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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Είναι γεγονός ότι ένα σηµαντικό κοµµάτι των ενεργειακών αναγκών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καλύπτεται µέσω ενεργειακών εισαγωγών. Το γεγονός αυτό την καθιστά ευάλωτη σε 
γεωπολιτικές συγκυρίες καθώς επηρεάζεται ο ενεργειακός ανεφοδιασµός της και κατά συνέπεια η 
οικονοµική της ανάπτυξη. Υπάρχει έτσι ανάγκη για διαποικίλιση των ενεργειακών πηγών και 
µελέτη του τρόπου µε τον οποίο µπορεί αυτό να επιτευχθεί. Πέρα από την ανάγκη διαφοροποίησης 
του ενεργειακού της µείγµατος, την Ε.Ε. απασχολεί το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής και της 
εκπλήρωσης των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κιότο. 
 

Η παρούσα διπλωµατική στοχεύει στην καταγραφή και την ανάλυση των πολιτικών των 
κρατών – µελών της Ε.Ε. όσον αφορά τον ενεργειακό τοµέα και ιδιαίτερα τις ενεργειακές 
εισαγωγές. Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στην καταγραφή του υφιστάµενου ενεργειακού τοπίου της 
Ελλάδας και των προβληµάτων που εντοπίζονται σε αυτό. Πιο αναλυτικά, αντικείµενο µελέτης 
αποτέλεσαν οι ενεργειακοί δρόµοι του πετρελαίου, του άνθρακα, του φυσικού αερίου, του 
υδρογόνου, της πυρηνικής ενέργειας και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (αιολική ενέργεια, 
φωτοβολταϊκά συστήµατα, βιοµάζα – βιοκαύσιµα) καθώς και του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει 
τους παραπάνω ενεργειακούς φορείς. 
 

Για την πραγµατοποίηση της διπλωµατικής µελετήθηκαν τα ευρωπαϊκά προγράµµατα 
ENCOURAGED, NEEDS, ExternE και RES2020 καθώς και µια σειρά από άλλες διαδικτυακές 
πηγές. Επίσης, η 1η Έκθεση για τον µακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό 2008 – 2020, που 
δηµοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης προκειµένου να 
καταγραφεί η υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα. Συµπληρωµατικά µελετήθηκαν διάφορες 
δηµοσιεύσεις σε περιοδικά και εφηµερίδες του ελληνικού έντυπου τύπου προκειµένου να υπάρξει 
παρακολούθηση των εξελίξεων στον ενεργειακό τοµέα κατά την περίοδο διεξαγωγής της 
διπλωµατικής. 
 

Από την µελέτη της παραπάνω βιβλιογραφίας προέκυψαν µια σειρά από συµπεράσµατα και 
παρατηρήσεις. Έτσι, η αύξηση της ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασµό µε τα 
πλεονεκτήµατα της ηλεκτροπαραγωγής από την πυρηνική αναµένεται να ισχυροποιήσει την 
παρουσία της τελευταίας στο ενεργειακό σκηνικό σε παγκόσµια κλίµακα. Ήδη έχει ανακοινωθεί 
ένας µεγάλος αριθµός σταθµών που πρόκειται να κατασκευαστεί τα προσεχή χρόνια σε όλο τον 
κόσµο. Ωστόσο η διαχείριση των ενεργειακών αποβλήτων παραµένει ακόµα ένα δυσεπίλυτο 
πρόβληµα. Όσον αφορά το υδρογόνο, ενδιαφέρον υπάρχει µόνο για χρήση του ως καύσιµο στον 
µεταφορικό τοµέα. Ωστόσο οι αβεβαιότητες που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους 
παραγωγής του επηρεάζουν την επιλογή του τόπου παραγωγής. Ενδιαφέρουσα πρόταση που χρήζει 
περαιτέρω µελέτης συνιστά η παραγωγή του σε εξωτερικά κέντρα εκτός Ε.Ε. και η µετέπειτα 
εισαγωγή του. Πάντως, η χρήση του υδρογόνου σε µεγάλη κλίµακα προϋποθέτει την ύπαρξη 
οχηµάτων συµβατών µε αυτό σε ποσοστό 10% στην επικράτεια της Ε.Ε. 

 
Τα ορυκτά καύσιµα (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο) θα κυριαρχούν και στο µέλλον. 

Από αυτά, το φυσικό αέριο παράγει τους λιγότερους αέριους ρύπους και έτσι η διείσδυσή του στα 
ενεργειακά µείγµατα είναι ραγδαία. Οι νέες καθαρές τεχνολογίες άνθρακα που αναπτύσσονται 
αναµένεται να έχουν κόστος παραγωγής εφάµιλλο της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, υπό 
ορισµένες συνθήκες, κάτι που σε συνδυασµό µε την ωριµότητα των τεχνολογιών του άνθρακα, τον 
καθιστά την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και στο µέλλον. Παροµοίως, η ζήτηση για πετρέλαιο 
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θα αυξηθεί σηµαντικά τα επόµενα χρόνια παρά την αύξηση της τιµής του που έχει φτάσει 
πρωτοφανή επίπεδα ώστε να γίνεται λόγος για πετρελαϊκή κρίση (πάνω από $100/βαρέλι). 

 
Παρά την τεχνολογική πρόοδο και την αύξηση του βαθµού απόδοσης των θερµικών σταθµών 

ηλεκτροπαραγωγής, η ανάγκη για µείωση των εκποµπών του CO2 έχει στρέψει το ενδιαφέρον στις 
ΑΠΕ. Η Ε.Ε. αποτελεί πρωτοπόρο στην εγκατάσταση και την προώθηση των ΑΠΕ. Με την έκδοση 
κατάλληλων οδηγιών, που µετατράπηκαν σε εθνικές νοµοθεσίες των κρατών µελών της, επιδιώκει 
την επίτευξη των δεσµεύσεων της στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κιότο. Επιπλέον, εισάγει την 
χρήση της έννοιας του εξωτερικού κόστους προκειµένου να προωθηθούν οι περιβαλλοντικά πιο 
φιλικές λύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και µελετά τον στατιστικό τρόπο καταγραφής της 
παραγόµενης ενέργειας προκειµένου να µην υποβαθµίζεται ο ρόλος των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
τοπίο. Ο τοµέας των ΑΠΕ αποτελεί αντικείµενο συνεχούς εξέλιξης στην Ε.Ε. γεγονός που 
καταδεικνύει την πίστη που έχει σε αυτές. 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: Ενεργειακός ∆ιάδροµος, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Εξωτερικό Κόστος, 
Υδρογόνο, Πετρέλαιο, Άνθρακας, Πυρηνική Ενέργεια.
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SUMMARY 

 
It is fact that an important piece of energy needs of European Union is covered via energy 

imports. This makes her vulnerable to geopolitical economic situations because her energy supply 
and accordingly her economic growth are influenced. Thus diversification of energy sources and 
study of ways with which can this be achieved is needed. Beyond the need of differentiation of 
energy mixture, the EU has concerns about the climatic change and the achievement of the 
engagements that she has undertaken in the frames of protocol of Kyoto. 
 

The purpose of this study is to record and analyse the policies of the member – states of EU 
with regard to the energy sector and particularly to the energy imports. Emphasis has been given in 
the recording of the energy status quo in Greece and in the problems that Greece is facing. 
Analytically, the energy corridors of oil, coal, natural gas, hydrogen, nuclear energy and renewable 
sources of energy (aeolian energy, photovoltaic systems, biomass - biofuel) as well as the legislative 
frame that condition the above energy carriers have been analysed. 
 

In order to achieve the goals of the study, the European programs ENCOURAGED, NEEDS, 
ExternE and RES2020 as well as information from the internet were taken into consideration. Also, 
the 1st Report on the long-lasting Energy Planning 2008 - 2020, which was published by the 
Ministry of Growth, was subject of study so that the existing situation in Greece is recorded. 
Additionally various publications in of Greek printed press were studied in order to follow-up the 
developments in the energy. 
 

The study of the above bibliography resulted some conclusions and observations. Thus, the 
increase demand of electric energy in combination with the advantages of generation of electricity 
by nuclear is expected to strengthen the presence of nuclear energy in the energy setting in world 
scale. A big number of stations that are to be manufactured the following years all over the world 
has already been announced. However the management of energy waste remains still a complex 
problem. With regard to hydrogen, interest exists only for its use as fuel in the figurative sector. 
However the uncertainties that enter into the calculation of its cost of production influence the 
choice of the places of production. Interesting proposal that requires further study recommends its 
production in exterior centres except EU and its later import. In any case, the use of hydrogen in big 
scale presupposes the existence of vehicles compatible with this in percentage 10% in the territory 
of EU. 
 

The fossil fuels (oil, coal, natural gas) will be also dominant in the future. From them, it is the 
natural gas that produces the less airy pollutants and thus its infiltration in the energy mixtures is 
rapid. The new clean technologies of coal that are developed are expected to have cost of 
production in the level of the cost of electricity generation from RES, under certain conditions, 
which in combination with the maturity of technologies of coal, makes the coal the main source of 
electric energy in the future. Similarly, the demand for oil will be increased considerably the next 
years despite the increase of its price that has reached unprecedented levels so that becomes reason 
for petroleum crisis (above $100/barrel]). 
 
Despite the technological progress and the efficiency of thermal stations of electricity generation, 
the need for reduction of emissions of CO2 has turned the interest in the RES. The EU is pioneer in 
the installation and the promotion of RES. With the publication of suitable directives, which were 
transformed into national legislation of her member states, EU seeks the achievement of her 
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engagements in the frames of protocol of Kyoto. Moreover, EU imports the use of the term 
“external cost” so that the environmental friendlier solutions of electricity production are promoted 
and studies the statistical way of recording the produced energy so that the role of RES is not 
downgraded. The sector of RES is continuously developing in the EU, fact that shows the faith that 
EU has in them 
 
 
Key Words: Energy Corridor, Renewable Energy Resource, External Cost, Hydrogen, Oil, Coal, 
Nuclear Power.
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1.1 ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Οι εισαγωγές ενεργειακών πόρων συµβάλλουν σηµαντικά στην κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι το 2030 σύµφωνα µε έγκυρες µελέτες, 
το 70% περίπου της ζήτησης της Ε.Ε. θα καλύπτεται από περιοχές εκτός συνόρων της, ορισµένες 
από τις οποίες είναι αρκετά αποµακρυσµένες και γεωπολιτικά ασταθείς. Εγείρονται έτσι ανησυχίες 
για την ασφάλεια, διαθεσιµότητα και αξιοπιστία του ενεργειακού ανεφοδιασµού της Ε.Ε. Ανησυχία 
υπάρχει επίσης και εξαιτίας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τις 
απαραίτητες υποδοµές για τις περιοχές που εµπλέκονται εκτός και εντός της Ε.Ε., αλλά και για τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον του ενεργειακού µείγµατος που η τελευταία χρησιµοποιεί. 

 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία στοχεύει στην ανάλυση των υφιστάµενων πολιτικών των 

κρατών µελών αλλά και της ΕΕ για την εισαγωγή ενέργειας καθώς και στην αξιολόγηση των 
τεχνολογικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων των υφιστάµενων αλλά και 
µελλοντικών διαδροµών της ενέργειας εντός και εκτός Ε.Ε. Λήφθηκαν υπόψη οι διαφορετικοί 
τύποι υποδοµών και τεχνολογιών καθώς και οι ροές και οι αποστάσεις αναφορικά µε τη µεταφορά 
πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα, ηλεκτρισµού, βιοµάζας και υδρογόνου. 

 
1.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Για να ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία, η οποία πραγµατοποιήθηκε την 
περίοδο 2007-2008, ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία που αποτελείται από οχτώ φάσεις: 
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Στα πλαίσια διεξαγωγής της διπλωµατικής, µελετήθηκαν τέσσερα ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράµµατα. Τα προγράµµατα αυτά είναι το Energy Corridor Optimization for European Markets 
of Gas, Electricity and Hydrogen, το Renewable Energy Sources2020, το Externalities of Energy, 
και το New Energy Externalities Development for Sustainability. Κυρίως µελετήθηκε η δοµή τους 
και η µεθοδολογία τους. Έµφαση δόθηκε στα αποτελέσµατα των παραπάνω µελετών που 
αφορούσαν την Ελλάδα. Πέρα από τα παραπάνω προγράµµατα, αντικείµενο µελέτης αποτέλεσε και 
η 1η έκθεση για το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό της Ελλάδας (2008 – 2020) που εκπονήθηκε 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Επιπλέον, οι εξελίξεις στο ενεργειακό σκηνικό, της Ελλάδας κυρίως, 
αλλά και της Ε.Ε., καταγράφηκαν από το διαδίκτυο και σχετικές εγχώριες οικονοµικές αλλά και 
πολιτικές εφηµερίδες και περιοδικά. 
 
1.3 BΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από την µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας κατά την διεξαγωγή της παρούσας διπλωµατικής 
προέκυψαν µια σειρά από συµπεράσµατα και παρατηρήσεις όσον αφορά το υφιστάµενο αλλά και 
το υπό διαµόρφωση ενεργειακό σκηνικό. 

 
Έτσι, η χρήση του υδρογόνου ως καυσίµου στις µεταφορές δεν αναµένεται να συµβεί πριν 

ένα σηµαντικό τµήµα του στόλου των οχηµάτων είναι συµβατό µε την τεχνολογία του. Γενικά το 
ζήτηµα της χρήσης του υδρογόνου και της παραγωγής του χρήζει περαιτέρω µελέτης καθώς το 
κόστος αλλά και ο τόπος παραγωγής του αποτελούν ζητήµατα που δεν έχουν διαλευκανθεί πλήρως. 
Όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτήν ισχυροποιεί την 
θέση της στο ενεργειακό σκηνικό καθώς η υψηλή ενεργειακή πυκνότητα των πυρηνικών σε 
συνδυασµό µε την µεγάλη πλέον εµπειρία διαχείρισης των πυρηνικών και την έκρηξη στη ζήτηση 
της ηλεκτρικής ενέργειας που αναµένεται δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Τη θέση 
τους αναµένεται να ισχυροποιήσουν και οι χώρες παραγωγοί – εξαγωγείς φυσικού αερίου καθώς η 
αυξανόµενη ζήτηση της Ε.Ε. για εισαγωγή φυσικού αερίου οδηγεί σε νέες συµφωνίες – συµβόλαια. 
Έτσι, το φυσικό αέριο συµβάλλει στην ενεργειακή διαποικίλιση του ενεργειακού µείγµατος της 
Ε.Ε., και των χωρών µελών της, αλλά όχι στην ενεργειακή ανεξαρτητοποίησή της. Για τα υπόλοιπα 
ορυκτά καύσιµα, δηλαδή τον άνθρακα και το πετρέλαιο, ο ρόλος τους στο ενεργειακό ισοζύγιο θα 
παραµείνει σηµαντικός αν και υπάρχει πλέον τάση για χρήση εναλλακτικών και περιβαλλοντικά 
φιλικών πηγών ενέργειας. Ωστόσο οι καθαρότερες τεχνολογίες που αναπτύσσονται για τα καύσιµα 
αυτά, αναµένεται να είναι οικονοµικά ανταγωνιστικές στις τεχνολογίες ΑΠΕ. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασµό µε την ωριµότητα των τεχνολογιών άνθρακα και πετρελαίου έχει ως αποτέλεσµα την 
αύξηση της ζήτησης σε αυτά τα καύσιµα. Τέλος, οι ΑΠΕ αυξάνουν συνεχώς το µερίδιό τους στην 
ενεργειακή πίτα σε παγκόσµια κλίµακα µε πρωτοπόρο δύναµη την Ε.Ε. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
στην βούληση της παγκόσµιας κοινότητας για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σε 
µια προσπάθεια αντιµετώπισης του προβλήµατος της κλιµατικής αλλαγής. Στην κατεύθυνση 
προώθησης των ΑΠΕ, συµβάλλει η υιοθέτηση του εξωτερικού κόστους στις µελέτες καθώς κάτι 
τέτοιο δηµιουργεί ευνοϊκότερο κλίµα για τις ΑΠΕ σε σχέση µε τις συµβατικές πηγές ενέργειας. Σε 
αυτό θα συµβάλλει και η υιοθέτηση της κατάλληλης στατιστικής µεθόδου καταγραφής της 
ανάπτυξης των ΑΠΕ καθώς αυτή που χρησιµοποιείται σήµερα από την Eurostat υποβαθµίζει τον 
ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι ΑΠΕ. 
 
1.4 ∆ΟΜΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Αρχικά υπάρχει η Περίληψη της εργασίας, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, όπου 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά σηµεία της εργασίας. Στο Κεφάλαιο 1, το οποίο αποτελεί 
την εισαγωγή, αναφέρονται ο σκοπός και το αντικείµενο της παρούσας εργασίας, καθώς και η 
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διαδικασία πραγµατοποίησής της και τα βασικά συµπεράσµατα προέκυψαν από αυτήν. Στo 
Κεφάλαιο 2 περιγράφονται τα τέσσερα προαναφερθέντα ευρωπαϊκά προγράµµατα που σχετίζονται 
µε το ζήτηµα του ενεργειακού εφοδιασµού και αναλύονται η δοµή και η µεθοδολογία τους. Στο 
Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η διάρθρωση του ελληνικού ενργειακού τοµέα και αναλύονται τα 
βασικα µεγεθη καθώς και σεναρια εξελιξης του ενεργειακού συστήµατος της Ελλάδας. Στο 
Κεφάλαιο 4  παρουσιάζεται µια εικόνα της παρούσας κατάστασης του ελληνικού συστήµατος 
καθώς και οι προοπτικές προς την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού του.. Στο Κεφάλαιο 5 
παρατίθεται και αναλύεται µια µελέτη περιπτωσιολογικής επιλογής κατάλληλης ενεργειακής 
πολιτικής για την Κρητη. Στο Κεφάλαιο 6 εξάγονται συµπεράσµτα και οι προοπτικές περαιτέρω 
ανάλυσης του θέµατος.. παρουσιάζονται συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την διπλωµατική 
εργασία. Τέλος, παρατίθενται οι αναφορές και η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε. 



 

 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

κεφ.
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2.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENERGY CORRIDOR OPTIMIZATION 
FOR EUROPEAN MARKETS OF GAS, ELECTRICITY AND 
HYDROGEN 

 

2.1.1 Εισαγωγή 
 

Τo ENCOURAGED αποτέλεσε ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την διεκπεραίωση του οποίου 
συνεργάστηκαν ένα σύνολο από δέκα ερευνητικούς ευρωπαϊκούς οργανισµούς (1).Το πρόγραµµα 
χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του 6ου πλαισίου στήριξης για την 
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Οι εργασίες του προγράµµατος ξεκίνησαν την 1η 
Ιανουαρίου του 2005 και ολοκληρώθηκαν σε διάστηµα 24 µηνών (2). Ο όρος αποτελεί ακρώνυµο 
του Energy corridor optimization for European markets of gas, electricity and hydrogen. 

 

2.1.2 Στόχοι έργου 
 

Το πρόγραµµα στόχευε (3) στο να προσδιορίσει τους καλύτερους από οικονοµική άποψη 
ενεργειακούς διαδρόµους καθώς και την απαιτούµενη υποδοµή για την ενεργειακή διασύνδεση της 
Ευρώπης µε τις γείτονες χώρες και γενικά την διασύνδεση της ευρύτερης περιοχής της Ευρώπης. 
Επιπλέον στόχο του αποτέλεσε ο ποσοτικός προσδιορισµός και η εκτίµηση των πιθανών ωφελειών 
από την υλοποίηση αυτών των διαδροµών καθώς και ο προσδιορισµός των πιθανών εµποδίων 
αυτής της προσπάθειας. Τέλος, στα πλαίσια της µελέτης προτάθηκαν και διάφορα µέτρα για την 
υλοποίηση των προτεινόµενων δρόµων µε βάση δύο πυλώνες: τις απαιτούµενες επενδύσεις και το 
γεωπολιτικό σκηνικό που επηρεάζει την αποτελεσµατικότητά τους. Τα αποτελέσµατα που 
προέκυψαν κοινοποιήθηκαν και συζητήθηκαν σε διάφορα σεµινάρια για να αξιολογηθούν 
καλύτερα και να κερδίσουν την συγκατάθεση της πλειοψηφίας των επιστηµόνων και των διάφορων 
µη κυβερνητικών οργανώσεων. 

 

2.1.3 Μεθοδολογία 
 

Στα πλαίσια αυτά, διεξήχθησαν τρεις παράλληλες µελέτες για το φυσικό αέριο, τον 
ηλεκτρισµό και το υδρογόνο. Αρχικά, εκτιµήθηκε η συνολική ζήτηση για κάθε ένα από τους 
παραπάνω φορείς ενέργειας καθώς και η διαθέσιµη ποσότητα αυτών. Έτσι, προσδιορίστηκε η 
πιθανή ανισότητα µεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε κάθε περιοχή της ευρωπαϊκής επικράτειας. 
Στη συνέχεια προσδιορίστηκε η ανάγκη για ηλεκτρική διασύνδεση, επέκταση ή και δηµιουργία 
νέων υποδοµών για την σύνδεση των διαφορετικών ενεργειακών συστηµάτων των διαφόρων 
χωρών. Το ίδιο συνέβη και για το φυσικό αέριο µε την διερεύνηση των ωφελειών που προκύπτουν 
από την σύνδεση των χωρών – καταναλωτών φυσικού αερίου της Ευρώπης µε χώρες εκτός Ε.Ε. 
που όµως αποτελούν παραγωγούς φυσικού αερίου. Τρίτο βήµα του εκπονηθέντος προγράµµατος 
αποτέλεσε η ανάλυση των απαιτούµενων επενδύσεων και των διαφόρων εµποδίων που ενδέχεται 
να ανακύψουν. Η εργασία ολοκληρώνεται µε την καταγραφή ενός αριθµού προτεινόµενων «οδών» 
σύνδεσης της Ε.Ε. µε τις γείτονες χώρες οι οποίες πληρούν τις προκαθορισµένες προδιαγραφές 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ειδικά για τις περιπτώσεις του ηλεκτρισµού και του φυσικού 
αερίου πραγµατοποιήθηκε επισκόπηση του υφιστάµενου σχετικού νοµικού πλαισίου και 
προτάθηκαν βελτιώσεις αυτού. 

 
Οι «είσοδοι» (προβλεπόµενη ζήτηση και παροχή) βασίστηκαν σε διάφορες µελέτες της Ε.Ε., 

σε επίσηµα δηµοσιευµένα σενάρια για το µελλοντικό ενεργειακό τοπίο (4), σε µελέτες 
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εξειδικευµένων οργανισµών και σε επίσηµες κρατικές έρευνες. Προκειµένου να προσδιοριστεί η 
αβεβαιότητα της ζήτησης, της προσφοράς και του κόστους της ενέργειας πραγµατοποιήθηκε 
ανάλυση ευαισθησίας στα προαναφερθέντα µεγέθη. 
 

2.1.3.1 Φυσικό αέριο 
 
Όσον αφορά το φυσικό αέριο και την εισαγωγή του για την κάλυψη των αναγκών των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας και των Βαλκανίων τα σενάρια που εξετάσθηκαν ήταν δύο. 
Η διαµόρφωσή τους βασίστηκε σε επίσηµη µελέτη που παρουσιάστηκε από την ευρωπαϊκή 
επιτροπή (5). Στο πρώτο, που ονοµάστηκε και χαµηλής ζήτησης σενάριο (low – demand) 
προβλεπόταν ότι η εισαγωγή του φυσικού αερίου από 221 bcm το 2000 θα φτάσει τα 472 bcm το 
2030. Στο δεύτερο η εκτιµώµενη εισαγωγή για το 2030 εκτοξευόταν στα 652 bcm και αποτελούσε 
το βασικό σενάριο (base case). 

 

 
Εικόνα 2. 1 Οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας και των Βαλκανίων για εισαγωγή φυσικού αερίου. 
(Πηγή project report ENCOURAGED) 

 
Αν η ανάγκη για εισαγωγή αερίου ξεπεράσει την προβλεπόµενη στάθµη, υπάρχει η 

δυνατότητα εισαγωγής περισσότερης ποσότητας κυρίως, αν και όχι αναγκαστικά, από τη Ρωσία και 
το Κατάρ. Οι τελευταίες διαθέτουν ένα τεράστιο δυναµικό, όσον αφορά το φυσικό αέριο, το οποίο 
διανέµουν στην παγκόσµια αγορά ανάλογα µε την ζήτηση της.  
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Εικόνα 2. 2 ∆υναµικό των εξαγωγών από τις γύρω περιοχές προς την Ε.Ε., την Ελβετία και τα Βαλκάνια. (Πηγή 
project report ENCOURAGED) 

 
Χώρες που παραδοσιακά προµηθεύουν την Ευρώπη µε φυσικό αέριο (Νορβηγία, Ρωσία και 

Αλγερία) αναµένεται να ισχυροποιήσουν την ήδη παγιωµένη θέση τους στον ενεργειακό χάρτη. 
Ταυτόχρονα, ανακύπτει για την Ευρώπη η ανάγκη εύρεσης νέων προµηθευτών. Περιοχές όπως η 
Μέση Ανατολή (και ειδικά το Κατάρ), η περιοχή της Κασπίας, η Νιγηρία, η Αίγυπτος και η Λιβύη 
αναµένεται να αυξήσουν θεαµατικά το δυναµικό τους. Επιπλέον, η Ε.Ε. θα πρέπει να αναπτύξει το 
δίκτυο αγωγών της και τις εγκαταστάσεις της περαιτέρω για να ανταποκριθεί στις εξελίξεις. 

 
Το επόµενο σχήµα παρουσιάζει τις υφιστάµενες συνδέσεις της Ευρώπης µε την Ρωσία και την 

Β. Αφρική καθώς και τις απαιτούµενες νέες προκειµένου να καλυφθεί η µελλοντική ζήτηση. 
 

 
Εικόνα 2. 3 Το υφιστάµενο και µελλοντικό (διακεκοµµένες γραµµές) δίκτυο διασύνδεσης της Ρωσίας. (Πηγή project 
report ENCOURAGED) 
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Σύµφωνα µε την µελέτη, η απευθείας σύνδεση µε την περιοχή της Κασπίας µέσω Τουρκίας 
και πιθανότατα διαµέσου της Μαύρης Θάλασσας θεωρείται σηµαντική. Το ίδιο ισχύει και για την 
κατασκευή δικτύου LNG (Liquid Natural Gas) µε τις περιοχές της δυτικής και βόρειας Αφρικής 
καθώς και µε την περιοχή του Κόλπου. 

 
Τεχνική περιγραφή της µελέτης  

 
Ο προσδιορισµός των ζητούµενων οδών πραγµατοποιήθηκε µε χρήση ενός µοντέλου στο 

οποίο η κατάσταση της οικονοµίας βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση ισορροπίας (market 
equilibrium model)1 στο οποίο λήφθηκαν υπόψη το δυναµικό των προµηθευτών, η προβλεπόµενη 
ζήτηση, το µέγιστο της χωρητικότητας µεταφοράς και διακίνησης, το κόστος µε το οποίο εισάγεται 
το φυσικό αέριο και ζητήµατα που άπτονται της συµπεριφοράς της αγοράς και της ασφάλειας 
ανεφοδιασµού. Εξετάσθηκαν τέσσερα σενάρια για τον προσδιορισµό των επιθυµητών οδών: ένα 
σενάριο αναφοράς ή βασικό (reference scenario), ένα χαµηλής ζήτησης (low demand), ένα υψηλής 
(high demand) και τέλος µελετήθηκε ως ξεχωριστή περίπτωση η πορεία των απαιτούµενων 
επενδύσεων σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για τις επενδύσεις το οποίο τις δυσχεραίνει και τις 
καθυστερεί (deferral of investment). Με βάση τα αποτελέσµατα που προέκυψαν αξιολογήθηκε η 
προτεραιότητα για τα διάφορα υπό µελέτη και κατασκευή έργα. 

 
 

2.1.3.2 Ηλεκτρική Ενέργεια 
 

Tα τελευταία χρόνια, η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της Ε.Ε προκειµένου να 
εγκαθιδρυθεί µία ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά στον τοµέα του ηλεκτρισµού έχει 
χαρακτηριστεί εξαιρετικά σηµαντική. Έτσι, έχει δοθεί έµφαση στην ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης 
του ευρωπαϊκού δικτύου, τόσο εσωτερικά όσο και µε τις γειτονικές χώρες. (6) 

 
Στην παρούσα µελέτη, επιλέχθηκαν και εξετάστηκαν οι ενεργειακοί διάδροµοι των οποίων η 

αύξηση της µεταφορικής ικανότητας θα µπορούσε να επιφέρει επιπλέον ωφέλειες σε 
κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο. Οι διαδροµές αυτές, συνήθως, εντοπίζονται στα σύνορα των κρατών 
µελών της Ε.Ε. ή στα όρια µεταξύ των διάφορων ενεργειακών κοινοπραξιών εντός της επικράτειάς 
της και, βέβαια, στα σύνορα της Ε.Ε. µε τις γείτονες χώρες. Η παρούσα µελέτη εστίασε το 
ενδιαφέρον της στο τελευταίο σηµείο. 

 
Τεχνική περιγραφή µελέτης 

 
Για κάθε διάδροµο που επιλέχθηκε, υπολογίστηκε το ύψος της απαιτούµενης επένδυσης 

(ανάλυση εύρεσης του βέλτιστου/ελάχιστου κόστους) και εκτιµήθηκαν οι προκύπτουσες ωφέλειες 
µε έµφαση στα κέρδη από την αντικατάσταση δαπανηρών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας µε φθηνότερες. Εξίσου σηµαντική, θεωρήθηκε και η επισυρόµενη µείωση των αέριων 
ρύπων που ενισχύουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Οφέλη σε επίπεδο αξιοπιστίας και επάρκειας 
του συστήµατος δεν λήφθηκαν υπόψη. Ωστόσο, σηµειώνεται ότι τα ευρωπαϊκά συστήµατα είναι 
ισχυρά και άρα δεν αναµενόταν σηµαντικά αποτελέσµατα στον τοµέα αυτό. Ακόµη, στα οφέλη δεν 

                                                 
1 Κατάσταση αγοράς ενός προϊόντος όπου η προσφορά αντιστοιχεί στην ζήτηση και έτσι δεν υπάρχει έλλειµµα ή 
πλεόνασµα. Η ισορροπία µπορεί να είναι ευσταθής ή ασταθής ανάλογα µε το αν υπάρχουν σε ενέργεια δυνάµεις που µε 
την δράση τους µπορεί να οδηγήσουν σε ανατροπή τους. Η ισορροπία επίσης µπορεί να είναι γενική όταν αφορά όλες 
τις αγορές που υπάρχουν σε ένα οικονοµικό σύστηµα ή µερική όταν αφορά την ανάλυση σε µια µόνο αγορά απ’ αυτές 
χωρίς να εξετάζονται οι υπόλοιπες (7). 
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συµπεριελήφθη η πιθανολογούµενη, σε κάποιες περιπτώσεις σε σηµαντικό βαθµό, αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας. Ωφέλειες στους τοµείς της ασφάλειας του ενεργειακού ανεφοδιασµού, της 
διεύρυνσης του αριθµού των χωρών στις οποίες εξάγεται ηλεκτρική ενέργεια και της δηµιουργίας 
εσωτερικών αξιών (internal values) στις γείτονες χώρες λήφθηκαν υπόψη αλλά όχι µε σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο. Αυτό οφείλεται στη δυσκολία µετατροπής των παραπάνω σε νοµισµατικές 
µονάδες. Συµπερασµατικά, η ανάλυση βελτιστοποίησης µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι συντηρητική. 

 
Ζήτηση και άλλες βασικές υποθέσεις 

 
Προκειµένου να καθοριστεί το βέλτιστο εύρος στην ικανότητα µεταφοράς και συναλλαγής 

µεταξύ της Ε.Ε και των γειτόνων της, µελετήθηκαν 2 σενάρια. Ο χρονικός ορίζοντας του πρώτου 
σεναρίου έφθανε µέχρι το 2015 (µεσοπρόθεσµο). Σε αυτό, µελετήθηκε ο τρόπος µε τον οποίο 
επηρεάζει τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας η συµφόρηση του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας της Ε.Ε. (Ισπανία – Γαλλία, ιταλικά σύνορα, Βέλγιο – Γαλλία, κ.τ.λ.). Στο δεύτερο 
σενάριο, ο χρόνος εκτεινόταν µέχρι το 2030. Βασική υπόθεση του σεναρίου ήταν ότι η εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει αναπτυχθεί επαρκώς: Το δίκτυο δεν υποφέρει από συµφορέσεις 
στις διασυνδέσεις µεταξύ των διαφόρων µελών της Ε.Ε. 
 

Για την εύρεση της βέλτιστης κατάστασης πραγµατοποιήθηκε προσοµοίωση των 
µοντελοποιηµένων συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας τόσο των µελών της Ε.Ε. όσο και των 
γειτονικών χωρών. Το όλο εγχείρηµα βασίστηκε στην υπόθεση ότι τουλάχιστον µακροπρόθεσµα η 
τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται κυρίως από το κόστος παραγωγής της. Εφόσον 
η τιµή πώλησης διαµορφώνει σε µεγάλο βαθµό το τοπίο των συναλλαγών, για την εκτίµηση των 
µελλοντικών συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας ήταν απαραίτητη η χρήση ενός εργαλείου και µιας 
διαδικασίας βελτιστοποίησης που χειρίζεται ένα σύστηµα από χώρες. Μέσω αυτής καθορίζεται η 
κατάσταση ελάχιστου κόστους λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγών εγκαταστάσεων (the least – 
cost dispatch of generating units) λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς στην ικανότητα 
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχουν µεταξύ των διαφόρων υποσυστηµάτων στα οποία 
χωρίζεται στο εξεταζόµενο σύστηµα. 

 
Όσον αφορά το κόστος παραγωγής, σε αυτό περιλαµβάνεται το κόστος της θερµοηλεκτρικής 

παραγωγής και το κόστος αποσύνδεσης φορτίου (cost of load – shedding). Προκειµένου να 
συµπεριληφθούν οι υφιστάµενοι περιορισµοί για τους ρύπους που επιδεινώνουν το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου, προστίθεται ένα επιπλέον ποσό. Αυτό εξαρτάται από το είδος της γεννήτριας 
παραγωγής ενέργειας και βρίσκεται σε αρµονία µε τις τιµές των επιτρεπόµενων συναλλαγών σε 
θέµατα ρύπων που έχουν οριστεί από την EU – ETS (Emission Trading Scheme). 

 
Οι χώρες που εξετάστηκαν ήταν 44 και χωρίστηκαν στις εξής οµάδες: 
 

1. UCTE (Union of the Co – ordination of Transmission of Electricity): (Αλβανία, Αυστρία, 
Βέλγιο, Βοσνία – Eρζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, 
Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Π.Γ.∆.Μ., Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, 
Σερβία και Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία) 

2. Βρετανικές νήσοι (Ιρλανδία και Ην. Βασίλειο) 
3. NORDEL (NORDic Electricity system: ∆ανία, Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία) 
4. Βαλτικές χώρες (Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία) 
5. Βόρεια Αφρική (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος) 
6. Ανατολική Ευρώπη (ευρωπαϊκό κοµµάτι της Ρωσίας, Λευκορωσία, Ουκρανία, Μολδαβία) 
7. Τουρκία 
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Για το µεσοπρόθεσµο σενάριο, η πρώτη οµάδα διαχωρίστηκε επιπλέον ως εξής: 
 

1. Ιβηρική χερσόνησος (Ισπανία, Πορτογαλία)  
2. Γαλλία 
3. Ιταλία 
4. «Γερµανικό µπλοκ» (Γερµανία, Ελβετία, Αυστρία και χώρες της Μπένελουξ) 
5. Κεντρικό – ευρωπαϊκό µπλοκ (εναποµείνασες χώρες) 

 
Η διασύνδεση των αποµονωµένων νησιωτικών συστηµάτων της Κύπρου, της Ισλανδίας και 

της Μάλτας αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης του δεύτερου σεναρίου. 
 
Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται η προβλεπόµενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2030 

και η ποσοστιαία αύξηση στο διάστηµα 2005 – 2030. 

 
Εικόνα 2. 4 Πρόβλεψη ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (2030) και ποσοστιαία αύξηση (2005 – 2030) (πηγή project 
report ENCOURAGED) 

 
Από το παραπάνω σχήµα προκύπτει το συµπέρασµα ότι η ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια 

αναµένεται να αυξηθεί πολύ. Ειδικά οι γείτονες περιοχές της Ε.Ε. εκτιµάται ότι θα εκτινάξουν την 
ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια: Τουρκία αύξηση 313%, Β. Αφρική 276% , Ρωσία 77%. Αντίθετα η 
ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια στην Ε.Ε. παρουσιάζει µικρότερο αλλά σηµαντικό ποσοστό 
αύξησης. Σε απόλυτους αριθµούς, παρά την µικρότερη ποσοστιαία αύξηση, η ζήτηση της Ευρώπης 
σε ηλεκτρική ενέργεια είναι πάρα πολύ µεγάλη. 

 
Στα προσεχή χρόνια αναµένεται µία σηµαντική αύξηση στις ηλεκτρικές συναλλαγές στα 

σύνορα της Ε.Ε. και ειδικότερα στα σύνορα Φιλανδίας – Ρωσίας, κεντρικής Ευρώπης – Ουκρανίας, 
Ισπανίας – Μαρόκου (αθροιστικά 20TWh/έτος). Οι συναλλαγές στα κύρια σύνορα της Ευρώπης 
(Νότια µε την Αφρική, Νοτιοανατολικά µε την Τουρκία, Ανατολικά µε το σύστηµα IPS2 /UPS3) θα 
αποτελούν ένα µικρό ποσοστό της ζήτησης τόσο της Ε.Ε. όσο και των γειτόνων της. 
                                                 
2 Independent Power System of Baltic States. (Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, 
Γεωργία, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιρτζιστάν, Καζακστάν, Ουκρανία, Μολδαβία) 
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Επιπλέον, ο όγκος των συναλλαγών εκτιµάται ότι θα κυµανθεί από 110TWh/έτος µέχρι 
180TWh/έτος, ποσά που αντιστοιχούν στο 2 – 4 % της συνολικής ζήτησης της Ε.Ε. των 27 
(4700TWh/έτος το 2030) ή στο 1 – 2 % της ζήτησης και των 44 κρατών που µελετήθηκαν (8000 
TWh/έτος το 2030). 

 
Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει το ύψος των συναλλαγών και το ποσοστό της χρήσης της 

δυναµικότητας των διαδρόµων µέσω των βασικών συνόρων της Ε.Ε. όπως προέκυψαν από το 
βασικό σενάριο µε µια µικρή διεύρυνση των µεταφορικών ικανοτήτων. 
 

 
Εικόνα 2. 5 Ύψος συναλλαγών και ποσοστό χρήσης της δυναµικότητας των ενεργειακών διαδροµών (βασικό σενάριο) 
(πηγή project report ENCOURAGED) 

 
Είναι φανερός ο κυρίαρχος ρόλος της Ρωσίας ενώ παρατηρείται ότι η ικανότητα συναλλαγής 

µε την Τουρκία και την Β. Αφρική αγγίζει τα όρια της.  
 

2.1.3.3 Υδρογόνο 
 

Τα ενεργειακά συστήµατα στις µέρες µας, όπως εξάλλου και οι µεταφορές, βασίζονται στην 
κατανάλωση µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, γεγονός που πρέπει να αλλάξει. Ζητήµατα όπως η 
ασφάλεια ενεργειακού ανεφοδιασµού, η κλιµατική αλλαγή, η ρύπανση της ατµόσφαιρας και η 
ραγδαία αύξηση των τιµών των ενεργειακών υπηρεσιών καθορίζουν πλέον την πολιτική των 
κρατών διεθνώς. 

 

                                                                                                                                                                  
3 Unified Power System of Russia 
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Η χρήση του υδρογόνου ως καυσίµου προσφέρει αρκετά πλεονεκτήµατα καθώς είναι ένα 
καθαρό καύσιµο στο βαθµό που παράγεται από καθαρές πηγές ενέργειας (8). Έτσι, η δηµιουργία 
µιας µεγάλης αγοράς για το υδρογόνο θα µπορούσε να προσφέρει σηµαντικά τόσο στο ζήτηµα της 
ενεργειακής ασφάλειας όσο και στον έλεγχο της εκποµπής των αέριων ρύπων: το υδρογόνο δεν 
παράγει σχεδόν καθόλου ρύπους στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης ενώ είναι µια δευτερογενής 
πηγή ενέργειας η οποία προκύπτει από οποιαδήποτε πρωτογενή και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
διάφορες εφαρµογές (κινητές, σταθερές, φορητές). Καθώς οι εγχώριες πηγές υδρογόνου όσον 
αφορά την Ε.Ε. είναι περιορισµένες, το ερώτηµα που επιχειρείται να απαντηθεί είναι αν είναι 
οικονοµικά βιώσιµη και αποδοτική η λύση της παραγωγής υδρογόνου εκτός Ε.Ε. και εισαγωγής 
του για τελική κατανάλωση αφού έχει διανύσει µεγάλες αποστάσεις. 
 
Τεχνική περιγραφή – ανάλυση όσον αφορά την ζήτηση  

 
Μελετήθηκαν 2 σενάρια στα πλαίσια του ENCOURAGED. Στo ένα η διείσδυση του 

υδρογόνου στην αγορά ως καύσιµο προβλεπόταν µικρή (low penetration) ενώ στο άλλο υψηλή 
(high penetration). Και στα δύο σενάρια ο χρονικός ορίζοντας εκτεινόταν µέχρι το 2050. 

 
Η ζήτηση υπολογίστηκε µε βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης HyWays (9) της ευρωπαϊκής 

επιτροπής. Η τελευταία βέβαια, αφορούσε το υδρογόνο και µελετούσε τον «γεωγραφικό χάρτη» 
του. Η ζήτηση στο HyWays προσδιορίστηκε για έξι χώρες της Ε.Ε.: Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ολλανδία, Νορβηγία, Ην. Βασίλειο. Με βάση τα αποτελέσµατα για τις χώρες αυτές, 
προσδιορίστηκε η κατ’ εκτίµηση ζήτηση των χωρών µελών της Ε.Ε. των 25 αναλογικά µε τον 
πληθυσµό τους. 

 
Βασική υπόθεση της συγκεκριµένης εργασίας αποτελεί το ότι το υδρογόνο καταναλίσκεται 

κατά κύριο λόγο στον µεταφορικό τοµέα. Τονίζεται ότι είναι αβέβαιο αν η ζήτηση για υδρογόνο 
και άρα και η διείσδυση του στην αγορά θα προσεγγίσει αυτά τα επίπεδα ή ακόµα και αν θα 
υπάρξει γενικά αξιοσηµείωτη χρήση του ως καύσιµο στις µεταφορές. Σε πολλές εργασίες 
παραλείπεται η µελέτη του ως αξιόλογου φορέα ενέργειας ενώ σε άλλες µελετάται υπό 
προϋποθέσεις: σενάρια για υιοθέτηση αυστηρής περιβαλλοντικής πολιτικής. Πάντως για να αρχίσει 
η πιθανολογούµενη διείσδυση του υδρογόνου στην αγορά, πρέπει να υπάρξει αλµατώδης πρόοδος 
στην τεχνολογία των κυψελών υδρογόνου και της αποθήκευσής του.  

 
Πηγές υδρογόνου εκτός Ε.Ε.  

 
Προϊόν µελέτης σχετικών εργασιών και ζύµωσης διαφόρων επίσηµων συζητήσεων σχετικά µε 

το θέµα αποτελεί η πρόκριση των κάτωθι 8 χωρών για την παραγωγή υδρογόνου εκτός Ε.Ε.: 
Αλγερία, Μαρόκο, Ισλανδία, Νορβηγία, Ρουµανία, Βουλγαρία ,Τουρκία και Ουκρανία. Όσον 
αφορά την πρώτη ύλη απ’ όπου θα προκύψει το υδρογόνο, έχουν επιλεγεί 5 διαφορετικές πηγές – 
ενέργειας: αιολική, υδραυλική, θερµική, γεωθερµική, και η βιοµάζα. Στην µελέτη, συµπεριλήφθηκε 
και ένας ενεργειακός διάδροµος για τον λιγνίτη (παραγωγή υδρογόνου από λιγνίτη), ο οποίος είναι 
άφθονος και φθηνός ενώ ταυτόχρονα η µεταφορά του δεν είναι συµφέρουσα λόγω του µικρού 
ενεργειακού του περιεχοµένου. Συνολικά δηλαδή οι πηγές ενέργειας που εξετάστηκαν είναι έξι. 
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Εικόνα 2. 6 Επιλεγµένα κέντρα παραγωγής υδρογόνου (πηγή project report ENCOURAGED) 

 
Στις προαναφερθείσες περιοχές αναλύθηκε και το επιπλέον – αναξιοποίητο ενεργειακό 

δυναµικό τους. Ως επιπλέον ενεργειακό δυναµικό ορίζεται η διαφορά µεταξύ της µέγιστης 
θεωρητικά ενεργειακής δυναµικότητας µιας χώρας µε το πραγµατικό δυναµικό της. Υπολογίστηκε 
επίσης η ποσότητα υδρογόνου που θα µπορούσε να παραχθεί ετησίως από τις χώρες αυτές. 

 
Από τη µελέτη προέκυψε ότι η Β. Αφρική διαθέτει το µεγαλύτερο αναξιοποίητο δυναµικό 

(αιολική και ηλιακή ενέργεια). Ακολουθεί η Τουρκία (βιοµάζα) και στη συνέχεια η Νορβηγία 
(υδραυλική ενέργεια). 

 
Εικόνα 2. 7 Η ζήτηση για υδρογόνο σύµφωνα µε τα σενάρια του Hyways και το µέγιστο της ικανότητας εισαγωγής το 
2040 για τους 12 επιλεγµένους διαδρόµους. (πηγή project report ENCOURAGED) 
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Παρατηρούµε ότι το µέγιστο της «εισαγωγικής ικανότητας» της Ε.Ε. το 2030 ικανοποιεί την 

ζήτηση του χαµηλής ζήτησης σεναρίου ενώ όσον αφορά το υψηλής ζήτησης σενάριο, η ζήτηση 
ικανοποιείται κατά το ήµισυ. Με άλλα λόγια, αν το σύνολο των αυτοκινήτων στην Ε.Ε. 
χρησιµοποιούσε κυψέλες υδρογόνου για την κίνησή του, τότε στην χειρότερη περίπτωση ο µισός 
στόλος θα µπορούσε να εξυπηρετηθεί από την εισαγωγή υδρογόνου. 

 
Μελέτη οικονοµικής βιωσιµότητας και αποδοτικότητας των ενεργειακών διαδροµών 
 

Προκειµένου να προσδιοριστεί κατά πόσο είναι αναγκαία και εφικτή η εισαγωγή υδρογόνο 
από κέντρα παραγωγής εκτός Ε.Ε. συγκρίνεται το κόστος παραγωγής του υδρογόνου εκτός Ε.Ε. µε 
το κόστος παραγωγής του εντός Ε.Ε.  

 
Στο παρακάτω σχήµα, διακρίνεται το κόστος των διαφόρων ενεργειακών διαδροµών του 

υδρογόνου που παράγεται εκτός αλλά και εντός της Ε.Ε. Το κόστος των διαδρόµων αυτών 
περιλαµβάνει το κόστος παραγωγής αλλά και το κόστος µεταφοράς του υδρογόνου για τα εκτός 
Ε.Ε. κέντρα παραγωγής. Ειδικά για την Αλγερία, στο κόστος µε χρήση της ηλιακής ενέργειας ως 
πρώτη ύλη, δεν περιλαµβάνεται το κόστος της πρώτης ύλης αφού δεν έχουµε κατανάλωση 
ηλεκτρισµού (ηλιακή θερµική διάσπαση του νερού και όχι ηλεκτρόλυση). Σε περίπτωση 
θαλάσσιων διαδρόµων, στο κόστος περιλαµβάνεται και το κόστος υγροποίησης του υδρογόνου. Η 
µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας µέσω HVDC γραµµών λαµβάνεται σε µια µόνο περίπτωση 
υπόψη. Τα παραπάνω ισχύουν για κέντρα παραγωγής εκτός Ευρώπης. Για τα εγχώρια, το κόστος 
συνίσταται µόνο στο κόστος παραγωγής. Εξαιτίας του µεγάλου εύρους του κόστους της ενέργειας 
που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του υδρογόνου, για την παραγωγή του υδρογόνου στην Ε.Ε. 
υπολογίζεται ένα χαµηλό και ένα υψηλό κόστος κάθε φορά. Με άλλα λόγια για κάθε πηγή 
ενέργειας υπολογίζεται ένα εύρος όσον αφορά τα κόστη παραγωγής. Η διανοµή του υδρογόνου 
στην Ε.Ε. και η συµπίεση και υγροποίηση στις περιοχές χρήσης δεν συµπεριλαµβάνονται στα 
υπολογισθέντα κόστη καθώς δεν υπάρχει συσχέτιση όταν συγκρίνουµε τους «εξωτερικούς» 
διαδρόµους του υδρογόνου µε την εναλλακτική της εσωτερικής ευρωπαϊκής παραγωγής 
υδρογόνου. 
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Εικόνα 2. 8, Εικόνα 2. 9 Σύγκριση κόστους παραγωγής υδρογόνου σε κέντρα εκτός Ε.Ε. και µεταφοράς του µε το 
κόστος παραγωγής του σε εγχώρια κέντρα σε χρονικό ορίζοντα που φτάνει µέχρι το 2040 (πηγή project report 
ENCOURAGED) 

 
Παρατηρούµε ότι το κόστος για την παραγωγή στο εξωτερικό είναι µεγαλύτερο από την 

εγχώρια παραγωγή σε γενικές γραµµές. Για παραγωγή υδρογόνου από την υδραυλική ενέργεια σε 
κέντρα παραγωγής εκτός Ε.Ε. το κόστος ανέρχεται στα 5,4c/KWh H2 κατά µέσο όρο ενώ το εύρος 
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του κόστους για την εγχώρια παραγωγή από την υδραυλική ενέργεια κυµαίνεται από 5 έως 6,4 
4c/KWh H2. Για παραγωγή από αιολική ενέργεια, το κόστος για τα εξωτερικά κέντρα παραγωγής 
διαµορφώνεται στα 8,8 ή 12,2 c/KWh H2 (ανάλογα µε τον τρόπο παραγωγής του υδρογόνου). Για 
την παραγωγή υδρογόνου εντός της Ε.Ε. από την αιολική το εύρος του κόστους κυµαίνεται από τα 
9,2 έως τα 11,8 c/KWh H2. Για την ηλιακή ενέργεια το κόστος για τα εξωτερικά κέντρα παραγωγής 
διαµορφώνεται στα 11 c/KWh H2 περίπου ενώ για παραγωγή εντός Ε.Ε. στα 11,2 c/KWh H2 
περίπου. Για την γεωθερµία τα αντίστοιχα κόστη είναι 5,8 c/KWh H2 και εύρος που κυµαίνεται 
µεταξύ 5 και 7,9 c/KWh H2 για την Ε.Ε. Για την βιοµάζα το κόστος οριοθετείται µεταξύ 7 και 8,1 
c/KWh H2 για τα κέντρα παραγωγής εκτός Ε.Ε. και µεταξύ 5 και 11,8 c/KWh H2. Για τον λιγνίτη 
το κόστος για παραγωγή υδρογόνου εκτός Ε.Ε. υπολογίστηκε στα 6,2 c/KWh H2 ενώ για τα κέντρα 
παραγωγής εντός Ε.Ε. το κόστος διαµορφώνεται µεταξύ 2,7 και 2,9 c/KWh H2 περίπου. Από τα 
παραπάνω συµπεραίνουµε ότι δεν είναι απαγορευτική η παραγωγή υδρογόνου σε κέντρα εκτός Ε.Ε. 
και η εισαγωγή του για την κάλυψη των ευρωπαϊκών αναγκών.  

