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 Αντικείμενο της διατριβής είναι η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας
υποστήριξης αποφάσεων για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών (Εταιρίες / Παραγωγοί Ενέργειας που 
βασίζονται στις ΑΠΕ και Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών). Σύγχρονο, εφόσον 
η προτεινόμενη μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη της τις επιπτώσεις στις τελικές 
αποφάσεις των «νέων παραμέτρων» της ενεργειακής αγοράς, δηλαδή της ολοένα και
μεγαλύτερης τάσης προς μια πλήρως απελευθερωμένη αγορά ενέργειας και της
δραστηριοποίησης γύρω από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  
 
Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η επιστημονικά άρτια και συνολική ανάλυση 
των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών
σήμερα, ώστε να υποστηρίξει τις αποφάσεις της πολιτείας - μέσω της δημιουργίας 
κατάλληλων εργαλείων σύγκλισης με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - για την 
διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών
εταιριών μέσω της ανάληψης ορθών και αναγκαίων παρεμβάσεων. Η προτεινόμενη 
μεθοδολογία (IMECO) αποτελείται από τις πέντε (5) παρακάτω συνιστώσες:  

 Identification: Καθορισμός της βιβλιοθήκης κατάλληλων παρεμβάσεων σε τέσσερις 
διαστάσεις (Πολιτική, Χρηματοοικονομική, Κοινωνική και Πολιτιστική, Διάσταση 
Έρευνας και Τεχνολογίας) με βάση την αποτύπωση της υπάρχουσας «εμπειρίας», 
που προέρχεται από την επιτυχημένη δραστηριοποίηση των εταιριών.  

 Modelling: Μοντελοποίηση των παρεμβάσεων του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, μέσω της χρήσης μιας σειράς
κατάλληλων ενεργειακών δεικτών.  

 Estimation: Εκτίμηση της ανάγκης για παρέμβαση στο περιβάλλον
δραστηριοποίησης των εταιριών. 

 Choice: Επιλογή του κατάλληλου τρόπου παρέμβασης με βάση την υπάρχουσα 
εμπειρία.  

 Order: Κατάταξη των παρεμβάσεων βασιζόμενη στην πολυκριτηριακή υποστήριξη 
αποφάσεων. 

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποιήθηκε
κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία DISFECOE (Decision Information 
System for the Formulation of the Energy Companies Operational Environment), το 
οποίο ενσωματώνει τις πέντε συνιστώσες της μεθοδολογίας και έχει ως στόχο να
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον αποφασίζοντα.  
 
Ως πεδίο εφαρμογής επιλέχθηκε το περιβάλλον δραστηριοποίησης δεκατριών (13) 
νέων και υποψηφίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άντληση δεδομένων 
και πληροφοριών έγινε στο πλαίσιο προγράμματος FP-6 (SRS NET / EEE) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και των αξιόπιστων συμπερασμάτων που προέρχονται 
από τις συνεχείς τα τελευταία χρόνια συναντήσεις εργασίας και συνέδρια της 
επιστημονικής ομάδας εμπειρογνωμόνων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(SRS NET Core Group). 
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 The thesis is devoted to the development of an integrated decision making 
methodology for the formulation of a modern environment of companies’ operation
(Energy Producers of Renewable Energy Sources and Energy Service Companies) in 
each country. Modern environment, because the methodology takes into consideration 
the analysis of the opportunities and threats emerging from the “new parameters” of 
the specific energy companies’ market, namely the growing tendency towards the
liberalization of the energy environment and the climate change, and their correlated
impact on the identification and selection of the final decisions.  
 
The aim of thesis is the scientific and integrated analysis of the characteristics of the 
environment of energy companies’ operation, so as it can support the state’s decisions 
- via the development of appropriate tools in accordance with the policies of European 
Union – towards the formulation of a modern environment though the appropriate 
actions.  
 
The proposed methodology (IMECO) incorporates the following five components:  

 Identification: This component concerns the identification, based on the
successful experience of the energy companies, of appropriate actions. 

 Modelling: The second component concerns the modeling of the energy
companies’ environment operation in four dimensions, via the development of a
group of appropriate energy indicators. 

 Estimation: The third component concerns the estimation of the necessity for
each action of the companies’ environment.  

 Choice: After the estimation of the action’s necessity, the model investigates the
intervention choices, based on the recent expertise.  

 Order: The last component involves a methodology of quantifying multiple
qualitative judgments based on a Multi Criteria Decision Making (MCDM) method. 

Towards the more effective application of the proposed methodology, a computerized 
system – DISFECOE (Decision Information System for the Formulation of the Energy 
Companies Operational Environment) - was developed, which incorporates the five 
components of the methodology and aims to be a useful decision making tool. 
   
The proposed methodology was applied in the 13 accession member states of EU. The 
inputs are based to a large extent on the context of a FP6 (SRS NET & EEE) project as 
well as the reliable conclusions derived from the continual meetings and conferences
between experts coming from all the EU member states (SRS NET core-group).  
 

Keywords Environment of Companies’ Operation, Energy Producers by RES, Energy Services
Companies, Decision Making, Expert Systems, Energy Indicators, Multi-Criteria Decision 
Making, European Union, Accession Member States. 
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  Βιβλιογραφία  5.68 
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 Α.3 Δευτερεύοντες Δείκτες  Α.15 
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 Γ.1 Διεθνή Περιοδικά  Γ.3 

 Γ.2 Διεθνή Συνέδρια  Γ.5 
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 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 
    

  
  

  

 
 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0   ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

 Πίνακας 0.1 Παρουσίαση των Παρεμβάσεων  0.21 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
  

 Πίνακας 2.1 Η Δραστηριοποίηση των ΕΠΕΥ - 2001  2.28 

 Πίνακας 2.2 Οι Ενώσεις ΕΠΕΥ  2.29 

 Πίνακας 2.3 Κόστος Ηλεκτρικού Ρεύματος για Βιομηχανικό 
& Οικιακό Τομέα (€/KWh) 

 2.65 

 Πίνακας 2.4 Χαρακτηριστικά του Περιβάλλοντος 
Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών 
Εταιριών 

 2.70 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ   

 Πίνακας 4.1 Παρουσίαση των Παρεμβάσεων  4.8 

 Πίνακας 4.2 Οι Βασικοί Δείκτες  4.10 

 Πίνακας 4.3 Οι Δείκτες Νέων Παραμέτρων  4.11 

 Πίνακας 4.4 Οι Δευτερεύοντες Δείκτες  4.12 

 Πίνακας 4.5 Τα Κριτήρια Κατάταξης Παρεμβάσεων  4.21 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ   

 Πίνακας 5.1 Εκπομπές GHGs (εκ. Τόνους)  5.13 

 Πίνακας 5.2 Αποτελέσματα 1ου Υποσυστήματος  5.61 

 Πίνακας 5.3 Βαθμολόγηση Παρεμβάσεων  5.63 

 Πίνακας 5.4 Τιμές Κατωφλίων  5.64 

 Πίνακας 5.5 Κατάταξη Παρεμβάσεων με το 2ο Υποσύστημα  5.65 
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 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 
    

  
  

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0   ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

 Σχήμα 0.1 Η Ακολουθούμενη Διαδικασία  0.20 

 Σχήμα 0.2 Η Διαδικασία Κατάταξης των Παρεμβάσεων  0.25 

 Σχήμα 0.3 Η Αρχιτεκτονική του DISFECOE  0.26 

 Σχήμα 0.4 Οι Φάσεις της Εφαρμογής  0.30 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

 Σχήμα 1.1 Η Συμβολή της Διδακτορικής Διατριβής  1.15 

 Σχήμα 1.2 Η Δομή της Διδακτορικής Διατριβής  1.18 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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 Σχήμα 2.1 Πρόβλεψη Παγκόσμιας Πρωτογενούς 
Προσφοράς Ενέργειας 

 2.8 

 Σχήμα 2.2 Εξέλιξη Πρωτογενούς Προσφοράς Ενέργειας 
και Ακαθάριστης Ενεργειακής Κατανάλωσης 
στην ΕΕ - 15 

 2.9 

 Σχήμα 2.3 Ποσοστό Συμμετοχής ΑΠΕ στην Ακαθάριστη 
Εγχώρια Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 
στην ΕΕ - 15 

 2.10 

 Σχήμα 2.4 Τελική Κατανάλωση Ενέργειας στην ΕΕ - 15  2.12 

 Σχήμα 2.5 Εξέλιξη Ενεργειακής Έντασης στην ΕΕ - 15  2.12 

 Σχήμα 2.6 ΑΠΕ / ΕΞΕΝ στο Ενεργειακό Σύστημα  2.14 

 Σχήμα 2.7 Η Αλληλοεπίδραση των Κέντρων Αποφάσεων  2.17 

 Σχήμα 2.8 Η Λειτουργία των Τυπικών Συμβάσεων των 
ΕΠΕΥ 

 2.22 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ   

 Σχήμα 3.1 Τα Διακριτά Επίπεδα ενός Έμπειρου 
Συστήματος 

 3.14 

 Σχήμα 3.2 Οι Λογικές Διασυνδέσεις Των Επιπέδων του 
Έμπειρου Συστήματος 

 3.15 
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 Σχήμα 3.3 Μεθοδολογικό Πλαίσιο Δεικτών Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής - 2001 

 3.28 

 Σχήμα 3.4 Περιβαλλοντικοί Δείκτες OECD  3.31 

 Σχήμα 3.5 Μεθοδολογία OECD  3.32 

 Σχήμα 3.6 Πυραμίδα Ενεργειακής Κατανάλωσης του 
Οικιακού Τομέα 

 3.36 

 Σχήμα 3.7 Μεθοδολογικό Πλαίσιο Δεικτών APERC  3.38 

 Σχήμα 3.8 Μέθοδος Επανεκτίμησης με βάση τους Δείκτες 
Αποτελέσματος 

 3.40 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ   

 Σχήμα 4.1 Η Γενική Φιλοσοφία της Προτεινόμενης 
Μεθοδολογίας 

 4.4 

 Σχήμα 4.2 Η Ακολουθούμενη Διαδικασία της 
Προτεινόμενης Μεθοδολογίας 

 4.6 

 Σχήμα 4.3 Ο Καθορισμός των Παρεμβάσεων  4.7 

 Σχήμα 4.4 Η Συσχέτιση Δεικτών  4.15 

 Σχήμα 4.5 Η Διαδικασία Εκτίμησης κάθε Παρέμβασης  4.17 

 Σχήμα 4.6 Η Διαδικασία Επιλογής του Τρόπου 
Παρέμβασης 

 4.18 

 Σχήμα 4.7 Η Διαδικασία Κατάταξης των Παρεμβάσεων  4.20 

 Σχήμα 4.8 Η Αρχιτεκτονική του DISFECOE  4.26 

 Σχήμα 4.9 Η Φόρμα Υποδοχής του ESFECOE  4.28 

 Σχήμα 4.10 Η Φόρμα Εισαγωγής Δεδομένων στην Διάσταση 
Δ1 

 4.28 

 Σχήμα 4.11 Η Φόρμα Εισαγωγής Δεδομένων στην 
Παρέμβαση Π1.1 

 4.29 

 Σχήμα 4.12 Χαρακτηριστικές Φόρμες Εισαγωγής 
Δεδομένων Δεικτών 

 4.29 

 Σχήμα 4.13 Η Φόρμα Εκτίμησης Παρέμβασης Π1.1  4.29 

 Σχήμα 4.14 Η Φόρμα Εξαγωγής Παρεμβάσεων του ESFECOE  4.30 

 Σχήμα 4.15 Η Φόρμα Εισαγωγής  του MISFECOE  4.31 

 Σχήμα 4.16 Η Φόρμα Παρουσίασης & Βαθμολόγησης των 
Παρεμβάσεων 

 4.31 

 Σχήμα 4.17 Η Φόρμα Επιλογής Περιπτώσεων  4.32 

 Σχήμα 4.18 Η Φόρμα Αποτελεσμάτων όλων των 
Περιπτώσεων 

 4.33 

 Σχήμα 4.19 Η Φόρμα Ρυθμίσεων του MISFECOE  4.33 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ   

 Σχήμα 5.1 Εξέλιξη Πρωτογενούς Προσφοράς Ενέργειας 
και Ακαθάριστης Ενεργειακής Κατανάλωσης 
στο σύνολο των Νέων και Υποψηφίων Κρατών 
Μελών (ΚΤΙΠ) 

 5.6 

 Σχήμα 5.2 Εξέλιξη Ακαθάριστης Ενεργειακής 
Κατανάλωσης σε ΕΕ-15, ΕΕ-25, ΕΕ-28 (ΚΤΙΠ) 

 5.6 

 Σχήμα 5.3 Εξέλιξη Πρωτογενούς Προσφοράς ΑΠΕ στο 
σύνολο των Νέων και Υποψηφίων Κρατών 
Μελών (ΚΤΙΠ) 

 5.7 

 Σχήμα 5.4 Εξέλιξη Πρωτογενούς Προσφοράς ΑΠΕ σε ΕΕ-
15, ΕΕ-25, ΕΕ-28 (ΚΤΙΠ) 

 5.7 

 Σχήμα 5.5 Εγκατεστημένη Ισχύς Παραγωγής Ηλεκτρισμού 
σε ΕΕ-15, ΕΕ-25, ΕΕ-28 (MW) 

 5.8 

 Σχήμα 5.6 Τελική Κατανάλωση σε ΕΕ-15, ΕΕ-25, ΕΕ-28 
(ΚΤΙΠ) 

 5.8 

 Σχήμα 5.7 Πρ. Παραγωγή & Ακ. Κατανάλωση – ES (ΚΤΙΠ)  5.15 

 Σχήμα 5.8 Παραγωγή Ηλεκτρισμού – ES (GWh)  5.15 

 Σχήμα 5.9 Προσφορά ΑΠΕ – ES (ΚΤΙΠ)  5.15 

 Σχήμα 5.10 Τελική Κατανάλωση – ES (ΚΤΙΠ)  5.15 

 Σχήμα 5.11 Πρ. Παραγωγή & Ακ. Κατανάλωση – CY (ΚΤΙΠ)  5.18 

 Σχήμα 5.12 Παραγωγή Ηλεκτρισμού – CY (GWh)  5.18 

 Σχήμα 5.13 Προσφορά ΑΠΕ – CY (ΚΤΙΠ)  5.18 

 Σχήμα 5.14 Τελική Κατανάλωση – CY (ΚΤΙΠ)  5.18 

 Σχήμα 5.15 Πρ. Παραγωγή & Ακ. Κατανάλωση – LV (ΚΤΙΠ)  5.21 

 Σχήμα 5.16 Παραγωγή Ηλεκτρισμού – LV (GWh)  5.21 

 Σχήμα 5.17 Προσφορά ΑΠΕ – LV (ΚΤΙΠ)  5.21 

 Σχήμα 5.18 Τελική Κατανάλωση – LV (ΚΤΙΠ)  5.21 

 Σχήμα 5.19 Πρ. Παραγωγή & Ακ. Κατανάλωση – LT (ΚΤΙΠ)  5.24 

 Σχήμα 5.20 Παραγωγή Ηλεκτρισμού – LT (GWh)  5.24 

 Σχήμα 5.21 Προσφορά ΑΠΕ – LT (ΚΤΙΠ)  5.24 

 Σχήμα 5.22 Τελική Κατανάλωση – LT (ΚΤΙΠ)  5.24 

 Σχήμα 5.23 Πρ. Παραγωγή & Ακ. Κατανάλωση – MT (ΚΤΙΠ)  5.28 

 Σχήμα 5.24 Παραγωγή Ηλεκτρισμού – MT (GWh)  5.28 

 Σχήμα 5.25 Προσφορά ΑΠΕ – MT (ΚΤΙΠ)  5.28 

 Σχήμα 5.26 Τελική Κατανάλωση – MT (ΚΤΙΠ)  5.28 

 Σχήμα 5.27 Πρ. Παραγωγή & Ακ. Κατανάλωση – HU (ΚΤΙΠ)  5.31 



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

 Σχήμα 5.28 Παραγωγή Ηλεκτρισμού – HU (GWh)  5.31 

 Σχήμα 5.29 Προσφορά ΑΠΕ – HU (ΚΤΙΠ)  5.31 

 Σχήμα 5.30 Τελική Κατανάλωση – HU (ΚΤΙΠ)  5.31 

 Σχήμα 5.31 Πρ. Παραγωγή & Ακ. Κατανάλωση – PL (ΚΤΙΠ)  5.35 

 Σχήμα 5.32 Παραγωγή Ηλεκτρισμού – PL (GWh)  5.35 

 Σχήμα 5.33 Προσφορά ΑΠΕ – PL (ΚΤΙΠ)  5.35 

 Σχήμα 5.34 Τελική Κατανάλωση – PL (ΚΤΙΠ)  5.35 

 Σχήμα 5.35 Πρ. Παραγωγή & Ακ. Κατανάλωση – SK (ΚΤΙΠ)  5.39 

 Σχήμα 5.36 Παραγωγή Ηλεκτρισμού – SK (GWh)  5.39 

 Σχήμα 5.37 Προσφορά ΑΠΕ – SK (ΚΤΙΠ)  5.39 

 Σχήμα 5.38 Τελική Κατανάλωση – SK (ΚΤΙΠ)  5.39 

 Σχήμα 5.39 Πρ. Παραγωγή & Ακ. Κατανάλωση – SL (ΚΤΙΠ)  5.42 

 Σχήμα 5.40 Παραγωγή Ηλεκτρισμού – SL (GWh)  5.42 

 Σχήμα 5.41 Προσφορά ΑΠΕ – SL (ΚΤΙΠ)  5.42 

 Σχήμα 5.42 Τελική Κατανάλωση – SL (ΚΤΙΠ)  5.42 

 Σχήμα 5.43 Πρ. Παραγωγή & Ακ. Κατανάλωση – CZ (ΚΤΙΠ)  5.45 

 Σχήμα 5.44 Παραγωγή Ηλεκτρισμού – CZ (GWh)  5.45 

 Σχήμα 5.45 Προσφορά ΑΠΕ – CZ (ΚΤΙΠ)  5.45 

 Σχήμα 5.46 Τελική Κατανάλωση – CZ (ΚΤΙΠ)  5.45 

 Σχήμα 5.47 Πρ. Παραγωγή & Ακ. Κατανάλωση – BG (ΚΤΙΠ)  5.49 

 Σχήμα 5.48 Παραγωγή Ηλεκτρισμού – BG (GWh)  5.49 

 Σχήμα 5.49 Προσφορά ΑΠΕ – BG (ΚΤΙΠ)  5.49 

 Σχήμα 5.50 Τελική Κατανάλωση – BG (ΚΤΙΠ)  5.49 

 Σχήμα 5.51 Πρ. Παραγωγή & Ακ. Κατανάλωση – HR (ΚΤΙΠ)  5.53 

 Σχήμα 5.52 Παραγωγή Ηλεκτρισμού – HR (GWh)  5.53 

 Σχήμα 5.53 Προσφορά ΑΠΕ – HR (ΚΤΙΠ)  5.53 

 Σχήμα 5.54 Τελική Κατανάλωση – HR (ΚΤΙΠ)  5.53 

 Σχήμα 5.55 Πρ. Παραγωγή & Ακ. Κατανάλωση – RO (ΚΤΙΠ)  5.56 

 Σχήμα 5.56 Παραγωγή Ηλεκτρισμού – RO (GWh)  5.56 

 Σχήμα 5.57 Προσφορά ΑΠΕ – RO (ΚΤΙΠ)  5.56 

 Σχήμα 5.58 Τελική Κατανάλωση – RO (ΚΤΙΠ)  5.56 

 Σχήμα 5.59 Οι Φάσεις της Εφαρμογής  5.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
    

  
  

  

 
  

ΑΠΕ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

ΕΞΕΝ: Εξοικονόμηση Ενέργειας 

ΕΠΕΥ: Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών 

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση 

PEST: Political, Economical, Social, Technological 

ΧΑΤ: Χρηματοδότηση από Τρίτους 

ΣΕΑ: Σύμβαση Ενεργειακής Αποδοτικότητας 

Ε&Α: Έρευνα και Ανάπτυξη 

FIT: Feed-in Tariff System 

RPS: Renewable Portfolio Standard 

EC: European Commission 

OECD: Organisation for Economic Development and Cooperation 

UN: United Nations 

IEA: International Energy Agency 

IAEA:  International Atomic Energy Agency  

IEE-VUT: Institute of Energy Economics - Vienna University of Technology 

APERC: Asia Pacific Energy Research Center 

ΠΥΑ: Πολυκριτηριακή Υποστήριξη Αποφάσεων 

EEA: European Environment Agency 

CEI: Core Environmental Indicators 

KEI: Key Environmental Indicators 

SEI: Sectoral Environmental Indicators 

DEI: Decoupling Environmental Indicators 

PSR:  Pressure – State – Response 

DSR: Driving Force – State – Response 

Π: Παρέμβαση 

Β: Βασικός Δείκτης 

Ν: Δείκτης Νέων Παραμέτρων 

ΔΔ: Δευτερεύον Δείκτης 

ΣΒ: Δείκτης Εξέλιξης 

Κ: Κριτήριο 
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IMECO: Identification, Modeling, Estimation, Choice, Order 

DISFECOE: Decision Information System for Formulation of Energy Companies 
Operational Environment 

ESFECOE: Expert System for Formulation of Energy Companies Operational 
Environment 

MISFECOE: Multicriteria Information System for Formulation of Energy Companies 
Operational Environment 

ES: Εσθονία 

CY: Κύπρος 

LV: Λετονία 

LT: Λιθουανία 

MT: Μάλτα 

HU: Ουγγαρία 

PL: Πολωνία 

SK: Σλοβακία 

SL: Σλοβενία 

CZ: Τσεχία 

BG: Βουλγαρία 

HR: Κροατία 

RO: Ρουμανία 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. 0.3 
 

0.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

0.1.1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ο Chandler [1] υποστηρίζει ότι το περιβάλλον δραστηριοποίησης των εταιριών 
καθορίζει ουσιαστικά τους βασικούς μακροχρόνιους στόχους της κάθε 
εταιρίας, πυροδοτεί μια σειρά από πρωτοβουλίες και αναδεικνύει τα αναγκαία 
μέσα για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων. Επιπλέον, ένας από τους 
πλέον επιφανείς ακαδημαϊκούς στον τομέα της επιχειρησιακής στρατηγικής, ο 
Porter, αναφέρει [2] ότι η ύπαρξη περιβάλλοντος δραστηριοποίησης σε κάθε 
κλάδο εταιριών, η οποία αποτελεί βασικό μέσο για τη χάραξη και εφαρμογή 
πολιτικής σε κάθε χώρα, δίνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να καθορίσει 
έπειτα η ίδια η εταιρία την στρατηγική της ώστε να δραστηριοποιηθεί 
επιτυχημένα στο συγκεκριμένο κλάδο.  
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης 
των εταιριών από την εκάστοτε πολιτεία είναι αναγκαία. Πράγματι, η 
παραπάνω ανάγκη φαίνεται έντονη όταν το πρόβλημα ειδικεύεται στον κλάδο 
των ενεργειακών εταιριών (Εταιρίες/ Παραγωγούς Ενέργειας που βασίζονται 
στις ΑΠΕ και Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών – ΕΠΕΥ), εφόσον οι 
εταιρίες συνδέονται με τους κυριότερους πυλώνες, από πλευράς προσδοκιών, 
της ενεργειακής πολιτικής σήμερα, που είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ) και η Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕΝ), όπως τονίζεται από τους 
Patlitziana et al. [3]. 
 
Ωστόσο, η έννοια της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
εταιριών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη της λήψης απόφασης, καθώς η 
πρώτη δεν υπάρχει χωρίς την λήψη μιας σειράς αποφάσεων. Πράγματι, μέσα 
από τις κατάλληλες αποφάσεις ενισχύονται τα χαρακτηριστικά (π.χ. πολιτικές 
και θεσμικές συνιστώσες, ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις, 
ερευνητικές και τεχνολογικές καινοτομίες κλπ.), η μορφή των οποίων 
διαφοροποιείται πολλές φορές ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες της 
περιοχής και της χώρας. Μέσω της παραπάνω ενίσχυσης, δίνεται στις εταιρίες 
η δυνατότητα να κινηθούν κατάλληλα και να συμμετέχουν δυναμικά στις 
προκλήσεις του μέλλοντος [4]. 
 
Η πολυπλοκότητα του προβλήματος αυξάνεται λόγω της ανάγκης που 
δημιουργείται ώστε το περιβάλλον δραστηριοποίησης να είναι σύγχρονο, 
δηλαδή κατά τη διαδικασία της διαμόρφωσής του πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι πολλές ευκαιρίες αλλά και απειλές που επιφέρουν οι «νέες» 
παράμετροι της ενεργειακής αγοράς στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι 
παράμετροι είναι η μεγαλύτερη ροπή προς την απελευθέρωση της αγοράς 
ενέργειας και η δραστηριοποίηση γύρω από τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, όπως περιγράφονται από την Stanford [5]. 
 
Συγκεκριμένα, η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας θα συμβάλει 
στην άμβλυνση μερικών εμποδίων του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης, 
αφού η απελευθερωμένη αγορά δίδει την ευκαιρία να  μετριαστούν τα 
προβλήματα που συνδέονται με την στενότητα των επενδυτικών κεφαλαίων 
και την περιορισμένη τεχνολογική γνώση. Επιπλέον, η δραστηριοποίηση γύρω 
από τη κλιματική αλλαγή συμβάλει στην ενίσχυση των τεχνολογιών που 
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μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το περιβάλλον 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών ενισχύεται ακόμα από την 
λειτουργία στη πράξη της Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών καθώς και από τη 
δυνατότητα υλοποίησης έργων από τις ενεργειακές εταιρίες που στηρίζονται 
κυρίως στον Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ) αλλά και στα 
Προγράμματα από Κοινού (ΠΚ). 
 
Πέρα όμως από τις ευκαιρίες υπάρχουν και οι απειλές των νέων παραμέτρων 
της αγοράς που επιδρούν αρνητικά στη διαδικασία διαμόρφωσης του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των εταιριών, όπως είναι ο κίνδυνος 
αρνητικού επηρεασμού των τιμών, η αύξηση του ποσού ισχύος που πρέπει να 
μεταφέρει το σύστημα, η αναγκαστική επέκταση του συστήματος μεταφοράς 
ενέργειας, η υπερβολική ενίσχυση των ΑΠΕ και της ΕΞΕΝ εις βάρος άλλων 
τομέων ζωτικότερης σημασίας για την εγχώρια οικονομία, η τάση για 
συγχωνεύσεις και συνενώσεις των ενεργειακών εταιριών ώστε να επιβιώσουν 
στον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό κλπ. Επιπλέον, οι απειλές της 
κλιματικής αλλαγές μπορεί να είναι η αφαίρεση μερικών επιχορηγήσεων, οι 
κίνδυνοι αρνητικών αλληλοεπιδράσεων από τις φορολογικές περιβαλλοντικές 
απαλλαγές, η μείωση του ενδιαφέροντος άλλων ζωτικών κλάδων όπως είναι 
το φυσικό αέριο κλπ. [6]. 
 

0.1.2 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη μιας 
ολοκληρωμένης μεθοδολογίας υποστήριξης αποφάσεων για τη διαμόρφωση 
ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών 
σε κάθε χώρα. Σύγχρονο, εφόσον η ανάπτυξη της μεθοδολογία λαμβάνει 
υπόψη της τις «νέες παραμέτρους» που υπεισέρχονται στην ενεργειακή 
αγορά, οι οποίες παρέχουν τόσο ευκαιρίες όσο και πιθανές απειλές στην 
διαδικασία διαμόρφωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης. 
 
Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η επιστημονικά άρτια και συνολική 
ανάλυση των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών σήμερα, ώστε να υποστηριχθούν οι αποφάσεις της 
πολιτείας - μέσω δημιουργίας κατάλληλων εργαλείων σύγκλισης με τις 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την διαμόρφωση ενός σύγχρονου 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 
 
Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία της διδακτορικής διατριβής δεν 
επιδιώκει να αντικαταστήσει υπάρχοντα εργαλεία γύρω από τον ενεργειακό 
σχεδιασμό. Αντιθέτως, βασικό της μέλημα είναι η ενδελεχής μελέτη, η γνώση 
και η χρησιμοποίηση όλων των επιτευγμάτων των υπαρχόντων εργαλείων, 
ώστε να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα και να εκμεταλλευτεί την 
απόκτηση της «επιπλέον γνώσης και εμπειρίας». 
 

0.1.3 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 Τα τρία κύρια επίπεδα συμβολής της διδακτορικής διατριβής είναι τα 
ακόλουθα: 

 1ο Επίπεδο 
Συμβολής: 

Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων για τη 
Διαμόρφωση ενός Σύγχρονου Περιβάλλοντος 
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Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών Εταιριών 

 Στο πρώτο επίπεδο η διατριβή συμβάλει με την ανάπτυξη μεθοδολογίας η 
οποία επιλύει το πρόβλημα της αποτελεσματικής διαμόρφωσης ενός 
σύγχρονου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δρουν οι ενεργειακές εταιρίες. Η 
λήψη αποφάσεων για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης 
των ενεργειακών εταιριών καθοδηγείται από μία πληθώρα χαρακτηριστικών 
και παραμέτρων. Ωστόσο, οι λίγες πραγματικά υπάρχουσες μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν επιμέρους μόνο διαστάσεις του προβλήματος και 
επιπλέον είναι πιθανό να μην ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες. 
Η προτεινόμενη μεθοδολογία μοντελοποιεί το περιβάλλον δραστηριοποίησης 
μέσω χρήσης κατάλληλων ενεργειακών δεικτών, εκτιμά την ανάγκη και 
επιλέγει τον τρόπο παρέμβασης και κατατάσσει τις παρεμβάσεις 
δημιουργώντας λίστα προτεραιοτήτων.  

 2ο Επίπεδο 
Συμβολής: 

Μεθοδολογικά Πλαίσια Υποστήριξης Αποφάσεων για τη 
Διαμόρφωση ενός Σύγχρονου Περιβάλλοντος 
Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών Εταιριών 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία προτείνει τρία σύγχρονα μεθοδολογικά πλαίσια 
υποστήριξης αποφάσεων, για τη σύγκλιση της κάθε χώρας με τις πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία περιγράφονται ως ακολούθως: 

 Μοντελοποίηση Παρεμβάσεων μέσω Δεικτών. 

 Εκτίμηση Ανάγκης Παρέμβασης και Επιλογή Τρόπου Παρέμβασης μέσω 
Εμπειρίας. 

 Κατάταξη Παρεμβάσεων μέσω Πολυκριτηριακών. 

 3ο Επίπεδο 
Συμβολής: 

Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη 
Διαμόρφωση ενός Σύγχρονου Περιβάλλοντος 
Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών Εταιριών 

 
Τελευταίο επίπεδο συμβολής της διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ενσωματώνοντας την 
προτεινόμενη μεθοδολογία. Το πληροφοριακό σύστημα στοχεύει: 

 Στην εκτίμηση της ανάγκης για παρέμβαση στο περιβάλλον 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, εφόσον έχουν ληφθεί 
υπόψη οι επιδράσεις των νέων παραμέτρων της ενεργειακής αγοράς. 

 Στην επιλογή του τρόπου παρέμβασης κάθε προτεινόμενης εναλλακτικής 
με βάση την επιτυχία ή όχι παρόμοιων προσπαθειών την τελευταία 
χρονιά. 

 Στην κατάταξη των παρεμβάσεων με βάση την πολυκριτηριακή 
υποστήριξης αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ανάγκες του 
περιβάλλοντος αλλά και τις επιδράσεις των νέων παραμέτρων της 
ενεργειακής αγοράς. 

0.1.4 Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 
Η διδακτορική διατριβή αποτελείται από έξι (6) Κεφάλαια, το περιεχόμενο 
καθενός περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω.  

 Κεφάλαιο 1:  Εισαγωγή 
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Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται το πρόβλημα και στηρίζεται η ανάγκη 
ανάπτυξης μεθοδολογίας υποστήριξης αποφάσεων για τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Επιπλέον, 
παρουσιάζεται το αντικείμενο, ο στόχος, η συμβολή και η δομή της 
διδακτορικής διατριβής. 
 

 Κεφάλαιο 2:  Το Πρόβλημα Διαμόρφωσης ενός Σύγχρονου Περιβάλλοντος 
Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών Εταιριών 

 
Το Κεφάλαιο 2 αναλύει το πρόβλημα της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Αρχικά, 
αναλύεται το περιβάλλον δραστηριοποίησης των εταιριών και έπειτα 
παρουσιάζεται η συσχέτιση της διαδικασίας διαμόρφωσης του περιβάλλοντος 
με την επιστήμη της υποστήριξης των αποφάσεων. Στη συνέχεια, σε πρώτη 
φάση παρουσιάζονται αρχικά η δραστηριοποίηση των ίδιων των ενεργειακών 
εταιριών και σε δεύτερη φάση τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών επικεντρώνοντας στην εμπειρία 
που προέρχεται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, 
παρουσιάζονται οι νέες παράμετροι της ενεργειακής αγοράς. Το Κεφάλαιο 
καταλήγει στην ανάλυση των αποφάσεων που χρειάζεται να λαμβάνονται 
υπόψη στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 
 

 Κεφάλαιο 3:  Ανασκόπηση Συσχετιζόμενων Μεθοδολογιών 

 
Το Κεφάλαιο 3 παρουσιάζει μια σύντομη ανασκόπηση  των συσχετιζόμενων 
μεθοδολογιών στις οποίες βασίζεται η προτεινόμενη μεθοδολογία. Έπειτα από 
μια αναφορά στις γενικές μεθοδολογίες υποστήριξης αποφάσεων των τομέων 
ΑΠΕ-ΕΞΕΝ, παρουσιάζονται τα κύρια σημεία αλλά και η ανασκόπηση των 
μεθοδολογιών των ενεργειακών δεικτών, των έμπειρων συστημάτων και της 
πολυκριτηριακής υποστήριξης αποφάσεων.  
 

 Κεφάλαιο 4:  Προτεινόμενη Μεθοδολογία 

 
Το Κεφάλαιο 4 περιγράφει την προτεινόμενη μεθοδολογία. Με βάση τα 
χαρακτηριστικά του προβλήματος που αναγνωρίσθηκαν και τις παραμέτρους 
που πρέπει να συμπεριληφθούν, το κεφάλαιο παρουσιάζει τη γενική 
φιλοσοφία αλλά και κάθε μία από τις πέντε συνιστώσες της μεθοδολογίας. 
Επιπλέον, παρουσιάζεται το υποστηρικτικό πληροφοριακό σύστημα που 
αναπτύσσεται βάση της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 
 

 Κεφάλαιο 5:  Εφαρμογή Προτεινόμενης Μεθοδολογίας 

 
Το Κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, 
μέσω του πληροφοριακού συστήματος που αναπτύχθηκε, στις δεκατρείς (13) 
νεότερες και υποψήφιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από μια 
αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών της περιοχής αλλά και κάθε μιας 
χώρας ξεχωριστά, το Κεφάλαιο καταλήγει με την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της εφαρμογής. 
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 Κεφάλαιο 6:  Συμπεράσματα – Προοπτικές 

 
Το Κεφάλαιο 6 της διδακτορικής διατριβής περιέχει τα συμπεράσματα που 
απορρέουν τόσο από την ανάλυση των αρχικών κεφαλαίων όσο και από τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας καθώς και μία 
σειρά από σκέψεις και προτάσεις προοπτικής για περαιτέρω ερευνητικές 
δραστηριότητες πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα. 

 

 Παραρτήματα 

 
Στο Παράρτημα Α παρουσιάζονται οι ενεργειακοί δείκτες που 
χρησιμοποιήθηκαν στην προτεινόμενη μεθοδολογία χωρισμένοι στις τρεις 
κατηγορίες τους (βασικοί δείκτες, δείκτες νέων παραμέτρων και 
δευτερεύοντες δείκτες). Στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται οι τιμές των 
ενεργειακών δεικτών για τις χρονιές 2001, 2002, 2003 και 2004 για τις οποίες 
έγινε η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Τέλος στο Παράρτημα Γ 
παρατίθεται η λίστα των δημοσιεύσεων (διεθνή περιοδικά, διεθνή συνέδρια 
και λοιπές δημοσιεύσεις). 
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0.2 
TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
  

0.2.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 Τα τελευταία χρόνια, οι συνεχιζόμενες αλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης και 
στις ανάγκες των κοινωνιών, οι οποίες έχουν αμφίδρομη σχέση με την αγορά 
της ενέργειας, ενίσχυσαν την ανάγκη για περαιτέρω ανάδειξη των τομέων των 
ΑΠΕ και της ΕΞΕΝ που αποτελούν τους κύριους πυλώνες ενεργειακής 
πολιτικής σήμερα. Επιπλέον, στην ενεργειακή αγορά και ειδικότερα στους 
παραπάνω τομείς αναδείχθηκε ένα νέο κέντρο απόφασης (με τη σημερινή του 
μορφή), που προήλθε αφενός από την μετεξέλιξη των παραδοσιακών 
ενεργειακών εταιριών σε νέες και αφετέρου από την προσθήκη νέων 
δυναμικών μορφών εταιριών. Το παραπάνω κέντρο αποτελείται από τις 
ενεργειακές εταιρίες που ορίζονται - από εδώ και στο εξής - οι παραγωγοί 
ενέργειας οι οποίοι δραστηριοποιούνται και στις ΑΠΕ καθώς και οι Εταιρίες 
Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). 
 
Σήμερα, η αγορά των παραδοσιακών και ανεξάρτητων παραγωγών 
ηλεκτρικής κυρίως ενέργειας από ΑΠΕ συνεχώς αναπτύσσεται. Σύμφωνα με 
τον Turmes [7], στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη κυριαρχούν πέντε μεγάλες 
εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές πηγές που 
δραστηριοποιούνται πλέον και στις ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, στη μελέτη 
καταγράφεται ότι η γαλλική EDF κατέχει μερίδιο 19% (σε σχέση με την ετήσια 
κατανάλωση ενέργειας σε όλη την αγορά της ΕΕ), οι γερμανικές RWE και EoN 
με 16% και 12% αντίστοιχα, η ιταλική ΕΝΕL με μερίδιο 8% και η σουηδική 
Vattenfall επίσης με 8%. Επιπλέον, όλο και περισσότεροι ανεξάρτητοι 
παραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ εμφανίζονται. 
 
Η έννοια των Εταιριών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) προσελκύει 
ιδιαίτερα το ενδιαφέρον την τελευταία δεκαετία. Σε ορισμένες χώρες (για 
παράδειγμα Σουηδία και Μεγάλη Βρετανία) οι εταιρίες, ως έννοια, 
δημιουργήθηκαν προς το τέλος της δεκαετίας του '70 και στις αρχές της 
δεκαετίας του '80. Παρ’ όλα αυτά, δραστηριοποιήθηκαν περισσότερο στο 
τέλος της δεκαετίας του '80 και κυρίως στη δεκαετία του '90. Ακόμα και 
σήμερα υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν υφίστανται ως έννοια οι 
συγκεκριμένες εταιρίες, ή τώρα γίνονται τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία 
και ανάπτυξή της. Η ανάπτυξή τους έχει περιοριστεί σε λίγες μόνο χώρες 
εξαιτίας μιας σειράς αδυναμιών στο περιβάλλον δραστηριοποίησης τους που 
εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της αγοράς 
τους [8]. 
 
Η επιτυχής δραστηριοποίηση των ενεργειακών εταιριών παρέχει τα παρακάτω 
σημαντικά οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα κέντρα απόφασης - και ειδικότερα 
στην πολιτεία η οποία επιδιώκει την άμεση ενίσχυση τους - όπως έχουν 
καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία [9]: 

 Η δράση των εταιριών συσχετίζεται με πρακτικά ανεξάντλητες πηγές 
ενέργειας που συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από εξαντλήσιμους 
συμβατικούς ενεργειακούς πόρους. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. 0.9 
 

 Tα έργα των εταιριών μειώνουν την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων με 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πόρων, όπως πετρέλαιο, 
άνθρακας και φυσικό αέριο, ενώ παράλληλα συντελούν στη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στην αντιμετώπιση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου. 

 Η  επιτυχής δραστηριοποίηση των ενεργειακών εταιριών μειώνει τις 
επιπτώσεις των διακυμάνσεων των τιμών των συμβατικών μορφών 
ενέργειας στην οικονομία μιας χώρας.  

 Οι εταιρίες έχουν μετατραπεί σε ένα σημαντικό μέσο για τη βελτίωση των 
δεικτών της απασχόλησης και των συνθηκών άνεσης των χρηστών στα 
κτήρια, όπως τα γραφεία και τα σχολεία. 

Θα μπορούσε λοιπόν να ειπωθεί ότι οι ενεργειακές εταιρίες συνιστούν ένα 
αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο και χαράσσουν νέους δρόμους στην 
έρευνα και ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα. 
 

0.2.2 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Όπως περιγράφει ο Fahey [10], οι εταιρίες όλων των κλάδων επηρεάζονται 
καθοριστικά από τους παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν το περιβάλλον 
δραστηριοποίησης τους (operational environment ή external factors) και 
καθορίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό τις δικές τους επιλογές και κατ’ επέκταση 
την επιχειρηματικότητά τους.  
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, το περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών αποτελεί σήμερα υπαρκτό αντικείμενο μελέτης διεθνώς. Η πολιτεία 
είναι ο καθοριστικής σημασίας αποφασίζοντας, διαμορφώνοντας με τα όργανα 
που διαθέτει το περιβάλλον δραστηριοποίησης των παραπάνω ενεργειακών 
εταιριών. Ειδικά εντός της ΕΕ, οι προσπάθειες της πολιτείας επικεντρώνονται 
στη σύγκλιση της με τις οδηγίες και κατευθύνσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
 
Γενικότερα, η έννοια της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης 
των εταιριών όλων των κλάδων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη της 
λήψης απόφασης, καθώς η πρώτη δεν υπάρχει χωρίς την λήψη μιας σειράς 
αποφάσεων. Πράγματι, μέσα από τις κατάλληλες αποφάσεις για τη 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των εταιριών 
διαμορφώνονται οι τάσεις (π.χ. πολιτικές και θεσμικές συνιστώσες, ευρύτερες 
οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις, ερευνητικές και τεχνολογικές 
καινοτομίες κλπ.) και με αυτό τον τρόπο δίνεται στις ίδιες η δυνατότητα να 
κινηθούν κατάλληλα και να συμμετέχουν δυναμικά στις προκλήσεις του 
μέλλοντος.  
 
Όπως τονίζεται από τους Patlitziana et al. [11], η υποστήριξη αποφάσεων στο 
συγκεκριμένο πεδίο είναι απαραίτητο να εκτιμά την ανάγκη παρέμβασης του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης καθώς και να ιεραρχεί τις παρεμβάσεις. 
Επιπλέον, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη 
της την αποτελεσματικότητα των δράσεων που έχουν γίνει παλαιότερα, ώστε 
να λαμβάνονται οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις.  
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Επιπλέον, η άρτια διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης μπορεί να είναι αποτελεσματική εφόσον λαμβάνει υπόψη 
της τις ευκαιρίες (opportunities) αλλά και τις απειλές (threats), όπως 
περιγράφονται στη θεωρία της SWOT ανάλυσης [12], που επιφέρουν οι «νέες» 
παράμετροι της αγοράς.  
 
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ανάδειξη των σωστών αποφάσεων είναι απαραίτητη 
ώστε να αναπτυχθεί ένα σύγχρονο περιβάλλον δραστηριοποίησης των 
εταιριών, το οποίο να δίνει τις δυνατότητες στις ίδιες τις εταιρίες να κινηθούν 
αποτελεσματικά κάνοντας τις ορθές επιλογές και συμβάλλοντας τελικά στην 
επίτευξη των στόχων της πολιτείας που επιδιώκει την ανάπτυξή τους αλλά και 
στην πρόοδο των ιδίων όσο και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται. 
 

0.2.3 
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 Το περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών έχει παρουσιάσει 
σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η συσσωρευμένη εμπειρία που 
προέρχεται από την ανασκόπηση επιτυχημένων περιπτώσεων σε ότι αφορά 
στο περιβάλλον δραστηριοποίησης - κυρίως στο χώρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - έχει αναδείξει τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Συγκεκριμένα, τα 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος αναλύθηκαν σε τέσσερις διαστάσεις, όπως 
θα περιγραφούν και στην Ενότητα 0.4.2. Πιο αναλυτικά: 

Πολιτική Διάσταση: 

 Προγράμματα Υποστήριξης της Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ: Η 
ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ προϋποθέτει έμπρακτη 
πολιτική βούληση και υιοθέτηση ευνοϊκών προγραμμάτων, ώστε οι ΑΠΕ να 
καθίστανται ανταγωνιστικές απέναντι στις συμβατικές μορφές ενέργειας. 
Τα οικονομικά εργαλεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη σημαντικότερη 
κατηγορία των προγραμμάτων πολιτικής στο πλαίσιο της υποστήριξης των 
έργων ΑΠΕ, μπορούν να διακριθούν σε αυτά της ώθησης προσφοράς 
(supply push) και ώθησης ζήτησης (demand pull) [13]. 

 Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Εταιριών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών: 
Η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου πλαισίου το οποίο θα καθορίζει και θα 
οριοθετεί την λειτουργία των συγκεκριμένων εταιριών, ένα δηλαδή 
σύστημα πιστοποίησης των δραστηριοτήτων των ΕΠΕΥ, προσδίδει 
επιπλέον σε αυτές τη δυνατότητα αξιόπιστων μετρήσεων και επαλήθευσης 
των αποτελεσμάτων που υπόσχονται. Σύμφωνα με τον Bertoldi [14], τα 
πιστοποιημένα πρωτόκολλα μέτρησης δημιουργούν ξεκάθαρες διαδικασίες 
και εγγυημένη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών των ΕΠΕΥ. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τον Vine [15], η ύπαρξη ενός κοινού τύπου συμβολαίου που 
θα οριοθετεί το πλαίσιο λειτουργίας και θα ξεκαθαρίζει τις 
δραστηριότητες των ΕΠΕΥ ενώπιον των πελατών τους, είναι σημαντική 
παρέμβαση ανάπτυξης. Η ύπαρξη τυποποιημένων συμβολαίων 
διευκολύνει σημαντικά τη λειτουργία των ενεργειακών εταιριών και 
συμβάλει στην δημιουργία τυποποιημένων συμβάσεων. Μλεσω τνω 
συμβάσεων αυτών διευκολύνεται η σύναψη συμφωνιών για έργα 
εγγυημένης εξοικονόμησης κυρίως στον τριτογενή τομέα.  
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 Προγράμματα Προώθησης της ΕΞΕΝ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να 
προωθήσει την ΕΞΕΝ παρέχοντας οδηγίες και προγράμματα προς τις 
κυβερνήσεις των χωρών μελών της και θέτοντας συγκεκριμένους στόχους 
οι οποίοι πρέπει να ικανοποιηθούν σε ορισμένο βάθος χρόνου. Τα 
προγράμματα υποστήριξης για την προώθηση της ΕΞΕΝ (κυρίως 
φορολογικές ελαφρύνσεις κλπ.) είναι αναγκαία σε όλους τους τομείς 
τελικής κατανάλωσης αποφέροντας χειροπιαστά οικονομικά οφέλη [16].  

 Διεθνείς Ενεργειακές Συνεργασίες και Διασυνδέσεις: Η ύπαρξη διεθνών 
ενεργειακών συνεργασιών και διασυνδέσεων συμβάλει καθοριστικά στην 
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Αντιθέτως, η έλλειψη 
τέτοιων δράσεων περιορίζει την ενεργειακή αγορά και την αντίστοιχη 
ενεργειακή δραστηριότητα στα στενά όρια των συνόρων μιας χώρας. Για 
παράδειγμα, η περίπτωση των χωρών της Σκανδιναβίας, αποτελεί 
υπόδειγμα προώθησης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης μέσω του 
δικτύου μεταφοράς και διανομής ενέργειας (NordPool) που έχουν 
δημιουργήσει [17]. 

Χρηματοοικονομική Διάσταση: 

 Επενδύσεις έργων ΑΠΕ: Η κρατική επενδυτική υποστήριξη για τα έργα 
ΑΠΕ είναι σημαντικό χαρακτηριστικό αν και συνήθως δεν υφίσταται ή 
εξαντλείται καλύπτοντας κάποιο ποσοστό του προϋπολογισμού της 
επένδυσης μέσω κονδυλίων προερχόμενα κυρίως από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, από εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς πόρους, ή μέσω 
της υποστήριξης από χρηματοοικονομικούς φορείς.  

 Επενδύσεις Έργων Ενεργειακής Διαχείρισης: Η  ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική, σύμφωνα με τον Bertoldi [14], προωθεί την υλοποίηση δράσεων 
ενεργειακής διαχείρισης. Ενδεικτικά αναφέρεται, πως η Αυστρία και η 
Γερμανία είναι οι πρωτοπόροι στην Ευρώπη σε επενδύσεις έργων 
ενεργειακής επιθεώρησης. 

 Επενδύσεις Έργων ΕΞΕΝ: Η επενδυτική υποστήριξη για υλοποίηση έργων 
ΕΞΕΝ σε τομείς όπως ο βιομηχανικός, ο εμπορικός, ο δημόσιος και ο 
οικιακός αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης. Η αναγκαιότητα ΕΞΕΝ ειδικά στη χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας ολοένα και μεγαλώνει σε συνάρτηση με την άνοδο 
του βιοτικού επιπέδου [16].  

 Σύγχρονες Χρηματοδοτικές Πήγες: Η μεγάλη επένδυση κεφαλαίου που 
απαιτείται για την υλοποίηση επενδύσεων που μπορούν να αναλάβουν οι 
ενεργειακές εταιρίες μαζί με το μεγάλο ρίσκο που εμπεριέχουν καθιστούν 
εξαιρετικά δύσκολη την πλήρη και αποτελεσματική χρηματοδότηση 
έργων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την περιορισμένη ή και 
ανεπαρκή κρατική επιχορήγηση σε μερικές περιπτώσεις, ενισχύει την 
ανάγκη για εξεύρεση και προώθηση τρίτων χρηματοδοτικών πηγών. Πιο 
συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bertoldi [14], στις περισσότερο 
αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη έχουν αρχίσει να 
στρέφονται από τις κλασσικές μορφές χρηματοδότησης, όπως η 
αυτοχρηματοδότηση ή ο δανεισμός σε άλλες μορφές χρηματοδοτήσεων 
όπως η Χρηματοδότηση από Τρίτους (ΧΑΤ) ή η Σύμβαση Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας (ΣΕΑ). 

Κοινωνική και Πολιτιστική Διάσταση:  
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 Απασχόληση για τους τομείς ΑΠΕ – ΕΞΕΝ: Εξαιτίας του περιορισμένου 
αριθμού ανθρώπων που συνήθως απασχολείται σε ενεργειακές εταιρίες, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οδηγηθεί σε διάθεση περισσοτέρων κονδυλίων 
με στόχο την σταδιακή στήριξη της απασχόλησης, ώστε να δημιουργηθεί 
μια ισχυρή επαγγελματική ομάδα από ικανά στελέχη του κλάδου [18]. 

 Κοινωνική Αποδοχή για Έργα ΑΠΕ: Η κοινωνική αποδοχή είναι ζωτικής 
σημασίας για την ανάπτυξη παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ. Ειδικότερα, 
όταν τα έργα είναι μικρότερης κλίμακας οι αλληλοεπιδράσεις με την 
κοινωνία είναι ακόμα μεγαλύτερες. Το μειωμένο ενδιαφέρον που μπορεί 
να οφείλεται σε αναχρονιστικές αντιλήψεις τοπικών φορέων υπάρχει 
δυνατότητα να αλλάξει μέσω προσπαθειών για την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής ενεργειακής συνείδησης των πολιτών, με ενημέρωσή 
τους τόσο για τα πλεονεκτήματα όσο και για τις προοπτικές  ανάπτυξης 
των ΑΠΕ [19]. 

 Εκπαίδευση για τους τομείς ΑΠΕ – ΕΞΕΝ: Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό 
στοιχείο αφού η έλλειψη εκπαιδευτικής πολιτικής σε ένα μεγάλο μέρος 
της κοινωνίας καθιστά μια χώρα ανίκανη να εκμεταλλευτεί το δυναμικό 
της αλλά και τα οφέλη τέτοιων δραστηριοτήτων καθώς και τις πολλαπλές 
δυνατότητες που αναδύονται από την αγορά των ΑΠΕ [20]. 

 Ενεργειακές Εταιρίες σε Τοπικές Κοινωνίες: Οι τοπικές κοινωνίες 
παρουσιάζουν μεγαλύτερες ευκαιρίες για ανάπτυξη μια σειράς έργων 
ΑΠΕ-ΕΞΕΝ, όπως  στην περίπτωση της εγκατάστασης ηλιακών θερμικών 
συστημάτων ή της καλλιέργειας νέων ενεργειακών φυτειών από τους 
αγρότες. Σαν αποτέλεσμα, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δημιουργούνται κίνητρα για την ανάπτυξη ενεργειακών έργων και κατ’ 
επέκταση για τη δημιουργία περισσοτέρων ενεργειακών εταιριών σε 
κοινωνίες αειφορίας (sustainable communities) [21]. 

Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας: 

 Έρευνα σε Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ: Η ανάπτυξη της 
εγχώριας τεχνογνωσίας για τις ΑΠΕ επιδιώκεται μέσω διάθεσης εγχώριων 
ή μη κονδυλίων για προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α). Με το 
τρόπο αυτό υποστηρίζεται η έρευνα των πανεπιστημίων και των 
ερευνητικών κέντρων. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των 
προγραμμάτων της (όπως το πρόγραμμα Ιntelligent Energy for Europe και 
τα ερευνητικά πρόγραμμα FP-5, FP-6, FP-7 κλπ.) υποστηρίζει την έρευνα 
γύρω από τις ΑΠΕ [22]. 

 Έρευνα σε Τεχνολογίες ΕΞΕΝ: Σε αντιστοιχία με το παραπάνω 
χαρακτηριστικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των προγραμμάτων της 
υποστηρίζει την έρευνα γύρω από την ΕΞΕΝ [23]. 

 Κατάλληλες Πρακτικές και Τεχνολογίες: Η υποστήριξη για ενίσχυση των 
κατάλληλων πρακτικών (best practices) και των τεχνολογιών είτε 
συνολικά στον ενεργειακό τομέα είτε ειδικότερα για τη προώθηση των 
τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και των τεχνολογιών ΕΞΕΝ, 
αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης 
των ενεργειακών εταιριών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια 
αναπτύχθηκαν ερευνητικά προγράμματα προσπαθώντας να προωθήσουν 
τη διάχυση τέτοιων πρακτικών στις κοινωνίες [24]. 
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0.2.4 ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 
Οι δύο νέες κρίσιμοι παράμετροι που ουσιαστικά θα επηρεάζουν άμεσα τις 
αποφάσεις της πολιτείας για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών τα προσεχή χρόνια, όπως έχουν 
περιγραφεί από τους Patlitziana et al. [25], είναι η απελευθέρωση της αγοράς 
ενέργειας και οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. 
Συγκεκριμένα: 

 Εκτεταμένες συζητήσεις και έρευνες έγιναν πάνω στις μεταβολές που 
υπεισέρχονται σε μια ανταγωνιστική αγορά ενέργειας, μέσα στην οποία το 
κέντρο απόφασης δεν είναι πλέον μόνο η πολιτεία αλλά οι αποφάσεις 
λαμβάνονται ολοένα και περισσότερο από όλους τους «παίκτες της 
αγοράς». Έτσι, η ανάγκη για αναδιάρθρωση του ενεργειακού τομέα και 
κυρίως η εισαγωγή του ανταγωνισμού έδωσε μία νέα ώθηση σε θέματα 
ανάπτυξης όλων των «παικτών της αγοράς». Στο πλαίσιο αυτό, 
παρουσιάζεται σήμερα έντονο ενδιαφέρον πολιτικών αναλυτών και 
ερευνητών για το ρόλο της πολιτείας στην διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 

 Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει σήμερα η μελέτη περιορισμού των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και εξασφάλισης των 
«απαραίτητων δικαιωμάτων», ώστε τα κράτη μέλη και οι επιμέρους 
εμπλεκόμενοι να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους και να αποφύγουν 
την επιβολή κυρώσεων. Με δεδομένο ότι το κόστος μείωσης εκπομπών 
ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα υψηλό, η ενδυνάμωση των ενεργειακών 
εταιριών μπορεί να είναι ο μοχλός ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης 
των εκπομπών με αυξημένη οικονομική αποδοτικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι δεσμεύσεις, που σαν βάση τους έχουν το πρωτόκολλο του Κιότο, 
επηρεάζουν τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αποφάσεις που 
σχετίζονται με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών. 

0.2.5 Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 
Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών συνδέεται με την ανάδειξη των κατάλληλων αποφάσεων / 
παρεμβάσεων σε εκείνα τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που 
πραγματικά χρήζουν ανάγκη παρέμβασης από την εκάστοτε πολιτεία. Τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν προκύψει με βάση τη μελέτη της 
βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 0.2.3 και έχει πρόσφατα 
δημοσιευτεί από τους Patlitziana et al. [26]. 
 
Η μελέτη και η ανάλυση των προηγούμενων παραγράφων αναδεικνύει την 
πολυπλοκότητα των αποφάσεων σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση των 
χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών. 
 
Επιπλέον, γίνεται φανερό ότι οι νέες παράμετροι της αγοράς προσδίδουν - 
μέσω των ευκαιριών και απειλών – παραπάνω βαθμό πολυπλοκότητας στην 
υποστήριξη αποφάσεων. Συγκεκριμένα, οι ευκαιρίες μπορεί να είναι η 
ενίσχυση του εργατικού δυναμικού και οι αποτελεσματικότερες φορολογικές 
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ρυθμίσεις, η δυνατότητα υλοποίησης έργων που στηρίζονται στους ΜΚΑ / ΠΚ, 
η τεχνολογική πρόοδος κλπ. Απειλές του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης 
πιθανόν να είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στις τιμές, η τάση για συγχωνεύσεις 
και συνενώσεις των ενεργειακών εταιριών, η υπερβολική και αντιοικονομική 
ενίσχυση των τομέων ΑΠΕ-ΕΞΕΝ σε μια χώρα κλπ. 
 

0.2.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η ανάλυση της Ενότητας δίνει τα παρακάτω συμπεράσματα: 

 Ανάγκη για υποστήριξη αποφάσεων για το περιβάλλον 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών: Η ανάλυση που 
προηγήθηκε απέδειξε ότι η υποστήριξη αποφάσεων για τη διαμόρφωση 
ενός σύγχρονου περιβάλλοντος αποτελεί μία απαραίτητη διαδικασία που 
περνά μέσα από τις αποφάσεις για παρέμβαση στα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος των ενεργειακών εταιριών σε κάθε μια από τις τέσσερις 
διαστάσεις (Πολιτική, Χρηματοοικονομική, Κοινωνική και Πολιτιστική 
καθώς και Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας). 

 Ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ευκαιρίες και οι απειλές των νέων 
παραμέτρων: Σήμερα, η διαμόρφωση του σύγχρονου περιβάλλοντος 
πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τις νέες παραμέτρους της 
ενεργειακής αγοράς, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα περισσότερων 
ευκαιριών αλλά και είναι δυνατόν να επιφέρουν και σημαντικές απειλές 
στο περιβάλλον των ενεργειακών εταιριών, δηλαδή την ολοένα και 
μεγαλύτερη τάση προς μια πλήρως απελευθερωμένη αγορά ενέργειας και 
την ολοένα και μεγαλύτερη δραστηριοποίηση για τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγή. 

 Περιορισμένες ερευνητικές προσπάθειες για την υποστήριξη 
αποφάσεων στη διαδικασία διαμόρφωσης του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών: Η μελέτη της 
βιβλιογραφίας έδειξε ότι οι ερευνητικές προσπάθειες που αφορούν στην 
υποστήριξη αποφάσεων για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης, όπως τέθηκαν προηγουμένως είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένες και αποσπασματικές, αφού το ενδιαφέρον των ερευνητών 
έχει επικεντρωθεί είτε σε γενικότερα θέματα σχεδιασμού των θεμάτων 
ΑΠΕ και ΕΞΕΝ, είτε σε υποστήριξη αποφάσεων θεμάτων που απασχολούν 
τις ίδιες τις ενεργειακές εταιρίες. 
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0.3 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ 
  

0.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών μέσα στο οποίο 
θα δρουν οι εταιρίες. Ωστόσο, ο βαθμός δυσκολίας για την ενίσχυση εκείνων 
των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών που πραγματικά παρουσιάζονται αδύναμα σε μια χώρα, είναι 
ιδιαίτερα μεγάλος, όπως φάνηκε και από την ανάλυση της προηγούμενης 
Ενότητας. Για αυτό το λόγο, η μελέτη των χαρακτηριστικών και η ενίσχυση 
τους μπορεί να υποστηριχθεί μέσω μιας μεθοδολογίας υποστήριξης 
αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες και τις απειλές που επιφέρουν 
οι νέες παράμετροι της ενεργειακής αγοράς. 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία υποστήριξης 
αποφάσεων της πολιτείας στην προσπάθεια της να συγκλίνει με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών θα πρέπει να 
δίνει απαντήσεις στις παρακάτω ανάγκες του προβλήματος: 

 Αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας για:  

 Καθορισμό όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων για ενίσχυση των 
χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών. 

 Εκτίμηση της ανάγκης για παρέμβαση στο περιβάλλον, ώστε να 
προταθεί η αντίστοιχη παρέμβαση. 

 Επιλογή του κατάλληλου τρόπου σε κάθε παρέμβαση με βάση τη 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας τυχόν παρόμοιων 
παρεμβάσεων την τελευταία χρονιά. 

 Μοντελοποίηση - μέσω χρήσης κατάλληλων ενεργειακών δεικτών - των 
παρεμβάσεων του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης. 

 Συνυπολογισμός των επιδράσεων που επιφέρουν οι νέες παράμετροι της 
ενεργειακής αγοράς στις αποφάσεις. 

 Κατάταξη των προτεινόμενων παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυκριτηριακή φύση του προβλήματος. 

Με βάση τα παραπάνω, η ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των εταιριών συνδέεται - στη παρούσα 
διδακτορική διατριβή - με το επιστημονικό πεδίο υποστήριξης αποφάσεων για 
την ενίσχυση των πολύπλοκων χαρακτηριστικών του προβλήματος. 
Συγκεκριμένα, καθορίστηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ενίσχυσης των 
χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος των ενεργειακών εταιριών και οι 
παραπάνω επιμέρους ανάγκες του προβλήματος συσχετίστηκαν μεθοδολογικά 
με τις τρεις παρακάτω μεθοδολογίες υποστήριξης αποφάσεων: 

 Έμπειρα Συστήματα. 

 Μεθοδολογίες Ενεργειακών Δεικτών. 
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 Πολυκριτηριακή Υποστήριξη Αποφάσεων. 

 

0.3.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΕ – ΕΞΕΝ 

 Οι υπάρχουσες στη διεθνή βιβλιογραφία μεθοδολογίες για τους παραπάνω 
τομείς, αντιμετωπίζουν κάποιες επιμέρους πτυχές του προβλήματος της 
παρούσας διδακτορικής διατριβής χωρίς να είναι σε θέση να λάβουν υπόψη 
τους όλες τις ανάγκες, να αξιοποιήσουν ένα πλήθος από ποικίλα 
χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει το συγκεκριμένο 
πρόβλημα και χωρίς να το αντιμετωπίζουν στο σύνολο του και τις επιδράσεις 
των «νέων» παραμέτρων. 
 
Συγκεκριμένα, οι συσχετιζόμενες μεθοδολογίες είναι κυρίως μεθοδολογίες 
ενεργειακού σχεδιασμού με έμφαση σε θέματα γύρω από τους τομείς ΑΠΕ-
ΕΞΕΝ που τα αποτελέσματα τους μπορούν να πληροφορήσουν τους 
διαμορφωτές του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών για κάποια θέματα αλλά και μεθοδολογίες που συμβάλλουν στις 
αποφάσεις των ίδιων των εταιριών σχετικά με το εσωτερικό τους περιβάλλον 
(internal factors). 
 

0.3.3 ΈΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 
Ο ορισμός του έμπειρου συστήματος [27] περιγράφει ένα πρόγραμμα που έχει 
μία ευρεία βάση γνώσης σε ένα περιορισμένο χώρο και χρησιμοποιεί 
πολύπλοκη λογική συλλογισμού για την εκτέλεση εργασιών που θα μπορούσε 
να κάνει ένας έμπειρος άνθρωπος. Tα έμπειρα συστήματα διακρίνονται σε 
τρία διακριτά επίπεδα [28]: 

 Βάση Γνώσης. 

 Λειτουργική Μνήμη. 

 Μηχανή Εξαγωγής Συμπερασμάτων. 

Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, διαπιστώνεται ότι τα έμπειρα 
συστήματα χρησιμοποιούνται εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια σε διάφορους 
τομείς της ενεργειακής αγοράς με σημαντικότερους την πρόβλεψη ζήτησης 
ενέργειας και τον ενεργειακό σχεδιασμό, την εκτίμηση σφαλμάτων και την 
αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Συμπεραίνεται ωστόσο ότι είναι έντονη η 
χρήση τους σε εξειδικευμένα τεχνικά προβλήματα της ενεργειακής αγοράς. Η 
χρήση τους σε προβλήματα αποτύπωση της γνώσης για την υποστήριξη 
αποφάσεων στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών φαίνεται εξαιρετικά 
περιορισμένη και σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα εξ’ 
ολοκλήρου. 
 

0.3.4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 
Οι δείκτες αποτελούν ένα μεθοδολογικό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων 
καθώς ποσοτικοποιούν και απλοποιούν φαινόμενα με στόχο την καλύτερη 
κατανόηση μίας πολύπλοκης πραγματικότητας. Σύμφωνα με τον ορισμό που 
έχουν δώσει οι Shipper et al. [29], οι δείκτες δεν είναι δεδομένα αλλά 
παρουσιάζουν ποσοτικοποιημένες, κατά κύριο λόγο, πληροφορίες και 
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επεξεργάζονται διαφορετικά και πολλαπλά δεδομένα. Επίσης, ο Οργανισμός 
για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη ΟΟΣΑ (OECD) [30], έχει ορίσει 
τους δείκτες ως μία παράμετρο ή μια τιμή που πηγάζει από διάφορες 
παραμέτρους και οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες για κάποιο φαινόμενο. 
 
Η χρήση δεικτών έχει εμφανιστεί σε αρκετές μορφές με κυριότερες τους 
οικονομικούς δείκτες, τους δείκτες υγείας, τους περιβαλλοντικούς δείκτες και 
τους ενεργειακούς δείκτες. Οι τελευταίοι χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο 
για τη συσχέτιση της ενέργειας (ή και των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου), σε κάθε δραστηριότητα ή σε τελική χρήση, ως προς ένα μέτρο 
της δραστηριότητας αυτής.  
 
Οι κυριότερες προσπάθειες γύρω από την ανάπτυξη δεικτών που 
συσχετίζονται με επιμέρους χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών προέρχονται από μεγάλους 
διεθνείς οργανισμούς, με χαρακτηριστικούς τους παρακάτω: 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). 

 Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). 

 United Nations – UN. 

 International Energy Agency – IEA. 

 International Atomic Energy Agency – IAEA    

 Institute of Energy Economics, Vienna University of Technology - IEE-VUT. 

 Asia Pacific Energy Research Center- APERC. 

 International Institute for Industrial Environmental Economics - 
Department of Environmental and Energy Systems Studies-Lund. 

 

0.3.5 ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 
Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων, η ανάμιξη τόσο των ποσοτικών όσο και 
των ποιοτικών κριτηρίων είναι γνωρίσματα της σημερινής εποχής και μπορούν 
να αντιμετωπιστούν μέσα από την Πολυκριτηριακή Υποστήριξη Αποφάσεων 
(ΠΥΑ). Η ΠΥΑ χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε προβλήματα στο ευρύτερο πεδίο 
της ενεργειακής αγοράς. Τα τελευταία χρόνια, η δραστηριοποίηση γύρω από 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου 
καθώς και η αυξανόμενη εξάρτηση πολλών οικονομιών από αυτό, ήταν 
μερικοί από τους παράγοντες που στήριξαν την μεγαλύτερη ενασχόληση της 
ΠΥΑ προς τις ΑΠΕ και της ΕΞΕΝ και κατ’ επέκταση με το περιβάλλον 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Για το λόγο αυτό, εντονότερη 
γίνεται η ανάγκη για την αξιολόγηση αποφάσεων γύρω από τους παραπάνω 
τομείς [31], χωρίς όμως να υπάρχουν μεθοδολογίες για το παρόν πρόβλημα.  
 

0.3.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις συσχετιζόμενες μεθοδολογίες και για 
την εφαρμογή τους σε προβλήματα που συνδέονται με το παρόν ανέδειξε τα 
παρακάτω συμπεράσματα: 

Έμπειρα Συστήματα: 
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Τα συγκεκριμένα συστήματα αποτελούν ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
εκτίμηση μιας κατάστασης και την υποστήριξη αποφάσεων. Ειδικότερα όσον 
αφορά στη διαμόρφωση περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών, το έμπειρο σύστημα φαίνεται να αποτελεί κατάλληλο εργαλείο, 
συμβάλλοντας στα παρακάτω: 

 Καθορισμό της βιβλιοθήκης των παρεμβάσεων για την ενίσχυση των 
χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης. 

 Επιλογή των κατάλληλων κατωφλιών των δεικτών για την εκτίμηση της 
ανάγκης για παρέμβαση και του τρόπου παρέμβασης στο περιβάλλον 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι τα έμπειρα συστήματα έχουν 
επιτυχημένα εφαρμοσθεί σε διάφορα επιμέρους και αποσπασματικά θέματα 
του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Ωστόσο, 
δεν φαίνεται να υφίσταται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος - 
όπως ορίζεται στη παρούσα διδακτορική διατριβή - μέσω έμπειρων 
συστημάτων. 

Ενεργειακοί Δείκτες: 
Οι δείκτες επιλέγονται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία 
ενός συστήματος για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, έτσι ώστε να υποστηρίξουν 
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Με βάση την έρευνα της βιβλιογραφίας 
που παρουσιάστηκε, κατάλληλοι ενεργειακοί δείκτες (που μπορεί να είναι 
βασικοί ή δευτερεύοντες) έχουν όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσουν 
ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ώστε να μετρήσουν την ανάγκη για παρέμβαση 
στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 

Πολυκριτηριακή Υποστήριξη Αποφάσεων: 
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι η ΠΥΑ εφαρμόζεται εδώ και 
πολλά χρόνια σε προβλήματα της ενεργειακής αγοράς. Η κύρια εφαρμογή 
τους συναντάται σε προβλήματα ενεργειακού σχεδιασμού. Ωστόσο, δεν 
φαίνεται να υφίστανται ερευνητικές προσπάθειες για την εφαρμογή ΠΥΑ στο 
πρόβλημα όπως ορίζεται στη παρούσα διδακτορική διατριβή. 
 
Σε ό,τι αφορά στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, διαπιστώθηκε ότι με τη 
πάροδο του χρόνου, η ανάπτυξη νέων μεθόδων, η βελτίωση των ήδη 
υπαρχόντων και η υποστήριξη αυτών με υπολογιστικά εργαλεία, είχε ως 
αποτέλεσμα οι μέθοδοι που βασίζονται στη σχέση επικράτησης να επιβληθούν 
των μεθόδων αναγωγής σε ένα κριτήριο, που συνήθως απαιτούσαν πλήρη 
γνώση του αντικειμένου και παράλληλα βαθμολόγηση σε όλα τα κριτήρια. 
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στον αποφασίζοντα να δίνει μια λύση πιο 
κοντά στην πραγματικότητα. Ανάμεσα στους μεθόδους βασισμένων στη σχέση 
επικράτησης, οι μέθοδοι PROMETHEE, έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
επιλογής των ψευδοκριτηρίων μεταξύ έξι συγκεκριμένων κατηγοριών, κάτι 
που περιορίζει τις επιλογές κριτηρίων, ειδικά σε ένα πολύπλευρο πρόβλημα 
σαν αυτό που πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή. Από την άλλη, η 
μέθοδος ELECTRE ΙΙΙ φαίνεται να είναι καταλληλότερη, εφόσον έχει σχετικά 
περισσότερο περιορισμένες εφαρμογές σε ενεργειακά προβλήματα. Επιπλέον, 
δεν φαίνεται να υπάρχουν ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά πληροφοριακά 
συστήματα, κάτι που ενισχύει τα καινοτόμα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας 
επιλογής. 
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0.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
  

0.4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών από την εκάστοτε πολιτεία, η οποία αποτελεί τον 
καθοριστικής σημασίας αποφασίζοντα, είναι το αντικείμενο του προβλήματος 
υποστήριξης αποφάσεων, που επιλύει η προτεινόμενη ολοκληρωμένη 
μεθοδολογία. 
 
Ειδικότερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει το 
πλαίσιο στην εκάστοτε πολιτεία, ώστε να είναι εκείνη που θα αναλάβει τις
κατάλληλες παρεμβάσεις, διαμορφώνοντας το περιβάλλον δραστηριοποίησης
των ενεργειακών εταιριών. Πράγματι, τα κράτη μέλη στη προσπάθεια 
σύγκλισης τους με τις οδηγίες της Επιτροπής, οφείλουν σήμερα να 
δημιουργήσουν ένα σύγχρονο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα υφίστανται οι
προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν οι ενεργειακές εταιρίες να
δραστηριοποιηθούν επιτυχώς.  
 
Η προτεινόμενη μεθοδολογία αναπτύσσει ένα συνεπές πλαίσιο υποστήριξης 
αποφάσεων για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών.  
 
Αρχικά, καθορίζονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη ενός
κατάλληλου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών 
μέσω της «ευφυούς» αποτύπωσης της γνώσης που προέρχεται από τις 
επιτυχημένες περιπτώσεις χωρών προερχόμενες κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Έπειτα, γίνεται η μοντελοποίηση των παρεμβάσεων του
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης μέσω χρήσης ενός συνόλου κατάλληλα 
επιλεγμένων ενεργειακών δεικτών. Στη συνέχεια, η μεθοδολογία δίνει τη 
δυνατότητα εκτίμησης της ανάγκης για παρέμβαση, μέσω της «ευφυούς» 
αποτύπωσης της γνώσης και επιλέγεται ο κατάλληλος τρόπος επέμβασης κάθε 
επιλεγόμενης παρέμβασης, εξετάζοντας την αποτελεσματικότητα παρόμοιων
παρεμβάσεων στην εξεταζόμενη χώρα στο παρελθόν. Με βάση τα
αποτελέσματα του παραπάνω βήματος η προτεινόμενη μεθοδολογία δίνει τη 
δυνατότητα κατάταξης των παρεμβάσεων βάση της πολυκριτηριακής 
υποστήριξης αποφάσεων. 
 
Η αναλυτική διαδικασία της προτεινόμενης μεθοδολογίας, η οποία 
δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Energy Policy Journal από τους Patlitziana -
Psarra [32], παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήμα 0.1. 
 
Στη συνέχεια του κεφαλαίου αναλύονται οι πέντε συνιστώσες της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας στην οποία έχει δοθεί το όνομα IMECO. Η 
ανάλυση που ακολουθεί επικεντρώνεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της κάθε 
συνιστώσας με απώτερο στόχο να κάνει σαφές το ευρύτερο πλαίσιο
εφαρμογής της κάθε μίας συνιστώσας της μεθοδολογίας. 
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Σχήμα 0.1: Η Ακολουθούμενη Διαδικασία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.4.2 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ Ι: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Για την καλύτερη μεθοδολογική προσέγγιση η κατηγοριοποίηση του
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης λαμβάνει υπόψη της κατά κύριο λόγο την
κατηγοριοποίηση των διαστάσεων της ανάλυσης PEST (Political, Economical, 
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Social, Technological) [33] και προκύπτουν οι παρακάτω τέσσερις διαστάσεις 
Δi (όπου Δ απεικονίζεται η διάσταση και i ο αριθμός της διάστασης): 

 i=1: Πολιτική. 

 i=2: Χρηματοοικονομική. 

 i=3: Κοινωνική και Πολιτιστική. 

 i=4: Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών και η αντιστοίχισή τους με τις κατάλληλες 
παρεμβάσεις στηρίχθηκε στην αποτύπωση της εμπειρίας που είναι διαθέσιμη 
από διεθνείς ενεργειακούς οργανισμούς, από διεθνείς μελετητές καθώς και 
από φορείς χάραξης ενεργειακής πολιτικής κυρίως στα δεκαπέντε κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλύθηκαν πάνω από 35 σχετικές μελέτες (π.χ. της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, εθνικές μελέτες 
κλπ.), προερχόμενες κυρίως από το σύνολο των 15 χωρών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα ήταν η καταγραφή αρχικά 300 περίπου 
χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος, τα οποία έπειτα ομαδοποιήθηκαν, 
ταξινομήθηκαν και συγχωνεύθηκαν ανά διάσταση περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών και περιγράφτηκαν αναλυτικά 
στην Ενότητα 0.2. Στη συνέχεια, τα χαρακτηριστικά αντιστοιχήθηκαν ένα προς 
ένα με παρεμβάσεις, που συγκροτούν τη «βιβλιοθήκη» των παρεμβάσεων. 
 
Οι παρεμβάσεις για την βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών κατηγοριοποιούνται σε κάθε διάσταση του. Κάθε
επιλεγόμενη  παρέμβαση συμβολίζεται ως: 

Πij, j=1,2,…,χ {0.1} 

Όπου: 

 Π: Απεικονίζεται η παρέμβαση. 

 i: Απεικονίζεται ο αριθμός της διάστασης. 

 j: Ο αριθμός της παρέμβασης. 

 x: Το πλήθος των παρεμβάσεων. 

Οι παρεμβάσεις που επιλέχθηκαν για να βελτιώσουν τη λειτουργία των 
εταιριών στις τέσσερις διαστάσεις του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης είναι 
συνολικά x=15 (όσα και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά) και παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 0.1. 

 

 

 Πίνακας 0.1: Παρουσίαση των Παρεμβάσεων 

 Δ1: Πολιτική Διάσταση 

Π1.1 Ενίσχυση Προγραμμάτων Υποστήριξης της Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ 

Π1.2 Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Εταιριών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών 

Π1.3 Ενίσχυση Προγραμμάτων Προώθησης της ΕΞΕΝ 

Π1.4 Προώθηση των Διεθνών Ενεργειακών Συνεργασιών και Διασυνδέσεων 

Δ2: Χρηματοοικονομική Διάσταση 

Π2.1  Υποστήριξη Επενδύσεων Έργων ΑΠΕ 

Π2.2 Υποστήριξη Επενδύσεων Έργων Ενεργειακής Διαχείρισης 
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Π2.3 Υποστήριξη Επενδύσεων Έργων ΕΞΕΝ 

Π2.4 Προώθηση Σύγχρονων Χρηματοδοτικών Πηγών 

Δ3: Κοινωνική και Πολιτιστική Διάσταση 

Π3.1 Υποστήριξη της Απασχόλησης για τους τομείς ΑΠΕ - ΕΞΕΝ 

Π3.2 Υποστήριξη της Κοινωνικής Αποδοχής για έργα ΑΠΕ 

Π3.3 Υποστήριξη της Εκπαίδευσης για τους τομείς ΑΠΕ - ΕΞΕΝ 

Π3.4 Υποστήριξη Ενεργειακών Εταιριών στην Περιφέρεια 

Δ4: Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας 

Π4.1 Υποστήριξη της Έρευνας σε Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ 

Π4.2 Υποστήριξη της Έρευνας σε Τεχνολογίες ΕΞΕΝ 

Π4.3 Υποστήριξη Κατάλληλων Πρακτικών και Τεχνολογίας  
  

0.4.3 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΙΙ: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 
Στη δεύτερη συνιστώσα γίνεται η μοντελοποίηση των παρεμβάσεων του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης μέσω των ενεργειακών δεικτών που 
αποτελούν το κύριο εργαλείο μέτρησης της ανάγκης παρέμβασης. Με αυτό τον
τρόπο, δημιουργείται η «δεξαμενή των δεικτών» που αποτελεί στο παρόν 
πρόβλημα ένα κατάλληλο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων.  
 
Οι επιλεγόμενοι για το συγκεκριμένο πρόβλημα δείκτες, που παρουσιάστηκαν
από τον Patlitziana [34], είναι ταξινομημένοι σε βασικούς, σε δευτερεύοντες 
δείκτες καθώς και σε δείκτες νέων παραμέτρων. 

 
Συγκεκριμένα, οι βασικοί δείκτες που επιλέγονται είναι ομαδοποιημένοι στις
τέσσερις διαστάσεις, επιλέγονται από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία,
μοντελοποιούνται ως εξής: 

Βij, j=1,2,…,a  {0.2} 

Όπου: 

 Β: Ο βασικός δείκτης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης.  

 i: Ο αριθμός της κάθε διάστασης. 

 j: Ο αριθμός της παρέμβασης και του αντίστοιχου βασικού δείκτη στην 
εξεταζόμενη διάσταση. 

 a: Το πλήθος των βασικών δεικτών στην εξεταζόμενη διάσταση. 

Οι βασικοί δείκτες είναι αυτοί που παρέχουν την ουσιαστική και βασική 
πληροφορία για την εκτίμηση της ανάγκης για κάθε παρέμβαση που 
εξετάζεται. 
 
Επιπλέον, το σύνολο δεικτών που απεικονίζει τις επιδράσεις που επιφέρουν οι
«νέες παράμετροι» της αγοράς των εταιριών στις αποφάσεις διαμόρφωση ενός 
σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησής τους ορίζεται ως σύνολο δεικτών
«νέων παραμέτρων», ως εξής:  

Nl, l=1,2,…,n {0.3} 

Όπου: 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. 0.23 
 

 Ν: Ο δείκτης των νέων παραμέτρων. 

 l: Ο αριθμός του δείκτη νέων παραμέτρων. 

 n: Το συνολικό πλήθος των δεικτών νέων παραμέτρων. 

Οι δείκτες νέων παραμέτρων είναι αυτοί που παρέχουν πρόσθετη πληροφορία
και δεδομένα κατά την παρακολούθηση μιας κατάστασης στο περιβάλλον των
ενεργειακών εταιριών. Οι δείκτες προέρχονται, όπως δηλώνει και η ονομασία 
τους, από τις νέες παραμέτρους (την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και 
την κλιματική αλλαγή), που δεν υφίστανται στο παρελθόν και η τωρινή 
ύπαρξή τους διαφοροποιεί το περιβάλλον δραστηριοποίησης των εταιριών. 
 
Τελικά, μια σειρά από άλλους δείκτες που χρησιμοποιούνται για να 
απεικονίσουν επιμέρους θέματα των τεσσάρων διαστάσεων του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης δημιουργούν ένα νέο σύνολο που περιλαμβάνει τους
δευτερεύοντες δείκτες: 

ΔΔk,  k=1,2,…,m  {0.4} 

Όπου: 

 ΔΔ: Ο δευτερεύον δείκτης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης. 

 k: Ο αριθμός του δευτερεύοντα δείκτη. 

 m: Το συνολικό πλήθος των δευτερευόντων δεικτών. 

Οι δευτερεύοντες δείκτες δρουν επικουρικά στην εκτίμηση της ανάγκης
παρέμβασης στο περιβάλλον των ενεργειακών εταιριών. Επικεντρώνονται σε
επιμέρους θέματα και περιγράφουν ειδικές δραστηριότητες που δίνουν
εστιασμένα αποτελέσματα για ιδιαίτερες πτυχές  της παρέμβασης που 
εξετάζεται. 

 

0.4.4 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΙΙΙ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Στη τρίτη συνιστώσα γίνεται η εκτίμηση της ανάγκης παρέμβασης μέσω 
ελέγχου τιμών κατάλληλων δεικτών που συσχετίζονται σε κάθε μία από αυτές. 
Αρχικά, κάθε παρέμβαση στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των  ενεργειακών
εταιριών συσχετίζεται με το βασικό δείκτη και με μια ομάδα δεικτών 
απόφασης, επιλέγοντας δηλαδή ουσιαστικά τους κατάλληλους δευτερεύοντες 
δείκτες και τους δείκτες νέων παραμέτρων. Συγκεκριμένα: 

 Βασικός Δείκτη Βij: Αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη διάγνωση της
αναγκαιότητας παρέμβασης στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών. 

 Ομάδα Δεικτών «Νέων Παραμέτρων» - Nijx (όπου x αύξων αριθμός του 
δείκτη στην εξέταση της αναγκαιότητας της συγκεκριμένης παρέμβασης
Πij): Η εξέταση των τιμών των δεικτών «νέων παραμέτρων» αναδεικνύει 
καινούργια δεδομένα στη διάγνωση της αναγκαιότητας παρέμβασης.  

 Ομάδα Δευτερευόντων Δεικτών - ΔΔijy (όπου y αύξων αριθμός του δείκτη 
στην εξέταση της αναγκαιότητας της συγκεκριμένης παρέμβασης Πij): Είναι 
δυνατόν η μέχρι τώρα διαδικασία να αγνοεί πληροφορίες, οι οποίες
μπορεί εξίσου να είναι σημαντικές στο να μετρήσουν την ανάγκη για 
παρέμβαση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι δευτερεύοντες δείκτες
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και δημιουργούν μια νέα υποομάδα.  

Η τρίτη συνιστώσα δύναται με την κατάλληλη εισαγωγή δεδομένων για τον
υπολογισμό των δεικτών. Συγκεκριμένα, γίνεται εκτίμηση της αναγκαιότητας 
για παρέμβαση Πij μέσω του βασικού δείκτη Βij, των αντιστοίχων  δεικτών 
νέων παραμέτρων Νijx και των δευτερευόντων δεικτών ΔΔijy που συνδέονται 
στην κάθε περίπτωση. 
 
Η παραπάνω εκτίμηση προκύπτει έπειτα από διαδοχικούς ελέγχους των τιμών
του βασικού δείκτη Βij, των αντίστοιχων δεικτών νέων παραμέτρων Νijx και 
των δευτερευόντων δεικτών ΔΔijy, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 0.1. 

 

0.4.5 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΙV: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η τέταρτη συνιστώσα με βάση την ιστορική εξέλιξη του βασικού δείκτη και τη
καταγραφή τυχόν δράσεων την τελευταία χρονιά γύρω από την προτεινόμενη 
παρέμβαση, επιλέγει τη καλύτερη δυνατή μορφή της παρέμβασης και
συγκεκριμένα την αναπροσαρμογή υφιστάμενων μέτρων (I), τη θέσπιση νέων 
μέτρων (II) ή τη συνέχιση των υφιστάμενων μέτρων (III). 
 
Σε ότι αφορά στους ποσοτικούς βασικούς δείκτες, ο έλεγχος γίνεται μέσω του 
Δείκτη Εξέλιξης ΣΒij, ο οποίος βασίζεται στον ρυθμό μεταβολής του Βασικού
Δείκτη. Στη περίπτωση που ο βασικός δείκτης είναι ποιοτικός και λαμβάνει
κλιμακωτές ενδεικτικές τιμές από το 1 έως 5 όπως οι διαρθρωτικοί δείκτες 
τότε δεν χρησιμοποιείται ο παραπάνω δείκτης αλλά γίνεται έλεγχος μέσω 
κατάλληλων κατωφλίων. 
 

0.4.6 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ V: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 Η ενότητα αυτή αναλύει την πέμπτη και τελευταία συνιστώσα της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας, η οποία αφορά στην κατάταξη των
παρεμβάσεων για τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, που πηγάζουν από τις
διαδικασίες της προηγούμενης συνιστώσας.  
 
Η μεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται, όπως προηγουμένως αιτιολογήθηκε, 
στην επιλογή της πολυκριτηριακής μεθόδου ELECTRE III, η οποία αποτελεί μία 
από τις καταλληλότερες μεθόδους για τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου
προβλήματος.  
 
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε, σύμφωνα με τον Patlitziana [35],
παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα 0.2. 
 
Το πρώτο στάδιο αφορά στον καθορισμό των κριτηρίων που θα
χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη των παρεμβάσεων. Τα κριτήρια συνδέονται 
με τις ανάγκες υποστήριξης των αποφάσεων στο σημερινό πλαίσιο του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη και την ολοένα και 
μεγαλύτερη τάση για απελευθέρωση των αγορών καθώς και την αυξανόμενη 
δραστηριοποίηση γύρω από την κλιματική αλλαγή. 
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Σχήμα 0.2: Η Διαδικασία Κατάταξης των Παρεμβάσεων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Επιπλέον, είναι απαραίτητο να γίνει η αποτύπωση του συστήματος

προτιμήσεων, μέσω του υπολογισμού των βαρών των κριτηρίων και των
κατωφλίων. Στο παραπάνω πλαίσιο γίνεται η αξιολόγηση και τελική ιεραρχική
κατάταξη των παρεμβάσεων σύμφωνα με τη μέθοδο ELECTRE III.  
 

0.4.7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία IMECO, που παρουσιάσθηκε στις παραπάνω 
Ενότητες, ενσωματώθηκε στο πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία
DISFECOE (Decision Information System for Formulation of Energy Companies
Operational Environment).   
 
Το πληροφοριακό σύστημα ενσωματώνει τις πέντε συνιστώσες της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας και έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιμο
εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων της πολιτείας για τη διαμόρφωση ενός 
σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών.  
 
Το σύστημα αποτελείται από δύο (2) κύρια υποσυστήματα. Συγκεκριμένα: 

 Το υποσύστημα εκτίμησης της αναγκαιότητας για παρέμβαση και επιλογής
του τρόπου παρέμβασης στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών, με το όνομα ESFECOE (Expert System for 
Formulation of Energy Companies Operational Environment). Το 
υποσύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί μέσω του XpertRule Knowledge Builder
της Attar Software Limited, και ενσωματώνει τη μεθοδολογία του
έμπειρου συστήματος για την εκτίμηση της αναγκαιότητας παρέμβασης και 
επιλογή του τρόπου παρέμβασης στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών, όπως αυτή παρουσιάσθηκε στις Ενότητες 0.4.2, 
0.4.3, 0.4.4 και 0.4.5. 

 Το υποσύστημα αξιολόγησης και κατάταξης των προτεινόμενων
παρεμβάσεων στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών
εταιριών, με το όνομα MISFECOE (Multicriteria Information System for
Formulation of Energy Companies Operational Environment). Το 
υποσύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί σε Java και ενσωματώνει τη 
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μεθοδολογία της ELECTRE III, προσαρμοσμένη ανάλογα στο συγκεκριμένο 
πρόβλημα για την κατάταξη των παρεμβάσεων στο περιβάλλον 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, σύμφωνα με την ανάλυση
της Ενότητας 0.4.6. Για την καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων, το 
υποσύστημα παρέχει τη δυνατότητα να εξετάζονται δυο επιπλέον 
περιπτώσεις που θα αντιπροσωπεύουν την επίδραση των «νέων
παραμέτρων» της ενεργειακής αγοράς στην τελική απόφαση.
Συγκεκριμένα, στην αρχή επιλέγεται η περίπτωση αυξημένης
δραστηριοποίησης για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και για 
την κλιματική αλλαγή και στη συνέχεια η αντίστροφη περίπτωση. 

 Στο Σχήμα 0.3 που ακολουθεί αποτυπώνεται γραφικά η αρχιτεκτονική του 
πληροφοριακού συστήματος που υλοποιήθηκε. 
 

Σχήμα 0.3: Η Αρχιτεκτονική του DISFECOE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.4.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Το μεθοδολογικό πλαίσιο IMECO το οποίο παρουσιάσθηκε αποτελείται από 
πέντε συνιστώσες που αφορούν στον καθορισμό των αναγκαίων 
παρεμβάσεων, στην μοντελοποίηση των παρεμβάσεων μέσω χρήσης 
κατάλληλων ενεργειακών δεικτών, στην εκτίμηση της αναγκαιότητας για 
παρέμβαση, στην επιλογή του κατάλληλου τρόπου παρέμβασης και στην
κατάταξη των παρεμβάσεων. Η μεθοδολογία αποτυπώθηκε επιτυχώς στο 
πληροφοριακό σύστημα DISFECOE, το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη της 
πολιτείας στην προσπάθεια της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 
 
Σημαντικό χαρακτηριστικό της προτεινόμενης μεθοδολογίας αποτελεί η
εισαγωγή «ευφυούς» τεχνικής για την υποστήριξη αποφάσεων, γεγονός το
οποίο αποτελεί σημαντική τομή στον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. 
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Μέσω της αποτύπωσης της γνώσης, η πρώτη συνιστώσα της προτεινόμενης
μεθοδολογίας καθορίζει τις παρεμβάσεις, ενώ η τρίτη και η τέταρτη δίνουν τη 
δυνατότητα εκτίμησης της αναγκαιότητας παρέμβασης και της επιλογής του 
τρόπου παρέμβασης αντίστοιχα, με βάση τη χρήση κατάλληλων κατωφλίων
στους χρησιμοποιούμενους δείκτες. Συγκεκριμένα, το μεθοδολογικό πλαίσιο 
που προτάθηκε, με βάση τις ανάγκες που διαπιστώθηκαν για τη διασύνδεση 
ενεργειακών δεικτών με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης 
των ενεργειακών εταιριών, εισάγει την «ευφυή» διαχείριση ενός συνόλου
προτεινόμενων δεικτών, βασισμένο στη γνώση που απορρέει από διεθνείς 
ενεργειακούς οργανισμούς, με στόχο την υποστήριξη αποφάσεων για τη
διαμόρφωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των συγκεκριμένων
εταιριών. Τονίζεται βέβαια ότι η μεθοδολογία βασίζεται στη χρήση δεικτών 
που αποτελούν εργαλείο για τη «μέτρηση» της αναγκαιότητας για παρέμβαση
σε κάθε χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών. Το μεθοδολογικό πλαίσιο τέλος ολοκληρώνεται από 
την εισαγωγή μίας πολυκριτηριακής μεθόδου για την αξιολόγηση και κατάταξη
των παρεμβάσεων διαμόρφωσης σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης 
των ενεργειακών εταιριών. 
 
Η προτεινόμενη μεθοδολογία, αποσκοπώντας να υποστηρίξει ουσιαστικά και
ρεαλιστικά την πολιτεία σαν φορέα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, διακρίνεται από σημαντική
ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Για το λόγο αυτό, κάθε μία από τις
επιμέρους συνιστώσες, παρόλο που είναι άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους,
μπορούν να αποτελέσουν ξεχωριστά η κάθε μία επιμέρους εργαλεία
υποστήριξης αποφάσεων. Η πρώτη συνιστώσα αποτελεί μια διαδικασία
καθορισμού παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Η συνιστώσα μοντελοποίησης
μέσω ενεργειακών δεικτών παρέχει ένα μηχανισμό μέτρησης της
αναγκαιότητας για παρέμβαση στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών. Η συνιστώσα εκτίμησης συμβάλει στη γρήγορη 
αποτύπωση της κατάστασης της αναγκαιότητας για παρέμβαση στο
περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στους φορείς διαμόρφωσης του περιβάλλοντος να λάβουν τις 
κατάλληλες παρεμβάσεις. Η τέταρτη συνιστώσα προχωρά ένα βήμα παραπάνω 
υποστηρίζοντας στην επιλογή του κατάλληλου τρόπου παρέμβασης. Τέλος, η
τελευταία συνιστώσα προτείνει ένα πλαίσιο πολυκριτηριακής αξιολόγησης με
ένα σύνολο έξι κατάλληλων κριτηρίων για την ιεράρχηση παρεμβάσεων,
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση, τα χαρακτηριστικά και τις νέες 
παραμέτρους. 
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0.5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
  

0.5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ως πεδίο εφαρμογής επιλέχθηκε το περιβάλλον δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών για κάθε μία από δεκατρείς χώρες (13) - κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες χωρίζονται στις δυο παρακάτω κατηγόριες: 

 Νέα Κράτη Μέλη: Πρόκειται για τα δέκα (10) τελευταία (από την 1η Μαΐου 
2004) κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, 
Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία. 

 Υποψήφια Κράτη Μέλη: Πρόκειται για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, που
πρόκειται να γίνουν πλήρη μέλη της Ένωσης το 2007 και την Κροατία που
βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. 

Η εφαρμογή καθώς και άντληση δεδομένων και πληροφοριών έγινε στο
πλαίσιο προγράμματος FP-6 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRS NET &EEE) που 
συντονίζεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης του
ΕΜΠ [36]. Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε στη δημιουργία ενός ενιαίου και 
αξιόπιστου επιστημονικού συστήματος συλλογής και εναρμόνισης δεδομένων
που αφορούν στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των 
ποιοτικών δεικτών καθώς επίσης και οι αποδόσεις των κριτηρίων της πέμπτης
συνιστώσας της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι βασισμένα σε 
συμπεράσματα που προέρχονται από τις συνεχείς τα τελευταία χρόνια
συναντήσεις εργασίας [37] και συνέδρια [38,39,40] της επιστημονικής ομάδας 
ενεργειακών εμπειρογνωμόνων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(συντονισμός EC-JRC).  
 

0.5.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όπως περιγράφεται από τους Patlitziana et al. [41], στη περιοχή είναι 
αξιοσημείωτη η σχετικά σταθερή πρωτογενής παραγωγή, η οποία βασίζεται
κατά κύριο ρόλο στα στερεά καύσιμα (Πολωνία και Τσεχία). Επιπλέον, μεγάλη 
είναι η εξάρτηση από πετρελαιοειδή με την Μάλτα και την Κύπρο να 
εξαρτώνται απόλυτα από τις εισαγωγές υδρογοναθράκων. Η εξάρτηση 
εισαγωγών της Σλοβακίας είναι πάνω από το 60%, ενώ της Ουγγαρίας, της 
Λετονίας, της Λιθουανίας και της Σλοβενίας πάνω από 50%. Η σταδιακή 
κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ
είναι μέρος των συμφωνιών προσθήκης.  
 
Οι ενεργειακές εταιρίες στις παραπάνω χώρες παρουσίαζαν πολύ μικρή 
δραστηριοποίηση έως το 1995. Η κατάσταση βελτιώθηκε και αυτό να 
οφείλεται κυρίως στην Τσεχία, στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Τα τελευταία 
χρόνια έχει πολλές φορές αναφερθεί ότι πρόκειται να υπάρξει μεγάλη αύξηση 
της ζήτησης περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών στις χώρες αυτές
χωρίς ακόμα να έχουν συμβεί εντυπωσιακές αλλαγές.  
 
Έξι χώρες έχουν παρουσιάσει συστήματα τιμολόγησης για σύνδεση στο δίκτυο
(feed in tariffs) και συγκεκριμένα η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, 
η Λετονία και η Σλοβενία. Προνομιακή φορολογική παροχή όπως για 
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παράδειγμα, ένας μειωμένος φόρος για τους παραγωγούς ΑΠΕ (π.χ.
Ουγγαρία, Μάλτα) είναι το πιο κοινό και συχνά το μοναδικό πρόγραμμα 
πολιτικής ενίσχυσης. Επιπλέον, εθνικοί στόχοι που συνδέονται με την ΕΞΕΝ
έχουν τεθεί και χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης της ηλεκτρικής κυρίως 
ενέργειας επιδιώκονται.  
 
Ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την εξέλιξη των ΑΠΕ είναι η
έλλειψη εσωτερικών επενδυτικών πηγών, και κατά συνέπεια η εξάρτηση τους 
από εξωτερικούς παράγοντες για την πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλών 
κεφαλαίων. Επιπλέον, παρατηρείται αργή απορρόφηση των κονδυλίων από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία της Επιτροπής στα προγράμματα βιώσιμης ενέργειας και
απουσία κεντρικής στρατηγικής. Η μέχρι τώρα υποστήριξη του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον αφορά κυρίως στις Τσεχία, 
Πολωνία, Κύπρο, Ουγγαρία και Λετονία. Βέβαια στην περιοχή υπάρχουν 
αναξιοποίητες δυνατότητες εκμετάλλευσης της βιομάζας, η οποία είναι σε ένα 
πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και της υδροηλεκτρικής ενέργειας που έχει εν’ μέρει 
αναπτυχθεί. Επιπλέον, υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης των επενδύσεων 
αιολικής ενέργειας, τόσο στην ενδοχώρα όσο και παράκτια. 
 
Επίσης, οι δυσκολίες στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών
εταιριών συνδέονται με ακόμα σε πολλές περιπτώσεις δυσμενή 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την απουσία σχετικά ολοκληρωμένης 
εκπαιδευτικής πολιτικής και έλλειψη προσπαθειών δημόσιας πληροφόρησης.
Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι η υποστήριξη των παραγωγών
ενέργειας από ΑΠΕ και των εταιριών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών θα
αυξήσει τις τιμές της ενέργειας.  
 
Η έρευνα και η τεχνολογία για την υδροηλεκτρική ενέργεια συνεχώς
αναπτύσσεται και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη έκταση σε πολλά νέα
κράτη. Επίσης, υπάρχει ήδη μία παράδοση για έρευνα σε θέματα βιομάζας για
θέρμανση, αφού σήμερα παρουσιάζονται δυνατότητες για περαιτέρω
δραστηριοποίηση στον τομέα της βιομάζας σε χώρες με μεγάλους δασικούς
τομείς και τομείς γεωργίας, όπως Τσεχία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Εσθονία, 
Πολωνία, Βουλγαρία και στη Ρουμανία.  
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η περαιτέρω εξέλιξη του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών στα νέα και υποψήφια κράτη 
μέλη εξαρτάται από την πορεία προς μια πλήρως απελευθερωμένη αγορά 
ενέργειας, η οποία δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά. Ωστόσο, η τρέχουσα 
ιδιωτικοποίηση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να 
επιτρέψει την αναβάθμιση των δικτύων και του άλλου εξοπλισμού. Επιπλέον, 
οι συγκεκριμένες χώρες είχαν φτάσει (εκτός της Σλοβενίας και με δεδομένο ότι 
η Μάλτα και η Κύπρος δεν έχουν στόχους Κιότο) σε μία πολύ υψηλότερη 
μείωση εκπομπών CO2 από ό,τι είχαν δεσμευτεί στο Πρωτόκολλο του Κιότο (με
εξαίρεση τη Σλοβενία) λόγω της οικονομικής τους αναδόμησης αλλά οι 
μακροπρόθεσμες επιδράσεις των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
συνεχίζουν να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. 
 

0.5.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Η διαδικασία παρουσιάζεται στο Σχήμα 0.4 που ακολουθεί. 
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Σχήμα 0.4: Οι Φάσεις της Εφαρμογής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών για δεκατρία νέα και υποψήφια κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδωσε τη δυνατότητα για την αξιολόγηση της
προτεινόμενης μεθοδολογίας αναδεικνύοντας και την αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων που παρέχει. Η παραπάνω εφαρμογή παρέχει, καταρχάς, τη 
δυνατότητα εξαγωγής κάποιων βασικών συμπερασμάτων που αφορούν στα 
χαρακτηριστικά της προτεινόμενης μεθοδολογίας: 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει τους
φορείς διαμόρφωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών. 

 Η χρήση του πληροφοριακού συστήματος που ενσωματώνει την 
προτεινόμενη μεθοδολογία έδωσε τη δυνατότητα εκτίμησης, επιλογής του 
τρόπου και κατάταξης των παρεμβάσεων, επιδιώκοντας ένα σύγχρονο 
περιβάλλον δραστηριοποίησης των δεκατριών κρατών μελών σε χρόνο 
εξαιρετικά μικρότερο από αυτόν που απαιτείται χωρίς τη χρήση του. 

 Η χρήση του έμπειρου συστήματος αποδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντική, αφού
δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των κανόνων που «πυροδοτήθηκαν» για την
εξαγωγή των αποτελεσμάτων και των κατωφλίων που επιλέχθηκαν σε ότι 
αφορά στους δείκτες, γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα για έλεγχο 
της διαδικασίας και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή λανθασμένων
επιλογών. 

Επιπλέον σημειώνεται ότι, σημαντικό πλεονέκτημα της εφαρμογής αποτέλεσε 
η διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου FP-6 που έχει ήδη 
προαναφερθεί. Το γεγονός αυτό έκανε όχι μόνο ρεαλιστική την εφαρμογή 
αλλά έδωσε και τη δυνατότητα αρκετά καλής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας με πραγματικά δεδομένα και καταστάσεις,
σε μια χρονική συγκυρία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να
υποστηρίξει την σύγκλιση των εθνικών με τη κοινοτική νομοθεσία.  
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0.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
  

 
Τα συμπεράσματα που απορρέουν από την ανάλυση των προηγουμένων
Ενοτήτων παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 Ανάγκη για ένα Σύγχρονο Περιβάλλον Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών 
Εταιριών: 

 Αναδείχθηκε ότι η διαμόρφωση ισχυρού περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης κάθε χώρας, αποτελεί ένα βασικό μέσο χάραξης
πολιτικής από τη πολιτεία που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη των 
τομέων των ΑΠΕ και της ΕΞΕΝ που αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της 
ενεργειακής πολιτικής σήμερα. 

 Προέκυψε ότι η διαμόρφωση περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλοκο ζήτημα
και για την υλοποίηση του απαιτείται πλήθος στοιχείων και σαφής 
ορισμός των χαρακτηριστικών του. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η 
διαμόρφωση του σύγχρονου περιβάλλοντος αποτελεί μία απαραίτητη 
διαδικασία που περνά μέσα από τις παρεμβάσεις στα παραπάνω
χαρακτηριστικά. 

 Η άρτια διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης μπορεί να είναι αποτελεσματική εφόσον λαμβάνει 
υπόψη του τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές που επιφέρουν οι νέες 
παράμετροι της αγοράς, δηλαδή η ολοένα και μεγαλύτερη τάση προς 
μια πλήρως απελευθερωμένη αγορά ενέργειας καθώς και η ολοένα και 
μεγαλύτερη δραστηριοποίηση γύρω από τη κλιματική αλλαγή. 

 Η μελέτη της βιβλιογραφίας έδειξε ότι οι ερευνητικές προσπάθειες που
αφορούν στην υποστήριξη αποφάσεων για τη διαμόρφωση του 
συγκεκριμένου περιβάλλοντος όπως τέθηκαν προηγουμένως είναι
ιδιαίτερα περιορισμένες και αποσπασματικές, αφού το ενδιαφέρον των 
ερευνητών έχει επικεντρωθεί είτε σε γενικότερα θέματα σχεδιασμού
των θεμάτων ΑΠΕ και ΕΞΕΝ, είτε σε υποστήριξη αποφάσεων θεμάτων 
που απασχολούν τις ίδιες τις ενεργειακές εταιρίες. 

 Υποστήριξη Αποφάσεων για τη Διαμόρφωση ενός Σύγχρονου 
Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών Εταιριών: 

 Διαπιστώθηκε ότι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος
αποτελεί μία εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία, η οποία δημιουργεί την 
ανάγκη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας, η οποία θα υποστηρίζει τη 
πολιτεία για την επιλογή των κατάλληλων αποφάσεων. 

 Τα έμπειρα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στη
μοντελοποίηση της γνώσης - πάνω στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου 
περιβάλλοντος - που απορρέει από τις επιτυχημένες περιπτώσεις εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να την εφαρμόζουν κατά περίπτωση. 
Ειδικότερα όσον αφορά στις αποφάσεις για τις παρεμβάσεις, όπως ήδη 
έχει αναλυθεί, το γεγονός αυτό έχει απόλυτη εφαρμογή.  

 Η επιλογή και χρήση ενός αριθμού κατάλληλων ενεργειακών δεικτών -
με στόχο τη βέλτιστη σύνδεση των δεικτών με τις παρεμβάσεις -
συμβάλλει ώστε να καλυφθεί καλύτερα η ανάγκη για επικοινωνία
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μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών στο συγκεκριμένο πρόβλημα.  

 Η ανάγκη για κατάταξη των παρεμβάσεων σε ένα τέτοιο
πολυκριτηριακό πρόβλημα καλύπτεται αρκετά καλά από τις 
παραλλαγές των κυρίων μεθόδων που είναι βασισμένες στη σχέση 
επικράτησης με κυριότερη την ELECTRE III. 

 Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι ενώ τα έμπειρα
συστήματα, οι δείκτες και τα πολυκριτηριακά έχουν επιτυχημένα 
εφαρμοσθεί σε διάφορα προβλήματα στον τομέα της ενέργειας, στο 
συγκεκριμένο πρόβλημα οι εφαρμογές είναι ελάχιστες και 
αποσπασματικές.  

 Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαμόρφωση
ενός Σύγχρονου Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών
Εταιριών – Πληροφοριακό Σύστημα: 

 Αναδείχθηκε μια ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμοστική προτεινόμενη 
μεθοδολογία, που αποσκοπεί να υποστηρίξει ουσιαστικά και 
ρεαλιστικά τη πολιτεία, αφού κάθε μία από τις επιμέρους πέντε 
συνιστώσες της, παρόλο που είναι άμεσα διασυνδεδεμένες μεταξύ 
τους, μπορούν να αποτελέσουν ξεχωριστά η κάθε μία επιμέρους
εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων στο περιβάλλον δραστηριοποίησης 
των ενεργειακών εταιριών σήμερα. 

 Ενσωματώθηκε αποτελεσματικά η «ευφυής» τεχνική για την 
υποστήριξη αποφάσεων της πολιτείας. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
σημαντική τομή στον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος
διαμόρφωσης ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών σήμερα. 

 Χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο κατάλληλων ενεργειακών δεικτών για
την μέτρηση της ανάγκης παρέμβασης καθώς και την επιλογή του 
τρόπου παρέμβασης στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών. Οι δείκτες έχουν επιλεγεί προσεκτικά με στόχο 
να είναι αντιπροσωπευτικοί και να λαμβάνουν υπόψη τους τις
επιδράσεις των νέων παραμέτρων. 

 Αναπτύχθηκε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο αξιολόγησης και κατάταξης 
των παρεμβάσεων μέσω πολυκριτηριακών συστημάτων αποφάσεων 
και τον προσδιορισμό ενός αριθμού κατάλληλων κριτηρίων που 
λαμβάνουν υπόψη τους τις υφιστάμενες ανάγκες και τις επιδράσεις
των νέων παραμέτρων. 

 Παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής λίστας κατάλληλων παρεμβάσεων -
με ενσωματωμένη την πληροφορία για τον τρόπο παρέμβασης και την
κατάταξή τους - σε χρόνο εξαιρετικά μικρότερο από αυτόν που 
απαιτείται χωρίς τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος που
ενσωματώνει την προτεινόμενη μεθοδολογία. 

 Δίδεται η δυνατότητα του ελέγχου της επίδρασης των νέων 
παραμέτρων στα αποτελέσματα με παροχή συμπληρωματικής λίστας
παρεμβάσεων από το πληροφοριακό σύστημα χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη τα κριτήρια νέων παραμέτρων. 

 Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των κατωφλίων που 
χρησιμοποιήθηκαν (στους ποσοτικούς / ποιοτικούς δείκτες και στα
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κριτήρια) για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, γεγονός το οποίο
συμβάλει ουσιαστικά στον έλεγχο της διαδικασίας και στη διόρθωση
τυχόν σφαλμάτων ή λανθασμένων επιλογών.  

 Εφαρμογή της Προτεινόμενης Μεθοδολογίας: 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία, μέσω του πληροφοριακού συστήματος
που αναπτύχθηκε, εφαρμόσθηκε στο περιβάλλον δραστηριοποίησης 
δεκατριών νέων και υποψηφίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και έδωσε τη δυνατότητα για την αξιολόγηση και την 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που παρέχει. 

 Σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης της εφαρμογής αποτέλεσε η 
διαθεσιμότητα των δεδομένων και πληροφοριών του έργου FP-6 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRS NET &EEE) και των συνεδριάσεων και 
συνεδρίων της ομάδας των ενεργειακών εμπειρογνωμόνων από όλες
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό κάνει όχι μόνο 
ρεαλιστική την εφαρμογή, αλλά δίνει και τη δυνατότητα αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας με πραγματικά δεδομένα και 
καταστάσεις, σε μια χρονική συγκυρία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προσπαθεί να υποστηρίξει την σύγκλιση των εθνικών προσπαθειών με
τα κοινοτικά πεπραγμένα. 

Οι προοπτικές που απορρέουν από τη διατριβή έχουν ως εξής: 

 Εμπλουτισμός κατωφλίων. 

 Χρησιμοποίηση ασαφούς λογικής. 

 Διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος, με κατάλληλα μοντέλα 
διαμόρφωσης πολιτικής ολόκληρου του ενεργειακού τομέα καθώς και
μοντέλα ενεργειακού σχεδιασμού. 

 Επέκταση και συμβολή της προτεινόμενης μεθοδολογίας στο περιβάλλον
δραστηριοποίησης εταιριών άλλων κλάδων. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένα 
τυπικό επιστημονικό πεδίο, όσο και αν η ανάγκη για υποστήριξη αποφάσεων
στο πεδίο αυτό γίνεται εντονότερη με την πάροδο των χρόνων και καθώς οι
«νέες παράμετροι» αναμένεται να επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις
τελικές αποφάσεις. Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος πάντα θα
επηρεάζεται από εξωτερικούς και απρόβλεπτους παράγοντες, τις
περισσότερες φορές ίσως και τελείως ανεξάρτητους με καθαρά ενεργειακά 
θέματα. Επισημαίνεται το γεγονός ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία
υποστήριξης αποφάσεων, που βέβαια δεν είναι δυνατόν να λάβει υπόψη της
όλους τους απρόβλεπτούς παράγοντες, αξιολογείται ως ένα συνεπές και κατά 
το δυνατόν ρεαλιστικό εργαλείο για την υποστήριξη αποφάσεων στη
διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών, που αποτελεί για τη πολιτεία βασικό μέσο χάραξης
πολιτικής. 
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1.1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
  
 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Έχει γίνει αντιληπτό ότι αναταραχές και γεγονότα, οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτικές κρίσεις που συνέβαιναν σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, 
επέφεραν σημαντικές επιπτώσεις στο «περιβάλλον» μέσα στο οποίο 
δραστηριοποιούνταν και παρήγαγαν προϊόντα ή υπηρεσίες οι εταιρίες. 
Επιπλέον, οι μεταβολές στο περιβάλλον των εταιριών επηρέαζαν άμεσα την 
ανάπτυξη αλλά και την προοπτική των ίδιων των εταιριών. 
 
Πώς όμως έχει περιγραφεί «το περιβάλλον δραστηριοποίησης» των εταιριών; 
Ο Chandler [1] υποστηρίζει ότι το περιβάλλον δραστηριοποίησης των εταιριών 
καθορίζει ουσιαστικά τους βασικούς μακροχρόνιους στόχους και σκοπούς της 
κάθε εταιρίας, πυροδοτεί μια σειρά πρωτοβουλίες και προσδιορίζει τα 
αναγκαία μέσα για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων. Οι Johnson - 
Scholes [2] σημειώνουν ότι το οι μεταβολές στο περιβάλλον προσανατολίζουν 
αποφασιστικά τις δραστηριότητες μιας εταιρίας μακροπρόθεσμα.  
 
Επιπλέον, ο Ansoff [3] σημειώνει ότι η ύπαρξη ενός κατάλληλου 
περιβάλλοντος των εταιριών είναι η βάση δημιουργίας των δραστηριοτήτων 
των εταιριών, η οποία καθορίζει την κύρια φύση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας πριν, τώρα και στο μέλλον. Επιπλέον, ένας από τους πλέον 
επιφανείς ακαδημαϊκούς στον τομέα της επιχειρησιακής στρατηγικής, ο 
Porter, αναφέρει [4] ότι η ύπαρξη περιβάλλοντος δραστηριοποίησης σε κάθε 
κλάδο εταιριών, που αποτελεί βασικό μέσο για τη χάραξη και εφαρμογή 
πολιτικής σε κάθε χώρα, δίνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να καθορίσει 
έπειτα η ίδια η εταιρία την στρατηγική της ώστε να δραστηριοποιηθεί 
επιτυχημένα στο συγκεκριμένο κλάδο. Στο ίδιο μήκος κύματος είχε ειπωθεί 
κάποτε για τις επιδράσεις του περιβάλλοντος στις αποφάσεις της ίδιας της 
εταιρίας ότι «...είναι ανώφελο να προσπαθείς σε ένα ορμητικό ποτάμι να 
σταματήσει να τρέχει. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μάθεις πως να 
κολυμπάς προς την κατεύθυνση της ροής του...». 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, η διαμόρφωση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των εταιριών είναι αναγκαία. Ωστόσο, η αποτελεσματική 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος είναι σήμερα ένα θέμα ιδιαίτερα πολύπλοκο. 
Οι λόγοι αυτής της πολυπλοκότητας είναι πολλοί, όπως η έλλειψη ξεκάθαρης 
εικόνας σχετικά με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης, το πλήθος των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος και η ύπαρξη νέων παραμέτρων της αγοράς, 
οι οποίες εισέρχονται στη διαδικασία λήψης της απόφασης. Ωστόσο, ο 
Kenneth [5] είχε σημειώσει ότι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των εταιριών δεν πρέπει να είναι ένα ειδικό πρόγραμμα 
που καταρτίζεται μόνο όταν ο θόρυβος της αλλαγής είναι εκκωφαντικός.  
 
Η ανάγκη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των εταιριών 
γίνεται αντιληπτή και όταν το πρόβλημα ειδικεύεται στην κατηγορία των 
ενεργειακών εταιριών λόγω των πολλών ευκαιριών και απειλών που 
επιφέρουν οι νέες παράμετροι της ενεργειακής αγοράς (όπως περιγράφονται 
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παρακάτω) στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
 

 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Η Σημασία της 
Ενεργειακής 

Αγοράς

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι παγκόσμιες μεταβολές παρουσιάζουν 
ολοένα και περισσότερο μια στενή και αμφίδρομη σχέση με την αγορά της 
ενέργειας, οι επιδράσεις της οποίας στην εξέλιξη της κοινωνικής και 
οικονομικής ζωής αποτελούν πλέον γεγονός αδιαμφισβήτητο. Έτσι, τα 
τελευταία χρόνια η αγορά ενέργειας παρουσίασε μία ιδιαίτερη δυναμική. 
Αναπτύχθηκε ταχύτατα δημιουργώντας νέες οδούς συνεργασίας ανάμεσα στις 
χώρες, και κατ’ επέκταση προϋποθέσεις για την δημιουργία συνθηκών 
μεγαλύτερης ασφάλειας και σταθερότητας. Σταδιακά, η ενεργειακή αγορά 
αναδείχθηκε σαν μια αγορά στρατηγικής σημασίας που συνδυάζει πολιτική, 
διπλωματία, οικονομία και έχει κυρίαρχο ρόλο, παρόλη τη μικρή αριθμητική 
συμβολή της στη συνολική οικονομική παραγωγή, η οποία μάλιστα εκτιμάται 
από 5 έως 10%, σύμφωνα με τον Kavrakoglu [6]. 
 
Ο ιδιάζων και πολυδιάστατος χαρακτήρας της ενέργειας έχει πλέον 
αναγνωρισθεί σήμερα. Η ενέργεια συμμετέχει στην οικονομία ταυτόχρονα ως 
πρώτη ύλη, ως συντελεστής παραγωγής αλλά και ως καταναλωτικό αγαθό. 
Έτσι, η ενεργειακή αγορά εκφράζεται μέσα από τις παρακάτω διαστάσεις: 

 Την πολιτική διάσταση της ενέργειας, με πολιτικές δράσεις που 
επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες 
αλλά και την ασφάλεια και την ισχυροποίηση των χωρών στη διεθνή 
σκηνή. Επιπλέον, η πολλαπλή γεωπολιτική σημασία της ενέργειας 
επικεντρώνεται στα παρακάτω επίπεδα: 

 Διεθνές γεωπολιτικό επίπεδο, στο πλαίσιο της διεθνοποίησης των 
αγορών και των κοινωνιών. 

 Ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο, επιδιώκοντας τη συνεργασία μεταξύ 
αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. 

 Εθνικό επίπεδο, αποσκοπώντας στην επάρκεια και στην ασφάλεια 
εφοδιασμού της κάθε χώρας. 

 Τοπικό επίπεδο με στόχο την ανάπτυξη κοινωνιών στο πλαίσιο της 
αειφόρου ενεργειακής ανάπτυξης. 

 Την χρηματοοικονομική διάσταση της ενέργειας, με ένα σύνολο μέτρων 
και δράσεων που ευνοούν έργα μεγάλης έντασης κεφαλαίου, καθώς και 
σημαντικές ενεργειακές επενδύσεις και υποδομές τόσο στον τομέα της 
προσφοράς όσο και στον τομέα της ζήτησης ενέργειας. 

 Την κοινωνική και πολιτιστική διάσταση της ενέργειας, που συντίθεται 
μέσα από δεσμεύσεις που καθορίζουν σε μακροπρόθεσμη βάση την 
ποιότητα ζωής, την απασχόληση, το επίπεδο άνεσης και την 
καθημερινότητα των πολιτών, λόγω των επιπτώσεων τους στο 
περιβάλλον και στις επιλογές που διαθέτουν οι καταναλωτές. 

 Την διάσταση έρευνας και τεχνολογίας της ενέργειας, η οποία 
διαμορφώνεται μέσω προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων 
προγραμματισμού, παρέχοντας έτσι περισσότερες δυνατότητες ενίσχυσης 
νέων, αποδοτικότερων και φιλικότερων περιβαλλοντικά μορφών 
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ενέργειας. 

Η Αναγκαιότητα 
για ΑΠΕ-ΕΞΕΝ

Οι σημαντικότεροι πυλώνες, από πλευράς προσδοκιών, της ενεργειακής 
πολιτικής σήμερα είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και η 
Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕΝ). 
 
Η πολύτιμη συμβολή τους στην ικανοποίηση των πολιτικών, οικονομικών, 
κοινωνικών και τεχνολογικών στόχων του πλανήτη έχει διαφανεί εδώ και 
αρκετά χρόνια. Γι’ αυτό άλλωστε η σημασία τους είναι σήμερα 
αδιαμφισβήτητα τεράστια, που δεν αποτελεί άλλωστε κάτι νέο, αφού έχει 
επανειλημμένα ειπωθεί και εξεταστεί. Συγκεκριμένα, η κύρια σημασία που 
αποδίδεται στους παραπάνω τομείς σύμφωνα με τον Komor [7] συσχετίζεται 
με την αντιμετώπιση των παρακάτω προβλημάτων που απασχολούν την 
διεθνή κοινότητα: 

 Την αύξηση της ενεργειακής ζήτησης και συνεπώς την ολοένα και 
μεγαλύτερη κατανάλωση και κατ’ επέκταση παραγωγή ενέργειας, η οποία 
έχει αρχίσει να καθίσταται ένα υπαρκτό πρόβλημα στην διεθνή κοινότητα. 

 Την απειλή της καταστροφής του περιβάλλοντος, που συνδέεται με την 
παραγωγή, μεταφορά και διαχείριση της ενέργειας και είναι ζωτικής 
σημασίας για την ίδια την ύπαρξη και τη διαβίωση του ανθρώπου.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, η ανάπτυξη και η προώθηση των ΑΠΕ  (αιολική, 
βιομάζα, γεωθερμική, ηλιακή, κυματική, υδροηλεκτρική κλπ.) αποτελεί 
σημαντικό στόχο παγκοσμίως, καθώς αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην 
μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και στην εξασφάλιση του 
ενεργειακού εφοδιασμού κάθε χώρας, περιορίζοντας την εξάρτηση από τα 
συμβατικά καύσιμα και ελαττώνοντας τις οικονομικές επιπτώσεις από τις 
διακυμάνσεις της τιμής τους. 
 
Επιπλέον, η ΕΞΕΝ αντιπροσωπεύει την προσπάθεια εκτέλεσης όλων των 
δραστηριοτήτων στη τελική κατανάλωση με τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα με όσο γίνεται μικρότερη κατανάλωση 
ενέργειας και μείωση του ενεργειακού κόστους. Σήμερα, επιδιώκεται η 
ενδυνάμωση της ΕΞΕΝ, αφού η σταδιακή αλλαγή της ενεργειακής 
συμπεριφοράς των τελικών καταναλωτών αποτελεί σημαντική παράμετρο για 
την εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.  
 
Η σημασία των παραπάνω τομέων ενισχύθηκε επίσημα, όπως περιγράφεται 
από τους Patlitziana et al [8], μέσα από την διατύπωση των τριών στόχων 
ενεργειακής πολιτικής της Πράσινης Βίβλου και τους στόχους της Λευκής 
Βίβλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1992, την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο το 1997, την διάσκεψη κορυφής για την βιώσιμη ανάπτυξη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002 και την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κιότο 
το 2005 αλλά και τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών των υδρογοναθράκων. 
 

Τα Κέντρα 
Αποφάσεων

Ο Helm [9], λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, υποστηρίζει ότι η 
πολιτεία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό «παίκτη» της ενεργειακής 
αγοράς ο οποίος επηρεάζει τιμές, προϊόντα και επενδύσεις. Η σημερινή μορφή 
της αγοράς ενέργειας δεν αλλάζει ουσιαστικά αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό 
που αλλάζει είναι στην ουσία η μορφή και οι μηχανισμοί που 
χρησιμοποιούνται για τον επηρεασμό από την πολιτεία των υπολοίπων 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Σελ. 1.6  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

κέντρων αποφάσεων. 
 
Πιο συγκεκριμένα, τα κέντρα αποφάσεων στην αγορά ενέργειας και 
ειδικότερα των τομέων ΑΠΕ και ΕΞΕΝ είναι σήμερα τα εξής: 

 Πολιτεία: Το βασικό κέντρο απόφασης συντίθεται από την κυβέρνηση και 
τα αρμόδια όργανά της για την χάραξη πολιτικής. Ο ρόλος της πολιτείας 
σήμερα εστιάζεται στη διαμόρφωση του πλαισίου και των κανόνων μέσα 
στο οποίο δρουν τα υπόλοιπα κέντρα αποφάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω της άσκησης πολιτικής (νομοθεσία, παροχή επιδοτήσεων, θέσπιση 
φορολογικών ελαφρύνσεων κλπ.). Στον ευρωπαϊκό χώρο η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συνδέεται άμεσα με την πολιτεία και καθορίζει ουσιαστικά 
σήμερα το γενικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο κινείται η εκάστοτε πολιτεία 
και διαμορφώνει το περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταίρων σε κάθε κράτος – μέλος. 

 Καταναλωτές: Οι καταναλωτές ενέργειας συμμετέχουν πλέον στην 
διαδικασία λήψης απόφασης. Το επίπεδο των καταναλωτών διαχωρίζεται 
στα παρακάτω τέσσερα υπό-επίπεδα όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Βιομηχανικοί Καταναλωτές. 

 Καταναλωτές Τριτογενούς Τομέα (Δημόσιου και Εμπορικού). 

 Οικιακοί Καταναλωτές. 

 Καταναλωτές Τομέα Μεταφορών.  

 Ενεργειακές Εταιρίες: Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται μια ολόκληρη 
αγορά που έχει αρχίσει να ισχυροποιείται και συγκεντρώνει μεγάλες 
προσδοκίες για την ουσιαστική ανάπτυξη των περιβαλλοντικά φιλικών 
ενεργειακών τεχνολογιών. Πιο αναλυτικά, ως «ενεργειακές εταιρίες» 
ορίζονται (από εδώ και στο εξής) οι εταιρίες παραγωγής και εμπορίας 
ενέργειας (παραδοσιακοί παραγωγοί και ανεξάρτητοι παραγωγοί), οι 
οποίες δραστηριοποιούνται και στην αγορά των ΑΠΕ καθώς και οι εταιρίες 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Οι ενεργειακές εταιρίες έχουν 
αναδειχθεί μέσα από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής και 
αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της ενεργειακής αγοράς τα 
τελευταία χρόνια. Οι μεγάλες προσδοκίες από την ανάπτυξη των 
συγκεκριμένων εταιριών για όλο τον ενεργειακό τομέα αλλά και για την 
οικονομία, συνδέονται άμεσα με την ύπαρξη ενός κατάλληλου 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης, μέσα στο οποίο είναι δυνατόν να δρουν 
αποδοτικά, προάγοντας τα συμφέροντα τους αλλά και τις επιδιώξεις της 
παγκόσμιας κοινότητας. 