 
Στη συνέχεια το κόστος των διαδροµών συγκρίνεται µε αυτό συµβατικών ορυκτών καυσίµων 

που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές και συγκεκριµένα µε αυτό της βενζίνης. Για µια πιο δίκαια 
σύγκριση, οι φόροι που επιβαρύνουν τα καύσιµα έχουν παραληφθεί αν και η υπόθεση ότι οι φόροι 
των διαφόρων καυσίµων είναι περίπου ισάξιοι είναι σχετικά ασφαλής. Στο σχήµα διακρίνεται 
επίσης και το κόστος διανοµής και συµπίεσης του υδρογόνου. Για τα ορυκτά καύσιµα, προκειµένου 
να ληφθεί υπόψη η εκποµπή των διαφόρων αέριων ρύπων, υπάρχει προσαύξηση του κόστους τους 
κατά 20 ευρώ/t CO2 

 

 
Εικόνα 2. 10 Σύγκριση κόστους λειτουργίας των ενεργειακών διαδρόµων βενζίνης και υδρογόνου. 
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2.1.4 Συµπεράσµατα – Αποτελέσµατα 
 
2.1.4.1 Φυσικό Αέριο 

 
Εκτιµήθηκε ότι οι αγωγοί µεταφοράς φυσικού αερίου θα αποτελούν και στο µέλλον τον κύριο 

τρόπο διακίνησης του φυσικού αερίου. Συγκεκριµένα, στο χαµηλής ζήτησης σενάριο, η 
µεταφερόµενη ποσότητα φυσικού αερίου το 2030 πραγµατοποιείται σε ποσοστό 83% από δίκτυο 
αγωγών. Το υπόλοιπο ποσοστό αναφέρεται σε LNG και στις τέσσερεις περιπτώσεις. Στο υψηλής 
ζήτησης σενάριο και στο σενάριο αναφοράς το ποσοστό αγγίζει το 81% ενώ στο σενάριο στο οποίο 
εξετάζεται η πορεία των επενδύσεων σε περιβάλλον αβεβαιότητας το ποσοστό φτάνει το 77%. Το 
LNG εκτιµάται ότι θα καταφθάνει σε ποσοστό 33% από το Κατάρ, 25% από τη Νιγηρία, 17% από 
την Αλγερία, 15% από την Αίγυπτο. Το υπόλοιπο 10% προέρχεται αθροιστικά από διάφορες άλλες 
χώρες. Προορίζεται για το Ην. Βασίλειο (28% του εισαγόµενου LNG), την Ισπανία (19%), την 
Ιταλία (18%), την Γαλλία (15%), τις χώρες της Μπένελουξ (Λουξεµβούργο, Βέλγιο, Ολλανδία) 
(13%) και για διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες (7%). 

 
Στην περίπτωση της χαµηλής ζήτησης το ύψος των επενδύσεων αναµένεται να φθάσει για την 

περίοδο 2005 – 2030 τα 90 δισεκατοµµύρια ευρώ και για το υψηλής τα 164 δισεκατοµµύρια ευρώ. 
Με άλλα λόγια οι επενδύσεις στον τοµέα του φυσικού αερίου για το διάστηµα 2005 – 2030 
εκτιµήθηκαν µεταξύ 90 και 164 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Στο βασικό σενάριο το ύψος των 
επενδύσεων (οι οποίες αφορούν το δίκτυο των σωληνώσεων, τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, και 
τερµατικά στα οποία πραγµατοποιούνται η υγροποίηση και η αεριοποίηση, καθώς και την 
επέκταση του υφιστάµενου δικτύου των αγωγών µεταφοράς) αγγίζει τα 126 δισεκατοµµύρια ευρώ. 

 
Εικόνα 2. 11 Επενδύσεις σε υποδοµές για το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελβετία, τα Βαλκάνια και την 
Τουρκία – reference scenario. (Πηγή project report ENCOURAGED) 

 
Το ύψος της επένδυσης που συµπεριελήφθη στο µοντέλο άγγιξε τα 126 δισεκατοµµύρια ευρώ 

και περιελάµβανε την κατασκευή αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων υγροποίησης 
και επαναφοράς στην αέρια κατάσταση καθώς και την επέκταση του υφιστάµενου δικτύου των 
αγωγών µεταφοράς. 

 
Το µοντέλο υπέδειξε ότι υψίστης προτεραιότητας αποτελούν οι συνδέσεις µε δίκτυο αγωγών 

της Β. Αφρικής µε την Ν. Ευρώπη, της Νορβηγίας µε Το Ην. Βασίλειο και της Τουρκίας µε την 
περιοχή των Βαλκανίων και την κεντρική Ευρώπη. Το γεγονός αυτό προέκυψε διότι η ικανότητα 
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µεταφοράς που προκύπτει αθροιστικά από την υλοποίηση των παραπάνω έργων θα είναι 
απαραίτητη το 2010 περίπου. Ακολουθεί η σύνδεση της Τουρκίας µε την Ιταλία, έργο το οποίο θα 
είναι απαραίτητο το 2015 περίπου, και τέλος η επέκταση της υφιστάµενης ικανότητας µεταφοράς 
τόσο µεταξύ Ε.Ε. και Νορβηγίας όσο και µεταξύ Ρωσίας µε το ενεργειακό σύστηµα των 
Βαλκανίων – Τουρκίας. Οι διευρύνσεις αυτές αναµένεται να είναι απαραίτητες το 2020 περίπου. Η 
σύνδεση Ρωσίας – Γερµανίας µέσω Βαλτικής εικάζεται ότι θα είναι έτοιµη και επιχειρησιακή 
περίπου το 2010. 

 
Επιπλέον, επέκταση και αύξηση της µεταφορικής ικανότητάς του χρήζει και το εσωτερικό 

δίκτυο της Ευρώπης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος «µποτιλιαρίσµατος» των διακινούµενων 
ποσοτήτων. Το γεγονός αυτό αφορά κυρίως τη διασύνδεση της Νότιας µε τη Βόρεια Ευρώπη και 
ειδικότερα τη σύνδεση της Ιταλίας, της Ισπανίας και των Βαλκανίων µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Η 
ικανοποίηση αυτής της απαίτησης µέσα στην επόµενη δεκαετία θα έχει ως αποτέλεσµα 
αποδοτικότερες εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των επιµέρους ευρωπαϊκών αγορών και έτσι την 
επίτευξη χαµηλότερων τιµών για τους τελικούς χρήστες – καταναλωτές του φυσικού αερίου. 

 
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη µελέτη του σεναρίου αβεβαιότητας προέκυψε ότι η 

καθυστέρηση υλοποίησης των απαιτούµενων επενδύσεων επέφερε αύξηση των gas border prices 
της τάξης του 25% σε σχέση µε το σενάριο αναφοράς. Το αποτέλεσµα αυτό καταδεικνύει την 
σηµασία που έχει η έγκαιρη κατασκευή των διαφόρων έργων υποδοµής. 

 
Ενεργειακοί διάδροµοι φυσικού αερίου της Ε.Ε. – προοπτικές και προβλήµατα 
 

Ο επόµενος χάρτης παρουσιάζει το τωρινό ενεργειακό σκηνικό καθώς και τους µελλοντικούς 
ενεργειακούς διαδρόµους 

 

 
Εικόνα 2. 12 Υφιστάµενοι και µελλοντικοί ενεργειακοί δρόµοι Ε.Ε. (πηγές µελέτη DG TREN και (Observatoire 
Méditerranéen de l’Energie, France�ΟΜΕ) 

 
Υπό ανάπτυξη βρίσκονται έξι νέα δίκτυα που συνοψίζονται στον επόµενο πίνακα. 
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Έργο 
 

Πάροχος 
 

Από 
 

Σε 
 

Χωρητικότητα 
[bcm] 
 

Επένδυση 
[Μ ευρώ] 

Προβλεπόµενη 
Έναρξη 

Medgaz 
 

Αλγερία 
 

Hassi R'Mel 
 

Ισπανία 
 

8 µε 10 
 

1300 
 

Τέλος του2008 
 

GALSI 
 

Αλγερία 
 

Hassi R'Mel 
 

Ιταλία 
 

8 µε 10 
 

1200 
 

2009–2010 
 

ITG–IGI 
 

Κασπία 
 

Ελλάδα 
 

Ιταλία 
 

8 µε 10 
 

950 (IGI) 
 

2011 
 

Nord Stream 
 

Ρωσσία 
 

Vyborg 
 

Γερµανία 
 

2x 27.5 
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Συνολική 
Χωρητικότητα 

   98,5 µε 139   

Πίνακας 2. 1 Υπό ανάπτυξη έργα φυσικού αερίου της Ε.Ε. (πηγή project report ENCOURAGED) 

 
Η διεκπεραίωση των άνω έργων αναµένεται να αυξήσει τον όγκο φυσικού αερίου που 

εισάγεται κατά 100 bcm περίπου (τουλάχιστον) στην αρχή της επόµενης δεκαετίας. Σηµειώνεται 
,ωστόσο, ότι όλα αυτά τα προγράµµατα επικεντρώνονται στην εισαγωγή του αερίου στην E.Ε. 
χωρίς να υπάρχει ανάλογο ενδιαφέρον, προς το παρόν, από εταιρίες για την διακίνηση του 
εσωτερικά. Επιπλέον, αρκετά από τα παραπάνω προγράµµατα έχουν ανακοινωθεί εδώ και αρκετό 
διάστηµα και η ολοκλήρωσή τους περιγράφεται από µακρά χρονοδιαγράµµατα. Εν τέλει, κάποια 
από αυτά εκτιµάται ότι δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ. 

 
Και αυτό γιατί σε κάθε επένδυση, η βιωσιµότητα εξαρτάται από τον βαθµό αβεβαιότητας 

που υπάρχει ανάµεσα στο κόστος επένδυσης και στο κέρδος που αποφέρει η επένδυση. Ορισµένα 
από τα παραπάνω έργα αναµένεται να είναι βιώσιµα οικονοµικά ενώ άλλα ίσως υλοποιηθούν 
βασιζόµενα σε πολιτική και οικονοµική στήριξη. Αναλυτικότερα: 

 
• Με το πέρας του Nord Stream η Ρωσία συνδέεται µε την Γερµανία µέσω της Βαλτικής 

υπερκεράσσοντας τις ενδιάµεσες Ουκρανία και Λευκορωσία. Αρχικά σχεδιάστηκε και 
αποφασίστηκε χωρίς να υπάρχει εµπορική συµφωνία µε κάποια εταιρία – εισαγωγέα. 
Σήµερα η E.ON.4, η Wintershall5 και η Gasunie6 συµµετέχουν στο έργο το οποίο αρχικά 
προωθήθηκε από την ρωσική Gazprom7. Το Nord Stream δεν φαίνεται να παρουσιάζει 
κάποιο σηµαντικό πρόβληµα ως προς την υλοποίησή του. 

                                                 
4 Ιδρύθηκε από την συγχώνευση των VEBA και VIAG , δύο από τις µεγαλύτερους βιοµηχανικούς οµίλους της 
Γερµανίας. (10) 
5 H εταιρία δραστηριοποιείται στην αναζήτηση και εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου για 75 και πλέον χρόνια. 
Έχει έδρα στο Kassel και είναι η µεγαλύτερη εταιρία της Γερµανίας στον τοµέα της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. (11) 
6 Η Gasunie δραστηριοποιείται στον τοµέα του φυσικού αερίου. Στις υποδοµές της περιλαµβάνεται ένα από τα 
µεγαλύτερα δίκτυα φυσικού αερίου (υψηλής πίεσης) στην Ευρώπη συνολικού µήκους 12.000 χλµ περίπου (12). 
7
Ο ρωσικός κολοσσός αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες παγκοσµίως στον τοµέα της ενέργειας (13) 
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• Το Medgaz θα συνδέσει την Αλγερία µε την Ισπανία σε µια προσπάθεια ενίσχυσης της 
ενεργειακής ασφάλειας της τελευταίας. Αρχικά τέθηκε επί τάπητος από τις CEPSA8 και 
Sonatrach9. Ακολούθησαν γρήγορα διάφορες άλλες εταιρίες ανάµεσα στις οποίες 
περιλαµβάνονται η Total10, η GDF11 και η BP12 (το υπόλοιπο σύνολο απαρτίζεται από 
τις µεγαλύτερες εταιρίες της Ισπανίας που δραστηριοποιούνται στον τοµέα). Με άλλα 
λόγια το Medgaz προωθήθηκε από εταιρίες – εισαγωγείς. Το έργο στέφει το ενδιαφέρον 
του και προς τις αγορές της Γαλλίας και της υπόλοιπης Ευρώπης. Η απόφαση 
κατασκευής του λήφθηκε στο τέλος του 2006 και οι αγωγοί µεταφοράς του αερίου 
αναµένεται να τεθούν σε χρήση στο τέλος του 2009. 

• Το Galsi θα συνδέσει την Αλγερία µε την Ιταλία µέσω Σαρδηνίας. Αποτελεί µια 
πρωτοβουλία της Sonatrach, της Enel13, της Edison14 και άλλων µετόχων κάθε ένας από 
τους οποίους χρηµατοδοτεί ένα µέρος από την θαλάσσια ικανότητα µεταφοράς του 
φυσικού αερίου. Το χρονοδιάγραµµα του έργου εξαρτάται άµεσα από τις συµφωνίες που 
θα πραγµατοποιηθούν σε επίπεδο ναυτιλίας. Σε αντίθεση µε το Nord Stream, το Galsi 
στερείται της υποστήριξης των µεγάλων εταιριών – εισαγωγέων που εγγυώνται µερικώς 
ένα σηµαντικό όγκο φυσικού αερίου προς µεταφορά. 

• Το Νabbuco στοχεύει στην διασύνδεση της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής µε την 
ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Οι ωφέλειες που αναµένεται να προκύψουν από το 
έργο είναι σηµαντικότατες αφού θα ενισχύσει τον ανταγωνισµό µε την αλλαγή που θα 
επιφέρει στη σκηνή του φυσικού αερίου. Ωστόσο η ολοκλήρωσή του παραµένει 
εξαιρετικά δύσκολη λόγω της πολυπλοκότητας που προκύπτει σε θέµατα 
διακίνησης/µεταφοράς του φυσικού αερίου και συνεργασίας των επενδυτών για την 
κατασκευή της απαραίτητης υποδοµής. 

• Κάποια από τα έργα που αφορούν την µετατροπή του φυσικού αερίου από την υγρή 
στην αέρια µορφή εξελίσσονται ταχύτερα όταν υποστηρίζονται από µεγάλες εταιρίες 
(όπως φαίνεται ότι συµβαίνει π.χ. στην Γαλλία, στην Ισπανία και στο Ην. Βασίλειο). 

 
Το σηµαντικό όµως ζήτηµα που επηρεάζει όλα τα υπό κατασκευή έργα, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι η κερδοφορίας τους. Η τελευταία επηρεάζεται από την αβεβαιότητα της 
τιµής και της ζήτησης (market risk), από τους κανόνες και τους περιορισµούς που υπάρχουν σε 
κάθε αγορά (regulatory risk) και την αβεβαιότητα που υπεισέρχεται από τις ρευστές διεθνείς 

                                                 
8 Compañía Española de Petróleos. Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τοµέα της ενέργειας από το 1929 οπότε 
ιδρύθηκε. Ήταν η πρώτη εταιρία του είδους που ιδρύθηκε στην Ισπανία. Σήµερα αποτελεί ένα γκρουπ εταιριών που 
δραστηριοποιούνται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως επίσης και στην Αλγερία στον Καναδά, στο Μαρόκο, στην 
Βραζιλία και στον Παναµά. (14) 
9 Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des 
Hydrocarbures s.p.a.). (15) 
10 Η πολυεθνική ενεργειακή εταιρία Total συνιστά την 4η σε µέγεθος (µε βάση τη κεφαλοποίηση αγοράς σε δολάρια 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2007) που δραστηριοποιείται στους τοµείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. 
∆ραστηριοποιείται σε περισσότερες από 130 χώρες και έχει 96.400 εργαζόµενους. (16) 
11 H Gaz de France (GDF) είναι η µεγαλύτερη εταιρία φυσικού αερίου στην Γαλλία µε σχεδόν 9.100 δήµους να 
συνδέονται µε το δίκτυο διανοµής της παρέχοντας έτσι φυσικό αέριο στο 76% του γαλλικού πληθυσµού. (17) 
12 Η BP αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως εταιρίες στον τοµέα των καυσίµων. ∆ραστηριοποιείται σε 
περισσότερες από 100 χώρες και στις 6 ηπείρους του πλανήτη. (18) 
13 Αποτελεί την µεγαλύτερη εταιρία που δραστηριοποιείται στον τοµέα της ενέργειας στην Ιταλία και την δεύτερη σε 
µέγεθος όσον αφορά την εγκατεστηµένη ισχύ. (19) 
14 Η Edison συνιστά µια από τις πρωτοπόρες εταιρίες στον τοµέα του ηλεκτρισµού καθώς δραστηριοποιείται σε αυτόν 
από το 1886. (20) 
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σχέσεις καθώς πολλά από τα έργα σχεδιάζονται και στηρίζονται σε διάφορες ενδιάµεσες περιοχές 
και όχι σε απευθείας διασύνδεση (political risk). 

 
Τα έργα που προωθούνται από «εξαγωγείς» και «εισαγωγείς» παρουσιάζουν το µικρότερο 

ρίσκο. Τα έργα που στοχεύουν στη διείσδυση των αγορών ενέχουν µεγαλύτερο ρίσκο (τόσο το 
δίκτυο σωληνώσεων όσο και η κατασκευή τερµατικών LNG). Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι 
οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς απευθύνονται σε µεγαλύτερα τµήµατα της αγοράς και είναι 
οικονοµικά πιο εύρωστοι σε σχέση µε τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο «ενδιάµεσο» 
επίπεδο. Ωστόσο, οι τελευταίες είναι αυτές που προωθούν τον ανταγωνισµό και έτσι η πολιτική 
στήριξή τους µπορεί να είναι θεµιτή. Για παράδειγµα, µία επίσκεψη του κ. Πρόντι στην Αλγερία 
στις 15 Νοεµβρίου 2006 είχε ως αποτέλεσµα την υπογραφή συµβάσεων µεταξύ της Sonatrach και 
ιταλικών εταίρων, ανάµεσα τους και η Enel and Edison, για θαλάσσια µεταφορά αξιοποιώντας τα 
τρία τέταρτα της δυναµικότητας της συγκεκριµένης ενεργειακής διαδροµής. Έτσι, το έργο πλέον 
«αναβαθµίστηκε» στηριζόµενο σε εταιρίες που εισάγουν αλλά και εξάγουν φυσικό αέριο.  

 
Ένα άλλο πρόβληµα εντοπίζεται στις ατέλειες του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου που 

αφορά τον ευρύτερο τοµέα του φυσικού αερίου και τον ανταγωνισµό. Προκειµένου να 
δηµιουργηθεί ευνοϊκό κλίµα για επενδύσεις θα πρέπει να συρρικνωθεί στον µεγαλύτερο δυνατό 
βαθµό το ενεχόµενο σε αυτές ρίσκο. Με άλλα λόγια είναι απαραίτητη η βελτίωση της λειτουργίας 
της αγοράς αλλά και η βελτίωση του θεσµικού πλαισίου σε διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο 
καθώς οι υποδοµές που αφορούν το φυσικό αέριο εµφανίζουν την εξής ιδιαιτερότητα: Εµπλέκονται 
διαφορετικές χώρες µε διαφορετικά νοµικά πλαίσια ξεκινώντας από την παραγωγή – εξαγωγή, 
συνεχίζοντας στον µεταφορικό τοµέα και καταλήγοντας στην κατανάλωση. Αυτός είναι και ο λόγος 
για τον οποίο είναι απαραίτητη η προώθηση και σύναψη εµπορικών συµφωνιών µε τις οποίες 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος των επενδύσεων και ταυτόχρονα κατανέµεται δίκαια στους 
εµπλεκόµενους φορείς. 
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Μέτρα για την µείωση του ρίσκου στις επενδύσεις του φυσικού αερίου  
 

Για την µείωση του ρίσκου αγοράς προτείνονται στα πλαίσια της συγκεκριµένης µελέτης µία 
σειρά µέτρων, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω: 

 
• Η τελειοποίηση της εσωτερικής οργάνωσης της αγοράς το συντοµότερο δυνατό. Αυτό 

θα βοηθήσει τους χοντρέµπορους και τις εταιρίες οι οποίες ασχολούνται µε την χάραξη 
νέων ενεργειακών ροών να αποφύγουν τα ρίσκα αγοράς και να βελτιώσουν την 
εµπορική επωνυµία τους. Η επίτευξη αυτού του στόχου περιλαµβάνει τη δηµιουργία 
εσωτερικών (στην επικράτεια κάθε χώρας) διασυνδέσεων µε αγωγούς για ευρύτερη και 
καλύτερη πρόσβαση των εθνικών αγορών. Ακόµη, προτείνεται η δηµιουργία ενός 
ενιαίου ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου, η βελτιστοποίηση των κόµβων υγροποίησης 
και αεριοποίησης του φυσικού αερίου κλπ. 

• Η αποµάκρυνση των εµποδίων που σχετίζονται µε την είσοδο νέων εταιριών στην 
αγορά της ισχύος και εµποδίων που άπτονται της γνώσης για το υφιστάµενο δυναµικό 
των υποδοµών, την χρήση τους και την διανοµή της ενέργειας. 

• Προκειµένου να υποβοηθηθεί το εµπόριο του φυσικού αερίου θα πρέπει οι 
συνασπιζόµενες επιχειρήσεις να διέπονται από ένα ιδιάζον νοµικό πλαίσιο. Τέτοιοι 
συνασπισµοί θα πρέπει να αντιµετωπίζονται όπως και απλοί προµηθευτές και όχι σαν 
ένα σύνολο από ξεχωριστούς παραγωγούς. 

• Η χορήγηση και σύναψη µακρόπνοων συµβολαίων µεταξύ των διάφορων 
εµπλεκόµενων εταιριών. 

 
Προκειµένου να ελαττωθεί το θεσµικό ρίσκο της αγοράς θα πρέπει ενδεικτικά να συµβούν τα 

εξής: 
 
• Να καθοριστούν οι περιορισµοί που θα διέπουν την δηµιουργία νέων υποδοµών. Οι 

εταιρίες που εκπονούν τα διάφορα προγράµµατα υπόκεινται σε ρίσκα και κινδύνους που 
µπορούν να τις οδηγήσουν στην παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης των 
έργων που κατασκεύασαν σε άλλες εταιρίες. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να 
αναγνωρισθεί από τους ρυθµιστές της αγοράς ώστε να παρέχουν κατ’ εξαίρεση άδειες 
για την δραστηριοποίηση τρίτων εταίρων σύµφωνα πάντα µε τους κανόνες λειτουργίας 
της εκάστοτε αγοράς χωρίς βέβαια να γίνεται κατάχρηση αυτής της δυνατότητας.  

• Η εισαγωγή νέων περιορισµών να γίνει πιο «προβλέψιµη» αφού η αβεβαιότητα σε 
αυτόν τον τοµέα οδηγεί πολλούς επενδυτές σε καθυστερήσεις. Προς αυτή την 
κατεύθυνση οι διάφορες κυβερνήσεις θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν και να κοινοποιήσουν 
την στρατηγική τους σε µακροπρόθεσµο επίπεδο. 

 
Τέλος, όσον αφορά το πολιτικό ρίσκο και τον περιορισµό αυτού, οι ενέργειες που εκτιµάται ότι 

θα συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι: 
 

• Η άρση των διαφόρων νοµικών εµποδίων που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη νέων έργων, 
κάτι που παρουσιάζεται ,συνήθως, στην κατασκευή των τερµατικών εγκαταστάσεων του 
φυσικού αερίου. 

• Η οικονοµική υποστήριξη σε πρώτης προτεραιότητας έργα µε την παροχή θεσµικών 
δανείων (institutional loans) και κυβερνητικών εγγυήσεων. 

• Η αξιοποίηση των υπαρχόντων και ίδρυση νέων αναγνωρισµένων οργανισµών για την 
διευθέτηση των τυχουσών διενέξεων. Με αυτό τον τρόπο, αναπτύσσεται το αίσθηµα 
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ασφάλειας των διαφόρων επενδυτών. Έτσι, η Ε.Ε. θα πρέπει να υποστηρίξει ενέργειες 
της Energy Charter Treaty15) και άλλων διεθνών οργανισµών. 

• Η ανάπτυξη και η προώθηση του διαλόγου µεταξύ των διαφόρων χωρών προκειµένου 
να εδραιωθεί η διεθνής σταθερότητα και η εµπιστοσύνη ανάµεσα στις χώρες – 
εισαγωγείς, στις χώρες – παραγωγούς και στις χώρες – µεσάζοντες. 
 

 
 

 
Στο παρακάτω σχήµα διακρίνονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για το υδρογόνο σε 

αντιπαράθεση µε αυτά (επίσηµα σενάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) του φυσικού αερίου και του 
ηλεκτρισµού. 

 

 
Εικόνα 2. 13 Πρόβλεψη ζήτησης υδρογόνου το 2020, 2030, 2040, 2050 (πηγή project report ENCOURAGED) 

 
Σε κάθε περίπτωση η ζήτηση για υδρογόνο είναι σηµαντικά µικρότερη από τη ζήτηση για 

φυσικό αέριο και ηλεκτρισµό. 
 

2.1.4.2 Ηλεκτρική Ενέργεια 
 

Τα κύρια συµπεράσµατα της µελέτης συνοψίζονται στα εξής: 
 

• Ανάγκη για εγκατάσταση νέας µεταφορικής ικανότητας µεταξύ Τουρκίας και 
νοτιοανατολικής Ευρώπης. Προβλέπονται µεγάλες εξαγωγές από την Τουρκία και 
κάλυψη του 85 – 100 % της χωρητικότητας της ενεργειακής σύνδεσης. Τα επόµενα 
χρόνια αναµένεται η εγκατάσταση χωρητικότητας/ικανότητας µεταφοράς 2000MW. Η 
εγκατάσταση δικτύου 5000ΜW εναλλασσόµενου ρεύµατος µε εναέριες γραµµές είναι 

                                                 
15 Αποτελεί µία διεθνή συµφωνία για την ενσωµάτωση των ενεργειακών συστηµάτων της πρώην ΕΣΣ∆ και της 
ανατολικής Ευρώπης µετά τη λήξη του ψυχρού πολέµου στην ευρύτερη αγορά της Ευρώπης αλλά και ολόκληρου του 
κόσµου. Το 1991 στη Λισσαβώνα πραγµατοποιήθηκε η διακήρυξη των αρχών της, υπογράφηκε το 1994 µαζί µε ένα 
πρωτόκολλο που αφορούσε το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα και τέθηκε σε εφαρµογή τον Απρίλιο του 
1998. (21)  
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οικονοµικά αποδοτική µακροπρόθεσµα. Το κόστος κάθε σύνδεσης υπολογίζεται στα 
70 εκατοµµύρια ευρώ. 

• Ανάγκη νέας σύνδεσης µεταξύ Β. Αφρικής και Ν. Ευρώπης. Παρά το υψηλό κόστος 
υλοποίησης (400 εκατοµµύρια ευρώ για κάθε υποθαλάσσια σύνδεση 1000 MW), οι 
αναµενόµενες εξαγωγές από την Β. Αφρική, οι οποίες εκτιµώνται να καλύψουν το 90 
– 100 % της εγκατεστηµένης ικανότητας των γραµµών, κάνουν ελκυστική την 
υλοποίηση µιας τέτοιας σύνδεσης. Η υφιστάµενη ικανότητα ανέρχεται στα 800MW 
ενώ θα µπορούσε να δικαιολογηθεί η επέκταση της ικανότητας ακόµα και στα 5000 
MW. Απαραίτητο, όµως, είναι οι χώρες της Β. Αφρικής να υλοποιήσουν τα σχέδια για 
τον τριπλασιασµό της παραγωγής τους το διάστηµα 2005 – 2030, όπως επίσης να 
εγκατασταθούν κατάλληλοι µηχανισµοί για τις διασυνοριακές συναλλαγές (sound 
operational mechanisms for cross – border transactions). 

• Αναµένεται αµφίδροµη συναλλαγή ηλεκτρισµού στο ανατολικό σύνορο της Ευρώπης. Η 
σύνδεση του UCTE µε την Ουκρανία και την Λευκορωσία καθώς και των τελευταίων 
µε τη Ρωσία προβλέπεται να δοκιµαστεί εξαιτίας των µεγάλων συναλλαγών 
(40TWh/έτος). Το ίδιο αναµένεται να συµβεί και στα σύνορα της Ρωσίας µε τις 
Βαλτικές χώρες και µε την Φιλανδία (30ΤWh/έτος). Σηµειώνεται ότι οι συναλλαγές 
αυτές χαρακτηρίζονται από σηµαντική εποχικότητα. Τις ψυχρές περιόδους το UCTE 
και το NORDEL αναµένεται να τροφοδοτεί το σύστηµα IPS/UPS µε ενέργεια για την 
κάλυψη των αιχµών στη Ρωσία και στην Ουκρανία αλλά και για την περιορισµένη 
εκµετάλλευση απαρχαιωµένων εγκαταστάσεων παραγωγής. Έτσι η ενίσχυση του 
δικτύου θα πρέπει να γίνει και προς τις 2 κατευθύνσεις ροής του ηλεκτρισµού. Η 
αβεβαιότητα που υπάρχει στην πορεία ανάπτυξης της Ρωσίας µεταφέρεται και στην 
κατεύθυνση της ροής της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν η Ρωσία εξακολουθήσει να µην 
επενδύει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αν η τιµή του φυσικού αερίου 
ανέβει κι άλλο, το µεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών εκτιµάται ότι θα έχει 
κατεύθυνση προς την Ρωσία. Έτσι, η ανάγκη και η οικονοµική αποδοτικότητα µιας 
επέκτασης της υφιστάµενης ικανότητας των 5100 MW δεν µπορεί να ξεκαθαριστεί 
πλήρως. 

• Ανάγκη σύνδεσης µε τις χώρες – νησιά της Μεσογείου. Η ανάλυση µε τη 
βοήθεια του µοντέλου υπέδειξε την ανάγκη σύνδεσης Κύπρου – Τουρκίας (500 MW) 
και Μάλτας – Ιταλίας (300MW). Ωστόσο οι συνδέσεις αυτές χρήζουν σίγουρα 
περαιτέρω διερεύνησης. 

 
Όσον αφορά το ύψος των επενδύσεων, τα αποτελέσµατα της µελέτης προέκριναν τις 

παρακάτω συνδέσεις ως τις πιο εύρωστες οικονοµικά: 
 

• Επένδυση τουλάχιστον 300 εκατοµµυρίων ευρώ για την υλοποίηση 4 νέων γραµµών 
AC που θα συνδέουν την Τουρκία µε την Ε.Ε. 

• ∆απάνη 2 δισεκατοµµύρια ευρώ για την κατασκευή 4 υποθαλάσσιων γραµµών υψηλής 
τάσης DC (HVDC) που θα συνδέουν την Β. Αφρική µε την Ν. Ευρώπη (1000MW η 
κάθε γραµµή). 

• Υλοποίηση HVDC υποθαλάσσια σύνδεσης Τουρκίας – Κύπρου εκτιµώµενου κόστους 
200 εκατοµµυρίων ευρώ. 

 
Τονίζεται ότι οι επενδύσεις που αποτελούν το πρώτο βήµα για την σύνδεση χωρών της 

Ανατολικής Ευρώπης και του UCTE δεν ποσοτικοποιήθηκαν αφού το ύψος των επενδύσεων αυτών 
εξαρτάται άµεσα από την τεχνολογική λύση που θα υιοθετηθεί.  
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Προβλήµατα διασύνδεσης 
 

∆ιάφορα είναι τα προβλήµατα που δυσχεραίνουν την πραγµατοποίηση των νέων συνδέσεων. 
Μεταξύ Τουρκίας και νοτιοανατολικής Ευρώπης το πρόβληµα είναι κυρίως τεχνικό (Η Τουρκία θα 
πρέπει να προσαρµοστεί στα πρότυπα του UCTE κυρίως όσον αφορά τον έλεγχο της συχνότητας). 
Στο νότιο σύνορο της Ευρώπης µε την Β. Αφρική, παρόλο που το ενδιαφέρον για την διασύνδεση 
είναι δεδοµένο, το υψηλό κόστος υλοποίησης και οι πιθανές συνέπειες που θα έχει στην φορολογία 
των κρατών (προκειµένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την υλοποίηση των 
απαιτούµενων επενδύσεων) αποτελεί τροχοπέδη. Αυτός είναι και ο λόγος (η αβεβαιότητα που 
υπεισέρχεται) για τον οποίο η Red Electrica de Espana και η Terna Rete Elettrica Nazionale 
(Ιταλία) δεν περιλαµβάνουν στα πλάνα τους την σύνδεση µε την Αφρική. Ως εναλλακτικό, και 
πιθανότατα εφικτό σχέδιο, προωθείται η εµπορική προσέγγιση του ζητήµατος µε την ανάληψη 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Όσον αφορά το ανατολικό σύνορο της Ε.Ε., το µεγαλύτερο τεχνικό 
πρόβληµα είναι η ασύγχρονη λειτουργία των συστηµάτων των IPS/UPS, UCTE και NORDEL. Η 
διευθέτηση του ζητήµατος απαιτεί την πραγµατοποίηση σχετικά µεγάλων επενδύσεων η κατανοµή 
των οποίων ανάµεσα στις σχετιζόµενες χώρες αποτελεί ακόµα αντικείµενο συζήτησης. 

 
Τέλος, η έλλειψη ενός σταθερού και συνεκτικού νοµικού πλαισίου που θα διέπει τις διεθνείς 

αυτές συνδέσεις αποτελεί ακόµα ένα παράγοντα που µπορεί να επιφέρει και επιφέρει 
καθυστερήσεις. Επίσης, καθυστερήσεις προκαλούν και οι χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση 
ενός έργου που παρατηρείται ότι υπάρχουν. 

 

2.1.4.3 Υδρογόνο 
 
Η µελέτη για το υδρογόνο ως φορέας ενέργειας και της προοπτικής ένταξής του στο 

ενεργειακό µείγµα της Ευρώπης είχε ως αποτέλεσµα την διεξαγωγή ορισµένων χρήσιµων 
συµπερασµάτων. Τα συµπεράσµατα και οι παρατηρήσεις που εξήχθησαν παρουσιάζονται 
παρακάτω: 

 
• Η εισαγωγή υδρογόνου αποτελεί ενδιαφέρουσα ιδέα αν η παραγωγή της βασίζεται σε 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας συνεισφέροντας µε αυτόν τον τρόπο στην εκπλήρωση των 
στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. Ωστόσο, θα πρέπει να ξεκινήσει αφού 
πρώτα το υδρογόνο χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο στον µεταφορικό τοµέα (χρονικά αυτό 
προσδιορίζεται από το 2015 και µετά). Αρχικά, η εισαγωγή του θα µπορούσε να γίνει 
από την Νορβηγία και την Ισλανδία. Η εισαγωγή µεγάλων ποσοτήτων αλλά και η 
εκτενής χρήση των «εγχώριων» ποσοτήτων υδρογόνου θα πρέπει να ξεκινήσει αφού η 
διείσδυσή του στις µεταφορές είναι σηµαντική. Κάτι τέτοιο (περισσότερο από το 10% 
του στόλου της Ευρώπης ) αναµένεται να συµβεί µεταξύ 2030 – 2040. 

•  Ακόµα και µε την χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ως πρώτη ύλη στην παραγωγή, 
το κόστος διάθεσής από αρκετούς διαδρόµους εκτιµάται ότι θα είναι διπλάσιο από αυτό 
της βενζίνης. Η υλοποίηση των σχεδίων για το υδρογόνο θα είναι εφικτή µόνο αν 
υπάρξουν συνθήκες παρόµοιες µε αυτές που ισχύουν για τα βιοκαύσιµα όσον αφορά το 
ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο και τα µέτρα προώθησης των τελευταίων (π.χ. επιδοτήσεις 

• Η οικονοµική λειτουργία των διαδροµών του υδρογόνου, επηρεάζεται από το κόστος 
µεταφοράς του κατά ένα µεγάλο βαθµό. Από τη µελέτη προέκυψε ότι η παραγωγή 
υδρογόνου στην Ισλανδία (πρώτη ύλη η γεωθερµική ή υδραυλική ενέργεια) έχει το 
µικρότερο κόστος και τα λιγότερα προβλήµατα. Στη συνέχεια, πιο ελκυστική είναι η 
παραγωγή υδρογόνου από την υδραυλική ενέργεια της Ρουµανίας και της Νορβηγίας. 
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Για την παραγωγή από την αιολική και ηλιακή ενέργεια της Β. Αφρικής το πρόβληµα 
εντοπίζεται στο υψηλό κόστος παραγωγής του. Τέλος, η παραγωγή υδρογόνου στην 
Τουρκία, στην Ρουµανία, και στην Βουλγαρία, µε πρώτη ύλη την βιοµάζα, έχει επίσης 
χαµηλό κόστος. Ωστόσο, διάφορες εναλλακτικές προτάσεις για παραγωγή ενέργειας 
στις χώρες αυτές επισκιάζουν την προοπτική της παραγωγής υδρογόνου από βιοµάζα. 

• Η χρήση πυρηνικών στην παραγωγή υδρογόνου περιορίζεται από το γεγονός ότι η 
µεταφορά ουρανίου (εµπλουτισµένου ή όχι) είναι φθηνότερη από την µεταφορά 
υδρογόνου. Εξάλλου, πολλές χώρες φέρουν σοβαρές αντιρρήσεις στην χρήση των 
πυρηνικών. 

• Η ενεργειακή πυκνότητα του υδρογόνου είναι µικρή σε σχέση µε τον άνθρακα, τα 
πυρηνικά και το φυσικό αέριο µε ότι αυτό συνεπάγεται (22). 

• ∆εν πρέπει να αποκλειστεί η χρήση της ωκεάνιας υδραυλικής ενέργειας και των 
παραθαλάσσιων ανέµων της Β. Αφρικής στην παραγωγή του υδρογόνου. 

 

2.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXTERNALITIES OF ENERGY 
 

2.2.1 Εισαγωγή 
 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποστηρίξει και χρηµατοδοτήσει 
την ανάπτυξη και εφαρµογή µιας αξιόπιστης µεθόδου για τον υπολογισµό των εξωτερικών κοστών 
του ενεργειακού τοµέα. Αποτέλεσµα των ενεργειών αυτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι το 
ExternE (Externalities of Energy). Στα πλαίσια του ExternE, αναπτύχθηκε και στη συνέχεια 
βελτιώθηκε ο προσδιορισµός των εξωτερικών κοστών του ηλεκτρισµού, της παραγωγής 
θερµότητας και του µεταφορικού τοµέα µε τη βοήθεια µιας µεθοδολογίας που ονοµάστηκε 
µονοπάτι των επιπτώσεων (impact pathway methodology). 

 
Το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραµµα, ξεκίνησε το 1991 και αρχικά τα αποτελέσµατά του ήταν 

προϊόν συνεργασίας της Ε.Ε. µε τις Η.Π.Α(23). Έτσι, αναπτύχθηκε µια µεθοδολογία για τον 
αναλυτικό προσδιορισµό των εξωτερικών κοστών του λιθάνθρακα, του λιγνίτη, του πετρελαίου, 
του φυσικού αερίου, των πυρηνικών, της αιολικής και της υδραυλικής ενέργειας. Την περίοδο 1996 
– 1997, το πρόγραµµα εισήλθε σε νέα φάση περιοριζόµενο µόνο στις χώρες της Ε.Ε., µε εξαίρεση 
το Λουξεµβούργο, αλλά και την Νορβηγία που αποτέλεσε την µοναδική χώρα εκτός Ε.Ε. που 
µελετήθηκε. Από τότε µέχρι σήµερα, η ανάλυση του µονοπατιού των διαφόρων επιπτώσεων, έχει 
εµπλουτιστεί και επεκταθεί. Με τις βελτιώσεις που έγιναν, µελετήθηκαν οι επιπτώσεις της 
ανθρώπινης δραστηριότητας – που σχετίζεται µε τον ενεργειακό τοµέα– στο έδαφος, στο νερό, 
στην ανθρώπινη υγεία και στο φαινόµενο της ανόδου της θερµοκρασίας του πλανήτη. 

 
2.2.2 Στόχος  
 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν µεταβολές όχι µόνο σε οικονοµικό επίπεδο, αλλά 
και σε τοµείς όπως η ανθρώπινη υγεία, η περιβαλλοντική ισορροπία κ.α. Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων, ο αντίκτυπος αυτός δεν λαµβάνεται υπόψη στην διαµόρφωση των τιµών των 
προϊόντων. Με άλλα λόγια στην τιµή ενός προϊόντος δεν περιλαµβάνεται κατά κανόνα το κόστος 
που προκύπτει από πιθανή επιβάρυνση της ανθρώπινης υγείας. 
 

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ενσωµάτωση αυτών των συνεπειών στην τιµή πώλησης, θα 
πρέπει πρώτα να εκτιµηθεί το µέγεθός τους και στη συνέχεια να µετουσιωθεί σε νοµισµατικές 
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µονάδες. Αυτό αποτελεί σε γενικές γραµµές και τον σκοπό ύπαρξης του προγράµµατος τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες. 

 
Εxternal cost ή externality ή εξωτερικό κόστος λέµε ότι εγείρεται όταν οι κοινωνικο – 

οικονοµικές δραστηριότητες µιας οµάδας ατόµων επηρεάζουν κάποια άλλη ενώ ταυτόχρονα ο 
αντίκτυπος που επιφέρεται δεν λαµβάνεται υπόψη από την πρώτη οµάδα για την αποζηµίωση της 
δεύτερης. Τα externalities δεν προκαλούνται εκούσια (24). 

 
Η επιβάρυνση της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, µπορεί να συµπεριληφθεί στην 

τιµή πώλησης µέσω ενός επιπρόσθετου χρηµατικού ποσού π.χ. µέσω θέσπισης «οικολογικών» 
φόρων. Στην περίπτωση του ηλεκτρισµού για παράδειγµα, σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. οι αέριοι 
ρύποι από την ηλεκτροπαραγωγή (π.χ. SO2) προκαλούν φθορές στα οικοδοµικά υλικά και 
επιβαρύνουν την υγεία. Τα εξωτερικά αυτά κόστη θα µπορούσαν να ληφθούν υπόψη µε την 
επιβάρυνση των λογαριασµών µε ένα πόσο κάποιων cents ανά kWh. Ακόµη, προκειµένου να 
αµβλυνθεί το πρόβληµα θα µπορούσαν να προωθηθούν «καθαρότερες» λύσεις και τεχνολογίες. Με 
τη χρήση των εξωτερικών κοστών, η υιοθέτηση των περιβαλλοντικά φιλικότερων λύσεων 
ενισχύεται καθώς τα εξωτερικά κόστη µπορεί να συµπεριληφθούν στις αναλύσεις κόστους 
ωφέλειας 16. 

 
Πιο αναλυτικά, µε τη µέθοδο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος, µελετώνται 

θέµατα όπως η ανάπτυξη exposure – response συναρτήσεων για τις συνέπειες που προκαλεί η 
ατµοσφαιρική ρύπανση στην ανθρώπινη υγεία, η µετατροπή των συνεπειών σε νοµισµατικές 
µονάδες. Μελετώνται τα πιθανά ατυχήµατα που µπορεί να συµβούν κατά µήκος όλης της αλυσίδας 
του ενεργειακού εφοδιασµού και αξιολογούνται µεταβολές όπως η παγκόσµια άνοδος της 
θερµοκρασίας, η οξύνιση17 και ο ευτροφισµός18. 

 
2.2.3 Μεθοδολογία 
 

Οι βασικοί πυλώνες – βήµατα στους οποίους στηρίζεται η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα 
πλαίσια του προγράµµατος είναι: 

 
1. Προσδιορισµός και ανάλυση της δραστηριότητας και του σεναρίου στο οποίο αυτή 

εντάσσεται. Καθορισµός των σηµαντικότερων κατηγοριών όσον αφορά τις επισυρόµενες 
συνέπειες και µέσω αυτών των εξωτερικών κοστών. 

2. Εκτίµηση των συνεπειών που αφορούν την υλική υπόσταση (physical impact). Οι 
συνέπειες που οφείλονται σε µια δραστηριότητα, προκύπτουν από τη διαφορά που 
υπάρχει µεταξύ της λίστας των συνεπειών του σεναρίου στο οποίο εκτελείται η 
συγκεκριµένη δραστηριότητα και της αντίστοιχης λίστας του σεναρίου στο οποίο η 
δραστηριότητα απουσιάζει. 

3. Μετατροπή των συνεπειών σε νοµισµατικές µονάδες. 

                                                 
16 Cost benefit analysis: Ανάλυση κόστους οφέλους. Αποτελεί µια τεχνική αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Ως 
όφελος ορίζεται κάθε κέρδος σε χρησιµότητα και ως κόστος κάθε απώλεια χρησιµότητας µετρηµένη σε κόστος 
ευκαιρίας του επενδυτικού σχεδίου. Το όφελος δεν µπορεί να µετρηθεί σε χρηµατικές τιµές αφού δεν είναι δυνατό π.χ. 
να µετρήσουµε το όφελος από τον καθαρό αέρα, την καθαρή θάλασσα κλπ. Για το σκοπό αυτό το όφελος µετριέται µε 
σκιώδεις τιµές (shadow prices) που θα προκύψουν από τις τιµές που επικρατούν σε µια φανταστική αντιπροσωπευτική 
αγορά (surrogate market) που κατασκευάζεται για τον σκοπό αυτό . 
17 Φαινόµενο κατά το οποίο το pH του περιβάλλοντος (ο όρος αναφέρεται κυρίως στα νερά των ωκεανών) ελαττώνεται 
και γίνεται πιο όξινο εξαιτίας της αύξησης της ποσότητας CO2 που απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα.(25)  
18 Φαινόµενο κατά το οποίο αυξάνονται υπέρµετρα οι παραγωγοί των υδάτινων οικοσυστηµάτων λόγω αύξησης της 
συγκέντρωσης σε αυτά των θρεπτικών ουσιών (φωσφορικές και αζωτούχες ενώσεις).(26) 
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4. Αξιολόγηση αβεβαιοτήτων και ανάλυση ευαισθησίας. 
5. Ανάλυση αποτελεσµάτων και καταγραφή αποτελεσµάτων. 

 
Όπως προαναφέρθηκε, βασικός στόχος της µεθοδολογίας είναι η κάλυψη όλων των µη 

αµελητέων προβληµάτων που προκύπτουν από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η ανάγκη για 
διεύρυνση της λίστας των προβληµάτων εξαιτίας νέων επιστηµονικών δεδοµένων και οι διάφορες 
αβεβαιότητες που υπεισέρχονται, υπαγορεύουν την συνέχιση της έρευνας ώστε τα παραπάνω να 
συρρικνωθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό. 

 
Μέχρι σήµερα, οι διάφορες επιβαρύνσεις κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
 

1. Περιβαλλοντικές συνέπειες που προκαλούνται από µικροσκοπικά κοµµάτια ύλης ή 
ενέργειας (θόρυβος, ακτινοβολία, θερµότητα) στο νερό, στον αέρα και στο έδαφος. 

2. Συνέπειες που επιβαρύνουν το παγκόσµιο πρόβληµα της αύξησης της θερµοκρασίας του 
πλανήτη. Στο σηµείο αυτό όταν η ζηµιά είναι ποσοτικά προσδιορίσιµη υπολογίζεται και 
αποτιµάται ενώ όταν υπάρχει µεγάλος βαθµός αβεβαιότητας και αρκετά κενά στην 
γνώση των διαφόρων µηχανισµών, υιοθετείται η µέθοδος υπολογισµού του κόστους 
προς αποφυγή (avoidable cost19). 

3. Ατυχήµατα. Υπάρχει διάκριση µεταξύ των συνεπειών που αφορούν δηµόσιο ρίσκο, 
εργατικό ρίσκο και ρίσκο δυστυχήµατος. Τα δηµόσια ρίσκα µπορούν να αξιολογηθούν 
υπολογίζοντας τη ζηµιά και πολλαπλασιάζοντας την µε την πιθανότητα να συµβούν. 
Σηµειώνεται ότι ακόµα και αν η αναµενόµενη τιµή είναι ίδια καταστάσεις όπου µικρό 
ρίσκο συνοδεύεται από υψηλό αντίτιµο είναι πιο προβληµατικές από καταστάσεις όπου 
συµβαίνει το αντίθετο. Ακόµα και σήµερα απαιτείται η ανάπτυξη µεθόδου 
αποτελεσµατικής αντιµετώπισης τέτοιας µορφής προβληµάτων. 

 
Κατά κύριο λόγω, η µελέτη ερευνά και καταγράφει τις συνέπειες της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στο περιβάλλον και την υγεία. Όσον αφορά το περιβάλλον, η λίστα των 
επιβαρύνσεων συνεχώς ανανεώνεται και διευρύνεται. Οι κύριες κατηγορίες των επιβαρύνσεων 
είναι οι συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, οι ζηµίες που προκαλούνται στην γεωργική καλλιέργεια 
και οι φθορές των υλικών. 
 

Ακόµα, µελετώνται και αναλύονται ,όπως προαναφέρθηκε, οι µεταβολές που προκαλούνται 
από την παγκόσµια άνοδο της θερµοκρασίας που οφείλεται στην ανεξέλεγκτη εκποµπή των αέριων 
του θερµοκηπίου. Η εκτίµηση των συνεπειών από την άνοδο της θερµοκρασίας πραγµατοποιείται 
σε παγκόσµιο επίπεδο και ως εκ τούτου, ο βαθµός αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα είναι πολύ 
µεγαλύτερος σε σχέση µε τις άλλες κατηγορίες. 

 
Στον παρακάτω πίνακα διακρίνονται οι ρύποι και γενικά οι ουσίες που επηρεάζουν την 

ανθρώπινη δραστηριότητα, ο τοµέας που επηρεάζεται και ο τρόπος µε τον οποίο επηρεάζεται. 
  

                                                 
19 Το κόστος το οποίο λογιστικά θεωρείται ότι µπορεί ν’ αποφευχθεί εφόσον ανασταλούν ή συγχωνευθούν ορισµένες 
παραγωγικές δραστηριότητες ή διοικητικές λειτουργίες µιας εταιρίας. 
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Αντικείµενο 
επιβάρυνσης 

Ρύπος/Όχληση 
 Επιβάρυνση 

Ανθρώπινη υγεία–
Θνησιµότητα 

PM10
20(20),SO2, NOx

21(21), 
O3 

Μείωση του προσδόκιµου επιβίωσης 

 

As, Cd, Cr, Ni,Βενζίνη, 
Βενζολικός –[a]–πυρήνας 

(Benzo–[a]–pyrene) 
1,3–βουταδιένιο 

Diesel µόρια 

Νεοπλασίες 

Κίνδυνοι 
ατυχήµατος 

Κίνδυνος θανάτου από 
ατυχήµατα στο χώρο 
δουλειάς ή τροχαία 

ατυχήµατα 

Κίνδυνοι ατυχήµατος 

Ανθρώπινη Υγεία PM10, O3, SO2 Αναπνευστικά προβλήµατα 

 PM10, O3 Περιορισµένη δραστηριότητα (µέρες) 

 PM10, CO Καρδιακή συµφόρηση και ανακοπή 

 

Βενζίνη, Βενζολικός –[a]–
πυρήνας (Benzo–[a]–

pyrene) 
1,3–βουταδιένιο 

Diesel µόρια 

Αυξηµένος κίνδυνος για ανάπτυξη καρκινωµάτων 

 PM10 

Εισαγωγή σε νοσοκοµείο λόγω εγκεφαλο–αγγειακών 
αιτιάσεων 

Χρόνιες βρογχίτιδες 
Χρόνιος βήχας (παιδιά) 

Βήχας σε άτοµα µε άσθµα 
Ήπια αναπνευστικά συµπτώµατα 

 Pb Τοξικότητα στα νεύρα (µείωση δείκτη νοηµοσύνης) 

 O3 Κρίσεις άσθµατος 

 Θόρυβος 

Οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου 
Στηθάγχη 
Υπέρταση 

∆ιαταράξεις ύπνου 

 Κίνδυνος ατυχήµατος Κίνδυνος τραυµατισµών από τροχαία ή εργατικά 
ατυχήµατα 

Οικοδοµικά 
Υλικά 

SO2 
∆ιαρροή οξέως 

Γήρανση γαλβανισµένου χάλυβα, ασβεστόλιθου, 
κονιάµατος, βαφής, επιχρίσµατος 

 Kαύση µορίων Ρύπανση κτιρίων 

Καλλιέργειες NOx, SO2 
Μεταβολή εσοδείας σίτου, κριθαριού, σικάλεως, 

βρώµης, πατάτας, σακχαρότευτλων 

 O3 Μεταβολή εσοδείας σίτου, κριθαριού, σικάλεως, 

                                                 
20 Σωµατίδια ύλης µε διάµετρο µικρότερη των 10µm.(27) 
21 Οξείδια του αζώτου 
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Αντικείµενο 
επιβάρυνσης 

Ρύπος/Όχληση 
 Επιβάρυνση 

βρώµης, πατάτας, ρυζιού, καπνού, ηλιόσπορων 

 ∆ιαρροή οξέος Αυξηµένη ανάγκη για ασβέστωµα 

Παγκόσµια αύξηση 
της θερµοκρασίας CO2, CH4, N2O, N, S 

Επιπτώσεις στη θνησιµότητα, στη νοσηρότητα, σε 
παράκτιες περιοχές, στην γεωργία, στην ζήτηση 

ενέργειας και οικονοµικές επιπτώσεις εξαιτίας της 
αλλαγής της θερµοκρασίας και της ανόδου της στάθµης 

της θάλασσας 

∆ιαταραχή γαλήνης Θόρυβος ∆ιαταραχή της γαλήνης από την έκθεση σε θόρυβο 

Οικοσυστήµατα 
∆ιαρροή οξέος, 

Μεταβολές στα επίπεδα 
αζώτου 

Οξύνιση και ευτροφισµός) 

Πίνακας 2. 2 Είδη ρύπων και επιβάρυνση που προκαλούν (πηγή http://www.externe.info/) 

 
Η προσεγγιστική µέθοδος που αναπτύχθηκε για τον προσδιορισµό της πορείας που διανύουν 

οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την ανθρώπινη δραστηριότητα, εφαρµόζεται µε τη βοήθεια 
ενός λογισµικού που δηµιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό, του EcoSense. Κατασκευάστηκαν 
,επίσης, µοντέλα όπου αναπαριστάται η ποιότητα του αέρα, µοντέλα για την εκτίµηση των φθορών 
µε µια βάση δεδοµένων µε τις σχετικές εισόδους (inputs) για όλη την Ευρώπη.  

 
Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, πραγµατοποιήθηκε µέσω µιας επαγωγικής διαδικασίας 

κατά την οποία οι περιβαλλοντικές ωφέλειες και τα κόστη υπολογίζονται ακολουθώντας την 
διαδροµή από τις πηγές των ρύπων διαµέσου της ποιοτικής αλλαγής του αέρα, του νερού και του 
εδάφους, καταλήγοντας στον υλικό αντίκτυπο. Όλα αυτά προηγούνται της νοµισµατικής 
µετατροπής τόσο των ωφελειών όσο και των κοστών. 

 
Η επαγωγική αυτή διαδικασία απαιτεί εξαιρετική λεπτοµέρεια, διότι τα εξωτερικά κόστη 

εξαρτώνται πολύ από τις τοποθεσίες υπολογισµού τους και γιατί πρέπει να υπολογιστούν τα οριακά 
κόστη και όχι τα µέσα. Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι σε παλαιότερες εποχές, η λήψη µιας απόφασης 
στηριζόταν αποκλειστικά σε top – down22 προσεγγίσεις. 

 
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται τα βασικά βήµατα της µεθοδολογίας όπως 

εφαρµόστηκαν για τις συνέπειες από τους ρύπους. 
 

                                                 
22 Αναλυτική προσέγγιση για την λήψη επενδυτικών αποφάσεων «από πάνω προς τα κάτω». Εντοπίζονται πρώτα οι 
µακροοικονοµικές τάσεις της οικονοµίας και µετά διερευνάται ποιοι τοµείς της αγοράς και ποιες επιχειρήσεις θα 
επωφεληθούν από αυτές. 
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Εικόνα 2. 14 Βήµατα µεθοδολογίας Impact Pathway Approach (πηγή http://www.externe.info/) 

 
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, για κάθε υπολογισµό απαιτούνται δύο 

σενάρια όσων αφορά τις εκποµπές ρύπων: το περιπτωσιολογικό σενάριο και το σενάριο αναφοράς. 
Για το τελευταίο το ιστορικό της συγκέντρωσης των ρύπων είναι σηµαντικός παράγοντας για 
ρύπους µε µη γραµµικές chemistry ή dose – response συναρτήσεις. 

 
Η διαφορά που προκύπτει ανάµεσα στο σενάριο αναφοράς και το περιπτωσιολογικό σενάριο 

στην ποιότητα του αέρα συνδυάζεται µε συναρτήσεις exposure – response προκειµένου να 
προκύψουν οι µεταβολές του αντίκτυπου στην δηµόσια υγεία, στην καλλιέργεια και στα δοµικά 
υλικά. Εφόσον η ρύπανση ζηµιώνει ευρύτερες περιοχές, αφού οι ρύποι µεταφέρονται από τον ένα 
τόπο στον άλλο, είναι φανερό ότι η µοντελοποίηση θα πρέπει να προσοµοιώνει (και το κάνει) τόσο 
ευρύτερες περιοχές όσο και περιοχές σε µικρότερη τοπική κλίµακα. Με το NewExt, δηλαδή την 
σύγχρονη περίοδο ζωής του ExternE, δεν µελετάται µόνο η ατµοσφαιρική ρύπανση αλλά και η 
ρύπανση του υδάτινου ορίζοντα και του εδάφους. Επιπλέον, µελετώνται η έκθεση σε βαρέα 
µέταλλα και άλλες σηµαντικές οργανικές ουσίες (διοξίνες) που σωρεύονται στο νερό και στο 
έδαφος και εισέρχονται µέσω αυτών στην τροφική αλυσίδα. 

 
Το επόµενο βήµα, συνίσταται στην χρήση exposure – response µοντέλων για να προκύψουν 

οι συνέπειες που αφορούν την υλική υπόσταση (physical impacts) ανάλογα µε το επίπεδο των 
ρύπων και τα δεδοµένα που διατίθενται. 
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Τέλος οι συνέπειες που αποκοµίστηκαν στο προηγούµενο βήµα µετατρέπονται σε 
νοµισµατικές µονάδες. Όσον αφορά τις καλλιέργειες και τα υλικά, αυτό γίνεται µέσω  τιµών 
αγοράς ενώ όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία µέσω απωλειών στην ευηµερία του ανθρώπου (losses 
of walefare23). Στο συγκεκριµένο ερευνητικό πρόγραµµα, οι νοµισµατικές αξίες εκτιµήθηκαν µε τη 
βοήθεια οµάδας ειδικών (experts). Ακόµα και σήµερα, πραγµατοποιούνται συνεχώς νέες αναλύσεις 
και µελέτες για τον καλύτερο προσδιορισµό των νοµισµατικών αξιών και προκύπτουν νέα πιο 
εύρωστα και αξιόπιστα αποτελέσµατα. Σε ορισµένες περιπτώσεις όπου η αβεβαιότητα είναι µεγάλη 
υπολογίζονται τα κόστη προς αποφυγήν. 

 
2.2.4 Αποτελέσµατα 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά τα εξωτερικά κόστη που υπολογίστηκαν στα 

πλαίσια της µελέτης ExternE national implementation project. Τα αποτελέσµατα αφορούν 
τεχνολογίες της περιόδου 1990 – 1995 και έχουν προκύψει µε βάση την µέθοδο που είχε 
αναπτυχθεί την περίοδο αυτή. 

 

 
Πίνακας 2. 3 Εξωτερικά κόστη για την ηλεκτροπαραγωγή από διάφορες πηγές ενέργειας στην Ε.Ε. των 15 όπως 
υπολογίστηκαν την περίοδο 1990 – 1995. (πηγή http://www.externe.info/) 

  

                                                 
23 Ευηµερία στα οικονοµικά εννοείται η µετρήσιµη ικανοποίηση του κοινωνικού συνόλου (καταναλωτή, παραγωγού 
κλπ.)από το προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας. Η ευηµερία ως συνολικό µέγεθος είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 
µετρηθεί  σε απόλυτα µεγέθη, καθώς µια σειρά µεγεθών όπως η ευηµερία που προκύπτει από την εκπαίδευση ,την 
προστασία του περιβάλλοντος κ.α. δεν µπορεί να εκτιµηθεί 
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2.3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEW ENERGY EXTERNALITIES 
DEVELOPMENTS FOR SUSTAINABILITY  

2.3.1 Εισαγωγή 

 

Το ΝEEDS (New Energy Externalities Developments for Sustainability) συνιστά ένα 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2004 και η προβλεπόµενη διάρκειά 
του είναι 48 µήνες. Στα πλαίσια του NEEDS συνεργάστηκε ένα πλήθος από 66 εταίρους από 27 
διαφορετικές χώρες που εκπροσωπούσαν πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, βιοµηχανίες και µη 
κυβερνητικές οργανώσεις. Η µελέτη βρίσκεται υπό την αιγίδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης για την 
έρευνα της Ευρωπαϊκής επιτροπής στα πλαίσια του 6ου προγράµµατος στήριξης. 

 

2.3.2 Στόχος 
 

Σκοπό του NEEDS αποτελεί η αξιολόγηση των ωφελειών και των ολικών κοστών 
(εξωτερικών και άµεσων) που προκύπτουν από τις διάφορες ενεργειακές πολιτικές αλλά και η 
αξιολόγηση των ενεργειακών συστηµάτων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρώπης. Η 
µεθοδολογία για τον υπολογισµό των εξωτερικών κοστών που χρησιµοποιείται στη µελέτη Externe, 
που περιγράφηκε στο κεφάλαιο3, αποτέλεσε αντικείµενο εξέλιξης στο NEEDS (28). 

 

2.3.3 Μεθοδολογία 

 

Το πρόγραµµα χωρίστηκε σε τρεις φάσεις, καθεµία από τις οποίες αφορά µια συγκεκριµένη 
περιοχή έρευνας. Αντικείµενο της πρώτης φάσης του NEEDS, αποτέλεσε η βελτίωση της 
µεθοδολογίας υπολογισµού των εξωτερικών κοστών. Πιο αναλυτικά, κατά την πρώτη φάση του 
προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση του κύκλου ζωής (LCA24

�Life Cycle Assessment) 
νέων ενεργειακών τεχνολογιών, αναπτύχθηκαν νέες και βελτιωµένες µέθοδοι υπολογισµού των 
εξωτερικών κοστών κατά την ενεργειακή µετατροπή και τέλος υπολογίστηκαν εξωτερικά κόστη 
που σχετίζονται µε την εξαγωγή και την µεταφορά ενέργειας. Στη δεύτερη φάση του 
προγράµµατος, µελετήθηκαν και αναπτύχθηκαν προτάσεις για την στρατηγική που πρέπει να 
ακολουθηθεί στον ενεργειακό τοµέα στην Ε.Ε. Κατά την τελευταία φάση, που δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόµη, τα διάφορα πορίσµατα που προέκυψαν από την µελέτη κοινοποιούνται στους 
αρµόδιους θεσµικούς φορείς των χωρών της Ε.Ε. 

 
Οι προαναφερθείσες φάσεις στις οποίες χωρίστηκε το NEEDS, διαιρέθηκαν σε περισσότερα 

κοµµάτια προκειµένου να γίνει δυνατός ο έλεγχος της ροής του προγράµµατος και η βέλτιστη 
αποτελεσµατικότητά του. Σε κάθε επιµέρους τµήµα της µελέτης χρησιµοποιήθηκε η κατάλληλη 
µεθοδολογία για να επιτευχθεί ο στόχος που είχε τεθεί. 

 
Έτσι, υιοθετήθηκε ένα νέο µεθοδολογικό πλαίσιο µε τον συνδυασµό µεθόδων πρόβλεψης, 

όπως είναι η µέθοδος technology foresight25 και οι καµπύλες εµπειρίας (experienced curves)26, µε 

                                                 
24 Άλλοι όροι µε τους οποίους απαντάται είναι life cycle analysis, ecobalance, cradle–to–grave analysis.Είναι η έρευνα 
και η αξιολόγηση των επιδράσεων ενός δεδοµένου προϊόντος ή υπηρεσίας που προκαλείται ή απαιτείται από την 
ύπαρξή του. Είναι µια διαδικασία – ανάλυση που εστιάζει στις φυσικές ροές (physical) παρά στις νοµισµατικές. 
25 Σύνολο τεχνικών πρόβλεψης της εξέλιξης της τεχνολογίας και της κυρίαρχης τάσης της.(29) 
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την παραδοσιακή LCA προσέγγιση (στατική και όχι δυναµική). Με την περαιτέρω ανάπτυξη των 
µεθοδολογιών για τον υπολογισµό των εξωτερικών κοστών χρησιµοποιήθηκαν εκτιµήσεις 
προκειµένου να αξιολογηθεί η επιβάρυνση που προκαλείται από τα διάφορα στάδια µιας 
διαδικασίας. Οι παράµετροι που σχετίζονταν µε τα εξωτερικά κόστη ταίριαζαν µε αυτές των LCA 
διαδικασιών ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα ενεργειακά µοντέλα των χωρών της Ε.Ε. 
Τα µοντέλα που κατασκευάστηκαν, χρησιµοποιούσαν δεδοµένα ανοιγµένα σε µέσες τιµές µε 
αποτέλεσµα να υπάρξει απώλεια ακρίβειας, παρά την προσπάθεια εξισορρόπησης της. Επιπλέον, 
αναπτύχθηκαν νέες µέθοδοι για την ενσωµάτωση µη γραµµικών σχέσεων µεταξύ εκποµπών και 
εξωτερικών κοστών στα ενεργειακά µοντέλα. 

 
Επίσης, χρησιµοποιήθηκε η γενική µέθοδος impact pathway, που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 

3 και αναπτύχθηκε στα πλαίσια της µελέτης ExternE. Σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του 
εκάστοτε καυσίµου, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση ρίσκου για την αξιολόγηση των διάφορων 
δραστηριοτήτων. Έτσι, σε κάθε δραστηριότητα, µε την ανάλυση ρίσκου, αξιολογήθηκαν οι ζηµιές 
και οι επιβαρύνσεις που προκαλούνται, σε κάθε ζηµιά και επιβάρυνση εκτιµήθηκε ο αντίκτυπος 
που προκύπτει και σε κάθε αντίκτυπο η οικονοµική συνέπεια. Σηµειώνεται, ότι τα εξωτερικά κόστη 
που υπολογίστηκαν για κάθε χώρα αφορούσαν τα καύσιµα και τις τεχνολογίες που 
χρησιµοποιούνται από αυτές: φυσικά καύσιµα (π.χ. καφέ και µαύρος άνθρακας, λιγνίτης, αργιλικό 
πετρέλαιο27, φυσικό αέριο, βαριά καύσιµα (heavy fuels), ξύλο), συµπαραγωγή στην Κεντρική 
Ευρώπη, πυρηνική ενέργεια και σχετικού τύπου Α.Π.Ε. (Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας)  

 
Το µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε στο NEEDS βασίστηκε στο µοντέλο TIMES28. Σε αυτό, οι 

29 χώρες της Ε.Ε. και οι υπό ένταξη χώρες βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας όσον αφορά τις 
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ τους. Με άλλα λόγια, το µοντέλο που 
χρησιµοποιήθηκε ήταν ένα οικονοµικό µοντέλο µερικής ισορροπίας του ενεργειακού συστήµατος 
της Ε.Ε. Ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του ήταν ο µακροπρόθεσµο χρονικός ορίζοντας (2050 
µε βήµα 5 ετών), η λεπτοµερής καταγραφή των τεχνολογιών και των τοµέων της τελικής 
κατανάλωσης (συµπεριλαµβανοµένου της ενδογενούς ενηµέρωσης σε σχέση µε την τεχνολογία). 
Σηµειώνεται ότι ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του βελτιώνονται συνεχώς, ακόµα και σήµερα. 
Μια σηµαντική αναβάθµισή του ήταν η εισαγωγή σε αυτό µεθοδολογιών LCA και νέων 
µεθοδολογιών υπολογισµού εξωτερικών κοστών από την γενίκευση των αποτελεσµάτων που 
προέκυψαν από τη µελέτη ExternE (παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο). Επίσης, 
υπολογίστηκε η αβεβαιότητα που υπεισέρχεται από την γενίκευση αυτή. 

 
Στο NEEDS, όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά προγράµµατα, η επικοινωνία µε το «εξωτερικό 

περιβάλλον» ήταν απαραίτητη τόσο για την συλλογή δεδοµένων όσο και για την κοινοποίηση των 
αποτελεσµάτων, την αξιολόγησή και βελτίωσή τους. Έτσι, υπήρξε επαφή µε φορείς που 
σχετίζονται µε την ενεργειακή ζήτηση (βιοµηχανία, οικογένειες) και µε την ενεργειακή παροχή 
(εφοδιασµό, παραγωγή, µεταφορά). Ακόµη, υπήρχε ανοικτό κανάλι επικοινωνίας µε µη 

                                                                                                                                                                  
26 Καµπύλη πείρας ονοµάζεται η γραφική αναπαράσταση της µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας που αποκτά µια 
επιχείρηση και η συνακόλουθη µείωση του κόστους παραγωγής ανά µονάδα µε την πάροδο του χρόνου 
27 Shale oil. Shale: Αργιλικός σχιστόλιθος/σχιστή άργιλος. Συµπαγές κλαστικό ιζηµατογενές πέτρωµα ελασµατοειδούς 
υφής σε στρώµατα πάχους γενικά από 0,1 έως 0,4 χιλιοστά που αποτελείται από λεπτούς κόκκους αργίλων χαλαζία και 
πρόσθετων ορυκτολογικών συστατικών. Συµπαγές αργιλικό ιζηµατογενές πέτρωµα που παρουσιάζει την ιδιότητα να 
αποχωρίζεται σχετικά ευχερώς σε λεπτές επιφάνειες παράλληλες προς το επίπεδο στρώσης.(30) 
28 Το µοντέλο TIMES αναπτύχθηκε από το Energy Technology Systems Analysis Programme (ETSAP) του ∆ιεθνούς 
Οργανισµού Ενέργειας (IEA) σαν διάδοχος του MARKAL. Το πλεονέκτηµα του µοντέλου είναι η δυνατότητα 
µοντελοποίησης όλου του ενεργειακού συστήµατος µιας χώρας, µαζί µε τον ηλεκτρισµό από ΑΠΕ, βιοµάζα, 
βιοκαύσιµα, και ανανεώσιµη θερµότητα – ψύξη.(31) 
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κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύµατα (εθνικά και ευρωπαϊκά), µε διάφορους ερευνητές και 
συµβούλους, µε υπηρεσίες που σχετίζονται µε το περιβάλλον και την ενέργεια και µε πολιτικούς 
ιθύνοντες που είναι οι τελικοί λήπτες αποφάσεων. 

 
Οι προτιµήσεις των συµµετεχόντων χαρτογραφήθηκαν σε συνδυασµό µε τα σχέδια που 

προδιαγράφονταν από την ενεργειακή ζήτηση. Οι χρησιµοποιούµενες ενεργειακές τεχνολογίες 
αξιολογήθηκαν µε κριτήρια βιωσιµότητας και ένα πλήθος άλλων δεικτών που προέκυψαν σε 
προηγούµενες φάσεις του NEEDS (δείκτες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εξωτερικών κοστών 
και της εσωτερικοποιήσης των διάφορων στρατηγικών αλλά και για να εκµαιευθούν οι προτιµήσεις 
των συµµετεχόντων). 

 
Η αξιολόγηση διεξήχθη σε επίπεδο µεµονωµένων τεχνολογιών και σε επίπεδο «µειγµάτων» 

για τον ηλεκτρισµό (τα µείγµατα αναφέρονται στις πηγές από τις οποίες προκύπτει ο ηλεκτρισµός 
κατά την ηλεκτροπαραγωγή). Η ανάλυση για την λήψη αποφάσεων µε χρήση πολλών κριτηρίων 
(multicriteria decision analysis �MCDA29 εφαρµόστηκε για να εκτιµηθούν οι διάφορες επιλογές 
ενώ η γνώµη των µετόχων χρησιµοποιήθηκε ως ανάδραση στα προτεινόµενα κριτήρια.  
 

2.3.4 Αποτελέσµατα 
 
Αναλύθηκαν νέα µονοπάτια επιβαρύνσεων (impact pathways) (π.χ. στο έδαφος, στο νερό κτλ) 

και νέες επιπτώσεις (π.χ. απώλεια βιοποικιλότητας). Επιπλέον, οι υφιστάµενες µέθοδοι, εργαλεία 
και δεδοµένα, βελτιώθηκαν και κατά συνέπεια ελαττώθηκε η αβεβαιότητα. Οι µεθοδολογίες που 
αναπτύχθηκαν επέτρεψαν την ενηµέρωση της υφιστάµενης βάσης δεδοµένων για την αξιολόγηση 
του κύκλου ζωής των τεχνολογιών µε νέες ποσότητες για τις καινούριες ενεργειακές τεχνολογίες 
διευκολύνοντας έτσι την αξιολόγηση των υπό συζήτηση ενεργειακών στρατηγικών που θα 
διαµορφώσουν το ενεργειακό σκηνικό µακροπρόθεσµα. 

 
Όσον αφορά την εξαγωγή και µεταφορά ενέργειας, δύο είναι οι καινοτοµίες που προέκυψαν 

σε σχέση µε το ExternE. Αρχικά, βελτιώθηκε η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που δεν είχαν, 
τουλάχιστον επαρκώς, αναλυθεί στο παρελθόν. Τέτοιες είναι εξαγωγή και µεταφορά πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, η µεταφορά ηλεκτρισµού, η µεταφορά υδρογόνου κτλ. Έµφαση δόθηκε στις 
διαρροές πετρελαίου οι οποίες όταν εµφανίζονται προκαλούν πολύ υψηλά κόστη και µεγάλης 
κλίµακας ζηµιές. Επιπλέον, ενσωµατώθηκε στο µοντέλο µια µεθοδολογία διαχείρισης των 
εξωτερικών κοστών λόγω σηµαντικών ατυχηµάτων δηλ. µια µεθοδολογία διαχείρισης των 
πιθανολογικών εξωτερικών κοστών (probabilistic externalities) καθώς επίσης και στοιχείων που 
συνδέονται µε την αποστροφή κινδύνου. Ακόµη, αναπτύχθηκε µια µέθοδος ρεαλιστικής ποσοτικής 
αξιολόγησης των εξωτερικών κοστών που σχετίζονται µε την εξαγωγή και µεταφορά των 
καυσίµων. Οι προηγούµενες προσπάθειες βασίστηκαν σε µη ρεαλιστικές απλοποιήσεις 
υποθέτοντας συχνά µία µόνο πηγή καυσίµου. Αντίθετα, στο NEEDS πραγµατοποιήθηκε µια 
περιεκτική και κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτική σειρά από περιπτωσιολογικές µελέτες για να 
µοντελοποιηθεί η παρούσα και η µελλοντική ροή καυσίµων από τις διάφορες πηγές, όλων των 
περιοχών του κόσµου, στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισµού της Ε.Ε. 

 
Επιπλέον, υπολογίστηκαν ενεργειακά εξωτερικά κόστη για τις νέες χώρες µέλη τις Ε.Ε., για 

τις χώρες υπό ένταξη αλλά και για αυτές τις χώρες – συνεργάτες της Μεσογείου. ∆ιαµορφώθηκαν 
                                                 
29 Η ανάλυση MCDA (multicriteria decision analysis) είναι µέθοδος που χρησιµοποιούν οι λήπτες αποφάσεων όταν 
καλούνται να λάβουν µια απόφαση σε ένα περιβάλλον πολλαπλών διενέξεων και αλληλοσυγκρουόµενων εκτιµήσεων 
και στόχων. Η MCDA τονίζει τις πιθανές διενέξεις και παράγει έναν τρόπο ώστε να επιτευχθεί ο βέλτιστος δυνατός 
συµβιβασµός 
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προτάσεις που σχετίζονται µε τα ενεργειακά εξωτερικά κόστη, βασισµένες σε επιστηµονική 
προσέγγιση, για την µελλοντική πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί καθώς και προτάσεις για 
αποδοτικότερες και βιώσιµες πολιτικές και οικονοµίες. Ακόµη, αξιολογήθηκε η πιθανολογούµενη 
κατανοµή στην αγορά, των νέων τεχνολογιών και προέκυψαν προτάσεις για τα µέτρα που πρέπει να 
υιοθετηθούν ώστε να υποστηριχθούν οι διάφορες εθνικές πολιτικές. Έτσι, δηµιουργήθηκε ένα 
κοινό βασικό πλαίσιο για τον καθορισµό των στρατηγικών της Ε.Ε. 

 
Τέλος, οι τεχνολογίες ιεραρχήθηκαν µε βάση το ολικό κόστος (εσωτερικό και εξωτερικό) από 

τη µία πλευρά, και µε βάση την MCDA από την άλλη. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργήθηκε ένα 
σύνολο από εύρωστες επιλογές και προτάσεις στην κατεύθυνση της τεχνολογικής βελτίωσης. 
Επιπλέον, χαρτογραφήθηκε η ευαισθησία της βιωσιµότητας των διαφόρων τεχνολογικών επιλογών 
και των προτιµήσεων των ενδιαφερόµενων φορέων. 

 
2.4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RENEWABLE ENERGY SOURCES 2020 
 

2.4.1 Εισαγωγή  
 

Η συνεισφορά των Α.Π.Ε. στην πρωτογενή ενέργεια των χωρών της Ε.Ε. επηρεάζει τις τρεις 
κύριες ευρωπαϊκές προτεραιότητες στον τοµέα της ενέργειας: ασφάλεια εφοδιασµού, κλιµατική 
αλλαγή και ανταγωνισµό. Το RES2020, ως σκοπό έχει την καταγραφή και ανάλυση της 
υφιστάµενης κατάστασης που υπάρχει στον τοµέα των Α.Π.Ε. εντός της Ε.Ε. Πέρα από το 
προηγούµενο, εξαιτίας της πίστης που υπάρχει από πλευράς Ε.Ε. στην προσφορά που µπορεί να 
έχουν οι Α.Π.Ε. στο ενεργειακό της µίγµα, προτείνονται µέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση του 
µεριδίου των Α.Π.Ε. στην πρωτογενή ενέργεια των χωρών της Ευρώπης. Το πρόγραµµα 
αναµένεται να ολοκληρωθεί την 31η Μαρτίου 2009 (ηµεροµηνία έναρξης 1η Οκτώβρη του 2006) 
(32). 
 

2.4.2 Στόχοι  
 

Οι στόχοι της συγκεκριµένης εργασίας µπορούν να συνοψιστούν στα εξής (33): 
 
• Ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί σήµερα στον τοµέα των Α.Π.Ε. (εφαρµογή – 

εγκατάσταση – διείσδυση) 
• Καθορισµός των καλύτερων επιλογών για την διαµόρφωση των µελλοντικών πολιτικών 

όσον αφορά τις Α.Π.Ε. 
• ∆ιαµόρφωση εφικτών στόχων από την εφαρµογή των παραπάνω µέτρων. 
• Εξέταση των επιπτώσεων που επιφέρονται στην ευρωπαϊκή οικονοµία από την επίτευξη 

των στόχων αυτών. 
 
2.4.3 Μεθοδολογία 

 
Πιο αναλυτικά, το πρόγραµµα χωρίστηκε σε επιµέρους εργασίες για τον καλύτερο 

συντονισµό και εξέλιξή του. Το πρώτο κοµµάτι του προγράµµατος αφορούσε θέµατα που άπτονται 
της διαχείρισης της µελέτης, και περιλάµβαναν την διαµόρφωση του πλάνου της µελέτης, τον 
έλεγχο της προόδου, την περιφρούρηση της συνοχής του περιεχοµένου των διαφόρων κοµµατιών, 
την λεπτοµερή επεξεργασία και σύνθεση των αποτελεσµάτων. Η λεπτοµερής περιγραφή της 
κατάστασης που επικρατεί στην Ε.Ε. των 27 πραγµατοποιήθηκε µε δεδοµένα που προέκυψαν από 
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το EREC 30 και άλλα ιδρύµατα και ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των Α.Π.Ε. Έτσι, 
προέκυψαν δεδοµένα, για κάθε χώρα της Ε.Ε., που αφορούν την εγκατεστηµένη ισχύ, το 
τεχνολογικό δυναµικό, το πολιτικό και χρηµατοδοτικό πλαίσιο και τέλος θέµατα σχετικά µε την 
διείσδυση των Α.Π.Ε. στην αγορά. 

 
Στη συνέχεια του προγράµµατος, τα υπάρχοντα εργαλεία επεκτείνονται. Το µοντέλο TIMES 

αποτελεί αντικείµενο βελτίωσης ώστε να περιληφθεί λεπτοµερής µοντελοποίηση των Α.Π.Ε. σε 
αυτό. Οι αλλαγές αφορούν την ηλεκτροπαραγωγή από Α.Π.Ε. (λεπτοµερέστερη παρουσίαση των 
τεχνολογιών για την ηλεκτροπαραγωγή από Α.Π.Ε. και περιορισµοί σχετικά µε τη διαθεσιµότητά 
τους) και την λεπτοµερή ενσωµάτωση της χρήσης της βιοµάζας και των βιοκαυσίµων στο 
ενεργειακό σύστηµα. Με βάση τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την καταγραφή του 
ενεργειακού τοπίου των Α.Π.Ε. και την µελέτη τους µε τη βοήθεια του TIMES, καθορίστηκαν ένας 
αριθµός από µέτρα για τη διαµόρφωση των µελλοντικών πολιτικών και αναλύθηκε ο τρόπος µε τον 
οποίο αυτά επιδρούν στην ανάπτυξη των Α.Π.Ε.  

 
Τέλος, τα προτεινόµενα µέτρα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε συναντήσεις και 

συνεδριάσεις που πραγµατοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, τα διάφορα αποτελέσµατα 
που προέκυψαν παρουσιάστηκαν σε διάφορα σεµινάρια και δηµοσιεύσεις. Τονίζεται ότι η µελέτη 
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα και τα υπάρχοντα πορίσµατα από αυτή αποτελούν αντικείµενο 
συζήτησης και εξέλιξης. 

 
2.4.4 Αποτελέσµατα 

 
Μέχρι στιγµής, έχουν ολοκληρωθεί η µοντελοποίηση της αιολικής ενέργειας, της 

εφοδιαστικής αλυσίδας της βιοµάζας και των βιοκαυσίµων καθώς και η µοντελοποίηση που 
σχετίζεται µε την κατανεµηµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (34). 

 
2.4.4.1 Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια 
 

Από τα µηνιαία στατιστικά στοιχεία του 2005 και του 2006 προέκυψαν οι µέσες τιµές του 
εποχιακού διαθέσιµου δυναµικού των ανεµογεννητριών για τις παρακάτω χώρες: Βέλγιο, Γερµανία, 
Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, ∆ανία, Νορβηγία, Πολωνία και Πορτογαλία. Αντίθετα για την 
Ελλάδα και την Φιλανδία χρησιµοποιήθηκαν εθνικές µελέτες καθώς η υφιστάµενη εγκατεστηµένη 
ισχύς δεν αντιπροσωπεύει τις αναµενόµενες µελλοντικές επενδύσεις στην αιολική ενέργεια. Για την 
Μεγάλη Βρετανία χρησιµοποιήθηκαν µόνο µηνιαία δεδοµένα του 2006. Για τις υπόλοιπες χώρες, 
χρησιµοποιήθηκαν εθνικά δεδοµένα από χώρες µε παρόµοιο κλίµα και µεγάλη εγκατεστηµένη 
ισχύς αιολικής ενέργειας. 

 
2.4.4.2 Κατανεµηµένη ηλεκτροπαραγωγή 

 
Η κατανεµηµένη παραγωγή, είναι η εγκατάσταση πολλών κέντρων παραγωγής ενέργειας 

κοντά στην πλευρά της ζήτησης προκειµένου να µειωθούν οι απώλειες µεταφοράς και να αυξηθεί ο 
βαθµός αξιοπιστίας του συστήµατος µεταφοράς και διανοµής. Για να µοντελοποιηθεί η 
κατανεµηµένη παραγωγή στο TIMES, τα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής προστέθηκαν ως 
διαδικασίες και διαφοροποιήθηκαν τα αγαθά που παράγονται από τους κεντρικούς σταθµούς 
                                                 
30 European Renewable Energy Council (Βέλγιο). Αποτελείται από τα επόµενα µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα και 
οργανώσεις: AEBIOM (European Biomass Association), EGEC (European Geothermal Energy Council), EPIA 
(European Photovoltaic Industry Association) ESHA (European Small Hydropower Association), ESTIF (European 
Solar Thermal Industry Federation), EUBIA (European Biomass Industry Association), EUREC AGENCY (European 
Renewable Energy Research Centres Agency), EWEA (European Wind Energy Association 
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ηλεκτροπαραγωγής από αυτά που προκύπτουν (παράγονται ή καταναλώνονται) από τις 
αποκεντρωµένες τεχνολογίες. 
 
2.4.4.3 Βιοµάζα & βιοκαύσιµα 
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις κατηγορίες της βιοµάζας και των καυσίµων 
που µοντελοποιούνται στην µελέτη και τις χρήσεις στους διάφορους τοµείς. 
 

 
Πίνακας 2. 4 Είδος βιοµάζας και βιοκαυσίµου που µοντελοποιείται στο TIMES και τοµέας χρήσης του (πηγή 
Newsletter–1–RES2020 ∆εκέµβριος 2007) 

 



 

 
 

 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ: ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
 
 
 

           

κεφ.  
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3.1 ΜΕΓΕΘΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Ο πληθυσµός της Ελλάδας είναι 11 εκατοµµύρια κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του 
2001 εκ των οποίων το 66% ζει σε αστικές περιοχές. Ειδικότερα το 35,5% του Ελληνικού 
πληθυσµού ζει στην Αττική (4 εκατοµµύρια) και εξ’ αυτών τα 2,8 εκατοµµύρια ζουν στην Αθήνα. 
Οι κύριες οικονοµικές δραστηριότητες στην Ελλάδα είναι η ναυτιλία και ο τουρισµός. Ένα µεγάλο 
µέρος του πληθυσµού απασχολείται στον δηµόσιο τοµέα και τις υπηρεσίες, 20% στην βιοµηχανία 
και 12% στον αγροτικό τοµέα. 

 
Η Ελλάδα βρίσκεται µακριά από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από την 

Ιταλία, και έτσι έχει αναπτύξει ενεργειακές σχέσεις κυρίως µε τις γειτονικές της χώρες, τις χώρες 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Βορείου Αφρικής και την Τουρκία. Η ιδιαιτερότητα στη 
γεωµορφολογία της χώρας (πολλά νησιά, µεγάλοι ορεινοί όγκοι) µε τη συνεπαγόµενη 
ανοµοιοµορφία στην κατανοµή του πληθυσµού, δηµιουργούν δυσκολίες στην ανάπτυξη των 
ενεργειακών υποδοµών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της εθνικής ενεργειακής 
πολιτικής. 

 
Κατά την περίοδο 1990 – 2005 το ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 45% εµφανίζοντας έναν 

µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 2,5%. Την ίδια περίοδο η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των 
κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ήταν επίσης σηµαντική. Η προστιθέµενη αξία του 
τριτογενούς τοµέα αυξήθηκε κατά 136% ενώ οι προστιθέµενες αξίες της βιοµηχανίας και του 
αγροτικού τοµέα αυξήθηκαν κατά 48% και 14%. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε το 
2005, κατά 45% σε σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα του 1990.(Εικόνα 3.1) 

 
Εικόνα 3. 1 Εξέλιξη του ΑΕΠ και της Προστιθέµενης Αξίας των κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας στην Ελλάδα 
κατά τα έτη 1990 – 2005(εκατ. € σε σταθερές τιµές του 2000)(πηγή: 1η έκθεση για τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό 
Σχεδιασµό της Ελλάδας�ΜΕΣ) 

 
Όλοι οι µακρoοικονοµικοί δείκτες στην Ελλάδα παρουσιάζουν σηµαντική βελτίωση µετά το 

1995. Την περίοδο 1990 – 1995, ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ ήταν της τάξης του 

ΑΕΠ & ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΛΑ∆ΩΝ 1990-2005
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1,3%, ενώ την περίοδο 1995 – 2005, ήταν της τάξης του 4%. Τα έτη 2003 – 2004 ο ρυθµός 
αύξησης του ΑΕΠ ήταν πάνω από 4,5% λόγω της ανάπτυξης των έργων υποδοµής που συνόδευσαν 
την διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων.  
 

3.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
 

Μετά από τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του εβδοµήντα και τις επιδράσεις τους 
στην ελληνική οικονοµία, οι ενεργειακές πολιτικές που υιοθετήθηκαν είχαν στόχο τη µείωση της 
εξάρτησης του ενεργειακού συστήµατος της χώρας από το πετρέλαιο. Βασικό στοιχείο αυτών των 
πολιτικών ήταν η αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας όπως ο λιγνίτης και το υδροδυναµικό, 
η δηµιουργία έργων υποδοµής για την παραγωγή ηλεκτρισµού και τη διασύνδεση µε τις γειτονικές 
χώρες και τέλος η διαποικίλιση (diversification) της προσφοράς ενέργειας µε την εισαγωγή του 
φυσικού αερίου. 

 
Το 2005 η συνολική ∆ιάθεση Πρωτογενούς Ενέργειας (∆.Π.Ε.) στην Ελλάδα έφτασε τα 31,1 

Mtoe (Εικόνα 3.2). Πρόκειται για αύξηση κατά 40% περίπου από τα επίπεδα του 1990 όταν η 
ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ήταν 22,2 Mtoe ενώ την περίοδο (1995 – 2005) ο µέσος ετήσιος 
ρυθµός αύξησης ήταν 2,3%. 

 
Ο λιγνίτης είναι η κύρια εγχώρια πηγή ενέργειας που χρησιµοποιείται αποκλειστικά σχεδόν 

στην ηλεκτροπαραγωγή. Το πετρέλαιο και ο λιγνίτης καλύπτουν περίπου το 86% της συνολικής 
διάθεσης ενέργειας, η οποία παρουσιάζει µια σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Το φυσικό 
αέριο πρωτοεµφανίστηκε το 1995 και οι ΑΠΕ άρχισαν να εµφανίζονται σαν υπολογίσιµη πηγή 
παραγωγής ηλεκτρισµού στο τέλος της δεκαετίας του 90. Η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας ήταν 
περίπου 75% το 2005, κυρίως λόγω των εισαγωγών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.  

 
Η πιο σηµαντική µεταβολή των τελευταίων ετών στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση 

είναι η χρήση του φυσικού αερίου που σταθεροποίησε τη χρήση του λιγνίτη στα 9 Mtoe ετησίως. 
Τα στερεά καύσιµα (κυρίως λιγνίτης) ήταν 8 Mtoe το 1990 (36% της ∆ΠΕ) και έφθασαν τα 9 Mtoe 
(29% της ∆ΠΕ) το 2005. Τα αέρια καύσιµα αυξήθηκαν από 0,14 Mtoe (0,6%) το 1990 σε 2,35 
Mtoe το 2005 (7,6%). Το µερίδιο των πετρελαιοειδών είναι σχεδόν σταθερό από 12,8 Mtoe (57,8%) 
το 1990 σε 18 Mtoe (57,5%) το 2005. Το µερίδιο των ΑΠΕ παραµένει σταθερό και γύρω στο 5% 
µεταξύ 1990 (1,1 Mtoe) και 2005 (1,6 Mtoe) και παρουσιάζει µικρές διακυµάνσεις ανάλογα µε την 
χρήση των µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών. 

 
Στην τελική κατανάλωση ενέργειας, τα πετρελαιοειδή καλύπτουν το 68,5% ο ηλεκτρισµός το 

21,1% ενώ µικρότερα ποσοστά καλύπτουν τα στερεά καύσιµα κυρίως στη βιοµηχανία 2,2%, οι 
ΑΠΕ 5% και το φυσικό αέριο 2,8%. Ο τοµέας των µεταφορών αντιπροσωπεύει το 39% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας το 2005 που αντιστοιχεί σε 8,1 Mtoe και παρουσιάζει αύξηση 2,2 Mtoe ή 
37% από το 1990. Ο τοµέας µεταφορών είναι ο τοµέας µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση και 
παρουσιάζει σταθερή αύξηση. Το ποσοστό της κατανάλωσης του οικιακού τοµέα έχει αυξηθεί 
σηµαντικά και ο τριτογενής τοµέας παρουσιάζει µια σταθερά µεγάλη αύξηση κατανάλωσης 
ενέργειας. Το σύνολο του τριτογενούς, οικιακού, δηµόσιου και αγροτικού τοµέα κατανάλωσε το 
2005 το 41% της ενέργειας ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του 1990 ήταν 32%. Η βιοµηχανία 
παρουσιάζει µια σταθερή κατανάλωση τα τελευταία χρόνια, η οποία το 2005 ήταν 4,1 Mtoe 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,2 Mtoe ή 5% σε σχέση µε το 1990.  
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Εικόνα 3. 2 ∆ιάθεση πρωτογενούς ενέργειας) (πηγή:ΜΕΣ) 

 

3.2.1 ∆ιασυνοριακό Εµπόριο Ενέργειας 
 

Πετρέλαιο & Πετρελαϊκά Προϊόντα 
 

Η Ελλάδα εισάγει αργό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα, κατά κύριο λόγο, από τη Ρωσία 
(32,3%), τη Σαουδική Αραβία (31,1%) και το Ιράν (28,6%). Παράλληλα, γίνονται εξαγωγές 
σηµαντικών ποσοτήτων πετρελαϊκών προϊόντων σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Τουρκία, η Λιβύη και η 
Συρία. Οι συνολικές εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων ανήλθαν για το 2005, στους 4,8 εκατ. 
τόνους. 

 
Φυσικό Αέριο 

 
Η συνολική ζήτηση της χώρας σε φυσικό αέριο καλύπτεται από εισαγωγές που γίνονται από 

τη Ρωσία (85%), µέσω της Βουλγαρίας, και σε µορφή υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) από 
την Αλγερία (15%). Το 2005, οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν στα 2,8 δισ κµ. και 
το 2006 σε 3,1 δισ. κµ.  

 
Ηλεκτρισµός 

 
Η συνολική εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας ανήλθε για το 2005, 

στις 58,7 TWh από την οποία, περίπου, το 6,5% καλύφθηκε από καθαρές εισαγωγές που 
πραγµατοποιήθηκαν, κατά κύριο λόγο, από τη Βουλγαρία (81%) και την πΓ∆Μ (14%).  
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Σύγκριση µε το µέσο όρο της Ε.Ε. των 15 
 

Το γεγονός ότι οι εγχώριοι ενεργειακοί πόροι, δεν επαρκούν για την κάλυψη της εγχώριας 
ζήτησης σε ενέργεια, καθιστά την Ελλάδα υψηλά ενεργειακά εξαρτηµένη χώρα, όπως άλλωστε 
ισχύει και για τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Αν και η χώρα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από 
χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, όσον αφορά στην εξάρτησή της από εξωτερικές πηγές 
ενέργειας, είναι γεγονός ότι η Ελλάδα υστερεί στο βαθµό της διαφοροποίησης των ενεργειακών της 
πηγών, καθιστώντας την εξαρτηµένη, κυρίως, από το πετρέλαιο. Σήµερα, το 57% της συνολικής 
ζήτησης ενέργειας στην Ελλάδα, καλύπτεται µέσω της κατανάλωσης του πετρελαίου. Αντίστοιχα, 
στην Πορτογαλία, χώρα µε κοινά χαρακτηριστικά, όσον αφορά στον πληθυσµό και τις 
κλιµατολογικές της συνθήκες, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στα ίδια επίπεδα, ενώ στην 
Ιρλανδία που θεωρείται, όπως και η Ελλάδα, «αποκοµµένη» από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή 
ενεργειακή αγορά, το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 59%.  

 
Όσον αφορά στην ενεργειακή ένταση της ελληνικής οικονοµίας, θετικό είναι το γεγονός ότι 

από το 1996 έως το 2004, ο λόγος της συνολικής διάθεσης ενέργειας προς το ΑΕΠ της χώρας 
µειώθηκε κατά 13%, ωστόσο, η Ελλάδα κατέχει τη 2η υψηλότερη θέση, µετά τη Φινλανδία, 
απέχοντας κατά 21,4% από τον µέσο όρο ενεργειακής έντασης των χωρών της Ε.Ε. των «15». 

 
Ο δείκτης της ενεργειακής αποδοτικότητας για την Ελλάδα, ανέρχεται, σήµερα, στο 66,1%, 

ενώ ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός µέσος όρος βρίσκεται στο 71,3%, κατατάσσοντας την Ελλάδα 
τέσσερις θέσεις από το τέλος, όσον αφορά στην ορθή αξιοποίηση της συνολικής ενέργειας που 
διατίθεται στη χώρα σε σχέση µ’ εκείνη που καταναλώνεται στην τελική χρήση. 

 
Εικόνα 3. 3 Εξάρτηση Χωρών της Ε.Ε. «15» από το Πετρέλαιο (2004)(πηγή 1η έκθεση ΜΕΣ). 

 
3.2.2 Στερεά Καύσιµα 

 
Η κύρια εγχώρια ενεργειακή πηγή είναι ο λιγνίτης χαµηλής θερµογόνου ικανότητας 960 – 

1300kcal/kg. Ο λιγνίτης εξορύσσεται σε επιφανειακά ορυχεία από τη δεκαετία του ’50 και 
χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην ηλεκτροπαραγωγή. Μικρές ποσότητες 
χρησιµοποιούνται στις βιοµηχανίες µεταλλουργίας, σε εργοστάσια χειροτεχνίας, σε θερµοκήπια και 
για θέρµανση κατοικιών σε περιοχές κοντά στα κοιτάσµατα.  
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Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση στην Ε.Ε. και την τέταρτη παγκοσµίως, σε παραγωγή 

λιγνίτη, µετά τη Γερµανία, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Το 2005 η συνολική παραγωγή λιγνίτη έφθασε 
τους 69 εκατ. τόνους, ενώ οι εκτιµήσεις για το 2006 είναι της τάξης των 65 εκατ. τόνων, 
παρουσιάζοντας ελαφρά µείωση. Η παραγωγή του λιγνίτη γίνεται, κυρίως σε λιγνιτωρυχεία, η 
εκµετάλλευση των οποίων έχει εκχωρηθεί στη ∆ΕΗ Α.Ε., και κατά ένα µικρό ποσοστό (3 – 5%) σε 
µικρά ιδιωτικά λιγνιτωρυχεία. Μία ιδιωτική εξορυκτική επιχείρηση προµηθεύει το νέο σταθµό 
ηλεκτροπαραγωγής στη Φλώρινα, ενώ σύντοµα ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία µε την 
οποία θα ανατεθεί η εκµετάλλευση του λιγνιτορυχείου της Βεύης σε ιδιώτες. 

 
Εκτιµάται ότι το συνολικό ποσό των αποθεµάτων του λιγνίτη είναι περίπου της τάξης των 

3200 εκατ. τόνων, 90% των οποίων βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλα, ανεκµετάλλευτα, 
µέχρι σήµερα, κοιτάσµατα βρίσκονται στη ∆ράµα, στην Ανατολική Μακεδονία και στην Ελασσόνα 
στη νοτιοδυτική Μακεδονία. Μια µικρή ποσότητα γαιάνθρακα εισάγεται και χρησιµοποιείται 
κυρίως στην τσιµεντοβιοµηχανία. 
 

Περιοχή Ορυχείου Τοποθεσία 
 

Παραγωγή 2004 
(Mt) 

 

Αποµένοντα 
Εκµεταλλεύσιµα 

Αποθέµατα 
(Mt) 

Αποµένοντα Έτη 
Λειτουργίας µε 
τον Σηµερινό 

Ρυθµό Παραγωγής 
Πτολεµαίδα (∆ΕΗ) ∆υτική Μακεδονία 46.08 1 280.7 28 
Αµύνταιο (∆ΕΗ) ∆υτική Μακεδονία 8.52 165.3 19 
Μεγαλόπολις (∆ΕΗ) Πελοπόννησος 14.44 251.1 17 
Φλώρινα (∆ΕΗ) ∆υτική Μακεδονία   138.4 161 
∆ράµα ∆υτική Μακεδονία   900  
Ελασσόνα (∆ΕΗ) Κεντρική Ελλάδα  169  
Κοµνηνά (∆ΕΗ) ∆υτική Μακεδονία  100  
Ιδιωτικά Ορυχεία ∆υτική Μακεδονία 2.02 191 95 
ΣΥΝΟΛΟ  71.92 3 195.5 44 

Πίνακας 3. 1 Εκτίµηση (2004) Αποθεµάτων Λιγνίτη (πηγή 1η έκθεση ΜΕΣ). 

 
3.2.3 Πετρελαϊκά προϊόντα 

 
To 2005 διατέθηκαν στην εγχώρια αγορά 17,9 Mtoe πετρελαιοειδών προϊόντων, ποσότητα 

που αντιστοιχεί στο 57,4% της διάθεσης πρωτογενούς ενέργειας της χώρας. Το ίδιο περίπου 
ποσοστό, 57,8%, ήταν το 1990 (οι αριθµοί αφορούν την πρωτογενή διάθεση ενέργειας αργού, 
Feedstocks και προϊόντων πετρελαίου). Στην τελική κατανάλωση τα πετρελαιοειδή ήταν 14,2 Mtoe 
το 2005 που αντιστοιχεί στο 68,3% και παραµένει στα ίδια επίπεδα µε το 1990 (69%). Ο τοµέας 
µεταφορών αντιπροσωπεύει το 57% της τελικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών, ο οικιακός τοµέας 
το 21%, η βιοµηχανία το 13% και ο τριτογενής τοµέας και τέλος ο αγροτικός τοµέας το 9% . 

 
Το ποσοστό των πετρελαιοειδών στο Ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο είναι πολύ υψηλό και 

αυτό οφείλεται στη µεγάλη χρήση πετρελαιοειδών στις µεταφορές αλλά και στο γεγονός ότι το 
σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής στα µη – διασυνδεδεµένα νησιά έχει σαν κύριο καύσιµο τα 
πετρελαϊκά προϊόντα. Αναµένεται πάντως ότι η αυξανόµενη διείσδυση του φυσικού αερίου τα 
επόµενα χρόνια θα µειώσει τη χρήση πετρελαιοειδών. 