 

Δραστηριοποίηση 
των 

Ενεργειακών
Εταιριών

Στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη κυριαρχούν πέντε μεγάλες εταιρίες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές πηγές αλλά και ΑΠΕ. 
Συγκεκριμένα, στη μελέτη του Turmes [10] καταγράφεται ότι η γαλλική EDF 
κατέχει μερίδιο 19% (σε σχέση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε όλη 
την αγορά ηλεκτρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι γερμανικές RWE και EoN 
με 16% και 12% αντίστοιχα, η ιταλική ΕΝΕL με μερίδιο 8% και η σουηδική 
Vattenfall με επίσης 8%. 
 
Σύμφωνα με τους Patlitziana et al [11], το γεγονός ότι η απελευθέρωση 
έφερε στο προσκήνιο ξανά την περιβαλλοντική ανησυχία, ώθησε τις 
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παραπάνω μεγάλες εταιρίες του χώρου να επενδύσουν περισσότερο στις ΑΠΕ 
ώστε αφενός να συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου ώστε να μην υποστούν κυρώσεις και αφετέρου να μειώσουν την 
εξάρτηση τους από τις συνήθως εισαγόμενες πρωτογενείς μορφές ενέργειας, 
όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Επιπλέον, επειδή μερικές εταιρίες 
έχασαν μερίδιο της εγχώριας αγοράς ενέργειας εξαιτίας της απελευθέρωσης, 
ανέπτυξαν πολυεθνικό χαρακτήρα και επένδυσαν στην παραγωγή ενέργειας 
από ΑΠΕ σε άλλες χώρες ώστε να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος. 
 
Οι παραγωγοί ενέργειας στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση, με 
βάση τη μελέτη του Menges [12], ασχολούνταν με την παραγωγή ηλεκτρισμού 
από ΑΠΕ μόνο σε ένα βαθμό και όχι αποκλειστικά με αυτό. Αυτοί που 
δραστηριοποιούνταν μόνο σε ΑΠΕ ήταν κυρίως οι ανεξάρτητοι παραγωγοί 
συνήθως σε μη διασυνδεδεμένα σημεία του εθνικού δικτύου των χωρών (με 
εξαίρεση τη Δανία και τη Φινλανδία) και αυτό οφείλεται στο αυξημένο κόστος 
εγκατάστασης, στην τεχνική δυσκολία διασύνδεσης στο δίκτυο αλλά και στον 
μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο [13]. 
 
Σύμφωνα με την έκθεση του EREC [14], ο ετήσιος κύκλος εργασιών στην 
ευρωπαϊκή αγορά των ΑΠΕ έχει φτάσει στα 10 εκατομμύρια Ευρώ και οι 
συνολικοί εργαζόμενοι ξεπερνούν τις 200.000 ανθρώπους. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η Ιταλία, η οποία σύμφωνα με τον Woodall [15] έχει 
υπογράψει μαζί με ανεξάρτητους παραγωγούς από ΑΠΕ, συμβόλαια για έργα 
συνολικής ισχύος 3.000 ΜW σύμφωνα με το νόμο 9/92. 
 
Επιπλέον, σύμφωνα με την ανασκόπηση του Vine [16], υπάρχει ουσιαστική 
δραστηριότητα των εταιριών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών σε αρκετές 
χώρες. Ο αριθμός των εταιριών σε κάθε χώρα ποικίλλει και αποτελεί ένα 
δύσκολο μέγεθος να μετρηθεί αλλά και για να προκύψουν ασφαλή 
συμπεράσματα. Σύμφωνα ωστόσο με τις διαθέσιμες μελέτες, ο αριθμός των 
εταιριών ποικίλλει από πολύ μικρός (για παράδειγμα στο Βέλγιο, Νεπάλ, 
Ταϊλάνδη και Νότια Αφρική) μέχρι πάνω από 50 εταιρίες (για παράδειγμα 
Βραζιλία, Γερμανία, Κορέα και Ελβετία). Επιπλέον, ο εμπορικός και 
βιομηχανικός τομέας είναι κύριοι τομείς δράσεις των συγκεκριμένων εταιριών, 
αν και ένας πολύ μεγάλος αριθμός έργων έχει υλοποιηθεί και στο δημόσιο 
τομέα. Σήμερα, πάνω από 12 χώρες δημιούργησαν ενώσεις εταιριών, οι 
οποίες καθιερώθηκαν προς το τέλος της δεκαετίας του '90. 
 
Σύμφωνα με τον Bertoldi [17], ο αριθμός των υφιστάμενων ενεργειακών 
εταιριών παροχής υπηρεσιών δεν απεικονίζει το πραγματικό επίπεδο των 
επενδυτικών δραστηριοτήτων τους. Για παράδειγμα, οι 20 εταιρίες στην 
Εσθονία έχουν εφαρμόσει έργα 1-3 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι 8 εταιρίες 
στην Πολωνία έχουν εφαρμόσει έργα περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων. 
Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το επίπεδο επενδύσεων εξαρτάται 
από διάφορους παράγοντες, μόνο ένας από τους οποίους είναι ο αριθμός των 
υφιστάμενων εταιριών στη χώρα.  
 

Η Εξέλιξη του 
Περιβάλλοντος 

Δραστηριοποίησης

Η εξέλιξη του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης έχει σημαντική επίδραση στην 
λειτουργία των εταιριών όπως έχει μελετηθεί αναλυτικά από τον Coulter [18]. 
Όπως σημειώνεται από τους Johnson - McCann [19] η εξέλιξη του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών χωρίζεται σε 
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τέσσερις φάσεις, ως ακολούθως: 

 Την δεκαετία του ’70 όπου οι δύο πετρελαϊκές κρίσεις επέτειναν τις 
επιδιώξεις της ενεργειακής πολιτικής πέρα από την ελαχιστοποίηση του 
κόστους προσφοράς ενέργειας και την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής 
εξάρτησης. Σε εκείνη την περίοδο όπου η ενέργεια ως πόρος θεωρούνταν 
κάτι το δεδομένο και ανεξάντλητο, οι εταιρίες παραγωγοί ΑΠΕ ήταν πολύ 
λίγες και αφορούσαν μεμονωμένες και πιλοτικές προσπάθειες από 
μεγάλες ηλεκτρικές εταιρίες. Η προσπάθεια τους επικεντρώθηκε κυρίως 
στις δράσεις γύρω από τα υδροηλεκτρικά έργα, ενώ προς το τέλος της 
δεκαετίας άρχισε να εμφανίζεται η έννοια των ενεργειακών εταιριών 
παροχής υπηρεσιών σε ορισμένες χώρες (για παράδειγμα Καναδά, 
Σουηδία και Μεγάλη Βρετανία), όπως αναφέρεται από τον Bertoldi et. al. 
[17].  

 Την δεκαετία του ’80 ενισχύεται ο προβληματισμός σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης των υδρογονανθράκων (κίνδυνος 
κλιματικών αλλαγών, όξινη βροχή κλπ.). Η ανάπτυξη των παραγωγών 
ΑΠΕ (με εξαίρεση εκείνων που ασχολούνται με μεγάλα υδροηλεκτρικά 
έργα) παρέμενε πραγματικά χαμηλή κυρίως λόγω των διαφόρων 
εμποδίων που εμφανιζόταν στη γενικότερη προσπάθεια προώθησης των 
ΑΠΕ σε μεγάλη κλίμακα. Επιπλέον, οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών 
ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους στις ΗΠΑ [20] στις αρχές της δεκαετίας 
και παγκοσμίως δραστηριοποιήθηκαν στο τέλος της δεκαετίας, δρώντας 
κυρίως σε έργα στις βιομηχανίες και στον τριτογενή τομέα. Αποτέλεσμα 
των παραπάνω εξελίξεων ήταν να υπάρξει μία εντατικοποίηση των 
ερευνητικών προσπαθειών, για την ανάπτυξη των πρώτων εταιριών γύρω 
από τις ΑΠΕ που ασχολούνται με την κατασκευή και εμπορία του 
εξοπλισμού σχετικών έργων. 

 Την δεκαετία του ’90 η θέσπιση συγκεκριμένων και αρκετά φιλόδοξων 
στόχων για τη διείσδυση ενεργειακά περιβαλλοντικών τεχνολογιών το 
2010 μέσω της Λευκής και Πράσινης Βίβλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και η υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο αποτέλεσε σημαντικό σταθμό 
στην γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης των ενεργειακών εταιριών, οι 
οποίες άρχισαν να αναδεικνύονται σαν έναν από τους ουσιαστικούς 
άξονες παρέμβασης. Το άνοιγμα των ενεργειακών εταιριών ηλεκτρισμού 
έδωσε την ευκαιρία σε παραγωγούς ενέργειας να δραστηριοποιηθούν 
περισσότερο δυναμικά στο χώρο των ΑΠΕ. Ανάλογη προσπάθεια συνέβη 
πρακτικά στις χώρες της Ένωσης με την ψήφιση της οδηγίας 96/92, η 
οποία ορίζει κοινούς κανόνες για την παραγωγή, μεταφορά και διανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας στα κράτη μέλη. Έτσι εκτός των ΗΠΑ, οι εταιρίες 
παραγωγοί από ΑΠΕ αναπτύχθηκαν και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που 
άρχισαν να ανοίγουν τις αγορές ηλεκτρισμού και κυρίως σε χώρες με 
υψηλό ρυθμό ανάπτυξης (Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Μεγάλη 
Βρετανία, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία). Επιπλέον, οι εταιρίες 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών δραστηριοποιήθηκαν περισσότερο 
κυρίως στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία, στην Κορέα και σε κάποιες χώρες της 
Ένωσης (Αυστρία, Γερμανία, Ισπανία), όπως περιγράφεται από τον 
Charles [21]. 

 Την παρούσα δεκαετία έχει δοθεί έμφαση μέχρι σήμερα στην δημιουργία 
των «κατάλληλων συνθηκών» με στόχο την διαμόρφωση ενός σύγχρονου 
περιβάλλοντος που θα ενισχύει τη δραστικότερη ώθηση των παραγωγών 
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και καταναλωτών ενέργειας προς περιβαλλοντικές τεχνολογίες 
βαδίζοντας προς την περίοδο 2008-2012. Στις ΗΠΑ, οι πελάτες έχουν τη 
δυνατότητα για πρώτη φορά να επιλέξουν τους προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, αλλά η αγορά των εταιριών αναπτύσσεται με μικρότερους 
ρυθμούς από ότι αναμενόταν. Επιπλέον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 
των προσπαθειών μεγαλύτερης απελευθέρωσης της αγοράς του 
ηλεκτρισμού και μέσω προγραμμάτων (ώθησης προσφοράς και ζήτησης) 
αρχίζουν δειλά - δειλά να δραστηριοποιούνται ή εκδηλώνουν πρόθεση να 
δραστηριοποιηθούν περισσότεροι παραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ. Με βάση 
την οδηγία 2003/54/EC, γίνεται επίσπευση της απελευθέρωσης της 
αγοράς. Ήδη από το 2004, κάθε μη οικιακός πελάτης μπορεί να αγοράζει 
ηλεκτρική ενέργεια από οποιονδήποτε προμηθευτή της επιλογής τους και 
από την 1η Ιουλίου 2007 το μέτρο αναμένεται να επεκταθεί σε όλους τους 
πελάτες. Ωστόσο, η μεγάλη ήδη αγορά των εταιριών παροχής υπηρεσιών 
στις ΗΠΑ δεν ενισχύεται εντυπωσιακά παρά τις αισιόδοξες εκτιμήσεις που 
είχαν προηγηθεί. Για παράδειγμα στην Καλιφόρνια, η οποία ήταν 
πρωτοπόρος στον ανταγωνισμό, η νομοθεσία εμποδίζει την ενδυνάμωση 
των εταιριών. Με βάση την μελέτη του Vine [16] το συνολικό ποσό 
δραστηριότητας εταιριών εκτός των ΗΠΑ το 2001 ήταν μεταξύ 560 και 620 
εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2002 το εισόδημα των εταιριών των ΗΠΑ από 
1.500 έργα υπολογίστηκε μεταξύ 1,8 - 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να καταγράψει από το 
2002 τις υφιστάμενες εταιρίες και επιδιώκει αποδοτικότερο νομικό πλαίσιο 
λειτουργίας των εταιριών και των συσχετιζόμενων συμβάσεων στα κράτη 
μέλη, αφού στα περισσότερα από αυτά η ανάπτυξη των εταιριών κινείται 
με πολύ αργούς ρυθμούς. 

 

Οι Επιδράσεις των 
Νέων Παραμέτρων

Σήμερα, η διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης 
των ενεργειακών εταιριών χρειάζεται να λάβει υπόψη της το νέο πλαίσιο της 
ενεργειακής αγοράς το οποίο συντίθεται από δύο παραμέτρους. Οι δύο νέες 
κρίσιμοι παράμετροι επιφέρουν επιπλέον ευκαιρίες αλλά και απειλές στην 
διαδικασία διαμόρφωσης κατάλληλου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης. Οι 
παράμετροι είναι η μεγαλύτερη ροπή προς την απελευθέρωση ενέργειας και η 
κλιματική αλλαγή όπως περιγράφονται από τον Stanford [22]. Πιο αναλυτικά: 
 

Απελευθέρωση της Αγοράς Ενέργειας 

Σήμερα κοινή, κρατούσα αντίληψη είναι ότι η περαιτέρω ανάπτυξη και 
λειτουργία της ενεργειακής αγοράς τόσο μέσα σε εθνικό όσο και μέσα σε 
διεθνές επίπεδο, εξαρτάται από τον ανταγωνισμό, που θα οδηγήσει σε 
περισσότερο ανταγωνιστικές τιμές και θα ενθαρρύνει τις παραγωγικές και 
οργανωτικές καινοτομίες. 
 
Συνεπώς, οι ενεργειακές εταιρίες επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν με 
δεδομένη την ολοένα και μεγαλύτερη ροπή προς μια απελευθερωμένη αγορά 
ενέργειας. Έτσι επιδιώκουν να υποστηριχθούν κατάλληλα ώστε να κάνουν τις 
καλύτερες δυνατές επιλογές (π.χ. είδος επενδύσεων, αναζήτηση 
χρηματοδοτικών πηγών, παρακολούθηση νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, 
κατάλληλη κατάρτιση κλπ.) για την καλύτερη δυνατή και κερδοφόρο 
δραστηριοποίησή τους.  
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Εκτεταμένες συζητήσεις και έρευνες γίνονται πάνω στο ζήτημα του κατά πόσο 
πλέον μία ανταγωνιστική αγορά ενέργειας θα προωθούσε, αποτελεσματικά 
την δραστηριοποίηση των ενεργειακών εταιριών. Το γεγονός αυτό προκάλεσε 
το έντονο ενδιαφέρον πολιτικών αναλυτών και ερευνητών. Η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, δεν κατείχε πλέον το χαρακτηριστικό του 
φυσικού μονοπωλίου, προκαλώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και την 
εισαγωγή της ανταγωνιστικότητας [23]. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Banks [24] 
τονίζει έμμεσα την ενίσχυση των παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ, 
υποστηρίζοντας ότι δε χρειάζεται πλέον να αποτελούν μονοπώλιο. 
 
Επιπλέον, οι ερευνητές στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, οδηγούμενοι 
κυρίως από φιλόδοξες εκτιμήσεις για την τάση που άρχισε να γίνεται έντονη 
για την απελευθέρωση της αγοράς, υποστήριζαν ότι με αυτόν το τρόπο 
ενισχύεται η εγχώρια τεχνογνωσία και ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων, 
συμβάλλοντας στην ενίσχυση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 
δραστηριοποιούνται οι ενεργειακές εταιρίες. 
 
Η πλήρης απελευθέρωση της ενέργειας θα συμβάλει στην άμβλυνση μερικών 
εμποδίων που συναντά ο επιτυχής σχεδιασμός του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, αφού η απελευθερωμένη 
αγορά δίδει την ευκαιρία να  μετριαστούν τα προβλήματα που συνδέονται με 
την στενότητα των επενδυτικών κεφαλαίων και την περιορισμένη τεχνολογική 
γνώση. 
 
Πέρα όμως από τις επιδιώξεις υπάρχουν και οι απειλές της απελευθερωμένης 
αγοράς που επιδρούν στη διαδικασία διαμόρφωσης του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίηση των εταιριών, όπως είναι ο κίνδυνος αρνητικού επηρεασμού 
των τιμών, η αύξηση του ποσού ισχύος που πρέπει να μεταφέρει το σύστημα, 
η αναγκαστική επέκταση του συστήματος μεταφοράς ενέργειας, η υπερβολική 
ενίσχυση των ΑΠΕ και της ΕΞΕΝ εις βάρος άλλων τομέων ζωτικότερης 
σημασίας για την εγχώρια οικονομία, η τάση για συγχωνεύσεις και 
συνενώσεις των ενεργειακών εταιριών ώστε να επιβιώσουν στον διαρκώς 
αυξανόμενο και κοστοβόρο ανταγωνισμό κλπ. 
 

Κλιματική Αλλαγή  

Οι εξελίξεις στην προσπάθεια αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων της 
ανθρώπινης επέμβασης που ευθύνονται για το φαινόμενο της κλιματικής 
αλλαγής είναι ραγδαίες. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και με 
αποκορύφωμα το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο υπογράφτηκε το 1997 και 
τέθηκε σε ισχύ το Φεβρουάριο του 2005, η κλιματική αλλαγή έχει έλθει στο 
προσκήνιο επηρεάζοντας σήμερα περισσότερο από ποτέ τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 
 
Εδώ και πολλά χρόνια, η ενίσχυση των ενεργειακών εταιριών συμβάλει στην 
ενίσχυση των περιβαλλοντικά φιλικών ενεργειακών τεχνολογιών, 
καθιστώντας αμφίδρομη τη σχέση μεταξύ ενεργειακού και περιβαλλοντικού 
σχεδιασμού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χωρών, που χαρακτηρίζονται από το 
εξαιρετικά πλούσιο δυναμικό ΑΠΕ και τη δυνατότητα μεγάλης κλίμακας 
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον ενεργοβόρο βιομηχανικό και 
τριτογενή τομέα [25]. 
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Επιπλέον, είναι φανερό πως αν το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος 
σταδιακά σχετιστεί με τις τιμές ενέργειας, θα υπάρξει μια άμεση επίδραση 
στην οικονομική ελκυστικότητα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, οπότε οι 
συγκεκριμένες ενεργειακές τεχνολογίες θα ανταγωνιστούν ευκολότερα τα 
συμβατικά καύσιμα και το περιβάλλον δραστηριοποίησης των εταιριών θα 
ενισχυθεί. 
 
Το περιβάλλον των ενεργειακών εταιριών επηρεάζεται άμεσα από την 
παγκόσμια προσπάθεια πραγματοποίησης των δεσμεύσεων στο πλαίσιο του 
Κιότο. Αρχικά, επηρεάζεται από την λειτουργία στη πράξη της Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπών. Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη 
δυνατότητα υλοποίησης έργων από τις ενεργειακές εταιρίες που στηρίζονται 
κυρίως στον Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ) αλλά και στα 
Προγράμματα από Κοινού (ΠΚ). Οι παραπάνω δυνατότητες, προσδίδουν ένα 
επιπλέον μέσο συμβολής στην ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στη πολιτεία αλλά και τη δυνατότητα εισόδου σε νέες αγορές και 
υπηρεσίες στις ίδιες τις εταιρίες. 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, με βάση την οδηγία 2003/87/ΕΚ και συγκεκριμένα την 
καθιέρωση ενός συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, κάθε κράτος μέλος κατάρτισε το πρώτο 
(2005-2007) και το δεύτερο (2008-2012) Εθνικό Σχέδιο Κατανομής 
Δικαιωμάτων Εκπομπών (National Allocation Plan), το οποίο προσδιορίζει τη 
συνολική ποσότητα δικαιωμάτων εκπομπών που διανέμει. Επιπλέον, μέσω της 
οδηγίας διασύνδεσης (Linking Directive) δόθηκε η δυνατότητα σε όλα τα 
κράτη μέλη να καλύψουν μέχρι το 50% του ελλείμματός τους από τους 
ευέλικτους μηχανισμούς ανάπτυξης και το υπόλοιπο 50% με εγχώριες δράσεις. 
 
Ωστόσο, σήμερα παρουσιάζεται μια απουσία ουσιαστικής συμμετοχής των 
ενεργειακών εταιριών στις προσπάθειες περιορισμού των εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου και εξασφάλισης των απαραίτητων δικαιωμάτων, 
ώστε να αποφευχθεί η επιβολή κυρώσεων. Η δημιουργία κατάλληλου 
περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ανάληψη από τις εταιρίες επιπλέον 
«υπηρεσιών κλιματικής αλλαγής», θα μπορεί αφενός να συμβάλει  στην 
έμμεση μείωση των συγκεκριμένων εκπομπών σε διεθνές επίπεδο και 
αφετέρου να πριμοδοτεί τις ίδιες με δικαιώματα εκπομπών, τα οποία εν 
συνεχεία δύνανται να εμπορευτούν.  
 
Συνεπώς, η αναδυόμενη αγορά, που έχει σαν βάση της το πρωτόκολλο του 
Κιότο, αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τις αποφάσεις που σχετίζονται 
με την ενδυνάμωση του περιβάλλοντος των ενεργειακών εταιριών. Ωστόσο, 
κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών είναι απαραίτητο να 
λαμβάνονται υπόψη και οι απειλές που φέρνει η ολοένα και εντονότερη 
δραστηριοποίηση απέναντι στην συνεχιζόμενη κλιματική αλλαγή. 
Συγκεκριμένα, οι απειλές της κλιματικής αλλαγές μπορεί να είναι η αφαίρεση 
μερικών επιχορηγήσεων, οι κίνδυνοι αρνητικών αλληλοεπιδράσεων από τις 
φορολογικές περιβαλλοντικές απαλλαγές, η μείωση του ενδιαφέροντος άλλων 
ζωτικών κλάδων όπως είναι το φυσικό αέριο κλπ. 
 

Τα Χαρακτηριστικά Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
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ενεργειακών εταιριών απαιτεί ισχυρά χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα, η μορφή 
των οποίων διαφοροποιείται πολλές φορές ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες 
της περιοχής και της χώρας. 
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Patlitziana et al [25-27], τα χαρακτηριστικά 
του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών με βάση τη 
καταγεγραμμένη εμπειρία είναι τα παρακάτω (και περιγράφονται αναλυτικά 
στο Κεφάλαιο 2): 

 Πολιτική Διάσταση: 

 Προγράμματα υποστήριξης της παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ. 

 Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Εταιριών Παροχής Ενεργειακών 
Υπηρεσιών. 

 Προγράμματα προώθησης ΕΞΕΝ. 

 Διεθνείς ενεργειακές συνεργασίες και διασυνδέσεις. 

 Χρηματοοικονομική Διάσταση: 

 Επενδύσεις έργων ΑΠΕ. 

 Επενδύσεις έργων ενεργειακής διαχείρισης  

 Επενδύσεις έργων ΕΞΕΝ. 

 Σύγχρονες χρηματοδοτικές πηγές. 

 Κοινωνική και Πολιτιστική Διάσταση: 

 Απασχόληση για τους τομείς ΑΠΕ – ΕΞΕΝ. 

 Κοινωνική αποδοχή για έργα ΑΠΕ. 

 Εκπαίδευση για τους τομείς ΑΠΕ – ΕΞΕΝ. 

 Ενεργειακές εταιρίες στην περιφέρεια. 

 Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας: 

 Έρευνα σε τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. 

 Έρευνας σε τεχνολογίες ΕΞΕΝ. 

 Κατάλληλες πρακτικές και τεχνολογίες. 
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1.2 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

  

 Σημείο κλειδί για την προώθηση των ενεργειακών εταιριών από την πολιτεία 
αποτελεί η ύπαρξη ενός σύγχρονου περιβάλλοντος που θα τους δίνει τα 
απαραίτητα μέσα ώστε να επιτύχουν την αποδοτική τους λειτουργία. Ωστόσο, 
η έννοια της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη της λήψης 
απόφασης, καθώς διαμόρφωση δεν υπάρχει χωρίς την λήψη μιας σειράς 
αποφάσεων.  
 
Γενικά, η διαδικασία διαμόρφωσης ενός προβλήματος λήψης απόφασης 
περιλαμβάνει αρχικά τον ακριβή προσδιορισμό του αντικειμένου της 
απόφασης. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαμόρφωση του σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των εταιριών είναι σήμερα ένα υπαρκτό πρόβλημα στην 
επιστήμη των αποφάσεων. Η κάθε πολιτεία με τα όργανα που διαθέτει 
αποτελεί τον καθοριστικής σημασίας αποφασίζοντα, διαμορφώνοντας το 
περιβάλλον δραστηριοποίησης των εταιριών. Έτσι, μπορεί να δημιουργήσει 
εκείνο το περιβάλλον ώστε να μπορέσουν οι εταιρίες να αναπτυχθούν 
επιτυχώς. Επιπλέον, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτεία έχει ως 
στόχο την σύγκλιση των αποφάσεων της με το γενικότερο πλαίσιο που θέτει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Η ανάγκη για την υποστήριξη αποφάσεων γύρω από το περιβάλλον 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών είναι μεγάλη για τους δύο 
παρακάτω λόγους: 

 Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων εταιριών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
τους βασικότερους πυλώνες της παγκόσμιας και ειδικότερα ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής σήμερα, που είναι η ενίσχυση των ΑΠΕ και η 
προώθηση της ΕΞΕΝ. 

 Οι «νέες παράμετροι» της ενεργειακής αγοράς, δηλαδή η ολοένα και 
μεγαλύτερη τάση προς μια πλήρως απελευθερωμένης αγορά ενέργειας και 
η κλιματική αλλαγή έχουν φέρει νέα δεδομένα στις αποφάσεις ολόκληρης 
της ενεργειακής αγοράς. 

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω διαπιστώσεων, διαφαίνεται έντονα η ανάγκη 
για την ανάπτυξη μιας κατάλληλης μεθοδολογίας για ένα σύγχρονο 
περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, η οποία - μέσου του 
καθορισμού των απαραίτητων παρεμβάσεων - θα υποστηρίζει την 
μοντελοποίηση του περιβάλλοντος, θα προχωράει στην εκτίμηση για 
αναγκαιότητα της κάθε παρέμβασης, στην επιλογή του τρόπου παρέμβασης 
και στην κατάταξη των παρεμβάσεων. 
 
Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αποτελεί η διατύπωση μιας 
ολοκληρωμένης μεθοδολογίας υποστήριξης αποφάσεων για τη διαμόρφωση 
ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών 
σε κάθε χώρα. Σύγχρονου περιβάλλοντος, εφόσον η διατύπωση της 
μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη της τις «νέες παραμέτρους» που υπεισέρχονται 
στην ενεργειακή αγορά και οι οποίες παρέχουν τόσο ευκαιρίες όσο και πιθανές 
απειλές στην διαδικασία διαμόρφωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης. 
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Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η επιστημονικά άρτια και συνολική 
ανάλυση των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών σήμερα, ώστε να υποστηρίξει τις αποφάσεις της πολιτείας - 
μέσω δημιουργίας κατάλληλων εργαλείων σύγκλισης με τις πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής - για την διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 
 
Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία της διδακτορικής διατριβής δεν 
επιδιώκει να αντικαταστήσει υπάρχοντα εργαλεία γύρω από τον ενεργειακό 
σχεδιασμό. Αντιθέτως, βασικό της μέλημα είναι η ενδελεχής μελέτη, η γνώση 
και η χρησιμοποίηση όλων των επιτευγμάτων των υπαρχόντων εργαλείων, 
ώστε να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα και να εκμεταλλευτεί την 
απόκτηση της «επιπλέον γνώσης και εμπειρίας».  
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1.3 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

  

 Η συμβολή της διατριβής διακρίνεται σε τρία επίπεδα, όπως απεικονίζεται στο 
παρακάτω Σχήμα 1.1. 

Σχήμα 1.1: Η Συμβολή της Διδακτορικής Διατριβής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Πιο αναλυτικά, τα τρία κύρια επίπεδα συμβολής της διατριβής είναι τα 
ακόλουθα: 
 

 1ο Επίπεδο Συμβολής:  

 
Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαμόρφωση 
ενός Σύγχρονου Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών 
Εταιριών 

 Στο πρώτο επίπεδο η διατριβή συμβάλει με την ανάπτυξη της μεθοδολογίας η 
οποία επιλύει το πρόβλημα της ουσιαστικής και αποτελεσματικής διαμόρφωσης 
ενός σύγχρονου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δρουν οι ενεργειακές εταιρίες.  
 
Η λήψη αποφάσεων για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης 
των ενεργειακών εταιριών καθοδηγείται από μία πληθώρα στοιχείων και 
αναλυτικών δεδομένων. Ωστόσο, οι λίγες πραγματικά υφιστάμενες 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν επιμέρους μόνο πτυχές του 
προβλήματος και επιπλέον είναι πιθανό να μην ανταποκρίνονται πλέον στις 
πραγματικές ανάγκες σήμερα.  
 
Η προτεινόμενη μεθοδολογία έχει την ικανότητα με βάση τις καθοριζόμενες 
αναγκαίες παρεμβάσεις, να μοντελοποιεί, να εκτιμά την ανάγκη για 
παρέμβαση, να επιλέγει τον τρόπο παρέμβασης τους και τέλος να αξιολογεί 
και να κατατάσσει τις παρεμβάσεις δημιουργώντας την λίστα προτεραιοτήτων.  
 

Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης
Αποφάσεων για τη Διαμόρφωση ενός Σύγχρονου

Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης
των Ενεργειακών Εταιριών

Μεθοδολογικά Πλαίσια
Υποστήριξης Αποφάσεων

Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης
Αποφάσεων για τη Διαμόρφωση ενός Σύγχρονου

Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης
των Ενεργειακών Εταιριών

Μοντελοποίηση Παρεμβάσεων
μέσω Δεικτών

Κατάταξη Παρεμβάσεων
μέσω Πολυκριτηριακών

Συ
μβ
ολ
ή
τη
ς
Δι
ατ
ρι
βή

ς

Εκτίμηση Ανάγκης Παρέμβασης
και Τρόπου Παρέμβασης

μέσω Εμπειρίας

Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης
Αποφάσεων για τη Διαμόρφωση ενός Σύγχρονου

Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης
των Ενεργειακών Εταιριών

Μεθοδολογικά Πλαίσια
Υποστήριξης Αποφάσεων

Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης
Αποφάσεων για τη Διαμόρφωση ενός Σύγχρονου

Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης
των Ενεργειακών Εταιριών

Μοντελοποίηση Παρεμβάσεων
μέσω Δεικτών

Κατάταξη Παρεμβάσεων
μέσω Πολυκριτηριακών

Συ
μβ
ολ
ή
τη
ς
Δι
ατ
ρι
βή

ς

Εκτίμηση Ανάγκης Παρέμβασης
και Τρόπου Παρέμβασης

μέσω Εμπειρίας
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 2ο Επίπεδο Συμβολής:  

 Μεθοδολογικά Πλαίσια Υποστήριξης Αποφάσεων 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία προτείνει τρία μεθοδολογικά πλαίσια 
υποστήριξης αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 
περιγράφονται ως ακολούθως.  

   

  Μοντελοποίηση Παρεμβάσεων μέσω Δεικτών 

  Η διατριβή συμβάλει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου μέσω δεικτών για 
την αξιόπιστη μοντελοποίηση των παρεμβάσεων που είναι αναγκαίες για 
τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δρουν 
οι ενεργειακές εταιρίες. Το πλαίσιο αυτό θα λαμβάνει υπόψη του τις 
ευκαιρίες αλλά και απειλές που επιφέρουν οι νέες παράμετροι της 
ενεργειακής αγοράς στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η 
μοντελοποίηση θα γίνεται με τρόπο σαφή και κατανοητό που καλύπτει 
τις ανάγκες για απλότητα και ικανότητα επικοινωνίας του αποφασίζοντα 
με τους ερευνητές. Επιπλέον, με τη μοντελοποίηση κατάλληλων δεικτών 
επιλέγεται η καλύτερη δυνατή μορφή της παρέμβασης, δηλαδή αν θα 
πρέπει να επιλεγεί συνέχιση των υφιστάμενων μέτρων, αναπροσαρμογή 
υφιστάμενων μέτρων ή θέσπιση νέων μέτρων.  
 
Η αναλυτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι η έρευνα για 
την επιλογή των κατάλληλων ενεργειακών δεικτών που αφορούν στο 
τρέχον πρόβλημα, στο πλαίσιο μίας κοινής βάσης, είναι εξαιρετικά 
περιορισμένη έως ανύπαρκτη. 

   

  Εκτίμηση Ανάγκης Παρέμβασης και Τρόπου Παρέμβασης μέσω 
Εμπειρίας 

  Σε επιστημονικά προβλήματα όπου η εμπειρία διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην επίλυση κάποιου προβλήματος ή η εμπλοκή εξειδικευμένου 
προσωπικού είναι πάντα απαραίτητη, τα έμπειρα συστήματα έχουν τη 
δυνατότητα να μοντελοποιήσουν την εμπειρία αυτή και να την 
εφαρμόζουν κατά περίπτωση. Με βάση τα παραπάνω, το πρόβλημα της 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών είναι επηρεασμένο από αποφάσεις που λαμβάνονται και κατ’ 
επέκταση από την επιλογή των ενδεδειγμένων παρεμβάσεων. Συνεπώς, 
το πρόβλημα συνθέτει την χρήση επιστημονικών τεχνικών και την 
αξιοποίηση από το κάθε κράτος μέλος της εμπειρίας που εμφανίζεται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν αποτέλεσμα, η διατριβή συμβάλει στην 
ανάπτυξη ενός κατάλληλα διαμορφωμένου μεθοδολογικού πλαισίου το 
οποίο, με βάση τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών και την παρούσα συμβολή 
της γνώσης, καθορίζει τις παρεμβάσεις και εκτιμά την ανάγκη για 
παρέμβαση με βάση τα κατώφλια στους ενεργειακούς δείκτες. Η 
εμπειρία προέρχεται από τη μοντελοποίηση της γνώσης που απορρέει 
από την ίδια τη σημαντική γνώση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Η ενδελεχής μελέτη των υπαρχόντων εργαλείων με βάση την διεθνή 
βιβλιογραφία, δείχνει ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες πάνω στην 
εφαρμογή έμπειρων συστημάτων σε προβλήματα υποστήριξης 
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αποφάσεων για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος των ενεργειακών 
εταιριών είναι σχεδόν ανύπαρκτες, παρόλη την εκτεταμένη χρήση τους 
σε άλλα πεδία. 

   

  Κατάταξη Παρεμβάσεων μέσω Πολυκριτηριακών 

  Η διατριβή συμβάλει στην ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογικών 
τεχνικών (που έγκεινται στο επιστημονικό πεδίο της πολυκριτηριακής 
ανάλυσης) για την κατάταξη των προτεινόμενων παρεμβάσεων με στόχο 
τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται 
οι ενεργειακές εταιρίες. Το γεγονός ότι τις περισσότερες φορές τα 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος είναι πολύπλοκα και επηρεάζονται 
από τις νέες παραμέτρους της ενεργειακής αγοράς κάνει περισσότερο 
δύσκολη την κατάταξη των κατάλληλων παρεμβάσεων. 

   

 3ο Επίπεδο Συμβολής:  

 
Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαμόρφωση ενός 
Σύγχρονου Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών Εταιριών 

 
 Τελευταίο επίπεδο συμβολής της διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη 
αποφάσεων στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός σύγχρονου 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Πιο 
συγκεκριμένα το πληροφοριακό σύστημα στοχεύει: 

 Στη εκτίμηση της ανάγκης για παρέμβαση στο περιβάλλον των 
ενεργειακών εταιριών, εφόσον έχουν ληφθεί υπόψη οι επιδράσεις 
των νέων παραμέτρων της ενεργειακής αγοράς. 

 Στην επιλογή του τρόπου παρέμβασης κάθε προτεινόμενης 
εναλλακτικής, με βάση την επιτυχία ή όχι παλαιότερων παρόμοιων 
προσπαθειών. 

 Στην κατάταξη των παρεμβάσεων με βάση την πολυκριτηριακή 
αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες του 
περιβάλλοντος αλλά και τις επιδράσεις των νέων παραμέτρων της 
ενεργειακής αγοράς. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Σελ. 1.18  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

 

1.4 Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

  

 
Η Διατριβή αποτελείται από έξι (6) Κεφάλαια, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 
1.2. Η ροή των κεφαλαίων ακολουθεί την εξέλιξη υλοποίησης της διατριβής.  
 

Σχήμα 1.2: Η Δομή της Διδακτορικής Διατριβής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο καθενός από τα κεφάλαια της διδακτορικής 
διατριβής περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω:  

 Κεφάλαιο 1:  Εισαγωγή 

 
Στο παρόν Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται το πρόβλημα και στηρίζεται η ανάγκη 
ανάπτυξης μεθοδολογίας υποστήριξης αποφάσεων για τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Επιπλέον, στο 
παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το αντικείμενο, ο στόχος, η συμβολή και η 
δομή της διδακτορικής διατριβής. 
 

 
Κεφάλαιο 2:  

Το Πρόβλημα Διαμόρφωσης ενός Σύγχρονου  
Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών 
Εταιριών 

 
Το Κεφάλαιο 2 αναλύει διεξοδικά το πρόβλημα της διαμόρφωσης ενός 
σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών 
λαμβάνοντας υπόψη τις εύκαιρες και απειλές των νέων παραμέτρων στην 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων.  
 
Αρχικά, παρουσιάζεται η σημασία του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
εταιριών. Κατόπιν παρουσιάζονται αναλυτικά η ανάγκη για διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται όλες οι εταιρίες. Έπειτα 
ορίζονται οι ενεργειακές εταιρίες και παρουσιάζεται σύντομα η εξέλιξη τους. 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών με βάση τις χώρες εκείνες που 
έχει καταγραφεί μια αξιοσημείωτη ανάπτυξη, επικεντρώνοντας κυρίως στην 

2. Το Πρόβλημα Διαμόρφωσης ενός Σύγχρονου Περιβάλλοντος
Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών Εταιριών

3. Ανασκόπηση Συσχετιζόμενων Μεθοδολογιών

4. Προτεινόμενη Μεθοδολογία

5. Εφαρμογή Προτεινόμενης Μεθοδολογίας

6. Συμπεράσματα - Προοπτικές

1. Εισαγωγή

2. Το Πρόβλημα Διαμόρφωσης ενός Σύγχρονου Περιβάλλοντος
Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών Εταιριών

3. Ανασκόπηση Συσχετιζόμενων Μεθοδολογιών

4. Προτεινόμενη Μεθοδολογία

5. Εφαρμογή Προτεινόμενης Μεθοδολογίας

6. Συμπεράσματα - Προοπτικές

1. Εισαγωγή
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα παρουσιάζονται οι νέες παράμετροι της 
ενεργειακής αγοράς.  
 
Το κεφάλαιο καταλήγει στην ανάλυση των αποφάσεων που χρειάζεται να 
λαμβάνονται στη διαδικασία διαμόρφωσης του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών και περιγράφονται οι επιδράσεις 
των δύο νέων παραμέτρων της ενεργειακής αγοράς στη διαδικασία της 
διαμόρφωσης αλλά και οι μεταξύ τους αλληλοεπιδράσεις. 
 

 
Κεφάλαιο 3:  Ανασκόπηση Συσχετιζόμενων Μεθοδολογιών 

 
Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η αναλυτική ανασκόπηση  των επιστημονικών 
εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων στις οποίες βασίζεται η προτεινόμενη 
μεθοδολογία. Αρχικά, το κεφάλαιο εστιάζεται στην παρουσίαση των γενικών 
μοντέλων υποστήριξης αποφάσεων των τομέων ΑΠΕ-ΕΞΕΝ. Έπειτα, 
παρουσιάζονται οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις των ενεργειακών δεικτών, των 
έμπειρων συστημάτων και των πολυκριτηριακών συστημάτων αποφάσεων. 
Συγκεκριμένα, γίνεται αναλυτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για να 
φανούν τα περιθώρια εφαρμογής των παραπάνω μεθοδολογικών 
προσεγγίσεων σαν εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων για τη διαμόρφωση του 
σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Το 
κεφάλαιο καταλήγει στην υποστήριξη της καινοτομίας της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας, όσον αφορά στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. 
 

 Κεφάλαιο 4: Προτεινόμενη Μεθοδολογία 

 
Στο Κεφάλαιο 4 της διδακτορικής διατριβής περιγράφεται αναλυτικά η 
προτεινόμενη μεθοδολογία. Με βάση τα χαρακτηριστικά του προβλήματος που 
αναγνωρίσθηκαν και τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη, το 
κεφάλαιο αναλύει κάθε μία από τις πέντε συνιστώσες της μεθοδολογίας καθώς 
και το υποστηρικτικό πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσεται βάση της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας. 
 

 Κεφάλαιο 5: Εφαρμογή Προτεινόμενης Μεθοδολογίας 

 
Το Κεφάλαιο 5 παρουσιάζει την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, 
μέσω του πληροφοριακού συστήματος που αναπτύχθηκε, στις δεκατρείς (13) 
νεότερες και υποψήφιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα 
παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του πεδίου εφαρμογής, στηρίζοντας έτσι 
την καινοτομία της εφαρμογής. Το κεφάλαιο καταλήγει με την παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων της εφαρμογής. 
 

 Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα – Προοπτικές 

 
Το Κεφάλαιο 6 της διδακτορικής διατριβής παρουσιάζει αρχικά τα 
συμπεράσματα που απορρέουν τόσο από την ανάλυση των αρχικών κεφαλαίων 
όσο και από τα αποτελέσματα της εφαρμογής της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας. Τέλος, το κεφάλαιο καταλήγει σε μία σειρά από σκέψεις και 
προτάσεις προοπτικής για περαιτέρω ερευνητικές δραστηριότητες πάνω στο 
πρόβλημα της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης 
των ενεργειακών εταιριών στην σημερινή χρονική συγκυρία. 
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 Παραρτήματα 

 
Στο Παράρτημα Α παρουσιάζονται οι ενεργειακοί δείκτες που 
χρησιμοποιήθηκαν στην προτεινόμενη μεθοδολογία χωρισμένοι στις τρεις 
κατηγορίες τους (βασικοί δείκτες, δείκτες νέων παραμέτρων και 
δευτερεύοντες δείκτες). Στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται οι τιμές των 
ενεργειακών δεικτών για τις χρονιές 2001, 2002, 2003 και 2004 για τις οποίες 
έγινε η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Τέλος στο Παράρτημα Γ 
παρατίθεται η λίστα των δημοσιεύσεων (διεθνή περιοδικά, διεθνή συνέδρια 
και λοιπές δημοσιεύσεις). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. 1.21 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

[1] Chandler A. (1962), A Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial 
Enterprise, MA: MIT Press: 13. 

[2] Johnson, G. and K. Scholes (1999), Exploring Corporate Strategy: Text and Cases, London, 
Prentice Hall Europe, 5th edition: 10. 

[3] Ansoff I. (1985), The Concept of Corporate Strategy, London Penguin. 

[4] Porter M. (1996), What is Strategy?, Harvard Business Review, Nov-Dec. 

[5] Kenneth R.Α. (1992), The Concept of Corporate Strategy-The Strategy Process, Englewood 
Cliffs: Prentice Hall, 43-5.  

[6]  Kavrakoglu I. (1987), Energy policy: Modeling and analysis, Mathematical Modeling, 9(9): 659-
667. 

[7]  Komor P. (2004), Renewable Energy Policy, iUniverse, Inc: 9-11. 

[8]  Doukas H., Patlitzianas K., Kagiannas A., and Psarras J. (2006), Renewable Energy Sources and 
Rationale Use of Energy Development in the GCC Region: Myth or Reality?, Renewable Energy, 
31: 755-770.  

[9]  Helm D. (2002), Energy policy: security of supply, sustainability and competition, Energy 
Policy, 30: 173-184. 

[10] Turmes C. (2002), Liberalizing the electricity market.  

[11]  Patlitzianas K., Doukas H., Flamos A., Kagiannas A., and Psarras J. (2005), Τhe energy reform 
and climate policies in developing renewable energy and energy services companies, EightH 
International Conference on Energy for a Clean Environment, Lisbon, Portugal. 

[12]  Menges R. (2003), Supporting renewable energy on liberalized markets: green electricity 
between additionality and consumer sovereignty, Energy Policy 31: 583-596. 

[13] Black and Vetch, (2005), International Renewables Review, 3: 1. 

[14] European Renewable Energy Council – EREC (2004), Renewable Energy in Europe: Building 
Capacity and Markets. 

[15] Woodall Μ. (1997), Financing Renewable Energy Projects in Europe, Infrastructure Journal. 

[16] Vine Ed. (2005), An international survey of the energy service company (ESCO) industry, Energy 
Policy, 33(5): 691-704. 

[17] Bertoldi P., Rezessy S. and Vine Ed. (2005), Energy service companies in European countries: 
Current status and a strategy to foster their development, Energy Policy, in press. 

[18] Coulter M. (2002), Strategic Management in Action, 2nd edition, Prentice Hall, Upper Saddle 
River, NJ: Prentice Hall. 

[19] Johnson D. and McCann K. (1997), EU Energy Policy – An evolving agenda, Financial Times, 
Energy, London, UK. 

[20] Filtration Industry Analyst (2005), Esco Technologies Inc, USA.  

[21] Goldman A.C., Hopper C.N. and Osborn G.J. (2005), Review of US ESCO industry market trends: 
an empirical analysis of project data, Energy Policy, 33(3): 387-405. 

[22] Stanford A. (1998), Liberalisation of the UK energy market: An opportunity for Green 
Energy, Renewable Energy, 15(1-4): 215-217. 

[23]  Kagiannas A., Askounis D. and Psarras J. (2004), Power Generation Expansion Planning: A survey 
from Monopoly to Competition, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 26: 
413-421. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Σελ. 1.22  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

[24]  Banks FE. (1996), Economics of electricity deregulation and privatization: An introductory 
survey, Energy, 21(4): 249-261. 

[25] Patlitzianas K., Doukas H., Psarras J. and Samouilidis J-E, (2006), Decision Making Model for the 
Sustainable Planning of the Energy Companies’ Environment: Case Study in the EU Accession 
Member States, World Renewable Energy Congress IX and Exhibition in Florence, Italy. 

[26]  Patlitzianas K., Kagiannas A., Askounis D. and Psarras J. (2005), RES in New Member States and 
Candidate Countries to the EU, Renewable Energy, 30(4): 477-492. 

[27]  Patlitzianas K., Siderh I., Doukas H., Psarras J. (2005), “Τhe contribution of ESCOs to the 
Sustainable development in the Mediterranean region”, Sustainable Construction: Action for 
sustainability in the Mediterranean, Athens, Greece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Κεφάλαιο 2: 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. 2.3 
 

  2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Οι εταιρίες όλων των κλάδων επηρεάζονται καθοριστικά από τους παράγοντες 
οι οποίοι διαμορφώνουν το περιβάλλον δραστηριοποίησης τους (external
factors of company ή operational environment) και καθορίζουν σε ένα μεγάλο 
βαθμό τις δικές τους επιλογές και κατ’ επέκταση την επιχειρηματικότητά τους, 
όπως περιγράφει ο Fahey [1]. 
 
Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια, οι συνεχιζόμενες αλλαγές στις συνθήκες 
διαβίωσης και στις ανάγκες των κοινωνιών, οι οποίες έχουν αμφίδρομη σχέση
με την παραγωγή και διαχείριση της ενέργειας, ενίσχυσαν την ανάγκη για 
υποστήριξη των τομέων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕΝ), που αποτελούν τις κύριες περιβαλλοντικά 
φιλικές ενεργειακές πολιτικές σήμερα. Επιπλέον, στην ενεργειακή αγορά και 
ειδικότερα στους παραπάνω τομείς αναδείχθηκε ένα νέο κέντρο απόφασης (με 
τη σημερινή μορφή) που προήλθε αφενός από την μετεξέλιξη των 
παραδοσιακών ενεργειακών εταιριών σε νέες και αφετέρου από την προσθήκη
νέων δυναμικών μορφών εταιριών. Στο παραπάνω πλαίσιο, το περιβάλλον
δραστηριοποίησης των παραγωγών ενέργειας οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
και στις ΑΠΕ καθώς και των Εταιριών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)
αποτελεί σήμερα αντικείμενο μελέτης διεθνώς. 
 
Η εκάστοτε πολιτεία είναι σήμερα ο καθοριστικής σημασίας αποφασίζων, 
διαμορφώνοντας με τα όργανα που διαθέτει το περιβάλλον δραστηριοποίησης 
των παραπάνω ενεργειακών εταιριών. Ειδικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ), οι προσπάθειες της πολιτείας επικεντρώνονται στη σύγκλιση της χώρας
με τις οδηγίες και κατευθύνσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Το στοιχείο ωστόσο που επηρεάζει σήμερα τις αποφάσεις της πολιτείας για τη 
διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών είναι οι νέες παράμετροι της ενεργειακής αγοράς που επιδρούν στις 
τελικές αποφάσεις. Σήμερα, οι ευκαιρίες και οι απειλές που επιφέρουν οι δύο 
νέες παράμετροι της ενεργειακής αγοράς στις επιδιώξεις κατά τη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης είναι σημαντικές. Συγκεκριμένα: 

 Η «τάση μεταρρύθμισης» της ενεργειακής αγοράς η οποία με τη 
κατάργηση των μονοπωλίων και τη θέσπιση εντελώς νέων ρυθμιστικών 
κανόνων, επιδρά στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός σύγχρονου 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 
Συγκεκριμένα, οι παραδοσιακές εταιρίες παραγωγής ενέργειας είναι
δυνατόν να αναδιοργανωθούν και να εισέλθουν στην αγορά των ΑΠΕ, 
αφενός για να επιβιώσουν και αφετέρου για να επιτύχουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Παράλληλα, η μεταρρύθμιση της αγοράς συμβάλει στην 
ανάγκη ενίσχυσης των νέων εταιριών ανεξάρτητων παραγωγών ενέργειας 
από ΑΠΕ αλλά και εταιριών που δραστηριοποιούνται στην παροχή 
ενεργειακών υπηρεσιών. Από την άλλη, η απελευθερωμένη αγορά μπορεί 
να επηρεάσει αρνητικά τις τιμές, να αυξηθούν οι απαιτήσεις του
συστήματος μεταφοράς ενέργειας και να επηρεαστούν αρνητικά άλλοι 
τομείς της ενέργειας, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την εγχώρια 
οικονομία. 

 Εκτός από μια σειρά προγραμμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
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ώθηση της προσφοράς και της ζήτησης, όπως πράσινα πιστοποιητικά,
δημοπρασίες κλπ., η ανησυχία και η αυξανόμενη μελέτη της κλιματικής 
αλλαγής έφερε το Κιότο και την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών καθώς
και τους άλλους ευέλικτους μηχανισμούς κλπ. Συγκεκριμένα, η αγορά που 
αναδύεται από την μελέτη της κλιματικής αλλαγής - σε συνδυασμό με την
ισχύ του Πρωτοκόλλου του Κιότο ενισχύει τους παραδοσιακούς αλλά και 
τους νέους παραγωγούς ενέργειας προς την αγορά των ΑΠΕ. Επιπλέον, η 
αγορά δίνει την ευκαιρία να προωθηθούν ακόμα περισσότερο οι εταιρίες 
που δραστηριοποιούνται στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, αφού η 
σπατάλη ενέργειας στην τελική κατανάλωση αρχίζει να αποκτά ολοένα και 
μεγαλύτερη περιβαλλοντική σημασία. Επιπλέον, αναδεικνύονται νέες 
υπηρεσίες από τις οποίες η παγκόσμια κοινότητα προσδοκά αρκετά, όπως 
είναι οι υπηρεσίες δραστηριοποίησης γύρω από την κλιματική αλλαγή.
Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση
επιχορηγήσεων εις βάρος άλλων καυσίμων και σε μείωση του 
ενδιαφέροντος άλλων ζωτικών ενεργειακών κλάδων για την εγχώρια 
οικονομία κλπ. 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται διεξοδικά το πρόβλημα διαμόρφωσης ενός 
σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 
Αρχικά, περιγράφεται η σημασία του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
εταιριών. Στη συνέχεια, ορίζεται η έννοια της ενεργειακής εταιρίας, η
προέλευσή της και η συσχέτισή της με όλα τα κέντρα απόφασης της 
ενεργειακής αγοράς. Μετά από μια σύντομη παρουσίαση της 
δραστηριοποίησης των εταιριών, παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών. Επιπλέον, περιγράφονται αναλυτικά οι νέες παράμετροι, δηλαδή η 
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και η κλιματική αλλαγή. 
 
Ακολούθως, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, οι επιδράσεις των νέων 
παραμέτρων στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των εταιριών και τα χαρακτηριστικά του αποφασίζοντα. Το 
κεφάλαιο καταλήγει με τα κύρια συμπεράσματα της ανάλυσης, όπου και 
εντοπίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του προβλήματος. 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. 2.5 
 

2.2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

2.2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

 Η σημασία του περιβάλλοντος των εταιριών, όπως έχει τονισθεί από τους 
Wheelen et. al. [2] εστιάζεται στα εξής: 

 Οι μεταβολές στο περιβάλλον δραστηριοποίησης αλλάζουν τα
ανταγωνιστικά «πεδία μάχης» ενός κλάδου εταιριών. 

 Πολλές εξελίξεις του περιβάλλοντος της εταιρίας είναι δύσκολο να
προβλεφθούν με ένα συγκεκριμένο βαθμό ακρίβειας, ενώ αντίθετα άλλες 
λόγω της φύσης τους είναι άμεσα προβλέψιμες. 

 Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος είναι δυνατό να διαφέρουν από 
χώρα σε χώρα. 

Το περιβάλλον δραστηριοποίησης της κάθε εταιρίας περιγράφεται θεωρητικά 
στο πλαίσιο της ανάλυσης PEST (Political, Economic, Social, Technology) στη 
διεθνή βιβλιογραφία [3-6] και αναδεικνύεται το πώς η ίδια η εταιρία 
δραστηριοποιείται με βάση το περιβάλλον δραστηριοποίησης.  Η σημασία των 
τεσσάρων διαστάσεων παρουσιάζεται ως ακολούθως: 

 Political: Αναφέρεται στις πολιτικές, καθώς και στους νόμους που 
επηρεάζουν τις σύγχρονες εταιρίες είτε άμεσα είτε έμμεσα. Οι πολιτικές 
αποφάσεις για τις εταιρίες καθώς και η προσθήκη ή η αφαίρεση ενός
νομοθετικού ή ρυθμιστικού περιορισμού σε μια χώρα, είναι δυνατόν να
επηρεάσει το περιβάλλον των εταιριών εκείνων που δραστηριοποιούνται 
στη συγκεκριμένη χώρα. Η επιρροή είναι περισσότερο πολύπλοκη σε
πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες και
επομένως καλούνται να λειτουργήσουν κάτω από εντελώς διαφορετικές 
συνθήκες. 

 Economical: Η συγκεκριμένη διάσταση συσχετίζεται με τις επιπτώσεις και 
τις επιδράσεις που ασκούν πάνω στην εταιρία οι επιδοτήσεις, η ύπαρξη 
δυνατοτήτων εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης επενδύσεων αλλά
και η εξέλιξη συσχετιζόμενων μακροοικονομικών μεγεθών. 

 Social: Αναφέρεται στις δυνατότητες ενίσχυσης του επιπέδου μόρφωσης,
της κουλτούρας, της κατάστασης της εκπαίδευσης, της γεωγραφικής
κατανομής, της ηλικιακής δομής, της θέσης της γυναίκας, του
καταναλωτισμού, με στόχο την ενίσχυση του περιβάλλοντος μέσα στο 
οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρίες. 

 Technology: Αφορά στη δυνατότητα υποστήριξης της εξέλιξης και 
χρησιμοποίησης της έρευνας και της τεχνολογίας, τα συσχετιζόμενα 
επιτεύγματα της οποίας λαμβάνουν χώρα στην αγορά και είναι δυνατόν να 
έχουν σημαντική επίδραση στο περιβάλλον των εταιριών. 

2.2.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 Η έννοια της λήψης απόφασης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη της 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των εταιριών, καθώς η 
τελευταία δεν υπάρχει χωρίς την λήψη μιας σειράς αποφάσεων. Πράγματι, 
μέσα από τις κατάλληλες αποφάσεις για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των εταιριών διαμορφώνονται οι τάσεις (π.χ. νομικές
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συνιστώσες, ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, τεχνολογικές 
καινοτομίες κλπ) και με αυτό τον τρόπο δίνεται στις ίδιες η δυνατότητα να
κινηθούν κατάλληλα και να συμμετέχουν δυναμικά στις προκλήσεις του
μέλλοντος.  
 
Η υποστήριξη αποφάσεων στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός σύγχρονου 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών θα πρέπει αρχικά 
να λαμβάνει υπόψη της την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις σε απλά ερωτήματα 
όπως τονίζουν οι Johnson - Scholes [7]: 

 Ποιο είναι το όραμα (vision), ποιοι οι στόχοι (goals) και ποίες οι 
κατάλληλες αποφάσεις (decisions) που πρέπει άμεσα να ληφθούν; 

 Ποιες δυνατότητες υπάρχουν από πλευράς μέσων για να παρθούν οι 
κατάλληλες αποφάσεις; 

Όπως τονίζεται από τον Patlitziana et al. [8], η υποστήριξη αποφάσεων είναι 
απαραίτητο να εκτιμά την ανάγκη παρέμβασης του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης καθώς και να δημιουργεί λίστα προτεραιοτήτων των 
παρεμβάσεων. Επιπλέον, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χρειάζεται να 
λαμβάνει υπόψη της την αποτελεσματικότητα των δράσεων που έχουν γίνει
παλαιότερα, ώστε να λαμβάνονται οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις.  
 
Η άρτια διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης 
μπορεί να είναι αποτελεσματική εφόσον λαμβάνει υπόψη της τις ευκαιρίες 
(opportunities) αλλά και τις απειλές (threats), όπως περιγράφονται στη 
θεωρία της SWOT ανάλυσης [9-10], που επιφέρουν οι νέες παράμετροι της 
αγοράς. Οι ευκαιρίες μπορεί να είναι δυνατότητες επέκτασης της αγοράς των 
εταιριών, ενίσχυσης του στελεχιακού εργατικού δυναμικού, περισσότερες
επενδύσεις, δυνατότητες για αποτελεσματικότερες φορολογικές ρυθμίσεις,
καλύτερη έρευνα, αποδοτικότερες τεχνολογίες, κλπ. Απειλές του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης πιθανόν να είναι η αύξηση τιμών των 
προϊόντων, η υπερβολική, μονόπλευρη και αντιοικονομική στήριξη κάποιων
τομέων εις βάρος κάποιον άλλον, η παρεμπόδιση ολοκληρωμένης έρευνας
κλπ. 
 
Κλείνοντας, τονίζεται ότι η επιλογή των σωστών αποφάσεων είναι απαραίτητη
ώστε να αναπτυχθεί το κατάλληλο περιβάλλον δραστηριοποίησης των 
εταιριών, το οποίο να δίνει τις δυνατότητες στις ίδιες τις εταιρίες να κινηθούν 
αποτελεσματικά κάνοντας τις ορθές επιλογές και συμβάλλοντας τελικά στην 
πρόοδο των ιδίων, του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται και βέβαια της 
ίδιας της πολιτείας που επιδιώκει την ανάπτυξη τους. 
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2.3 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

2.3.1 ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 Μία από τις σημαντικότερες αγορές στην σημερινή εποχή είναι η ενεργειακή,
η οποία παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική και αναπτύσσεται
ταχύτατα χαράσσοντας νέους οδούς συνεργασίας. Σήμερα οι κύριοι 
συμμετέχοντες της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς είναι [11], οι Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, οι χώρες του 
Κόλπου, οι χώρες της Βόρειας Αφρικής αλλά και τα τελευταία χρόνια η Κίνα, 
όπως αναφέρει ο Marechal et. al. [12]. 
 
Από την άλλη μεριά, τις επόμενες δύο δεκαετίες, τα ορυκτά καύσιμα 
αναμένεται σύμφωνα με τον International Energy Agency-ΙΕΑ [13] να 
διατηρηθούν σαν οι βασικές πηγές ενέργειας και να καλύπτουν το 85% 
περίπου της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020. Το πετρέλαιο
αναμένεται να παραμείνει το πρωτεύον καύσιμο σε ζήτηση, ενώ η ζήτηση σε 
φυσικό αέριο αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο σε σχέση µε τα υπόλοιπα
καύσιμα [14]. Η ζήτηση στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τον Davies 
[15], θα αυξηθεί πολύ πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλο τομέα και
αναμένεται να ξεπεράσει τον τομέα της βιομηχανίας και να γίνει ο πιο 
ενεργοβόρος τομέας τελικής χρήσης το 2020. Είναι λοιπόν φανερό ότι οι 
συμβατικές μορφές ενέργειας παίζουν και αναμένεται να συνεχίζουν να 
παίζουν τα επόμενα χρόνια έναν ιδιαίτερα ουσιαστικό ρόλο στην ενεργειακή 
αγορά [16]. 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα συνεχίσουν να 
καθορίζουν τις αποφάσεις των «παικτών» στο χώρο της ενέργειας, ιδιαίτερα 
αν ληφθούν υπόψη τα παρακάτω όπως τονίζονται και από τον Helm [17]: 

 Το 70% των παγκοσμίων βεβαιωμένων αποθεμάτων πετρελαίου και το 
30% των αποθεμάτων αερίου κατέχονται από έξι µόνο χώρες, που 
βρίσκονται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. 

 Σχεδόν η μισή από τη ζητούμενη ενέργεια το 2020 αναμένεται να
παράγεται από χώρες που παρουσιάζουν υψηλό ρίσκο πολιτικής
αστάθειας. 

 Πάνω από το ένα τρίτο του πετρελαίου το 2020 θα μεταφέρεται µέσω των
στενών του Ορµούζ. Επιπλέον, τα στενά του Βοσπόρου, τα οποία
αποτελούν την έξοδο-κλειδί για το πετρέλαιο της Ρωσίας και της 
Κασπίας, μπορούν πολύ εύκολα να αποκλειστούν σε ένα συγκεκριμένο 
σημείο (για παράδειγμα από το ατύχημα ενός δεξαμενόπλοιου ή από μια
στάση εργασίας των υπαλλήλων). 

 Η αυξανόμενη εξάρτηση από το φυσικό αέριο και συνεπώς από αγωγούς,
θα αυξήσει την πιθανότητα οι ενεργειακές εγκαταστάσεις να γίνουν
πιθανοί στόχοι τρομοκρατικών ενεργειών. 

 Οι γεωγραφικές περιοχές εκμετάλλευσης των αποθεμάτων ενέργειας θα 
μετατοπιστούν κατά τη διάρκεια των επομένων δεκαετιών, εξαιτίας του 
κόστους, των γεωλογικών και των τεχνικών παραμέτρων. Η αυξανόμενη
παραγωγή στη Μέση Ανατολή και στις χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης, που έχουν τους μεγαλύτερους πόρους υδρογονανθράκων, θα 
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ικανοποιήσει ένα μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε απόλυτους όρους, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα είναι εκείνη που θα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση σε εισαγωγές 
αερίου. Τα διασυνοριακά προγράμματα ενεργειακών διασυνδέσεων θα 
πολλαπλασιαστούν, κυρίως στον τομέα του φυσικού αερίου. 

Ωστόσο, παρόλη τη συνέχιση της ισχυρής παρουσίας των συμβατικών
μορφών ενέργειας, οι βασικοί πυλώνες της ενεργειακής πολιτικής είναι 
σήμερα, όπως τονίζεται και από τον Sheffield [18], οι ΑΠΕ και η ΕΞΕΝ, η 
σημασία των οποίων περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. 
 

2.3.2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΝ 

ΑΠΕ Η ανάπτυξη των ΑΠΕ, από τις οποίες οι κυριότερες μορφές είναι η αιολική, η 
ηλιακή, η γεωθερμική, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η χρησιμοποίηση βιομάζας
και κάποια μικρής κλίμακας χρησιμοποίηση υδρογόνου, αποτελεί σημαντικό
στόχο της παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής και ειδικότερα της πολιτικής 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού σύμφωνα με τον Komor [19]: 

 Η ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο έχει ως
στόχο την εξασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας μέσω της μείωσης
της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας. 

 Οι ΑΠΕ μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη μείωση των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (GHGs) και κυρίως του 
διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου. 

Ωστόσο, στις περισσότερες χώρες η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών
συνεχίζει να βασίζεται κυρίως σε συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, αέριο, 
στερεά και πυρηνική ενέργεια), με αποτέλεσμά να υπάρχει μεγάλος βαθμός
ενεργειακής εξάρτησης, ο οποίος έχει γίνει περισσότερο ορατός τελευταία με
τις συνεχιζόμενες αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου.  
 
Η συνολική παγκόσμια πρωτογενή προσφορά ενέργειας και οι προβλέψεις 
μέχρι το 2030, σύμφωνα με τον ΙΕΑ [13], φαίνονται στο Σχήμα 2.1.  
 

Σχήμα 2.1: Πρόβλεψη Παγκόσμιας Πρωτογενούς Προσφοράς Ενέργειας 
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Πηγή: International Energy Agency, World Energy Outlook 2005, 2005 [13]

 
Συγκεκριμένα, το 2003 το ποσοστό των ΑΠΕ αποτελούσε περίπου το 13,5% της 
συνολική ακαθάριστης ενεργειακής τροφοδοσίας σε ολόκληρο κόσμο, η οποία
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ανερχόταν σε 10.579 ΜΤΙΠ. Τα ανανεώσιμα καύσιμα και τα απόβλητα (97% των
οποίων είναι η εμπορική ή μη βιομάζα) αποτελούν σχεδόν το 80% των 
συνολικών ΑΠΕ, ενώ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν τα υδροηλεκτρικά που
αποτελούν το 16,3% του συνολικού ποσοστού. Οι ΑΠΕ έχουν πολύ σημαντικά
πλεονεκτήματα συγκρινόμενες με τις συμβατικές πηγές ενέργειας που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα, οι ΑΠΕ είναι 
ανεξάντλητες και στις περισσότερες χώρες το φυσικό δυναμικό, οι τεχνικές
προδιαγραφές και οι δυνατότητες υφίστανται και φαίνεται ότι η αποδοχή τους
από το κοινό να είναι αρκετά ικανοποιητική.  
 
Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια σημαντικά μειονεκτήματα και εμπόδια που
πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να εξαπλωθεί η χρήση τους. Ένα από τα
σημαντικότερα είναι η διαθεσιμότητά τους, που δεν είναι σταθερή (αλλά 
διακυμαίνεται ανάλογα με την ώρα της ημέρας ή την εποχή) και η μη ισόποση 
γεωγραφική τους κατανομή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα έξοδα παραγωγής 
ηλεκτρισμού ακόμα και από ώριμες τεχνολογικά ΑΠΕ είναι πολύ μεγαλύτερα
από τα αντίστοιχα των ορυκτών καυσίμων.  
 
Εξαιτίας του παραπάνω γεγονότος, σε πολλές χώρες, έχουν εφαρμοστεί
υποστηρικτικοί μηχανισμοί που έχουν να κάνουν με πολιτικές (όχι απαραίτητα
κρατικές) παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν σαν σκοπό να ενδυναμώσουν και να
βοηθήσουν στη διείσδυση των ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας. 
 
Στην ΕΕ η συνολική πρωτογενής προσφορά ενέργειας των 15 «παλαιών» 
κρατών μελών για το 2002 και οι προβλέψεις μέχρι το 2030 φαίνονται στο
Σχήμα 2.2. 
 

Σχήμα 2.2: Εξέλιξη Πρωτογενούς Προσφοράς Ενέργειας και Ακαθάριστης Ενεργειακής 
Κατανάλωσης στην ΕΕ - 15 
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Πηγή: Eurostat, Energy Balance Sheets 2002-2003, 2005 [20]

 
Στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλές προσπάθειες για τη διείσδυση των 
παραπάνω εναλλακτικών μορφών ενέργειας στην αγορά. Με συγκεκριμένες
προσπάθειες, τα ΕΕ-15 δεσμεύονται να τηρήσουν τους εθνικούς στόχους στη
μελλοντική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από ΑΠΕ, να 
καθιερώσουν ένα σύστημα πιστοποίησης πράσινης προέλευσης της ηλεκτρικής
ενέργειας και να θέσουν σε εφαρμογή συνοδευτικά μέτρα µε σκοπό να
διευκολυνθεί η είσοδος της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στην εσωτερική
αγορά. Με το παραπάνω ρυθμιστικό πλαίσιο, το 22% της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ έως το έτος 2010 επιδιώκεται να παράγεται από 
ΑΠΕ [21]. 
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Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται 
σταδιακά. Το Σχήμα 2.3 απεικονίζει την παρούσα κατάσταση και τον στόχο για 
το 2010 σε ότι αφορά στο ποσοστό συμβολής των ΑΠΕ στην Ακαθάριστη 
Εγχώρια Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα 15 «παλαιότερα» κράτη 
μέλη της ΕΕ.  
 

Σχήμα 2.3: Ποσοστό Συμμετοχής ΑΠΕ στην Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση Ηλεκτρικής 
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Πηγή: Commission of the European Communities [22]

 
Τα τελευταία χρόνια, σε ότι αφορά στην ενεργειακή τεχνολογία η ΕΕ 
παρουσιάζεται σαν παγκόσμιος ηγέτης. Συγκεκριμένα, υπάρχει μεγάλος όγκος
πληροφορίας που αναφέρεται στην ανάπτυξη και στην αύξηση της παραγωγής 
από εναλλακτικές πηγές ενέργειας για την κάλυψη των παγκόσμιων
ενεργειακών αναγκών.  
 
Η αιολική ενέργεια θεωρείται η οικονομικά αποδοτικότερη μορφή ΑΠΕ. Από τις
υπόλοιπες μορφές των ΑΠΕ σύμφωνα με τους Douka et.al [23], τα μικρής 
κλίμακας υδροηλεκτρικά, η ενέργεια που παράγεται από βιομάζα και οι
ηλιακές θερμικές εφαρμογές είναι οικονομικά βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Οι
υπόλοιπες τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα τα φωτοβολταϊκά, εξαρτώνται
κυρίως από το ρυθμό αύξησης της ζήτησης και κατά συνέπεια του όγκου
παραγωγής για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας, η οποία είναι απαραίτητη
για την ενίσχυση και την επίτευξη ανταγωνιστικότητας με τις συμβατικές
μορφές ενέργειας. 
 
Στο μέλλον, τα παραδοσιακά καύσιμα θα εξακολουθήσουν να έχουν κυρίαρχη 
θέση στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία (όπως φαίνεται και από το 
Σχήμα 2.1). Από την μελέτη των σχετικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής προκύπτει ότι αναμένεται αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης της
τάξης του 70% μέχρι το 2030 εάν δε ληφθούν εγκαίρως μέτρα [21]. 
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Παρόλο αυτά, τα επόμενα χρόνια οι ΑΠΕ αναμένεται να χρησιμοποιηθούν
ακόμα περισσότερο. Η ηλιακή, η αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια
παρουσιάζουν σημαντικά βήματα προόδου. Η χρησιμοποίηση των ΑΠΕ για την
παραγωγή ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί, παρόλο που αναμένεται 
περιορισμένη ανάπτυξη των υδροηλεκτρικών και της βιομάζας. Τα απόβλητα 
καθώς και οι πιο νέες μορφές ΑΠΕ αναμένεται ότι θα αναπτυχθούν σημαντικά.  
 
Η αιολική ενέργεια εξακολουθεί σήμερα να είναι πιο ακριβή σε σύγκριση με τις 
συμβατικές ενεργειακές πηγές. Για το λόγο αυτό το κόστος εξακολουθεί να
είναι το σημαντικότερο εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξή της, ειδικότερα 
αφού το περιβαλλοντικό και το κοινωνικό κόστος  δεν λαμβάνονται υπόψη. Η
αγορά των αιολικών θα συνεχίσει να στηρίζεται στην κοινωνική υποστήριξη
τόσο στο εγγύς όσο και στο προσεχές μέλλον. 
 

ΕΞΕΝ Όπως αναφέρει ο Patterson [24], η ΕΞΕΝ αποτελεί μια τεχνική έννοια, η οποία 
αναφέρεται στην αναλογία μεταξύ της ενεργειακής παραγωγής (υπηρεσίες
όπως ο ηλεκτρισμός, η θερμότητα και οι μεταφορές) και της εισόδου
(καύσιμα). Μια περισσότερο απαιτητική σε ενέργεια χώρα δεν είναι
απαραιτήτως λιγότερο ενεργειακή. Παράγοντες που επηρεάζουν το παραπάνω
είναι οι διαφορές στις τιμές της ενέργειας, στο κλίμα, στην γεωγραφική θέση 
και στον τρόπο ζωής. Με άλλα λόγια, η ΕΞΕΝ είναι η βελτίωση της 
αποδοτικότητας στο μέγιστο βαθμό για ένα συγκεκριμένο σκοπό, με στόχο την
επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος με όσο το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση. 
 
Η συνεχής αύξηση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης ενέργειας
διεθνώς, καθορίζει το μέλλον της ανθρωπότητας. Μερικά από τα συστήματα τα 
οποία είναι δυνατόν να προταθούν στην προσπάθεια για ΕΞΕΝ είναι τα 
παρακάτω, όπως παρουσιάζονται από τον Martino [25]: 

 Συστήματα φωτισμού υψηλής αποδοτικότητας: Τα συστήματα φωτισμού
είναι δυνατόν να εξοικονομήσουν έως και το 50% της συνολικής
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Συστήματα υψηλής αποδοτικότητας κλιματισμού: Ο σύγχρονος εξοπλισμός
που κατασκευάζεται σήμερα χρησιμοποιεί περίπου μόνο το 60% της 
ενέργειας που απαιτείται από εξοπλισμό, ο οποίος είχε κατασκευασθεί 30 
έτη πριν.  

 Συστήματα διαχείρισης της ενέργειας: Τα συστήματα ελέγχουν την
ενεργειακή κατανάλωση του εξοπλισμού της μονάδας από ένα κέντρο 
ελέγχου με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας.  

 Βελτιωμένα ενεργειακά συστήματα: Τα συστήματα περιλαμβάνουν μηχανές
υψηλής αποδοτικότητας, μονάδες συμπαραγωγής, μηχανές φυσικού
αερίου ή στροβίλους ατμού και μειώνουν τις ενεργειακές απώλειες κατά
25-30%. 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΙΕΑ [13], η συνολική κατανάλωση 
ενέργειας το 2003 σε ολόκληρο τον κόσμο έφτασε τα 7.287 ΜΤΙΠ όταν το 1973 
ήταν 4.549 ΜΤΙΠ. Ο βιομηχανικός τομέας καταναλώνει το 31,9% όταν το 1973 
κατανάλωνε το 39,6%. Ο τριτογενής – οικιακός τομέας καταναλώνει το 39,1% 
όταν το 1973 αντιπροσώπευε το 33,8%. Τέλος, ο τομέας των μεταφορών 
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καταναλώνει 26,0% ενώ το 1973 το 23,2%.  
 
Από την άλλη, το 42,6% της ενέργειας που καταναλώνεται το 2003 προέρχεται 
από τα προϊόντα πετρελαίου, το 16,4% προέρχεται από το αέριο, το 16,1% 
προέρχεται από τον ηλεκτρισμό, το 7,4% από στέρεα καύσιμα, το 14,0% από 
ανανεώσιμα απόβλητα και το 3,5% από τις υπόλοιπες μορφές (ηλιακά,
γεωθερμία κλπ). 
 
Η εξέλιξη της τελικής κατανάλωσης ανάμεσα στους τομείς για την ΕΕ-15 
φαίνεται στο Σχήμα 2.4. Επιπλέον, η εξέλιξη της ενεργειακή ένταση για τα 15
«παλαιότερα» κράτη μέλη της ΕΕ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται στο 
Σχήμα 2.5. 

Σχήμα 2.4: Τελική Κατανάλωση Ενέργειας στην ΕΕ - 15 
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Σχήμα 2.5: Εξέλιξη Ενεργειακής Έντασης στην ΕΕ - 15 
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Πηγή: Eurostat, Energy Balance Sheets 2002-2003, 2005 [20]
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Η ΕΞΕΝ είναι σημαντική σε όλους τους τομείς των ενεργειακών δράσεων. Τα
κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία για την ΕΞΕΝ στα «παλαιά» κράτη μέλη της ΕΕ 
είναι τα εξής [20]: 

 Βιομηχανικός Τομέας: Ο βιομηχανικός τομέας βασίζεται κατά 31% στον
ηλεκτρισμό, κατά 24% στον ατμό και κατά 45% στα στερεά, υγρά και αέρια
καύσιμα. Η ενεργειακή αποδοτικότητα βελτιώθηκε γύρω στο 18% από το
1990. Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990, οι αλλαγές που έγιναν και 
οδήγησαν στην αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στην ευρωπαϊκή
αγορά έχουν μερικώς ισοσκελίσει τις βελτιώσεις της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. Από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90, η τάση αυτή
αντιστράφηκε. Σαν αποτέλεσμα, δομικές αλλαγές προς λιγότερο 
ενεργοβόρους κλάδους ενδυνάμωσαν την επιρροή των βελτιώσεων
αποτελεσματικότητας σε πραγματικά ενεργοβόρες βιομηχανίες.  

 Οικιακός – Εμπορικός – Δημόσιος Τομέας: Οι βελτιώσεις στην ΕΞΕΝ σε αυτό 
τον τομέα είναι της τάξης του 4% από το 1990. Οι μεγάλες οικιακές 
συσκευές παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας
της τάξεως του 21% από το 1990, σχεδόν 2% κάθε χρόνο. Για την θέρμανση
των χώρων η βελτίωση ήταν μεγάλη μέχρι το 1995 αλλά μετά
παρατηρήθηκε μια αντίστροφη τάση. Οι διαφορετικές τάσεις που 
παρατηρήθηκαν για τη μέση κατανάλωση ανά νοικοκυριό και το
περιεχόμενο της ενεργειακής αποδοτικότητας (-0,1% και -0,6% το χρόνο 
αντίστοιχα ανάμεσα στα έτη 1990 και 1999) αντικατοπτρίζουν την επιρροή
του βιοτικού επιπέδου, του τρόπου ζωής και της συμπεριφοράς του 
καταναλωτή (μεγαλύτερη άνεση, περισσότερες οικιακές συσκευές),
αντισταθμίζοντας περισσότερο από το 50% της βελτίωσης της ενεργειακής
εκμετάλλευσης.  

 Τομέας Μεταφορών: Ο τομέας των μεταφορών βασίζεται σε ποσοστό 97,5%
στα υγρά καύσιμα. Οι βελτιώσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας σε αυτό 
τον τομέα είναι της τάξης του 6% από το 1990. Συγκεκριμένα, η
κατανάλωση των αυτοκινήτων σταδιακά ελαττώνεται, με πιο φανερές τις
βελτιώσεις για τα αυτοκίνητα από το 1995 και μετά, ύστερα από 10 χρόνια
σχετικής σταθερότητας. Παρόλο αυτά, μέρος αυτής της βελτίωσης
αντισταθμίζεται από μια μεταβολή του αγοραστικού κοινού για μεγαλύτερα
αμάξια. Από το 1993, η ενέργεια που δαπανάται για τις οδικές μεταφορές
αγαθών ανά τόνο και ανά χιλιόμετρο ελαττώνεται πιο γρήγορα από την 
ειδική κατανάλωση, αποτυπώνοντας τη μεγάλη βελτίωση που υπάρχει
στην αποδοτικότητα των μεταφορικών υπηρεσιών.  

Η κατανάλωση ενέργειας ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες θα αυξάνει με
γρήγορους ρυθμούς, πλησιάζοντας τα αντίστοιχα επίπεδα των ανεπτυγμένων 
χωρών [26]. Στην ΕΕ η κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να ακολουθήσει
αυξητικές τάσεις, όπως προκύπτει από την εξέλιξη των ενεργειακών δεικτών.
Από την μελέτη των σχετικών προβλέψεων προκύπτει ότι αναμένεται μια πολύ
μικρή αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας για τον οικιακό και τον βιομηχανικό 
τομέα έως το 2030, ενώ αντίθετα ο τομέας των μεταφορών θα παρουσιάσει 
σημαντική αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης. 
 
Οι κυβερνήσεις επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας μέσω
κατάλληλων μέτρων ΕΞΕΝ. Έτσι, η οδηγία 2002/91/ΕΚ σχετικά µε την ΕΞΕΝ 
στα κτίρια, παρέχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο για τον περιορισμό της
κατανάλωσης ενέργειας, η οποία σε αυτόν τον τομέα αντιπροσωπεύει το 40%
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της καταναλισκόμενης ενέργειας. Η οδηγία συμβάλει στην επίτευξη του στόχου 
χάρη στην καθιέρωση, στα νέα και στα υπάρχοντα κτίρια, κοινής 
μεθοδολογίας για την εκπόνηση και την τακτική επικαιροποίηση ελάχιστων
προτύπων ενεργειακής απόδοσης, τα οποία πρέπει να υιοθετήσουν τα κράτη
µέλη σύμφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως επίσης και συστημάτων 
πιστοποίησης [27].  
 
Οι κανονισμοί κτιρίων ενισχύθηκαν το 2001 με χαρακτηριστικότερα 
παραδείγματα της Γερμανίας, αποφέροντας ένα ποσοστό 30% εξοικονόμησης 
ενέργειας σε σύγκριση με τις προδιαγραφές του 1994, της Γαλλίας με 10% 
εξοικονόμηση και της Ιρλανδίας με 22-33% εξοικονόμηση. Οι προδιαγραφές 
των κτιρίων αναθεωρήθηκαν πιο παλιά σε πολλές περιπτώσεις, όπως στη
Δανία το 1996, στις περισσότερες από τις επαρχίες της Αυστρίας το 1997 και 
στην Ολλανδία το 2000, όπου ξεκίνησε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα 
ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων. 
 
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις [21], η εφαρμογή των μέτρων 
αναμένεται να οδηγήσει σε ΕΞΕΝ σε ποσοστό περίπου 10% κατά τα προσεχή 
έτη και θα επιτρέψει να περιοριστεί η ανοδική τάση της ενεργειακής ζήτησης 
που δημιουργείται από την αυξημένη κατανάλωση του οικιακού και
τριτογενούς τομέα (η οποία υπολογίζεται 2 - 4% ανά έτος έως το 2010 στα 
κράτη µέλη και 3 - 6% ανά έτος στα νέα κράτη μέλη). 
 

2.3.3 ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 Η διαδικασία της λήψης απόφασης πάνω σε ένα οποιοδήποτε «πρόβλημα» 
γίνεται κατανοητή με τη διατύπωση ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών της
οργανωτικής δομής και των αλληλοεπιδράσεων του συστήματος μέσα στο
οποίο υφίσταται το «πρόβλημα». Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΑΠΕ και η ΕΞΕΝ 
μπορούν να θεωρηθούν σαν «κοινό» υποσύστημα του συστήματος του 
ενεργειακού τομέα, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 2.6. 
 

Σχήμα 2.6: ΑΠΕ / ΕΞΕΝ στο Ενεργειακό Σύστημα 
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 Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση γίνεται εξαιτίας των κοινών
χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν σήμερα οι δύο τομείς εφόσον αποτελούν 
τους κύριους πυλώνες των σύγχρονων πολιτικών στον ενεργειακό τομέα. 
 
Στο συγκεκριμένο υποσύστημα η διαδικασία λήψης των αποφάσεων έχει
μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας ουσιαστικά το είδος και το 
ρόλο των εμπλεκομένων επιπέδων, λόγω των νέων παραμέτρων της
ενεργειακής αγοράς. 
 
Πιο αναλυτικά, τα βασικά επίπεδα λήψης απόφασης είναι σήμερα τρία, ως 
ακολούθως: 

 Πολιτεία: Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από την κυβέρνηση και τα 
αρμόδια όργανα της για την χάραξη πολιτικής. Επιπλέον, η τοπική 
αυτοδιοίκηση αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ κεντρικής πολιτικής
και κοινωνίας, με στόχο την προώθηση των επενδύσεων ΑΠΕ και την
αποτελεσματική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας σε περιφερειακό
επίπεδο. Μέσω των παραπάνω, επιδιώκεται η στήριξη της οικονομίας με 
την κατά το δυνατόν λιγότερη μείωση της εκροής εθνικού συναλλάγματος
για την εξασφάλιση των αναγκαίων πρωτογενών πηγών ενέργειας.
Σύμφωνα με τον Ψαρρά [28], ο ρόλος της πολιτείας είναι: 

 Η άσκηση πολιτικής (νομοθεσία, επιδοτήσεις, φορολογικές
ελαφρύνσεις κλπ.) και η δημιουργία των κανόνων με βάση τους
οποίους κινούνται τα υπόλοιπα επίπεδα λήψης των αποφάσεων. 

 Ο έλεγχος προγραμματισμού και δράσης των εποπτευόμενων
οργανισμών και φορέων. 

 Η εξασφάλιση της διεθνούς συνεργασίας και εμπειρίας σε σχετικά 
θέματα. 

Στον ευρωπαϊκό χώρο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία συνδέεται 
άμεσα με την πολιτεία, αφού βάζει το πλαίσιο και δίδει τις οδηγίες σε 
αυτή, ώστε να μπορεί η ίδια να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. 

 Καταναλωτές: Με τον όρο καταναλωτές εννοούνται όλοι όσοι δέχονται
τις αποφάσεις της πολιτείας και επιλέγουν τις υπηρεσίες των
ενεργειακών εταιριών, είτε ατομικά είτε οργανωμένοι σε κοινωνικές
ομάδες (π.χ. σύλλογοι προσωπικού των επιχειρήσεων, κάτοικοι μιας
περιοχής όπου κατασκευάζεται ένα σχετικό έργο κλπ.). Η παρέμβαση
των καταναλωτών στη διαδικασία λήψης απόφασης είναι έμμεση προς
την πολιτεία και πραγματοποιείται μέσω των πιέσεων που εκφράζουν τη
δυσαρέσκεια ή ευαρέσκεια τους. Αντίθετα οι καταναλωτές λαμβάνουν
άμεσες αποφάσεις σε ότι αφορά στην επιλογή των προσφερόμενων 
υπηρεσιών των ενεργειακών εταιριών. Το κέντρο απόφασης των 
καταναλωτών διαχωρίζεται στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες όπως 
παρουσιάζονται παρακάτω [28]: 

 Βιομηχανικοί Καταναλωτές: Οι φορείς της βιομηχανίας επιδιώκουν 
κυρίως την εξασφάλιση ενέργειας χαμηλού κόστους με αξιόπιστο
τρόπο. Επιπλέον στρέφονται όλο και περισσότερο σε περιβαλλοντικά
φιλικές τεχνολογίες, όπως είναι η παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ και 
οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, ιδιαίτερα στις ενεργοβόρες 
παραγωγικές διαδικασίες τους. 
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 Καταναλωτές Τριτογενή Τομέα: Η ΕΞΕΝ σε δημοσία κτίρια είναι 
βασική επιδίωξη σήμερα εξαιτίας των σημαντικών περιθωρίων
βελτίωσης που έχουν διαπιστωθεί. Επιπλέον, όλο και περισσότεροι
εμπορικοί καταναλωτές στρέφονται σε παραγωγή ενέργειας από 
ΑΠΕ, εκμεταλλευόμενες το φυσικό δυναμικό όπου υπάρχει. 

 Οικιακοί Καταναλωτές: Η ενεργός συμμετοχή και συναίνεση των 
πολιτών και της κοινωνίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη επιλογή και
καθοριστική παράμετρο επιτυχίας κάθε πολιτικής ΑΠΕ και ΕΞΕΝ. Η 
επικοινωνία και η κινητοποίηση των πολιτών αποσκοπούν στην 
αποτελεσματική ενημέρωση για την αποδοχή των αναγκαίων
επενδύσεων ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο και στη σταδιακή μεταβολή της 
ενεργειακής συμπεριφοράς με στόχο την ΕΞΕΝ μέσα στο κάθε 
νοικοκυριό. 

 Καταναλωτές Τομέα Μεταφορών: Η δυνατότητα χρήσης βιοκαυσίμων 
έχει ως αποτέλεσμα όλο και περισσότερο να επιδιώκεται η
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων ΑΠΕ, κυρίως στα δημόσια μέσα 
μεταφοράς. 

 Ενεργειακές Εταιρίες: Τα τελευταία χρόνια οι νέες παράμετροι της 
ενεργειακής αγοράς προώθησαν ακόμα περισσότερο την έννοια της
εταιρίας στην ενεργειακή αγορά αναδεικνύοντας ένα νέο (με την 
παρούσα μορφή) και αναπτυσσόμενο επίπεδο απόφασης. Στην κατηγορία
αυτή εντάσσεται μια ολόκληρη αγορά που έχει αρχίσει να αναδύεται και 
συγκεντρώνει μεγάλες προσδοκίες  για την ουσιαστική υποστήριξη των
περιβαλλοντικά ενεργειακών τεχνολογιών. Πιο αναλυτικά ως
«ενεργειακές εταιρίες» ορίζονται (από και στο εξής): 

 Εταιρίες Παραγωγής και Εμπορίας Ενέργειας από ΑΠΕ: Το κέντρο 
απόφασης είναι οι εταιρίες παραγωγής και εμπορίας ενέργειας που 
στρέφονται στην αγορά ΑΠΕ. Το κέντρο διαχωρίζεται επιπλέον σε 
δύο κατηγορίες, όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 

o Παραδοσιακοί Παραγωγοί: Οι παραδοσιακοί παραγωγοί, είναι 
ουσιαστικά οι παραδοσιακές εταιρίες παραγωγής ενέργειας από 
συμβατικά καύσιμα, οι οποίες έχουν τώρα επεκταθεί και στο χώρο
των ΑΠΕ. Ο ρόλος των παραδοσιακών παραγωγών είναι να
αυξάνουν την εθνική προστιθέμενη αξία και να λειτουργούν ως
μοχλός ανάπτυξης και διείσδυσης στις διεθνώς διαμορφούμενες 
περιφερειακές αγορές. Επιπλέον, οι παραδοσιακοί παραγωγοί
έχουν αρχίσει να στρέφονται με μεγαλύτερη ταχύτητα προς την
υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης πόρων, κυρίως στην 
παραγωγή ηλεκτρισμού και στην επιδίωξη αποτελεσματικότερης
διαχείρισης ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους. 

o Ανεξάρτητοι Παραγωγοί: Οι ανεξάρτητοι παραγωγοί ενέργειας από 
ΑΠΕ, όπως ορίζονται από τον Berry et. al. [29], συναντώνται ως 
Independent Power Producers by RES (IPPs-RES) και έχουν αρχίσει 
να δραστηριοποιούνται στην μελέτη, χρηματοδότηση και 
υλοποίηση έργων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, επιδιώκοντας
την κερδοφορία τους αλλά και την μείωση του κόστους των
προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν σε σχέση με τους
παραδοσιακούς παραγωγούς ενέργειας. 

 Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών: Οι Εταιρίες Παροχής 
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Ενεργειακών Υπηρεσιών οι οποίες, όπως ορίζονται από τον Vine [30], 
συναντώνται ως Energy Services Companies (ESCOs) και προσφέρουν
ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ευκολότερη υλοποίηση έργων
ΕΞΕΝ. Επιπλέον, παρέχουν σαφή εγγύηση ότι η εξοικονόμηση 
ενέργειας που θα επιτευχθεί θα είναι επαρκής, ώστε να αποσβεσθεί
όλο το αρχικό κόστος που οι ίδιες ανέλαβαν κατά τη διάρκεια μιας
ορισμένης χρονικής περιόδου, η οποία καθορίζεται από τις σχετικές
συμβάσεις. 

Η αλληλοεπίδραση των τριών βασικών επιπέδων αποφάσεων και το πλαίσιο 
που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη πολιτεία στο χώρο των ΑΠΕ και της 
ΕΞΕΝ απεικονίζεται στο Σχήμα 2.7. 
 

Σχήμα 2.7: Η Αλληλοεπίδραση των Κέντρων Αποφάσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επηρεάζει άμεσα την 
πολιτεία αφού τις δίνει κατάλληλες κατευθυντήριες οδηγίες και απαραίτητα 
«μέσα» για να προωθηθούν οι ΑΠΕ και η ΕΞΕΝ. Επιπλέον βάζει τις βάσεις ώστε 
η πολιτεία να διαμορφώσει το περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών σε όλα τα κράτη μέλη.  
 
Πιο αναλυτικά, ο ρόλος της πολιτείας είναι: 

 Η σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ότι αφορά στο αναγκαίο 
νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο των ενεργειακών εταιριών. 

 Η διαχείριση του ετήσιου προϋπολογισμού και των εθνικών και κοινοτικών 
κονδυλίων με τη σωστή κατανομή, ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες 
επενδυτικές δραστηριότητες των ενεργειακών εταιριών σε κάθε κράτος
μέλος. 

 Η κατάλληλη υποστήριξη των σχετικών ερευνητικών προσπαθειών. 
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2.3.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 Καθώς οι εταιρίες παραγωγής ενέργειας και οι εταιρίες παροχής ενεργειακών 
υπηρεσιών συνιστούν από μόνες τους έναν μεγάλο και πολυσύνθετο
επιχειρηματικό κλάδο, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το συγκεκριμένο περιβάλλον 
δραστηριοποίησης από εκείνα άλλων εταιριών. 
 
Αρχικά, σε επίπεδο προϊόντος υπάρχει ξεκάθαρη διαφοροποίηση αφού η
παραγόμενη ενέργεια και η προσφερόμενη υπηρεσία είναι προϊόντα τα οποία
είναι άμεσα διαθέσιμα και επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 
αποθεμάτων. Ακόμη το γεγονός ότι σήμερα χρησιμοποιούνται συνήθως μη 
ιδιόκτητα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (αφού 
συνήθως συντονίζονται από ανεξάρτητους φορείς) επιβάλλει την ύπαρξη
ξεκάθαρων νομικών και πολιτικών κανονισμών για την εισαγωγή στην 
ενεργειακή αγορά αυτών των εταιριών. 
 
Μια ακόμα διαφοροποίηση των ενεργειακών εταιριών είναι το μεγάλο κόστος 
αρχικής επένδυσης που απαιτείται στον συγκεκριμένο τομέα για την
κατασκευή ενός κατάλληλου ενεργειακού έργου (π.χ. μια ακόμα και μικρή 
σχετικά μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ή μια εγκατάσταση μιας μονάδας 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας σε μια ξενοδοχειακή μονάδα). 
Τέλος, πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό διαφοροποίησης των ενεργειακών
εταιριών είναι αφενός η περιβαλλοντική διάσταση στο «προϊόν» που παράγουν
(λιγότερες εκπομπές CO2 στην ηλεκτροπαραγωγή ή στη τελική κατανάλωση) 
αλλά και η μεγάλη εξάρτηση από τις κλιματολογικές συνθήκες (στην
περίπτωση ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ). 
 

 ΤΑ ΟΦΕΛΗ 

Η επιτυχής δράση των ενεργειακών εταιριών παρέχει τα παρακάτω σημαντικά 
οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα κέντρα απόφασης, όπως έχει καταγραφεί τα 
τελευταία χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία [31-33]: 

 Οι εταιρίες στηρίζονται σε  πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και 
συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από εξαντλήσιμους συμβατικούς
ενεργειακούς πόρους. Επιπλέον, η δράση των εταιριών οδηγεί στην 
αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα
κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Επιπλέον, τα έργα των εταιριών μειώνουν την κατανάλωση ορυκτών
καυσίμων με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πόρων, όπως
πετρέλαιο, άνθρακας και φυσικό αέριου, ενώ παράλληλα συντελούν στη
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στην αντιμετώπιση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου. 

 Η  επιτυχής δράση των εταιριών μειώνει τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων
των τιμών των συμβατικών μορφών ενέργειας στην οικονομία. Το
παραπάνω γεγονός μεταφράζεται άμεσα σε βελτίωση του κέρδους για 
τους καταναλωτές. 

 Οι εταιρίες έχουν μετατραπεί σε ένα σημαντικό μέσο για τη βελτίωση των 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. 2.19 
 

δεικτών της απασχόλησης και των συνθηκών άνεσης στα κτήρια, ένα 
ζήτημα που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως στα γραφεία και στα 
σχολεία. Μελέτες έχουν δείξει ότι βελτιώνοντας την ποιότητα των 
εσωτερικών χώρων και τις συνθήκες άνεσης στα κτήρια, αυξάνεται η
παραγωγικότητα, μειώνονται οι συστηματικές απουσίες από την εργασία
και κατ’ επέκταση οι δαπάνες για τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές των
κτηρίων.  

 Οι ενεργειακές εταιρίες συνιστούν ένα αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο 
και χαράσσουν νέους δρόμους  στην έρευνα και ανάπτυξη πάνω στις 
τεχνολογίες του ενεργειακού τομέα. 

 

 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Παραγωγοί ΑΠΕ Τα τελευταία χρόνια, η απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών, η ανάπτυξη
της τεχνολογίας, οι ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες κάλυψης της ενεργειακής
ζήτησης, καθώς και οι ευρύτατες επιπτώσεις της χρήσης συμβατικών μορφών
ενέργειας στο περιβάλλον σε συνδυασμό με την συνεχώς αυξανόμενη τιμή του
πετρελαίου έχουν συμβάλλει στην ανάγκη ολοένα και μεγαλύτερης στροφής
προς τις ΑΠΕ. 
 
Σήμερα, η αγορά των παραδοσιακών και ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής
κυρίως ενέργειας από ΑΠΕ συνεχώς αναπτύσσεται. Πιο συγκεκριμένα οι Black 
– Vetch [34] σημειώνουν: 

 Παραδοσιακοί Παραγωγοί: Οι παραδοσιακοί παραγωγοί ενέργειας 
στρέφονται όλο και περισσότερο στις ΑΠΕ οι οποίες είναι εγχώριες πηγές
ενέργειας και συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής
ανεξαρτητοποίησης και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι
ΑΠΕ έχουν συχνά μικρότερο λειτουργικό κόστος σε σχέση με τις 
συμβατικές πηγές ενέργειας, οπότε η ενίσχυση του ανταγωνισμού είχε ως 
αποτέλεσμα την στροφή σε αυτές των παραδοσιακών παραγωγών 
χρησιμοποιώντας ίδιες, εθνικές ή κοινοτικές πηγής χρηματοδότησης. 

 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί: Οι νέες εταιρίες παραγωγής μπορεί να είναι είτε 
νεοεισερχόμενες, είτε εταιρίες που δραστηριοποιούνταν ήδη στην
κατασκευή ή στην εμπορία εξοπλισμού για ΑΠΕ και αποφασίζουν να
εισέλθουν στην νέα αγορά. Στο σημερινό συνεχώς διαμορφωμένο και
εξελισσόμενο περιβάλλον, οι εταιρίες ΑΠΕ επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσκλήσεις και τις ευκαιρίες που
ξεδιπλώνονται μπροστά τους και να ενεργήσουν με τον πλέον έξυπνο και
αποδοτικό για εκείνες τρόπο. Επιπλέον, το διαρκώς μεταβαλλόμενο
επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό 
πολυπλοκότητας, αβεβαιότητας και δυναμισμού, απαιτεί οι νέες εταιρίες
ΑΠΕ να ορίζουν με όσο το δυνατό μεγαλύτερη σαφήνεια τους στόχους
τους, ώστε οι αποφάσεις που θα χρειαστεί να πάρουν να είναι οι
ορθότερες, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις πραγματικές 
ανάγκες τους αλλά και τις εξωτερικές τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς
ενέργειας. 

Οι παραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ μπορεί να κινούνται επιχειρηματικά στους
παρακάτω τομείς: 

 Παραγωγοί Αιολικής Ενέργειας: Παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας 
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προερχόμενη από την κινητική ενέργεια που παράγεται από τη δύναμη του
ανέμου. 

 Παραγωγοί Υδραυλικής Ενέργειας: Παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας 
προερχόμενη από τις υδατοπτώσεις. 

 Παραγωγοί Ηλιακής Ενέργειας: Αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που 
εκμεταλλεύονται και τη θερμότητα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του
ήλιου. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση της
ηλιακής ενέργειας, διακρίνονται σε:  

 Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα: Μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια
άμεσα σε ηλεκτρική ενέργεια. 

 Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα: Μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία 
σε θερμότητα. 

 Παθητικά Ηλιακά και Υβριδικά Συστήματα: Αφορούν κατάλληλες 
αρχιτεκτονικές λύσεις και χρήση κατάλληλων δομικών υλικών για τη
μεγιστοποίηση της απ' ευθείας εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας 
για θέρμανση, κλιματισμό ή φωτισμό. 

 Παραγωγοί Γεωθερμικής Ενέργειας: Η θερμική ενέργεια που προέρχεται 
από το εσωτερικό της γης και εμπεριέχεται σε φυσικούς ατμούς, σε
επιφανειακά ή υπόγεια θερμά νερά και σε θερμά ξηρά πετρώματα. 

 Παραγωγοί Βιοενέργειας: Είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής
δραστηριότητας, που μετασχηματίζει την ηλιακή ενέργεια με μία σειρά
διεργασιών των φυτικών οργανισμών χερσαίας ή υδρόβιας προέλευσης.
Επίσης μπορεί να παράγουν ενέργεια από αστικά απορρίμματα με
αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου τους. Τέλος σημαντική μορφή 
βιοενέργειας είναι και το βιοντίζελ. 

Ένα στοιχείο που χαρακτήριζε μέχρι πολύ πρόσφατα την αγορά των
παραδοσιακών παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ ήταν η κάθετη ολοκλήρωση
δηλαδή η παρουσία της εταιρίας είτε προς τα μπροστά (διανομείς ή/και 
λιανοπωλητές των προϊόντων-υπηρεσιών της) είτε προς τα πίσω (προμηθευτές 
της). 
 
Όπως υποστηρίζει ο EREC [35], σήμερα η αγορά ΑΠΕ ωθείται σε μία πιο 
αποκεντρωμένη μορφή, οπότε οι μεγάλες εταιρίες παραγωγής ενέργειας από
ΑΠΕ αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν και δραστηριότητες οριζόντιας
ολοκλήρωσης με την εξαγορά ή δημιουργία παρόμοιων επιχειρήσεων σε άλλες
χώρες με σκοπό να επανακτήσουν το συνολικό μερίδιο κερδών. 
 
Οι παραδοσιακοί παραγωγοί έχουν εισέλθει στις ΑΠΕ, ανταποκρινόμενοι στην 
υψηλή ζήτηση για ενέργεια και ευνοούμενοι από τις πολιτικές των χωρών για 
μη ρυπογόνο ηλεκτροπαραγωγή. Αν και προς το παρόν υπάρχουν εμπόδια που 
εμποδίζουν τη διείσδυση των παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας σε σχέση 
με τους παραγωγούς ενέργειας από συμβατικές μορφές, οι προσδοκίες για 
περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον είναι πολύ μεγάλες, όπως 
περιγράφεται από τον Patlitziana et al [36]. 

Παροχή 
Ενεργειακών 
Υπηρεσιών

Η έννοια των Εταιριών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) προσελκύει 
ιδιαίτερα το ενδιαφέρον την τελευταία δεκαετία αλλά η ανάπτυξή τους έχει 
περιοριστεί σε λίγες μόνο χώρες εξαιτίας μιας σειράς αδυναμιών που 
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εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της αγοράς
τους. 
 
Σύμφωνα με τον Goldman [37], οι τυπικές υπηρεσίες που συνήθως 
προσφέρονται από τις εταιρίες περιλαμβάνουν: 

 Ενεργειακή επιθεώρηση (energy auditing), η οποία περιλαμβάνει την
διάγνωση της παρούσας ενεργειακής κατάστασης του πελάτη / χρήστη και
προτάσεις δράσεων ενεργειακής βελτίωσης. 

 Διερεύνηση πιθανής χρηματοδότησης των έργων εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης των έργων. 

 Υπηρεσίες μέτρησης της εξοικονόμησης ενέργειας και του κόστους,
επαλήθευσης και ελέγχου του έργου. 

 Εκπαίδευση των χειριστών των εγκαταστάσεων και του προσωπικού της 
επιχείρησης. 

Μερικοί συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους επικεντρώνονται οι 
συγκεκριμένες εταιρίες είναι οι παρακάτω: υψηλής απόδοσης συσκευές 
θέρμανσης και κλιματισμού, κεντρικά συστήματα διαχείρισης της ενέργειας,
αντικατάσταση ή επισκευή λεβήτων, ψυγείων ή ψυκτικών μηχανών, μηχανές
υψηλής απόδοσης, μόνωση, αντικατάσταση θερμοσιφώνων, σωλήνων,
παγίδων ατμού, αντλιών, αισθητήρων κίνησης, συστημάτων ψύξης και
εξοικονόμησης νερού. Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να
συμπεριλαμβάνονται στις δραστηριότητες των εταιριών και άλλες καινοτόμες 
εφαρμογές αποδοτικότητας, όπως η συμπαραγωγή ή οι ανανεώσιμες 
ενεργειακές τεχνολογίες. 
 
Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από ενώσεις εταιριών (όπως π.χ. 
από την NAESCO [38]) και αφορούν σε ήδη εγκατεστημένα έργα προκύπτει ότι 
οι εταιρίες, στην πραγματικότητα, πείθουν από μόνες τους τους πελάτες να 
εφαρμόσουν έργα ΕΞΕΝ σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενώ έμφαση δίδεται 
κυρίως στην αντικατάσταση του κύριου εξοπλισμού των συστημάτων
κλιματισμού. 
 
Η λειτουργία των παραπάνω εταιριών έχει συνδεθεί με ένα σύγχρονο
χρηματοδοτικό μηχανισμό για έργα ΕΞΕΝ που είναι η Χρηματοδότηση από 
Τρίτους (ΧΑΤ). Η ΧΑΤ δεν συνιστά μια απλή χρηματοπιστωτική μέθοδο. Υπό τις
διάφορες εναλλακτικές μορφές και τα σχήματα που εμφανίζεται, συνιστά, 
όπως τονίζει ο Freund [39],  ένα σύνολο υπηρεσιών που προσφέρεται συνήθως 
από μια εταιρία προς ένα καταναλωτή ενέργειας.  
 
Σύμφωνα με τον Bertoldi [40], στη γενική περίπτωση, οι υπηρεσίες ΧΑΤ 
περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση μιας επένδυσης, την εξασφάλιση της 
αναγκαίας τεχνολογίας, την παροχή τεχνογνωσίας, την εγκατάσταση του
εξοπλισμού, τη λειτουργία και συντήρησή του, τη μέτρηση των αποτελεσμάτων
λειτουργίας του εξοπλισμού (π.χ. παραγόμενη ενέργεια) αλλά και τη
διαχείριση της διαδικασίας αποπληρωμής της επένδυσης, η οποία εξαρτάται 
από τα αποτελέσματα που αυτή επιτυγχάνει. 
 
Η ορολογία που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό του χρηματοπιστωτικού
μηχανισμού διαφοροποιείται [39-42] από χώρα σε χώρα (Third Party 
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Financing, Contract Energy Management, Performance Contracting, Savings 
Financing κλπ.) αλλά ο Westling [43] προσδιόρισε ότι τα ενεργειακά οφέλη 
που προκύπτουν από την επένδυση θεωρούνται ως εισόδημα (θετική
χρηματορροή), το οποίο δικαιολογεί την επένδυση, δηλαδή εξυπηρετεί το
δεσμευμένο κεφάλαιο και αποπληρώνει το κόστος της συγκεκριμένης
επένδυσης. 
 
Στο Σχήμα 2.8 παρουσιάζεται η εξέλιξη μιας τυπικής σύμβασης μέσω μιας
εταιρίας ενεργειακών υπηρεσιών όπου φαίνονται το κόστος ενέργειας πριν και 
μετά την εφαρμογή έργου από μια ενεργειακή εταιρία τέτοιου είδους και το 
κέρδος του πελάτη μετά τη λήξη της σύμβασης. 
 
Η ΧΑΤ αποτελεί ένα μηχανισμό που παρέχει τη δυνατότητα υπέρβασης της
δυσπιστίας και του προβληματισμού έναντι των ενεργειακών επενδύσεων και
άρσης των συναφών εμποδίων. Η ΧΑΤ παρέχει ταυτόχρονα οικονομική, 
τεχνική και οργανωτική υποστήριξη και κάλυψη στους επενδυτές-χρήστες. 
Συγκεκριμένα, η ΧΑΤ προσφέρει [44]: 

 Άμεση διάθεση των κονδυλίων επένδυσης, χωρίς επιβάρυνση του χρήστη
και αλλαγή της χρηματοοικονομικής του κατάστασης (για παράδειγμα 
αύξηση του λόγου υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια λόγω δανειοδότησης,
μείωση της ρευστότητας με την τοποθέτηση των απαραίτητων κεφαλαίων
στην επένδυση κλπ). 

 Ανάληψη μερικώς ή εξ ολοκλήρου του επενδυτικού κινδύνου, μιας και η
αποπληρωμή της επένδυσης γίνεται βάσει της απόδοσής της.  

 Ολοκληρωμένη τεχνική κάλυψη από τη σύλληψη του επενδυτικού σχεδίου,
την αξιολόγησή του, την επιλογή προμηθευτών ως την κατασκευή,
λειτουργία και παρακολούθηση της απόδοσης του έργου. 

 Συνολική διαχειριστική και οργανωτική κάλυψη κατά τις φάσεις 
αδειοδότησης, προμήθειας, κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

 

Σχήμα 2.8: Η Λειτουργία των Τυπικών Συμβάσεων των ΕΠΕΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει πλήθος τρόπων αποπληρωμής μιας επένδυσης
που εκτελείται από τρίτους. Ο διακανονισμός αποπληρωμής αποτυπώνεται στη 
σύμβαση μεταξύ των δύο μερών. Οι συνηθέστεροι τρόποι αποπληρωμής, κατά
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σειρά προτίμησης εφαρμογής, σύμφωνα με τον Stoner [45] είναι: 

 Συμμετοχή στα εξοικονομούμενα (Shared savings): Οι ακαθάριστες
χρηματορροές που δημιουργούνται από την επένδυση, είτε ως αποφευχθέν
κόστος είτε υπό τη μορφή πωλήσεων καταμερίζονται μεταξύ του αναδόχου
και του χρήστη. Ο καταμερισμός υπολογίζεται σε ποσοστά και κυμαίνεται
συνήθως μεταξύ 50/50 και 80/20 (το 80% των χρηματορροών απολαμβάνει 
ο ανάδοχος). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, ο ανάδοχος να εισπράττει
μεγαλύτερο μερίδιο από τα κέρδη κατά τα πρώτα χρόνια της σύμβασης και
μικρότερα τα υπόλοιπα. Όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο του αναδόχου
τόσο μικρότερη είναι η διάρκεια της σύμβασης. Η συνήθης διάρκεια των εν 
λόγω συμβάσεων κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10 ετών. Στην περίπτωση
αποφευχθέντος κόστους (για παράδειγμα εξοικονόμηση ενέργειας με
αποτέλεσμα τη μείωση του λογαριασμού του χρήστη), τα κέρδη μετρώνται
στη βάση μιας κατάστασης αναφοράς όσον αφορά στην κατανάλωση 
ενέργειας. Η κατάσταση αναφοράς συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών
πριν τη σύναψης της σύμβασης, ενώ αν δε δημιουργηθούν κέρδη από την 
επένδυση, το συνολικό κόστος της επένδυσης βαρύνει τον ανάδοχο. Το
αυτό ισχύει και αν τα κέρδη που επιτυγχάνονται είναι μικρότερα των 
αναμενόμενων. 

 Εγγυημένη εξοικονόμηση (guaranteed savings): Αποτελεί έναν εναλλακτικό
διακανονισμό ως προς τη ΧΑΤ και είναι ο πλέον εύκολα αντιληπτός. Ο
χρήστης πληρώνει στον ανάδοχο συγκεκριμένο προσυμφωνημένο ποσό σε
τακτά χρονικά διαστήματα. Υπάρχει, όμως, εγγύηση του αναδόχου ως
προς τα επιτυγχανόμενα κέρδη και η οποία συνδέεται άμεσα με τις
χρηματορροές που δημιουργεί η επένδυση. Η καθαρή χρηματορροή δεν 
μπορεί να είναι αρνητική, δηλαδή η εισροή που δημιουργείται (είτε ως 
καθαρό εισόδημα από πωλήσεις είτε ως αποφευχθέν κόστος) δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από το προσυμφωνημένο ποσό που εισπράττει ο
ανάδοχος. Ο διακανονισμός του τελευταίου τύπου συνήθως συνδυάζεται
με ένα τριμερές σχήμα, όπου ο χρήστης χρηματοδοτεί το σχεδιασμό και 
την κατασκευή, δανειζόμενος το απαραίτητο ποσό από τράπεζα, ενώ η
εταιρεία ΧΑΤ αναλαμβάνει μόνο τον κίνδυνο τεχνολογικής απόδοσης της
επένδυσης. Δεν υπάρχει δηλαδή άμεση σχέση της τράπεζας με την εταιρεία
ΧΑΤ, η τελευταία εμπλέκεται έμμεσα στην ανάληψη του οικονομικού 
κινδύνου αναλαμβάνοντας να καλύψει τη διαφορά του τοκοχρεωλυσίου
που πληρώνει ο χρήστης στην τράπεζα σε περίπτωση που τα κέρδη δεν
υπερβαίνουν το ελάχιστο ποσό για το οποίο εγγυήθηκε. 

 Καθολική αποπληρωμή (First out): Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος 
εισπράττει το 100% των ακαθάριστων χρηματορροών που δημιουργεί η
επένδυση, είτε μέχρι να αποπληρωθεί το επενδυμένο κεφάλαιο και τα
κέρδη της εταιρείας ΧΑΤ είτε μέχρι να λήξει η σύμβαση. Οι συμβάσεις
αυτού του τύπου συνήθως έχουν μικρότερη διάρκεια από αυτές των από 
κοινού κερδών, περίπου 5 έτη. Αν κατά τη λήξη της σύμβασης δεν έχει
αποπληρωθεί στο 100% η επένδυση, το σχετικό κόστος βαρύνει τον
ανάδοχο. 

Συμπερασματικά, πολλαπλά είναι τα οφέλη που προσφέρει η ΧΑΤ στους
χρήστες-καταναλωτές ενέργειας, όπως έχουν καταγραφεί διεθνώς [46-48]: 

 Ο χρήστης δεν χρειάζεται να δεσμεύσει κεφάλαια ούτε να επενδύσει
αρχικό κεφάλαιο. Μπορεί να διαθέτει τους υφιστάμενους χρηματικούς
πόρους σε άλλες επενδύσεις ενώ ταυτόχρονα θα απολαμβάνει τα οφέλη
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της συγκεκριμένης επένδυσης. 

 Η ενεργειακή εταιρεία αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που ενέχει η
επένδυση, δηλαδή τεχνικούς, λειτουργικούς και οικονομικούς. 

 Δεν απαιτείται από μέρους του χρήστη η κατοχή της απαραίτητης
τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό και υλοποίηση της επένδυσης. Ακόμη και 
στην περίπτωση που ο χρήστης έχει την τεχνογνωσία αλλά το ανθρώπινο
δυναμικό του δεν επαρκεί, του δίνεται η δυνατότητα να απασχολήσει το
προσωπικό σε άλλες εργασίες. 

 Ο χρήστης απολαμβάνει τα οφέλη του «one-stop-shopping», δηλαδή όλες
οι εργασίες και διαδικασίες που αφορούν στην επένδυση εκτελούνται από 
την εταιρεία (για παράδειγμα προσδιορισμός του καταλληλότερου
εξοπλισμού, τεχνικές προδιαγραφές, πρόσκληση υποβολής και αξιολόγηση
προσφορών, διακανονισμός με τράπεζα για τη χρηματοδότηση κλπ.) 

 Οι ενεργειακές εταιρείες συνήθως επιτυγχάνουν καλύτερες τιμές στην
αγορά εξοπλισμού λόγω της εξειδίκευσής τους στον τομέα ενέργειας. 

 Όλος ο εξοπλισμός μεταβιβάζεται στην ιδιοκτησία του χρήστη με τη λήξη
της σύμβασης. 
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2.4 Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

2.4.1 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ 

Σύμφωνα με τον Turmes [49], στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη κυριαρχούν 
πέντε μεγάλες εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές αλλά και ΑΠΕ. Συγκεκριμένα στη μελέτη καταγράφεται ότι η γαλλική 
EDF κατέχει μερίδιο 19% (σε σχέση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε 
όλη την αγορά της ΕΕ), οι γερμανικές RWE και EoN με 16% και 12% αντίστοιχα,
η ιταλική ΕΝΕL με μερίδιο 8% και η σουηδική Vattenfall επίσης με 8%. 
 
Επιπλέον, οι παραγωγοί ενέργειας στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, με βάση 
τη μελέτη του Menges [50], ασχολούνταν με την παραγωγή ηλεκτρισμού από 
ΑΠΕ μόνο σε ένα βαθμό και όχι αποκλειστικά με αυτό. Αυτοί που 
δραστηριοποιούνταν μόνο σε ΑΠΕ είναι κυρίως οι ανεξάρτητοι παραγωγοί σε 
μη διασυνδεδεμένα σημεία κυρίως του εθνικού δικτύου των χωρών (με
εξαίρεση τη Δανία και τη Φινλανδία) και αυτό οφείλεται στο αυξημένο κόστος
εγκατάστασης, στην τεχνική δυσκολία διασύνδεσης στο δίκτυο αλλά και στον
μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Πιο 
αναλυτικά: 

 Στη Γερμανία, ηγετικό ρόλο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ παίζει η εταιρία RWE με σημαντικά αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα
και εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας. Σημαντικό ακόμη ποσοστό της 
αγοράς των ΑΠΕ κατέχουν δύο ακόμα εταιρίες, η ΑBB και η Umweltkontor. 
Αξιόλογη παρουσία στην αγορά έχουν η E.On, η EnBW και η Vattenfall
Europe. Στον τομέα μόνο της αιολικής ενέργειας σημαντικοί, μικρότεροι
όμως, παραγωγοί είναι σύμφωνα με τον EREC [51] οι εταιρίες: ABO Wind, 
Enercon GmbH, GE Wind Energy GmbH, Pfleiderer Wind Energy GmbH. Η 
εταιρία Erdwärme Κraft Gbr λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα 
γεωθερμικά εργοστάσια στη χώρα. Πολλές από τις εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, είτε
κατασκευάζουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό σε ιδιόκτητα
εργοστάσια είτε στηρίζονται στην πολύ εξελιγμένη εγχώρια βιομηχανία. 

 Στη Δανία, μετά την αναδιάρθρωση της αγοράς δημιουργήθηκαν δύο νέες
μεγάλες εταιρίες  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες προέκυψαν 
από τη συγχώνευση δέκα άλλων εταιριών και επεκτάθηκαν και στην
αγορά των ΑΠΕ. Στην δυτική Δανία οι έξι κύριες επιχειρήσεις παραγωγής
ενέργειας συνενώθηκαν στην Εlsam A/S. Στην ανατολική Δανία, οι πιο
σημαντικές εταιρίες συγχωνεύτηκαν τον Ιούνιο του 2000 στην Εnergy E2. 
Στον τομέα των αιολικών δραστηριοποιούνται σημαντικές εταιρίες όπως η
Siemens Wind Power A/S, η Nordex Energy GmbH και η Elsam Engineering
[52-53]. 

 Στη Φιλανδία, υπάρχουν περίπου 400 εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και περίπου 120 παραγωγοί που δραστηριοποιούνται και σε 
ΑΠΕ. Παρ’ όλο που ο αριθμός ανεξάρτητων παραγωγών είναι σημαντικός,
το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής παραγωγής, βρίσκεται στα χέρια
λίγων οργανισμών [54]. Το 40% ανήκει στη μεγαλύτερη εταιρία, την 
Fortum Power and Heat Oy, η οποία έχει στο ενεργητικό της, την
κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών εργοστασίων, καθώς και ένα από τα
μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακά. Η 
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Pohjolan Voima Group δραστηριοποιείται σε μεγάλο βαθμό στην καύση
βιομάζας αλλά και στην πυρηνική ενέργεια.  

 Στην Ισπανία, ο όμιλος Ιberdrola είναι από τους μεγαλύτερους στην
παραγωγή αιολικής ενέργειας παγκοσμίως. Πολύ σημαντική ακόμα, είναι
η δραστηριοποίηση των εταιριών Εndesa και Union Fenosa κυρίως στην 
αιολική και την ηλιακή ενέργεια. Τέλος αξιοσημείωτη είναι η πορεία της
Energia Hidroelectrica de Navarre-(ΕΗΝ) που είναι μια εταιρία παραγωγής 
ενέργειας από αιολικά [55]. Επιπλέον, μεγάλη ανάπτυξη γνωρίζει η 
εγχώρια βιομηχανία κατασκευής σχετικού τεχνολογικού εξοπλισμού με την 
εταιρία Gamesa Eolica να είναι η μεγαλύτερη στην Ισπανία και μια από τις
μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο στον τομέα των αιολικών
παγκοσμίως [56].  

 Στην Σουηδία, δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των ΑΠΕ, είναι η Exergon Skandinaviska AB και η Fortum AES 
Sweden AB οι οποίες εμπορεύονται «πράσινη» ενέργεια που προέρχεται
κυρίως από τον ήλιο και η Gallivare Photovoltaic που είναι ο τεχνικός 
προμηθευτής τους. Παρ’ όλ’ αυτά το μερίδιο αγοράς που κατέχουν είναι
ακόμα σχετικά μικρό καθώς η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών τόξων δεν
έχει ωριμάσει ικανοποιητικά. Η πιο δραστήρια εταιρία παραγωγής
ενέργειας στη Σουηδία, είναι η Vattenfal, η οποία δραστηριοποιείται σε
όλες τις σκανδιναβικές χώρες κατέχοντας το 20% του συνολικού μεριδίου 
της αγοράς [57-58]. 

 Στη Γαλλία, τους τελευταίους μήνες του 2004, η προώθηση του
ανταγωνισμού είχε σαν αποτέλεσμα την είσοδο στην αγορά παραπάνω από
50 παραγωγών, δίνοντας έτσι στους καταναλωτές τη δυνατότητα της
ελεύθερης επιλογής. Μια μεγάλη πλειοψηφία καταναλωτών έχουν 
εγκαταλείψει τα παραδοσιακά συμβόλαιά με την ΕDF προς όφελος των 
ανεξάρτητων παραγωγών ΑΠΕ. Παρ’ όλο το μικρό, αρχικά, άνοιγμα της
αγοράς, τα αυξανόμενα μερίδια που πήραν οι ανεξάρτητοι παραγωγοί,
κατατάσσουν τη γαλλική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σαν μια από τις πιο 
ανταγωνιστικές στην Ευρώπη. Έχοντας ήδη κατακτήσει ηγετική θέση στην
εγχώρια αγορά ενέργειας, η ΕDF έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Compagnie Nationale du Rhone (CNR) 
λειτουργεί 19 υδροηλεκτρικά εργοστάσια στον Ρήνο. Σύμφωνα με τον 
EREC [59], στον τομέα των αιολικών δραστηριοποιούνται εταιρίες όπως η 
AREVA T-D, η CEDRAT και η METEODYN SAS καθώς και άλλες μικρότερες
εταιρίες που όμως η δυναμικότητά τους περιορίζεται σε τοπικά δίκτυα. 
Στην παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ήλιο οι κυριότερες εταιρίες είναι: η 
Apex Ingenerie, η Energies Nouvelles Solaires και η TECSOL S.A. με τους
αντίστοιχους περιορισμούς όμως που παρατηρούνται και στα αιολικά.
Ηγετική θέση στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από μικρά 
υδροηλεκτρικά έχει η CNR, αλλά και η ΕDF.  

 Στην Ιταλία, στον τομέα των ΑΠΕ, δεσπόζουσα θέση ακόμη κατέχει η ΕΝΕL.
Στον τομέα της γεωθερμίας η ΕΝΕL έχει κατασκευάσει εργοστάσια
παραγωγής ενέργειας σε όλη την επικράτεια [60]. Επίσης, η ΕΝΕL και η 
Τirreno εκμεταλλεύονται το μεγάλο ηλιακό δυναμικό με πολύ μεγάλη σε
σχέση με το παρελθόν αποδοτικότητα. Άλλες σημαντικές εταιρίες που
ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ήλιο είναι η Εnergia
Solare και η Astel Solar Energy οι οποίες ασχολούνται μεταξύ άλλων και με 
την παραγωγή τεχνολογικού εξοπλισμού, όπως εξελιγμένα φωτοβολταϊκά
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τόξα αλλά και ηλιακά οχήματα [61]. 

 Στην Μεγάλη Βρετανία, σήμερα, μια από τις μεγαλύτερες υπάρχουσες 
εταιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ είναι η PowerGen Renewables η 
οποία δραστηριοποιείται στην αγορά της «πράσινης» ενέργειας με αιολικά
πάρκα και το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στο Rheidol. Άλλες μεγάλες
εταιρίες είναι η Αnqlesey Wind Energy, αλλά και η Southwest Windpower 
στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Οι περισσότεροι παραγωγοί από 
αιολικά, εμπορεύονται παράλληλα και τεχνολογικό εξοπλισμό μειώνοντας
έτσι το κόστος εισαγωγών αλλά και κερδίζοντας την αξιοπιστία του
κοινού. Στον τομέα της καύσης βιομάζας σημαντική θέση κατέχει η Pacific
Biodiesel, η οποία χρησιμοποιεί αγροτικά απόβλητα αλλά και η Βiodiesel 
International. Στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχει μια σημαντική αγορά 
κατασκευής και εμπορίας φωτοβολταϊκών συστημάτων γεγονός που δίνει
ιδιαίτερη ώθηση στην παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο [62-63]. 

 Στην Ελλάδα, κυρίαρχη θέση στην παραγωγή και διανομή ενέργειας έχει η 
ΔΕΗ η οποία λειτουργεί 97 ιδιόκτητους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα, εκ των οποίων οι 22 είναι υδροηλεκτρικοί και
ένας είναι αιολικός στο διασυνδεδεµένο σύστηµα. Επίσης υπάρχουν, 2
υδροηλεκτρικοί, 20 αιολικά πάρκα και 5 φωτοβολταϊκοί σταθµοί στα µη
διασυνδεδεµένα νησιά [64]. Στον τομέα της αιολικής ενέργειας, έχει 
εκδηλώσει επενδυτικό ενδιαφέρον η ισπανική εταιρία Gamesa Eolica. 
Αντίστοιχα η βρετανική εταιρία Windforce, σχεδιάζει να δημιουργήσει 3 
αιολικά πάρκα. Ελληνικές ανεξάρτητες εταιρίες που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των αιολικών είναι: η Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ, η ΕΝΤΕΚΑ ΑΕ,
η Ρόκας Αιολική, η εταιρία ΕΛΤΕΧ Ενεργειακή θυγατρική της
κατασκευαστικής ΑΚΤΩΡ, η DAMCO Energy του ομίλου Κοπελούζου και ο 
όμιλος Μυτιληναίου, ο οποίος κατέχει άδεια για αιολικά συνολικής 
δυναμικότητας 84 ΜW σε περιοχές όπως η Εύβοια, η Κρήτη και η Άνδρος
[65]. Επιπλέον, σύμφωνα με τον EREC [66], οι εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλιακής ενέργεια είναι: η Ενεργειακή 
ΑΕ, η Ιονική Ενέργεια, η WindSolar, η Θεμελιοδομή, η Γερμανός Sunlight
στην κατασκευή τεχνολογικού εξοπλισμού και η Ιντερσόλαρ. Η παραγωγή 
ενέργειας από γεωθερμία δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη, ενώ η καύση
βιομάζας χρησιμοποιείται περιορισμένα κυρίως για την τροφοδότηση 
εργοστασίων. 