 
Το 2005, η Ελλάδα εισήγαγε αργό πετρέλαιο από τη Ρωσία (32,3% επί των συνολικών 

εισαγωγών), τη Σαουδική Αραβία (31,1%) και το Ιράν (28,6%). Παράλληλα, γίνονται εξαγωγές 
προϊόντων πετρελαίου που επεξεργάζονται στα διυλιστήρια της χώρας, στις ΗΠΑ, την Τουρκία, τη 
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Λιβύη και τη Συρία. Οι συνολικές εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων ανήλθαν για το 2005, στους 
4,8 εκατ. τόνους. Ένα µικρό κοίτασµα πετρελαίου στη Βόρεια Ελλάδα δίνει το 0,5% περίπου της 
ζήτησης πετρελαιοειδών στην Ελλάδα. 
 
3.2.3.1 Έρευνα και Εκµετάλλευση Πετρελαίου στην Ελλάδα 

 
Ο πρώτος γύρος παραχώρησης αδειών έρευνας για πετρέλαιο στην Ελλάδα ήταν το 1996, 

όταν απονεµήθηκαν 6 εκχωρήσεις. Το Φεβρουάριο του 2001, ένα νέο κοίτασµα πετρελαίου 
βρέθηκε έξω από τη Θάσο, η εκµετάλλευση του οποίου τελικώς δε ξεκίνησε και το κοίτασµα 
πετρελαίου δεν έχει επιβεβαιωθεί ως οικονοµικά βιώσιµο. Το Μάιο του 2002, ανακοινώθηκε ότι η 
Κυβέρνηση θα προέβαινε σε δεύτερο γύρο παραχωρήσεων αδειών για έρευνα πετρελαίου στην 
Ελλάδα, αλλά τελικά η αδειοδότηση δε διεξήχθη. Τέλος, στις 26 Ιουνίου 2007, ψηφίστηκε στη 
Βουλή το νοµοσχέδιο για τη συµπλήρωση του ν.2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, µε 
το οποίο ψηφίστηκε και σχετική τροπολογία για την επαναφορά στο ∆ηµόσιο όλων των 
δικαιωµάτων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων επί χερσαίων και 
υποθαλασσίων περιοχών της χώρας που είχαν παραχωρηθεί παλαιότερα στη ∆ηµόσια Επιχείρηση 
Πετρελαίου (∆ΕΠ) και στη ∆ηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου – Έρευνα και Εκµετάλλευση 
Υδρογονανθράκων (∆ΕΠ – ΕΚΥ), θυγατρική της πρώτης. 

 
Σύµφωνα µε το νέο νόµο, η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., υποχρεούται να παραδώσει όλα τα 

στοιχεία, τις µελέτες και τους χάρτες που αφορούν στο σύνολο των εργασιών αναζήτησης, έρευνας 
και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων. Έτσι, γίνεται το πρώτο βήµα για την έναρξη των ερευνών 
εξεύρεσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ύστερα από µία δεκαετία, ενώ για το σκοπό αυτό θα 
ακολουθήσει η σύσταση κρατικού φορέα µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας, υπό πλήρη κρατικό 
έλεγχο.  

 
3.2.3.2 ∆ιάρθρωση της Ελληνικής Αγοράς Πετρελαιοειδών 

 
Η Ελληνική πετρελαϊκή αγορά αποτελείται από τέσσερα διυλιστήρια που ανήκουν σε δύο 

εταιρίες διύλισης (Πίνακας 3.2), 57 εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών και 8.000, περίπου, 
πρατήρια εφοδιασµού υγρών καυσίµων σε ολόκληρη τη χώρα. Η ικανότητα διύλισης των 
τεσσάρων διυλιστηρίων είναι αρκετή για να καλύψει την ζήτηση της εγχώριας αγοράς, ενώ οι 
επιπλέον ποσότητες εξάγονται µε τη µορφή διεθνών πωλήσεων ή πωλήσεων σε αεροµεταφορές και 
σε ποντοπόρα πλοία. Η ικανότητα διύλισης των Ελληνικών διυλιστηρίων είναι περίπου 20 
εκατοµµύρια µετρικοί τόνοι το χρόνο. Η συνολική ποσότητα αργού που διυλίζεται τα τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα είναι γύρω στα 18 – 20 εκατοµµύρια µετρικοί τόνοι το χρόνο. 

 
Ιδιοκτήτης ΕΛ.ΠΕ. ΕΛ.ΠΕ. ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil Hellas 
Ονοµασία ∆ιυλιστήρια 

Ασπροπύργου 
∆ιυλιστήρια 

Θεσσαλονίκης 
∆ιυλιστήρια 
Ελευσίνας 

Motor Oil Hellas 

Τοποθεσία Ασπρόπυργος Θεσσαλονίκη Ελευσίνα Άγιοι Θεόδωροι 
Ικανότητα : 

mt/year 
bbl/d 

 
6.7 
135 

 

 
3.45 
75 

 
5.0 
100 

 
4.5 
100 

Έτος κατασκευής 1958 1966 1972 1972 
Πίνακας 3. 2 Τα τέσσερα Ελληνικά ∆ιυλιστήρια (πηγή 1η έκθεση ΜΕΣ) 
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3.2.4 Φυσικό αέριο 
 

Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο Ελληνικό ενεργειακό σύστηµα, ήταν το µεγαλύτερο 
ενεργειακό έργο µετά τον εξηλεκτρισµό της χώρας. Το έργο συµπεριλάµβανε τον αγωγό υψηλής 
πίεσης (70 bar) µήκους 512 χλµ µε σωλήνα 28 ιντσών, το δίκτυο διανοµής µέσης πίεσης (19 bar) 
στις πόλεις και στους σηµειακούς καταναλωτές και τέλος το δίκτυο διανοµής χαµηλής πίεσης (4 
bar). Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ∆ΕΠΑ θα κατασκευαστούν περίπου 7000 χλµ, αγωγού 
χαµηλής πίεσης στις µεγάλες πόλεις µέχρι το 2010. Ένας τερµατικός σταθµός υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου αποτελεί επίσης µέρος των υποδοµών και βρίσκεται στη νήσο Ρεβυθούσα. 

 
Αναµένεται ότι το φυσικό αέριο θα διεισδύσει τόσο στον τοµέα ηλεκτροπαραγωγής όσο και 

στην τελική κατανάλωση. Ταυτόχρονα θα συνεισφέρει στη µείωση των εκποµπών CO2 στον τοµέα 
ηλεκτροπαραγωγής µε την αντικατάσταση λιγνίτη και πετρελαίου, και στον τοµέα της 
κατανάλωσης υποκαθιστώντας πετρελαϊκά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια, οδηγώντας σε 
σηµαντική διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της εγχώριας αγοράς. 

 

Πίνακας 3. 3 Πωλήσεις Φυσικού Αερίου (εκ. Nm3), 1997 – 2006 

 
Η διάθεση φυσικού αερίου στην Ελλάδα αυξήθηκε από 193 εκατ. κµ. το 1997 σε 2,8 δισ. το 

2005 και σε 3.1 δισ. κµ. το 2006. Το φυσικό αέριο κάλυψε 7,5% της ακαθάριστης εγχώριας 
κατανάλωσης το 2005 και αναµένεται να ξεπεράσει το 13% το 2010, λόγω αφενός µεν της 
κατανάλωσής του σε όλους τους οικονοµικούς κλάδους, αφετέρου δε της µεγάλης χρήσης του στην 
ηλεκτροπαραγωγή (περίπου το 70% της σηµερινής κατανάλωσης αερίου). Η διείσδυση του 
φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε το 2005 κατά 132% από τα επίπεδα 
του 2000. Το 73% της τελικής κατανάλωσης φυσικού αερίου οφείλεται στην βιοµηχανία. Ο ρυθµός 
αύξησης της διείσδυσης φυσικού αερίου την τελευταία πενταετία είναι της τάξεως του 18%. 

 

Έτος 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 62 489 997 1.439 1.432 1.506 1.669 1.809 1.812 2.175

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 86 291 410 439 366 385 446 477 537 526

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
3* 11 13 28 75 116 159 215 304 400

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

4 0 0 0 9 14 14 12 16 16

Σύνολο 148 792 1.420 1.906 1.883 2.021 2.287 2.514 2.670 3.117

Πηγή: ∆ΕΠΑ
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Εικόνα 3. 4 Πρόβλεψη Ζήτησης Φυσικού Αερίου 2007 – 2020(πηγή 1η έκθεση ΜΕΣ) 

 
3.2.4.1 Πηγές Προµήθειας 

 
Οι εισαγωγές του φυσικού αερίου στη χώρα πραγµατοποιούνται από τη Ρωσία (85%), µέσω 

αγωγού από τη Βουλγαρία, και σε µορφή υγροποιηµένου φυσικού αερίου από τη Αλγερία (15%). Η 
συνολική εισαγωγή φυσικού αερίου το 2005 ανήλθε σε 2,8 δισ. κµ και το 2006 σε 3,1 δισ. κµ. Η 
∆ΕΠΑ Α.Ε., ως µοναδικός σήµερα εισαγωγέας και προµηθευτής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, έχει 
συµβάσεις µε τη Ρωσική Gazexport, την Αλγερινή Sonatrach και την Τουρκική BOTAS. Οι όγκοι 
των συµβάσεων είναι σε βάση take – or – pay31 για συγκεκριµένο εύρος εισαγόµενης ποσότητας. 
Ένας νέος αγωγός µεταφοράς φυσικού αερίου, συνολικής χωρητικότητας µέχρι 11,6 δισ. κµ., 
ετησίως, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2007 γεγονός που θα συµβάλει στην περαιτέρω 
διαφοροποίηση των πηγών και των οδών προµήθειας φυσικού αερίου στη χώρα. Παράλληλα, 
σύντοµα θα ξεκινήσει και η κατασκευή τόσο του χερσαίου, όσο και του υποθαλάσσιου τµήµατος 
του αγωγού µε την Ιταλία που θα επιτρέψει, την διαµετακόµιση 8,6 δισ. κµ. φυσικού αερίου, 
ετησίως, από την Τουρκία στην Ιταλία, µέσω της Ελλάδας, καθιστώντας έτσι τη χώρα µας σε 
σύγχρονο ενεργειακό κόµβο. Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2012.  

 

3.2.5 Ηλεκτρισµός 
 

Από το 1950 η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, είχε το µονοπώλιο στην παραγωγή, 
µεταφορά και διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας. Το ελληνικό ηλεκτρικό σύστηµα αναπτύχθηκε 
κυρίως µετά το 1960, µε στόχο την εκµετάλλευση των εγχώριων πηγών ενέργειας. Έτσι η ζήτηση 
στο διασυνδεδεµένο σύστηµα της ηπειρωτικής χώρας καλύφθηκε από λιγνιτικούς σταθµούς και 
υδροηλεκτρικά έργα, ενώ στα µη διασυνδεδεµένα νησιά από αυτόνοµες πετρελαϊκές µονάδες και 
πρόσφατα από αιολικά πάρκα. Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.5, το µεγαλύτερο ποσοστό της 

                                                 
31 Take or pay contract: όρος συµβολαίου κατά τον οποίο ο πελάτης της εταιρείας που παράγει προϊόντα ή προσφέρει 
υπηρεσίες έχει την υποχρέωση να αγοράσει συµφωνηµένη ποσότητα προϊόντων/υπηρεσιών, διαφορετικά θα πληρώσει 
συγκεκριµένη ρήτρα. 
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ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από το λιγνίτη, ενώ το φυσικό αέριο πρωτοεµφανίστηκε στην 
ηλεκτροπαραγωγή το 1998. Η συνολική αποδιδόµενη ισχύς του ηλεκτρικού συστήµατος ήταν 13,3 
GW το 2006, 36% της οποίας αντιστοιχεί σε λιγνιτικούς σταθµούς (οι οποίοι ικανοποιούν κυρίως 
φορτία βάσης) και κατά συνέπεια το µεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από 
αυτούς. 
 

Καύσιµο 
Σύνολο (MW) 
Αποδιδόµενης 

Ισχύος 

Σύνολο (ΜW) 
Εγκατεστηµένης 

Ισχύος 

∆ιασυνδεδεµένο 
Σύστηµα 

Κρήτη Ρόδος Μη 
∆ιασυνδεδεµένα 

Νησιά 
Αιολικά 745 745 537 130 15 63 
Βιοµάζα 24 24 23.8 0,4 – – 

Υδροηλεκτρικά 3124,5 3125 3124 0,6 – – 
Φυσικό Αέριο 2449 2523 2523 – – – 
Πετρέλαιο 2181 2345 750 730 234 632 
Λιγνίτης 4808 5288 5288 – – – 
Σύνολο 13.331,6 14.051 11.568 861 249 695 
Πίνακας 3. 4 Ανάλυση Εγκατεστηµένης Ισχύος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 2006 (MW). (Πηγή ∆ΕΗ–
∆ΕΣΜΗΕ) 

 
Η συστηµατική εκµετάλλευση των κοιτασµάτων λιγνίτη στη Βόρεια Ελλάδα και στην 

Πελοπόννησο ήταν η κύρια προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής µετά τις κρίσεις του 
πετρελαίου. Στην Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν 17 µονάδες µε εγκατεστηµένη ισχύ 4,052 MW ενώ 
στην Πελοπόννησο υπάρχουν 4 µονάδες µε εγκατεστηµένη ισχύ 756 MW. 

 

 
Εικόνα 3. 5 Ηλεκτροπαραγωγή ανά καύσιµο(πηγή ΜΕΣ) 

 
Οι λιγνιτικοί σταθµοί αποτελούν το 37% της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος, οι 

πετρελαϊκοί σταθµοί το 17%, οι σταθµοί φυσικού αερίου το 18%, οι υδροηλεκτρικοί το 22% και τα 
αιολικά πάρκα το 5%. Για το έτος 2006 η µικτή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 60 TWh, από 
τις οποίες το 60% ήταν από λιγνίτη, το 16% από πετρελαϊκά προϊόντα, το 18,7% από φυσικό αέριο, 
το 14% από υδροηλεκτρικά και το 2,1% από αιολικά. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει 
αυξηθεί κατά 71% από το 1990, όταν ήταν 35 TWh παρουσιάζοντας ένα µέσο ετήσιο ρυθµό 
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αύξησης 3,5% περίπου. Η µεγαλύτερη αύξηση έγινε στη χρήση του λιγνίτη από τον οποίο η 
παραγωγή ήταν 25 TWh το 1990 και 32 TWh το 2006. Η πιο σηµαντική µεταβολή ήταν η 
διείσδυση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή που για το 2006 ανήλθε στις 11 TWh. Το 
υπόλοιπο της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από την χρήση πετρελαιοειδών, από τα 
υδροηλεκτρικά, την πρόσφατη ανάπτυξη αιολικών πάρκων, ενώ πρόσφατα υπάρχει και ένα 
αυξηµένο ποσοστό εισαγωγών.  

 

Καύσιµο Σύνολο Μικτής 
Παραγωγής(GWh) 

Σύνολο Καθαρής 
Παραγωγής(GWh) 

∆ιασυνδεδεµένο 
Σύστηµα 

Κρήτη Ρόδος ΑΣΠ 

Αιολικά 1691 1688 1193 335 24,3 139 
Βιοµάζα 92 92 92 0.48 – – 

Υδροηλεκτρικά 6774 6745 6774 0,2 – – 
Φυσικό Αέριο 10452,8 10124,3 10452,8 – – – 
Πετρέλαιο 8572 8042 3500 2569 706 1797 
Λιγνίτης 32501 29165 32501 – – – 
Σύνολο 60082,8 55856,3 54512,8 2904,7 730,3 1936 

Πηγή ∆ΕΗ–∆ΕΣΜΗΕ 
Πίνακας 3. 5 Ανάλυση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 2006 (GWh) 

 
Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε µε γρήγορους ρυθµούς από το 1990. 

Η κύρια αύξηση προέρχεται από τον οικιακό και τον τριτογενή τοµέα. Ειδικά ο οικιακός τοµέας 
ήταν το 2006 ο µεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα µε 17,7 TWh ετήσια 
κατανάλωση. Πρόκειται για ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 94% σε σχέση µε τα επίπεδα του 
1990, όταν η κατανάλωση του οικιακού τοµέα ήταν 9,1 TWh. Ενώ η βιοµηχανία ήταν ο 
µεγαλύτερος καταναλωτής το 1990 µε κατανάλωση 12,1 TWh, το 2006 έπεσε στην 3η θέση µε 
κατανάλωση 15 TWh και ποσοστό αύξησης 24% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Ο τριτογενής 
τοµέας έχει πλέον µεγαλύτερη κατανάλωση από τον βιοµηχανικό τοµέα. Σηµείωσε κατανάλωση 
της τάξης των 17,5 TWh το 2006, σε σύγκριση µε 5,6 TWh το 1990 παρουσιάζοντας µέσο ρυθµό 
αύξησης 7,7% το χρόνο και 215% συνολική αύξηση. 

 
Τοµέας 1995 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 % 
Σύνολο 34,1  43,2 44,5 46,6 48,6 49,7 50,8 53  

Βιοµηχανία 12,1 35,5% 13,5 13,8 14,1 14,2 14 14,4 15,1 28,5% 
Εµπορ. και 
∆ηµόσια 
Κτίρια 

8,4 24,6% 12,3 13,2 14 15 15,9 16,5 17,5 33,0% 

Οικιακός 11,5 33,7% 14,2 14,5 15,8 16,4 16,9 16,9 17,7 33,4% 
Αγροτικός 2 5,9% 2,9 2,8 2,5 2,8 2,8 2,9 2,6 4,9% 
Μεταφορές 0,1 0,3% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2% 

Πηγή ∆ΕΗ–∆ΕΣΜΗΕ 
Πίνακας 3. 6 Εξέλιξη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα 1990–2006 (TWh). 

 

3.2.5.1 Το Σύστηµα Παραγωγής, Μεταφοράς και ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 

Το Ελληνικό ηλεκτρικό σύστηµα χωρίζεται στο διασυνδεδεµένο σύστηµα της ηπειρωτικής 
χώρας και το νησιωτικό σύστηµα της Κρήτης, της Ρόδου και των Αυτόνοµων Σταθµών Παραγωγής 
(ΑΣΠ) των νήσων. Το διασυνδεδεµένο σύστηµα είναι καλά ανεπτυγµένο και έχει διασυνδέσεις µε 
όλες τις γειτονικές χώρες (Πίνακας 3.7). Παρόλα αυτά το διασυνδεδεµένο σύστηµα παραγωγής 
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ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι επαρκώς κατανεµηµένο και το 68% της ηλεκτροπαραγωγής γίνεται 
στην Βόρεια Ελλάδα, τη στιγµή που το 33% της κατανάλωσης είναι στην περιοχή της Αττικής. 

 
∆ιασύνδεση Ικανότητα Μεταφοράς 

(MW) 
Ελλάδα – FYROM 600-800 

600–800 Ελλάδα – Αλβανία 
Ελλάδα – Βουλγαρία 

Ελλάδα – Ιταλία 500 
Πίνακας 3. 7 Ικανότητα Μεταφοράς Ισχύος ∆ιασυνδέσεων του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς(πηγή ΜΕΣ) 

 
Το νησιωτικό σύστηµα αναφέρεται σε ένα µεγάλο αριθµό νησιών κυρίως στην περιοχή του 

Αιγαίου Πελάγους. Περιλαµβάνει αυτόνοµα συστήµατα βασισµένα σε πετρελαϊκές µονάδες µε 
κύρια καύσιµα Μαζούτ 3500 και Ντίζελ. Οι χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες είναι κυρίως 
αεριοστρόβιλοι, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) και ατµοστρόβιλοι ενώ υπάρχουν και 
µερικές µονάδες συνδυασµένου κύκλου. Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της ζήτησης σε Κρήτη, Ρόδο 
είναι µεγαλύτερος από αυτόν του διασυνδεδεµένου. Επίσης ο συντελεστής φορτίου είναι 
µικρότερος για τα συστήµατα της Κρήτης (περίπου 54%) και της Ρόδου (περίπου 47%) από αυτόν 
του διασυνδεδεµένου (περίπου 62%). Αυτό σηµαίνει ότι τα συστήµατα αυτά παρουσιάζουν 
εντονότερο πρόβληµα αιχµής, που κυρίως οφείλεται στην πολύ αυξηµένη ζήτηση τους 
καλοκαιρινούς µήνες λόγω τουρισµού. 

 
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στα νησιά 

στοιχίζει πολύ περισσότερο από αυτήν στο διασυνδεδεµένο, το κόστος όµως δεν περνά στους 
καταναλωτές λόγω της ενιαίας τιµής. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι το οριακό κόστος παραγωγής ενέργειας 
στο νησιωτικό σύστηµα είναι 128 €/MWh. Η ενεργειακή πολιτική για τα νησιά είναι να γίνει 
προσπάθεια να διασυνδεθούν όποτε αυτό είναι δυνατόν. Το υψηλό ποσοστό πετρελαϊκών σταθµών 
στην Ελλάδα οφείλεται στο µη – συνδεδεµένο σύστηµα των νήσων. 

 
Τα επόµενα χρόνια προβλέπεται η ένταξη νέων µονάδων στο σύστηµα µε σκοπό την κάλυψη 

των αναγκών της χώρας κατά το δυνατόν από εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι 
σήµερα έχουν χορηγηθεί άδειες παραγωγής (εκτός των ΑΠΕ) συνολικής ισχύος 7.290 MW. Στον 
Πίνακα 3.8 παρουσιάζονται οι άδειες παραγωγής που έχει εκχωρήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης για 
θερµικούς σταθµούς και για µονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ) 
αυτοπαραγωγών.  

 
Τεχνολογία Ισχύς (MW) 

Συνδυασµένος Κύκλος Φυσικού Αερίου 6,214 
Αεριοστρόβιλοι Ανοικτού Κύκλου 276 

ΣΗΘ Αυτοπαραγωγών 516 
Μικρές ΘΗ 283.5 

Σύνολο θερµικών σταθµών Α/Π 7.289,5 
Πίνακας 3. 8 Άδειες παραγωγής θερµικών σταθµών ανά τεχνολογία και µονάδων ΣΗΘ αυτ/γών που έχουν εκχωρηθεί 
µέχρι σήµερα (Πηγή ΡΑΕ) 
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3.2.5.2 ∆ιαχείριση Αιχµής Φορτίου 
 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Ελληνικού ηλεκτρικού συστήµατος είναι η µορφή του 
φορτίου αιχµής του διασυνδεδεµένου συστήµατος, το οποίο παρουσιάζεται στο µέσο της ηµέρας 
των καλοκαιρινών ηµερών. Η µεταφορά της αιχµής από το χειµώνα στους καλοκαιρινούς µήνες 
παρουσιάσθηκε το 1992 και οφείλεται στην αυξηµένη χρήση των κλιµατιστικών που σχετίζεται µε 
την αύξηση του µέσου εισοδήµατος των καταναλωτών και την αντίστοιχη αναζήτηση ανέσεων εκ 
µέρους τους. Στον Πίνακα 3.9 παρουσιάζεται η αιχµή του φορτίου για την περίοδο 2001 – 2007 
(Ιούλιος), καθώς και οι ώρες διαχείρισης της αιχµής της ζήτησης.  

 
Συνολικός Χρόνος ∆ιαχείρισης Αιχµής Φορτίου (Ώρες) 

MW 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

(Ιούλιος) 
>8.500 2 23 37 45 142 157 297 
>9.000 – – 1 7 41 49 170 
>9.500 – – – – 4 6 74 
>10.000 – – – – – – 19 

Αιχµή Φορτίου 8.500 8.600 9.040 9.270 9.660 9.960 10.512 
Πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ 
Πίνακας 3. 9 Αιχµή Φορτίου 2001– Ιούλιος 2007  

 
3.2.6 Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 
 

Η Ελλάδα έχει σχετικά µικρή ανάπτυξη της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 
(ΣΗΘ). Το µεγαλύτερο µέρος της εγκατεστηµένης ισχύος βρίσκεται στα διυλιστήρια, σε µεγάλους 
σταθµούς παραγωγής και στη βιοµηχανία τροφίµων. 

 
Οι πρώτες µονάδες συµπαραγωγής εγκαταστάθηκαν σε µεγάλες ελληνικές βιοµηχανίες, στις 

αρχές της δεκαετίας του ’70. Σήµερα, λειτουργούν µονάδες συµπαραγωγής, σε βιοµηχανίες 
ζάχαρης και χάρτου, διυλιστήρια πετρελαίου, κλωστοϋφαντουργίες, κ.λ.π. Επίσης, 
ηλεκτροπαραγωγικές µονάδες της ∆ΕΗ έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε να καλύψουν τις 
θερµικές ανάγκες αστικών περιοχών µε τα δίκτυα τηλεθέρµανσης, όπως τα δίκτυα της Κοζάνης, 
Πτολεµαΐδας, Αµυνταίου και πρόσφατα της Μεγαλόπολης. Ως αποτέλεσµα των µέτρων 
οικονοµικής υποστήριξης της ΣΗΘ έχουν αρχίσει να γίνονται βιώσιµες τέτοιες εγκαταστάσεις και 
σε µεγάλα κτίρια του τριτογενούς τοµέα. Αναµένεται ότι ο νόµος 3468/2006 θα δώσει σηµαντική 
ώθηση στις εγκαταστάσεις ΣΗΘ σε συνδυασµό µε τα µέτρα επιδότησης κεφαλαίου.  

 
Το σύνολο της εγκαταστηµένης ηλεκτρικής ισχύος των µονάδων βιοµηχανικής 

συµπαραγωγής, είναι σήµερα περίπου 232 MW που αντιστοιχεί στο 1,6% της συνολικής 
εγκαταστηµένης ισχύος στη χώρα, ενώ η ολική ετήσια παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από τις 
µονάδες, εκτός από τους σταθµούς της ∆ΕΗ που τροφοδοτούν δίκτυα τηλεθέρµανσης της ∆ΕΗ, 
είναι περίπου 800 GWh. 

 
Ο Πίνακας 3.10 δείχνει αναλυτικά τα στοιχεία των εγκαταστάσεων ΣΗΘ που λειτουργούν 

σήµερα στην Ελλάδα. 
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Κατηγορία ∆ραστηριότητας Ηλεκτρική Ισχύς Καθαρή Θερµική Ισχύς 
(MWth) ΣΗΘ (MWe) Μικτή 

(MWe) 

∆ηµόσιοι θερµικοί σταθµοί 37,8 1130 316 
Θερµικοί Σταθµοί 
Αυτοπαραγωγών 

5,6 7,1 9,6 

∆ιυλιστήρια 

112,6 132,6 159,22 

Βιοµ. Τροφίµων, ποτών και 
καπνού 

59,7 59,7 254,06 

Υφαντουργία, Ενδύµατα και 
∆έρµατα 

2,1 2,7 3,6 

Μη σιδηρούχα 
µεταλλουργική 

10 10 36,67 

Βιοµηχανία Μη Μεταλλικών 
Ορυκτών 

1,1 1,1 3,68 

Νοσοκοµεία 0,75 0,75 0,89 
Εκπαίδευση 2,72 2,72 3,09 
ΣΥΝΟΛΟ 232 1348 787 

Πίνακας 3. 10 Εγκατεστηµένη Ισχύς ΣΗΘ στην Ελλάδα ανά κλάδο το 2006 (Πηγή ΥΠΑΝ) 

 
3.2.7 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

 
Η συνεισφορά των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο ήταν της τάξης του 5,5% το 2006, 

σε επίπεδο συνολικής διάθεσης πρωτογενούς ενέργειας στη χώρα και της τάξης του 16%, σε 
επίπεδο εγχώριας παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας. Η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από 
ΑΠΕ το 2006 ήταν 1,6 Mtoe, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν 1,2 Mtoe. Εξ αυτών 700 
ktoe οφείλονται στη χρήση βιοµάζας στα νοικοκυριά, 239 ktoe περίπου στην χρήση βιοµάζας στη 
βιοµηχανία για ίδιες ανάγκες (συνολικό ποσοστό της βιοµάζας 57%), 536 ktoe (28%) από την 
παραγωγή των υδροηλεκτρικών σταθµών, 149 ktoe (6%) από την παραγωγή των αιολικών, 112 
ktoe (7%) από την παραγωγή των θερµικών ηλιακών συστηµάτων και 36 ktoe (2%) από το 
βιοαέριο, κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

 
Η συνεισφορά των ΑΠΕ στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας είναι σταθερή και 

κυµαίνεται σε ποσοστό της τάξεως του 5 – 5,5%. Ο λόγος είναι ότι η παραγωγή πρωτογενούς 
ενέργειας από ΑΠΕ οφείλεται κατά 70% στη βιοµάζα που καταναλώνεται στον οικιακό τοµέα και 
στα µεγάλα υδροηλεκτρικά που παραµένουν σε σταθερά ποσοστά και που δεν επηρεάζονται από τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία πολιτικής. Η συνολική συνεισφορά των ΑΠΕ, αν αφαιρέσει κανείς τη 
βιοµάζα στον οικιακό τοµέα και τα µεγάλα υδροηλεκτρικά, παρουσιάζει µια σταθερά ανοδική 
πορεία λόγω των µέτρων οικονοµικής υποστήριξης.  

 
Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ 
 

Η ηλεκτροπαραγωγή από συµβατικές ΑΠΕ στην Ελλάδα (µη συµπεριλαµβανοµένων των 
µεγάλων υδροηλεκτρικών) παρουσιάζει σηµαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια και αντιστοιχεί στο 
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3% της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορά κυρίως σε αιολικά και 
µικρά υδροηλεκτρικά, σε µικρό βαθµό τη βιοµάζα ενώ ήδη γίνεται πολύ αισθητή και η συνεισφορά 
των φωτοβολταϊκών. 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τα µεγάλα υδροηλεκτρικά (εξαιρώντας την παραγωγή από άντληση), η 
ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ είναι στα επίπεδα του 10% της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκατεστηµένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
(εξαιρουµένων των υδροηλεκτρικών σταθµών άνω των 10MW) ήταν 878 MW στο τέλος του 2006 
και όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.11 η συνέπεια των µέτρων οικονοµικής υποστήριξης κυρίως των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων «Ενέργεια» & «Ανταγωνιστικότητα» του 2ου και 3ου ΚΠΣ και του 
Αναπτυξιακού Νόµου είναι η σταθερά αυξανόµενη εξέλιξη που είχαν τα αιολικά, τα µικρά 
υδροηλεκτρικά και η βιοµάζα. Ειδικότερα, από τα 270 MW συνολικής ισχύος των αιολικών 
πάρκων µε άδεια λειτουργίας το 2001, στο τέλος του 2006, λειτουργούσαν αιολικά πάρκα 
συνολικής ισχύος 745MW . 
 

Τεχνολογία ΑΠΕ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Υδροηλεκτρικά 
(<10MW) 60 62 69 79 89 108 
Αιολικά 270 287 371 472 491 745 
Φωτοβολταϊκά – – – 0,7 0,8 0,8 
Βιοµάζα 22 22 22 22 25 24 
Σύνολο 352 371 462 573,7 605,8 877,8 

Πηγή: ΚΑΠΕ – ΡΑΕ 
Πίνακας 3. 11 Ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 2001 – 2006 (MW) 

 
Τα µικρά υδροηλεκτρικά έφθασαν τα 108 MW στο τέλος του 2006 από τα 43 MW της ∆ΕΗ 

το 1997. Τέλος οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονοµικής 
Ταφής) και συµπαραγωγής από βιοαέριο λυµάτων (στα Λιόσια και την Ψυτάλλεια) έχουν 
ηλεκτρική ισχύ 14 και 10 MW αντίστοιχα.  

 
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ το 2006 έφθασε τις 8,5 TWh περίπου και 

προήλθε κατά 79% από υδροηλεκτρικούς σταθµούς (6774 GWh), συµπεριλαµβανοµένων των 
µεγάλων υδροηλεκτρικών, κατά 20% από αιολικά πάρκα (1692 GWh), 92 GWh (1,1%) 
παρήχθησαν από βιοαέριο, ενώ υπήρχε και µία πολύ µικρή παραγωγή από φωτοβολταϊκούς 
σταθµούς. Η ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας την ίδια χρονιά ήταν 64,3 TWh. Για 
το 2006 η συνολική πρωτογενής παραγωγή θερµότητας ήταν της τάξεως των 46.000 TJ, 
προερχόµενη κυρίως από την βιοµάζα και σε µικρότερο ποσοστό από την ηλιακή ενέργεια και το 
βιοαέριο αντίστοιχα. 

 
Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στην περίοδο 2004 – 2006, 

παρουσιάζει µια αύξηση της τάξης του 30%. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών 
παρουσιάζουν διακύµανση του ποσοστού συµµετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή (6 – 12%), 
η οποία οφείλεται, κυρίως, στη µεταβλητότητα της λειτουργίας των µεγάλων υδροηλεκτρικών 
σταθµών που εξαρτάται, από το επίπεδο των υδατικών αποθεµάτων, ενώ οι συµβατικές ΑΠΕ έχουν 
µία σταθερά αυξανόµενη συµµετοχή που έφθασε το 3,3% το 2006.  

 
Σηµειώνεται ότι το 12,4% του 2006, δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικό για τους εξής 

λόγους : 
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• Τα µεγάλα υδροηλεκτρικά στην Ελλάδα είναι σχεδόν αποκλειστικά τύπου 
φράγµατος, χρησιµοποιούνται κυρίως για φορτία αιχµής και η παραγωγή τους εξαρτάται 
από τη διαθεσιµότητα υδάτων στα φράγµατα. 
• Το ποσοστό 12,4% αντιστοιχεί σε αυξηµένη χρήση των µεγάλων υδροηλεκτρικών 
δεδοµένου ότι το 2006 ήταν χρονιά καλής υδραυλικότητας. 

 
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 
Στα τέλη της δεκαετίας του 80 η ∆ΕΗ υλοποίησε πιλοτικά φωτοβολταϊκά συστήµατα στην 

Κύθνο και την Κρήτη. Έκτοτε η ανάπτυξη νέων συστηµάτων δεν εξελίχθηκε µε σηµαντικούς 
ρυθµούς κύρια λόγω του µεγάλου κόστους της απαιτούµενης επένδυσης, της σχετικά χαµηλής 
τιµής πώλησης της kWh προς το διαχειριστή του συστήµατος και προβληµάτων γραφειοκρατικής 
φύσεως όπως έχει ήδη αναφερθεί. Ο νόµος 3468/06 καθόρισε ως νέα τιµή πώλησης της ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος πάνω από 100kW, στο διασυνδεδεµένο σύστηµα 
τα 402,82€ και για τα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά τα 452,82€ ανά ΜWh, ενώ αντιστοίχως για 
συστήµατα ισχύος έως 100kW οι τιµές πώλησης ορίστηκαν σε 452,82€ και 502,82€ ανά ΜWh.  
 

Επιπλέον, πρέπει να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε τον εθνικό στόχο για τη διείσδυση των 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο ενεργειακό σύστηµα που έχει καθοριστεί στα 700MW (500MW 
στην ηπειρωτική Ελλάδα και 200MW στα µη διασυνδεδεµένα νησιά), καθορίστηκε από τη ΡΑΕ και 
εγκρίθηκε από το ΥΠΑΝ (απόφαση ΡΑΕ 75/2007), η πρώτη φάση του προγράµµατος ανάπτυξης 
των φωτοβολταϊκών σταθµών το οποίο περιλαµβάνει τόσο τα όρια διείσδυσης ανά γεωγραφική 
περιοχή και ανά χρόνο όσο και το συσχετισµό αυτών των ορίων µε την ισχύ της εγκατάστασης 
(20kW, 150kW, 2MW και άνω). 

 
Βιοκαύσιµα 
 

Η χρήση των βιοκαυσίµων στην Ελλάδα είναι σε φάση εκκίνησης και σύµφωνα µε την 3η 
Εθνική Έκθεση της Ελλάδας για τα βιοκαύσιµα από το τέλος του 2005 και µέσα στο 2006 
λειτουργούσαν ήδη 4 εταιρίες παραγωγής βιοντίζελ µε δυναµικότητα 315.000 τόνους. 
Επιπρόσθετα, βρισκόταν στο στάδιο µελέτης κατασκευής σε διάφορα σηµεία της χώρας, άλλες 8 
µονάδες παραγωγής βιοντίζελ, µε εκτιµώµενη έναρξη παραγωγής το δεύτερο εξάµηνο του 2007 το 
νωρίτερο.  

 
Η κατανάλωση βιοντίζελ στη χώρα µας ξεκίνησε, στην ουσία, το 2006 µε τη διάθεση 61.000 

κµ., ενώ για το 2007 η κατανάλωση αναµενόταν να φθάσει τα 114.000 κµ. Παρά το γεγονός ότι 
στην παρούσα φάση εκκίνησης η προσοχή έχει στραφεί προς το βιοντίζελ, θα πρέπει σύντοµα να 
εξεταστεί και η προοπτική της βιοαιθανόλης µε όρους κόστους – οφέλους. Προς το παρόν η 
εισαγωγή βιοαιθανόλης στην Ελληνική αγορά καυσίµων δεν αναµένεται να ξεκινήσει πριν το 
δεύτερο εξάµηνο του 2008. 
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Κατανάλωση Ενέργειας στην Τελική Χρήση 
 

Η κατανάλωση τελικής ενέργειας στην Ελλάδα ήταν σχεδόν σταθερή την περίοδο 1990 – 
1994 και η ποσότητα κατανάλωσης ήταν γύρω στα 15 Mtoe, αφαιρώντας τις µη ενεργειακές 
χρήσεις. Μεταξύ των ετών 1995 – 1996 η κατανάλωση τελικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 6,5% 
περίπου, ενώ από τότε ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης είναι γύρω στο 2,5%.  

 
Συνολικά, η κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε κατά 26% την περίοδο 1990 – 2005, κυρίως ως 

συνέπεια της οικονοµικής ανάπτυξης και συγκεκριµένα από 16.0 Mtoe το 1990 σε 20,2 Mtoe το 
2005 που αντιστοιχεί σε αύξηση της τελικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών κατά 24% (από 11,5 
Mtoe το 1990 σε 14,2 Mtoe το 2004) και επίσης σε µεγάλη αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας, κατά 78%, από 2,45 Mtoe το 1990 σε 4,4 Mtoe το 2005.  

 
Η κατανάλωση φυσικού αερίου έχει τριπλασιασθεί από το 1998 όπου το φυσικό αέριο 

εισήχθη στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα και αυτός ο ρυθµός διείσδυσης αναµένεται να 
συνεχισθεί. Η τελική κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ παραµένει σχεδόν σταθερή και οφείλεται 
κυρίως στη χρήση βιοµάζας στον οικιακό τοµέα, κυρίως µη εµπορικής. Τέλος η τελική 
κατανάλωση άνθρακα ελαττώθηκε από 1,07 Mtoe το 1990 σε 0,44 Mtoe το 2005. 

 
Το µερίδιο συµµετοχής των πετρελαιοειδών µειώθηκε ελαφρά κατά 1,7% σε σχέση µε τα 

επίπεδα του 1990. Ωστόσο, τα πετρελαιοειδή παραµένουν η κύρια πηγή ενέργειας που 
καταναλώνεται στην τελική χρήση. (Εικόνα 3.7) Το µερίδιο αγοράς των πετρελαιοειδών µειώθηκε 
κυρίως λόγω της διείσδυσης του φυσικού αερίου στην αγορά ενέργειας το 1998. Το µερίδιο του 
ηλεκτρισµού αυξήθηκε κατά 4,6% και οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας διατηρούν ένα µικρό 
ποσοστό στην τελική κατανάλωση ενώ ο άνθρακας έχει οµοίως ένα µικρό µερίδιο που ελαττώνεται 
όµως σταθερά. 

 
∆ύο βασικοί δείκτες χρησιµοποιούνται για να χαρακτηρίσουν συνολικά την ενεργειακή 

κατανάλωση µιας χώρας. Η ένταση πρωτογενούς ενέργειας και η ένταση τελικής ενέργειας. Η 
ένταση πρωτογενούς ενέργειας απεικονίζει την ενεργειακή αποδοτικότητα παραγωγικότητα όλης 
της οικονοµίας ενώ η ένταση τελικής ενέργειας απεικονίζει την ενεργειακή αποδοτικότητα 
παραγωγικότητα των τελικών καταναλωτών.  

 
Η Ελλάδα παρουσίασε µια σταθερά αυξητική τάση της ενεργειακής έντασης την περίοδο 

1990 – 1998 και στην συνέχεια οι δείκτες ενεργειακής έντασης µειώνονται για να καταλήξουν σε 
0,206 koe/EC00 και 0,144 koe/EC00 αντίστοιχα το 2004. Το 2004 η ένταση πρωτογενούς ενέργειας 
και τελικής ενέργειας παρουσιάζουν µείωση κατά 2,1% και 5,6% αντίστοιχα σε σχέση µε τα 
επίπεδα του 1990. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο χρησιµοποιούνται οι λεγόµενοι δείκτες εξοικονόµησης 
ενέργειας (ODEX32) οι οποίοι ενδεχοµένως να χρησιµοποιηθούν για την καταµέτρηση της 
εξοικονόµησης ενέργειας στα πλαίσια της υλοποίησης της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ. 

 

                                                 
32 Ο δείκτης ODEX συγκεντρώνει τις τάσεις της ενεργειακής αποδοτικότητας κάθε υποτοµέα (ή τις τελικές χρήσεις ή 
τον τρόπο µεταφορών), που µετριέται σε φυσικές µονάδες, σε έναν ενιαίο δείκτη του κύριου τοµέα (βιοµηχανία, 
οικογένειες, µεταφορά και υπηρεσίες) και για την οικονοµία συνολικά. Ο ODEX ανά  τοµέα παρέχει εναλλακτικούς 
δείκτες για τις ενεργειακές εντάσεις (βιοµηχανία και µεταφορά) ή την κατανάλωση µονάδων (ανά κατοικία για τις 
οικογένειες) για να περιγράψει τις γενικές τάσεις από τον τοµέα. 
 



∆ιεύρυνση Ευρωπαϊκών ∆ιαδροµών Ενεργειακού Εφοδιασµού και Ανάλυση Σχετιζόµενων Παραµέτρων 
 

∆ιάρθρωση Ελληνικού Ενεργειακού Τοµέα: Βασικά Μεγέθη & Σενάρια Εξέλιξης 
74 

 

 
Εικόνα 3. 6 Εξέλιξη έντασης πρωτογενούς & τελικής ενέργειας (πηγή ΜΕΣ). 

 

 
Εικόνα 3. 7 Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιµο (1990, 2005 (πηγή ΜΕΣ) 
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Εικόνα 3. 8 Μερίδια τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά τοµέα (1990, 2005) (πηγή ΜΕΣ) 

 

 
Εικόνα 3. 9 ∆είκτης εξοικονόµησης ενέργειας ODEX (πηγή ENERDATA) 
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Εικόνα 3. 10 Ενεργειακή ένταση ανά τοµέα κατανάλωσης(πηγή ΜΕΣ) 

 
Βιοµηχανία 
 

To 2005 η κατανάλωση ενέργειας στη βιοµηχανία ήταν 4,1 Mtoe παραµένοντας στα επίπεδα 
του 1990. Κατά συνέπεια το µερίδιό της βιοµηχανίας στην τελική κατανάλωση µειώθηκε κατά 
6,2% (εικόνα 3.8). Στις εικόνες 3.11 και 3.12 παρουσιάζεται η εξέλιξη της ενεργειακής έντασης 
στους ενεργοβόρους και µη ενεργοβόρους βιοµηχανικούς κλάδους. Η ενεργειακή ένταση στο 
σύνολο της βιοµηχανίας παρουσιάζει πτωτική. Ο δείκτης εξοικονόµησης ενέργειας στην 
βιοµηχανία (ODEX, εικόνα 3.9) παρουσιάζει 15% µείωση το 2004 σε σχέση µε τα επίπεδα του 
1990 ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο αντίστοιχος δείκτης µειώθηκε κατά 10%. Η µείωση αυτή είναι 
συνέπεια της µείωσης της ενεργειακής έντασης της χηµικής βιοµηχανίας κατά 58% (κυρίως του 
κλάδου των πλαστικών) και της βιοµηχανίας ατσαλιού κατά 50%. Άλλη σηµαντική διαπίστωση 
είναι η µείωση της ενεργειακής έντασης της βιοµηχανίας µη µεταλλικών ορυκτών κατά 12% 
(κυρίως τσιµεντοβιοµηχανία), δεδοµένου ότι ο κλάδος αυτός αντιστοιχεί στο 35% της συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας στην βιοµηχανία. Ο δείκτης εξοικονόµησης ενέργειας µειώθηκε επίσης 
στα µη σιδηρούχα µεταλλεύµατα κατά 45% και στα τρόφιµα παρέµεινε περίπου στα ίδια επίπεδα 
µε το 1990. 

 
Τριτογενής Τοµέας 

 
Ο Τριτογενής Τοµέας παρουσίασε το µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης κατανάλωσης ενέργειας 

µεταξύ 1990 – 2005 (εικόνα 3.8) παρουσιάζοντας τριπλασιασµό της κατανάλωσης σε σχέση µε τα 
επίπεδα του 1990 και µέσο ρυθµό αύξησης 7,2% το χρόνο. Ως αποτέλεσµα, το µερίδιο του 
τριτογενούς τοµέα ήταν 8,5% το 2005 µε 2 Mtoe περίπου σε σχέση µε το 4,2% που ήταν το 1990. 
Αυξητική τάση παρουσιάζει η ενεργειακή ένταση του τριτογενούς τοµέα, (Εικόνα 3.10), λόγω της 
µεγάλης ανάπτυξης του τοµέα και της αλλαγής της δοµής του από µικρότερες σε µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις. 
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Οικιακός Τοµέας 
 

Το 2005 τα νοικοκυριά κατανάλωσαν 5,4 Mtoe ενώ είχαν καταναλώσει 4,0 Mtoe το 1990 
(Εικόνα 3.8). Η αύξηση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά είναι 35% µεταξύ 
1990 και 2005 και η αύξηση του µεριδίου των νοικοκυριών στην τελική κατανάλωση το 2005 είναι 
5,6% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Μεταξύ του 1990 και του 2004 ο δείκτης εξοικονόµησης 
ενέργειας των νοικοκυριών (ODEX, εικόνα 3.9) µειώθηκε κατά 6%. Επίσης βελτιώθηκε η 
ενεργειακή αποδοτικότητα για την θέρµανση χώρων κατά 14% που έχει το µεγαλύτερο µερίδιο 
στην τελική κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά. Επίσης σηµαντική ήταν η βελτίωση της 
εξοικονόµησης ενέργειας στο µαγείρεµα κατά 14% και στη χρήση οικιακών συσκευών κατά 12%. 

 
Μεταφορές 
 

Ο Τοµέας Μεταφορών αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο µερίδιο της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στην Ελλάδα που ανήλθε σε 8 Mtoe το 2005. Η κατανάλωση ενέργειας στις µεταφορές 
αυξήθηκε κατά 28% από τα επίπεδα του 1990 το µερίδιο όµως των µεταφορών στην τελική 
κατανάλωση µειώθηκε κατά 1,9% λόγω της αύξησης του µεριδίου του οικιακού και του 
τριτογενούς τοµέα. Το 2004 ο δείκτης εξοικονόµησης ενέργειας (ODEX, εικόνα 3.9), παρουσιάζει 
µείωση κατά 27% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Στις οδικές µεταφορές παρουσιάσθηκε 
βελτίωση κατά 19% η οποία οφείλεται κυρίως στη διείσδυση πολλών νέων ΙΧ αυτοκινήτων. Οι 
αεροπορικές, θαλάσσιες και σιδηροδροµικές µεταφορές βελτίωσαν τον δείκτη εξοικονόµησης κατά 
52%, 19% και 22% αντίστοιχα λόγω της χρήσης εκσυγχρονισµένων µέσων. 

 
Αγροτικός Τοµέας 

 
Η κατανάλωση του αγροτικού τοµέα ήταν 1 Mtoe το 2005 παραµένοντας στα επίπεδα του 

1990 και το µερίδιό της έχει µειωθεί κατά 1,4%. 
 

 
Εικόνα 3. 11 Ενεργειακή ένταση σε ενεργοβόρους βιοµηχανικούς κλάδους(πηγή ΜΕΣ) 
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Εικόνα 3. 12 Ενεργειακή ένταση σε µη ενεργοβόρους βιοµηχανικούς κλάδους(πηγή ΜΕΣ) 

 
Εικόνα 3. 13 Κατά κεφαλήν κατανάλωση στον οικιακό τοµέα(πηγή ΜΕΣ). 

 
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από το ενεργειακό σύστηµα 

 
Σύµφωνα µε τη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιµατική αλλαγή, έχει 

συµφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Υπουργών το 1998, ότι οι εκποµπές αερίων 
θερµοκηπίου της Ελλάδας για το διάστηµα 2008 – 12 επιτρέπεται να αυξηθούν κατά 25% σε σχέση 
µε τα επίπεδα του 1990. Ο συνολικός στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µείωση κατά 8% για 
την αντίστοιχη περίοδο.  
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Οι εκποµπές ανά µονάδα ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας είναι από τις 
υψηλότερες στην Ε.Ε. Ο λόγος είναι η κυρίαρχη θέση του λιγνίτη και του πετρελαίου στο 
ενεργειακό µείγµα της χώρας. Οι µισές περίπου εκποµπές CO2 στην Ελλάδα, προέρχονται από τον 
τοµέα παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας όπου το 83% οφείλεται στη καύση λιγνίτη. Έτσι 
λοιπόν το κύριο σηµείο της πολιτικής της χώρας για τη µείωση των εκποµπών είναι η 
διαφοροποίηση του σηµερινού ενεργειακού µείγµατος µε την εισαγωγή καυσίµων µε χαµηλότερες 
εκποµπές (φυσικό αέριο) και τη διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της Συµπαραγωγής 
Ηλεκτρισµού και Θερµότητας και της εξοικονόµησης ενέργειας. Ειδικά για τον τοµέα της 
ηλεκτροπαραγωγής, προβλέπονται η βελτίωση της απόδοσης των υπαρχόντων λιγνιτικών σταθµών, 
και η διείσδυση του φυσικού αερίου και των Α.Π.Ε. Στον τοµέα της κατανάλωσης ενέργειας 
προβλέπονται παρεµβάσεις στον τοµέα των κτιρίων (κανονισµοί, χρήση παθητικών και 
ενεργητικών συστηµάτων, πιστοποίηση συσκευών και εισαγωγή φυσικού αερίου), στον τοµέα της 
βιοµηχανίας (χρήση φυσικού αερίου και συµπαραγωγής) και στις µεταφορές κυρίως µε βελτίωση 
των υποδοµών για τις δηµόσιες µεταφορές και µε την εισαγωγή των βιοκαυσίµων.  

 
Το έτος 2004 οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα αποτέλεσαν το 79,3% του 

συνόλου των εκποµπών, ενώ το µεθάνιο αντιστοιχεί στο 6,4% και τα οξείδια του αζώτου στο 9,9%. 
Τα υπόλοιπα αέρια (F–gases/φθοριούχα αέρια) συνεισέφεραν το υπόλοιπο 4,4% (σύµφωνα µε τα 
τελευταία επίσηµα δηµοσιευµένα στοιχεία). 

 
Οι δραστηριότητες του ενεργειακού τοµέα είναι η κυριότερη πηγή των αερίων του 

θερµοκηπίου και αντιστοιχούν στο 82% των εκποµπών του 2004. Οι εκποµπές Αερίων 
Θερµοκηπίου (ΑΘ) του ενεργειακού τοµέα περιλαµβάνουν 94,4% CO2 από την καύση ορυκτών 
καυσίµων και 1,9% CH4 από την παραγωγή, την αποθήκευση, την διανοµή και την καύση ορυκτών 
καυσίµων. Τέλος το υποξείδιο του αζώτου αποτελεί το 3,7% των εκποµπών ΑΘ του ενεργειακού 
τοµέα και προέρχεται κατά 45% από την καύση λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
κατά 30% από την καύση υγρών καυσίµων στον αγροτικό, οικιακό, τριτογενή τοµέα αλλά και στον 
τοµέα των µεταφορών. Οι βιοµηχανικές διεργασίες αντιστοιχούν στο 10,7% των εκποµπών, ο 
αγροτικός τοµέας στο 9,0%, τα απορρίµµατα στο 2,5% και η χρήση διαλυτών στο 0,1%. 

 
Στην εικόνα 3.14 παρουσιάζεται η συνεισφορά στις εκποµπές CO2 διαφόρων 

δραστηριοτήτων, που συνδέονται µε την καύση ορυκτών καυσίµων. Έτσι το 52,8% προέρχεται από 
την ηλεκτροπαραγωγή, το 21,2% από τις µεταφορές, το 9,2% από τη βιοµηχανία, το 13,2% από τα 
κτίρια και τη γεωργία και το 3,4% από τα διυλιστήρια. Οι περισσότερες εκποµπές από την 
ηλεκτροπαραγωγή προέρχονται από την καύση του λιγνίτη. Ο τοµέας µεταφορών είναι επίσης µια 
µεγάλη συνεχώς αυξανόµενη πηγή CO2. Η καύση βενζίνης, πετρελαίου και LPG (Liquid Petroleum 
Gas/υγραέριο) στις οδικές µεταφορές είναι οι βασικές αιτίες εκποµπών CO2, ενώ µικρότερες 
ποσότητες οφείλονται στη χρήση πετρελαίου και µαζούτ για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, στη 
χρήση πετρελαίου στις σιδηροδροµικές συγκοινωνίες και τέλος στην χρήση κηροζίνης για τις 
εγχώριες αεροπορικές συγκοινωνίες. Οι εκποµπές στη βιοµηχανία προέρχονται από την καύση 
ορυκτών καυσίµων για να καλυφθεί η ζήτηση θερµότητας και ατµού. Οι εκποµπές από 
βιοµηχανικές διεργασίες αφορούν σε µη ενεργειακές βιοµηχανικές χρήσεις και ιδιαίτερα 
δραστηριότητες που συµπεριλαµβάνουν χηµικές διεργασίες. Οι εκποµπές CO2 από βιοµηχανικές 
διεργασίες οφείλονται κυρίως στην παραγωγή τσιµέντου και ασβέστη. 

 
Ο Αγροτικός Τοµέας αποτελεί την κύρια πηγή των εκποµπών N2Ο στην Ελλάδα (62% 

περίπου των συνολικών εκποµπών N2Ο το 2004). Το N2Ο παράγεται επίσης από την αντίδραση του 
αζώτου µε το οξυγόνο κατά την καύση ορυκτών καυσίµων (30% των εκποµπών N2Ο το 2004).  
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Το έτος 2004 τα επίπεδα εκποµπών των 6 αερίων ήταν κατά 25% µεγαλύτερα από εκείνα της 
χρονιάς βάσης (1990 για CO2, CH4, N2O – 1995 για τα υπόλοιπα αέρια). Ειδικότερα οι εκποµπές 
CO2 από την ενεργειακή βιοµηχανία αυξήθηκαν κατά 33% µεταξύ του 1990 και του 2004 ενώ οι 
εκποµπές από τις µεταφορές αυξήθηκαν κατά 41%. Σύµφωνα µε τις εκθέσεις που έχει υποβάλλει το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβάλλοντος, προκειµένου να συγκρατηθούν οι εκποµπές 
αερίων ρύπων στα επίπεδα του + 25% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, οι εκποµπές CO2 

equivalent από την ενέργεια και τις βιοµηχανικές διεργασίες αρκεί να συγκρατηθούν µέχρι το 
επίπεδο του + 35% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 όπου όµως προβλέπεται ότι η ∆ΕΗ θα πρέπει 
να συµµετέχει σε carbon funds 33(Σενάριο µε Πρόσθετα Μέτρα). 
 

 
 
1Εικόνα 3. 14 Συνεισφορά στις εκποµπές CO2 δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τη χρήση (καύση) ορυκτών 
καυσίµων για το 2004(πηγή ΜΕΣ). 

 
 

                                                 
33 Το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής CO2 εντάσσεται στους ευέλικτους µηχανισµούς του Κιότο. Η αγορά 
ενός δικαιώµατος αντιστοιχεί σε ένα τόνο CO2. H εµπορία γίνεται σε χρηµατιστηριακό επίπεδο 

Παραγωγή Ηλεκτρισµού 

και Θερµότητας
52.8%

Γεωργία, Οικιακός, 

Τριτογενής

13.2%

Μεταφορές

21.2%

Βιοµηχανία

9.2%

∆ιύλιση 
Πετρελαίου

3.5%

Παραγωγή Στερεών 

Καυσίµων
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Εικόνα 3. 15 ∆είκτης έντασης εκποµπών CO2 ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας 

Πηγή: ENERDATA` 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

Τo 1997 η E.E υιοθέτησε την Λευκή Βίβλο για την ενεργειακή πολιτική της κοινότητας και 
τις Α.Π.Ε. (35), µε την οποία προτείνεται αύξηση της συµµετοχής των ΑΠΕ, σε ποσοστό 12% της 
πρωτογενούς εγχώριας µικτής κατανάλωσης ενέργειας για κάθε κράτος µέλος µέχρι το 2010. Πιο 
συγκεκριµένα, ο στόχος που αφορά τη χρήση βιοµάζας τέθηκε στους 90 ΜΤΙΠ (Μεγατόνους 
Ισοδύναµου Πετρελαίου) για το σύνολο των χωρών της EE, µέχρι το 2010, εκ των οποίων οι 45 
ΜΤΙΠ θα πρέπει να προέρχονται από ενεργειακές καλλιέργειες. Το 2001 και µε σκοπό την 
εφαρµογή και την επίτευξη των στόχων της Λευκής Βίβλου, θεσπίστηκε οδηγία (36) για την 
ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ που απαιτεί από κάθε κράτος µέλος της Ε.Ε. µέχρι το έτος 2010, το 
12% της εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας και ταυτόχρονα το 22,1% της εγχώριας κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ. Επίσης, µε άλλη οδηγία (37), η Ε.Ε. ενίσχυσε τις 
επενδύσεις από ΑΠΕ. Ο εναρµονισµός της εθνικής νοµοθεσία της Ελλάδας έγινε µε τον νόµο 2773 
(38) και τις µετέπειτα τροποποιήσεις του που αφορούν την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, Επίσης, πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόµος 3468 (39) που αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και την συµπαραγωγή από Α.Π.Ε. 

 

Σηµαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολιτική της EE. σχετικά µε την προστασία του 
περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε τη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιµατική αλλαγή, έχει 
συµφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Υπουργών το 1998, οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου της 
Ελλάδας για το διάστηµα 2008-12 µπορούν να αυξηθούν το µέγιστο κατά 25% σε σχέση µε τα 
επίπεδα του 1990.  

 
Ο συνολικός στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µείωση των εκποµπών κατά 8% για την 

αντίστοιχη περίοδο. Μετά από κοινή απόφαση (Απόφαση 2002/358/ΕΚ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ελλάδα κύρωσε το Πρωτόκολλο µε τον Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ Α’ 117/2002) τον Μάιο 
του 2002. Αν και οι ανά κάτοικο εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα είναι µικρότερες 
από την µέση τιµή της ΕΕ, οι εκποµπές ανά µονάδα ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας 
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είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ. Ο λόγος είναι η κυρίαρχη θέση του λιγνίτη και του πετρελαίου 
στο ενεργειακό µείγµα της χώρας.  

 
Το 2005 ξεκίνησε η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Εµπορίας Εκποµπών που 

καλύπτει βιοµηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν συγκεκριµένα όρια 
ισχύος που περιγράφονται στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ. Η ΚΥΑ 54409/2632/2004, βασισµένη στην 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/87/ΕΚ, αλλά και τον κανονισµό 2004/2216/ΕΚ και την απόφαση 
2004/280/ΕΚ αποτέλεσε το θεσµικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία ενός Εθνικού Γραφείου 
Εµπορίας Εκποµπών.  

 
Όσον αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας, αυτή καλύπτεται από έναν αριθµό Οδηγιών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είναι η Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την «ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων», η οδηγία 2002/31 για τη σήµανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών 
κλιµατιστικών, η οδηγία 2003/66/ΕΚ που αφορά στη σήµανση της κατανάλωσης ενέργειας για τα 
οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και τους καταψύκτες, η Οδηγία 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της 
«συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας» η Οδηγία 2005/32/ΕΚ για την «οικολογική 
σχεδίαση του εξοπλισµού» και τέλος η πρόσφατη Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την βελτίωση της 
«Ενεργειακής Απόδοσης κατά την τελική χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες». 

 
Ειδικότερα η Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την Ενεργειακή Απόδοση κατά την τελική χρήση και 

τις Ενεργειακές Υπηρεσίες, θέτει ενδεικτικό στόχο εξοικονόµησης ενέργειας στα κράτη-µέλη 9% 
για τα επόµενα εννέα χρόνια και επίσης υποχρεώνει τα κράτη-µέλη να εκπονήσουν σχέδια δράσης 
ενεργειακής απόδοσης (Σ∆ΕΑ) ξεκινώντας την 30η Ιουνίου 2007. 

 
 

 
ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Προσοµοίωση του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήµατος στο Μοντέλο  

 
 

Το MARKAL είναι ένα µοντέλο προσοµοίωσης – βελτιστοποίησης της αγοράς ενέργειας που 
χρησιµοποιείται σήµερα από 40 χώρες. Αναπτύσσεται και εξελίσσεται συνεχώς στα πλαίσια του 
Energy Technology Systems Analysis Programme (ETSAP) του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας 
στο οποίο συµµετέχει και η Ελλάδα.  

 
Το µοντέλο MARKAL οδηγείται από τη ζήτηση χρήσιµης ενέργειας, η πρόβλεψη της οποίας 

γίνεται εξωγενώς. Θεωρώντας την εξέλιξη της ζήτησης χρήσιµης ενέργειας (π.χ. θέρµανση – ψύξη 
χώρων, φωτισµός κλπ) σαν στοιχείο εισόδου και συνδυάζοντάς την µε την εξέλιξη των 
τεχνικοοικονοµικών στοιχείων των ενεργειακών τεχνολογιών στον χρονικό ορίζοντα επίλυσης, το 
µοντέλο βελτιστοποιεί τον συνδυασµό τεχνολογιών και καυσίµων που εξυπηρετεί την ζήτηση 
ενέργειας και ικανοποιεί ταυτόχρονα τους στόχους ενεργειακής πολιτικής (εκποµπές αερίων 
ρύπων, εξοικονόµηση ενέργειας, κλπ). Η λύση για κάθε σενάριο που εξετάζεται προκύπτει από την 
ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους του ενεργειακού συστήµατος στο χρονικό ορίζοντα της 
επίλυσης. 

 
Το πλεονέκτηµα του MARKAL έγκειται στο γεγονός ότι προσοµοιώνει ολόκληρο τον 

ενεργειακό τοµέα και ταυτόχρονα εξετάζονται, ανταγωνίζονται και συνεργάζονται µεταξύ τους 
όλες οι σήµερα αλλά και µελλοντικά διαθέσιµες ενεργειακές τεχνολογίες σε επίπεδο διάθεσης και 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Το µοντέλο απαιτεί σαν δεδοµένα εισόδου τη ζήτηση χρήσιµης 
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ενέργειας, ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας και ανά τελική χρήση. Η ανάλυση αυτή είναι 
λεπτοµερής και καθορίζεται από τη διαθεσιµότητα δεδοµένων.  

 
Το Ελληνικό ενεργειακό σύστηµα προσοµοιώθηκε στο µοντέλο MARKAL όσο το δυνατόν 

πιο αναλυτικά, οργανώνοντας τα υπάρχοντα ενεργειακά δεδοµένα σε µορφή ενεργειακού 
συστήµατος αναφοράς. Το ηλεκτρικό µη συνδεδεµένο δίκτυο των νησιών µε το διασυνδεδεµένο 
σύστηµα της ηπειρωτικής χώρας, προσοµοιώθηκε µε την χρήση δύο ηλεκτρικών δικτύων µε τις 
αντίστοιχες ζητήσεις ενέργειας. Οι υποθέσεις για την εξέλιξη ωφέλιµης ζήτησης ενέργειας που 
εντάχθηκαν στο µοντέλο για το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα αναλύονται παρακάτω. Έχει γίνει 
όσο ήταν δυνατόν µεγαλύτερη ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ωφέλιµης ζήτησης ενέργειας, 
ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας και χρήση. 

 
Κάθε µια από αυτές τις κατηγορίες ζήτησης ωφέλιµης ενέργειας καλύπτεται από κάποιες 

εναλλακτικές τεχνολογίες, οι οποίες µπορεί να χρησιµοποιούν εναλλακτικά καύσιµα. Με τον τρόπο 
αυτό λαµβάνεται υπόψη ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις διάφορες τεχνολογίες αλλά και ανάµεσα 
στα διάφορα καύσιµα. Για τις τεχνολογίες κατανάλωσης έχει χρησιµοποιηθεί η εκτεταµένη βάση 
δεδοµένων MATTER του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας, όπου για κάθε τεχνολογία υπάρχουν τα 
δεδοµένα της χρονικής εξέλιξης της απόδοσης, του κόστους αλλά και του χρόνου ζωής της. Στην 
µεθεπόµενη σελίδα, εικόνα 3.16, παρουσιάζεται το λογικό διάγραµµα µε βάση το οποίο έχει 
προσοµοιωθεί το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα στο MARKAL. 
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Παραδοχές για την επίλυση των µοντέλων 
 

Στην µελέτη έγιναν υποθέσεις σχετικά µε την εξέλιξη των παραγόντων που επηρεάζουν την 
ζήτηση ωφέλιµης ενέργειας σε κάθε τοµέα δραστηριότητας και χρήσης. Οι κύριοι παράγοντες είναι 
η εξέλιξη του πληθυσµού, και η εξέλιξη του ΑΕΠ και του δείκτη οικονοµικής δραστηριότητας του 
κάθε τοµέα. Η εκτίµηση της εξέλιξης των δεικτών οικονοµικής δραστηριότητας έχει γίνει από το 
µοντέλο GEM – E1334.  

 
Για τον χρονικό ορίζοντα επίλυσης του µοντέλου χρησιµοποιήθηκαν προβλέψεις των διεθνών 

τιµών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του άνθρακα. Για το πετρέλαιο υπάρχουν τρία 
εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης τιµών που παρουσιάζονται στην εικόνα 3.16 και προέρχονται από το 
Department of Energy των ΗΠΑ. Χρησιµοποιήθηκαν αυτές οι τιµές γιατί είναι κάπως 
δυσµενέστερες από τις προβλέψεις του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας (IEA) που παρουσιάζονται 
στο ίδιο σχήµα. Η τιµή του φυσικού αερίου είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την τιµή του πετρελαίου, 
ενώ η τιµή του άνθρακα αυξάνεται ελάχιστα στην χρονική περίοδο της µελέτης. 

 
Ως κύρια δεδοµένα εισόδου χρησιµοποιήθηκαν η ζήτηση χρήσιµης ενέργειας και τα 

εναλλακτικά σενάρια πολιτικής. Χρησιµοποιήθηκαν στατιστικά δεδοµένα, καθώς και εκτιµήσεις 
ειδικών για την αναµενόµενη εξέλιξη του πληθυσµού, της βιοµηχανικής δραστηριότητας, των 
µεταφορών και της δραστηριότητας του τριτογενούς τοµέα, καθώς επίσης και εκτιµήσεις του 
κορεσµού της αγοράς για τεχνολογίες που διεισδύουν σήµερα (π.χ. κλιµατισµός σε κατοικίες). 
Επίσης χρησιµοποιήθηκαν αποτελέσµατα του µοντέλου GEM – E3 για την εξέλιξη της 
βιοµηχανικής δραστηριότητας, των µεταφορών και της δραστηριότητας.  
 

                                                 
34 Το GEM–13 είναι ένα οικονοµικό µοντέλο γενικής ισορροπίας που χρησιµοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για τις προβλέψεις της εξέλιξης δεικτών οικονοµικής δραστηριότητας. 
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Εικόνα 3. 162 MARKAL–ανταγωνισµός τεχνολογιών για την κάλυψη ηλεκτρικών, θερµικών και ψυκτικών φορτίων(πηγή ΜΕΣ). 
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Άλλες παραδοχές και περιορισµοί που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής : 
 
Το ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας έχει προσοµοιωθεί ως διασυνδεδεµένο και µη – 

συνδεδεµένα νησιά. Η εξέλιξη του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής έχει µελετηθεί επί πλέον µε το 
µοντέλο WASP35και οι λύσεις που έχουν προκύψει έχουν χρησιµοποιηθεί για διόρθωση του 
µοντέλου MARKAL. Ο λόγος είναι ότι µε το µοντέλο WASP ο προγραµµατισµός του συστήµατος 
ηλεκτροπαραγωγής γίνεται λαµβάνοντας υπόψη την αξιοπιστία του συστήµατος. Στους πίνακες 
3.12 και 3.13 παρουσιάζεται η πρόβλεψη της ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας για το 
διασυνδεδεµένο σύστηµα και στον πίνακα 3.14 τα ίδια µεγέθη για τα νησιωτικά συστήµατα. Οι 
πίνακες 3.15 και 3.16 παρουσιάζουν τις αποσύρσεις και νέες εντάξεις που προγραµµατίζει η ∆ΕΗ. 

 
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Ελληνικού Ενεργειακού συστήµατος είναι η εισαγωγή του 

φυσικού αερίου το 1997. Η χρήση του φυσικού αερίου στους διάφορους τοµείς εξαρτάται από την 
ανάπτυξη του δικτύου διανοµής και την αποδοχή του από τους καταναλωτές. Για να ληφθεί υπόψη 
αυτό το γεγονός χρησιµοποιήθηκε µια πιθανή καµπύλη διείσδυσης, βασισµένη στην ανάλυση 
αγοράς που έγινε από τη ∆ΕΠΑ και τις ΕΠΑ. Έτσι οι προβλέψεις αυτές χρησιµοποιήθηκαν σαν 
άνω όρια της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου ανά τοµέα.  

 
Οι περιορισµοί εκποµπών αερίων θερµοκηπίου σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του Kyoto για τον 

ενεργειακό τοµέα χαρακτηρίζουν την ενεργειακή πολιτική των τελευταίων ετών και λαµβάνονται 
υπόψη στο µοντέλο. Έτσι για την περίοδο 2008 – 2012 χρησιµοποιείται η εκτίµηση του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύµφωνα µε το «σενάριο µε πρόσθετα µέτρα» όπου θεωρείται ότι µέρος 
των υπόχρεων εγκαταστάσεων θα συµµετέχουν σε carbon funds. Όσον αφορά στην διείσδυση της 
αιολικής ενέργειας λαµβάνεται υπόψη στοχαστικά, µε βάση την ανάλυση που έχει γίνει από τους 
ΡΑΕ – ∆ΕΣΜΗΕ – ΚΑΠΕ. Οι καµπύλες που παρουσιάζονται στις εικόνες 3.19 και 3.20 έχουν 
ενσωµατωθεί στα µοντέλα. 

                                                 
35

Το WASP είναι ένα µοντέλο προγραµµατισµού συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγής το οποίο εξελίσσεται συνεχώς µε 
την δηµοσίευση νέων εκδόσεων.  
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Εικόνα 3. 17 Τρία σενάρια εξέλιξης των διεθνών τιµών πετρελαίου (Πηγή: “Annual Energy Outlook 2007 with 
Projections to 2030”, Energy Information Administration DOE, “World Energy Outlook 2007”, IEA) 

 

 
Εικόνα 3. 18 Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων στα σενάρια του MARKAL. (Πηγή: “Annual Energy Outlook 2007 
with Projections to 2030”, Energy Information Administration DOE, “World Energy Outlook 2007”, IEA) 
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Εικόνα 3. 193 Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (PDF) και η συνάρτηση κατανοµής (CDF) της συνολικής 
αιολικής παραγωγής (ωριαίες τιµές) – Πηγή ΚΑΠΕ 
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Εικόνα 3. 20 Μέση ωριαία κατανοµή ανά µήνα της συνολικής αιολικής παραγωγής – Πηγή ΚΑΠΕ 
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Πίνακας 3. 12 Πρόβλεψη ζήτησης αιχµής ηλεκτρικής ισχύος στο διασυνδεδεµένο σύστηµα (Πηγή ∆ΕΣΜΗΕ) 

 Ιστορικά στοιχεία Ήπιο σενάριο Βασικό σενάριο Ακραίο σενάριο 
 (MW) 

1997 6703    
1998 7370    
1999 7364    
2000 8529    
2001 8598    

2002 
8924 

9100 (1)    

2003 
9042 

9112 (1)    

2004 
9370 (2) 
9600 (3)    

2005 
9635 

9800 (1)    
2006 9961    
2007 10510 (4)    
2008  10525 10685 11560 
2009  10785 10950 11845 
2010  11050 11220 12130 
2011  11300 11500 12410 
2012  11570 11760 12700 
2013  11830 12040 13000 
2014  12090 12310 13275 
2015  12350 12580 13560 
2016  12610 12855 13850 
2017  12870 13130 14130 
2018  13130 13400 14420 
2019  13400 13670 14700 
2020  13650 13950 15000 

 
(1) Έγιναν συµφωνηµένες περικοπές τουλάχιστον 150 MW το 2002, 70 MW το 2003 και 165 MW το 2005  
(2) Αναφέρεται στην ώρα του Black – Out στις 12/7/2004, 12:39 µµ 
(3) Εκτίµηση ∆ΕΣΜΗΕ για την αιχµή του 2004 (αν δεν συνέβαινε το Black – Out) 
(4) Μέχρι και τον Ιούνιο 2007. Εκτιµάται ότι η αιχµή, αν δεν είχαν γίνει περικοπές φορτίου, σε µεγάλους 

βιοµηχανικούς πελάτες και σε αρδευτικά συστήµατα, θα είχε ανέλθει στα 11.000 MW 
Ήπιο Σενάριο: ήπιες καιρικές συνθήκες 
Βασικό Σενάριο: υψηλές θερµοκρασίες 
Ακραίο Σενάριο: πολύ υψηλές θερµοκρασίες (συνθήκες παρατεταµένου καύσωνα 
 

 
 

Ιστορικά 
στοιχεία 

Ήπιο 
σενάριο 

Βασικό σενάριο Ακραίο σενάριο 

 (GWh) 
1997 38067    
1998 39862    
1999 41060    
2000 44108    
2001 45914    
2002 46974    
2003 49732    
2004 50954    
2005 52553    
2006 53598    
2007  55350 55620 55890 
2008  56730 57290 57850 
2009  58150 59000 59870 
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Ιστορικά 
στοιχεία 

Ήπιο 
σενάριο 

Βασικό σενάριο Ακραίο σενάριο 

2010  59600 60780 61970 
2011  61100 62600 64140 
2012  62620 64480 66380 
2013  64200 66410 68700 
2014  65570 68080 70650 
2015  67050 69870 72780 
2016  68520 71670 74920 
2017  70000 73470 77050 
2018  71470 75270 79190 
2019  72950 77060 81320 
2020  74420 78865 83460 

Πίνακας 3. 13 Πρόβλεψη ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο σύστηµα (Πηγή ∆ΕΣΜΗΕ) 

 

   ΚΡΗΤΗ ΡΟ∆ΟΣ ΥΠ. ΝΗΣΙΑ 
  GWh GWh ∆ % MW ∆ % Σ.Φ. GWh ∆ % MW ∆ % Σ.Φ. GWh ∆ % 

2007 55521 2970 5,0 637 5,3 53,2 730 4,6 178 –5,8 46,8 1772 4,1 
2008 57225 3124 5,2 659 3,5 54,0 766 5,0 186 4,5 47,0 1864 5,2 
2009 58616 3265 4,5 690 4,7 54,0 800 4,3 194 4,3 47,0 1948 4,5 

2010 60140 3419 4,7 723 4,8 54,0 836 4,5 203 4,6 47,0 2039 4,7 
2011 61644 3576 4,6 756 4,6 54,0 872 4,4 212 4,4 47,0 2133 4,6 
2012 63320 3747 4,8 790 4,5 54,0 913 4,6 221 4,2 47,0 2235 4,8 
2013 64670 3901 4,1 825 4,4 54,0 948 3,9 230 4,1 47,0 2327 4,1 
2014 66189 4069 4,3 860 4,2 54,0 987 4,1 240 4,3 47,0 2427 4,3 
2015 67712 4240 4,2 896 4,2 54,0 1026 4,0 249 3,8 47,0 2529 4,2 
2016 69235 4414 4,1 933 4,1 54,0 1070 4,2 260 4,4 47,0 2633 4,1 
2017 70758 4590 4,0 970 4,0 54,0 1107 3,5 269 3,5 47,0 2738 4,0 
2018 72280 4769 3,9 1008 3,9 54,0 1148 3,7 279 3,7 47,0 2845 3,9 
2019 73798 4951 3,8 1047 3,9 54,0 1189 3,6 289 3,6 47,0 2953 3,8 
2020 75310 5134 3,7 1085 3,6 54,0 1234 3,8 300 3,8 47,0 3062 3,7 
Πίνακας 3. 14 Πρόβλεψη ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας στα µη–συνδεδεµένα συστήµατα Κρήτης, Ρόδου 
και Αυτόνοµων Σταθµών Παραγωγής (Πηγή ∆ΕΗ) 
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Αποσύρσεις µονάδων  

Έτος 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Απόσυρση 
(ΜW) 

0 –738 –288 430 –334 0 0 0 –274 –545 0 –275 –2884 

–1 : απόσυρση µονάδας          
Πίνακας 3. 15 Ενδεικτικό πρόγραµµα απόσυρσης µονάδων ∆ΕΗ (Πηγή ∆ΕΗ) 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΗ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 
(MW) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Συν. Κύκλος Φ.Α. (Αλιβέρι 5) 420 Σεπτέµβριος 2009 
Συν. Κύκλος Φ.Α. 400 Ιούλιος 2010 

Συν. Κύκλος Φ.Α.(Μεγαλόπολη) 400 Ιούλιος 2011 
Λιγνιτική (∆υτική Μακεδονία) 400 2013 

Ανθρακική 620 2014 
Πίνακας 3. 16 Εντάξεις νέων θερµικών µονάδων ∆ΕΗ στο διασυνδεδεµένο σύστηµα (Πηγή ∆ΕΗ) 
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∆ιαµόρφωση Σεναρίων 
 
Τα σενάρια που µελετήθηκαν αποτελούν στην ουσία αξιολόγηση της δυνατότητας και του 

βαθµού εκπλήρωσης από την Ελλάδα των ευρωπαϊκών στόχων παράλληλα µε τους εθνικούς 
στόχους ενεργειακής πολιτικής. Επίκεντρο της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής είναι η 
µείωση των εκποµπών των αερίων θερµοκηπίου κατά 20% µέχρι το 2020, σε σύγκριση µε τα 
επίπεδα του 1990. Για την επίτευξη του κεντρικού στρατηγικού στόχου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
,όπως έχει ήδη αναφερθεί, πρότεινε την επίτευξη τριών σχετιζόµενων στόχων: βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20%; αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ανανεώσιµων µορφών 
ενέργειας στο ενεργειακό µείγµα στο επίπεδο του 20% µέχρι το 2020 και αύξηση του ποσοστού 
των βιοκαυσίµων στις µεταφορές στο 10% µέχρι το 2020.  

 
Οι εθνικοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής αφορούν στο βαθµό χρησιµοποίησης εγχώριων 

πηγών ενέργειας και στις συγκεκριµένες στρατηγικές ανάπτυξης του ενεργειακού συστήµατος. 
Συγκεκριµένα η χρήση των εγχώριων πηγών ενέργειας είναι µόνιµος στόχος της ελληνικής 
ενεργειακής πολιτικής µετά τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 και αυτό σηµαίνει 
εκµετάλλευση των κοιτασµάτων λιγνίτη, του υδροηλεκτρικού δυναµικού και του πλούσιου 
αιολικού δυναµικού της χώρας. Παράλληλα η ελληνική ενεργειακή πολιτική έχει υιοθετήσει την 
αρχή της διαποίκιλισης των πηγών πρωτογενούς ενέργειας για να εξασφαλισθεί καλύτερα η 
ασφάλεια εφοδιασµού του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος σε συνδυασµό µε την αυξηµένη 
χρήση εγχώριων πηγών. Έτσι, το φυσικό αέριο βρίσκεται σε φάση διείσδυσης ενώ εξετάζονται 
τεχνολογίες καθαρού άνθρακα όπως υπαγορεύει και η νέα ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. 
 

Το Σενάριο 1 είναι σενάριο αναµενόµενων εξελίξεων και χρησιµοποιείται σαν σενάριο 
αναφοράς, περιλαµβάνοντας µόνο τα µέτρα και τις αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που έχουν 
ενσωµατωθεί ήδη στο ενεργειακό σύστηµα. Έτσι περιλαµβάνει τους µέχρι σήµερα ρυθµούς 
διείσδυσης των ΑΠΕ, της ΣΗΘ και της εξοικονόµησης ενέργειας, αφορά σε εξελίξεις διεθνών 
τιµών πετρελαίου σύµφωνα µε το σενάριο µέσων τιµών του αµερικανικού υπουργείου ενέργειας 
και δεν περιλαµβάνει περιορισµούς εκποµπών. Το σενάριο αναφοράς χρησιµοποιήθηκε για την 
εκτίµηση των εξελίξεων µε την λογική «business as usual» (ή άλλως αν η αγορά πορευθεί από µόνη 
της) αλλά και για να αποτελέσει ένα µέτρο σύγκρισης µε τα 2 σενάρια επίτευξης των ευρωπαϊκών 
και εθνικών στόχων ενεργειακής πολιτικής (σενάρια 2 και 3). 

 
Το Σενάριο 2 θεωρεί σταθεροποίηση του επιπέδου των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 

για την περίοδο µέχρι το 2020. Στο σενάριο αυτό υλοποιούνται οι δεσµεύσεις του πρωτοκόλλου 
του Kyoto για τον ενεργειακό τοµέα για την περίοδο 2008 – 2012 και εξασφαλίζεται η καλύτερη 
δυνατή προσέγγιση των στόχων της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής µέχρι το 2020, δηλαδή η 
αυξηµένη διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόµησης ενέργειας στο ενεργειακό σύστηµα. 
Όπως και στο Σενάριο 1 θεωρούνται µέσες διεθνείς τιµές πετρελαίου. Η διείσδυση του φυσικού 
αερίου στον τοµέα τελικής κατανάλωσης, περιορίζεται από την εξέλιξη της κατασκευής των 
δικτύων διανοµής. 

 
Τέλος, το σενάριο 3 περιλαµβάνει τους περιορισµούς του δεύτερου σεναρίου αλλά υιοθετεί 

το σενάριο υψηλών τιµών του αµερικανικού υπουργείου ενέργειας. Έτσι προσδιορίζεται το µείγµα 
τεχνολογιών και καυσίµων που οδηγεί στην εκπλήρωση των στόχων του 2ου σεναρίου υπό τον 
περιορισµό ότι οι διεθνείς τιµές πετρελαίου κινούνται σε υψηλά επίπεδα, της τάξης των 80 – 90 
δολαρίων το βαρέλι µεταξύ 2015 – 2020. 
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Αποτελέσµατα 
 

Σύµφωνα µε την 1η έκθεση µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού, η Ελλάδα πρόκειται να 
πορευθεί σύµφωνα µε τις εξελίξεις του Σεναρίου 2 (σταθεροποίηση εκποµπών) αντί αυτών του 
σεναρίου 1. Σε περίπτωση διεθνών εξελίξεων µε υψηλές τιµές πετρελαίου θα ακολουθήσει το 
σενάριο 3. Τα σενάρια 2 και 3 εµπεριέχουν τους απαραίτητους ποσοτικούς στόχους ώστε να 
επιτευχθούν οι βραχυπρόθεσµοι (2008 – 2012) και µεσοπρόθεσµοι (2020) στόχοι ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής πολιτικής και ιδιαίτερα εκείνοι που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις της χώρας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
Στο πρώτο σενάριο (business as usual ή σενάριο βάσης) η χρήση των λιγνιτικών σταθµών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παραµένει στα σηµερινά επίπεδα και ελαττώνεται λίγο µέχρι το 
2020, λόγω της διείσδυσης µιας ανθρακικής µονάδας µε καύσιµο εισαγόµενο άνθρακα. Η εξέλιξη 
της χρήσης του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή είναι αυξανόµενη µέχρι το 2020 δίνοντας 
17 TWh το 2010 και 21 TWh το 2020. Η εγκατεστηµένη ισχύς των αιολικών πάρκων είναι 1,5 GW 
το 2010 και οι σταθµοί συµπαραγωγής ξεπερνούν το 1 GW. Το 2020 τα αιολικά πάρκα γίνονται 3,5 
GW, τα υδροηλεκτρικά 3,9 GW, η βιοµάζα 200 MW και η ΣΗΘ πλησιάζει τα 2 GW. Tο ποσοστό 
των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή το 2010 περιορίζεται στο 15% και δεν ξεπερνάει το 20% το 
2020. Το ποσοστό των ΑΠΕ στην συνολική διάθεση πρωτογενούς ενέργειας είναι 9,5 % για το 
2020. Παρά την υπολογίσιµη διείσδυση τεχνολογιών ΑΠΕ, ΣΗΘ και εξοικονόµησης ενέργειας στο 
σενάριο αυτό, τα επίπεδα εκποµπών ξεπερνούν τα όρια του πρωτοκόλλου του Κιότο για την 
περίοδο 2008 – 2012 (άνω του +40 % από τα επίπεδα του 1990) και αυξάνονται ακόµη 
περισσότερο µέχρι το 2020. 

 
Στο σενάριο 2 (σταθεροποίηση εκποµπών µε µέσες διεθνείς τιµές πετρελαίου) για το 2010 

προβλέπεται περιορισµός της ηλεκτροπαραγωγής από στερεά καύσιµα κάτω από τις 30 TWh/έτος, 
διπλασιασµός της εγκατεστηµένης ισχύος των µονάδων φυσικού αερίου σε σχέση µε το 2006, 
αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στις 20 TWh περίπου και επίσης 
αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα 2 GW και της συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας 
στο 1 GW. Για το 2020, επιδιώκεται µικρός περιορισµός της εγκατεστηµένης ισχύος λιγνιτικών 
σταθµών σε σχέση µε τα σηµερινά επίπεδα και σηµαντικός περιορισµός της αντίστοιχής 
ηλεκτροπαραγωγής. Στο σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής διεισδύει ο λιθάνθρακας και αυξάνεται η 
εγκατεστηµένη ισχύς και η ηλεκτροπαραγωγή από µονάδες φυσικού αερίου. Το επίπεδο διείσδυσης 
των ΑΠΕ είναι 12% της διάθεσης πρωτογενούς ενέργειας και 28% της ηλεκτροπαραγωγής. 
Ειδικότερα θεωρείται (για το 2020) εγκατεστηµένη ισχύς 5 GW αιολικών πάρκων στο 
διασυνδεδεµένο σύστηµα (και 600 MW στα µη συνδεδεµένα νησιά), 3,9 GW υδροηλεκτρικών, 800 
MW φωτοβολταϊκών συστηµάτων και 300 MW βιοµάζας. Η εγκατεστηµένη ισχύς της ΣΗΘ θα 
φθάσει τα 2 GW. Τέλος, θεωρείται ότι επιτυγχάνεται 5% εξοικονόµηση τελικής ενέργειας ως προς 
το σενάριο 1 για το 2020. Η εξοικονόµηση ενέργειας σε επίπεδο συνολικής διάθεσης πρωτογενούς 
ενέργειας είναι για το 2020 της τάξεως του 5,2 % σε σχέση µε το πρώτο σενάριο. Οι εκποµπές 
αερίων ρύπων για την περίοδο 2008 – 2012 από τον ενεργειακό τοµέα συγκρατούνται στα επίπεδα 
του +32 % σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 υπολογίζοντας την συµµετοχή των υπόχρεων 
εγκαταστάσεων σε carbon funds. Την περίοδο 2012 – 2020, θεωρείται µηδενική αύξηση εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου. 

 
Τέλος, σύµφωνα µε το σενάριο 3 (σταθεροποίηση εκποµπών µε υψηλές διεθνείς τιµές 

πετρελαίου) είναι σκόπιµη η µειωµένη χρήση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή (12 TWh αντί 
για 20 – 21 TWh στα άλλα σενάρια) υπέρ των στερεών καυσίµων που µπορεί να φθάσει συνολικά 
τις 40 TWh το 2020. Θεωρείται µάλιστα αυξηµένη διείσδυση ανθρακικών µονάδων (4 σταθµοί µε 
καύσιµο εισαγόµενο άνθρακα) της τάξεως των 2,4 GW µέχρι το 2020. Αντίστοιχα η εγκατεστηµένη 
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ισχύς της συµπαραγωγής αυξάνεται στα 2 περίπου GW. Το επίπεδο διείσδυσης των ΑΠΕ είναι 13% 
της διάθεσης πρωτογενούς ενέργειας και 27% της ηλεκτροπαραγωγής. Όπως και στο σενάριο 2, 
θεωρείται για το 2020 εγκατεστηµένη ισχύς 5 GW αιολικών πάρκων στο διασυνδεδεµένο σύστηµα 
και 600 MW στα µη συνδεδεµένα νησιά, 3,9 GW υδροηλεκτρικών, 800 MW φωτοβολταϊκών και 
300 MW βιοµάζας. Για το 2020 απαιτείται εξοικονόµηση ενέργειας σε επίπεδο συνολικής διάθεσης 
ενέργειας της τάξεως του 7,2 % ως προς το σενάριο 1. Το επίπεδο εξοικονόµησης τελικής 
ενέργειας πλησιάζει το 10 % ως προς το σενάριο αναφοράς. Ειδικότερα, σε µεγάλο βαθµό στον 
οικιακό τοµέα και σε µικρότερο στον τριτογενή, προκρίνεται εξοικονόµηση ενέργειας από την 
υποκατάσταση πετρελαίου µε ηλεκτρισµό (αντλίες θερµότητας), και εκεί οφείλεται η αυξηµένη 
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ως προς τα άλλα σενάρια. Τέλος, οι εκποµπές αερίων ρύπων για την 
περίοδο 2008 – 2012 από τον ενεργειακό τοµέα συγκρατούνται στα επίπεδα του +32 % σε σχέση 
µε τα επίπεδα του 1990 και παρουσιάζουν µηδενική αύξηση µετά το 2012. 

 
Συνοψίζοντας, τονίζεται ότι η λογική της επεξεργασίας ήταν να αναλυθούν οι πιθανές 

εξελίξεις του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα µέχρι το 2020. Οι 
κύριες διαπιστώσεις είναι ότι η Ελλάδα µπορεί να εκπληρώσει τους άµεσους ευρωπαϊκούς στόχους 
ενεργειακής πολιτικής την περίοδο 2008 – 2012 και ότι µέχρι το 2020 µπορεί να πορευθεί σύµφωνα 
µε την νέα ευρωπαϊκή πολιτική. Έτσι φαίνεται ότι µετά το 2012, η Ελλάδα µπορεί να συγκρατήσει 
τις εκποµπές αερίων ρύπων από τον τοµέα της ενέργειας στα επίπεδα του µέσου όρου της 
πενταετίας 2008 – 2012 και παράλληλα να εµπλουτίσει το ενεργειακό της ισοζύγιο µε 12% 
συµµετοχή των ΑΠΕ (29% της ηλεκτροπαραγωγής) και σηµαντική διείσδυση της συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού και θερµότητας επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλό ποσοστό εξοικονόµησης 
ενέργειας. Οι νέοι στόχοι της εθνικής ενεργειακής πολιτικής θα επιτευχθούν µε την µεγάλη 
διείσδυση των ΑΠΕ, της ΣΗΘ και της εξοικονόµησης ενέργειας και παράλληλα µε την 
διαφοροποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου µέσω της συνεχιζόµενης διείσδυσης του φυσικού 
αερίου και της εισαγωγής των τεχνολογιών καύσης καθαρού άνθρακα (40). 
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Εικόνα 3. 21 Εγκατεστηµένη ισχύς συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής σύµφωνα µε τα τρία εξετασθέντα σενάρια για την 
ενεργειακή πολιτικής της Ελλάδας (πηγή ΜΕΣ) 

 

 
Εικόνα 3. 22 Παραγωγή ηλεκτρισµού σύµφωνα µε τα τρία σενάρια για την ενεργειακή πολιτικής της Ελλάδας (πηγή 
ΜΕΣ) 
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Εικόνα 3. 23 Παραγωγή ηλεκτρισµού ανά καύσιµο σύµφωνα µε τα τρία σενάρια εξέλιξης της ενεργειακής πολιτικής 
της Ελλάδας (πηγή ΜΕΣ) 
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Εικόνα 3. 24 Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά προϊόν και ανά σενάριο εξέλιξης της ενεργειακής πολιτικής της 
Ελλάδας (πηγή ΜΕΣ) 
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Εικόνα 3. 25 Ποσοστά ενεργειακών προϊόντων στην τελική κατανάλωση ενέργειας σύµφωνα µε σενάρια διαµόρφωσης 
του ενεργειακού τοπίου στην Ελλάδα (πηγή ΜΕΣ) 
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Εικόνα 3. 26 Συνολική διάθεση ενέργειας και για τα τρία σενάρια εξέλιξης της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής (πηγή 
ΜΕΣ) 

 

 
Εικόνα 3. 27 Ενεργειακή εξάρτηση (Εισαγωγές / Συνολική διάθεση ενέργειας) σύµφωνα µε σενάρια εκτίµησης του 
ενεργειακού σκηνικού στην Ελλάδα (πηγή ΜΕΣ) 
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Εικόνα 3. 28 Ποσοστά ενεργειακών προϊόντων στη συνολική διάθεση ενέργειας (3 σενάρια)(πηγή ΜΕΣ) 

Σενάριο 2 2020

Στερεά Καύσιµα
24,3%
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46,5%

Φ. Αέριο
16,3%

Υ/Η
1,3%

Αιολικά 
2,3%

Ηλιακα

0,4%

Γεωθερµία

0,1%

Ηλεκτρισµός

0,9%

Βιοµαζα/Βιοκαύσιµα
5,9%



  

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
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4.1. ΑΝΑΝΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

4.1.1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 
 
Τόσο από το διεθνές (πρωτόκολλο του Κιότο, που αποτελεί ήδη υπερνοµοθετικό δίκαιο µετά 

την κύρωση του µε το ν.3017/2002. ΦΕΚ A’ 117/30.05.2002), όσο και το κοινοτικό δίκαιο (οδηγία 
2001/77/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 
«Για την προαγωγή του ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας»), απορρέουν για την Ελλάδα, ρητές υποχρεώσεις για τη διείσδυση της 
ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).  

 
Μέχρι και το 2006, το θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης έργων ΑΠΕ χαρακτηριζόταν από 

δυσπραγία, αναποτελεσµατικότητα και πολυπλοκότητα, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση 
σηµαντικότατων καθυστερήσεων στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Η χορήγηση αδειών 
παραγωγής, η εγκατάσταση και η λειτουργία σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, 
διέπονταν µέχρι τότε από το ν.2773/1999 «Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες 
διατάξεις», το ν.3175/2003 και άλλες διάσπαρτες διατάξεις που περιλαµβάνονταν στους ν. 
2244/1994 και 2941/2001. Πέραν της ανάγκης συστηµατοποίησης και εκσυγχρονισµού των 
διατάξεων των προαναφερόµενων νοµοθετηµάτων, το πλαίσιο αυτών είχε καταστεί ήδη ανεπαρκές 
για την αντιµετώπιση του συνόλου των αναγκών που είχαν ανακύψει κατά την εφαρµογή του, για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.  

 
Με τις ρυθµίσεις του νέου νόµου 3468/2006 (41) οργανώθηκε και συστηµατοποιήθηκε το 

νοµοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ και εισήχθηκαν ρυθµίσεις για την απλοποίηση και επιτάχυνση σε σηµαντικό βαθµό της 
διαδικασίας αδειοδότησης των έργων αυτών, διασφαλίζοντας την υλοποίηση τους, επιδιώκοντας 
παράλληλα τον πλήρη σεβασµός των διατάξεων του πρωτοκόλλου του Κιότο και των κοινοτικών 
οδηγιών 2001/77/ΕΟΚ, 2003/30/ΕΚ, 2003/54/ΕΚ και 2004/8/ΕΚ, καθώς και των υποχρεώσεων που 
απορρέουν για τη χώρα από τους κανόνες αυτούς. Με το νόµο αυτό ενσωµατώθηκε για πρώτη 
φορά η περιβαλλοντική διάσταση της υλοποίησης έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε πρώιµο στάδιο 
σχεδιασµού, µε την πρόβλεψη για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής µετά την Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α) κατά τις κείµενες διατάξεις.  

 
∆εδοµένων των σηµαντικών νοµολογιακών εξελίξεων οι διατάξεις του νόµου αυτού και οι 

ρυθµίσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, 
θα αποτελούν το νέο θεσµικό πλαίσιο για την κατά προτεραιότητα υλοποίηση έργων ΑΠΕ, στο 
πλαίσιο της βιώσιµης αξιοποίησης των πηγών του εθνικού πλούτου. 
 

Κανονιστικές πράξεις  
 

Καταρτίστηκαν από τα αρµόδια Υπουργεία ΕΣ∆∆Α, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ∆Ε, δύο 
κανονιστικές ρυθµίσεις που πλαισιώνουν, ως εφαρµοστικές, τις διατάξεις του νέου νόµου, σε 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προέκυπταν από τις διατάξεις της οδηγίας 2001/77/ΕΚ (άρθρα 4 
και 6) και βάσει της ειδικής εξουσιοδότησης του ν.1650/1986 (άρθ.4, παρ. 10α). Συγκεκριµένα, 
εκδόθηκαν οι υπ’ αριθµό: (α) Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 663/26.05.2006) απόφαση των 
Υπουργών ΕΣ∆∆Α και ΠΕΧΩ∆Ε, και (β) Οικ. 104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε «Περιεχόµενο, 
δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προµελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των 
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Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών µελετών περιβάλλοντος, 
έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» (ΦΕΚ Β’ 663/26.05.2006) απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ∆Ε. 

 
Οι κανονιστικές αυτές ρυθµίσεις σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα στο ν.2742/1999, το 

προεδρικό διάταγµα 24/31.5.1985 και το ν.2941/2001, αποσκοπούν στην εξασφάλιση ενός πλήρους 
και λειτουργικά παραγωγικού πλαισίου προώθησης των ΑΠΕ, σύµφωνα µε το πνεύµα της 
κοινοτικής νοµοθεσίας, που θα απλοποιούσε και διασφάλιζε: τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων 
ΑΠΕ, τη χωροθέτηση σταθµών ειδικής κατηγορίας και τη διαδικασία χορήγησης περιβαλλοντικών 
αδειών και εγκρίσεων για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ µε 
χρήση ΑΠΕ. 

 
Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας 
 

Με την έκδοση του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ, καθώς επίσης του Κανονισµού Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας ολοκληρώθηκε η 
συστηµατοποίηση και οργάνωση του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την έκδοση των 
αδειών αυτών και εισήχθηκαν ρυθµίσεις που απλοποίησαν και επιτάχυναν την αδειοδοτική 
διαδικασία, σε σχέση µε το ισχύον έως τότε, καθεστώς, σε συµµόρφωση µε τις επιταγές του ν. 
3468/2006.  

 
4.1.2. Υφιστάµενη Κατάσταση στον Ελλαδικό Χώρο 

 
4.1.2.1. Βιοµάζα - Βιοκαύσιµα 

 
Ο στόχος που έχει τεθεί στα πλαίσια των ευρωπαϊκών δεσµεύσεων της Ελλάδας, αλλά και 

του συνόλου των χωρών της Ε.Ε., για τη βιοµάζα τέθηκε στους 90 ΜΤΙΠ (Μεγατόνους Ισοδύναµου 
Πετρελαίου) µέχρι το 2010 εκ των οποίων οι 45 ΜΤΙΠ θα πρέπει να προέρχονται από ενεργειακές 
καλλιέργειες 

 
Η πολιτική της EE για τα βιοκαύσιµα περιλαµβάνει µέτρα σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής 

µέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π), σχετικής οδηγίας (42) για τα βιοκαύσιµα και της 
εφαρµογή πολιτικής για την εµπορία των βιοκαυσίµων. Η οδηγία για τα βιοκαύσιµα προβλέπει τη 
βαθµιαία συµµετοχή των εναλλακτικών καυσίµων (κυρίως των βιοκαυσίµων) στην κάλυψη των 
αναγκών σε καύσιµα µεταφορών σε ποσοστό 2% για το 2005 και 5,75% για το 2010 (ποσοστά σε 
θερµικό περιεχόµενο). H οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας επιτρέπει στα κράτη – µέλη να 
προβαίνουν σε µείωση της φορολογίας ή πλήρη αποφορολόγηση των βιοκαυσίµων. 

 
Σηµειώνεται ότι οι στόχοι από την Οδηγία 2003/30/ΕΚ είναι τιµές αναφοράς και µη επίτευξη 

τους δεν επιφέρει την επιβολή προστίµων. Κάθε κράτος – µέλος θέτει τους δικούς του ενδεικτικούς 
στόχους και εξειδικεύει την πολιτική του όσον αφορά το καθεστώς αποφορολόγησης ή 
υποχρεωτικής ενδεχοµένως ενσωµάτωσης των βιοκαυσίµων. Ωστόσο τα κράτη – µέλη, 
υποχρεούνται να αναφέρουν την εφαρµοζόµενη από αυτά πολιτική στον τοµέα. 

 
Το εθνικό πρόγραµµα για τα βιοκαύσιµα αντικατοπτρίζεται στον σχετικό νόµο (43) για την 

εισαγωγή στην ελληνική αγορά των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων. Με τον νόµο 
αυτό, που θέτει το θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία της αγοράς των βιοκαυσίµων στη χώρα, 
προβλέπεται η προοδευτική συµµετοχή βιοκαυσίµων έως 5,75% το 2010. Επίσης, θεσπίζεται η 
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άδεια διάθεσης βιοκαυσίµων και καταρτίζεται το πρόγραµµα κατανοµής ποσότητας βιοκαυσίµων 
απαλλαγµένων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 

 
Με βάση τον παραπάνω νόµο, το 2010 η Ελλάδα θα πρέπει να παράγει περί τους 150.000 

τόνους βιοντίζελ και τα 490 κ.µ βιοαιθανόλης. Οι αποφορολογούµενες ποσότητες κατανέµονται 
κατά προτεραιότητα σε µονάδες που αξιοποιούν εντόπιες ενεργειακές καλλιέργειες µετά από 
σχετικά συµβόλαια µε τους αγρότες, ενώ δίδεται στους αγρότες η δυνατότητα παραγωγής και 
εξασφαλισµένης διάθεσης βιοκαυσίµων. Επίσης µε ΚΥΑ των υπουργείων Περιβάλλοντος 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του υπουργείου Ανάπτυξης παρέχονται ευνοϊκότεροι όροι 
για την έγκριση σχεδίων βελτίωσης που περιέχουν συµβολαιοποιηµένες καλλιέργειες ενεργειακών 
φυτών, ενώ έχει υπάρξει πρόβλεψη για κατά προτεραιότητα έγκριση σχετικών επενδύσεων του 
πρωτογενή τοµέα στη ∆' προγραµµατική περίοδο. Τα προωθούµενα βιοκαύσιµα στη χώρα µας είναι 
το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη. Η επίτευξη των στόχων του 2010, µε αποκλειστική αξιοποίηση 
εγχώρια παραγόµενων πρώτων υλών θα απαιτήσει την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών σε 
σηµαντική συνολικά έκταση. Ενδεικτικά, µε βάση δεδοµένα αποδόσεων σε επίπεδο γεωργικής 
πράξης για τις παραδοσιακές ή σε πιλοτικό επίπεδο για τις νέες καλλιέργειες, η παράγωγη βιοντίζελ 
θα µπορούσε να προέλθει από 2 εκατ. στρέµµατα περίπου αρδευόµενου ηλίανθου ή ελαιοκράµβης 
(η απαιτούµενη έκταση διπλασιάζεται για ξηρική καλλιέργεια), ενώ για την βιοαιθανόλη θα πρέπει 
να καλλιεργηθούν περί τα 0,9 εκατ. στρέµµατα γλυκού σόργου ή 1,4 εκατ. στρέµµατα καλαµποκιού 
ή 1 εκατ. στρέµµατα. ζαχαρότευτλων ή 4 – 10 εκατ. στρέµµατα µικρών σιτηρών (σε εξάρτηση από 
τη δυνατότητα άρδευσης). 