 Στην Ολλανδία, η αγορά των ΑΠΕ είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Οι ΑΠΕ 
συμβάλλουν στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο μόνο κατά 2%, έτσι οι
ανεξάρτητοι παραγωγοί δεν έχουν και πολλές επιλογές για την κερδοφόρο
δραστηριοποίησή τους. Η κυριότερη μορφή ΑΠΕ είναι η καύση βιομάζας 
(κυρίως ξύλου) και οι κυριότεροι παραγωγοί είναι η PNEM και η NUON.
Ενώ στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ η Ολλανδία δεν έχει
μεγάλη δυναμική, στην κατασκευή τεχνολογικού εξοπλισμού είναι σε πολύ 
καλό σημείο. Έτσι, εταιρίες όπως η SIEMENS και η ΒΕΝΕLUX 
κατασκευάζουν πολύ εξελιγμένη φωτοβολταϊκή τεχνολογία δίνοντας ένα
κίνητρο στους επίδοξους παραγωγούς για να μπουν στην αγορά [67]. 

2.4.2 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων εταιριών είναι ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο
στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Σε ορισμένες χώρες (για παράδειγμα 
Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία αλλά και Καναδάς) οι εταιρίες, ως έννοια, 
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δημιουργήθηκαν [29] προς το τέλος της δεκαετίας του '70 και στις αρχές της 
δεκαετίας του '80. Παρ’ όλα αυτά, δραστηριοποιήθηκαν περισσότερο στο
τέλος της δεκαετίας του '80 και κυρίως στη δεκαετία του '90, ενώ ακόμα και
σήμερα υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν υφίσταται ως έννοια η εταιρία ή τώρα
γίνονται τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία και ανάπτυξή της. Στον Πίνακα 
2.1 παρουσιάζονται οι χώρες που έχουν αναπτύξει σχετικές δραστηριότητες, 
με βάση την παγκόσμια ανασκόπηση του Vine [68]. 
 

Πίνακας 2.1: Η Δραστηριοποίηση των ΕΠΕΥ – 2001 
Χώρα Έτος 

Δημιουργίας 
Πλήθος Αξία Έργων ($)  

Αίγυπτος 1996 14 Άγνωστο 

Αργεντινή δεκαετία ’90 5 < 1 εκατομμύριο 

Αυστραλία 1990 8 25 εκατομμύρια 

Αυστρία 1995 25 7 εκατομμύρια 

Βέλγιο 1990 4 Άγνωστο 

Βουλγαρία 1995 12 Άγνωστο 

Βραζιλία 1992 60 100 εκατομμύρια  

Γερμανία 1990-95 500-1.000 150 εκατομμύρια 

Γκάνα 1996 1-3 < 100 χιλιάδες 

Ελβετία  1995 50 13,5 εκατομμύρια 

Εσθονία 1986 20 1-3 εκατομμύρια 

ΗΠΑ δεκαετία ’80 60 ~ 1,8 δισεκατομμύρια 

Ηνωμένο Βασίλειο 1980 20 Άγνωστο 

Ιαπωνία  1997 21 61,7 εκατομμύρια 

Ινδία 1994 4-8 0,5-1 εκατομμύριο 

Ιορδανία 1994 1 2 εκατομμύρια 

Ιταλία αρχές δεκαετίας ’80 20 Άγνωστο 

Καναδάς  1982 5 50-100 εκατομμύρια 

Κίνα 1995 23 49,7 εκατομμύρια 

Κολομβία 1997 1-3 < 200 χιλιάδες 

Κορέα 1992 158 20 εκατομμύρια 

Λιθουανία 1998 3 Άγνωστο 

Μαρόκο 1990 1 500 χιλιάδες 

Μεξικό 1998 7 Άγνωστο 

Νεπάλ 2002 2 250 χιλιάδες 

Νότια Αφρική 1998 3-5 10 εκατομμύρια 

Ουγγαρία τέλη δεκαετίας ’80-
αρχές δεκαεσίας ’90s 

10-20 Άγνωστο 

Ουκρανία 1996 5 2,5 εκατομμύρια 

Πολωνία 1995 8 30 εκατομμύρια 

Σλοβακία 1995 10 1,7 εκατομμύρια 

Σουηδία 1978 6-12 30 εκατομμύρια 

Τσεχία 1993 3 1-2 εκατομμύρια 

Τυνησία 2000 1 500 χιλιάδες 

Φιλιππίνες 1990s 5 <200 χιλιάδες 

Φινλανδία 2000 4 0,5-1 εκατομμύριο 

Πηγή: Edward L.Vine, ‘An International Survey of the Energy Service Company (ESCO) Industry’, 
Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, June 23, 2003 [68]
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Ο αριθμός των συγκεκριμένων εταιριών σε κάθε χώρα ποικίλλει, ενώ
κυμαίνεται [29] από πολύ μικρός (για παράδειγμα στο Βέλγιο, Νεπάλ,
Ταϊλάνδη και Νότια Αφρική) σε πάνω από 50 εταιρίες (για παράδειγμα 
Βραζιλία, Γερμανία, Κορέα και Ελβετία). Οι περισσότερες από αυτές έχουν
τοπικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με τις πολυεθνικές εταιρίες οι οποίες
λειτουργούν σε δύο ή περισσότερες χώρες. Για παράδειγμα, η εταιρία 
Compagnie Generale de Chauffe, η οποία εμφανίστηκε στη Γαλλία πριν από 
100 έτη για έργα ΕΞΕΝ στη θέρμανση, διαθέτει θυγατρικές εταιρίες σε 20
χώρες και απασχολεί 28.000 άτομα. 
 
Ωστόσο, ο αριθμός των υφιστάμενων εταιριών είναι αρκετά δύσκολος να 
προσδιοριστεί και δεν απεικονίζει το πραγματικό επίπεδο των επενδυτικών 
δραστηριοτήτων τους. Για παράδειγμα, οι 20 εταιρίες στην Εσθονία έχουν
εφαρμόσει έργα 1-3 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ 8 εταιρίες στην Πολωνία
έχουν εφαρμόσει έργα περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι επίσης
σημαντικό να σημειωθεί ότι το επίπεδο επενδύσεων εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες, μόνο ένας από τους οποίους είναι ο αριθμός των υφιστάμενων
εταιριών στη χώρα. Με βάση τα στοιχεία σχετικής έρευνας [29], υπολογίζεται
ότι το συνολικό ποσό δραστηριότητας εταιριών, εκτός των ΗΠΑ το 2001, ήταν 
μεταξύ 560 εκατομμυρίων και 620 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αποτελεί
περίπου το  1/2 – 1/3 των εισοδημάτων των εταιριών στις ΗΠΑ για το 2002.  
 
Επιπλέον, πάνω από 12 χώρες έχουν δημιουργήσει ενώσεις εταιριών, όπως
φαίνεται στον Πίνακα 2.2, οι οποίες καθιερώθηκαν γενικά προς το τέλος της
δεκαετίας του ‘90. Οι ενώσεις συνήθως δημιουργούνται αρχικά με λίγα μέλη,
ενώ στη συνέχεια αυξάνονται σε μέγεθος, καθώς αναπτύσσεται η ένωση σε 
κάθε χώρα.  

Πίνακας 2.2: Οι Ενώσεις ΕΠΕΥ 
Χώρα Επωνυμία Ίδρυση 

Αίγυπτος Egyptian Energy Service Business Association 1999 

Ακτή 
Ελεφαντοστού 

Association of Enterprises of Energy Efficiency Services of Côte 
d’ivoire 

2001 

Αυστραλία Australasian Energy Performance Contracting Association Limited 
(AEPCA) 

1997 

Βραζιλία Brazilian Association of ESCOs (ABESCO) 1997 

Ηνωμένο Βασίλειο Energy Systems Trade Association (ESTA) 1982 

Ιαπωνία Japanese Association of ESCOs (JAESCO) 1999 

Ιταλία Association of Integrated Systems (AGESI) and Association of Italian 
ESCOs (AIESCO) 

1999/2003 

Καναδάς Canadian Association of ESCOs (CAESCO) (defunct 2001) 1991 

Κίνα China Energy Management Company Association 2002 

Κορέα Korean Association of ESCOs (KAESCO) 1999 

Νότια Αφρική Association of Energy Engineers, South African Chapter 2000 

Ουκρανία Ukrainian Association of ESCOs (AESCO) 1997 

Σουηδία Swiss Contracting 1998 

Πηγή: Edward L.Vine, ‘An International Survey of the Energy Service Company (ESCO) Industry’,
Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, June 23, 2003 [68]

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά των εταιριών αυτών σε 
αγορές που υπάρχει ανάπτυξη: 

 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την έρευνα του Bertoldi et al [69],
οι χώρες που έχουν δραστηριοποιηθεί είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η 
Μεγάλη Βρετανία, η Ισπανία και η Ολλανδία. Μία μέση ανάπτυξη 
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παρατηρείται στην Γαλλία, Σουηδία, Τσεχία και Ιταλία, ενώ στα υπόλοιπα
«παλαιότερα» κράτη μέλη υπάρχει σχεδόν μηδενική ανάπτυξη. Πιο
συγκεκριμένα: 

 Όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοποθετούν την Αυστρία στην
πρώτη ομάδα της ανάπτυξης των συγκεκριμένων εταιριών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα υπάρχουν 25 εταιρίες στη χώρα. 

 Στην Γερμανία, η αγορά είναι η ωριμότερη των συγκεκριμένων 
εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν περίπου 480 εταιρίες με
συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ . Οι 
ενεργειακές υπηρεσίες εφαρμόζονται επί 120.000 πόλεις (2003), 
εκτιμώντας ότι αποτελούν λιγότερο από 9% της υπάρχουσας
δυνατότητας της αγοράς. Οι προσδοκίες για το 2006 είναι ότι οι 
ενεργειακές υπηρεσίες θα παραδοθούν σε περίπου 280.000 περιοχές. 

 Στην Μεγάλη Βρετανία, υπάρχουν περίπου 20 καθιερωμένες εταιρίες. 
Οι σημαντικότεροι παίκτες είναι θυγατρικές εταιρίες των μεγάλων
διεθνών επιχειρήσεων εξοπλισμού, επιχειρήσεων πετρελαίου και
ηλεκτρικών επιχειρήσεων δημόσιας ωφέλειας. Πολλές νέες μικρές 
επιχειρήσεις που προσφέρουν περισσότερο από μια υπηρεσία (π.χ.,
που συμβουλεύουν και χρηματοδοτούν) θεωρούν τον εαυτό τους ως
τέτοια εταιρία. 

 Στην Ισπανία, σήμερα η αγορά είναι μια από τις αναπτυγμένες αγορές
των συγκεκριμένων εταιριών στην Ένωση. Συγκεκριμένα, περίπου 10 
ιδιωτικές εταιρίες δραστηριοποιούνται τα τελευταία έτη
δημιουργώντας έργα βάσει της ΣΕΑ. Επιπροσθέτως, σχεδόν όλες οι
περιφερειακές και μερικές τοπικές ενεργειακές αντιπροσωπείες, μαζί
με την εθνική ενεργειακή αντιπροσωπεία (IDAE), δρουν ως εταιρίες 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και παρέχουν έργα ΧΑΤ σε μερικά
από τα προγράμματά τους. Επιπλέον, υπάρχει μια σημαντική αγορά
ενεργειακού εξοπλισμού.  

 Στην Ολλανδία, μέχρι σήμερα, κάποιες εταιρίες περιορίζονται στην 
ανάληψη, από τους πελάτες, της ευθύνης του προγράμματος για τη
μέτρηση και επίβλεψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή
φυσικού αερίου. Στη σημερινή μεταβατική φάση, οι ενεργειακές
εταιρίες, θα έχουν να ανταγωνισθούν τις νέες εταιρίες, μόνο όσον
αφορά σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών. Στο μέλλον ο 
ανταγωνισμός αναμένεται να επεκταθεί σε όλους τους πελάτες. 

 Στη Φιλανδία, υπάρχουν τρεις εταιρίες με τρέχοντα προγράμματα, μια
εξ’ αυτών όντας μια επιχειρησιακή μονάδα μιας πολυεθνικής
επιχείρησης, παρέχει τη λειτουργία, τη συντήρηση και 
κατασκευαστικές υπηρεσίες. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι πολύ
δραστήριες. Ενώ ο αριθμός εταιριών στη Φινλανδία είναι ακόμα
μικρός, ο κύκλος εργασιών τους παρουσιάζει γρήγορη αύξηση και
τώρα υπάρχουν σημάδια ότι η αγορά κάνει κινήσεις. Αν και ο αριθμός 
των εταιριών δεν έχει αλλάξει για κάποιο διάστημα, υπάρχουν
ενδείξεις ότι μερικές νέες εταιρίες θα εισαχθούν στην αγορά μέχρι το
τέλος του 2006. 

 Στην Γαλλία, η συγκεκριμένη αγορά μάλλον αναπτύσσεται καλά, αν
και έχει δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των λίγων μεγάλων εταιριών. 
Εξήντα εταιρίες θυγατρικές της FG3E αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. 2.31 
 

μέρος της αγοράς των εταιριών στη χώρα. 

 Στην Σουηδία, κατά τη δεκαετία του ‘80 παρατηρήθηκε μεγάλη 
ανάπτυξη στις συμβάσεις ΣΕΑ. Αργότερα εμφανίστηκαν δραστικές 
αλλαγές στις τιμές ενέργειας, με αποτέλεσμα μερικές από τις εταιρίες
να χρεοκοπήσουν, καθώς η βάση για τους υπολογισμούς
εξοικονόμησης και επομένως οι πληρωμές μεταβλήθηκαν, με
αποτέλεσμα η αγορά των συγκεκριμένων εταιριών να αποκτήσει κακή
φήμη. Η αγορά των εταιριών επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του ‘90, έτσι ώστε μέχρι το 2001 υπήρχαν περίπου τρεις ή
τέσσερις ενεργειακοί παραγωγοί και έξι κατασκευαστικές εταιρίες
ενεργειακού εξοπλισμού ή εταιρίες συμβούλων, οι οποίες παρέχουν
διαφορετικούς τύπους ενεργειακών υπηρεσιών.  

 Στην Ιταλία, η εθνική αγορά των εταιριών είναι ακόμα σε πολύ αρχικό
στάδιο και επομένως οι πληροφορίες είναι πολύ λίγες. Εντούτοις,
περίπου 15 ιταλικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι λειτουργούν ή ότι είναι
διαθέσιμες να λειτουργήσουν στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.
Μέχρι σήμερα, κάποιες επιχειρήσεις έχουν εμπειρία στον τομέα του
φωτισμού, όπως για παράδειγμα, η εταιρία MERLONI η οποία
λειτουργεί παρέχοντας σε δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις. 

 Σε ότι αφορά σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες [70]: 

 Οι εταιρίες που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους στην αγορά της 
Νορβηγίας παρέχουν διαφορετικές και ορισμένες κοινές υπηρεσίες.
Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις περιοχές,
τεχνολογία, ενέργεια και υπηρεσίες συμβούλων. Ορισμένες εταιρίες 
εξετάζουν τη δραστηριοποίησή τους σε κτήρια με ετήσιες δαπάνες για
την ενέργεια τουλάχιστον 250 χιλιάδες Ευρώ, ενώ άλλες θέτουν το
κατώτατο όριο στα 6 εκατομμύρια Ευρώ. Άλλες εταιρίες καθορίζουν
τις απαιτήσεις τους με βάση την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση, η 
οποία θα πρέπει να κυμαίνεται από 1 μέχρι 40 GWh. 

 Διάφορες επιχειρήσεις έχουν προσπαθήσει να παρέχουν ενεργειακές
υπηρεσίες και συμβάσεις τύπου ενεργειακής απόδοσης στη Ρωσία, αν
και δεν υπάρχει οργανωμένη αγορά. Οι ρωσικές επιχειρήσεις έχουν 
επίσης αρχίσει να δημιουργούν εταιρίες ενεργειακών υπηρεσιών.  Ένα
παράδειγμα είναι η εταιρία Negawatt ενώ πολυάριθμες άλλες ρωσικές 
επιχειρήσεις παρέχουν επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά δεν
λειτουργούν ως τέτοιες εταιρίες και γενικά δεν έχουν καμία πρόσβαση 
σε σημαντικά ποσά χρηματοδότησης. 

 Στις ΗΠΑ, την δεκαετία του ’70 οι πρώτες εταιρείες αποτέλεσαν την 
εξέλιξη άλλου είδους εταιριών, όπως εταιρίες μηχανικών, κατασκευαστών
συστημάτων ελέγχου, καθώς και δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες
δημιούργησαν προγράμματα Demand Side Management – DSM. Στο τέλος 
της δεκαετίας του ’80 δημιουργούνται οι πρώτες αληθινές εταιρίες 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, οι οποίες πρόσφεραν όλες τις υπηρεσίες 
ελέγχου, σχεδιασμού, εφαρμογής, συντήρησης και χρηματοδότησης έργου 
με σύμβαση. Ορισμένες δημιουργήθηκαν από την αρχή, ενώ άλλες
προέκυψαν από ενοποίηση μικρότερων επιχειρήσεων. Μέχρι τα μέσα της
δεκαετίας του ‘90, η αγορά των εταιριών είχε σημειώσει σημαντικές
επιτυχίες. Ορισμένες εθνικές εταιρίες ήταν κερδοφόρες επιχειρήσεις με 
ετήσιο εισόδημα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Σήμερα, εκτιμάται 
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ότι το 50-60% των εταιριών συνδέονται ή συνεργάζονται άμεσα με τις
δημόσιες υπηρεσίες. Το LBNL υπολογίζει [68] ότι το τρέχον μέγεθος της 
αγοράς είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια επένδυση. Η 
αγορά αναπτύχθηκε με μεγάλους ρυθμούς κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
περιόδου, με μια αύξηση στα εισοδήματα κατά μέσο όρο 25% ετησίως. 

 Στην Ασία, τα χαρακτηριστικά των εταιριών που παρουσιάζουν κάποια 
ανάπτυξη παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Στην Ιαπωνία, η συγκεκριμένη αγορά εμφανίστηκε το 1996 και κατά τη
διάρκεια των τελευταίων ετών παρατηρείται αύξηση του
ενδιαφέροντος και της δραστηριότητάς τους. Σήμερα, υφίστανται 
περισσότερες από 20 εταιρίες και θυγατρικές δημόσιων υπηρεσιών. Οι 
υφιστάμενες εταιρίες δεν είναι ευρύτατα γνωστές, αν και έχουν
αναπτυχθεί διάφοροι τύποι συμβάσεων. Μερικές εταιρίες παρέχουν τις
υπηρεσίες τους ως πρωταρχική δραστηριότητα, ενώ άλλες ως
δευτερεύουσα. Μέχρι σήμερα, οι εταιρίες απαιτούνται κυρίως για να
παρέχουν διαγνωστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με 
τον Naoya [71], το 1997 δημιουργήθηκε το κέντρο Energy Conservation
Center of Japan – ECCJ. Με περίπου 230 μέλη, κυρίως ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, το κέντρο καθιέρωσε μια επιτροπή για τα ιδρύματα, μια 
επιτροπή για τις συμβάσεις και τα πρότυπα και μια επιτροπή για τις
μελέτες προκειμένου να καθοριστούν οι όροι για την εισαγωγή των
εταιριών στην χώρα. Ο Vine et al [72] κατέγραψε ότι η ιαπωνική 
ένωση των επιχειρήσεων (Japanese Association of Energy Service 
Companies – JAΕSCO) καθιερώθηκε το 1999 και σήμερα περιέχει 110
μέλη. Όταν ιδρύθηκε η ένωση, υπήρχαν μόνο 15 επιχειρήσεις, ενώ
σήμερα παρατηρείται συνεχής αύξηση. 

 Στην Κορέα, στο τέλος της δεκαετίας του ’80, η εταιρία Samsung 
Everland εισήγαγε την έννοια των συγκεκριμένων εταιριών, σε 
συνεργασία με μια Καναδική αντίστοιχη εταιρία. Το πρώτο έργο
εφαρμόσθηκε για την αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού στις
εγκαταστάσεις της εταιρίας με την διαδικασία της ΣΕΑ. Αλλά ακόμη και
με το πλεονέκτημα της θυγατρικής επιχείρησης ενός από τα 
μεγαλύτερα επιχειρησιακά συγκροτήματα στην Κορέα, η εταιρία δεν
ήταν επιτυχής στην επέκταση των πελατών της εκτός από τις
θυγατρικές επιχειρήσεις της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Myung [73], o
αριθμός των έργων έχει επίσης σημειώσει αξιοπρόσεκτη αύξηση, από 
25 σε 519 κατά το διάστημα 1997-2001, ενώ ο αριθμός των επίσημα 
καταχωρημένων εταιριών το 2001 ήταν 125. 

 Στις Φιλιππίνες, η ίδρυση των εταιριών ξεκίνησε τη δεκαετία του ‘90, 
με την εισαγωγή των προγραμμάτων DSM. Σήμερα, υπάρχουν
καταγεγραμμένες 10 εταιρίες, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
ως εταιρία τέτοιου είδους και οι οποίες αρχίζουν να παρέχουν τις
σχετικές υπηρεσίες. Η εταιρία Energy Specialist Company (ESCo) 
καινοτομεί στον τομέα ενεργειακών υπηρεσιών. Η εταιρία είναι μια
κοινοπραξία της COMFAC Global Group of the Philippines, της Electric
Eye Services Pte., Ltd. και της Super Symmetry USA. Η συνεργασία 
αυτή έχει ολοκληρώσει επιτυχώς περισσότερα από 50 έργα. Μεταξύ
αυτών είναι και η επιτυχής παρέμβαση του κτηρίου της Philamlife 
μέσω των ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών (η εταιρία εξοικονομεί 
σήμερα περίπου 23.400 kWh/μήνα) [74].  
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2.5 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 Το περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών έχει παρουσιάσει 
μια σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η συσσωρευμένη εμπειρία που 
προέρχεται από την ανασκόπηση επιτυχημένων περιπτώσεων - κυρίως στο 
χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - έχει αναδείξει τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 
 
Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος αναλύθηκαν και
κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις διαστάσεις όπως θα περιγραφούν και στην 
ενότητα 4.2. Οι διαστάσεις είναι η Πολιτική, η Χρηματοοικονομική, η
Κοινωνική / Πολιτιστική και η διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας και η 
ανάλυση καθενός χαρακτηριστικού με βάση την καταγεγραμμένη εμπειρία 
κυρίως ενός της ΕΕ περιγράφεται στις παρακάτω ενότητες. 
 

2.5.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ 

Στο χώρο της ΕΕ, η Λευκή Βίβλο [75] έθεσε το γενικό πλαίσιο για την 
προώθηση και τη διείσδυση των ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας μέσω 
συγκεκριμένων και αυστηρών μέτρων. Επιπλέον, η Πράσινη Βίβλος [76] 
υποστήριξε την ουσιαστική ενίσχυση των παραγωγών ΑΠΕ και η οδηγία 
2001/77/ΕC έβαλε τις βάσεις για την στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος από ΑΠΕ στην εσωτερική ηλεκτρική αγορά, εφόσον απαίτησε από τα 
κράτη μέλη να θέσουν και να επιτύχουν ετήσιους εθνικούς στόχους. Επιπλέον, 
η οδηγία για τα βιοκαύσιμα [77] απαίτησε από τα κράτη μέλη, να θέσουν 
στόχους για την χρήση των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων
καυσίμων (που μπορεί να περιλαμβάνει και το ανανεώσιμο υδρογόνο), οι 
οποίοι έπρεπε να εκπληρωθούν μέχρι το τέλος του 2005 και μέχρι το 2006,
θέτοντας εκ νέου στόχους μέχρι το 2010.  
 
Στο πλαίσιο του παραπάνω θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής, το ενδιαφέρον 
για τα προγράμματα υποστήριξης των παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ 
αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, η ανάπτυξη της παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ προϋποθέτει έμπρακτη πολιτική βούληση και υιοθέτηση 
ευνοϊκών προγραμμάτων και οικονομικών εργαλείων (supply – push, demand -
pull) ώστε οι ΑΠΕ να καθίστανται ανταγωνιστικές απέναντι στις συμβατικές
μορφές ενέργειας.  
 
Πιο αναλυτικά, τα οικονομικά προγράμματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη 
σημαντικότερη κατηγορία των προγραμμάτων πολιτικής στο πλαίσιο της 
υποστήριξης των έργων ΑΠΕ, μπορούν να διακριθούν σε αυτά της ώθησης 
προσφοράς (supply-push) και ώθησης ζήτησης (demand-pull). 
 
Ειδικότερα, για τα προγράμματα ώθησης προσφοράς, τυπικά παραδείγματα 
προσεγγίσεων είναι οι καθορισμένες τιμές στα συστήματα επιδότησης (feed-in 
tariffs), οι επιχορηγήσεις επενδύσεων καθώς και συγκεκριμένα φορολογικά
μέτρα. Οι σημαντικότερες κατηγορίες αυτών των προγραμμάτων είναι: 

 Τα συστήματα επιδοτήσεων για την παρεχόμενη ενέργεια (Feed-in tariff 
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system - FIT) είναι ένα από τα πιο εφαρμοσμένα εργαλεία στην  ΕΕ και 
είναι ουσιαστικά υπεύθυνα για την θεαματική ανάπτυξη των έργων
σχετικά με τις ανανεώσιμες τεχνολογίες σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες
όπως η Ισπανία, η Δανία και η Γερμανία. Ο βασικός μηχανισμός τους
βασίζεται στην υποχρεωτική αγορά «πράσινου» ηλεκτρισμού είτε από τον
διαχειριστή του είτε από τους διανομείς ενέργειας. Όλος ο ηλεκτρισμός
που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές και που παρέχεται στο δίκτυο 
αποζημιώνεται από καθορισμένες τιμές Feed-in ως μια ελάχιστη τιμή 
πώλησης. Αυτές οι τιμές μπορούν να καθοριστούν ως ένα συγκεκριμένο
ποσοστό του οικιακού ηλεκτρισμού ή ως μια απόλυτη τιμή. 

 Τα συστήματα δημοπρατήσεων (Tender Systems), που αποτελούν μια 
τροποποιημένη μέθοδος των FITs, όπως για παράδειγμα το Non-Fossil-
Fuel-Obligation σύστημα στην Αγγλία και στην Ουαλία. Οι δημιουργοί των
έργων ανανεώσιμης ενέργειας πλειοδοτούν για μακροχρόνια συμβόλαια σε
καθορισμένες τιμές. Οι νικητές της δημοπράτησης επιλέγονται με βάση 
καθορισμένα κόστη παραγωγής. Οι τιμές πωλήσεων καθορίζονται στο
επίπεδο κόστους της τελευταίας εγκεκριμένης πλειοδότησης. 

 Προκαθορισμένο Χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων (Renewable Portfolio 
Standard - RPS). Ο ανανεώσιμος ενεργειακός στόχος ορίζει-συνήθως 
νομοθετικά-ένα στόχο στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου ποσοστού 
συνεισφοράς από ανανεώσιμα σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι
διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη αυτού
του στόχου. Για την  παροχή ευέλικτων μηχανισμών έτσι ώστε να 
εκπληρωθούν τα υποχρεωτικά ποσοστά συμμετοχής, τα RPS συνήθως
συνδυάζονται με ένα σύστημα εμπορεύσιμων «πράσινων» πιστοποιητικών.
Ένας εμπλεκόμενος της αγοράς ο οποίος αναγκάζεται να εκπληρώσει την
απαιτούμενη αναλογία μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στην παραγωγή του 
δικού του εργοστασίου, την δημιουργία συμβολαίου με τους ανεξάρτητους
«πράσινους» παραγωγούς ή την απλή απόκτηση των απαιτούμενων
πιστοποιητικών στην ανταποκρινόμενη αγορά. 

Από την άλλη, τα προγράμματα ώθηση ζήτησης καθορίζουν ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο ζήτησης υποχρεώνοντας τους εμπλεκόμενους της αγοράς να
σιγουρευτούν ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό της ολικής παραγωγής
ηλεκτρισμού καλύπτεται από «πράσινο» ηλεκτρισμό. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις,
η τιμή του «πράσινου» ηλεκτρισμού στην αγορά αποτελεί μια μεταβλητή 
υποκείμενη στους μηχανισμούς της αγοράς [78].  
 
Αναλυτικότερα, υποστήριξη για την διευκόλυνση των ΑΠΕ παρουσιάζεται 
κυρίως στις παρακάτω χώρες: 

 Στη Γερμανία και τη Δανία, η λειτουργία προγραμμάτων συμβάλει στην 
αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας μέχρι το 2010. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία ήδη 
προηγείται στη λίστα της εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά σε όλη την
Ευρώπη, σύμφωνα με τον WWEA [79]. 

 Παρόλο που προς το παρόν η Μεγάλη Βρετανία παράγει περίπου το 3% του 
ηλεκτρισμού της από ΑΠΕ, ολόκληρος ο τομέας των παραγωγών ΑΠΕ
αυξάνεται με τη μεγαλύτερη από ποτέ τάση. Επιπλέον, τον Απρίλιο του 
2002 η κυβέρνηση συνέταξε ένα πρωτοποριακό σύνολο στόχων 
(Renewables Obligation). Οι κανόνες που θεσπίστηκαν, απαιτούν μια 
αυξανόμενη ποσοστιαία αναλογία της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ με 
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στόχο τον διπλασιασμό του παραπάνω ποσοστού σε 20% μέχρι το 2020, 
ώστε να προωθηθεί αποτελεσματικά η κατά 60% μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050 [78]. 

Επιπλέον οι πλέον πρόσφατες δραστηριότητες που έχουν καταγραφεί είναι οι
εξής: 

 Στην Ισπανία, με την υποστήριξη της κυβέρνησης, η οποία παρέχει
σημαντικές φοροελαφρύνσεις στις εταιρίες παραγωγής ΑΠΕ αλλά και τη
συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια, οι επενδύσεις ΑΠΕ 
έχουν αυξηθεί σημαντικά χωρίς να φαίνεται μια πιθανή τάση μείωσης [56]. 

 Στη Γαλλία, μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το
2001 με ένα μερίδιο 30%, η γαλλική κυβέρνηση προσπάθησε να στρέψει το
ενδιαφέρον στις ΑΠΕ για την κάλυψη του παραπάνω ποσοστού [59]. 

 Στην Ιταλία, η έκδοση του νόμου 448/98 που εισάγει το φόρο του άνθρακα
και ενθαρρύνει ιδιαίτερα τη δραστηριότητα των εταιριών ΑΠΕ [61].  

Τέλος, στην Ελλάδα, το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) θέσπισε το 2006 τον νέο 
νόμο για τις ΑΠΕ και το 2005 τους «κώδικες» λειτουργίας του συστήματος 
τιμολόγησης της ηλεκτρικής ισχύος που θα παράγουν και θα πουλάνε οι
ιδιώτες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας μαζί και αυτοί των ΑΠΕ
ανταγωνιζόμενοι την ΔΕΗ, που σήμερα έχει ουσιαστικά το μονοπώλιο [80].  
 
Στις χώρες της Ασίας, σε πολλές περιπτώσεις τα σχετικά προγράμματα έχουν 
συμβάλει στην διαμόρφωση ενός αρκετά δυναμικού (σε μερικές χώρες)
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των εταιριών ΑΠΕ. Στην Ιαπωνία, η πολιτεία
σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης της πολιτικής ανάπτυξης των ΑΠΕ, 
επέβαλε νομοθεσία για την προώθηση μέτρων, ενώ στην Κορέα, το 1997 
θεσπίστηκε ο νόμος ο όποιος επιτρέπει στους δημόσιους φορείς να
υπογράψουν πολυετής συμβάσεις με εταιρίες - παραγωγούς από ΑΠΕ. 
Παράλληλα, η πολιτεία ξεκίνησε ενεργά την προώθηση των εταιριών ΑΠΕ 
μέσω μεταρρύθμισης. Ο νόμος για την προώθηση της απελευθέρωσης της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σταδιακά ιδιωτικοποιεί και διαιρεί τον τομέα της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε πέντε επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα την 
εισαγωγή του ανταγωνισμού και την δημιουργία μεγαλύτερου μεριδίου για την 
αγορά των ΑΠΕ [73]. 
 
Ωστόσο, η περιορισμένη ανάπτυξη των συγκεκριμένων προγραμμάτων έχει
αποδοθεί στις γραφειοκρατικές παρεμποδίσεις και κωλυσιεργίες που 
παρατηρούνται, εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της ιδιαιτερότητας που 
παρουσιάζει η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Έτσι, απαιτείται ουσιαστική 
συνεργασία και συντονισμός ανάμεσα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 
 

 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Σύστημα Πιστοποίησης Εταιριών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών  

Η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου πλαισίου το οποίο θα καθορίζει και θα οριοθετεί την
λειτουργία των ενεργειακών εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες ΕΞΕΝ είναι 
απαραίτητη για την ανάπτυξη και δραστηριοποίηση των εταιριών αυτών. Η
παρουσία ενός συστήματος πιστοποίησης των δραστηριοτήτων των
ενεργειακών εταιριών, προσδίδει σε αυτές δυνατότητα αξιόπιστων μετρήσεων
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και επαλήθευσης των αποτελεσμάτων που υπόσχονται. Σύμφωνα με τον 
Bertoldi [81], τα πιστοποιημένα πρωτόκολλα μέτρησης αποφέρουν ξεκάθαρες
διαδικασίες και εγγυημένη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών των
ενεργειακών εταιριών έτσι ώστε να αναβαθμίζεται αισθητά ο ρόλος τους και ο
κύκλος εργασιών τους στην ενεργειακή αγορά. Οι πολιτικές πρωτοβουλίες για 
την ισχύ και λειτουργία τέτοιων συστημάτων θεωρούνται επιβεβλημένες για
την ενίσχυση και τη διεύρυνση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών.  
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της να 
υπογραμμίσει την αναγκαιότητα των συστημάτων πιστοποίησης και να
καθιερωθεί μια πραγματική αγορά μέσα από τη λειτουργία τους, έχει λάβει 
μέτρα όπως την εισαγωγή ενός ξεκάθαρου και μοναδικού ορισμού των
ενεργειακών εταιριών, τον πιστοποιημένο καθορισμό ελάχιστων 
προδιαγραφών αποδοτικότητας για ενεργειακό εξοπλισμό και την εγγυημένη
διαχείριση ενεργειακής κατανάλωσης που μπορεί να επιτύχει. Επιπλέον
σημαντικό βήμα αποτελεί η καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας
για τις εταιρίες, προκειμένου να αναπτυχθούν μια πανευρωπαϊκή πιστοποίηση 
των εταιριών, ένας κατάλογος των αναγνωρισμένων εταιριών και η
καθιέρωση της ένωσης European Energy Service Company Association
(EAΕSCO). 
 
Στη Σουηδία, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας [57] είναι υπεύθυνη για την έκδοση 
προτύπων συμπεριφοράς και εκτέλεσης των ενεργειακών υπηρεσιών των
εταιριών. Στη χώρα, γίνονται προσπάθειες διευκρίνισης των διαδικασιών 
μέτρησης και επαλήθευσης, με εισαγωγή ενός βραβείου για την καλύτερη
συνεργασία ΣΕΑ και με τη δημοσιοποίηση ενός καταλόγου των επιτυχημένων 
δραστηριοτήτων των εταιριών [82]. 
 
Άλλες καταγεγραμμένες προσπάθειες στη βιβλιογραφία [71-72], προέρχονται 
από χώρες της Ασίας. Συγκεκριμένα, στην Ιαπωνία εφαρμόζονται 
προγράμματα για την εισαγωγή πιστοποιημένων ενεργειακών συστημάτων
υψηλής απόδοσης στα κτήρια και προγραμμάτων προώθησης πιστοποίησης σε 
τοπικό επίπεδο. Οι προσπάθειες αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση των
σημαντικών εμποδίων στη χρήση ενεργειακών υπηρεσιών στην Ιαπωνία που
παρατηρούνται κυρίως λόγω έλλειψης δημόσιας αναγνώρισης αυτών των 
υπηρεσιών, απουσίας αξιόπιστων συστημάτων λογιστικής, απουσίας
προτύπων για τις συμβάσεις που ακολουθούνται καθώς και έλλειψης νόμων 
και μεθόδων μέτρησης / επαλήθευσης. Αντιθέτως στην Κορέα, οι εταιρίες 
έχουν καταστήσει τη διαδικασία μέτρησης και επαλήθευσης όσο το δυνατόν 
απλούστερη για να ελαχιστοποιήσουν τις δαπάνες συναλλαγής και να κάνουν
τους πελάτες να δεχτούν την εταιρία.  
  

 Τυποποίηση Συμβολαίων Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών  

Σύμφωνα με τον Bertoldi [81], αλλά και τον Vine [72], η ύπαρξη ενός κοινού 
τύπου συμβολαίου που θα οριοθετεί το πλαίσιο λειτουργίας και θα ξεκαθαρίζει 
τις δραστηριότητές των ΕΠΕΥ ενώπιον των πελατών τους είτε αυτοί 
προέρχονται από δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα, είναι σημαντικός 
παράγοντας ανάπτυξης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ΕΠΕΥ. Η ύπαρξη τυποποιημένων συμβολαίων διευκολύνει σημαντικά τη
λειτουργία των ενεργειακών εταιριών και συμβάλει στην δημιουργία
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τυποποιημένων συμβάσεων με τις οποίες διευκολύνεται η σύναψη συμφωνιών
για έργα εγγυημένης εξοικονόμησης κυρίως στον τριτογενή τομέα (κτήρια 
δημόσιου τομέα, νοσοκομεία κτλ.). 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στη ενίσχυση των 
τυποποιημένων συμβολαίων και των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 
για τη παροχή ενεργειακών υπηρεσιών σε μια προσπάθεια ισχυροποίησης της 
αγοράς και αύξησης του ανταγωνισμού ανάμεσα στις εταιρίες. Επίσης οι 
κυβερνήσεις των χωρών της Ευρώπης ξεχωριστά η κάθε μια, κινούνται σιγά -
σιγά προς την ένταξη των εταιριών σε τυποποιημένα προγράμματα
ενεργειακής αποδοτικότητας και σε πακέτα συμβολαίων παροχής ενεργειακών
υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, ο Bertoldi [81] καταγράφει: 

 Η δραστηριοποίηση των εταιριών σε μικρούς και μέσου μεγέθους δήμους
έχουν υποστηριχθεί από περιφερειακά προγράμματα μέσω τυποποιημένων
συμβολαίων, π.χ. στη Styria στην Άνω Αυστρία και στην Tyrol. Η εταιρία 
EVA μαζί με διάφορους συνεργάτες έχει μόλις αρχίσει ένα πρόγραμμα
τυποποίησης των συμβάσεων στοχεύοντας τα ιδιωτικά κτήρια υπηρεσιών
(επαγγελματικά κτήρια, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κλπ.). Εκτός όμως 
μιας περιοχής, καμία κεντρική προσπάθεια τυποποίησης συμβάσεων δεν 
έχει γίνει μέχρι σήμερα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ένα πρόγραμμα από 
το Ομοσπονδιακό Υπουργείο για τη Γεωργία, τη Δασονομία, το Περιβάλλον
και τη Διαχείριση Ύδατος που στοχεύει σε ιδιωτικά εμπορικά και κτήρια 
υπηρεσιών μέσω μιας τυποποιημένης σύμβασης. 

 Στη Γαλλία, ο όρος ενεργειακή υπηρεσία παρουσιάστηκε πρόσφατα ως μια 
γενική ονομασία, αν και προηγουμένως  πολλές εταιρίες παρείχαν ήδη 
τέτοιες υπηρεσίες, δίχως όμως την ύπαρξη τυποποιημένων συμβολαίων. Η 
πρώτη ουσιαστική προσπάθεια να τυποποιηθεί η ΣΕΑ συνέβη το 1983, όταν
για πρώτη φορά στην Ευρώπη, μια εταιρία (ακόμα υπάρχει και
δραστηριοποιείται) ιδρύθηκε, μόνο για την ΣΕΑ. Σήμερα, με την 
ενεργειακή απελευθέρωση εν εξελίξει υπάρχει ένας νέος καθορισμός των 
«δημοσίων υπηρεσιών». Καθώς ο ανταγωνισμός εισάγεται για μια
κατηγορία επιλέξιμων πελατών, γίνονται προσπάθειες σύνταξης
τυποποιημένων συμβολαίων.  

 Στη Σουηδία, η πολιτεία είναι στο στάδιο της ανάπτυξης ενός σχεδίου
τυποποιημένων συμβάσεων για την υποκίνηση της χρήσης ΣΕΑ. Η βάση
αυτών των συμβάσεων θα επικεντρώνεται στα κτήρια και στις
βιομηχανικές εταιρίες. Εντούτοις, αυτές οι συμβάσεις δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί στα πραγματικά έργα.  

 Στην Ιταλία, δεν χρησιμοποιείται κανένα τυποποιημένο πρότυπο σύμβασης 
αυτή τη στιγμή σε εθνικό επίπεδο για τις ΣΕΑ, αν και έχει πραγματοποιηθεί
μεγάλη προσπάθεια να αναπτυχθεί ειδικά στον τομέα των νοσοκομείων.  

Εκτός των συνόρων της Ευρώπης, στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Vine [72], η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση πήρε την απόφαση να εφαρμόζονται σχετικά
προγράμματα τυποποιημένων συμβολαίων ενεργειακών υπηρεσιών σε κτίρια
του δημοσίου τομέα μέσω της σχετικής σύμβασης (ΣΕΑ). Ωστόσο αν και το
δυναμικό της αγοράς ήταν μεγάλο, μεγάλοι ήταν και οι κίνδυνοι επειδή η
διαδικασία των συμβάσεων ήταν συνήθως δυσκίνητη, χρονοβόρα και με
μεγάλο επενδυτικό ρίσκο για τις ίδιες τις εταιρίες. 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΝ 

 Πρέπει να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος 
μηχανισμός πολιτικής υποστήριξης για το περιβάλλον δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών και ποτέ ουσιαστικά δεν υπήρχαν τέτοιοι μηχανισμοί. 
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια σειρά οδηγιών προς τις κυβερνήσεις 
των χωρών μελών της προσπαθεί να προωθήσει την ΕΞΕΝ παρέχοντας οδηγίες
και εργαλεία και θέτοντας συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι πρέπει να 
ικανοποιηθούν σε ορισμένο βάθος χρόνου.  
 
Σε πολλά κράτη μέλη, το συνηθισμένο πρόγραμμα αποτελεί η δυνατότητα της 
εταιρίας που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες να μπορεί να απαιτήσει 
σπουδαίες φορολογικές ελαφρύνσεις στην επένδυση που κάνει και αυτό το
προσφέρει στον πελάτη συνολικά ή εν μέρει. Ωστόσο έχει γίνει αντιληπτό ότι 
περαιτέρω πολιτικά προγράμματα υποστήριξης για την προώθηση της ΕΞΕΝ 
είναι αναγκαίο μέσο προκειμένου αυτή να επεκταθεί σε όλους τους τομείς 
τελικής κατανάλωσης αποφέροντας χειροπιαστά οικονομικά οφέλη. Πρέπει εν 
τούτοις να σημειωθεί ότι με τη απελευθέρωση της αγοράς οι μειωμένες τιμές
ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ασκήσει αρνητική επίδραση σε προγράμματα ΕΞΕΝ
[27].  
 
Σε επίπεδο επιμέρους χωρών, το 1990 δημοσιεύτηκε στη Δανία το εθνικό 
ενεργειακό πλάνο Energy 2000 που ήταν η πρώτη επίσημη προσπάθεια 
ανάπτυξης περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Την
άνοιξη του 1996 παρουσιάστηκε από τη κυβέρνηση το στρατηγικό πλάνο 
Εnergy 21 [21].  
 
Σε ότι αφορά στην Νορβηγία, αν και η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας έχει 
απελευθερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια, είναι εμφανές ότι η απελευθέρωση της
αγοράς μόνο δεν είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ΕΞΕΝ. Ορισμένες 
εταιρίες θεωρούν τους φορολογικούς κανόνες ως εμπόδιο. Προς το τέλος της 
δεκαετίας του ‘90, εφαρμόσθηκε ένα σχέδιο για την αφαίρεση του φόρου
επένδυσης και σήμερα  μελετάται ο φόρος επενδύσεων να αφαιρεθεί εντελώς
τα επόμενα έτη.  
 
Στη Ρωσία η κατάσταση είναι πιο δύσκολη καθώς μετά την υποτίμηση του 
νομίσματος το 1998, οι επιχειρήσεις που πωλούν εξοπλισμό ΕΞΕΝ βρέθηκαν σε
μειονεκτική θέση, επειδή οι τιμές τους έχουν γίνει αρκετά υψηλές και οι
περίοδοι απόσβεσης είναι πολύ μεγαλύτερες. Η πολιτεία έχει εξετάσει την
προώθηση προγραμμάτων ΕΞΕΝ και τη συνεργασία της με την ΕΕ, αν και οι 
προτεραιότητες σε κοινωνικά και εργασιακά θέματα περιορίζουν την
περαιτέρω ανάπτυξη των εταιριών αυτών [68].  
 
Αντίστοιχα, εκτός των συνόρων της Ευρώπης, στις ΗΠΑ η πολιτική ενίσχυσης
της ΕΞΕΝ υπήρξε μια επιλογή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με αποτέλεσμα
στα μέσα της δεκαετίας του '80 τα προγράμματα να αρχίσουν να αποδίδουν
κάποια πρώτα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, η δομή του συστήματος των
πολιτειών και των αυτόνομων κυβερνήσεων που πρεσβεύουν, με τις έντονες 
διαφοροποιήσεις μεταξύ τους κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την επιτυχημένη
εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής υποστήριξης της ΕΞΕΝ σε κάθε μία από 
αυτές, όπως τονίζει η Sheffield [18]. Επιπλέον, στις χώρες της Ασίας και 
πρώτα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με τον Sugai [71], προτάθηκε η εξέταση 
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πολιτικής παροχής κίνητρων στις ενεργειακές εταιρίες. Η επιτροπή αναμένει 
ότι η προώθηση των έργων ΕΞΕΝ θα αποφέρουν οικονομικά μια εξοικονόμηση
περίπου ενός εκατομμυρίου ΚΤΙΠ μέχρι το έτος 2010. Τον Μάρτιο του 2002 η
κυβέρνηση ανήγγειλε το πρόγραμμα New Climate Change Policy Program 
(NCCPP), με βάση το οποίο, όλες οι τοπικές αρχές πρέπει να έχουν εφαρμόσει
σχέδια για την ΕΞΕΝ μέσω έργων βελτίωσης της αποδοτικότητας του
εξοπλισμού σε κτήρια μέχρι το 2010. Για να πραγματοποιηθούν αυτά τα 
σχέδια, χρειάσθηκε να εφαρμοσθούν συγκεκριμένα μέτρα, όπως η επέκταση
των επιχορηγήσεων και η παροχή επιπλέον φορολογικών κινήτρων. Αυτή τη
στιγμή, είναι διαθέσιμα μέτρα δημόσιας υποστήριξης όπως φορολογικό
σύστημα σχεδιασμένο έτσι ώστε να προωθήσει σχετικές επενδύσεις ΕΞΕΝ το 
οποίο παρέχει μια φορολογική πίστωση 7% ή μια ειδική υποτίμηση 30% στον
εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτά τα έργα ή πρόγραμμα για την
εισαγωγή ενεργειακών συστημάτων υψηλής απόδοσης στα κτήρια, πρόγραμμα
προώθησης των τοπικών προσπαθειών ΕΞΕΝ και πρόγραμμα για την
υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών ώστε να αποτραπεί η παγκόσμια αύξηση
της θερμοκρασίας. Στην Κορέα, σύμφωνα με τον Myung [73], η πολιτεία 
προωθούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα μια «πολιτική παγώματος» των 
τιμών ενέργειας, όμως αυτή η πολιτική συνέβαλλε στην χαμηλή προτεραιότητα
των έργων ΕΞΕΝ. Το 1991 η πολιτεία προέβη σε πολιτική υποστήριξη των 
εταιριών ΕΞΕΝ παρέχοντας φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επενδύσεις τους. 
 

 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 Η ύπαρξη διεθνών ενεργειακών συνεργασιών και διασυνδέσεων συμβάλει
καθοριστικά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Αντιθέτως η έλλειψη τέτοιων
δράσεων όχι μόνο περιορίζει την ενεργειακή αγορά και την αντίστοιχη 
ενεργειακή δραστηριότητα στα στενά όρια των συνόρων μιας χώρας, αλλά 
ειδικότερα δυσκολεύει την επιτυχημένη δραστηριοποίηση των ενεργειακών 
εταιριών.  
 
Για παράδειγμα, το πέρασμα διεθνών αγωγών φυσικού αερίου από τα σύνορα 
μιας χώρας αποτελεί ενίσχυση των ενεργειακών συνεργασιών και 
διασυνδέσεων και προσδίδει επιπλέον ευκαιρίες στη δραστηριοποίηση των
ΕΠΕΥ. Από την άλλη, οι παραγωγοί ενέργειας επηρεάζονται από τις
ενεργειακές συνεργασίες που συνδέονται με τη μεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως έχει καταγραφεί σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η περίπτωση των χωρών της Σκανδιναβίας, αποτελεί υπόδειγμα
προώθησης των ενεργειακών συνεργασιών καθώς έχουν δημιουργήσει ένα 
κλειστό δίκτυο μεταφοράς και διανομής ενέργειας μεταξύ τους όπου όλες οι 
προσφορές αγοράς και πώλησης συγκεντρώνονται και εκπληρώνονται κάτω 
από το καθεστώς της αρχής λειτουργίας του συστήματος που καλείται 
NordPool. Εκμεταλλευόμενοι τις ευνοϊκές γεωπολιτικές συνθήκες που
επικρατούν στις χώρες αυτές, η συμφωνία δημιουργίας του NordPool
αποσκοπεί στην ύπαρξη μιας κοινοπραξίας των σημαντικότερων ενεργειακών
εταιριών της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Το NordPool είναι 
αρμόδιο για τη ενεργειακή ικανοποίηση των αναγκών σε ηλεκτρισμό και των 
τριών χωρών λειτουργώντας ταυτόχρονα και σαν ένα ενεργειακό
χρηματιστήριο όπου δέχεται τις προσφορές των συμβεβλημένων ενεργειακών
παραγωγών οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με την υπάρχουσα ενεργειακή
ζήτηση και την προτεραιότητα που αυτή παρουσιάζει. Έτσι μια 
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παρουσιαζόμενη αυξημένη ζήτηση στη Σουηδία αντιμετωπίζεται με προσφορές
νορβηγικών εταιριών και αντίστροφα καθιστώντας ενεργειακά αυτόνομη και
απαλλαγμένη από τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις που έχουν άμεσο
αντίκτυπο στις τιμές των συμβατικών καυσίμων με επίτευξη σημαντικού 
κέρδους για τις χώρες εξαγωγείς ολόκληρη την περιοχή της Σκανδιναβίας [54, 
57]. 
 
Επιπλέον, σύμφωνα με το EREC [59], το γαλλικό χρηματιστήριο ηλεκτρισμού, 
γνωστό σαν Powernext, άρχισε τις εργασίες του το 2001 σε μία προσπάθεια να 
ταιριάξει την προσφορά και τη ζήτηση και να επεκτείνει τις ενεργειακές
συναλλαγές σε διεθνές επίπεδο. Ενώ η λειτουργία του άρχισε με πολύ αργούς
ρυθμούς, στη συνέχεια, οι συναλλαγές αυξήθηκαν και έφτασαν το κατώφλι
των 50 GWh τον Απρίλιο του 2002, παραμένοντας όμως σε σχέση με τη 
συνολική ενεργειακή κατανάλωση της Γαλλίας χαμηλά, ακολουθώντας μια 
γενικότερη ευρωπαϊκή τάση όπου παρόλες τις παραπάνω ενέργειες ο βαθμός 
προώθησης των δικτύων και επίτευξης διεθνών συμφωνιών παραμένει 
χαμηλός. 
 
Επιπλέον, σημαντική είναι η ενδυνάμωση των παρεμβάσεων ενίσχυσης των 
εθνικών δικτύων. Συγκεκριμένα, στη Γερμανία από το 2001 προωθούνται οι
ιδιωτικοοικονομικές συμφωνίες μεταξύ εγχώριων ενεργειακών εταιριών και
εταιριών του εξωτερικού. Με αυτές τις συμφωνίες καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες της πρόσβασης στο δίκτυο μεταξύ των διαφόρων πλευρών της
αγοράς ενέργειας και η επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερης συνεργασίας προς
όφελος όλων. Στη Σουηδία, η Ρυθμιστική Αρχή είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει 
ότι το δίκτυο χρησιμοποιείται αποδοτικά, ότι οι δασμοί δικτύου που 
πληρώνουν οι καταναλωτές είναι λογικοί και ότι οι εταιρείες δικτύου δεν
λειτουργούν με τρόπο αθέμιτο [57]. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση προωθεί το 
δίκαιο ανταγωνισμό, την πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο όλων των φορέων
που τηρούν τα απαραίτητα κριτήρια και την επέκταση αυτών σε γειτονικές 
χώρες με σύναψη ενεργειακών συμφωνιών που εξασφαλίζουν αυτονομία σε
ηλεκτρισμό και δυνατότητα άμεσης μεταφοράς σε έκτακτες περιπτώσεις [60].  
 

2.5.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ 

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης 
των παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ είναι το υψηλό κόστος κεφαλαίου που 
χρειάζεται να δεσμευτεί από μια ενεργειακή εταιρία για την ανάληψη έργων
ΑΠΕ. Ειδικότερα αυτό συμβαίνει για τεχνολογίες, οι οποίες είναι πιο 
δαπανηρές και έχουν να παρουσιάσουν μικρό αριθμό επιτυχημένων
εφαρμογών τους (π.χ. φωτοβολταϊκά, αιολικά). Η χρηματοδότηση των 
παραγωγών ΑΠΕ παρέχεται είτε από κρατικές είτε από ιδιωτικές πηγές.  
 
Η κρατική χρηματοοικονομική παρέμβαση για τα έργα ΑΠΕ συνήθως 
εξαντλείται καλύπτοντας κάποιο ποσοστό του προϋπολογισμού της επένδυσης
με το υπόλοιπο οικονομικό βάρος να στηρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Συγκεκριμένα, η υποστήριξη που παρέχεται παραδοσιακά από την πολιτεία 
έχει να κάνει αφενός με επιδοτήσεις, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και αφετέρου με δάνεια με ευνοϊκούς 
όρους, συνήθως μέσω εθνικών χρηματοοικονομικών φορέων καθώς και με την
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υποστήριξη της πολιτείας υπό τη μορφή επιδότησης.  
 
Επιπλέον, η χρηματοδότηση των έργων ΑΠΕ στον ιδιωτικό τομέα γίνεται από
τράπεζες και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς, που στηρίζουν τις καινοτόμες
τεχνολογίες που είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη
εμπορευματοποίηση των ΑΠΕ.  
 
Ανατρέχοντας τις μελέτες του STEM [58], στη Σουηδία δίνονται επιχορηγήσεις 
σε καταναλωτές για να μετατρέψουν τα συστήματα θέρμανσης από ηλεκτρικά
σε συστήματα συνδεδεμένα σε δίκτυο τηλεθέρμανσης ή σε συστήματα που
χρησιμοποιούν κάποια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, όπως και για την 
εγκατάσταση εξοπλισμού προορισμένου για τη μείωση των απαιτήσεων
ισχύος. Επιπλέον, η Ρυθμιστική Αρχή υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων εταιριών
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ προερχόμενη από βιομάζα, αιολικά και 
υδροηλεκτρικά. Σύμφωνα με τον EREC [56], στον τομέα των αιολικών η 
ισπανική κυβέρνηση πριμοδότησε σημαντικά τις τιμές της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας από άνεμο και συγχρόνως χρηματοδότησε κατά 30%
κάθε σχετικό έργο. Παράλληλα με την αιολική ενέργεια, η ισπανική κυβέρνηση
έδωσε σημαντική ώθηση και σε επενδύσεις της ηλιακής ενέργειας, πηγή την 
οποία η Ισπανία έχει σε πλεονασμό. Επίσης οι ιδιωτικές εταιρίες είναι ιδιαίτερα
ενεργές στο να επιδοτούν αιολικά πάρκα, ενώ οι δημόσιες (και ειδικότερα η 
IDEA) προσπαθούν να ενθαρρύνουν τις νέες αγορές όπως η συμπαραγωγή με 
τη χρήση βιομάζας για διαφορετικές χρήσεις, καθώς και ηλιακές θερμικές και 
φωτοβολταϊκές εφαρμογές. 
 
Στη Γαλλία, σύμφωνα με τον EREC [59], η πολιτεία επενδύει πάνω στις ΑΠΕ με 
προγράμματα, όπως το ΕΟLE και το ΗELIOS, τα οποία χρηματοδοτούνται από 
κεφάλαια της EDF και διαχειρίζονται από την ΑDEME, σε μια προσπάθεια να 
δοθεί ιδιαίτερη ώθηση στην αιολική και ηλιακή ενέργεια. Επίσης προσφέρει
σημαντικά κίνητρα στους παραγωγούς εξασφαλίζοντας μια σίγουρη αγορά για
αυτούς για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια. Αντιθέτως στην Ελλάδα 
διευκολύνσεις στη επιδότηση έργων ΑΠΕ παρέχονται μέσω των συμβάσεων 
διαθεσιμότητας ισχύος που θα προσφέρονται από τον Διαχειριστή του
ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στους νέους
παραγωγούς ΑΠΕ μέσω διαγωνισμών. Οι παραπάνω συμβάσεις λειτουργούν 
στην κατεύθυνση μείωσης του επενδυτικού κινδύνου, αφού οι νέοι παραγωγοί
θα μπορούν να ανακτήσουν μέρος του κόστους της επένδυσης μέσω των
υπηρεσιών διαθεσιμότητας ισχύος. Περαιτέρω μείωση του κινδύνου
επιτυγχάνεται μέσω σύναψης συμβολαίων που εξασφαλίζουν τον ανεξάρτητο
παραγωγό από ρίσκα σχετικά με την διάθεση της παραγόμενης ενέργειας [83]. 
 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η υποστήριξη μεθοδολογιών που καταδεικνύουν το πού, πόσο και γιατί 
συντελείται η ενεργειακή σπατάλη στις δραστηριότητες κάθε εξεταζόμενου
τομέα είναι αναγκαία όχι μόνο για την επικείμενη βελτίωση των
δραστηριοτήτων αυτών αλλά και για την βαθύτερη γνώση των ενεργειακών
διαδικασιών που αποτελούν τις δραστηριότητες αυτές. Η οικονομική 
υποστήριξη δράσεων όπως η ενεργειακή λογιστική και επιθεώρηση ή η
εγκατάσταση συστημάτων Monitoring & Targeting (Μ&Τ) βοηθά 
αποτελεσματικά τη δραστηριοποίηση των εταιριών.  
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Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, σύμφωνα με τον Bertoldi [81], προωθεί την 
υλοποίηση δράσεων ενεργειακής διαχείρισης για την όσο γίνεται
οικονομικότερη κάλυψη των περιβαλλοντικών τους στόχων. Ωστόσο η
οικονομική υποστήριξη δεν θεωρείται δεδομένη σε όλες τις χώρες και η
ανάπτυξη της αγοράς διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Η Αυστρία έχει -
μαζί με τη Γερμανία - πρωτοπόρο στην Ευρώπη περιβάλλον δραστηριοποίησης 
των ενεργειακών εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες σε ότι αφορά την 
επενδυτική υποστήριξη έργων ενεργειακής διαχείρισης. Σύμφωνα με την 
ανασκόπηση του Patlitziana et al [83]: 

 Στην Αυστρία τα τελευταία πέντε χρόνια η υποστήριξη επενδύσεων έργων 
ενεργειακής διαχείρισης έχει μια γρήγορη ανάπτυξη με ιδιαίτερη έμφαση
στον τριτογενή τομέα. Μέχρι σήμερα η ενεργειακή αποδοτικότητα περίπου
500–600 κτηρίων έχει βελτιωθεί, σε σύγκριση με τη σχεδόν ανύπαρκτη 
δραστηριότητα του 1998. Οι κύριοι πελάτες και οι κατευθυντήριες
δυνάμεις είναι τα κυβερνητικά κτήρια, τα κτίρια τοπικής αυτοδιοίκησης
στις μεγάλες πόλεις (χαρακτηριστικά αναφέρονται τα έργα των εταιριών 
Graz και Salzburg.  Συγκεκριμένα, τα κτήρια αυτά αντιπροσωπεύουν κατά 
προσέγγιση το 4–6% του συνολικού τομέα των υπηρεσιών κτηρίων. Άλλα
300–400 ομοσπονδιακά κτήρια (περίπου το 50% της συνολικά
καλυπτόμενης περιοχής) αναμένεται να συνάψουν σύμβαση στα επόμενα 3
έτη για διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων. Πάντως εμπόδια υπάρχουν 
καθώς μέχρι σήμερα σε ιδιωτικά εμπορικά κτήρια δεν έχουν αναπτυχθεί
παρόμοιες δραστηριότητες. 

 Στη Γερμανία, περισσότερες από 70.000 συμβάσεις χρηματοδότησης για
την υποστήριξη δράσεων ενεργειακής διαχείρισης αναπτύχθηκαν ως το 
τέλος του 2000, το οποίο οδήγησε σε μια συνολική επένδυση που
υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύριο ευρώ. Περισσότερες από 200 επενδύσεις 
ενεργειακής επιθεώρησης έχουν πραγματοποιηθεί από τα μέσα της 
δεκαετίας του '90, κυρίως  για δημόσια κτήρια και 100 κτίρια του 
εμπορικού τομέα. Στην πόλη του Βερολίνου 750 δημόσια κτήρια έχουν
αναβαθμιστεί μέσω προγραμμάτων ενεργειακής διαχείρισης. Το
πρόγραμμα του 1995 περιλάμβανε μόλις 11 συμβάσεις δράσεων
ενεργειακής διαχείρισης με ετήσια συνολική εγγυημένη εξοικονόμηση 
περίπου 6 εκατομμυρίων Ευρώ. 

 Στη Φινλανδία, η δυνατότητα της αγοράς της ενεργειακής διαχείρισης 
εκτιμάται να είναι περίπου 350–400 εκατομμύρια Ευρώ. Στην περίοδο 
1992–2003, σχεδόν 5.000 λογιστικοί έλεγχοι επιχορηγήθηκαν στη
Φινλανδία, καλύπτοντας περισσότερο από το 60% της συνολικής 
ενεργειακής χρήσης στη βιομηχανία και 91 εκατομμύρια τετραγωνικά
μέτρα στον τομέα των υπηρεσιών.   

 Στη Νορβηγία, οι επενδύσεις δράσεων ενεργειακής διαχείρισης είναι 
ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο στην αγορά. Στη Ρωσία η οικονομική 
υποστήριξη από την κυβέρνηση σε εταιρίες για δράσεις ενεργειακής
διαχείρισης είναι ανύπαρκτη οπότε και αυτές με τη σειρά τους στρέφονται
σε άλλους φορείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εταιρία Negawatt, 
η οποία έχει εφαρμόσει επιτυχώς μια σειρά έργων ενεργειακής διαχείρισης 
στο δημόσιο τομέα και κυρίως σε νοσοκομεία και λαμβάνει μια σταθερή,
τριμηνιαία πληρωμή από αυτά τα έργα, μετά από επαλήθευση της
συμφωνημένης εξοικονόμησης ενέργειας. Η εταιρία Negawatt ήταν σε 
θέση να αξιοποιήσει 110 χιλιάδες δολάρια των κεφαλαίων της, ώστε να 
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λάβει αργότερα πρόσθετη χρηματοδότηση ως επιχορήγηση από το U.S. 
Department of Energy και το United Nations Foundation για έργα σε 
νοσοκομεία στη Μόσχα. 

Ανατρέχοντας τη βιβλιογραφία [71-73], στις χώρες της Ασίας όπως την 
Ιαπωνία, οι εταιρίες έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες επενδυτικής υποστήριξης
για έργα ενεργειακής διαχείρισης στον εμπορικό και δημόσιο τομέα, όπου δεν
έχουν ληφθεί ικανοποιητικά μέτρα και δημιουργούνται μεγάλες καταναλώσεις
ενέργειας γεγονός που έχει αντίκτυπο στα τιμολόγια, ενώ υπάρχουν μερικές 
εταιρίες οι οποίες ειδικεύονται επιτυχώς στο βιομηχανικό τομέα. Η αγορά είναι
ακόμα ανώριμη και απουσιάζει κρατική οικονομική υποστήριξη και ενίσχυση,
αλλά το μέγεθός της τόσο για τον βιομηχανικό όσο και για τον εμπορικό τομέα 
υπολογίζεται σε 19 δισεκατομμύρια δολάρια. 
 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΞΕΝ 

Η επενδυτική υποστήριξη για υλοποίηση έργων ΕΞΕΝ σε τομείς όπως ο 
βιομηχανικός, ο τριτογενής (εμπορικός και δημόσιος) και ο οικιακός αποτελεί 
σημαντικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών. Η αναγκαιότητα ΕΞΕΝ ειδικά στη χρήση της ηλεκτρικής
ενέργειας οδηγεί σε αντικατάσταση ή βελτίωση του ενεργειακού εξοπλισμού
σε όλους τους τομείς με επακόλουθο την διατήρηση ή επίτευξη ακόμα
χειρότερων ενεργειακών βαθμών απόδοσης για κάθε δραστηριότητα.  
 
Συνεπώς σήμερα απαιτείται η επενδυτική υποστήριξη τέτοιων επενδύσεων από 
την πολιτεία χρησιμοποιώντας εθνικά και κοινοτικά κονδύλια τα οποία
ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Vine [68], συνήθως 
το υψηλότερο ποσοστό οικονομικής ενίσχυσης έργων ΕΞΕΝ παρουσιάζεται 
στον βιομηχανικό τομέα (ποσοστά μεγαλύτερα από 60%) σε χώρες όπως οι 
παρακάτω: Αίγυπτος, Κένυα, Ουκρανία, Ταϊλάνδη και Φιλιππίνες. Το 10-40% 
των συνολικών επενδύσεων έργων ΕΞΕΝ που ενισχύονται οικονομικά από τη 
πολιτεία αφορούν στον τριτογενή τομέα, ενώ στην Ινδία, Ιαπωνία και Μεξικό
το ποσοστό φτάνει τουλάχιστον το 50%.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις
εγκαταστάσεις των δημόσιων κτιρίων. Αντιθέτως, οι περισσότερες ενισχύσεις 
δεν αφορούν τον οικιακό τομέα. Σε 7 χώρες το 10% των δραστηριοτήτων των
εταιριών επικεντρώνεται σε αυτόν τον τομέα, ενώ στο Νεπάλ το 30% και στη 
Νότια Αφρική το 15%. 
 
Σε ότι αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αυστρία, Καναδά, Τσεχία, 
Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία και Πολωνία η ενίσχυση έργων για ΕΞΕΝ στο 
δημόσιο τομέα αγγίζει το 50%. Σύμφωνα με τον Bertoldi et al [69]: 

 Στη Σουηδία μέχρι σήμερα, οι επιδοτήσεις επενδύσεων για έργα ΕΞΕΝ 
απευθύνονται συνήθως στη βιομηχανία και στον τριτογενή τομέα 
(σπανιότερα στον οικιακό τομέα). Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά 
προγράμματα φαίνεται να λειτουργούν ικανοποιητικά, με εξοικονόμηση
που κυμαίνεται από 5% ως 50%. Ένα σημάδι ότι η αγορά δεν έχει
αναπτυχθεί μέχρι τώρα, είναι ότι η εταιρία είναι συνήθως εκείνη που
αναλαμβάνει την πρωτοβουλία χρηματοδότησης  σε μια σύμβαση. Η 
εφαρμογή έργων ΕΞΕΝ μέσω χρηματοδότησης των ίδιων των εταιριών στη 
βιομηχανία είναι δυσκολότερη, αλλά υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες
εξοικονόμησης ενέργειας. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από
βαριές βιομηχανίες, δεδομένου ότι αυτές διαθέτουν την ικανότητα να



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

 

Σελ. 2.44  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

διαπραγματευτούν τη μείωση των τιμών ενέργειας χωρίς να χρειαστεί να
μεταβάλλουν την κατανάλωση ενέργειας. 

 Στην Ιταλία αν και η κατανάλωση του οικιακού τομέα είναι ένα σημαντικό
κομμάτι της τελικής κατανάλωσης, η έλλειψη επενδυτικής υποστήριξης 
οδηγεί τις εταιρίες να δραστηριοποιούνται στον βιομηχανικό κυρίως 
τομέα. Επιπλέον, επεμβάσεις συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού
εκτελούνται πολύ συχνά στον τομέα των νοσοκομείων. Αυξημένο
ενδιαφέρον παρατηρείται στον τομέα του φωτισμού αλλά όχι με 
χρηματοδότηση από κεφάλαια των εταιριών και χωρίς οικονομική
ενίσχυση.  

 Στην Ολλανδία, η δυνατότητα τεχνικής εξοικονόμησης ενέργειας στα
κτήρια γραφείων, θεωρείται αρκετά σημαντική, ειδικά με τους υψηλούς
ενεργειακούς φόρους που επιβάλλονται, όπου περίπου το 50% της τιμής
του αερίου είναι φόρος, αλλά αποτελώντας το μοναδικό κίνητρο καθώς 
επενδυτική υποστήριξη δεν έχει καταγραφεί.  

 Στη Νορβηγία, η υποστήριξη των επενδύσεων για έργα ΕΞΕΝ παρέχεται 
από τις ίδιες τις εταιρίες και αφορούν κυρίως στον τριτογενή τομέα, αφού 
εκεί οι ενεργειακές δαπάνες είναι σημαντικές. Αυτό συμβαίνει λόγω της 
εμπειρίας που έχει αναπτυχθεί αλλά και στην ύπαρξη αρκετών κτηρίων, τα 
οποία διαθέτουν μονάδες παλαιάς τεχνολογίας με μεγάλη δυνατότητα για
ΕΞΕΝ. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στα κτήρια του δημόσιου τομέα
και ειδικά των δήμων. Η βιομηχανία  διαθέτει μεγάλες δυνατότητες
εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά θεωρείται ο δυσκολότερος τομέας της
αγοράς καθώς είναι πολύ δύσκολο για κάποια εταιρία να αναλάβει 
ολόκληρο το κεφάλαιο της επένδυσης και ταυτόχρονα επειδή οι τιμές
ενέργειας είναι χαμηλές και διότι οι βιομηχανικές διεργασίες είναι
ιδιαίτερα ενεργοβόρες. Παρ’ όλα αυτά, αρκετές εταιρίες εστιάζουν στη 
βιομηχανία, όπου τα περιθώρια επενδυτικής υποστήριξης δεν είναι ορατά. 

 Στη Γαλλική αγορά η εταιρία εξασφαλίζει τη επενδυτική υποστήριξη του 
έργου και οι τρέχουσες συμβάσεις της αγοράς αφορούν πρώτιστα στον
τριτογενή τομέα. Επιπλέον η συμπαραγωγή είναι ένα καλό παράδειγμα
επενδυτικής υποστήριξης έργων εφόσον χρησιμοποιείται από τους νέες 
ενεργειακές εταιρίες, ώστε να αυξήσουν το μερίδιο τους στην αγορά και η 
ανάπτυξη της αγοράς των συγκεκριμένων εταιριών έχει οδηγήσει στην
εισαγωγή μιας σειράς νέων υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, την 
υλοποίηση και τη λειτουργία μονάδων συμπαραγωγής. 

 Στη Μεγάλη Βρετανία, οι μικρότερες εταιρίες παροχής ενεργειακών 
υπηρεσιών είναι αδύνατο να στηριχτούν στα δικά τους κεφάλαια για την
πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων, αλλά από τη στιγμή που η κρατική
επιχορήγηση είναι περιορισμένη έως μηδαμινή αρκούνται σε έργα 
μικρότερης εμβέλειας. Οι υπάρχοντες επιδοτήσεις έργων ΕΞΕΝ αφορούν 
τόσο στον ιδιωτικό τομέα (εμπορικά κτήρια και βιομηχανία) όσο και στο 
δημόσιο τομέα (μεγάλα κρατικά νοσοκομεία, φυλακές και σωφρονιστικά 
ιδρύματα, κτιριακές εγκαταστάσεις τοπικής αυτοδιοίκησης).  

 Αντίθετα στην Ισπανία, οι ιδιωτικές εταιρίες είναι ιδιαίτερα ενεργές στο να
επιδοτούν επενδύσεις  και ο δημόσιος φορές IDEA επιδοτεί δράσεις ΕΞΕΝ 
στους μεγάλους ενεργειακούς βιομηχανικούς τομείς, σε μικρές / μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς επίσης και στα νοικοκυριά.  

 Στη Φιλανδία, το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας παραχωρεί
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επιδοτήσεις (15 – 20%) σε ορισμένους τύπους προγραμμάτων ΕΞΕΝ, αλλά
μόνο σε εκείνες τις κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου ο 
ιδιοκτήτης έχει υπογράψει μια εθελοντική συμφωνία με το Υπουργείο. Ο
κύριος πελάτης είναι η βιομηχανία (80%), ενώ για το δημόσιο τομέα 
υπάρχουν επίσης διάφορα μικρότερα προγράμματα που μπορεί να
εξασφαλιστεί κάποια επιδότηση. Οι πιο κοινοί τύποι επιδοτούμενων έργων 
ΕΞΕΝ αφορούν βελτιώσεις των βιομηχανικών διαδικασιών και των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού σε κτίρια. Τα εμπορικά κτήρια και 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι τομείς με μόνο μερικά δευτερεύοντα
προγράμματα και ελάχιστη χρηματοδότηση. 

Σε χώρες εκτός της Ευρώπης όπως στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον EIA [84], η 
υποστήριξη για επενδύσεις έργων ΕΞΕΝ περιλαμβάνει κρατική επιδότηση αλλά 
και χρηματοδότηση μέσω εταιρίας ανάλογα τον τύπο και τον προϋπολογισμό
του έργου. Τα έργα επικεντρώνονται στον τριτογενή τομέα (σχολεία,
πανεπιστήμια, νοσοκομεία, δημόσια κτήρια). Σύμφωνα με την βάση δεδομένων 
της NAESCO σε 1.200 έργα, οι χρηματοδοτήσεις στο τριτογενή τομέα 
αποτελούν περίπου το 88% της αγοράς, στη βιομηχανία το 8%, ενώ στον
οικιακό τομέα το 1%. Στον τριτογενή τομέα, το 31% των έργων
πραγματοποιούνται σε σχολεία, το 26% σε εγκαταστάσεις της κυβέρνησης, το
16% στον τομέα της υγείας και σε νοσοκομεία, ενώ το 11% σε πανεπιστήμια με 
σημαντική επενδυτική υποστήριξη από την πολιτεία. Από το 1995, η αγορά 
των σχολείων και των κυβερνητικών κτηρίων αποτελούν ένα συνεχώς
αυξανόμενο μερίδιο της δραστηριότητας των ενεργειακών εταιριών. 
 
Αντιθέτως στις χώρες της Ασίας η έλλειψη επενδυτικής υποστήριξης 
εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό εμπόδιο προώθησης των έργων ΕΞΕΝ στην
περιοχή. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [71], η επενδυτική υποστήριξη έργων 
είναι μια έννοια άγνωστη ακόμα στην Ιαπωνία όπου τα πιο διαδεδομένα είδη 
είναι η χρηματοδότηση μέσω παράλληλων κεφαλαίων, η συνεταιριστική
χρηματοδότηση και η πίστωση των εγκαταστάσεων. Ο χρόνος απόσβεσης είναι
πέντε έως έξι έτη. Ωστόσο, στα περισσότερα έργα ο χρόνος απόσβεσης είναι
μεγαλύτερος, με αποτέλεσμα οι εταιρίες να μην έχουν ιδιαίτερα κίνητρα ώστε 
να προχωρήσουν σε επενδύσεις λαμβάνοντας δάνεια.  
 
Αξίζει να σημειωθεί πως η ταχεία ανάπτυξη της κορεάτικης αγοράς [73] 
οφείλεται κυρίως σε ένα πρόγραμμα ισχυρής επενδυτικής υποστήριξης, το 
οποίο προωθήθηκε από την κυβέρνηση μέσω της KEMCO (Korea Energy 
Manegement Corporation). Έχοντας την εμπιστοσύνη του υπουργείου
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας, η KEMCO έχει παράσχει δάνεια για τα 
έργα μέσω καταρτισμένων χρηματοδοτικών οργανισμών.  Από το 1997 μέχρι 
το 2000, η αγορά στην Κορέα έχει παρουσιάσει αξιοπρόσεκτη ανάπτυξη και οι 
επενδύσεις στην κορεάτικη αγορά εταιριών ειδικά, για τον τομέα του 
φωτισμού, έχουν αυξηθεί σημαντικά, από 5,99 εκατομμύρια δολάρια το 1997
σε 75,79 εκατομμύρια δολάρια το 2000.  
 
Η πολιτεία τώρα εξετάζει την παροχή μέτρων επενδυτικής υποστήριξης για την 
προώθηση των εταιριών ειδικά στο δημόσιο τομέα. Σήμερα, μερικές από τις
μεγάλες εταιρίες έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον τους στις βιομηχανικές
διεργασίες και στην ανάκτηση θερμότητας από τα απόβλητα, όπου αναμένεται 
μεγαλύτερη ΕΞΕΝ από ότι από την αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού.
Τέλος στις Φιλιππίνες [71], η πολιτεία το 1995 έδωσε επιχορηγήσεις και 
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επέτρεψε ευνοϊκά δάνεια να παρασχεθούν σε εταιρίες ενεργειακών υπηρεσιών
για έργα ΕΞΕΝ. 
 

 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Η μεγάλη επένδυση κεφαλαίου που απαιτείται για την υλοποίηση επενδύσεων
που μπορούν να αναλάβουν οι ενεργειακές εταιρίες μαζί με το μεγάλο ρίσκο 
που εμπεριέχουν καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την πλήρη και 
αποτελεσματική χρηματοδότηση έργων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την 
περιορισμένη ή και ανεπαρκή κρατική επιχορήγηση σε μερικές περιπτώσεις, 
ενισχύει την ανάγκη για εξεύρεση και προώθηση σύγχρονων και συνήθως 
τρίτων χρηματοδοτικών πηγών ικανών για την οικονομική κάλυψη των
κονδυλίων των ενεργειακών επενδύσεων, με τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται κέρδος τόσο για τις εταιρίες όσο και για την χρηματοδοτική
πηγή αλλά και για τον χρήστη, στον οποίο παραμένει η εκμετάλλευση του 
έργου.  
 
Οι σύγχρονες χρηματοδοτικές πηγές είναι σημαντικές για την εξέλιξη του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών καθώς αποτελεί
την πιο αξιόπιστη, αποδοτική και συμφέρουσα λύση για την ανάπτυξη και
ενδυνάμωση της ενεργειακής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
Bertoldi [81], στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ήδη έχουν αρχίσει να στρέφονται από τις κλασσικές μορφές χρηματοδότησης
όπως η αυτοχρηματοδότηση ή ο δανεισμός σε μηχανισμούς χρηματοδοτήσεων
όπως η ΧΑΤ ή σε συμβάσεις τύπου Σύμβαση Ενεργειακής Αποδοτικότητας – ΣΕΑ
(όπως περιγράφτηκαν παραπάνω). Στη Μεγάλη Βρετανία οι ΕΠΕΥ ακόμα και 
όταν διαθέτουν σημαντικό κεφάλαιο χρησιμοποιούν την διαδικασία ΧΑΤ με
δανεισμό από τις τράπεζες. Οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα είναι πολύ
ενεργά στη χρηματοδότηση έργων. Η Γαλλία είναι μεγάλος οπαδός της 
σύμβασης της από κοινού εξοικονόμησης, ενώ στην Ιταλία οι πιο διαδεδομένοι 
τύποι συμβάσεων είναι στην χώρα είναι η συμμετοχή στα εξοικονομούμενα και 
η first out. 
 
Στη Σουηδία, οι παραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ [57], άρχισαν να 
υποστηρίζονται από ένα χρηματοδοτικό οργανισμό. Άλλες εταιρίες
υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση, αλλά η 
καθιέρωση επιβοηθητικής εγγύησης αποτελεί μια αδυναμία. Παρόλα αυτά, τα 
μικρότερα έργα έχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα στην εύρεση
χρηματοδότησης. Στους φορείς χρηματοδότησης η έλλειψη ενδιαφέροντος
οφείλεται στα μικρά χρηματικά ποσά που σχετίζονται με αυτά τα έργα. 
 
Στην Ισπανία, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ισπανικής αγοράς είναι η
ύπαρξη σύγχρονων χρηματοδοτικών πηγών. Η ΧΑΤ είναι ένας δημοφιλής 
μηχανισμός παρεχόμενος τόσο από περιφερειακές και τοπικές ενεργειακές
εταιρίες, όσο και από το IDAE. Ο αριθμός τραπεζών και άλλων ιδρυμάτων
χρηματοδότησης που πραγματοποιούν τα ενεργειακά προγράμματα με τη
βοήθεια της ΧΑΤ αυξάνεται ραγδαίως. Αντιθέτως στην Φινλανδία τα εμπόδια 
στην προώθηση σύγχρονης χρηματοδότησης είναι μεγάλα. ΟΙ προσπάθειες με 
στόχο να κερδισθεί η προσοχή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων αποβαίνει προς το
παρόν άκαρπη καθώς όσο η αγορά δεν είναι αρκετά μεγάλη, χρηματοδοτικά
ιδρύματα δεν ενδιαφέρονται οπότε είναι δύσκολο να επεκταθεί η αγορά. 
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Για χώρες εκτός της Ευρώπης η πολιτική και οικονομική κατάσταση χωρών
όπως η Ρωσία δυσχεραίνει ακόμα πιο πολύ τις προσπάθειες εξεύρεσης τρίτων
χρηματοδοτικών πηγών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως η εταιρία Eps, μια 
αμερικάνικη εταιρία, έχει υλοποιήσει ένα έργο 10 εκατομμυρίων δολαρίων με
χρηματοδότηση από την World Bank. Η εταιρία Negawatt έχει προβεί σε 
συζητήσεις με την τράπεζα EBRD για τη λήψη μέχρι και 5 εκατομμυρίων 
δολαρίων ως χρηματοδότηση για ενεργειακά έργα, αν και έχει αποφασίσει να 
μην συνεχίσει το έργο, λόγω του υψηλού οικονομικού κινδύνου εξ’ αιτίας της
έλλειψης ιδιωτικού κεφαλαίου.  
 
Στις ΗΠΑ από την άλλη φαίνεται να έχουν αναπτυχθεί ποικίλα είδη σύγχρονων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών για υποστήριξη έργων που μπορούν να 
αναλάβουν οι ενεργειακές εταιρίες. Τα διαθέσιμα είδη χρηματοδότησης για 
ενεργειακές επενδύσεις περιλαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω τράπεζας, άμεση
χρηματοδότηση από τον πελάτη, χρηματοδότηση μέσω εταιρίας και μίσθωση 
(leasing). Η δημοφιλέστερη μορφή χρηματοδότησης μίσθωσης έργων
ενεργειακής αποδοτικότητας είναι μέσω μίσθωσης κεφαλαίου (capital leases), 
όπου κάθε εταιρία και πελάτης μπορεί να επιλέξει χρηματοδοτικό τρόπο και
πηγή ανάλογα με την δραστηριοποίησή τους και τον τρόπο λειτουργίας τους 
[84]. 
 
Στις Φιλιππίνες κάποια ιδιωτικά ιδρύματα όπως το Energy Development and
Utilization Foundation Inc. (EDUFI), η ένωση Energy Management Association
of the Philippines (ENMAP), και η Preferred Energy, Incorporated’ (PEI),
επιδοτούν προγράμματα DSM και ενισχύουν την ανάπτυξη στην πράξη
κατάλληλων σχεδίων σύγχρονης χρηματοδότησης με στόχο την πραγματική 
εφαρμογή ενεργειακών έργων. Ωστόσο, εμπόδια και αμφιβολίες υφίστανται 
στην είσοδο περισσότερων χρηματοδοτικών φορέων με αποτέλεσμα την μικρή 
σε σχέση με τα μεγέθη των χωρών ενεργειακή αγορά [73]. 
 

2.5.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΕ – ΕΞΕΝ 

Μέχρι σήμερα, η ενίσχυση της απασχόλησης στους τομείς ΑΠΕ και ΕΞΕΝ δεν
αποτελούσε ιδιαίτερα βασική προτεραιότητα της κάθε χώρας. Σαν
αποτέλεσμα, ο περιορισμένος αριθμός ανθρώπων που συνήθως απασχολείται 
στους τομείς αυτούς δε συμβάλει στην ενίσχυση του κοινωνικού 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Η παραπάνω 
ανάγκη έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάθεση περισσοτέρων 
κονδυλίων με στόχο την σταδιακή στήριξη της απασχόλησης, ώστε να 
δημιουργηθεί μια ισχυρή επαγγελματική ομάδα από στελέχη τα οποία θα
απασχολούνται σε εταιρίες που παράγουν ενέργεια από ΑΠΕ και εταιρίες οι 
οποίες θα παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Πιο 
αναλυτικά: 

 Η εργασιακή αγορά των παραγωγών ΑΠΕ της Δανίας μετά την
απελευθέρωσή της το 2000, σύμφωνα με τον EREC [52], ωθείται από τη 
κυβέρνηση στην ενίσχυση της απασχόλησης των εταιριών σε μια 
προσπάθεια όχι μόνο να βελτιώσει την υπάρχουσα κατάσταση αλλά και να
θέσει τις υποδομές για ένα ασφαλές πέρασμα σε πιο καθαρές μορφές
ενέργειας. 
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 Το 2000 η μελέτη του πανεπιστημίου του Bochum της Γερμανίας [85], 
εκτίμησε ότι η ενίσχυση των ΑΠΕ στη χώρα θα οδηγούσε σε νέες 
βελτιωμένες προοπτικές απασχόλησης. Επιπλέον, το 2006 δημοσιεύθηκε η 
μελέτη των Hillebrand et al. [86] η οποία παρουσίασε τη πρόβλεψη ότι στο 
μέλλον θα προκύψει μια αύξηση της απασχόλησης περίπου 33.000 νέων
θέσεων στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ. Επίσης, εκτιμάται ότι 1,37 εκατ. 
εργαζόμενοι απασχολούνταν σε συσχετιζόμενους τομείς το 1998. Το 66%
αυτών αφορούσε παροχή υπηρεσιών, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 
συσχετιζόταν με θέματα προώθησης των ΑΠΕ [87]. 

 Σύμφωνα με τον EREC [88], στην Αυστρία το 1997 περίπου 15.000 άτομα 
απασχολούνταν άμεσα στην αγορά των φιλικών ενεργειακά τεχνολογιών.
Ένα σημαντικό κομμάτι της απασχόλησης (σχεδόν το 20%) συνδέεται με 
τους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ όπου τα τελευταία χρόνια η απασχόληση στη χώρα 
αυξήθηκε κατά 5,2% το χρόνο. 

 Στη Γαλλία συσχετιζόμενες δραστηριότητες απασχολούσαν άμεσα περίπου
309.000 ανθρώπους το 1999 ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1,6% της
εσωτερικής απασχόλησης [89].  

 Στην Ιρλανδία τουλάχιστον 4.400 άνθρωποι απασχολούνται στους τομείς
ΑΠΕ-ΕΞΕΝ. Ο ιδιωτικός τομέας με 225 ΕΠΕΥ απασχολούσε περίπου 1.700
άτομα το 1997. Στο δημόσιο τομέα απασχολούνται 2.000 εργαζόμενοι και 
περίπου 800 άτομα έμμεσα σε έργα υποδομής [90]. 

 Στην Ολλανδία το 1997 απασχολούνταν άμεσα τουλάχιστον 92.000 άτομα,
περίπου 1,3% της συνολικής απασχόλησης στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ. Το 26% 
οφείλεται στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παρουσίασε την περίοδο 1995-
1997 αύξηση 13% τον χρόνο, λόγω της μετατροπής δημόσιων σε ιδιωτικούς 
φορείς [91]. 

 Στην Πορτογαλία  το 1997 η απασχόληση σε τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ εκτιμάται ότι 
ήταν περίπου 3.400. Περίπου 600 ιδιωτικές εταιρίες απασχολούνται με την
παραγωγή περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το 65% των
εταιριών αυτών απασχολούσαν  λιγότερο από 5 άτομα, ενώ το 50% του
συνόλου των εργαζομένων απασχολείται σε 35 μόνο εταιρίες [92]. 

 Ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης σε συσχετιζόμενους τομείς στην 
Ισπανία ήταν 14% το χρόνο πολύ παραπάνω από τον μέσο ρυθμό
ανάπτυξης του συνόλου της οικονομίας [93].  

 Στη Σουηδία ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην συσχετιζόμενη
αγορά ήταν 42.500 άτομα το 1999. Ο δημόσιος τομέας κάλυπτε το 55% της 
αγοράς, ενώ μετά από σημαντικές ιδιωτικοποιήσεις το ποσοστό έφτασε
στο 30% και συνεχίζει να βρίσκεται σε καθοδική πορεία. Αξιοσημείωτη
είναι η ανάπτυξη του τομέα της παροχής συμβουλών με ρυθμό αύξησης
εργαζομένων και τζίρου στο 10% ανάμεσα στο 1998-1999. [94]. 

 Στη Μεγάλη Βρετανία, η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα σε ότι αφορά 
στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ δημιούργησε 166.000 θέσεις εργασίας. Η 
σταθεροποίηση της βιομηχανίας έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό τα
τελευταία 10 χρόνια με κύρια αίτια τις συγχωνεύσεις και την απόκτηση
γνώσης, γεγονός που δεν επηρέασε τα επίπεδα απασχόλησης [95]. 
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ 

 Η κοινωνική αποδοχή είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη νέων
παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ. Ειδικότερα, όταν τα έργα είναι μικρότερης 
κλίμακας οι αλληλοεπιδράσεις με την κοινωνία είναι ακόμα μεγαλύτερη. 
Συγκεκριμένα, το μειωμένο ενδιαφέρον που μπορούν να φέρουν αντιλήψεις
τοπικών φορέων στην δραστηριοποίηση των ενεργειακών εταιριών στην
περιφέρεια χρειάζεται να αλλάξει. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
προσπαθειών για ενίσχυση της δημιουργίας περιβαλλοντικής ενεργειακής
συνείδησης των πολιτών της περιφέρειας με ενημέρωσή τους τόσο για τα
πλεονεκτήματα των ενεργειακών δραστηριοτήτων των εταιριών όσο και για 
τις προοπτικές  ανάπτυξης των εργασιακών θεμάτων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, αποτελεί η Αυστρία, όπου, σύμφωνα με τον EREC [88], η 
ανάπτυξη της αγοράς ΑΠΕ οφείλεται σε ένα βαθμό και στο γεγονός ότι
δημόσια κονδύλια έχουν χρησιμοποιηθεί για την πληροφόρηση των 
καταναλωτών για τα οφέλη και τις δυνατότητες της συγκεκριμένης αγοράς και
για πληροφόρηση των πιθανών πελατών της συγκεκριμένης αγοράς.  
 
Το πρόγραμμα Sustainable Energy Europe 2005-2008 [96] αποτελεί μια 
ευρωπαϊκή καμπάνια που σκοπό έχει να ενισχύσει την κοινωνική αποδοχή των 
περιβαλλοντικά φιλικών ενεργειακών τεχνολογιών και έτσι να διαμορφώσει
ένα νέο τοπίο στην ενεργειακή αγορά. Οι περιοχές δράσης της καμπάνιας
εκτός από την περιφέρεια, τις πόλεις και τα νησιά, περιλαμβάνουν γενικότερα
τις μεταφορές, τον εμπορικό και τον τριτογενή τομέα. Πιο συγκεκριμένα, στον 
κτιριακό τομέα οι ΑΠΕ μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο, ενώ στον
φωτισμό επιδιώκεται η προώθηση τεχνολογιών και προϊόντων, επιταχύνοντας
την διείσδυση τους στην αγορά. 
 
Το 2005 το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης [97] δημοσίευσε μια έκθεση με θέμα 
την κοινωνική εκμάθηση και δημόσια πολιτική χρησιμοποιώντας το
παράδειγμα ενός ενεργειακά-συνειδητοποιημένου χωριού της Αγγλίας  που 
είχε κερδίσει σε ένα σχετικό διαγωνισμό. Τα συμπεράσματα της έρευνας
χρησιμοποιήθηκαν για να επεξηγήσουν πως η κοινωνική αποδοχή μπορούσε
να επιτευχθεί μέσα σε μία λογική χρονική περίοδο, ενώ καταλήγοντας 
προτεινόταν ένα μοντέλο εκμάθησης βέλτιστης ενεργειακής χρήσης σε οικιακό
επίπεδο που θα συνδύαζε την ενεργειακή συνειδητοποίηση, τη δράση και την 
απόκτηση εμπειρίας. 
 
Το 2001 έρευνα από το πανεπιστήμιο Chennai [98] πραγματοποιήθηκε με τη 
μέθοδο του Delphi για τον καθορισμό του επιπέδου κοινωνικής αποδοχής και
τον προσδιορισμό των προβλημάτων από τη χρησιμοποίηση των ΑΠΕ. Το
ερωτηματολόγιο αφορούσε την ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια και την
βιομάζα λαμβάνοντας υπ’ όψιν οικονομικούς, τεχνολογικούς, κοινωνικούς και
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το ερωτηματολόγιο εστάλη σε διάφορους
συμμετέχοντες όπως ακαδημαϊκοί, βιομήχανοι, επιστήμονες, φορείς χάραξης 
πολιτικής και άλλοι χρήστες. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι στο 97,9%
των περιπτώσεων υπήρξε συναίνεση. 
 
Το 1998 το πανεπιστήμιο του Cape Town της Νότιας Αφρικής δημοσίευσε μια
μελέτη [99] που αφορούσε την κοινωνική αποδοχής των ΑΠΕ. Σύμφωνα με τη 
μελέτη, μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει η
χώρα στη μετά-απαρτχάιντ περίοδο ήταν η ανάπτυξη της κοινωνικής αποδοχής 
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με στόχο την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της. Η μελέτη αναφέρει ότι σε
επίπεδο νοικοκυριών, έγινε έντονη προσπάθεια κοινωνικής αποδοχής σε 
θέματα ΑΠΕ, ώστε να βελτιωθούν μακροπρόθεσμα οι συνθήκες ζωής και να 
ανέβει το βιοτικό επίπεδο ιδιαίτερα των ασθενέστερων οικονομικά κοινωνικών 
τάξεων.  
 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΕ – ΕΞΕΝ 

Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο για την ενίσχυση της κοινωνικής / 
πολιτιστικής διάστασης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών. Από την άλλη, η έλλειψη εκπαιδευτικής πολιτικής για 
ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας καθιστά μια χώρα ανίκανη να εκμεταλλευτεί 
τα οφέλη τέτοιων δραστηριοτήτων τους και τις δυνατότητες που
παρουσιάζονται από την χρήση τους ενόψει των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων
που θέτει η κλιματική αλλαγή. 
 
Σύμφωνα με τον EREC [88], η ανάπτυξη της αυστριακής αγοράς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ
οφείλεται σε ένα βαθμό και στο γεγονός ότι δημόσια κονδύλια έχουν
χρησιμοποιηθεί για τις δραστηριότητες εκπαίδευσης και στήριξης των
ικανοτήτων του προσωπικού των εταιριών αυτών αλλά και για την
πληροφόρηση των καταναλωτών για τα οφέλη και τις δυνατότητες της αγοράς 
ΑΠΕ-ΕΞΕΝ και για πληροφόρηση των πιθανών πελατών της συγκεκριμένης
αγοράς. Επιπλέον, η κυβέρνηση της Ιταλίας έχει επενδύσει μέσω κοινοτικών
οδηγιών και προγραμμάτων πάρα πολλά στην κατάρτιση και στην ανάδειξη 
των ικανοτήτων του προσωπικού των ενεργειακών εταιριών καθώς και στην 
εκπαίδευση με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ενθαρρυντικά αποτελέσματα
στον τομέα της συμπαραγωγής ή του φωτισμού [60]. 
 
Σύμφωνα με τον Vine [29], στις ΗΠΑ στο τέλος της δεκαετίας του ’80 οι 
ενεργειακές εταιρίες αν και είχαν μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης και επαφές με 
μεγάλους πελάτες, στερούνταν σε γνώσεις οι οποίες απαιτούνται για να 
αναπτυχθούν επιχειρηματικά. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρίες
είχαν ουσιαστικά υποστηρικτικό ρόλο, αφού βοηθούσαν και στήριζαν το
προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, το οποίο στην πραγματικότητα παρείχε
τις υπηρεσίες. Η συνεχιζόμενη κατάρτιση είχε σαν αποτέλεσμα της ενίσχυση
των εταιριών στις αρχές της δεκαετίας του '90 και οι πελάτες έδειξαν
εμπιστοσύνη να υιοθετήσουν τεχνολογίες ΕΞΕΝ. Αντίστοιχα, το Υπουργείο 
Εμπορίου της Κορέας προσπαθεί να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των
ενεργειακών εταιριών μέσω της ενημέρωσης των καταναλωτών του δημόσιου 
τομέα για τις δυνατότητες των εταιριών [73]. 
 
Η μελέτη του CEFN [100] κατέληξε ότι ενώ η εκπαίδευση του κοινού έχει 
μεγάλη σημασία από μόνη της, δεν οδηγεί σε αποτελέσματα εφόσον δεν
υπάρχει αντιστοιχία με την αγορά. Επιπλέον, η μελέτη προσδιορίζει το επίπεδο 
που βρίσκεται η συσχετιζόμενη γνώση και προτείνει εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, οι οποίες αν γίνουν συλλογικά θα προωθήσουν την αγορά 
ΑΠΕ.  
 
Η μελέτη του Focus [101], αρχικά περιγράφει το ρόλο της εκπαίδευσης των 
νέων ως μέσο για αλλαγή νοοτροπίας στον ενεργειακό τομέα με τελικό σκοπό 
να προωθηθεί στα σχολεία η ενεργειακή αντίληψη και να προκληθούν αλλαγές 
στη συμπεριφορά τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, των
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οικογενειών  και  να επεκταθεί στην κοινωνία γενικότερα. 
 
Η μελέτη του ACCC δημοσιεύθηκε το 2004 [103] με θέμα τις προκλήσεις  και τις 
ευκαιρίες της αγοράς των παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ, δίνοντας έμφαση 
στη δημόσια εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση στον Καναδά. Η μελέτη
εξετάζει τόσο τα υπάρχοντα όσο και τα απαιτούμενα  επιμορφωτικά
προγράμματα που στοχεύουν στην κατάρτιση των τεχνικών σε θέματα ΑΠΕ. Τα
τρέχοντα εκείνη την εποχή προγράμματα επιμόρφωσης ήταν ανεπαρκή για την 
αντιμετώπιση των επερχόμενων αναγκών της χώρας. Πολλές συσχετιζόμενες
εταιρίες παρουσίαζαν σοβαρές ελλείψεις σε κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό. Τα παραπάνω οδήγησαν τους εκπαιδευτικούς και τις
συσχετιζόμενες εταιρίες σε ένα ευρύ διάλογο με σκοπό να αντιμετωπιστεί το
κοινό πρόβλημα. 
 
Το 2003 το πανεπιστήμιο του Kragujevac της Σερβίας δημοσίευσε μια μελέτη
[104] για την εκπαίδευση και κατάρτιση των ΑΠΕ στη Σερβία και το
Μαυροβούνιο. Διαπιστώθηκε ότι τα πανεπιστήμια της χώρας δεν έδιναν 
διπλώματα στον τομέα των ΑΠΕ καθώς και ότι ορισμένα θέματα ηλιακής και
αιολικής ενέργειας διδάσκονταν μόνο σε επίπεδο πτυχίου. Ενώ, σε
προπτυχιακό επίπεδο η εκπαίδευση σε θέματα ηλιακής ενέργειας και
βιοενέργειας βρίσκονταν σε πολύ θεωρητικό στάδιο με αποτέλεσμα να είναι 
ανεπαρκής και σύμφωνα με την μελέτη θα έπρεπε  να ενταθεί και να επεκταθεί
στο  άμεσο μέλλον. 
 
Το 2002 δημοσιεύθηκε μια αναφορά του πανεπιστημίου του Χονγκ-Κονγκ [105] 
για το σχολικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ηλιακή ενέργεια. Το πρόγραμμα 
είχε σαν στόχο μέσα από εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε σχολεία πρώτον,
την κατανόηση και συνειδητοποίηση  από τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της συνεισφοράς των ανανεώσιμων τεχνολογιών
στη καθημερινή ζωή και δεύτερον την απόκτηση εμπειρίας των τοπικών
συσχετιζόμενων κατασκευαστών στον τομέα της τεχνολογίας των ΑΠΕ.  
 
Το 2002 δημοσιεύθηκε μία μελέτη [106] για την εκπαίδευση πάνω σε θέματα 
ΑΠΕ στην Μποτσουάνα αναλύοντας τη θέση, τις ανάγκες και προτείνοντας 
λύσεις μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα. Εκείνη την περίοδο, η έλλειψη
εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού για την επισκευή και συντήρηση των
συσκευών ηλιακής ενέργειας είχε οδηγήσει στην αχρησία των συσκευών, στην
απώλεια εισοδήματος και στην μείωση της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού 
κοινού στις τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας. Σαν αποτέλεσμα η κυβέρνηση 
προχώρησε στην αξιολόγηση των αναγκών σε θέματα εκπαίδευσης του
εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες ΑΠΕ μέσω ανάθεσης σχετικών 
μελετών. 
 
Το 2001 το Ασιατικό ινστιτούτο τεχνολογίας της Ταϊλάνδης δημοσίευσε μια
έκθεση [107] για την εκπαίδευση που παρείχαν τα πανεπιστήμια σε θέματα
ανανεώσιμης ενέργειας αναφέροντας ότι η ταχεία άνοδος που παρατηρούνταν
για υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευση θα συνεχιζόταν και στα επόμενα χρόνια. 
Το διαδίκτυο αναμενόταν να παίξει καθοριστικό ρόλο για την εκπαίδευση 
γενικά στον τομέα των ΑΠΕ. Την περίοδο εκείνη, το τοπίο της συσχετιζόμενης
εκπαίδευσης χαρακτηριζόταν από μεγάλη ανομοιομορφία στη διάρκεια, στη
σειρά και στον τρόπο προσέγγισης των μαθημάτων όπως επίσης και στην
έμφαση που δίνονταν στον τομέα της έρευνας. Καταλήγοντας, τονίζονταν η
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ανάγκη για τον καθορισμό συγκεκριμένων οδηγών και προτύπων σχετικά με
τα ακαδημαϊκά προγράμματα ΑΠΕ. 
 
Το 2000 μια έκθεση του πανεπιστημίου του Murdoch της Αυστραλίας [108] 
ασχολήθηκε με θέμα τις δυνατότητες, τις πρακτικές και τις προκλήσεις της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των ΑΠΕ με τη χρήση του διαδικτύου.
Το συγκεκριμένο κέντρο μέσω τριτοβάθμιων προγραμμάτων κατάρτισης 
στόχευε να βοηθήσει στην ικανοποίηση της αυξανόμενης ανάγκης για
περισσότερους επιστήμονες, μηχανικούς και φορείς χάραξης πολιτικής που θα
είχαν τη γνώση και την εμπειρία που απαιτείται για την ανάπτυξη και
εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων και πολιτικών στον τομέα των ΑΠΕ. 
Ως μέρος αυτού του στόχου δημιουργήθηκε μια σειρά προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών μαθημάτων στην τεχνολογία και στα συστήματα των ΑΠΕ, σε
θέματα ενεργειακής πολιτικής και απόδοσης καθώς και σε ζητήματα για το
φαινόμενο του θερμοκηπίου που θα είναι διαθέσιμα σε όλους μέσω του 
διαδικτύου.  
 
Το 2000 ο Paul-Georg Gutermuth  δημοσίευσε μία μελέτη [109] για τα 
αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το κράτος για την ενίσχυση και
επέκταση της εκπαίδευσης των ΑΠΕ αναφέροντας το παράδειγμα της 
Γερμανίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, μια αποφασιστική αύξηση του μεριδίου των
ΑΠΕ στην ενεργειακή παροχή θα μπορούσε εκείνη την εποχή να επιτευχθεί
μόνο μέσα από υποστήριξη της εκπαίδευσης.  
 
Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι προτεραιότητες συνδέονται με την 
αποτελεσματικότητα εκπαίδευσης πολιτών και στελεχών με σκοπό τη
διαμόρφωση ενιαίας και κατάλληλης παιδείας γύρω από τους τομείς των ΑΠΕ-
ΕΞΕΝ. Η επιτυχής δραστηριοποίηση των ενεργειακών εταιριών είναι
αλληλένδετη με την ύπαρξη σε αυτές ενός ικανού αριθμού εξειδικευμένου και 
καταρτισμένου προσωπικού. Με στόχο να προωθηθεί στην Ευρώπη 
μεγαλύτερη ενίσχυση της ΕΞΕΝ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στοχεύει στη δημιουργία μιας πολιτικής που θα αυξήσει την
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης στην Ευρώπη, θα εγγυηθεί ενεργειακό 
απόθεμα και θα βοηθήσει την Ευρώπη να φέρει εις πέρας τις τεράστιες
προκλήσεις του σήμερα και του αύριο [102]. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
υποστήριξης παρουσιάζονται παρακάτω:  

 Στη Γερμανία, μέχρι το 2005 εννέα σχολεία στο Rathenow της ανατολικής 
Γερμανίας είχαν παρουσιάσει σημαντικές προόδους σε θέματα ΕΞΕΝ. Μετά
τα τρία πρώτα χρόνια εφαρμογής ενός σχετικού προγράμματος, οι 
μειώσεις σε κάθε περίπτωση κυμάνθηκαν ανάμεσα στο 10% και 15% με
συνολικό οικονομικό όφελος 35.000 Ευρώ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους 2002-2003 εκατό σχολεία από οχτώ διαφορετικές 
χώρες συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα που σκοπό είχε να βελτιώσει
αφενός την συνειδητοποίηση μαθητών ηλικίας 10 με 14 ετών και αφετέρου
να οδηγήσει στη σωστή και αποδοτική χρήση της ΕΞΕΝ. Το πρόγραμμα 
περιελάμβανε ενεργειακές επιθεωρήσεις σπιτιών και σχολείων. Στο τέλος 
της σχετικής περιόδου, όλα τα σχολεία είχαν παρόμοια επίπεδα επιτυχίας. 

 Το πρώτο εξάμηνο του 2003 στην περιοχή της νοτιοδυτικής Ισπανίας, η 
ενεργειακή εταιρεία Agenex προώθησε ένα πρόγραμμα ΑΠΕ στα σχολεία 
στοχεύοντας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
10 με 17 ετών. Το πρόγραμμα επισκέφτηκε 10 σχολεία και έφθασε σε
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σχεδόν 1.000 μαθητές με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα.  

 Το 2002 στα σχολεία της Αγκώνας της Ιταλίας εφαρμόστηκε ένα 
πρόγραμμα πληροφόρησης των μαθητών για τη σπουδαιότητα των ΑΠΕ
και της ΕΞΕΝ. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 700 μαθητές, 50 δάσκαλοι κατά
την διάρκεια 32 παρουσιάσεων καθώς και 11 επισκέψεις σε τοπικές
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας μέσω ανεμοστρόβιλων. 

 Το 2003 στην Πολώνία αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα εκμάθησης σε
σχολικό επίπεδο πάνω σε θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕΝ με τη χρήση ενός
ενεργειακού λεωφορείου που περιόδευε ανά την χώρα διοργανώνοντας
σχετικές επιδείξεις. Το ενεργειακό λεωφορείο είχε επισκεφθεί πάνω από 
200 δήμους στην Πολωνία έχοντας προσελκύσει πάνω από 50.000
επισκέπτες, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τον αρχικά προβλεπόμενο. 

 Το 2003 και 2004 διοργανώθηκαν στην Ιρλανδία διάφορες εκδηλώσεις με
σκοπό να φέρουν τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πιο κοντά 
στις έννοιες των ΑΠΕ και της ΕΞΕΝ μέσα από διαγωνισμούς, εκδηλώσεις,
την περιοδεία σε 27 σχολεία ενός ενεργειακού λεωφορείου, και τέλος την
καθιέρωση της εθνικής εβδομάδας ενεργειακής συνειδητοποίησης.  

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύεται η περιφερειακή ενεργειακή 
πολιτική ώστε να υποστηρίζονται μεταξύ άλλων και έργα που μπορούν να 
αναλάβουν οι ενεργειακές εταιρίες. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται 
κίνητρα για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ-ΕΞΕΝ στην περιφέρεια και κατ’ 
επέκταση για τη δημιουργία περισσοτέρων ενεργειακών εταιριών. Επιπλέον, η
περιφέρεια παρουσιάζει μεγαλύτερες ευκαιρίες για ανάπτυξη μια σειράς 
έργων, όπως  στην περίπτωση της εγκατάστασης ηλιακών θερμικών
συστημάτων ή για τους αγρότες που θέλουν να καλλιεργήσουν νέες
ενεργειακές φυτείες.  Ταυτόχρονα, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις των κρατών 
μελών προτείνονται κίνητρα για την πρόκληση ενδιαφέροντος από πλευράς 
των εταιριών για την ανάπτυξη τους στην περιφέρεια.  
 
Η σημασία της ανάπτυξης ενεργειακών εταιριών στην περιφέρεια είναι
μεγάλη. Πράγματι, το 1995 μια μελέτη από την Αυστρία [110] παρουσίαζε τις
εκτιμήσεις για την τότε πορεία της ανάπτυξης του τομέα της ΕΞΕΝ στην
περιφέρεια. Χρησιμοποιήθηκε μια ομοιόμορφη ανάλυση των εθνικών και 
περιφερειακών ενεργειακών ισορροπιών και αθροίζοντας αυτές τις ισορροπίες
αρχικά για τρεις βασικές οικονομικές περιοχές και στη συνέχεια σε παγκόσμια
σύνολα. Επιπλέον, το 2005 δημοσιεύθηκε από το πανεπιστήμιο Jaen της
Ισπανίας μια μελέτη [111] που αφορούσε τον περιφερειακό ενεργειακό 
προγραμματισμό καθώς και του αντίκτυπου που θα επέφερε στον τομέα των 
παραγωγών ΑΠΕ. Στο παραπάνω πλαίσιο, εφαρμόστηκε ο στρατηγικός
σχεδιασμός στοχεύοντας σε μια σημαντική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
της επαρχίας Jaen, μιας περιοχής της νότιας Ισπανίας η οικονομία της οποίας 
είναι κυρίως βασισμένη στη γεωργία. Υπό την ηγεσία της τότε τοπικής
περιφερειακής αρχής και του πανεπιστημίου του Jaen, τα βασικά τοπικά
ιδρύματα συνενώθηκαν για να προτείνουν την επεξεργασία ενός κοινού 
στρατηγικού σχεδίου για ολόκληρη την περιοχή, δίνοντας έμφαση στην 
εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πόρων, κυρίως της ηλιακής και της ενέργεια
βιομάζας.  
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Επιπλέον το 2005 σύμφωνα με σχετική ανάλυση [112] που αφορούσε τον 
αντίκτυπο της ΕΞΕΝ και του περιβάλλοντος σε περιφερειακό επίπεδο,
βελτιώσεις στην παραγωγικότητα των τοπικών ενεργειακών εταιριών έχουν 
προταθεί ως μέτρο επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης καθώς αποτελούν ένα
σημαντικό στόχο των βρετανικών αρχών. Ωστόσο, οι προσομοιώσεις μέσω 
υπολογισμών ενός γενικού μοντέλου ισορροπίας στη Σκοτία κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η ενίσχυση των ΕΠΕΥ θα υποκινούσε την ενεργειακή 
παραγωγή και κατανάλωση και θα οδηγούσε σε μια επιδείνωση των
περιβαλλοντικών δεικτών στην περιφέρεια. Παρόλο αυτά, η ανάλυση κατέληξε
ότι οι πολιτικές που στοχεύουν στην προώθηση της ΕΞΕΝ δεν είναι από μόνες
τους επαρκείς για να εξασφαλίσουν βελτιώσεις στο περιβαλλοντικό τομέα, 
καθώς απαιτείται και η χρήση περιφερειακής ενεργειακής πολιτικής με σκοπό 
να συγκρατήσει τα κίνητρα στην αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας. 
 
Το 2003 δημοσιεύθηκε μια μελέτη [113] η οποία περιγράφει τα μέτρα που 
ελήφθησαν σε μια περιοχή κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας έτσι ώστε
να αναδειχθεί η ανάπτυξη παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ σαν μια συνεισφορά 
στην περιφερειακή ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, αρχικά διεξήχθη έρευνα αγοράς 
των πιθανών προϊόντων και υπηρεσιών στην υπό-εξέταση περιοχή της 
Βραζιλίας. Έπειτα η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε καθώς και τα
αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα άλλων περιοχών. Ο τελικός 
στόχος της έρευνας αυτής ήταν να προσδιοριστούν τα μέσα που θα μπορούσαν
να στηρίξουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη περιφέρεια, συνεισφέροντας στη
μείωση της φτώχειας και της μείωσης της ανεργίας. 
 
Τέλος σημειώνεται ότι ο οργανισμός Northeast Energy Efficiency Partnerships 
(NEEP) δραστηριοποιείται [114] σαν ΕΠΕΥ και στοχεύει σε κυρίως 
προγράμματα ΕΞΕΝ στα κτίρια και τις βιομηχανίες στην περιφέρεια. Τα
προγράμματα αυτά έχουν σκοπό να αυξήσουν τη χρήση αποδοτικότερων
ενεργειακά προϊόντων, όσο και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. 
 

2.5.4 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ 

Η ανάπτυξη της εγχώριας τεχνογνωσίας για τις ΑΠΕ επιδιώκεται μέσω 
διάθεσης εγχώριων ή μη κονδυλίων στο πλαίσιο των συστηματικών και 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Με το τρόπο 
αυτό υποστηρίζεται η έρευνα των πανεπιστημίων και των ερευνητικών
κέντρων. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των προγραμμάτων της 
(όπως το πρόγραμμα Ιntelligent Energy for Europe και τα κοινοτικά 
ερευνητικά πρόγραμμα FP-5, FP-6, FP-7 κλπ.) υποστηρίζει την έρευνα γύρω 
από τις ΑΠΕ. 
 
Οι παραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ επωφελούνται σήμερα από την υποστήριξη 
που παρέχεται για την έρευνα νέων τεχνολογιών, με τελικό στόχο να
στηριχθεί η συνεχής ανάπτυξη μιας σταθερής, υγιούς και ανταγωνιστικής
αγοράς. Η στήριξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για παραγωγούς που
ασχολούνται με τις τεχνολογίες ΑΠΕ που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο
ανάπτυξης (όπως για παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά). Πιο συγκεκριμένα με 
βάση τα αποτελέσματα μελέτης του World Energy Council – WEC σχετικά με 
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την έρευνα και ανάπτυξη σε τεχνολογίες ΑΠΕ-ΕΞΕΝ την περίοδο 1985 – 2000
[115], ισχύουν τα παρακάτω: 

 Στην Αυστρία, το 1998 οι ΑΠΕ έγιναν ο σημαντικότερος τομέας για την 
ενεργειακή Ε&Α, με μερίδιο 36% των συνολικών δαπανών. Οι δαπάνες για
την ανανεώσιμη ενέργεια αυξάνονταν σταθερά και περισσότερο από το 
μισό των δαπανών των ΑΠΕ ξοδεύτηκε στον τομέα της βιομάζας. 

 Στη Δανία, από το 1991 το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών δαπανών
Ε&Α ξοδευόταν στις ΑΠΕ με ποσοστό ανάμεσα σε 25 και 46%. Επιπλέον, οι
απόλυτες δαπάνες για τις ΑΠΕ σημείωσαν μεγάλη άνοδο από 6,7 
εκατομμύρια Ευρώ το 1990, σε 13,9 εκατομμύρια Ευρώ το 1991 και 
συνεχίστηκαν να αυξάνουν μέχρι το 1993. Κατόπιν η χρηματοδότηση 
μειώθηκε ελαφρώς έως το 1996 και τέλος αυξήθηκε περίπου στα 16 
εκατομμύρια Ευρώ το 1999. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για τις
ΑΠΕ αφορούσε την αιολική ενέργεια και τη βιομάζα. 

 Η Ισπανία έχει αναδειχθεί ως μία από χώρες με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη
στην εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Στη χώρα, έχουν παρθεί μέτρα 
για την ενίσχυση της Ε&Α μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων Prosol 
και Procasol [111]. Επιπλέον, οι τεχνολογία των ΑΠΕ αποσπούσε περίπου 
το 20% των συνολικών δαπανών Ε&Α της Ισπανίας στο δεύτερο μισό της 
δεκαετίας του '90, το οποίο ήταν περίπου 12 εκατομμύρια Ευρώ ετησίως. 
Περισσότερο από το μισό εκείνων των χρημάτων ξοδεύονταν στην ηλιακή
ενέργεια. Οι δαπάνες για τη βιομάζα είχαν μειωθεί από 5 στα 3
εκατομμύρια Ευρώ από το 1990 ως το 1998. 

 Στην Σουηδία, η Ρυθμιστική Αρχή υποστηρίζει την έρευνα και την εξέλιξη
νέας γνώσης που σχετίζεται με τη χρήση των ΑΠΕ. Στις δραστηριότητες της
Ρυθμιστικής Αρχής είναι και η εμπλοκή της σε διεθνές ερευνητικό έργο για
τη μεγαλύτερη χρήση των ΑΠΕ, την εξέλιξη νέων τεχνολογιών και 
συστημάτων παροχής ενέργειας και κατ’ επέκταση την ενίσχυση νέων
εταιριών ανεξαρτήτων παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ [57]. Οι παραπάνω
προσπάθειες έχουν σαν κίνητρο την επιλογή ενεργειακών λύσεων χαμηλού
κόστους. Επιπλέον, οι δαπάνες για έρευνα σε τεχνολογίες ΑΠΕ μειώθηκαν 
από τα 15 στα 8 εκατομμύρια Ευρώ στα έτη από το 1990 ως το 1997 (19% 
και 15% αντίστοιχα των συνολικών δαπανών Ε&Α). Κατά τη διάρκεια 
ολόκληρης της δεκαετίας μια σαφής κατεύθυνση δόθηκε στην Ε&Α για τη 
βιομάζα. Μόνο το 1990 αυτή η υποκατηγορία είχε ένα μερίδιο κάτω από 
50%. Το 1992 θεωρούταν το έτος με το υψηλότερο μερίδιο Ε&Α στις 
τεχνολογίες των ΑΠΕ με 19 εκατομμύρια Ευρώ τα οποία ξοδεύτηκαν στη 
βιομάζα. Το κυρίαρχο μέρος των υπόλοιπων δαπανών για τις ΑΠΕ
διανεμήθηκε μεταξύ ηλιακής και αιολικής ενέργειας ενώ και οι δύο 
παρουσίασαν μείωση μέσα στα επόμενα χρόνια. 

 Στην Ολλανδία, η έρευνα αποτελεί πρωταρχικό στόχο ώστε να βελτιωθεί ο
βαθμός κόστους - απόδοσης των τεχνολογιών ΑΠΕ [67]. Οι  δαπάνες για 
τις ΑΠΕ μειώθηκαν στο μέσο της δεκαετίας του '90 από 26 εκατομμύρια
Ευρώ σε 16 εκατομμύρια σε Ευρώ και αυξήθηκαν πάλι σε 26 εκατομμύρια 
Ευρώ το 1997. Στην αρχή της δεκαετίας του '90 η αιολική, η ηλιακή
ενέργεια, η βιομάζα και η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών πήραν μεταξύ 6 
και 7 εκατομμύρια Ευρώ η κάθε μια. Οι δαπάνες υπερδιπλασιάστηκαν 
ανάμεσα στο 1996 και 1997 (15 εκατομμύρια ευρώ) για την ηλιακή 
ηλεκτρική ενέργεια και τις τεχνολογίες των φωτοβολταϊκών. Ο 
προϋπολογισμός για την αιολική ενέργεια και τη βιομάζα ήταν στα  5-6 
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εκατομμύρια Ευρώ.  

 Στη Γαλλία, ο προϋπολογισμός Ε&Α για τις ΑΠΕ μειώθηκε ελαφρώς μεταξύ 
1990 και 1998 και αυξήθηκε το 1999. Ωστόσο μόνο το 2% του συνολικού 
προϋπολογισμού ξοδεύτηκε στις ΑΠΕ το 1999. Σ' αυτή την κατηγορία το
μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων ξοδεύτηκε στη βιομάζα, την 
φωτοβολταϊκή τεχνολογία και την αιολική ενέργεια. 

 Στη Γερμανία, οι δαπάνες Ε&Α για τις ΑΠΕ το 1999 απορροφούσαν το 26% 
των συνολικών δαπανών. Το ποσό αυτό αυξήθηκε από 77 το 1990 σε 117 
εκατομμύρια Ευρώ το 1993, και κατόπιν μειώθηκε σε 72 εκατομμύρια 
Ευρώ το 1999. Ο όγκος των χρημάτων για τις ΑΠΕ ξοδευόταν στην
φωτοβολταϊκή τεχνολογία.  

 Στην Νορβηγία, οι δαπάνες για την έρευνα πάνω σε τεχνολογίες ΑΠΕ είχαν 
μειωθεί σε απόλυτους και σχετικούς όρους μεταξύ του πρώτου και το
δεύτερου μισού της δεκαετίας του '90. Το μερίδιο των ΑΠΕ ήταν περίπου 
14% το 1998. Όπως ήταν αναμενόμενο σχεδόν το 50% της συνολικής
χρηματοδότησης ξοδεύεται στην υδροηλεκτρική τεχνολογία. Σε αντίθεση
με τις περισσότερες  χώρες που είναι ενεργές σε αυτόν τον τομέα, καμία
δαπάνη δεν διατέθηκε σε μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά. Οι υπόλοιπες
σχετικές δαπάνες διανεμήθηκαν στη βιομάζα, την αιολική ενέργεια και την 
ηλιακή θέρμανση. Ωστόσο στη Νορβηγία ένα σημαντικό εμπόδιο για την 
Ε&Α στις ΑΠΕ είναι η μεγάλη έμφαση στις δράσεις σχετικά με τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου
που αποτελεί μια έντονα ανταγωνιστική τεχνολογία στον ενεργειακό τομέα
[69]. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η διάθεση των κονδυλίων Ε&Α 
οδηγεί πολλές φορές σε προώθηση της μιας τεχνικής έναντι της άλλης με 
αποτέλεσμα την όχι σωστή και πλήρη αξιοποίηση των κονδυλιών για
ερευνητικούς και μόνο σκοπούς. 

 ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΕΝ 

Σε αντιστοιχία με τη προηγούμενη ενότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των 
προγραμμάτων της (όπως το πρόγραμμα Ιntelligent Energy for Europe και τα
κοινοτικά ερευνητικά πρόγραμμα FP-5, FP-6, FP-7 κλπ.) υποστηρίζει την 
έρευνα γύρω από την ΕΞΕΝ. Πιο συγκεκριμένα [115]: 

 Στην Αυστρία στη δεκαετία του '90, το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών
δαπανών Ε&Α είχε ξοδευτεί σε θέματα ΕΞΕΝ. Αυτό το μερίδιο μειώθηκε 
από το 45% των συνολικών δαπανών το 1990 στο 25% το 1998, αν και σε
απόλυτες τιμές οι δαπάνες για την ΕΞΕΝ αυξήθηκαν, έχοντας σχεδόν
διπλασιαστεί από το 1992 ως το 1994, ενώ περίπου το 37% των δαπανών
για την ΕΞΕΝ χρησιμοποιούνται στον τομέα των μεταφορών.  

 Στη Γερμανία [77] η πολιτεία έχει υποστηρίξει την ενίσχυση της ΕΞΕΝ μέσω
προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης με αποτέλεσμα η γερμανική αγορά
να έχει αναπτυχθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το 3-
5% των συνολικών δαπανών Ε&Α ξοδεύτηκε στην ΕΞΕΝ τη δεκαετία του 
90. Το απόλυτο ποσό αυξήθηκε ελαφρώς από περίπου 13 έως 14
εκατομμύρια Ευρώ ετησίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας με αιχμή το 
1996 (σχεδόν 22 εκατομμύριο Ευρώ, λόγω των υψηλών εξόδων στον 
οικιακό και εμπορικό τομέα). 

 Στην Ιταλία [60], έχουν γίνει πολλές προσπάθειες έρευνας με στόχο την 
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εξεύρεση λύσεων για την αυξανόμενη ζήτηση για αποδοτικότερη θέρμανση
και κλιματισμό κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα
στον τομέα των κτιριακών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, η έρευνα 
προσανατολίζεται στην ανεπαρκή μόνωση των κτηρίων και στη
αντικατάσταση των παλαιοτέρων εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης. 
Περίπου το 20% των συνολικών δαπανών Ε&Α ξοδεύτηκαν στην ΕΞΕΝ κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Στην αρχή της δεκαετίας του '90 το 
κύριο ενδιαφέρον δόθηκε στη βιομηχανία. Το 1998 οι δαπάνες
διανεμήθηκαν εξίσου μεταξύ της βιομηχανίας, του οικιακού, εμπορικού
τομέα και του τομέα των μεταφορών. 

 Στην Ολλανδία, το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών δαπανών Ε&Α 
ξοδεύεται στην ΕΞΕΝ (42 εκατομμύρια Ευρώ το 1990 έως 50 εκατομμύρια 
Ευρώ το 1997 που αντιστοιχεί στο 32% με 38% των συνολικών δαπανών).
Σε υψηλή προτεραιότητα τέθηκε η ΕΞΕΝ στη βιομηχανία με όλο και
αυξανόμενο μερίδιο στο συνολικό προϋπολογισμό Ε&Α. 

 Στη Γαλλία, οι συσχετιζόμενες δημόσιες δαπάνες Ε&Α μειώθηκαν από 
περίπου 5% το 1990 σε 2% το 1999. Τα χρήματα μοιράστηκαν εξίσου μεταξύ
των τομέων της βιομηχανίας, του εμπορίου και μεταφορών. 

 Στη Φιλανδία, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού Ε&Α για την 
ΕΞΕΝ ξοδεύεται στη βιομηχανία, όπου οι δαπάνες για τη βιομηχανία
παρουσίασαν αύξηση το 1991, 1994, 1996 και το 1997. Η χρηματοδότηση
στον οικιακό και εμπορικό τομέα αυξανόταν σταθερά από το 1993 έως το
1996 και είχε υπερδιπλασιαστεί το 1997. 

 Στην Πορτογαλία, οι δαπάνες Ε&Α για την ΕΞΕΝ μειώθηκαν από 1,5 
εκατομμύρια Ευρώ το 1990 σε 800.000 Ευρώ το 1991, ακολουθούμενες 
από διακυμάνσεις στις δαπάνες. Το 1997, 550 χιλιάδες Ευρώ ξοδεύτηκαν 
στην ΕΞΕΝ ενώ το 1997 το 75% του προϋπολογισμού για την ΕΞΕΝ
αφορούσε τη βιομηχανία. 

 Στην Ελλάδα, οι δαπάνες για την ΕΞΕΝ μειώθηκαν από 2 εκατομμύρια 
Ευρώ το 1990 σε μόλις 200 χιλιάδες Ευρώ το 1993 και αυξήθηκαν ελαφρώς 
έως το 1996. Οι αντίστοιχες δαπάνες ανέβηκαν στα 7,2 εκατομμύρια Ευρώ 
το 1997 (30% των συνολικών δαπανών Ε&Α) ποσό το οποίο διανέμονταν 
κυρίως στη βιομηχανία ενώ σχεδόν τίποτα δεν ξοδεύονταν στις
μεταφορές.  

Επιπλέον, στις χώρες της Ασίας [71-73], η ιαπωνική τεχνολογία εξοπλισμού 
ΕΞΕΝ χαρακτηρίζεται από την πολύ υψηλή αξιοπιστία των συστημάτων από
άποψη ασφάλειας, ποσότητας και ποιότητας. Συγκεκριμένα, προκειμένου να 
μειωθεί το κόστος της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν γίνει έρευνες για
την ισοστάθμιση του φορτίου, ώστε να βελτιωθεί ο παράγοντας φορτίου και
με αυτόν τον τρόπο να ενισχυθεί έμμεσα η λειτουργία των εταιριών. Στην 
Κορέα τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για καινοτόμα έργα ΕΞΕΝ στο δημόσιο 
τομέα (π.χ. κτίρια τοπικών κυβερνήσεων, εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές 
βάσεις και δημόσιες εταιρίες) αυξήθηκε εντυπωσιακά. Ωστόσο, ένα από τα 
κρισιμότερα προβλήματα μιας τυπικής ΕΠΕΥ στην Κορέα παραμένει ο 
περιορισμός στις διαθέσιμες τεχνολογίες σε όλους τους τομείς τελικής
κατανάλωσης, έτσι ώστε να υπάρχει έντονη επιθυμία για Ε&Α για την 
αντιμετώπισή του.  
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 ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Η υποστήριξη για ενίσχυση των κατάλληλων πρακτικών (best practices) και 
των τεχνολογιών είτε συνολικά στον ενεργειακό τομέα, είτε ειδικότερα για τη 
προώθηση των τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και των 
τεχνολογιών ΕΞΕΝ, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών.  
 
Πράγματι, η διάχυση της τεχνολογίας όταν τα επιστημονικά επιτεύγματα είναι 
σημαντικά ενισχύει ακόμα περισσότερο το περιβάλλον δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών. Όσα χρήματα κι αν δαπανούνται, η αδυναμία 
εκμετάλλευσης και διάχυσης των κατάλληλων πρακτικών καθιστούν την 
έρευνα την ίδια ημιτελής και τα χρήματα που δαπανήθηκαν κατά μεγάλο 
ποσοστό χαμένα. Για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων κάθε χώρα
καταστρώνει συγκεκριμένα προγράμματα με στόχο την επίδειξη και πιλοτική 
υλοποίηση καινοτόμων νέων τεχνολογιών ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η
προβολή των πλεονεκτημάτων τους στον επιχειρηματικό κόσμο. 
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν ερευνητικά 
προγράμματα, όπως το THERMIE (1997-1998), το ENERGIE (1999-2000), το 
SAVE (1997-2000) και το ALTENER (1997-2000), προσπαθώντας να 
προωθήσουν την ενίσχυση κατάλληλων πρακτικών πάνω στη διάχυση των 
καινοτόμων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από τις ενεργειακές εταιρίες 
[65]. 
 
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα διάχυσης κατάλληλων πρακτικών και 
τεχνολογίας αποτυπώνεται στην Αυστρία [110]. Η αύξηση της Αυστριακής 
αγοράς είναι βασισμένη κυρίως στο αναπτυσσόμενο know-how που προκύπτει 
εγχώριο από τα ερευνητικά της κέντρα έχοντας βρει τον κατάλληλο δρόμο
προς την αγορά μέσω κατάλληλων δράσεων επίδειξης και δοκιμαστικών
περιόδων εφαρμογής. Οι ενεργειακές εταιρίες σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο έχουν ενεργήσει ως μεταφορείς τεχνογνωσίας και μέσω της
δράσης στα δημόσια κτήρια έχουν οδηγήσει στην προσοχή των καταναλωτών. 
 
Επιπλέον, στην Ολλανδία, το κέντρισμα του ενδιαφέροντος της αγοράς, ώστε
να βελτιωθεί η εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι εξίσου
σημαντικό, ενώ η Ελλάδα έχει συμπεριληφθεί στο ενεργειακό πλάνο του
FORRES 2020 για την προώθηση της εμπορικής εκμετάλλευσης των ΑΠΕ, το
οποίο εκπονείται από την Eurelectric, την Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την 
EREC. 
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2.6 ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

2.6.1 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Οι ενεργειακές εταιρίες τα τελευταία χρόνια γίνονται ολοένα και πιο 
σημαντικός παράγοντας για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία
ολόκληρης της ενεργειακής αγοράς και συνεπώς την εξυπηρέτηση των
αναγκών των καταναλωτών. Είναι λοιπόν φυσικό επακόλουθο η ενδυνάμωση
του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται να συνδέεται άμεσα από τις «νέες 
παραμέτρους» που επηρεάζουν άλλωστε τις αποφάσεις σε ολόκληρη την 
ενεργειακή αγορά. 
 
Συγκεκριμένα, οι δύο νέες κρίσιμες παράμετροι που αναμένεται να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ενεργειακής αγοράς και 
ουσιαστικά επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις της πολιτείας για τη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών τα προσεχή 
χρόνια, όπως έχουν περιγραφεί από τον Patlitziana et al [116], είναι η ολοένα 
και μεγαλύτερη ροπή προς την απελευθέρωση της ενέργειας και οι νέες 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής: 

 Σήμερα η ανάγκη για αναδιάρθρωση του ενεργειακού τομέα και κυρίως η
εισαγωγή του ανταγωνισμού έδωσε μία νέα ώθηση σε θέματα υποστήριξης
αποφάσεων. Εκτεταμένες συζητήσεις και έρευνες έγιναν πάνω στο ζήτημα
του κατά πόσο πλέον μία ανταγωνιστική αγορά ενέργειας θα ενίσχυε, 
έμμεσα ίσως μέσω των δυνάμεων της αγοράς, μετατοπίζοντας έτσι
περισσότερο το κέντρο των αποφάσεων προς τους ίδιους τους «παίκτες 
της αγοράς». Το γεγονός αυτό προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον
πολιτικών αναλυτών και ερευνητών για το ρόλο της πολιτείας στην 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών. 

 Οι δεσμεύσεις για τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, που σαν 
βάση τους έχουν το πρωτόκολλο του Κιότο, αναμένεται να επηρεάσουν τις
οικονομικές, θεσμικές και κοινωνικές αποφάσεις που σχετίζονται με την
ενέργεια. Είναι φανερό πως αν το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος
σταδιακά σχετιστεί με τις τιμές ενέργειας, θα υπάρξει μια άμεση επίδραση 
στην οικονομική ελκυστικότητα των διαφορετικών πηγών ενέργειας και οι
περιβαλλοντικά ενεργειακές τεχνολογίες θα έχουν μεγαλύτερη διείσδυση 
σε σχέση με την σημερινή κατάσταση. Σήμερα, παρουσιάζεται ένα 
έλλειμμα μελέτης των πολιτικών περιορισμού των εκπομπών των αερίων 
του θερμοκηπίου και εξασφάλισης των «απαραίτητων δικαιωμάτων», ώστε 
τα κράτη μέλη και οι επιμέρους εμπλεκόμενοι να ανταποκριθούν στις 
δεσμεύσεις τους και να αποφύγουν την επιβολή κυρώσεων. Με δεδομένο 
ότι το κόστος μείωσης εκπομπών ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα υψηλό, η
ενδυνάμωση των ενεργειακών εταιριών μπορεί να είναι ο μοχλός ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών με αυξημένη οικονομική 
αποδοτικότητα. 

Οι δύο παραπάνω «νέες» παράμετροι ουσιαστικά καθορίζουν σήμερα τις 
αποφάσεις σε όλη την αγορά της ενέργειας. Στο παραπάνω πλαίσιο, οι νέες
παράμετροι επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη μεθοδολογιών λήψης 
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αποφάσεων ώστε να επιτευχθεί η διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Η αναλυτικότερη περιγραφή 
των νέων παραμέτρων και οι επιπτώσεις τους στις αποφάσεις της πολιτείας 
για το περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών 
παρουσιάζονται παρακάτω. 
 

2.6.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 1Η: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Περιγραφή Μέχρι πρόσφατα στην αγορά ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας επικρατούσε σχεδόν διεθνώς το σύστημα του ενός ισχυρού
παραδοσιακού παραγωγού για την παραγωγή, μεταφορά και διανομή της
ενέργειας ή αν υπήρχαν διαφορετικές εταιρίες διανομής, αυτές 
προμηθεύονταν την ενέργεια από έναν και μόνο προμηθευτή. Η οργάνωση της
αγοράς κατά τον τρόπο αυτό διευκόλυνε την ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους
συστημάτων μεταφοράς και σταθμών παραγωγής ενέργειας και επέτρεπε στην
εκάστοτε πολιτεία να ασκήσουν κοινωνική πολιτική, όπως επιχορηγήσεις,
τροφοδοσίες αγροτικών περιοχών και ανάπτυξη των εγχώριων ενεργειακών 
πηγών. 
 
Τα τελευταία χρόνια έγινε προσπάθεια να υιοθετηθούν μέτρα με στόχο τη
δημιουργία της εσωτερικής αγοράς, η οποία θα είναι μία γεωγραφική περιοχή 
χωρίς εσωτερικά σύνορα, όπου είναι εξασφαλισμένη η ελεύθερη μετακίνηση
αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό,
προωθείται η ανταγωνιστική αγορά ενέργειας η οποία έχει άμεσες επιπτώσεις
στην λειτουργία των ενεργειακών εταιριών. 
 
Σύμφωνα με τον ΙΕΑ [117], στις ΗΠΑ η νομοθετική ρύθμιση του 1978, εισήγαγε 
την ιδέα του ανταγωνισμού στην παραγωγή. Στη Χιλή από το 1977 άρχισε η
ιδιωτικοποίηση των ηλεκτρικών εταιριών, η οποία επισημοποιήθηκε το 1982 με 
τον αντίστοιχο νόμο περί ηλεκτρισμού. Η ίδια τάση κυριάρχησε αργότερα και 
στις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Αμερικής. Ο νόμος περί ηλεκτρισμού του 
1989 οδήγησε σε νέα δομή το ηλεκτρικό δίκτυο της Αγγλίας και της Ουαλίας.
Ο ενεργειακός νόμος του 1991 στη Νορβηγία διαχώρισε τη αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας σε τρεις ανεξάρτητες συνιστώσες: την παραγωγή, η οποία ήταν
απελευθερωμένη, τα δίκτυα μεταφοράς, τα οποία ρυθμίζονται σαν φυσικά 
μονοπώλια, και τη διανομή, στην οποία εισήχθη ο ανταγωνισμός. 
 
Σύμφωνα με την μελέτη του Patlitziana et al [118], μετά από προσπάθειες 
αρκετών χρόνων για την εύρεση κάποιου συμβιβασμού, η ευρωπαϊκή οδηγία
για την ενέργεια θεσπίστηκε το 1997, με την υποχρέωση της υιοθέτησης αυτής
από τις εθνικές νομοθεσίες εντός διαστήματος δύο ετών. Σύμφωνα με τις 
βασικές αρχές της οδηγίας αυτής, δημιουργούνται δύο ανταγωνιστικές 
αγορές, εκείνη της παραγωγής και εκείνη της τροφοδοσίας της ηλεκτρικής
ενέργειας, οι οποίες θα διασυνδέονται με την αγορά της μεταφοράς. Η αγορά
αυτή  παραμένει μονοπωλιακή αφού έχει τα χαρακτηριστικά του φυσικού 
μονοπωλίου. Η τροφοδοσία των καταναλωτών θα γίνεται από εταιρίες που θα
χρησιμοποιούν συμβόλαια μεταφοράς.  
 
Πράγματι, η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβάλλει το σταδιακό
άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν καθιερώνει ένα 
ενιαίο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού σε όλα τα
κράτη-μέλη αλλά προσδιορίζει τις γενικές προδιαγραφές για τη λειτουργία της
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αγοράς ηλεκτρισμού, οι σημαντικότερες από τις οποίες συνοψίζονται ως εξής
[119]: 

 Δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, με άρση των εμποδίων για είσοδο παραγωγών ΑΠΕ στον 
κλάδο. 

 Ελεγχόμενη είσοδος των παραγωγών ΑΠΕ στον κλάδο, μέσω συστήματος 
αδειοδοτήσεως ή παράλληλης διαδικασίας διαγωνισμών και
αδειοδοτήσεων. 

 Παροχή δικαιώματος στους μεγάλους μόνο καταναλωτές ηλεκτρικής
ενέργειας, που η ζήτησή τους υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο, να
διαπραγματεύονται και να επιλέγουν τον προμηθευτή τους σε ηλεκτρική
ενέργεια. 

Σύμφωνα με μελέτες του IEA [117], με τις γενικές αυτές προδιαγραφές 
επισημοποιείται πλέον η εγκατάλειψη της αρχής του μονοπωλίου στον τομέα
της παραγωγής ενέργειας ειδικότερα από ΑΠΕ. Η άρση όμως των εμποδίων για 
την είσοδο στον κλάδο παραγωγής περισσότερων παραγωγών, η παροχή
δικαιώματος επιλογής προμηθευτή στους μεγάλους καταναλωτές, η διοικητική 
αυτοτέλεια του λειτουργού του συστήματος μεταφοράς ή ο λογιστικός
διαχωρισμός, είναι αλλαγές που δεν προσδιορίζουν από μόνες τους την
έκταση και το βάθος της μεταρρύθμισης. Για το λόγο αυτό, προσδιορίζονται
για κάθε κράτος μέλος, οι αναλυτικές προδιαγραφές της μεταρρύθμισης, τις 
οποίες συντάσσουν οι κυβερνήσεις με συνεκτίμηση μιας σειράς πολιτικών και
οικονομικών παραμέτρων. 
 
Μία από τις βασικές αρχές που εποπτεύουν την απελευθερωμένη αγορά και 
συνδέονται άμεσα με την λειτουργία των ενεργειακών εταιριών είναι και ο 
ρυθμιστής. Πρόκειται για την ανεξάρτητη εκείνη αρχή, η οποία πρέπει να 
διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια, την τόνωση και τήρηση
του ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών, την επιβολή
υποχρεώσεων γενικού οικονομικού συμφέροντος και παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας από δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς του τομέα, τη
διευθέτηση των αναφυόμενων διαφορών και, τέλος, τη ρύθμιση των
τιμολογίων των όποιων μονοπωλιακών δραστηριοτήτων απομένουν στον
απελευθερωμένο τομέα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επηρεάζεται από την απελευθέρωση των ενεργειακών 
αγορών στην προσπάθεια της να διαμορφώσει το περιβάλλον 
δραστηριοποίησης των εταιριών. Συνεπώς τις αποφάσεις που λαμβάνει τις
προωθεί στην πολιτεία, η οποία καθορίζει τους κανόνες μέσω των οποίων 
καλούνται να κινηθούν τα υπόλοιπα κέντρα απόφασης. 
 
Η πολιτεία με την σειρά της θα πρέπει να ελέγχει την είσοδο ή/και την έξοδο 
από την αγορά και να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των άλλων κέντρων 
απόφασης (καταναλωτών και ενεργειακών εταιριών) που συμμετέχουν στην 
αγορά, όπως επίσης και να προσδιορίζει τους κανόνες πρόσβασης σε αυτήν
κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό.  
 
Σύμφωνα με τον Berg [120], ένας από τους βασικότερους στόχους του 
ρυθμιστή είναι να ενθαρρύνει τις συμμετέχουσες στην αγορά ενεργειακές 
εταιρίες να περιορίσουν τις δαπάνες τους, ούτως ώστε προσφέροντας τις
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υπηρεσίες και τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές, να επιτυγχάνουν θετικό
οικονομικό αποτέλεσμα. Οι ρυθμιστικές πρακτικές διακρίνονται σε εσωτερικές 
και εξωτερικές. 

 Η εσωτερική ρύθμιση διενεργείται από τις ίδιες τις ενεργειακές εταιρίες. 
Οι υποστηρικτές της εσωτερικής ρύθμισης πιστεύουν ότι με τον τρόπο
αυτό, οι διαχειριστές των εταιριών μεταβάλλονται σε θεματοφύλακες του 
γενικού δημοσίου συμφέροντος. Είναι φανερό ότι οι υποστηρικτές της 
εσωτερικής ρύθμισης αναφέρονται στους παραδοσιακούς παραγωγούς 
ΑΠΕ και μόνο. Διότι στην αντίθετη περίπτωση, είναι σίγουρη η ύπαρξη
αντιτιθέμενων επιδιώξεων μεταξύ του κοινωνικού συνόλου (δημόσιου
ενδιαφέροντος) και των μετόχων μιας ιδιωτικής εταιρείας. Αλλά ακόμη και
στην περίπτωση μιας δημόσιας επιχείρησης, ο ισχυρισμός ότι οι
διαχειριστές της συμπεριφέρονται ως θεματοφύλακες του δημόσιου
συμφέροντος δεν φαίνεται, τουλάχιστον σήμερα, να ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα σε καμιά χώρα του κόσμου. 

 Στο άλλο άκρο της πλήρους εξωτερικής ρύθμισης, βρίσκονται όσοι
πιστεύουν ότι αρκεί ένας κατάλληλος νόμος που να καθιερώνει τον
ανταγωνισμό και κάποιους σχετικούς με αυτόν κανόνες για να υπάρχει
ομαλή λειτουργία της αγοράς, χωρίς την αναγκαία ύπαρξη ενός ρυθμιστή. 
Στην πράξη, η ομαλή λειτουργία μιας αγοράς δε μπορεί μονίμως, ή έστω
για μακρύ χρονικό διάστημα, να εξασφαλιστεί μόνο από την ύπαρξη ενός
νομοθετικά κατοχυρωμένου ανταγωνιστικού πλαισίου, χωρίς δηλαδή τη
διορθωτική παρέμβαση ενός ρυθμιστικού σώματος για τη συγκράτηση της
αγοράς εντός των προκαθορισμένων από το νόμο ορίων. 

Για τους λόγους αυτούς, η επικρατούσα σήμερα αντίληψη είναι ότι, πέρα από
τους νόμους, για να συμβάλλει ο ανταγωνισμός στην αυτόματη ρύθμιση της
αγοράς, είναι αναγκαία και η ύπαρξη ενός ρυθμιστικού οργάνου, το οποίο θα
παρεμβαίνει διορθωτικά με βάση τους προκαθορισμένους κανόνες, ώστε να 
τηρούνται οι θεσπισμένες διατάξεις, να επιλύονται οι αναφυόμενες διαφορές,
να αποφεύγεται η επάνοδος σε μονοπωλιακές καταστάσεις και οι περιπτώσεις 
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία
της αγοράς και ο εφοδιασμός των καταναλωτών με προϊόντα στις καλύτερες
δυνατές τιμές. 
 
Πιο συγκεκριμένα στοιχεία εξέλιξης της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας 
σε χώρες της ΕΕ παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Στη Δανία, μετά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας η μεταφορά και
η διανομή ενέργειας από μονοπωλιακές διαδικασίες που υπόκεινται σε
κρατικές ρυθμίσεις έγιναν «προϊόντα» ανταγωνισμού. Οι ρυθμίσεις του 
2004 καθόρισαν ότι η λειτουργία του συστήματος και η μεταφορά της
ενέργειας θα είναι αρμοδιότητες του κράτους. Ο σκοπός είναι να
διαφυλαχτεί η αποδοτική λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας
και η επέκταση της όλης υποδομής αλλά και για την σίγουρη, ανοιχτή και 
ίση πρόσβαση σε όλους τους χρήστες στο δίκτυο [52]. 

 Η Φινλανδία είναι σήμερα μια αγορά πλήρως ανοικτή. Δεδομένου ότι δεν
απαιτείται άδεια για την πώληση ηλεκτρισμού, ο οποιοσδήποτε μπορεί να
λειτουργήσει ως πωλητής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. Η ρυθμιστική αρχή [54], 
εξουσιοδοτημένη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία  της
αγοράς, έχει σχεδιάσει την αγορά με ένα πρωτότυπο τρόπο, καθώς η
ρύθμιση είναι περιορισμένη και η αγορά βασίζεται κυρίως στους
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ανταγωνιστικούς μηχανισμούς και στις επιλογές των χρηστών ενέργειας 
μέσω της σωστής πληροφόρησης. Εφόσον στη Φινλανδία οι έμποροι
λιανικής πώλησης ηλεκτρισμού δε χρειάζονται κανενός είδους άδεια ή
πιστοποιητικό, ο καθένας μπορεί να λειτουργήσει ως πωλητής
ηλεκτρισμού. Έτσι υπάρχουν περισσότεροι από 100 πωλητές ενέργειας, η 
πλειοψηφία των οποίων είναι επιχειρηματικά ενεργοί. Ο ρόλος των
νομικών περιορισμών της ηλεκτρικής αγοράς είναι να καθορίζει και να
προωθεί την επίβλεψη των πωλήσεων που βασίζονται στις υποχρεώσεις
παράδοσης, καθώς και την τιμολόγησή τους. 

 Στη Γερμανία, μέχρι το 1998, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούσε 
σε ένα μονοπωλιακό καθεστώς. Τότε θεσπίσθηκε η σχετική νομοθετική 
ρύθμιση για την αγορά του ηλεκτρισμού (energy right novella) και έγινε 
αντιληπτό ότι ένας μόνιμος ανταγωνισμός στις αγορές ηλεκτρισμού 
προϋποθέτει την ανεμπόδιστη πρόσβαση των τρίτων στα δίκτυα
εφοδιασμού [51]. Ωστόσο, ήδη από το 1991 ο νόμος για την τροφοδοσία 
ηλεκτρικού ρεύματος προωθούσε την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ
[51]. Οι χειριστές των δικτύων ηλεκτρισμού ήταν για πρώτη φορά 
υποχρεωμένοι με βάση αυτόν τον νόμο να αγοράζουν ολόκληρη την
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ σε πολύ καλή
τιμή. Ο νόμος αυτός έδωσε μια μεγάλη ώθηση στην αιολική ενέργεια στη
Γερμανία και αντικαταστάθηκε το 2000 από τον νόμο για τις ΑΠΕ, ο οποίος 
δίδει ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις στις ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, αναμένεται
να συμβάλλει στον διπλασιασμό του μεριδίου των ΑΠΕ στη συνολική
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2010 ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι
η Γερμανία ήδη προηγείται στη λίστα της εγκατεστημένης ισχύος από
αιολικά σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τον WWEA [79]. Επιπλέον, 
ιδιωτικοοικονομικές συμφωνίες (π.χ. VV II Plus) μεταξύ οργανισμών
υποστήριξαν την πρόσβαση στο δίκτυο μεταξύ των διαφόρων πλευρών της
αγοράς ενέργειας.  

 Η Μεγάλη Βρετανία ήταν μια από τις πρώτες που πρωτοστάτησαν στην 
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή της χώρας 
υπολογίζει ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες εταιρίες ανεξαρτήτων 
παραγωγών ΑΠΕ [78]. 

 Στη Γαλλία, η κυβέρνηση άρχισε με αργούς ρυθμούς την 
αποκρατικοποίηση της βασικής εταιρίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
(EDF). Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση που αφορούσε την απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δημοσιεύτηκε το 2000, ένα χρόνο πριν τη
λήξη της προθεσμίας την οποία της είχε επιβάλλει η Επιτροπή [59].  

 Στην Ολλανδία, τον Ιούλιο του 1998 υιοθετήθηκε μια νέα νομοθετική
δράση, η οποία αρχικά επέβαλλε την πλήρη απελευθέρωση της
παραγωγής ηλεκτρισμού έως το 2007. Η νομοθεσία επίσης περιλαμβάνει
κανονισμούς όσον αφορά στην εισαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας [67].  

 Στην Ελλάδα, υπό την οδηγία της Επιτροπής και τη συμβολή της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), τον Φεβρουάριο του 2001, το 35% της
ελληνικής αγοράς άνοιξε στον ανταγωνισμό αφήνοντας έτσι μεγάλο
μερίδιο για δραστηριοποίηση εταιριών ΑΠΕ [80].  

Στις ΗΠΑ, το πλαίσιο που επικρατεί σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ είναι τόσο ασαφές, που καμία πολιτεία δεν έχει αναπτύξει 
ακόμα μια πραγματικά ανταγωνιστική αγορά. Για παράδειγμα, στην 
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Καλιφόρνια, η οποία ήταν πρωτοπόρος στον ανταγωνισμό, δεν επιτρέπεται η 
επιλογή προμηθευτή ενέργειας ΑΠΕ στο άμεσο μέλλον. Χωρίς ανταγωνισμό, οι
προσδοκώμενοι ανταγωνιστικοί φορείς της αγοράς και η προσδοκώμενη
ώθηση στις εταιρίες ΑΠΕ δεν υφίστανται [17]. 
 
Επιπλέον, η ενιαία απελευθερωμένη αγορά αναμένεται να μεταβάλλει τη μέχρι
τώρα λειτουργία των κλειστών εθνικών συστημάτων ηλεκτρισμού. Η
δημιουργία μιας τέτοιας αγοράς συνδέεται με τη διαμόρφωση κοινών και
ενιαίων κανόνων εμπορικών συναλλαγών που θα επιτρέψουν και την
προώθηση επενδύσεων ΑΠΕ. 
 
Η δυνατότητα πλέον των καταναλωτών να επιλέγουν τον παροχέα τους,
οδηγεί τις ενεργειακές εταιρίες στο να αναζητήσουν τους πελάτες τους μέσα
και έξω από τα όρια της χώρας τους, μέσω επαρκών και ασφαλών
ενεργειακών διασυνδέσεων. Σαν συνέπεια, δημιουργείται η ανάγκη για την 
κατασκευή όλο και περισσότερων υποδομών (ευρύτερο, ασφαλέστερο και
επαρκές δίκτυο), αλλά και για τον καθορισμό όρων ισότιμης αδειοδότησης για
διεθνή παροχή ενέργειας.  
 
Μέσω των ενεργειακών διασυνδέσεων, επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας ενιαίας 
αγοράς ενέργειας που είναι ένας από τους κυριότερους στόχους της
απελευθέρωσης. Ωστόσο, ένα από τα βασικά εμπόδια για την ανάπτυξη αυτής
της ενιαίας αγοράς είναι η «κυκλοφοριακή συμφόρηση», η οποία παρατηρείται
στα διασυνοριακά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που μπορεί να
αντιμετωπιστεί με σωστό σχεδιασμό και συνεχή επίβλεψη. 
 
Παλαιότερα, όταν τους όρους και τους κανονισμούς ενεργειακής διασύνδεσης
τους καθόριζε ο κρατικός φορέας, ο έλεγχος του συστήματος ήταν
απλούστερος. Υπό το φάσμα της απελευθέρωσης, όμως και την μη ύπαρξη
πλέον ενός μοναδικού δημόσιου παροχέα ενέργειας, η κατάσταση έχει
αλλάξει. Η δημιουργία νέων, ιδιωτικών φορέων παραγωγής και διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας, έχει μεταβάλλει την αγορά μετατρέποντας τα
οικονομικά συμφέροντα από δημόσια σε ιδιωτικά. 
 
Ειδικότερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ανταλλαγές ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι οποίες περιορίζονται ακόμη σήμερα στο 8% της παραγωγής,
πάσχουν από έλλειψη υποδομών διασύνδεσης. Οι νέες συνθήκες της
απελευθέρωσης οδηγούν σε προσεκτικές συμφωνίες. Δυστυχώς όμως, η
έλλειψη ξεκάθαρου πλάνου κανονισμών έχει καταδικάσει πολλές επενδύσεις
σε λίστα αναμονής. Ειδικοί εκτιμούν ότι με τους ρυθμούς που κινείται η
Ευρωπαϊκή «ατμομηχανή» στο θέμα των ενεργειακών διασυνδέσεων, πλήρης 
ενεργειακή απελευθέρωση και επαρκείς ενεργειακές διασυνδέσεις θα
υφίστανται μετά το 2010 [119]. Επιπλέον οι ενεργειακές διασυνδέσεις είναι 
μεταξύ χωρών που έχουν συνάψει ήδη συμφωνίες συνεργασίας και
διασύνδεσης. Επιπλέον, έχει προταθεί ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάπτυξη 
των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και τη συγχρηµατοδότηση, κατά
προτεραιότητα στο πλαίσιο του προϋπολογισµού των διευρωπαϊκών δικτύων,
δώδεκα περίπου έργων διασύνδεσης ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Κάποια
βασικά έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων που ήδη έχουν γίνει παρουσιάζονται 
από τον Ringel [121]: 

 Ελλάδα-Ιταλία: Υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρισμού
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(διακρατική συμφωνία για αμφίδρομη μεταφορά ενέργειας σε περιόδους
ενεργειακής αιχμής). 

 Γερμανία-Ολλανδία: Αγωγός ηλεκτρισμού μεταξύ Siersdorf/Oberzier (DE)-
Maasbracht (NL). 

 Ισπανία-Πορτογαλία: Δημιουργία κοινού ιβηρικού ενεργειακού χάρτη
ανάμεσα Cartelle (ES) - Lindoso II (PT). 

Τα Πρώτα 
Αποτελέσματα

Είναι προφανές ότι η απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών χωρίς
αμφισβήτηση είχε ως αρχικό στόχο τη μείωση των τελικών τιμών 
κατανάλωσης ενέργειας. Σύμφωνα με τις αρχικές προσδοκίες, η
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας θα έφερνε μεγάλη επίπτωση στη σχέση
του παραγωγού με το διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας. Εφόσον ο φορέας
παραγωγής ενέργειας δεν θα ήταν είναι μοναδικός, αυτό θα είχε σαν 
αποτέλεσμα οι διανομείς να ποικίλουν και να προσφέρει ο καθένας διάφορες
ενεργειακές υπηρεσίες σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό το γεγονός θα
ευνοούσε τον τελικό καταναλωτή καθώς η τιμή της ενέργειας θα πέφτει και η 
ποιότητα των υπηρεσιών θα ανέβαινε. Προς το παρόν, πρόσφατα εμπειρικά 
στοιχεία [121] πάνω στις τελικές τιμές χρήσης, δείχνουν ότι ο παραπάνω
στόχος έχει επιτευχθεί κυρίως μέσω της οδού της απελευθέρωσης της
ενεργειακής αγοράς, άρα μέσω έμμεσης πολιτικής παρέμβασης. παρά μέσω 
άμεσων, απόλυτων δράσεων της πολιτείας (π.χ. συγκεκριμένων ρυθμίσεων
για τις τιμές ή γενικότερων δεσμευτικών νομοθετικών ρυθμίσεων).  
 

 Πίνακας 2.3: Κόστος Ηλεκτρικού Ρεύματος για Βιομηχανικό & Οικιακό Τομέα 
(€/KWh) 

Χώρα 1994 1999 2002 2003 2004 

 Βιομ
. 

Οικ. Βιομ
. 

Οικ. Βιομ
. 

Οικ. Βιομ
. 

Οικ. Βιομ
. 

Οικ. 

Αυστρία 0,0763 - - 0,0979 - 0,0979 - 0,0926 0,0533 0,0981 

Βέλγιο 0,0726 0,1162 0,0739 0,1182 0,0760 0,1182 0,0764 0,1120 0,0755 0,1145 

Βρετανία 0,0710 0,1006 0,0619 0,0966 0,0614 0,0966 0,0539 0,0959 0,0478 0,0837 

Γαλλία 0,0650 0,1034 0,0583 0,0949 0,0562 0,0949 0,0529 0,0890 0,0533 0,0905 

Γερμανία 0,0922 0,1259 0,0791 0,1201 0,0685 0,1201 0,0697 0,1257 0,0740 0,1259 

Δανία 0,0438 0,0624 0,0485 0,0681 0,0639 0,0681 0,0697 0,0947 0,0631 0,0915 

Ελλάδα 0,0584 0,0636 0,0583 0,0622 0,0590 0,0622 0,0614 0,0606 0,0630 0,0621 

Ιρλανδία 0,0644 0,0751 0,0662 0,0795 0,0836 0,0795 0,0762 0,1006 0,0787 0,1055 

Ισπανία 0,0768 0,1059 0,0624 0,0929 0,0520 0,0929 0,0528 0,0872 0,0538 0,0885 

Ιταλία 0,0663 0,1586 0,0646 0,1570 0,0776 0,1570 0,0826 0,1449 0,0790 0,1434 

Λουξεμβούργο 0,0741 0,1029 0,0736 0,1076 0,0645 0,1076 0,0675 0,1191 0,0690 0,1215 

Ολλανδία 0,0596 0,0833 0,0576 0,0884 - 0,0884 - 0,0970 - 0,1031 

Πορτογαλία 0,0846 0,1255 0,0646 0,1201 0,0665 0,1201 0,0673 0,1449 0,0684 0,1434 

Σουηδία - - 0,0348 0,0653 0,0310 0,0653 0,0666 0,0838 0,0520 0,0898 

Φινλανδία - - 0,0389 0,0656 0,0401 0,0656 0,0566 0,0738 0,0543 0,0810 

Μέσος Όρος  0,0748 0,1135 0,0636 0,1050 0,0620 0,1050 0,0647 0,1034 0,0636 0,1030 

Πηγή: Eurostat (structural indicators) [122]

Συγκεκριμένα, τα αρχικά βήματα που έγιναν στην κατεύθυνση της
απελευθερωμένης αγοράς προκάλεσαν αυξομειώσεις της τιμής της ενέργειας.
Για τους μεγάλους χρήστες (κυρίως βιομηχανίες) οι τιμές σε σχέση με το 1995 
έχουν φθίνουσα τάση. Έτσι, η είσοδος σε μία ανταγωνιστική αγορά οδηγεί
τους εμπλεκόμενους στην προσπάθεια για μια πιο αποδοτική βιομηχανία.
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Αντίστοιχα, στην πλευρά της οικιακής κατανάλωσης υπάρχει μια γενική τάση
για μείωση της τελικής τιμής-χρήστη στις περισσότερες χώρες, με εξαίρεση 
κυρίως τις Σκανδιναβικές που οι τιμές έχουν αυξηθεί σε μικρό βαθμό. 
 
Στον Πίνακα 2.3 φαίνεται η διακύμανση των τιμών για κάποιες χρονιές τα
τελευταία χρόνια για τους βιομηχανικούς και οικιακούς καταναλωτές. 
Σημειώνεται ότι για την Ελλάδα οι τιμές του οικιακού τομέα αφορούν το
κόστος των πρώτων KWh. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Στατιστικής Υπηρεσίας, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά
στην Ελλάδα παραμένουν οι πιο χαμηλές μεταξύ των 15 κρατών μελών. Στην 
Ελλάδα το ηλεκτρικό ρεύμα κοστίζει 0,0621 (τα πρώτα KWh), έναντι 0,1434 
στην Ιταλία και 0,1259 στην Γερμανία. Αντίθετη κατάσταση επικρατεί για τους
μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές σύμφωνα με τα ενδεικτικά στοιχεία των
πρώτων μηνών του 2005, αφού ενώ στην Ελλάδα το 2005 υπολογίζεται ότι η
τιμή της Kwh είναι 0,0541 €, τιμή η οποία σχεδόν προσεγγίζει τον μέσο όρο της 
ΕΕ, στην Βρετανία είναι 0,0385 € και στην Γαλλία 0,0455 €. 
 
Από τα στοιχεία της Eurostat, προκύπτει ότι η απελευθέρωση της αγοράς δεν 
εγγυάται πάντοτε χαμηλότερες τιμές για τον χρήστη. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η Ιταλία στην οποία τα τελευταία χρόνια υπήρξε μεγάλη
μείωση του μεριδίου αγοράς της πρώτης εταιρίας (από 71% το 1999, στο 45%
σήμερα), αλλά η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος το 2004 ήταν υψηλότερη από 
την τιμή του 2002. Πάντως δεν υπάρχει σαφή απάντηση για το πώς
επηρεάζονται οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος κατά την απελευθέρωση. Το
γεγονός ότι κράτη που παρέχουν από τις πιο υψηλές τιμές ρεύματος όπως
είναι η Πορτογαλία και η Γερμανία έχουν ικανοποιητικό επίπεδο
απελευθέρωσης της αγοράς αλλά και το γεγονός ότι κράτη που έχουν
προχωρήσει στην απελευθέρωση (Σουηδία, Δανία) διατηρούν ακόμα χαμηλές
τιμές είναι προς το παρόν ενδεικτικό της ασάφειας ως προς την τελική τιμή της 
κιλοβατώρας που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας
[93]. 
 
Συμπερασματικά, η πορεία προς την ουσιαστική απελευθέρωση της ενέργειας,
περνάει μέσα από τις ενεργειακές εταιρίες. Αν και ο ρόλος που καλούνται να
παίξουν προς το παρόν δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισμένος, είναι κοινή 
πεποίθηση ότι η μετάβαση σε μια πλήρως απελευθερωμένη ενεργειακή αγορά
είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για να ενισχυθεί το περιβάλλον 
δραστηριοποίησης τους και να εδραιωθούν στην συνείδηση του καταναλωτή. 
 

2.6.3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 2Η: Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Περιγραφή Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι η κατανάλωση ενέργειας
αυξάνεται διαρκώς όσο αυξάνεται ο πληθυσμός και όσο οι χώρες
αναπτύσσονται. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η αύξηση των
αναγκών σε ενέργεια και κατ’ επέκταση η αύξηση των εκπομπών των έξι
αέριων του θερμοκηπίου, δηλαδή του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), του 
μεθανίου (CH4), του οξειδίου του αζώτου (N2O), των υδρογονοφθορανθράκων 
(HFCS) και του εξαφθοριούχου θείου (SF6). 
 
Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι μία από τις κυριότερες πηγές
εκπομπής του CO2 που είναι το περισσότερο ρυπογόνο από τα αέρια του 
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θερμοκηπίου. Η παραγωγή της με καύση λιγνίτη επιβαρύνει το περιβάλλον με 
διπλάσια ποσότητα CO2 από ότι με χρήση φυσικού αερίου, ενώ η παραγωγή 
της από ΑΠΕ έχει ελάχιστες έως και καθόλου επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα.
Επιπλέον, κάθε KWh που εξοικονομείται έχει ως αποτέλεσμα την λιγότερη
παραγωγή ηλεκτρισμού και κατ’ επέκταση την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, οι διαρκώς αυξανόμενες, επιστημονικά 
τεκμηριωμένες, ενδείξεις για τις αρνητικές επιπτώσεις της ανθρώπινης
παρέμβασης στο περιβάλλον και το κλίμα του πλανήτη, έφεραν το πρόβλημα
της αλλαγής του κλίματος στο πολιτικό προσκήνιο. Η κύρια και φυσική
συνέπεια του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι η αύξηση της μέσης
παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1-3,5 °C μέσα στα επόμενα 100 χρόνια. Επίσης 
η αύξηση της θερμοκρασίας θα επιφέρει και αύξηση στη στάθμη της
θάλασσας. 
 
Σύμφωνα με την ανασκόπηση του Sun [123], το Πλαίσιο σύμβασης για την 
αλλαγή του κλίματος (United Nations Framework Convention on Climate
Change – UNFCCC), ορίζει κάποιες διαδικασίες και θέτει ορισμένους στόχους
για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αλλαγής του κλίματος. Η Σύμβαση 
αναγνωρίζει ότι το θέμα της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη αποτελεί 
ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα. Θέτει ως ύστατο σκοπό τη σταθεροποίηση των
ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου σε ασφαλή
επίπεδα, τέτοια που να είναι δυνατή η εξάλειψη των προβλημάτων που
δημιουργούνται από την επικίνδυνη ανθρώπινη παρέμβαση στο κλιματολογικό 
σύστημα. Στην πρώτη σύνοδο των συμβαλλόμενων μερών (COP-1) 
διαπιστώθηκε ότι οι δεσμεύσεις που διατυπώνονταν στο πλαίσιο σύμβασης
ήταν ελλιπείς και αόριστες. Έτσι ξεκίνησε ένας νέος κύκλος συζητήσεων για 
να αποφασιστούν πιο λεπτομερείς δεσμεύσεις. Μετά από τρία χρόνια
διαπραγματεύσεων, το Πρωτόκολλο του Κιότο υιοθετήθηκε στο COP-3, στις 11 
Δεκεμβρίου του 1997. Περιλαμβάνει νέους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου για την περίοδο μετά το 2000. Το Πρωτόκολλο του Κιότο 
δεσμεύει με νομικά μέσα ξεχωριστά κάθε συμβαλλόμενο μέλος του
Παραρτήματος Ι (Annex I Parties), να επιτύχει στόχους για τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τελικός στόχος θεωρείται η μείωση των
επιπέδων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμια κλίμακα
τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 1990 (έτος
αναφοράς) κατά το χρονικό διάστημα 2008-2012. Για να επιβεβαιωθεί ο 
συνολικός στόχος μείωσης των εκπομπών των χωρών, θα υπολογιστεί ο μέσος
όρος των πέντε χρόνων και θα συγκριθεί με τα επίπεδα αναφοράς. 
 
Οι στόχοι κάθε χώρας κυμαίνονται από μείωση κατά 8% για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και κάποιες άλλες χώρες μέχρι και αύξηση 10% για την Ισλανδία. Η ΕΕ
θα πρέπει να αντισταθμίσει τις εκπομπές όλων των χωρών της ώστε να 
μπορέσει να πετύχει τον παραπάνω μέσο όρο. Το πρωτόκολλο του Κιότο 
δύσκολα θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό χωρίς την ενσωμάτωση των τριών
ευέλικτων μηχανισμών που δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη να εκπληρώσουν
μέρος των δεσμεύσεων τους. Πιο συγκεκριμένα, η σημασία των μηχανισμών 
όπως έχει περιγραφεί από τον Patlitziana et al [124, 125] είναι οι εξής: 

 Προγράμματα από Κοινού (ΠΚ, Joint Implementation):  Επιτρέπουν στις
ενεργειακές εταιρίες ή στις χώρες με δεσμεύσεις όσον αφορά στο όριο
εκπομπών, να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένα προγράμματα μείωσης
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εκπομπών σε χώρες με οικονομίες σε μετάβαση και να καρπωθούν τις
μονάδες που θα τους πιστωθούν για τις μειώσεις που θα επιτύχουν. 

 Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ, Clean Development Mechanism):
Πρόκειται για ένα παρόμοιο με τον παραπάνω μηχανισμό μόνο που τα
έργα πραγματοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες. 

 Διαπραγμάτευση Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΔΔΕ, Emission Trading):
Επιτρέπει στις ενεργειακές εταιρίες ή στις χώρες με δεσμεύσεις ορίων
εκπομπών να μεταφέρουν μέρος των επιτρεπόμενων εκπομπών από μία 
χώρα στην άλλη, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τα συνολικά επιτρεπόμενα
όρια. 

Η απόφαση του υπουργικού συμβολαίου της ρωσικής κυβέρνησης να
προωθήσει το πρωτόκολλο του Κιότο στο κοινοβούλιο της χώρας, έδωσε
σημαντική συνεργασία για τον περιορισμό των αεριών του θερμοκηπίου. Αυτό
συνέβη γιατί με την παραπάνω κίνηση εκπληρώθηκε σχετική συνθήκη του
πρωτοκόλλου και αυτό τέθηκε σε νομική ισχύ  από το Φεβρουάριο του 2005.
Σύμφωνα με τον Patlitziana et al [126-128], με την παραπάνω εξέλιξη δίνονται
σε όλα τα κέντρα απόφασης στο χώρο ΑΠΕ / ΕΞΕΝ οι ευκαιρίες ώστε να 
αναλάβουν δράσεις περιορισμού του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. 
 
Ένα από τα μέτρα που μελετούνται είναι η προσπάθεια σύνδεση της αγοράς
εταιριών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών με τους ευέλικτους μηχανισμούς 
συμβολαίων ΠΚ και ΜΚΑ [129]. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στη συνεισφορά των ευέλικτων μηχανισμών για την εκπλήρωση των
δεσμεύσεων εκπομπών, αφού σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μπορούν να 
καλύψουν μέχρι το 50% του ελλείμματος τους από τους ευέλικτους
μηχανισμούς και το υπόλοιπο 50% με εγχώριες δράσεις [130]. 
 

Τα Πρώτα 
Αποτελέσματα

Οι παγκόσμιες, σχετικές με την ενέργεια, εκπομπές του CO2 θα αυξηθούν 
ελαφρώς γρηγορότερα από ότι η κατανάλωση ενέργειας. Προβλέπεται [21] ότι 
οι εκπομπές θα αυξάνονται κατά 1,8% ετησίως μέχρι το 2030, φθάνοντας τα 38
δισεκατομμύρια τόνους το 2030. Πρόκειται ουσιαστικά για 16 δισεκατομμύρια
τόνους, ή ποσοτικά 70% αύξηση σε σχέση με σήμερα. Τα δύο τρίτα της
αύξησης θα καταγραφούν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και οι μεταφορές θα συντελέσουν στα τρία τέταρτα των
νέων εκπομπών.  
 
Η γεωγραφική κατανομή των νέων εκπομπών θα μετατοπιστεί σταδιακά, από
τις αναπτυγμένες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το μερίδιο των 
αναπτυσσόμενων χωρών στις παγκόσμιες εκπομπές θα ανέλθει από το 34%
που κατέχουν σήμερα στο 47% μέχρι το 2030 [21], ενώ το μερίδιο των χωρών 
της OECD θα ελαττωθεί από 55% σε 43%. Η Κίνα μόνο θα συμβάλει κατά 25%
στην αύξηση των εκπομπών του CO2, ή αριθμητικά κατά 3,6 δισεκατομμύρια 
τόνους, απαριθμώντας τις συνολικές εκπομπές της σε 6,7 δισεκατομμύρια
τόνους ετησίως το 2030. Ακόμη και τότε, οι εκπομπές της Κίνας παραμένουν σε
χαμηλότερα επίπεδα από εκείνες των ΗΠΑ.  
 
Η απότομη άνοδος στις προβλεπόμενες εκπομπές, απεικονίζει την πρόκληση 
την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι περισσότερες χώρες του OECD
αλλά και της ΕΕ για να αντεπεξέλθουν στις δεσμεύσεις τους έναντι του
πρωτοκόλλου του Κιότο. Οι εκπομπές σε εκείνες τις χώρες του OECD που
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υπέγραψαν το πρωτόκολλο θα φθάσουν σε 12,5 δισεκατομμύρια τόνους το
2010, στο μισό ουσιαστικά των στόχων του πρωτοκόλλου για την περίοδο
2008-2012. Πρόκειται δηλαδή περίπου για 2,8 δισεκατομμύρια τόνους, ή σε
ποσοστό 29% επάνω από το στόχο.  
 
Με βάση το ότι οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου είναι μια από τις
σημαντικότερες ανησυχίες της παγκόσμιας κοινότητας τα τελευταία χρόνια,
γίνεται φανερό γιατί η ενίσχυση των ενεργειακών εταιριών έχει γίνει ιδιαίτερα
ευπρόσδεκτη και αποδεκτή τόσο από την περιβαλλοντικής σκοπιά, όσο και 
στην προοπτική της διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού. 
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2.7 Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

2.7.1 ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Από τις προηγούμενες παραγράφους διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι ένα σύγχρονο 
περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών είναι απαραίτητο, 
για να μπορέσει η πολιτεία να πετύχει τους αναγκαίους στόχους της και επίσης 
είναι απαραίτητο για να μπορέσουν οι ίδιες οι εταιρίες να αναπτύξουν τις 
δυνατότητες τους, ώστε να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν αποδοτικά.  
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, η ανάπτυξη του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών αφορά στην επιλογή των κατάλληλων αποφάσεων για
παρέμβαση σε εκείνα τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που πραγματικά
χρήζουν ανάγκης για παρέμβαση από την εκάστοτε πολιτεία. Τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά έχουν προκύψει με βάση τη μελέτη της βιβλιογραφίας που 
παρουσιάστηκε στην Ενότητα 2.5 και έχει πρόσφατα δημοσιευτεί από τον 
Patlitziana et. al. [132]. Τα χαρακτηριστικά παρουσιάζονται συνοπτικά στον 
παρακάτω Πίνακα 2.4. 
 

Πίνακας 2.4: Χαρακτηριστικά του Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης  
των Ενεργειακών Εταιριών 

Πολιτική Διάσταση 

Προγράμματα υποστήριξη της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιριών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών 

Προγράμματα προώθησης της ΕΞΕΝ 

Διεθνείς ενεργειακές συνεργασίες και διασυνδέσεις 

Χρηματοοικονομική Διάσταση 

Επενδύσεις έργων ΑΠΕ 

Επενδύσεις έργων ενεργειακής διαχείρισης  

Επενδύσεις έργων ΕΞΕΝ 

Σύγχρονες χρηματοδοτικές πηγές 

Κοινωνική και Πολιτιστική Διάσταση 

Απασχόληση για τους τομείς ΑΠΕ – ΕΞΕΝ  

Κοινωνική αποδοχή για έργα ΑΠΕ 

Εκπαίδευση για τους τομείς ΑΠΕ – ΕΞΕΝ 

Ενεργειακές εταιρίες σε τοπικές κοινότητες 

Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας 

Έρευνα σε τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 

Έρευνα σε τεχνολογίες ΕΞΕΝ 

Κατάλληλες πρακτικές και τεχνολογίες 

 

2.7.2 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η μελέτη και η ανάλυση των προηγούμενων παραγράφων αναδεικνύει την
πολυπλοκότητα των αποφάσεων σε ότι αφορά στα παραπάνω χαρακτηριστικά
του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Επιπλέον,
γίνεται φανερό ότι οι νέες παράμετροι της αγοράς προσδίδουν περαιτέρω
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βαθμό πολυπλοκότητας στην προσπάθεια παρέμβασης στα παραπάνω 
χαρακτηριστικά [132].  
 

Ευκαιρίες Η απελευθερωμένη αγορά ενέργειας δίνει ευκαιρίες στην πολιτεία να
καλλιεργήσει περαιτέρω το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στους
καταναλωτές και στις ενεργειακές εταιρίες. Η αποκέντρωση των αποφάσεων
που η απελευθέρωση εισάγει, ενισχύει την ενημέρωση και συνειδητοποίηση
από τους καταναλωτές των αναγκών τους. Αυτό αποτελεί πρακτική που
εφαρμόζεται ήδη στην Ολλανδία [67], η οποία είναι σε πλήρη σύμπνοια με τη 
λογική της απελευθέρωσης και έχει τους παρακάτω βασικούς άξονες: τον
καθορισμό των προτεραιοτήτων, τον καταλογισμό των ευθυνών και εν τέλει 
τον καθορισμό των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη κατάλληλου
περιβάλλοντος. 
 
Επιπλέον, οι γενικές ευκαιρίες που παρέχει η κλιματική αλλαγή στη διαδικασία 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος είναι οι παρακάτω [133]: 

 Οι εταιρίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα να 
μετεξελιχθούν σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών για θέματα κλιματικής
αλλαγής, εφόσον η δεύτερη περίοδος του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής
Δικαιωμάτων Εκπομπών πιέζει ακόμα περισσότερο τους μεγάλους
καταναλωτές ενέργειας, οπότε και έχει ήδη δημιουργηθεί γόνιμο έδαφος 
για παροχή υπηρεσιών από τις ενεργειακές εταιρίες.   

 Η δυνατότητα υλοποίησης έργων που στηρίζονται στους ΜΚΑ / ΠΚ σε
αναπτυσσόμενες χώρες του εξωτερικού, μπορεί να πριμοδοτεί τις
ενεργειακές εταιρίες με δικαιώματα εκπομπών, τα οποία εν συνεχεία μέσω 
της εμπορίας εκπομπών δύνανται να εμπορευτούν και με αυτό τον τρόπο
να συμβάλλουν στην έμμεση μείωση των συγκεκριμένων εκπομπών σε
διεθνές επίπεδο. 

 Οι δυνατότητες ανάπτυξης του χρηματιστηρίου του άνθρακα, το οποίο θα
συμβάλει στην διεύρυνση της αγοράς και των υπηρεσιών των ενεργειακών
εταιριών. 

Απειλές Ωστόσο η ενίσχυση των ενεργειακών εταιριών χρειάζεται να λάβει υπόψη της
και τις απειλές που ελλοχεύουν όπως επισημαίνει ο OECD [134]. Συγκεκριμένα, 
είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστεί τάση για συγχωνεύσεις και συνενώσεις
των ενεργειακών εταιριών, ώστε να επιβιώσουν στον διαρκώς αυξανόμενο και 
κοστοβόρο ανταγωνισμό. Ο κίνδυνος της συγκέντρωσης είναι μεγάλος και οι
μικρές ενεργειακές εταιρίες μπαίνουν αυτόματα στο περιθώριο. Το 
παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας [62] είναι χαρακτηριστικό, όπου τρεις
μεγάλες ενεργειακές εταιρίες που κατέχουν το 40% της εγχώριας ενεργειακής
αγοράς, κρατούν προς το παρόν χαμηλές τιμές λιανικής πώλησης της
ενέργειας και έχουν πολύ ψηλές τιμές μεταφοράς καθιστώντας αδύνατη την 
είσοδο νέων εταιριών. Από την άλλη, οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής είναι δυνατόν να ενισχύσουν την τάση για υπερβολική ενίσχυση των 
τομέων ΑΠΕ-ΕΞΕΝ εις βάρος και του φυσικού αερίου.  
 
Αναλυτικότερα, οι επιδράσεις για κάθε μία από τις διαστάσεις του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των εταιριών στη διαδικασία διαμόρφωσης 
του παρουσιάζονται παρακάτω. 
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 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

1η    Παράμετρος Σε ένα μονοπωλιακό πλαίσιο λειτουργίας η πολιτεία καθορίζει όλες τις
ενεργειακές αποφάσεις, σε αντίθεση με ένα ανταγωνιστικό, στο οποίο η
πολιτεία αποφασίζει και θέτει το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι
ενεργειακές εταιρίες. Σταδιακά αποδυναμώνονται τα μονοπωλιακά καθεστώτα
στη πλευρά της παραγωγής και της διανομής και παρέχονται δυνατότητες στον 
καταναλωτή να διαλέξει ο ίδιος τον προμηθευτή του. Ως αποτέλεσμα,
διευρύνεται το «άνοιγμα» της αγοράς σε μια τροχιά που υποστηρίζει την
«χρήση» των ενεργειακών εταιριών. Συνεπώς η διαμόρφωση της πολιτικής 
διάστασης σίγουρα χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη της τις ευκαιρίας της 
ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας, αφού διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να
«πουλήσουν» ανταγωνιστικά την παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ οι
παραγωγοί, αλλά και θα εμποδιζόταν η εξέλιξη των εταιριών που παρέχουν
ενεργειακές υπηρεσίες. 
 
Πέρα όμως από τις επιδιώξεις υπάρχουν και οι απειλές μιας ανταγωνιστικής 
αγοράς [132]:  

 Ο κίνδυνος αρνητικού επηρεασμού των τιμών είναι η κυριότερη απειλή
που φέρνει η ολοένα και περισσότερο απελευθερωμένη αγορά ενέργειας  . 

 Οι ανταγωνιστικές δυνάμεις θα αυξήσουν το ποσό ισχύος που πρέπει να
μεταφέρει το σύστημα. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης των
υπαρχόντων εγκαταστάσεων, μείωση της αξιοπιστίας του συστήματος και
δυσκολίες στον προγραμματισμό των συντηρήσεων. Οι νομικές
διεκδικήσεις θα αυξηθούν, επειδή τα συμφέροντα των ανταγωνιστικών
χρηστών του συστήματος επηρεάζονται αρνητικά για χάρη του συνολικού
συστήματος. 

 Οι νέες συνθήκες θα απαιτούν επεκτάσεις του συστήματος μεταφοράς. Η
μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας θα ωφελεί τις ενεργειακές 
εταιρίες που «πωλούν» σε απομακρυσμένες αγορές, ενώ αυτές μέσω των
οποίων θα περνούν οι επεκτάσεις, είναι πιθανό αν δεν έχουν κανένα
όφελος, να μην τις επιτρέπουν. 

 Παρουσιάζονται ασάφειες σε ότι αφορά στα όρια μεταξύ της μεταφοράς
της παραγωγής και της διανομής. Πιο συγκεκριμένα, πιθανά προβλήματα 
που θα παρουσιαστούν συνδέονται με την ασάφεια ιδιοκτησίας των
μετασχηματιστών ανύψωσης της τάσης και των υποσταθμών διανομής, με
τις αμφιβολίες για το αν η διαχωριστική γραμμή θα προσδιορίζεται από
την τάση του δικτύου ή από τη μορφή αυτού και στο αν θα διαχωριστεί το
δίκτυο από το εμπόριο λιανικής πώλησης. 

 Η διατήρηση του ελέγχου των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από
έναν μόνο ιδιοκτήτη δικτύων (μονοπώλιο) είναι πιθανώς από τις
σημαντικότερες αδυναμίες για την είσοδο στην αγορά. Ένα ενεργειακό 
δίκτυο είναι ένα κλασικό παράδειγμα «φυσικού μονοπωλίου» και χωρίς τις
κατάλληλες παρεμβάσεις, οι ενεργειακές εταιρίες δε θα είναι σε θέση να
παρέχουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες, επειδή θα επιβαρύνονται από την
καταβολή τεράστιων δαπανών για τη διασφάλιση του απαραίτητου
κεφαλαίου. 

Το σημείο επαφής μεταξύ της πολιτικής διάστασης αφ' ενός και του
αυξανόμενου ανταγωνισμού αφ' ετέρου είναι τεράστιας σημασίας για την άρτια 
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διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών. 
 

2η    Παράμετρος Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο επικρατεί η άποψη ότι η μείωση
των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου προϋποθέτει την σταδιακή
αφαίρεση των επιχορηγήσεων στα συμβατικά καύσιμα, κάτι που αυτόματα θα 
ενισχύσει την λειτουργία των ενεργειακών εταιριών. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας 
τρόπος ενσωμάτωσης του περιβαλλοντικού κόστους είναι μέσω της επιβολής
φόρων και εισφορών. Υπάρχουν ήδη ενεργειακοί φόροι / εισφορές για τις
εκπομπές άνθρακα, θείου και αζώτου σε διάφορες χώρες. Η επέκταση τέτοιων 
μέτρων είναι δυνατόν να επηρεάσει θετικά την επιχειρηματικότητα των
ενεργειακών εταιριών. 
 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη και οι απειλές που φέρνει
η ολοένα και περισσότερο δραστηριοποίηση απέναντι στην συνεχιζόμενη 
κλιματική αλλαγή: 

 Η κλιματική αλλαγή και η απαίτηση για αφαίρεση μερικών επιχορηγήσεων
μπορεί να είχε και αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τις
ενεργειακές εταιρίες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με  μια μελέτη του OECD το 
1994-96 [132], επιχορηγήσεις χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες για την
υποστήριξη της ενέργειας που παράγεται από εταιρίες - παραγωγούς ΑΠΕ. 

 Η κλιματική αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνονται μέτρα όπως
φορολογικές απαλλαγές και επιχορηγήσεις ανταγωνιστικών ενεργειακών 
τεχνολογίων για τους οικιακούς και μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές
ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα σε μερικές από αυτές, είναι ιδιαίτερα
σημαντικές. Αυτό μπορεί σταδιακά να οδηγήσει σε ελαχιστοποίηση του
ενδιαφέροντος για ΕΞΕΝ και συνεπώς σε μείωση του ενδιαφέροντος για 
επενδύσεις μέσω των ενεργειακών εταιριών παροχής υπηρεσιών. 

 ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

1η    Παράμετρος Ο κύριος στόχος μίας απελευθερωμένης αγοράς είναι η προώθηση των 
επενδύσεων στην αγορά και ο καθορισμός των τιμών με τέτοιο τρόπο που να 
προωθούνται οι επενδύσεις. Από το παραπάνω είναι φανερό ότι η
ανταγωνιστική αγορά δίνει πολλές επιπλέον ευκαιρίες με την ενίσχυση των 
επενδύσεων έργων των ενεργειακών εταιριών. Έτσι η πολιτεία επιδοτεί όλο 
και περισσότερο σχετικές δράσεις αφού απαγκιστρώνεται από τροχιές που 
ευνοούν την παραγωγή ενέργειας από συμβατικές πηγές ενέργειας. Επιπλέον
η ανταγωνιστική αγορά προωθεί περισσότερο την ενίσχυση παρεμβάσεων,
αφού πλέον υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο προσδοκώμενο
αποτέλεσμα. 
 
Οι απειλές της πλήρως απελευθερωμένης ενεργειακής αγοράς είναι ο κίνδυνος
να επιδοτούνται έργα ΑΠΕ και ΕΞΕΝ περισσότερο από ότι χρειάζεται η 
οικονομία του κάθε κράτους μέλους (ειδικά σε περιπτώσεις όπου τα εγχώρια
κοιτάσματα σε συμβατικά καύσιμα καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις 
ενεργειακές ανάγκες). 
 

2η    Παράμετρος Ο αποφασίζων χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη του τις παρακάτω ευκαιρίες που
δημιουργεί η κλιματική αλλαγή [135]: 

 Η συμβολή των ενεργειακών εταιριών στην άμεση μείωση των εκπομπών
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αερίων του θερμοκηπίου της κάθε χώρας κράτους – μέλους που 
μεταφράζεται σε οικονομικό όφελος. 

 Η δυνατότητα υλοποίησης έργων που στηρίζονται στους ΜΚΑ / ΠΚ σε
αναπτυσσόμενες χώρες του εξωτερικού, μπορεί να πριμοδοτεί τις
ενεργειακές εταιρίες με δικαιώματα εκπομπών, τα οποία εν συνεχεία -
μέσω της Εμπορίας Εκπομπών - δύνανται να εμπορευτούν και με αυτό τον 
τρόπο να συμβάλλουν στην έμμεση μείωση των συγκεκριμένων εκπομπών
σε διεθνές επίπεδο. 

Από την άλλη πρέπει να συνυπολογισθεί ότι με δεδομένη την στενότητα των
επενδυτικών κεφαλαίων η αναδυόμενη αγορά δίνει την δυνατότητα επιπλέον 
χρηματοδότησης έργων από ενεργειακές εταιρίες μέσω νέων χρηματοδοτικών
οργανισμών και μηχανισμών [136]. Σε πολλές όμως περιπτώσεις οι επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής μπορεί να ενισχύσουν άλλους τομείς (π.χ. φυσικό
αέριο) και να αδυνατίσει το περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών
εταιρίων. 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

1η    Παράμετρος Λόγω των διαδικασιών αναδόμησης και απελευθέρωσης στον ενεργειακό
τομέα, οι αποφάσεις της πολιτείας ωθούνται περισσότερο ώστε να ενισχύσουν 
τις δαπάνες που συνδέουν την εκπαίδευση και την κοινωνική αποδοχή με τις 
δυνατότητες των ΑΠΕ και της ΕΞΕΝ. Επιπλέον, η ανταγωνιστική αγορά 
επιβάλει την μεγαλύτερη ενίσχυση έργων που αναλαμβάνουν οι ενεργειακές
εταιρίες στην περιφέρεια σε σχέση με την μονοπωλιακή αγορά ενέργειας.  
 
Από την άλλη, η ανταγωνιστική αγορά ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε λάθος
επιλογές την πολιτεία ώστε να ενισχύσει την απασχόληση και κατάρτιση των 
εταιριών αλλά να αυξήσει την ανεργία και την αμάθεια σε άλλους ζωτικούς 
ενεργειακούς κλάδους ή να σπαταλήσει χρήματα σε μικρής πιθανότητας 
επιτυχίας προσπάθειες στο όνομα της περιφερειακής ανάπτυξης των ΑΠΕ. 
 
Μια ακόμα απειλή είναι η σύγχυση που προκαλείται εξαιτίας του όγκου των
πληροφοριών γύρω από τις ενεργειακές εταιρίες, αφού υπάρχει κίνδυνος οι 
καταναλωτές εγκλωβισμένοι σε δεδομένες και συμπαγείς πολιτικές να μην
γνωρίζουν τελικά τις δυνατότητές τους και συνεπώς να δυσκολεύονται να 
επιλέξουν την εταιρία που πραγματικά τους συμφέρει. 
 

2η    Παράμετρος Η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης που επιδιώκεται μέσω των δράσεων της
κλιματικής αλλαγής, δίνει την ευκαιρία ανάπτυξης στενών επιχειρηματικών
σχέσεων μεταξύ των ενεργειακών εταιριών και του αναπτυσσόμενου κόσμου
αλλά παράλληλα οδηγεί στην δημιουργία παρόμοιων ενεργειακών εταιριών 
στις χώρες αυτές [132]. Από την άλλη, η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει 
σε λάθος επιλογές την πολιτεία ώστε να ενισχύσουν τη κοινωνική διάσταση 
του περιβάλλοντος δράσης των εταιριών αλλά να αυξήσει την ανεργία σε 
άλλους ζωτικούς ενεργειακούς κλάδους ή να σπαταλήσει χρήματα σε μικρής 
πιθανότητας επιτυχίας προσπάθειες στο όνομα της περιφερειακής ανάπτυξης. 
 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

1η    Παράμετρος Η ωρίμανση και η ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας συνδέεται άμεσα 
με την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς. Έτσι, η ανταγωνιστική αγορά 
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δίνει στην πολιτεία μεγαλύτερες ευκαιρίες έρευνας και τεχνολογίας ώστε να 
ενισχύσει το περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών,
επιδοτώντας κατάλληλες ερευνητικές δράσεις.  
 
Από την άλλη, η κυριότερη απειλή που επιφέρει η ανταγωνιστική αγορά στη 
διαμόρφωση της τεχνολογικής διάστασης είναι η χωρίς λόγω μεγαλύτερη
υποστήριξη σε μικρής έκτασης ερευνητικές προσπάθειες μόνο και μόνο επειδή
είναι στο χώρο των ΑΠΕ και τις ΕΞΕΝ. 
 

2η    Παράμετρος Η κλιματική αλλαγή διεύρυνα την ερευνά και ανάπτυξη με στόχο την 
προώθηση σχετικών τεχνολογιών και έτσι προωθεί την επιχειρηματική δράση
των ενεργειακών εταιριών. Από την άλλη, η κλιματική αλλαγή μπορεί να 
οδηγήσει σε λάθος επιλογές την πολιτεία ώστε να ενισχύσει την διάσταση 
έρευνας και τεχνολογίας του περιβάλλοντος δράσης των εταιριών αλλά να 
μειώσουν την έρευνα σε άλλους ζωτικούς ενεργειακούς κλάδους, όπως
αναφέρθηκε και στο φυσικό αέριο. 
 

2.7.3 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑ 

Η πολιτεία του κάθε κράτους μέλους με τα μέσα που διαθέτει έχει εξελιχθεί
σαν ένας καθοριστικής σημασίας αποφασίζοντα, που καλείται να λάβει υπόψη 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά και τις νέες παραμέτρους, ώστε να 
διαμορφώσει ένα σύγχρονο περιβάλλον δραστηριοποίησης των εταιριών. Στην 
παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του αποφασίζοντα.  
 
Συγκεκριμένα, τα κυριότερα όργανα που βρίσκονται στον πυρήνα δράσης της
πολιτείας είναι:  

 Το Κοινοβούλιο, του οποίου σημαντικότερες εξουσίες που ασκεί είναι το
θεσμικό έργο, η έγκριση του προϋπολογισμού και ο έλεγχος της
εκτελεστικής εξουσίας. 

 Το Συμβούλιο Επικράτειας που έχει ως αποστολή να επαληθεύει τη
νομιμότητα και την κανονική κατάσταση των εσόδων και των δαπανών της
πολιτικής εξουσίας. Επίσης εξασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση του προϋπολογισμού.  

 Η Κυβέρνηση και ειδικότερα τα εμπλεκόμενα υπουργεία (π.χ. στην Ελλάδα
το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων και βέβαια το Υπουργείο Οικονομίας) καθώς και τα 
εμπλεκόμενα κέντρα της (π.χ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας,
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας κ.λ.π.).  

Ωστόσο, η κάθε πολιτεία λειτουργεί εντός του πλαισίου που θέτει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (μέσω παροχής κοινοτικών οδηγιών και κονδυλίων). Συγκεκριμένα, 
η Επιτροπή με 15.000 προσωπικό είναι ο κινητήριος μοχλός του κοινοτικού
θεσμικού συστήματος. Η επιτροπή περιλαμβάνει 26 γενικές διευθύνσεις και 15
επιπλέον ειδικευμένες υπηρεσίες. Διαθέτει το δικαίωμα νομοθετικής
πρωτοβουλίας και προτείνει τα νομοθετικά κείμενα που υποβάλλονται στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ως εκτελεστική αρχή, εξασφαλίζει την
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (οδηγίες, κανονισμοί) και την εκτέλεση
του προϋπολογισμού και των προγραμμάτων που εγκρίνονται από το
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ως αντιπρόσωπος της Ένωσης στο διεθνή 
χώρο, διαπραγματεύεται διεθνείς συμφωνίες.  
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Επιπλέον τα διαρθρωτικά ταμεία είναι τα κύρια όργανα της Ένωσης για την
υποστήριξη – μέσω της πολιτείας - της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 
σε όλα τα κράτη μέλη. Αποτελούν περισσότερο από το ένα τρίτο του 
προϋπολογισμού της Ένωσης και υπάρχουν τέσσερα διαρθρωτικά ταμεία τα
οποία συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο προνομιακών 
περιοχών: 

 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional
Development Fund - ERDF) στοχεύει στη βελτίωση της οικονομικής 
ευημερίας και της ανάπτυξης επενδύοντας σε προγράμματα για προώθηση
της ανάπτυξης της βιομηχανίας ειδικά σε τομείς και περιφερειακές
περιοχές οι οποίες καθυστερούν.  

 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (European Social Fund - ESF) 
χρηματοδοτεί την κατάρτιση, το ανθρώπινο δυναμικό και τα σχέδια ίσων
ευκαιριών για να προωθήσει την απασχόληση των ανθρώπων.   

 Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Καθοδήγησης και Εγγυήσεων (European
Agricultural Guidance and Guarantee Fund - EAGGF) ενθαρρύνει την 
αναδιάρθρωση των αγροτικών περιοχών, για να προωθήσει την
οικονομική ευημερίά συνυπολογισμό, ταυτόχρονα προστατεύοντας το
περιβάλλον.  

 Το Οικονομικό Όργανο Καθοδήγησης Αλιείας (Financial Instrument for
Fisheries Guidance - FIFG) χρηματοδοτεί προγράμματα για να 
εκσυγχρονιστεί η δομή του τομέα της αλιείας και των σχετικών
βιομηχανιών και για την υποστήριξη του εργατικού δυναμικού.  

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει χρηματοοικονομικούς οργανισμούς
όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 
συμβουλευτικά όργανα όπως η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η
Επιτροπή των Περιφερειών που διαδραματίζουν ειδικευμένο ρόλο.  
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2.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η ανάλυση του κεφαλαίου δίνει τα παρακάτω συμπεράσματα όσον αφορά στο 
πρόβλημα της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών: 

 Ανάγκη για υποστήριξη αποφάσεων για το περιβάλλον των 
ενεργειακών εταιριών: Η ανάλυση που προηγήθηκε απέδειξε ότι η 
υποστήριξη αποφάσεων για τη διαμόρφωση του σύγχρονου περιβάλλοντος 
αποτελεί μία απαραίτητη διαδικασία που περνά μέσα από τις αποφάσεις 
για παρέμβαση στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος των ενεργειακών 
εταιριών. Η παραπάνω ανάλυση κατέληξε ότι η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος των ενεργειακών εταιριών θα πρέπει να εξετάζει τέσσερις 
διαστάσεις του (Πολιτική, Χρηματοικονομική, Κοινωνική και Πολιτιστική,
Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας). Η ύπαρξη ισχυρών χαρακτηριστικών 
σε κάθε χώρα, συνεπάγεται την ανάπτυξη των τομέων των ΑΠΕ και της 
ΕΞΕΝ που με τη σειρά τους αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της
ενεργειακής πολιτικής σήμερα.  

 Ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ευκαιρίες και οι απειλές των νέων
παραμέτρων: Σήμερα, η διαμόρφωση του σύγχρονου περιβάλλοντος 
πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της τις νέες παραμέτρους της ενεργειακής 
αγοράς, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα περισσότερων ευκαιριών αλλά 
και είναι δυνατόν να επιφέρουν και σημαντικές απειλές στο περιβάλλον 
των ενεργειακών εταιριών:  

 Την ολοένα και μεγαλύτερη τάση προς μια πλήρως απελευθερωμένη
αγορά ενέργειας. 

 Την ολοένα και μεγαλύτερη δραστηριοποίηση για τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγή. 

 Περιορισμένες ερευνητικές προσπάθειες για την υποστήριξη 
αποφάσεων στη διαδικασία διαμόρφωσης του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών: Η μελέτη της 
βιβλιογραφίας έδειξε ότι οι ερευνητικές προσπάθειες που αφορούν στην
υποστήριξη αποφάσεων για τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου 
περιβάλλοντος, όπως τέθηκαν προηγουμένως είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένες και αποσπασματικές, αφού το ενδιαφέρον των ερευνητών 
έχει επικεντρωθεί είτε σε γενικότερα θέματα σχεδιασμού των θεμάτων ΑΠΕ 
και ΕΞΕΝ, είτε σε υποστήριξη αποφάσεων θεμάτων που απασχολούν τις 
ίδιες τις ενεργειακές εταιρίες. 
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3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

 Στην προσπάθεια μελέτης του παρόντος προβλήματος που αφορά στη
διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών (environment of companies’ operation ή external 
factors), διαπιστώνεται η αδυναμία ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας
υποστήριξης αποφάσεων για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
που να λαμβάνει υπόψη της τα χαρακτηριστικά και τις επιδράσεις των νέων 
παραμέτρων, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.  
 
Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, ζητούμενο είναι η ύπαρξη ενός σύγχρονου 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης για την επιτυχημένη δραστηριοποίηση των 
ενεργειακών εταιριών. Ωστόσο, ο βαθμός δυσκολίας για την ενίσχυση εκείνων 
των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών
εταιριών που πραγματικά παρουσιάζονται αδύναμα στο περιβάλλον μιας χώρας,
είναι ιδιαίτερα μεγάλος, όπως φάνηκε από την ανάλυση του προηγούμενου
κεφαλαίου. Για αυτό το λόγο, η μελέτη των χαρακτηριστικών και η ενίσχυση 
τους μπορεί να υποστηριχθεί μέσω μιας μεθοδολογίας υποστήριξης αποφάσεων 
για τη δραστηριοποίηση των ενεργειακών εταιριών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ευκαιρίες και τις απειλές που επιφέρουν οι νέες παράμετροι της ενεργειακής 
αγοράς. 
 
Διαφαίνεται λοιπόν έντονη η ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 
και συνεκτικής μεθοδολογικής προσέγγισης, η οποία θα χαρακτηρίζεται από 
σαφήνεια και διαύγεια, θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αποφασίζοντα και θα
στοχεύει στην ουσιαστική ενδυνάμωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης 
των ενεργειακών εταιριών με απώτερο στόχο να υποστηριχθεί έμπρακτα η 
μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη δράση των ίδιων των ενεργειακών εταιριών. 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία υποστήριξης 
αποφάσεων της πολιτείας στην προσπάθεια της να συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών θα πρέπει να δίνει 
απαντήσεις στα χαρακτηριστικά και sτις ανάγκες του προβλήματος: 

 Αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας για:  

 Καθορισμό όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 

 Εκτίμηση της ανάγκης για παρέμβαση στο περιβάλλον, ώστε να 
προταθεί η αντίστοιχη παρέμβαση. 

 Επιλογή του κατάλληλου τρόπου δράσης σε κάθε παρέμβαση με βάση τη
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας τυχόν παρόμοιων 
παρεμβάσεων στον πρόσφατο παρελθόν. 

 Μοντελοποίηση όλων των παρεμβάσεων του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης, μέσω της χρήσης κατάλληλων δεικτών. 

 Συνυπολογισμός των επιδράσεων που επιφέρουν οι νέες παράμετροι της 
ενεργειακής αγοράς στις αποφάσεις. 

 Κατάταξη των προτεινόμενων παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την
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πολυκριτηριακή φύση του προβλήματος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός 
σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των εταιριών συνδέεται στη 
παρούσα διδακτορική διατριβή με το επιστημονικό πεδίο υποστήριξης
αποφάσεων για την ενίσχυση των πολύπλοκων χαρακτηριστικών του 
προβλήματος. Συγκεκριμένα, αναγνωρίσθηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις των 
τεσσάρων διαστάσεων του περιβάλλοντος των ενεργειακών εταιριών και οι
επιμέρους ανάγκες του προβλήματος συσχετίστηκαν με αντίστοιχες συνιστώσες
της μεθοδολογικής προσέγγισης μέσω των τριών παρακάτω μεθοδολογιών 
υποστήριξης αποφάσεων: 

 Έμπειρα Συστήματα. 

 Μεθοδολογίες Δεικτών. 

 Πολυκριτηριακή Υποστήριξη Αποφάσεων. 

  Το παρόν Κεφάλαιο 3 παρουσιάζει αρχικά μια σύντομη ανασκόπηση 
συσχετιζόμενων μοντέλων και δραστηριοτήτων σε θέματα αποφάσεων στους 
τομείς ΑΠΕ και ΕΞΕΝ, ώστε να αναδειχθεί η αδυναμία ύπαρξης μοντέλων που να 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της διδακτορικής διατριβής. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται η ανάλυση των βασικών αρχών των επιλεγόμενων (για τη 
μεθοδολογική αντιμετώπιση του παρόντος προβλήματος) επιστημονικών πεδίων. 
Επίσης, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα από την αναλυτική
ανασκόπηση τέτοιων μεθοδολογιών, που μπορούν να υποστηρίξουν επιμέρους
ανάγκες υποστήριξης αποφάσεων γύρω από τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
των ενεργειακών εταιριών. 
 
Τελικός στόχος του κεφαλαίου είναι να υποστηρίξει αφενός τη καταλληλότητα
της χρήσης των τριών επιστημονικών πεδίων στην επίλυση του συγκεκριμένου
προβλήματος και αφετέρου να αναδείξει τα καινοτομικά χαρακτηριστικά της
μεθοδολογικής προσέγγισης. 
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3.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΕ – ΕΞΕΝ 

  

 Στη παρούσα παράγραφο θα γίνει μια σύντομη ανασκόπηση μεθοδολογιών και 
μοντέλων γύρω από την υποστήριξη αποφάσεων στους τομείς των ΑΠΕ - ΕΞΕΝ.
Τα παρουσιαζόμενα στη διεθνή βιβλιογραφία μοντέλα για τους παραπάνω 
τομείς, αντιμετωπίζουν επιμέρους πτυχές του προβλήματος της παρούσας
διδακτορικής διατριβής χωρίς να είναι σε θέση να λάβουν υπόψη τους όλες τις
ανάγκες, να αξιοποιήσουν το πλήθος των ποικίλλων χαρακτηριστικών και 
ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα και χωρίς να το 
αντιμετωπίζουν στο σύνολο του. 
 
Συγκεκριμένα, πρόκειται κυρίως για μεθοδολογίες ενεργειακού σχεδιασμού με 
έμφαση σε θέματα γύρω από τους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ που τα αποτελέσματα τους 
μπορούν να πληροφορήσουν για κάποια επιμέρους θέματα τους διαμορφωτές 
του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών αλλά και 
μεθοδολογίες που συμβάλλουν στις αποφάσεις σχετικά με το εσωτερικό 
περιβάλλον των εταιριών. 
 

Μεθοδολογίες 
Ενεργειακού 
Σχεδιασμού

Ο γενικός στόχος του ενεργειακού σχεδιασμού ή προγραμματισμού είναι η 
κάλυψη με βέλτιστο τρόπο της εκτιμώμενης ζήτησης ενέργειας στο μέλλον. Ο 
ενεργειακός σχεδιασμός αποτελεί μία συστηματική διαδικασία ανάλυσης
πληροφοριών για την προσφορά και ζήτηση ενέργειας και την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων στους αποφασίζοντες για την τελική λήψη σχεδίου δράσεων.
Είναι μία διαδικασία η οποία με τη χρήση διάφορων μεθοδολογιών παρέχει
εκτιμήσεις για την εξέλιξη του ενεργειακού συστήματος, τις μελλοντικές
καταναλώσεις και πως αυτές θα μπορέσουν να καλυφθούν από τις υπάρχουσες 
ενεργειακές πηγές.  
 
Τα τελευταία χρόνια ο ενεργειακός σχεδιασμός έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα
θέματα που άπτονται των τομέων ΑΠΕ και ΕΞΕΝ. Από τη δεκαετία του 1970 μέχρι 
σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές ερευνητικές δραστηριότητες ενεργειακού 
σχεδιασμού που συνδέονται άμεσα με τους παραπάνω τομείς. Με βάση τις 
σημαντικότερες μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία, σημειώνονται τα παρακάτω: 

 Επιμέρους θέματα του περιβάλλοντος των ενεργειακών εταιριών
συσχετίζονται με μεθοδολογίες προσφοράς της ενέργειας (EFOM, ELFIN, 
MARKAL, MESSAGE, TESOM, UPLAN-E και WASP) [1-5]. Σημαντικές εργασίες 
πάνω στα μοντέλα βελτιστοποίησης της προσφοράς παρουσιάζονται χρονικά 
ως ακολούθως: 

 Ο Gurfel (1979) ανέπτυξε ένα μοντέλο για τη σύγκριση οικονομικής 
αποδοτικότητας συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [6].  

 Ο Das (1987) ανέπτυξε ένα μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού για να 
αναλύσει την πολιτική για τις ΑΠΕ στην Ινδία [7].  

 Ο Kydes (1990) πρότεινε μια γενική μεθοδολογία για τα μοντέλα ροής 
μέσω δύο μοντέλων ενεργειακής βελτιστοποίησης (BESOM) και ενός 
μοντέλου βηματικής βελτιστοποίησης ενεργειακών συστημάτων δίνοντας 
έμφαση στα θέματα ΑΠΕ (TESOM) [8]. 

 Ο Pasternak (1990) διατύπωσε ένα μοντέλο βελτιστοποίησης για την 
οικονομική αξιολόγηση έργων ΑΠΕ-ΕΞΕΝ [9].  
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 Οι Suganthi - Jagadeesan (1992) ανέπτυξαν ένα μοντέλο (MPEEE) 
μαθηματικού προγραμματισμού ενεργειακού-οικονομικού περιβάλλοντος 
[10].  

 Οι Lehtila – Pirila (1996) διατύπωσαν ένα bottom-up μοντέλο (EFOM) 
βελτιστοποίησης ενεργειακών συστημάτων για να υποστηρίξουν τον
ενεργειακό προγραμματισμό στη Φινλανδία στο πλαίσιο της βιώσιμης 
ανάπτυξης [11].  

 Ένα πολλαπλής στάθμης πρότυπο βελτιστοποίησης (CMLO) αναπτύχθηκε
από τον Islam (1997) για να μελετηθούν τα διάφορα ενεργειακά
ζητήματα όπως η αυτάρκεια, η εξοικονόμηση και η βιωσιμότητα στην 
Αυστραλία [12].  

 Ο Dag Henning (1997) ανέπτυξε το MODEST, που είναι ένα μοντέλο 
βελτιστοποίησης ενεργειακών συστημάτων [13].  

 Οι Kanniappan – Ramachandran (1998) ανέπτυξαν ένα μοντέλο 
βελτιστοποίησης χρησιμοποιώντας γραμμικό προγραμματισμό και 
μελετώντας ειδικά το ρόλο των ΑΠΕ [14].  

 Το μοντέλο OREM έχει αναπτυχθεί από τους Iniyan et al. (1998) για να 
εντοπίσει το βέλτιστο επίπεδο χρήσης των ΑΠΕ στην Ινδία για τα έτη 
2020-2021 [15].  

 Οι Suganthi – Samuel (1999) παρουσίασαν το MPEEE που είναι ένα 
μαθηματικό μοντέλο προγραμματισμού ενέργειας δίνοντας έμφαση στις 
σημερινές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής [16].  

 Οι Mavrotas et al. (1999) παρουσίασαν ένα μοντέλο πολυκριτηριακής
διαδικασίας για τον ενεργειακό σχεδιασμό [17].  

 Οι Suganthi et al. (2000) παρουσίασαν ένα μοντέλο για να καθοριστεί η 
βέλτιστη κατανομή ΑΠΕ σε διάφορες τελικές χρήσεις μεταβάλλοντας
τους παραμέτρους ζήτησης, δυναμικού, αξιοπιστίας, εκπομπών και 
ανεργίας [18].  

 Οι Kaldellis et al (2001) παρουσίασε μία μεθοδολογία εκτίμησης του 
βέλτιστου συνδυασμού αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας που έχει 
αναπτυχθεί και εφαρμοστεί σε διάφορες τυπικές περιπτώσεις νησιών
του Αιγαίου πελάγους [19].  

 Οι Cormio et al. (2003) παρουσίασαν ένα bottom-up μοντέλο
βελτιστοποίησης ενεργειακού συστήματος χρησιμοποιώντας 
μεθοδολογία γραμμικού προγραμματισμού βασισμένη στο μοντέλο EFOM
για την υποστήριξη πολιτικών για την προώθηση των ΑΠΕ [20].  

 Ο Drozdz (2003) παρουσίασε ένα μοντέλο βελτιστοποίησης μιας πηγής
γεωθερμίας βασισμένο στη θεωρητική πηγή νερού, λαμβάνοντας υπόψη 
διαφόρους παραμέτρους ποιότητας [21].  

 Οι Sinha –Dudhani (2003) παρουσίασαν μια μεθοδολογία γραμμικού 
προγραμματισμού για τον προσδιορισμό του βέλτιστου μεριδίου των ΑΠΕ
με μεταβλητές παραμέτρους τεχνολογίας και κόστους [22]. 

 Το περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών συσχετίζεται 
και με τα μοντέλα πρόβλεψης ζήτησης ενέργειας (IIASA, COMMEND, ENPEP,
MAED, HELM, MED-PRO). Μια σύντομη παρουσίαση κύριων δραστηριοτήτων 
με χρήση μοντέλων πρόβλεψης παρουσιάζεται με χρονική εξέλιξη 
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παρακάτω: 

 O Uri (1978) ανέπτυξε ένα σύνθετο οικονομετρικό μοντέλο και ένα 
μοντέλο πρόβλεψης του μηνιαίου φορτίου αιχμής του συστήματος,
λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές στις σχετιζόμενες οικονομικές
μεταβλητές και μεταβλητές καιρού [23]. 

 Ο Hyder G. Lakhani (1981) χρησιμοποίησε την εξίσωση παλινδρόμησης 
για τον υπολογισμό του κόστους ΕΞΕΝ στον τομέα των μεταφορών [24]
και στον οικιακό τομέα [25] για την περίοδο 1980–2000.  

 Οι Deeble – Probert (1986) μορφοποίησαν άμεσες γραμμικές συσχετίσεις 
για την πρόβλεψη της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης με διάφορα 
σενάρια ΕΞΕΝ [26].  

 Οι Bhattacharya et al. (1986) ανέλυσαν σενάρια ενεργειακής 
κατανάλωσης με έμφαση στις μη εμπορικές πηγές ενέργειας για
περιοχές της υπαίθρου [27].  

 Τα μοντέλα υποκατάστασης ενέργειας χρησιμοποιήθηκαν από τους 
Bodger – Tay (1987) για την πρόβλεψη της κατανάλωσης ενέργειας στη
Νέα Ζηλανδία [28]. 

 Οι Messner – Strubegger (1987) παρουσίασαν το μοντέλο FACE για την 
ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας, θεωρώντας την οικονομία και την 
τεχνολογία ως σημαντικότερες μεταβλητές [29].  

 Οι Wolde-Ghiorgis (1991) χρησιμοποίησαν το μοντέλο βιομηχανικής 
κατανάλωσης ενέργειας για να αναλύσουν τις καμπύλες κατανάλωσης
ενέργειας σε τρία εργοστάσια στην Αιθιοπία, παραγωγής τσιμέντου,
κλωστοϋφαντουργίας και τροφίμων [30]. 

 Ο Lutzenhiser (1992) ανέπτυξε ένα μοντέλο πρόβλεψης οικιακής
κατανάλωσης ενέργειας [31].  

 Ο Gustafsson (1993) παρουσίασαν τη μαθηματική μοντελοποίηση της 
κεντρικής θέρμανσης συνοικιών και των φορτίων ηλεκτρισμού με στόχο 
την ΕΞΕΝ [32].  

 Η χρησιμοποίηση του ηλεκτρισμού στον οικιακό τομέα είχε εξεταστεί από
τους Deering et al. (1993) [33].  

 Ένα εκθετικό μοντέλο πρόβλεψης είχε αναπτυχθεί για την πρόβλεψη της
κατανάλωσης ενέργειας στην Ιορδανία από τους Tamimi – Kodah (1993) 
[34].  

 Οι Giraldo – Hyman (1995) κατέληξαν σε μοντέλα με στόχο την ΕΞΕΝ για 
εργοστάσια επεξεργασίας πολτού και χαρτιού [35].  

 Ένα μοντέλο πολλαπλών λογαρίθμων λόγων πιθανοτήτων (multi-logit 
model) για την υποκατάσταση καυσίμων στον οικιακό τομέα είχε
αναπτυχθεί από τον Sudhakara (1995) [36].  

 Ο Gonzales (1999) χρησιμοποίησε πολυμεταβλητά μοντέλα χρονοσειρών 
(ARIMA) για τη μορφοποίηση του μοντέλου πρόβλεψης της παραγωγής
και κατανάλωσης ενέργειας στην Ισπανία [37]. 

 Οι Florides et al. (2000) χρησιμοποίησε το πρόγραμμα υπολογιστή 
TRNSYS για τη μοντελοποίηση και προσομοίωση των ενεργειακών ροών
σε σύγχρονες κατοικίες τις Κύπρου [38]. 
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 Ο Chuen-ho Chow (2001) έχει συζητήσει την ενεργειακή κατανάλωση
ανά τομέα στο Χονγκ Κονγκ για την περίοδο 1984-97 δίνοντας έμφαση 
στον οικιακό τομέα [39].  

 Η μέθοδος της βαθμοημέρας θέρμανσης έχει χρησιμοποιηθεί από τους
Sarak – Satman (2003) για να καθοριστεί η κατανάλωση φυσικού αερίου
στον τομέα οικιακής θέρμανσης στην Τουρκία [40].  

 Ο Cuaresma (2004) έχει μελετήσει τις ικανότητες πρόβλεψης μιας 
συστοιχίας πολυμεταβλητών μοντέλων για τις ωριαίες τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας [41]. 

 Επιμέρους θέματα του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των εταιριών που 
παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες συνδέονται με τα μοντέλα διαχείρισης της
ζήτησης (COMPASS, DSMANAGER). Τέλος αποφάσεις στο περιβάλλον 
δραστηριοποίησης όλων των εταιριών μπορούν να υποστηριχθούν μερικώς από 
τα μοντέλα ολοκληρωμένου σχεδιασμού πόρων (IRP-MANAGER, MARKAL) [42]. 
 
Τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρεται από τους Lenssen and Flavin [43] έντονο 
είναι το ενδιαφέρον για το πώς οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν τη 
διαδικασία του ενεργειακού σχεδιασμού ή ακόμα και κατά πόσο οι προβλέψεις 
αυτές ανταποκρίνονται τελικώς στην πραγματικότητα και λαμβάνουν υπόψη
τους όλους τους παράγοντες. Τα αποτελέσματα του ενεργειακού σχεδιασμού 
έχουν ως στόχο να πληροφορήσουν την πολιτεία σαν διαμορφωτή του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης για τις πιθανές εξελίξεις στον ενεργειακό
τομέα και να τους παρουσιάσουν δυνατές λύσεις-σενάρια για τις αναμενόμενες 
επιπτώσεις. 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, μια πρόσφατη (2003) αξιοσημείωτη προσπάθεια 
μοντέλου σύνδεσης του ενεργειακού σχεδιασμού με την επιστήμη της
υποστήριξης αποφάσεων σε επίπεδο πολιτικής έγινε από τον Καγιαννά [44]. Η 
συγκεκριμένη μελέτη ασχολήθηκε μεταξύ άλλων και με επιμέρους αποφάσεις
των τομέων ΑΠΕ-ΕΞΕΝ που άπτονται κατ’ επέκταση με αποφάσεις διαμόρφωσης
του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, όπως αυτές 
ορίζονται στη παρούσα διδακτορική διατριβή.  
 

Μεθοδολογίες 
Εσωτερικού 

Περιβάλλοντος
Εταιριών

Σε άλλο μήκος κύματος, με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
διαφαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί μεθοδολογίες και
εργαλεία υποστήριξης του εσωτερικού περιβάλλοντος των ενεργειακών εταιριών
(internal factors), οι οποίες επιχειρούν να στηρίξουν αποφάσεις που παίρνουν οι 
ίδιες οι εταιρίες και οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές στο πλαίσιο
που θέτουν οι νέες παράμετροι της ενεργειακής αγοράς. Συγκεκριμένα, με βάση 
τη μελέτη της βιβλιογραφίας, υπάρχουν μοντέλα που ασχολούνται με τον
ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων προσφέροντας υπηρεσίες στις ίδιες τις εταιρίες
που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες. Τα συγκεκριμένα μοντέλα περιλαμβάνουν 
υπολογισμούς ενεργειακών μεγεθών μέσω εργαλείων δικτύου (web-based 
tools), που αφορούν σε συγκεκριμένα είδη καυσίμων ή δεδομένες συνθήκες. 
Αυτά τα εργαλεία στοχεύουν κυρίως στην εκτίμηση του δυναμικού ΕΞΕΝ και των 
εσόδων που θα προκύψουν από την υλοποίηση παρεμβάσεων [45-46]. Τα πιο 
διαδεδομένα από τα υπάρχοντα εργαλεία πραγματοποιούν συγκρίσεις μεταξύ
των ενεργειακών καταναλώσεων πριν την εφαρμογή των μέτρων ΑΠΕ ή ΕΞΕΝ 
και των καταναλώσεων μετά τη λήψη των μέτρων αυτών, έχοντας ως στόχο να
αναδείξουν τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα των ενεργειακών
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υπηρεσιών και δράσεων που πραγματοποίησε η εταιρία, όπως το μοντέλο των 
Patlitziana et. al. [47]. 
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3.3 ΈΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

3.3.1 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

  
Γενικά Ο ορισμός του έμπειρου συστήματος [48] περιγράφει ένα πρόγραμμα που έχει 

μία ευρεία βάση γνώσης σε ένα περιορισμένο χώρο και χρησιμοποιεί πολύπλοκη
λογική συλλογισμού για την εκτέλεση εργασιών που θα μπορούσε να κάνει ένας
έμπειρος άνθρωπος. 
 
Τα έμπειρα συστήματα σύμφωνα με τους Humphreys et al. έχουν περάσει από το 
στάδιο της εργαστηριακής έρευνας που εντάσσεται στην εφαρμοσμένη τεχνητή 
νοημοσύνη στο στάδιο της σημαντικής τεχνολογικής και εμπορικής 
εκμετάλλευσης [49]. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ολοένα και
μεγαλύτερη χρήση τους σε διάφορα είδη προβλημάτων και σε διάφορες 
επιστημονικές περιοχές. Ειδικότερα, η χρήση τέτοιων συστημάτων για τη 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος  δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών 
αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην υποστήριξη αποφάσεων, με βάση την 
εμπειρία που έχει συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια σε κάποιες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου το περιβάλλον των συγκεκριμένων εταιριών έχει 
επαρκώς αναπτυχθεί  

 
Οφέλη - 

Αδυναμίες 
Τα έμπειρα συστήματα αξιοποιούν τις δυνατότητες της πληροφορικής και της
εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης με τέτοιο τρόπο που διαφέρει σημαντικά 
από τις συμβατικές εφαρμογές επεξεργασίας δεδομένων και δημιουργεί πολλές 
νέες ευκαιρίες.  
 
Το έμπειρο σύστημα είναι ένα πρόγραμμα που ενσωματώνει γνώση και λύνει
προβλήματα που κανονικά απαιτούν τη γνώση ενός εμπειρογνώμονα για να 
λυθούν. Εκτελεί πολλές δευτερεύουσες λειτουργίες, κάνει σχετικές ερωτήσεις
και επεξηγεί τη λογική με την οποία λειτουργεί. Η γνώση πάνω στην οποία 
βασίζεται το εκάστοτε έμπειρο σύστημα μπορεί να είναι γνώση διαθέσιμη στη 
διεθνή βιβλιογραφία, σε ειδικά περιοδικά και βιβλία του χώρου, σε βάσεις
δεδομένων ή ακόμα και να προέρχεται μέσα από τη διαδικασία της μάθησης. 
Κυρίως όμως είναι εμπειρογνωμοσύνη (expertise), δηλαδή περιλαμβάνει ένα
σύνολο εξειδικευμένων ικανοτήτων, οι οποίες έχουν αποκτηθεί µε κόπο και σε
μεγάλο χρονικό διάστημα, για ένα τελείως συγκεκριμένο σκοπό. 
 
Ορισμένα χαρακτηριστικά κοινά σε όλα τα έμπειρα συστήματα, που 
χρησιμοποιούνται σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους είναι τα εξής: 

 Μπορούν να λύσουν ιδιαίτερα δύσκολα προβλήματα εξίσου καλά και σε
μερικές περιπτώσεις καλύτερα από ανθρώπους που θεωρούνται ειδικοί στην 
επίλυση τέτοιων ειδών προβλημάτων. 

 Η λογική τους είναι ευρετική, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να δώσουν λύση
αλλά δεν έχουν κρίση και αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους με
κατάλληλους τρόπους που περιλαμβάνουν και τη φυσική γλώσσα. 

 Χειρίζονται και επεξεργάζονται λογικά συμβολικές περιγραφές. 

 Μπορούν να λειτουργήσουν με δεδομένα που περιέχουν λάθη,
χρησιμοποιώντας ακαθόριστους κανόνες κρίσης. 
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 Μπορούν να διερευνήσουν πολλαπλές και ταυτόχρονες αντικρουόμενες 
μεταξύ τους υποθέσεις, γεγονός που τα κάνει ιδιαιτέρως χρήσιμα στην
επίλυση σύγχρονων προβλημάτων που συνήθως χαρακτηρίζονται από
πολύπλοκες και αντικρουόμενες συνιστώσες. 

 Μπορούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο κάνουν μία ερώτηση. 

 Μπορούν να αιτιολογήσουν τα συμπεράσματά τους, παρέχοντας περισσότερο
ολοκληρωμένες υπηρεσίες. 

Τα έμπειρα συστήματα σήμερα εξυπηρετούν το σκοπό της διευθέτησης μιας 
δύσκολης δραστηριότητας, όπως είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος μέσα 
στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ενεργειακές εταιρίες. Με την βοήθεια ενός 
υπολογιστή πραγματοποιούν μια λειτουργία η οποία προηγουμένως απαιτούσε 
έναν ειδικό. Στη διαδικασία απαιτείται ένας ειδικός ή μια ομάδα ειδικών που
συντηρεί τη βάση γνώσης του προγράμματος. Παρέχουν ακόμα πρόσβαση στη
γνώση του συστήματος, με αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί να τη διαβάσει, να 
ζητήσει τους αλγορίθμους / μεθοδολογίες που την εκμεταλλεύονται και τελικά 
να μπορεί να τη μεταβάλλει.  
 
Το έμπειρο σύστημα αποθηκεύει σημαντικές ποσότητες γνώσης και
επεξεργάζεται λογικά αυτή τη γνώση. Αν και κάθε καλός προγραμματιστής
μπορεί να υλοποιήσει μία διαδικασία ενσωματώνοντας μερικές μεθόδους, η
ενσωμάτωση εκατοντάδων ή χιλιάδων ευρετικών μεθόδων σε ένα υπολογιστικό
σύστημα απαιτεί ιδιαίτερη ικανότητα διαχείρισης της γνώσης, δραστηριότητα
την οποία εξυπηρετούν τα έμπειρα συστήματα.  
 
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες από τις δυνατότητες των έμπειρων
συστημάτων: 

 Αφορούν προβλήματα που οι ειδικοί μπορούν να λύσουν σε περισσότερη 
ώρα. 

 Αποκλείουν τα προβλήματα για τα οποία διαφορετικοί ειδικοί διαφωνούν για
την ευστάθεια της λύσης. 

 Φτιάχνουν μία βάση γνώσης που περιέχει σαφείς και επεξηγηματικές 
απεικονίσεις των αρχών, των ειδικών και της λογικής.  

Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούν και οι αδυναμίες των
έμπειρων συστημάτων. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με έναν έμπειρο άνθρωπο, 
τα έμπειρα συστήματα είναι «ρηχά», εφόσον δεν έχουν το ίδιο εύρος γνώσης ή 
την ικανότητα κατανόησης θεμελιωδών αρχών. Προφανώς δεν σκέφτονται όπως
ο άνθρωπος, ο οποίος διακρίνει τη σοβαρότητα, φτάνει σε συμπεράσματα
διαισθητικά και εξετάζει ένα συγκεκριμένο θέμα από διάφορες οπτικές γωνίες. 
Αντίθετα, το έμπειρο σύστημα προσομοιώνει έναν ειδικό που σκέφτεται σχετικά
χοντροειδώς. Οδηγείται στις ίδιες βασικές αποφάσεις με την αξιοποίηση πολλών
σχετικών κριτηρίων και πραγματοποιώντας πολλές από τις υποθέσεις που θα
έκανε και ένας ειδικός αν ήταν υποχρεωμένος να αναπαραστήσει με λόγια τον
τρόπο σκέψης του. Αντίθετα από τον άνθρωπο, το έμπειρο σύστημα δεν
καταφεύγει σε μία λογική που βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές και σχεδιαστικές 
αναλογίες, δεν  εμπιστεύεται τον κοινό νου και δεν μαθαίνει από την εμπειρία.  
 

Διαφορές 
Έμπειρων 

Συστημάτων και 
ΣΕΔ 

Το έμπειρο σύστημα συσχετίζεται με την ενσωμάτωση στον υπολογιστή μιας
συνιστώσας βασισμένης στη γνώση προκειμένου το σύστημα αυτό να παρέχει μια
ευφυή συμβουλή σχετικά με κάποια λειτουργία επεξεργασίας ή να έχει την 
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ικανότητα λήψης αποφάσεων.  
 
Σε αντίθεση με προηγμένα Συστήματα Επεξεργασίας Δεδομένων (ΣΕΔ), τα
έμπειρα συστήματα είναι πιο εξειδικευμένα και πιο ασυνήθιστα. Εκεί που τα
συμβατικά ΣΕΔ συσσωρεύουν και επεξεργάζονται μεγάλους όγκους δεδομένων 
αλγοριθμικά για να αυτοματοποιήσουν χρονοβόρες εργασίες, τα έμπειρα
συστήματα αντιμετωπίζουν κανονικά μικρές εργασίες, που συνήθως γίνονται σε 
λίγα λεπτά ή ώρες όπως για παράδειγμα ερμηνεία, διάγνωση, σχεδιασμός,
προγραμματισμός κτλ. Προκειμένου το έμπειρο σύστημα να επιτύχει σε αυτές τις 
εργασίες, χρησιμοποιεί διακριτικά τα δεδομένα στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της λογικής του. Σε αντίθεση με την αλγοριθμική προσέγγιση των
συστημάτων ΣΕΔ, τα έμπειρα συστήματα γενικά είτε ερευνούν ένα μεγάλο χώρο 
πιθανοτήτων είτε κατασκευάζουν μια λύση με δυναμικό τρόπο.  
 
Συμπερασματικά, ένα έμπειρο σύστημα διαφέρει από ένα συμβατικό ΣΕΔ στα
ακόλουθα: 

 Σε ένα συμβατικό πρόγραμμα χρησιμοποιούνται μαθηματικά μοντέλα για την
προσομοίωση του προβλήματος, ενώ το έμπειρο σύστημα προσομοιώνει την 
ανθρώπινη αιτιολόγηση για ένα πρόβλημα.  

 Το έμπειρο σύστημα εκτελεί αριθμητικούς υπολογισμούς και ταυτόχρονα
παρουσιάζει την αιτιολόγηση πάνω σε αναπαραστάσεις της ανθρώπινης
γνώσης, εν αντιθέσει με ένα κοινό πρόγραμμα του οποίου η γνώση 
εκφράζεται μέσα σε ειδική γλώσσα, χωριστά από τον κώδικα που
παρουσιάζει την αιτιολόγηση. 

 Είναι ικανό να λύνει προβλήματα με προσεγγιστικές μεθόδους δηλαδή να
λύσει ακόμη και προβλήματα των οποίων τα ακριβή δεδομένα δεν είναι 
διαθέσιμα. 

3.3.2 Η ΔΟΜΗ 

Επίπεδα Οι σύνθετες αποφάσεις περιλαμβάνουν τον περίπλοκο συνδυασμό πραγματικής
και ευρετικής γνώσης. Προκειμένου ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να είναι σε
θέση να ανακτήσει και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την γνώση, η γνώση θα 
πρέπει να είναι έτσι οργανωμένη ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη ενώ ακόμα 
θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δεδομένων, της γνώσης και
των στοιχείων ελέγχου. Για αυτό το λόγο τα έμπειρα συστήματα διακρίνονται σε
τρία διακριτά επίπεδα [50]: 

 Βάση γνώσης: Η βάση γνώσης (γνωστή και ως μνήμη παραγωγής, 
production memory), αποτελείται από κανόνες επίλυσης του προβλήματος,
διαδικασίες και εγγενή στοιχεία σχετικά με το είδος του προβλήματος. Οι
κανόνες είναι κομμάτια γνώσης της μορφής ΕΑΝ...ΤΟΤΕ.... Το τμήμα
ανάμεσα στο ΕΑΝ (IF) και το ΤΟΤΕ (THEN) καλείται υποθετικό τμήμα 
(conditional part), τμήμα προτύπων (pattern part), πρότερο (antecedent) ή
αριστερό μέρος του κανόνα (LHS-Left Hand Side) και περιέχει τις υποθέσεις 
(conditional elements) ή πρότυπα (patterns). Το τμήμα το οποίο έπεται του 
ΤΟΤΕ, αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες εκτελούνται όταν
πυροδοτηθεί ο κανόνας και καλείται επακόλουθο (consequent) ή δεξί μέρος
του κανόνα (RHS-Right Hand Side). Ένας κανόνας μεταξύ των ενεργειών στο
δεξί του μέρος μπορεί να περιλαμβάνει την προσθήκη νέων γεγονότων ή την 
αφαίρεση προϋπαρχόντων γεγονότων από τη μνήμη εργασίας ή την
εκτύπωση κάποιων αποτελεσμάτων ή μηνυμάτων. Η βάση γνώσης μπορεί να
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χαρακτηριστεί ως στατική, αφού δεν μπορεί να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του προγράμματος. 

 Λειτουργική μνήμη (Μνήμη Εργασίας): Η λειτουργική μνήμη αναφέρεται σε
δεδομένα για το υπό εξέταση πρόβλημα. Πρόκειται για μια βάση από
γεγονότα (φορείς πληροφορίας που ακολουθούν συγκεκριμένη δομή) τα
οποία χρησιμοποιούνται από τους κανόνες. Συνιστά το δυναμικό κομμάτι της 
γνώσης που χρειάζεται για την επίλυση κάποιου προβλήματος, αφού
αλλάζει κατά την εκτέλεση του έμπειρου συστήματος και εκτός από την
αρχικά διαθέσιμη γνώση μπορεί να περιλαμβάνει ενδιάμεσα συμπεράσματα,
τα οποία δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του προγράμματος, καθώς και
την τελική προτεινόμενη λύση. 

 Μηχανή Εξαγωγής Συμπερασμάτων: Πρόκειται για έναν μηχανισμό ελέγχου
που εφαρμόζει την αξιωματική γνώση που υπάρχει στη βάση γνώσης καθώς 
και τα δεδομένα του υπό εξέταση προβλήματος προκειμένου να φτάσει σε 
κάποια λύση ή συμπέρασμα. Η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων εξάγει 
λύσεις ή συμπεράσματα αποφασίζοντας για ποιους από τους κανόνες, τα
πρότυπα στο αριστερό τους μέρος ικανοποιούνται από γεγονότα ή από
αντικείμενα στη μνήμη εργασίας, καθορίζοντας προτεραιότητες για τους 
κανόνες αυτούς µε βάση τη στρατηγική επίλυσης διενέξεων (conflict
resolution strategy) και εκτελώντας τον κανόνα µε τη μεγαλύτερη
προτεραιότητα (η εκτέλεση του κανόνα καλείται και πυροδότηση, firing). Το
τμήμα της μηχανής εξαγωγής συμπερασμάτων που είναι υπεύθυνο για το 
χειρισμό της υπάρχουσας γνώσης (κανόνες, γεγονότα), την παραγωγή νέας
(µέσω τεχνικών ταυτοποίησης προτύπου matching) και την χρήση
συλλογιστικών, καλείται διερμηνέας. Το τμήμα της μηχανής εξαγωγής 
συμπερασμάτων που έχει την ευθύνη για την επίλυση διενέξεων μεταξύ των
κανόνων καλείται χρονοπρογραμματιστής (scheduler). Ο
χρονοπρογραμματιστής αποφασίζει στην ουσία για το πότε και µε ποια σειρά
θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα της βάσης γνώσης. 

Η agenda είναι η λίστα των κανόνων που η μηχανή εξαγωγής συμπεράσματος
κατέταξε µε βάση την προτεραιότητά τους και των οποίων τα πρότυπα
(συνθήκες) στο αριστερό τους μέρος ικανοποιούνται από γεγονότα ή από
αντικείμενα στη μνήμη εργασίας. Ένας κανόνας του οποίου τα πρότυπα 
ικανοποιούνται, θεωρείται ότι έχει ενεργοποιηθεί (activated-instantiated). Η 
agenda περιέχει επομένως υποψήφιους προς εφαρμογή κανόνες. Εάν ένας 
κανόνας έχει περισσότερα από ένα πρότυπα στο αριστερό του μέρος
συνδεδεμένα µε συνδετικό AND, πρέπει συγχρόνως όλα τα πρότυπα να 
ταιριάξουν (pattern matching) µε γεγονότα ή αντικείμενα στη λίστα γεγονότων
(μνήμη εργασίας), ώστε αυτός να ενεργοποιηθεί. Τα πρότυπα μπορεί επίσης να
συνδέονται και µε συνδετικά OR ή και µε συνδυασμούς των συνδετικών AND και
OR, οπότε τότε πρέπει να αληθεύει η σχέση στο αριστερό μέρος του κανόνα.
Σήμερα υπάρχουν γρήγοροι αλγόριθμοι όπως ο αλγόριθμος Rete για ταίριασμα
προτύπου, οι οποίοι βοήθησαν σημαντικά στην πρακτική εφαρμογή των
έμπειρων συστημάτων. Ο αλγόριθμος Rete, αντί να προσπαθεί σε κάθε κύκλο να 
ταιριάξει γεγονότα της μνήμης εργασίας µε τις συνθήκες όλων των κανόνων στη
βάση γνώσης εξετάζοντάς τους σειριακά, εξετάζει µόνο τις αλλαγές στα
ταιριάσματα σε κάθε κύκλο µε βάση τις μεταβολές στη μνήμη εργασίας. Έτσι,
ακόμη και σε συστήματα µε μεγάλο αριθμό κανόνων, καθίσταται εφικτό το να
µην απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την εξαγωγή λύσης ή 
συμπεράσματος του έμπειρου συστήματος. 
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Είναι δυνατό να βρεθούν, περισσότεροι του ενός ενεργοποιημένοι κανόνες, στη
διάρκεια ενός κύκλου του έμπειρου συστήματος και ταυτόχρονα στην agenda. 
Τότε η μηχανή συμπερασμού πρέπει να επιλέξει ένα μόνο κανόνα σε κάθε κύκλο, 
αυτόν µε τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, για να τον πυροδοτήσει. Ο κανόνας ο
οποίος πυροδοτείται, αφαιρείται από την agenda. Ενεργοποιημένοι κανόνες 
μπορεί να έχουν παραμείνει στην agenda από προηγούμενους κύκλους, εκτός
εάν κάποιοι από αυτούς έχουν απενεργοποιηθεί επειδή το αριστερό μέρος τους
δεν ικανοποιείται πλέον από γεγονότα ή αντικείμενα. Η προτεραιότητα των
κανόνων καθορίζεται από τη στρατηγική επίλυσης διενέξεων µε βάση το πότε
εισήχθηκαν στη μνήμη εργασίας τα γεγονότα τα οποία ταιριάζουν µε τα πρότυπα
των κανόνων, µε βάση την πολυπλοκότητα ή όχι των κανόνων η οποία
εξαρτάται από τον αριθμό των συνθηκών τους και των περιορισμών που 
περιγράφονται σ' αυτές, µε βάση τη σειρά εμφάνισης των ενεργοποιημένων
κανόνων στην agenda, µε βάση την τυχαιότητα ή τέλος µε βάση συνδυασμό των
παραπάνω.  
 
Επίσης, για να αποφεύγουν τους ατέρμονες βρόχους, τα έμπειρα συστήματα
σχεδιάζονται να έχουν μια συμπεριφορά η οποία καλείται refraction. Κάθε
γεγονός στη μνήμη εργασίας, χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό δείκτη
γεγονότος (fact index). Εάν ένα σύνολο γεγονότων έχει ενεργοποιήσει σε
κάποιο κύκλο λειτουργίας του έμπειρου συστήματος κάποιους κανόνες, η 
μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων δεν μπορεί να ενεργοποιήσει ξανά του ίδιους 
κανόνες από τα ίδια γεγονότα στους επόμενους κύκλους λειτουργίας, αφού οι
δείκτες γεγονότων που αντιστοιχούν στους κανόνες αυτούς έχουν ήδη 
χρησιμοποιηθεί. 
 
Στο Σχήμα 3.1 φαίνονται τα διακριτά τρία επίπεδα που αποτελούν τον πυρήνα
του έμπειρου συστήματος γύρω από τον οποίο είναι οργανωμένα και τα
υπόλοιπα μέρη. Το Σχήμα 3.1 είναι ενδεικτικό της ευελιξίας του έμπειρου που το 
κάνει να ξεχωρίζει από τα συμβατικά πληροφοριακά συστήματα. 
 

Σχήμα 3.1: Τα Διακριτά Επίπεδα ενός Έμπειρου Συστήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Στο παραπάνω πλαίσιο, το Σχήμα 3.2 αποτελεί μία ολοκληρωμένη διασύνδεση 
των επιμέρους τμημάτων ενός έμπειρου συστήματος. Στο Σχήμα 3.2 η βάση 
γνώσης τροφοδοτείται από τον μηχανικό γνώσης ο οποίος έχει αμφίδρομη 
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επικοινωνία με τον εμπειρογνώμονα. Η βάση γνώσης ουσιαστικά αποθηκεύεται
με τη μορφή δηλώσεων ΕΑΝ-ΤΟΤΕ.  
 

Σχήμα 3.2: Οι Λογικές Διασυνδέσεις Των Επιπέδων του Έμπειρου Συστήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Η λειτουργική μνήμη αντιπροσωπεύει τα σχετικά δεδομένα για το τρέχον 

πρόβλημα που λύνεται και γι’ αυτό το λόγο τροφοδοτείται μέσω του λογισμικού
διασύνδεσης με το χρήστη. Η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων είναι ο
μηχανισμός ελέγχου που οργανώνει τα δεδομένα του προβλήματος και αναζητεί 
στη βάση γνώσης τους υπό εκτέλεση κανόνες. Τέλος, όπως φαίνεται και από το 
Σχήμα 3.2, η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων έχει τις περισσότερες 
δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα μέρη.  
 

Δυναμικότητα 
Επιπέδων 

Μία σχετική ταξινόμηση της δυναμικότητας των τριών επιπέδων μπορεί να γίνει 
ως ακολούθως:  

 Το δυναμικότερο στοιχείο ⇒ Η λειτουργική μνήμη: Τα περιεχόμενα της 
λειτουργικής μνήμης, που πολλές φορές καλούνται δομές δεδομένων,
αλλάζουν ανάλογα με την κατάσταση του προβλήματος. Συνεπώς, είναι το 
δυναμικότερο στοιχείο ενός έμπειρου συστήματος, υποθέτοντας φυσικά ότι 
ανανεώνεται για να παραμένει ακριβές. 

 Το ενδιάμεσης δυναμικότητας στοιχείο ⇒ Η βάση γνώσης: Η βάση γνώσης 
δεν χρειάζεται να αλλάξει εκτός αν προκύψουν νέες πληροφορίες που
υποδεικνύουν αλλαγή στη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. Οι
αλλαγές στη βάση γνώσης πρέπει να αξιολογηθούν προσεχτικά πριν
εφαρμοστούν. Στην πραγματικότητα οι αλλαγές δεν πρέπει να βασίζονται
μόνο σε μία εμπειρία διαβουλεύσεων σχετικά με το πραγματικό πρόβλημα. 
Για παράδειγμα ένας κανόνας που φαίνεται άσχετος κάτω από μία
κατάσταση του προβλήματος μπορεί να είναι κρίσιμος για την επίλυση
άλλων σχετικών προβλημάτων.   

 Το στοιχείο μικρότερης δυναμικότητας ⇒ Η μηχανή εξαγωγής 
συμπερασμάτων: Εξαιτίας της αυστηρής δομής ελέγχου και κωδικοποίησης 
μιας μηχανής εξαγωγής συμπερασμάτων, αλλαγές γίνονται μόνο αν είναι
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απολύτως απαραίτητες για τη διόρθωση ενός ενδογενούς λάθους ή για τον
εμπλουτισμό της διαδικασίας εξαγωγής λύσεων ή συμπερασμάτων. 
Ειδικότερα, οι εμπορικές μηχανές εξαγωγής συμπερασμάτων, αλλάζουν 
(αναβαθμίζονται) μόνο κατά την κρίση του υπεύθυνου για την ανάπτυξη του 
έμπειρου συστήματος. Δεδομένου ότι οι συχνές αναπροσαρμογές μπορεί να
είναι αποδιοργανωτικές και δαπανηρές για τους πελάτες, οι περισσότεροι
εμπορικοί υπεύθυνοι για την ανάπτυξη λογισμικού προσπαθούν να
ελαχιστοποιήσουν τη συχνότητα των απαιτούμενων αναβαθμίσεων.  

Προέλευση 
Επιπέδων 

Τα τρία βασικά επίπεδα του έμπειρου συστήματος μπορούν πιθανότατα να
προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Η μηχανή εξαγωγής συμπεράσματος (π.χ. 
η VP-Expert) μπορεί να προέλθει από έναν εμπορικό προμηθευτή.  
 
Η βάση γνώσης μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη διαγνωστική βάση γνώσεων
που συντάσσεται από μία συμβουλευτική εταιρεία και τα δεδομένα του
προβλήματος μπορεί να παρέχονται από τον τελικό χρήστη. Η βάση γνώσης 
είναι ο πυρήνας της δομής του έμπειρου συστήματος και δεν είναι βάση
δεδομένων. Το παραδοσιακό περιβάλλον της βάσης δεδομένων έχει να κάνει με
δεδομένα που έχουν μία στατική σχέση μεταξύ των στοιχείων στην περιοχή του
προβλήματος. Η βάση γνώσης κατασκευάζεται από τους μηχανικούς γνώσης, οι 
οποίοι μεταφράζουν τη γνώση ενός πραγματικού εμπειρογνώμονα σε κανόνες
και στρατηγικές. Αυτοί οι κανόνες και στρατηγικές μπορούν να αλλάξουν
ανάλογα με το σενάριο του προβλήματος που επικρατεί. Η βάση γνώσης παρέχει 
στο έμπειρο σύστημα την ικανότητα να διαμορφώσει κατευθύνσεις για την
αναζήτηση πληροφοριών μέσω του χρήστη. 
 
Με την αυξανόμενη απήχηση των έμπειρων συστημάτων, πολλές εμπορικές
μηχανές εξαγωγής συμπερασμάτων εμφανίζονται στην αγορά. Η ανάπτυξη ενός 
λειτουργικού έμπειρου συστήματος συνήθως επικεντρώνεται γύρω από στην 
οργάνωση της βάσης γνώσης.  
 

3.3.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Γενικά Με βάση μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τα κυριότερα γεγονότα στην 
ιστορία ανάπτυξης των έμπειρων συστημάτων είναι συνοπτικά με χρονολογική 
σειρά τα παρακάτω:  

 1943: Ο Post προτείνει τη χρήση κανόνων παραγωγής. 

 1957: Ανάπτυξη γλώσσας Lisp από τον McCarthy. 

 1965: Δημιουργία του Dendral, το οποίο ήταν το πρώτο έμπειρο σύστημα
(Feigenbaum, Buchanan) για ερμηνεία φασματογραφημάτων μάζας και
αναγνώριση χημικών ενώσεων (εύρεση του συντακτικού τους τύπου). 

 1969: Δημιουργία του Macsyma, ενός μαθηματικού έμπειρου συστήματος. 

 1973: Δημιουργία του Mycin, ενός έμπειρου συστήματος για διάγνωση
ασθενειών (εισάγει τη λειτουργία επεξήγησης, την αυτόματη απόκτηση
γνώσης και την ευφυή διδασκαλία). Το Mycin οδήγησε στο Guidon (για
ευφυή διδασκαλία), στο Teiresias (μονάδα επεξήγησης), στο Emycin (το
πρώτο κέλυφος εμπείρου  συστήματος) και στο σύστημα  αναγνώρισης 
ομιλίας Hearsay II, όπου χρησιμοποιείται το μοντέλο της αρχιτεκτονικής
μαυροπίνακα (blackboard architecture) για την συνεργασία μεταξύ
περισσοτέρων εμπείρων συστημάτων. 
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 1976: Δημιουργία του Prospector, έμπειρου συστήματος για ανάλυση
γεωλογικών δεδομένων και αναζήτηση ορυκτών πηγών. Επίσης,
αναπτύχθηκε το σύστημα Dipmeter για ανάλυση γεωλογικών δεδομένων και
αναζήτηση πετρελαίου. 

 1978: Ανάπτυξη του συστήματος XCON/R1, για την διαμόρφωση συστημάτων 
υπολογιστών DEC. 

 1979: Δημιουργία του αλγόριθμου Rete για γρήγορο ταίριασμα προτύπου. 

 1980: Δημιουργία των μηχανών Lisp από τις εταιρείες Symbolics και LMI. 

 1983: Δημιουργία του συστήματος Knowledge Engineering Tool (ΚΕΕ) της
εταιρείας InelliCorp. 

 1985: Ανάπτυξη του συστήματος Automated Reasoning Tool (ΑRΤ) της 
εταιρείας Inference Corp, του συστήματος Rulemaster της εταιρείας Radian
Corp και του συστήματος CLIPS από τη NASA. 

Με βάση την παραπάνω ανασκόπηση, ειδική μνεία χρειάζεται να γίνει στην
εμφάνιση των πρώτων ολοκληρωμένων έμπειρων συστημάτων που τοποθετείται 
στην αρχή της δεκαετίας του 1990, με τις πρώτες προσπάθειες για εμπορική 
εκμετάλλευση της τεχνολογίας. Η πρώτη εταιρεία που ιδρύθηκε με στόχο την
προώθηση της τεχνολογίας των έμπειρων συστημάτων (στο πεδίο της γενετικής
μηχανικής) ήταν η IntelliGenetics. Λίγο αργότερα ιδρύθηκε η Teknowledge, ως η 
πρώτη εταιρεία που ασχολήθηκε με τη μηχανική διαχείρισης γνώσης. Αυτές οι
εταιρείες ήταν αποτέλεσμα ενός έργου Ευρετικών Προγραμμάτων (Heuristic
Programming Project) του Πανεπιστημίου Stanford, που είχε οδηγήσει στην 
ανάπτυξη της μηχανικής διαχείρισης γνώσης κατά τη δεκαετία του 1970.  
 
Τα επόμενα χρόνια, πολλοί φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
αφοσιώθηκαν στην προώθηση των έμπειρων συστημάτων με στόχο να τα
αναβαθμίσουν και να τα προσαρμόσουν στις επιμέρους αποστολές, επιδιώξεις 
και ανάγκες τους. Για παράδειγμα ήδη από τη δεκαετία του ‘80 στις ΗΠΑ το
Υπουργείο Άμυνας αναγνωρίζοντας τη σημασία των έμπειρων συστημάτων για
την άμυνα της χώρας ξεκίνησε ένα σχετικό πρόγραμμα προϋπολογισμού 500
εκατομμυρίων δολαρίων. 
 
Το πεδίο της εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης συγκεντρώνει τεχνικές από
τρεις   περιοχές: το συμβολικό προγραμματισμό, τη γνωστική ψυχολογία και την
έρευνα στα αυξανόμενα περιβάλλοντα προγραμματισμού. Ύστερα από μία 
δεκαετία έρευνας, τρία υπό-πεδία αναδείχθηκαν: τα έμπειρα συστήματα, η 
φυσική γλώσσα (natural language) και η ρομποτική (που συμπεριλαμβάνει την
όραση, την αναγνώριση ομιλίας και τον προσδιορισμό θέσης). Διάφορες
εμπορικές εταιρείες άρχιζαν να καταλαμβάνουν θέσεις σε κάθε ένα από αυτά τα 
υπο-πεδία. 
 
Αργότερα, οι ερευνητές της μηχανικής γνώσης εστιάστηκαν στη δημιουργία
τεχνητών ειδικών για λύσουν δύσκολα πρακτικά προβλήματα. Η ερευνητική
ομάδα του Πανεπιστημίου Stanford ήταν πρωτοπόρα σε αυτή την προσέγγιση,
αναπτύσσοντας το πρώτο πραγματικό έμπειρο σύστημα, τo Dendral, το πρώτο 
επιτυχημένο σύστημα εκμάθησης, το Meta-Dendral και μία ποικιλία από έμπειρα 
συστήματα με εφαρμογές στην Ιατρική. Η ερευνητική ομάδα για να φέρει σε
πέρας το έργο της έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα εξής δύο στοιχεία.  

 Αντιμετώπισε προβλήματα με τις τεχνικές της εφαρμοσμένης τεχνητής
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νοημοσύνης. 

 Ασχολήθηκε μόνο με σημαντικά, δύσκολα και υψηλής αξίας προβλήματα. 

Τα τελευταία χρόνια στην επιτυχία των έμπειρων συστημάτων συνέτειναν
αφενός ο διαχωρισμός της βάσης γνώσης από τη μηχανή συμπερασμού, που 
οδήγησε στα σύγχρονα κελύφη εμπείρων συστημάτων (expert system shells) και
αφετέρου η χρήση κανόνων παραγωγής για την μοντελοποίηση του τρόπου µε
τον οποίο οι άνθρωποι επιλύουν προβλήματα, σύμφωνα µε το μοντέλο των
Newell - Simon.  
 