 
Στην Ελλάδα βρίσκονται σε λειτουργία δέκα µονάδες παραγωγής βιοντίζελ µε ετήσια 

παραγωγική δυναµικότητα από 5.000 έως 252.000 τόνους και συνολική ετήσια δυναµικότητα 
489.500 τόνους σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι περισσότερες µονάδες 
επιδοτήθηκαν από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και κόστισαν, σύµφωνα πάντα µε στοιχεία του 
υπουργείου, κατά την κατασκευή τους από 48 € / τόνο έως και 365 € / τόνο παραγόµενου βιοντίζελ. 
Εκτός από την µονάδα της Agroinvest Α.Ε.Β.Ε. καµία άλλη µονάδα παραγωγής δεν υποστηρίζεται 
από λιµενικές εγκαταστάσεις, πολυσπορικό σπορελαιουργείο, ραφιναρία, αποθηκευτικούς χώρους 
ελαιούχων σπόρων και υποπροϊόντων σπορελαιουργείων (πίτες για ζωοτροφή). Αυτό έχει σαν 
συνέπεια οι 80.000 τόνοι από τους 100.000 τόνους ραφιναρισµένων σπορέλαιων που 
χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή βιοντίζελ το 2007 στην Ελλάδα να εισαχθούν από τρίτες 
χώρες. Οι περισσότερες µονάδες παραγωγής βιοντίζελ δεν δείχνουν να ενδιαφέρονται για την 
προώθηση των βιοενεργειακών καλλιεργειών, διότι αδυνατούν να κατεργασθούν τους ελαιούχους 
σπόρους (κραµβόσπορο – ηλιόσπορο). Επιπλέον, το κόστος επένδυσης σε µονάδα επεξεργασίας 
ελαιούχων σπόρων είναι πέντε φορές µεγαλύτερο από το κόστος επένδυσης του αντίστοιχου 
εργοστασίου παραγωγής βιοντίζελ.  

 
Σε γενικές γραµµές, η ελληνική βιοµηχανία βιοντίζελ αδυνατεί να εκπληρώσει τους στόχους 

της EE. δηλαδή την προώθηση των βιοενεργειακών καλλιεργειών και την απεξάρτηση από τα 
εισαγόµενα καύσιµα µεταφορών. Επίσης, τα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ, λόγω 
γεωγραφικής θέσης, λειτουργούν µε σηµαντικά αυξηµένο κόστος σε επίπεδο αγοράς και 
διακίνησης πρώτων υλών αλλά και διακίνησης των παραγόµενων προϊόντων 

 
Όσον αφορά την κατανοµή του βιοντίζελ, το 2006 κατανεµήθηκαν 91.000 χιλιόλιτρα 

βιοντίζελ σε 14 εταιρείες και παραδόθηκαν 57.950 χιλιόλιτρα βιοντίζελ από πέντε εταιρείες στις 
οποίες είχαν κατανεµηθεί 78.600 χιλιόλιτρα βιοντίζελ. Σηµειώνεται ότι τα τρία κριτήρια κατανοµής 
του νόµου 3423/2005 δεν ποσοτικοποιήθηκαν ώστε να µπορεί να εκτιµηθεί η συµµετοχή του κάθε 
κριτηρίου στην κατανοµή του κάθε δικαιούχου. Το 2007 κατανεµήθηκαν 114.000 χιλιόλιτρα 



∆ιεύρυνση Ευρωπαϊκών ∆ιαδροµών Ενεργειακού Εφοδιασµού και Ανάλυση Σχετιζόµενων Παραµέτρων 
  

Κεφάλαιο 4: Παρούσα Κατάσταση & Προοπτικές προς την Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασµού του Ελληνικού 
Ενεργειακού Συστήµατος 

105 
 

βιοντίζελ σε 13 εταιρείες µε ποσοστό επί της δυναµικότητας από 4% έως 75%. Η κατανοµή έγινε 
σύµφωνα µε την διαθεσιµότητα πρώτων υλών (σπορέλαιων) που δήλωσε ο έκαστος συµµετέχων. 
Σηµειώνεται ότι η διαδικασία των δηλώσεων της διαθεσιµότητας πρώτων υλών υποκατέστησε το 
κριτήριο της δυναµικότητας.  

 
Το τελευταίο τρίµηνο του 2007, η πλειοψηφία των παραγωγών βιοντίζελ στην Ελλάδα 

ζήτησε και έλαβε µια αύξηση 170 € / χιλιόλιτρο βιοντίζελ (από 780 € σε 950 €) γεγονός που 
αποδεικνύει, σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, ότι δεν είχαν διαθέσιµες πρώτες ύλες 
(σπορέλαια) όταν υπέβαλλαν την αίτηση συµµετοχής στην κατανοµή. Επιπλέον, για το 2007 
προβλεπόταν ότι το 30% του βιοντίζελ που θα παραδιδόταν το τελευταίο τρίµηνο του 2007 (8.265 
χιλιόλιτρα) έπρεπε να προέρχεται από ελληνικές ενεργειακές καλλιέργειες µε απόδοση 100 λίτρα 
βιοντίζελ ανά στρέµµατα, ήτοι έπρεπε να καλλιεργηθούν 82.650 στρέµµατα κράµβης ή ηλίανθου ή 
οι παραγωγοί βιοντίζελ να προµηθευθούν αντίστοιχη ποσότητα βαµβακόσπορου. 

 
Σε γενικές γραµµές έλλειψη γνώσης, ενηµέρωσης και συστηµατικού προγραµµατισµού είναι, 

συνοπτικά, τα προβλήµατα της χώρας στον τοµέα των βιοκαυσίµων. Παρόλα αυτά, µέχρι 
πρόσφατα υπήρξε αξιόλογος επενδυτικός ενθουσιασµός, στηριζόµενος στην πεποίθηση ότι τα 
βιοκαύσιµα συνιστούν µια καλή επενδυτική ευκαιρία. Και αυτό διότι, το θεσµικό πλαίσιο που 
υιοθετήθηκε δηµιούργησε ευνοϊκές επενδυτικές προϋποθέσεις για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων 
βιοκαυσίµων. Έτσι, οι επενδυτικές αιτήσεις που κατατέθηκαν υπερέβησαν κατά πολύ το στόχο της 
Ελλάδας για τα επόµενα χρόνια (αιτήσεις για 660.000 τόνους το χρόνο, µε το στόχο της Ελλάδας 
για το 2010 να αγγίζει τους 148.000 τόνους). 

 
Τα πρώτα προβλήµατα που έκαναν την εµφάνισή τους αφορούσαν την αποφορολόγηση και 

την κατανοµή της παραγωγής ανά παραγωγό. Τελικά κατασκευάσθηκαν λίγες µονάδες οι οποίες 
υπολειτουργούν αφού το µερίδιο που παίρνουν στην κατανοµή είναι µικρότερο της δυναµικότητας 
τους. Η πρώτη ύλη εισάγεται αφού δεν υπήρξε σχεδιασµός για ενεργειακές καλλιέργειες. Επιπλέον, 
οι παραγωγοί βιοντίζελ αντιµετωπίζουν προβλήµατα από εισαγωγές από τις Η.Π.Α. σε πολύ 
χαµηλή τιµή λόγω των εκεί µεγάλων κρατικών επιδοτήσεων. 

 

4.1.2.2. Φωτοβολταϊκά 

 
Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο αφού το πρωτόγνωρο 

επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε το 2007, δεν µεταφράστηκε σε υλοποιήσεις έργων. Το 
γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στα γραφειοκρατικά προβλήµατα τα οποία δυσχέραναν 
την ανάπτυξη της αγοράς και ακύρωσαν ουσιαστικά το ευνοϊκό θεσµικό πλαίσιο που ισχύει από το 
2006. Ως και τα τέλη Ιανουαρίου του 2008 είχαν υποβληθεί για έγκριση πάνω από 7.800 αιτήσεις 
για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 3.430 MW(44). Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε 
τον προγραµµατισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέχρι το 2010 θα πρέπει να έχουν αδειοδοτηθεί 
έργα συνολικής ισχύος 790 MW. 

 
Τελικά το 2007, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του συνδέσµου εταιριών φωτοβολταϊκών, 

εγκαταστάθηκαν συνολικά 2,5MW φωτοβολταϊκών γεγονός που συνιστούσε 100% αύξηση σε 
σχέση µε τα εγκατεστηµένα συστήµατα του 2006. Ωστόσο το νούµερο αυτό είναι εξαιρετικά µικρό 
όχι µόνο σε σχέση µε τις αιτήσεις που κατατέθηκαν αλλά και σε σχέση µε τις επιδόσεις άλλων 
χωρών καθώς Γερµανία και η Ιαπωνία εκτιµάται ότι εγκατέστησαν 2000MW φωτοβολταϊκών την 
ίδια περίοδο. 
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Τα κυριότερα προβλήµατα που εντοπίζονται στη χώρα µας παρά την ευνοϊκή τιµολόγηση που 
προβλέπεται από τον νόµο 3468/06 είναι: 
 

• Έλλειψη χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού. 
• Ο σχεδιασµός του Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών. 
• Η γραφειοκρατία και οι διφορούµενες ερµηνείες νόµων και εγκυκλίων. 

 
Εγκαταστάσεις 
φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων το 

2007 

∆ιασυνδεδεµένα Αυτόνοµα Σύνολο 
1,69 MW 

(68%) 
0,785 MW 

(32%) 

2.475 MW 

Πίνακας 4. 1Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στοιχείων το 2007 

 

 
Εικόνα 4. 1 Ετήσια και συνολική εγκαταστηµένη ισχύς φωτοβολταϊκών 2000–2007. (πηγή Energy Point, τεύχος 10) 

 
Όσον αφορά την οικιακή εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, και σε αυτήν την περίπτωση η 

γραφειοκρατία ακυρώνει τα κίνητρα που έδωσε ο νόµος, δηλαδή το δικαίωµα σε οικιακούς 
καταναλωτές να πωλούν στο ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας την παραγόµενη από φωτοβολταϊκά 
ενέργεια έναντι µιας προκαθορισµένης τιµής. Συγκεκριµένα, προκειµένου η ηλεκτρική ενέργεια να 
πωληθεί στον ∆ΕΣΜΗΕ ή στη ∆ΕΗ – κατά περίπτωση – είναι απαραίτητος ο χαρακτηρισµός του 
ενδιαφερόµενου ως επιτηδευµατία. Για το σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να ανοίξει 
βιβλία στην εφορία και να κάνει περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τη σχετική φορολογική 
νοµοθεσία για ποσά της τάξης των 600 – 700 ευρώ το χρόνο – αφού τα οικιακά συστήµατα δεν 
είναι εξ ορισµού µεγάλες ενεργειακές επενδύσεις. 

 
Απόρροια αυτού του γεγονότος, είναι οι υλοποιηµένες οικιακές εφαρµογές φωτοβολταϊκών 

να είναι λίγες. Και αυτό γιατί η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος επιφάνειας 10 
τετραγωνικών µέτρων, που παράγει περίπου 100 kWh/µήνα και προσφέρει µηνιαίο εισόδηµα της 
τάξης των 50€ περίπου, προϋποθέτει την ολοκλήρωση µιας χρονοβόρας γραφειοκρατικής 
διαδικασίας και την φορολόγησή του. Αντίθετα, στην Γερµανία και την Ισπανία, χώρες οι οποίες 
πρωτοστατούν διεθνώς στα φωτοβολταϊκά, οι µικροπαραγωγοί απαλλάσσονται του φόρου και από 
την γραφειοκρατία, αφού µέχρι ενός ποσού που εισπράττουν από τα εν λόγω συστήµατα, η εφορία 
δεν εµπλέκεται πουθενά. 

 
Σηµειώνεται ότι ο κάτοχος ενός µικρού φωτοβολταϊκού συστήµατος αργεί να κάνει 

απόσβεση της επένδυσης του αφού το κόστος της δεν είναι αµελητέο, ενώ τα έσοδα από την 
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πώληση του ρεύµατος στη ∆ΕΗ ή το ∆ΕΣΜΗΕ είναι µικρά. Άλλωστε ο στόχος των οικιακών 
συστηµάτων δεν είναι το κέρδος, αλλά η εξοικονόµηση ενέργειας και η προστασία του 
περιβάλλοντος. Έτσι ένα µικρό φωτοβολταϊκό 1 kW στοιχίζει γύρω στα 7.500 ευρώ και εφόσον το 
παραγόµενο ρεύµα πωληθεί στη ∆ΕΗ, ο ιδιοκτήτης του εισπράττει ακαθάριστα έσοδα γύρω στα 
600 ευρώ το χρόνο. Υπολογίζεται εποµένως ότι µε έσοδα µόλις 600 ευρώ το χρόνο, η απόσβεση 
της επένδυσης θα ολοκληρωθεί σε 12 – 13 χρόνια. Αν υπάρξει φορολόγηση ως επιτηδευµατία του 
ιδιοκτήτη, η απόσβεση εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί σε 14 – 15 χρόνια. 

 
Πέραν των φορολογικών εµποδίων, υπάρχουν και αυτά που θέτει η πολεοδοµία. Η σύνδεση 

µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στο δίκτυο της ∆ΕΗ προϋποθέτει την προµήθεια ενός 
πιστοποιητικό από την πολεοδοµία. Πρόκειται για ένα έγγραφο, στο οποίο αναγράφεται το όνοµα 
του µικρό – επενδυτή, η διεύθυνση κατοικίας του. και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιµοποιεί το 
παραγόµενο από το φωτοβολταϊκά, ρεύµα. Ωστόσο πολλές πολεοδοµίες, δεκατέσσερις µήνες 
(Μάρτιος 2008) µετά την ισχύ του νόµου δεν είχαν ενηµερωθεί από τα αρµόδια υπουργεία 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ανάπτυξης) σχετικά µε το νόµο για τις Α.Π.Ε και έτσι στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων δίσταζαν να χορηγήσουν την τυπική αυτή έγκριση. Έτσι χρόνος που απαιτείται για να 
χορηγηθεί η τυπική αυτή έγκριση επιµηκύνεται σηµαντικά. 

 
Το πιο µεγάλο ωστόσο εµπόδιο απ' όλα για την εγκατάσταση ενός µικρού φωτοβολταϊκού, 

είναι το θέµα της αρτιότητας της γης. Η εκµετάλλευση ενός µικρού οικοπέδου εκτός σχεδίου για 
εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού δεν επιτρέπεται. Για να τοποθετηθεί ένα φωτοβολταϊκό θα 
πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4 στρέµµατα γης (σε ορισµένες περιπτώσεις 8) σύµφωνα µε το 
µέτρο της αρτιότητας της γης. Εφόσον υιοθετηθεί η πρόταση της υιοθέτησης του µέτρου, η 
ανάπτυξη των µικρών φωτοβολταϊκών συστηµάτων αναµένεται να περιοριστεί ακόµα περισσότερο. 
Σηµειώνεται ότι το Υπ. Ανάπτυξης έχει θέσει ως ενδεικτικό στόχο την εγκατάσταση τουλάχιστον 
70 MW µικρών φωτοβολταϊκών συστηµάτων ισχύος κάτω των 20 kW έως το 2010. Τα παραπάνω 
εµπόδια έχουν ως αποτέλεσµα να τίθεται υπό αµφισβήτηση η επίτευξη αυτού του στόχου. 

 
Τονίζεται ότι τα µικρά φωτοβολταϊκά πάρκα θα µπορούσαν να λύσουν το πρόβληµα µικρών 

ενεργειακά νησιών παρέχοντας παράλληλα οικονοµική διέξοδο σε αρκετούς από τους κατοίκους 
τους. Επίσης, η παραγωγή ηλεκτρισµού από διάσπαρτους µικρούς παραγωγούς περιορίζει την 
ανάγκη επενδύσεων από τη ∆ΕΗ σε νέες γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος των 
τελευταίων είναι πολύ µεγάλο και γίνεται ακόµη µεγαλύτερο όταν πρέπει να µεταφέρει ρεύµα σε 
νησάκια µε κατανάλωση χαµηλή επί 11 µήνες τον χρόνο, που τριπλασιάζεται ωστόσο µόνο για ένα 
µήνα το καλοκαίρι.(45) 

 
Παράδειγµα µικρού φωτοβολταϊκού συστήµατος 

 
Το τυπικό µέγεθος ενός οικιακού συστήµατος είναι µεταξύ 1 – 3 kW. Η µέση παραγόµενη 

ενέργεια ανά kW ετησίως ανέρχεται σε 1350 kWh. Η τιµή πώλησης της παραγόµενης kWh είναι 
0,45€/kWh στο ηπειρωτικό δίκτυο και 0,5€/kWh στα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Παρόλο που 
εξαρτάται από το είδος του κάθε συστήµατος, ως τάξη µεγέθους για την αγορά και την 
εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος µπορεί να θεωρήσει κανείς τα 6000€/kW (συν 
Φ.Π.Α. 19%). Οι οικιακοί καταναλωτές δικαιούνται µια φοροελάφρυνση που δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τα 700€ ανά σύστηµα, ενώ το κόστος σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η είναι της τάξης 
των 1000€. Αν συνυπολογιστεί ο Φ.Π.Α. 19% τότε το µέσο κόστος για την εγκατάσταση ενός 
συστήµατος επιφανείας 10 τ.µ. είναι περίπου 7.500 €/kW. 
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Έστω ένα οικιακό σύστηµα ισχύος 2kW στην Αθήνα. Το συνολικό κόστος της επένδυσης θα 
φτάσει τα 15.000€. Η παραγόµενη ενέργεια θα είναι 2.700kWh (2kW επί 1350 kWh/έτος) και τα 
ακαθάριστα έσοδα δεν θα ξεπεράσουν τα 1.215 €/έτος (2.700 kWh επί 0.45€/kWh). Υπολογίζεται 
ότι µε έσοδα µόλις 1.215 €/έτος η απόσβεση της επένδυσης θα επιτευχθεί σε 12 – 13 χρόνια. Αν 
υπάρξει φορολόγηση επιτηδευµατία όπως ορίζει ο νόµος τότε η απόσβεση µπορεί να φτάσει τα 14 
– 15 χρόνια. 

 
Προτάσεις ΣΕΦ 

Η ύπαρξη σαφών και ξεκάθαρων κανόνων που εξασφαλίζουν ένα φερέγγυο επενδυτικό 
περιβάλλον σε ικανό χρονικό ορίζοντα είναι απαραίτητη για την άνθιση της αγοράς. Οι προτάσεις 
του ΣΕΦ για την ανάπτυξη της αγοράς φωτοβολταϊκών αφορούν στα εξής (46): 

 
• Επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των ήδη κατατεθειµένων επενδυτικών 

προτάσεων. 
• Απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών. 
• Άµεση αποσαφήνιση των πολεοδοµικών και χωροταξικών όρων για την ανάπτυξη των 

φωτοβολταϊκών. 
• Φορολογικές διευκολύνσεις για την ανάπτυξη των οικιακών εφαρµογών 

φωτοβολταϊκών. 
• Υποχρεωτική εφαρµογή φωτοβολταϊκών σε νέα µεγάλα εµπορικά κτίρια κατά το 

επιτυχηµένο παράδειγµα της Ισπανίας. 
• Αποσαφήνιση των όρων τιµολόγησης της παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε να 

µη δηµιουργείται κλίµα ανασφάλειας στους επενδυτές. 
• Σχεδιασµό της δεύτερης φάσης ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών για την περίοδο µετά το 

2010, προκειµένου να σταλεί ένα µήνυµα συνέχειας και συνέπειας προς τους 
ενδιαφερόµενους επενδυτές και να µην οδηγηθεί σε κατάρρευση η αγορά τα επόµενα 
χρόνια. 

 
4.1.2.3. Αιολική Ενέργεια 

 
Στην Ελλάδα το 2007 η εγκατεστηµένη ισχύς αυξήθηκε κατά µόλις 125 MW φθάνοντας τα 871 

MW συνολικά. 
 

Αντίθετα, τo 2007 η εγκατεστηµένη αιολική ισχύς στην Ευρώπη αυξήθηκε περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε οδηγό της ανάπτυξης την 
Ισπανία, Τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής 
Ενέργειας (47) δείχνουν ότι η εγκατεστηµένη ισχύς των αιολικών εγκαταστάσεων αυξήθηκε το 
2007 κατά 18% και έφτασε τα 56.535 MW. Παρ' όλα αυτά. µερικές χώρες µέλη δεν είχαν την 
αναµενόµενη ανάπτυξη. Η συνολική πρόσθετη ισχύς το 2007 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 8.554 
MW, µια αύξηση 935 MW σε σχέση µε το σύνολο της πρόσθετης ισχύος του 2006. 

 
Η συνολική εγκαταστηµένη ισχύς µέχρι το τέλος του 2007 είχε ως αποτέλεσµα την ετήσια 

αποφυγή εκποµπών 90 εκατοµµυρίων τόνων C02 και παραγωγή 119 TWh ετησίως, κατά µέσο όρο, 
που ισοδυναµεί µε το 3,7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της EE. Συγκριτικά αναφέρεται ότι 
το 2000 µόλις το 0,9% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της EE καλυπτόταν από την 
αιολική ενέργεια. Η αγορά αυξήθηκε κατά 12%, αλλά αν εξαιρέσουµε την Ισπανία, η ευρωπαϊκή 
αγορά είχε µια µικρή πτώση. Έτσι, η Ισπανία έθεσε καινούργιο ρεκόρ το 2007, εγκαθιστώντας 
3.522 MW – που είναι η µεγαλύτερη ισχύς που έχει εγκατασταθεί ποτέ σε µια χρονιά σε ευρωπαϊκή 
χώρα. Σήµερα 10% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας παράγεται από την αιολική ενέργεια. 
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Υπήρξε επίσης σταθερή ανάπτυξη στην Γαλλία – η οποία πρόσθεσε 888 MW και έφθασε τα 2.454 
MW – και στην Ιταλία όπου µε 603 MW έφθασε τα 2.726 MW. 

 
Τα νέα κράτη µέλη εξελίχθηκαν αρκετά ικανοποιητικά και η εγκατεστηµένη ισχύς τους 

αυξήθηκε κατά 60% – µε την Πολωνία πρωτοπόρο – φθάνοντας τα 276 MW. Η Τσεχία 
εγκατέστησε 63 MWκαι η Βουλγαρία 34 MW. Παρ' όλα αυτά µερικές αγορές κατέγραψαν πτώση 
µεταξύ των οποίων η Γερµανία, η Πορτογαλία και το Ην. Βασίλειο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η 
άνοδος του 2007 – 12% – να µην είναι τόσο εντυπωσιακή. Η παγκόσµια αγορά αυξήθηκε κατά 
περίπου 30% το 2007 µε προσθήκη 20.000 MW και οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξακολουθούν να 
ηγούνται της παγκόσµιας αγοράς, η οποία υπολογίζεται το 2007 να έφθασε τα €25 δις. Η αιολική 
ενέργεια συνέχισε και το 2007 να είναι µια από τις πιο δηµοφιλείς τεχνολογίες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας αποσπώντας µερίδιο 40% από το σύνολο των νέων εγκαταστάσεων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Από το 2000 στην Ε.Ε. έχουν εγκατασταθεί 158.000MW νέων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Από αυτές 88.000MW αφορούσαν µονάδες φυσικού αερίου, 47.000MW µονάδες 
αιολικής ενέργειας, 9.600ΜW µονάδες άνθρακα, 4.200MW µονάδες πετρελαίου, 3.100 ΜW 
υδροηλεκτρικές µονάδες, 1.700MW µονάδες βιοµάζας και 1.200MW µονάδες πυρηνικής ενέργειας 
(48). 

 
4.2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

 
4.2.1. Νοµοθετικό πλαίσιο 

 
Με το ν.3428/2005 (49) καθορίστηκε το πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού 

Αερίου στην Ελλάδα. 
 
Οι βασικές διατάξεις του νόµου αφορούν: 
 

• Στη διάκριση των δραστηριοτήτων στον τοµέα φυσικού αερίου (προµήθεια, µεταφορά, 
διανοµή, αποθήκευση, υγροποίηση και αεριοποίηση υγροποιηµένου φυσικού αερίου 
(ΥΦΑ)), η οποία αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική απελευθέρωση της 
αγοράς και την επίτευξη των στόχων διαχωρισµού που τίθενται κατά το Κοινοτικό ∆ίκαιο, 
και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά φυσικού 
αερίου.  

• Στην επίτευξη του νοµικού και λειτουργικού διαχωρισµού του διαχειριστή του Εθνικού 
Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), για το σκοπό του οποίου ιδρύεται ανώνυµη εταιρία, 
100% θυγατρική της ∆ΕΠΑ Α.Ε, µε την επωνυµία ∆ΕΣΦΑ (∆ιαχειριστής Εθνικού 
Συστήµατος Φυσικού Αερίου). Στον ∆ΕΣΦΑ µεταβιβάζεται η κυριότητα του ΕΣΦΑ, χωρίς 
δικαίωµα περαιτέρω µεταβίβασης ή εκχώρησης, και παραχωρούνται τα αποκλειστικά 
δικαιώµατα λειτουργίας, διαχείρισης, εκµετάλλευσης και ανάπτυξής του, τα οποία 
ασκούνται σύµφωνα µε την Άδεια Κυριότητας και ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ.  

• Στη διαδικασία δέσµευσης και αποδέσµευσης µεταφορικής ικανότητας ή δυναµικότητας 
εγκατάστασης ΥΦΑ ή αποθήκευσης και στη διαχείριση της συµφόρησης, ώστε να 
προλαµβάνονται εµπόδια εισόδου στην αγορά, να επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική 
κατανοµή της µεταφορικής ικανότητας σε αυτούς που πράγµατι τη χρησιµοποιούν και να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος µη αξιοποίησης τµηµάτων του ΕΣΦΑ. 
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• Στην πρόβλεψη λειτουργίας Ανεξάρτητων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), τα οποία 
είναι Συστήµατα Φυσικού Αερίου πέραν του ΕΣΦΑ, ανεξαρτήτως διασύνδεσης µε αυτό. 
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται διαδικασία χορήγησης αδειών για την κατασκευή και 
κυριότητα ΑΣΦΑ, καθώς και ειδική διαδικασία διαγωνισµού για τη χορήγηση τέτοιας 
άδειας.  

• Στη διαµετακόµιση φυσικού αερίου και στον καθορισµό των όρων και των προϋποθέσεων 
υπό τις οποίες επιτρέπεται να πραγµατοποιείται µέσω Συστήµατος Φυσικού Αερίου στην 
ελληνική επικράτεια.  

• Στην προµήθεια φυσικού αερίου σε πελάτες. Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ότι η αγορά και 
πώληση φυσικού αερίου, περιλαµβανοµένων των εισαγωγών και εξαγωγών φυσικού αερίου, 
δεν προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας, εκτός από την περίπτωση της πώλησης φυσικού 
αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες, για την οποία χορηγείται Άδεια Προµήθειας Φυσικού 
Αερίου. Ειδικά για την περίπτωση των Επιλεγόντων Πελατών άλλωστε, η προµήθεια 
φυσικού αερίου διέπεται από τον Κώδικα Προµήθειας, ο οποίος εκδίδεται βάσει 
νοµοθετικής εξουσιοδότησης µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Περαιτέρω µε τις 
διατάξεις του κεφαλαίου αυτού προβλέπεται σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς, µέχρι το 
Νοέµβριο του 2009, όσον αφορά τις κατηγορίες πελατών οι οποίοι καθίστανται επιλέγοντες 
και προσδιορίζονται τα χρονικά ορόσηµα κάθε σταδίου.  

• Στην τιµολόγηση των υπηρεσιών που σχετίζονται µε την άσκηση δραστηριότητας φυσικού 
αερίου. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι τόσο η µεθοδολογία κατάρτισης όσο και στη 
ρύθµιση των τιµολογίων, εκτός από την περίπτωση εκείνων των ΑΣΦΑ για τα οποία θα έχει 
χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση πρόσβασης τρίτων, και παρέχεται νοµοθετική 
εξουσιοδότηση για την θέσπιση του Κανονισµού Τιµολόγησης. Περαιτέρω, στο ίδιο 
κεφάλαιο ρυθµίζονται εκτενώς θέµατα σχετικά µε την τήρηση ετήσιων λογαριασµών από 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και οι υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισµού που 
επιβάλλονται στις ολοκληρωµένες επιχειρήσεις φυσικού αερίου καθώς και η δυνατότητα 
πρόσβασης στους λογαριασµούς αυτούς για την άσκηση των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων της 
ΡΑΕ.  

 
Τιµολόγια πρόσβασης στο ΕΣΦΑ 
 

Ο καθορισµός τιµολογίων αποτελεί καθοριστικό βήµα για την εφαρµογή στην πράξη της 
πρόσβασης τρίτων στα µονοπωλιακά τµήµατα της αγοράς. Τον Μάρτιο 2006, ορίστηκαν τα 
τιµολόγια πρόσβασης τρίτων στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (Σύστηµα Μεταφοράς και 
Εγκατάσταση Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου – ΥΦΑ) (50). Κύριο χαρακτηριστικό στην 
κατάρτιση των τιµολογίων αποτελεί η αρχή της ανάκτησης του επιτρεπόµενου κόστους και της 
επιτρεπόµενης απόδοσης επί της κεφαλαιουχικής βάσης (cost – plus ή rate – of – return regulation36 
για κάθε δραστηριότητα (Μεταφορά και Εγκατάσταση ΥΦΑ). Για κάθε δραστηριότητα, το ετήσιο 
προς ανάκτηση έσοδο υπολογίζεται ως το άθροισµα του λειτουργικού κόστους και του κόστους 
κεφαλαίου (απόδοση επί της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) και αποσβέσεις) της 
αντίστοιχης δραστηριότητας. 

 
Η ΡΠΒ περιλαµβάνει τα υφιστάµενα πάγια µετά από αποσβέσεις, το κεφάλαιο κίνησης, 

καθώς και τις νέες επενδύσεις. Κατά τον υπολογισµό της ΡΠΒ δεν συµπεριλήφθηκε η αξία των 
παγίων που αντιστοιχεί σε εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις για υφιστάµενες ή νέες επενδύσεις. 

                                                 
36 Ρύθµιση ποσοστού απόδοσης. Η αρχή της ανάκτησης του επιτρεπόµενου κόστους και της επιτρεπόµενης απόδοσης 
επί της κεφαλαιουχικής βάσης (cost–plus ή rate–of–return regulation) για κάθε δραστηριότητα. 
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Το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου δηλ. η απόδοση επί της ΡΠΒ, υπολογίστηκε σε 10,06% 
ονοµαστικό προ φόρων. 

 
 Επιπλέον, οι συντελεστές των τιµολογίων υπολογίστηκαν έτσι ώστε το 90% του 

απαιτούµενου εσόδου Μεταφοράς και ΥΦΑ να ανακτάται µέσω χρέωσης επί της µέγιστης 
δυναµικότητας που δεσµεύουν οι χρήστες, ενώ το 10% µέσω χρέωσης επί των ποσοτήτων που 
µεταφέρονται στο σύστηµα µεταφοράς ή αεριοποιούνται στην εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαριασµό 
των χρηστών. Οι χρεώσεις µεταφοράς είναι ενιαίες για όλη τη χώρα δηλαδή ανεξάρτητες της 
απόστασης µεταφοράς του αερίου ή των σηµείων εισόδου και εξόδου που χρησιµοποιούνται. 

 
Ειδικό τιµολόγιο µονάδων αιχµής 

 
Τον Αύγουστο 2006, µε Υπουργική Απόφασης εγκρίθηκε η εφαρµογή ειδικού τιµολογίου 

µεταφοράς για την περίπτωση των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τεχνολογίας 
αεριοστρόβιλων ανοικτού κύκλου, δηλαδή των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν µόνο 
για την κάλυψη αιχµών του ηλεκτρικού, τροποποιώντας σχετικά τα τιµολόγια πρόσβασης στο 
ΕΣΦΑ. Βάσει σχεδιασµού, το τιµολόγιο µεταφοράς φυσικού αερίου περιλαµβάνει χρέωση για τη 
δυναµικότητα µεταφοράς, την οποία δεσµεύει χρήστης κάθε έτος και χρέωση για την ποσότητα 
φυσικού αερίου που µεταφέρεται για λογαριασµό του χρήστη κάθε έτος. Η ετήσια χρέωση χρήστη 
εξαρτάται από τη δεσµευθείσα αλλά και την πραγµατοποιηθείσα δυναµικότητα από τον χρήστη 
καθώς και από τη µεταφερθείσα ποσότητα φυσικού αερίου για λογαριασµό του.  
 

Σύµβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
 

Με Υπουργική Απόφαση (51), θεσπίστηκε η Σύµβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, 
προκειµένου να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό το βασικό πλέγµα διατάξεων που αφορούν 
την πρόσβαση τρίτων στο ΕΣΦΑ και να καταστεί δυνατή η δραστηριοποίηση νέων προµηθευτών ή 
αυτοπροµηθευόµενων πελατών στην ελληνική αγορά, Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται η 
διαδικασία σύναψης σύµβασης µεταφοράς µε το ∆ιαχειριστή , το περιεχόµενο της σύµβασης και 
θέµατα διαχείρισης του Συστήµατος Μεταφοράς και συγκεκριµένα οι διαδικασίες λειτουργίας του 
συστήµατος µεταφοράς. 

 
∆ιατάξεις του ν.3428/2005 αναφορικά µε τις Εταιρίες Παροχής Αερίου 
 

Ο νόµος για την απελευθέρωση της αγοράς του Φυσικού Αερίου περιλαµβάνει συγκεκριµένες 
ρυθµίσεις αναφορικά µε τις ΕΠΑ. Συνοπτικά οι ρυθµίσεις αυτές είναι οι εξής:  

 
• Με το νέο νόµο ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την διαδικασία σύστασης νέων ΕΠΑ. 

Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου οι Εταιρίες ∆ιανοµής Αερίου 
συγχωνεύονται και απορροφώνται από την ∆ΕΠΑ Α.Ε.  

• Σύµφωνα µε το νόµο οι ΕΠΑ καθίστανται επιλέγοντες πελάτες από την 15.11.2008 για 
προµήθεια ποσοτήτων αερίου πέρα των συµβατικών για το έτος 2010 όπως αυτή 
καθορίζεται στην σύµβασή τους µε την ∆ΕΠΑ Α.Ε., ενώ µετά τη λήξη των συµβολαίων 
αυτών για τις συνολικές ποσότητες.  

• Επίσης, από 15.11.2008 καθίστανται επιλέγοντες οι µη οικιακοί πελάτες που είναι 
εγκατεστηµένοι στις περιοχές των ΕΠΑ, εφόσον είναι µεγάλοι πελάτες (ετήσια 
κατανάλωση αερίου άνω των 100.000 MWh ) 

• Τέλος, καθορίζεται η υποχρέωση των ΕΠΑ να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για τις 
δραστηριότητες της προµήθειας και διανοµής φυσικού αερίου, όπως ακριβώς θα 
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έπρατταν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις. Οι 
κανόνες για την κατάρτιση χωριστών λογαριασµών υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς 
έγκριση.  
 

4.2.2. Υφιστάµενη Κατάσταση 
 

Το σύστηµα του φυσικού αερίου στην Ελλάδας έχει ως σκοπό την ασφαλή τροφοδοσία των 
µεγάλων καταναλωτικών κέντρων της χώρας και αποτελείται από : 

 
• Το δίκτυο µεταφοράς του φυσικού αερίου. 
• Τον τερµατικό σταθµό αποθήκευσης του υγροποιηµένου (LNG) αλγερινού φυσικού 

αερίου στην Ρεβυθούσα. Το υγροποιηµένο φυσικό αέριο επαναεριοποιείται και 
τροφοδοτεί το δίκτυο µεταφοράς. 

• Το σύστηµα διανοµής του φυσικού αερίου στους καταναλωτές. 
 

Στο δίκτυο µεταφοράς του φυσικού αερίου περιλαµβάνονται:  
 

• Κεντρικός αγωγός µεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης (70 bar) από τα 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα µέχρι την Αττική, συνολικού µήκους 512 χλµ. Η 
διάµετρος του αγωγού είναι 36́ ΄ για τα πρώτα 100 χλµ και 30́ ΄ για τα υπόλοιπα. 

• Κλάδοι µεταφοράς υψηλής πίεσης προς την ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη 
Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Αττική, συνολικού µήκους 440 χλµ 

• Μετρητικοί και ρυθµιστικοί σταθµοί για τη µέτρηση της παροχής αερίου και τη 
ρύθµιση της πίεσης 

• Σύστηµα τηλεχειρισµού, ελέγχου λειτουργίας και τηλεπικοινωνιών 
• Κέντρα λειτουργίας και συντήρησης, στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία 
• Συνοριακός Σταθµός Εισόδου (Border Station) 

 
Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης του υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην Ρεβυθούσα 

περιλαµβάνουν:  
 

• ∆ύο δεξαµενές αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 130.000 κ.µ. (65.000 κ.µ. 
έκαστη) 

• Εγκαταστάσεις ελλιµενισµού δεξαµενόπλοιων 
• Κρυογενικές εγκαταστάσεις 
• Αεριοποιητές, για την επαναεριοποίηση του LNG και την τροφοδοσία του 

συστήµατος µεταφοράς 
• ∆ύο αγωγούς διασύνδεσης της Ρεβυθούσας µε το σύστηµα µεταφοράς. 
• Ναυλωµένο δεξαµενόπλοιο χωρητικότητας 29,500 κ.µ. Υ.Φ.Α. 

 
Το σύστηµα διανοµής αποτελείται από:  

• ∆ίκτυα µέσης πίεσης (19 bar) στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και στις 
βιοµηχανικές περιοχές Οινοφύτων, Πλατέος Ηµαθίας, Ξάνθης, Καβάλας και ΒΙΠΕ 
Κοµοτηνής 

• ∆ίκτυα χαµηλής πίεσης (4 bar) σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, 
προβλεπόµενου µήκους 6.500 χλµ. 

• Υπάρχον δίκτυο διανοµής στην Αθήνα. Η ∆ΕΠΑ, στο πλαίσιο του κατασκευαστικού 
της έργου, ολοκλήρωσε στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας 860 χιλιόµετρα 
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δικτύου διανοµής τα οποία προσετέθησαν στα υφιστάµενα 550 χιλιόµετρα δικτύου 
που ανήκαν στην ∆ηµοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών και ήδη τροφοδοτεί 
περίπου 8.000 εµπορικούς, οικιακούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές µε φυσικό 
αέριο.(52)  
 

Ο αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Τουρκίας 
 

Στις 3 Ιουλίου του 2005, στους Κήπους του Έβρου, εγκαινιάστηκε η έναρξη κατασκευής του 
Ελληνο – Τουρκικού αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου. Είχε προηγηθεί, τον Απρίλιο του 2004, η 
κύρωση της διακρατικής συµφωνίας Ελλάδας και Τουρκίας για την υλοποίηση του έργου. Ο 
αγωγός αυτός, σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη τροφοδότηση της χώρας µε φυσικό αέριο από τη 
Ρωσία, µέσω Βουλγαρίας και µε την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού αερίου από την Αλγερία, 
θα συµβάλει στη διαφοροποίηση των πηγών προµήθειας του φυσικού αερίου και την περαιτέρω 
διείσδυση του φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για αγωγό συνολικού µήκους 300 
χιλιοµέτρων, ο οποίος εκτείνεται από την Κοµοτηνή µέχρι το Καρατσαµπέ της Τουρκίας και έχει 
ικανότητα µεταφοράς 3 µε 3,5 δις κυβικά µέτρα φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας και 
της Μέσης Ανατολής, µε δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητάς µέχρι και 11,6 δις κυβικά 
µέτρα ετησίως. Ο προϋπολογισµός του τµήµατος του αγωγού που βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος, 
µήκους 90 χλµ., ανερχόταν στα 80 εκατ. ευρώ. Η έναρξη λειτουργίας του αγωγού εγκαινιάστηκε 
στις 17 Νοεµβρίου 2007. 
 

Ο αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας 
 

Στις 4 Νοεµβρίου 2005, στο Lecce της Ιταλίας, υπογράφηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και 
τον Υπουργό Οικονοµικής Ανάπτυξης της Ιταλίας, διακρατική συµφωνία για την κατασκευή του 
Ελληνο – Ιταλικού υποθαλάσσιου αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου που θα συνδέει τα 
συστήµατα φυσικού αερίου των δύο χωρών. Ο υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου που θα 
συνδέει την Ελλάδα µε την Ιταλία αποτελεί συνέχεια του Ελληνο – Τουρκικού αγωγού φυσικού 
αερίου και µε την ολοκλήρωση της κατασκευής του, η χώρα εκτιµάται ότι θα αναβαθµιστεί σε 
δίαυλο µεταφοράς φυσικού αερίου από τις παραγωγικές περιοχές της Κασπίας στα µεγάλα 
καταναλωτικά κέντρα της ∆υτικής Ευρώπης. Μέσω της Ελλάδας, ο αγωγός προβλέπεται να 
µεταφέρει 8 δισ. κυβικά µέτρα φυσικού αερίου προς την Ιταλία µε δυνατότητα περαιτέρω 
διεύρυνσης της χωρητικότητάς του. Η διαµετακόµιση του αερίου θα ξεκινά από την Κοµοτηνή και 
θα φθάνει στη Νέα Μεσηµβρία µέσω του υπάρχοντος ελληνικού δικτύου. Από εκεί θα 
κατασκευαστεί αγωγός µε διάµετρο 42” και µήκος περίπου 300 χλµ που θα µεταφέρει το αέριο στο 
Σταυρολιµένα. Στην κατασκευή του υποθαλάσσιου τµήµατος του αγωγού θα συµµετέχουν οι 
εταιρίες ∆ΕΠΑ και η Ιταλική ενεργειακή εταιρεία Edison, µέσω της σύστασης τρίτης εταιρίας µε 
την επωνυµία Poseidon. Ο υποθαλάσσιος αγωγός, µε συνολικό µήκος 212 χλµ., θα εκτείνεται από 
τον Σταυρολιµένα στο Οτράντο της Ιταλίας και το συνολικό του κόστος εκτιµάται στα 300 εκατ. 
ευρώ. Οι λεπτοµερείς τεχνικές µελέτες για το υποθαλάσσιο και για το χερσαίο τµήµα του αγωγού 
έχουν, ήδη, ξεκινήσει, µετά από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικώς µε τη χορήγηση 
εξαίρεσης από την υποχρέωση πρόσβασης τρίτων για τον αγωγό Poseidon. Η ολοκλήρωση του 
έργου αναµένεται στα τέλη του 2012. 
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4.3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η 
 

4.3.1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 
 
Ο βασικός νόµος, ο νόµος του πετρελαίου όπως ονοµάζεται, είναι ο Ν. 1571/85 (Τεύχος ΦΕΚ 

Α', 192/14-11-85): «Ρύθµιση θεµάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εµπορίας πετρελαιοειδών και 
άλλες διατάξεις». Ο νόµος αυτός περιλαµβάνει βασικές αρχές:  

• Πετρελαϊκής πολιτικής 
• Ισότητας µεταξύ των υπηκόων της Ε.Ε. 
• Λειτουργίας του ενιαίου φορέα πετρελαιοειδών (∆ΕΠ) 
• ∆ιάθεσης πετρελαιοειδών στην Ελληνική αγορά (τροποποιήθηκαν από τους / ν. 2008/92 και 

2289/95) 
• Εισαγωγής πετρελαιοειδών (τροποποιήθηκαν από τον ν. 2008/92) 
• ∆ιύλισης πετρελαιοειδών και προγραµµατισµού διυλιστηρίων-εταιρειών εµπορίας 

πετρελαιοειδών 
• Αποθεµάτων ασφαλείας πετρελαιοειδών (τροποποιήθηκαν από τον ν. 2289/95) 
• ∆ιαµόρφωσης τιµών πετρελαιοειδών (τροποποιήθηκαν από τον ν. 2289/95 και 2741/99 ) 
• Εξαγωγής πετρελαιοειδών (τροποποιήθηκαν από τον ν. 2008/92) 
• Άσκησης εµπορίας πετρελαιοειδών και έκδοσης σχετικής άδειας (τροποποιήθηκαν από τους 

ν. 1769/88, 2081/92, 2008/92, 2289/95 και 2516/97) 
• Εφοδιασµού και ειδικού λογαριασµού για την εξασφάλιση απρόσκοπτου εφοδιασµού των 

προβληµατικών περιοχών της χώρας (τροποποιήθηκαν από τον ν. 2289/95) 
• Αρµοδιοτήτων του Γενικού Χηµείου του Κράτους στον τοµέα των πετρελαιοειδών 

(τροποποιήθηκαν από τον ν. 2008/92) 

Συµπληρώθηκε / τροποποιήθηκε από τους νεότερους:  

• Ν. 2741/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α', 199/28-09-99): «Ενιαίος φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες 
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 

• Ν. 2516/97 (Τεύχος ΦΕΚ Α', 159/08-08-97): «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και 
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις» 

• Ν. 2289/95 (Τεύχος ΦΕΚ Α', 27/08-02-95): «Αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση 
υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» 

• Ν. 2081/92 (Τεύχος ΦΕΚ Α', 154/10-09-92): «Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων, 
τροποποίηση των διατάξεων του Ν 1712/87 για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών 
οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµατιών και άλλες διατάξεις». 

• Ν. 2008/92 (Τεύχος ΦΕΚ Α', 16/11-02-92): «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των 
διατάξεων του Ν.1571/1985. Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και 
συναρµόδιων Υπουργείων». 
 

4.3.2. Υφιστάµενη κατάσταση 
 
Ο αγωγός Πετρελαίου «Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη» 
 

Στις 15 Μαρτίου 2007, στην Αθήνα, υπογράφηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Υπουργό 
Ενέργειας και Βιοµηχανίας της Ρωσίας και τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και ∆ηµοσίων 
Έργων της Βουλγαρίας η διακρατική συµφωνία µεταξύ των κυβερνήσεων της Ρωσίας, της Ελλάδας 
και της Βουλγαρίας για την προώθηση της κατασκευής του αγωγού µεταφοράς πετρελαίου 
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«Μπουργκάς– Αλεξανδρούπολη», ολοκληρώνοντας, ύστερα από 13 χρόνια συνεχών συζητήσεων 
και αναβολών, την πρώτη φάση για την υλοποίηση του έργου. 

 
Ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης θα αποτελέσει συµπληρωµατική δίοδο 

των Στενών του Βοσπόρου για τη µεταφορά σηµαντικών ποσοτήτων ρωσικού πετρελαίου από τη 
Μαύρη Θάλασσα στις ευρωπαϊκές αγορές, τις ΗΠΑ και την Ασία. Πρόκειται για αγωγό που θα 
εκτείνεται από το λιµάνι Μπουργκάς της Βουλγαρίας έως το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης, µε 
συνολικό µήκος 280 χλµ. (περίπου 135 χιλιόµετρα σε ελληνικό έδαφος) και συνολικό 
προϋπολογισµό 750 – 800 εκατ. ευρώ. Η αρχική χωρητικότητα του αγωγού θα ανέρχεται στους 35 
εκατ. τόνων ετησίως, µε δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης στους 50 εκατ. τόνους. Οι 
αποθηκευτικοί χώροι που θα κατασκευασθούν στις λιµενικές εγκαταστάσεις της Αλεξανδρούπολης 
συνολικής χωρητικότητας 650.000 µετρικών τόνων, µε ειδικές υποδοµές φόρτωσης και 
εκφόρτωσης, θα έχουν τη δυνατότητα υποδοχής δεξαµενόπλοιων έως και 300.000 τόνων. Η 
κατασκευή του αγωγού που αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του 2011 και θα οδηγήσει 
στην ένταξη της χώρας µας στα µεγάλα διεθνή δίκτυα µεταφοράς πετρελαίου. 

  
Το έργο αυτό αναβαθµίζει τη γεωπολιτική θέση και το διεθνή ρόλο της Ελλάδας αφού την 

εντάσσει στην προνοµιούχο οµάδα των χωρών του πλανήτη που διαθέτουν αγωγούς. Εξασφαλίζει 
µόνιµα δηµόσια έσοδα από τα δικαιώµατα διέλευσης που ανέρχονται σε 35 – 50 εκατ. δολαρίων 
ετησίως. ∆ηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αναπτυξιακές συνέργιες στη Θράκη και τη βόρεια 
Ελλάδα, ενώ ενισχύει τη φιλία και τη συνεργασία µε τη Βουλγαρία και τη Ρωσία. 

 
Η κατάσταση στον ελλαδικό χώρο όσον αφορά την κατανάλωση και παραγωγή 

πετρελαιοειδών έχει ήδη αναλυθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο όπου παρουσιάστηκαν τα βασικά 
µεγέθη του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος. Σε γενικές γραµµές, οι ανάγκες καλύπτονται σε 
µεγάλο βαθµό από εισαγωγές ενώ η κατανάλωση πετρελαιοειδών παραµένει σταθερή. 
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Εικόνα 4. 2 Χάρτης εγκαταστάσεων και δικτύου µεταφοράς πετρελαίου/φυσικού αερίου. Πηγή: ∆ΕΠΑ, 2000 

4.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

4.4.1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 
 
Με τις διατάξεις του ν.2773/1999 (53) θεσµοθετήθηκε το πλαίσιο απελευθέρωσης της 

ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειµένου να επιτευχθεί προσαρµογή του ελληνικού 
δικαίου προς τους κανόνες που θεσπίστηκαν µε την Οδηγία 96/92/ΕΚ. Με την εµπειρία που 
συλλέχθηκε κατά τα πρώτα χρόνια της προσπάθειας απελευθέρωσης της αγοράς, ο ν.2773/1999 
τροποποιήθηκε µερικώς µε διατάξεις του ν.2837/2000, του ν.2491/2001 και του ν.3175/2003, 
προκειµένου να προσαρµοσθεί στα νέα δεδοµένα της ενεργειακής αγοράς και να διασφαλισθεί 
αποτελεσµατικότερα η επάρκεια ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά. 
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Σε αντικατάσταση της οδηγίας 96/92/ΕΚ, µε την οδηγία 2003/54/ΕΚ επιδιώκεται η επίτευξη 
µιας απολύτως λειτουργικής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς, στόχος για τον οποίο 
απαιτείται η χωρίς διακρίσεις, µε διαφάνεια και σε λογικές τιµές πρόσβαση στα δίκτυα. Στο ίδιο 
πλαίσιο, η οδηγία περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την οργάνωση της πρόσβασης στα δίκτυα, ρυθµίσεις 
για τη διαχείριση των δικτύων µεταφοράς και διανοµής και τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό των 
∆ιαχειριστών του Συστήµατος µεταφοράς και του ∆ικτύου διανοµής από τις δραστηριότητες της 
παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.  

 
Ειδικότερα, περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αδειών βάση 

αντικειµενικών, διαφανών και αµερόληπτων κριτηρίων, κανόνες αναφορικά µε τις υποχρεώσεις 
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και κυρίως η θεµελίωση, από το έτος 2007, της ελευθερίας 
όλων των καταναλωτών να επιλέγουν προµηθευτή. 

 
Το ∆εκέµβριο του 2005, ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων ο ν.3426/2005 (54), µε τον 

οποίον εναρµονίστηκε πλήρως η εθνική νοµοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2003/54 
 

Παραγωγή 
 

Κατά τις διατάξεις του ν.2773/1999, είχε επιλεγεί το σύστηµα της αδειοδότησης για όλες τις 
µονάδες του διασυνδεδεµένου Συστήµατος και τις µονάδες ΑΠΕ και µικρής ΣΗΘ των µη 
διασυνδεδεµένων νησιών. Ενόψει των νέων ρυθµίσεων της ισχύουσας οδηγίας 2003/54, µε τις 
διατάξεις του ν.3426/2005 προβλέπεται η καθιέρωση συστήµατος χορήγησης αδειών παραγωγής 
κατόπιν αιτήσεως και για θερµικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που αφορούν τα Μη 
∆ιασυνδεδεµένα Νησιά. Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε κριτήρια αντικειµενικά, αµερόληπτα και 
µη εισάγοντα διακρίσεις, και προβλέπεται ειδικότερα στον Κανονισµό Χορήγησης Αδειών 
Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/54/ΕΚ, 
διαδικασία διαγωνισµού προβλέπεται µόνον χάριν της διασφάλισης του εφοδιασµού στις περιοχές 
των µη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα αποµονωµένα µικροδίκτυα 
για τα οποία δίνεται η δυνατότητα χορήγησης παρέκκλισης.(55) 
 

Μεταφορά 
 

Σύµφωνα µε την οδηγία 2003/54, επιβάλλεται ο νοµικός διαχωρισµός των δραστηριοτήτων 
αυτών, χωρίς απαραίτητα αυτό να συνεπάγεται και µεταβολή της ιδιοκτησίας – κυριότητας των 
περιουσιακών στοιχείων. Οι διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς και διανοµής θα πρέπει να έχουν 
ουσιαστικά δικαιώµατα λήψεως αποφάσεων όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 
αναγκαία για τη συντήρηση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων, στις περιπτώσεις που τα 
εν λόγω περιουσιακά στοιχεία λειτουργούν και βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία κάθετα 
ολοκληρωµένων επιχειρήσεων. Στην περίπτωση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ο νοµικός 
διαχωρισµός έχει ήδη πραγµατοποιηθεί µε τις διατάξεις του ν.2773/1999, µε τις οποίες συστάθηκε 
η εταιρεία «∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.».  

 
Πλέον, µε τις διατάξεις του ν.3426/2005 ενισχύονται τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του 

∆ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς σχετικά µε την ανάπτυξη και συντήρηση του 
Συστήµατος, δεδοµένου ότι κατά τα οριζόµενα στη οδηγία 2003/54, ο ∆ιαχειριστής αυτός είναι 
πλέον αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του 
Συστήµατος. Η ∆ΕΗ ως Κύριος του Συστήµατος υποχρεούται στην ανάπτυξη αυτού σύµφωνα µε 
τον προγραµµατισµό του ∆ΕΣΜΗΕ που εγκρίνεται µε Υπουργική Απόφαση στη µορφή Μελέτης 
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Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς (Μ.Α.Σ.Μ.). Ήδη, έχουν εκδοθεί δύο ΜΑΣΜ, της 
περιόδου 2005 – 2009 και της περιόδου 2006 – 2010.  

 
Παράλληλα, µε τις διατάξεις του νέου νόµου ενισχύεται και η ανεξαρτησία του ∆ΕΣΜΗΕ 

έναντι της ∆ΕΗ Α.Ε., ενόψει της απαγόρευσης συµβατικής σχέσης των µελών του ∆ιοικητικού του 
Συµβουλίου µε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή την προµήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας, των περαιτέρω υποχρεώσεων λειτουργικού διαχωρισµού που βαρύνουν τα πρόσωπα που 
είναι αρµόδια για τη διαχείριση του Συστήµατος, της διαδικασίας µεταφοράς προσωπικού από τη 
∆ΕΗ στον ∆ΕΣΜΗΕ καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης και τήρησης Κώδικα ∆εοντολογίας. 
 

∆ιανοµή 
 

Ο ν.3426/2005 προβλέπει διάκριση των δραστηριοτήτων διαχείρισης του ∆ικτύου διανοµής 
από τις δραστηριότητες που αφορούν την κυριότητα του ∆ικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται 
ότι η κυριότητα του ∆ικτύου διανοµής ολόκληρης της χώρας παραµένει στη ∆ΕΗ, ενώ η διαχείριση 
του ∆ικτύου ∆ιανοµής ανατίθεται στον «∆ιαχειριστή του ∆ικτύου». Ο Κύριος του ∆ικτύου 
αναλαµβάνει µε τις διατάξεις του νόµου σηµαντικές αρµοδιότητες για τη σύνδεση των νέων 
χρηστών, την καθηµερινή λειτουργία και συντήρηση του ∆ικτύου, καθώς και για την ανάπτυξή του. 

 
Σύµφωνα µε το νέο νόµο, και µε σκοπό τον πλήρη νοµικό διαχωρισµό προβλέπεται ο 

∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. να αναλάβει τις αρµοδιότητες και του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και να 
µετονοµαστεί σε «∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος και ∆ικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», 
µε διακριτικό τίτλο «∆ΕΣ∆ΗΕ Α.Ε.». 

 
Μέχρι τη δηµιουργία του συνδυασµένου ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και του ∆ικτύου, τις 

αρµοδιότητες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ασκεί η ∆ΕΗ Α.Ε. και για το σκοπό αυτόν λαµβάνει 
προσωρινή άδεια διαχείρισης του ∆ικτύου, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ.  

 
Αναφορικά µε τη διαχείριση του ∆ικτύου ∆ιανοµής των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νήσων, 

∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών ορίζεται η ∆ΕΗ Α.Ε. Για το σκοπό αυτό της 
χορηγείται άδεια αποκλειστικής διαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, µε την οποία 
καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις της επιχείρησης ιδίως σε σχέση µε θέµατα 
αποτελεσµατικού λειτουργικού διαχωρισµού της δραστηριότητας διαχείρισης του δικτύου σε σχέση 
µε τις άλλες δραστηριότητες της παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Περαιτέρω, 
ρυθµίζονται και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις και δικαιώµατα της ∆ΕΗ ως ∆ιαχειρίστριας του 
∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.  

 
Προµήθεια 

 
Αναγνωρίζεται δικαίωµα επιλογής προµηθευτή για όλους τους καταναλωτές πλην των 

οικιακών. Για τους τελευταίους το δικαίωµα αυτό αναγνωρίζεται από 1.7.2007. Εξαίρεση 
προβλέπεται για τους καταναλωτές που είναι εγκατεστηµένοι σε Αποµονωµένα Μικροδίκτυα για τα 
οποία τυχόν έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 της οδηγίας 
2003/54/ΕΚ. 

 
Επισηµαίνεται ότι η απαίτηση για προσκόµιση µακροχρόνιων εγγυήσεων εξασφάλισης 

παραγωγικού δυναµικού που είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος, η οποία είχε εισαχθεί µε το 
ν.3175/2003, καταργείται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας προµήθειας. Ειδικότερα, η 
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υποχρέωση των προµηθευτών κατά την άσκηση της δραστηριότητας προµήθειας να προσκοµίζουν 
ικανοποιητικές µακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το Σύστηµα, ρυθµίζεται πλέον µε τις διατάξεις του Κώδικα 
∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
 

Τέλος, η χορήγηση άδειας προµήθειας στη ∆ΕΗ κατ’ αποκλειστικότητα αναφέρεται µόνον 
για τα αποµονωµένα µικροδίκτυα της παρ. 3 του άρθρου 11, ήτοι για τις περιπτώσεις εκείνες για τις 
οποίες έχει δοθεί παρέκκλιση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ. 
 

Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 
 

Με το ν.3426/2005 ρυθµίζεται η χορήγηση άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την 
υποχρέωση λήψης άδειας για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα 
από γνώµη της ΡΑΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν έκτακτες ανάγκες για τον 
απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασµό µη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας χορηγείται µόνον στη ∆ΕΗ Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Αδειών, µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.  

 
Αναφορικά µε τα µη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, τα οποία εµπίπτουν στον ορισµό των 

αποµονωµένων µικροδικτύων και για τα οποία έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, πλην των περιπτώσεων της παραγωγής από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από υβριδικούς σταθµούς, καθώς και των αυτοπαραγωγών, άδεια 
παραγωγής χορηγείται µόνο στη ∆ΕΗ Α.Ε. Επίσης, προβλέπεται ότι η ∆ΕΗ Α.Ε. βαρύνεται µε την 
υποχρέωση απρόσκοπτου εφοδιασµού των αποµονωµένων µικροδικτύων για τα οποία της 
χορηγείται σχετική άδεια καθώς και για τη διασφάλιση της µακροχρόνιας οικονοµικής λειτουργίας 
των ηλεκτρικών συστηµάτων των νησιών αυτών. 
 

Τιµολόγια και τήρηση λογαριασµών 
 

 Σύµφωνα µε το ν.3426/2005, µε εξαίρεση τα τιµολόγια προµήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, 
τα τιµολόγια µε βάση τα οποία οι κάτοχοι άδειας εισπράττουν τίµηµα ή τέλος ή οποιαδήποτε 
αντιπαροχή για τις υπηρεσίες που παρέχουν, δεν ισχύουν αν δεν εγκριθούν από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης. Στο ίδιο πλαίσιο και προκειµένου να διασφαλιστεί η µε εύλογες τιµές πρόσβαση 
τρίτων στο Σύστηµα, τα τιµολόγια πρόσβασης στο Σύστηµα και στο ∆ίκτυο καταρτίζονται βάσει 
µεθοδολογίας που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.  

 
Ειδικότερα, µε σαφή στόχο την αποφυγή των διακρίσεων, των διασταυρούµενων 

επιδοτήσεων και τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, επιβάλλεται στις ολοκληρωµένες 
επιχειρήσεις, η υποχρέωση να τηρούν χωριστούν λογαριασµούς για κάθε µία από της 
δραστηριότητες παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής και προµήθειας, όπως ακριβώς θα έπρατταν εάν 
οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις. Για τον ίδιο λόγο, η ΡΑΕ 
εγκρίνει τη µεθοδολογία τήρησης των εν λόγω λογαριασµών. 
 

 
 

Νέος Κ∆Σ&ΣΗΕ 
 

Ο νέος Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Κ∆Σ&ΣΗΕ) συµπεριέλαβε τροποποιήσεις σε σχέση µε προηγούµενα σχέδια, οι οποίες 
εντοπίζονται στη δηµιουργία αγοράς επικουρικών υπηρεσιών που ενσωµατώνεται στον Ηµερήσιο 
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Ενεργειακό Προγραµµατισµό και βελτιστοποιείται ταυτόχρονα µε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 
Στόχοι του νέου Κ∆Σ&ΣΗΕ είναι αφενός η εισαγωγή διαφανών κανόνων λειτουργίας της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, και αφετέρου η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης προµηθευτών, 
παραγωγών, και πελατών στα φυσικά µονοπώλια του Συστήµατος µεταφοράς και ∆ικτύου 
διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας µε τους ίδιους όρους και ίδιο κόστος.  

 
Κατά τις διατάξεις του Κ∆Σ&ΣΗΕ δύνανται να δραστηριοποιηθούν και να συµµετέχουν στον 

Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό (ΗΕΠ), οι Ανεξάρτητοι Παραγωγοί οι οποίοι µπορούν να 
εγχέουν στο Σύστηµα την ενέργεια που παράγουν οι Μονάδες τους ή να εξάγουν ενέργεια µέσω 
των διασυνδέσεων, οι Προµηθευτές, οι οποίοι απορροφούν ενέργεια από το Σύστηµα και 
τροφοδοτούν τους τελικούς Πελάτες τους καθώς και διενεργούν εισαγωγές ή εξαγωγές ηλεκτρικής 
ενέργειας µέσω των διασυνδέσεων, και οι Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες οι οποίοι µπορούν να 
προµηθεύονται από την ηµερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας την ενέργεια που καταναλώνουν οι 
ίδιοι. 

 
Κατά τις διατάξεις του Κ∆Σ&ΣΗΕ προβλέπονται οι εξής επιµέρους αγορές και µηχανισµοί, 

οι όποιοι συνθέτουν τη συνολική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: 
 
• Ο ΗΕΠ που συνιστά τη χονδρεµπορική αγορά µέσω της οποίας συναλλάσσεται το 

σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας και των συµπληρωµατικών προϊόντων αυτής: 
 

• Ηµερήσια Χονδρεµπορική Αγορά Ενέργειας, όπου συναλλάσσεται το σύνολο της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται και καταναλώνεται στην επικράτεια, και στην 
οποία προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια και αµείβονται οι εγχώριοι παραγωγοί και οι 
εισαγωγείς και αντίστοιχα απορροφούν και χρεώνονται οι εκπρόσωποι του εγχώριου 
φορτίου και οι εξαγωγείς. Ηµερήσια Αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών, όπου 
εξασφαλίζονται οι αναγκαίες επικουρικές υπηρεσίες και εφεδρείες. Η αγορά εφεδρειών 
καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας για διασφάλιση της 
ποιότητας και αξιοπιστίας της τροφοδοσίας τους. Αγορά ∆ιευθέτησης Αποκλίσεων, 
όπου εκκαθαρίζονται οποιεσδήποτε έκτακτες συναλλαγές πραγµατοποιήθηκαν για την 
εξασφάλιση της φυσικής ισορροπίας του Συστήµατος κατά την Ηµέρα Κατανοµής.  

• Αγορά Μακροχρόνιας Αξιοπιστίας Ισχύος, όπου οι παραγωγοί αµείβονται για τη 
διατήρηση των µονάδων τους σε λειτουργική ετοιµότητα.  

 
Κώδικας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου διανοµής 
 

Η διαχείριση του ∆ικτύου όλης της χώρας, τόσο του διασυνδεδεµένου µε το Σύστηµα όσο και 
αυτού των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, γίνεται σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του 
∆ικτύου (56). 

Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες 
 

Με τον Κώδικα Προµήθειας σε Πελάτες – έκδοση 1 (57) για Επιλέγοντες και Έκδοση 2 (58) 
για µη Επιλέγοντες πελάτες καθορίζονται οι γενικοί όροι των συµβάσεων προµήθειας.  

 
4.4.2. Υφιστάµενη Κατάσταση 

 
Η πρωτογενής ενέργεια που χρησιµοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

είναι ο λιγνίτης, όπως φαίνεται και από το ισοζύγιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ. Το 
ηλεκτρικό σύστηµα της Ελλάδας διακρίνεται στο Εθνικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (Ε.∆.Σ.) και 
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στο Νησιωτικό Σύστηµα. Το σύστηµα µεταφοράς του Εθνικού ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος 
απαρτίζεται από γραµµές µεταφοράς υψηλής (150kV) και υπερυψηλής (400 kV) τάσης. Οι σταθµοί 
παραγωγής του Ηλεκτρικού Συστήµατος διακρίνονται σε:  

• Σταθµούς παραγωγής Ε.∆.Σ. 
• Αυτόνοµους Σταθµούς Παραγωγής του νησιωτικού συστήµατος. 

Σταθµός Αρ. µονάδων Εγκατ. Ισχύς (MW)  Περιοχή 
 

Αγίου ∆ηµητρίου 5 1587 ∆. Μακεδονία 
 

Καρδιάς 4 1200 ∆. Μακεδονία 
 

Πτολεµαϊδας 4 620 ∆. Μακεδονία 
 

Αµυνταίου 2 600 ∆. Μακεδονία 
 

Αλιβερίου 4 380 Ευβοια 
 

Λαυρίου 4 1197 Αττική 
 

Αγ. Γεωργίου 2 360 Αττική 
 

Μεγαλόπολης 4 850 Πελοπόννησος 
 

Λιπτολ 2 43 ∆. Μακεδονία 
 

Αργοστολίου 1 11,6 Ν. Ιονίου 
 

Ζακύνθου 1 27 Ν. Ιονίου 
 

Πίνακας 4. 2 Θερµικοί σταθµοί παραγωγής ∆ΕΗ (Πηγή: ∆ΕΗ, 2001) 
 

Ονοµα ΥΗΣ Αρ. µονάδων Εγκατ. Ισχύς (MW)  Περιοχή 
 

Αγρας 2 50 Μακεδονία 
 

Εδεσσαίος 1 19 Μακεδονία 
 

Ασωµάτων 2 108 Μακεδονία 
 

Μακροχώρι (*)  3 10,8 Μακεδονία 
 

Πολύφυτο 3 375 Μακεδονία 
 

Σφηκιά 3 315 Μακεδονία 
 

Θησαυρός 3 384 Θράκη 
 

Πλατανόβρυση 2 116 Θράκη 
 

Καστράκι 4 320 Κεντρ. Ελλάδα 
 

Κρεµαστά 4 437 Κεντρ. Ελλάδα 
 

Πλαστήρας 3 130 Κεντρ. Ελλάδα 
 

Στράτος Ι 2 150 Κεντρ. Ελλάδα 
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Ονοµα ΥΗΣ Αρ. µονάδων Εγκατ. Ισχύς (MW)  Περιοχή 

Πουρνάρι Ι & ΙΙ 5 332,4 Ηπειρος 
 

Πηγές Αώου 2 210 Ηπειρος 
 

Λούρος 3 10,3 Ηπειρος 
 

Λάδωνας 2 70 Πελοπόννησος 
 

* Συνεχούς ροής  
Πίνακας 4. 3 Υδροηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής ∆ΕΗ (ισχύς µεγαλύτερη από 10 MW) (Πηγή: ∆ΕΗ, 2001)  
 

Η συνολική ισχύς θερµικών σταθµών αυτοπαραγωγών γιά παραγωγή ηλεκτρισµού ή/και 
θερµότητας είναι 250MW.  

 
Όσον αφορά το νησιωτικό σύστηµα η υφιστάµενη κατάσταση είναι:   
 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ   
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΓΚΑΤ/ΝΗ 
ΙΣΧΥΣ (kW)  

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΖΗΤΗΣΗ   

(kW)  

ΕΤΗΣΙΑ 
ΖΗΤΗΣΗ   
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(MWh)  
 

ΚΡΗΤΗ 

ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ 

ΧΑΝΙΑ 

 
Σύνολο 

 

192800 

328400 

 
521200 

 

407200 1924571 

 

ΡΟ∆ΟΣ ΣΟΡΩΝΗ 206000 126800  
 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 240 95 276 
 

ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 360 220 755 
 

ΑΜΟΡΓΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ 2650 2190 6295 
 

ΑΝΑΦΗ ΑΝΑΦΗ 355 340 607 
 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 140 38 96 
 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1600 1350 3818 
 

∆ΟΝΟΥΣΑ ∆ΟΝΟΥΣΑ 210 150 284 
 

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ 270 195 408 
 

ΙΚΑΡΙΑ ΙΚΑΡΙΑ 6900 5400 18570 
 

ΚΕΑΣ*** ΚΕΑΣ*** - - - 
 

ΚΥΘΝΟΣ ΚΥΘΝΟΣ 2300 1960 5216 
 

ΛΕΣΒΟΣ ΛΕΣΒΟΣ 49500 45700 209733 
 

ΛΗΜΝΟΣ ΛΗΜΝΟΣ 8900 11700 47130 
 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 390 320 1239 
 



∆ιεύρυνση Ευρωπαϊκών ∆ιαδροµών Ενεργειακού Εφοδιασµού και Ανάλυση Σχετιζόµενων Παραµέτρων 
  

Κεφάλαιο 4: Παρούσα Κατάσταση & Προοπτικές προς την Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασµού του Ελληνικού 
Ενεργειακού Συστήµατος 

123 
 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ   
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΓΚΑΤ/ΝΗ 
ΙΣΧΥΣ (kW)  

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΖΗΤΗΣΗ   

(kW)  

ΕΤΗΣΙΑ 
ΖΗΤΗΣΗ   
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(MWh)  

ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 21200 17500 51802 
 

ΟΘΩΝΟΙ ΟΘΩΝΟΙ 270 240 498 
 

ΠΑΤΜΟΣ ΠΑΤΜΟΣ 4380 3580 11348 
 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2200 2400 7098 
 

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ 2000 1900 4777 
 

ΣΙΦΝΟΣ ΣΙΦΝΟΣ 4300 3360 9437 
 

ΣΚΥΡΟΣ ΣΚΥΡΟΣ 4500 3750 12403 
 

ΣΥΜΗ ΣΥΜΗ 4350 1950 7814 
 

ΣΥΡΟΣ ΣΥΡΟΣ 20000 18700 85117 
 

ΣΑΜΟΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΣ 46080 24400 99372 
 

ΧΙΟΣ-ΨΑΡΑ ΧΙΟΣ 38780 29800 136334 

 ΨΑΡΡΑ* 345 - - 
 

ΑΝ∆ΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ ΑΝ∆ΡΟΣ 9400 9300 32613 
 

ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ ΘΗΡΑ 22200 22700 67122 
 

ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-  
ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ 

3740 4380 12563 

 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-  
ΤΕΛΕΝ∆ΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ- ΚΩΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-

ΤΗΛΟΣ-ΓΥΑΛΙ 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ 69600 57300 217824 

 ΚΩΣ** 60500  - 

 ΝΙΣΥΡΟΣ* -  - 
 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ 9000 6500 24369 
 

ΜΗΛΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ ΜΗΛΟΣ 7600 5970 23912 
 

ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ-
ΗΡΑΚΛΕΙΑ  

-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 

ΠΑΡΟΣ 43250 36000 117513 

 

*Ο σταθµός έπαυσε τη λειτουργία του και παραµένει σε εφεδρεία  
** Ο σταθµός λειτουργεί παράλληλα µε τον ΑΣΠ Καλύµνου  
*** Ο σταθµός έπαυσε τη λειτουργία του και αποξηλώθηκε  
Πίνακας 4. 4 Νησιωτικό σύστηµα (Πηγή: ∆ΕΗ, 2001) 

Η καθυστέρηση που σηµειώθηκε κατά την τελευταία 6ετία (από τον Φεβρουάριο του 2001, 
όταν τυπικά άνοιξε η αγορά), δηµιούργησε ασφυκτικές συνθήκες για το εν λειτουργία σύστηµα και 
τεράστιες ανάγκες για την κάλυψη της διαρκώς αυξανόµενης ζήτησης. Η ∆ΕΗ αναγκάστηκε µε 
νόµο να µην κατασκευάσει νέες µονάδες (αν και αυτός ο περιορισµός έχει πια αρθεί), µετά την 
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τελευταία του Λαυρίου, ενώ οι ιδιώτες δίσταζαν να επενδύσουν όσο υπήρχαν εκκρεµότητες µε το 
θεσµικό πλαίσιο και τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς: σηµειώθηκαν τρεις αλλαγές του 
θεσµικού πλαισίου, υπήρξαν δεκάδες υπουργικές αποφάσεις και πολλαπλάσιες συζητήσεις. 

 
Έτσι, ελάχιστοι από τους ενδιαφερόµενους προχώρησαν σε επενδύσεις. Οι πιο σοβαρές 

κινήσεις σηµειώθηκαν τα τελευταία δύο µε τρία χρόνια. Εξαίρεση αποτέλεσε ο όµιλος «Ελληνικά 
Πετρέλαια» ο οποίος βρίσκεται κατά το ήµισυ υπό κρατικό έλεγχο και κατά το υπόλοιπο ήµισυ υπό 
τον έλεγχο του οµίλου Λάτση. Η µονάδα της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε την πρώτη που λειτούργησε 
υπό ιδιωτικά κριτήρια και στο πλαίσιο της απελευθερωµένης αγοράς. Η πρωτοπορία της 
Ενεργειακή Θεσσαλονίκης, µε τη µονάδα των 390 MW περίπου, αποτέλεσε το επίκεντρο της 
προσοχής προκειµένου να µην επαναληφθούν αντίστοιχα λάθη από τους υπόλοιπους ιδιώτες 
επενδυτές και προκειµένου να διαµορφωθούν οι οριστικοί κανόνες λειτουργίας της αγοράς. 

 
Οι επενδύσεις στον ενεργειακό τοµέα απαιτούν τη διάθεση τεράστιων κεφαλαίων, σε µεγέθη 

που θεωρούνται υπερβολικά για µία σχετικά µικρή αγορά όπως η Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, 
µε την κατοχύρωση από κάποιον ιδιώτη σηµαντικής θέσης στην αγορά, ο ιδιώτης αυτός επενδυτής 
αποκτά σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων ιδιωτών επενδυτών καθώς θα είναι δύσκολο για 
τους ανταγωνιστές να διεκδικήσουν µερίδια, έχοντας να αντιµετωπίσουν ταυτόχρονα και τη ∆ΕΗ. 
Η ιδιαιτερότητα αυτή του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος ήταν γνωστή σε όλους τους 
επενδυτές αλλά κανείς δεν δέσµευσε κεφάλαια καθώς προσέβλεπαν στην παροχή εγγυήσεων για τη 
µελλοντική απόδοση των επενδύσεων που σχεδίαζαν. Ακόµη, η χώρα έχει µία ακόµη 
ιδιαιτερότητα: οι όµιλοι που διεκδικούν µία θέση στην ηλεκτροπαραγωγή συµµετέχουν στους 
διαγωνισµούς για µονάδες της ∆ΕΗ, στο πλαίσιο του προγράµµατος αντικατάστασης των 
παλαιότερων σταθµών.  

 
Σύµφωνα µε υπολογισµούς που επικαλείται η ηγεσία του υπουργείου ανάπτυξης, οι 

επενδύσεις στον ενεργειακό τοµέα τα επόµενα χρόνια θα ανέλθουν σε περίπου 4,5 δισ. € χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη το ποσό των περίπου 2,5 – 3 δισ. €, που θα επενδυθούν για τη συντήρηση και 
την αναβάθµιση µονάδων. Εξάλλου το γεγονός της απόκτησης από την ∆ΕΗ του δικαιώµατος 
ελεύθερης αντικατάστασης µονάδων χωρίς να υπάρχει όριο ισχύος σηµαίνει ότι τα παραπάνω ποσά 
ίσως αποτελούν µια συντηρητική εκτίµηση. Τα οικονοµικά αυτά µεγέθη προσελκύουν τους 
ελληνικούς οµίλους που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια και µαζί µε αυτούς τους µεγάλους 
ξένους συµµάχους τους. 

 
Η αλλαγή του υπολογισµού στην οριακή τιµή συστήµατος (ΟΤΣ), που έγινε στις αρχές του 

2006, µε πρωτοβουλία της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, λειτούργησε ως καταλύτης για την 
προσέλκυση ιδιωτικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της 
ενέργειας. Από τις αρχές του 2006, µε βάση τη νέα µεθοδολογία που εφαρµόζεται µε απόφαση της 
ΡΑΕ, η ΟΤΣ σχεδόν διπλασιάστηκε κατά µέσο όρο. Η εξέλιξη αυτή δηµιούργησε σηµαντικό 
οικονοµικό βάρος στη ∆ΕΗ, καθώς αναγκάζεται να εισάγει στο σύστηµα τις φθηνές µονάδες και να 
ξαναγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια ακριβότερα. Επίσης, ιδιαίτερα ελκυστικά είναι τα κίνητρα για 
κατασκευή µονάδας, µέσω των διαγωνισµών του ∆ΕΣΜΗΕ, καθώς ο ανάδοχος του έργου θα 
επιδοτείται για το 70% της παραγωγής επί µία 12ετία. Με άλλα λόγια, η παραγωγή θα απορροφάται 
εγγυηµένα, ενώ το µεγαλύτερο µέρος της επένδυσης είναι εξασφαλισµένο, επιταχύνοντας και το 
χρόνο απόσβεσης. 

 
Επιπλέον, ένα άλλο πεδίο δραστηριοποίησης των ιδιωτών επενδυτών το οποίο παραµένει 

ανεκµετάλλευτο είναι η απελευθερωµένη αγορά της οικιακής κατανάλωσης. Από τον Ιούλιο του 
2007 µε βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οικιακή κατανάλωση ηλεκτρισµού έχει 
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απελευθερωθεί. Η Ελλάδα τυπικά έχει προσαρµοστεί στις κοινοτικές κατευθύνσεις, ωστόσο καµία 
ιδιωτική εταιρεία δεν είναι έτοιµη να προσφέρει παρόµοιες υπηρεσίες σε καταναλωτές για οικιακή 
χρήση. 

 
Γενικά, οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς είναι µεγάλες. Η 6ετής καθυστέρηση για την 

πραγµατική απελευθέρωση των αγορών της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου δηµιούργησε 
νέα δεδοµένα, που προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες στους ιδιώτες να δραστηριοποιηθούν. Τα 
τελευταία χρόνια, µόλις δύο µεγάλες θερµοηλεκτρικές µονάδες δηµιουργήθηκαν στη χώρα εκτός 
συστήµατος ∆ΕΗ. Πρόκειται για το σταθµό ηλεκτροπαραγωγής των Ελληνικών Πετρελαίων στη 
Θεσσαλονίκη, όπως έχει ήδη αναφερθεί, και τη µονάδα του Ήρωνα (όµιλος ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ) στη 
Βοιωτία, που κατασκευάστηκε για να υποστηρίξει ως εφεδρική το ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας 
την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων. Μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε η µονάδα της Αλουµίνιον 
της Ελλάδος στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, η οποία σχεδιάστηκε για να καλύψει τις παραγωγικές 
ανάγκες της εταιρείας, αλλά πλέον απέκτησε εµπορικό χαρακτήρα. Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο 
λειτουργεί υπέρ όσων επιδιώκουν να γίνουν ηλεκτροπαραγωγοί. Υπάρχουν οι εγγυήσεις για τη 
χρηµατοδότηση των επενδύσεων, αλλά και οι συνθήκες για την σύντοµη απόσβεση των 
κεφαλαίων. 

 
∆ΕΗ 
 

Η επιδίωξη της γερµανικής RWE να συνεργαστεί µε τη ∆ΕΗ στην κατασκευή νέου 
παραγωγικού δυναµικού στην Ελλάδα, αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον επιχειρήσεων γερµανικών 
συµφερόντων για την ελληνική αγορά. Στο παρελθόν αρκετοί µεγάλοι όµιλοι από τη χώρα της 
Κεντρικής Ευρώπης είχαν ενδιαφερθεί για την ελληνική αγορά, ως προγεφύρωµα για επέκταση στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, η κατάσταση που επικρατούσε στο ενεργειακό σύστηµα της 
χώρας µας, αλλά και τα θεσµικά προβλήµατα που καταγράφηκαν στο παρελθόν, οδήγησαν τους 
ξένους επενδυτές σε αδιαφορία και τελικά σε αποχώρηση. Το ίδιο συνέβη και µε άλλους 
ενεργειακούς οµίλους από χώρες της ίδιας περιοχής (Κεντρική Ευρώπη). 

 
Η RWE προσέφερε στην ελληνική επιχείρηση έτοιµες λύσεις για µονάδες λιθάνθρακα, τις 

οποίες η ίδια η γερµανική εταιρεία δεν µπορεί να εγκαταστήσει στη χώρα της, λόγω τοπικών 
αντιδράσεων. Για τη ∆ΕΗ η αρχική εκτίµηση ήταν ότι το γεγονός αυτό είναι µία σηµαντική 
ευκαιρία, εφόσον αποφάσισε να δηµιουργήσει τέτοιου τύπου µονάδες. Σε κάθε περίπτωση, το 
µοντέλο συνεργασίας που πρότειναν οι Γερµανοί είναι παρόµοιο µε εκείνο που χρησιµοποίησαν η 
Endesa και ο όµιλος Μυτιληναίου, αλλά είναι πρωτόγνωρο για τη ∆ΕΗ. 

 
Παρά τις καλές προθέσεις συνεργασίας, η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε και το σχέδιο 

ανάπτυξης λιθανθρακικών µονάδων της ∆ΕΗ σε συνεργασία µε την RWE το Μάιο του 2008 έβαινε 
προς µαταίωση. Σηµειώνεται ότι η συνεργασία της ∆ΕΗ µε την γερµανική εταιρία προκάλεσε 
απεργίες, καταλήψεις και εισβολές σε συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΗ από 
εργαζόµενους που διέβλεπαν προσπάθεια έµµεσης ιδιωτικοποίησης της εταιρίας ενώ οι κάτοικοι 
των περιοχών που προτάθηκαν για την κατασκευή των µονάδων αντέδρασαν έντονα µε 
αποτέλεσµα τα σχέδια να µείνουν σε αυτό το επίπεδο. Η όλη προσπάθεια αποστεώθηκε ώστε να 
κινδυνεύει να εφαρµοστεί στο ελάχιστο και αυτό εκτός συνόρων (Αλβανία).  

 
Ελληνικά Πετρέλαια 
 

Ένας ακόµη ισχυρός πόλος στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας έκανε την εµφάνιση του στα 
µέσα του Ιουλίου 2007. Πρόκειται για τη συµµαχία µεταξύ της ιταλικής Edison και του οµίλου 
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Ελληνικά Πετρέλαια. Οι δύο πλευρές δηµιούργησαν ένα νέο κοινοπρακτικό σχήµα, το οποίο θα 
αναλάβει όλες τις δραστηριότητες στην ηλεκτροπαραγωγή, όπως η εν λειτουργία µονάδα της 
Θεσσαλονίκης (ΕΝΘΕΣ), αλλά και οι δύο µονάδες που σχεδιάζονται από την Edison στη Θίσβη και 
στον Αστακό. Η συµφωνία µε την Edison, δηµιουργεί νέα δεδοµένα, καθώς το πρώτο 
χαρτοφυλάκιο αναφέρεται σε εγκαταστηµένη ισχύ της τάξεως των 1.400 MW. Περιλαµβάνονται η 
µονάδα των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη (390 MW), το 56% της µονάδας της Edison στη Θίσβη (420 
MW σε σύµπραξη µε Ελλ. Τεχνοδοµική και Βιοχάλκο), καθώς και η λιθανθρακική µονάδα που 
σχεδιάζει ο ιταλικός όµιλος στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, ισχύος 600 MW. Παράλληλα, η 
ελληνοιταλική κοινοπραξία θα προχωρήσει στην ανάπτυξη ή εξαγορά µονάδων ΑΠΕ, αλλά και σε 
άλλα ενεργειακά έργα, µε στόχο να ξεπεράσει τα 2.000 MW σε εγκατεστηµένη ισχύ στην Ελλάδα, 
ενώ θα αναπτύξει και δραστηριότητα στην εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, θα επιδιώξει να 
επεκτείνει τις δραστηριότητες στις αγορές ηλεκτρισµού των βαλκανικών χωρών, αλλά και στην 
παραγωγή και προµήθεια φυσικού αερίου. 

 
Ο ιταλικός όµιλος, σύµφωνα µε τον διευθύνοντα σύµβουλο Umberto Quadrino, προσβλέπει 

στην κατάληψη της δεύτερης θέσης στην Ελλάδα, έπειτα από το ∆ΕΗ, επιδιώκοντας να αποκοµίσει 
οφέλη από τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς. Ο όµιλος Edison έχει αναλάβει 
µαζί µε τη ∆ΕΠΑ την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού «Ποσειδών» που θα µεταφέρει 
φυσικό αέριο από το ελληνικό στο ιταλικό σύστηµα. Οι δύο εταιρείες ζήτησαν και έλαβαν άδεια 
από τις αρµόδιες αρχές της Ε.Ε. για αποκλειστική χρήση του µελλοντικού αγωγού, αποκλείοντας 
την πρόσβαση σε τρίτους. Η συµµαχία µε τα ΕΛΠΕ και οι συνέργιες που δηµιουργούνται είτε 
απευθείας είτε εµµέσως για τα µετοχικά σχήµατα των δύο πλευρών, αλλάζουν τα δεδοµένα στο 
χώρο του ηλεκτρισµού καθώς πλέον υπάρχει και τέταρτος ισχυρός διεκδικητής µεριδίου στην 
ελληνική αγορά. 

 
Όµιλος Κοπελούζου 
 

Η συνεργασία µε τον ρωσικό κολοσσό Gazprom διαρκεί ήδη πάνω από 15 χρόνια, µε την 
κοινή εταιρεία «Προµηθέας Gaz». Παράλληλα, ο όµιλος διαθέτει ισχυρή συµµαχία µε την ιταλική 
Enel µε την οποία δηµιούργησαν την κοινοπραξία Enelco. Πριν από µερικούς µήνες, οι Ιταλοί 
απέκτησαν επιπλέον ποσοστό στην κοινοπραξία, µε αποτέλεσµα να ελέγχουν πλέον το 75%, ενώ 
έθεσε υπό τον έλεγχο της κι όλες τις µονάδες ΑΠΕ του οµίλου Κοπελούζου. 

 
Το νέο επιχειρηµατικό σχήµα επιδιώκει να αξιοποιήσει τις άδειες για δύο µονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής, µία στον Έβρο και µία στη Βοιωτία. Ήδη, η Enelco έλαβε µέρος στον πρώτο 
διαγωνισµό του ∆ΕΣΜΗΕ για θερµοηλεκτρική µονάδα της τάξεως των 400 MW. Μάλιστα, η 
προσφορά θεωρήθηκε ως η καλύτερη, αλλά η υπόθεση αναµένει τις αποφάσεις των αρµοδίων 
οργάνων της Κοµισιόν καθώς υπήρξε προσφυγή από αντίπαλο στον διαγωνισµό. Παράλληλα, ο 
όµιλος Κοπελούζου µέσω άλλη θυγατρικής, της Damco Energy, διεκδικεί τα λιγνιτωρυχεία της 
Βεύης στη Φλώρινα, µέσω του αντίστοιχου διαγωνισµού. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι Ρώσοι 
συνεταίροι του ελληνικού οµίλου επιθυµούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα λιγνιτωρυχεία, µε 
στόχο να δηµιουργήσουν και δεύτερη λιγνιτική µονάδα στην ίδια περιοχή. Η πρώτη µονάδα στη 
Μελίτη κατασκευάστηκε από κοινοπραξία στην οποία συµµετείχαν η Gazprom και ο όµιλος 
Κοπελούζου, µε απευθείας ανάθεση, ως ανταποδοτικό έργο για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης 
του κεντρικού συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου στη χώρα µας. 

 
Ο ελληνικός όµιλος διαθέτει επίσης ποσοστό στην κοινοπραξία «Θράκη Α.Ε.», η οποία θα 

αναλάβει το ελληνικό ποσοστό στη ∆ιεθνή Εταιρεία κατασκευής και λειτουργίας του 
πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα, λόγω των ιδιαίτερα στενών σχέσεων µε 
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τη ρωσική πλευρά, παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο ως προς 
τη διευθέτηση των λεπτοµερειών που είναι σε εκκρεµότητα, ούτως ώστε να επέλθει οριστική 
συµφωνία µεταξύ των εταιρειών που θα λάβουν µέρος στο τελικό project. 

 
Το τριεθνές επενδυτικό σχήµα, είτε κατά δυάδες, είτε στο σύνολο του, αναµένεται να 

προωθήσει τα σχέδια για τουλάχιστον τρεις µονάδες, µία εκ των οποίων αναµένεται να λειτουργεί 
µε στερεά καύσιµα. Επίσης, αναµένεται να δηλώσει παρουσία σε όλους τους διαγωνισµούς, που θα 
κάνει η ∆ΕΗ για τη δηµιουργία νέων µονάδων, σε αντικατάσταση των παλαιοτέρων, που θα 
αποσυρθούν. Οι Ρώσοι θέλουν να αναπτύξουν κι άλλες δραστηριότητες, ζητώντας µερίδιο και στη 
λιανική αγορά, ενώ πιέζουν και για άλλες δουλειές, στην ηλεκτροπαραγωγή και στην υπόθεση των 
αγωγών.  

 
Όµιλος Μυτιληναίου 
 

Η διοίκηση της ελληνικής εταιρείας έχει δηλώσει ότι θα είναι παρούσα σε όλους τους 
ενεργειακούς διαγωνισµούς και αναπτύσσει τα σχέδια της µε νέα δυναµική που της παρέχει η 
στρατηγική συνεργασία µε τον ισπανικό όµιλο Endesa. Στις αρχές Αυγούστου 2007, µαζί µε τις 
τυπικές διαδικασίες για τη δηµιουργία της κοινοπραξίας Endesa Hellas, ανακοινώθηκαν οι νέοι 
στόχοι, που σε πρώτη φάση θα δηµιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο ενεργειακών µονάδων µε 
συνολική ισχύ τα 1.400 MW, έως το 2010, ενώ στη δεύτερη φάση, για την πενταετία που 
ακολουθεί (έως το 2015), η ισχύς αναµένεται να διπλασιαστεί. Έτσι το χαρτοφυλάκιο του οµίλου 
θα περιλαµβάνει όλες τις µορφές της ηλεκτροπαραγωγής (πλην πυρηνικών). Σε αυτή την 
περίπτωση, ο όµιλος θα αποτελέσει τον ηγέτη στην ιδιωτική ηλεκτροπαραγωγή και έναν εκ των 
ελαχίστων που µπορούν να απειλήσουν την κυριαρχία της ∆ΕΗ. 

 
Ήδη, ο ισπανικός όµιλος έχει καταβάλει την πρώτη δόση των κεφαλαίων που έχει υποχρέωση 

να συνεισφέρει, ενώ ο όµιλος Μυτιληναίου συνεισέφερε όλες τις ενεργειακές δραστηριότητες, 
συµπεριλαµβανοµένων των ΑΠΕ και της µονάδας του Αγίου Νικολάου. Η συγκεκριµένη µονάδα 
συµπαραγωγής µε εγκατεστηµένη ισχύ της τάξεως των 334MW ανήκε στην «Αλουµίνιον της 
Ελλάδος», θυγατρική του οµίλου Μυτιληναίου και πέρασε πλέον στην ιδιοκτησία της Endesa 
Ελλάς. Εντός του Σεπτεµβρίου 2007 προγραµµατιζόταν η σύνδεση της µε το δίκτυο. Ήδη, η 
Endesa Hellas υλοποιεί την κατασκευή της δεύτερης µονάδας συνδυασµένου κύκλου ισχύος 430 
MW στον Άγιο Νικόλαο, µε τεχνολογία General Electric και εκτελεστή τη ΜΕΤΚΑ. Ο 
προϋπολογισµός του έργου οριστικοποιήθηκε στα 232 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 46 εκατ. ευρώ 
έχουν ήδη καταβληθεί. Η µονάδα εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2009. 

 
Επίσης, σχεδιάζεται η κατασκευή και τρίτου σταθµού, ισχύος 400 MW, µε την οριστική θέση 

του να αποφασίζεται µετά την ολοκλήρωση της µελέτης σκοπιµότητας. Η κατασκευή του τρίτου 
σταθµού αναµενόταν να ξεκινήσει το πρώτο εξάµηνο του 2008. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι σχετικές 
διαδικασίες για την κατασκευή της µονάδας συνδυασµένου κύκλου και εγκατεστηµένης ισχύος 445 
MW που θα κατασκευαστεί στη βιοµηχανική περιοχή του Βόλου όπως αποφασίστηκε. Πρόκειται 
για την πρώτη άδεια για παρόµοια µονάδα που έχει λάβει ο όµιλος Μυτιληναίου και είχε 
περιληφθεί στις αρχικές αιτήσεις, που είχαν κατατεθεί στις αρµόδιες αρχές το 2001. Σύµφωνα µε 
στελέχη της ελληνο - ισπανικής κοινοπραξίας, το κόστος κατασκευής της εν λόγω µονάδας θα 
ανέλθει σε 280 εκατ. ευρώ, ενώ θα διαθέτει εξοπλισµό της General Electric κι αναµένεται να 
συµβάλει στη δηµιουργία 300 θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής και περίπου 50 
µόνιµων θέσεων κατά τη φάση λειτουργίας της Οι σχετικές διαπραγµατεύσεις µε τον ∆ιαχειριστή 
του Ελληνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ) έχουν ήδη ξεκινήσει, µε στόχο να έχει 
ολοκληρωθεί η σχετική υποδοµή τροφοδοσίας της µονάδας µε φυσικό αέριο, σε χρόνους που θα 
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συµβαδίζουν µε την πρόοδο των κυρίως έργων για τον σταθµό ηλεκτροπαραγωγής. Σύµφωνα µε 
ανακοίνωση της Endesa Hellas, ήδη αναζητείται και νέα τοποθεσία, για να κατασκευαστεί και 
τέταρτη µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο αρχικό σχέδιο της εταιρείας προβλέπεται η 
τελευταία αυτή µονάδα να έχει εγκατεστηµένη ισχύ της τάξεως των 450 MW. 

 
Παράλληλα, ο όµιλος Μυτιληναίου συµµετέχει σε συνεργασία µε τον όµιλο «Ελληνική 

Τεχνοδοµική» στο διαγωνισµό για την εκµετάλλευση του λιγνιτικού κοιτάσµατος στο Βεύη 
Φλωρίνης. Επίσης, διατηρεί συµφωνία συνεργασίας µε τον ισχυρό γαλλικό όµιλο 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού Alstom, µία από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου στον 
κόσµο. Η διοίκηση της Alstom επιδιώκει µέσω της Ελλάδας να αποκτήσει πρόσβαση και στις 
βαλκανικές αγορές, όπου κι εκεί θα υπάρξουν µεγάλα ενεργειακά έργα. Με την τεχνογνωσία και 
την εµπειρία που απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια, είτε µέσω της ΜΕΤΚΑ, είτε µε άλλες θυγατρικές, 
ο όµιλος Μυτιληναίου αναµένεται να διεκδικήσει την ανάληψη των νέων µονάδων της ∆ΕΗ, που 
θα αντικαταστήσουν τους παλαιούς και αντιπαραγωγικούς σταθµούς. Η απελευθέρωση του ορίου 
δηµιουργεί νέες προοπτικές. 

 
Στις επιτυχίες του οµίλου, θα πρέπει να συνυπολογιστεί η µετατροπή της µονάδας του Αγίου 

Νικολάου από αυτοπαραγωγή (δηλαδή για να καλύψει τις ανάγκες της εταιρείας), σε συµπαραγωγή 
(µπορεί να πουλάει στο σύστηµα), µε αποτέλεσµα να εισπράττει µε βάση την ΟΤΣ και να καλύπτει 
τις ανάγκες του «Αλουµινίου» µε το σαφώς φθηνότερο βιοµηχανικό ρεύµα της ∆ΕΗ. Ισχυρά 
πλεονεκτήµατα του οµίλου είναι η στρατηγική συνεργασία µε την Gazprom (συνιδιοκτήτες της 
«Προµηθέας Gaz»], τη µεγαλύτερη παραγωγό φυσικού αερίου στον κόσµο, αλλά και η συµµαχία 
µε τον ιταλικό όµιλο Enel, έναν από τους µεγαλύτερους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ευρώπη. 

 
ΤΕΡΝΑ και Ήρων 
 

Η µονάδα της θυγατρικής Ήρων στη Βοιωτία αποτελεί το πλεονέκτηµα του οµίλου ΓΕΚ – 
ΤΕΡΝΑ στην ενεργειακή αγορά. Η συγκεκριµένη µονάδα κατασκευάστηκε ως εφεδρεία για την 
περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων και παρέµενε εν ενεργεία, αν και την πρώτη περίοδο 
αντιµετώπισε σοβαρά προβλήµατα βιωσιµότητας. Η οριακή κατάσταση του συστήµατος της χώρας 
µας οδηγεί στην συχνότερη χρήση της µονάδας για την κάλυψη των αναγκών σε περιόδους αιχµής 
µε αποτέλεσµα η µονάδα να αποκτά διαφορετική σηµασία τόσο για τον όµιλο όσο και για το 
ηλεκτρικό σύστηµα. Η είσοδος στο Χρηµατιστήριο Αθηνών του ενεργειακού βραχίονα του οµίλου, 
της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή», σηµατοδοτεί µια νέα εποχή για τον όµιλο, είτε σε συνεργασία µε 
άλλους οµίλους, είτε σε αυτόνοµη πορεία. 

 
Ο όµιλος επιδιώκει να αξιοποιήσει την άδεια για µία επιπλέον µονάδα ισχύος έως 400MW 

στην Βοιωτία, ενώ της υπάρχουσα µονάδα του Ήρωνα ισχύος 147 MW την έχει εκµισθώσει για 3 
χρόνια στην ∆ΕΗ. Επίσης ο όµιλος σχεδιάζει να αξιοποιήσει τις πρώην εγκαταστάσεις των 
ορυχείων Σκαλιστήρι στο Μαντούδι Ευβοίας µε στόχο να δηµιουργήσει µία µονάδα µε καύσιµο τον 
λιθάνθρακα και µε ισχύ που θα ξεπερνά τα 600 MW.  

 
Σε κάθε περίπτωση, η µελλοντική θέση του οµίλου στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας εξαρτάται από τις συνεργασίες που θα αναπτύξει µε εγχώριους ή αλλοδαπούς 
στρατηγικούς συµµάχους. 

 
Όµιλος Βαρδινογιάννη 
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Ο Ισπανικός όµιλος Iberdrola, ένας από τους µεγαλύτερους παγκοσµίως σε αιολικές µονάδες, 
διατηρεί παρουσία στην Ελλάδα από το 2004 όταν απέκτησε συµµετοχή στην εταιρεία «Χ. Ρόκας», 
µία από τις πρωτοπόρες στα αιολικά πάρκα της χώρας. Από τον Οκτώβριο του 2006, η Iberdrola 
απέκτησε το 70% της εταιρείας «Κόρινθος Power», ενώ το υπόλοιπο 30% παραµένει στην Motor 
Oil. Με τη νέα συµµαχία, οι δύο πλευρές έθεσαν υποψηφιότητα για την απόκτηση µεριδίων στην 
απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η Motor Oil διαθέτει µία άδεια για θερµοηλεκτρική 
µονάδα στους Αγίους Θεοδώρους, εντός του διυλιστηρίου. Αυτή την άδεια αναµένεται να 
αξιοποιήσουν οι δύο πλευρές, ενώ δεν αποκλείεται µέσω της κοινοπραξίας να αναπτυχθούν και τα 
επόµενα σχέδια της Iberdrola στην ελληνική αγορά, όσον αφορά κυρίως τις µεγάλες θερµικές 
µονάδες. Ο ισπανικός όµιλος έχει τεχνογνωσία στις µεγάλες µονάδες µε καύσιµο το φυσικό αέριο, 
καθώς έχει αναπτύξει παρόµοια έργα σε ευρωπαϊκές χώρες και στη Λατινική Αµερική. 

 
Ο όµιλος Βαρδινογιάννη προόριζε τη µονάδα για την κάλυψη των αναγκών του διυλιστηρίου. 

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, η µονάδα της Motor Oil θα λειτουργεί ως συµπαραγωγός, παρέχοντας 
ισχύ στο σύστηµα, ενώ το διυλιστήριο θα καλύπτει τις ανάγκες του από τη ∆ΕΗ, µε βάση το 
φθηνότερο βιοµηχανικό τιµολόγιο. 

 
Η ελληνο - ισπανική συµµαχία θεωρείται µία από τις πιο ισχυρές ως προς τις οικονοµικές και 

πολιτικές διασυνδέσεις. Θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι η Κόρινθος Power θα λάβει µέρος 
και στους επόµενους διαγωνισµούς του ∆ΕΣΜΗΕ σε περίπτωση που δεν κατορθώσει να 
επικρατήσει στον πρώτο (59). 