Μερικές από τις πιο σημαντικές – πρόσφατες μελέτες έμπειρων συστημάτων 
παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 Η μελέτη του Moore (1998) παρουσιάζει ένα λειτουργικό έμπειρο σύστημα 
δύο σταδίων που αναπτύσσεται με εισαγωγή κανόνων. Το πρώτο στάδιο
εξετάζει τη διαδικασία απόφασης εισαγωγής για τους υποψηφίους ενός
προγράμματος MBA, ενώ το δεύτερο στάδιο εστιάζει στην πρόγνωση για την
επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών, όσον αφορά αυτούς που
πραγματικά γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα. Αυτή η εργασία αναδεικνύει
την καταλληλότητα της τεχνολογίας ενός έμπειρου συστήματος σε
καταστάσεις ανάπτυξης ανθρωπίνου κεφαλαίου [51]. 

 Η εργασία του Gupta (2000) διερευνά πως τα έμπειρα συστήματα μπορούν 
να βελτιώσουν τη λειτουργία των διαφόρων οργανισμών του τομέα των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιείται ένα πολύ γνωστό
εννοιολογικό πλαίσιο που αποκαλείται μοντέλο διοίκησης υπηρεσιών (το
οποίο αποτελείται από τη στρατηγική διοίκησης υπηρεσιών, το σχεδιασμό
προϊόντων υπηρεσιών, το σχεδιασμό της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών
και το σύστημα παροχής υπηρεσιών) [52]. 

 Η εργασία του Malhotra (2001) είναι βασισμένη στα συστήματα 
πληροφοριών και επιδιώκει να μελετήσει τα εξής δύο θέματα: α) δυναμικές
ακραίες ασυνεχείς μεταβολές που επηρεάζουν την απόδοση ενός
οργανισμού, β) διαδικασίες ανθρώπινης αντίληψης που μπορούν να 
συμπληρώσουν τις ικανότητες μάθησης των συστημάτων τεχνητής
νοημοσύνης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πιο αποτελεσματικών
συστημάτων διαχείριση γνώσης [53].  

 Η εργασία των Humphreys  - McIvor – Huang (2002) που παρουσιάζει ένα 
ειδικά σχεδιασμένο έμπειρο σύστημα που βοηθά τις εταιρείες σε στρατηγικές
αποφάσεις παραγωγής ή αγοράς. Αυτό το σύστημα ως εργαλείο, μπορεί να
υποστηρίξει έναν οργανισμό να βελτιώσει την ανταγωνιστική του θέση.
Συγκεκριμένα, η προκαταρκτική εκτίμηση αναδεικνύει το γεγονός ότι το 
σύστημα μπορεί να βοηθήσει το τμήμα αγορών, παρέχοντας ανάδραση στους 
προμηθευτές, παρακολουθώντας τους προμηθευτές έναντι διαφόρων
κριτηρίων απόδοσης, βελτιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των μελών της
ομάδας αγορών και μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται στην 
πραγματοποίηση της εκτίμησης για παραγωγή ή αγορά [54]. 

 Η εργασία των Duan – Edwards (2005) μελετά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη 
και τη χρήση των βασισμένων στο διαδίκτυο έμπειρων συστημάτων, ώστε να 
αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα χρήσης τους. Έτσι εξετάστηκαν τρία έμπειρα
συστήματα βασισμένα στο διαδίκτυο: Το WITS-advisor για την ανάπτυξη 
στρατηγικής e-business, το fish-expert για την αναγνώριση ασθενειών 
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ψαριών, και το IMIS για την προώθηση ευφυών συνεντεύξεων [55].  

 Η μελέτη των Tsamboulas – Mikroudis παρουσίασε το TRANS-POL (2005), το 
οποίο είναι ένα ευφυές σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, ειδικά
διαμορφωμένο για τη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα των συγκοινωνιών,
το οποίο είναι ικανό να παρουσιάζει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή 
πολιτικών και προγραμμάτων για τις μεταφορές. Οι εφαρμογές του
συστήματος σε διάφορες περιπτώσεις έχουν αποδείξει τη λειτουργικότητα 
και τη χρησιμότητά του. Η προστιθέμενη αξία του συστήματος είναι ότι 
παρέχει ένα μέσο για να συνδέει τα διάφορα είδη μοντέλων μεταφορών και 
τις βάσεις δεδομένων, καθιστώντας τα έτσι προσιτά σε ένα ευρύτερο κοινό,
μέσω ενός  φιλικού για το χρήστη περιβάλλοντος [56]. 

Ενέργεια Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δε φαίνεται να υπάρχει σύστημα που να
συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος της διατριβής. Παρακάτω αναφέρονται
τα σημαντικότερα έμπειρα συστήματα γύρω από τα θέματα του ενεργειακού 
σχεδιασμού: 

 Ο Jabbour (1988) υλοποίησε ένα έμπειρο σύστημα βραχυπρόθεσμης 
πρόβλεψης ηλεκτρικού φορτίου που λειτουργεί στο κέντρο Διαχείρισης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Νέα Υόρκη [57]. 

 Μοντέλα πρόβλεψης φορτίου βασισμένα σε έμπειρα συστήματα,
μελετήθηκαν από τον Hung et al. (1997) και περιλαμβάνουν το SOLEXPERT, 
το ALEX, το PANexpert, το TRANSEPT και το CISELEC [58]. 

 Οι Zitouni and Irving (1999) ανέπτυξαν το έμπειρο σύστημα ΝΕΤΜΑΤ που 
αναλύει την επέκταση των μονάδων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας
(και ΑΠΕ) [59].  

 Έμπειρο σύστημα για το σχεδιασμό επέκτασης της παραγωγής, όπως η
εργασία των David and Zhao [60]. 

Τα κυριότερα έμπειρα συστήματα που συμβάλλουν σε γενικότερες αποφάσεις 
στον ενεργειακό χώρο παρουσιάζονται ως ακολούθως:  

 Στην εργασία των Caudana – Conti – Helcke – Pagani (1995) διαπιστώνεται 
ότι το μεγάλο πλήθος προτύπων, οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τη
νομοθεσία και ο μεγάλος αριθμός των δυνατών λύσεων κάνει τον ενεργειακό
σχεδιασμό και τη βελτίωση ενός κτιρίου δύσκολη υπόθεση χωρίς τη χρήση 
ειδικών προγραμμάτων. Στην εργασία παρουσιάζεται ένα έμπειρο σύστημα
το οποίο αναπτύχθηκε στο Joint Research Centre (JRC). Το σύστημα -
γνωστό ως BEAMES - χρησιμοποιεί ένα νευρωνικό δίκτυο που του επιτρέπει
να μαθαίνει από την εμπειρία ήδη διενεργημένων επιθεωρήσεων. Αυτό το
σύστημα διαχείρισης ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων που έχει αναπτυχθεί 
από το JRC στο στάδιο του πρωτοτύπου, είναι ένα παράδειγμα του πως 
προηγμένες τεχνικές διαχείρισης πληροφορίας, βασισμένες στην τεχνητή
νοημοσύνη, μπορούν να οδηγήσουν σε εντυπωσιακές βελτιώσεις των
υπαρχόντων μεθόδων ενεργειακής επιθεώρησης [61]. 

 Στην εργασία των Rosano – Valverde (1998) παρουσιάζονται τρία έμπειρα 
συστήματα για το σχεδιασμό προγραμμάτων ΕΞΕΝ σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Το πρώτο έμπειρο σύστημα λέγεται EXILCO και αφορά την
ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων φωτισμού για εμπορικά κτίρια και 
ξενοδοχεία. Το δεύτερο έμπειρο σύστημα λέγεται ESCAF (Expert System for 
Compressed Air Facilities) και βοηθά στην επίτευξη βέλτιστης λειτουργίας
ενός συστήματος πεπιεσμένου αέρα από την άποψη της ενεργειακής
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απόδοσης. Το τρίτο έμπειρο σύστημα λέγεται TUTORES και αναπτύχθηκε για
την εκπαίδευση τεχνικών και μηχανικών στον τομέα του σχεδιασμού και
αξιολόγησης εγκαταστάσεων συμπαραγωγής [62].  

 Στην εργασία των Kandil – Debeiky – Hasanien (2001) αναπτύσσεται έμπειρο 
σύστημα που μπορεί να εφαρμόζεται επιτυχώς στην πρόβλεψη του ετήσιου
φορτίου αιχμής για κανονικά και γρήγορα αναπτυσσόμενα συστήματα
ηλεκτρικής ισχύος. Δεδομένου ότι το έμπειρο σύστημα είναι πολύ ευέλικτο
στην αναβάθμιση των μεθόδων πρόβλεψης και των ευρετικών κανόνων,
αναμένεται να αποτελέσει έναν πολύτιμο βοηθό για τους σχεδιαστές
συστημάτων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους για την πρόβλεψη ετήσιων
αιχμών φορτίου [63].  

 Η μελέτη των Jaber – Mamlook – Awad (2005) αναλύει μια νέα προσέγγιση 
για την εκτίμηση της ΕΞΕΝ και τα προγράμματα ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των οικιακών καταναλωτών ενέργειας. Βασίζεται σε 
έμπειρα συστήματα υπολογιστών βασισμένα στη γνώση και σε αναλύσεις 
ασαφών συνόλων. Η μετέπειτα έρευνα αποκάλυψε ότι επιτεύχθηκε μια
αξιόλογη αύξηση, περίπου 15%, στη γνώση που αφορά στα ενεργειακά 
θέματα, σε σχέση με την αρχική έρευνα [64].  

 Στη μελέτη των Huang et al. (2005) αναπτύχθηκε ένα έμπειρο σύστημα για 
την ολοκληρωμένη αξιολόγηση του αντίκτυπου των κλιματικών αλλαγών στη
βιομηχανία πετρελαίου. Αρχικά διεξήχθησαν μια σειρά ερευνών για την 
απόκτηση της γνώσης σχετικά με τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της κλιματικής 
αλλαγής και των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας αυτής έδειξαν ότι η βιομηχανία πετρελαίου θα ήταν ιδιαίτερα 
ευάλωτη στις μεταβολές των χωρικών και χρονικών καμπύλων
βροχόπτωσης. Το υλοποιημένο έμπειρο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
τόσο για την απόκτηση γνώσης σχετικά με την επίδραση των κλιματικών
αλλαγών στη βιομηχανία του πετρελαίου όσο και για την υποστήριξη της
διατύπωσης των σχετικών πολιτικών προσαρμογής. Η ανάπτυξη του γενικού
πλαισίου του έμπειρου συστήματος υλοποιήθηκε σε Visual Basic 6.0 ενώ 
χρησιμοποιήθηκε η Microsoft Access για την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων
[65].  

 Το G2 (2000) είναι μία από τις πιο γνωστές πλατφόρμες μηχανής κανόνων 
που υπάρχει στον κόσμο. Αναπτύσσεται από την εταιρία Gensym και 
λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο ενώ συνδυάζει με μοναδικό τρόπο
τεχνολογίες συλλογισμού σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των
κανόνων, διαδικασιών, μοντελοποίησης αντικειμένων, προσομοίωσης και
γραφικών, σε ένα μόνο περιβάλλον ανάπτυξης και επέκτασης. Οι 
σπουδαιότερες ενεργειακές εφαρμογές είναι οι παρακάτω [66]: 

 Η Penoles, μία από τις κυριότερες εταιρίες στην αγορά του Μεξικού,
δραστηριοποιείται στην αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών
φυσικών πόρων. Υπάρχουν δέκα εργοστάσια στο Μεξικό και όλα 
στηρίζονται σε μεγάλο ποσοστό στην ηλεκτρική ενέργεια για να
εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους. 

 Η εταιρία Dundics' Enterprises Inc. (DEI), μια σημαντική εταιρία 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει αναλάβει να αναπτύξει και να 
εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη εταιρική εφαρμογή υποστήριξης
αποφάσεων για να βοηθήσει τους διευθυντές στη λήψη των αποφάσεων
και για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της στην εποχή της
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απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Η κίνηση προς τις δομές 
ανταγωνιστικής διαμόρφωσης τιμών  έχει οδηγήσει στην ανάγκη για
υψηλότερη διαθεσιμότητα, υψηλότερους βαθμούς απόδοσης και
χαμηλότερα κόστη λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και στην ανάγκη 
όλα αυτά να αντιμετωπίζονται από όσο το δυνατόν μικρότερο αριθμό
προσωπικού στα εργοστάσια. Η ανάγκη για ένα εργαλείο υποστήριξης
αποφάσεων που θα βοηθήσει στην υλοποίηση γρήγορων, συνεπών και
περισσότερο ενημερωμένων αποφάσεων αναγνωρίστηκε και αυτό
οδήγησε στην απόφαση εγκατάστασης συστήματος βασισμένου στο G2.  

 Οι παραγωγικές πηγές καυσίμων αερίων με υψηλό ποσοστό 
υγροποιημένου αερίου, έχουν υπάρξει εστίες πολλών λειτουργικών
προβλημάτων, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα στον Καναδά. Οι
τεχνολογίες αυτοματισμών μας επιτρέπουν την αφαίρεση των υγρών
από τις πηγές με έναν ελεγχόμενο τρόπο, αυξάνοντας έτσι την 
χωρητικότητα του περιβλήματος παραγωγής, όποτε δημιουργούνται 
προβλήματα στις σειρές των σωληνώσεων. Στο παραπάνω πλαίσιο,
υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης ευρέως πεδίου
βασισμένου σε μία εγκατάσταση SCADA απομακρυσμένων τερματικών 
σταθμών (Remote Terminal Units – RTU’s) σε τοποθεσίες των πηγών και 
σε ένα κέλυφος του έμπειρου συστήματος G2 της Gensym, το οποίο 
τρέχει για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής. 

 Οι κύριες λειτουργίες του έμπειρου συστήματος Solar-5 από το Πανεπιστήμιο 
UCLA (2001) συνδέονται με το σχεδιασμό και διαχείριση οικιακών και
εμπορικών κτιρίων. Οι είσοδοι του συστήματος αποτελούνται από τέσσερα
αρχικά δεδομένα (εμβαδόν, πλήθος ορόφων, τοποθεσία και είδος κτιρίου). 
Οι έξοδοι του συστήματος αποτελούνται από δεκάδες διαφορετικά είδη 
διαγραμμάτων, πινάκων και αναφορών. Το σύστημα συνεργάζεται με όλα τα
λειτουργικά συστήματα Windows και η γλώσσα προγραμματισμού είναι η
Visual Fortran. Το κύριο μειονέκτημα είναι ότι δεν ενδείκνυται για
πολύπλοκους μηχανολογικούς σχεδιασμούς ή για διαστασιολόγηση 
εξοπλισμού [67]. 

 Το έμπειρο σύστημα Heed από το Πανεπιστήμιο του UCLA(2001) είναι ένα 
νέο φιλικό στο χρήστη εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού που υπολογίζει την 
ΕΞΕΝ που μπορεί να πραγματοποιηθεί κάνοντας αλλαγές σε μία οικία. Με 
αυτό τον τρόπο μπορούν να εξεταστούν διάφορες στρατηγικές παθητικών
συστημάτων ηλιακής ενέργειας, όπως είναι η σκίαση των παραθύρων, η 
θερμική μάζα, η χρήση ανεμιστήρων την νύχτα και η χρήση υαλοπινάκων
υψηλής απόδοσης. Το HEED επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
μονοζωνικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. Συνεργάζεται με
όλα τα λειτουργικά συστήματα Windows, ενώ τρέχει επίσης σε MAC OS 10.2
ή νεότερο. Τα γραφικά του λογισμικού διασύνδεσης είναι γραμμένα σε Java
& C. Το κέλυφος των υπολογισμών είναι γραμμένο σε Fortran [68]. 

 Πρόσφατα, παρουσιάστηκε από τον Patlitziana et al [69] ένα ολοκληρωμένο 
μοντέλο που στηρίζεται στη χρήση της εμπειρίας με στόχο της βέλτιστη
ενεργειακή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων. Το συγκεκριμένο 
σύστημα υλοποιεί την ενσωμάτωση της εμπειρίας σε ένα BEMS και 
αποτελείται από δύο υπο-μοντέλα, ένα για την πλήρη ρύθμιση της άνεσης 
του χώρου που επηρεάζεται από τα ενεργειακά συστήματα [70] και ένα για 
την ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου [71]. 

 Επιπλέον, υπάρχει ένας μικρός αριθμός εργαλείων διαχείρισης που
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χρησιμοποιούνται για ΑΠΕ και ΕΞΕΝ σε κτίρια, τα οποία εκτός από την
εκτίμηση της ενεργειακής κατάστασης, διαθέτουν ορισμένες που μπορούν να
χαρακτηριστούν σαν ευφυή και έμπειρα. Κατατάσσονται σε τρεις βασικές 
κατηγορίες, ανάλογα με το είδος κτιρίου που αυτά εφαρμόζονται (οικιακά,
οικιακά και εμπορικά, οικιακά και εμπορικά και βιομηχανικά) [72-73]. 
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3.4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

3.4.1 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

  
 Οι δείκτες αποτελούν ένα μεθοδολογικό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων 

καθώς ποσοτικοποιούν και απλοποιούν φαινόμενα με στόχο την καλύτερη
κατανόηση μίας πολύπλοκης πραγματικότητας. 
 
Σύμφωνα, με τον ορισμό που έχει δώσει ο Shipper et al. [74], οι δείκτες δεν 
είναι δεδομένα αλλά παρουσιάζουν ποσοτικοποιημένες, κατά κύριο λόγο, 
πληροφορίες και επεξεργάζονται διαφορετικά και πολλαπλά δεδομένα. Επίσης,
ο Organisation for Economic Development and Cooperation - OECD [75], έχει 
ορίσει τους δείκτες ως μία παράμετρο ή μια τιμή που πηγάζει από διάφορες
παραμέτρους και οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες για κάποιο φαινόμενο. 
 

 Η χρήση δεικτών έχει εμφανιστεί σε αρκετές μορφές με κυριότερες τους
οικονομικούς δείκτες, τους δείκτες υγείας, τους περιβαλλοντικούς δείκτες και
τους ενεργειακούς δείκτες. Οι ενεργειακοί δείκτες χρησιμοποιούνται κατά κύριο 
λόγο για τη συσχέτιση της ενέργειας (ή και των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου), σε κάθε δραστηριότητα ή τελική χρήση, ως προς ένα μέτρο της
δραστηριότητας αυτής.  
 
Αναλυτικότερα, οι ενεργειακοί δείκτες περιγράφουν αναλυτικά τις σχέσεις
μεταξύ της χρήσης ενέργειας και της δραστηριότητας των εμπλεκομένων
κέντρων αποφάσεων στην αγορά της ενέργειας. Έτσι, κατάλληλοι δείκτες 
μπορούν να υποστηρίξουν τις αποφάσεις των ενεργειακών εταιριών δηλαδή των
παραγωγών ενέργειας που μπορούν να δραστηριοποιηθούν και σε ΑΠΕ (π.χ. 
εκπομπές ηλεκτροπαραγωγής του παραγωγού / παραγόμενη kWh), τις 
αποφάσεις των εταιριών που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες (π.χ. κόστος
αντικατάστασης λέβητα φυσικού αερίου / θερμική ισχύς), τις αποφάσεις των
τελικών χρηστών και κυρίως τις αποφάσεις της πολιτείας (π.χ. κατανάλωση 
ενέργειας / Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν - ΑΕΠ). 
 
Επιπλέον, κατάλληλοι ενεργειακοί δείκτες φαίνεται ότι μπορούν να
υποστηρίξουν τις αποφάσεις της πολιτείας καθώς και την υλοποίηση των 
παραπάνω αποφάσεων από την εκάστοτε πολιτεία για τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Αυτό εφόσον οι
ενεργειακοί δείκτες αντλούνται από βασικά δεδομένα που αφορούν στη δομή
των πολιτικών – νομικών, χρηματοοικονομικών, κοινωνικών-πολιτιστικών και 
τεχνολογικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης, 
συνδυασμένα με μετρήσεις ή εκτιμήσεις του πόση ενέργεια παράχθηκε και πόση
χρησιμοποιήθηκε στις διάφορες δραστηριότητες. 
 

3.4.2 Η ΔΟΜΗ 

 Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, έχουν αναπτυχθεί διάφορα είδη 
δεικτών, καθένα από τα οποία επισημαίνει ένα διαφορετικό θέμα που έχει να
κάνει με την παραγωγή και διαχείριση της ενέργειας. Γενικά, οι ενεργειακοί
δείκτες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής [74]: 

 Συγκριτικοί δείκτες (Comparative indicators), οι οποίοι προσπαθούν να 
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απεικονίσουν παρόμοια χαρακτηριστικά διαφορετικών χωρών,
χρησιμοποιώντας κατάλληλες κανονικοποιήσεις. 

 Περιγραφικοί δείκτες (Descriptive indicators), για παράδειγμα το ποσοστό 
της ενέργειας ανά καύσιμο ή κύριο τομέα. 

 Βασικοί κανονικοποιημένοι δείκτες μέσω της συσχέτισης με τον πληθυσμό ή
το ΑΕΠ. 

 Διαρθρωτικοί δείκτες (Structural indicators), οι οποίοι κατανέμουν τις 
οικονομικές ή ανθρώπινες δραστηριότητες σε διάφορες κλίμακες ή μορφές
απόδοσης. 

 Δείκτες εντάσεως (intensity indicators), οι οποίοι συνδέουν τη 
χρησιμοποίηση της ενέργειας με το μέτρο της δραστηριότητας σε αντίστοιχες
κατηγορίες αντίστοιχων επιπέδων ανάλυσης.  Αυτοί οι δείκτες είναι εκείνοι
που είναι πιο στενά συνδεδεμένοι με την αποδοτικότητα της ενέργειας. 

 Δείκτες αποσύνθεσης (Decomposition indicators), οι οποίοι δείχνουν πώς 
διαφορετικά τμήματα της συνολικής χρήσης της ενέργειας (ή των
καυσαερίων) επηρεάζουν τις συνολικές εκλύσεις. 

 Αιτιολογικοί δείκτες (Causal indicators), οι οποίοι υποδεικνύουν ποια είδη 
θεμελιωδών οικονομικών, δημογραφικών ή γεωγραφικών κινήτρων
επηρεάζουν περισσότερο τις χρήσεις της ενέργειας. 

 Δείκτες επιπτώσεων (Consequential indicators), που μετρούν τις σχέσεις 
μεταξύ των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της χρήσης της ενέργειας και
το αποτέλεσμα όσον αφορά στη μόλυνση ή οποιαδήποτε άλλη διατάραξη του
οικοσυστήματος. 

 Φυσικοί δείκτες (Physical indicators), οι οποίοι δείχνουν πώς μεταβάλλονται 
η αποδοτικότητα και οι απαιτήσεις της ενέργειας. 

Η κύρια μορφή των δεικτών είναι εκείνοι που κανονικοποιούν την ενεργειακή 
χρήση ως προς μία δραστηριότητα ή μέτρο και οι οποίες ονομάζονται ως
εντάσεις. Οι εντάσεις προσφέρουν το πλεονέκτημα της σύγκρισης μεταξύ
παρόμοιων δραστηριοτήτων ή κρατών, ενώ επιπλέον δίνουν τη δυνατότητα
παρακολούθησης της εξέλιξης των σχετικών πληροφοριών στην πάροδο του 
χρόνου. Ωστόσο, όπως τονίζεται από τους Schipper et al. [76], οι ενεργειακοί 
δείκτες δεν πρέπει να περιορίζονται σε δείκτες εντάσεως μόνο. Δομημένα
δεδομένα μπορούν συχνά να αποκαλύψουν σημαντικές πληροφορίες και
χαρακτηριστικά του ενεργειακού τομέα, ακόμα και όταν αναλυτικά δεδομένα δεν
είναι διαθέσιμα. 
 
Η χρήση κανονικοποιημένων δεδομένων ή πληροφοριών δεν είναι καινούργια. Η
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται η ζήτηση ενέργειας απασχολεί
τους αναλυτές εδώ και δεκαετίες. Η δομημένη επιστημονική ανάπτυξη, αυτών 
όμως σε θέματα χρήσης και απόδοσης της ενέργειας και των επιπτώσεων τους
στη λειτουργία του οικοσυστήματος, αποτελεί αντικείμενο έρευνας που ξεκίνησε 
με οργανωμένο τρόπο μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Από τη στιγμή που 
έγινε αισθητή η ανάγκη για την ανάπτυξη δεικτών για τη καλύτερη
παρακολούθηση του ενεργειακού τομέα, άρχισε να αναπτύσσεται μία σειρά
πρωτοβουλιών, κάθε μία από τις οποίες αφορούσε στην ανάπτυξη δεικτών για
κάποιον συγκεκριμένο στόχο. 
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3.4.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
Γενικά Οι κυριότερες προσπάθειες γύρω από την ανάπτυξη δεικτών στο περιβάλλον

δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, αφορούν στο χώρο των ΑΠΕ και
της ΕΞΕΝ και προέρχονται από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, με
χαρακτηριστικότερους τους παρακάτω: 

 European Commission (EC). 

 Organisation for Economic Development and Cooperation (OECD).  

 United Nations (UN). 

 International Energy Agency (IEA). 

 International Atomic Energy Agency (IAEA).    

 Institute of Energy Economics, Vienna University of Technology (IEE-VUT). 

 Asia Pacific Energy Research Center (APERC). 

 International Institute for Industrial Environmental Economics - Department 
of Environmental and Energy Systems Studies-Lund. 

Οι κύριες συσχετιζόμενες μεθοδολογίες των παραπάνω οργανισμών 
περιγράφονται ως ακολούθως: 

  
European 

Commission 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) έχει αναπτύξει μια σειρά από
κατάλληλους δείκτες που συνδέονται με το περιβάλλον δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών κυρίως μέσω της Eurostat [77-78] και του European 
Environment Agency – EEA [79-80]. Συγκεκριμένα, η μελέτη της βιβλιογραφίας 
επικεντρώθηκε στα παρακάτω: 

 Συλλογή Στοιχείων – Υπολογισμός Δεικτών: Η Επιτροπή συλλέγει στοιχεία
και υπολογίζει αντίστοιχους δείκτες μέσα από τις παρακάτω 
δραστηριότητες: 

 Το Στατιστικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ιδρύθηκε το 1953 και
έλαβε το όνομα Eurostat (Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία) τελικά το
1959. Το 1962 δημοσίευσε το πρώτο ενεργειακό ισοζύγιο των έξι
αρχικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 
Σταδιακά η Eurostat άρχισε να αναπτύσσει ενεργειακούς δείκτες, ενώ το
1999 εξέδωσε σημαντικά δεδομένα που σχετίζονται με το περιβάλλον
των εταιριών για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία
χρόνια, η Eurostat δημοσιεύει περιεκτικές μηνιαίες και ετήσιες 
ενεργειακές στατιστικές των ευρωπαϊκών κρατών μελών, τόσο
ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή. Πιο συγκεκριμένα: 

o Οι εκδόσεις Energy – Yearly Statistics με τα ενεργειακά ισοζύγια των 
κρατών μελών δημοσιεύονται κάθε χρόνο και περιλαμβάνουν και 
συσχετιζόμενους ενεργειακούς δείκτες [81]. 

o Οι εκδόσεις για τις δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)
χρησιμοποιούν τον οδηγό μεθοδολογίας Frascati αλλά τα στοιχεία
δεν διαχωρίζονται [82]. 

o Τα αποτελέσματα της μελέτης των Pietzeral [83], οδήγησαν σε 
τέσσερα έγγραφα εργασίας που δημοσιεύθηκαν το 2000 και
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των επιμέρους αναλύσεων που
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πραγματοποιήθηκαν από τις Γαλλικές, Ολλανδικές, Πορτογαλικές
και Σουηδικές στατιστικές υπηρεσίες το 1999. 

o Σε συνεργασία με τον οργανισμό του ΙΕΑ για παραπάνω από 25 
χρόνια έχει προχωρήσει η ανάπτυξη δεικτών με στόχο τη
διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού των χωρών και την
ενεργειακή αποδοτικότητα. Στο συνέδριο του Κάρντιφ το 1998, η
ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης έγινε ζήτημα 
πρωτίστης σημασίας και τονίστηκε η ανάγκη ύπαρξης δεικτών για
την μέτρηση της προόδου των ενεργειακών πολιτικών [84]. 

o Η στατιστική επιτροπή προγραμμάτων της Επιτροπής (EU’s
Statistical Programme Committee) ίδρυσε μια ομάδα για τη
δημιουργία δεικτών προκειμένου να προωθηθεί μια κοινή 
προσέγγιση για το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα. Αυτή η ομάδα
καθοδηγείται από το τμήμα περιβάλλοντος της Eurostat και
αποτελείται από ειδικούς των κρατών μελών, των χωρών από τις
περιοχές ελευθέρου εμπορίου της Ευρώπης, των διαφόρων γενικών 
διευθύνσεων της Επιτροπής και των διεθνών οργανισμών [84]. 

 Newcronos: Η Ευρωπαϊκή Ένωση συλλέγει στοιχεία για συγκεκριμένη βάση 
δεδομένων, που περιέχει στατιστικά δεδομένα για τα κράτη μέλη, ενώ όσον
αφορά στο μεγάλο πλήθος των έντυπων εκδόσεων, χαρακτηριστικές είναι οι 
εκδόσεις LFS User Guide [85]. 

 European Environment Agency-ΕΕΑ: Ο οργανισμός αποτελεί ουσιαστικά 
σώμα της Επιτροπής που δραστηριοποιείται στην παροχή αξιόπιστων
πληροφοριών ανεξαρτήτων πηγών σχετικά με το περιβάλλον. Οι δείκτες 
βασίζονται στην προσέγγιση DPSIR και είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην
προσπάθεια του ΕΕΑ να προωθήσει την προστασία του περιβάλλοντος και
την βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development). Ο οργανισμός ΕΕΑ έχει
αναπτύξει ένα σύνολο 25 περίπου δεικτών με κύρια έμφαση τα 
περιβαλλοντικά θέματα σε αντίθεση με τους αντίστοιχους δείκτες των ΙΕΑ -
Eurostat που καλύπτουν όλο το φάσμα του ενεργειακού τομέα και
υποδεικνύουν τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν για να επιτευχθεί μια
πιο σταθερή ενεργειακή πολιτική [84]. 

  Σχετικά Προγράμματα: Η Επιτροπή έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες για 
ανάπτυξη δεικτών που συσχετίζονται με το περιβάλλον των ενεργειακών
εταιριών μέσω της χρηματοδότησης διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων.
Πιο συγκεκριμένα: 

 Το πρόγραμμα Senser [86] αφορούσε στις ευρωπαϊκές και εθνικές 
στρατηγικές για δείκτες γύρω από τις δαπάνες Ε&Α. Τα δεδομένα που
συλλέχθηκαν αφορούν sτα έτη 1994-1996. Η πηγή των δεδομένων 
βασίζονται σε σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα  που συντονίσθηκε από
την Novem (NL) (Joule ΙΙΙ 1996-1998). 

 Το πρόγραμμα ODYSSEE: Energy Efficiency Indicator project παρέχει
ενεργειακούς δείκτες για την αξιολόγηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας στην τελική κατανάλωση [87]. Μια ανάλυση που 
στηρίχτηκε σε αυτούς τους δείκτες πραγματοποιήθηκε το 2001 στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (UK) για το ερευνητικό πρόγραμμα SAVE υπό τον
τίτλο: Συγκρίσεις δεικτών ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλη την
επικράτεια μιας χώρας [88]. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
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μακροσκοπικούς δείκτες (macro indicators) όπως τελικές ενεργειακές
εντάσεις κανονικοποιημένες με ΑΕΠ και κλιματικούς διορθωτικούς
παράγοντες, δείκτές βιομηχανικού τομέα (industry indicators) όπως
ενεργειακές εντάσεις βιομηχανικού τομέα, δείκτες μεταφορικού τομέα
(transport indicators) όπως ειδική ενεργειακή κατανάλωση ανά
επιβατοχιλιόμετρο και δείκτες οικιακού τομέα (household sector
indicators) όπως ειδική ενεργειακή κατανάλωση νοικοκυριών ανά m2. 
Επίσης χρησιμοποιούνται συμπληρωματικοί δείκτες όπως δείκτες οι
οποίοι έχουν σχεδιαστεί από αναλύσεις υποτομέων ενεργειακής χρήσης 
και δεν έχουν αναπαραχθεί από άλλες περιπτώσεις. 

 Το πρόγραμμα REDS (Research and Development Spending) για
ανάπτυξη δεικτών και συλλογή δεδομένων Ε&Α για τις ΑΠΕ στην Ένωση,
αφορά στην περίοδο 1992 - 2001. Ο συντονισμός έγινε από το IEFE και 
το Universita Commerciale Luigi Bocconi [89]. Η προσπάθεια του 
ιδρύματος Bocconi συνεχίστηκε το 2004 σε συνεργασία με το Fraunhofer
Institute for Systems and Innovation Research που εδρεύει στην
Γερμανία [90]. Οι δείκτες απόδοσης Ε&Α εξεργάστηκαν με τα βασικά
δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου και μιας βάσης
δεδομένων ειδικά σχεδιασμένων για αυτό το σκοπό. Μερικοί από αυτούς
τους δείκτες είναι η ένταση Ε&Α κανονικοποιημένη ως προς το εκάστοτε
ΑΕΠ κάθε χώρας, τον συνολικό κρατικό προϋπολογισμό, τον πληθυσμό, 
τον προϋπολογισμό Ε&Α για τον ενεργειακό τομέα ή το συνολικό εθνικό
προϋπολογισμό Ε&Α. Επιπλέον, ο λόγος μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών
δαπανών για Ε&Α, οι δαπάνες Ε&Α για τις ΑΠΕ και ο αριθμός καινοτόμων
τεχνολογιών που παρουσιάστηκαν στον τομέα των ΑΠΕ από 
χρηματοδότηση Ε&Α. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος,
η μέτρηση της απόδοσης μιας δράσης Ε&Α παρουσιάζει πολλά
προβλήματα που συνδέονται με τη φύση των δραστηριοτήτων Ε&Α.
Επίσης, εξετάστηκαν ο τρόπος που οι δαπάνες Ε&Α συνεισφέρουν στην
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα ενός τομέα και μεγεθύνουν την
ευημερία των κοινωνιών. Εξετάσθηκαν αφενός η διάκριση των σχέσεων
προσφοράς (input) και αποτελέσματος (output) των δραστηριοτήτων
Ε&Α και αφετέρου οι παράγοντες που επιδρούν, όπως ο αριθμός των 
καινοτομιών σε ένα τομέα και τα έσοδα των σχετικών με Ε&Α αγορών. 
Επιπλέον προέκυψε ότι αν και είναι σημαντική η προσπάθεια ανάδειξης
ποσοτικών δεικτών, ο τρόπος μέτρησής τους παραμένει αρκετά ασαφής. 

  Τον Οκτώβρη του 2001 υπό την καθοδήγηση του ΟΧERA consulting 
εκπονήθηκε ένα πρόγραμμα (χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή) ανάπτυξης ενός συνόλου δεικτών με σκοπό τη μέτρηση της
επίδρασης της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρισμού στην Ευρώπη
[91]. Το εγχείρημα στηρίχθηκε σε δεδομένα από δύο προηγούμενες 
προσπάθειες που έφεραν εις πέρας η Eurostat και η Eurelectric -
European Federation of Electricity Companies. Οι παραγόμενοι δείκτες
συνέβαλλαν στην αναγνώριση των βασικών παραγόντων που
επηρεάζουν τη δημιουργία του υγιούς ανταγωνισμού. Ακόμα, ιδιαίτερη 
προσοχή δόθηκε στους δείκτες που μετρούν το βαθμό ενοποίησης της
ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού, όπως για παράδειγμα φαίνεται από
την εμφάνιση πανευρωπαϊκών εταιριών και από την ανάπτυξη ενιαίων
αγορών που εκτείνονται σε αρκετές περιοχές εκτός των εθνικών τους 
συνόρων.  
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Στο Σχήμα 3.3 παρουσιάζεται μια σχηματική παράσταση της δομής του
πλαισίου των παραπάνω δεικτών. 

Σχήμα 3.3: Μεθοδολογικό Πλαίσιο Δεικτών Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σύμφωνα, με το παραπάνω Σχήμα 3.1, οι δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται κατά μήκος αυτής της αλυσίδας μπορούν να
χωριστούν σε δύο κατηγορίες: α) ανταγωνιστικές δραστηριότητες,
κυρίως στον τομέα παραγωγής ηλεκτρισμού και στο τομέα της
κατανάλωσης και β) μη ανταγωνιστικές (μονοπωλιακές)
δραστηριότητες δικτύου, εμφανείς στα επίπεδα μεταφοράς και 
διανομής των δικτύων.  

Συγκεκριμένα η κάθε μία από τις παραπάνω δύο κατηγορίες, 
διαχωρίζεται επιπλέον σε τρεις υποκατηγορίες μελέτης. Αρχικά, για
τη κατηγορία των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, οι
υποκατηγορίες που εντοπίζονται περιγράφονται ως ακολούθως:  

Η αγορά παραγωγής ηλεκτρισμού, για την οποία μελετήθηκαν τα 
ακόλουθα: 

o Διάρθρωση της αγοράς ηλεκτρισμού (market concentration),
όπου αντιστοιχούν δείκτες, όπως είναι το μερίδιο του 
μεγαλύτερου παραγωγού, το μερίδιο αγοράς των τριών 
μεγαλύτερων παραγωγών ή ο αριθμός των παραγωγών με
μερίδιο μεγαλύτερο του 5%. 

o Χαρακτηριστικά της αγοράς παραγωγής ηλεκτρισμού, όπου
αντιστοιχούν δείκτες που περιγράφουν τους τύπους των
υπαρχόντων σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας και αναδεικνύουν τις
διαφορές μεταξύ τους ή μετρούν την ικανότητα προσαρμογής της
παραγωγής σε μεταβλητή ζήτηση. 

o Νεοεισερχόμενοι και παλαιωμένοι σταθμοί παραγωγής
ηλεκτρισμού, όπου αντιστοιχούν δείκτες όπως το μερίδιο των
νεοεισερχόμενων παραγωγών ηλεκτρισμού, το μερίδιο των
παλαιωμένων παραγωγών ηλεκτρισμού και το μερίδιο των
εισαγωγών και εξαγωγών ηλεκτρισμού στην κατανάλωση. 

Για την ανάπτυξη ενιαίων αγορών (wholesale markets), μελετήθηκαν 
τα ακόλουθα: 

o Εμφάνιση, ανάπτυξη και διεθνής χαρακτήρας ενιαίων αγορών,
όπου αντιστοιχούν δείκτες που περιγράφουν την ύπαρξη των 
καθιερωμένων ενιαίων αγορών, την ύπαρξη συμβολαίων καθώς
και τον αριθμό των συμμετεχόντων και τον όγκο της αγοράς. 
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o Μεταβολές των τιμών στις ενιαίες αγορές και ύπαρξη
εξισορροπητικών οργάνων όπου αντιστοιχούν δείκτές, όπως 
μέσες, ελάχιστες και μέγιστες μηνιαίες τιμές ηλεκτρισμού και
ύπαρξη και τύπος εξισορροπητικών μηχανισμών. 

Η υποκατηγορία του ανταγωνισμού στην προμήθεια ηλεκτρισμού
στους τελικούς καταναλωτές, για την οποία μελετήθηκαν τα
ακόλουθα: 

o Δυνατότητα διάρθρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού όπου 
αντιστοιχούν δείκτες όπως το μερίδιο που απορροφάται από τους 
καθιερωμένους πελάτες, ο αριθμός των προμηθευτών και το
μερίδιο του μεγαλύτερου προμηθευτή ενέργειας. 

o Συνθήκες ένταξης στην αγορά και ύπαρξη προφίλ του φορτίου
των πελατών, όπου αντιστοιχούν δείκτές που περιγράφουν την
κατανομή του φορτίου των οικιακών καταναλωτών. 

o Διεθνισμός των αγορών προμηθειών ηλεκτρισμού, όπου 
αντιστοιχούν δείκτες όπως ο αριθμός των καθιερωμένων πελατών 
που προμηθεύονται ηλεκτρισμό από μη εγχώριους καταναλωτές ή 
το μερίδιο των μη εγχώριων προμηθευτών σε καθιερωμένες
αγορές ηλεκτρισμού.  

o Αλλαγές πελατών, επαναδιαπραγματεύσεις συμβολαίων, τιμές,
ποιότητα υπηρεσιών, όπου αντιστοιχούν δείκτες όπως το 
ποσοστό των συμβολαίων που υπέστησαν επαναδιαπραγμάτευση 
από την αρχή της απελευθέρωσης της αγοράς του ηλεκτρισμού,
τιμές σε τακτικούς και μη τακτικούς πελάτες, συνέχεια της
παρατεταμένης τροφοδοσίας ηλεκτρισμού / διακοπές
τροφοδοσίας σε λεπτά το χρόνο. 

Αντίστοιχα οι δείκτες που μετρούν την επίδραση της απελευθέρωσης 
σε μη ανταγωνιστικές ή μονοπωλιακές περιοχές της αγοράς
ηλεκτρισμού επίσης εστιάζουν σε τρεις βασικές υποκατηγορίες.  

Η υποκατηγορία των δραστηριοτήτων δικτύων στην οποία
μελετήθηκαν τα εξής θέματα: 

o Βαθμός του διαχωρισμού μεταξύ των δικτύων και άλλων 
δραστηριοτήτων, όπου αντιστοιχούν δείκτες που περιγράφουν
την ιδιοκτησία του δικτύου μεταφοράς και τον διαχωρισμό της
ιδιοκτησίας μεταξύ της προμήθειας και της διανομής του
ηλεκτρισμού. 

o Πεδίο δράσης των μονοπωλίων, όπου αντιστοιχούν δείκτες που
περιγράφουν την ύπαρξη νόμιμων μονοπωλίων σε βοηθητικές
υπηρεσίες. 

o Τύπος της πρόσβασης στα δίκτυα και η έκδοση των δασμών της
πρόσβασης, όπου αντιστοιχούν δείκτες που περιγράφουν τον
τύπο των διαθέσιμων προσβάσεων σε δίκτυα μεταφοράς και
διανομής και τις εκδόσεις των αντίστοιχων δασμών τους. 

o Κόστος της πρόσβασης και τύπος διασφάλισης των υποχρεώσεων
της προμήθειας του ηλεκτρισμού (SSOs), όπου αντιστοιχούν
δείκτες όπως λόγοι κόστους ηλεκτρικής ενέργειας προς κόστος
δικτύων και άλλοι που περιγράφουν τη δυνατότητα επιβολής 
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SSOs σε διαχειριστές δικτύων καθώς και τη μορφή των SSOs.  

Οι διεθνείς διασυνδέσεις των δικτύων, για την οποία μελετήθηκαν τα
παρακάτω: 

o Τεχνικές δυνατότητες διασύνδεσης, όπου αντιστοιχούν δείκτες,
όπως η διαθέσιμη χωρητικότητα δικτύων για μεταφορά 
διασύνδεσης και η σχεδιασμένη αύξηση στη χωρητικότητα των
δικτύων με σκοπό τη διασύνδεση. 

o Συμμετοχή ξένων αγορών στη διασύνδεση ηλεκτρισμού όπου
αντιστοιχούν δείκτες όπως το μερίδιο της εισαγόμενης ποσότητας
ηλεκτρισμού σε σχέση με την εθνική κατανάλωση. 

o Διαχείριση υπερφόρτισης δικτύων και τιμολογήσεις εκτός
συνόρων, όπου αντιστοιχούν δείκτες που περιγράφουν τον τύπο
της διαχείρισης που εφαρμόζεται σε υπερφόρτωση και τη
διαβάθμιση των τιμών για διαμονή ηλεκτρισμού εκτός συνόρων. 

Η υποκατηγορία της ρυθμιστικής επίδρασης (νόμους και 
κανονισμούς), στην οποία μελετήθηκαν τα ακόλουθα: 

o Επίπεδο των ενεργειακών φόρων, όπου αντιστοιχούν δείκτες
όπως το μερίδιο των ενεργειακών φόρων στην τελική τιμή
χρησιμοποίησης των δικτύων και το μερίδιο των περιβαλλοντικών
φόρων στην τελική τιμή χρησιμοποίησης των δικτύων. 

o Βαθμός των υποχρεώσεων του δημόσιου τομέα (PSOs), το πεδίο
δράσης των νομικών κανονισμών και ο συντονισμός των θεμάτων
ενέργειας μεταξύ αρχών διαφορετικών αρμοδιοτήτων, όπου
αντιστοιχούν δείκτες που περιγράφουν θέματα αρμοδιοτήτων για 
την πρόσβαση των δικτύων, την φορολόγησή τους, τη
διασύνδεση με άλλες χώρες και τη δημιουργία ενιαίων λιανικών
αγορών ηλεκτρισμού. 

OECD Τα τελευταία χρόνια, ο Organisation for Economic Co-operation and 
Development  (OECD) έχει κάνει πρωτοποριακή δουλειά στον τομέα των
δεικτών με ανάπτυξη δεικτών που συσχετίζονται μεταξύ άλλων και με το
περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών [92-101]. Ο OECD
έχει καταφέρει να αναπτύξει μία συλλογή κατάλληλων δεικτών για διάφορα 
επιμέρους θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον των εταιριών.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται η έκθεση για περισσότερο βιώσιμα πρότυπα
οικιακής κατανάλωσης με δείκτες για την μέτρηση της προόδου, η οποία
δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2002. Το προτεινόμενο σύνολο δεικτών έχει 
προετοιμαστεί σε στενή συνεργασία με το τμήμα των Ηνωμένων Εθνών για τη
βιώσιμη ανάπτυξη μέσω πρόωρων και αμοιβαίων διαβουλεύσεων. Κατά
συνέπεια, σε αυτήν την μελέτη προτείνονται 19 από τους 25 δείκτες της
επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη (UNCSD) [102]. 
 
Ο OECD δραστηριοποιείται στον τομέα των δεδομένων εδώ και περίπου 25
χρόνια. Αρχικά, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, οι προσπάθειες
επικεντρώθηκαν στην παραγωγή μίας πρώτης γενιάς δεδομένων που 
συνδέονται με περιβαλλοντικές δράσεις.  
 
Η προσπάθεια ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Από το
1989 η πολιτική επικεντρώθηκε κυρίως στην κατεύθυνση των
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περιβαλλοντικών δεικτών για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής απόδοσης
[103]. Η παραπάνω προσπάθεια συνεχίστηκε μέχρι το 2004 και περιλαμβάνει
κατηγορίες περιβαλλοντικών δεικτών, με κάθε μία να ανταποκρίνεται σε
συγκεκριμένο σκοπό και πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται από τον
ΟΕCD οι παρακάτω κατηγορίες δεικτών [104]: 

 Οι δείκτες του Core Environmental Indicators (CEI) σχεδιάστηκαν για να 
βοηθήσουν στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής προόδου και των
παραγόντων που σχετίζονται με αυτή μαζί με την ανάλυση των
περιβαλλοντικών πολιτικών. Το σύνολο του πυρήνα, που αποτελείται από 
περίπου 50 δείκτες, καλύπτει θέματα που αντανακλούν τους κύριους
περιβαλλοντικούς προβληματισμούς των χωρών - μελών του οργανισμού. 
Ο πυρήνας ενσωματώνει δείκτες που προέρχονται από ξεχωριστούς
υποτομείς καθώς και από θέματα περιβαλλοντικής λογιστικής. Οι δείκτες 
κατατάσσονται ακολουθώντας την προσέγγιση PSR (Pressure – State –
Response), δηλαδή δείκτες που σχετίζονται με τις πιέσεις που ασκούνται
στο περιβάλλον άμεσες και έμμεσες (π.χ. δείκτες εκπομπών των αερίων
του θερμοκηπίου), δείκτες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες, όπως οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των αεριών του
θερμοκηπίου, μέση παγκόσμια θερμοκρασία και δείκτες που σχετίζονται
με την πολιτική και κοινωνική αντίδραση στα θέματα του περιβάλλοντος
(π.χ. ενεργειακή αποδοτικότητα, ενεργειακή ένταση, οικονομικές και 
δημοσιονομικές διατάξεις). Η προσέγγιση PSR (Pressure – State –
Response), αναπτύχθηκε από τον OECD, με σκοπό τη κατηγοριοποίηση
των περιβαλλοντικών δεικτών και είναι βασισμένο στο μοντέλο stress-
response που αναπτύχθηκε το 1979 από τους Rapport - Friend [105]. 

 

Σχήμα 3.4: Περιβαλλοντικοί Δείκτες OECD 
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στην μετρητικότητά τους. Στον Σχήμα 3.4 παρουσιάζονται μερικοί από 
τους βασικούς περιβαλλοντικούς δείκτες KEI του OECD. 

 Οι δείκτες Sectoral Environmental Indicators (SEI) είναι σχεδιασμένοι να 
βοηθούν στην ενοποίηση των διάφορων περιβαλλοντικών
προβληματισμών σε τομείς εφαρμοσμένων πολιτικών. Κάθε ομάδα
δεικτών εστιάζει σε ένα διαφορετικό τομέα (μεταφορές, ενέργεια, οικιακή
κατανάλωση, τουρισμός, γεωργία). Οι δείκτες κατατάσσονται με βάση 
ένα προσαρμοστικό PSR μοντέλο, αντανακλώντας τις τομεακές τάσεις 
περιβαλλοντικής σημασίας και τις αλληλεπιδράσεις τους (θετικού και 
αρνητικού αποτελέσματος) με το περιβάλλον. 

 Οι δείκτες που προέρχονται από την περιβαλλοντική λογιστική 
(Environmental Accounting Indicators) σχεδιάζονται για να βοηθήσουν
στην ενοποίηση των περιβαλλοντικών θεμάτων σε οικονομικές πολιτικές
και πολιτικές διαχείρισης πόρων. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις
εκτιμήσεις περιβαλλοντικών δαπανών, σε απολογισμούς φυσικών πόρων
σχετικούς με τη συνεχής διαχείρισή τους και σε εκτιμήσεις ορυκτών ροών
σχετικές με την απόδοση και παραγωγικότητα της χρήσης των ορυκτών
πόρων. 

 Περιβαλλοντικοί δείκτες επιδράσεων (Decoupling Environmental
Indicators - DEI) είναι οι δείκτες που μετρούν το βαθμό της επίδρασης των
περιβαλλοντικών πιέσεων στην οικονομική ανάπτυξη. Σε συνδυασμό και
με άλλους δείκτες που χρησιμοποιούνται σε εκθέσεις των χωρών μελών
του OECD, οι δείκτες DEI αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τον έλεγχο 
της πορείας μιας χώρας προς την  κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Οι περισσότεροι δείκτες DEI προέρχονται από σύνολα άλλων δεικτών τα
οποία διασπάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλούν
συγκεκριμένες τάσεις και δομικές αλλαγές. 

Στο Σχήμα 3.5 παρουσιάζεται η φιλοσοφία των δεικτών του OECD. 
 

Σχήμα 3.5: Μεθοδολογία OECD 
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Nations Programme on Indicators of Sustainable Development – WPISD,
ανέπτυξαν ένα τμήμα βασικών δεικτών για την αειφόρο ανάπτυξη, που 
καλύπτουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά και θεσμικά θέματα του
ενεργειακού και όχι μόνο τομέα [105]. 
 
Η προσέγγιση Driving Force – State – Response (DSR) αποτελεί έναν πίνακα 
που περιλαμβάνει οριζοντίως τους τρεις τύπους των δεικτών και καθέτως τις
διαστάσεις (κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και θεσμική) της
αειφόρου ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα: 

 Υπό την πρωτοβουλία του WPSID, σε συνεργασία με ένα αρκετά μεγάλο
αριθμό κυβερνητικών, δια-κυβερνητικών και μη κυβερνητικών 
οργανισμών, η United Νations Commission on Sustainable Development
(CSD) ανέπτυξε το 1996 [106] μία προκαταρκτική λίστα με 134 δείκτες. Η 
συνολική εργασία του WPSID μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη, εφόσον
αποτελεί βάση για την ανάπτυξη άλλων μεθοδολογικών πλαισίων, αλλά
από μόνη της δεν είναι ολοκληρωμένη και επαρκής για ουσιαστική 
συμβολή στην υποστήριξη αποφάσεων για τη διαμόρφωση του
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 

 Το 1998 ο οργανισμός Department of Sustainable Development – DSD 
σχημάτισε μία συλλογή από 43 κύριους δείκτες και μία προσωρινή βασική
συλλογή 17 δεικτών για τη μέτρηση των αλλαγών στην κατανάλωση και
την παραγωγή [107]. Μετά από δοκιμές που έγιναν από κυβερνήσεις και 
διεθνείς οργανισμούς, προέκυψε η τελική ομάδα δεικτών της WPSID. 

IEA Ο οργανισμός International Energy Agency – IEA επικεντρώθηκε στην 
ανάπτυξη δεικτών για την ενεργειακή χρήση και αποδοτικότητα σε διάφορους
τομείς της οικονομίας και στους αντίστοιχους δείκτες για εκπομπές αεριών. 
Από το 1995, ο ΙΕΑ έχει αναπτύξει ομάδες ενεργειακών δεικτών που
προέρχονται από βασικά δεδομένα της δομής της οικονομικής και ανθρώπινης
δραστηριότητας ανά τον κόσμο, συνδυασμένα με μετρήσεις ή υπολογισμούς
της χρησιμοποιούμενης ενέργειας για αυτές τις δραστηριότητες. Σκοπός είναι 
η  σύνδεση της οικονομικής και ανθρώπινης δραστηριότητας με την
χρησιμοποίηση της ενέργειας μέσω της αναλυτικής προσέγγισης των δεικτών
όπου αποκαλύπτεται το πώς οικονομικοί και τεχνολογικοί παράγοντες όπως
οι ενεργειακές τιμές, το ΑΕΠ και οι νέες τεχνολογίες καθορίζουν την
ενεργειακή χρήση και κατ’ επέκταση τις εκπομπές CΟ2. Επίσης επιδιώκεται να 
παρουσιαστεί και η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα. Για αυτό έχουν 
αναπτυχθεί σειρές παρακολούθησης δεικτών ανά χρονικά διαστήματα στις 
δώδεκα χώρες μέλη του ΙΕΑ και έχουν αναγνωριστεί χαρακτηριστικά που
διαχωρίζουν τις χώρες αυτές όσον αφορά στην ενεργειακή τους χρήση και τις 
εκπομπές τους σε CΟ2. Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν μετρήσεις εκπομπών
CΟ2 από διάφορους τομείς (κατασκευαστικός, μεταφορικός, οικιακός κ.α.) 
κανονικοποιημένες ως προς το ΑΕΠ, ποσότητες καυσίμου ανά 100 διανυθέντα
χιλιόμετρα για αυτοκίνητα και ομάδες φορτηγών και άλλες μετρήσεις
ποσοτήτων ενέργειας για κάθε μονάδα υπηρεσίας που αυτές εξυπηρετούν
(π.χ. ενεργειακές εντάσεις) για διάφορες χώρες.  
 
Στόχος αποτελεί οι δείκτες αυτοί να αξιολογηθούν σωστά και να περιγράφει
το πόσο καλά η χρήση της ενέργειας συνδέεται με την ανθρώπινη και
οικονομική δραστηριότητα. Επιπλέον επιδιώκεται να αναδειχθούν τυχόν
σχέσεις, τάσεις και απαιτήσεις καθώς και παρατηρούμενες αλλαγές, ανάλογα 
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με το χρόνο ή διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Εμπειρικά, σχεδόν το 80% της
καταναλωμένης ενέργειας στις χώρες μέλη του ΙΕΑ μπορεί να αναλυθεί με την
χρήση δεικτών. Με επέκταση των μελετών σε σημαντικά αναπτυσσόμενες 
χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα και η Βραζιλία και σε χώρες της κεντρικής και
ανατολικής Ευρώπης, περισσότερο από το 80% της παγκόσμιας πρωταρχικής
ενεργειακής χρήσης θα μπορεί να συνδεθεί με τις αντίστοιχες οικονομικές και
ανθρώπινες δραστηριότητες [108]. 
 
Το πρόγραμμα ενεργειακών δεικτών του ΙΕΑ [109] έχει εκπονηθεί σε 
συνεργασία με τις κυβερνήσεις και τα ερευνητικά ιδρύματα από δώδεκα
χώρες μέλη του ΙΕΑ αλλά και με αντίστοιχες δραστηριότητες της Επιτροπής. 
Πιο συγκεκριμένα: 

 Η προσπάθεια των δεικτών του ΙΕΑ ξεκίνησε με μία εργασία που έγινε στο
Lawrence Berkeley National Laboratory το 1994 [110]. 

 Ο ΙΕΑ ανέλαβε επισήμως την ανάλυση των διεθνών δεικτών ξεκινώντας το
1995 με μια προσπάθειά να συνδεθούν οι δείκτες χρήσης και 
αποδοτικότητας της ενέργειας με τις εκπομπές CO2 [111-112].  

 Ο ΙΕΑ ανέπτυξε το 2000 ένα μοντέλο Δεικτών Ενέργειας / Εκπομπών 
[113], το οποίο παρουσιάζει τις σχέσεις μεταξύ της οικονομίας και των
απαιτήσεων των ατόμων και των επιχειρήσεων.  

IAEA Η ανάπτυξη δεικτών για τη μέτρηση και την επιβολή μιας ή περισσοτέρων
διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης και η εναρμόνισή τους σε τοπικό, εθνικό
και παγκόσμιο επίπεδο αποτέλεσε πρωταρχική προσπάθεια της ΙΑΕΑ
(International Atomic Energy Agency) με την συμβολή της UNDESA – (United
Department of Economic and Social Affairs), του ΙΕΑ και άλλων διεθνών και
εθνικών οργανισμών [84]. Η προσπάθεια αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε στην 
ένατη συνεδρία της επιτροπής για παρατεταμένη ανάπτυξη (Commission for
Sustainable Development) το 2001. 
 
Η παραπάνω προσπάθεια συνεχίστηκε στη σύνοδο κορυφής για
παρατεταμένη ανάπτυξη (World Summit on Sustainable Development - WSSD) 
που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002 με το σχηματισμό ενός
πυρήνα ενεργειακών δεικτών υπό τον τίτλο Ενεργειακοί Δείκτες για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη (Energy Indicators for Sustainable Development – EISD). Ο 
νέος τίτλος υιοθετήθηκε με σκοπό να αποκρούσει την ένσταση κάποιων ότι ο
όρος Sustainable Energy Development που περιείχε ο προηγούμενος τίτλος
αναφερόταν μόνο στις ΑΠΕ και όχι στο ευρύτερο φάσμα των ενεργειακών 
επιλογών. Το νέο πρόγραμμα εκπονήθηκε πάλι από τον ΙΑΕΑ σε συνεργασία
με την UNDESA και τον ΙΕΑ αλλά και με τη συνδρομή της Eurostat και του ΕΕΑ.
Αποτελεί μια κοινή προσπάθεια με πρόθεση να εξαλείψει τις άσκοπες και
χρονοβόρες αναπαραγωγές δεδομένων και να εξοπλίσει τους ερευνητές ανά
τον κόσμο με ένα και μόνο σύνολο ενεργειακών δεικτών εφαρμόσιμο σε κάθε
χώρα. 
 
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, όπου στη διάρκεια της
πρώτης (2000-2001) αναγνωρίστηκε μια ομάδα δεικτών ISED και αναπτύχθηκε
ένα θεμελιώδες πλαίσιο για τον καθορισμό των δεικτών αυτών. Κατά τη
διάρκεια της δεύτερης φάσης, η οποία άρχισε το 2002, τελειοποιήθηκαν η 
ακριβής ομάδα δεικτών και του ακολουθούμενου πλαισίου EISD και
παρουσιάστηκε η πρακτική χρήση τους σε ένα πλήθος εφαρμογών,
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χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από αναλυτικές έρευνες και βοηθώντας τις
διάφορες χώρες να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα έτσι ώστε να εντοπίσουν 
εκείνες τις ενεργειακές στρατηγικές που συμφωνούν με τις εθνικές
απαιτήσεις.  
 
Οι συνολικά τριάντα δείκτες που αποτελούν τον πυρήνα του προγράμματος
ΕΙSD κατατάσσονται σε τρεις κύριες διαστάσεις: α) κοινωνική, β) οικονομική
και γ) περιβαλλοντική. Αυτές οι διαστάσεις χωρίζονται περαιτέρω σε
ενότητες, όπως αντικειμενικότητα και υγεία για την κοινωνική διάσταση,
χρήση-παραγωγή ενέργειας και ενεργειακή ασφάλεια για την οικονομική,
ατμοσφαιρική, υδάτινη και χερσαία κατάσταση του περιβάλλοντος για την 
περιβαλλοντική. Κάποιοι δείκτες μπορούν να ταξινομηθούν σε παραπάνω από 
μία κύρια διάσταση ή ενότητα όπως επίσης και κάθε δείκτης μπορεί να 
συνδέεται με μια μικρότερη ομάδα σχετικών δεικτών απαραίτητων για την
περιγραφή ενός συγκεκριμένου θέματος. Μερικοί από τους δείκτες που 
αποτελούν τον πυρήνα του ΕΙSD αφορούν στην κοινωνική διάσταση, όπως το 
ποσοστό νοικοκυριών χωρίς ηλεκτρισμό ή άλλη εμπορική μορφή ενέργειας
και το ποσοστό του εισοδήματος των νοικοκυριών που διατίθεται για καύσιμα
και ηλεκτρισμό. Όμοια για την οικονομική διάσταση παρουσιάζεται η 
ενεργειακή χρήση κανονικοποιημένη με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ, ο λόγος
αποθεμάτων / παραγωγής ενέργειας και το πλήθος ενεργειακών εντάσεων
(για βιομηχανικό, αγροτικό, οικιακό, μεταφορικό τομέα). Τέλος, για την 
περιβαλλοντική διάσταση ορίζονται οι δείκτες εκπομπές των αερίων του
θερμοκηπίου από ενεργειακή χρήση κανονικοποιημένες με τον πληθυσμό και
το ΑΕΠ, συγκεντρώσεις ρυπαντών αερίων σε αστικές περιοχές και ο βαθμός 
της αποψίλωσης των δασών που αποδίδεται στην ενεργειακή χρήση. 
 
Η πιο πρόσφατη εφαρμογή του προγράμματος ΕΙSD πραγματοποιήθηκε κατά
το 2004 στις χώρες της Βαλτικής και τα αποτελέσματα της δημοσιεύτηκαν τον
Ιούνιο του 2005 [114]. Η εφαρμογή αυτή απεικονίζει την καταλληλότητα της
μεθοδολογίας του ΕΙSD για ανάπτυξη ενεργειακών πολιτικών σε μεταβατικές
οικονομίες όπως αυτές των χωρών της Βαλτικής. Η ανάλυση των επιλεγμένων
δεικτών έδειξε κάποιες θετικές τάσεις σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη στον
ενεργειακό τομέα των χωρών της Βαλτικής. Παρόλα αυτά τα θέματα των 
ενεργειακών εντάσεων, της ασφάλειας των εφοδιασμών, της προώθησης των
ΑΠΕ και της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης απαιτούν ιδιαίτερη
προσοχή. 
 

IEE-VUT Το Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας της
Βιέννης ανέπτυξε μια μεθοδολογία δεικτών που βρήκε ιδιαίτερη εφαρμογή
στον οικιακό τομέα, ο οποίος αποτελούσε το επίκεντρο των περισσότερων
ενεργειακών πολιτικών στις χώρες μέλη του ΙΕΑ μετά την περίοδο της
πετρελαϊκής κρίσης στη δεκαετία του 70 [115]. Για να αποτιμηθεί ο 
αντίκτυπος αυτών των πολιτικών που εφαρμόστηκαν, είναι σημαντικό να
δημιουργηθούν και να καθιερωθούν ένα σύνολο βασικών, διεθνώς
αποδεκτών δεικτών ενεργειακής αποδοτικότητας για χρήση στον οικιακό
τομέα και δυνατότητα συγκρίσεων στο σύνολο όλης της χώρας που 
εφαρμόζονται. Αναλυτικότερα, ο οικιακός τομέας αποτελείται από ένα μεγάλο
αριθμό καταναλωτών με παρόμοιο εξοπλισμό και έτσι μπορεί να θεωρηθεί
αρκετά ομοιογενής (σε σχέση με άλλους τομείς όπως ο βιομηχανικός).
Εξαιτίας αυτής της ομοιομορφίας και της (υποτιθέμενης) απλότητας στη 
διάρθρωση της ενεργειακής ζήτησης από τα νοικοκυριά, ο οικιακός τομέας
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είναι πρωταρχικού ενδιαφέροντος.  
 
Αποτυπώνοντας όλες τις σύγχρονες ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών
και συλλέγοντας αξιόπιστα δεδομένα για κάθε μία από αυτές, αναπτύχθηκε 
μια μεθοδολογία δεικτών ενεργειακής αποδοτικότητας στον οικιακό τομέα με
τη χρήση της πυραμίδας οικιακής ενεργειακής κατανάλωσης που
παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.6. Ως αποτέλεσμα ευρέων συζητήσεων σε διεθνή 
κλίμακα, ο αριθμός των GJ ανά κατοικία που φαίνεται στην κορυφή της 
πυραμίδας προτάθηκε ως η πιο αξιόπιστη συνολική μέτρηση. Εναλλακτικά, οι
δείκτες κατανάλωση ενέργειας (GJ) / άτομο μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
δεδομένου της σημαντικής επιρροής του μεγέθους ενός σπιτιού και
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως ο πληθυσμός αποτελεί μια βασική
παράμετρος. Κάτω από αυτό το πρωταρχικό επίπεδο και διατρέχοντας την 
πυραμίδα προς τη βάση της, αναλύεται μια πιο λεπτομερής λίστα υπηρεσιών
με αντίστοιχους προτεινόμενους δείκτες. Ένα παράδειγμα ενός απλού δείκτη 
για την θέρμανση χώρων που φαίνεται στην πυραμίδα είναι τα kJ ανά
βαθμοημέρα (dd) ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Εάν χρειαστεί να 
κανονικοποιηθεί η ενεργειακή κατανάλωση με την χρήση κάθε συσκευής,
υπάρχει η δυνατότητα επίτευξης ακόμα μεγαλύτερης λεπτομέρειας και 
ιδιαιτερότητας.  
 

Σχήμα 3.6: Πυραμίδα Ενεργειακής Κατανάλωσης του Οικιακού Τομέα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Στο τελευταίο επίπεδο λεπτομέρειας κανονικοποιείται η ενεργειακή
κατανάλωση ηλεκτρικών συσκευών σαν το ψυγείο ή το πλυντήριο ρούχων με 
τον όγκο τους (δηλ. kWh / lt).  Από την στιγμή που οι υπηρεσίες για 
διάφορες χρήσεις έχουν συγκεκριμενοποιηθεί, μπορούν κάλλιστα να
αθροιστούν με σκοπό να σχηματιστεί μια συνολική εικόνα των ενεργειακών
υπηρεσιών στον οικιακό τομέα. Αυτή η συνάθροιση πραγματοποιείται 
πολλαπλασιάζοντας τον πληθυσμό των χρηστών με έναν συντελεστή
διείσδυσης της αγοράς της κάθε οικιακής συσκευής που χρησιμοποιείται και
πολλαπλασιάζοντας το γινόμενο με το αντίστοιχο μερίδιο της ποσότητας
καυσίμου που αναλογεί σε αυτή τη χρήση. Η ενεργειακή ένταση της 
κατανάλωσης μιας συσκευής είναι απλά το προϊόν της χρήσης, της
αποδοτικότητας και του επιπέδου των υπηρεσιών που αυτή εξυπηρετεί. 
 
Oι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται για τη ενέργεια που καταναλώνεται αυτή
καθεαυτή, αλλά για τις υπηρεσίες που μπορούν να αποκομίσουν από τη 
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χρήση της. Το μέγεθος της υπηρεσίας που μπορεί να αξιοποιηθεί από ένα
δεδομένο ποσό ενέργειας εξαρτάται από την αποδοτικότητα της τεχνολογίας.
Η ζήτηση σε υπηρεσίες μπορεί να περιγραφεί με μια απλή μαθηματική σχέση,
όπου η ζήτηση σε υπηρεσίες ανά άτομο S είναι το γινόμενο της αντίστοιχης 
ενεργειακής κατανάλωσης E και της αποδοτικότητας n, δηλαδή ισχύει:  

S=E⋅n {3.1} 

Η ζήτηση σε υπηρεσίες περικλείει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
χαρακτηριστικά. Τα περισσότερα μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά (εμβαδόν 
χώρων που θερμαίνονται, αριθμός των συσκευών, κτλ) είναι γενικά γνωστά
και η ύπαρξη δεδομένων για αυτά θεωρείται επαρκής. Αντιστρόφως, τα
βραχυπρόθεσμα χαρακτηριστικά της ζήτησης υπηρεσιών (λειτουργικός
χρόνος λαμπτήρων / πλυντηρίων ρούχων και θερμοκρασιακές ρυθμίσεις των 
ψυγείων / θερμαντικών και ψυκτικών συστημάτων) είναι προχείρως γνωστά
και όχι με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν με στατιστικές
μεθόδους.  
 
Αναπτύχθηκαν επίσης, ξεχωριστοί δείκτες δομής (ST indicators) βασισμένοι 
σε όρους ενέργειας με τη λογική του πώς η ενεργειακή ζήτηση θα εξελίσσεται
με σταθερές εντάσεις και σταθερό πληθυσμό, με τους δείκτες δομής όμως να
μετρούνται σε χρόνο t. Ομοίως, ορίστηκαν δείκτες έντασης (IN indicators) 
βασισμένοι κι αυτοί σε όρους ενέργειας με τη λογική του πώς η ενεργειακή
ζήτηση θα εξελίσσεται με σταθερά χαρακτηριστικά δομής και σταθερό
πληθυσμό, με τις ενεργειακές εντάσεις όμως να μετρούνται σε χρόνο t. Στην 
παραπάνω λογική αναπτύχθηκαν και δείκτες εκπομπών CO2 για όλες τις 
σχετικές χρήσεις του οικιακού τομέα, συσχετίζοντας παράγοντες που
επηρεάζουν τις τιμές τους στο διάστημα του χρόνου [115]. 
 

APERC To κέντρο ερευνών Asia Pacific Energy Research Center – APERC έχει 
αναλάβει την δημιουργία δεικτών ενεργειακής αποδοτικότητας (energy 
efficiency indicators) και την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την χρήση τους
[90]. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παραπάνω προσπάθειας, ο
υπολογισμός των δεικτών ποικίλει ανάλογα με τη φύση της ανάλυσης που
πραγματοποιείται κάθε φορά. Οι δείκτες που υπολογίζονται σε νομισματικές 
μονάδες χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της ενεργειακής αποδοτικότητας
σε μακροοικονομικό επίπεδο, ενώ οι δείκτες ενεργειακής αποδοτικότητας με
φυσικές μονάδες είναι πιο κατάλληλοι για λεπτομερείς αναλύσεις. Οι δείκτες 
ενεργειακής αποδοτικότητας μπορούν να προκύψουν με πολλές διαφορετικές
διατυπώσεις και αντίστοιχες μαθηματικές αποτυπώσεις, κάθε μία από τις
οποίες χρησιμοποιείται για την απάντηση σε συγκεκριμένες ή γενικές
ερωτήσεις σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα.  
 
Για αυτό το λόγο έχει αναπτυχθεί η πυραμίδα των δεικτών ενεργειακής
αποδοτικότητας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.7, για τη σχηματική παρουσίαση 
της ευρείας χρήσης των δεικτών και της αξιοποίησής τους. Όπως φαίνεται 
στο Σχήμα 3.7 οι δείκτες ενεργειακής αποδοτικότητας μπορούν να 
δημιουργηθούν από μια συνάθροιση στατιστικών στοιχείων σε διεθνές ή
εθνικό επίπεδο, μέχρι από δεδομένα παραγωγής από ανεξάρτητες μονάδες σε
μια βιομηχανία. Στο υψηλότερο επίπεδο της πυραμίδας (επίπεδο εθνικών
ενεργειακών εντάσεων και άθροιση διεθνών στατιστικών) λίγοι δείκτες 
ενεργειακής αποδοτικότητας μπορούν να δημιουργηθούν. Ωστόσο, λόγω του
υψηλού επίπέδου συνάθροισης στοιχείων, αυτοί οι δείκτες συχνά
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περιλαμβάνουν ξεχωριστά δεδομένα που ενδεχομένως αποκλίνουν των
αποτελεσμάτων που προκύπτουν από το δείκτη. Καθώς το επίπεδο στην
πυραμίδα μειώνεται, η επιρροή διάφορων διεθνών μεταβαλλόμενων
παραγόντων επίσης μειώνεται. Έτσι, στα χαμηλότερα τμήματα της πυραμίδας
αυξάνεται η δυνατότητα ερμηνείας του μεγάλου πλήθους των παραγόντων
που επηρεάζουν πιο σύνθετες μετρήσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και
τελικώς επηρεάζουν άλλες μεταβλητές όπως οι εθνικές ενεργειακές
καταναλώσεις. Παρόλα αυτά, όπως το σχήμα της πυραμίδας υποδεικνύει, η
ποσότητα των δεδομένων που απαιτείται (στη βάση της πυραμίδας) αυξάνει 
και η απόκτηση αυτών των δεδομένων γίνεται εξαιρετικά επίπονη. Ο
καθορισμός του κατάλληλου επιπέδου λεπτομέρειας για την κατασκευή
δεικτών ενεργειακής αποδοτικότητας χρειάζεται να αντανακλά τους στόχους
της συγκεκριμένης ανάλυσης. 
 

Σχήμα 3.7: Μεθοδολογικό Πλαίσιο Δεικτών APERC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Οι δείκτες ενεργειακής αποδοτικότητας μπορούν να θεωρηθούν ως παράγωγα
αρχικών δεδομένων ενεργειακών καταναλώσεων και βιομηχανικής
παραγωγής. Η ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων είναι καταλυτική για 
ικανοποιητικές εκτιμήσεις ενεργειακής απόδοσης. Η βασική μεθοδολογία για
την δημιουργία δεικτών ενεργειακής αποδοτικότητας σε διαφορετικά επίπεδα
συσσώρευσης και περιορισμών δεδομένων διακρίνει δύο κατηγορίες τέτοιων
δεικτών. Οι περιγραφικοί δείκτες αναλύουν την κατάσταση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και την εξέλιξη αυτής, ενώ οι επεξηγηματικοί δείκτες
αναλύουν τους κινητήριους παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή
αποδοτικότητα και την εξέλιξή της. 
 
Οι δείκτες από τις δύο προαναφερθέντες κατηγορίες μπορούν να εκφραστούν 
σε χρηματικές και φυσικές μονάδες ή να αναφέρονται ως οικονομικοί και
φυσικοί δείκτες ως ακολούθως [117]: 

 Οικονομικοί δείκτες: EIi = Ei / PEi  {3.2} 

Όπου EIi είναι η ενεργειακή ένταση για βιομηχανική δραστηριότητα i, Ei  η 
απαιτούμενη ενεργειακή κατανάλωση για τη βιομηχανική δραστηριότητα I
και PEi το μέτρο της βιομηχανικής δραστηριότητας i σε χρηματικές 
μονάδες. 
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 Φυσικοί δείκτες: SECi = Ei / Pi {3.3} 

Όπου SECi είναι η ειδική ενεργειακή κατανάλωση για βιομηχανική
δραστηριότητα i, Ei η απαιτούμενη ενεργειακή κατανάλωση για τη 
βιομηχανική δραστηριότητα i, Pi το μέτρο της φυσικής παραγωγής που 
προκύπτει από την βιομηχανική δραστηριότητα i. 

Τα διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (εθνική οικονομία, μακροοικονομικοί
τομείς, βιομηχανία κ.α) περιλαμβάνουν δείκτες ενεργειακής αποδοτικότητας 
είτε οικονομικούς (σαν την ενεργειακή ένταση του ΑΕΠ ή τις ενεργειακές
εντάσεις των διάφορων τομέων), είτε φυσικούς (σαν τις ειδικές ενεργειακές 
εντάσεις και τις ειδικές ενεργειακές καταναλώσεις). 
 
Επίσης, σημαντική είναι η ανάπτυξη δεικτών με σκοπό τη μέτρηση της
ενέργειας που μπορεί να εξοικονομηθεί από βελτιώσεις ενεργειακής
αποδοτικότητας. Αυτοί οι δείκτες ονομάζονται δείκτες δυναμικού ενεργειακής
εξοικονόμησης (Energy Savings Potential) και στην ουσία αποτελούν έναν 
τρόπο αξιολόγησης των διάφορων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας που
έχουν παρθεί για κάθε επίπεδο ενεργειακού τομέα και ταυτόχρονα εκτίμηση
της ανάλυσης των δεικτών ενεργειακής αποδοτικότητας που οδήγησαν στη
λήψη αυτών των μέτρων για κάθε περίπτωση [116].  
 
Οι δείκτες δυναμικού ενεργειακής εξοικονόμησης ορίζονται ως το πηλίκο της
διαφοράς της πραγματικής ειδικής ενεργειακής κατανάλωσης για κάποια
ενεργειακή δραστηριότητα i από την ιδεατή ειδική ενεργειακή κατανάλωση 
(best practice) για αυτή την ενεργειακή δραστηριότητα i προς την 
πραγματική ειδική ενεργειακή κατανάλωση για την ενεργειακή
δραστηριότητα i. Οπότε είναι: 

Δυναμικό Εξοικονόμησης Ενέργειας = 100×
−

actual

sebestpractiactual

SEC
)SECSEC(

 {3.4} 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω τύπο οι δείκτες δυναμικού ενεργειακής
εξοικονόμησης μετρούνται σε ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό το ποσοστό δείχνει
το ποσοστό της ενεργειακής κατανάλωσης που θα μπορούσε επιπλέον να
εξοικονομηθεί εάν η ενεργειακή απόδοση βελτιωθεί έτσι ώστε ταιριάξει με το
δυναμικό της ιδεατής κατάστασης (best practice). Έτσι, όσο μικρότερο είναι 
το ποσοστό από τον παραπάνω δείκτη τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της
ενεργειακής αποδοτικότητας που έχει επιτευχθεί και αντίστοιχα χαμηλότερο
το δυναμικό περαιτέρω βελτίωσης.  
 

LUND Μια πρόσφατη μελέτη δεικτών από το International Institute for Industrial 
Environmental Economics και το Department of Environmental and Energy
Systems Studies του πανεπιστημίου του Lund της Σουηδίας, αποσκοπεί στην
πρόταση ενός πλαισίου για την επανεκτίμηση των οργάνων ενεργειακών
πολιτικών που σχεδιάζονται για να επηρεάσουν την ανάπτυξη και τη
διασπορά των νέων τεχνολογιών [117]. Η προσέγγιση της επανεκτίμησης 
αυτής βασίζεται στην ανάλυση επιλεγμένων δεικτών που περιγράφουν την
διαδικασία των τεχνικών αλλαγών. Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για να 
αναλύσουν την επίδραση και αποτελεσματικότητα των πολιτικών οργάνων 
όπως επίσης και το βαθμό κατά τον οποίο τα πολιτικά όργανα αυτά
υποστηρίζουν τη γνώση. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε δύο
περιπτώσεις αποτίμησης της αποδοτικότητας ενεργειακών πολιτικών και 
πολιτικών αιολικής ενέργειας στη Σουηδία, έδειξε πως η προσέγγιση έχει
αρκετά πλεονεκτήματα, επιτρέποντας συνεχή επανεκτίμηση και παρέχοντας



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

 

Σελ. 3.40  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

σημαντικές πληροφορίες για τον επανασχεδιασμό πολιτικών οργάνων.
Υπάρχουν επίσης μειονεκτήματα που σχετίζονται με τη μέθοδο, όπως η 
πολυπλοκότητα, το πιθανό υψηλό κόστος και η απαίτηση απόκτησης ικανών
εκτιμητών. 
 
Μια συστηματική προσέγγιση επανεκτίμησης μπορεί να χωριστεί σε
διαδικασίες σχεδιασμού (planning), παρακολούθησης (monitoring) και
αποτίμησης (assessment). Σε κάθε μία από τις φάσεις της προτεινόμενης
διαδικασίας επανεκτίμησης, οι δείκτες χρησιμοποιούνται με τρόπο ο οποίος
απεικονίζεται στο Σχήμα 3.8. Η χρήση των δεικτών αποτελέσματος  (outcome 
indicators) μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας διαρκούς διαδικασίας 
επανεκτίμησης, όπου οι επανεκτιμήσεις μπορούν να εκτελούνται περιοδικά
κατά τη διάρκεια της εξέλιξης ενός πολιτικού προγράμματος. 
 

Σχήμα 3.8: Μέθοδος Επανεκτίμησης με βάση τους Δείκτες Αποτελέσματος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η διαδικασία σχεδιασμού, η οποία αποτελεί και την έναρξη της διαδικασίας, 
περιέχει θέματα όπως τα χαρακτηριστικά συστημάτων, η αναγνώριση 
σχετικών δεικτών αποτελέσματος και υπολογισμός των τιμών των δεικτών
αυτών πριν την εφαρμογή του υπό εξέταση πολιτικού προγράμματος. Στη
διαδικασία σχεδιασμού επίσης πραγματοποιείται ανάλυση των τάσεων των 
επιλεγόμενων δεικτών αποτελέσματος, ανάπτυξη της βάσης (baseline), 
εκτίμηση του δυνατού αποτελέσματος του υπό εξέταση προγράμματος και
καθορισμός του στόχου του προγράμματος αυτού. Η διαδικασία 
παρακολούθησης περιλαμβάνει τη συστηματική ανάλυση της έκβασης των
πολιτικών οργάνων σε όρους αλλαγής των επιλεγόμενων δεικτών
αποτελέσματος περιγράφοντας αλλαγές στην τεχνολογία, στους θεσμούς και
στους εφαρμοστές τους μέσα στο χρόνο. Η φάση της αποτίμησης, η οποία 
στηρίζεται στα αποτελέσματα της φάσης παρακολούθησης, περιλαμβάνει την
επανεκτίμηση των παρατηρούμενων αλλαγών στους επιλεγόμενους δείκτες
αποτελέσματος σε συσχέτιση με τη βάση. Η φάση αυτή δεν δείχνει μόνο τις 
αλλαγές στο κοινωνικό-τεχνικό σύστημα σαν αποτέλεσμα των πολιτικών 
οργάνων αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση της
διεθνοποίησης των αγορών. 
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Άλλες Προσπάθειες Παρακάτω παρουσιάζονται οι επιπλέον σχετικές μελέτες που καταγράφηκαν 
στην παρούσα ανασκόπηση: 

 Οι περισσότερες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από την Energy 
Information Administration – EIA, σχετικά με τον πληθυσμό των 
εμπορικών κτηρίων και τις χρήσεις της ενέργειας, προκύπτουν από την
έρευνα για την κατανάλωση ενέργειας στα εμπορικά κτίρια. Η έρευνα 
διεξήχθη για πρώτη φορά το 1979, η όγδοη και πιο πρόσφατη έρευνα 
διεξήχθη το 2004 [118-122]. 

 Η μελέτη Energy End-Use Technologies for the 21st Century του World 
Energy Council - WEC διαιρέθηκε σε ενότητες που καλύπτουν τις 
τεχνολογίες στη βιομηχανία, στα κτίρια και στις μεταφορές. Κάθε τομέας 
τεχνολογίας τελικής χρήσης εξετάζεται ως προς την έννοια του
συστήματος, την κατάσταση και την περιγραφή της τεχνολογίας, τους
στόχους και τις προκλήσεις στην Ε&Α στο περιβάλλον των ενεργειακών
εταιριών [123-124]. 

 Το LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory) έχει δημιουργήσει ένα 
ιδιαίτερα λεπτομερές, περιεκτικό και συνεπές σύνολο στοιχείων για τις
ενεργειακές τελικές χρήσεις, που αποτελεί περίπου 90% της αρχικής
ενέργειας που καταναλώνεται στον τριτογενή  τομέα. Τα δεδομένα που
συλλέχθηκαν αφορούν την περίοδο 1994 – 1996, ενώ οι βασικές πηγές 
είναι οι DOE, EPRI, LBNL, IES, LRI, ASHRAE και το Annual Energy Outlook
του IEA [125-129]. 

 Η έκθεση της υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος της Δανίας
(DEPA) με τίτλο «Η κατανάλωση και το περιβάλλον στην Ευρώπη του 
2004», παρουσιάζει μια σειρά από σημαντικούς παραμέτρους για τη
κοινωνική / πολιτιστική και οικονομική διάσταση του περιβάλλοντος των
εταιριών που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες, ειδικά για τον οικιακό 
τομέα [130]. 

 Το πρόγραμμα InterSEE παρέχει μια σε βάθος ανάλυση των επιτυχημένων
παραμέτρων για τη κοινωνική / πολιτιστική και οικονομική διάσταση του
περιβάλλοντος των εταιριών που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME). Προκειμένου να αποκτηθεί η γνώση στις 
αποφασιστικές αλληλεπιδράσεις και τους γενικούς όρους των επιτυχών
δραστηριοτήτων ενεργειακής αποδοτικότητας στις SME, το πρόγραμμα
όρισε διάφορους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες [131]. 

 Στη μελέτη του PSI - Priority Setting Initiative Project αναπτύχθηκε μια 
σειρά δεικτών, που αφορούν και όλες τις διαστάσεις (πλην της πολιτικής) 
του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών που
αφορούν την περίοδο 1990-1999. Τα δεδομένα συλλέγονται από τα 
περισσότερα κράτη μέλη (εκτός από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη 
Σουηδία αλλά συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας). Ωστόσο στα
τελευταία επίπεδα, που γίνεται σημαντικός διαχωρισμός των ενεργειακών
τεχνολογιών τα δεδομένα είναι ελλιπή [132]. 

 Το πρόγραμμα BATTELLE αφορά δεδομένα που συλλέχθηκαν και αφορούν 
σε οκτώ χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία). Τα δεδομένα
περιλαμβάνουν τόσο κρατικές όσο και ιδιωτικές δαπάνες για έργα που
μπορούν να αναλάβουν οι ενεργειακές εταιρίες [133-138]. 
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 Το ευρωπαϊκό βαρόμετρο των ΑΠΕ στο πλαίσιο του προγράμματος
EurObserv'ER είναι σήμερα ένα εργαλείο με παρουσίαση κατάλληλων 
δεικτών για την παρακολούθηση των ΑΠΕ [139]. 

 Η μελέτη ADL από τους Roth, K.W. et. al. είναι διαθέσιμη από το 2002. Σε
αυτή την έρευνα πραγματοποιείται μια εκτίμηση της κατανάλωσης
ενέργειας από τον εξοπλισμό γραφείου στον εμπορικό τομέα [140]. 

 Η μελέτη του Environmental Technology and Management Department of
Mechanical Engineering του πανεπιστημίου του Linkoping της Σουηδίας
εξετάζει την σημασία και χρήση των ενεργειακών δεικτών στην
περιβαλλοντική έρευνα και διαχείριση [141]. Η προσέγγιση που 
ακολουθείται σε αυτή τη μελέτη επιδιώκει την μείωση της πολύπλοκης 
φύσης του όρου περιβαλλοντικής πίεσης, μελετώντας ένα περιορισμένο 
σύνολο κατηγοριών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και καθορίζοντας την
συνεισφορά της ενεργειακής χρήσης σε αυτές. Στην κοινή λογική, οι
περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες απαιτούν ενέργεια και γίνονται
εντός των ορίων ενός ενεργειακού συστήματος, το οποίο δημιουργεί μια 
περιβαλλοντική επίπτωση. Αν το εξεταζόμενο σύστημα συμπτυχθεί, είναι
δυνατό να διαχωριστούν οι κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
επηρεάζονται πιο πολύ από την χρήση της ενέργειας. Ο όρος της
περιβαλλοντικής πίεσης αναφέρεται στην προσέγγιση DPSIR και ένα 
παράδειγμα τέτοιας αποτελούν οι εκπομπές CO2 ενώ οι πιθανές 
καταστροφές της κλιματικής αλλαγής θεωρούνται περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 

 H μελέτη για έρευνα στρατηγικών τεχνολογιών (Strategic Technology
Scanning) από τον Rias van Wyk [142], ασχολήθηκε με την ενδυνάμωση 
της σχέσης τεχνολογίας και στρατηγικής των εταιριών. Η έρευνα ενισχύει
την τεχνολογία εντοπίζοντας κύρια χαρακτηριστικά τα οποία ορίζονται ως
landmark technologies και χρησιμεύουν ως δείκτες της τεχνολογικής
εξέλιξης και του οικονομικού δυναμικού. Ιδιαίτερη σημασία έχει η έρευνα 
στρατηγικών τεχνολογιών να αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι μιας
ολικής ανάλυσης παρακολούθησης του περιβάλλοντος εποπτείας και 
δράσης μιας εταιρίας. Ο σκοπός της εξέτασης του περιβάλλοντος δεν
είναι τόσο η συλλογή πλούσιων, λεπτομερών πληροφοριών, όσο η
δημιουργία βαθιάς γνώσης, διοικητικής διαφώτισης και επίγνωσης για το
μέλλον. Ενώ υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την εξέταση και
παρακολούθηση του περιβάλλοντος των εταιριών, το παρακάτω μοντέλο
κρίνεται αρκετά αποδοτικό. Ορίζεται ως μοντέλο εξέλιξης των
διαστάσεων (landscape evolution model). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο
το περιβάλλον των εταιριών χωρίζεται σε έναν αριθμό διαστάσεων οι 
οποίες ανιχνεύονται και έπειτα εξετάζονται για εύρεση ισχυρών τάσεων
και γεγονότων. Οι τάσεις αναλύονται για να αποκαλύψουν
χαρακτηριστικά συσχέτισης με την εταιρία που αξιολογούνται είτε ως
απειλές είτε ως ευκαιρίες. H τεχνολογική διάσταση αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της φόρμας εξέτασης και παρακολούθησης. Η
έρευνα στρατηγικών τεχνολογιών αποτελεί μέρος των περισσότερων
ελέγχων και ερευνών που απασχολούν την παρακολούθηση του
περιβάλλοντος μιας εταιρίας μαζί με τη σημαντική λίστα ελέγχου των 
διαστάσεων PEST (politics, economics, society and technology). 
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3.5 ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

3.5.1 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Στο σημερινό πλαίσιο λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς οι αποφάσεις 
χρειάζεται να παίρνονται λαμβάνοντας υπόψη περισσότερα δεδομένα.
Επιπλέον, σε πολλά ενεργειακά προβλήματα είναι απαραίτητο να παρθεί μια
απόφαση μεταξύ πολλών εναλλακτικών επιλογών, αξιολογώντας
περισσότερα του ενός κριτήρια. Τα προβλήματα αυτά συνήθως είναι πολλές
φορές περίπλοκα και μπορεί να αφορούν επιλογές που θα έχουν μεγάλη
επίπτωση στη συνολική εξέλιξη της ενεργειακής αγοράς.  
 
Στην επιστήμη της υποστήριξης των αποφάσεων, ο αποφασίζων στηρίζεται σε
ένα σύνολο κατάλληλων κανόνων ώστε να μπορεί να αξιολογήσει όλες τις
πιθανές λύσεις με βάση το στόχο που έχει τεθεί. Η πολυπλοκότητα των
προβλημάτων, η ανάμιξη τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών 
κριτηρίων είναι χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής και μπορούν να
αντιμετωπιστούν μέσα από την Πολυκριτηριακή Υποστήριξη Αποφάσεων
(ΠΥΑ). Ένας επιπλέον παράγοντας ο οποίος συντελεί στη συνεχιζόμενη
διάδοση της χρήσης της ΠΥΑ τα τελευταία χρόνια, ήταν και η συνεχιζόμενη 
ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, η αξιολόγηση και κατάταξη των αναγκαίων 
παρεμβάσεων στη διαδικασία διαμόρφωσης του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών αποτελεί ένα πρόβλημα που
μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά κάνοντας χρήση της ΠΥΑ. Επίσης, η 
αξιολόγηση των παρεμβάσεων δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη αν δε
λαμβάνει υπόψη της όλες τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές που προσφέρουν 
οι νέες παράμετροι της ενεργειακής αγοράς στη τελική διαμόρφωση των 
αποφάσεων. 
 
Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται σύντομα τα κύρια
χαρακτηριστικά της ΠΥΑ και παρουσιάζεται μια σύντομη παρουσίαση των 
κυριότερων συσχετιζόμενων δραστηριοτήτων στο παρελθόν. 
 

3.5.2 Η ΔΟΜΗ 

Διαδικασία Η ΠΥΑ αποτελεί μια πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία θα μπορούσε να 
χωριστεί για κάθε αντιμετωπιζόμενο πρόβλημα σε τρεις διαδοχικές φάσεις ως
ακολούθως [143]: 

 Προσδιορισμός του προβλήματος: Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε ανάλυση
των διαφόρων παραγόντων, ώστε τα στοιχεία που θα προκύψουν να 
οδηγήσουν τους αποφασίζοντες να πάρουν την απόφασή τους, θα πρέπει 
αρχικά να γίνει πλήρης κατανόηση του προβλήματος, των αποφάσεων
που θα πρέπει να ληφθούν και τέλος των κριτηρίων τα οποία θα κρίνουν 
και θα αξιολογήσουν τις πιθανές λύσεις ή δράσεις. 

 Δημιουργία κατάλληλου μοντέλου: Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της
ΠΥΑ είναι η ανάπτυξη τυπικών μοντέλων σύμφωνα με τα οποία οι
εναλλακτικές δράσεις να συγκρίνονται μεταξύ τους με ένα συστηματικό
και διαφανή τρόπο.  
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 Ανάπτυξη σχεδίου δράσης: Η ΠΥΑ ασχολείται με την εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων, το οποίο μεταφράζεται σε συγκεκριμένα σχέδια δράσης. 

Μέθοδοι Γενικά, δύο βασικές κατηγορίες μεθόδων σημειώνονται: 

 Οι μέθοδοι που βασίζονται στη συνάρτηση χρησιμότητας βασίζονται σε 
αυστηρά μαθηματική μεθοδολογία. Σαν πιο διαδεδομένη θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί η μέθοδος του Σταθμισμένου Μέσου Όρου η οποία είναι 
πολύ εύκολη στην υλοποίηση και εφαρμογή της. 

 Οι μέθοδοι που είναι βασισμένες στη σχέση επικράτησης έχουν το 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της δυαδικής προσέγγισης (συμφωνία –
ασυμφωνία), που αποτελεί ένα βασικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων
μεθόδων. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, φαίνεται ότι οι πιο
γνωστές μέθοδοι ΠΥΑ που είναι βασισμένες στη σχέση επικράτησης είναι η 
ELECTRE και η PROMETHEE.  

ELECTRE: 
Ανατρέχοντας στο παρελθόν, η ELECTRE εφαρμόστηκε αρχικά στις αρχές του
1970 [144-145]. Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφορες μορφές της 
ELECTRE οι οποίες είναι οι ELECTRE I, II, III, IV και TRI. Γενικά όλες οι μέθοδοι
ELECTRE στηρίζονται στον υπολογισμό δύο πινάκων, που ονομάζονται 
πίνακες συμφωνίας και ασυμφωνίας αντίστοιχα, που υπολογίζονται για κάθε 
ζευγάρι επιλογών a και b. Ο πίνακας συμφωνίας μετρά τη δύναμη της
υπόθεσης ότι η επιλογή a είναι τόσο καλή όσο η b. Ο πίνακας ασυμφωνίας
μετρά τη δύναμη της απόδειξης αντίθετα με αυτή της υπόθεσης ότι η επιλογή
a είναι τόσο καλή όσο η b. 
 
Δεν υπάρχουν μοναδικά μέτρα για τη μέτρηση της συμφωνίας και της
ασυμφωνίας, οπότε χρησιμοποιείται ένας αριθμός.  
 
Συγκεκριμένα, ο πίνακας συμφωνίας στην ELECTRE Ι υπολογίζεται ως: 

∑
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όπου Q(a,b) είναι το σύνολο των κριτηρίων όπου η λύση a είναι τόσο καλή
όσο η b. Επίσης wj (j=1,2,…,n) είναι τα βάρη των κριτηρίων. Στην 
πραγματικότητα ο πίνακας συμφωνίας είναι το κλάσμα των βαρών για τα
οποία η λύση a είναι τόσο καλή όσο η b προς το άθροισμα των βαρών. Τα
στοιχεία του πίνακα C παίρνουν τιμές μεταξύ 0 και 1. Όσο μεγαλύτερη είναι η
τιμή του στοιχείου Cij τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδειξη ότι η λύση i 
προτιμάται της j. 
 
Ο πίνακας ασυμφωνίας στην ELECTRE Ι υπολογίζεται ως: 

 

])d(z)c(zw[maxmax
))]a(z)b(z(w[max

)b,a(D
iiiAd,c

m
1i

iii)b,a(Ri

−

−
=

∈=

∈

 {3.6} 
 

όπου R(a, b) είναι το σύνολο των κριτηρίων για τα οποία η λύση b προτιμάται
απόλυτα από την a και Α είναι το σύνολο των πιθανών λύσεων. Ο πίνακας
ασυμφωνίας είναι η μεγαλύτερη τιμή σε κάποιο κριτήριο επί το αντίστοιχο 
βάρος για την οποία η λύση b είναι καλύτερη από την a. Τα στοιχεία του
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πίνακα D παίρνουν τιμές μεταξύ 0 και 1. Μια υψηλή τιμή δηλώνει ότι σε
τουλάχιστον ένα κριτήριο η λύση b είναι καλύτερη από την a. Πολλές φορές
τίθεται ένα βέτο κατώφλι ti για το οποίο η λύση a δεν μπορεί να είναι 
καλύτερη από την b. Πρακτικά: 

 D(a,b) = 1, αν zi(b) – zi (a) > ti, για κάθε i. 

 D(a,b) = 0, στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 

Ο στόχος της ELECTRE Ι είναι να βοηθήσει στον προσδιορισμό μιας
προτιμώμενης εναλλακτικής. Αυτό επιτυγχάνεται καθορίζοντας το σύνολο των 
εναλλακτικών, το οποίο αναφέρεται ως πυρήνας, έτσι ώστε για κάθε
εναλλακτική η οποία δεν βρίσκεται στον πυρήνα, υπάρχει τουλάχιστον μια
εναλλακτική στον πυρήνα η οποία επικρατεί αυτής. 
 
Όπως όλες οι μεταγενέστερες μορφές της ELECTRE Ι, και ειδικότερα η 
ELECTRE ΙΙΙ στηρίζεται στην ELECTRE Ι και είναι βασισμένη στις ίδιες
θεμελιώδεις αρχές αλλά διαφέρει τόσο στη λειτουργία όσο και στον τύπο του
προβλήματος που πρέπει να επιλυθεί. Συγκεκριμένα, η ELECTRE ΙΙΙ 
ενσωματώνει την ασαφή φύση της υποστήριξης αποφάσεων,
χρησιμοποιώντας κατώφλια αδιαφορίας και προτίμησης. Επιπλέον, η 
μέθοδος, χρησιμοποιείται για τη διάταξη των πιθανών λύσεων όταν μπορεί να
καθοριστεί ποσοτικά η σχετική βαρύτητα του κάθε κριτηρίου. 
 
PROMETHEE: 
Aντίστοιχα η PROMETHEE είναι μια διαδοχική μέθοδος η οποία αν συγκριθεί με
άλλες μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης είναι αρκετά απλή στην αντίληψη
και στην εφαρμογή. Προσαρμόζεται καλά σε προβλήματα όπου ένας
ορισμένος αριθμός εναλλακτικών ενεργειών πρέπει να τοποθετηθούν σε 
σειρά, λαμβάνοντας υπόψη πολλά, μερικές φορές αντικρουόμενα κριτήρια. 
Τα ακόλουθα βήματα απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθόδου [146]: 

 Εναλλακτικές ενέργειες συγκρίνονται σε ζεύγη για κάθε κριτήριο. Η
προτίμηση  εκφράζεται με έναν αριθμό στο διάστημα 0-1 (το 0 για καμιά 
προτίμηση ή αδιαφορία μέχρι το 1 για αυστηρή προτίμηση). Η λειτουργία
που σχετίζει τη διαφορά ανάμεσα στην εφαρμογή και την προτίμηση
καλείται γενικευμένο κριτήριο και επιλέγεται από τον αποφασίζοντα. 

 Ένας κατάλογος πολυκριτηριακών προτιμήσεων δημιουργείται για κάθε 
ζεύγος  ενεργειών, σαν ένας ιδανικός μέσος όρος των 
αντιπροσωπευτικών προτιμήσεων, που υπολογίστηκαν στο βήμα (1) για
κάθε κριτήριο. Ο κατάλογος Π(α,β) (στο διάστημα ([0,1]) εκφράζει την
προτίμηση της ενέργειας α από την ενέργεια β, λαμβάνοντας υπόψη όλα 
τα κριτήρια. Οι σημαντικοί παράγοντες εκφράζουν τη σχετική
σπουδαιότητα κάθε κριτηρίου είναι επίσης μια επιλογή του αποφασίζοντα. 

 Οι εναλλακτικές ενέργειες μπορούν να τοποθετηθούν σε σειρά σύμφωνα
με: 

 Το άθροισμα των καταλόγων Π(a,i), οι οποίες δείχνουν προτίμηση της 
ενέργειας a από όλες τις άλλες ενέργειες. Αποδίδεται ως εξερχόμενη
ροή: φ+(α) και δείχνει πόσο καλή είναι η ενέργεια a. Η ενέργεια με 
την υψηλότερη εξερχόμενη ροή είναι ανώτερη. 

 Το άθροισμα των καταλόγων Π(i,a) που παρουσιάζει την προτίμηση 
όλων των άλλων ενεργειών συγκρινόμενες με την a. Αποδίδεται ως 
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εισερχόμενη ροή φ-(a) και δείχνει πόσο κατώτερη είναι η ενέργεια a. 
Η ενέργεια με την χαμηλότερη εισερχόμενη ροή είναι η ανώτερη. 

Σύμφωνα με την μέθοδο PROMETHEE Ι, η ενέργεια α είναι ανώτερη από την 
ενέργεια β, εάν η εξερχόμενη ροή της β και η εισερχόμενη ροή της α είναι 

μικρότερη από την εισερχόμενη ροή της β. Η α υπερβαίνει τη β εάν φ+(α) ≥
φ+(β) και φ-(α)≤  φ-(β). Η ισοτιμία της φ+ και φ- δείχνει την αδιαφορία 
ανάμεσα στις δυο συγκρινόμενες επιλογές. 

 
Στην περίπτωση που οι εξερχόμενες ροές δείχνουν ότι η α είναι καλύτερη της 
β, ενώ οι εισερχόμενες ροές δείχνουν το αντίθετο, οι δυο ενέργειες
θεωρούνται ασύγκριτες. Οι ενέργειες α και β είναι ασύγκριτες εάν: 

 φ+(α) > φ+(β) και φ-(α) > φ-(β)  {3.7} 

 φ+(α) < φ+(β) και φ-(α) < φ-(β)  {3.8} 

Στη PROMETHEE ΙΙ χρησιμοποιείται το δίκτυο ροών, το οποίο επιτρέπει μια
ολοκληρωμένη ιεράρχηση όλων των ενεργειών. 

  
Επιλογή Μεθόδου Η επιλογή μιας μεθόδου για την επίλυση ενός συγκεκριμένου 

πολυκριτηριακού προβλήματος είναι μια πολύπλοκη διαδικασία αφού 
εξαρτάται από τον τύπο της προβληματικής στην οποία θα μπορούσε να 
κατηγοριοποιηθεί το πρόβλημα, την ποσότητα και την ποιότητα γνώσης 
γύρω από το πρόβλημα όπως και τον αριθμό των αποφασιζόντων. 
 
Οι μέθοδοι που βασίζονται στη συνάρτηση χρησιμότητας απαιτούν ιδιαίτερα 
λεπτομερείς πληροφορίες από τον αποφασίζοντα. Η μαθηματική απεικόνιση 
και η σύγκριση μέσω της συνάρτησης χρησιμότητας δεν προσφέρει τη 
δυνατότητα ασυγκριτότητας που είναι συχνό φαινόμενο στην 
πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά αυτή η μαθηματική παράσταση δίνει 
αρκετά απλοϊκά τη δυνατότητα της κατάταξης.  
 
Από την άλλη, οι μέθοδοι που είναι βασισμένες στη σχέση επικράτησης έχουν 
το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι απαιτούν λιγότερη πληροφορία από τον
αποφασίζοντα. Η δυαδική προσέγγιση (συμφωνία – ασυμφωνία) αποτελεί ένα 
βασικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων μεθόδων. Συχνά δεν καταλήγουν σε
απόλυτη προδιάταξη αλλά ο μη αθροιστικός χαρακτήρας τους, επιτρέπει τόσο 
την ασυγκριτότητα όσο και την έλλειψη βαθμολογίας σε κάποια κριτήρια.
Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στον αποφασίζοντα να εκφράσει τους
δισταγμούς του, για την προτίμηση μεταξύ ενός συνόλου εναλλακτικών, όσο
και την έλλειψη συγκεκριμένων πληροφοριών γύρω από το πρόβλημα.
Φαίνεται λοιπόν να αποτελούν καλύτερη λύση για το συγκεκριμένο
πρόβλημα. 
 
Οι μέθοδοι PROMETHEE, έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιλογής των 
ψευδοκριτηρίων μεταξύ έξι συγκεκριμένων κατηγοριών, κάτι που περιορίζει 
τις επιλογές κριτηρίων, ειδικά σε ένα πολύπλευρο πρόβλημα σαν αυτό που
πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή. Επιπλέον, η μέθοδος ELECTRE ΙΙΙ έχει 
σχετικά περισσότερο περιορισμένες εφαρμογές σε ενεργειακά προβλήματα
και δεν έχουν αναπτυχθεί ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, κάτι που 
ενισχύει τα καινοτόμα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας επιλογής. 
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3.5.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 Η ΠΥΑ χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε προβλήματα στο ευρύτερο πεδίο της 
ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια, οι επιπτώσεις της χρήσης της ενέργειας στο 
περιβάλλον, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου καθώς και η αυξανόμενη
εξάρτηση πολλών οικονομιών από αυτό ήταν μερικοί από τους παράγοντες
που ώθησαν την κοινωνία στην στροφή προς τις ΑΠΕ και στην υποστήριξη της 
ΕΞΕΝ και κατ’ επέκταση ώθησαν την πολιτεία στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός 
κατάλληλου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 
Έτσι, άρχισε να γίνεται περισσότερο έντονη η ανάγκη για την αξιολόγηση 
αποφάσεων γύρω από το περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών.  
 
Στις παραγράφους που ακολουθούν αναφέρονται κατά χρονολογική σειρά 
σύντομα οι κυριότερες επιστημονικές εργασίες που συναντώνται στη
βιβλιογραφία στο ευρύτερο συσχετιζόμενο πεδίο. Λόγω της σημαντικής 
ερευνητικής δραστηριότητας των επιπτώσεων των νέων παραμέτρων στις 
αποφάσεις, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή της ΠΥΑ σε αυτό το 
πλαίσιο. Κατόπιν εξετάζονται ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν κατά
κύριο λόγο σε προβλήματα ενεργειακού σχεδιασμού και κυρίως αξιολόγησης
εναλλακτικών ενεργειακών σχεδίων.  

 Οι Siskos-Hubert (1983) παρουσίασαν μια αξιολόγηση των εναλλακτικών
πηγών ενέργειας, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με τη
χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης [147]. 

 Οι Mirasgedis-Diakoulaki (1997) αξιολόγησαν τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, στην κοινωνία αλλά και στην ανθρώπινη υγεία, οι οποίες
υπολογίζονται για κάποιο αριθμό μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με εναλλακτικά καύσιμα [148]. Η μέθοδος η οποία 
χρησιμοποίησαν στηριζόταν στην πρόταση του Zeleny [149-150].  

 Ο Marks (1997) ασχολήθηκε με την εξοικονόμηση  ενέργειας και
συγκεκριμένα με την ελαχιστοποίηση των ετήσιων εξόδων θέρμανσης
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα CAMOS. Ο στόχος της εργασίας δεν είναι
να υποκαταστήσει τον ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων αλλά να
παρέχει πληροφορίες για τους σχεδιαστές σχετικά με βέλτιστα μεγέθη
των μηκών και των γωνιών των τοίχων τους και άλλων παραμέτρων, 
λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από κριτήρια [151].  

 Οι Georgopoulou et al. (1997) μελέτησαν τη μέθοδο ELECTRE III, η οποία 
απευθύνεται σε προβλήματα ενεργειακού σχεδιασμού, μέσω της μελέτης
μιας συγκεκριμένης περίπτωσης για το νησί της Κρήτης. Η μελέτη 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τη δεκαετία του 1990, έχει ευρέως 
αναγνωριστεί ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός συνιστά ένα πολυκριτηριακό 
πρόβλημα πολλών παραγόντων. Η παραπάνω διαπίστωση γίνεται ακόμα
πιο έντονη στην περίπτωση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές
που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς αύξησης στη ζήτηση ηλεκτρισμού,
σε συνδυασμό με σημαντικό δυναμικό ΑΠΕ, καθώς διάφορες και συχνά 
αντικρουόμενες απόψεις πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σε αυτό το πλαίσιο, 
στην εργασία πραγματοποιείται μια προσπάθεια να τονιστούν εκείνες οι
πτυχές που είναι σημαντικές για την εύρεση συμβιβαστικών λύσεων σε
προβλήματα τοπικού ενεργειακού προγραμματισμού [152]. 

 Οι Pokharel-Chandrashekar (1998) πρότειναν ένα νέο τρόπο προσέγγισης
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για την ανάλυση διαφορετικών ενεργειακών επιλογών σε απομονωμένες
περιοχές, όσον αφορά στη κάλυψη της ζήτησης ενέργειας, με τη χρήση 
πολυκριτηριακών συστημάτων. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η 
MOP που στηρίζεται  στο γραμμικό προγραμματισμό (GP) [153]. 

 Ο Gandibleux παρουσίασε μια πολυκριτηριακή διαδικασία για την επιλογή
εναλλακτικών τρόπων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η μέθοδος
πλαισιώθηκε και από ένα πληροφοριακό σύστημα και ονομάστηκε 
CASTART [154]. 

 Οι Goumas et al. (1999) παρουσίασαν την εφαρμογή μεθόδων λήψης 
απόφασης που έχουν αναπτυχθεί στην επιχειρησιακή έρευνα για τη
βέλτιστη αξιοποίηση γεωθερμικών πηγών. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, 
ένα πλήθος τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
παραμέτρων πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στη μελέτη εξετάστηκαν αφενός
η οικονομική εκτίμηση ενός έργου γεωθερμικής ενέργειας κάτω από
συνθήκες αβεβαιότητας ακολουθώντας την προσέγγιση της στοχαστικής
ανάλυσης και αφετέρου η εκτίμηση εναλλακτικών τακτικών αξιοποίησης 
για τη βέλτιστη ανάπτυξη ενός γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας με
χρήση μιας πολυκριτηριακής διαδικασίας λήψης απόφασης [155]. 

 Οι Gupta et al (2003) διερεύνησαν τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου για 
τις εταιρίες που εφαρμόζουν μηχανισμούς venture capital. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι συγκεκριμένες εταιρίες επενδύουν σε 
επιλογές που δεν έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό εξέλιξης. Έτσι,
δεδομένης της φύσης της δραστηριότητας των κεφαλαίων venture, οι
συγκεκριμένες εταιρίες έχουν να αντιμετωπίσουν ενδογενείς κινδύνους 
που σχετίζονται με τα έργα που αναλαμβάνουν. Οι κίνδυνοι που
σχετίζονται με ένα έργο χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Τα βασικά
στάδια και οι πηγές πληροφόρησης για τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου 
αναγνωρίζονται. Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο έχει αναπτυχθεί με βάση την
εμπειρία διοικητικών στελεχών εταιρειών που υποστηρίζει τη διαδικασία 
λήψης απόφασης μιας τέτοιας εταιρίας [156].  

 Οι Beccali et al. (2003) παρουσίασαν μια εφαρμογή της ΠΥΑ, για τη 
προώθηση των τεχνολογιών ΑΠΕ, σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτή την
εργασία, πραγματοποιήθηκε εφαρμογή στο νησί της Σαρδηνίας, το οποίο 
παρουσιάζει από τη μια πλευρά, ένα υψηλό δυναμικό για την αξιοποίηση
των ενεργειακών πηγών αλλά από την άλλη πλευρά, αντιπροσωπεύει μια 
μοναδική περίπτωση μεταξύ των περιοχών της Ιταλίας, εξαιτίας της
κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης και της ιστορίας της. Τρία 
εναλλακτικά σενάρια απόφασης δημιουργήθηκαν, κάθε ένα από τα οποία 
αντιπροσώπευε ένα συμπαγές σύνολο δράσεων, βάση των οποίων 
αναπτύχθηκαν   στρατηγικές διάχυσης των τεχνολογιών [157]. 

 Οι Nigim et. al. (2004), παρουσίασαν δύο πολυκριτηριακά εργαλεία 
λήψης απόφασης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται το πρώτο εργαλείο 
ιεράρχησης και το δεύτερο εργαλείο αλληλεπίδρασης για την αστική
διατηρησιμότητα (SIMUS). Το πρώτο βασίζεται στη συμμετοχή της
κοινότητας στη διαδικασία λήψης απόφασης μέσω της συλλογής
δεδομένων και της αξιολόγησης της γνώμης εμπειρογνωμόνων. Το
δεύτερο από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιεί μαθηματικά εργαλεία
γραμμικού προγραμματισμού και επίσης βασίζεται πρωταρχικά στις 
γνώμες των εμπειρογνωμόνων αλλά με ένα λιγότερο αντικειμενικό και 
περισσότερο υποκειμενικό τρόπο. Η εργασία αναφέρεται στην εφαρμογή
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των εργαλείων ώστε να βοηθηθούν οι διάφορες κοινότητες στην
προκαταρκτική αξιολόγηση των διαφόρων εναλλακτικών τοπικών ΑΠΕ
[158].  

 Οι Koroneos et al. (2004), εφάρμοσαν μια μεθοδολογία ΠΥΑ στο νησί της 
Λέσβου, στην Ελλάδα, όπου υφίσταται δυναμικό ΑΠΕ ώστε να καλυφθεί 
μέρος των αναγκών του νησιού. Η εφαρμογή περιλάμβανε εφαρμογή 
συγκεκριμένων μαθηματικών εργαλείων για ένα σύνολο ενεργειακών 
λύσεων. Αυτές οι λύσεις αφορούν στη χρήση διάφορων ενεργειακών 
πηγών που ικανοποιούν μια δέσμη κριτηρίων (ζήτησης, κόστους, 
επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής). Δημιουργήθηκε ένα σύστημα με δύο 
αντικειμενικές συναρτήσεις που λειτουργούσαν αντίστροφα [159].  

 Οι Giannantoni et al. (2005) πρότεινε μια επαναληπτική διαδικασία για 
την εκτίμηση και βελτίωση του σχεδιασμού ενεργειακών συστημάτων.
Ένα σύστημα συμπαραγωγής που λειτουργεί σε μια πόλη της βόρειας
Ιταλίας χρησιμοποιείται ως η περιοχή μελέτης. Ξεκινώντας από την 
τωρινή διάταξη του εργοστασίου, τροποποιήσεις προτείνονται και
εκτιμώνται, δείχνοντας έτσι το δρόμο για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης. Προτείνεται ένας μετασχηματισμός του εργοστασίου σε 
Συνδυασμένο Κύκλο, ικανός να αυξήσει την ηλεκτρική ισχύ του
εργοστασίου από τα 136 στα 332 Mwe, αυξάνοντας τον ενεργειακό βαθμό
απόδοσης από 60% σε 63% και τον εξεργειακό βαθμό απόδοσης από 37% 
σε 49%. Η εργασία μελετά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 
προτεινόμενων λύσεων [160]. 

 Οι Diakoulaki et al. (2005), εξέτασαν τέσσερα ανεξάρτητα σενάρια για την 
επέκταση του ελληνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Τα σενάρια
αυτά έχουν αναπτυχθεί από τις επίσημες αρχές και αντιπροσωπεύουν
εναλλακτικές προσεγγίσεις για την ικανοποίηση της ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ΑΠΕ. Ο υπολογισμός των 
οικονομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών αποδόσεων των
εξεταζομένων σεναρίων για το έτος 2010 δείχνει ότι ο προγραμματισμός
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα,
καθώς βελτιώσεις σε ένα στόχο της πολιτικής συνοδεύονται από
αρνητικές αποκλίσεις σε άλλους στόχους. Προκειμένου να αποφευχθεί
αυτή η σύγκρουση, τα σενάρια εξετάζονται συγκριτικά με δύο τεχνικές
υποστήριξης απόφασης, την ΠΥΑ και την ανάλυση κόστους-οφέλους και 
επιβεβαιώνεται ότι το σενάριο που προβλέπει την υψηλότερη διείσδυση
των ΑΠΕ αποτελεί την καλύτερη συμβιβαστική λύση για τον ελληνικό
τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [161]. 

 Οι Cavallaro et al. (2005) παρουσίασαν μια προκαταρκτική εκτίμηση 
σχετικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης μερικών ανεμογεννητριών σε μια
τοποθεσία στο νησί Salina (σύμπλεγμα νήσων Aeolian islands στην
Ιταλία). Έτσι μια μέθοδος ΠΥΑ εφαρμόζεται προκειμένου να υποστηρίξει 
την επιλογή και εκτίμηση μιας ή περισσοτέρων από τις προτεινόμενες
λύσεις. Έχοντας αναλύσει τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες και τον
ενεργειακό τους χαρακτήρα, τέσσερις διατάξεις ανεμογεννητριών
θεωρήθηκαν ως επιλογές στη συγκεκριμένη εργασία. Αυτές οι επιλογές 
στη συνέχεια συγκρίθηκαν με μια οικογένεια κριτηρίων και έγιναν
υπολογισμοί χρησιμοποιώντας ένα πολυκριτηριακό αλγόριθμο για να
βαθμονομήσει τις λύσεις, από την καλύτερη προς τη χειρότερη. Η επιλογή
στην κορυφή της βαθμονόμησης αναφέρεται στην εγκατάσταση μιας 



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

 

Σελ. 3.50  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

μονάδας 150 kW και αυτό προέκυψε ως ο σωστός συμβιβασμός μεταξύ
του κόστους πραγματοποίησης, των τυπικών αναγκών ενέργειας και της
ανάγκης να διατηρηθεί ανέπαφη η περιοχή και το περιβάλλον κυρίως 
λόγω της ανεπτυγμένης τουριστικής επιχειρηματικότητας στο νησί. Η 
ανάλυση ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκε ακολούθως υποστήριξε τα
ευρήματα. Όπως δείχνει αυτή η εργασία, η πολυκριτηριακή ανάλυση
μπορεί να παρέχει ένα έγκυρο εργαλείο για βοήθεια στη λήψη απόφασης
για την επίτευξη στόχων σχετικά με τις περισσότερες ΑΠΕ [162]. 

 Οι Madlener et al. (2005) πρότειναν μια μεθοδολογία για το σχεδιασμό 
εργαλείων ενεργειακής πολιτικής για τις ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες παραμέτρους της ενεργειακής αγοράς. Πρόσφατα, σημαντική 
προσοχή έχει δοθεί στους στόχους για το ποσοστό εγκατεστημένης ισχύος 
των ΑΠΕ σε συνδυασμό με τα εμπορεύσιμα πράσινα πιστοποιητικά. Στο 
πρόβλημα εφαρμόζεται η χρήση της πολυκριτηριακής εκτίμησης, ως 
μέρος του σχεδιασμού της πολιτικής προώθησης των ΑΠΕ και τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι χρειάζεται: 1) να ενισχυθεί η προώθηση των 
ΑΠΕ με ένα συστηματικό και διάφανο τρόπο σύμφωνα με το κοινωνικό-
οικολογικό οικονομικό αντίκτυπο και 2) να ληφθούν υπόψη ρητά οι
προτιμήσεις των μετόχων. Ένα περαιτέρω πρόβλημα των υφισταμένων
σχημάτων πράσινων πιστοποιητικών και δημοπρασιών είναι ότι η 
διαφοροποίηση του μίγματος παροχής θα μπορούσε να μειωθεί
σημαντικά, αν επιτρεπόταν σε μερικές τεχνολογίες  χαμηλού κόστους να
κυριαρχήσουν στην αγορά της ΑΠΕ. Για να διασφαλιστεί μια συγκεκριμένη
ποικιλία των τεχνολογιών, προτείνεται η χρήση διαφορετικών 
τεχνολογικών μορφών για εκείνες τις τεχνολογίες που είναι σχετικά
ομοιογενείς όσον αφορά την ωριμότητά τους [163]. 

 Οι Kaklauskas et al. (2006) παρουσίασαν μεθοδολογία πολυκριτηριακής
σύνθετης αναλογικής εκτίμησης (COPRAS) για την ΕΞΕΝ στα κτίρια. Οι 
μελέτες έχουν δείξει ότι η αντικατάσταση των αρχικών παραθύρων με
καινούργια δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσον αφορά στην 
εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας όσο είναι η μόνωση της οροφής και των 
τοίχων, διότι οι επενδύσεις είναι μεγάλες και με μεγάλο χρόνο 
απόσβεσης. Ο πελάτης αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα στην επιλογή
ανάμεσα στη μεγάλη ποικιλία των παραθύρων που ικανοποιούν τις
ανάγκες του, ειδικά όσον αφορά στη σχέση κόστους-ποιότητας. Η 
συγκεκριμένη μεθοδολογία σκοπεύει στην επίλυση των παραπάνω 
προβλημάτων. Οι λύσεις που βασίζονται στην πολυκριτηριακή ανάλυση
επιτρέπουν μια πιο ορθολογική και ρεαλιστική εκτίμηση των αναγκών του
πελάτη και μειώνουν τα κόστη αντικατάστασης των παραθύρων. Η 
μέθοδος εφαρμόζεται για την αλλαγή των παραθύρων στο κεντρικό 
κτήριο του πανεπιστημίου Vilnius Gediminas, ως ένα μέρος του 
πολυμεταβλητού σχεδιασμού της ανακαίνισής του [164]. 

 Ο Stagl (2006) παρουσίασε μια μελέτη περίπτωσης για τη λήψη απόφασης
σχετικά με διάφορες επιλογές ενεργειακής προσφοράς στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης όπου περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί
στόχοι λαμβάνονται υπόψη. Η μελέτη αυτή απεικονίζει το ενδιαφέρον της
πολιτείας για τη συμμετοχή των πολιτών στις ενεργειακές αποφάσεις
σήμερα. Η πολυκριτηριακή ανάλυση αποδεικνύεται χρήσιμη καθώς 
μοντελοποιεί και επιλύει το πρόβλημα, κάνει χρήση των καλύτερων
διαθέσιμων πληροφοριών, ενώ ενισχύει τη διαφάνεια και την εδραίωση 
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της απελευθέρωσης της αγοράς. Η εργασία αυτή απεικονίζει τη χρήση της
πολυκριτηριακής ανάλυσης για τη λήψη αποφάσεων στην ενεργειακή 
πολιτική με θεώρηση της δημόσιας συμμετοχής και διερευνά το ζήτημα
της κοινωνικής εκπαίδευσης σχετικά με το θέμα [165]. 

Οι εφαρμογές της ΠΥΑ σε επιμέρους θέματα που αφορούν σε αποφάσεις γύρω
από τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών είναι υπαρκτές, όπως διαφαίνεται από την παραπάνω αναλυτική 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Γεγονός όμως αποτελεί, ότι το πεδίο
αξιολόγησης και κατάταξης παρεμβάσεων με στόχο να διαμορφωθεί συνολικά 
ένα σύγχρονο περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών,
όπως αυτό ορίζεται στο συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν φαίνεται να έχει 
απασχολήσει τους ερευνητές.  
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3.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  
Έμπειρα 

Συστήματα 
Τα έμπειρα συστήματα αποτελούν πολύ χρήσιμα εργαλεία υποστήριξης 
αποφάσεων εφόσον μπορούν να συλλέγουν γνώση από την ανθρώπινη εμπειρία 
πάνω σε κάποιο θέμα και να την εφαρμόζουν για την επίλυση των 
προβλημάτων. Τα περισσότερα έμπειρα συστήματα βασίζονται σε κανόνες, αν
και για την αναπαράσταση της γνώσης χρησιμοποιούνται και τα δίκτυα ή τα 
πλαίσια. Η έξοδος ενός έμπειρου συστήματος έχει τη μορφή συμβουλών και όχι 
τη μορφή πινάκων ή εικόνων. 
 
Σε προβλήματα όπου η εμπειρία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίλυση
τους ή η εμπλοκή εξειδικευμένου προσωπικού είναι πάντα απαραίτητη, τα 
έμπειρα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να μοντελοποιήσουν την εμπειρία αυτή
και να την εφαρμόζουν κατά περίπτωση. Η αναπαράσταση της γνώσης και η 
εξαγωγή συμπερασμάτων από κάποιο έμπειρο σύστημα είναι οι πλέον
κατάλληλες για τα προβλήματα που απαιτούν εκτίμηση της αναγκαιότητας για 
παρέμβαση.  
 
Από τη επισκόπηση της βιβλιογραφίας και την ανάλυση που παρατέθηκε στις
προηγούμενες ενότητες απορρέουν τα παρακάτω κύρια συμπεράσματα όσον
αφορά στο πεδίο που πραγματεύεται η Διδακτορική Διατριβή:  

 Τα έμπειρα συστήματα αποτελούν ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
υποστήριξη αποφάσεων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προβλήματος. 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, το έμπειρο σύστημα φαίνεται 
να αποτελεί κατάλληλο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων, συμβάλλοντας 
στα παρακάτω: 

 Καθορισμό της βιβλιοθήκης των παρεμβάσεων, οι οποίες απαιτούνται 
για την ενίσχυση των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 

 Επιλογή των κατάλληλων κατωφλιών των δεικτών για την εκτίμηση της 
ανάγκης για παρέμβαση, καθώς και την επιλογή του τρόπου 
παρέμβασης στο περιβάλλον δραστηριοποίησης. 

 Η ανασκόπηση των συσχετιζόμενων μεθοδολογιών κατέληξε στο ότι τα 
έμπειρα συστήματα έχουν επιτυχημένα εφαρμοσθεί σε διάφορα προβλήματα
στην ενεργειακή αγορά. Ωστόσο, δεν φαίνεται να υφίστανται ερευνητικές 
προσπάθειες για την εφαρμογή έμπειρων συστημάτων στο πρόβλημα, όπως 
ορίζεται στη παρούσα διδακτορική διατριβή. 

Ενεργειακοί 
Δείκτες 

Οι δείκτες επιλέγονται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία
ενός συστήματος για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, έτσι ώστε να υποστηρίξουν
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Με βάση την έρευνα της βιβλιογραφίας που 
παρουσιάστηκε στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο και λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου προβλήματος, οι κατάλληλοι ενεργειακοί 
δείκτες (βασικοί, νέων παραμέτρων και δευτερεύοντες) έχουν όλα τα 
χαρακτηριστικά για να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ώστε να μετρήσουν την
ανάγκη για παρέμβαση και τον κατάλληλο τρόπο παρέμβασης στο περιβάλλον 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή
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των δεικτών θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω ζητούμενα για το
συγκεκριμένο πρόβλημα: 

 Με βάση πολλές μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δείκτες είναι 
σημαντικά διαγνωστικά εργαλεία αφού με βάση τα αποτελέσματά τους 
επιλέγονται οι κατάλληλοι τρόποι διαμόρφωσης περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης. Με βάση το παραπάνω, οι υφιστάμενες μεθοδολογίες 
ανάπτυξης των δεικτών αλληλεξαρτώνται κατά μεγάλο ποσοστό από το 
είδος των παρεμβάσεων που αποφασίζονται να διευθετηθούν για την 
ισχυροποίηση του περιβάλλοντος.  

 Όπως αναφέρεται από τον OECD, οι δείκτες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
πιο σαφείς, κατανοητοί και κοινώς αποδεκτοί από τα εμπλεκόμενα μέρη και
πρέπει να επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ του αποφασίζοντα (πολιτεία) 
και των φορέων που επηρεάζονται από τις αποφάσεις (ενεργειακές εταιρίες, 
καταναλωτές). Συνεπώς, η κύρια απαίτηση για την επιλογή των δεικτών του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών είναι ότι θα 
πρέπει να επιτρέπουν ή να προάγουν την ανταλλαγή πληροφοριών, 
ανάλογα με την ανάγκη για παρέμβαση ενίσχυσης στο χαρακτηριστικό που 
καλούνται να «μετρήσουν», ώστε να αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο 
επικοινωνίας. 

 Όσον αφορά στον αριθμό των χρησιμοποιούμενων δεικτών, ο Shipper (στα
παραδείγματα για τις οικονομικές αναλύσεις και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις) χρησιμοποιεί συγκεκριμένους δείκτες που τους ονομάζει
βασικούς δείκτες, παρόλο που φαίνεται να υπάρχει δυσκολία στον
εντοπισμό του επίπεδου ανάλυσης που κρύβεται πίσω από αυτούς. Στο
παραπάνω πλαίσιο, φαίνεται ότι η επιλογή ενός βασικού δείκτη για να
μετρηθεί η ανάγκη παρέμβασης σε κάθε ένα χαρακτηριστικό του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης είναι μια επιλογή που ενδείκνυται αν και
δεν φαίνεται να έχει εφαρμοστεί σε παρόμοια προβλήματα. 

Συμπερασματικά, οι δείκτες μπορούν να υποστηρίξουν τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών εφόσον παρέχουν
τις παρακάτω δυνατότητες: 

 Μέτρηση της ανάγκης κάθε παρέμβασης στο περιβάλλον δραστηριοποίησης 
των ενεργειακών εταιριών, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές που
επιφέρουν οι νέες παράμετροι της ενεργειακής αγοράς. 

 Επιλογή, με το πλέον ρεαλιστικό τρόπο, του τρόπου παρέμβασης με βάση 
την πρόσφατη επίδοση, ώστε να ενισχυθούν τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 

ΠΥΑ Τα κύρια συμπεράσματα που απορρέουν από την αναλυτική επισκόπηση της
βιβλιογραφίας που παρουσιάσθηκε παραπάνω όσον αφορά στα πολυκριτηριακά
συστήματα αποφάσεων και στις εφαρμογές αυτών σε σχετιζόμενα με το θέμα της 
διατριβής προβλήματα, έχουν ως εξής: 

 Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνταν αρχικά ήταν οι μέθοδοι αναγωγής σε ένα
κριτήριο, που ήταν εύκολα υλοποιήσιμες. Με την πάροδο όμως του χρόνου,
την ανάπτυξη νέων μεθόδων βασισμένων στη σχέση επικράτησης και τη 
βελτίωση των ήδη υπαρχόντων καθώς και την υποστήριξη αυτών από 
υπολογιστικά πακέτα, οι μέθοδοι αυτοί επιβλήθηκαν των μεθόδων αναγωγής
σε ένα κριτήριο, που συνήθως απαιτούσαν πλήρη γνώση του αντικειμένου
και παράλληλα βαθμολόγηση σε όλα τα κριτήρια. Έτσι η πιο εύκολη 
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υλοποίηση και εφαρμογή των μεθόδων βασισμένων στη σχέση επικράτησης
παρείχε τη δυνατότητα στον αποφασίζοντα να είναι πιο αντικειμενικός,
χωρίς να γνωρίζει σε βάθος όλες τις πτυχές του προβλήματος και να δίνει
μια λύση πιο κοντά στην πραγματικότητα. 

 Οι μέθοδοι που είναι βασισμένες στη σχέση επικράτησης θεωρούνται
εξαιρετικές σε περιπτώσεις που πρέπει να γίνει επιλογή ενός συνόλου
λύσεων από μια ομάδα εναλλακτικών και συνήθως δεν δίνουν κατάταξη.
Αναφέρονται κυρίως στις προβληματικές επιλογής και κατηγοριοποίησης. Η
έλλειψη κατάταξης που συχνά παρουσιάζεται σε μεθόδους που είναι
βασισμένες στη σχέση επικράτησης, καλύπτεται από τις παραλλαγές των
βασικών μεθόδων με κυριότερη την ELECTRE III. 

Η μελέτη της βιβλιογραφίας δείχνει ότι τα πολυκριτηριακά συστήματα 
αποφάσεων έχουν εφαρμοσθεί εδώ και πολλά χρόνια σε ενεργειακά
προβλήματα. Η κύρια εφαρμογή τους συναντάται σε προβλήματα σχεδιασμού.
Όσον αφορά σε ερευνητικές προσπάθειες για την υποστήριξη αποφάσεων στη 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, η 
εφαρμογή των πολυκριτηριακών συστημάτων φαίνεται να είναι εξαιρετικά 
περιορισμένη και να αφορά επιμέρους μόνο χαρακτηριστικά. 
 
Γενικά, η επιλογή μιας μεθόδου για την επίλυση καθενός συγκεκριμένου 
πολυκριτηριακού προβλήματος είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Οι μέθοδοι που 
βασίζονται στη συνάρτηση χρησιμότητας απαιτούν ιδιαίτερα λεπτομερείς 
πληροφορίες από τον αποφασίζοντα. Η μαθηματική απεικόνιση και η σύγκριση
μέσω της συνάρτησης χρησιμότητας δεν προσφέρει τη δυνατότητα 
ασυγκριτότητας που είναι συχνό φαινόμενο στην πραγματικότητα. Από την 
άλλη, οι μέθοδοι που είναι βασισμένες στη σχέση επικράτησης έχουν το 
χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι απαιτούν λιγότερη πληροφορία από τον
αποφασίζοντα. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στον αποφασίζοντα να 
εκφράσει τους δισταγμούς του, για την προτίμηση μεταξύ ενός συνόλου
εναλλακτικών, όσο και την έλλειψη συγκεκριμένων πληροφοριών γύρω από το
πρόβλημα. 
 
Οι μέθοδοι PROMETHEE, έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιλογής των 
ψευδοκριτηρίων μεταξύ έξι συγκεκριμένων κατηγοριών, κάτι που περιορίζει τις
επιλογές κριτηρίων, ειδικά σε ένα πολύπλευρο πρόβλημα σαν αυτό που
πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή. Επιπλέον, η μέθοδος ELECTRE ΙΙΙ έχει 
σχετικά περισσότερο περιορισμένες εφαρμογές σε ενεργειακά προβλήματα και 
δεν έχει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, κάτι που ενισχύει τα καινοτόμα
χαρακτηριστικά μιας τέτοιας επιλογής. 
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4.1 Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
  

 Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών από την εκάστοτε πολιτεία είναι το αντικείμενο του 
προβλήματος που επιλύει η παρακάτω προτεινόμενη ολοκληρωμένη 
μεθοδολογία υποστήριξης αποφάσεων. 
 
Ειδικότερα εντός της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει το πλαίσιο στην 
εκάστοτε πολιτεία, ώστε να είναι εκείνη που με τα όργανα που διαθέτει 
(Κυβέρνηση, Υπουργεία, Κοινοβούλιο, κλπ.) να αναλάβει τις κατάλληλες 
παρεμβάσεις, διαμορφώνοντας το περιβάλλον δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών. Τα κράτη μέλη στη προσπάθεια σύγκλισης τους με τις 
οδηγίες της Επιτροπής, οφείλουν σήμερα να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο 
περιβάλλον μέσα στο οποίο θα υφίστανται οι προϋποθέσεις ώστε να 
μπορέσουν οι ενεργειακές εταιρίες να δραστηριοποιηθούν επιτυχώς. Η 
παραπάνω μάλιστα δυνατότητα χρήζει μεγαλύτερης μελέτης σε ότι αφορά στο 
περιβάλλον των δέκα τελευταίων – από τον Μάιο του 2004 – νέων αλλά και 
των τριών υποψηφίων κρατών μελών της Ένωσης καθώς και πολλών 
αναπτυσσόμενων κρατών (π.χ. κράτη της Μεσογείου, της Βαλτικής, της Ασίας 
κλπ.) με τα οποία η Επιτροπή προσπαθεί να δημιουργήσει στενές σχέσεις ή να 
ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες. 
 
Συνεπώς, έντονη διαφαίνεται η ανάγκη για τη διατύπωση μιας 
ολοκληρωμένης μεθοδολογίας υποστήριξης αποφάσεων με στόχο την 
εκτίμηση της ανάγκης για παρέμβαση στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών, την επιλογή του κατάλληλου τρόπου παρέμβασης με 
βάση την αποτελεσματικότητα των παλαιότερων παρεμβάσεων και την 
ανάπτυξη λίστας προτεραιοτήτων. Ωστόσο, η χρησιμότητα ενός τέτοιου 
εργαλείου θα είναι ουσιαστική, εφόσον στοχεύει σε ένα σύγχρονο 
περιβάλλον, λαμβάνει δηλαδή υπόψη του τις νέες παραμέτρους που 
υπεισέρχονται στην ενεργειακή αγορά, δηλαδή την ολοένα και μεγαλύτερη 
τάση προς μια πλήρως απελευθερωμένη αγορά ενέργειας και τη συνεχώς 
αυξανόμενη δραστηριοποίηση γύρω από την κλιματική αλλαγή. Οι νέες 
παράμετροι παρέχουν τόσο ευκαιρίες όσο και πιθανές απειλές στη διαδικασία 
διαμόρφωσης ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης. 
 
Με βάση την παραπάνω ανάγκη, η προτεινόμενη μεθοδολογία αναπτύσσει ένα 
πλαίσιο υποστήριξης αποφάσεων. Αρχικά, καθορίζονται οι αναγκαίες 
παρεμβάσεις για την ανάπτυξη ενός κατάλληλου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών μέσω της «ευφυούς» 
αποτύπωσης της γνώσης που προέρχεται από τις επιτυχημένες περιπτώσεις 
χωρών κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα, γίνεται η 
μοντελοποίηση των διαστάσεων και των παρεμβάσεων του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης μέσω χρήσης ενός συνόλου κατάλληλα επιλεγμένων 
ενεργειακών δεικτών. Στη συνέχεια, η μεθοδολογία δίνει τη δυνατότητα 
εκτίμησης της ανάγκης βελτίωσης ή της ανάγκης για παρέμβαση του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, μέσω της 
«ευφυούς» αποτύπωσης της γνώσης. Έπειτα, επιλέγεται o κατάλληλος τρόπος 
επέμβασης κάθε επιλεγόμενης παρέμβασης, εξετάζοντας την 
αποτελεσματικότητα παρόμοιων παρεμβάσεων στην εξεταζόμενη χώρα στο 
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παρελθόν. Με βάση τα αποτελέσματα του παραπάνω βήματος, η προτεινόμενη 
μεθοδολογία δίνει τη δυνατότητα κατάταξης των παρεμβάσεων βάσει της 
πολυκριτηριακής υποστήριξης αποφάσεων. 
 
Η γενική φιλοσοφία της προτεινόμενης μεθοδολογίας, όπως ακριβώς 
δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Energy Policy Journal από τους Patlitziana - 
Psarra [1], παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήμα 4.1. 
 

Σχήμα 4.1: Η Γενική Φιλοσοφία της Προτεινόμενης Μεθοδολογίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Αναλυτικότερα, η προτεινόμενη μεθοδολογία, στην οποία έχει δοθεί το όνομα 
IMECO, αποτελείται από πέντε (5) συνιστώσες ως ακολούθως: 

 Συνιστώσα 1 – Καθορισμός (Identification): Στη πρώτη συνιστώσα για 
κάθε μια διάσταση καθορίζεται μια σειρά κατάλληλων παρεμβάσεων με 
βάση την αποτύπωση της υπάρχουσας «εμπειρίας» που προέρχεται από 
την επιτυχημένη δραστηριοποίηση των συγκεκριμένων εταιριών σε χώρες 
κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παρεμβάσεις επιλέγονται από 
εκτενή μελέτη της βιβλιογραφίας και ταξινομούνται σε τέσσερις 
διαστάσεις του περιβάλλοντος (πολιτική, χρηματοοικονομική, κοινωνική – 
πολιτιστική, διάσταση έρευνας και τεχνολογίας) ώστε να καλύπτουν όλες 
τις ανάγκες για ένα σύγχρονο περιβάλλον δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών. Με αυτό το τρόπο δημιουργείται η βιβλιοθήκη των 
παρεμβάσεων. 
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 Συνιστώσα 2 - Μοντελοποίηση (Modeling): Η επόμενη συνιστώσα της 
μεθοδολογίας αφορά στη μοντελοποίηση των παρεμβάσεων των 
τεσσάρων διαστάσεων του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών. Η μοντελοποίηση γίνεται μέσω της χρήσης μιας 
σειράς κατάλληλων δεικτών (βασικών δεικτών, δεικτών νέων 
παραμέτρων καθώς και δευτερευόντων δεικτών). Οι δείκτες επιλέγονται 
μετά από αναλυτική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και 
συγκροτούν τη δεξαμενή των δεικτών.  

 Συνιστώσα 3 – Εκτίμηση (Estimation): Η τρίτη συνιστώσα του μοντέλου 
αφορά στην εκτίμηση της ανάγκης για παρέμβαση στο περιβάλλον 
δραστηριοποίησης των εταιριών. Συγκεκριμένα, μια ομάδα δεικτών «νέων 
παραμέτρων» συσχετίζεται με καθένα βασικό δείκτη απόφασης. Επιπλέον, 
ο βασικός δείκτης απόφασης συσχετίζεται (με βάση τη μελέτη της 
διεθνούς βιβλιογραφίας) με μία ομάδα δευτερευόντων δεικτών απόφασης. 
Συνεπώς, δημιουργείται ένα «πλαίσιο δεικτών απόφασης», ο έλεγχος 
τιμών του οποίου - μέσω «κατωφλίων» που προέρχονται από την 
«εμπειρία» - απεικονίζει την εκτίμηση της ανάγκης για παρέμβαση με 
στόχο να προκύψουν εκείνες οι παρεμβάσεις που οδηγούν στη δημιουργία 
ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών.  

 Συνιστώσα 4 - Επιλογή (Choice): Αφού εκτιμάται η ανάγκη για 
παρέμβαση, η μεθοδολογία διερευνά την επιλογή του τρόπου 
παρέμβασης. Συγκεκριμένα, η τέταρτη συνιστώσα με βάση την 
αποτελεσματικότητα των συσχετιζόμενων με κάθε παρέμβαση πολιτικών, 
επιλέγει τη καλύτερη δυνατή μορφή της παρέμβασης και συγκεκριμένα τη 
συνέχιση των υφιστάμενων μέτρων, την αναπροσαρμογή υφιστάμενων 
μέτρων ή τη θέσπιση νέων μέτρων. Η επιλογή, σε ότι αφορά στους 
ποσοτικούς δείκτες, γίνεται μέσω των τιμών του Δείκτη Εξέλιξης που 
απεικονίζει τον ρυθμό μεταβολής του Βασικού Δείκτη τον τελευταίο 
χρόνο. 

 Συνιστώσα 5 – Κατάταξη (Order): Η πέμπτη συνιστώσα λαμβάνοντας σαν 
είσοδο τα αποτελέσματα από την τέταρτη συνιστώσα, αξιολογεί τις 
επιλεγόμενες παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών σε κάθε χώρα, βασιζόμενη 
στην πολυκριτηριακή ανάλυση. Τα κριτήρια επιλέγονται ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες που δημιουργούν οι «νέες 
παράμετροι» που τελικά καθορίζουν την τελική απόφαση. 

 Η συνολική ακολουθούμενη διαδικασία απεικονίζεται στο Σχήμα 4.2. 
 
Στη συνέχεια του κεφαλαίου αναλύονται οι πέντε συνιστώσες της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας. Η ανάλυση που ακολουθεί επικεντρώνεται στο 
θεωρητικό υπόβαθρο της κάθε συνιστώσας με απώτερο στόχο να κάνει σαφές 
το ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής της κάθε μίας συνιστώσας της μεθοδολογίας.  
 
Έπειτα, παρουσιάζεται σύντομα το πληροφοριακό σύστημα το οποίο 
αναπτύχθηκε με βάση τη προτεινόμενη μεθοδολογία και το οποίο αποσκοπεί 
να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων προς τη 
πολιτεία με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών με βάση και τις επιδράσεις των 
δύο «νέων παραμέτρων» της ενεργειακής αγοράς. Το κεφάλαιο κλείνει με την 
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Σελ. 4.6  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

παρουσίαση των συμπερασμάτων που απορρέουν από την παραπάνω 
ανάλυση. 
 

Σχήμα 4.2: Η Ακολουθούμενη Διαδικασία της Προτεινόμενης Μεθοδολογίας 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. 4.7 
 

 

4.2 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ Ι: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
  

4.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Η ενότητα αυτή παρουσιάζει την πρώτη συνιστώσα της προτεινόμενης
μεθοδολογίας, η οποία αφορά στον καθορισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων
στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών.  
 
Η φιλοσοφία της προσέγγισης που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της
πρώτης συνιστώσας της προτεινόμενης μεθοδολογίας βασίσθηκε στην μία προς 
μία αντιστοίχιση των επιλεγομένων χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών με κατάλληλες παρεμβάσεις. Η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε, όπως παρουσιάστηκε από τον Patlitziana [2],
παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα 4.3. 
 

Σχήμα 4.3: Ο Καθορισμός των Παρεμβάσεων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Συγκεκριμένα, για την καλύτερη μεθοδολογική προσέγγιση η κατηγοριοποίηση 
του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης λαμβάνει υπόψη της κατά κύριο λόγο
την κατηγοριοποίηση των διαστάσεων της ανάλυσης P.E.S.T. (Political, 
Economical, Social, Technological) [3-5] και προκύπτουν οι παρακάτω 
τέσσερις διαστάσεις Δi (όπου Δ απεικονίζεται η διάσταση και i ο αριθμός της 
διάστασης): 

 i=1: Πολιτική. 

 i=2: Χρηματοοικονομική. 
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Σελ. 4.8  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

 i=3: Κοινωνική και Πολιτιστική. 

 i=4: Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Έπειτα, η αποτύπωση των χαρακτηριστικών και η αντιστοίχισή τους με τις 
κατάλληλες παρεμβάσεις στηρίχθηκε στην αποτύπωση της εμπειρίας που είναι 
διαθέσιμη από διεθνείς ενεργειακούς οργανισμούς, από διεθνείς μελετητές
καθώς και φορείς χάραξης ενεργειακής πολιτικής κυρίως στα δεκαπέντε 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως φάνηκε στην Ενότητα 2.5, 
αναλύθηκαν πάνω από 35 σχετικές μελέτες (π.χ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, εθνικές μελέτες κλπ.), προερχόμενες 
κατά κύριο λόγο από το σύνολο των 15 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψουν αρχικά 300 περίπου 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος τα οποία ομαδοποιήθηκαν, ταξινομήθηκαν 
και συγχωνεύθηκαν ανά διάσταση περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών και περιγράφτηκαν αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2. Στη 
συνέχεια τα χαρακτηριστικά αντιστοιχήθηκαν ένα προς ένα με παρεμβάσεις, 
που συγκροτούν τη «βιβλιοθήκη» των παρεμβάσεων, οι οποίες εκτιμώνται 
σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δεδομένα του υπό εξέταση περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης της χώρας και τις διαδικασίες που έχουν αποτυπωθεί. 
 

4.2.2 ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών κατηγοριοποιούνται σε κάθε διάσταση του. Κάθε
επιλεγόμενη  παρέμβαση συμβολίζεται ως: 

Πij, j=1,2,…,χ {4.1} 

Όπου: 

 Π: Απεικονίζεται η παρέμβαση. 

 i: Απεικονίζεται ο αριθμός της διάστασης. 

 j: Ο αριθμός της παρέμβασης. 

 x: Το πλήθος των παρεμβάσεων. 

Οι παρεμβάσεις που επιλέχθηκαν για να βελτιώσουν τη λειτουργία των 
τεσσάρων διαστάσεων του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης είναι συνολικά
x=15, όσα και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και παρουσιάζονται στον Πίνακα 
4.1. 
 

 Πίνακας 4.1: Παρουσίαση των Παρεμβάσεων 
 

 

 Δ1: Πολιτική Διάσταση 

Π1.1 Ενίσχυση Προγραμμάτων Υποστήριξης της Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ 

Π1.2 Θεσμικό Πλαίσιο Εταιριών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών  

Π1.3 Ενίσχυση Προγραμμάτων Προώθησης της ΕΞΕΝ 

Π1.4 Προώθηση των Διεθνών Ενεργειακών Συνεργασιών και Διασυνδέσεων 

Δ2: Χρηματοοικονομική Διάσταση 

Π2.1  Υποστήριξη Επενδύσεων Έργων ΑΠΕ 
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Π2.2 Υποστήριξη Επενδύσεων Έργων Ενεργειακής Διαχείρισης 

Π2.3 Υποστήριξη Επενδύσεων Έργων ΕΞΕΝ 

Π2.4 Προώθηση Σύγχρονων Χρηματοδοτικών Πηγών 

Δ3: Κοινωνική και Πολιτιστική Διάσταση 

Π3.1 Υποστήριξη της Απασχόλησης για τους Τομείς ΑΠΕ - ΕΞΕΝ 

Π3.2 Υποστήριξη της Κοινωνικής Αποδοχής για Έργα ΑΠΕ 

Π3.3 Υποστήριξη της Εκπαίδευσης για τους Τομείς ΑΠΕ - ΕΞΕΝ 

Π3.4 Υποστήριξη Ενεργειακών Εταιριών σε Τοπικές Κοινότητες 

Δ4: Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας 

Π4.1 Υποστήριξη της Έρευνας σε Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ 

Π4.2 Υποστήριξη της Έρευνας σε Τεχνολογίες ΕΞΕΝ 

Π4.3 Υποστήριξη Κατάλληλων Πρακτικών και Τεχνολογίας  
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Σελ. 4.10  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

 
4.3 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΙΙ: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

  

4.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στη δεύτερη συνιστώσα γίνεται η μοντελοποίηση του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης μέσω των δεικτών που αποτελούν το κύριο εργαλείο 
μέτρησης της ανάγκης παρέμβασης. Με αυτό το τρόπο δημιουργείται η
«δεξαμενή των δεικτών» που αποτελεί στην ουσία ένα κατάλληλο εργαλείο 
που χρησιμοποιείται στην ενεργειακή πολιτική και στην υποστήριξη 
αποφάσεων.  
 
Οι επιλεγόμενοι για το συγκεκριμένο πρόβλημα δείκτες, που παρουσιάστηκαν 
από τον Patlitziana [6], είναι ταξινομημένοι σε βασικούς, δευτερεύοντες 
δείκτες καθώς και δείκτες νέων παραμέτρων και η πλήρης περιγραφή τους 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α. 
 

4.3.2 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 Οι βασικοί δείκτες που επιλέγονται είναι ομαδοποιημένοι στις τέσσερις 
διαστάσεις, επιλέγονται από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και μοντελοποιούνται 
ως εξής: 

Βij, j=1,2,…,a  {4.2} 

Όπου: 

 Β: Ο βασικός δείκτης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης.  

 i: Ο αριθμός της κάθε διάστασης. 

 j: Ο αριθμός της παρέμβασης και του αντίστοιχου βασικού δείκτη στην 
εξεταζόμενη διάσταση. 

 a: Το πλήθος των βασικών δεικτών στην εξεταζόμενη διάσταση. 

Οι βασικοί δείκτες είναι αυτοί που παρέχουν την ουσιαστική και βασική 
πληροφορία για την εκτίμηση της ανάγκης για κάθε παρέμβαση που 
εξετάζεται. Οι Βασικοί Δείκτες που επιλέγονται για a=15 που είναι ποιοτικοί 
και ποσοτικοί δείκτες και παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 4.2. 
 

Πίνακας 4.2: Οι Βασικοί Δείκτες 

  
 Δ1: Πολιτική Διάσταση 

Β1.1 Κατάσταση προγραμμάτων υποστήριξης για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 

Β1.2 Κατάσταση θεσμικού πλαισίου εταιριών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών  

Β1.3 Κατάσταση προγραμμάτων προώθησης της ΕΞΕΝ 

Β1.4 Κατάσταση δράσεων διεθνών ενεργειακών συνεργασιών  

Δ2: Χρηματοοικονομική Διάσταση 

Β2.1 Ποσοστό (%) συμμετοχής ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 

Β2.2 Ενεργειακή ένταση (ΚΤΙΠ/ εκ. €) 

Β2.3 Ενεργειακή ένταση στην κατανάλωση ηλεκτρισμού (ΚΤΙΠ/ εκ. €) 

Β2.4 Κονδύλια για χρηματοδοτήσεις έργων ΑΠΕ-ΕΞΕΝ κατά κεφαλή (€/ άτομο)  
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Δ3: Κοινωνική και Πολιτιστική Διάσταση 

Β3.1 Αριθμός εργαζομένων σε δραστηριότητες ΑΠΕ – ΕΞΕΝ / Πληθυσμός (εργαζόμενοι / 1000 
άτομα) 

Β3.2 Κατάσταση ωριμότητας του κοινωνικού συνόλου για έργα ΑΠΕ 

Β3.3 Κατάσταση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ 

Β3.4 Κατάσταση ανάπτυξης ενεργειακών εταιριών σε τοπικές κοινότητες 

Δ4: Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας 

Β4.1 Κονδύλια Έρευνας και Ανάπτυξης για τον τομέα ΑΠΕ / ΑΕΠ (€/ χιλ. €) 

Β4.2 Κονδύλια Έρευνας και Ανάπτυξης για τον τομέα ΕΞΕΝ / ΑΕΠ (€/ χιλ. €) 

Β4.3 Κατάσταση Υποστήριξης Κατάλληλων Πρακτικών και Τεχνολογίας  
  

 
Σε ότι αφορά στους ποιοτικούς δείκτες η βαθμολόγηση τους καθορίζεται μέσα 
από πέντε κλίμακες, ως ακολούθως: 

 5:  Πολύ καλή επίδοση. 

 4:  Αρκετά καλή επίδοση. 

 3:  Ελαφρώς καλή επίδοση. 

 2:  Μέτρια επίδοση. 

 1:  Καθόλου καλή επίδοση. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι δείκτες που συνδέονται με τις νέες
παραμέτρους της ενεργειακής αγοράς καθώς και οι δευτερεύοντες δείκτες. 
 

4.3.3 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 Το σύνολο δεικτών που απεικονίζει τις επιδράσεις που επιφέρουν οι «νέες 
παράμετροι» της αγοράς των εταιριών στις αποφάσεις διαμόρφωση ενός 
σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης ορίζεται ως σύνολο δεικτών 
«νέων παραμέτρων»: 

Nl, l=1,2,…,n {4.3} 

Όπου: 

 Ν: Ο δείκτης των νέων παραμέτρων. 

 l: Ο αριθμός του δείκτη νέων παραμέτρων. 

 n: Το συνολικό πλήθος των δεικτών νέων παραμέτρων. 

Οι δείκτες νέων παραμέτρων είναι αυτοί που παρέχουν πρόσθετη πληροφορία
και δεδομένα κατά την παρακολούθηση μιας κατάστασης στο περιβάλλον των
ενεργειακών εταιριών, οι οποίες προέρχονται, όπως δηλώνει και η ονομασία 
τους από τις νέες παραμέτρους (την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και 
την κλιματική αλλαγή) που δεν υφίστανται στο παρελθόν και η τωρινή ύπαρξή
τους διαφοροποιεί το περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών. Οι επιλεγόμενοι δείκτες των νέων παραμέτρων που επιλέχθηκαν για
n=16, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 4.3. 
 

Πίνακας 4.3: Οι Δείκτες Νέων Παραμέτρων 

  
 Ν1 Κατάσταση λειτουργίας ρυθμιστή ενέργειας 

Ν2 Κατάσταση λειτουργίας της εθνικής υπηρεσίας θεμάτων κλιματικής αλλαγής 
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Ν3 Κατάσταση δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη και τις δυνατότητες της απελευθέρωσης 
ενέργειας 

Ν4 Κατάσταση δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη και τις δυνατότητες της αγοράς που 
αναδύεται από την κλιματική αλλαγή 

Ν5 Ποσοστό (%) αναμενόμενης απόκλισης το 2010 από το στόχο του Κιότο 

Ν6 Κατάσταση συμμετοχής της χώρας σε διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας 

Ν7 Κατάσταση συμμετοχής της χώρας σε διεθνή χρηματιστήρια ρύπων 

Ν8 Ποσοστό (%) τωρινής απόκλισης από το στόχο του Κιότο 

Ν9 Ένταση εκπεμπόμενου CO2 (Ktn/εκ. €) 

Ν10 Ένταση εκπεμπόμενου CO2 για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Ktn/εκ. €) 

Ν11 Τιμή πώλησης ηλεκτρισμού βιομηχανικού καταναλωτή (€/Kwh) 

Ν12 Τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακού καταναλωτή (€/Kwh) 

Ν13 Κατάσταση συμμετοχής σε έργα ΜΚΑ και ΠΚ 

Ν14 Εκπεμπόμενο CO2 ανά μή αστικό πληθυσμό (tn / άτομο) 

Ν15 Κατάσταση κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης για αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 
ενεργειακού τομέα 

Ν16 Κατάσταση κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης για αντιμετώπισης των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής  

  

4.3.4 ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 Μια σειρά από άλλους δείκτες που χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν
επιμέρους θέματα των τεσσάρων διαστάσεων του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης δημιουργούν ένα νέο σύνολο που περιλαμβάνει τους 
δευτερεύοντες δείκτες: 

ΔΔk,  k=1,2,…,m  {4.4} 

Όπου: 

 ΔΔ: Ο δευτερεύον δείκτης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης. 

 k: Ο αριθμός του δευτερεύοντα δείκτη. 

 m: Το συνολικό πλήθος των δευτερευόντων δεικτών. 

Οι δευτερεύοντες δείκτες δρουν επικουρικά στην εκτίμηση της ανάγκης 
παρέμβασης στο περιβάλλον των ενεργειακών εταιριών. Επικεντρώνονται σε
επιμέρους και περιγράφουν ειδικές δραστηριότητες που δίνουν εστιασμένα
αποτελέσματα για ιδιαίτερες πτυχές του τομέα που εξετάζεται. Οι
Δευτερεύοντες Δείκτες που επιλέχθηκαν είναι m=36, που είναι ποιοτικοί και 
ποσοτικοί δείκτες και παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 4.4. 
 

Πίνακας 4.4: Οι Δευτερεύοντες Δείκτες 

  
 ΔΔ1 Ποσοστό (%) ΑΠΕ στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας 

ΔΔ2 Ποσοστό (%) ανεξάρτητων παραγωγών (στο σύνολο των παραγωγών ενέργειας ΑΠΕ) 

ΔΔ3 Κατάσταση δράσεων για το συνυπολογισμό του εξωτερικού κόστους των 
παραδοσιακών καυσίμων 

ΔΔ4 Κατάσταση συμβολαίων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών  

ΔΔ5 Χρήση συμβολαίων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς 
κατανάλωσης 

ΔΔ6 Κατάσταση επιδοτήσεων στα παραδοσιακά καύσιμα  
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ΔΔ7 Κατάσταση φορολογικής πολιτικής για τεχνολογίες ΕΞΕΝ 

ΔΔ8 Παρουσία διεθνών αγωγών πετρελαίου / φυσικού αερίου στη χώρα 

ΔΔ9 Ποσοστό (%) εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας 

ΔΔ10 Παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ στην μεικτή εγχώρια κατανάλωση κατά κεφαλή (ΤΙΠ / 
άτομο) 

ΔΔ11 Τελική κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή (ΤΙΠ/ άτομο) 

ΔΔ12 Βαθμός απόδοσης ηλεκτροπαραγωγής (%) 

ΔΔ13 Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας  κατά κεφαλή (ΤΙΠ/άτομο) 

ΔΔ14 Συντελεστής φορτίου εγκατεστημένης ηλεκτρική ισχύ (%) 

ΔΔ15 Κύκλος εργασιών αγοράς στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ κατά κεφαλή (€ / άτομο) 

ΔΔ16 Κύκλος εργασιών αγοράς στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ / τελική ζήτηση ενέργειας (€ / ΚΤΙΠ) 

ΔΔ17 Κονδύλια για επενδύσεις έργων ΑΠΕ κατά κεφαλή (€/άτομο) 

ΔΔ18 Κονδύλια για επενδύσεις έργων ΕΞΕΝ κατά κεφαλή (€/άτομο) 

ΔΔ19 Κονδύλια για επενδύσεις ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ κατά κεφαλή (€/άτομο) 

ΔΔ20 Κονδύλια για επενδύσεις θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ κατά κεφαλή (€/άτομο) 

ΔΔ21 Κατάσταση δράσεων της χώρας για σύγχρονες χρηματοδοτικές πηγές 

ΔΔ22 Αριθμός εργαζομένων στις εταιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ κατά κεφαλή 
(εργαζόμενοι / χιλιάδες άτομα) 

ΔΔ23 Αριθμός εργαζομένων στις ΕΠΕΥ κατά κεφαλή (εργαζόμενοι / χιλιάδες άτομα) 

ΔΔ24 Αριθμός εργαζομένων των εταιριών παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ / συνολική 
εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ (άτομο / GW) 

ΔΔ25 Ποσοστό (%) ετήσιου ρυθμού αύξησης πληθυσμού (%) 

ΔΔ26 Ποσοστό (%) μη αστικού πληθυσμού 

ΔΔ27 Ποσοστό (%) ετήσιου ρυθμού αύξησης μη αστικού πληθυσμού (%) 

ΔΔ28 Ποσοστό (%) ΑΕΠ αγροτικού τομέα 

ΔΔ29 Κατάσταση καταλληλότητας τοπογραφίας για ΑΠΕ στην περιφέρεια της χώρας  

ΔΔ30 Κονδύλια Έρευνας και Ανάπτυξης για ΑΠΕ κατά κεφαλή (€/ άτομο) 

ΔΔ31 Κονδύλια δημοσίων δαπανών για την Έρευνα και Ανάπτυξη των ΑΠΕ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

ΔΔ32 Κονδύλια ιδιωτικών δαπανών για την Έρευνα και Ανάπτυξη των ΑΠΕ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

ΔΔ33 Κονδύλια Έρευνας και Ανάπτυξης για ΕΞΕΝ κατά κεφαλή (€/ άτομο) 

ΔΔ34 Κονδύλια δημοσίων δαπανών για την Έρευνα και Ανάπτυξη της ΕΞΕΝ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

ΔΔ35 Κονδύλια ιδιωτικών δαπανών για την Έρευνα και Ανάπτυξη της ΕΞΕΝ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

ΔΔ36 Κατάσταση επιστημονικών επιτευγμάτων στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ  
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4.4 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΙΙΙ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
  

 
Στη τρίτη συνιστώσα γίνεται η εκτίμηση (ή διάγνωση) της ανάγκης 
παρέμβασης μέσω ελέγχου τιμών κατάλληλων ενεργειακών δεικτών που 
συσχετίζονται σε κάθε μία από αυτές. Η διαδικασία ελέγχου και τα
αποτελέσματα που αυτή θα καταλήγει στηρίζεται σε τιμές των δεικτών, η 
σημασία των οποίων στην εκτίμηση της αναγκαιότητας της παρέμβασης είναι
μεγάλη. 
 

4.4.1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 Κάθε παρέμβαση στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των  ενεργειακών
εταιριών συσχετίζεται με μια ομάδα δεικτών απόφασης, επιλέγοντας δηλαδή 
ουσιαστικά τους κατάλληλους δευτερεύοντες δείκτες και τους δείκτες νέων 
παραμέτρων. Με αυτό τον τρόπο, πραγματοποιείται εκτίμηση της 
αναγκαιότητας παρέμβασης, μέσω των τιμών των δεικτών που την
περιγράφουν. Κάποιοι από τους Δευτερεύοντες Δείκτες που παρουσιάσθηκαν 
είναι εμφανές, ότι μπορούν να συνδεθούν με τον τρόπο περιγραφής 
περισσοτέρων του ενός χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Το παραπάνω φαινόμενο είναι 
περισσότερο έντονο σε ότι αφορά στους δείκτες νέων παραμέτρων, που λόγω 
του ότι  αποτυπώνουν την επίδραση των νέων παραμέτρων, μπορεί να
αποδοθούν σε περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά. 
 
Συγκεκριμένα: 

 Βασικός Δείκτης: Αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη διάγνωση της σχέσης 
αναγκαιότητας παρέμβασης στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών. Συνεπώς ορίζεται σύμφωνα με την Εξίσωση 4.2. 

 Ομάδα Δεικτών «Νέων Παραμέτρων»: Η εξέταση των τιμών των δεικτών 
«νέων παραμέτρων αναδεικνύει καινούργια δεδομένα στη διάγνωση της
αναγκαιότητας παρέμβασης. Συγκεκριμένα ορίζονται οι δείκτες: 

Nijx,  {4.5} 

Όπου: 

 Ν: Ο δείκτης των νέων παραμέτρων. 

 i: Ο αριθμός της διάστασης.  

 j: O αύξων αριθμός της παρέμβασης στην i διάσταση. 

 x: Ο αύξων αριθμός του δείκτη στην εξέταση της αναγκαιότητας της
συγκεκριμένης παρέμβασης Πij. 

 b: Το πλήθος των δεικτών νέων παραμέτρων που χρησιμοποιούνται
για τη διάγνωση της ανάγκης για παρέμβαση στη συγκεκριμένη i 
διάσταση Πij. 

Σε κάθε παρέμβαση, στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών μπορεί να αντιστοιχούν παραπάνω του ενός δείκτες νέων 
παραμέτρων σε αντίθεση με τον έναν και μόνο βασικό δείκτη. 

 Ομάδα Δευτερευόντων Δεικτών: Είναι δυνατόν η μέχρι τώρα διαδικασία να 
αγνοεί πληροφορίες, οι οποίες μπορεί εξίσου να είναι σημαντικές στο να 
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μετρήσουν την ανάγκη για παρέμβαση. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιούνται οι δευτερεύοντες δείκτες και δημιουργούν ένα νέο
σύνολο. Συνεπώς ορίζεται: 

ΔΔijy, y=1,2,…,c {4.6} 

Όπου: 

 ΔΔ: Ο δευτερεύον δείκτης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης. 

 i: Ο αριθμός της διάστασης. 

 j: O αύξων αριθμός της παρέμβασης στην i διάσταση. 

 y: Ο αύξων αριθμός του δείκτη στην εξέταση της αναγκαιότητας της 
συγκεκριμένης παρέμβασης Πij. 

 c: Το πλήθος των δευτερευόντων δεικτών που χρησιμοποιούνται για
τη διάγνωση της αναγκαιότητας της συγκεκριμένης παρέμβασης Πij. 

Οι δευτερεύοντες δείκτες που αντιστοιχούν στη διάγνωση της ανάγκης 
βελτίωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών
εταιριών είναι παραπάνω του ενός και ποικίλουν ανάλογα με τις ιδιαίτερες
πτυχές του χαρακτηριστικού που αναφέρονται.  

Η πλήρης συσχέτιση των δεικτών παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα 4.4 

Σχήμα 4.4: Η Συσχέτιση Δεικτών 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ.1 Πολιτική Διάσταση

Β.1.1 Β.1.2 Β.1.3 Β.1.4

ΔΔ.1 → ΔΔ.1.1.1

ΔΔ.2 → ΔΔ.1.1.2

Ν.1 → Ν.1.1.1

Ν.2 → Ν.1.1.2

ΔΔ.3 → ΔΔ.1.1.3

ΔΔ.4 → ΔΔ.1.2.1

Ν.3 → Ν.1.2.1

Ν.4 → Ν.1.2.2

ΔΔ.5 → ΔΔ.1.3.1

Ν.3 → Ν.1.3.1

Ν.4 → Ν.1.3.2

ΔΔ.6 → ΔΔ.1.3.1

ΔΔ.7 → ΔΔ.1.3.2

Ν.5 → Ν.1.3.1

ΔΔ.8 → ΔΔ.1.4.1

ΔΔ.9 → ΔΔ.1.4.2

Ν.6 → Ν.1.4.1

Ν.7 → Ν.1.4.2

Δ.1 Πολιτική Διάσταση

Β.1.1 Β.1.2 Β.1.3 Β.1.4

ΔΔ.1 → ΔΔ.1.1.1

ΔΔ.2 → ΔΔ.1.1.2

Ν.1 → Ν.1.1.1

Ν.2 → Ν.1.1.2

ΔΔ.3 → ΔΔ.1.1.3

ΔΔ.4 → ΔΔ.1.2.1

Ν.3 → Ν.1.2.1

Ν.4 → Ν.1.2.2

ΔΔ.5 → ΔΔ.1.3.1

Ν.3 → Ν.1.3.1

Ν.4 → Ν.1.3.2

ΔΔ.6 → ΔΔ.1.3.1

ΔΔ.7 → ΔΔ.1.3.2

Ν.5 → Ν.1.3.1

ΔΔ.8 → ΔΔ.1.4.1

ΔΔ.9 → ΔΔ.1.4.2

Ν.6 → Ν.1.4.1

Ν.7 → Ν.1.4.2

Δ.2 Χρηματοοικονομική Διάσταση

Β.2.1 Β.2.2 Β.2.3 Β.2.4

Ν.9 → Ν.2.1.3

Ν.10 → Ν.2.1.4

Ν.5 → Ν.2.1.1

Ν.8 → Ν.2.1.2

Ν.5 → Ν.2.2.1

Ν.8 → Ν.2.2.2

ΔΔ.15 → ΔΔ.2.4.1

ΔΔ.16 → ΔΔ.2.4.2

Ν.13 → Ν.2.4.1

ΔΔ.10 → ΔΔ.2.1.1

Ν.9 → Ν.2.2.3

Ν.10 → Ν.2.2.4

ΔΔ.11 → ΔΔ.2.2.1

ΔΔ.12 → ΔΔ.2.2.2

Ν.5 → Ν.2.3.1

Ν.8 → Ν.2.3.2

Ν.10 → Ν.2.3.3

Ν.11 → Ν.2.3.4

ΔΔ.13 → ΔΔ.2.3.1

ΔΔ.14 → ΔΔ.2.3.2

Ν.12 → Ν.2.3.5 ΔΔ.17 → ΔΔ.2.4.3

ΔΔ.18 → ΔΔ.2.4.4

ΔΔ.19 → ΔΔ.2.4.5

ΔΔ.20 → ΔΔ.2.4.6

ΔΔ.21 → ΔΔ.2.4.7

Δ.2 Χρηματοοικονομική Διάσταση

Β.2.1 Β.2.2 Β.2.3 Β.2.4

Ν.9 → Ν.2.1.3

Ν.10 → Ν.2.1.4

Ν.5 → Ν.2.1.1

Ν.8 → Ν.2.1.2

Ν.5 → Ν.2.2.1

Ν.8 → Ν.2.2.2

ΔΔ.15 → ΔΔ.2.4.1

ΔΔ.16 → ΔΔ.2.4.2

Ν.13 → Ν.2.4.1

ΔΔ.10 → ΔΔ.2.1.1

Ν.9 → Ν.2.2.3

Ν.10 → Ν.2.2.4

ΔΔ.11 → ΔΔ.2.2.1

ΔΔ.12 → ΔΔ.2.2.2

Ν.5 → Ν.2.3.1

Ν.8 → Ν.2.3.2

Ν.10 → Ν.2.3.3

Ν.11 → Ν.2.3.4

ΔΔ.13 → ΔΔ.2.3.1

ΔΔ.14 → ΔΔ.2.3.2

Ν.12 → Ν.2.3.5 ΔΔ.17 → ΔΔ.2.4.3

ΔΔ.18 → ΔΔ.2.4.4

ΔΔ.19 → ΔΔ.2.4.5

ΔΔ.20 → ΔΔ.2.4.6

ΔΔ.21 → ΔΔ.2.4.7
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4.4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 Η προτεινόμενη συνιστώσα βασίζεται στην κατάλληλη εισαγωγή δεδομένων 
για τον υπολογισμό των δεικτών. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο Σχήμα
4.4, γίνεται εκτίμηση της αναγκαιότητας για παρέμβαση Πij μέσω του βασικού 
δείκτη Βij, των αντιστοίχων  δεικτών  νέων παραμέτρων Νijx και των 
δευτερευόντων δεικτών ΔΔijy που συνδέονται στην κάθε περίπτωση. Η 
παραπάνω διάγνωση προκύπτει έπειτα από διαδοχικούς ελέγχους των τιμών
του βασικού δείκτη Βij, των αντίστοιχων δεικτών νέων παραμέτρων Νijx και 
των δευτερευόντων δεικτών ΔΔijy. Οι έλεγχοι γίνονται ως εξής: 

 Έλεγχος Βασικού Δείκτη: Η διαδικασία αρχίζει με τον έλεγχο του εκάστοτε 
βασικού δείκτη Βij που μετράει την αναγκαιότητα για παρέμβαση, 
συγκρίνοντας την τιμή του με το αντίστοιχο κατώφλι, δηλαδή τα όρια 
τιμών τού, όπως αυτή προκύπτει από την «εμπειρία». Σε περίπτωση πολύ 
μεγάλης απόκλισης μεταξύ της πραγματικής και της επιθυμητής τιμής η 
μεθοδολογία καταλήγει στην ανάγκη για παρέμβαση Πij. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση απόκλισης από την καλή τιμή του βασικού δείκτη, επιλέγεται η
εξέταση των υπολοίπων δύο ομάδων δεικτών που συσχετίζονται με το

Δ.3 Κοινωνικο–πολιτιστική Διάσταση

Β.3.1 Β.3.2 Β.3.3 Β.3.4

ΔΔ.22 → ΔΔ.3.1.1

Ν.5 → Ν.3.1.1

Ν.8 → Ν.3.1.2

Ν.5 → Ν.3.2.1

Ν.2 → Ν.3.2.2

Ν.14 → Ν.3.4.1

ΔΔ.23 → ΔΔ.3.1.2

ΔΔ.25 → ΔΔ.3.2.1

Ν.5 → Ν.3.3.1

Ν.8 → Ν.3.3.2

ΔΔ.26 → ΔΔ.3.4.3

ΔΔ.27 → ΔΔ.3.4.4

ΔΔ.28 → ΔΔ.3.4.5

ΔΔ.29 → ΔΔ.3.4.6

ΔΔ.24 → ΔΔ.3.1.3

Ν.3 → Ν.3.2.3

ΔΔ.22 → ΔΔ.3.3.1

ΔΔ.23 → ΔΔ.3.3.2

ΔΔ.24 → ΔΔ.3.3.3

Δ.3 Κοινωνικο–πολιτιστική Διάσταση

Β.3.1 Β.3.2 Β.3.3 Β.3.4

ΔΔ.22 → ΔΔ.3.1.1

Ν.5 → Ν.3.1.1

Ν.8 → Ν.3.1.2

Ν.5 → Ν.3.2.1

Ν.2 → Ν.3.2.2

Ν.14 → Ν.3.4.1

ΔΔ.23 → ΔΔ.3.1.2

ΔΔ.25 → ΔΔ.3.2.1

Ν.5 → Ν.3.3.1

Ν.8 → Ν.3.3.2

ΔΔ.26 → ΔΔ.3.4.3

ΔΔ.27 → ΔΔ.3.4.4

ΔΔ.28 → ΔΔ.3.4.5

ΔΔ.29 → ΔΔ.3.4.6

ΔΔ.24 → ΔΔ.3.1.3

Ν.3 → Ν.3.2.3

ΔΔ.22 → ΔΔ.3.3.1

ΔΔ.23 → ΔΔ.3.3.2

ΔΔ.24 → ΔΔ.3.3.3

Δ.4 Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας

Β.4.1 Β.4.2 Β.4.3

ΔΔ.30 → ΔΔ.4.1.1

Ν.15 → Ν.4.1.1

Ν.16 → Ν.4.1.2

Ν.15 → Ν.4.2.1

Ν.16 → Ν.4.2.2

ΔΔ.31 → ΔΔ.4.1.2

Ν.15 → Ν.4.3.1

Ν.16 → Ν.4.3.2

ΔΔ.32 → ΔΔ.4.1.3

ΔΔ.33 → ΔΔ.4.2.1

ΔΔ.34 → ΔΔ.4.2.2

ΔΔ.35 → ΔΔ.4.2.3

ΔΔ.36 → ΔΔ.4.3.1

Δ.4 Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας

Β.4.1 Β.4.2 Β.4.3

ΔΔ.30 → ΔΔ.4.1.1

Ν.15 → Ν.4.1.1

Ν.16 → Ν.4.1.2

Ν.15 → Ν.4.2.1

Ν.16 → Ν.4.2.2

ΔΔ.31 → ΔΔ.4.1.2

Ν.15 → Ν.4.3.1

Ν.16 → Ν.4.3.2

ΔΔ.32 → ΔΔ.4.1.3

ΔΔ.33 → ΔΔ.4.2.1

ΔΔ.34 → ΔΔ.4.2.2

ΔΔ.35 → ΔΔ.4.2.3

ΔΔ.36 → ΔΔ.4.3.1
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εξεταζόμενο κριτήριο επίδοσης.  

 Έλεγχος Δεικτών Νέων Παραμέτρων: Συγκρίνεται η τιμή καθενός από τους 
δείκτες νέων παραμέτρων Νijx με τα αντίστοιχα κατώφλια, δηλαδή τα όρια 
των τιμών τους. Αν έστω και σε μια από τις συγκρίσεις υπάρχει απόκλιση
τιμών, τότε η μεθοδολογία οδηγείται στην ανάγκη για παρέμβαση Πij. 
Αντιθέτως, αν όλες οι συγκρίσεις τιμών των δεικτών Νijx δεν παρουσιάζουν 
απόκλιση, ο έλεγχος τιμών συνεχίζεται με τους αντίστοιχους
επιλεγόμενους δευτερεύοντες δείκτες ΔΔijy. 

 Έλεγχος Δευτερευόντων Δεικτών: Η σύγκριση των πραγματικών τιμών των 
δευτερευόντων δεικτών ΔΔijy με τις «καλές τιμές» τους είναι ο τελευταίος 
έλεγχος δεικτών που πραγματοποιείται στην παρούσα συνιστώσα. 
Παρατηρούμενη απόκλιση της πραγματικής από την καλή τιμή, έστω και 
σε ένα δείκτη ΔΔijy, οδηγεί εκ’ νέου στην ανάγκη για παρέμβαση Πij, ενώ 
σύγκλιση των πραγματικών τιμών με τις επιθυμητές πρότυπες για όλους
τους δευτερεύοντες δείκτες καταλήγει στην οριστική μη επιλογή της
εξεταζόμενης παρέμβασης, καθώς όλες οι τιμές των δεικτών από τους
βασικούς μέχρι τους δευτερεύοντες βρίσκονται στις επιθυμητές πρότυπες
τιμές. 

Η αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας επιλογής κατάλληλων παρεμβάσεων
στο περιβάλλον δραστηριοποίησης απεικονίζεται στο Σχήμα 4.5. 
 

Σχήμα 4.5: Η Διαδικασία Εκτίμησης κάθε Παρέμβασης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Η παρακάτω περιγραφείσα διαδικασία εφαρμόζεται για κάθε παρέμβαση Πij με 

τους συσχετιζόμενους βασικούς, νέων παραμέτρων και δευτερεύοντες δείκτες
αυτής. 
 

Βασικοί Δείκτες Bij
(Bi1, Bi2,..., Bia)

Σύνολο
Δευτερευόντων
Δεικτών ΔΔ

Συσχετιζόμενοι Δείκτες ΔΔijy

Παρέμβαση Πij

Συσχετιζόμενοι Δείκτες Nijx

Απόκλιση
Τιμών ΔΔijy

Απόκλιση
Τιμών Βij

Απόκλιση
Τιμών Νijx

ΕίσοδοςΕίσοδος

Σύνολο Δεικτών
Νέων

Παραμέτρων N
Όχι

Ανάγκη για Παρέμβαση Πij

Κα
τώ

φ
λι
α

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Προτεινόμενη Παρέμβαση Πij

Ναι

Συσχέτιση

ΕΜ
Π
ΕΙ
ΡΙ
Α

Βασικοί Δείκτες Bij
(Bi1, Bi2,..., Bia)

Σύνολο
Δευτερευόντων
Δεικτών ΔΔ

Συσχετιζόμενοι Δείκτες ΔΔijy

Παρέμβαση Πij

Συσχετιζόμενοι Δείκτες Nijx

Απόκλιση
Τιμών ΔΔijy

Απόκλιση
Τιμών Βij

Απόκλιση
Τιμών Νijx

ΕίσοδοςΕίσοδος

Σύνολο Δεικτών
Νέων

Παραμέτρων N
Όχι

Ανάγκη για Παρέμβαση Πij

Κα
τώ

φ
λι
α

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Προτεινόμενη Παρέμβαση Πij

Ναι

Συσχέτιση

ΕΜ
Π
ΕΙ
ΡΙ
Α
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4.5 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΙV: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

  
  

 Η τέταρτη συνιστώσα με βάση την ιστορική εξέλιξη του βασικού δείκτη και τη
καταγραφή των συσχετιζόμενων με την προτεινόμενη παρέμβαση δράσεων την
τελευταία χρονιά, επιλέγει τη καλύτερη δυνατή μορφή της παρέμβασης και
συγκεκριμένα την αναπροσαρμογή υφιστάμενων μέτρων (I), τη θέσπιση νέων 
μέτρων (II) ή τη συνέχιση των υφιστάμενων μέτρων (III). 
 

 Αφού εκτιμάται η αναγκαιότητα παρέμβασης, η μεθοδολογία διερευνά την 
ύπαρξη σχετικών παρεμβατικών μέτρων το τελευταίο έτος, με δεδομένο ότι η 
μεθοδολογία έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιείται κάθε χρόνο.  
 
Η διαδικασία επιλογής του τρόπου παρέμβασης στο περιβάλλον
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών παρουσιάζεται στο παρακάτω
Σχήμα 4.6. 

Σχήμα 4.6: Η Διαδικασία Επιλογής του Τρόπου Παρέμβασης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Σε ότι αφορά στους ποσοτικούς βασικούς δείκτες, ο έλεγχος γίνεται μέσω του 

Δείκτη Εξέλιξης ΣΒij, ο οποίος βασίζεται στον ρυθμό μεταβολής του Βασικού
Δείκτη. Πιο συγκεκριμένα: 

11 −=Σ −ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ

v_
ij

v_
ij

ij B

B
B   {4.7} 

 
Όπου: 

 i: Ο αριθμός της διάστασης. 

 ΣΒ: Ο δείκτης εξέλιξης που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εξέλιξης
του βασικού δείκτη. 

 j: Ο αύξων αριθμός του βασικού δείκτη στη συγκεκριμένη διάσταση. 

 ΣΒij
ΕΤΟΣ_v: Η τιμή του βασικού δείκτη για το έτος μελέτης (ν). 

 ΣΒij
ΕΤΟΣ_v-1: Η τιμή του βασικού δείκτη για το προηγούμενο έτος (ν-1). 

Προτεινόμενη Παρέμβαση Πij

(ΙΙΙ) Συνέχιση
Υφιστάμενων Μέτρων

(Ι) Αναπροσαρμογή
Υφιστάμενων Μέτρων

Έλεγχος
Τιμών ΣΒij

Καλές

Μέτρα Υλοποίησης
Παρέμβασης

Κακές

Μέτρα Υλοποίησης
Παρέμβασης

Ναι

(ΙΙ) Θέσπιση
Νέων Μέτρων

ΌχιΝαι Όχι

Λίστες Παρεμβάσεων

Δείκτες Εξέλιξης
ΣΒij

Προτεινόμενη Παρέμβαση Πij

(ΙΙΙ) Συνέχιση
Υφιστάμενων Μέτρων

(Ι) Αναπροσαρμογή
Υφιστάμενων Μέτρων

Έλεγχος
Τιμών ΣΒij

Καλές

Μέτρα Υλοποίησης
Παρέμβασης

Κακές

Μέτρα Υλοποίησης
Παρέμβασης

Ναι

(ΙΙ) Θέσπιση
Νέων Μέτρων

ΌχιΝαι Όχι

Λίστες Παρεμβάσεων

Δείκτες Εξέλιξης
ΣΒij



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. 4.19 
 

Με βάση τα αποτελέσματα του παραπάνω δείκτη επιλέγεται ο τρόπος
παρέμβασης. Συγκεκριμένα, στη περίπτωση που ο βασικός δείκτης είναι
ποσοτικός και λαμβάνει αριθμητικές τιμές, όπως οι βασικοί κανονικοποιημένοι 
δείκτες, οι αιτιολογικοί και οι συγκριτικοί δείκτες, τότε η απόφαση λαμβάνεται 
με βάση τη σύγκριση της τιμής του δείκτη με τις τιμές από τα κατώφλια που
δίδονται από την εμπειρία. 
 
Στη περίπτωση που ο βασικός δείκτης είναι ποιοτικός και λαμβάνει κλιμακωτές
ενδεικτικές τιμές από το 1 έως 5, όπως οι διαρθρωτικοί δείκτες, τότε δεν 
χρησιμοποιείται η Σχέση 4.7 αλλά γίνεται έλεγχος μέσω κατάλληλων 
κατωφλίων. 
 
Ο έλεγχος της  εξέλιξης του βασικού δείκτη Bij, που συσχετίζεται με κάθε 
κριτήριο, πραγματοποιείται με την ετήσια παρακολούθηση της ενδεικτικής 
τιμής του, που όπως έχει αναφερθεί αντιστοιχεί σε κλιμακωτά επίπεδα μιας
κατάστασης όπου το 1 αντιστοιχεί σε καθόλου καλή και το 5 σε πολύ καλή
κατάσταση. 
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4.6 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ V: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

  

4.6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η ενότητα αυτή αναλύει την πέμπτη και τελευταία συνιστώσα της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας, η οποία αφορά στην αξιολόγηση και κατάταξη
των παρεμβάσεων με στόχο τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, που πηγάζουν από τις
διαδικασίες της προηγούμενης συνιστώσας.  
 
Η αξιολόγηση και κατάταξη των παρεμβάσεων γίνεται με την πολυκριτηριακή
μέθοδο ELECTRE III, η οποία αποτελεί μία από τις καταλληλότερες μεθόδους
για τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προβλήματος, όπως αναλύθηκε στο
Κεφάλαιο 3.  
 
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε, όπως δημοσιεύτηκε πρόσφατα [7],
παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα 4.7. 
 

Σχήμα 4.7: Η Διαδικασία Κατάταξης των Παρεμβάσεων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Το πρώτο στάδιο αφορά στον καθορισμό των κριτηρίων που θα

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση και κατάταξη των παρεμβάσεων στο 
περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Τα κριτήρια
συνδέονται με τις ανάγκες υποστήριξης των αποφάσεων στο σύγχρονο πλαίσιο 
της αγοράς ενέργειας, που διαμορφώνεται από την ολοένα και μεγαλύτερη
τάση για απελευθέρωση των αγορών και από τη αυξανόμενη δραστηριοποίηση
γύρω από τη κλιματική αλλαγή. 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο γίνεται η αξιολόγηση και τελική ιεραρχική κατάταξη
των δράσεων σύμφωνα με τη μέθοδο ELECTRE III. Επιπλέον είναι απαραίτητο 
να γίνει η αποτύπωση του συστήματος προτιμήσεων, μέσω του υπολογισμού
των βαρών των κριτηρίων και των κατωφλίων. Στις ενότητες που ακολουθούν 
αναλύεται περαιτέρω η διαδικασία. 

Ανάπτυξη
Κριτηρίων

ΈξοδοςΈξοδος

Επιλογή Συστήματος
Προτιμήσεων

Προτεινόμενες Παρεμβάσεις Πij

Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Πij

Κύρια Κριτήρια

Κριτήρια Νέων 
Παραμέτρων

Ανάπτυξη
Κριτηρίων

ΈξοδοςΈξοδος

Επιλογή Συστήματος
Προτιμήσεων

Προτεινόμενες Παρεμβάσεις Πij

Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Πij

Κύρια Κριτήρια

Κριτήρια Νέων 
Παραμέτρων
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4.6.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ιεράρχησης.
Βασική κατεύθυνση στην κατασκευή του συνόλου αυτού είναι η όσο το δυνατό
πληρέστερη ενσωμάτωση των παραμέτρων της απόφασης διατηρώντας τα
χαρακτηριστικά της επάρκειας και του μη-πλεονασμού. Τα κριτήρια που 
προτείνονται (Κu, u=1,..h) συνιστώνται από τα τέσσερα πρώτα κριτήρια που 
συνδέονται με τις κύριες ανάγκες στο περιβάλλον δραστηριοποίησης και τα 
δύο επόμενα κριτήρια που εκφράζουν τις επιδράσεις των νέων παραμέτρων 
στη κατάταξη των παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια παρουσιάζονται
στο παρακάτω Πίνακα 4.5. 
 

Πίνακας 4.5: Τα Κριτήρια Κατάταξης Παρεμβάσεων 

  
 Κ1 Αύξηση του Ποσοστού ΑΠΕ 

 Το κριτήριο αυτό αξιολογεί κατά πόσο μια παρέμβαση συμβάλλει 
στην αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο
ενεργειακό σύστημα μίας χώρας. 

Κ2 Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας 
 Το κριτήριο αυτό αξιολογεί κατά πόσο μια παρέμβαση συμβάλλει

στην αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας συμβάλλοντας με 
αυτό τον τρόπο στη μείωση των απωλειών και στην εξοικονόμηση
ενέργειας. 

Κ3 Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού 

 Το κριτήριο αυτό αξιολογεί το κατά πόσον η προτεινόμενη
παρέμβαση οδηγεί στη βελτίωση του βαθμού εξάρτησης από 
εισαγόμενη ενέργεια. 

Κ4 Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης 

 Το κριτήριο αυτό αξιολογεί το κατά πόσον η προτεινόμενη
παρέμβαση οδηγεί στη προώθηση της έννοιας της αειφόρου 
ανάπτυξης σε κάθε εξεταζόμενη χώρα, δηλαδή της ισόρροπης
οικονομικής, κοινωνικής και τεχνολογικής ενεργειακής ανάπτυξης 
μιας χώρας.  

Κ5 Απελευθέρωση της Ενεργειακής Αγοράς  

 Το κριτήριο αυτό αξιολογεί κατά πόσο μια παρέμβαση οδηγεί στη 
μεταρρύθμιση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών. Δηλαδή το κριτήριο ελέγχει κατά πόσο έχουν 
γίνει οι κατάλληλες κινήσεις ώστε να ενισχυθούν τα χαρακτηριστικά
του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών σε
κάθε διάσταση. 

Κ6 Περιορισμός των Αερίων του Θερμοκηπίου 

 Το κριτήριο αυτό αξιολογεί κατά πόσο μια παρέμβαση συμβάλλει στη 
μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως CO2. 
Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, βαθμολογείται η προσπάθεια και οι
κινήσεις  που έχει κάνει κάθε χώρα για την επίτευξη αυτού του
στόχου προς το 2010 σύμφωνα με τα δεδομένα της κλιματικής
αλλαγής.  
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 Η βαθμολόγηση των κριτηρίων είναι ποιοτική και χρησιμοποιούνται έξι
κλίμακες, ως ακολούθως: 

 5:  Πολύ υψηλός αντίκτυπος. 

 4:  Υψηλός αντίκτυπος. 

 3:  Μέτριος αντίκτυπος. 

 2:  Χαμηλός αντίκτυπος. 

 1:  Πολύ χαμηλός αντίκτυπος. 

 0:  Κανένας αντίκτυπος. 

4.6.3 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ 

 Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας αφορά στον προσδιορισμό των 
προτιμήσεων του αποφασίζοντα, μέσω της εισαγωγής των βαρών των
κριτηρίων και των κατωφλιών αδιαφορίας (q), προτίμησης (p) και βέτο (v),
ανάλογα με τις  προτιμήσεις του.  

Καθορισμός Βαρών: 

Για κάθε κριτήριο Κu (u=1-6) και ανάλογα με τις προτιμήσεις του αποφασίζοντα 
ορίζεται το αντίστοιχο βάρος. Στην ELECTRE III, ο καθορισμός της
σημαντικότητας των κριτηρίων είναι, σε κάθε κριτήριο, κρίσιμο βήμα. Αυτό 
συμβαίνει γιατί η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ένα μη-αντισταθμιστικό μοντέλο 
υποστήριξης αποφάσεων και η ερμηνεία των βαρών είναι διαφορετική από
αυτή των αντισταθμιστικών μοντέλων όπως η MAUT, όπου το ποσό του βαθμού
υποκατάστασης, επιτρέπει τις διαφορές στις επιλογές, που σχετίζονται με 
διαφορετικά κριτήρια, να εκφράζονται στην ίδια κλίμακα. Στην ELECTRE III, τα
βάρη που χρησιμοποιούνται δεν είναι σταθερά σε μια κλίμακα αλλά είναι απλά
η μέτρηση της σχετικής σημασίας των κριτηρίων τα οποία χρησιμοποιούνται.  
 
Για τον προσδιορισμό των βαρών έχουν αναπτυχθεί διάφοροι μέθοδοι. Οι πιο
σημαντικές από αυτές συμπεριλαμβάνουν την απευθείας εκλογή βαρών των
Hokkanen and Salminen [8], τη μέθοδο των καρτών του Simos [9], τη μέθοδο 
του Mousseau [10] και τη μέθοδο του Kelly [11], η οποία βασίζεται στη Θεωρία 
των Προσωπικών Δομών (Personal Constτuct Theory - PCT).  
 
Οι δύο πρώτες μέθοδοι είναι απλές και σύντομες, χωρίς όμως κάποιο
θεωρητικό υπόβαθρο. Η μέθοδος του Mousseau διαθέτει ένα τέτοιο υπόβαθρο
αλλά περιορίζεται από τις «φανταστικές» επιλογές που χρησιμοποιεί. Στην 
περίπτωση που δύο εναλλακτικές διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 4
κριτήρια, η μέθοδος γίνεται  εξαιρετικά πολύπλοκη και οι απαντήσεις λιγότερο
αξιόπιστες, λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού συγκρίσεων ανά ζεύγη.  
 
Σε κάθε περίπτωση βασικό χαρακτηριστικό οποιαδήποτε μεθόδου 
χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι η «σχετική» απλότητα, ώστε η μέθοδος να 
είναι κατανοητή σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία απόφασης [9]. 
Επιπλέον όμως, απαιτείται και ένα μεθοδολογικό υπόβαθρο που, βασιζόμενο 
και σε ψυχολογικούς κανόνες, θα  προσδιορίζει τις προτιμήσεις των
αποφασιζόντων. 
 
Με βάση τα παραπάνω, ο προσδιορισμός των βαρών των κριτηρίων γίνεται με
βάση την PCT. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή ζητείται από τον αποφασίζοντα να 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. 4.23 
 

ορίσει σε περίπτωση αλλαγής μιας από τις δύο συγκρινόμενες καταστάσεις
ποια, από τις δύο είναι διατιθέμενος να αλλάξει. Αυτό σημειώνεται ως εξής
στον πίνακα αντίστασης σε αλλαγή: 

 Χ: H δομή της στήλης αντιστέκεται στην αλλαγή. 

 Κενό: H δομή της γραμμής αντιστέκεται στην αλλαγή. 

 Ι: Είναι αδύνατο να αλλάξει μόνο η μία, από τις δύο δομές. 

 e: Kαι οι δύο αλλαγές είναι το ίδιο ανεπιθύμητες. 

Καθορισμός Κατωφλίων: 

Τα κατώφλια αδιαφορίας, προτίμησης και βέτο αποτελούν σημαντικές
παραμέτρους για την εφαρμογή της ELECTRE III. Τα κατώφλια αυτά ορίζονται 
ως:  

 Το κατώφλι q είναι το κατώφλι αδιαφορίας, κάτω από το οποίο ο
αποφασίζων είναι αδιάφορος μεταξύ δύο επιλογών. 

 Το κατώφλι p είναι το κατώφλι προτίμησης, πάνω από το οποίο ο
αποφασίζων δείχνει σαφή προτίμηση υπέρ μιας επιλογής. 

 Το κατώφλι v είναι το κατώφλι βέτο, όπου μια διαφορά μεγαλύτερη από
αυτό απαιτεί από τον αποφασίζοντα να αρνηθεί οποιαδήποτε άλλη
υπεροχή που προκύπτει από άλλα κριτήρια. 

 
Οι τιμές των q, p, v είναι ιδιαίτερα υποκειμενικές και εκφράζουν τις
προτιμήσεις του  αποφασίζοντα με αντίστοιχες αβεβαιότητες. Σε κάθε 
περίπτωση ισχύει η σχέση vpq ≤≤ , με τις ισότητες να ισχύουν σε ειδικές 

περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί συσχετισμοί,
όπως από τους Roy et αl. [12], όπου προτείνεται η συμμετρική μορφή που 

δίνει q
b1

2
p

−
= . Σύμφωνα με τους Roger and Bruen [13] δεν μπορεί το p να

θεωρείται πολλαπλάσιο του q,  αφού κάτι τέτοιο δεν έχει φυσική σημασία και
δεν μπορεί ένας λόγος σαν τον πιο πάνω να εκφράζει υποχρεωτικά το σημείο
διαφοροποίησης στις προτιμήσεις του αποφασίζοντα. Ωστόσο, στην παρούσα
μεθοδολογία δεν προτείνεται κάποια συγκεκριμένη σχέση μεταξύ q, p και v για 
λόγους «σχετικής» απλότητας, με στόχο η μέθοδος να είναι κατανοητή σε 
όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία απόφασης.  
 

4.6.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 Το τελευταίο στάδιο της προσέγγισης αποτελεί η τελική κατάταξη των
προτεινόμενων παρεμβάσεων στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών. Όπως αναφέρθηκε, το στάδιο αυτό ενσωματώνει τη
μέθοδο ELECTRE III. Οι λόγοι επιλογής της μεθόδου αυτής αναφέρθηκαν
κυρίως στο Κεφάλαιο 3. Η ELECTRE III χρησιμοποιεί τις παρακάτω σχέσεις [13-
14]: 

 aPb (η a προτιμάται της b)  ⇔  g(a) > g(b) + p {4.8} 

 aQb (η a προτιμάται μερικώς από την β) ⇔  q ≤ g(a) - g(b) ≤ p {4.9} 

 aIb (η a είναι αδιάφορη της b)  ⇔  |g(a) - g(b)| ≤ q                 {4.10} 

Χρησιμοποιώντας κατώφλια η ELECTRE ΙΙΙ δημιουργεί μια νέα σχέση S. Η σχέση
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aSb υποδηλώνει ότι η a είναι τουλάχιστον τόσο καλή όσο η b ή ότι η a δεν 
είναι χειρότερη της b. Για να διαπιστωθεί αν ισχύει η υπόθεση ότι aSb,
υπάρχουν δύο αρχές: 

 Η αρχή της συμφωνίας η οποία απαιτεί πλειοψηφία των κριτηρίων που 
είναι υπέρ της υπόθεσης (αρχή της πλειοψηφίας), εφόσον βέβαια ληφθεί 
υπόψη η σχετική βαρύτητά τους. 

 Η αρχή της ασυμφωνίας η οποία απαιτεί μειοψηφία των κριτηρίων που δεν 
υποστηρίζουν την υπόθεση, εφόσον βέβαια ληφθεί υπόψη η σχετική 
βαρύτητά τους. 

 
Για να βρεθεί αν πράγματι ισχύει ο ισχυρισμός aSb υπολογίζεται ο πίνακας
συμφωνίας C(a,b) για κάθε ζεύγος εναλλακτικών. 

∑
=

=
r

j
jj )b,a(ck

k
)b,a(C

1

1
 {4.11} 

όπου kj η σχετική βαρύτητα του κριτηρίου j, με 
∑
=

=
r

1j
jkk
 {4.12} 

 
Ισχύει: 

 cj(a,b) = 1, εάν gj (a) + qj ≥ gj(b), j = 1,2,,…,r {4.13} 

 cj(a,b) = 0, εάν gj (a) + qj ≤ gj(b), j = 1,2,,…,r {4.14} 

 cj(a,b) = [1/(pj-qj)] * [ pj + gj(a) – gj(b)], στις υπόλοιπες περιπτώσεις  {4.15} 

 
Στη συνέχεια υπολογίζεται ο πίνακας ασυμφωνίας για κάθε κριτήριο θέτοντας 
ένα επιπλέον κατώφλι το οποίο επιτρέπει την άρνηση στην υπόθεση aSb. 
Δηλαδή αν  jjj v)a(g)b(g +>  τότε δεν ισχύει η αρχική υπόθεση. Έτσι ο 

πίνακας ασυμφωνίας προκύπτει ως εξής: 

 dj(a,b) = 0, εάν gj (a) + pj ≥ gj(b) {4.16} 

 dj(a,b) = 1, εάν gj (a) + vj ≤ gj(b) {4.17} 

 dj(a,b) = [1/(vj-pj)] * [gj(b) – gj(a) - pj], στις υπόλοιπες περιπτώσεις  {4.18} 

 
Με τη χρήση των πινάκων συμφωνίας και ασυμφωνίας παράγεται μια μέτρηση 
του βαθμού επικράτησης. Αυτός είναι ο πίνακας αξιοπιστίας που δείχνει τη
δύναμη της αρχικής υπόθεσης. Ο βαθμός αξιοπιστίας για κάθε ζευγάρι
καθορίζεται ως: 

 S(a,b) = C(a,b), αν dj(a,b) ≤ C(a,b) ∀ j {4.19} 

 
)b,a(C

)b,a(d
)b,a(C)b,a(S j

)b,a(Jj −

−
⋅= Π
∈ 1

1
 {4.20} 

 
Η ερμηνεία του πίνακα αξιοπιστίας S(a,b) πρέπει να γίνεται με μεγάλη
προσοχή. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «σειρά σπουδαιότητας» για
να υποστηρίξει την ένδειξη ότι η εναλλακτική a επικρατεί της b.  Οι Roy και
Bouyssou προειδοποιούν ότι εάν S(a,b) > S(c,d), τότε δεν δηλώνει απαραίτητα 
μεγαλύτερη διαφωνία στην υπόθεση ότι η a επικρατεί της b περισσότερο από
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ότι η c επικρατεί της d. Για αυτό ο Roy προτείνει ότι αν S(a,b)=λ, τότε η 
υπόθεση ότι η a επικρατεί της b περισσότερο από ότι η c επικρατεί της d είναι 
περισσότερο τεκμηριωμένη αν S(c,d) ≤ λ – s, όπου s = 0,3 – 0,15λ.  
 
Ο παραπάνω κανόνας χρησιμοποιείται από τους Roy και Bouyssou για να
καθορίσουν με τη βοήθεια του όρου της λ-προτίμηση, που είναι 
ενσωματωμένος στη διαδικασία, για την εξαγωγή της ποσοτικοποιημένης 
σχέσης επικράτησης. Έτσι η επιλογή a είναι λ-προτιμώμενη από τη b αν:  
 
(1 – s) * S(a,b) > S(b,a) και  S(a,b) > λ, όπου s = 0,3 – 0,15λ {4.21} 
 
Η σημασία της λ-προτίμησης είναι να μετατρέψει την ποσοτικοποιημένη σχέση
επικράτησης, που καθορίζεται από το S(a,b) σε μια καθαρή σχέση
επικράτησης. Η ELECTRE III οδηγεί σε φθίνουσα και αύξουσα σειρά των
εναλλακτικών, οι οποίες  συνδυάζονται και δίνουν την τελική κατάταξη αυτών.
 
Για να καθοριστεί η φθίνουσα σειρά διεξάγονται τα παρακάτω βήματα: 

 Καθορίζεται η μέγιστη τιμή λ έτσι ώστε λmax= max S(a,b). 

 λ*= λmax – (0,3 – 0,15 * λmax). 

 Για κάθε εναλλακτική καθορίζεται η λ-αντοχή, που αντιπροσωπεύει τον 
αριθμό των εναλλακτικών για τις οποίες είναι λ-προτιμώμενη 
χρησιμοποιώντας λ=λ*. 

 Για κάθε εναλλακτική καθορίζεται η λ-αδυναμία, που αντιπροσωπεύει τον 
αριθμό των εναλλακτικών που είναι λ-προτιμώμενες χρησιμοποιώντας 
λ=λ*. 

 Για κάθε εναλλακτική καθορίζεται η ικανότητά της που είναι η λ-αντοχή 
της μείον την λ-αδυναμία της. 

 Το σύνολο που έχει τη μεγαλύτερη «ικανότητα-προσόν» (τιμή) αποτελεί το 
πρώτο απόσταγμα D1. 

 Αν το σύνολο D1 έχει περισσότερες από μια εναλλακτικές επαναλαμβάνεται
η διαδικασία μέχρι να έχουμε πλήρη κατάταξη. 

Για τον καθορισμό της αύξουσας σειράς ακολουθείται η ίδια διαδικασία, εκτός
από το προτελευταίο στάδιο, κατά το οποίο το πρώτο απόσταγμα
δημιουργείται από το σύνολο των εναλλακτικών που έχει την χαμηλότερη 
«ικανότητα-προσόν».    
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4.7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

  

4.7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία IMECO, που παρουσιάσθηκε στις παραπάνω 
ενότητες, ενσωματώθηκε στο πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία
DISFECOE (Decision Information System for Formulation of Energy Companies
Operational Environment).   
 
Το πληροφοριακό σύστημα ενσωματώνει τις πέντε συνιστώσες της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας και έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιμο και 
γρήγορο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη διαμόρφωση ενός 
σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Στο
Σχήμα 4.8 που ακολουθεί αποτυπώνεται γραφικά η αρχιτεκτονική του 
συστήματος που υλοποιήθηκε. 
 

Σχήμα 4.8: Η Αρχιτεκτονική του DISFECOE 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, το σύστημα αποτελείται από δύο (2) 

κύρια υποσυστήματα. Συγκεκριμένα: 

 Το υποσύστημα εκτίμησης της αναγκαιότητας για παρέμβαση και επιλογής
του τρόπου παρέμβασης στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών, με το όνομα ESFECOE (Expert System for 
Formulation of Energy Companies Operational Environment). Το 
υποσύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί μέσω του XpertRule Knowledge Builder 
της Attar Software Limited, και ενσωματώνει τη μεθοδολογία του
έμπειρου συστήματος για τη εκτίμηση κατάστασης και επιλογή του τρόπου 
παρέμβασης στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών
εταιριών, όπως αυτή παρουσιάσθηκε στις Ενότητες 4.4, 4.5 και 4.6. 
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 Το υποσύστημα αξιολόγησης και κατάταξης των προτεινόμενων
παρεμβάσεων στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών
εταιριών, με το όνομα MISFECOE (Multicriteria Information System for
Formulation of Energy Companies Operational Environment). Το 
υποσύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί σε Java και ενσωματώνει τη 
μεθοδολογία της ELECTRE III, προσαρμοσμένη ανάλογα στο συγκεκριμένο 
πρόβλημα για την κατάταξη των παρεμβάσεων στο περιβάλλον 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, σύμφωνα με την ανάλυση 
της Ενότητας 4.7. 

4.7.2 1Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ – ESFECOE 

 Το πρόγραμμα στο οποίο κατασκευάστηκε το έμπειρο υποσύστημα ESFECOE, 
υλοποιήθηκε με χρήση του πακέτου Xpert Rule. Η βασική ιδέα του
προγράμματος είναι να ζητάει από τον χρήστη τις τιμές συγκεκριμένων 
δεικτών και η έξοδος του να είναι α) η εκτίμηση της ανάγκης παρέμβασης,
καθώς και β) ο τρόπος που πρέπει αυτές να υλοποιηθούν. Με βάση τα 
παραπάνω, προκύπτει η λίστα των αναγκαίων παρεμβάσεων που πρέπει να
γίνουν στην εκάστοτε διάσταση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιρειών. 
 
Το υποσύστημα αποτελείται από τα τυπικά δομικά στοιχεία των έμπειρων
συστημάτων [15]: Βάση δεδομένων, βάση γνώσης, μηχανή εξαγωγής 
συμπερασμάτων και συνιστώσα διεπαφής με το χρήστη. Πιο συγκεκριμένα: 

 Βάση δεδομένων: Η βάση δεδομένων κατηγοριοποιείται σε αντικείμενα
(objects), χαρακτηριστικά (attributes) και συμβολοσειρές (strings). Ο
κύριος όγκος δεδομένων αποτελείται από τη «βιβλιοθήκη» των
παρεμβάσεων για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης 
των ενεργειακών εταιριών, τα επιπλέον δεδομένα και πληροφορίες που
απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών που βασίζονται σε ετήσια 
ενεργειακά δεδομένα και που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της 
αναγκαιότητας για παρέμβαση και του τρόπου για παρέμβαση και τη 
«βιβλιοθήκη» των συμπερασμάτων διάγνωσης. Η βάση δεδομένων
αποθηκεύει παράλληλα και τη λίστα των κανόνων οι οποίοι εξετάζονται
και πυροδοτούνται, διατηρώντας έτσι μια αλληλουχία η οποία μπορεί να
δοθεί ως εξήγηση της διαδικασίας αιτιολόγησης στο χρήστη. 

 Βάση γνώσης: Η βάση της γνώσης απαρτίζεται από το σύνολο των
κανόνων οι οποίοι αποτυπώνουν την γνώση που μοντελοποιήθηκε για την 
εκτίμηση της αναγκαιότητας για παρέμβαση καθώς και για την επιλογή 
του τρόπου παρέμβασης. Οι κανόνες πηγάζουν από την ανάλυση των 
διαδικασιών της 3ης και 4ης συνιστώσας της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 
Συνολικά η βάση γνώσης απαρτίζεται από περίπου 350 κανόνες, οι οποίοι 
έχουν αναπτυχθεί με τη μέθοδο «if … then …». 

 Συνιστώσα διεπαφής: Η συνιστώσα διεπαφής με το χρήστη αποτελείται 
από ένα πλήθος από φόρμες (dialogs) οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε (α)
φόρμες εισαγωγής δεδομένων και (β) φόρμες παρουσίασης
αποτελεσμάτων. Η διαδικασία λειτουργίας του υποσυστήματος από το
χρήστη ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: 

 Υποδοχή: Η αρχική φόρμα του προγράμματος καλωσορίζει τον χρήστη
και του παρουσιάζει τη βιβλιοθήκη των παρεμβάσεων για τη
διαμόρφωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών
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εταιριών (Σχήμα 4.9). 

Σχήμα 4.9: Η Φόρμα Υποδοχής του ESFECOE 

 

 

  Εισαγωγή δεδομένων: Στη συνέχεια εμφανίζονται οι επόμενες φόρμες 
για την επιλογή του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης μιας
συγκεκριμένης χώρας και ενός συγκεκριμένου έτους μελέτης.
Ακολουθούν μία σειρά από φόρμες για την εισαγωγή των τιμών των
συσχετιζόμενων ενεργειακών δεικτών σε κάθε μια από τις τέσσερις 
διαστάσεις του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών
εταιριών. Συγκεκριμένα, στο Σχήμα 4.10 φαίνεται πως το πρόγραμμα 
εισάγει τον χρήστη στην εξέταση της πολιτικής διάστασης. Στη
συνέχεια ο χρήστης εισάγεται στην εξέταση της πρώτης παρέμβασης 
της πολιτικής διάστασης (Σχήμα 4.11) μέσω της ενσωμάτωσης τιμών 
των δεικτών που του ζητούνται (Σχήμα 4.12) έως ότου γίνει εκτίμηση 
της αναγκαιότητας για την παρέμβαση Π1.1 (Σχήμα 4.13). 

Σχήμα 4.10: Η Φόρμα Εισαγωγής Δεδομένων στην Διάσταση Δ1 
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Σχήμα 4.11: Η Φόρμα Εισαγωγής Δεδομένων στην Παρέμβαση Π1.1 

 

 

Σχήμα 4.12: Χαρακτηριστικές Φόρμες Εισαγωγής Δεδομένων Δεικτών  

 

 
 

Σχήμα 4.13: Η Φόρμα Εκτίμησης Παρέμβασης Π1.1  
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  Εξαγωγή Παρεμβάσεων: Τα κύρια αποτελέσματα του υποσυστήματος 
παρουσιάζονται στην τελική φόρμα για την εκτίμηση της 
αναγκαιότητας για παρέμβαση ανά διάσταση του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών αλλά και του τρόπου
παρέμβασης (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.14. 

Σχήμα 4.14: Η Φόρμα Εξαγωγής Παρεμβάσεων του ESFECOE 

 

 
  

4.7.3 2Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ – MISFECOE 

 Λόγω του όγκου των πράξεων και πιο συγκεκριμένα την παραγωγή μητρώων
από τις δυαδικές συγκρίσεις στην ELECTRE III, είναι φανερό ότι δεν μπορούν
να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς λάθη αν δεν υπάρχει
κατάλληλο λογισμικό. Οι δυαδικές συγκρίσεις που απαιτούν εισαγωγή
δεδομένων διαρκώς με το χέρι όπως και έλεγχο στα ενδιάμεσα στάδια
απέτρεψαν τη χρήση του Excel (Microsoft Office).  
 
Για τον παραπάνω λόγο, δημιουργήθηκε το υποσύστημα MISFECOE, το οποίο 
αποτελεί το δεύτερο σημαντικό υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος
που αναπτύχθηκε και ενσωματώνει την πέμπτη συνιστώσα της προτεινόμενης
μεθοδολογίας.  
 
Το υποσύστημα αναπτύχθηκε σε Java, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα δυναμικής 
μεταβολής μεγεθών, όπως ο αριθμός των παρεμβάσεων ή κριτηρίων, που είναι
πολύ βασικό σε περίπτωση ισοβαθμίας κάποιων εναλλακτικών, οπότε πρέπει 
να εφαρμοστεί πάλι η μέθοδος στις εναλλακτικές που ισοδυναμούν. 
 
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ξεκινάει έχοντας ως προκαθορισμένα (default) 
στοιχεία τα κριτήρια και τις παρεμβάσεις διαμόρφωσης ενός σύγχρονου 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών που
παρουσιάσθηκαν στις παραπάνω ενότητες. Σημαντικό πλεονέκτημα του
υποσυστήματος αποτελεί η δυναμικότητα και ευκολία αλλαγής όλων των
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παραμέτρων. Μέσω αρχείων στη μορφή “.txt” δίνεται η ευχέρεια στο χρήστη 
να σώσει (ή επιπλέον να εισάγει) τις παρεμβάσεις, τα κριτήρια, τις 
βαθμολογίες των δράσεων καθώς και τα βάρη και τα κατώφλια. Η δυναμική 
μορφή του υποσυστήματος κάνει δυνατή τη διασύνδεση του με το υποσύστημα
ESFECOE, που περιγράφθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Η αρχική φόρμα του 
προγράμματος υποδέχεται τον χρηστή και η επόμενη φόρμα του δίδει τη
δυνατότητα να έχει πρόσβαση στο μενού. 
 

Σχήμα 4.15: Η Φόρμα Εισαγωγής  του MISFECOE 

 

 
 Το υποσύστημα αποτελείται από τη φόρμα παρουσίασης και βαθμολόγησης 

των παρεμβάσεων για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος δραστηριοποίησης
των ενεργειακών εταιριών (Σχήμα 4.16). Σημειώνεται ότι το υποσύστημα 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη φιλικότητα προς το χρήστη, αφού παρέχει τη 
δυνατότητα αλλαγής όλων των παραμέτρων του προβλήματος. 

Σχήμα 4.16: Η Φόρμα Παρουσίασης & Βαθμολόγησης των Παρεμβάσεων 

 

 
 Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, το υποσύστημα παρέχει τη δυνατότητα 

να εξετάζονται δυο περιπτώσεις που θα αντιπροσωπεύουν την επίδραση των
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«νέων παραμέτρων» της ενεργειακής αγοράς στην τελική απόφαση.
Συγκεκριμένα στην αρχή επιλέγεται η περίπτωση αυξημένης δραστηριοποίησης
για την απελευθέρωση ενέργειας και για την κλιματική αλλαγή και στη
συνέχεια η αντίστροφη περίπτωση. 
  
Οι περιπτώσεις αυτές επιλέγονται, για να αποτυπώσουν τα όρια του
συστήματος για τη δημιουργία λίστας προτεραιοτήτων εκείνων των
παρεμβάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σύγχρονο περιβάλλον 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών.  
 
Για το σκοπό αυτό, το υποσύστημα δίδει τη δυνατότητα στο χρήστη να
επαναλάβει τη διαδικασία κατάταξης των παρεμβάσεων επιλέγοντας με την
κατάλληλη φόρμα (Σχήμα 4.17) τις δύο παραπάνω περιπτώσεις. 
 

Σχήμα 4.17: Η Φόρμα Επιλογής Περιπτώσεων  

 

 
 Τα αποτελέσματα του υποσυστήματος αποθηκεύονται σε κατάλληλο αρχείο και

παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά. Επίσης σε άλλο «txt» αρχείο βρίσκεται
η σχετική βαθμολογία της κάθε παρέμβασης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας  ο 
χρήστης καλείται να τρέξει πάλι το πρόγραμμα μόνο με τις ισοβαθμούσες 
εναλλακτικές. Επιπλέον, για λόγους ελέγχου ορθότητας της εφαρμογής, το
πρόγραμμα παράγει ένα σύνολο αρχείων με τους πίνακες συμφωνίας,
ασυμφωνίας και αξιοπιστίας, καθώς και με τη βαθμολογία των εναλλακτικών 
κατά σειρά εισαγωγής στο πρόγραμμα και με τον πίνακα που οδηγεί στην
κατάταξη των εναλλακτικών. 
 
Συνεπώς, το υποσύστημα παρουσιάζει στην τελική φόρμα (Σχήμα 4.18) την 
κατάταξη και για τις τρεις περιπτώσεις (σύνολο κριτηρίων, μόνο βασικά 
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κριτήρια, μόνο κριτήρια νέων παραμέτρων). 
 

Σχήμα 4.18: Η Φόρμα Αποτελεσμάτων όλων των Περιπτώσεων 

 

 
 Μέσα από το μενού των ρυθμίσεων ο χρήστης μπορεί να δει όποτε επιθυμεί

τους ορισμούς των κριτηρίων κατάταξης των παρεμβάσεων, μέσω της 
επιλογής “λεζάντα κριτηρίων” όπως περιγράφηκε και παραπάνω καθώς και
μπορεί να αλλάξει τα βάρη και τα κατώφλια που ορίζουν την αρχικοποιημένη
κατάσταση των κριτηρίων. Επιλέγοντας ο χρήστης το “αλλαγή κατωφλίων και
βαρών” εισάγεται σε μία οθόνη αλλαγής αυτών. 
 

Σχήμα 4.19: Η Φόρμα Ρυθμίσεων του MISFECOE 
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4.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  

 
Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώθηκε στην παρουσίαση και ανάλυση της
μεθοδολογίας που προτείνεται για την υποστήριξη αποφάσεων στη διαδικασία 
διαμόρφωσης ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών, μέσω της εκτίμησης αναγκαιότητας για παρέμβαση, της 
επιλογής του τρόπου παρέμβασης και της κατάταξης των παρεμβάσεων. Το 
μεθοδολογικό πλαίσιο IMECO το οποίο παρουσιάσθηκε αποτελείται από πέντε 
συνιστώσες που αφορούν στον προσδιορισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων, 
στην μοντελοποίηση των παρεμβάσεων μέσω χρήσης κατάλληλων δεικτών, 
στην εκτίμηση της αναγκαιότητας για παρέμβαση, στην επιλογή του
κατάλληλου τρόπου παρέμβασης και στην κατάταξη των παρεμβάσεων. Η 
μεθοδολογία αποτυπώθηκε επιτυχώς στο πληροφοριακό σύστημα DISFECOE, 
το οποίο αποσκοπεί να υποστηρίξει ουσιαστικά την πολιτεία στην προσπάθεια 
της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών
εταιριών. 
 
Σημαντικό χαρακτηριστικό της προτεινόμενης μεθοδολογίας αποτελεί η 
εισαγωγή «ευφυούς» τεχνικής για την υποστήριξη αποφάσεων, γεγονός το
οποίο αποτελεί σημαντική τομή στον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος.
Μέσω της αποτύπωσης της γνώσης, η πρώτη συνιστώσα της προτεινόμενης
μεθοδολογίας καθορίζει τις παρεμβάσεις, ενώ η τρίτη και η τέταρτη δίνουν τη 
δυνατότητα εκτίμησης της αναγκαιότητας παρέμβασης και της επιλογής του 
τρόπου παρέμβασης αντίστοιχα, βάση της χρήσης κατάλληλων κατωφλίων
στους χρησιμοποιούμενους δείκτες. 
 
Συγκεκριμένα, το μεθοδολογικό πλαίσιο που προτάθηκε, καθοδηγούμενο από 
τις ανάγκες που διαπιστώθηκαν για τη διασύνδεση δεικτών με τη διαμόρφωση
του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, εισάγει την
«ευφυή» διαχείριση ενός συνόλου προτεινόμενων δεικτών, βασισμένο στη 
γνώση που απορρέει από διεθνείς ενεργειακούς οργανισμούς, με στόχο την
υποστήριξη αποφάσεων για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των συγκεκριμένων εταιριών. Τονίζεται βέβαια ότι η 
μεθοδολογία βασίζεται στη χρήση δεικτών ως εργαλείο για τη «μέτρηση» της 
αναγκαιότητας για παρέμβαση σε κάθε χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 
 
Το μεθοδολογικό πλαίσιο ολοκληρώνεται από την εισαγωγή μίας
πολυκριτηριακής μεθόδου για την αξιολόγηση και κατάταξη των παρεμβάσεων 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών
εταιριών που προκύπτουν. 
 
Η προτεινόμενη μεθοδολογία, αποσκοπώντας να υποστηρίξει ουσιαστικά και
ρεαλιστικά την πολιτεία σαν φορέα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, διακρίνεται από σημαντική 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Για το λόγο αυτό, κάθε μία από τις
επιμέρους συνιστώσες, παρόλο που είναι άμεσα διασυνδεδεμένες μεταξύ τους,
μπορούν να αποτελέσουν ξεχωριστά η κάθε μία επιμέρους εργαλεία
υποστήριξης αποφάσεων. Η πρώτη συνιστώσα αποτελεί μια διαδικασία
καθορισμού παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Η συνιστώσα μοντελοποίησης
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μέσω δεικτών παρέχει ένα μηχανισμό μέτρησης της αναγκαιότητας για
παρέμβαση στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Η
συνιστώσα εκτίμησης συμβάλει στη γρήγορη αποτύπωση της κατάστασης της
αναγκαιότητας για παρέμβαση στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους φορείς 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος να λάβουν κατάλληλα μέτρα. Η τέταρτη
συνιστώσα προχωρά ένα βήμα παραπάνω υποστηρίζοντας στην επιλογή του
κατάλληλου τρόπου παρέμβασης με βάση την πρόσφατη εμπειρία. Τέλος, η 
τελευταία συνιστώσα προτείνει ένα πλαίσιο πολυκριτηριακής αξιολόγησης με 
ένα σύνολο κατάλληλων κριτηρίων για την ιεράρχηση παρεμβάσεων
ενεργειακής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση και τα
χαρακτηριστικά αυτών. 
 
Συμπερασματικά, σημειώνεται ότι σημαντική θεωρείται η συμβολή της
διατριβής στο τρόπο διαμόρφωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις των νέων
παραμέτρων και τα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, η επιμέρους 
παραμετροποίηση κάθε μίας από τις συνιστώσες που περιλαμβάνονται στη
μεθοδολογία αποτελεί διαδικασία, η οποία μπορεί σαφώς να προσαρμοσθεί 
στην κατά περίπτωση εφαρμογή.  
 
Η διατριβή, στην αποτελεσματική υποστήριξη αποφάσεων για τη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών σε νέες ή 
υποψήφιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει μία συγκεκριμένη
παραμετροποίηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σύγκλισης του
περιβάλλοντος αυτών των χωρών με το ήδη αναπτυγμένο περιβάλλον των 
υφιστάμενων κρατών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο, στο επόμενο κεφάλαιο 
παρουσιάζεται η εφαρμογή της μεθοδολογίας, με τη βοήθεια του
πληροφοριακού συστήματος που αναπτύχθηκε στο ρεαλιστικό περιβάλλον 
δεκατριών νέων και υποψηφίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή
θα δώσει τη δυνατότητα αξιολόγησης της λειτουργίας της μεθοδολογίας καθώς 
και της αποτελεσματικότητάς της. 
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5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

 Το παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζει την εφαρμογή της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Ως πεδίο εφαρμογής 
επιλέχθηκε το περιβάλλον δραστηριοποίησης ενεργειακών εταιριών για κάθε 
μία από τις δεκατρείς χώρες (13) - κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
οποίες συγκροτούνται στις δύο παρακάτω κατηγόριες: 

 Νέα Κράτη Μέλη: Πρόκειται για τα δέκα (10) τελευταία (από την 1η Μαΐου 
2004) κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα: 

 Εσθονία (ES). 

 Κύπρος (CY). 

 Λετονία (LV). 

 Λιθουανία (LT). 

 Μάλτα (MT). 

 Ουγγαρία (HU). 

 Πολωνία (PL). 

 Σλοβακία (SL). 

 Σλοβενία (SN). 

 Τσεχία (CZ). 

 Υποψήφια Κράτη Μέλη: Πρόκειται για τις παρακάτω τρεις (3) χώρες, εκ’ 
των οποίων η πρώτη και η τρίτη πρόκειται να γίνουν πλήρη μέλη της 
Ένωσης το 2007, ενώ η δεύτερη βρίσκεται σε προχωρημένες 
διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

 Βουλγαρία (BG). 

 Κροατία (HR). 

 Ρουμανία (RO). 

Η εφαρμογή καθώς και άντληση δεδομένων και πληροφοριών έγινε στο 
πλαίσιο προγράμματος FP-6 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRS NET &EEE) που 
συντονίζεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης του 
ΕΜΠ. Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε τη δημιουργία ενός ενιαίου και 
αξιόπιστου επιστημονικού συστήματος συλλογής και εναρμόνισης δεδομένων 
που αφορούν στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ. Στο έργο συμμετέχουν κορυφαίοι 
ερευνητικοί φορείς γύρω από θέματα ενεργειακής πολιτικής εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Fraunhofer – ISI, FZJ, Senternovem, Un - Vienna, 
Ademe, Polimi, Risoe, Ec-brec, EC-JRC, κλπ.). Τα δεδομένα αφορούν σε 
τεχνο-φυσικά δεδομένα, σε κοινωνικά δεδομένα και σε δεδομένα Έρευνας και 
Ανάπτυξης (Ε&Α) εντός της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης [1]. 
  
Επιπλέον, τα αποτελέσματα των ποιοτικών δεικτών καθώς επίσης και οι 
αποδόσεις των κριτηρίων της πέμπτης συνιστώσας της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας είναι βασισμένα σε συμπεράσματα που προέρχονται από τις 
συνεχείς τα τελευταία χρόνια συναντήσεις εργασίας [2] και συνέδρια [3,4,5] 
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της επιστημονικής ομάδας εμπειρογνωμόνων από όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος εναρμόνισης 
ενεργειακών δεδομένων που συντονίζεται από το ερευνητικό κέντρο Joint 
Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC-JRC).  
 
Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται αρχικά τα 
χαρακτηριστικά του συνολικού πεδίου εφαρμογής και αιτιολογείται η επιλογή 
της συγκεκριμένης εφαρμογής. Έπειτα παρουσιάζονται η παρούσα κατάσταση 
του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των κρατών μελών αυτών, η εφαρμογή 
της μεθοδολογίας και τα αποτελέσματα που απορρέουν από την εφαρμογή. 
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5.2 Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
  

5.2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 Στη περιοχή αξιοσημείωτη είναι η σχετικά σταθερή πρωτογενής παραγωγή, η
οποία βασίζεται κατά κύριο ρόλο στα στερεά καύσιμα όπως περιγράφεται από 
τους Patlitziana et al. [6]. Συγκεκριμένα, η Πολωνία έχει το υψηλότερο 
ποσοστό άνθρακα παγκοσμίως στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ μεγάλη 
είναι η συμμετοχή του άνθρακα στο ενεργειακό ισοζύγιο της Τσεχίας.
Επιπλέον, μεγάλη είναι η εξάρτηση από πετρελαιοειδή με την Μάλτα και την
Κύπρο να εξαρτώνται απόλυτα από τις εισαγωγές υδρογοναθράκων. Η 
εξάρτηση εισαγωγών της Σλοβακίας είναι πάνω από το 60%, ενώ της 
Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Σλοβενίας πάνω από 50%.
Μία ειδική περίπτωση μειωμένης εξάρτησης είναι της Εσθονίας, λόγω της
μεταλλείας και της εσωτερικής καύσης σχιστόλιθου πετρελαίου [7].  
 
Ωστόσο, ο μέσος όρος ενεργειακής εξάρτησης των συγκεκριμένων χωρών
είναι χαμηλότερος από εκείνον της ΕΕ των 15, εξαιτίας της διαθεσιμότητας 
παραδοσιακών πηγών (στερεών και βιομάζας) στις περισσότερες χώρες. Αυτό 
βέβαια θα αλλάξει σταδιακά εξαιτίας της αυξανόμενης χρήσης του φυσικού
αερίου στις νέες κατοικίες και του πετρελαίου στον αναπτυσσόμενο τομέα των 
μεταφορών. Συγκεκριμένα, στον τομέα του φυσικού αερίου ορισμένων χωρών 
(π.χ. της Πολωνίας) έχουν υπογραφτεί μακροπρόθεσμα συμβόλαια (take or
pay – contracts) με μη-εγχώριους προμηθευτές (κυρίως από τη Ρωσία). 
 
Επιπλέον, ενώ πολλές χώρες στη ΕΕ-15 αποφάσισαν να καταργήσουν 
σταδιακά την πυρηνική ενέργεια μετά την καταστροφή του Chernobyl το 1986,
μόνο η Πολωνία ακολούθησε τέτοιες πολιτικές, μεταξύ των νέων και 
υποψηφίων κρατών μελών. Αυτό συνέβη όταν περισσότεροι από 85% των 
κατοίκων στο προάστιο Gdanisk είχαν ψηφίσει σε ένα δημοψήφισμα το 1990
εναντίον της ήδη κατά ένα τμήμα κτισμένης εγκατάστασης πυρηνικής
ενέργειας. Ωστόσο, υπάρχουν κράτη μέλη χωρίς πυρηνικές εγκαταστάσεις,
όπως η Λετονία και η Κύπρος.  
 
Η σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας στη διαδικασία προσχώρησης 
στην ΕΕ έγινε μέρος των συμφωνιών προσθήκης. Πρόσφατα, η Λιθουανία 
αποφάσισε να καταργήσει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Σήμερα
συνολικά υπάρχουν 26 αντιδραστήρες στις προστιθέμενες χώρες και άλλος 
ένας είναι υπό κατασκευή στη Ρουμανία (Cernavoda 2). Ως το 2009 οκτώ 
αντιδραστήρες πρέπει να κλείσουν με την οικονομική υποστήριξη από την
τράπεζα European Bank for Reconstruction and Development - EBRD. Αυτή η 
απαίτηση από την ΕΕ θα μπορούσε να γίνει ένας από τους καθοριστικότερους 
παράγοντες για μελλοντική ανάπτυξη του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης
των ενεργειακών εταιριών.  
 
Τέλος, σημαντικό ποσοστό στην πρωτογενή παραγωγή έχουν τα 
υδροηλεκτρικά ενώ η βιομάζα καλύπτει κυρίως θερμικές ανάγκες.  
 
Στο σύνολο των κρατών μελών, η εξέλιξη της συνολικής πρωτογενούς 
προσφορά ενέργειας και της ακαθάριστης ενεργειακής κατανάλωσης 
φαίνονται στο Σχήμα 5.1. Η εξέλιξη  της συνολικής ακαθάριστης ενεργειακής 
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κατανάλωσης σε ΕΕ-15, ΕΕ-25 και ΕΕ-28 φαίνεται στο Σχήμα 5.2. 
 

Σχήμα 5.1: Εξέλιξη Πρωτογενούς Προσφοράς Ενέργειας και Ακαθάριστης Ενεργειακής 
Κατανάλωσης στο σύνολο των Νέων και Υποψηφίων Κρατών Μελών (ΚΤΙΠ) 
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Σχήμα 5.2: Εξέλιξη Ακαθάριστης Ενεργειακής Κατανάλωσης σε ΕΕ-15, ΕΕ-25, ΕΕ-28 (ΚΤΙΠ) 
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 Πηγή: Eurostat, Energy Balance Sheets 2002-2003, 2005 [8]

 Σε ότι αφορά στις ΑΠΕ, σημαντικό ποσοστό στην πρωτογενή παραγωγή έχουν
τα υδροηλεκτρικά, ενώ η βιομάζα καλύπτει κυρίως θερμικές ανάγκες αν και 
παραμένει μικρή σε σχέση με το μεγάλο δυναμικό της περιοχής. Ακολουθεί η 
γεωθερμία, η χρήση της οποίας παράγει περίπου 1.500 ΚΤΙΠ κάθε έτος, ενώ η
προερχόμενη από φωτοβολταικά και αιολικά ενέργεια είναι σχεδόν μηδενική.  
 
Η παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικά είναι μεγάλη στις τρεις υπό ένταξη 
χώρες, όπως και η χρήση της βιομάζας, όπως φαίνεται στα παρακάτω 
Σχήματα 5.3 και 5.4. 
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Σχήμα 5.3: Εξέλιξη Πρωτογενούς Προσφοράς ΑΠΕ στο σύνολο των Νέων και Υποψηφίων 
Κρατών Μελών (ΚΤΙΠ) 
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Σχήμα 5.4: Εξέλιξη Πρωτογενούς Προσφοράς ΑΠΕ σε ΕΕ-15, ΕΕ-25, ΕΕ-28 (ΚΤΙΠ) 
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 Πηγή: Eurostat, Energy Balance Sheets 2002-2003, 2005 [8]

 
Η παραγωγή ηλεκτρισμού Βασίζεται στη διαρκώς αυξανόμενη χρήση στερεών 
από τα οποία παράγεται συνεχώς περισσότερη από τη μισή ηλεκτρική ενέργεια
των χωρών. Οι υδρογονάνθρακες ακολουθούν με μεγάλη διαφορά, με την τιμή 
των υγρών καυσίμων όμως να μειώνεται σε αντίθεση με το φυσικό αέριο. 
Περίπου διπλάσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας - σε σχέση με την 
παραγόμενη από φυσικό αέριο ενέργεια - παράγεται από χρήση ΑΠΕ, με τη 
χρήση τους όμως να περιορίζεται σταδιακά. Η εξέλιξη της συνολικής
εγκατεστημένης ισχύς για παραγωγή ηλεκτρισμού σε ΕΕ-15, ΕΕ-25 και ΕΕ-28 
φαίνεται στο Σχήμα 5.5. 
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Σχήμα 5.5: Εγκατεστημένη Ισχύς Παραγωγής Ηλεκτρισμού σε ΕΕ-15, ΕΕ-25, ΕΕ-28 (MW) 
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Το μεγαλύτερο μέρος της τελικής ενεργειακής ζήτησης οφείλεται στις ανάγκες 
του τριτογενή - οικιακού τομέα, όπως φαίνεται από το παρακάτω Σχήμα 5.6. 

Σχήμα 5.6: Τελική Κατανάλωση σε ΕΕ-15, ΕΕ-25, ΕΕ-28 (ΚΤΙΠ) 
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 Πηγή: Eurostat, Energy Balance Sheets 2002-2003, 2005 [8]

5.2.2 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 Οι ενεργειακές εταιρίες στις παραπάνω χώρες παρουσίαζαν πολύ μικρή 
δραστηριοποίηση έως το 1995. Η κατάσταση βελτιώθηκε και αυτό οφείλεται
κυρίως στην Τσεχία, στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Τα επόμενα χρόνια 
αναμενόταν να υπάρξει μεγάλη αύξηση της ζήτησης περιβαλλοντικών
προϊόντων και υπηρεσιών στις χώρες αυτές χωρίς όμως τελικά να συμβούν 
εντυπωσιακές αλλαγές.  
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Σήμερα, οι  ευρωπαϊκές εταιρίες αναμένεται να συνεχίσουν την επέκταση της
παρουσίας τους στις χώρες αυτές κυρίως μέσω κοινοτικών προγραμμάτων
χρηματοδότησης. 
 

5.2.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Κινητήριος μοχλός των χωρών αυτών για την ανάπτυξη των τομέων ΑΠΕ-ΕΞΕΝ 
είναι η ανάγκη να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της ΕΕ. Συγκεκριμένα, σήμερα 
φαίνεται ότι οι στόχοι για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ είναι πολύ 
αισιόδοξοι για τις περισσότερες χώρες. Η Πολωνία χρειάζεται να τριπλασιάσει
την ικανότητά της για ΑΠΕ, ενώ η Εσθονία πρέπει να αυξήσει το μερίδιό της σε 
ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά 25%.  
 
Για την ικανοποίηση των παραπάνω στόχων, προνομιακή φορολογική παροχή 
όπως για παράδειγμα ένας μειωμένος φόρος για τους παραγωγούς ΑΠΕ (π.χ.
Μάλτα, Ουγγαρία) είναι το πιο κοινό και συχνά το μοναδικό μέτρο πολιτικής 
ενίσχυσης, όπως περιγράφεται από τον Bechberger [9]. Επιπλέον, έξι νέες 
χώρες έχουν παρουσιάσει συστήματα τιμολόγησης για σύνδεση στο δίκτυο
(feed in tariffs) και συγκεκριμένα η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, 
η Λετονία και η Σλοβενία. Στην Τσεχία και στη Σλοβενία, η τιμή παροχής 
ενέργειας από ΑΠΕ στο δίκτυο είναι συγκριτικά υψηλή. Οι εγκαταστάσεις 
υδροηλεκτρικής ενέργειας παίρνουν τη χαμηλότερη, οι φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις την υψηλότερη, ενώ αντίθετα στην Ουγγαρία και στην Εσθονία
δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ. Στην
Τσεχία και στη Σλοβενία οι επενδυτές διστάζουν επειδή δεν νιώθουν ασφάλεια
για τις επενδύσεις τους. Και οι δύο χώρες καθορίζουν την ανταμοιβή σε μία
ετήσια βάση, σε αντίθεση με το Ουγγρικό σύστημα τιμολόγησης, το οποίο
ισχύει για οκτώ χρόνια και το σύστημα τιμολόγησης της Εσθονίας, το οποίο 
ισχύει για 7 χρόνια (βιομάζα, υδροηλεκτρική ενέργεια) και για 12 χρόνια (οι 
υπόλοιπες ΑΠΕ), αντίστοιχα. Η Λετονία πριν δύο χρόνια πέρασε από ένα υπερ-
εκτιμημένο σύστημα τιμολόγησης που περιελάμβανε εγγυήσεις οκτώ χρόνων
για τις επενδύσεις ΑΠΕ σε ένα υβριδικό σύστημα συνδυάζοντας τα συστήματα
τιμολόγησης με ετήσιους διαγωνισμούς - προσφορές ανάθεσης έργων παροχής 
ενέργειας από ΑΠΕ (με συγκεκριμένα όρια που προκαθορίζονται ανάλογα με
τις ανάγκες κάθε χρόνο). Η Πολωνία αντικατέστησε το προηγούμενο σύστημα 
τιμολόγησης για σύνδεση με το δίκτυο με ένα σύστημα ποσόστωσης. Σύμφωνα
με αυτή την υποχρέωση, το μερίδιο των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
πρέπει να τριπλασιαστεί μέσα σε μία μόνο δεκαετία. 
 
Οι στόχοι της ΕΕ είναι στόχοι που συνδέονται και με την ΕΞΕΝ, όπου 
χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης της ηλεκτρικής κυρίως ενέργειας
επιδιώκονται. Πολλές από τις χώρες αυτές έχουν κατάλληλα προγράμματα 
πολιτικής που αποβλέπουν στην επιβολή χρεώσεων και φόρων στη βιομηχανία
και στα νοικοκυριά για την απόκτηση πόρων που θα διατεθούν σε
περιβαλλοντικά φιλικές ενεργειακές επενδύσεις.  
 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Bertoldi [10], έχουν αρχίσει να λαμβάνονται 
μέτρα ενεργειακής υποστήριξης στα νέα κράτη (π.χ. μειωμένος φόρος
προστιθεμένης αξίας για τη θέρμανση αγροτικής περιοχής, φοροαπαλλαγές 
για εξοπλισμό ΕΞΕΝ κλπ.). Η διακοπή παροχής αυτών των επιχορηγήσεων θα
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παρείχε περαιτέρω κίνητρα για να αυξηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα και να
μειωθεί η ενεργειακή χρήση, αν και από την άλλη τα συγκεκριμένα μέτρα 
πρέπει να υπάρχουν εξασφαλίζοντας δυνατότητα προσέγγισης για τους
χαμηλού εισοδήματος τομείς του πληθυσμού.  
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Στην περιοχή υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες επενδυτικής υποστήριξης της 
βιομάζας η οποία είναι σε ένα πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και της 
υδροηλεκτρικής ενέργειας που έχει εν’ μέρει αναπτυχθεί. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι μία πρώτη εμπειρία παράλληλης καύσης βιομάζας σε
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από άνθρακα χρηματοδοτείται στην
Ουγγαρία, ενώ στην Πολωνία ενισχύονται επενδύσεις για περισσότερες από 
100.000 εγκαταστάσεις θερμότητας από βιομάζα μικρής κλίμακας.  
 
Επιπλέον, η δυνατότητα επενδύσεων αιολικής ενέργειας, τόσο στην ενδοχώρα
όσο και παράκτια, είναι αρκετά υψηλή στα κράτη τα οποία έχουν ακτές. 
Επιπλέον, ακόμα και οι χώρες που περιβάλλονται από στεριά, όπως η Τσεχία,
η Ουγγαρία και η Σλοβακία, έχουν αξιόλογο δυναμικό. 
 
Ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την εξέλιξη των ΑΠΕ στα νέα
κράτη μέλη είναι η έλλειψη εσωτερικών χρηματοοικονομικών πηγών, εφόσον 
εξαρτώνται περισσότερο από εξωτερικούς παράγοντες για την
πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλών κεφαλαίων, όπως αιολικά πάρκα ή 
γεωθερμικές εγκαταστάσεις, από ό,τι οι δυτικές ευρωπαϊκές χώρες.  
 
Γενικά, παρατηρείται αργή απορρόφηση των κονδυλίων από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία της ΕΕ στα προγράμματα βιώσιμης ενέργειας, έλλειψη ποικιλίας και 
απουσία κεντρικής στρατηγικής. Η μέχρι τώρα χρηματοοικονομική υποστήριξη 
του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης αφορά κυρίως τις Τσεχία, Πολωνία,
Κύπρος, Ουγγαρία και Λετονία. Σαν αποτέλεσμα, η Κύπρος έχει περισσότερους 
συλλέκτες ηλιακής ενέργειας εγκαταστημένους ανά άτομο από κάθε άλλη
χώρα στον κόσμο. Επιπλέον, η Τσεχία είναι πρωτοπόρος στον τομέα
βιολογικών καυσίμων, εφόσον ήδη τα ποσοστά της ανέρχονται στο 7% όλων
των καυσίμων αυτοκινήτων. Η Ουγγαρία είναι πρωτοπόρος στη γεωθερμική
ενέργεια για θέρμανση περιοχών σε μόλις εννέα πόλεις [11]. 
 
Εντούτοις, υπάρχουν διάφορες εξωτερικές δυνατότητες οικονομικής
υποστήριξης όπως για παράδειγμα ο Global Environment Facility (GEF) και η 
World Bank που χρηματοδοτούν επενδύσεις ΑΠΕ-ΕΞΕΝ. Επιπλέον, η European 
Bank for Reconstructionand Development (EBRD) έχει παράσχει τη
χρηματοδότηση σε 14 ιδιωτικές και μια κρατική εταιρία παροχής ενεργειακών
υπηρεσιών στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στην Τσεχία, στη 
Λιθουανία και στη Ρουμανία. Πολλοί διεθνείς δράστες, όπως η International
Finance Corporation / Global Environment Facility (IFC/GEF) και η US Agency 
for International Development (USAID) ενέργησαν υποστηρικτικά, μέσω
διαφορετικών προγραμμάτων, για την προώθηση του περιβάλλοντος των 
εταιριών που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες στα συγκεκριμένα κράτη μέλη.  
 
Η διεθνής εταιρία χρηματοδότησης International Finance Corporation (IFC)
ανέπτυξε το πρόγραμμα Commercializing Energy Efficiency Finance (CEEF), το 
οποίο εφαρμόστηκε σε πέντε γειτονικά νέα κράτη μέλη (Λετονία, Λιθουανία,
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Εσθονία, Τσεχία και Σλοβακία) στο τέλος του 2002, με στόχο να υποκινηθούν
οι επενδύσεις που μπορούν να αναλάβουν οι εταιρίες παροχής ενεργειακών
υπηρεσιών, ενώ η Ουγγαρία έγινε μέλος του προγράμματος CEEF το 2005 [10]. 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Οι δυσκολίες στο κοινωνικό / πολιτιστικό περιβάλλον δραστηριοποίησης των
ενεργειακών εταιριών στις περισσότερες προστιθέμενες χώρες συνδέονται με
την δυσμενή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την απουσία σχετικής 
ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής και έλλειψη προσπαθειών δημόσιας
πληροφόρησης. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι στις ανατολικές ευρωπαϊκές
χώρες φοβούνται ότι η υποστήριξη των παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ και
των εταιριών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών θα αυξήσει τις τιμές της
ενέργειας. Στη Σλοβενία και στη Σλοβακία, για παράδειγμα, υπήρχε αντίσταση
από περιβαλλοντικές ομάδες εναντίον της κατασκευής μεγάλης κλίμακας
έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας. Στη Λετονία υπήρξε μία μεγάλη 
κινητοποίηση εναντίον ενός κατασκευασμένου αιολικού πάρκου [12]. 
 
Παρόλο αυτά, σύμφωνα με τη μελέτη του ECOTEC [13] (η οποία παρουσιάζει 
τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την απασχόληση γύρω από
περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες για τις 13 νέες και υποψήφιες χώρες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση), η άμεση απασχόληση σε ΑΠΕ-ΕΞΕΝ ήταν περίπου 770.000 
εργαζόμενοι όπου το 60% ήταν σε περιβαλλοντικές υπηρεσίες και  το υπόλοιπο
40% ήταν στην παραγωγή προϊόντων ή υποδομών απαραίτητων για τη σωστή
παροχή υπηρεσιών.  
 
Η παραπάνω μελέτη κατέληξε στην εκτίμηση ότι η απασχόληση σε αυτούς 
τομείς  θα αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό. Σε όλα τα νέα και υποψήφια κράτη 
μέλη, πλην της Κύπρου, της Κροατίας και της Μάλτας, το πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης PHARE χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, 
σχετικά με τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, για τα στελέχη των εταιριών
και το Charles Mott Foundation χρηματοδότησε ένα εγχειρίδιο σχετικά με την
ανάπτυξη έργων ΕΞΕΝ. Οι δραστηριότητες για την ενίσχυση της εκπαίδευσης
αλλά και πληροφόρησης που συσχετίζεται με τις ενεργειακές εταιρίες στην
Εσθονία, έχουν ξεκινήσει από το 1999 και μπορούν να χαρακτηριστούν ως
αρκετά επιτυχημένες. Στην Κροατία, η εκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων στον
ενεργειακό τομέα εκτελείται συστηματικά και με έναν οργανωμένο τρόπο, 
βελτιώνοντας έτσι τη γνώση για τη διαχείριση της ενέργειας, την οικονομική
και κοινωνική στάση απέναντι στις ενεργειακές εταιρίες. Η πληροφόρηση του 
κοινού πραγματοποιείται από τα ενεργειακά κέντρα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Πολωνία, η οποία 
περιλαμβάνει 50 τοπικούς συλλόγους (οργανωτικές μονάδες), πληροφόρηση
και κέντρα διασκέψεων, σεμινάρια και νομικές συμβουλές [14].  
 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Παρά την μικρή ανάπτυξη και τις παρούσες δυσκολίες, υπάρχουν λόγοι για 
αισιοδοξία για τη μελλοντική ανάπτυξη της συγκεκριμένης διάστασης του
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών στα νέα και 
υποψήφια κράτη μέλη.  
 
Η τεχνολογία για την υδροηλεκτρική ενέργεια συνεχώς αναπτύσσεται και έχει 
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ήδη χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη έκταση σε πολλά νέα κράτη. Επιπλέον, υπάρχει
ήδη μία παράδοση για έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα βιομάζας για θέρμανση,
αφού σήμερα παρουσιάζονται δυνατότητες για περαιτέρω δραστηριοποίηση
στον τομέα της βιομάζας σε χώρες με μεγάλους δασικούς τομείς και τομείς 
γεωργίας, όπως στη Βουλγαρία, στην Τσεχία, στην Ουγγαρία, στη Λιθουανία,
στην Πολωνία και στη Ρουμανία. Επίσης, κατάλληλος εξοπλισμός λεβήτων
καθώς επίσης υδροστρόβιλοι κατασκευάζονται στη Λετονία και στη Σλοβενία. 
 
Επιπλέον, η Ουγγαρία έχει το υψηλότερο δυναμικό γεωθερμικής ενέργειας και
μαζί με την Πολωνία παρουσιάζουν σχετικά ικανοποιητική τεχνολογική 
ανάπτυξη μεταξύ των νέων και υποψηφίων χωρών. Επιπροσθέτως, υπάρχουν 
ηλιακοί συλλέκτες που κατασκευάζονται εγχώρια στην Κύπρο, αλλά και στην 
Ουγγαρία, στη Σλοβακία και στην Πολωνία. Έτσι, η θέρμανση με ηλιακή
ενέργεια ανθίζει στην Κύπρο και παρουσιάζει ιδιαίτερη άνθιση στην Πολωνία,
σε αντίθεση με τη φωτοβολταϊκή ενέργεια, η οποία θεωρείται ακριβή 
πολυτέλεια και έχει μικρή τεχνολογική ανάπτυξη στην περιοχή [8]. 
 
Στο πλαίσιο των μελλοντικών τεχνολογικών σχετικών προγραμμάτων, ένας
μεγάλος αριθμός ερευνητικών έργων αναπτύσσεται σε Εσθονία και Κροατία,
ενώ σε δήμους της Βουλγαρίας δοκιμάζονται πιλοτικά έργα παροχής
ενεργειακών υπηρεσιών, τα οποία αφορούν στον φωτισμό δρόμων και τη 
θέρμανση περιοχών με νέες τεχνολογίες. Τα προγράμματα πρωτοβουλίας για
τη βελτίωση της αποδοτικότητας του φωτισμού ELI - Efficient Lighting 
Initiative και Clearcontract, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην έρευνα και στην 
ανάπτυξη της έννοιας των εταιριών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών στη
Λετονία. Στη Λιθουανία, πραγματοποιήθηκαν προγράμματα για τη βελτίωση
της διαδικασίας ενεργειακών επιθεωρήσεων και ελέγχων σε κτήρια,
προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της κατανάλωσης 
ενέργειας [15]. 
 
Επιπλέον, στη Σλοβακία, οι ενεργειακές επιθεωρήσεις που
πραγματοποιήθηκαν μέχρι στιγμής στη βιομηχανία δεν παρέχουν αξιόπιστα
στοιχεία για τον προσδιορισμό της ροής ενέργειας και τη γενική κατανάλωση,
ώστε να προσδιοριστούν οι δυνατότητες και τα μέτρα εξοικονόμησης
ενέργειας. Στον οικιακό τομέα, είναι συχνά δύσκολο για τους χρήστες να
ελέγξουν την κατανάλωσή τους, λόγω της μεθόδου τιμολόγησης που
χρησιμοποιούνται. Τέλος, πραγματοποιείται αυτή την περίοδο σημαντική
έρευνα σχετικά με το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας των καταναλωτών
στη Ρουμανία [9]. 
 

5.2.4 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Η περαιτέρω εξέλιξη του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών
εταιριών στα νέα και υποψήφια κράτη μέλη εξαρτάται από την πορεία προς 
μια πλήρως απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, η οποία δεν έχει προχωρήσει 
ικανοποιητικά. Ωστόσο, η τρέχουσα ιδιωτικοποίηση των δικτύων μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να επιτρέψει την αναβάθμιση των δικτύων 
και του άλλου εξοπλισμού.  Η ιδιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας αναμένεται να βοηθήσει επίσης να 
αυξηθεί η απόδοση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [16]. 
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Ένα μέτρο για καλύτερη ανταγωνιστικότητα των παραγωγών ενέργειας από 
ΑΠΕ που έχει αρχίσει να επιδιώκεται είναι η άρση των επιδοτήσεων για τα
παραδοσιακά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια, ώστε να αποφεύγονται οι
στρεβλώσεις στις τιμές της αγοράς και η εσωτερίκευση του εξωτερικού
κόστους. Ωστόσο επιδιώκεται αύξηση στις τιμές ενέργειας η οποία όμως 
πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα υποστήριξης για τον πληθυσμό χαμηλού 
εισοδήματος που εξασφαλίζουν την παροχή ενέργειας. Στα περισσότερα κράτη 
– μέλη ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης
των ενεργειακών εταιριών είναι οι διαδικασίες αδειών. Στην Πολωνία για 
παράδειγμα, απαιτούνται μεταξύ 10 και 16 διαφορετικών αδειών σε τοπικό,
περιφερειακό και επαρχιακό επίπεδο για μία αίτηση παραχώρησης στο Energy
Regulatory Authority για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών [17]. 
 
Η διοικητική ευθύνη για τις ΑΠΕ εναπόκειται στο εκάστοτε Υπουργείο 
Οικονομικών σε περίπου όλα τα νέα και υποψήφια μέλη. Αυτό θα μπορούσε να 
είναι ένα εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ, επειδή υπάρχουν
συχνά στενές σχέσεις μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και των 
παραδοσιακών επιχειρήσεων εφοδιασμού ενέργειας. Συνήθως, οι Υπουργοί
Οικονομίας επιδιώκουν την οικονομική ανάπτυξη η οποία έρχεται πολλές
φορές σε αντίθεση με την απελευθερωμένη αγορά και την ανάπτυξη των ΑΠΕ, 
οι οποίες εξακολουθούν να είναι ακριβότερες από την παραδοσιακή ενέργεια
και από την ενέργεια ουρανίου (αν αγνοηθούν οι εξωτερικές δαπάνες) [18].  
 

 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 Οι συγκεκριμένες χώρες είχαν φτάσει (εκτός της Σλοβενίας και με δεδομένο
ότι η Μάλτα και η Κύπρος δεν έχουν στόχους Κιότο) σε μία πολύ υψηλότερη 
μείωση εκπομπών CO2 από ό,τι είχαν δεσμευτεί στο Πρωτόκολλο του Κιότο (με
εξαίρεση τη Σλοβενία) λόγω της οικονομικής τους αναδόμησης. Στο Πίνακα 5.1 
φαίνεται ο στόχος, η απόκλιση για κάθε χώρα. 