 
4.5. Υ∆ΡΟΓΟΝΟ 

 
Προς το παρόν δεν υπάρχει βραχυπρόθεσµο πλάνο για την παραγωγή υδρογόνου στην 

Ελλάδα. Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, το ζήτηµα της παραγωγής υδρογόνου στην Ε.Ε. 
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

 
4.6. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα για ηλεκτροπαραγωγή δεν αποτελεί θεµιτή 

πρακτική. Η πολιτική ηγεσία της χώρας έχει εκφράσει την αντίθεσή της σε µια τέτοια προοπτική. 
Έτσι ο εµπλουτισµός του ενεργειακού µείγµατος της χώρας µε πυρηνικά δεν αναµένεται να συµβεί 
τα επόµενα χρόνια..



  

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
 
 
 

           

κεφ.  
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5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στα πλαίσια της µελέτης ExternE, η οποία παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3, µελετήθηκαν 

διαφορετικά σχέδια για την επέκταση ενός αυτόνοµου ενεργειακού συστήµατος και αξιολογήθηκαν 
τόσο µε βάση το κοινωνικό όσο και το ατοµικό κόστος. Τα αποτελέσµατα της εργασίας 
αποσαφήνισαν αν η ενσωµάτωση του εξωτερικού κόστους µεταβάλει σηµαντικά τις επενδύσεις 
στον ενεργειακό τοµέα του ηλεκτρισµού (60).  

 
Η µελέτη αναφέρεται στο νησί της Κρήτης το οποίο αντιµετωπίζει σηµαντικό πρόβληµα αφού 

το σύστηµα βρίσκεται στα όριά του. Το κύριο ερώτηµα που εγείρεται είναι σε πιο βαθµό θα έπρεπε 
να συνεισφέρουν οι Α.Π.Ε., που βρίσκονται σε αφθονία, στην ηλεκτροπαραγωγή. Η προσέγγιση 
του ζητήµατος έγινε µε βάση τον ενεργειακό σχεδιασµό έτσι ώστε τα σχέδια για την επέκταση της 
ισχύος να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στην προβλεπόµενη ζήτηση και να εξασφαλίζουν την 
ευστάθεια του συστήµατος. Ειδικότερα, προσδιορίστηκε το αξιοποιήσιµο δυναµικό των 
ανανεώσιµων στην Κρήτη όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού της συστήµατος 
όπως η εγκατεστηµένη ισχύς, η καµπύλη διάρκειας φορτίου και άλλοι περιορισµοί που αφορούν 
την ζήτηση και τεχνικούς λόγους. 

 
Τα εξωτερικά κόστη που υπολογίστηκαν αντιπροσωπεύουν κυρίως κόστη από επιπτώσεις της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία, στην γεωργία, στα δάση και στα υλικά καθώς και 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή (γαλήνη/ ηρεµία),εργασιακή υγεία, βιοποικιλότητα και στην 
κλιµατική αλλαγή. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η υπεισερχόµενη αβεβαιότητα εξετάστηκαν 
διάφορα σενάρια για τον υπολογισµό των εξωτερικών κοστών. Η διεξαγωγή ανάλυσης ευαισθησίας 
ήταν απαραίτητη προκειµένου να διαπιστωθεί το εύρος των τιµών που αποδίδονται στα εξωτερικά 
κόστη σε κάθε σχέδιο επέκτασης και προκειµένου να επικυρωθούν οι προτεραιότητες του 
σχεδιασµού. 

 
5.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΤΟΥ 
 

Το τέταρτο σε µέγεθος νησί της Μεσογείου έχει πληθυσµό 540.000 περίπου (65 κάτοικοι ανά 
km2) και παρουσιάζει µεγάλη ανάπτυξη εξαιτίας κυρίως του τουρισµού. Το σύστηµα της Κρήτης 
είναι αυτόνοµο και εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τις εισαγωγές πετρελαίου από την 
ηπειρωτική Ελλάδα. Το δίκτυο των συµβατικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρισµού έχει 
συνολική ισχύ περίπου 521 MW. Ονοµαστικά υπάρχουν 6 ατµογεννήτριες συνολικής ισχύος 
111,25 MW και µία εσωτερικής καύσης (diesel) ισχύος 49,12 MW. Προκειµένου να ικανοποιηθεί η 
αιχµή του συστήµατος, ο διαχειριστής έχει εγκαταστήσει ένα εργοστάσιο συνδυασµένου κύκλου 
(134,4MW) και αεριοστροβιλικές γεννήτριες (218,7 MW) που χαρακτηρίζονται από υψηλούς 
ρυθµούς κατανάλωσης καυσίµου. 

 
Εξαιτίας του τουριστικού χαρακτήρα της ανάπτυξης του νησιού, η ζήτηση για ηλεκτρισµό 

αυξάνεται συνεχώς και παρουσιάζει εποχικότητα. Το γεγονός αυτό προκαλεί σφάλµατα στην 
λειτουργία του συστήµατος και απαιτεί την υιοθέτηση ακριβών λύσεων τις ώρες αιχµής αφού 
τίθενται σε λειτουργία οι αεριοστρόβιλοιs. Γίνεται φανερό ότι υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης νέων 
εργοστασίων χωρίς ωστόσο να υπάρχει σύµπνοια ως προς τον τύπο τους. 

 
Για να διερευνηθεί το ζήτηµα διαµορφώθηκαν τρία διαφορετικά σενάρια κάθε ένα από τα 

οποία υποθέτει διαφορετική διείσδυση των Α.Π.Ε. στο σύστηµα. Και τα τρία προοριζόταν για την 
κάλυψη της ζήτησης του 2005 και χαρακτηρίζονταν από µία συγκεκριµένη καµπύλη διάρκειας 
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φορτίου. Υποτίθεται ότι όλα υφιστάµενα εργοστάσια παραµένουν σε λειτουργία παρά την 
δηµιουργία νέων κέντρων ηλεκτροπαραγωγής (συµβατικών ή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας). 
Ωστόσο, ο συντελεστής φόρτισής τους µπορεί να αλλάξει ανάλογα µε τον τύπο των εργοστασίων 
που θα εισαχθούν στο σύστηµα. 

 
Για να διαµορφωθούν τα τρία σενάρια, ο συντελεστής φόρτισης των συµβατικών µονάδων 

καθορίστηκε λαµβάνοντας υπόψη παραµέτρους και τεχνικούς περιορισµούς όπως η µέση ετήσια 
διαθεσιµότητα κτλ. Έτσι, οι µηχανές diesel και οι ατµογεννήτριες που είναι λιγότερο ευέλικτες και 
οικονοµικότερες βρίσκονται υπό συνεχή λειτουργία ενώ πιο ακριβές µονάδες τίθενται σε 
λειτουργία για την κάλυψη της αιχµής. Αντίθετα ο προγραµµατισµός των µονάδων Α.Π.Ε. στοχεύει 
στην µεγιστοποίηση της παραγωγής από αυτές λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνικά τους 
χαρακτηριστικά και χωρίς να µεταβάλουν το τεχνικό ελάχιστο (technical minimal) των συµβατικών 
µονάδων.  

 
• Συµβατικό σχέδιο: Η βασική υπόθεση του σεναρίου ήταν ότι το πλούσιο δυναµικό σε 

Α.Π.Ε. της Κρήτης παραµένει αναξιοποίητο. Η επέκταση θα περιοριστεί µόνο σε µία 
καινούρια συµβατική µονάδα – σταθµό συνολικής ισχύος 200MW αποτελούµενη από 
τρεις ατµοκίνητες µονάδες και δύο µηχανές εσωτερικής καύσης κάθε µία από τις 
οποίες έχει ισχύ 40MW. Η µόνη µονάδα που θα χρησιµοποιεί Α.Π.Ε. είναι το υπάρχον 
µικρό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που θα συνεχίζει να λειτουργεί. 

• Σχέδιο Α.Π.Ε.: Το σχέδιο υποθέτει ότι οι ανανεώσιµες θα αξιοποιηθούν σε µεγάλο 
βαθµό έτσι ώστε η συνολική ετήσια παραγωγή να φτάσει το 23,7% της 
προβλεπόµενης ζήτησης. Περιλαµβάνει την εγκατάσταση αρκετών αιολικών πάρκων 
συνολικής ισχύος 150MW, µίας µονάδας καύσης βιοµάζας των 30MW και 9 µικρών 
υδροηλεκτρικών µονάδων µε συνολική ισχύ 6MW. Ωστόσο προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήµατος, οι συµβατικές µονάδες που 
προβλέφθηκαν στο προηγούµενο σχέδιο θα κατασκευαστούν µε εξαίρεση µία µονάδα 
ατµού. 

• Σχέδιο εκτεταµένης χρήσης Α.Π.Ε.: Το σχέδιο στοχεύει στην διείσδυση των Α.Π.Ε. σε 
ποσοστό 34,9% της προβλεπόµενης ζήτησης σε ηλεκτρισµό. Ειδικότερα περιλαµβάνει 
την εγκατάσταση 205 MW αιολικών πάρκων, δύο µονάδων καύσης βιοµάζας 
συνολικής ισχύος 60MW και 9 µικρών υδροηλεκτρικών µονάδων συνολικής ισχύος 6 
MW. Οι καινούριες συµβατικές µονάδες θα περιοριστούν σε δύο ατµογεννήτριες και 
µία µηχανή εσωτερικής καύσης. 
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Η ετήσια ηλεκτροπαραγωγή του 2005 κατά κατηγορία µονάδων και κατά σχέδιο 
παρουσιάζεται παρακάτω. 

 
Πίνακας 5. 1 Παραγωγή ηλεκτρισµού στην Κρήτη το 2005 ανάλογα µε το ακολουθούµενο σενάριο(πηγή ExternE, 
Externalities of Energy vol. 10:National Implementation) 

 
Το κόστος που επιβαρύνει τους ιδιώτες ποικίλει ανάλογα µε τον τύπο της ενέργειας και τον 

τύπο της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται και περιλαµβάνει: 
 
• Το κόστος επένδυσης: µειώνεται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε την διάρκεια ζωής του 

εργοστασίου. 
• Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης: εξαρτάται κατά πολύ από την «συµπεριφορά» 

(τεχνολογικά) της µονάδος, από τους κανόνες ασφαλείας και από το απαιτούµενο 
εργατικό δυναµικό. Χωρίζεται σε σταθερό κόστος, που περιλαµβάνει όλα τα εργατικά 
κόστη (π.χ. µισθοδοσία) και το κόστος ασφάλισης, και το µεταβλητό κόστος που 
αναφέρονται στην αποθήκευση καυσίµου, στην διάθεση του ηλεκτρισµού, στις εργασίες 
συντήρησης και αποκατάστασης. 

• Το κόστος καυσίµου: συνήθως λαµβάνεται ξέχωρα και ποικίλει σε ένα εύρος τιµών που 
εξαρτάται από τον τύπο της ενέργειας και την τεχνολογία που χρησιµοποιείται κατά την 
παραγωγή. 

 
Τα παραπάνω είδη κόστους προσδιορίστηκαν για κάθε κατηγορία µονάδος στα παραπάνω 

σχέδια. Ο µέσος όρος ζωής των εξεταζόµενων µονάδων λαµβάνεται ίσος µε 35 χρόνια για τις 
συµβατικές µονάδες, 15 χρόνια για τα αιολικά πάρκα, 25 χρόνια για τiς µονάδες βιοµάζας και 50 
χρόνια για τα µικρά υδροηλεκτρικά. Επιπλέον έχει υποτεθεί προεξοφλητικό επιτόκιο 6% (discount 
rate). Οι µονάδες που βασίζονται στις ανανεώσιµες χαρακτηρίζονται από υψηλά κόστη επένδυσης 
και από µηδενικά (αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά) ή σχετικά χαµηλά κόστη καυσίµου (βιοµάζα). 
Αντίθετα, οι συµβατικές µονάδες και ειδικά οι αεριοστροβιλικές (gas turbines) δεν απαιτούν 
σηµαντικό κόστος επένδυσης αλλά το κόστος που σχετίζεται µε την λειτουργία και την συντήρηση 
και µε την κατανάλωση καυσίµου είναι ιδιαίτερα υψηλό (πίνακας 5.2). 
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Πίνακας 5. 2 Κόστος λειτουργίας µονάδων ηλεκτροπαραγωγής (πηγή ExternE, Externalities of Energy vol. 10:National 
Implementation) 

 
Τα εξωτερικά κόστη που σχετίζονται µε την εξεταζόµενες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής 

υπολογίστηκαν µε βάση την γενική µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ExternE. Για 
τις µονάδες που καταναλώνουν πετρέλαιο αυτό περιλαµβάνει ζηµιές από την ατµοσφαιρική 
ρύπανση στην ανθρώπινη υγεία, στην γεωργία, στα υλικά, ζηµιές από εργατικά ατυχήµατα, από την 
άνοδο της θερµοκρασίας του πλανήτη καθώς και ζηµιές από την µεταφορά και επεξεργασία του 
πετρελαίου. Παρακάτω, στους πίνακες 5.3 και 5.4, παρατίθενται τα υπολογισµένα εξωτερικά 
κόστη. 

 
Πίνακας 5. 3 Εξωτερικά κόστη που σχετίζονται µε την ηλεκτροπαραγωγή από συµβατικές µονάδες (πηγή ExternE, 
Externalities of Energy vol. 10:National Implementation). 

VSL�Value of Statistical Life37 
YOLL�Years Of Life Lost 

                                                 
37 Το κόστος του θανάτου συνήθως αξιολογείται και εκτιµάται µε την αξία αποφυγής του (Value of Prevented 
Fatality�VPF). Ο όρος VPF συχνά συναντάται και ως value of statistical life (VSL). Στην πραγµατικότητα, το VSL 
είναι το χρηµατικό ποσό το οποίο είναι διατεθειµένος κάποιος να καταβάλει προκειµένου να  µειώσει ή και να 
εξαλείψει τον κίνδυνο ενός πρόωρου θανάτου. 
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Πίνακας 5. 4 Εξωτερικά κόστη που σχετίζονται µε τις ΑΠΕ (πηγή ExternE, Externalities of Energy vol. 10:National 
Implementation) 

 
Οι κυριότερες επιπτώσεις από την λειτουργία των µονάδων βιοµάζας είναι οι ίδιες µε αυτές 

που προσδιορίζονται για τα συµβατικά εργοστάσια πετρελαίου. Στην περίπτωση της αιολικής 
ενέργειας και της υδραυλικής, τα κύρια συστατικά του εξωτερικού κόστους αποδίδονται στην 
ηχορύπανση και στα εργατικά ατυχήµατα. Οι επιπτώσεις από την ηχορύπανση ποικίλουν σε µεγάλο 
βαθµό ανάλογα µε την τοποθεσία των αιολικών πάρκων στα σχέδια. Μία σταθµισµένη µέση τιµή 
0,732 mECU/kWh χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των εξωτερικών κοστών. Επιπλέον ζηµιές 
που υπολογίζονται είναι για την αιολική αυτές που προκύπτουν από την χρήση του εδάφους και 
από την LCA ανάλυση των ανεµογεννητριών ενώ όσον αφορά τα υδροηλεκτρικά αυτές που 
προκύπτουν από την επιβάρυνση της γεωργίας και των δασικών εκτάσεων. 

 
Μια σύγκριση µεταξύ των εξωτερικών κοστών που αποδίδονται στις συµβατικές πηγές 

ενέργειας και στις ανανεώσιµες αποκαλύπτει ότι τα εξωτερικά κόστη των συµβατικών µορφών 
ενέργειας είναι σηµαντικά υψηλότερα από αυτά των ανανεώσιµων. 

 
5.3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ 

 
Τα παραχθέντα ιδιωτικά, κοινωνικά και εξωτερικά κόστη που υπολογίστηκαν στα τρία 

εναλλακτικά σχέδια είναι παρουσιάζονται στον πίνακα 5.5 παρακάτω. 

 
Πίνακας 5. 5 Ετήσια έξοδα ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη (πηγή ExternE, Externalities of Energy vol. 10:National 
Implementation) 
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Ανά µονάδα ενέργειας τα κόστη διαµορφώνονται όπως φαίνονται στον πίνακα 7.25. 
 

 
Πίνακας 5. 6 Κόστη ηλεκτροπαραγωγής ανά µονάδα ενέργειας. (πηγή ExternE, Externalities of Energy vol. 10:National 
Implementation) 

 
Οι υποθέσεις που έγιναν για τους παραπάνω υπολογισµούς είναι προεξοφλητικό επιτόκιο 3% 

και άνοδος της θερµοκρασίας σύµφωνα µε το mid σενάριο 3%. 
 
Με µια µατιά, γίνεται φανερό ότι όσον αφορά το ιδιωτικό κόστος το συµβατικό σχέδιο είναι η 

πιο οικονοµική λύση για την επέκταση του συστήµατος ενώ το σχέδιο εκτεταµένης χρήσης των 
Α.Π.Ε. είναι το πιο ακριβό. Στη βάση όµως των εξωτερικών κοστών η σειρά αντιστρέφεται 
(εκτεταµένη χρήση Α.Π.Ε.> Σχέδιο Α.Π.Ε. >Συµβατικό σχέδιο). Η διαφορά είναι τέτοια ώστε 
υπερκαλύπτεται το όφελος από το χαµηλό ιδιωτικό κόστος. Η ίδια κατάταξη προκύπτει και όσον 
αφορά το κοινωνικό κόστος των τριών σχεδίων. 

 
Με άλλα λόγια όσο πιο βαθιά είναι η διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ηλεκτρικό σύστηµα τόσο 

χαµηλότερο είναι το κοινωνικό κόστος της παραγόµενης ενέργειας. Προκειµένου να επικυρωθεί το 
παραπάνω, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας µε αναφορά στις υποθέσεις για την διάρκεια 
ζωής του ανθρώπου και την άνοδο της θερµοκρασίας (που είναι και οι πυλώνες του εξωτερικού 
κόστους που υπολογίστηκε για τα συµβατικά εργοστάσια). 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι υποθέσεις για τα 5 εναλλακτικά σενάρια που 

εξετάσθηκαν επιπλέον του βασικού. 

 
Πίνακας 5. 7 Υποθέσεις για τα 5 σενάρια της µελέτης ανάλυσης ευαισθησίας του κοινωνικού κόστους παραγωγής 
ενέργειας από την διείσδυση των ΑΠΕ(πηγή ExternE, Externalities of Energy vol. 10:National Implementation) 

 
Οι χαµηλότερες τιµές εξωτερικού κόστους σχετίζονται µε το σενάριο 4 ενώ οι υψηλότερες µε 

το σενάριο 5. Ωστόσο και τα έξι σενάρια δίνουν τελικά την ίδια ποιοτική κατάταξη. Οµοίως τα 
κοινωνικά κόστη που υπολογίστηκαν σε κάθε ένα από τα παραπάνω σενάρια επιβεβαιώνουν ότι το 
συµβατικό σχέδιο είναι το λιγότερο «ελκυστικό» από τα 3 για την επέκταση της ισχύος της Κρήτης. 



∆ιεύρυνση Ευρωπαϊκών ∆ιαδροµών Ενεργειακού Εφοδιασµού και Ανάλυση Σχετιζόµενων Παραµέτρων 
  

Κεφάλαιο 5: Μελέτη Περιπτωσιολογικής Επιλογής Κατάλληλης Ενεργειακής Πολιτικής για την Κρήτη 
137 

 

 
Εικόνα 5.1 Συνολικά κοινωνικά κόστη για τα 3 εναλλακτικά σενάρια επέκτασης της ισχύος της Κρήτης(πηγή ExternE, 
Externalities of Energy vol. 10:National Implementation). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κεφ.  
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6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Όλες οι προβλέψεις για την µελλοντική ζήτηση ενέργειας συγκλίνουν στο ότι αναµένεται να 
υπάρξει σηµαντική αύξηση. Το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο στην αύξηση του πληθυσµού του 
πλανήτη όσο και στην ραγδαία ανάπτυξη ορισµένων περιοχών του. Το υψηλότερο ποσοστό 
αύξησης αναµένεται να προέλθει από την Κίνα και γενικά από τις αναπτυσσόµενες χώρες της 
Λατινικής Αµερικής και της Ασίας. Σηµειώνεται ότι σήµερα ένα µεγάλο µέρος της ανθρωπότητας 
δεν έχει πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. 

 
Η ανάπτυξη του κόσµου και του σύγχρονου ανθρώπινου πολιτισµού στηρίχθηκε κυρίως σε 

ορυκτές µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δηλαδή σε πηγές ενέργειας µε πεπερασµένα αποθέµατα. 
Οι τεχνολογίες που δηµιουργήθηκαν προκειµένου να αξιοποιηθούν τα ορυκτά καύσιµα είχαν ως 
συνέπεια την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 

 
Τα τελευταία χρόνια, οπότε οι αρνητικές συνέπειες της κατανάλωσης ορυκτών καυσίµων 

έγιναν ευρύτερα γνωστές, παρουσιάστηκε στροφή του ενδιαφέροντος σε εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας. Έτσι αρχικά η πυρηνική ενέργεια εισήχθη στα ενεργειακά µείγµατα αρκετών χωρών και 
στη συνέχεια το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις ΑΠΕ. Οι τελευταίες συνεισφέρουν στην 
διαποικίλιση του ενεργειακού ισοζυγίου, στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, στην 
διατήρηση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου ενώ ταυτόχρονα συνιστούν µια ανεξάντλητη πηγή 
ενέργειας. Έτσι, οι τεχνολογίες που σχετίζονται µε τις ΑΠΕ βρίσκονται υπό συνεχή εξέλιξη ενώ το 
εγκατεστηµένο δυναµικό των ΑΠΕ αυξάνει συνεχώς σε παγκόσµια κλίµακα..  

 
Η Ευρώπη αποτελεί πρωτοπόρο δύναµη στην ανάπτυξη και την προώθηση των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας γεγονός που αποδεικνύεται και από τις µελέτες που έχει διεξαγάγει και 
εξακολουθεί να χρηµατοδοτεί προκειµένου οι ΑΠΕ να διεισδύσουν σε σηµαντικό βαθµό στο 
ενεργειακό της µίγµα. Η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό µείγµα της Ε.Ε. συνιστά βασικό 
πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής καθώς η Ε.Ε. αποτελεί τον µεγαλύτερο εισαγωγέα ενέργειας 
παγκοσµίως. Το γεγονός αυτό την καθιστά ευάλωτη στις διάφορες διεθνείς συγκυρίες που 
επηρεάζουν την τροφοδοσία της αλλά και το κόστος µε το οποίο αυτή πραγµατοποιείται. Η 
εξασφάλιση του ενεργειακού ανεφοδιασµού της Ε.Ε. αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
οικονοµική ανάπτυξή της. 

 
Από τις µελέτες που διεξήχθησαν και χρηµατοδοτήθηκαν στα πλαίσια της Ε.Ε. προέκυψε ότι 

προκειµένου να προωθηθούν οι ΑΠΕ και να µην υποσκελίζονται από τις συµβατικές πηγές 
ενέργειας, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση στις διάφορες µελέτες της έννοιας του εξωτερικού 
κόστους, η οποία έχει ήδη περιγραφεί σε προηγούµενο κεφάλαιο. Με τον τρόπο αυτό, οι 
συµβατικές πηγές ενέργειας υποσκελίζονται από τις ΑΠΕ καθώς σε γενικές γραµµές το εξωτερικό 
κόστος που αποδίδεται στις πρώτες είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από αυτό που αποδίδεται στις 
ΑΠΕ. Πέρα όµως του εξωτερικού κόστους που πρέπει να αποδίδεται στις πηγές ενέργειας 
προκειµένου να υπάρξει µια πιο αντικειµενική αξιολόγηση και ιεράρχησή τους, σηµαντικός είναι 
και ο τρόπος της στατιστικής αντιµετώπισης του ζητήµατος της παραγωγής ενέργειας. Και αυτό 
διότι ανάλογα µε την ακολουθούµενη µέθοδο, τα αποτελέσµατα/συµπεράσµατα από τις διάφορες 
µελέτες µπορούν να υποβαθµίσουν την αποτελεσµατικότητα των ΑΠΕ. Έτσι, η υιοθέτηση της 
µεθόδου της υποκατάστασης, που αναλύθηκε πρωτύτερα, δεν υποβαθµίζει την προώθηση των ΑΠΕ 
σε σχέση µε την µέθοδο που χρησιµοποιείται σήµερα από την Eurostat. 

 
Παρόλο αυτά, η χρήση συµβατικών πηγών ενέργειας, παρά την προδιαγραφόµενη σηµαντική 

αύξηση του δυναµικού των ΑΠΕ, θα είναι κυρίαρχη για τις επόµενες δεκαετίες στον παγκόσµιο 
ενεργειακό χάρτη. Χώρες που ήδη έχουν κυρίαρχο ρόλο στον τοµέα της ενέργειας, από συµβατικά 
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καύσιµα, και της εµπορίας της, αναµένεται να ισχυροποιήσουν ακόµα περισσότερο τον ρόλο τους. 
Από τα συµβατικά καύσιµα, σηµειώνεται ότι η αγορά του φυσικού αερίου γνωρίζει την µεγαλύτερη 
ανάπτυξη καθώς η χρήση του φυσικού αερίου παράγει µικρότερη ποσότητα αέριων ρύπων σε 
σχέση µε τον άνθρακα και το πετρέλαιο. Η κατανάλωση των τελευταίων αναµένεται να αυξηθεί 
καθώς ο βαθµός ωριµότητας των τεχνολογιών που σχετίζονται µε τις πηγές αυτές είναι µεγάλος. 
Εξάλλου η ηλεκτροπαραγωγή, ιδιαίτερα οι µονάδες βάσης των ενεργειακών συστηµάτων, 
στηρίζεται στην κατανάλωση πετρελαίου και άνθρακα. 

 
6.2. Υ∆ΡΟΓΟΝΟ 

 
Το υδρογόνο ως φορέας ενέργειας αποτελεί έναν φιλικό προς το περιβάλλον καύσιµο στο 

βαθµό που η παραγωγή του προκύπτει µε κατανάλωση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η 
κατανάλωση του υδρογόνου ως καυσίµου δεν επιβαρύνεται ουσιαστικά µε έκλυση αέριων ρύπων 
και έτσι οποιαδήποτε περιβαλλοντική επιβάρυνση προκύπτει µόνο κατά το στάδιο της παραγωγής 
του. 

 
Όσον αφορά την Ε.Ε. η εγχώρια παραγωγή του υδρογόνου δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή 

δυναµικότητα. Η παραγωγή υδρογόνου σε εξωτερικά κέντρα παραγωγής και η εισαγωγή του στην 
Ε.Ε. συνιστά µια ενδιαφέρουσα πρόταση που όµως χρήζει περεταίρω έρευνας χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι η πολιτική αυτή δεν είναι οικονοµικά βιώσιµη. Το υδρογόνο ως καύσιµο απευθύνεται 
στον µεταφορικό τοµέα και η παραγωγή ή εισαγωγή του σε µεγάλες ποσότητες θα πρέπει να 
ξεκινήσει αφού η διείσδυση οχηµάτων, τεχνολογικά συµβατών µε την κατανάλωση υδρογόνου, 
είναι σχετικά µεγάλη (της τάξεως του 10% του στόλου). Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι το κόστος του 
υδρογόνο ως καύσιµου εκτιµάται ότι θα είναι αρκετά µεγαλύτερο της βενζίνης. Το γεγονός αυτό 
αφορά την περίοδο κατά την οποία η τιµή του πετρελαίου ήταν κάτω από 100$/βαρέλι. Η ανοδική 
πορεία που παρουσιάζει η τιµή του πετρελαίου (135$/ βαρέλι περίπου, Ιούνιος 2008) καθιστά 
ελκυστικότερη την χρήση του υδρογόνου στις µεταφορές. 

 
Πέρα από το υψηλό κόστος παραγωγής του υδρογόνου, ακόµα και µε χρήση ΑΠΕ, στα 

αρνητικά της χρήσης του υδρογόνου ως καυσίµου συγκαταλέγεται η ενεργειακή πυκνότητα του 
που είναι µικρή σε σχέση µε τον άνθρακα, τα πυρηνικά και το φυσικό αέριο. 

 
Όσον αφορά την Ελλάδα, η παραγωγή υδρογόνου από αυτήν περιορίζεται σε τρεις 

ενεργειακούς διαδρόµους εκ των οποίων οι δύο εµπλέκουν την Ελλάδα και την Βουλγαρία για την 
παραγωγή υδρογόνου από υδραυλική ενέργεια και βιοµάζα ενώ ο άλλος αφορά την παραγωγή 
υδρογόνου από βιοµάζα της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ωστόσο το κόστος των διαδροµών αυτών 
είναι αρκετά υψηλό σε σχέση µε άλλους ενεργειακές διαδροµές του υδρογόνου. 

 
6.3. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
Στην πυρηνική ενέργεια οφείλεται σήµερα το 16% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

παγκοσµίως. Παρά τις επιφυλάξεις της ανθρωπότητας για την χρήση των πυρηνικών στην 
ηλεκτροπαραγωγή εξαιτίας της πιθανότητας ατυχήµατος και των σοβαρών συνεπειών που 
προκύπτουν από αυτά, η πυρηνική ηλεκτροπαραγωγή προκαλεί λίγη ρύπανση και δεν παράγει 
ουσιαστικά κανένα αέριο του θερµοκηπίου. Ωστόσο η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων από 
την διαδικασία της ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί ακόµα ένα σηµαντικό και δυσεπίλυτο πρόβληµα 
της χρήσης πυρηνικής ενέργειας. 
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Με βάση την υφιστάµενη εικόνα του παγκόσµιου ενεργειακού τοπίου, η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικά καύσιµα θα εξακολουθήσει να αποτελεί συνήθη πρακτική στο 
µέλλον. ∆ιάφορες χώρες έχουν ανακοινώσει στους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς την πρόθεσή 
τους για επέκταση ή ανανέωση του πυρηνικού δυναµικού τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι 
η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναµένεται να αυξηθεί σε µεγαλύτερο βαθµό από την ζήτηση 
ενέργειας γενικά καθώς ο ηλεκτρισµός αποτελεί την πιο κατάλληλη µορφή ενέργειας για τελική 
κατανάλωση. Η µεγάλη ενεργειακή πυκνότητα των πυρηνικών απαντά στο πρόβληµα της αύξησης 
της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Εξάλλου, η µακρά πλέον εµπειρία λειτουργίας πυρηνικών 
αντιδραστήρων έχει ως αποτέλεσµα την κατασκευή ασφαλέστερων σταθµών. Έτσι, η µεγάλη 
ανησυχία που προξενούσε η χρήση των πυρηνικών στην κοινή γνώµη έχει αρχίσει να καταλαγιάζει 
ισχυροποιώντας την θέση της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό σκηνικό. 

 
Όσον αφορά την Ελλάδα, η χρήση της πυρηνικής στην ηλεκτροπαραγωγή δεν αναµένεται να 

λάβει χώρα σύντοµα. 
 

6.4. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
 
Η χρήση φυσικού αερίου τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και στην τελική κατανάλωση 

προσφέρει τόσο στην διαποικίλιση του ενεργειακού µίγµατος. όσο και στην περιβαλλοντική 
προστασία καθώς από την χρήση του φυσικού αερίου, σε σχέση µε τα άλλα ορυκτά καύσιµα, 
προκύπτουν µικρότερες ποσότητες αερίων του θερµοκηπίου. 

 
Η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ε.Ε. θα αυξηθεί σηµαντικά τα επόµενα χρόνια µε αποτέλεσµα 

οι χώρες που προµηθεύουν την Ευρώπη µε φυσικό αέριο (Νορβηγία, Ρωσία και Αλγερία) να 
ισχυροποιήσουν την ήδη παγιωµένη θέση τους στον ενεργειακό χάρτη. Επιπλέον, προκειµένου να 
ικανοποιηθεί η µελλοντική ζήτηση είναι απαραίτητη η εύρεσης νέων προµηθευτών φυσικού 
αερίου. Έτσι, περιοχές όπως η Μέση Ανατολή (και ειδικά το Κατάρ), η περιοχή της Κασπίας, η 
Νιγηρία, η Αίγυπτος και η Λιβύη αναµένεται να αυξήσουν θεαµατικά το δυναµικό τους. Από την 
άλλη, η Ε.Ε. πρέπει να αναπτύξει το δίκτυο αγωγών της και τις εγκαταστάσεις της περαιτέρω για 
να ανταποκριθεί στις εξελίξεις. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να ενισχυθεί η διασύνδεση της Β. 
Ευρώπης µε την Ν. Ευρώπη προκειµένου οι ποσότητες φυσικού αερίου να διακινούνται χωρίς τον 
κίνδυνο εµφάνισης µποτιλιαρίσµατος. Η µεταφορά του φυσικού αερίου µέσω σωλήνων θα είναι 
κυρίαρχη, ως προς τον όγκο της διακινούµενης ποσότητας, σε σχέση µε την θαλάσσια µεταφορά 
του. 

 
Η ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων προκειµένου να ικανοποιηθεί η µελλοντική ζήτηση 

υπόκειται σε αβεβαιότητες και ρίσκα τα οποία θα πρέπει να περιοριστούν στον βαθµό που αυτό 
επιτρέπεται. Προκειµένου να επιτευχθεί το τελευταίο, είναι αναγκαία η λήψη πολιτικών µέτρων και 
η σταθεροποίηση του νοµοθετικού πλαισίου που αφορά την εξέλιξη των σχετικών υποδοµών. 

 
Όσον αφορά την Ελλάδα, το εσωτερικό δίκτυο διασύνδεσης της χώρας βρίσκεται ακόµα υπό 

ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ∆ΕΣΦΑ ανακοίνωσε ένα επενδυτικό πρόγραµµα ύψους ενός 
δις. ευρώ για τα επόµενα χρόνια ενώ στην τελική κατανάλωση το φυσικό αέριο κάλυψε το 2005 το 
7,5% της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης. Η συνολική ζήτηση της χώρας σε φυσικό αέριο 
καλύπτεται από εισαγωγές που γίνονται από τη Ρωσία (85%), µέσω της Βουλγαρίας, και σε µορφή 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) από την Αλγερία (15%). Σηµειώνεται ότι το 2005, οι 
συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν στα 2,8 δισ κµ. και το 2006 σε 3,1 δισ. κµ. Σε σχέση 
µε το 1998 η τελική κατανάλωση φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί γεγονός που δείχνει τον 
ρυθµό διείσδυσής του. 
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Επιπλέον, στην Κρήτη θα κατασκευαστεί σταθµός υποδοχής LNG προκειµένου το φυσικό 
αέριο να ενταχθεί στο ενεργειακό της σύστηµα. Πέρα από την κατανάλωση του ως τελικού 
προϊόντος, θα κατασκευαστούν και µονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο για να 
καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού. Η χρήση του φυσικού αέριου στην 
ηλεκτροπαραγωγή θα επεκταθεί και στην ηπειρωτική Ελλάδα αλλά όχι σε µεγάλο βαθµό. 

 
Η ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου που συνδέει την 

Ελλάδα µε την Τουρκία σε συνδυασµό µε την ολοκλήρωση του αγωγού Μπουργκάς – 
Αλεξανδρούπολη (πετρελαιαγωγός), που έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται, και του αγωγού 
Nord Stream (φυσικού αερίου), που θα συνδέει την Ελλάδα µε την Ιταλία, θα ισχυροποιήσει την 
θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη καθώς θα αποτελεί σηµαντικό ενεργειακό κόµβο. 

 
6.5. ΒΙΟΜΑΖΑ – ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 

 
Η χρήση της βιοµάζας στην ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί έναν τρόπο για οικολογική 

παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας. Επίσης, η βιοµάζα κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο (66%) στην 
ενέργεια από Α.Π.Ε. που παράγεται στην E.E., αλλά σε ένα πολύ µικρό κοµµάτι της πίτας της 
συνολικής ενεργειακής παραγωγής της Ε.Ε.(2005). Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Ε.Ε. έχει 
δεσµευτεί µέχρι το 2010 το 5,75% της τελικής κατανάλωσης καυσίµων του µεταφορικού τοµέα να 
καλύπτεται από βιοκαύσιµα. Ωστόσο, η διείσδυση των βιοκαυσίµων και η ανάπτυξη των 
ενεργειακών καλλιεργειών για την επίτευξη του παραπάνω στόχου δεν θα πρέπει να συµβεί σε 
βάρος της υφιστάµενης χλωρίδας και των καλλιεργειών που είναι απαραίτητες για την διατροφή. 
Σηµειώνεται ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει πλέον στραφεί στα βιοκαύσιµα 2η γενιάς που 
αναµένεται να επιφέρουν µείωση του κόστους παραγωγής τους. 

 
Στην Ελλάδα, η έλλειψη γνώσης και συστηµατικού προγραµµατισµού είναι τα κυριότερα 

προβλήµατα στον τοµέα της βιοµάζας και των βιοκαυσίµων. Παρά το ευνοϊκό θεσµικό πλαίσιο, 
προβλήµατα στην αποφορολόγηση και στην κατανοµή της παραγωγής ανά παραγωγό 
δυσχεραίνουν την ανάπτυξη. Η πρώτη ύλη για την παραγωγή των βιοκαυσίµων εισάγεται καθώς 
δεν υπήρξε προγραµµατισµός για την δηµιουργία ενεργειακών καλλιεργειών ενώ οι µονάδες που 
κατασκευάστηκαν υπολειτουργούν αφού το ποσό που τους κατανέµεται είναι υποπολλαπλάσιο της 
δυναµικότητάς τους. Επιπλέον πρόβληµα αποτελεί η φθηνή εισαγωγή ποσοτήτων από τις ΗΠΑ 
εξαιτίας των υψηλών επιδοτήσεων που παρέχονται εκεί στους παραγωγούς. Σηµειώνεται ότι στην 
Ελλάδα τα προωθούµενα καύσιµα είναι η βιοαιθανόλη και το βιοντίζελ. Σήµερα λειτουργούν και 
παραδίδουν προϊόν 8 µονάδες βιοντίζελ, ενώ έχει ανακοινωθεί και η πρόθεση δηµιουργίας 3 – 4 
νέων µονάδων (συνολικής δυναµικότητας παραγωγής 6 – 8 µεγαλύτερη από τον στόχο του 2010 ) 
Για την παραγωγή βιοαιθανόλης δεν έχει υπάρξει ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον. Βασική αιτία, 
εκτός από τη µεγάλη απαιτούµενη δαπάνη εγκατάστασης βιώσιµων µονάδων βιοαιθανόλης, είναι η 
αντίθεση των εταιρειών πετρελαιοειδών λόγω της υπερεπάρκειας βενζίνης. 

 
6.6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
Η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αναµένεται να εκτιναχθεί τα επόµενα χρόνια σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Στην Ευρώπη υπάρχει πρόβλεψη αύξησης της ζήτησης κατά 60% περίπου 
µέχρι το 2030 ενώ η αύξηση σε γειτονικές της περιοχές αναµένεται να είναι ακόµα µεγαλύτερη. 
Έτσι προκύπτει η ανάγκη διασύνδεσης µεγάλων συστηµάτων για την καλύτερη και ασφαλέστερη 
λειτουργία καθώς και για την αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών. Επιπλέον, υπάρχει 
η ανάγκη για αύξηση της παραγωγής χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση του περιβάλλοντος κάτι που 
επιτυγχάνεται µε την ανανεώσιµη ηλεκτροπαραγωγή. Η τελευταία µπορεί να γίνει από 
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φωτοβολταϊκούς σταθµούς, από αιολικά πάρκα, από σταθµούς συµπαραγωγής θερµότητας και 
ηλεκτρισµού µε χρήση βιοµάζας, από την υδραυλική ενέργεια.  

 
Προκειµένου να προωθηθούν οι ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, η Ε.Ε. εξέδωσε οδηγίες 

θέτοντας στόχους για την διείσδυση των Α.Π.Ε. Ο συνολικός στόχος για την Ε.Ε. µετατράπηκε σε 
εθνικούς στα κράτη µέλη της, µε την θέσπιση της ανάλογης νοµοθεσίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο 
συνολικός στόχος. Παρατηρήθηκε έτσι ότι η «πίεση» µε την έκδοση οδηγιών που έχουν 
υποχρεωτικό (περιορισµένος χρονικός ορίζοντας) χαρακτήρα και προσδιορισµένο ποσοτικά στόχο 
για τα κράτη µέλη προωθεί την διείσδυση των ΑΠΕ. Σηµειώνεται ότι παρόµοια οδηγία για την 
ανανεώσιµη παραγωγή θέρµανσης και την ανανεώσιµη ψύξη δεν υπάρχει µε αποτέλεσµα οι 
εξελίξεις στον τοµέα αυτό να µην ακολουθούν τον ρυθµό των εξελίξεων της ανανεώσιµης 
ηλεκτροπαραγωγής και των βιοκαυσίµων. 

 
Η Ε.Ε. πρωτοστατεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ καθώς η χρήση των 

ΑΠΕ αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής της. Προβλέπεται το 20% της ηλεκτροπαραγωγής να 
προέρχεται από ΑΠΕ µέχρι το 2012 έτσι ώστε να επιτευχθεί ο περιβαλλοντικός στόχος της µείωσης 
των εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου όπως αυτός υπαγορεύεται από την δέσµευση που έχει 
αναλάβει η Ε.Ε. µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Κιότο. Ο ρυθµός ανάπτυξης της αιολικής 
ενέργειας και των φωτοβολταϊκών είναι από τους µεγαλύτερους στον κόσµο και συγκρίσιµος µε 
τον παγκόσµιο ρυθµό ανάπτυξης των ΑΠΕ συνολικά. Η επίτευξη των στόχων από όλες τις χώρες 
µέλη είναι εφικτή καθώς υπάρχουν ευνοϊκά θεσµικά πλαίσια.  

 
Στην Ελλάδα, οι κοινοτικές οδηγίες για τις ΑΠΕ έχουν µετατραπεί σε εθνική νοµοθεσία. Στον 

τοµέα των φωτοβολταϊκών, παρά τον αρχικό επενδυτικό ενθουσιασµό η εµφάνιση µιας σειράς 
προβληµάτων δυσχέρανε την ανάπτυξή τους στον επιθυµητό βαθµό. Το ευνοϊκό νοµοθετικό 
πλαίσιο ακυρώθηκε από τα διάφορα γραφειοκρατικά προβλήµατα. Έτσι, ενώ ως τα τέλη του 
Ιανουαρίου του 2008 είχαν κατατεθεί 7.800 αιτήσεις περίπου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συνολικής ισχύος 3.430 MW (o στόχος για το 2010 ήταν η αδειοδότηση 790 MW), τελικά το 2007 
εγκαταστάθηκαν συνολικά 2,5 MW. Ο αριθµός αυτό αποτέλεσε 100% αύξηση της εγκατεστηµένης 
ισχύος σε σχέση µε το 2006. Συνοπτικά, τα προβλήµατα που προκαλούν ανάσχεση της ανάπτυξης 
των φωτοβολταϊκών είναι η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού και οι διφορούµενες ερµηνείες των 
νόµων και των εγκυκλίων που αφορούν τα φωτοβολταϊκά σε συνδυασµό µε γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις. Επιπλέον, όσον αφορά την εγκατάσταση µικρών φωτοβολταϊκών σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής (οικιακοί παραγωγοί) ο χρονικός ορίζοντας απόσβεσης της επένδυσης αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξή τους. 

 
Στον τοµέα της αιολικής ενέργειας, το 2007 στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν µόλις 125 MW 

φθάνοντας έτσι τα 871 ΜW συνολικής ισχύος. Αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος υπήρξε σε όλη 
την Ε.Ε. Έτσι, η Ισπανία το 2007 εγκατέστησε 3.522 MW (10% της ηλεκτρικής ενέργειας της 
Ισπανίας παράγεται από την αιολική ενέργεια), η Γαλλία πρόσθεσε 888 MW και έφθασε τα 2.454 
MW και η Ιταλία εγκατέστησε επιπλέον 603 MW φθάνοντας τα 2.726 MW. Γενικά όλες οι χώρες 
µέλη της Ε.Ε. αύξησαν το αιολικό δυναµικό τους, ακόµα και τα νέα µέλη. 

 
Η απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασµό µε την αύξηση της 

ζήτησης δηµιουργεί την ανάγκη κατασκευής νέων σταθµών παραγωγής στην Ελλάδα. Για το σκοπό 
αυτό οι ιδιώτες επενδυτές, σε συνεργασία µε ξένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
της ενέργειας, λαµβάνουν µέρος σε διαγωνισµούς που προκηρύσσονται τόσο για την κατασκευή 
νέων µονάδων όσο και για την αντικατάσταση των παλαιών. 
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Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε µε γρήγορους ρυθµούς από το 1990. 
Η κύρια αύξηση προέρχεται από τον οικιακό και τον τριτογενή τοµέα. Ο οικιακός τοµέας ήταν το 
2006 ο µεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα µε και ποσοστιαία αύξηση 
της τάξης του 94% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Η βιοµηχανία ήταν ο µεγαλύτερος 
καταναλωτής το 1990, ενώ το 2006 έπεσε στην 3η θέση και ποσοστό αύξησης 24% σε σχέση µε τα 
επίπεδα του 1990. Ο τριτογενής τοµέας έχει πλέον µεγαλύτερη κατανάλωση από τον βιοµηχανικό 
τοµέα παρουσιάζοντας µέσο ρυθµό αύξησης 7,7% το χρόνο και 215% συνολική αύξηση. 

 
Όσον αφορά το ηλεκτρικό σύστηµα της Ελλάδας, το 68% της ηλεκτροπαραγωγής του 

διασυνδεδεµένου συστήµατος πραγµατοποιείται στην Β. Ελλάδα όπου εντοπίζεται το 90% των 
ποσοτήτων του εγχώριου λιγνίτη. Ο τελευταίος συµµετέχει σε ποσοστό 37% στην 
ηλεκτροπαραγωγή. Ακολουθεί το φυσικό αέριο πλέον (18%), το πετρέλαιο (17%), τα αιολικά (5%), 
η βιοµάζα µε ένα πολύ µικρό ποσοστό. Η συµµετοχή των υδροηλεκτρικών στην ηλεκτροπαραγωγή 
εµφανίζει διακυµάνσεις γύρω από το 21% ανάλογα µε τις βροχοπτώσεις. Σηµειώνεται ότι παρά το 
γεγονός ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται κυρίως στην Β. Ελλάδα, το 33% της 
κατανάλωσής της αφορά την Αττική. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του συστήµατος της χώρας είναι η 
µετατόπιση του φορτίου αιχµής στο µέσο ηµερών του καλοκαιριού. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
στην εκτεταµένη χρήση κλιµατιστικών που αποτελεί ένδειξη της µέσης αύξησης του εισοδήµατος. 

 
6.7. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΑΝΘΡΑΚΑΣ 

 
Παρά την βούληση για περιορισµό της συµµετοχής του ποσοστού των ορυκτών καυσίµων 

στο ενεργειακό ισοζύγιο (µε εξαίρεση το φυσικό αέριο), είναι γεγονός ότι το µερίδιό τους στην 
παγκόσµια κατανάλωση θα παραµείνει σηµαντικό. Ακόµα και µε τις πιο φιλόδοξες εκτιµήσεις όσον 
αφορά στη διείσδυση των ΑΠΕ, ο άνθρακας θα παραµείνει και τις επόµενες δεκαετίες η 
σηµαντικότερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1910 ο βαθµός απόδοσης 
των θερµικών ανθρακικών σταθµών µετά βίας ξεπερνούσε το 10%. Έκτοτε, σχεδόν ανά δέκα 
χρόνια ο βαθµός απόδοσης αυξάνεται κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες περίπου. Οι σύγχρονοι σταθµοί 
άνθρακα µπορούν να επιτύχουν βαθµό απόδοσης υψηλότερο του 45%. 

 
Επιπλέον, αναπτύχθηκαν καινοτόµες ενεργειακές καθαρές τεχνολογίες που µείωσαν την 

περιβαλλοντική επιβάρυνση και το κόστος παραγωγής. Με τις τεχνολογίες αυτές µειώνονται 
θεαµατικά τα επίπεδα των αέριων ρύπων των NOx, του θείου και των σωµατιδίων. Ωστόσο δεν 
επιτυγχάνεται η µείωση των εκποµπών CO2 σε επιθυµητό επίπεδο. Έτσι, τα τελευταία χρόνια 
προωθείται η ανάπτυξη των αειφόρων ενεργειακών συστηµάτων άνθρακα τα οποία δεσµεύουν το 
CO2 από τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και το µεταφέρουν σε τόπους αποθήκευσης όπου εγχέεται 
σε κατάλληλους γεωλογικούς σχηµατισµούς. Με τα σηµερινά τεχνολογικά επίπεδα, το συνολικό 
κόστος δέσµευσης, µεταφοράς και αποθήκευσης του CO2 σε ανθρακικούς σταθµούς ανέρχεται στα 
€70 – 90 ανά τόνο CO2. Οι µελλοντικές τεχνολογικές βελτιώσεις που αναµένονται τα επόµενα 
χρόνια (καµπύλη µάθησης), εκτιµάται ότι θα συµπιέσουν το κόστος στα €20 – 25 ανά τόνο πριν το 
2020. Το κόστος αυτό, το οποίο µετατρέπεται σε 7,5 – 8,5 cents/kWh, είναι συγκρίσιµο µε το 
κόστος ηλεκτροπαραγωγής µε αιολική ενέργεια (6 – 8 cents/kWh) για τοποθεσίες µε χαµηλές 
ταχύτητες ανέµου. Οι τεχνικές βελτιώσεις αναµένεται να µειώσουν το κόστος, µετά το 2020, σε 
επίπεδα των 6 cents ανά kWh, δηλαδή σε επίπεδα ανταγωνιστικά µε το µέσο κόστος παραγωγής 
αιολικής ενέργειας (5 – 6 cents/kWh). Σε κάθε περίπτωση οι µελλοντικοί λόγοι τιµής φυσικού 
αερίου/άνθρακα και οι τιµές ανά δικαίωµα εκποµπής CO2 θα είναι καθοριστικοί παράγοντες κατά 
την λήψη των επενδυτικών αποφάσεων σε νέες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε 
άνθρακα, φυσικό αέριο ή ΑΠΕ. 
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Στην Ελλάδα, η συστηµατική εκµετάλλευση των κοιτασµάτων λιγνίτη στη Βόρεια Ελλάδα 
και στην Πελοπόννησο ήταν η κύρια προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής µετά τις κρίσεις του 
πετρελαίου. Παράλληλα, υπάρχει σηµαντική ενεργειακή εξάρτηση από το πετρέλαιο. Γενικά, το 
ποσοστό των πετρελαιοειδών στο ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο είναι πολύ υψηλό και αυτό 
οφείλεται στη µεγάλη χρήση πετρελαιοειδών στις µεταφορές αλλά και στο γεγονός ότι το σύστηµα 
ηλεκτροπαραγωγής στα µη διασυνδεδεµένα νησιά έχει σαν κύριο καύσιµο τα πετρελαϊκά προϊόντα.  

 
Το 2005, η Ελλάδα εισήγαγε αργό πετρέλαιο από τη Ρωσία (32,3% επί των συνολικών 

εισαγωγών), τη Σαουδική Αραβία (31,1%) και το Ιράν (28,6%). Ένα µικρό κοίτασµα που υπάρχει 
στο Β. Αιγαίο κάλυπτε µόλις το 0,5% της ζήτησης πετρελαιοειδών της χώρας. Έτσι, στην 
ηλεκτροπαραγωγή οι λιγνιτικοί σταθµοί, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν το 37% της συνολικής 
εγκατεστηµένης ισχύος και οι πετρελαϊκοί σταθµοί το 17% ( οι σταθµοί φυσικού αερίου το 18%, οι 
υδροηλεκτρικοί το 22% και τα αιολικά πάρκα το 5%). 
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