Πίνακας 5.1: Εκπομπές GHGs (εκ. Τόνους) 

Χώρα 1990 2004 Στόχος 2008-12 Μεταβολή 1990-2004 

Κύπρος* 6,0 8,9 - 48,2%

Εσθονία 42,6 21,3 -8% -50%

Λετονία 25,9 10,7 -8% -58,5%

Λιθουανία 50,9 20,3 -8% -60,1%

Μάλτα* 2,2 3,2 - 45,9%

Ουγγαρία 122,2 83,1 -6% -32%

Πολωνία 565,3 386,4 -6% -31,6%

Σλοβακία 73,2 51,0 -8% -30,3%

Σλοβενία 20,2 20,1 -8% -0,8%

Τσεχία 196,3 147,1 -8% -25,1%

Βουλγαρία 161,1 141,6 -8% -12,1%

Ρουμανία 264,9 211,4 -8% -20,2%
 *Η Μάλτα και η Κύπρος δεν έχουν στόχους

 Πηγή: European Environment Agency: EU greenhouse gas emissions increase for second year in a 
row: Industry and Transport drive Europe's increase, 2006 [19]

 Οι κυριότερες δράσεις μείωσης αερίων του θερμοκηπίου στην τελική ζήτηση
συσχετίζονται με την εισαγωγή του φόρου CO2 και με το Εθνικό Σχέδιο 
Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Μία ειδική
καινοτομία παρατηρείται στη Σλοβενία, η οποία έχει εισαγάγει την επιβολή
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φόρου CO2 ανάλογη προς την περιεκτικότητα του άνθρακα, μέτρο που κάνει
τις ΑΠΕ να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές. Η Εσθονία έχει εισαγάγει 
αντίστοιχο φόρο από το 2002 και η Λετονία από το 2005. Εντούτοις, ο φόρος
θα εφαρμοστεί στους τομείς που δεν καλύπτονται από το εθνικό σχέδιο
κατανομής. Ο εσθονικός φόρος του CO2 συνδέεται με τον τομέα της ενέργειας 
που καλύπτεται από την πρώτη φάση (2005-2007) του εθνικού σχεδίου 
κατανομής. 
 
Επιπλέον, η περιοχή έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της
πειραματικής εφαρμογής των Προγραμμάτων από Κοινού (ΠΚ). Με βάση την 
εμπειρία, ένα μεγάλο μέρος των έργων ΠΚ στις συγκεκριμένες χώρες εστιάζει 
στις ΑΠΕ και σε μικρής κλίμακας έργα ΕΞΕΝ. Στις Βαλτικές Χώρες (κυρίως 
Λετονία και Εσθονία) το ποσοστό επιτυχίας του μηχανισμού είναι πολύ
υψηλότερο από ο γενικός μέσος όρος ανάπτυξης.  
 
Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία στην Ανατολική Ευρώπη δείχνει ότι τα κόστη 
συναλλαγής (transaction costs) των προγραμμάτων είναι πολύ υψηλά και ότι η
έλλειψη υποδομής στη χώρα υποδοχής μπορεί να παρακωλύσει σοβαρά τη
ανάπτυξη των έργων ΠΚ. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πειραματικής 
φάσης εφαρμογής του μηχανισμού ΠΚ, η Λετονία φιλοξένησε τα περισσότερα
έργα. Από συνολικά 27 έργα σε συνεργασία με τη Γερμανία, τη Σουηδία και
την Ολλανδία, 16 βρίσκονται στον τομέα των ΑΠΕ. Ένα από τα περισσότερο 
επιτυχημένα ΠΚ ήταν το σουηδικό πρόγραμμα στη Βαλτική. Μετά τους 
Σουηδούς, οι Ολλανδοί ήταν οι πιο ενεργοί επενδυτές στα ΠΚ στην Ανατολική
Ευρώπη και γρήγορα ανέπτυξαν επενδυτικά σχέδια με το πρόγραμμα ERUPT 
(ERU Purchasing Tender). Σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Δανίας ένα 
φιλόδοξο ΠΚ - πρόγραμμα αιολικής ενέργειας 60 MW σχεδιάζεται στην 
Πολωνία, το οποίο σχεδόν θα διπλασίαζει την ικανότητα αιολικής ενέργειας
[20]. 
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5.3 ΕΣΘΟΝΙΑ 
  

5.3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 Η Εσθονία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμων, εφόσον
δεν έχει αποθέματα αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι ΑΠΕ 
συμμετέχουν ελάχιστα (~0,2%) στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Ωστόσο, η χώρα 
είναι πλούσια σε δάση (περίπου 50% της συνολικής έκτασής) και έχει μια 
υψηλή δυνατότητα για παραγωγή ενέργειας από το ξύλο - καυσόξυλο, 
υποπροϊόντα ξύλου, υπολείμματα και απόβλητα [21]. Τα ενεργειακά 
χαρακτηριστικά της Εσθονίας αποτυπώνονται στα παρακάτω Σχήματα 5.7-
5.10. 

Σχήμα 5.7: Πρ. Παραγωγή & Ακ. Κατανάλωση 
– ΕS (ΚΤΙΠ) 

Σχήμα 5.8: Παραγωγή Ηλεκτρισμού – ΕS 
(GWh) 
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5.3.2 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 
Η μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρία είναι η Eesti Energia Ltd. (AS Eesti Energia),
που είναι 100% κρατικής κυριότητας και ασχολείται με τη διανομή και πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Επίσης μεγάλες εταιρίες είναι η Eesti
Põlevkivi Ltd. και η Narva Electric Power Plants Ltd η οποία παράγει την
ηλεκτρική ενέργεια και τη θερμότητα. Οι σημαντικότερες εταιρείες που 
ασχολούνται με την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στη χώρα είναι η AS 
Generaator, η Puitbrikett OÜ και η Goverlink Oy. Επιπλέον, η έννοια της ΕΠΕΥ 
στην Εσθονία πρωτοεμφανίστηκε το 1986 και το 2003 ο αριθμός των εταιριών,
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αγορά ήταν 20 εταιρίες με
χαρακτηριστικότερες τις EERI, EBA, SA Archimedes, Stalz Engineering OÜ και 
CECED Eesti [3,4]. 
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5.3.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Η Εσθονία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Μαΐου 2004, 
ενώ το 1998 υπέγραψε το Πρωτόκολλο του Κιότο και τη Συνθήκη Πλαισίου των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Το Πρωτόκολλο του Κιότο
επικυρώθηκε από το κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2002. Η χώρα είναι μέλος
του World Trade Organisation, το 2004 έγινε αποδεκτή ως μέλος του 
οργανισμού North Atlantic Treaty Organisation και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε 
συνεργασίες [1]. 
 
Το Εθνικό Περιβαλλοντικό Στρατηγικό Σχέδιο της Εσθονίας (NES), το οποίο 
εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το 1997, είναι το σημαντικότερο έγγραφο όσον 
αφορά στη διαδικασία χάραξης ενεργειακής πολιτικής. Τον Φεβρουάριο του 
1998, ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης για τα εσθονικά καύσιμα 
καθορίζει το ρόλο των ΑΠΕ μαζί με τη τύρφη στην προσφορά πρωτογενούς 
ενέργειας και θέτει ως στόχο την αύξηση των ΑΠΕ μέχρι το έτος 2010.
Προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από ΑΠΕ (στόχος 5,1% το 2010), η παράγραφος 59 του νόμου αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεώνει τους διαχειριστές του δικτύου σε αγορά 
όλης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ (παραγωγούς 
διασυνδεμένους στο δίκτυο). Στην χώρα δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι 
παραγωγοί από ΑΠΕ, κάτι που αναμένεται να συμβεί με το νέο πρόγραμμα
feed-in-tariff που ετοιμάζεται με βάση της εμπειρία της ΕΕ των 15 στις 
επιδοτήσεις των συμβατικών καυσίμων. Επιπλέον, το πράσινο πιστοποιητικό 
ενεργειακών παραγωγών διανέμεται σε όλους τους παραγωγούς 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας που πωλούν την παραγόμενη ενέργεια στην
AS Eesti Energia, ενώ έμφαση δίνεται στα βιοκαύσιμα με ανάλογη ρύθμιση
(excise-tax exemptions) [22]. 
 
Το 2001 τέθηκε σε ισχύ ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής για το πρόγραμμα 
στόχων ΕΞΕΝ (IPECTP) με περίοδο εφαρμογής έως το τέλος του 2006. Ο νόμος 
για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα του Εξοπλισμού τέθηκε σε ισχύ το 2001, 
ενώ τελευταία ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση της συμπαραγωγής
αξιοποιώντας το δυναμικό της βιομάζας. 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Το δυναμικό ΑΠΕ στην Εσθονία είναι υψηλό, αλλά έχει αξιοποιηθεί ελάχιστα
και έντονη παρουσιάζεται η ανάγκη επενδυτικής ενίσχυσης για την πλήρη 
αξιοποίηση του. Η Εσθονία είναι έντονα δασώδης ενώ δυνατότητες 
επένδυσεων παρουσιάζονται για την παραγωγή βιοκαυσίμων για λόγους
μεταφορών, κυρίως όσον αφορά στο βιοντίζελ και στην αιθανόλη. Οι σπόροι 
ελαιοκράμβης είναι μια βασική καλλιέργεια στην Εσθονία, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υψηλής ποιότητας βιοντίζελ. Επιπλέον, η
Εσθονία έχει ένα αξιοποιήσιμο δυναμικό αιολικής ενέργειας (θεωρητικό 
δυναμικό πάνω από 3 TWh/έτος), με μια πιθανή εγκατεστημένη αιολική 
ικανότητα 550 MW [4].  
 
Στη χώρα είχε δοθεί το ποσό των 1 Μ€ από το ταμείο συνοχής της ΕΕ το 2004,
ενώ επιπλέον αξίζει να αναφερθεί η προσπάθεια της διεθνούς εταιρίας
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χρηματοδότησης International Finance Corporation (IFC), με την υποστήριξη 
της Global Environment Facility (GEF), η οποία ανέπτυξε το πρόγραμμα 
Commercializing Energy Efficiency Finance (CEEF) με σημαντικά αποτελέσματα 
στην ΕΞΕΝ [3]. 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 
Στην Εσθονία παρατηρείται βαθμιαία μείωση του πληθυσμού, ενώ το ποσοστό 
αστικού πληθυσμού ανέρχεται σε ~70%. Επίσης, το εισόδημα των πολιτών της 
Εσθονίας είναι ακόμα πολύ χαμηλό σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό βιοτικό
επίπεδο ενώ το ποσοστό ανεργίας το 2002 ήταν αρκετά υψηλό (10,4%). Το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης PHARE χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, σχετικά με τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, για τα στελέχη
των ΕΠΕΥ και το Charles Mott Foundation χρηματοδότησε ένα εγχειρίδιο
σχετικά με την ανάπτυξη έργων ΕΞΕΝ. Δύο πανεπιστήμια και το Ίδρυμα 
Εφαρμοσμένης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ασχολούνται με σχετικά θέματα 
με τις ΑΠΕ και την ΕΞΕΝ, που περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών
τους. Επιπλέον, η Εσθονική Ένωση Αιολικού Δυναμικού (EWPA) ιδρύθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2001 με στόχο τη συμβολή για την κατανόηση και αποδοχή 
από το κοινό των οφελών της εφαρμογής αιολικής ενέργειας και τη
δημιουργία ενός φόρουμ για τον εποικοδομητικό διάλογο με την πολιτεία και
άλλους βασικούς συμμετέχοντες, χωρίς όμως να αποδώσει ιδιαίτερα [22].  
 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Οι βάσεις για την οργάνωση έρευνας και ανάπτυξης θέτονται σε σχετικό νόμο,
ο όποιος ρυθμίζει το ρόλο των διαφορετικών κυβερνητικών αντιπροσωπειών,
τις μεθόδους διαχείρισης και το συντονισμό του συνολικού συστήματος. Η
πολιτική Ε&Α της χώρας καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και
Επιστήμης. Ο καταμερισμός μεταξύ των διάφορων κατηγοριών έρευνας το
1999 ήταν ο ακόλουθος: 49,8% στην βασική έρευνα, 34,5% στην εφαρμοσμένη
έρευνα και 15,7% στην τεχνολογική ανάπτυξη.  
 
Στην Εσθονία πραγματοποιείται έρευνα στον τομέα των κυψελών καυσίμου
[24]. Τον Οκτώβριο του 2002 το πρώτο Εσθονικό πιλοτικό αιολικό πάρκο
(Virtsu Wind Park) παρουσιάστηκε ενώ αρκετά ερευνητικά υδροηλεκτρικά
εγχειρήματα βρίσκονται στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή. Τέλος, ενδιαφέρον για 
την έρευνα πάνω στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας έχει παρουσιάσει
η AS Eesti Energia, οι τοπικές αρχές και διάφοροι ιδιωτικοί επιχειρηματίες
[23].  
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5.4 ΚΥΠΡΟΣ 
  

5.4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 Η Κύπρος δεν έχει πρωτογενείς ενεργειακές πηγές και παραμένει ισχυρά 
εξαρτώμενη από τις εισαγωγές πετρελαίου, οι οποίες καλύπτουν το 90% των
συνολικών ενεργειακών αναγκών της χώρας. Εκτιμάται ότι περίπου το 1 / 3
των εισαγωγών πετρελαίου καταναλώνεται ως καύσιμο στους σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας  [1].  
 
Η Κύπρος είναι από τους πρωτοπόρους στην κατασκευή εξοπλισμού και χρήση 
ηλιακής ενέργειας για ζεστό νερό χρήσης, εφόσον έχει το μεγαλύτερο κατά 
κεφαλήν αριθμό εγκατεστημένων ηλιακών συσσωρευτών από οποιαδήποτε
άλλη χώρα στον κόσμο. Περίπου το 90% των κατοικιών και το 50% των 
ξενοδοχείων είναι εξοπλισμένα με ηλιακούς συλλέκτες. Παρόλο αυτά, η 
συμβολή των ΑΠΕ στην πρωτογενή ηλεκτροπαραγωγή είναι λιγότερο από 0,1
MΤΙΠ στη Κύπρο. 
 
Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της Κύπρου αποτυπώνονται στα παρακάτω 
Σχήματα 5.11-5.14. 

Σχήμα 5.11: Πρ. Παραγωγή & Ακ. 
Κατανάλωση – CY (ΚΤΙΠ) 

Σχήμα 5.12: Παραγωγή Ηλεκτρισμού – CY 
(GWh) 
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Σχήμα 5.13: Προσφορά ΑΠΕ – CY (KTIΠ) Σχήμα 5.14: Τελική Κατανάλωση – CY (ΚΤΙΠ) 

9 9

1

34 34

36

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998 2001 2003

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΦΩΤΟΒ. ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ  

415 409 441

809
926 954

306 353 399

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998 2001 2003

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ + ΟΙΚΙΑΚΟΣ  
Πηγή: Eurostat, Energy Balance Sheets 2002-2003, 2005 [8]

5.4.2 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 Η μοναδική εταιρεία παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού στην Κύπρο είναι η
ΑΗΚ-Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η οποία είναι δημόσια, ενώ κάποιες εταιρίες 
που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες είναι οι: DCS Energy, GARnet Energy 
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Saving Ltd κλπ. Οι κυριότερες εταιρίες που ασχολούνται με την ηλιακή
ενέργεια στην Κύπρο και οι οποίες δραστηριοποιούνται και στην κατασκευή
τεχνολογικού εξοπλισμού είναι: η ADCS Ltd, η F.Z.E. Powertech Green Energy
Ltd, η ENFOTON (Solar) Ltd και η Savco [3-4]. 
 

5.4.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Η πολιτεία, μετά την είσοδο της στην ΕΕ την 1η Μαΐου του 2004, βρίσκεται σε 
μια τροχιά αναδιοργάνωσης του ενεργειακού τομέα. Η αφετηρία ήταν η 
απελευθέρωση του 33% της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς όμως αυτό να
εφαρμοστεί στη πράξη, καθώς ακόμα η εθνική επιχείρηση ηλεκτρισμού κατέχει
το 100% της αγοράς κατατάσσοντας την Κύπρο στις μονοπωλιακές ηλεκτρικές
αγορές της ΕΕ. Σήμερα, η βασική εταιρία παραγωγής ηλεκτρισμού (EAC)
λειτουργεί ως μονοπώλιο, ενώ σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους μόνο όταν 
η EAC αδυνατεί να καλύψει την ηλεκτρική ζήτηση δίνεται η δυνατότητα σε
τρίτους να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. 
 
Αρμόδιο για τον καθορισμό και την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της 
χώρας είναι το ενεργειακό τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού (MCIT). Το 2000 δημιουργήθηκε το Ίδρυμα Ενέργειας (IE) της 
Κύπρου το οποίο ανήκει στο MCIT. Στόχοι του ΙE είναι η ανάπτυξη και 
προώθηση των ΑΠΕ καθώς και η προώθηση της ΕΞΕΝ.  
 
Οι κυριότεροι άξονες της πολιτικής της χώρας είναι η εξασφάλιση του
εφοδιασμού με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, η αποτελεσματικότερη χρήση
της ενέργειας, η προώθηση νέων και αποδοτικότερων ενεργειακών
τεχνολογιών, η διαφοροποίηση όσο αφορά στις ενεργειακές πηγές και η 
μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ΑΠΕ. Η κυβέρνηση της Κύπρου εισήγαγε 
ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της ΕΞΕΝ. Επιπλέον, ο νόμος προώθησης και 
ενθάρρυνσης της χρήσης ΑΠΕ άρχισε το Φεβρουάριο του 2004. Στόχος για το 
2010 είναι οι ΑΠΕ να συμβάλλουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά
6%, ενώ σήμερα η συμμετοχή τους είναι σχεδόν μηδενική και στο σύνολο της 
ακαθάριστης κατανάλωσης να αυξηθούν στο 9,5 από 4,5% σήμερα. 
 
Η Κύπρος έχει υπογράψει το πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, το 
1992, κατά την διάρκεια της παγκοσμίου συνόδου στο Ρίο της Βραζιλίας και
τέθηκε σε εφαρμογή το 1998. Επίσης το 1999 ολοκληρώθηκε η διαδικασία
υπογραφής του πρωτοκόλλου του Κιότο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για το 
περιβάλλον ασχολείται με περισσότερα θέματα μεταξύ των οποίων και ο νόμος
για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανίες και ο νόμος για
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεγάλων ενεργειακών έργων και ο νόμος 
33(Ι)2003 για την προώθηση των επενδύσεων ΑΠΕ-ΕΞΕΝ [24].  
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Εκτός από την ηλιακή ενέργεια (για την οποία εκτός από τους συλλέκτες 
τελευταία παρατηρείται δραστηριοποίηση και στα PV), η αιολική ενέργεια 
είναι ένας από τους τομείς των ΑΠΕ που μπορεί να χαρακτηριστεί προς το
παρόν ανεκμετάλλευτος (υπολογιζόμενο δυναμικό 150-250 MW) και γίνεται 
προσπάθεια επενδυτικής ενίσχυσης, εφόσον υπολογίζεται ότι το 2010 μπορεί 
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να συμβάλλουν έως και 4,7% στην παραγωγή ηλεκτρισμού.  
 
Εξαιτίας της αναπτυξιακής φύσης της Κυπριακής οικονομίας, η ενεργειακή 
κατανάλωση αυξάνεται κάθε χρόνο με ρυθμό 6,9%, ίσο δηλαδή με το ρυθμό
αύξησης του ΑΕΠ. Στο παρελθόν δεν δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην
χρηματοδότηση ΕΞΕΝ στα κτήρια παρόλο που η υπάρχουσα δυνατότητα για 
ΕΞΕΝ είναι υψηλή, ειδικά στα σπίτια και τα γραφεία. Ωστόσο, παρατηρείται 
πολύ περιορισμένη εμπειρία στην ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων πάνω σε 
θέματα λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού [25]. 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 
Ο μικρός πληθυσμός, η σχεδόν αποκλειστική εξάρτηση από το πετρέλαιο, το
σχετικά υψηλό κόστος ηλεκτρισμού, η ανεπτυγμένη τεχνολογία και η
κοινωνική αποδοχή της ηλιακής ενέργειας καθιστούν την αύξηση της χρήσης
των ΑΠΕ να αποτελεί την πρώτη κοινωνική προτεραιότητα της Κύπρου, κάτι το 
οποίο φαίνεται να έχει να αρχίσει να γίνεται αντιληπτό κυρίως στα αστικά 
κέντρα.  
 
Επιπλέον, η ύπαρξη υψηλού μορφωτικού επιπέδου του εργατικού δυναμικού
στην Κύπρο, αποτελεί ήδη βασικό παράγοντα για την αύξηση της δημόσιας 
ευαισθητοποίησης στον τομέα του περιβάλλοντος και την επιτυχή εφαρμογή
της πολιτικής για το περιβάλλον, τις ΑΠΕ και της ΕΞΕΝ [26]. 
 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Η χώρα δεν έχει να παρουσιάσει εντυπωσιακή ανάπτυξη στη συγκεκριμένη 
διάσταση, αν και κάποια ερευνητικά αποτελέσματα έχουν υπάρξει σε 
τεχνολογίες ηλιακών συλλεκτών ενώ τελευταία γίνονται προσπάθειες να 
επεκταθεί η έρευνα πάνω στα φωτοβολταϊκά. Επιπλέον, λόγω των 
προβλημάτων στην μικρή ποσότητα νερού ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
τεχνολογίες αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού [26]. 
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5.5 ΛΕΤΟΝΙΑ 
  

5.5.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 Η Λετονία εισάγει τις συνολικές απαιτήσεις της σε στερεά καύσιμα (άνθρακα),
σε φυσικό αέριο και σε προϊόντα πετρελαίου. Σε επίπεδο παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η Λετονία έχει τον υψηλότερο ποσοστό χρήσης 
των ΑΠΕ (~43%) μεταξύ των νέων και υποψηφίων κρατών μελών. Εκτός από 
βιομάζα, η Λετονία έχει τρεις ενεργειακά σημαντικούς ποταμούς, από τους
οποίους οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις παρέχουν περίπου το 75% της
ηλεκτρικής παραγωγής [1].  
 
Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της Λετονίας αποτυπώνονται στα παρακάτω 
Σχήματα 5.15-5.18. 

Σχήμα 5.15: Πρ. Παραγωγή & Ακ. 
Κατανάλωση – LV (ΚΤΙΠ) 

Σχήμα 5.16: Παραγωγή Ηλεκτρισμού – LV 
(GWh) 
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Σχήμα 5.17: Προσφορά ΑΠΕ – LV (ΚΤΙΠ) Σχήμα 5.18: Τελική Κατανάλωση – LV (ΚΤΙΠ) 
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Πηγή: Eurostat, Energy Balance Sheets 2002-2003, 2005 [8]

5.5.2 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 
Στη Λετονία υπάρχει μόνο μία εταιρεία παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας και θέρμανσης με την επωνυμία Latvenergo. Η δραστηριοποίηση της
εταιρίας στο χώρο των ΑΠΕ έχει αποκλείσει άλλες εταιρείες από το να 
δράσουν μέχρι σήμερα. Η έννοια των ΕΠΕΥ είναι νέα και όχι ευρέως γνωστή,
με αποτέλεσμα πολύ λίγες επιχειρήσεις να έχουν προσπαθήσει να 
λειτουργήσουν, ενώ η πρώτη εταιρία δημιουργήθηκε με βάση το πρόγραμμα
ELI. Σήμερα, οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την παροχή ενεργειακών 
υπηρεσιών στη Λετονία είναι η Lafivents SIA, η Ekodoma Ltd, η Europrojects
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Ltd κλπ [3,4]. 

5.5.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Η ευθύνη της ενεργειακής πολιτικής εναπόκειται στο Υπουργείο Οικονομίας. 
Το θεσμικό πλαίσιο του τομέα της ενέργειας της Λετονίας μοιράζεται μεταξύ
τριών κύριων δραστών της πολιτείας, των προμηθευτών και των χρηστών.
Επιπλέον, τα δύο κύρια έγγραφα, που καθορίζουν την ενεργειακή πολιτική
της Λετονίας, είναι το Εθνικό ενεργειακό πρόγραμμα (1997) και το κείμενο για
την ενεργειακή πολιτική στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (2001). Η
πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Λετονίας 
εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς αν και σήμερα προγραμματίζεται να 
πραγματοποιηθεί κοντά στο 2007.  
 
Ο νόμος σχετικά με την ενέργεια καθορίζει την υποστήριξη για τους
ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά, που έχουν
ξεκινήσει διαδικασίες πριν από τις αρχές του 2003. Επιπλέον προγράμματα 
υποστήριξης της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ δεν έχουν ακόμα αποδώσει τα
αναμενόμενα. 
 
Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση των ενεργειακών υπηρεσιών στη
Λετονία περιλαμβάνει το νόμο για την παραχώρηση (Law on Concession), που 
έγινε αποδεκτός από το Κοινοβούλιο το 2000, καθώς και υιοθέτηση οδηγιών 
της Επιτροπής για την επιτυχή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και περιφερειακής ανάπτυξης πρόκειται να ιδρύσει
μια ενεργειακή αρχή υπεύθυνη για τη διεξαγωγή ενός προγράμματος στο
πλαίσιο των δύο ευρωπαϊκών οδηγιών, της οδηγίας 93/76 και της οδηγίας για
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Παράλληλα, διαμορφώνεται το νομικό 
πλαίσιο που περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές και το πλαίσιο των
επιδοτήσεων. Ο στόχος στο πλαίσιο της οδηγίας 2001/77/EC για τη Λετονία το 
2010, είναι το ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ να αυξηθεί σε 49,3% σε
σχέση με το 42,4% το 1997. Η Λετονία επικύρωσε την Συνθήκη των Ηνωμένων 
Εθνών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τον Ιούνιο του 2002 επικυρώθηκε 
από το κοινοβούλιο της χώρας το πρωτόκολλο του Κιότο, ενώ την ίδια χρονιά
η κυβέρνηση της Λετονίας ενέκρινε την εφαρμογή έργων μέσω του μηχανισμού 
ΠΚ για την περίοδο 2002 – 2012 [27]. 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια χρηματοδότησε πρόγραμμα για παραγωγή 
και χρήση των βιοκαυσίμων έως το 2010. Ωστόσο, στη χώρα υπάρχουν 
ανεκμετάλλευτες δυνατότητες για την δραστηριοποίηση των παραγωγών στη
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον ποταμό Daugava. Η δυνατότητα
αξιοποίησης και χρηματοδότησης δασικών υπολειμμάτων παραμένει 
ανεκμετάλλευτη λόγω του ότι δεν είναι μια οικονομικά βιώσιμη επιλογή,
εξαιτίας του υψηλού κόστους προετοιμασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης.
Επιπλέον, οι υπάρχουσες πηγές γεωθερμίας στη Λετονία δεν αξιοποιούνται
από παραγωγούς, αν και υπάρχουν γεωθερμικές άλμες με θερμοκρασίες μέχρι
55°C.  
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Στη Λετονία, τόσο ο δημόσιος τομέας όσο και ο οικιακός τομέας εφαρμόζει
ελάχιστες ΣΕΑ. Επιπλέον, ένα φτωχό πρόγραμμα ΕΞΕΝ για τον οικιακό τομέα 
χρηματοδοτείται από την Ιαπωνική κυβερνητική χρηματοδότηση (PHRD), που 
διατίθεται για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος στον οικιακό τομέα
και υποστηρίζεται από την World Bank. Τέλος, η διεθνής εταιρία 
χρηματοδότησης International Finance Corporation (IFC), με την υποστήριξη
της Global Environment Facility (GEF), ανέπτυξε ένα ακόμα μικρό πρόγραμμα 
Commercializing Energy Efficiency Finance (CEEF) [28]. 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 
Το βιοτικό επίπεδο στη Λετονία έχει αρχίσει να βελτιώνεται και το ποσοστό 
ανεργίας μειώνεται. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
κατάρτισης στελεχών για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στη Λετονία. Ένα μικρό 
πρόγραμμα (ELI) εκπαίδευσε τους καταναλωτές στον τομέα του φωτισμού, 
ενώ το εγχειρίδιο ενεργειακών υπηρεσιών συντάχθηκε στη Λετονία το 2004. 
Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια η πολιτεία έχει αρχίσει να σχεδιάζει την 
υποστήριξη της εκπαίδευση γύρω από θέματα των ενεργειακών εταιριών, σε
ότι αφορά στις εφαρμογές ενεργειακών επιθεωρήσεων και τη διοργάνωση
ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
PHARE χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, σχετικά με τις συμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης, για τα στελέχη των εταιριών. Παράλληλα, έχει 
σχεδιαστεί ειδικό εγχειρίδιο για την πραγματοποίηση ενεργειακών
επιθεωρήσεων βασισμένο στη συσσωρευμένη εμπειρία του τεχνολογικού 
ιδρύματος της Δανίας (Ramboll) [27]. 
 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Δύο μεγάλα πιλοτικά προγράμματα για παραγωγή θερμότητας από ηλιακή 
ενέργεια εφαρμόστηκαν στο Aizkraukle. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2001 και 
εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Δανίας και 
Λετονίας. Επιπλέον δραστηριοποίηση παρατηρείται και στην έρευνα πάνω στη
χρήση αιολικών και βιοκαυσίμων 
 
Σε ότι αφορά στην ΕΞΕΝ, μια περιορισμένη προσπάθεια αποτελεί το
πρόγραμμα SAVE – ΕC Clearcontract την περίοδο 2003 - 2004. Τα τελευταία 
χρόνια, στο πλαίσιο των προγραμμάτων PHARE και REBUS ερευνάται η αύξηση 
της χρήσης των αποβλήτων και των δασικών υπολειμμάτων, η βελτίωση της
αποδοτικότητας των τεχνολογιών καύσης και η αντικατάσταση ξεπερασμένων
εγκαταστάσεων και η αύξηση της χρήσης των πηγών ξύλου σε μονάδες 
συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) [27,28].  
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5.6 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
  

5.6.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 Η Λιθουανία εξαρτάται από τις εισαγωγές καυσίμων, προκειμένου να καλύψει
τις εγχώριες ενεργειακές της ανάγκες, ενώ ο πυρηνικός σταθμός Ignalina με 
εγκατεστημένη ικανότητα 3.000 MW είναι η σημαντικότερη ενεργειακή μονάδα 
στη χώρα. Ο σταθμός αναμένεται να κλείσει πριν το 2009. Το ποσοστό των ΑΠΕ
στην παραγωγή ηλεκτρισμού είναι μικρό (0,8%) και προέρχεται κυρίως από 
μικρά υδροηλεκτρικά, ενώ η βιομάζα καλύπτει θερμικές ανάγκες [1]. 
 
Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της Λιθουανίας αποτυπώνονται στα παρακάτω
Σχήματα 5.19-5.22. 

Σχήμα 5.19: Πρ. Παραγωγή & Ακ. 
Κατανάλωση – LT (ΚΤΙΠ) 

Σχήμα 5.20: Παραγωγή Ηλεκτρισμού – LT 
(GWh) 
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Σχήμα 5.21: Προσφορά ΑΠΕ – LT (ΚΤΙΠ) Σχήμα 5.22: Τελική Κατανάλωση – LT (ΚΤΙΠ) 

36 28 28

576 630 677

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1998 2001 2003

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΦΩΤΟΒ. ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ  

883 690 789

1310
1142 1199

2150 1946 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998 2001 2003

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ + ΟΙΚΙΑΚΟΣ  
Πηγή: Eurostat, Energy Balance Sheets 2002-2003, 2005 [8]

5.6.2 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 
Στη Λιθουανία υπάρχουν τέσσερις εταιρείες παραγωγής και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Δύο ήταν οι κρατικές εταιρείες, των οποίων όμως η
ιδιωτικοποίηση ξεκίνησε από το 2003. Οι δύο αυτές εταιρείες είναι οι Rytu
Skirstomieji Tinklai AB και Vakaru Skirstomieji Tinklai AB, ενώ ανεξάρτητοι 
προμηθευτές είναι οι Lietuvos Energija AB και Mazeikiu elektrine AB.
Επιπλέον, οι κυριότερες εταιρείες που έχουν αρχίσει να ασχολούνται με την
παραγωγή ΑΠΕ είναι η JSC Energosa και η ULINE - Ugnies Linija UAB.  
 
Επίσης, η έννοια των ΕΠΕΥ πρωτοεμφανίστηκε στη Λιθουανία το 1998 και 
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σήμερα μόνο 3-5 επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει δραστηριότητες
σχετικές με την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών στο δημόσιο κυρίως τομέα. Οι
σημαντικότερες εταιρείες που ασχολούνται με την παροχή ενεργειακών
υπηρεσιών είναι η SC Energy Agency, η LEI - Lithuanian Energy Institute και η 
Energy Agency Litenvizas [4,5]. 

 

5.6.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Στη Λιθουανία, η ενεργειακή πολιτική καθορίζεται από την Κυβέρνηση και 
συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τη
τοπική αυτοδιοίκηση. Η Ενεργειακή Αντιπροσωπεία είναι κρατική επιχείρηση
και προωθεί την αποδοτικότητα των ενεργειακών πόρων και την ενεργειακή
αποδοτικότητα, καθώς επίσης και τη χρήση των ΑΠΕ. Το 1992 η Κυβέρνηση 
της Λιθουανίας ενέκρινε το Εθνικό Πρόγραμμα για την αύξηση της χρήσης της
των ΑΠΕ και της ΕΞΕΝ, το οποίο ανανεώθηκε το 1996. Σήμερα επιδιώκεται η 
αύξηση του ποσοστού της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο 7%
μέχρι το 2010, ενώ το ποσοστό των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση 
επιδιώκεται να φτάσει το 11,7%. Ειδικότερα προβλέπεται η παραγωγή από 
αιολικά να φτάσει τα 330 GWh το 2010 και να αυξηθεί παράλληλα η συμμετοχή 
της βιομάζας. Η οδηγία 2003/30/EC της Ένωσης για την προώθηση της χρήσης
βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τη μεταφορά αποτελεί
βασικό έγγραφο σχετικά με τον καθορισμό της πολιτικής μέχρι το 2010. 
 
Στο αναθεωρημένο εθνικό πρόγραμμα για την ενεργειακή αποδοτικότητα το 
2001, προτείνονται μια σειρά από προγράμματα και έχει αρχίσει η 
δραστηριοποίηση για τη μείωση της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας σε
ποσοστό 20-50% καθώς και για την τυποποίηση συμβάσεων και την 
πιστοποίηση των ΕΠΕΥ.  
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Η χώρα χαρακτηρίζεται από ένα ικανοποιητικό δυναμικό ηλιακής, αιολικής, 
υδροηλεκτρικής ενέργειας, βιομάζας και γεωθερμίας. Το πρόγραμμα 
παραγωγής και χρησιμοποίησης βιοκαυσίμων και βιομάζας, χρηματοδοτείται 
από δημοτικούς προϋπολογισμούς. Το πρόγραμμα ηλιακής ενέργειας και 
άλλες ΑΠΕ στη Γεωργία, συντονίζεται από το Ίδρυμα Γεωργικής Εφαρμοσμένης 
Μηχανικής. Τέλος, το πρόγραμμα ανάπτυξης του προγράμματος ηλιακής 
ενέργειας 2000-2005, συντονίζεται από το Ίδρυμα Επιστημονικής Κοινότητας
της Λιθουανίας και χρηματοδοτείται από την UNESCO. Επιδιώκοντας την 
επέκταση της χρήσης διαφόρων ΑΠΕ, ένας γεωθερμικός σταθμός έχει 
δημιουργηθεί στην πόλη Klaipeda. Η χρηματοδότηση παρέχεται από τον 
Οργανισμό GEF, τη World Bank, την ίδια την κυβέρνηση, καθώς και την
Περιβαλλοντική Αντιπροσωπεία της Δανίας (DEA). Κονδύλια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης χορηγούνται στη Λιθουανία μέσω τριών προγραμμάτων της Ένωσης 
(PHARE, SAPARD και ISPA).  
 
Ακόμα καλύτερα είναι τα πράγματα στο τομέα της ΕΞΕΝ, όπου από το 1991 
μέχρι το έτος 2003 πραγματοποιήθηκαν περίπου 900 ενεργειακές επιθεωρήσεις
από ιδιωτικές εταιρίες με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση με
μακροχρόνια δάνεια που πήρε η χώρα από την Παγκόσμια Τράπεζα (εικοσαετή
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διάρκεια), ενώ πλέον επιζητείται η χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το πρόγραμμα Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών στη Λιθουανία 
για την περίοδο 2001 έως 2003 εφαρμόστηκε, με στόχο την προώθηση της 
δημιουργίας ΕΠΕΥ. Το πρόγραμμα SAVE μαζί με χρηματοδοτικές πηγές από τη 
Λιθουανία και τη Σουηδία, υποστήριξαν το παραπάνω πρόγραμμα. Το
πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από μια συνεργασία, που περιλαμβάνει την AF
της Σουηδίας, την ένωση Maicon (UK), την Ενεργειακή Αντιπροσωπεία της 
Λιθουανίας και το Ενεργειακό Ίδρυμα της Λιθουανίας. 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 
Από το 2002 έχει αρχίσει μεγάλη και   οργανωμένη καμπάνια προώθησης των 
ΑΠΕ στις τοπικές κοινωνίες και επιδιώκεται η αύξηση της απασχόλησης από
την χρήση της βιομάζας [4]. 
 
Στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος για τα κτίρια πραγματοποιήθηκαν μια 
σειρά από επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία είχαν ως στόχο να εκπαιδεύσουν
τους ενδιαφερόμενους στην εφαρμογή των ενεργειακών επιθεωρήσεων και
την προετοιμασία των επενδυτικών δράσεων κατά την περίοδο 1997-1999. Η 
συμβουλευτική αρχή για τον οικιακό τομέα ιδρύθηκε το 2001, με στόχο την
εκπαίδευση των ιδιοκτητών που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα 
ενεργειακής διαχείρισης. Το πρόγραμμα απευθύνεται στις κατοικίες και τα
δημόσια κτίρια καλύπτοντας όλη τη χώρα μέσω περιφερειακών τμημάτων. Το
προσωπικό της συμβουλευτικής αρχής για τον οικιακό τομέα διεξήγαγε πάνω
από 300 ενεργειακές επιθεωρήσεις, ενώ διενήργησε 96 προγράμματα 
ανακαινίσεων κτιρίων στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενεργειακή
αποδοτικότητα στον οικιακό τομέα και 50 συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2003. Με χρηματοδότηση από τη Δανέζικη Αρχή σχεδιάζεται η πιλοτική
εφαρμογή της ενεργειακής πιστοποίησης 50 πολυκατοικιών. Το πρόγραμμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης PHARE χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης,
σχετικά με τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, για τα στελέχη των ΕΠΕΥ και
το Charles Mott Foundation χρηματοδότησε ένα εγχειρίδιο σχετικά με την 
ανάπτυξη έργων ενεργειακής αποδοτικότητας [29].  
 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Το Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο Επιστήμης και Εκπαίδευσης, όπως
καταγράφεται στο εθνικό πρόγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας
(πρόγραμμα, 2001), είναι υπεύθυνα για την προώθηση και την υποστήριξη της
επιστημονικής έρευνας και των πειραματικών δραστηριοτήτων σχετικών τόσο
με την αποδοτική κατανάλωση της ενέργειας όσο και με την ενίσχυση των 
παραγωγών ΑΠΕ. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται ερευνητικό πρόγραμμα για 
την παραγωγή εξοπλισμού που χρησιμοποιεί τους τοπικούς και ανανεώσιμους
ενεργειακούς πόρους, παρέχοντας την απαραίτητη βοήθεια στις επιχειρήσεις
που παράγουν τον εξοπλισμό.  
 
Με την υποστήριξη της Ενεργειακής Αντιπροσωπείας της Δανίας (DEA), ένα 
πρόγραμμα επίδειξης εφαρμόστηκε σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, με το οποίο
150 m2 ηλιακών συσσωρευτών παρείχαν την ενέργεια για τη θέρμανση νερού.
Η Ε&Α εστιάζει σε νέες τεχνολογίες χρήσης ηλιακής ενέργειας και στην τοπική
εφαρμογή της. 
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Επίσης, υπάρχει σε εξέλιξη πρόγραμμα για τη βελτίωση της διαδικασίας 
ενεργειακών επιθεωρήσεων στα κτήρια προκειμένου να αξιολογηθεί η
αποτελεσματικότητα της κατανάλωσης ενέργειας και ανάπτυξης καθώς και η 
εφαρμογή μέσων ώστε να αυξηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα. Πιλοτικά 
προγράμματα λέβητας-σπίτια που τροφοδοτούνται με καύσιμα από δημοτικά
απορρίμματα για την παραγωγή ενέργειας έχουν εισαχθεί πριν από τις αρχές
του 2005 [30]. 
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5.7 ΜΑΛΤΑ 
  

5.7.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 Η χώρα παρουσιάζει πλήρη ενεργειακή εξάρτηση εφόσον στηρίζεται στις 
εισαγωγές αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων κυρίως από την 
Λιβύη. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται σε δύο σταθμούς
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (Marsa, Delimara) [1].  Το ποσοστό των ΑΠΕ 
στην παραγωγή ηλεκτρισμού ήταν μόλις 0,2% το 2001, ενώ υπάρχει το 5% των 
νοικοκυριών χρησιμοποιεί ηλιακούς συλλέκτες [4]. 
 
Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της Μάλτας αποτυπώνονται στα παρακάτω
Σχήματα 5.23-5.26. 

Σχήμα 5.23: Πρ. Παραγωγή & Ακ. 
Κατανάλωση – ΜΤ (ΚΤΙΠ) 

Σχήμα 5.24: Παραγωγή Ηλεκτρισμού – ΜΤ 
(GWh) 
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0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

1,00%

1998 2001 2003

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΦΩΤΟΒ. ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ  

39
42 48

321
223

286

169 123
127

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998 2001 2003

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ + ΟΙΚΙΑΚΟΣ  
Πηγή: Eurostat, Energy Balance Sheets 2002-2003, 2005 [8]

5.7.2 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 
Κυρίαρχο ρόλο στον ενεργειακό τομέα της χώρας διαδραματίζει η κρατική 
εταιρεία παραγωγής ενέργειας με την ονομασία Enemalta Corporation, η 
οποία ελέγχει τους τομείς του ηλεκτρισμού, πετρελαίου και φυσικού αερίου
στη χώρα. Επιπλέον, καμία ΕΠΕΥ δεν λειτουργεί στη Μάλτα, ενώ λίγες είναι 
και οι εταιρείες που ασχολούνται με την ΕΞΕΝ στη Μάλτα, με τις
σημαντικότερες από αυτές τις: Engineering Services Ltd, MEEREA - Malta 
Energy Efficiency & Renewable Energies Association και MTA - Malta Tourism 
Authority [3,4]. 
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5.7.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Οι κύριοι στόχοι της χώρας είναι η ανάπτυξη ενός 15-ετούς προγράμματος για 
την ενεργειακή υποδομή της χώρας, η χρήση φυσικού αερίου στην
ηλεκτροπαραγωγή, οι διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού
αερίου με τα αντίστοιχα δίκτυα άλλων γειτονικών χωρών, η βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων, η προστασία του περιβάλλοντος
και η προώθηση των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, ο στόχος για το 2010 είναι η 
συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή να φτάσει το 5%. 
 
Η Μάλτα έχει υπογράψει το πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή
(UNFCCC) τον Ιούλιο του 1992, επικύρωσε το πλαίσιο τον Μάρτιο του 1994 και
το έθεσε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 1995. Επίσης, η χώρα έχει υπογράψει
(1998) και έχει επικυρώσει το πρωτόκολλο του Κιότο και δεσμεύτηκε 
ανεπίσημα για την επίτευξη διείσδυσης των ΑΠΕ κατά 5%, μέχρι το 2010. 
Πρόσφατα κατατέθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικής για το πολιτικό,
νομικό και εκσυγχρονιστικό πλαίσιο του ενεργειακού τομέα στην Μάλτα [4]. 
 
Όσο αφορά στην διάσπαση (unbundling) του ηλεκτρικού τομέα της Enemalta
Corporation σε παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, η
Μάλτα ζήτησε την εξαίρεση της από την Ευρωπαϊκή οδηγία 96/92/EC για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού, δεδομένου ότι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας 
είναι μικρό και απομονωμένο. Τον Φεβρουάριο 2001 ιδρύθηκε η Malta 
Resources Authority (MRA), η οποία λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη ρυθμιστική 
αρχή για τον ενεργειακό τομέα. Στον τομέα των ΑΠΕ και της ΕΞΕΝ, η Μάλτα 
έχει υιοθετήσει το νόμο σχετικά με την ασφάλεια παραγωγής (Product Safety 
Act), τον Φεβρουάριο του 2001, με σκοπό να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή
νομοθεσία και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις απαιτήσεις για την ενεργειακή 
απόδοση και την σήμανση των ενεργειακών συσκευών. Η οδηγία του 
Συμβουλίου 77/2001 θέτει έναν ενδεικτικό στόχο για την επίτευξη ποσοστού
ΑΠΕ 5%, μέχρι το 2010, ενώ μια στρατηγική για την μεθοδολογία και την
εφικτή εισαγωγή των ΑΠΕ ετοιμάζεται σήμερα [1]. Ο φόρος για τα συστήματα 
ΑΠΕ στη Μάλτα χρησιμοποιείται ως εργαλείο, για την προώθηση αυτών. Με 
στόχο την αύξηση της χρήσης των ηλιακών συσσωρευτών, η Μάλτα παρέχει τη 
διευκόλυνση επίσης των τελών εφαρμογής τέτοιων εγκαταστάσεων. Εκτός από
την εξαίρεση από το παραπάνω φόρο για τις εγκαταστάσεις ηλιακής 
ενέργειας, δεν υπάρχουν άλλα κίνητρα στον τομέα των ΑΠΕ και της ΕΞΕΝ [31]. 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Η Μάλτα περιλαμβάνεται στις Μεσογειακές χώρες που θα λάβουν οικονομική
βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνολικού ύψους 6,4
δισεκατομμύριων €. 
 
Η χρήση ΑΠΕ στη Μάλτα είναι ακόμα χαμηλή, αν και η χώρα έχει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης των παραγωγών ηλιακής, αιολικής ενέργειας και
βιομάζας. Τα νησιά απολαμβάνουν περισσότερο από 300 ημέρες ηλιοφάνειας
ανά το έτος, αλλά ο ήλιος δεν χρησιμοποιείται ακόμα ως πηγή για την
ενεργειακή παραγωγή [33]. Η Enemalta προσφέρει 162 € για εγκατάσταση 
ηλιακών συλλεκτών για νέους καταναλωτές. Το αιολικό δυναμικό για on-shore
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εγκαταστάσεις μπορεί να φτάσει μέχρι 45 MW σε περιοχές με μέση ταχύτητα 6-
7 m/s. Επιπλέον, μεγάλες διαφαίνονται οι δυνατότητες επενδύσεων off-shore
αιολικών συστημάτων αλλά παράλληλα έχουν σχεδιαστεί και έργα παραγωγής
βιομάζας μέσω διαχείρισης αποβλήτων. 
 
Η Μάλτα δεν έχει κανέναν παραγωγό υδροηλεκτρικής ενέργειας αλλά
αναμένεται ότι η παραγωγική δυνατότητα θα ανέλθει το 2020 σε 30 MW. Τέλος 
σχεδιάζονται επενδύσεις παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα. 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 
Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα είναι 4,5%. Το εργατικό δυναμικό της Μάλτας
ανέρχεται σε 147.700, ενώ η κατανομή του στα διάφορα επαγγέλματα είναι 
24% στη βιομηχανία, 71% στις υπηρεσίες και 5% στη γεωργία.  
 
Οι ομάδες περιβάλλοντος στη Μάλτα, ειδικότερα η Greenpeace και οι Φίλοι 
της Γης κάνουν προσπάθειες ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης για
στροφή από τα περιορισμένα φυσικά καύσιμα προς τις ΑΠΕ. Επιπλέον, οι 
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας αλλά και το μικρό μέγεθος του
ηλεκτρικού δικτύου της χώρας περιορίζουν τις δυνατότητες της Enemalta 
Corporation να ενισχύει την κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ. Ωστόσο έχουν γίνει 
τελευταία προσπάθειες να ενισχυθεί η απασχόληση και επιπλέον παρατηρείται 
δραστηριοποίηση για την ενίσχυση της εκπαίδευσης κυρίως γύρω από θέματα
ΑΠΕ με σημαντικότερες πρωτοβουλίες αυτές που αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο
της Μάλτας. Παρόλο αυτά, η κρατική Enemalta δεν λειτουργεί, μέχρι σήμερα 
τουλάχιστον, με οικονομικά κριτήρια με αποτέλεσμα να υπάρχουν υπεράριθμοι 
υπάλληλοι που δημιουργούν προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας στην 
εταιρία [33]. 
 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Η MRA διαχειρίζεται τη συμμετοχή της Μάλτας σε ελάχιστα ερευνητικά 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ενέργεια και 
συγκεκριμένα το ALTENER και το πρόγραμμα SAVE ΙΙ. Τα δύο προγράμματα 
αφορούν στην έρευνα για τις ΑΠΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα.
Ειδικότερα, υπάρχουν μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα πάνω στη 
διαχείριση αποβλήτων και τη χρήση βιοντίζελ στις μεταφορές. 
 
Επιπροσθέτως, η Μάλτα αυτήν την περίοδο συμμετέχει στα μεσογειακά
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα, τα προγράμματα MED -
CAMPUS και Avicenne, τα οποία αφορούν στην επιστημονική έρευνα σε τομείς 
που συσχετίζονται με το περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών
εταιριών [32]. 
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5.8 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
  

5.8.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 Η Ουγγαρία έχει λίγους γηγενείς πόρους και στηρίζεται στις εισαγωγές
φυσικών καυσίμων. Αν και η παραγωγή φυσικού αερίου μειώνεται τα
τελευταία έτη, εν τούτοις η εγχώρια παραγωγή αποτελεί ακόμα σημαντικό
μερίδιο της κατανάλωσης. Οι περισσότερες από τις παραγωγικές πηγές
ενέργειας είναι εγκαταστάσεις θερμικής παραγωγής ενέργειας. Το ποσοστό 
των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρισμού είναι μικρό (0,6%), ενώ το ποσοστό 
συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση είναι ~3,6%. Η βιομάζα 
αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό των ΑΠΕ, ενώ σημαντικό είναι το
γεωθερμικό δυναμικό, με τη Βουδαπέστη να έχει το υψηλότερο ποσοστό 
γεωθερμίας στην Ευρώπη [1].  
 
Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της Ουγγαρίας αποτυπώνονται στα παρακάτω
Σχήματα 5.27-5.30. 

Σχήμα 5.27: Πρ. Παραγωγή & Ακ. 
Κατανάλωση – HU (ΚΤΙΠ) 

Σχήμα 5.28: Παραγωγή Ηλεκτρισμού – HU 
(GWh) 
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Σχήμα 5.29: Προσφορά ΑΠΕ – HU (ΚΤΙΠ) Σχήμα 5.30: Τελική Κατανάλωση – HU (ΚΤΙΠ) 
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Πηγή: Eurostat, Energy Balance Sheets 2002-2003, 2005 [8]

5.8.2 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 
Η βασική εταιρεία ηλεκτρισμού της Ουγγαρίας είναι η κρατική MVM Rt,  η
οποία δραστηριοποιείται και στις ΑΠΕ. Επιπλέον η μοναδική αξιοσημείωτη
ιδιωτική εταιρεία που έχει αρχίσει να ασχολείται με την παραγωγή ΑΠΕ είναι η 
AgroSoil που δραστηριοποιείται στη δημιουργία και εκμετάλλευση ενεργειακών
εγκαταστάσεων χρήσης βιοαερίου. Η έννοια της ΕΠΕΥ πρωτοεμφανίστηκε στην 
Ουγγαρία στα τέλη της δεκαετίας του ’80 - αρχές της δεκαετίας του ’90. 
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Σήμερα, φαίνεται να υπάρχουν 29 εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην
αγορά της Ουγγαρίας στον τριτογενή τομέα (κυρίως δημόσιο) τομέα. Στην 
περίοδο 1996 - 2000 μόνο, ο αριθμός των ενεργών εταιριών στην αγορά 
αυξήθηκε τουλάχιστον τετραπλά. Οι σημαντικότερες από τις παραπάνω
εταιρείες είναι οι: Energy Club Environmental Association, KÖVET, Ferenczi & 
Ferenczi Business Consultancy και Olicar Kft [3,4].  
 

5.8.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Το Ενεργειακό Κέντρο είναι μια κρατική αρχή, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
που ιδρύθηκε το 2000 υπό το Υπουργείο Οικονομικών και Περιβάλλοντος με
στόχο την υλοποίηση της ενεργειακής πολιτικής.  
 
Το ψήφισμα Hungarian Energy Policy, που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο τον
Απρίλιο του 1993, είναι το έγγραφο που έθεσε τους στόχους και τις
στρατηγικές της ενεργειακής πολιτικής. Ένας από τους κύριους στόχους του
συγκεκριμένου εγγράφου είναι η μεγαλύτερη χρήση των ΑΠΕ. Η κυβέρνηση 
έχει θέσει ως στόχο να αυξήσει το ποσοστό των ΑΠΕ στην ακαθάριστη 
κατανάλωση στο 5 - 6%, το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 
σημερινό ποσοστό. Ο αντίστοιχος στόχος για την παραγωγή ηλεκτρισμού από
ΑΠΕ για το 2010 είναι 3,6% και επιδιώκεται να επιτευχθεί από την χρήση
βιομάζας αντί για στερεά καύσιμα [34]. 
 
Ο νόμος ηλεκτρικής ενέργειας (2001) προσφέρει οφέλη με τη χρήση ενός
δασμολογίου τροφοδότησης στους ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής
ενέργειας, οι οποίοι χρησιμοποιούν ΑΠΕ με μια δυναμικότητα επάνω από 100
kW. Αυτό το δασμολόγιο είναι το ίδιο για όλες τις ΑΠΕ και καθορίζεται
ετησίως. Από το 2005, το νέο σύστημα feed in tariff επιδιώκει να δώσει λύσεις 
σε προβλήματα στην παραγωγή ΑΠΕ [4]. 
 
Επιπλέον, ο building code εγκρίθηκε το 1997 σαν ένας πολύ αυστηρός
υποχρεωτικός κώδικας κτηρίων, συμβάλλοντας στον ποιοτικό έλεγχο των 
κτιρίων. Ο Εθνικός Κανονισμός Κτηρίων, βασισμένος στην Οδηγία 91/2002,
εφαρμόζεται στα νέα κτήρια για έκταση μεγαλύτερη από 1.000 m². Επιπλέον 
τα ποιοτικά πιστοποιητικά θα χρησιμοποιούνται για τα κτήρια και τους 
εξοπλισμούς τους. Το Πρόγραμμα Δράσης Εξοικονόμησης Ενέργειας και
Ενεργειακής Αποδοτικότητας, εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 1999, μετά από
το προηγούμενο πρόγραμμα του 1995 [7].  
 
Η Ουγγαρία είναι συμβαλλόμενο κράτος στη Συνθήκη Πλαισίου των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) από το 1994. Με βάση το
πρωτόκολλο του Κιότο, η Ουγγαρία είναι δεσμευμένη να μειώσει τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 6% στο χρονικό διάστημα 2008-2012. Αν 
επιτευχθούν οι στόχοι για ΑΠΕ, έχει υπολογισθεί ότι θα εξοικονομηθούν 5 Μtn/ 
χρόνο CO2. 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Η περίπτωση της Ουγγαρίας καταδεικνύει πως η πρώιμη αναδιάρθρωση του
ενεργειακού τομέα, η τολμηρή μεταρρύθμιση του θεσμικού και τραπεζικού 
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τομέα και τα δομημένα προγράμματα ενίσχυσης των παραγωγών ΑΠΕ,
μπορούν να οδηγήσουν σε θετικά επενδυτικά αποτελέσματα [1]. 
 
Παρόλο αυτά, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια περαιτέρω χρηματοδότησης 
γεωθερμικών έργων (με βάση το μεγάλο δυναμικό 50 PJ/έτος) για κάλυψη 
θερμικών και ηλεκτρικών αναγκών, ενώ η χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων 
(Structural Funds) δεν έχει υπογραμμιστεί ικανοποιητικά, δεδομένου ότι η ίδια 
η ενέργεια δεν είναι μια ιδιαίτερη προτεραιότητα του Λειτουργικού
Προγράμματος Προστασίας και Υποδομής του Περιβάλλοντος (Environmental
Protection and Infrastructure Operational Programme). Οι τράπεζες και τα
πιστωτικά ιδρύματα είναι πολύ ενεργά στη χρηματοδότηση έργων που
μπορούν να αναλάβουν εταιρίες ενεργειακών υπηρεσιών. Παραδείγματος 
χάριν, το 2003 η τράπεζα OTP (η μεγαλύτερη Ουγγρική τράπεζα), είχε 20 
εκατομμύρια ευρώ αξία μέσω δανεισμού εταιριών. Η τράπεζα OTP είναι επίσης
μεταξύ των ιδρυτών μερικών εταιριών. Πολλοί Διεθνείς Δράστες (European
Bank for Reconstruction and Development (EBRD), International Finance
Corporation / Global Environment Facility (IFC/GEF), European Commission, 
US Agency for International Development (USAID)) ενέργησαν υποστηρικτικά, 
μέσω διαφορετικών προγραμμάτων, για την προώθηση της αγοράς ΕΠΕΥ στη
χώρα [35]. 
 
Μέχρι το 2007 υλοποιούνται τρεις νέες επενδύσεις αιολικών πάρκων συνολικής
εγκατεστημένης ισχύς 230MW, ενώ οι επενδύσεις αντικατάστασης στερεών με 
βιομάζα θεωρείται χαμηλού ρίσκου επένδυση. Η εταιρία Sanyo έχει επενδύσει 
και κατασκευάζει ένα φωτοβολταϊκό κέντρο, ενώ γίνονται προσπάθειες να 
βρεθούν πόροι για να εκμεταλλευτούν το μεγάλο γεωργικό δυναμικό για νέες
ενεργειακές καλλιέργειες. Μέχρι το 2010 υπολογίζονται επενδύσεις σε 2 MW
ηλιακά και 40 MW υδροηλεκτρικά για κάλυψη αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας. 
Συμπερασματικά έχει υπολογισθεί ότι για να υλοποιηθούν οι στόχοι ΑΠΕ της
πολιτείας πρέπει να δαπανηθούν 0,45 εκ. € για αιολικά και 0,35 εκ. € για 
βιομάζα στον ηλεκτρισμό και 10 εκ. € για βιομάζα στην θερμότητα [4]. 
 
Η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του μηχανισμού ΧΑΤ έχει αρχίσει να 
αναπτύσσεται έντονα και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των
υπαρχόντων ΕΠΕΥ. 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 
Το ποσοστό ανεργίας το 2003 στην Ουγγαρία ήταν αρκετά υψηλό (8,1%). Το
πρόγραμμα PHARE χρηματοδότησε ένα πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 
σχετικά με τις ΣΕΑ, για τα στελέχη των εταιριών και το Charles Mott
Foundation χρηματοδότησε ένα εγχειρίδιο σχετικά με την ανάπτυξη έργων
ενεργειακής αποδοτικότητας. Επιπλέον, περισσότεροι από 500 είναι οι 
συμμετέχοντες από το δημόσιο τομέα στις σειρές μαθημάτων οργανωμένες από
το πρόγραμμα UNDP / GEF, το οποίο αφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα
των δήμων [36].  
 
Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (κυρίως σε αιολικά) συναντά πολλές φορές 
τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών αλλά καταβάλλονται σημαντικότατες 
προσπάθειες τα τελευταία χρόνια ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες ιδιαίτερα 
σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Η τοπική χρήση των ΑΠΕ είναι, γενικά, μέρος 
των τοπικών ενεργειακών σχεδίων. Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι το γεγονός ότι 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Σελ. 5.34  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

οι τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ απασχόλησαν τις πολιτικές συζητήσεις στις τελευταίες
εκλογές. 
 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Οι σχετικές δραστηριότητες Ε&Α συντονίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Το 
Υπουργείο Παιδείας έχει αρχίσει να παρέχει την υποστήριξη ερευνητικών 
δραστηριοτήτων για την χρησιμοποίηση ΑΠΕ και ενθαρρύνει τους ερευνητές 
για συμμετοχή σε προγράμματα Ε&Α ευρωπαϊκού επιπέδου. Σημαντική και 
μοναδική έρευνα μέχρι στιγμής γίνεται πάνω στη βελτίωση της
αποδοτικότητας γεωθερμίας επειδή το νερό θεωρείται ότι περιέχει μεγάλα 
ποσοστά άλατος [4].  
 
Επιπλέον, οι περιφερειακές και τοπικές οργανώσεις ενεργειακών συμβουλών
έχουν στενή συνεργασία με τους δήμους και τις επιχειρήσεις στις διάφορες
περιοχές προκειμένου να υποστηριχθεί η έρευνα κυρίως γύρω από την 
δραστηριοποίηση των ΕΠΕΥ.  
 
Η Ουγγαρία πειραματίζεται με ένα πρόγραμμα μετατροπής καυσίμων στις 137
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας της Borsod MW AES, με στόχο την
αναπροσαρμογή χρησιμοποιώντας καύσιμα προερχόμενα από ξύλο. Οι
εγκαταστάσεις Pannonpower στο Pécs, μετατρέπουν επίσης το ξύλο. Η 
δυναμικότητα της μονάδος από την καύση του ξύλου είναι 50 MW, με μια 
ετήσια παραγωγή 325 GWh. 
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5.9 ΠΟΛΩΝΙΑ 

5.9.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 Η Πολωνία είναι σχετικά αυτάρκης με τις γηγενείς πηγές ενέργειας (κυρίως
άνθρακας), να καλύπτουν την απαίτησή της για θερμότητα και ηλεκτρική
ενέργεια. Το ποσοστό του ανθρακίτη στο ποσοστό της πρωτογενούς
ενεργειακής κατανάλωσης για το 2003 ήταν 50,3%, του λιγνίτη 13,4% και του 
πετρελαίου 20,1%. Επιπλέον, το ποσοστό του φυσικού αερίου (που εισάγεται 
από τη Ρωσία) στην ενεργειακή κατανάλωση ήταν 12,1%. Το ποσοστό της 
ενέργειας από ΑΠΕ στην Πολωνία ήταν 4% της ακαθάριστης εγχώριας
κατανάλωσης και 1,9% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το 91% των ΑΠΕ 
καλύπτει θερμικές ανάγκες και τα μικρά υδροηλεκτρικά περιλαμβάνουν 
εγκαταστάσεις με μια εγκατεστημένη δυναμικότητα 5.000 kW (2004). 
 
Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της Πολωνίας αποτυπώνονται στα παρακάτω
Σχήματα 5.31-5.34. 

Σχήμα 5.31: Πρ. Παραγωγή & Ακ. 
Κατανάλωση – PL (ΚΤΙΠ) 

Σχήμα 5.32: Παραγωγή Ηλεκτρισμού – PL 
(GWh) 
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Σχήμα 5.33: Προσφορά ΑΠΕ – PL (ΚΤΙΠ) Σχήμα 5.34: Τελική Κατανάλωση – PL (ΚΤΙΠ) 
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Πηγή: Eurostat, Energy Balance Sheets 2002-2003, 2005 [8]

5.9.2 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 
Στο επίπεδο της παραγωγής, υπάρχουν 35 εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενέργειας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων 
παραγωγής σε 7 και μέσω της ιδιωτικοποίησης της ηλεκτρικής παραγωγής. Οι 
σημαντικότερες εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή ΑΠΕ στην
Πολωνία είναι οι Enbio Sp z o.o., η PIW JMB Sp. z o.o. και η MALEX ltd.  
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Επιπλέον, η έννοια της ΕΠΕΥ στην Πολωνία πρωτοεμφανίστηκε το 1995 και το
2005 ο αριθμός των εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αγορά της
Πολωνίας ήταν ~15 εταιρίες. Έτσι, στην Πολωνία η εταιρία Siemens, έχει 
αναλάβει 4 προγράμματα ΕΞΕΝ σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια ενώ η εταιρία
Clearcotract έχει εφαρμόσει πιλοτικά προγράμματα σε νοσοκομεία της
Πολωνίας [17]. Επιπλέον, οι σημαντικότερες εταιρίες στην παροχή 
ενεργειακών υπηρεσιών είναι: Ecofys Polska Sp.Z.o.o, KAPE SA, APE SA, FEWE, 
Polish Copper Promotion Centre, KESCO Energy Sp. Z.o.o. κλπ [3,4]. 

 

5.9.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Από το 2003 συζητείται το κείμενο αναπροσαρμογής της εθνικής στρατηγικής 
για τους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ, χωρίς ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί [37]. 
 
Η πρώτη υποστηρικτική παρέμβαση σχετικά τον τομέα των ΑΠΕ στην Πολωνία,
υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών τον Σεπτέμβριο του 2000.
Επιπλέον, το Δεκέμβριο του 2000, το Υπουργείο Οικονομίας κυκλοφόρησε
διάταξη, που αφορά στην υποχρέωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας από μη συμβατικές πηγές ενέργειας ή από ΑΠΕ και συμπαραγωγή
θερμότητας και ενέργειας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Πολωνίας σε 
συνεργασία με τη Διυπουργική Ομάδα σχετικά με τις ΑΠΕ δημιούργησε τον
νόμο των ΑΠΕ το 2003, που επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο και αναμένεται
να δημιουργήσει ένα σταθερό μακροπρόθεσμο νομικό πλαίσιο για επενδύσεις
στον τομέα των ΑΠΕ [38].  
 
Ο κύριος στόχος ήταν να αυξηθεί το ποσοστό της ενέργειας από ΑΠΕ στην
παραγωγή ηλεκτρισμού της Πολωνίας, σε 7,5% το 2010 και σε 14% το 2020. 
Ωστόσο, ο στόχος αυτός φαίνεται δύσκολος και ειδικότερα παρατηρούνται
προβλήματα στην εκμετάλλευση της βιομάζας. 
 
Από την άλλη, η σύγχρονη ενεργειακή πολιτική της Πολωνίας μέχρι το 2020
καθορίζεται από την απόφαση του κοινοβουλίου στις 22 Φεβρουαρίου 2000 και
θέτει ως βασικό στόχο την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω 
προγραμμάτων που έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Η Polish National Energy 
Conservation Agency είναι αρμόδια για την οργάνωση και εφαρμογή
προγραμμάτων ΕΞΕΝ ενώ υποστήριξη παρέχουν τα Υπουργεία Οικονομικών
και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα [39]. 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Λόγω της εισόδου της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μεγάλο μέρος των
διαθέσιμων κεφαλαίων για τα προγράμματα υποστήριξης ΑΠΕ στην Πολωνία,
συγκεντρώνονται τώρα μέσα από τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Παρόλο αυτά την διετία 2004-6 χάθηκαν χρήματα από το ταμείο συνοχής σε ότι 
αφορά στις ΑΠΕ.  
 
Οι δυνατότητες επενδυτικής ανάπτυξης της υδροηλεκτρικής ενέργειας στην 
Πολωνία είναι μικρές ενώ η βιοενέργεια είναι η πιο ελπιδοφόρος μορφή ΑΠΕ 
και ενδιαφέρον παρουσιάζεται για τη επενδυτική υποστήριξη των 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, ειδικά στη βορειοδυτική Πολωνία.
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Ειδικότερα για να επιτευχθεί ο στόχος των ΑΠΕ για το 2010, θα χρειαστούν
επενδύσεις ώστε το 59% να προέρχεται από βιομάζα, το 29% από αιολικά και
μόλις το 12% από υδροηλεκτρικά. Επιπλέον, επιδιώκονται επενδύσεις ώστε να 
εκμεταλλευτούν το μεγάλο δυναμικό σε βιοντίζελ που μπορεί όχι μόνο να
καλύψει τις εγχώριες ανάγκες αλλά να αποφέρει οικονομικά οφέλη από τις
εξαγωγές [40].  
 
Επίσης, έχουν ήδη δρομολογηθεί επενδύσεις ώστε να επιδιώκεται ένα ποσοστό 
ΕΞΕΝ στη βιομηχανία 20 - 30% και ένα ποσοστό 25 - 40% στον οικιακό και 
εμπορικό τομέα. Το πρόγραμμα επενδύσεων για την αναβάθμιση της θερμικής 
μόνωσης κτιρίων είναι σε ισχύ για τη περίοδο 1998 - 2008 και ξεκίνησε η 
εφαρμογή του με την ψήφιση του νόμου για την αναβάθμιση της θερμικής 
μόνωσης των κτιρίων, ενώ ταυτόχρονα ιδρύθηκε το ομώνυμο ταμείο.
Πρόσφατα ξεκίνησε ένα πρόγραμμα με την υποστήριξη του EBRD, που 
περιλαμβάνει περισσότερα από 420 δημόσια κτήρια και είναι το μεγαλύτερο
πρόγραμμα ΕΠΕΥ στην περιοχή. 
 
Επιπλέον, δραστηριοποίηση παρατηρείται για ενίσχυση τρίτων
χρηματοδοτικών πηγών. Το Eco Fund ιδρύθηκε το 1992 ως ανεξάρτητο μη 
κερδοσκοπικό ίδρυμα με στόχο την διαχείριση των πόρων από την ανταλλαγή
χρέους για το περιβάλλον (debt-for-environment swap), στο οποίο
συμμετέχουν η Πολωνία και άλλες δυτικές χώρες. Το δάνειο του Ιδρύματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης είναι διαθέσιμο για ιδιώτες, ιδιωτικές επιχειρήσεις,
εκκλησιαστικές οργανώσεις και κοινότητες κυρίως από  αγροτικές περιοχές
[9]. 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 
Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης PHARE χρηματοδότησε μεγάλο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, σχετικά με τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, για
τα στελέχη των εταιριών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και το Charles Mott
Foundation χρηματοδότησε ένα εγχειρίδιο σχετικά με την ανάπτυξη έργων 
ΕΞΕΝ και ΑΠΕ. Επιπλέον, σήμερα η εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Πολωνία 
περιλαμβάνει 50 τοπικούς συλλόγους (οργανωτικές μονάδες), πληροφόρηση
και κέντρα διασκέψεων, σεμινάρια και τις νομικές συμβουλές γύρω από τους
τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ. Οι αγροτικές περιοχές είναι ένα ζωτικής σημασίας στοιχείο
στην οικονομία. Τα γεωργικά εδάφη καταλαμβάνουν το 60% του εδάφους της
Πολωνίας, ενώ το περίπου 38% του πληθυσμού της χώρας κατοικεί σε
αγροτικές περιοχές. Η δραστηριοποίηση των ενεργειακών εταιριών έχει 
μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης [39]. 
 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Οι προσπάθειες Ε&Α των ΑΠΕ επικεντρώνεται κυρίως στα κρατικά κεφάλαια
από το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, από
προγράμματα υποδομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μικρότερη έκταση 
επίσης από την εγχώρια βιομηχανία. Μια πρόσφατη σημαντική πρωτοβουλία
της πολιτείας, αφορά στη δημιουργία ειδικευμένων πρότυπων κέντρων στον
τομέα της βιώσιμης ενέργειας. Τα κέντρα έχουν επιλεχτεί ως μονάδες που 
ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη υψηλής 
τεχνολογίας και συνδέονται με μετρήσιμα επιστημονικά αποτελέσματα
(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων κατάρτισης). Τα κέντρα
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καταρτίζονται από μικρές ομάδες των επιστημόνων με σημαντικά επιτεύγματα
που συνεργάζονται σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και μεγάλης σημασίας για
εθνικές οικονομίες. Επιπλέον, υπάρχουν διάφορα ιδρύματα Ε&Α που 
εξετάζουν τις ΑΠΕ ή τους συγκεκριμένους υποτομείς των ΑΠΕ, ανάμεσά τους
είναι το Πολωνικό δίκτυο των Πρότυπων Κέντρων, το οποίο περιλαμβάνει το 
Πρότυπο Κέντρο Ανανεώσιμης Ενέργειας και Αποδοτικότητας στην Πολωνία
(RECEPOL), που καθιερώθηκε στο Βαλτικό Κέντρο Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΕC
BREC/CLN) [38,39]. 
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5.10 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
  

5.10.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 Περισσότερο από το ένα τρίτο της ακαθάριστης κατανάλωσης προέρχεται από 
τον άνθρακα, κυρίως λιγνίτη από την Τσεχία και άνθρακα από την Ουκρανία.
Από τα εδάφη της χώρας διέρχονται αγωγοί του φυσικού αέριου προς τη 
δυτική Ευρώπη. Περίπου το 80% της πρωτογενούς ενέργειας εισάγεται. Στη
Σλοβακία, οι ΑΠΕ αντιπροσωπεύουν μόνο το 3,1% της συνολικής ακαθάριστης 
εγχώριας κατανάλωσης το 2003. Οι ΑΠΕ καλύπτουν το 18,5% της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η πυρηνική ενέργεια καλύπτει το 45% 
των ενεργειακών αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας, με τις εγκαταστάσεις 
συμβατικών καυσίμων να παράγουν το 37% και τα υδροηλεκτρικά το υπόλοιπο
18% [1,7]. 
 
Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της Σλοβακίας αποτυπώνονται στα παρακάτω
Σχήματα 5.35-5.38. 

Σχήμα 5.35: Πρ. Παραγωγή & Ακ. 
Κατανάλωση – SK (ΚΤΙΠ) 

Σχήμα 5.36: Παραγωγή Ηλεκτρισμού – SK 
(GWh) 

1064
4696

980
4421

819

4576

55

3183

55

3257

49

3577

200

5670

151

6168

180

5682

3383

3381

5173

5170

5239

5234

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1998 2001 2003
ΣΤΕΡΕΑ ΥΓΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΛΛΑ  

5861
5822 5966

1231

690 708

2363

2699 2396

4566

5117
3672

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998 2001 2003

ΣΤΕΡΕΑ ΥΓΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΠΕ ΑΛΛΑ  

Σχήμα 5.37: Προσφορά ΑΠΕ – SK (ΚΤΙΠ) Σχήμα 5.38: Τελική Κατανάλωση – SK (ΚΤΙΠ) 
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Πηγή: Eurostat, Energy Balance Sheets 2002-2003, 2005 [8]

5.10.2 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 
Κυρίαρχη εταιρεία στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού είναι η Slovenské 
elektrárne, a.s., η οποία παράγει το 85% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, ενώ άλλες εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή ΑΠΕ είναι 
οι Biorafineria SK, jsc και η Biodiesel Holding. Επιπλέον, ο μόνος κρατικός 
φορέας που αναπτύσσει πρότυπα και εφαρμόζει τις ενεργειακές επιθεωρήσεις
είναι η Slovak Energy Agency, η οποία εκτός των άλλων τα τελευταία χρόνια 
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έχει αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εκπαίδευση των
ενεργειακών επιθεωρητών. Η εταιρία Siemens έχει αναλάβει 6 προγράμματα 
ΕΞΕΝ σε κτήρια γραφείων και νοσοκομεία [4, 41]. 

 

5.10.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Με την είσοδο στην ΕΕ, η Σλοβακία υποχρεώθηκε να θεσπίσει μέτρα για την
αναδιάρθρωση του τομέα της ενέργειας, την κατάρτιση νέου ενεργειακού
κανονισμού και την απελευθέρωση της ενεργειακής παραγωγής.
Συγκεκριμένα, οι κύριες προτεραιότητες για την πολιτική σχετικά με τις ΑΠΕ
αφορούν στην ανάπτυξη του τομέα της βιομάζας, ιδιαίτερα για σκοπούς 
θέρμανσης περιοχής αλλά και στην καλύτερη συνειδητοποίηση της
βιωσιμότητας και της αξιοπιστίας των τεχνολογιών ΑΠΕ. Ο στόχος για το 2010 
είναι η αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή στο 31% [1]. Η 
έμφαση δίνεται στην υποστήριξη των διαθέσιμων μορφών ΑΠΕ πλην των 
υδροηλεκτρικών, αν και δεν έχουν αποδώσει ιδιαίτερα οι προσπάθειες μέχρι 
σήμερα.  
 
Το διάταγμα αριθ. 549/2002 Coll. του Υπουργείου Οικονομίας του 2002, 
καθορίζει τους κανόνες συνεισφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
στους επιλέξιμους πελάτες και καθορίζει τους όρους για μια τέτοια διανομή. Ο
νέος νόμος δημόσιας προμήθειας αριθ. 523/2003 Coll., τέθηκε σε ισχύ από το 
2004. Αντικατέστησε και συγχώνευσε τη δημόσια προμήθεια της Σλοβακίας και
τους κανόνες παραχώρησης προμήθειας σε έναν ενιαίο νομικό κανονισμό.  
 
Σήμερα, η πολιτεία μελετά τα διάφορα μεγάλα και υπαρκτά εμπόδια της 
ανάπτυξης των ΑΠΕ καταλήγοντας στην έλλειψη συντονισμού και
περιφερειακού ενεργειακού σχεδιασμού σαν τα κυριότερα από αυτά. Το 
Υπουργείο Οικονομίας, το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και το Υπουργείο Κατασκευών παρέχουν υποστήριξη για ΑΠΕ-ΕΞΕΝ. Εντούτοις, 
φαίνεται ότι οι όποιες προσπάθειες δεν συντονίζονται πλήρως, οδηγώντας σε
μειωμένη αποδοτικότητα ειδικά στη χρήση των ΑΠΕ [41].  
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Οι παραγωγοί βιομάζας παρουσιάζουν τη μέγιστη δυνατότητα ανάπτυξης (46%
του συνόλου των ΑΠΕ). Το δυναμικό βιομάζας θεωρείται ότι μπορεί να φτάσει 
1,3 TWh/ έτος το 2010 από 0,15 TWh/ έτος σήμερα [42]. Ακολουθούν η 
δυνατότητα παραγωγής γεωθερμικής ενέργειας (26%) και ηλιακής ενέργειας
(21%). Ωστόσο, οι επενδύσεις για τη γεωθερμία έχουν χαρακτηριστεί ως
υψηλού ρίσκου. Επιπλέον, η επενδυτική υποστήριξη των ηλιακών εμποδίζεται 
από την έλλειψη ενδιαφέροντος από τις τράπεζες αλλά και την έλλειψη 
κατάλληλων κονδυλίων από το ταμείο συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
εκμεταλλεύσιμη δυνατότητα παραγωγής αιολικής ενέργειας είναι λιγότερο από
3% της συνολικής τεχνικής δυνατότητας ΑΠΕ [41].  
 
Η συμμετοχή των IFIs (International Financial Institutions) στην υποστήριξη 
της ΕΞΕΝ ήταν σημαντική Στην περίοδο 1992-2002, τρία κύρια προγράμματα 
ήταν διαθέσιμα για τα έργα που στόχευσαν στην υποστήριξη της ΕΞΕΝ. 
Επιπλέον, οι πρώτες ενεργειακές επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν στη
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Σλοβακία το 1990 στο πλαίσιο διάφορων διεθνών προγραμμάτων τεχνικής
βοήθειας, όπως το Αμερικάνικο SEED II ή το πρόγραμμα PHARE-ENERGIE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την απόκτηση εμπειρίας και την μεταφορά μιας
δοκιμασμένης μεθοδολογίας ενεργειακών επιθεωρήσεων 
 
Από την άλλη, σε ότι αφορά στις ΑΠΕ η υποστήριξη ήταν σχεδόν ανύπαρκτη τα 
τελευταία έτη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
εξήγγειλε πρόσφατα την πρόθεσή της για άμεση χρηματοδότηση της
δημιουργίας ανεξάρτητων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, που
χρησιμοποιούνται από ιδιωτικούς επενδυτές. Επίσης, η Παγκόσμια Τράπεζα 
και το Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος έχουν δραστηριοποιηθεί στη χώρα.  
 
Σημαντικό εμπόδιο για την προώθηση έργων κυρίως ΑΠΕ είναι η έλλειψη 
χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. Τα επιτόκια δανείων, τα οποία 
απαιτούνται από τις εμπορικές τράπεζες για τα παραπάνω προγράμματα είναι
συχνά υψηλά και οι όροι και οι εγγυήσεις που απαιτούνται από τους
δικαιούχους είναι υπερβολικές [9]. 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 
Στη χώρα παρατηρείται μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης, εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τις επιπτώσεις
της σπατάλης της σε όλους τους τομείς ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες. Η 
μόνη προσπάθεια καταγράφεται στα μέσα του 2003, όπου το Υπουργείο 
Οικονομίας επέλεξε έναν ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας και οργάνωσε μέσω 
αυτού μια εκστρατεία πληροφόρησης για τα πλεονεκτήματα της παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ και οργάνωσε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για την 
εκπαίδευση των ενεργειακών επιθεωρητών. 
 
Στα τέλη του 2003, η πρώτη εκστρατεία πληροφόρησης για τις ΑΠΕ
οργανώνεται υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Οικονομίας η οποία εστιάζεται 
στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ στα κτήρια. Η δεύτερη εκστρατεία πληροφόρησης
σχετικά με τις ΑΠΕ οργανώνεται το 2004 και εστιάζεται στους λέβητες 
βιοενέργειας για τον οικιακό τομέα [41-42]. 
 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Οι έρευνες γύρω από τις ΑΠΕ είναι σημαντικές και έχουν δείξει ότι οι 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στο εγγύς μέλλον είναι εξαιρετικά
περιορισμένες λόγω ελάχιστου φυσικού και οικονομικού δυναμικού. Επιπλέον, 
παρά τις βελτιώσεις στην οικονομική βιωσιμότητα σχετικά με την εγκατάσταση
ανεμογεννητριών, οι σημαντικές έρευνες δείχνουν υπάρχουν ακόμα σημαντικά 
εμπόδια στην εγκατάσταση τους στη Σλοβακία.  
 
Από την άλλη, η περιορισμένη έρευνα για τη χρησιμοποίηση των θερμικών 
ηλιακών συστημάτων για τη θέρμανση χώρου εστιάζεται στα νέα κτίρια 
κατοικίας και τριτογενή κτήρια. Μεγάλης κλίμακας ηλιακά θερμικά συστήματα 
δεν είναι αντικειμένου έρευνας μέχρι σήμερα στη Σλοβακία λόγω εμποδίων
(έλλειψη εσωτερικών επενδυτών και οι κίνδυνοι που διαβλέπουν οι ξένοι 
επενδυτές) [41-42]. 
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5.11 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
  

5.11.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 Η Σλοβενία έχει σχεδόν ανύπαρκτους γηγενείς πόρους πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Οι εισαγωγές αυτών των καυσίμων αποτελούν πάνω από το μισό του 
συνολικού ανεφοδιασμού της πρωτογενούς ενέργειας. Υπάρχουν πηγές λιγνίτη
στη χώρα, οι όποιες αποτελούν το 95% της κατανάλωσης άνθρακα. Οι ΑΠΕ
συμβάλουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό ~30%. Το 
ποσοστό των ΑΠΕ στην πρωτογενή παραγωγή ενέργειας είναι περίπου 12%, με 
το μισό από αυτό να προέρχεται από την υδροηλεκτρική ενέργεια. Άλλες
μορφές ΑΠΕ στη χώρα είναι η βιομάζα, η γεωθερμική ενέργεια και η ηλιακή 
ενέργεια [1,4].  
 
Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της Σλοβενίας αποτυπώνονται στα παρακάτω 
Σχήματα 5.39-5.42. 

Σχήμα 5.39: Πρ. Παραγωγή & Ακ. 
Κατανάλωση – SL (ΚΤΙΠ) 

Σχήμα 5.40: Παραγωγή Ηλεκτρισμού – SL 
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5.11.2 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 Από την πλευρά παραγωγών, η κυριότερη εταιρία είναι η Holding Slovenske 
Elektrarne (HSE), η οποία είναι μια πλήρως κρατική επιχείρηση. Το ποσοστό 
άλλων παραγωγών (μικρές εγκαταστάσεις, συμπαραγωγή) φθάνει μόνο έως το 
3% της συνολικής ηλεκτρικής ενεργειακής κατανάλωσης. Οι σημαντικότερες από 
τις εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή ΑΠΕ είναι η Dravske Elektrarne,
η Soske Elektrarne και η Savske Elektrarne. Στη χώρα υπάρχουν μερικοί 
ιδιωτικοί επενδυτές, οι οποίοι δρουν ως εταιρίες παροχής ενεργειακών
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υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες εταιρείες που ασχολούνται με
τέτοιες δραστηριότητες είναι η E-NET, η Intermarketing N&N και η ZRMK [4,9]. 
 

5.11.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Η Σλοβενία έγινε νέο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004. 
Υπεύθυνη αρχή ενεργειακής πολιτικής στη Σλοβενία είναι η αντιπροσωπεία για
την αποδοτική ενεργειακή χρήση και τις ΑΠΕ (Agency for efficient energy use 
and renewable energy sources).  
 
Ο νέος ενεργειακός νόμος του 1999, σχεδίασε την προετοιμασία ενός εθνικού 
ενεργειακού προγράμματος, που βασίζεται εν μέρει σε μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση των ΑΠΕ σε εθνικό επίπεδο. Ο ενεργειακός νόμος καθορίζει τους 
κανόνες της αγοράς ενέργειας στη χώρα και θεσπίστηκε από την εθνική
συνέλευση της Δημοκρατία της Σλοβενίας το 1999 [1]. Ο φόρος του CO2

θεσπίστηκε το 1997 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αποτελεί ένα από τα
πιο ουσιαστικά μέτρα για τη σταδιακή μείωση των εκπεμπόμενων ποσοτήτων 
CO2 και την ταυτόχρονη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.  
 
Για τις ΑΠΕ, ο στόχος για το 2010 είναι 12% στην ακαθάριστη κατανάλωση και
33,6% στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Για την επίτευξη αυτών των στόχων
επιδιώκεται η ύπαρξη ενός σταθερού προγράμματος feed-in-tariff, η χορήγηση 
αδείας λειτουργίας σε μικρούς ανεξάρτητους παραγωγούς ΑΠΕ, τα πράσινα
πιστοποιητικά και η προώθηση χρήσης συμπαραγωγής με βιομάζα. Ωστόσο, για 
την υλοποίηση των παραπάνω, από το 2003 άρχισε να υλοποιείται ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης των ΑΠΕ, το οποίο δίνει έμφαση στην αξιοποίηση
του δυναμικού βιομάζας.  
 
Η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας είναι ένα από τα εθνικά στρατηγικά
ζητήματα για τη χώρα. Το εθνικό ενεργειακό πρόγραμμα (2003), περιλαμβάνει
ως μακροπρόθεσμο στρατηγικό προσανατολισμό την αύξηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς ενεργειακής χρήσης. Συγκεκριμένα έχει ως
στόχο τη μείωση της ενεργειακής έντασης κατά 2,5%, την αύξηση της
ενεργειακής αποδοτικότητας μέχρι το 2010, σε σχέση με το 2004, κατά 10% στον 
τομέα της βιομηχανίας και υπηρεσιών, 10% στα εμπορικά και οικιακά κτήρια και
15% στο δημόσιο τομέα. Επίσης, έχουν αρχίσει προσπάθειες ανάπτυξης
συστήματος πιστοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Στην χώρα σχεδιάζονται κάποιες επενδύσεις ώστε 22 GWh να παράγονται από 
βιομάζα και 154 GWh από βιοαέριο για το 2010. Για το 2020 οι σχεδιαζόμενες
επενδύσεις πρέπει να ικανοποιούν 27 GWh να παράγονται από βιομάζα και 165 
GWh από βιοαέριο. Οι παραγωγοί υδροηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζουν τη 
μεγαλύτερη δυνατότητα για ανάπτυξη ενώ η χώρα έχει μεγάλη δυνατότητα
ανάπτυξης παραγωγών ηλιακής ενέργειας [4]. Για την ανάπτυξη συστημάτων 
θέρμανσης περιοχής με την αξιοποίηση βιομάζας (ξύλο), η Σλοβενία το 2002
απέκτησε μια οικονομική συνεισφορά από το παγκόσμιο περιβαλλοντικό ταμείο 
GEF ύψους 4 εκατ. $. 
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Το 1995 τέθηκε σε ισχύ το πρώτο πρόγραμμα εφαρμογής ενεργειακών
επιθεωρήσεων και το 1996 ξεκίνησε η εφαρμογή του διεθνούς προγράμματος
PHARE στη Σλοβενία, υπό την διεύθυνση του ινστιτούτου Jožef Stefan, που ήταν 
υπεύθυνο για την εφαρμογή των ελέγχων και την εκπαίδευση των ελεγκτών. Οι
ενεργειακές επιθεωρήσεις επιχορηγούνται σε ένα ποσοστό έως και 50% και
πραγματοποιούνται σύμφωνα με μια προκαθορισμένη μεθοδολογία.  
 
Τέλος, μερικά προγράμματα ΧΑΤ έχουν ήδη αρχίσει δειλά και επικεντρώνονται 
στο δημόσιο τομέα. Οι επιχειρήσεις πετρελαίου (Istrabenz, Petrol), αποτελούν 
νέους παίχτες με την υποστήριξη επενδυτικών κεφαλαίων [43]. 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 
Η μέση πυκνότητα του πληθυσμού είναι μικρότερη σε σύγκριση με την
πλειοψηφία των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έδαφος της
Σλοβενίας καλύπτεται, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 56% από δάση. Η χρήση της
βιομάζας έχει αρχίσει να γίνεται κατανοητό ότι μπορεί να ενισχύσει τον τομέα 
της γεωργίας και της δασονομίας μέσω νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας 
στη μείωση των δημογραφικών προβλημάτων.  
 
Το πρόγραμμα Δίκτυο ενεργειακών συμβούλων στη Σλοβενία άρχισε να 
εφαρμόζεται το 1991 και στο πλαίσιο του έχουν ιδρυθεί μέχρι τώρα, με την 
υποστήριξη του κράτους, 24 ενεργειακά συμβουλευτικά γραφεία και 9
υποκαταστήματα χωρίς ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα [43]. 
 
Κάθε έτος διοργανώνονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την ενεργειακή
αρχή της Σλοβενίας μια σειρά από σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες για την 
προβολή και προώθηση των επενδύσεων με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας και την ΕΞΕΝ στο βιομηχανικό και το δημόσιο τομέα. Παράλληλα 
έχει θεσπιστεί και ένα ειδικό βραβείο για την πιο ενεργειακά αποδοτική 
επιχείρηση, που απονέμεται κάθε χρόνο σε ειδική τελετή [44]. 
 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Στη Σλοβενία κατασκευάζονται λέβητες και εξοπλισμός λεβήτων, καθώς επίσης
και υδροστρόβιλοι. Οι επιχειρήσεις Elektro Primorska και Energia Hidroelectrica
de Navarra (EHN), συνεργάστηκαν για την εγκατάσταση 8 μετεωρολογικών 
σταθμών στην περιοχή Primorska. Μετά από ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων
αέρα της Σλοβενίας, ερευνώντας το ανάγλυφο και χάρτες της χώρας και
αξιολόγησης των πιθανών σημείων τοποθέτησης των σταθμών, 8 
αντιπροσωπευτικές θέσεις επιλέχτηκαν. 
 
Στην πόλη Gornji Grad εφαρμόζεται ένα σύγχρονο πιλοτικό έργο θέρμανσης
περιοχής με τη χρήση βιομάζας με δύο λέβητες 2 MW. Παράλληλα το πρόγραμμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης PHARE και το Υπουργείο Οικονομικών χρηματοδότησε 
το κόστος επένδυσης του προγράμματος κατά 50%. Η Energy Restructuring 
Agency (ApE) εγκατέστησε τις πρώτες ερευνητικές εγκαταστάσεις
φωτοβολταϊκών στη Σλοβενία, οι οποίες συνδέθηκαν στο δίκτυο ηλεκτρικής
ενέργειας. Λόγω της υψηλής δυνατότητας αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας 
στη Σλοβενία, αναμένεται στο εγγύς μέλλον μια υψηλότερη υποστήριξη των
ερευνητικών εργασιών, της ανάπτυξης και της παραγωγής του εξοπλισμού από
την κυβέρνηση και τα σχετικά ιδρύματα [43-44]. 
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5.12 ΤΣΕΧΙΑ 
  

5.12.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 Η Τσεχία είναι μια βιομηχανική χώρα, όπου ο άνθρακας και ο λιγνίτης
αποτελούν σημαντικές πηγές ενέργειας. Η υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελεί
υπό τις παρούσες συνθήκες τη σημαντικότερη εγχώρια ΑΠΕ, που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας [1]. Συγκεκριμένα, η 
συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρισμού είναι περίπου 3,8% ενώ στην
ακαθάριστη κατανάλωση φτάνει το 3% (2005), στηριζόμενη στη βιομάζα και
στα υδροηλεκτρικά. [4]. 
 
Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της Τσεχίας αποτυπώνονται στα παρακάτω 
Σχήματα 5.43-5.46. 

Σχήμα 5.43: Πρ. Παραγωγή & Ακ. 
Κατανάλωση – CZ (ΚΤΙΠ) 

Σχήμα 5.44: Παραγωγή Ηλεκτρισμού – CZ 
(GWh) 
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Σχήμα 5.45: Προσφορά ΑΠΕ – CZ (ΚΤΙΠ) Σχήμα 5.46: Τελική Κατανάλωση – CZ (ΚΤΙΠ) 
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Πηγή: Eurostat, Energy Balance Sheets 2002-2003, 2005 [8]

5.12.2 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 Ο σπουδαιότερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στη Τσεχία 
είναι η εταιρία CEZ και εφαρμόζει πιλοτικά προγράμματα σχετικά με τη
βιομάζα (υπολείμματα δασοκομίας) προερχόμενη από όπτηση δύο ενεργειακών 
φυτών [4]. Άλλες εταιρείες ασχολούνται με την παραγωγή ΑΠΕ είναι η Aliance
Aktivni Venkov, η Centre for Aplication of Renewable Energy of the Orthodox
Academy, η FitCraft Production s.r.o. 
 
Η Τσεχία έχει πολύ πολύτιμη εμπειρία στον τομέα παροχής ενεργειακών 
υπηρεσιών, καθώς έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο στην καθιέρωση της
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αγοράς των ΕΠΕΥ. Το 1993 ιδρύθηκε η EPS CR ως η πρώτη ΕΠΕΥ, ενώ το 1999 
έγινε θυγατρική εταιρία της MVV Energie AG. Τη περίοδο 2000 - 2001 
δημιουργήθηκε ο όμιλος MVV Energie CZ ο οποίος προώθησε και ανέδειξε την 
ΣΕΑ (EPC) στην αγορά. Σύμφωνα με έρευνα το 2003 υπάρχουν περισσότερες 
από δέκα εταιρίες, οι οποίες έχουν εφαρμόσει ή έχουν διαπραγματευτεί
δεκάδες ενεργειακά έργα [9]. Στις ΕΠΕΥ που λειτουργούν ήδη στην Τσεχία 
σήμερα περιλαμβάνονται ακόμα η Stredisko pro Uspory Energie (SUE), η 
Siemens (πρώην Landis και Gyr), η Honeywell, καθώς και μικρότερες 
επιχειρήσεις όπως οι DHV CR, EGF Praha, Terranova-Industrie και Thermodat, 
αν και δεν χρησιμοποιούν όλες ΣΕΑ. Οι εταιρίες EPS CR, SUE και Siemens
κυριαρχούν σήμερα στην αγορά, ενώ ορισμένες ΕΠΕΥ εστιάζουν σε
συγκεκριμένους τομείς ενεργειακών υπηρεσιών που συνδέονται με τη μόνωση
ή τους λέβητες. Μια θυγατρική εταιρία της Αμερικανικής αλυσίδας EPS, ήταν η
πρώτη που εισήλθε στην αγορά, με τη βοήθεια του Κέντρου SEVEn της 
Τσεχίας. Στη συνέχεια προωθήθηκαν αρκετές ΕΠΕΥ, ενώ όλο και περισσότερες
ξένες επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών άρχισαν να εξετάζουν την αγορά
της Τσεχίας. Αρκετές πολυεθνικές εταιρίες λειτουργούν ως ΕΠΕΥ στην Τσεχία, 
ειδικά στα δημόσια κτίρια, παρέχοντας υπηρεσίες στη κεντρική θέρμανση και
στη βιομηχανία [45]. 
 

5.12.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Η «επανάσταση του βελούδου» στην Τσεχία προώθησε σημαντικές οικονομικές 
και πολιτικές μεταρρυθμίσεις το 1989. Στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών εμπλέκονται το Υπουργείο
Βιομηχανίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείου Γεωργίας, το
Κρατικό Περιβαλλοντικό Ταμείο και διάφορες μη κυβερνητικές μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
 
Ωστόσο φαίνονται ότι υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες στην υποστήριξη των 
ΑΠΕ-ΕΞΕΝ. Οι επιδοτήσεις των συμβατικών καυσίμων έκαναν τη δυνατότητα
υλοποίησης έργων μέσω ενεργειακών εταιριών ελάχιστα κερδοφόρα σε 
πολλές περιπτώσεις. Το 2000 το κοινοβούλιο ενέκρινε την ενεργειακή πολιτική
έως το 2020, με την οποία η πολιτεία βάζει ως στόχο ετήσια μείωση στην 
ενεργειακή ένταση της οικονομίας κατά 3 - 3,5%. Στο παραπάνω πλαίσιο, 
αναφέρεται το πρόγραμμα ενεργειακών επιθεωρήσεων στο πλαίσιο του νόμου 
διαχείρισης της ενέργειας (Energy Management Act). Τελευταία έχουν γίνει μια 
σειρά από νομοθετικές δράσεις με σημαντικότερες το νόμο 211 /10.ΙΙΙ.2004 για
την απελευθέρωση ενέργειας, την απόφαση 1079/2001 για την υποστήριξη 
προγραμμάτων ΑΠΕ-ΕΞΕΝ και το πρόγραμμα 1083/6.ΧL.2002 για την 
αποδοτικότερη χρήση ενέργειας. Το 2005 ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τις ΑΠΕ
(1.VIII.2005) σε μια προσπάθεια πλήρης εναρμόνισης της πολιτείας με την
οδηγία 2001/77/EC με έμφαση στη λειτουργία των feed-in-tariff και των 
πράσινων πιστοποιητικών [4]. 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Τα τελευταία χρόνια, η καλύτερη επενδυτική ενίσχυση των έργων ΑΠΕ-ΕΞΕΝ 
έχουν οδηγήσει σε κάποια ανάπτυξη του περιβάλλοντος δραστηριοποιήσης 
των ενεργειακών εταιριών [45]. Στη χώρα σχεδιάζονται επενδύσεις 
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παραγωγής ηλεκτρισμού με βιομάζα, με βάση το δυναμικό που υπολογίζεται
σε 2.200 GWh / έτος το 2010. Επίσης επενδύσεις αιολικών εξετάζονται με
βάση χάρτες του 2005 που δείχνουν περιοχές με ταχύτητα ανέμου 4-8 m/s
καθώς και επενδύσεις γεωθερμίας χαμηλής θερμοκρασίας [4]. 
 
Ωστόσο παρατηρείται κάποια κινητικότητα γύρω από τρίτες χρηματοδοτικές
πηγές. Οι περισσότερες ΕΠΕΥ στην Τσεχία, χρηματοδοτούν τα έργα τους με
δάνεια τραπεζών, ενώ λίγες είναι εκείνες οι οποίες έχουν δικές τους πηγές 
κεφαλαίου. Η Czech Energy Agency παρέχει επιχορηγήσεις για επενδύσεις 
ενεργειακής αποδοτικότητας που εφαρμόζουν οι ΕΠΕΥ. Αυτό το γεγονός είχε
ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόσβεσης των έργων για όλα τα
συμβαλλόμενα μέρη. Το Κρατικό Περιβαλλοντικό Ταμείο της Δημοκρατίας της
Τσεχίας είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που υποστηρίζει τις 
περιβαλλοντικές επενδύσεις των δήμων και άλλων δράσεων [9]. 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Η Czech RE Agency έχει αναπτύξει πολλές δραστηριότητες αύξησης της 
κοινωνικής αποδοχής των ΑΠΕ μέσω διαφόρων τρόπων (interactive web sites, 
maps RES κλπ), ενώ γίνονται προσπάθειες ενίσχυσης της περιβαλλοντικής
ενίσχυσης στη τοπική αυτοδιοίκηση μετά το 2003. 
 
Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης PHARE χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, σχετικά με τις ΣΕΑ, για τα στελέχη των εταιριών και το Charles
Mott Foundation χρηματοδότησε ένα εγχειρίδιο σχετικά με την ανάπτυξη
έργων ενεργειακής αποδοτικότητας. Επιπροσθέτως, η Αμερικανική
κυβέρνηση, έχει υποστηρίξει με σεμινάρια και έχει βοηθήσει την ενημέρωση 
των πολιτών για τις δυνατότητες των ΕΠΕΥ, μέσω του κέντρου SEVEn από το 
1990 [9].  
 
Το πρόγραμμα Ήλιος στα σχολεία ήταν ένα έργο που χορηγήθηκε από το
Κρατικό Περιβαλλοντικό Ταμείο στην αρχή του 2000. Το πρακτικό μέρος αυτού 
του προγράμματος ήταν η εγκατάσταση χαμηλής απόδοσης φωτοβολταϊκών 
280 kWp και 400 ηλιακά συστήματα (m2 το καθένα) στα σχολεία. Ο 
εκπαιδευτικός στόχος αυτού του προγράμματος ήταν να καταδείξει
σπουδαστές τις δυνατότητες της ενεργειακής παραγωγής από την ηλιακή 
ακτινοβολία. Τα σχολεία θα μπορούσαν να πάρουν μια επιχορήγηση μέχρι 90%
των συνολικών δαπανών προγράμματος. Από την έναρξη του προγράμματος,
273 σχολικές εγκαταστάσεις ήταν επιφορτισμένες με τις συνολικές δαπάνες 
των 730.000 € [4]. 
 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Ο σπουδαιότερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στη χώρα
(CEZ) πραγματοποιεί εκτεταμένη έρευνα μετά το 2003 μέσω σχετικών 
προγραμμάτων σχετικά με τη χρήση βιομάζας (υπολείμματα δασοκομίας)
προερχόμενη από όπτηση δύο ενεργειακών φυτών. Επιπλέον, η δυνατότητα 
των πηγών υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Τσεχία έχει ερευνηθεί και
χαρτογραφηθεί λεπτομερώς το 2002 [4].  
 
Από το 2003 επιχειρείται – με αισιόδοξα τα πρώτα αποτελέσματα - η σύνδεση 
των επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων (Academy of Science CR) με 
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την προσπάθεια διατύπωσης των προτεραιοτήτων για Ε&Α στους τομείς
ενέργεια - περιβάλλον και τις εγγυήσεις ειδικών για ερευνητικά  προγράμματα
στον τομέα αυτό. Η υποστήριξη της έρευνας εντοπίστηκαν σε νέες γεωργικές 
βιοτεχνολογικές κατευθύνσεις σχετικά με την αποτίμηση των καταστρεπτικών
περιβαλλοντικών επιδράσεων [46]. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. 5.49 
 

 

5.13 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
  

5.13.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 Οι εισαγωγές ενέργειας αποτελούν περισσότερο από το 70% της συνολικής
πρωτογενούς προσφοράς ενέργειας. Οι πιο σημαντικές πηγές ενέργειας είναι ο 
άνθρακας (40%) και το ακατέργαστο πετρέλαιο (37%), ενώ ακολουθούσε το
φυσικό αέριο (12%) και η πυρηνική ενέργεια (9%). Η βιομάζα, η υδροηλεκτρική
ενέργεια και οι άλλες ΑΠΕ αποτελούν λιγότερο από το 2% [1]. Το ποσοστό των 
ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση έφτασε το 7,7%, ενώ στην παραγωγή
ηλεκτρισμού το 4,5% (2003) [4]. 
 
Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της Βουλγαρίας αποτυπώνονται στα παρακάτω
Σχήματα 5.47-5.50. 

Σχήμα 5.47: Πρ. Παραγωγή & Ακ. 
Κατανάλωση – BG (ΚΤΙΠ) 

Σχήμα 5.48: Παραγωγή Ηλεκτρισμού -  BG 
(GWh) 
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Σχήμα 5.49: Προσφορά ΑΠΕ – BG (ΚΤΙΠ) Σχήμα 5.50: Τελική Κατανάλωση – BG (ΚΤΙΠ) 
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Πηγή: Eurostat, Energy Balance Sheets 2002-2003, 2005 [8]

5.13.2 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 Η μοναδική κρατική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρισμού της Βουλγαρίας είναι η
Natsionalna Elektricheska Kompania (ΝΕΚ), ενώ οι κυριότερες εταιρείες που
έχουν αρχίσει να ασχολούνται με την παραγωγή ΑΠΕ είναι οι: Frodexim Ltd,
KOMELT- Petkov & sie, WATERPETROGAS LTD, P&M Consulting PLC. Αρκετές 
εταιρείες, μικρότερης ή μεγαλύτερης δυναμικότητας ασχολούνται στη
Βουλγαρία με τον τομέα της παροχής ενεργειακών υπηρεσιών όπως: CES AD -
Company for Energy Saving JSCo, Bic Central Northern Bulgaria, BSREC - Black 
Sea Regional Energy Centre, Bulpro, Mycci - Mid Yorkshire Chamber of 
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Commerce and Industry - Branch Bulgaria [4].  

5.13.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Η κυριότερη πολιτική προτεραιότητα της Βουλγαρίας είναι η ένταξη της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2007.
Υπεύθυνος φορέας για την ενεργειακή πολιτική της χώρας και ουσιαστικά για 
τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών
εταιριών, είναι η Αρχή για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΕΕΑ) [47]. 
 
Η Βουλγαρία επικύρωσε τη Συνθήκη Πλαισίου Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την
κλιματικά αλλαγή (UNFCCC) τον Μάιο του 1995. Από το 2002, η Βουλγαρία
αναπροσαρμόζει την ενεργειακή της πολιτική θεσπίζοντας φορολογικές
απαλλαγές προς τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν φιλικές προς το 
περιβάλλον τεχνολογίες και ΑΠΕ, ενώ σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής
ενέργειας, έχουν συμβάλλει σε μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων. Ο εθνικός 
στόχος για τις ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρισμού είναι 11,5% για το 2010. Από
τις 1/1/2006 ισχύει ένα εκσυγχρονιστικό σύστημα για τα πράσινα
πιστοποιητικά για ενίσχυση των μικρών ανεξάρτητων παραγωγών ΑΠΕ και των
συμπαραγωγών [4]. 
 
Η εξάπλωση των βιομηχανικών μονάδων αναπόφευκτα έχει προκαλέσει
σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον. Στη δεκαετία του 1990 
πραγματοποιήθηκε από την κυβέρνηση μια προσπάθεια για τη μείωση της
περιβαλλοντικής ρύπανσης, η οποία λόγω της χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης
οδήγησε σε μείωση της βιομηχανικής παραγωγής. Το διάστημα 1990 - 1998 
υπολογίζεται ότι μειώθηκαν οι εκπομπές SO2 και NΟx σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από 35%.  
 
Στο περιβάλλον των ΕΠΕΥ παρουσιάζονται σημαντικές εξελίξεις.
Συγκεκριμένα, οι ενεργειακές υπηρεσίες στη Βουλγαρία σήμερα, καθορίζονται
κυρίως από τους εξής δύο νόμους, τον ενεργειακό νόμο (Νοέμβριος 2003), ο 
οποίος θεσπίζει το γενικό νομικό πλαίσιο του ενεργειακού τομέα και τον νόμο 
ενεργειακής αποδοτικότητας (Μάρτιος 2004), ο οποίος ρυθμίζει το σύστημα
των μέτρων και των δραστηριοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό, δημοτικό
επίπεδο συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειακών υπηρεσιών (άρθρα 20 και 
21). Ο νόμος για την ενεργειακή αποδοτικότητα είναι βασισμένος σε νομοθεσία
σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και
της οδηγίας 2002/91/EC, η οποία αφορά στα ενεργειακά χαρακτηριστικά των 
κτηρίων, καθώς επίσης και συμφωνία ενεργειακού καταστατικού (Energy 
Charter Agreement) και άλλες σχετικές οδηγίες. Τέλος, η πολιτεία σχεδιάζει 
την εφαρμογή προγραμμάτων δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας την
περίοδο 2005 – 2007 [47]. 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Παρά την μικρή δραστηριοποίηση, τα επόμενα χρόνια σχεδιάζονται επενδύσεις 
για την εκμετάλλευση του δυναμικού βιομάζας από αγροτικά υπολείμματα
(68.286 TJ / έτος), από νέες καλλιέργειες (478 TJ/ έτος) και από 
υγροποιημένο αέριο (1.134 GWH/έτος). Επιπλέον μελετώνται επενδύσεις 
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αιολικών μετά από μετρήσεις (> 7m/s), μικρών υδροηλεκτρικών (210 MW) και 
γεωθερμίας (υπολογιζόμενο δυναμικό 15.000 TJ/ έτος) [4].  
 
Στη Βουλγαρία η διαθεσιμότητα της πυρηνικής ενέργειας πρόκειται να μειωθεί.
Αυτό μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να αυξήσει τις δυνατότητες επενδύσεων 
ΑΠΕ. Η αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ στη Βουλγαρία, περιορίζεται ιδιαίτερα από
το σχετικά υψηλό κόστος της ανανεώσιμης ενεργειακής τεχνολογίας.  Ωστόσο,
οι παραγωγοί ΑΠΕ στη Βουλγαρία και πιο συγκεκριμένα οι παραγωγοί 
ενέργειας από βιοενέργεια, από μικρές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις και από 
γεωθερμική ενέργεια παρουσιάζουν σημαντικά περιθώρια χρηματοδοτικής
ενίσχυσης.  
 
Το ταμείο ενεργειακής αποδοτικότητας της Βουλγαρίας (Energy Efficiency
Fund), ιδρύθηκε ως εργαλείο για την προσέλκυση οικονομικών πόρων, που
προωθούν την ανάπτυξη της ενεργειακής αποδοτικότητας. Το ταμείο παρέχει
εγγυήσεις και δάνεια για προγράμματα επένδυσης στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα [47]. Το πρόγραμμα ΜΕΕΡ - Municipal Energy Efficiency Programme, 
σχετικά με την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας είχε διάρκεια 7 χρόνια
(1999 - 2006). Χρηματοδοτήθηκε από την Αμερικανική αρχή για την διεθνή 
ανάπτυξη United States Agency for International Development (USAID) και την 
ιδιωτική εταιρία Electrotek Concept, η οποία και διαχειρίζεται το όλο 
πρόγραμμα. 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 
Η πτώση του αριθμού των γεννήσεων αναμένεται να συνεχίζει να πέφτει και το 
ποσοστό των ηλικιωμένων να αυξηθεί. Περίπου το 70% του πληθυσμού
κατοικεί σε πόλεις ενώ η ανεργία ανέρχεται στο ~19,5%. Ένα κύριο εμπόδιο 
της ανάπτυξης των ενεργειακών εταιριών, ήταν μέχρι το 2003 η έλλειψη 
κοινωνικής συνείδησης και πληροφόρησης με στόχο την καλλιέργεια της
περιβαλλοντικής συνείδησης. Συγκεκριμένα, στη χώρα υπήρχε έλλειψη 
πληροφοριών για τη δομή των σχεδίων κατανάλωσης ενέργειας, τα οφέλη της
ενεργειακής αποδοτικότητας, των υπαρχόντων σχεδίων χρηματοδότησης και
των διαθέσιμων τεχνολογιών [48]. Από το 2003, εφαρμόστηκε το πρόγραμμα 
ενίσχυσης της ποσότητας και της ποιότητας απασχόλησης καθώς και ενίσχυση 
κοινωνικής αποδοχής των ΑΠΕ, κυρίως στα αστικά κέντρα και σχεδιάζεται η 
επέκταση του στις τοπικές κοινωνίες για τη συμβολή του στη τοπική 
αυτοδιοίκηση [49]. 
 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Τα τελευταία χρόνια εφαρμόστηκαν ερευνητικά προγράμματα κυρίως γύρω 
από την ΕΞΕΝ όπως το ερευνητικό πρόγραμμα FRAMES στο πλαίσιο του 
προγράμματος SAVE ΙΙ [47]. Επιπλέον, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της 
εταιρίας ECOENERGY διαθέτει μια αξιόπιστη βάση πληροφοριών, όσο αφορά
στην ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων και το 2004 ανέπτυξε ένα πρότυπο
λογισμικό, το οποίο δοκιμάστηκε σε περισσότερο από 50 δημοτικά γραφεία.
Επιπλέον, ένα ερευνητικό έργο παροχής ενεργειακών υπηρεσιών δοκιμάστηκε
πιλοτικά στο δήμο του Ruse και αφορούσε το φωτισμό δρόμων και τη 
θέρμανση περιοχών με νέες τεχνολογίες. Πρόγραμμα παροχής ενεργειακών
υπηρεσιών δοκιμάστηκε επίσης και στο δήμο Σόφιας. Τέλος, η Βουλγαρία έχει 
εφαρμόσει ένα πιλοτικό έργο σε συνεργασία με τις Κάτω Χώρες, σχετικά με
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συστήματα θέρμανσης περιοχών, ενώ η ΕΕΑ εφαρμόζει έργα του 
προγράμματος PHARE της ΕΕ [50]. 
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5.14 ΚΡΟΑΤΙΑ 
  

5.14.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 Το μεγαλύτερο μέρος της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Κροατία
χρησιμοποιείται υπό μορφή υγρών καυσίμων (48%). Επιπλέον, η ηλεκτρική 
ενέργεια αποτελεί το 19%, τα αέρια το 17%, η θερμότητα το 10%, τα καύσιμα
από ΑΠΕ το 5% και ο άνθρακας μόνο το 1% [7]. Το 2004 η συμμετοχή των 
υδροηλεκτρικών στην παραγωγή ηλεκτρισμού ήταν 41,5% [4].  
 
Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της Κροατίας αποτυπώνονται στα παρακάτω 
Σχήματα 5.51-5.54. 

Σχήμα 5.51: Πρ. Παραγωγή & Ακ. 
Κατανάλωση – HR (ΚΤΙΠ) 

Σχήμα 5.52: Παραγωγή Ηλεκτρισμού – HR 
(GWh) 
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Σχήμα 5.53: Προσφορά ΑΠΕ – HR (ΚΤΙΠ) Σχήμα 5.54: Τελική Κατανάλωση – HR (ΚΤΙΠ) 
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5.14.2 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 Η παραγωγή και η μεταφορά φυσικού αερίου, η εξαγωγή πετρελαίου, η
επεξεργασία και η πώληση της πλειοψηφίας των προϊόντων πετρελαίου είναι
ευθύνη της εθνική επιχείρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κροατίας, 
INA. Οι κύριες δραστηριότητες της κύριας ηλεκτρικής εταιρίας Hrvatska 
elektroprivreda-HEP περιλαμβάνουν την ηλεκτρική παραγωγή, τη μεταφορά
και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Η HEP είναι υπεύθυνη, επίσης, για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 17 υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
παραγωγής και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 16 εγκαταστάσεις
θερμικής παραγωγής ενέργειας. Η εταιρία JANAF, ανήκει εν μέρει στο κράτος
και εν μέρει από επιχειρήσεις που είναι και οι ίδιες κρατικές [51]. Στην 
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Κροατία, η πρώτη ΕΠΕΥ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2003, με την υποστήριξη
της Παγκόσμιας Τράπεζας [3]. 
 

5.14.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Στις 18 Ιουνίου 2004, η Δημοκρατία της Κροατίας έλαβε τη θέση υποψηφίας 
χώρας για την ιδιότητα κράτους - μέλους της ΕΕ. Επιπλέον, υπογράφοντας και 
επικυρώνοντας τη Συνθήκη Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή (UNFCCC), η Κροατία έχει δεσμευθεί να κρατήσει την
εκπομπή αερίων θερμοκηπίου κάτω από το επίπεδο του 1990. 
 
Γενικά, η συσχετιζόμενη νομοθεσία θεωρείται ακόμα ανεπαρκής και κρίνεται
αναγκαίος ο περιφερειακός ενεργειακός σχεδιασμός και η αύξηση του αριθμού
των energy agencies. Η νομοθετική ρύθμιση για την στρατηγική ανάπτυξης του 
τομέα της ενέργειας από το 1991 καλύπτει την περίοδο μέχρι το 2030.
Επιπλέον, το 2001 ψηφίστηκε η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕC 96/92),
σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο νόμος
καθιερώνει τη νομοθετική υποχρέωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
παραγόμενης από ΑΠΕ. Σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς, το κράτος 
μπορεί να πωλήσει μετοχές μέχρι 25% των επιχειρήσεων HEP και INA, ενώ οι
πρόσθετες πωλήσεις μεριδίου απαιτούν άδεια του Κοινοβουλίου. Η διαδικασία
ιδιωτικοποίησης των εταιριών, είναι πλήρως συμμορφωμένη με τους στόχους 
της μεταρρύθμισης της αγοράς ενέργειας. Ο κανονισμός σχετικά με τον
ανταγωνισμό της αγοράς, βρίσκεται υπό την εποπτεία της αντιπροσωπείας
Agency for Market Competition Protection [51]. Ο τομέας της ενέργειας στα 
νησιά της Κροατίας, είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό της υποδομής
ανάπτυξης της χώρας και αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της βιώσιμης
ανάπτυξης, όπως παρουσιάζεται στο πλαίσιο του εθνικού ενεργειακού
προγράμματος, ενέργεια στα νησιά (CROTOK). 
 
Η νομοθετική ρύθμιση του 2003 προσπαθεί να ενισχύσει του παραγωγούς 
ενέργειας από ΑΠΕ και του συμπαραγωγούς με βάση προγράμματα feed-in
tariff και άλλα υποστηρικτικά προγράμματα [4]. 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Η υποψηφιότητα της χώρας στην ΕΕ, έχει σαν αποτέλεσμα τη δυνατότητα
αξιοποίησης των πόρων από το ταμείο προένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EU Pre-Accession Funds). Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την 
Αναδημιουργία και την Ανάπτυξη (EBRD) έχει αρχίσει εργασίες για την 
αναθεώρηση της στρατηγικής της για τη Κροατία. Η EBRD δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση σε προγράμματα που είναι προσανατολισμένα προς τις
περιβαλλοντικές βελτιώσεις και την ΕΞΕΝ [51]. 
 
Σήμερα, η πολιτεία έχει αρχίσει δειλά να υποστηρίζει την κατασκευή αιολικών 
εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας στη χώρα και εξοικονόμηση ενέργειας 
σε βιομηχανίες, αν και το ενδιαφέρον της τράπεζας και άλλων
χρηματοδοτικών οργανισμών παραμένει μειωμένο. 
 
Συγκεκριμένα, το συνολικό ετήσιο υδροδυναμικό της Κροατίας υπολογίζεται
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περίπου σε 20 TWh, από το οποίο περίπου οι 12 TWh είναι τεχνικά
αξιοποιήσιμες, ενώ οι 6 TWh είναι ήδη εγκατεστημένες στις 17 υδροηλεκτρικές
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα διάφορα 
σενάρια, (ανάπτυξη της γεωργίας και της δασονομίας, των νέων τεχνολογιών,
κ.λπ.), η τεχνική δυνατότητα της βιοενέργειας αναμένεται για να είναι μεταξύ 
50 και 80 PJ το 2030. Η συνολική ενεργειακή αιολική παραγωγή σε 29
κατάλληλα σημεία, θα μπορούσε να είναι μεταξύ 380 και 790 GWh. Αυτός ο
αριθμός δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα της αιολικής ενέργειας πάνω από την
Αδριατική θάλασσα, που είναι μεταξύ 170 και 250 GWh, ανάλογα με το
μέγεθος των εγκατεστημένων μονάδων. Το τέλος του 2006 θα έχει 
ολοκληρωθεί επένδυση αιολικών 11,3 MW, ενώ σχεδιάζονται επενδύσεις 
γεωθερμίας για εκμετάλλευση του δυναμικού των 14 PJ [4, 53]. 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 
Το ενεργειακό ίδρυμα Hrvoje požar (EIHP), ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1994, 
είναι ένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ίδρυμα που ανήκει στην κυβέρνηση
της Κροατίας με στόχο την ενίσχυσης της κοινωνικής αποδοχής των ΑΠΕ, 
χωρίς ωστόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα [28]. Επιπλέον, έρευνα σχετικά με 
την άποψη της κοινής γνώμης, όσον αφορά στις τοποθετήσεις και στη γνώση 
για τις ΑΠΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα, που πραγματοποιήθηκε το
2003, σε 1.500 οικογένειες έδειξε ότι υπάρχει υποστήριξη αλλά ένα πολύ 
χαμηλό επίπεδο γνώσεων [54]. Σήμερα, η πληροφόρηση του κοινού έχει 
αρχίσει να πραγματοποιείται από τα ενεργειακά κέντρα. Με αυτό τον τρόπο οι
πολίτες επιδιώκεται να ενημερώνονται για τα προγράμματα σε εφαρμογή, την
κατάσταση του ενεργειακού τομέα στην περιοχή τους και όλα τα άλλα
σημαντικά θέματα. Επιπλέον επιδιώκεται η ενίσχυση της κατάρτισης των
τοπικών εταιριών για αυτό και από το 2004 υλοποιούνται προγράμματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης [54]. 
 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Γενικά παρατηρείται ελλιπής υποστήριξη σε προγράμματα Ε&Α συσχετιζόμενα
με το περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιρειών [4]. Κάποια 
μικρά ερευνητικά προγράμματα υποστήριξης των ΑΠΕ, που εγκαινιάστηκαν
από την κυβέρνηση της χώρας το Μάρτιο του 1997, είναι το BIOEN (βιομάζα 
και πρόγραμμα ενεργειακής χρήσης αποβλήτων), το SUNEN (πρόγραμμα
χρήσης ηλιακής ενέργειας), το ENWIND (πρόγραμμα αιολικής ενεργειακής
χρήσης), το MAHE (πρόγραμμα κατασκευής μικρών υδροηλεκτρικών
εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας) και το GEOEN (πρόγραμμα 
γεωθερμικής ενεργειακής χρήσης) [55]. Το 1994, η κυβέρνηση της Κροατίας 
υιοθέτησε ένα νέο επιστημονικό και ερευνητικό πρόγραμμα, το PROHES, με
σκοπό την ανάπτυξη και οργάνωση του ενεργειακού τομέα. Το Μάρτιο του
1997, 12 ερευνητικά ενεργειακά προγράμματα για την ενεργειακή
αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ αναπτύχθηκαν. Άλλα σημαντικά προγράμματα Ε&Α 
είναι το KUENzgrada (ενεργειακή αποδοτικότητα στην οικοδόμηση κτηρίων),
το MIEE (βιομηχανικό δίκτυο ενεργειακής αποδοτικότητας), το KOGEN
(πρόγραμμα συμπαραγωγής), το KUENcts (πρόγραμμα ενεργειακής
αποδοτικότητας συγκεντρωμένων θερμικών συστημάτων), το πρόγραμμα
TRANCRO (ενεργειακό πρόγραμμα μεταφορών) και το πρόγραμμα PLINCRO
(πρόγραμμα για το φυσικό αέριο) [56]. 
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5.15 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
  

5.15.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 Μεγάλη είναι η συνεισφορά του φυσικού αερίου στην πρωτογενή παραγωγή
της Ρουμανίας, ενώ μεγάλη και ιδιαίτερα σταθερή είναι η συμμετοχή των 
υγρών καυσίμων. Η πρωτογενής παραγωγή ΑΠΕ της Ρουμανίας μειώνεται
συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Το 2002 η συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή 
ηλεκτρισμού ήταν 29% λόγω των μεγάλων υδροηλεκτρικών. 
 
Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της Ρουμανίας αποτυπώνονται στα παρακάτω
Σχήματα 5.55-5.58. 

Σχήμα 5.55: Πρ. Παραγωγή & Ακ. 
Κατανάλωση – RO (ΚΤΙΠ) 

Σχήμα 5.56: Παραγωγή Ηλεκτρισμού – RO 
(GWh) 
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Σχήμα 5.57: Προσφορά ΑΠΕ – RO (ΚΤΙΠ) Σχήμα 5.58: Τελική Κατανάλωση – RO (ΚΤΙΠ) 
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5.15.2 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 Το 2000, η  βασική εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας CONEL διαλύθηκε και οι 
ακόλουθες εταιρείες ιδρύθηκαν: Transelectrica S.A., Termoelectrica S.A., 
Hidroelectrica S.A., Electrica S.A., Nuclearelectrica S.A. (SNN SA). Επιπλέον, 
οι σημαντικότερες εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή ΑΠΕ είναι η
Filmar, η Asset Trading & Hire και η Hidroelectrica S.A.. 
 
Στη Ρουμανία 20 μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις επιλέχτηκαν το 1993 από το 
USAID (US Agency for International Development), ώστε να εκπαιδευτούν στο
να γίνουν ΕΠΕΥ αν και η πρώτη εταιρία S.C. Energy-Serv S.A. 
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πρωτοεμφανίστηκε ουσιαστικά το 1996. Η εταιρία TPF Consulting παρέχει
πλήρη χρηματοδότηση προγραμμάτων ΕΞΕΝ, όμως έως το 2003 δεν είχε 
παρουσιάσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη δραστηριότητα παροχής ενεργειακών
υπηρεσιών. Η εταιρία Econoler international παρέχει την τεχνική υποστήριξη
για την προώθηση της έννοιας των ενεργειακών υπηρεσιών. Η εταιρία
EnergoEco σε συνεργασία με την Energobit, λειτουργούν ως ΕΠΕΥ στη 
Ρουμανία και η εταιρία Tofan Energy Service παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες. 
 

5.15.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Η χώρα αναμένεται να γίνει μέλος της ΕΕ το 2007. Την ευθύνη για τη 
διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας έχει η Ρουμανική Αρχή 
(ARCE).  
 
Η νομοθετική πράξη 199/2000 ορίζει τις κατευθύνσεις της σύγχρονης
ενεργειακής πολιτικής της χώρας και προωθεί τις ΑΠΕ. Ο κύριος εθνικός 
στόχος είναι το 33% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας να καλύπτεται από 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ το 2010, ενώ η νομική πράξη 
647/2001 ενέκρινε την εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη του ενεργειακού
τομέα της χώρας για τη περίοδο 2001 – 2006 [57].  
 
Επιπλέον, η Ρουμανία είναι συμβαλλόμενο κράτος στη Συνθήκη Πλαισίου των
Ηνωμένων Εθνών (UNFCCC), ενώ υπέγραψε το Πρωτόκολλο του Κιότο το 1999 
και το επικύρωσε το 2001. Το 1998 καθιερώθηκε η National Regulatory 
Authority for Energy ως ανεξάρτητο και αυτόνομο ίδρυμα, εξουσιοδοτημένο να 
εκδίδει και να εποπτεύει την εφαρμογή της ρυθμιστικής νομοθεσίας για τη
λειτουργία της αγοράς ενέργειας. Η παραπάνω είναι αρμόδια για την έγκριση 
και τη χορήγηση αδειών, την έκδοση κωδικών λειτουργίας και κανονισμών
εργολαβίας, την έγκριση των δασμολογιών κ.α. Από τον Δεκέμβριο του 2000, 
η παραπάνω υπηρεσία τέθηκε υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Βιομηχανίας και
Πόρων, το οποίο διαδραματίζει τώρα ενεργό ρόλο στον καθορισμό των
δασμολογιών ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Ιανουάριο του 2002, το ποσοστό 
απελευθέρωσης της εγχώριας αγοράς έφθασε στο 33%. Το 2006 αναμένεται να 
έχει προχωρήσει περισσότερο η απελευθέρωση ενέργειας [58]. Επιπλέον
ενισχύεται το πρόγραμμα των πράσινων πιστοποιητικών από το 2005, αν και
παρουσιάζονται καθυστερήσεις [4]. 
 
Για την προώθηση των μέτρων ΕΞΕΝ δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα 
προόδου σε αντίθεση με τις ΑΠΕ που παρατηρείται πιο έντονη
δραστηριοποιήση. Το νομικό πλαίσιο αφορά στο βιομηχανικό και κτιριακό 
τομέα (δημόσια και ιδιωτικά κτίρια), με σημαντικότερο το νόμο 199/11/2000 
για την ΕΞΕΝ [59].  
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Τελυταία υλοποιήθηκαν επενδύσεις αιολικών 1,4 MW και μικρών 
υδροηλεκτρικών 100 MW. Την περίοδο 2003-10 έχουν αρχίσει να γίνονται οι 
παρακάτω επενδύσεις: 75 εκ € για ηλιακούς συλλέκτες, 7,5 εκ.€ για PV, 120 € 
για αιολικά, 150 εκ. € για μικρά υδροηλεκτρικά, 240 εκ. € για βιομάζα 
καλύπτοντας θερμικές ανάγκες, 280 εκ. € στη βιομάζα για ηλεκτρισμό και 15 
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εκ. € για γεωθερμία [4]. Στη Ρουμανία, υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 
10.000 σπίτια, αγροκτήματα και σχολεία, όπου βρίσκονται σε περισσότερους 
από 500 οικισμούς και θα μπορούσαν να τροφοδοτηθούν με ηλεκτρική
ενέργεια προερχόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα [60].  
 
Το πρόγραμμα για την ενεργειακή αποδοτικότητα των δημόσιων κτιρίων
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ecos-Ouverture-Phare, ενώ το 
πρόγραμμα πρωτοβουλία Enefbalko, αναπτύχθηκε με περίοδο εφαρμογής
1997-1999 και απευθυνόταν στα δημόσια κτίρια. Οι συμφωνίες μακράς 
διάρκειας αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAVE ΙΙ, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 1998 - 2000. Επιπλέον, η τράπεζα EBRD έχει παράσχει 
χρηματοδότηση τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε κρατικές ΕΠΕΥ στη Ρουμανία.  
 
Το επιχειρηματικό ταμείο Ρουμανίας - Αμερικής RAEF - ένα ιδιωτικό μετοχικό 
κεφάλαιο που δημιουργήθηκε από το αμερικανικό Κογκρέσο - και η EBRD, 
προώθησαν το 2002 μια πρωτοβουλία για δημιουργία ΕΠΕΥ, οι οποίες 
στρέφονται πρώτιστα σε εγκαταστάσεις μικρών CHP. Το 2001 το ταμείο για
την εξοικονόμηση ενέργειας στη Ρουμανία FREE, δημιουργήθηκε. 
Δραστηριοποιείται ως μια μη κυβερνητική οργάνωση και παράσχει 
χρηματοδοτική υποστήριξη σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για προγράμματα ΕΞΕΝ.  
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 
Στη συγκεκριμένη διάσταση οι ενισχυτικές παρεμβάσεις είναι ακόμα αδύναμες.
Εξαίρεση αποτελούν τα 10 τεχνικά πανεπιστήμια, τα οποία είναι υπεύθυνα για 
την διεξαγωγή εξέτασης και πιστοποιούν την κατάρτιση των ενεργειακών
ελεγκτών. Επιπλέον, στο πλαίσιο της οδηγίας 93/76/EEC της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφαρμόστηκε το πρόγραμμα SAVE, το οποίο αφορά στην κατάρτιση 
εμπειρογνωμόνων των τοπικών αρχών για τον προσδιορισμό, την ανάπτυξη
και την εφαρμογή προγραμμάτων ενεργειακής αποδοτικότητας στους δήμους
(2003-2004) [59]. 
 

 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Το Ινστιτούτο έρευνας και ανάπτυξης στο Βουκουρέστι (Icemenerg) και η 
Εθνική Αρχή για την ΕΞΕΝ, είναι οι κρατικοί φορείς που ασχολούνται με 
θέματα Ε&Α. Η Enero είναι ένα κέντρο για την έρευνα και προώθηση της
καθαρής και αποδοτικής ενέργειας στη Ρουμανία. Πρόκειται για ένα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικό κέντρο Ε&Α και το 2003 είχε τζίρο 100 
χιλιάδες €. Επιπλέον, η EnergoEco πραγματοποιεί αυτήν την περίοδο, μελέτη 
αγοράς σχετικά με πιθανά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας μεταξύ των 
500 πιο σημαντικών ενεργειακών καταναλωτών στη Ρουμανία [59-60]. 
 
Η έρευνα για νέες τεχνολογίες ΑΠΕ θεωρείται γενικά πολύ περιορισμένη [4]. 
Ωστόσο, πρόσφατα εφαρμόστηκε πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο
αφορά στη χρησιμοποίηση πειραματικών εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών
συστημάτων, με στόχο την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτικούς
οικισμούς στην περιοχή των βουνών της Ρουμανίας. Συγκεκριμένα, οι
εφαρμογές αναφέρονται σε δύο οικισμούς Scarisoara και Prisacina, που 
βρίσκονται στην κοιλάδα Cerna - βουνά Banat. Η ιδιωτική επιχείρηση 
Electromontaj S.A., συμμετέχει στην ερευνητική κατασκευή αιολικού πάρκου 3 
MW στο βουνό Banat, εφαρμόζει προγράμματα για την ανέγερση 
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πειραματικών μικρών συστημάτων ανεμογεννητριών για λειτουργία σε
απομονωμένες περιοχές, με δυναμικότητα 0,5 - 10 KW και τέλος κατασκεύασε 
συστήματα συνδυασμού φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών σε μικρά χωριά 
με πολλά απομονωμένα σπίτια.  
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5.16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

5.16.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος που αναπτύχθηκε DISFECOE (Decision Information System for 
Formulation of Energy Companies Operational Environment), 
πραγματοποιήθηκε - μέσω τεσσάρων διαδοχικών φάσεων - για το 
περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών σε κάθε μία από τις 
δεκατρείς χώρες. Η διαδικασία παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.59 που 
ακολουθεί, ενώ στις επόμενες Ενότητες αναλύεται κάθε μία από τις φάσεις 
της εφαρμογής, παρουσιάζοντας τα αντίστοιχα αποτελέσματα. 
 

Σχήμα 5.59: Οι Φάσεις της Εφαρμογής 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5.16.2 ΦΑΣΗ 1Η: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 
Αρχικά έγινε ο προσδιορισμός των τιμών των δεικτών. Όπως αναφέρθηκε, η 
άντληση τιμών αριθμητικών δεικτών για την περίοδο 1990-2004 έγινε στο
πλαίσιο του προγράμματος FP-6 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Scientific
Reference System of New Energy Technologies and Energy End-Use (SRS NET 
&EEE).  
 
Επιπλέον, τα αποτελέσματα των ποιοτικών δεικτών προήλθαν από τις συνεχείς 
τα τελευταία χρόνια συνεδριάσεις και τα συνέδρια της επιστημονικής ομάδας 
εμπειρογνωμόνων με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος εναρμόνισης
ενεργειακών δεδομένων που συντονίζεται από το ερευνητικό κέντρο Joint 
Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 
Τα δεδομένα αυτά ήταν ετήσια και αποτελούν τα πλέον αξιόπιστα και 
επικυρωμένα δεδομένα που μπορούν να αντληθούν διεθνώς, δεδομένης της
δυσκολίας εντοπισμού αξιόπιστων πληροφοριών που υπάρχει για τις χώρες 

Προσδιορισμός
Τιμών Δεικτών

Εκτίμηση
Ανάγκης για
Παρέμβαση

Επιλογή Τρόπου
Παρέμβασης

Κατάταξη
Παρεμβάσεων

ΦΑΣΗ 1η ΦΑΣΗ 2η ΦΑΣΗ 3η ΦΑΣΗ 4η

Βιβλιοθήκη
Παρεμβάσεων

1Ο Υποσύστημα 2Ο Υποσύστημα

DISFECOE

Δεδομένα

Προσδιορισμός
Τιμών Δεικτών

Εκτίμηση
Ανάγκης για
Παρέμβαση

Επιλογή Τρόπου
Παρέμβασης

Κατάταξη
Παρεμβάσεων

ΦΑΣΗ 1η ΦΑΣΗ 2η ΦΑΣΗ 3η ΦΑΣΗ 4η

Βιβλιοθήκη
Παρεμβάσεων

1Ο Υποσύστημα 2Ο Υποσύστημα

DISFECOE

Δεδομένα
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αυτές. Τα αποτελέσματα των βασικών, δευτερευόντων και δεικτών νέων
παραμέτρων των χωρών αυτών για την χρονική περίοδο 2001-2004, στην 
οποία επικεντρώθηκε η εφαρμογή, παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β. 
 

5.16.3 ΦΑΣΗ 2Η: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 
Οι τιμές των βασικών δευτερευόντων και δεικτών νέων παραμέτρων, όπως 
περιγράφηκε πιο πάνω, εισάγονται στο πρώτο υποσύστημα του DISFECOE. Με 
τον τρόπο αυτό «ενεργοποιείται» η πρώτη ομάδα δένδρων απόφασης του 
πληροφοριακού συστήματος. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει εκτίμηση της 
ανάγκης για κάθε μία από τις προϋπάρχουσες παρεμβάσεις για κάθε ένα από
τα νέα και υποψήφια κράτη μέλη της ΕΕ.  
 

5.16.4 ΦΑΣΗ 3Η: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 
Η φάση αυτή αφορά στο τελικό αποτέλεσμα του πρώτου υποσυστήματος του 
DISFECOE, το οποίο έδωσε τις προτεινόμενες παρεμβάσεις για τις δεκατρείς 
χώρες εφαρμογής. Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 4, η διαμόρφωση της 
ομάδας των παρεμβάσεων δημιουργείται από την «ενεργοποίηση» της 
δεύτερης ομάδας δένδρων απόφασης του έμπειρου συστήματος για την 
επιλογή του τρόπου παρέμβασης για κάθε μία από τις παρεμβάσεις που
επιλέχθηκε στην 2η Φάση. 
 
Συνοπτικά τα αποτελέσματα που απορρέουν από την εφαρμογή του πρώτου 
υποσυστήματος για κάθε μία από τις δεκατρείς χώρες για κάθε μία από τις 
χρονιές μεταξύ 2001– 2004 εμφανίζονται στο παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5.2). 
 
Τα αποτελέσματα αυτά αντιπαρατέθηκαν με τις περιγραφές του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών που παρουσιάσθηκαν στις 
προηγούμενες ενότητες με στόχο την αξιολόγηση του αποτελέσματος και 
διαπιστώθηκε υψηλός βαθμός σύγκλισης.  

Πίνακας 5.2: Αποτελέσματα 1ου Υποσυστήματος 

 2001 2002 2003 2004 

Εσθονία Π1.1(II), Π1.2(IΙ), Π2.1(ΙΙ), 

Π2.2(II), Π2.3(I), Π2.4(II), 

Π3.4(IΙ), Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.1(IIΙ), Π2.1(ΙΙ), 

Π2.2(II), Π2.3(I), Π2.4(II), 

Π3.4(IΙ), Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.1(II), Π2.1(ΙΙ), Π2.2(II), 

Π2.3(Ι), Π2.4(II), Π3.2(II), 

Π3.4(IΙ), Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.1(IIΙ), Π2.1(ΙΙ), 

Π2.2(II), Π2.3(IΙ), Π2.4(II), 

Π3.4(IΙ), Π4.2(II), Π4.3(ΙΙ) 

Κύπρος Π1.1(I), Π1.2(II), Π1.4(IΙ), 

Π2.1(ΙΙ), Π2.3(IΙ), Π2.4(II), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), Π4.2(II), 

Π4.3(IΙ) 

Π1.1(I), Π1.2(II), Π1.4(IΙ), 

Π2.1(ΙΙ), Π2.3(IΙ), Π2.4(II), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), Π4.2(II), 

Π4.3(IΙ) 

Π1.1(II), Π1.2(II), Π1.4(IΙ), 

Π2.1(ΙΙ), Π2.3(IΙ), Π2.4(II), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), Π4.2(II) 

Π1.1(IIΙ), Π1.2(II), 

Π1.4(IΙ), Π2.1(ΙΙ), Π2.3(IΙ), 

Π2.4(II), Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), 

Π4.2(II) 

Λετονία Π1.2(II), Π1.2(IΙ), Π1.4(IΙ), 

Π2.2(II), Π2.3(IΙ), Π2.4(II), 

Π3.1(IΙ), Π3.2(II), Π3.3(IΙ), 

Π3.4(IΙ), Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.2(II), Π1.2(IΙ), Π1.4(IΙ), 

Π2.2(II), Π2.3(Ι), Π2.4(II), 

Π3.1(IΙ), Π3.2(II), Π3.3(IΙ), 

Π3.4(IΙ), Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.1(ΙII), Π1.2(II), Π1.4(I), 

Π2.1(Ι), Π2.2(II), Π2.3(IΙ), 

Π2.4(II), Π3.1(IΙ), Π3.3(IΙ), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(I), Π4.2(I) 

Π1.2(II), Π1.4(IΙ), Π2.2(II), 

Π2.3(IΙ), Π2.4(II), Π3.1(IΙ), 

Π3.2(II), Π3.3(Ι), Π3.4(IΙ), 

Π4.1(Ι), Π4.2(I) 

Λιθουανία Π1.2(I), Π1.4(Ι), Π2.1(Ι), 

Π2.2(II), Π2.3(IΙ), Π2.4(II), 

Π3.1(IΙ), Π3.2(I), Π3.3(I), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), Π4.2(II), 

Π4.3(I) 

Π1.2(IΙ), Π1.4(IΙΙ), 

Π2.1(ΙΙ), Π2.3(Ι), Π2.4(II), 

Π3.1(IΙ), Π3.3(IΙ), Π3.4(IΙ), 

Π4.1(IΙ), Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.4(IΙ), Π1.4(Ι), Π2.1(ΙΙ), 

Π2.3(Ι), Π2.4(II), Π3.1(IΙ), 

Π3.2(II), Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), 

Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.4(IΙ), Π2.1(ΙΙ), Π2.3(IΙ), 

Π2.4(II), Π3.1(IΙ), Π3.3(IΙ), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), Π4.2(II) 
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Μάλτα Π1.1(Ι), Π1.2(I), Π1.4(IΙ), 

Π2.1(ΙΙ), Π2.4(II), Π3.1(IΙ), 

Π3.2(II), Π3.3(IΙ), Π3.4(IΙ), 

Π4.1(IΙ), Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.1(I), Π1.2(II), Π1.4(IΙ), 

Π2.1(ΙΙ), Π2.4(II), Π3.2(II), 

Π3.3(IΙ), Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), 

Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.1(IIΙ), Π1.2(II), 

Π1.3(IΙ), Π1.4(IΙ), Π2.1(ΙΙ), 

Π2.4(II), Π3.2(II), Π3.3(IΙ), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), Π4.2(II), 

Π4.3(IΙ) 

Π1.1(II), Π1.2(II), Π1.3(IΙ), 

Π1.4(Ι), Π2.1(ΙΙ), Π2.4(II), 

Π3.2(II), Π3.4(IΙ), Π4.2(II), 

Π4.3(IΙ) 

Ουγγαρία Π1.2(II), Π1.4(IΙ), Π2.1(ΙΙ), 

Π2.3(IΙ), Π2.4(IIΙ), Π3.1(Ι), 

Π3.3(I), Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), 

Π4.3(IΙ) 

Π1.4(IΙ), Π2.1(Ι), Π2.3(I), 

Π2.4(IΙ), Π3.1(IΙ), Π3.3(ΙΙ), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), Π4.3(IΙ) 

Π2.1(ΙΙ), Π2.3(IΙ), Π2.4(II), 

Π3.1(IΙ), Π3.3(IΙ), Π3.4(IΙ), 

Π4.1(IΙ) 

 

Π2.1(ΙΙ), Π2.3(IΙ), Π2.4(II), 

Π3.1(IΙ), Π3.3(IΙ), Π3.4(IΙ), 

Π4.1(IΙ) 

 

Πολωνία Π1.1(I), Π1.2(II), Π1.3(I), 

Π1.4(I), Π2.1(ΙΙ), Π3.2(II), 

Π3.3(IΙ), Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), 

Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.1(IΙΙ), Π1.3(I), Π1.4(IΙ), 

Π2.1(Ι), Π3.4(IΙ), Π4.1(Ι), 

Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

 

Π1.1(ΙΙΙ), Π1.3(IΙ), Π2.1(Ι), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(Ι), Π4.2(II), 

Π4.3(Ι) 

 

Π1.1(ΙΙΙ), Π1.3(IΙ), Π2.1(Ι), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(Ι), Π4.2(II), 

Π4.3(Ι) 

 

Σλοβακία Π1.1(II), Π1.2(II), Π1.3(IΙ), 

Π1.4(Ι), Π2.1(ΙΙ), Π2.4(II), 

Π3.2(II), Π3.1(II), Π3.3(IΙ), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), Π4.2(II), 

Π4.3(IΙ) 

Π1.1(I), Π1.2(IΙ), Π1.3(IΙ), 

Π1.4(ΙΙ), Π2.1(ΙΙ), Π2.4(II), 

Π3.1(II), Π3.2(IΙ), Π3.3(IΙ), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), Π4.2(II), 

Π4.3(IΙ) 

Π1.1(I), Π1.2(I), Π1.3(IΙ), 

Π1.4(I), Π2.1(ΙΙ), Π2.4(II), 

Π3.1(IΙ), Π3.2(I), Π3.3(IΙ), 

Π3.4(IΙ), Π4.2(II) 

Π1.1(I), Π1.2(II), Π1.3(IΙ), 

Π1.4(IΙ), Π2.1(ΙΙ), Π2.4(IΙ), 

Π3.1(IΙ), Π3.2(II), Π3.3(Ι), 

Π3.4(IΙ), Π4.2(II) 

Σλοβενία Π1.1(II), Π1.2(II), Π1.3(IΙ), 

Π1.4(IΙ), Π2.1(ΙΙ), Π2.2(II), 

Π2.3(Ι), Π2.4(II), Π3.1(IΙ), 

Π3.2(I), Π3.3(IΙ), Π3.4(IΙ), 

Π4.1(IΙ), Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.1(I), Π1.2(IΙ), Π1.3(I), 

Π1.4(IΙ), Π2.1(Ι), Π2.2(II), 

Π2.3(Ι), Π3.1(IΙ), Π3.2(II), 

Π3.3(IΙ), Π3.4(IΙ), Π4.1(Ι), 

Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.2(IΙ), Π1.3(Ι), Π2.1(ΙΙ), 

Π2.2(II), Π2.3(Ι), Π2.4(II), 

Π3.1(IΙ), Π3.2(II), Π3.3(IΙ), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), Π4.2(II) 

Π1.2(II), Π1.3(IΙ), Π2.1(ΙΙ), 

Π22(II), Π2.3(Ι), Π2.4(II), 

Π3.1(IΙ), Π3.2(II), Π3.3(IΙ), 

Π3.4(IΙ, Π4.1(IΙ), Π4.2(II) 

Τσεχία Π1.1(I), Π1.2(I), Π1.3(Ι), 

Π1.4(IΙ), Π2.1(Ι), Π2.2(II), 

Π2.3(Ι), Π3.2(II), Π3.3(I), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(I), Π4.2(II), 

Π4.3(IΙ) 

Π1.1(I), Π1.2(II), Π1.3(I), 

Π1.4(IΙ), Π2.1(ΙΙ), Π2.2(I), 

Π2.3(Ι), Π3.2(II), Π3.3(IΙ), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), Π4.2(II), 

Π4.3(Ι) 

Π1.1(II), Π1.2(II), Π1.3(IΙ), 

Π1.4(IΙ), Π2.1(ΙΙ), Π2.2(II), 

Π2.3(IΙ), Π3.2(II), Π3.3(I), 

Π3.4(IΙ), Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.1(IIΙ), Π1.2(II), Π1.3(IΙ), 

Π1.4(IΙ), Π2.1(ΙΙ), Π2.2(II), 

Π2.3(IΙ), Π3.4(IΙ) 

Βουλγαρία Π1.1(II), Π1.2(II), Π1.3(IΙ), 

Π1.4(IΙ), Π2.1(ΙΙ), Π2.2(II), 

Π2.3(IΙ), Π2.4(II), Π3.1(IΙ), 

Π3.2(II), Π3.3(IΙ), Π3.4(IΙ), 

Π4.1(IΙ), Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.1(I), Π1.2(II), Π1.3(IΙ), 

Π2.1(ΙΙ), Π2.2(II), Π2.3(IΙ), 

Π2.4(II), Π3.2(II), Π3.3(IΙ), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), Π4.2(II), 

Π4.3(IΙ) 

Π1.1(II),Π1.2(I), Π2.1(ΙΙ), 

Π2.2(II), Π2.3(IΙ), Π2.4(II), 

Π3.2(II), Π3.4(IΙ), Π4.1(II), 

Π4.3(IΙ) 

Π1.1(II), Π1.2(II), Π2.1(ΙΙ), 

Π2.2(II), Π2.3(IΙ), Π2.4(II), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(II) 

 

Κροατία Π1.1(I), Π1.2(II), Π1.3(IΙΙ), 

Π1.4(IΙ), Π2.1(ΙΙ), Π2.2(II), 

Π2.3(IΙ), Π2.4(II), Π3.1(IΙ), 

Π3.2(II), Π3.3(IΙ), Π3.4(IΙ), 

Π4.1(IΙ), Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.1(II), Π1.2(II), Π1.3(IΙ), 

Π1.4(IΙ), Π2.1(ΙΙ), Π2.2(II), 

Π2.3(IΙ), Π2.4(II), Π3.1(IΙ), 

Π3.2(II), Π3.3(IΙ), Π3.4(IΙ), 

Π4.1(IΙ), Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.1(II), Π1.2(II), Π1.3(IΙ), 

Π1.4(IΙ), Π2.1(ΙΙ), Π2.2(ΙΙ), 

Π2.3(IΙ), Π2.4(II), Π3.1(IΙ), 

Π3.2(I), Π3.3(IΙ), Π3.4(IΙ), 

Π4.1(IΙ), Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.1(II), Π1.2(II), Π1.3(IΙ), 

Π1.4(IΙ), Π2.1(ΙΙ), Π2.2(II), 

Π2.3(IΙ), Π2.4(II), Π3.1(IΙ), 

Π3.2(II), Π3.3(IΙ), Π3.4(IΙ), 

Π4.1(IΙ), Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Ρουμανία Π1.1(I), Π1.2(II), Π1.3(I), 

Π1.4(IΙ), Π2.2(II), 

Π2.3(ΙIΙ), Π2.4(II), 

Π3.1(IΙ), Π3.2(II), Π3.3(IΙ), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), Π4.2(II), 

Π4.3(IΙ) 

Π1.1(II), Π1.2(I), Π1.3(Ι), 

Π1.4(IΙ), Π2.2(II), Π2.3(IΙ), 

Π2.4(II), Π3.1(IΙ), Π3.2(II), 

Π3.3(IΙ), Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ), 

Π4.2(II), Π4.3(IΙ) 

Π1.1(I), Π1.2(IIΙ), Π1.3(Ι), 

Π1.4(IΙ), Π2.2(II), Π2.3(IΙ), 

Π2.4(IIΙ), Π3.1(IΙ), 

Π3.2(II), Π3.3(Ι), Π3.4(IΙ), 

Π4.1(IΙ) 

Π1.2(II), Π1.3(Ι), Π1.4(IΙ), 

Π2.2(II), Π2.3(IΙ), Π2.4(II), 

Π3.1(IΙ), Π3.2(II), Π3.3(I), 

Π3.4(IΙ), Π4.1(IΙ) 
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 ΦΑΣΗ 4Η: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 
Η τελευταία φάση της εφαρμογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση και κατάταξη
των προτεινόμενων παρεμβάσεων για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών που πηγάζουν
από την προηγούμενη φάση, μέσω του 2ου υποσυστήματος του πληροφοριακού 
συστήματος DISFECOE.  
 
Η φάση αυτή περιλαμβάνει τρεις επιμέρους υπο-φάσεις που αφορούν (Α) στη 
βαθμολόγηση των δράσεων, (Β) στην αποτύπωση του συστήματος 
προτιμήσεων του αποφασίζοντα και (Γ) στην κατάταξη των παρεμβάσεων ανά 
κράτος μέλος εφαρμογής.  
 
Παρόλο που οι δεκατρείς χώρες εφαρμογής παρουσιάζουν διαφορετικές
ενεργειακές προτεραιότητες, η εφαρμογή, βασιζόμενη στο γεγονός της 
επιδίωξης για ένα σύγχρονο περιβάλλον δραστηριοποίησης των ενεργειακών
εταιριών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόρισε (i) κοινή 
βαθμολόγηση κριτηρίων και (ii) κοινό σύστημα προτιμήσεων και για τα νέα και 
υποψήφια κράτη μέλη. Τα παραπάνω προήλθαν από κατάλληλη επεξεργασία 
δεδομένων και πληροφοριών που αντλήθηκαν στα πλαίσια των συνεχών - τα 
τελευταία χρόνια – συναντήσεων εργασίας [2] και συνεδρίων [3,4] της 
επιστημονικής ομάδας ενεργειακών εμπειρογνωμόνων από όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος εναρμόνισης
ενεργειακών δεδομένων που συντονίζεται από το ερευνητικό κέντρο Joint 
Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 
Αναλυτικά οι τρεις επιμέρους υπο-φάσεις παρουσιάζονται παρακάτω. 
 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
H βαθμολόγηση των έξι κριτηρίων όπως περιγράφτηκαν στο προηγούμενο 
κεφάλαιο (Πίνακας 4.5) παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 5.3. 

Πίνακας 5.3: Βαθμολόγηση Παρεμβάσεων 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Δ.1: Πολιτική Διάσταση       

Π1.1 Ενίσχυση Προγραμμάτων Υποστήριξης της Παραγωγής Ενέργειας 

από ΑΠΕ 

5 0 5 5 4 5 

Π1.2 Ενίσχυση Θεσμικού Πλαισίου Εταιριών Παροχής Ενεργειακών 

Εταιριών 

0 4 2 5 5 4 

Π1.3 Ενίσχυση Προγραμμάτων Προώθησης της ΕΞΕΝ 0 5 2 5 4 5 

Π1.4 Προώθηση των Διεθνών Ενεργειακών Συνεργασιών και 

Διασυνδέσεων 

1 1 4 3 5 3 

Δ.2: Χρηματοοικονομική Διάσταση       

Π2.1  Επενδυτική Υποστήριξη ΑΠΕ 5 0 5 2 4 5 

Π2.2 Επενδυτική Υποστήριξη Δράσεων Ενεργειακής Διαχείρισης 0 5 4 1 4 4 

Π2.3 Επενδυτική Υποστήριξη Έργων ΕΞΕΝ 0 5 5 1 4 4 
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Π2.4 Προώθηση Σύγχρονων Χρηματοδοτικών Πηγών 3 2 2 2 3 4 

Δ.3: Κοινωνικό-Πολιτιστική Διάσταση       

Π3.1 Υποστήριξη της Απασχόλησης για τους τομείς ΑΠΕ - ΕΞΕΝ 2 1 0 5 2 2 

Π3.2 Υποστήριξη της Κοινωνικής Αποδοχής για έργα ΑΠΕ 3 0 0 5 2 3 

Π3.3 Υποστήριξη της Εκπαίδευσης για τους τομείς ΑΠΕ - ΕΞΕΝ 3 2 0 5 3 3 

Π3.4 Υποστήριξη Ανάπτυξης Ενεργειακών Εταιριών στην Περιφέρεια 2 1 3 5 4 3 

Δ.4: Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας       

Π4.1 Υποστήριξη της Έρευνας σε Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας 

από ΑΠΕ 

3 0 0 2 3 5 

Π4.2 Υποστήριξη της Έρευνας σε Τεχνολογίες ΕΞΕΝ 0 3 0 2 3 4 

Π4.3 Υποστήριξη Κατάλληλων Πρακτικών και Τεχνολογίας  2 2 0 5 4 5 

  

 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ 

 
Σε δεύτερο στάδιο καθορίστηκαν τα κατώφλια για κάθε κριτήριο, κατά τρόπο
παρόμοιο με παραπάνω. Ο καθορισμός των κατωφλίων έλαβε υπόψη του όσα
αναφέρθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο, κατά την περιγραφή της πέμπτης 
συνιστώσας για τις σχέσεις μεταξύ των κατωφλίων. Θα πρέπει να σημειωθεί
το γεγονός ότι το κατώφλι βέτο πήρε την τιμή 6 σε κάθε κριτήριο, αφού οι
αποφασίζοντες, λόγω τις φύσης των παρεμβάσεων, δεν ήθελαν να ασκηθεί 
βέτο σε καμία από τις συγκρίσεις που θα πραγματοποιούνταν. Ο Πίνακας 5.4
παρουσιάζει τις τιμές που δόθηκαν στα κατώφλια για κάθε κριτήριο. 
 

 Πίνακας 5.4: Τιμές Κατωφλίων 

Κατώφλια Κριτήρια 

q p v 

Κ1 Αύξηση του Ποσοστού ΑΠΕ 2 3 6 

Κ2 Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας 2 3 6 

Κ3 Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού 2 3 6 

Κ4 Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης 2 3 6 

Κ5 Απελευθέρωση της Ενεργειακής Αγοράς 1 4 6 

Κ6 Περιορισμό των Αερίων του Θερμοκηπίου 1 4 6 

  

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 
Με βάση τα δεδομένα που παρουσιάσθηκαν παραπάνω, υπολογίστηκαν με τη 
βοήθεια του πληροφοριακού συστήματος DISFECOE και ειδικότερα του 2ου

υποσυστήματος, οι πίνακες κατάταξης των παρεμβάσεων για τη διαμόρφωση 
ενός περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών για κάθε 
χώρα εφαρμογής. Αρκετές φορές παρουσιάσθηκαν περιπτώσεις ισοβάθμησης 
μεταξύ κάποιων δράσεων οπότε και απαιτήθηκε να εφαρμοστεί και πάλι η
μέθοδος για τις δράσεις αυτές.  
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. 5.65 
 

Στη συνέχεια, για την ανάλυση των αποτελεσμάτων εξετάσθηκαν μέσω του 
υποσυστήματος η ευαισθησία επίδρασης των «νέων παραμέτρων» της 
ενεργειακής αγοράς στην τελική απόφαση, με βάση τις δυνατότητες του 
πληροφοριακού συστήματος. Συγκεκριμένα επιλέγεται η περίπτωση μηδαμινής 
δραστηριοποίησης για την απελευθέρωση ενέργειας και για την κλιματική
αλλαγή. Τα τελικά αποτελέσματα και για τις δύο περιπτώσεις για το 2004, που 
είναι το έτος για το οποίο υπάρχουν περισσότερο πρόσφατα δεδομένα και
ταυτόχρονα είναι το έτος ένταξης των δέκα κρατών στην ΕΕ, παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 5.5. 
 

Πίνακας 5.5: Κατάταξη Παρεμβάσεων με το 2ο Υποσύστημα – 2004 

 Όλα τα Κριτήρια Χωρίς Τα Κριτήρια Νέων Παραμέτρων (Κ5 & Κ6) 

Εσθονία Π2.1(ΙΙ) > Π1.1(IIΙ) > Π2.3(IΙ) > Π3.4(IΙ) > 2.4(II) > Π2.2(II) 

> Π4.2(II) 

Π1.1(IIΙ) > Π2.3(IΙ) > Π2.1(ΙΙ) > Π3.4(IΙ) > Π2.2(II) > 2.4(II) 

> Π4.3(II) > Π4.2(II) 

Κύπρος Π1.1(IIΙ) > Π2.1(ΙΙ) > Π2.3(IΙ) > Π2.4(II) > Π1.2(IΙ) > Π3.4(IΙ) 

> Π1.4(IΙ) > Π4.2(II) > Π4.1(IΙ) 

Π1.1(IIΙ) > Π2.1(ΙΙ) > Π1.2(II) > Π3.4(IΙ) > Π2.3(IΙ) > Π2.4(II) 

> Π1.4(IΙ) > Π4.2(II) > Π4.1(IΙ) 

Λετονία Π1.4(IΙ) > Π1.2(II) > Π2.3(IΙ) > Π2.2(II) > Π2.4(II) > Π3.4(IΙ) 

> Π3.3(Ι) > Π3.2(II) > Π4.2(I) > Π3.1(IΙ) > Π4.1(Ι) 

Π1.2(II) > Π2.3(IΙ) > Π3.4(IΙ)> Π1.4(IΙ) > Π2.2(II) > Π3.3(Ι) > 

Π2.4(II) > Π3.1(IΙ) > Π3.2(II) > Π4.1(Ι) > Π4.2(I)  

Λιθουανία Π2.1(ΙΙ) > Π1.4(IΙ) > Π2.3(IΙ) > Π3.4(IΙ) > Π2.4(II) > Π3.3(IΙ) 

> Π3.1(IΙ) > Π4.1(IΙ) > Π4.2(II) 

Π2.1(ΙΙ) > Π2.3(IΙ) > Π3.4(IΙ) > Π1.4(IΙ) > Π2.4(II) > Π3.3(IΙ) 

> Π3.1(IΙ) > Π4.1(IΙ) > Π4.2(II) 

Μάλτα Π1.1(II) > Π2.1(ΙΙ) > Π1.3(IΙ) > Π2.4(II) > Π1.2(II) > Π3.4(IΙ) 

> Π1.4(Ι) > Π4.3(IΙ) > Π4.2(II) > Π3.2(II) 

Π1.1(II) > Π2.1(ΙΙ) > Π1.3(IΙ) > Π1.2(II) > Π3.4(IΙ) > Π1.4(Ι) 

> Π2.4(II) > Π3.2(II)> Π4.3(IΙ) > Π4.2(II)  

Ουγγαρία Π2.1(ΙΙ) > Π2.3(IΙ) > Π3.4(IΙ) > Π2.4(II) > Π3.3(IΙ) > Π3.1(IΙ) 

> Π4.1(IΙ) 

Π2.1(ΙΙ) > Π2.3(IΙ) > Π3.4(IΙ) > Π2.4(II) > Π3.3(IΙ) > Π3.1(IΙ) 

> Π4.1(IΙ) 

Πολωνία Π2.1(ΙΙ) > Π1.1(IIΙ) > Π1.3(IΙ) > Π3.4(IΙ) > Π4.3(II) > Π4.2(IΙ) 

> Π4.1(II) 

Π1.1(IIΙ) > Π2.1(ΙΙ) > Π1.3(IΙ) > Π3.4(IΙ) > Π4.3(II) > Π4.2(IΙ) 

> Π4.1(II) 

Σλοβακία Π1.1(I) > Π2.1(ΙΙ) > Π1.3(IΙ) > Π2.4(IΙ) > Π1.2(II) > Π1.4(IΙ) 

> Π3.4(IΙ) > Π3.3(Ι) > Π4.2(II) > Π3.1(IΙ) > Π3.2(II)  

Π1.1(I) > Π1.3(IΙ) > Π2.1(ΙΙ) > Π1.2(II) >  Π1.4(IΙ) > Π2.4(IΙ) 

> Π3.4(IΙ) > Π3.3(Ι) > Π3.1(IΙ) > Π3.2(II) > Π4.2(II) 

Σλοβενία Π2.1(ΙΙ) > Π1.3(IΙ) > Π2.3(Ι) > Π1.2(II) > Π2.2(II) > Π2.4(II) 

> Π3.3(IΙ) > Π3.4(IΙ) > Π4.2(II) > Π3.2(II) > Π3.1(IΙ) > 

Π4.1(IΙ)  

Π2.1(ΙΙ) > Π1.3(IΙ) > Π1.2(II) > Π2.3(Ι) > Π3.4(IΙ) > Π3.3(IΙ) 

> Π2.2(II) > Π2.4(II) > Π3.1(IΙ) > Π3.2(II) > Π4.1(IΙ) > 

Π4.2(II) 

Τσεχία Π1.1(IIΙ) > Π1.3(IΙ) > Π2.1(ΙΙ) > Π2.2(II) > Π2.3(IΙ) > Π1.2(II) >

Π3.4(IΙ) > Π1.5(IΙ) 

Π1.3(IΙ) > Π1.2(II) > Π1.1(IIΙ) > Π2.1(ΙΙ) > Π2.2(II) > Π2.3(IΙ) > 

Π3.4(IΙ) > Π1.4(IΙ) 

Βουλγαρία Π1.1(II) > Π2.1(ΙΙ) > Π2.3(IΙ) > Π2.2(II) > Π2.4(II) > Π3.4(IΙ) 

> Π1.2(II) > Π4.1(II) 

Π1.1(II) > Π1.2(II) > Π2.1(ΙΙ) > Π2.3(IΙ) Π3.4(IΙ) > Π2.2(II) > 

> Π2.4(II) > Π4.1(II) 

Κροατία Π1.1(II) > Π2.1(ΙΙ) > Π1.3(IΙ) > Π2.3(IΙ) > Π2.2(II) > Π1.4(IΙ) 

> Π1.2(II) > Π2.4(II) > Π3.4(IΙ) > Π3.3(IΙ) > Π4.3(IΙ) > 

Π4.2(II) > Π3.2(II) > Π3.1(IΙ) > Π4.1(IΙ)  

Π1.1(II) > Π1.3(IΙ) > Π2.1(ΙΙ) > Π1.2(II) > Π1.4(IΙ) > Π2.3(IΙ) 

> Π3.4(IΙ) > Π2.2(II) > Π2.4(II) > Π3.3(IΙ) > Π4.3(IΙ) > 

Π3.2(II) > Π3.1(IΙ) > Π4.2(II) > Π4.1(IΙ)  

Ρουμανία Π1.3(Ι) > Π1.2(II) > Π1.4(IΙ) > Π2.3(IΙ) > Π2.2(II) > Π2.4(II) 

> Π3.4(IΙ) > Π3.3(I) > Π3.2(II) > Π3.1(IΙ) > Π4.1(IΙ) 

Π1.3(Ι) > Π1.2(II) > Π1.4(IΙ) > Π2.3(IΙ) > Π3.4(IΙ) > Π3.3(I) > 

Π2.2(II) > Π2.4(II) > Π3.1(IΙ) > Π3.2(II) > Π4.1(IΙ) 
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  

 
Η εφαρμογή της μεθοδολογίας στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών για τα δεκατρία νέα και υποψήφια κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδωσε τη δυνατότητα για την αξιολόγηση της
προτεινόμενης μεθοδολογίας και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που
παρέχει. Η παραπάνω εφαρμογή παρέχει καταρχάς τη δυνατότητα εξαγωγής
κάποιων βασικών συμπερασμάτων που αφορούν κυρίως στα χαρακτηριστικά
της προτεινόμενης μεθοδολογίας: 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει τη 
πολιτεία - σαν φορέας διαμόρφωσης του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών. 

 Η χρήση του πληροφοριακού συστήματος που ενσωματώνει την
προτεινόμενη μεθοδολογία έδωσε τη δυνατότητα της εκτίμησης, της 
επιλογής του τρόπου και της κατάταξης των παρεμβάσεων προς ένα
σύγχρονο περιβάλλον δραστηριοποίησης των δεκατριών κρατών μελών σε 
χρόνο εξαιρετικά μικρότερο από αυτόν που απαιτείται χωρίς τη χρήση του.

 Η χρήση του έμπειρου συστήματος αποδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντική, αφού
δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των κανόνων που «πυροδοτήθηκαν» για την
εξαγωγή των αποτελεσμάτων και των κατωφλίων που επιλέχθηκαν σε ότι 
αφορά στους δείκτες, γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα για έλεγχο 
της διαδικασίας και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή λανθασμένων
επιλογών. 

Σε ότι αφορά στα αποτελέσματα που προέκυψαν, προκύπτουν τα παρακάτω
συμπεράσματα: 

 Νομική Διάσταση:  Υποστήριξη στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ είναι απαραίτητη σε 
Εσθονία, Κύπρο, Μάλτα, Σλοβακία και στις υποψήφιες χώρες. Χώρες, 
όπως η Λετονία, η Ρουμανία, η Κροατία, και η Λιθουανία έχουν ανάγκη 
από την προώθηση των ενεργειακών συνεργασιών και διασυνδέσεών
τους, ενώ οι περισσότερες χώρες χρειάζονται τυποποίηση των συμβολαίων 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Κύπρος, Μάλτα και υποψήφιες χώρες 
χρειάζονται άμεσα μέτρα πιστοποίησης των ενεργειακών εταιριών. Γενικά,
η συγκεκριμένη διάσταση χρειάζεται ενίσχυση μεγαλύτερη από όσο θα
περίμενε κανείς και οι νέοι παράμετροι κάνουν την ενίσχυση των 
προγραμμάτων ΑΠΕ-ΕΞΕΝ περισσότερο αναγκαία. 

 Χρηματοοικονομική Διάσταση:  Αποτελεί τη διάσταση που χρήζει 
μεγαλύτερη παρέμβαση για όλες τις χώρες. Έτσι οι επενδύσεις στην 
Εσθονία, στις υποψήφιες χώρες, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ουγγαρία 
αλλά ακόμα και την Κύπρο είναι λίγες παρά το υψηλό δυναμικό, οπότε 
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια επενδυτικής υποστήριξης των εταιριών. Οι 
σύγχρονοι χρηματοδοτικές πηγές είναι περισσότερο αναγκαίες στη
σύγχρονη ενεργειακή αγορά. 

 Κοινωνική - Πολιτιστική Διάσταση:  Η ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής 
για τους τομείς ΑΠΕ και ΕΞΕΝ είναι επιτακτική για όλα τα νέα και 
υποψήφια κράτη μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση ίσως τη Κύπρο και τη Τσεχία,
όπου η κατάσταση εμφανίζεται λίγο καλύτερη. Απαραίτητη είναι η λήψη
μέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης στους τομείς ΑΠΕ - ΕΞΕΝ, σε 
Κροατία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβενία. Επιπλέον,
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υποστηρικτικές δράσεις για την ανάπτυξη ενεργειακών εταιριών στην
περιφέρεια είναι απαραίτητες σε όλα σχεδόν τα κράτη σήμερα. Ενίσχυση 
της εκπαίδευσης σχετικά με τους τομείς ΑΠΕ - ΕΞΕΝ είναι περισσότερο 
απαραίτητη σε Βουλγαρία, Μάλτα, Ρουμανία και Σλοβακία. Η διάσταση 
φαίνεται να επηρεάζεται σχετικά λιγότερο από τις νέες παραμέτρους. 

 Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας:  Παρόλο που θεωρείται η λιγότερο 
αναγκαία διάσταση για ενίσχυση, η σημασία της γίνεται ολοένα και
μεγαλύτερη στο σύγχρονο περιβάλλον δραστηριοποίησης. Εκτός της
Πολωνίας αλλά και της Κύπρου, Ουγγαρίας και Εσθονίας που έχουν φτάσει
σε αρκετά καλά επίπεδα, είναι αναγκαία η ενίσχυση της επένδυσης προς 
την συνολική έρευνα και ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα, των
τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και των τεχνολογιών ΕΞΕΝ,
σε όλες τις χώρες. Ανάγκη για ενίσχυση βέλτιστων πρακτικών, 
παρουσιάζεται σε Μάλτα. Από τα υποψήφια κράτη μέλη ικανοποιητικό 
περιβάλλον για εμφανίζει η Ρουμανία. 

Τέλος, σημειώνεται ότι, σημαντικό πλεονέκτημα της εφαρμογής αποτέλεσε η 
διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου FP-6 που έχει ήδη 
προαναφερθεί. Το γεγονός αυτό κάνει όχι μόνο ρεαλιστική την εφαρμογή
αλλά δίνει και τη δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της
μεθοδολογίας με πραγματικά δεδομένα και καταστάσεις, σε μια χρονική 
συγκυρία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να υποστηρίξει την σύγκλιση
των εθνικών πολιτικών με τη κοινοτική νομοθεσία. Στο παραπάνω πλαίσιο, τα 
νέα και υποψήφια κράτη μέλη δεν είχαν διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα καθώς 
και η διεθνής ερευνητική εμπειρία ήταν περιορισμένη μέχρι σήμερα.  
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6.1 ΓΕΝΙΚΑ 
  

Η διδακτορική διατριβή είχε ως στόχο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 
μεθοδολογίας υποστήριξης αποφάσεων για τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιδράσεις των δύο «νέων παραμέτρων» της ενεργειακής αγοράς, 
δηλαδή της ολοένα και μεγαλύτερης ροπής προς την απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Το αποτέλεσμα της παρούσας 
διατριβής, μπορεί να συμβάλει μέσω της επιστημονικά άρτιας και συνολικής 
ανάλυσης των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών σήμερα, στην υποστήριξη αποφάσεων προς την 
πολιτεία - με κατάλληλα εργαλεία σύγκλισης - για την διαμόρφωση ενός 
σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Η διατριβή επικεντρώθηκε σε μια διαδικασία διαδοχικών δραστηριοτήτων, 
έτσι όπως αναλυτικά παρουσιάσθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, και 
αφορούν: 

 Στην ανάλυση και παραμετροποίηση του προβλήματος της διαμόρφωσης 
ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών 
εταιριών και συγκεκριμένα στην εκτενή μελέτη των χαρακτηριστικών του 
περιβάλλοντος καθώς και των επιδράσεων (ευκαιρίες και απειλές) των 
νέων παραμέτρων σε αυτά.  

 Στην ανάλυση και μελέτη της βιβλιογραφίας συσχετιζόμενων 
μεθοδολογιών υποστήριξης αποφάσεων, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως 
κατάλληλες για την επίλυση του προβλήματος και συγκεκριμένα έμπειρων 
συστημάτων, μεθοδολογικών πλαισίων ενεργειακών δεικτών και 
πολυκριτηριακών συστημάτων αποφάσεων. 

 Στην ανάπτυξη της προτεινόμενης μεθοδολογίας (IMECO) – και του 
υποστηρικτικού πληροφοριακού συστήματος (DISFECOE) – η οποία 
βασίζεται τον καθορισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων, στην εκτίμηση της 
ανάγκης για παρέμβαση, στην επιλογή του τρόπου παρέμβασης - 
βασισμένες στην αποτύπωση της γνώσης που απορρέει από την 
ευρωπαϊκή εμπειρία, καθώς και στην αξιολόγηση και κατάταξη των 
παρεμβάσεων. 

 Στην πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας, 
μέσω της εφαρμογής της στα νέα και υποψήφια κράτη μέλη, όπου το 
περιβάλλον δραστηριοποίησης τους παρουσιάζει ανάγκη για παρέμβαση. 

Ο στόχος του τελευταίου κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τα συμπεράσματα 
που απορρέουν από τη διδακτορική διατριβή καθώς και τις προοπτικές που 
διαφαίνονται για περαιτέρω ερευνητικές δραστηριότητες πάνω στο πρόβλημα 
της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών σήμερα. 
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6.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

 
Τα συμπεράσματα που απορρέουν από την ανάλυση των προηγουμένων 
κεφαλαίων παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 Ανάγκη για ένα Σύγχρονο Περιβάλλον Δραστηριοποίησης των 
Ενεργειακών Εταιριών: 

 Αναδείχθηκε ότι η διαμόρφωση ισχυρού περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης κάθε χώρας, αποτελεί ένα βασικό μέσο χάραξης 
πολιτικής από τη πολιτεία που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη των 
τομέων των ΑΠΕ και της ΕΞΕΝ που αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της 
ενεργειακής πολιτικής σήμερα. 

 Προέκυψε ότι η διαμόρφωση περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλοκο ζήτημα 
και για την υλοποίηση του απαιτείται πλήθος στοιχείων και σαφής 
ορισμός των χαρακτηριστικών του. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η 
διαμόρφωση του σύγχρονου περιβάλλοντος αποτελεί μία απαραίτητη 
διαδικασία που περνά μέσα από τις παρεμβάσεις στα παραπάνω 
χαρακτηριστικά. 

 Η άρτια διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης μπορεί να είναι αποτελεσματική εφόσον λαμβάνει 
υπόψη τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές που επιφέρουν οι νέες 
παράμετροι της αγοράς, δηλαδή η ολοένα και μεγαλύτερη τάση προς 
μια πλήρως απελευθερωμένη αγορά ενέργειας καθώς και η ολοένα 
και μεγαλύτερη δραστηριοποίηση γύρω από τη κλιματική αλλαγή. 

 Η μελέτη της βιβλιογραφίας έδειξε ότι οι ερευνητικές προσπάθειες 
που αφορούν στην υποστήριξη αποφάσεων για τη διαμόρφωση του 
συγκεκριμένου περιβάλλοντος όπως τέθηκαν προηγουμένως είναι 
ιδιαίτερα περιορισμένες και αποσπασματικές, αφού το ενδιαφέρον 
των ερευνητών έχει επικεντρωθεί είτε σε γενικότερα θέματα 
σχεδιασμού των θεμάτων ΑΠΕ και ΕΞΕΝ, είτε σε υποστήριξη 
αποφάσεων θεμάτων που απασχολούν τις ίδιες τις ενεργειακές 
εταιρίες. 

 Υποστήριξη Αποφάσεων για τη Διαμόρφωση ενός Σύγχρονου 
Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών Εταιριών: 

 Διαπιστώθηκε ότι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
αποτελεί μία εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία, η οποία δημιουργεί 
την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία, που θα υποστηρίζει 
τη πολιτεία για την επιλογή των κατάλληλων αποφάσεων. 

 Τα έμπειρα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στη 
μοντελοποίηση της γνώσης - πάνω στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου 
περιβάλλοντος - που απορρέει από τις επιτυχημένες περιπτώσεις 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να την εφαρμόζουν κατά 
περίπτωση. Ειδικότερα όσον αφορά στις αποφάσεις για τις 
παρεμβάσεις, όπως ήδη έχει αναλυθεί, το γεγονός αυτό έχει απόλυτη 
εφαρμογή.  

 Η επιλογή και χρήση ενός αριθμού κατάλληλων ενεργειακών δεικτών 
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- με στόχο τη βέλτιστη σύνδεση των δεικτών με τις παρεμβάσεις - 
συμβάλλει ώστε να καλυφθεί καλύτερα η ανάγκη για επικοινωνία 
μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών στο συγκεκριμένο πρόβλημα.  

 Η ανάγκη για κατάταξη των παρεμβάσεων σε ένα τέτοιο 
πολυκριτηριακό πρόβλημα καλύπτεται αρκετά καλά από τις 
παραλλαγές των κυρίων μεθόδων που είναι βασισμένες στη σχέση 
επικράτησης με κυριότερη την ELECTRE III. 

 Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι ενώ τα έμπειρα 
συστήματα, οι δείκτες και τα πολυκριτηριακά έχουν επιτυχημένα 
εφαρμοσθεί σε διάφορα προβλήματα στον τομέα της ενέργειας, στο 
συγκεκριμένο πρόβλημα οι εφαρμογές είναι ελάχιστες και 
αποσπασματικές.  

 Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαμόρφωση 
ενός Σύγχρονου Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών 
Εταιριών – Πληροφοριακό Σύστημα: 

 Αναδείχθηκε μια ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμοστική προτεινόμενη 
μεθοδολογία, που αποσκοπεί να υποστηρίξει ουσιαστικά και 
ρεαλιστικά την πολιτεία, αφού κάθε μία από τις επιμέρους πέντε 
συνιστώσες της, παρόλο που είναι άμεσα διασυνδεδεμένες μεταξύ 
τους, μπορούν να αποτελέσουν ξεχωριστά η κάθε μία επιμέρους 
εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων στο περιβάλλον δραστηριοποίησης 
των ενεργειακών εταιριών σήμερα. 

 Ενσωματώθηκε αποτελεσματικά η «ευφυής» τεχνική για την 
υποστήριξη αποφάσεων της πολιτείας, γεγονός το οποίο αποτελεί 
σημαντική τομή στον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος 
διαμόρφωσης ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών σήμερα. 

 Χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο κατάλληλων ενεργειακών δεικτών για 
την μέτρηση της ανάγκης παρέμβασης καθώς και την επιλογή του 
τρόπου παρέμβασης στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών. Οι δείκτες έχουν επιλεγεί προσεκτικά με στόχο 
να είναι αντιπροσωπευτικοί και να λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις 
των νέων παραμέτρων. 

 Αναπτύχθηκε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο αξιολόγησης και κατάταξης 
των παρεμβάσεων μέσω πολυκριτηριακών συστημάτων αποφάσεων 
που λαμβάνουν υπόψη τους τις υφιστάμενες ανάγκες και τις 
επιδράσεις των νέων παραμέτρων. 

 Παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής λίστας κατάλληλων παρεμβάσεων 
- με ενσωματωμένη την πληροφορία για τον τρόπο παρέμβασης και 
την κατάταξή τους - σε χρόνο εξαιρετικά μικρότερο από αυτόν που 
απαιτείται χωρίς τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος που 
ενσωματώνει την προτεινόμενη μεθοδολογία. 

 Δίδεται η δυνατότητα ελέγχου της επίδρασης των νέων παραμέτρων 
στα αποτελέσματα με παροχή συμπληρωματικής λίστας παρεμβάσεων 
από το πληροφοριακό σύστημα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια νέων παραμέτρων. 

 Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των κατωφλίων που 
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Σελ. 6.6  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

χρησιμοποιήθηκαν (στους ποσοτικούς / ποιοτικούς δείκτες και στα 
κριτήρια) για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, γεγονός το οποίο 
συμβάλει ουσιαστικά στον έλεγχο της διαδικασίας και στη διόρθωση 
τυχόν σφαλμάτων ή λανθασμένων επιλογών.  

 Εφαρμογή της Προτεινόμενης Μεθοδολογίας: 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία, μέσω του πληροφοριακού συστήματος 
που αναπτύχθηκε, εφαρμόσθηκε στο περιβάλλον δραστηριοποίησης 
δεκατριών νέων και υποψηφίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έδωσε τη δυνατότητα για την αξιολόγηση και την 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που παρέχει. 

 Σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης της εφαρμογής αποτέλεσε η 
διαθεσιμότητα των δεδομένων και πληροφοριών του έργου FP-6 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRS NET &EEE) και των συνεδριάσεων και 
συνεδρίων της ομάδας των ενεργειακών εμπειρογνωμόνων από όλες 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό κάνει όχι μόνο 
ρεαλιστική την εφαρμογή, αλλά δίνει και τη δυνατότητα αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας με πραγματικά δεδομένα και 
καταστάσεις, σε μια χρονική συγκυρία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προσπαθεί να υποστηρίξει την σύγκλιση των εθνικών προσπαθειών με 
τα κοινοτικά πεπραγμένα. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών δεν πρέπει να παρερμηνευθεί 
ως ένα τυπικό επιστημονικό πεδίο, όσο και αν η ανάγκη για υποστήριξη 
αποφάσεων στο πεδίο αυτό γίνεται εντονότερη με την πάροδο των χρόνων και 
καθώς οι «νέες παράμετροι» αναμένεται να επηρεάζουν ολοένα και 
περισσότερο τις τελικές αποφάσεις. Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου 
περιβάλλοντος πάντα θα επηρεάζεται από εξωτερικούς και απρόβλεπτους 
παράγοντες, τις περισσότερες φορές ίσως και άσχετους με καθαρά 
ενεργειακά θέματα. Επισημαίνεται το γεγονός ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία 
υποστήριξης αποφάσεων, που βέβαια δεν είναι δυνατόν να λάβει υπόψη της 
όλους τους απρόβλεπτους παράγοντες, αξιολογείται ως ένα συνεπές και κατά 
το δυνατόν ρεαλιστικό εργαλείο για την υποστήριξη αποφάσεων στη 
διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών, που αποτελεί για τη πολιτεία βασικό μέσο χάραξης 
πολιτικής. 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. 6.7 
 

 

6.3 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

  

 
Η εκτεταμένη και πλήρης ανάλυση του προβλήματος της διαμόρφωσης ενός 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ενεργειακών εταιριών λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιδράσεις των νέων παραμέτρων της ενεργειακής αγοράς, έδειξε 
ότι ο βαθμός πολυπλοκότητας είναι ιδιαίτερα υψηλός. Επιπλέον, αίσθηση 
προκαλεί το γεγονός ότι, παρόλη την αναγκαιότητα ενίσχυσης των 
ενεργειακών εταιριών που έχει επισημανθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 
1990, το περιβάλλον δραστηριοποίησης των εταιριών αυτών παρουσιάζεται 
αδύναμο και ανέτοιμο να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει τις 
απειλές των νέων παραμέτρων. 
 
Σε ένα τέτοιο πεδίο, είναι φανερό ότι οι προοπτικές που διαφαίνονται πέρα 
από την παρούσα προσπάθεια είναι σημαντικές και μπορούν να αποτελέσουν 
ουσιαστική πρόκληση για μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες. 
Συγκεκριμένα, οι προοπτικές που απορρέουν από τη διατριβή έχουν ως εξής: 

 Καθορισμός Κατωφλίων από Πραγματικούς Αποφασίζοντες: Προοπτικές με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαφαίνονται στο κομμάτι που αφορά στα κατώφλια 
των επιλεγμένων ενεργειακών δεικτών αλλά και των κριτηρίων. Η επιλογή 
των κατωφλίων αυτών, στο πλαίσιο της διατριβής στηρίχθηκε σε ένα 
μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και συλλεγομένων δεδομένων / 
πληροφοριών κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, 
στηριζόμενοι στο γεγονός της σημαντικής πολυπλοκότητας που 
χαρακτηρίζει τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος των 
ενεργειακών εταιριών και των μεγάλων διαφοροποιήσεων που 
συναντώνται, επισημαίνεται ότι η συμμετοχή σημαντικότερων 
εμπειρογνωμόνων σε κάθε χώρα θα μπορούσε να αποφέρει περαιτέρω 
βελτίωση της αντιπροσωπευτικότητας των επιλεγόμενων κατωφλίων. 

 Χρησιμοποίηση Ασαφούς Λογικής: Η ανάπτυξη των δένδρων απόφασης για 
την εκτίμηση της ανάγκης για παρέμβαση στηρίχθηκε στον καθορισμό 
συγκεκριμένων κατωφλίων. Βασιζόμενοι όμως στη γενικότερη θεώρηση 
περί της σχέσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης και δεδομένων, 
δύσκολα κάποιος διαμορφώνει περιβάλλον δραστηριοποίησης 
στηριζόμενος στις απόλυτες τιμές κάποιων δεικτών. Στο πλαίσιο αυτό, 
διαφαίνεται η προοπτική βελτίωσης των κανόνων με την εισαγωγή της 
ασαφούς λογικής, με στόχο τη ρεαλιστικότερη ανάπτυξη παρεμβάσεων. 

 Διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος: Ενδιαφέρον φαίνεται να 
παρουσιάζει η προοπτική διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος 
που αναπτύχθηκε με κατάλληλα μοντέλα διαμόρφωσης πολιτικής 
ολόκληρου του ενεργειακού τομέα καθώς και μοντέλα ενεργειακού 
σχεδιασμού. Η διασύνδεση αυτή θα μπορούσε να αφορά στην εισαγωγή 
εκείνων των χαρακτηριστικών και των παραμέτρων που καθορίζουν τις 
αποφάσεις για το συνολικό ενεργειακό τομέα, ώστε να προκύπτουν λύσεις 
όχι μόνο σε ότι αφορά στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών αλλά στο περιβάλλον του ενεργειακού τομέα. 

 Επέκταση και Συμβολή της Προτεινόμενης Μεθοδολογίας στο Περιβάλλον 
Δραστηριοποίησης Εταιριών άλλων Κλάδων: Η διατύπωση της 
συγκεκριμένης μεθοδολογίας στηρίχθηκε πάνω στην λογική των 
ενεργειακών εταιριών όπως ακριβώς ορίσθηκαν στη διδακτορική διατριβή. 
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Σελ. 6.8  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Ωστόσο, ο καινοτόμος τρόπος προσέγγισης κάνει ενδιαφέρουσα τη σκέψη 
για χρησιμοποίηση στοιχείων των πέντε συνιστωσών της μεθοδολογίας για 
το περιβάλλον δραστηριοποίησης εταιριών άλλων κλάδων. 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Α.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Παράρτημα Α: 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 

ΔΕΙΚΤΩΝ 
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Σελ. Α.2  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Α.3 
 

 

Α.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
  

Δ.1: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
  

Όνομα: Κατάσταση προγραμμάτων υποστήριξης για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 

Συμβολισμός: Β1.1 

Διάσταση: Πολιτική 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός Αριθμός 

Περιγραφή: Περιγράφει την κατάσταση των προγραμμάτων πολιτικής υποστήριξης για τη 
δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Συγκεκριμένα ο δείκτης εξετάζει την 
υιοθέτηση ευνοϊκών προγραμμάτων (supply and demand pushes) ώστε οι ΑΠΕ να 
καθίστανται ανταγωνιστικές απέναντι στις συμβατικές μορφές ενέργειας. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου καλή κατάσταση των προγραμμάτων υποστήριξης. 

2. Μέτρια κατάσταση των προγραμμάτων υποστήριξης.  

3. Ελαφρώς καλή κατάσταση των προγραμμάτων υποστήριξης.  

4. Αρκετά καλή κατάσταση των προγραμμάτων υποστήριξης.  

5. Άριστη κατάσταση των προγραμμάτων υποστήριξης. 

   
Όνομα: Κατάσταση δράσεων για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ενεργειακών 

εταιριών 

Συμβολισμός: Β1.2 

Διάσταση: Πολιτική 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός Αριθμός 

Περιγραφή: Εξετάζει το επίπεδο ανάληψης δραστηριοτήτων που συνδέονται με το θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας. O συγκεκριμένος δείκτης θέλει να αποτυπώσει το καθεστώς 
ίδρυσης και λειτουργίας των εταιριών που είναι ή διεκδικούν το ρόλο της 
«ενεργειακής εταιρίας» που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες. Επιπλέον, εξετάζεται 
η ύπαρξη τυποποιημένων συμβολαίων που διευκολύνει σημαντικά τη λειτουργία 
των ενεργειακών εταιριών και συμβάλει στην δημιουργία τυποποιημένων 
συμβάσεων με τις οποίες διευκολύνεται η σύναψη συμφωνιών. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Έλλειψη θεσμικού πλαισίου λειτουργίας ενεργειακών εταιριών. 

2. Μικρής κλίμακας θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ενεργειακών εταιριών.  

3. Μέτριας κλίμακας θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ενεργειακών εταιριών.  

4. Μεγάλης κλίμακας θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ενεργειακών εταιριών.  

5. Πολύ μεγάλης κλίμακας θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ενεργειακών εταιριών. 

 
 
Όνομα: Κατάσταση προγραμμάτων προώθησης της ΕΞΕΝ 

Συμβολισμός: Β1.3 

Διάσταση: Πολιτική 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός Αριθμός 
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Σελ. Α.4  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Περιγραφή: Περιγράφει την κατάσταση των προγραμμάτων πολιτικής υποστήριξης της 
πολιτείας απέναντι στην ΕΞΕΝ. Συγκεκριμένα, ο δείκτης εξετάζει την 
αποτελεσματικότητα φοροδιευκολύνσεων και κινήτρων δραστηριοποίησης για τις 
εταιρίες που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου καλή κατάσταση των προγραμμάτων υποστήριξης. 
2. Μέτρια κατάσταση των προγραμμάτων υποστήριξης.  
3. Ελαφρώς καλή κατάσταση των προγραμμάτων υποστήριξης.  
4. Αρκετά καλή κατάσταση των προγραμμάτων υποστήριξης.  
5. Άριστη κατάσταση των προγραμμάτων υποστήριξης. 

 
Όνομα: Κατάσταση δράσεων διεθνών ενεργειακών συνεργασιών 

Συμβολισμός: Β1.4 

Διάσταση: Πολιτική 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός Αριθμός 

Περιγραφή: Περιγράφει την παρούσα κατάσταση και την αποτελεσματικότητα ενεργειακών 
διασυνδέσεων και συνεργασιών της χώρας για την οποία αξιολογείται το 
περιβάλλον δραστηριοποίησης των εταιριών με χώρες του εξωτερικού. Λαμβάνει 
υπόψη την κατάσταση και τη δυνατότητα επέκτασης του δικτύου μεταφοράς, την 
ικανότητα μεταφοράς  ενέργειας από και προς διάφορες χώρες του εξωτερικού 
και την προοπτική σύναψης ενεργειακών συμφωνιών και συμβολαίων. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Κακή κατάσταση ενεργειακών συνεργασιών. 

2. Μέτρια κατάσταση ενεργειακών συνεργασιών. 

3. Καλή κατάσταση ενεργειακών συνεργασιών. 

4. Πολύ καλή κατάσταση ενεργειακών συνεργασιών. 

5. Άριστη κατάσταση ενεργειακών συνεργασιών. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Α.5 
 

  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
  

Όνομα: Ποσοστό (%) συμμετοχής ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 

Συμβολισμός: Β2.1 

Διάσταση: Πολιτική 

Κατηγορία: Δείκτης Αποσύνθεσης  

Μονάδες: Ποσοστό επί τοις εκατό (%)  

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το συνολικό ποσοστό των ΑΠΕ στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από κάθε παραγωγό (παραδοσιακό και 
ανεξάρτητο). Υψηλές τιμές του συγκεκριμένου δείκτη αντιστοιχούν σε χώρες με 
υψηλό συνολικό ποσοστό ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενώ 
χαμηλές τιμές του δείκτη αντιστοιχούν σε χώρες με χαμηλό συνολικό ποσοστό 
ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενο από κάθε παραγωγό  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 20% 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 20% 

 
Όνομα: Ενεργειακή ένταση 

Συμβολισμός: Β2.2 

Διάσταση: Χρηματοοικονομική 

Κατηγορία: Βασικός Κανονικοποιημένος Δείκτης  

Μονάδες: ΚΤΙΠ/ εκ. € 

 
Περιγραφή: 

Η ενεργειακή ένταση εκφράζει το ποσό της ενέργειας που απαιτείται για την 
παραγωγή μιας μονάδας ΑΕΠ, οπότε υπολογίζεται διαιρώντας τη συνολική 
εγχώρια κατανάλωση ενέργειας με το ΑΕΠ. Χρησιμοποιείται για να δείξει πόσο 
αποδοτικά μια οικονομική οντότητα (εθνική οικονομία, κάποιος τομέας ή εταιρία 
κτλ.) χρησιμοποιεί τις φυσικές πηγές ενέργειας και για την εκτίμηση της 
συνολικής κατανάλωσης σε αυτήν. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές < 0,95 ΚΤΙΠ / εκατ. Ευρώ 

 Ανεπιθύμητες Τιμές >= 0,95 ΚΤΙΠ / εκατ. Ευρώ 

 
Όνομα: Ενεργειακή ένταση στην κατανάλωση ηλεκτρισμού 

Συμβολισμός: Β2.3 

Διάσταση: Χρηματοοικονομική 

Κατηγορία: Βασικός Κανονικοποιημένος Δείκτης  

Μονάδες: ΚΤΙΠ/ εκ. € 

 
Περιγραφή: 

Yπολογίζεται διαιρώντας τη κατανάλωση ενέργειας της ηλεκτρικής ενέργειας 
στη τελική κατανάλωση με το ΑΕΠ. Χρησιμοποιείται για να δείξει πόσο 
αποδοτικά μια οικονομική οντότητα (εθνική οικονομία, κάποιος τομέας ή εταιρία 
κτλ.) χρησιμοποιεί τις φυσικές πηγές ενέργειας και για την εκτίμηση της 
συνολικής κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές < 0,12 ΚΤΙΠ / εκατ. Ευρώ 

 Ανεπιθύμητες Τιμές >= 0,12 ΚΤΙΠ / εκατ. Ευρώ 

 
Όνομα: Κονδύλια για χρηματοδοτήσεις έργων ΑΠΕ-ΕΞΕΝ κατά κεφαλή 

Συμβολισμός: Β2.4 

Διάσταση: Χρηματοοικονομική 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης  
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Μονάδες: € /άτομο 

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα μέτρο των επιδοτήσεων που πραγματοποιούνται 
για έργα ΑΠΕ-ΕΞΕΝ στο εξεταζόμενο περιβάλλον των ενεργειακών εταιριών. 
Υπολογίζεται από το λόγο των χρημάτων που δίνονται για να επιδοτηθούν 
σχετικές επενδύσεις (συνήθως από τη πολιτεία μέσω εγχώριων ή κοινοτικών 
πόρων) προς τον πληθυσμό της εξεταζόμενης χώρας. Η μελέτη του 
συγκεκριμένου δείκτη αποτελεί ένδειξη του κατά πόσο οι επενδύσεις ΑΠΕ-ΕΞΕΝ 
αυξάνουν πιο γρήγορα ή πιο αργά από τον πληθυσμό της χώρας. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές >= 1 Ευρώ / Άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές < 1 Ευρώ / Άτομο 
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
  

Όνομα: Αριθμός εργαζομένων σε δραστηριότητες ΑΠΕ – ΕΞΕΝ / Πληθυσμός 

Συμβολισμός: Β3.1 

Διάσταση: Κοινωνικό-Πολιτιστική 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης 

Μονάδες: Εργαζόμενοι / 1000 άτομα 

Περιγραφή: Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένδειξη του βαθμού στελέχωσης σε εξειδικευμένο 
προσωπικό των τομέων ΑΠΕ – ΕΞΕΝ σε μια χώρα. Υπολογίζεται από τον λόγο του 
αριθμού των ατόμων που εργάζονται στις παραπάνω εταιρίες προς τον πληθυσμό 
της εξεταζόμενης χώρας.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 0,5  Εργαζόμενοι / 1000 Άτομα 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 0,5  Εργαζόμενοι / 1000 Άτομα  

 

Όνομα: Κατάσταση ωριμότητας του κοινωνικού συνόλου για έργα ΑΠΕ 

Συμβολισμός: Β3.2 

Διάσταση: Κοινωνικό-Πολιτιστική 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός Αριθμός 

Περιγραφή: Περιγράφει την κατάσταση ωριμότητας των τοπικών κοινωνιών για την 
ανάπτυξη έργων ΑΠΕ σε αυτές τις περιοχές. Ελέγχει την αποτελεσματικότητά 
δράσεων ωρίμανσης του κοινωνικού συνόλου ειδικότερα σε ότι αφορά σε έργα 
που είναι μικρότερης κλίμακας, όπου οι αλληλοεπιδράσεις με την κοινωνία είναι 
ακόμα μεγαλύτερη. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου καλή κατάσταση ωριμότητας. 

2. Μέτρια κατάσταση ωριμότητας. 

3. Ελαφρώς καλή κατάσταση ωριμότητας.  

4. Πολύ καλή κατάσταση ωριμότητας. 

5. Άριστη κατάσταση ωριμότητας. 

 

Όνομα: Κατάσταση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ 

Συμβολισμός: Β3.3 
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Διάσταση: Κοινωνικό-Πολιτιστική 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός Αριθμός 

Περιγραφή: Περιγράφει την κατάσταση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
γύρω από τους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ. Ελέγχει την αποτελεσματικότητά τους και τις 
δυνατότητες αξιοποίησής τους από τους εργαζομένους των εταιριών ΑΠΕ-ΕΞΕΝ.     

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου καλή κατάσταση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στο χώρο ΑΠΕ – 
ΕΞΕΝ. 

2. Μέτρια κατάσταση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στο χώρο ΑΠΕ - ΕΞΕΝ. 

3. Ελαφρώς καλή κατάσταση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στο χώρο ΑΠΕ - 
ΕΞΕΝ.  

4. Πολύ καλή κατάσταση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στο χώρο ΑΠΕ - ΕΞΕΝ. 

5. Άριστη κατάσταση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στο χώρο ΑΠΕ - ΕΞΕΝ. 

 
Όνομα: Κατάσταση ανάπτυξης ενεργειακών εταιριών σε τοπικές κοινότητες 

Συμβολισμός: Β3.4 

Διάσταση: Κοινωνικό-Πολιτιστική 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός Αριθμός 

Περιγραφή: Περιγράφει την κατάσταση της ανάπτυξης νέων ενεργειακών εταιριών στις 
τοπικές κοινότητες μιας χώρα, εφόσον η ΕΕ έχει εναποθέσει αρκετές ελπίδες 
ανάπτυξης των τομέων ΑΠΕ-ΕΞΕΝ σε αυτές.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου καλή κατάσταση ανάπτυξης ενεργειακών εταιριών σε τοπικές 
κοινότητες. 

2. Μέτρια κατάσταση ανάπτυξης ενεργειακών εταιριών σε τοπικές κοινότητες. 

3. Ελαφρώς καλή κατάσταση ανάπτυξης ενεργειακών εταιριών σε τοπικές 
κοινότητες.  

4. Πολύ καλή κατάσταση ανάπτυξης ενεργειακών εταιριών σε τοπικές 
κοινότητες. 

5. Άριστη κατάσταση ανάπτυξης ενεργειακών εταιριών σε τοπικές κοινότητες.  

 
  

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
  

Όνομα: Κονδύλια Έρευνας και Ανάπτυξης για τον τομέα ΑΠΕ / ΑΕΠ 

Συμβολισμός: Β4.1 

Διάσταση: Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης  

Μονάδες: Ευρώ / Χιλίαδες Ευρώ 
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Περιγραφή: Ο δείκτης αυτός είναι ένα μέτρο της επένδυσης μιας χώρας προς την έρευνα και 
την ανάπτυξη σε θέματα γύρω από την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Υπολογίζεται από τον 
λόγο του ποσού των χρημάτων που δαπανώνται για Ε & Α των ΑΠΕ σε μια χώρα 
προς το ΑΕΠ της χώρας αυτής. Αποτελεί ένδειξη υποστήριξης των επιλογών ΑΠΕ 
και της γενικότερης προσπάθειας για απεξάρτηση του ενεργειακού τομέα από τα 
συμβατικά καύσιμα.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 0,3  Ευρώ / Χιλιάδες Ευρώ  

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 0,3  Ευρώ / Χιλιάδες Ευρώ  

 
Όνομα: Ποσό Έρευνας και Ανάπτυξης για τον τομέα ΕΞΕΝ / ΑΕΠ 

Συμβολισμός: Β4.2 

Διάσταση: Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης  

Μονάδες: Ευρώ / Χιλιάδες Ευρώ  

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός είναι ένα μέτρο της επένδυσης μιας χώρας προς την έρευνα και 
την ανάπτυξη σε θέματα γύρω από την ανάπτυξη της εξοικονόμησης ενέργειας. 
Υπολογίζεται από τον λόγο του ποσού των χρημάτων που δαπανώνται για Ε & Α 
της ΕΞΕΝ σε μια χώρα προς το ΑΕΠ της χώρας αυτής. Αποτελεί ένδειξη 
υποστήριξης των επιλογών ΕΞΕΝ και της γενικότερης προσπάθειας για διείσδυση 
των συσχετιζόμενων φιλικά περιβαλλοντικών ενεργειακών τεχνολογιών στην 
τελική κατανάλωση.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 0,2  Ευρώ / Χιλιάδες Ευρώ  

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 0,2  Ευρώ / Χιλιάδες Ευρώ 

 
Όνομα: Κατάσταση υποστήριξης κατάλληλων πρακτικών και τεχνολογίας 

Συμβολισμός: Β4.3 

Διάσταση: Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός Αριθμός 

Περιγραφή: Περιγράφει την κατάσταση των προγραμμάτων υποστήριξης  τεχνολογιών, 
επίδειξης αποτελεσμάτων και κατάλληλων πρακτικών (best practices) που 
συνδέονται με τη μελέτη και κατ’ επέκταση την εφαρμογή μεθοδολογιών και 
τεχνολογιών ΑΠΕ και ΕΞΕΝ. Ελέγχει την αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων, τους τρόπους προώθησής τους και τη συχνότητα των επιδείξεων 
των έργων. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου καλή κατάσταση.  
2. Μέτρια καλή κατάσταση. 
3. Καλή κατάσταση. 
4. Πολύ καλή κατάσταση.  
5. Άριστη κατάσταση.  
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Α.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
  

  

Όνομα: Κατάσταση λειτουργίας ρυθμιστή ενέργειας 

Συμβολισμός: Ν1 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός Αριθμός 

Περιγραφή: Ελέγχει την αποτελεσματική λειτουργία της αρχής του ρυθμιστή ενέργειας με 
προκαθορισμένο πλαίσιο λειτουργίας και  αρμοδιότητες, ώστε να ρυθμίζεται η 
δραστηριοποίηση των παραγωγών ενέργειας. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου αποτελεσματική λειτουργία του ρυθμιστή ενέργειας.  

2. Μέτρια λειτουργία του ρυθμιστή ενέργειας. 

3. Καλή λειτουργία του ρυθμιστή ενέργειας.  

4. Πολύ καλή λειτουργία του ρυθμιστή ενέργειας.  
5.    Άριστα λειτουργία του ρυθμιστή ενέργειας.  

 
Όνομα: Κατάσταση λειτουργίας της εθνικής υπηρεσίας θεμάτων κλιματικής αλλαγής 

Συμβολισμός: Ν2 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός αριθμός 

Περιγραφή: Ο δείκτης αυτός ελέγχει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της εθνικής 
υπηρεσίας θεμάτων κλιματικής αλλαγής, η οποία χρειάζεται να έχει 
προκαθορισμένο πλαίσιο λειτουργίας και αρμοδιότητες, ώστε να 
αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά τα θέματα γύρω από την κλιματική 
πολιτική. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου αποτελεσματική λειτουργία της εθνικής υπηρεσίας θεμάτων 
κλιματικής αλλαγής.  

2. Μέτρια λειτουργία της εθνικής υπηρεσίας θεμάτων κλιματικής αλλαγής. 

3. Καλή λειτουργία της εθνικής υπηρεσίας θεμάτων κλιματικής αλλαγής.  

4. Πολύ καλή λειτουργία της εθνικής υπηρεσίας θεμάτων κλιματικής αλλαγής. 

5. Άριστη λειτουργία της εθνικής υπηρεσίας θεμάτων κλιματικής αλλαγής.  

 
Όνομα: Κατάσταση δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη και τις δυνατότητες της 

απελευθέρωσης ενέργειας 

Συμβολισμός: Ν3 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός αριθμός 

 
Περιγραφή: 

Εξετάζει την ύπαρξη και αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων και σχετικών 
προγραμμάτων ενημέρωσης για τα οφέλη και τις δυνατότητες της 
απελευθέρωσης ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται το πλήθος και η 
επίδραση των παραπάνω προσπαθειών στην προσπάθεια προς μια περισσότερο 
απελευθερωμένη αγορά ενέργειας.      

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Ανεπαρκής αποτελεσματικότητα των δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη και 
τις δυνατότητες της απελευθέρωσης ενέργειας. 

2. Μέτρια αποτελεσματικότητα των δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη και τις 
δυνατότητες της απελευθέρωσης ενέργειας.  

3. Ελαφρώς καλή αποτελεσματικότητα των δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη 
και τις δυνατότητες της απελευθέρωσης ενέργειας. 

4. Πολύ καλή αποτελεσματικότητα των δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη και 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Σελ. Α.10  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

τις δυνατότητες της απελευθέρωσης ενέργειας.  
5. Άριστη αποτελεσματικότητα των δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη και τις 

δυνατότητες της απελευθέρωσης ενέργειας. 

 
Όνομα: Κατάσταση δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη και τις δυνατότητες της 

αγοράς που αναδύεται από την κλιματική αλλαγή 

Συμβολισμός: Ν4 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός αριθμός 

 
Περιγραφή: 

Εξετάζει την ύπαρξη και αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων και σχετικών 
προγραμμάτων ενημέρωσης για τα οφέλη και τις δυνατότητες της κλιματικής 
αλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται το πλήθος και η επίδραση των 
παραπάνω προσπαθειών στην προσπάθεια προς μια ισχυρή περιβαλλοντική 
πολιτική.      

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Ανεπαρκής αποτελεσματικότητα των δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη και 
τις δυνατότητες της κλιματικής αλλαγής. 

2. Μέτρια αποτελεσματικότητα των δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη και τις 
δυνατότητες της κλιματικής αλλαγής.  

3. Ελαφρώς καλή αποτελεσματικότητα των δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη 
και τις δυνατότητες της κλιματικής αλλαγής. 

4. Πολύ καλή αποτελεσματικότητα των δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη και 
τις δυνατότητες της κλιματικής αλλαγής. 

5. Άριστη αποτελεσματικότητα των δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη και τις 
δυνατότητες της κλιματικής αλλαγής. 

 
Όνομα: Ποσοστό (%) αναμενόμενης απόκλισης το 2010 από το στόχο του Κιότο 

Συμβολισμός: Ν5 

Κατηγορία: Δείκτης Επιπτώσεων 

Μονάδες: ± (%) ποσοστό 

 
Περιγραφή: 

Καταγράφει την αναμενόμενη απόκλιση που αναμένεται από το στόχο του Κιότο, 
όπως αυτή έχει υπολογιστεί στα επίσημα εθνικά κείμενα (π.χ. του ΕΣΚΔΕ), τα 
οποία έχουν γίνει αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα ελέγχει 
τις αναμενόμενες εκπομπές των ρύπων των αεριών του θερμοκηπίου και τις 
υπολογίζει προβάλλοντας την τάση τους στον καθορισμένο στόχο του Κιότο το 
2010. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές <= 0 %  

 Ανεπιθύμητες Τιμές > 0 % 

 

Όνομα: Κατάσταση συμμετοχής της χώρας σε διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας 

Συμβολισμός: Ν6 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός αριθμός 

 

Περιγραφή: 

Εξετάζει την αποτελεσματικότητα των δράσεων που συσχετίζονται με την 
ουσιαστική δραστηριοποίηση μιας χώρας σε διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας. 
Καταγράφει τις ενέργειες και τις προσπάθειες για το εγχείρημα, το βαθμό που 
είναι συντονισμένες και την αποτελεσματικότητά τους.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου καλή κατάσταση συμμετοχής σε διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας. 

2. Μέτρια καλή κατάσταση συμμετοχής σε διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας.  
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3. Λίγο καλή κατάσταση συμμετοχής σε διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας. 

4. Πολύ καλή κατάσταση σε διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας.  

5. Πάρα πολύ καλή κατάσταση συμμετοχής σε διεθνή χρηματιστήρια 
ενέργειας. 

 
Όνομα: Κατάσταση συμμετοχής της χώρας σε διεθνή χρηματιστήρια ρύπων 

Συμβολισμός: Ν7 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός αριθμός 

 
Περιγραφή: 

Εξετάζει την αποτελεσματικότητα των δράσεων που συσχετίζονται με την 
ουσιαστική δραστηριοποίηση μιας χώρας σε διεθνή χρηματιστήρια ρύπων τα 
οποία αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο. Με αυτό το τρόπο ελέγχονται τα 
κριτήρια και οι προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται για την επιτυχημένη 
δραστηριοποίηση στα διεθνή χρηματιστήρια ρύπων καθώς η περίοδος 2008-12 
πλησιάζει.     

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου καλή κατάσταση συμμετοχής σε διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας. 
2. Μέτρια καλή κατάσταση συμμετοχής σε διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας.  
3. Λίγο καλή κατάσταση συμμετοχής σε διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας. 
4. Πολύ καλή κατάσταση σε διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας.  
5. Πάρα πολύ καλή κατάσταση συμμετοχής σε διεθνή χρηματιστήρια 

ενέργειας. 

 
Όνομα: Ποσοστό (%) τωρινής απόκλισης από το στόχο του Κιότο 

Συμβολισμός: Ν8 

Κατηγορία: Δείκτης Επιπτώσεων 

Μονάδες: ± (%)  ποσοστό απόκλισης του στόχου του Κιότο 

 
Περιγραφή: 

Καταγράφει την παρούσα (τη χρονιά εξέτασης) απόσταση σε % από τον 
αριθμητικό στόχο του Κιότο σε ότι αφορά στα αέρια του θερμοκηπίου για τη 
περίοδο 2008-2012. Με αυτό το τρόπο ελέγχεται η σημερινή κατάσταση σε ότι 
αφορά στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και αποτυπώνεται η 
απόσταση από το στόχο ώστε να αναδειχθούν οι προοπτικές. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές <= 2 %  

 Ανεπιθύμητες Τιμές > 2 % 

 
Όνομα: Ένταση εκπεμπόμενου CO2 

Συμβολισμός: N9 

Κατηγορία: Δείκτης Επιπτώσεων 

Μονάδες: Κιλό τόνοι CO2/ εκατομύρια € 

 
Περιγραφή: 

Η ένταση εκπεμπόμενου CΟ2 εκφράζει το ποσό των εκπομπών CO2 που 
εκλύονται σε μια χώρα ετησίως, το οποίο αντιστοιχεί στην παραγωγή μιας 
μονάδας Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) αυτής. Η εκπομπή CO2, ως το 
σημαντικότερο ανθρωπογενές αέριο του θερμοκηπίου, είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με τις ενεργειακές δραστηριότητες μιας χώρας και την αναπτυξιακή της πορεία. 
Ο δείκτης της CO2 αποτελεί μέτρο για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και 
της αξιοποίησης των καθαρών τεχνολογιών και ειδικότερα των ΑΠΕ.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές < 1,7  Κιλό τόνοι CO2/ εκατομύρια € 

 Ανεπιθύμητες Τιμές > = 1,7  Κιλό τόνοι CO2/ εκατομύρια € 

 
Όνομα: Ένταση εκπεμπόμενου CO2 για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Συμβολισμός: N10 
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Κατηγορία: Δείκτης Επιπτώσεων  

Μονάδες: Κιλό τόνοι CO2/ εκατομύρια € 

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το ποσό των εκπομπών CO2 που εκλύονται για την 
παραγωγή ηλεκτρισμού σε μια χώρα ετησίως, το οποίο αντιστοιχεί στην 
παραγωγή μιας μονάδας ΑΕΠ αυτής. Υπολογίζεται διαιρώντας τις συνολικές 
εκπομπές CO2 οι οποίες αντιστοιχούν στην παραγωγή ηλεκτρισμού ετησίως με το 
ΑΕΠ. Αποτελεί ισχυρή ένδειξη των τεχνικών και τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και της χρήσης 
και διαχείρισης αυτής.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές < 1,3  Κιλό τόνοι CO2/ εκατομύρια € 

 Ανεπιθύμητες Τιμές > = 1,3  Κιλό τόνοι CO2/ εκατομύρια € 

 
Όνομα: Τιμή πώλησης ηλεκτρισμού βιομηχανικού καταναλωτή 

Συμβολισμός: Ν11 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης  

Μονάδες: €/Kwh 

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το πόσο στοιχίζει η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
σε μια χώρα στους βιομηχανικούς καταναλωτές. Υψηλές τιμές αντιστοιχούν σε 
χώρες με σχετικά υψηλή τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας βιομηχανικού 
καταναλωτή, οπότε έχουν άμεσο κίνητρο στροφής σε αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ, ενώ χαμηλές τιμές του δείκτη αντιστοιχούν σε χώρες με 
σχετικά φθηνή τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας βιομηχανικού καταναλωτή 
και χωρίς κανένα κίνητρο επιλογής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.       

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές < 0,1  €/Kwh 

 Ανεπιθύμητες Τιμές > = 0,1  €/Kwh 

 
Όνομα: Τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακού καταναλωτή 

Συμβολισμός: Ν12 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης  

Μονάδες: €/Kwh 

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το πόσο στοιχίζει η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
σε μια χώρα στους οικιακούς καταναλωτές. Αντανακλά το πόσο εύκολα και 
φθηνά παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια σε μια χώρα και αντίστοιχα διατίθεται 
στους οικιακούς καταναλωτές της. Υψηλές τιμές του δείκτη αντιστοιχούν σε 
χώρες με σχετικά υψηλή τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακού 
καταναλωτή, οπότε υπάρχει άμεσο κίνητρο για υιοθέτηση μέτρων εξοικονόμησης 
ηλεκτρικής ενέργειας και εγκατάστασης εναλλακτικών τεχνολογιών (φυσικό 
αέριο, ηλιακοί θερμοσίφωνες), ενώ χαμηλές τιμές του δείκτη αντιστοιχούν σε 
χώρες με σχετικά φθηνή τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακού 
καταναλωτή χωρίς κανένα κίνητρο επιλογής εναλλακτικών τεχνολογιών και 
εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές < 0,1  €/Kwh 

 Ανεπιθύμητες Τιμές > = 0,1  €/Kwh 

 

Όνομα: Κατάσταση συμμετοχής σε έργα ΜΚΑ και ΠΚ 

Συμβολισμός: Ν13 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός αριθμός 

 Περιγράφει την αποτελεσματικότητα δραστηριοτήτων για ανάπτυξη έργων ΑΠΕ – 
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Περιγραφή: ΕΞΕΝ μέσα στο πλαίσιο των μηχανισμών ΜΚΑ και ΠΚ. Ελέγχει την πληθώρα και 
την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων ΜΚΑ – ΠΚ μαζί με τη συχνότητα και 
συνέπεια εκτέλεσης τους.   

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου καλή κατάσταση συμμετοχής σε έργα ΜΚΑ και ΠΚ. 

2. Μέτρια καλή κατάσταση συμμετοχής σε έργα ΜΚΑ και ΠΚ.  

3. Ελαφρώς καλή κατάσταση συμμετοχής σε έργα ΜΚΑ και ΠΚ. 

4. Καλή κατάσταση συμμετοχής σε έργα ΜΚΑ και ΠΚ.  

5. Πολύ καλή κατάσταση συμμετοχής σε έργα ΜΚΑ και ΠΚ. 

 
Όνομα: Εκπεμπόμενο CO2 ανά μη αστικό πληθυσμό 

Συμβολισμός: Ν14 

Κατηγορία: Δείκτης Επιπτώσεων  

Μονάδες: τόνοι CO2/ άτομο 

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το επίπεδο των ετήσιων εκπομπών CO2 στην 
περιφέρεια κάθε χώρας. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται από το λόγο των εκπομπών 
CO2 μιας χώρας κάθε έτος προς τον αστικό πληθυσμό της χώρας αυτής. Ο 
δείκτης CO2 ανά πληθυσμό αποτελεί μέτρο της αναπτυξιακής πορείας της 
περιφέρειας και συνδέεται άμεσα με το ρυθμό ανάπτυξης. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές < 4  τόνοι CO2/ άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές > = 4  τόνοι CO2/ άτομο 

 

Όνομα: Κατάσταση κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης για αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας του ενεργειακού τομέα 

Συμβολισμός: Ν15 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός αριθμός 

 

Περιγραφή: 

Περιγράφει την αποτελεσματικότητα δραστηριοτήτων για έρευνα και ανάπτυξη 
που επιτελείται για θέματα απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας. Ελέγχει την 
πληθώρα και την αποτελεσματικότητα των  δραστηριοτήτων Ε & Α μαζί με τη 
συχνότητα και συνέπεια εκτέλεσης τους.   

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου καλή κατάσταση κονδυλίων. 

2. Μέτρια καλή κατάσταση κονδυλίων.  

3. Ελαφρώς καλή κατάσταση κονδυλίων. 

4. Καλή κατάσταση κονδυλίων.  

5. Πολύ καλή κατάσταση κονδυλίων. 

 
Όνομα: Κατάσταση κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης για αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

Συμβολισμός: Ν16 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός αριθμός 

 
Περιγραφή: 

Περιγράφει την ικανοποίηση για την Ε & Α που επιτελείται για την κλιματική 
αλλαγή. Ελέγχει την πληθώρα και την αποτελεσματικότητα των  Ε & Α μαζί με τη 
συχνότητα και συνέπεια εκτέλεσης τους. 
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Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου καλή κατάσταση κονδυλίων. 

2. Μέτρια καλή κατάσταση κονδυλίων.  

3. Ελαφρώς καλή κατάσταση κονδυλίων. 

4. Καλή κατάσταση κονδυλίων.  

5. Πολύ καλή κατάσταση κονδυλίων. 
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Α.3 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 
  

  

Όνομα: Ποσοστό (%) ΑΠΕ στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας 

Συμβολισμός: ΔΔ1 

Κατηγορία: Δείκτης Αποσύνθεσης  

Μονάδες: Ποσοστό επί τοις εκατό (%)  

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το συνολικό ποσοστό των ΑΠΕ στην ακαθάριστη 
κατανάλωση ενέργειας που προέρχεται από κάθε παραγωγό (παραδοσιακό και 
ανεξάρτητο). Υψηλές τιμές του συγκεκριμένου δείκτη αντιστοιχούν σε χώρες με 
υψηλό συνολικό ποσοστό ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας ενώ χαμηλές τιμές του 
δείκτη αντιστοιχούν σε χώρες με χαμηλό συνολικό ποσοστό ΑΠΕ στην παραγωγή 
ενέργειας. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 5 % 

 Ανεπιθύμητες Τιμές < = 5 %   

 

Όνομα: Ποσοστό (%) ανεξάρτητων παραγωγών (στο σύνολο των παραγωγών 
ενέργειας ΑΠΕ) 

Συμβολισμός: ΔΔ2 

Κατηγορία: Δείκτης Αποσύνθεσης  

Μονάδες: Ποσοστό επί τοις εκατό (%) 

 

Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το ποσοστό των ΑΠΕ που προέρχεται από τους 
ανεξάρτητους παραγωγούς στην συνολική παραγόμενη ποσότητα ΑΠΕ από το 
σύνολο των παραγωγών (παραδοσιακών και ανεξάρτητων). Υψηλές τιμές του 
δείκτη αντιστοιχούν σε χώρες με υψηλό ποσοστό ΑΠΕ προερχόμενο από 
ανεξάρτητους παραγωγούς ενώ χαμηλές τιμές του δείκτη αντιστοιχούν σε χώρες 
με χαμηλό ποσοστό από ανεξάρτητους παραγωγούς στο σύνολο της παραγωγής 
ΑΠΕ. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 10 % 

 Ανεπιθύμητες Τιμές < = 10 %   

 
Όνομα: Κατάσταση δράσεων για το συνυπολογισμό του εξωτερικού κόστους των 

παραδοσιακών καυσίμων 

Συμβολισμός: ΔΔ3 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός αριθμός 

Περιγραφή: Περιγράφει τις πολιτικές και τις συσχετιζόμενες δραστηριότητες που 
σχεδιάζονται και δρομολογούνται για το συνυπολογισμό του εξωτερικού 
κόστους. Συνεπώς, ο δείκτης καταγράφει τη σημασία και βαρύτητα που 
αποδίδεται για τον συνυπολογισμό του εξωτερικού κόστους καθώς και την 
καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που επιλέγονται για 
αυτό. 

 
Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου κατάλληλες πολιτικές για το συνυπολογισμό του εξωτερικού 
κόστους. 

2. Μέτρια κατάλληλες πολιτικές για το συνυπολογισμό του εξωτερικού 
κόστους.  

3. Καλές πολιτικές για το συνυπολογισμό του εξωτερικού κόστους. 
4. Πολύ καλές πολιτικές για το συνυπολογισμό του εξωτερικού κόστους.  
5. Άριστες πολιτικές για το συνυπολογισμό του εξωτερικού κόστους. 
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Όνομα: Κατάσταση συμβολαίων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών  

Συμβολισμός: ΔΔ4 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός αριθμός 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

Περιγράφει την κατάσταση της ποσότητας αριθμού συμβολαίων που 
συνάπτονται μεταξύ πελατών και πιστοποιημένων εταιριών για παροχή 
ενεργειακών υπηρεσιών. Αποτελεί μια ποιοτική ένδειξη των ενεργών 
δραστηριοτήτων και του κύκλου εργασιών των πιστοποιημένων εταιριών 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, εξετάζοντας την αριθμητική ποσότητα και όχι 
τον όγκο συναλλαγών αυτών.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου καλή κατάσταση συμβολαίων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών. 
2. Μέτρια καλή κατάσταση συμβολαίων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών. 
3. Ελαφρώς καλή κατάσταση συμβολαίων για παροχή ενεργειακών 

υπηρεσιών. 
4. Αρκετά καλή κατάσταση συμβολαίων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών. 
5. Άριστη κατάσταση συμβολαίων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.   

 
Όνομα: Χρήση συμβολαίων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς 

κατανάλωσης 

Συμβολισμός: ΔΔ5 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός αριθμός 

 
Περιγραφή: 

Καταγράφει τη χρήση συμβολαίων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών σε όλους 
τους τομείς κατανάλωσης. Αναδεικνύει το πόσο συχνά υπογράφονται συμφωνίες 
για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών βάση τυποποιημένων συμβολαίων. Με 
αυτόν τον τρόπο εξετάζει το επίπεδο τυποποίησης της δραστηριοποίησης των 
ενεργειακών εταιριών στους τομείς τελικής κατανάλωσης ενέργειας. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου χρήση σε όλους τους τομείς. 
2. Ελαφρώς καλή χρήση σε όλους τους τομείς. 
3. Μέτρια καλή χρήση σε όλους τους τομείς. 
4. Αρκετά καλή χρήση σε όλους τους τομείς. 
5. Άριστη χρήση σε όλους τους τομείς.  

 
Όνομα: Παρουσία διεθνών αγωγών πετρελαίου / φυσικού αερίου στη χώρα 

Συμβολισμός: ΔΔ8 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός αριθμός 

 
Περιγραφή: 

Εξετάζει τη δραστηριοποίηση και παρουσία σε διεθνείς αγωγούς πετρελαίου και 
φυσικού αερίου μιας χώρας. Όσα περισσότερες είναι οι περιοχές μιας χώρας από 
τις οποίες διέρχονται διεθνείς αγωγοί και όσο μεγαλύτερη απόσταση διανύουν 
εντός των συνόρων αυτής τόσο μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία αυτές 
αποκτούν.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καμιά παρουσία διεθνών αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
2. Μικρή παρουσία διεθνών αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
3. Μέτρια παρουσία διεθνών αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
4. Μεγάλη παρουσία διεθνών αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
5. Πολύ μεγάλη παρουσία διεθνών αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

 
Όνομα: Ποσοστό (%) εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας 

Συμβολισμός: ΔΔ9 
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Κατηγορία: Βασικός Κανικοποιημένος Δείκτης  

Μονάδες: Ποσοστό επί τοις εκατό (%)  

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός – ανάλογα με τον προηγούμενο - μετρά την έκταση στην οποία 
μια χώρα εξαρτάται από τις εισαγωγές ώστε να μπορέσει να καλύψει τις 
ανάγκες της σε ενεργειακή ζήτηση. Υπολογίζεται από τον λόγο των καθαρών 
εισαγωγών ενέργειας της χώρας προς τη μεικτή εγχώρια κατανάλωση αυτής.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές <= 65 % 

 Ανεπιθύμητες Τιμές > 65 %   

 
Όνομα: Παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ στην μεικτή εγχώρια κατανάλωση κατά 

κεφαλή (ΤΙΠ/ άτομο) 

Συμβολισμός: ΔΔ10 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης 

Μονάδες: ΚΤΙΠ / άτομο  

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει την τάση μιας χώρας στην ακαθάριστη κατανάλωση 
ενέργειας από ΑΠΕ. Υπολογίζεται από τον λόγο του ποσού της ακαθάριστης 
κατανάλωσης ενέργειας μιας χώρας, η οποία προέρχεται από ΑΠΕ προς τον 
πληθυσμό της χώρας αυτής. Υψηλές τιμές του δείκτη αντιστοιχούν σε χώρες με 
αυξανόμενη τάση παρουσίας ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας ενώ 
χαμηλές τιμές κάτω του δείκτη αντιστοιχούν σε χώρες με φθίνουσα τάση 
ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας η οποία προέρχεται από ΑΠΕ.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές < 3  ΚΤΙΠ / άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές >= 3  ΚΤΙΠ / άτομο 

 
Όνομα: Τελική κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή 

Συμβολισμός: ΔΔ11 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης 

Μονάδες: ΤΙΠ/ άτομο  

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένδειξη του κατά πόσο η τελική κατανάλωση ενέργειας 
μιας χώρας αυξάνει πιο γρήγορα ή πιο αργά από τον πληθυσμό της χώρας 
αυτής. Εκφράζει τις ενεργειακές απαιτήσεις της χώρας και αντανακλά το μέσο 
βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. Υπολογίζεται από τον λόγο της τελικής 
ετήσιας μεικτής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας μιας χώρας προς τον 
πληθυσμό της χώρας αυτής.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές < 3  ΤΙΠ / άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές >= 3  ΤΙΠ / άτομο 

 
Όνομα: Βαθμός απόδοσης ηλεκτροπαραγωγής (%) 

Συμβολισμός: ΔΔ12 

Κατηγορία: Συγκριτικός Δείκτης 

Μονάδες: % του ενεργειακού περιεχομένου του χρησιμοποιούμενου καυσίμου  

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει την παλαιότητα των υπαρχόντων 
ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών και το επίπεδο την τεχνολογίας που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Υπολογίζεται από τον 
λόγο του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου των καταναλισκόμενων 
καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς την παραγωγή αυτή.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 30 %   

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 30 %   

 
Όνομα: Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας  κατά κεφαλή 
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Συμβολισμός: ΔΔ13 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης 

Μονάδες: ΤΙΠ / άτομο  

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένδειξη του κατά πόσο η τελική κατανάλωση ενέργειας 
ηλεκτρισμού μιας χώρας αυξάνει πιο γρήγορα ή πιο αργά από τον πληθυσμό της 
χώρας αυτής. Εκφράζει τις ενεργειακές απαιτήσεις της χώρας σε ηλεκτρισμό και 
υπολογίζεται από τον λόγο της τελικής ετήσιας μεικτής κατανάλωσης ενέργειας 
μιας χώρας σε ηλεκτρισμό προς τον πληθυσμό της χώρας αυτής.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές < 0,5  ΤΙΠ / άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές >= 0,5  ΤΙΠ / άτομο 

 
Όνομα: Συντελεστής φορτίου εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 

Συμβολισμός: ΔΔ14 

Κατηγορία: Συγκριτικός Δείκτης 

Μονάδες: Ποσοστό επί τοις εκατό (%)   

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει την παλαιότητα των υπαρχόντων δικτύων 
μεταφοράς και διανομής, τις απώλειες κατά τη μεταφορά του ηλεκτρισμού και 
την τεχνολογία διατάξεων (πυκνωτές, φίλτρα, ηλεκτρονικά ισχύος) που 
χρησιμοποιούνται για την πληρέστερη κατανάλωση της  ηλεκτρικής ενέργειας. Ο 
υπολογισμός του γίνεται διαιρώντας το συνολική ισχύς του φορτίου που 
εξυπηρετείται προς την ισχύ της ηλεκτροπαραγωγής που παρέχεται για αυτό το 
σκοπό.   

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 30 %   

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 30 % 

 
Όνομα: Κύκλος εργασιών αγοράς στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ κατά κεφαλή 

Συμβολισμός: ΔΔ15 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης 

Μονάδες: Ευρώ / άτομο  

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί μέτρο του συνόλου των δραστηριοτήτων που 
υλοποιούνται στην αγορά ΑΠΕ-ΕΞΕΝ μιας χώρα. Υπολογίζεται από την χρηματική 
αξία όλων των εργασιών που εκτελούνται από εταιρίες ΑΠΕ-ΕΞΕΝ σε μια χώρα 
προς τον πληθυσμό της χώρας αυτής σε ένα συγκεκριμένο ετήσιο διάστημα.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 40  Ευρώ / άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 40  Ευρώ / άτομο 

 
Όνομα: Κύκλος εργασιών αγοράς στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ / τελική ζήτηση ενέργειας 

Συμβολισμός: ΔΔ16 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης 

Μονάδες: Ευρώ / ΚΤΙΠ 

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί μέτρο της κάλυψης της ολικής ενεργειακής αγοράς 
από τον κύκλο εργασιών της αγοράς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ σε μια χώρα. Καταδεικνύει το 
μερίδιο που αποκομίζει η αγορά των ΑΠΕ-ΕΞΕΝ στην ενεργειακή αγορά και τα 
έσοδα που της αντιστοιχούν για την ικανοποίηση της ζήτησης κάθε ΚΤΙΠ 
ενέργειας. Υπολογίζεται από τον λόγο της χρηματικής αξίας όλων των εργασιών 
εταιριών ΑΠΕ-ΕΞΕΝ σε μια χώρα προς την τελική ενεργειακή ζήτηση της χώρας 
αυτής σε ΚΤΙΠ.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 20  Ευρώ / ΚΤΙΠ 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 20  Ευρώ / ΚΤΙΠ 
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Όνομα: Κονδύλια για επενδύσεις έργων ΑΠΕ κατά κεφαλή 

Συμβολισμός: ΔΔ17 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης 

Μονάδες: Ευρώ / άτομο 

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα μέτρο των κονδυλίων που δίδονται για έργα ΑΠΕ 
στο εξεταζόμενο περιβάλλον των ενεργειακών εταιριών. Υπολογίζεται από το 
λόγο των χρημάτων που δίνονται για να επιδοτηθούν επενδύσεις ΑΠΕ (συνήθως 
από τη πολιτεία μέσω εγχώριων ή κοινοτικών πόρων) προς τον πληθυσμό της 
εξεταζόμενης χώρας.  Η μελέτη του συγκεκριμένου δείκτη αποτελεί ένδειξη του 
κατά πόσο οι επενδύσεις ΑΠΕ αυξάνουν πιο γρήγορα ή πιο αργά από τον 
πληθυσμό της χώρας. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 4  Ευρώ / άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 4  Ευρώ / άτομο 

 
Όνομα: Κονδύλια για επενδύσεις έργων ΕΞΕΝ κατά κεφαλή 

Συμβολισμός: ΔΔ18 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτη 

Μονάδες: Ευρώ / άτομο 

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα μέτρο των κονδυλίων που δίδονται για έργα ΕΞΕΝ 
στο εξεταζόμενο περιβάλλον των ενεργειακών εταιριών. Υπολογίζεται από το 
λόγο των χρημάτων που δίνονται για να επιδοτηθούν επενδύσεις ΕΞΕΝ (συνήθως 
από τη πολιτεία μέσω εγχώριων ή κοινοτικών πόρων) προς τον πληθυσμό της 
εξεταζόμενης χώρας.  Η μελέτη του συγκεκριμένου δείκτη αποτελεί ένδειξη του 
κατά πόσο οι επενδύσεις ΕΞΕΝ αυξάνουν πιο γρήγορα ή πιο αργά από τον 
πληθυσμό της χώρας. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 2  Ευρώ / άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 2  Ευρώ / άτομο 

 
Όνομα: Κονδύλια για επενδύσεις ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ κατά κεφαλή 

Συμβολισμός: ΔΔ19 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης 

Μονάδες: Ευρώ / άτομο 

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα μέτρο των κονδυλίων που εγκρίνονται για έργα 
που αναλαμβάνουν παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας (παραδοσιακοί και 
ανεξάρτητοι). Υπολογίζεται από το λόγο των χρημάτων που δίνονται για να 
επιδοτηθούν επενδύσεις των παραγωγών  (συνήθως από τη πολιτεία μέσω 
εγχώριων ή κοινοτικών πόρων) προς τον πληθυσμό της εξεταζόμενης χώρας.  Η 
μελέτη του συγκεκριμένου δείκτη αποτελεί ένδειξη του κατά πόσο οι επενδύσεις 
των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνουν πιο γρήγορα ή πιο αργά από 
τον πληθυσμό της χώρας. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 2  Ευρώ / άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 2  Ευρώ / άτομο 

 
Όνομα: Κονδύλια για επενδύσεις θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ κατά κεφαλή 

Συμβολισμός: ΔΔ20 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης 

Μονάδες: Ευρώ / άτομο 

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα μέτρο των κονδυλίων που εγκρίνονται για έργα 
που αναλαμβάνουν παραγωγοί θερμικής ενέργειας (παραδοσιακοί και 
ανεξάρτητοι). Υπολογίζεται από το λόγο των χρημάτων που δίνονται για να 
επιδοτηθούν επενδύσεις των παραγωγών  (συνήθως από τη πολιτεία μέσω 
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εγχώριων ή κοινοτικών πόρων) προς τον πληθυσμό της εξεταζόμενης χώρας.  Η 
μελέτη του συγκεκριμένου δείκτη αποτελεί ένδειξη του κατά πόσο οι επενδύσεις 
των παραγωγών θερμικής ενέργειας αυξάνουν πιο γρήγορα ή πιο αργά από τον 
πληθυσμό της χώρας. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 0,5  Ευρώ / άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 0,5  Ευρώ / άτομο 

 
Όνομα: Κατάσταση δράσεων για σύγχρονες χρηματοδοτικές πηγές 

Συμβολισμός: ΔΔ21 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός αριθμός 

Περιγραφή: Περιγράφει την κατάσταση των προσπαθειών πολιτείας για την ανάπτυξη των 
σύγχρονων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Καταγράφει τις δράσεις εξεύρεσης 
τρίτων χρηματοδοτικών πηγών για την υλοποίηση ενεργειακών δραστηριοτήτων 
και τη βούληση για εφαρμογή σύγχρονων χρηματοδοτικών μηχανισμών όπως η 
«Χρηματοδότηση Από Τρίτους» (ΧΑΤ), με πολλαπλά οφέλη για όλους τους 
εμπλεκόμενους.     

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου καλή κατάσταση δράσεων συμμετοχής σε σύγχρονους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. 

2. Ελαφρώς καλή κατάσταση δράσεων συμμετοχής σε σύγχρονους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. 

3. Μέτρια καλή κατάσταση δράσεων συμμετοχής σε σύγχρονους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. 

4. Πολύ καλή κατάσταση δράσεων συμμετοχής σε σύγχρονους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.  

5. Άριστη κατάσταση δράσεων συμμετοχής σε σύγχρονους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς. 

 
Όνομα: Αριθμός εργαζομένων στις εταιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ κατά 

κεφαλή 

Συμβολισμός: ΔΔ22 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης 

Μονάδες: Εργαζόμενοι / 1000 άτομα 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί μέτρο της απασχόλησης που αποτελείται από 
εξειδικευμένο και μη προσωπικό στις εταιρίες ΑΠΕ σε μια χώρα. Υπολογίζεται 
από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε εταιρίες ΑΠΕ μιας 
χώρας προς τον πληθυσμό της χώρας αυτής.     

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 0,3 Εργαζόμενοι / 1000 άτομα 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 0,3  Εργαζόμενοι / 1000 άτομα 

 
Όνομα: Αριθμός εργαζομένων στις ΕΠΕΥ κατά κεφαλή 

Συμβολισμός: ΔΔ23 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης 

Μονάδες: Εργαζόμενοι/ κάτοικο 

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί μέτρο της απασχόλησης που επιτελείται από 
εξειδικευμένο και μη προσωπικό στις εταιρίες που αναλαμβάνουν παροχή 
υπηρεσιών και έργα ενεργειακής αποδοτικότητας σε μια χώρα. Υπολογίζεται 
από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε εταιρίες μιας χώρας 
προς τον πληθυσμό της χώρας αυτής. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Α.21 
 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 0,2 Εργαζόμενοι / 1000 άτομα 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 0,2  Εργαζόμενοι / 1000 άτομα 

 

Όνομα: Αριθμός εργαζομένων των εταιριών παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ / 
συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ 

Συμβολισμός: ΔΔ24 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης 

Μονάδες: Άτομο / GW 

 

Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί μέτρο της στελέχωσης από εξειδικευμένο και μη 
προσωπικό των εταιριών παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ. Υποδεικνύει την 
απαιτούμενη πλήρωση των εταιριών σε επιστημονικό και τεχνολογικό 
προσωπικό ανάλογα με τον κύκλο εργασιών που αυτές αναλαμβάνουν, 
εκφρασμένη σε GW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ. Υπολογίζεται από τον 
αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε εταιρίες ΑΠΕ μιας χώρας προς 
τα ΜW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ στη χώρα αυτή. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 0,3 Εργαζόμενοι / GW 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 0,3  Εργαζόμενοι / GW 

 

Όνομα: Ποσοστό (%) ετήσιου ρυθμού αύξησης πληθυσμού 

Συμβολισμός: ΔΔ25 

Κατηγορία: Συγκριτικός Δείκτης  

Μονάδες: ±  (%) ποσοστό του πληθυσμού ανά έτος   

 

Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένδειξη της αύξησης ή της μείωσης του πληθυσμού 
μιας χώρας μετρούμενου σε κάποιο ετήσιο χρονικό διάστημα. Υπολογίζεται από 
τον λόγο της διαφοράς του πληθυσμού κατά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
προς το χρονικό διάστημα αυτό. Συνήθως χρησιμοποιείται η ποσοστιαία διαφορά 
στον  πληθυσμό από έτος σε έτος.   

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > -0,5 % 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= -0,5  % 

 

Όνομα: Ποσοστό (%) μη αστικού πληθυσμού 

Συμβολισμός: ΔΔ26 

Κατηγορία: Συγκριτικός Δείκτης 

Μονάδες:  ±  (%) ποσοστό του πληθυσμού ανά έτος   

Περιγραφή: Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένδειξη του ποσοστού μη αστικού πληθυσμού μιας 
χώρας και εκφράζει την ανάπτυξη ή μη της περιφέρειας μιας χώρας και 
υπολογίζεται από τον λόγο του αστικού προς τον συνολικό πληθυσμό μιας 
χώρας. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > -0,5 % 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= -0,5  % 

 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Σελ. Α.22  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Όνομα: Ποσοστό (%) ετήσιου ρυθμού αύξησης μη αστικού πληθυσμού 

Συμβολισμός: ΔΔ27 

Κατηγορία: Συγκριτικός Δείκτης 

Μονάδες:  ±  (%) ποσοστό του πληθυσμού ανά έτος   

Περιγραφή: Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένδειξη της αύξησης ή της μείωσης του μη αστικού 
πληθυσμού μιας χώρας και εκφράζει την ανάπτυξη ή μη της περιφέρειας μιας 
χώρας και υπολογίζεται από τον λόγο της διαφοράς του μη αστικού πληθυσμού 
κατά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προς το χρονικό διάστημα αυτό. 
Συνήθως χρησιμοποιείται η ποσοστιαία διαφορά στον μη αστικό πληθυσμό από 
έτος σε έτος. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 3 % 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 3% 

 

Όνομα: Ποσοστό (%) ΑΕΠ αγροτικού τομέα 

Συμβολισμός: ΔΔ28 

Κατηγορία: Συγκριτικός Δείκτης  

Μονάδες: Ποσοστό επί τοις εκατό 

 

Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί μέτρο της ανάπτυξης της αγροτικής περιφέρειας μιας 
χώρας. Εκφράζει την συνεισφορά των αγροτικών περιοχών στο ΑΕΠ καθώς 
υπολογίζεται από το ποσοστό του ΑΕΠ που προέρχεται από δραστηριότητες τις 
περιφέρειας. 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 30 % 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 30  % 

 
Όνομα: Κατάσταση καταλληλότητας τοπογραφίας για ΑΠΕ στην περιφέρεια της 

χώρας 

Συμβολισμός: ΔΔ29 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός αριθμός 

 
Περιγραφή: 

Περιγράφει την κατάσταση της τοπογραφίας του εδάφους και την 
καταλληλότητά τους για την υποδοχή κατασκευών έργων ΑΠΕ. Ελέγχει το πόσο 
“φιλική” είναι η τοπογραφία για την ευκολία της μεταφοράς και της υλοποίησης 
ογκωδών κατασκευών σαν τα αιολικά. Επίσης καταγράφει το πόσο 
απομακρυσμένα είναι τα εδάφη από κατοικημένες περιοχές για την αποφυγή 
διαμαρτυριών και αντιδράσεων που καταλήγουν σε σοβαρά εμπόδια κατασκευής 
των έργων.    

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου φιλική κατάσταση της τοπογραφίας του εδάφους. 

2. Ελαφρώς φιλική κατάσταση της τοπογραφίας του εδάφους.  

3. Μέτρια φιλική κατάσταση της τοπογραφίας του εδάφους. 

4. Πολύ φιλική κατάσταση της τοπογραφίας του εδάφους. 

5. Άριστα φιλική κατάσταση της τοπογραφίας του εδάφους. 

  
Όνομα: Κονδύλια Έρευνας και Ανάπτυξης για ΑΠΕ κατά κεφαλή 

Συμβολισμός: ΔΔ30 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Α.23 
 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης  

Μονάδες: Ευρώ / άτομο 

Περιγραφή: Ο δείκτης αυτός αποτελεί μέτρο της επένδυσης μιας χώρας προς την έρευνα και 
την ανάπτυξη σε τεχνολογίες ΑΠΕ. Υπολογίζεται από τον λόγο του ποσού των 
κονδυλίων που δαπανώνται για Ε & Α των ΑΠΕ σε μια χώρα προς τον πληθυσμό 
της χώρας αυτής.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 0,8 Ευρώ / άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 0,8 Ευρώ / άτομο 

 
Όνομα: Κονδύλια δημοσίων δαπανών για την Έρευνα και Ανάπτυξη των ΑΠΕ κατά 

κεφαλή 

Συμβολισμός: ΔΔ31 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης  

Μονάδες: Ευρώ / άτομο 

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί μέτρο της επένδυσης μιας χώρας από δημόσιους φορείς 
προς την έρευνα και την ανάπτυξη σε τεχνολογίες ΑΠΕ. Υπολογίζεται από τον 
λόγο του ποσού των χρημάτων που δαπανώνται σε μια χώρα για Ε & Α των ΑΠΕ 
από κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού της προς τον πληθυσμό της χώρας.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 0,5 Ευρώ / άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 0,5 Ευρώ / άτομο 

 

Όνομα: Κονδύλια ιδιωτικών δαπανών για την Ε&Α των ΑΠΕ κατά κεφαλή 

Συμβολισμός: ΔΔ32 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης  

Μονάδες: Ευρώ / άτομο 

 

Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί μέτρο της επένδυσης μιας χώρας από ιδιωτικούς 
φορείς προς την έρευνα και την ανάπτυξη σε τεχνολογίες ΑΠΕ. Υπολογίζεται 
από τον λόγο του ποσού των κονδυλίων που δαπανώνται σε μια χώρα για Ε & 
Α των ΑΠΕ από κεφάλαια ιδιωτών προς τον πληθυσμό της χώρας αυτής.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 0,15 Ευρώ / άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 0,15 Ευρώ / άτομο 

 

Όνομα: Κονδύλια Έρευνας και Ανάπτυξης για ΕΞΕΝ κατά κεφαλή 

Συμβολισμός: ΔΔ33 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης  

Μονάδες: Ευρώ / άτομο 

 

Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί μέτρο της επένδυσης μιας χώρας προς την έρευνα και 
την ανάπτυξη σε τεχνολογίες ΕΞΕΝ. Υπολογίζεται από τον λόγο του ποσού των 
κονδυλίων που δαπανώνται για Ε & Α των τεχνικών ΕΞΕΝ σε μια χώρα προς 
τον πληθυσμό της χώρας αυτής. Υψηλές τιμές του δείκτη αντιστοιχούν σε 
καταβολή υψηλού ποσού σε Ε & Α των τεχνικών ΕΞΕΝ σε σχέση με τον 
πληθυσμό της ενώ χαμηλές τιμές του δείκτη αντιστοιχούν σε χαμηλή δαπάνη σε 
Ε & Α των τεχνικών ΕΞΕΝ σε σχέση με τον πληθυσμό της.   



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Σελ. Α.24  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 0,4 Ευρώ / άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 0,4 Ευρώ / άτομο 

 
Όνομα: Κονδύλια δημοσίων δαπανών για την Έρευνα και Ανάπτυξη της ΕΞΕΝ κατά 

κεφαλή 

Συμβολισμός: ΔΔ34 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης  

Μονάδες: Ευρώ / Κάτοικο  

 
Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί μέτρο της επένδυσης μιας χώρας από δημόσιους 
φορείς προς την έρευνα και την ανάπτυξη σε τεχνολογίες ΕΞΕΝ. Υπολογίζεται 
από τον λόγο του ποσού των κονδυλίων που δαπανώνται σε μια χώρα για Ε & 
Α ΕΞΕΝ από κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού της προς τον πληθυσμό.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 0,2 Ευρώ / άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 0,2 Ευρώ / άτομο 

 

Όνομα: Κονδύλια ιδιωτικών δαπανών για την Έρευνα και Ανάπτυξη της ΕΞΕΝ κατά 
κεφαλή 

Συμβολισμός: ΔΔ35 

Κατηγορία: Αιτιολογικός Δείκτης  

Μονάδες: Ευρώ / άτομο 

 

Περιγραφή: 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί μέτρο της επένδυσης μιας χώρας από ιδιωτικούς 
φορείς προς την έρευνα και την ανάπτυξη σε τεχνολογίες ΕΞΕΝ. Υπολογίζεται 
από τον λόγο του ποσού των κονδυλίων που δαπανώνται σε μια χώρα για Ε & 
Α ΕΞΕΝ από κεφάλαια ιδιωτών προς τον πληθυσμό της χώρας αυτής.  

Εύρος 
Κατωφλίων: 

 Επιθυμητές Τιμές > 0,2 Ευρώ / άτομο 

 Ανεπιθύμητες Τιμές <= 0,2 Ευρώ / άτομο 
  

Όνομα: Κατάσταση επιστημονικών επιτευγμάτων στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ 

Συμβολισμός: ΔΔ36 

Κατηγορία: Διαρθρωτικός Δείκτης 

Μονάδες: Καθαρός Αριθμός 

Περιγραφή: Περιγράφει την κατάσταση των προγραμμάτων υποστήριξης ερευνητικών 
μονάδων με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση στους τομείς ΑΠΕ - ΕΞΕΝ. Με 
αυτό το τρόπο ελέγχει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, τους 
τρόπους ανάπτυξής τους και την εδραίωσή τους.    Περιγράφει την κατάσταση 
των επιστημονικών επιτευγμάτων.         

Εύρος 
Κατωφλίων: 

1. Καθόλου καλή κατάσταση επιτευγμάτων στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ.   

2. Μέτρια καλή κατάσταση επιτευγμάτων στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ.   

3. Καλή κατάσταση επιστημονικών επιτευγμάτων στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ.   

4. Πολύ καλή κατάσταση επιστημονικών επιτευγμάτων στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ.   

5. Άριστη κατάσταση επιστημονικών επιτευγμάτων στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ.   

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΜΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ (2001-2004) 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Β.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Παράρτημα B: 
ΤΙΜΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 

(2001-2004) 
    

  
  

  



ΤΙΜΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ (2001-2004) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Σελ. Β.2  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΜΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ (2001-2004) 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Β.3 
 

Β.1 2001 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
Δ.1: Πολιτική Διάσταση 

Β.1.1 

Κατάσταση προγραμμάτων 
υποστήριξης για την 
παραγωγή ενέργειας από 
ΑΠΕ 

4 2 4 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 

Β.1.2 Κατάσταση θεσμικού 
πλαισίου λειτουργίας ΕΠΕΥ 3 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 

Β.1.3 
Κατάσταση προγραμμάτων 
υποστήριξης για την 
προώθηση της ΕΞΕΝ 

3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

Β.1.4 Κατάσταση δράσεων διεθνών 
ενεργειακών συνεργασιών 3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 

Δ.2: Χρηματοοικονομική Διάσταση 
Β.2.1 Ποσοστό (%) συμμετοχής ΑΠΕ 

στην ηλεκτροπαραγωγή 0,090 0,000 66,300 4,800 0,000 0,830 3,200 16,000 26,700 4,000 4,940 54,100 27,700 

Β.2.2 Ενεργειακή ένταση (ΚΤΙΠ/ 
εκ. €) 0,630 0,200 0,680 0,590 0,130 0,380 0,420 0,590 0,230 0,560 0,860 0,350 0,800 

Β.2.3 Ενεργειακή ένταση στην 
κατανάλωση ηλεκτρισμού 
(ΚΤΙΠ/ εκ. €) 

0,110 0,030 0,070 0,090 0,040 0,061 0,060 0,110 0,150 0,100 0,210 0,065 0,120 

Β.2.4 Κονδύλια για 
χρηματοδοτήσεις έργων ΑΠΕ-
ΕΞΕΝ κατά κεφαλή (€/ 
άτομο)  

8,200 1,530 0,410 2,900 41,500 0,130 41,900 38,700 10,100 62,000 12,600 0,150 1,450 

Δ.3: Κοινωνική και Πολιτιστική Διάσταση 
Β.3.1 Αριθμός εργαζομένων σε 

δραστηριότητες ΑΠΕ – ΕΞΕΝ 
/ Πληθυσμός (εργαζόμενοι / 
1000 άτομα) 

1,583 2,940 0,438 0,254 2,048 0,406 1,491 0,348 0,518 2,028 1,217 0,451 0,357 

Β.3.2 Κατάσταση ωριμότητας του 
κοινωνικού συνόλου για 
έργα ΑΠΕ 

3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 

Β.3.3 Κατάσταση εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων για τους 
τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ 

3 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 



ΤΙΜΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ (2001-2004) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Σελ. Β.4  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
Β.3.4 Κατάσταση ανάπτυξης 

ενεργειακών εταιριών σε 
τοπικές κοινότητες 

3 3 4 4 2 2 3 3 2 5 3 1 4 

Δ.4: Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας 
Β.4.1 Κονδύλια Ε&Α για τον τομέα 

ΑΠΕ / ΑΕΠ (€/ χιλ. €) 0,408 0,129 0,424 0,376 0,097 0,261 0,268 0,368 0,159 0,356 0,577 0,024 0,554 

Β.4.2 Κονδύλια Ε&Α για τον τομέα 
ΕΞΕΝ / ΑΕΠ (€/ χιλ. €) 0,145 0,034 0,279 0,469 0,051 0,395 0,146 1,192 0,189 0,192 1,302 0,019 2,221 

Β.4.3 Κατάσταση Υποστήριξης 
Κατάλληλων Πρακτικών και 
Τεχνολογίας 

3 4 3 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 

 

 ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 

Ν.1 Κατάσταση λειτουργίας 
ρυθμιστή ενέργειας 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 2 1 2 

Ν.2 
Κατάσταση λειτουργίας της 
εθνικής υπηρεσίας θεμάτων 
κλιματικής αλλαγής 

3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 1 2 

Ν.3 

Κατάσταση δράσεων 
ενημέρωσης για τα οφέλη 
και τις δυνατότητες της 
απελευθέρωσης ενέργειας 

3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 2 1 1 

Ν.4 

Κατάσταση δράσεων 
ενημέρωσης για τα οφέλη 
και τις δυνατότητες της 
αγοράς που αναδύεται από 
την κλιματική αλλαγή 

3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 2 1 2 

Ν.5 
Ποσοστό (%) αναμενόμενης 
απόκλισης το 2010 από το 
στόχο του Κιότο 

-48,600 - -50,200 -35,300 - -0,200 -6,100 -18,600 12,000 -22,000 -0,500 10,000 -5,000 

Ν.6 
Κατάσταση συμμετοχής της 
χώρας σε διεθνή 
χρηματιστήρια ενέργειας 

2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 

Ν.7 
Κατάσταση συμμετοχής της 
χώρας σε διεθνή 
χρηματιστήρια ρύπων 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ν.8 Ποσοστό (%) τωρινής 
απόκλισης από το στόχο του -50,800 - -58,500 -66,200 - -31,900 -34,400 -28,300 -1,800 -24,200 -50,000 -6,000 -46,100 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Β.5 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
Κιότο 

Ν.9 Ένταση εκπεμπόμενου CO2 
(Ktn/εκ. €) 2,059 0,521 0,568 0,661 0,490 0,816 0,995 1,128 0,490 1,190 2,450 0,597 1,268 

Ν.10 

Ένταση εκπεμπόμενου CO2 
για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας 
(Ktn/εκ. €) 

1,545 0,215 0,283 0,691 0,509 0,464 0,983 0,654 0,218 1,512 1,520 0,431 1,148 

Ν.11 
Τιμή πώλησης ηλεκτρισμού 
βιομηχανικού καταναλωτή 
(€/Kwh) 

0,060 0,100 0,042 0,048 0,082 0,074 0,074 0,067 0,091 0,087 0,067 0,076 0,048 

Ν.12 
Τιμή πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας οικιακού 
καταναλωτή (€/Kwh) 

0,061 0,097 0,055 0,073 0,075 0,101 0,087 0,094 0,082 0,102 0,090 0,076 0,065 

Ν.13 Κατάσταση συμμετοχής σε 
έργα ΜΚΑ και ΠΚ 3 1 3 3 1 3 3 1 2 2 2 1 2 

Ν.14 
Εκπεμπόμενο CO2 ανά μή 
αστικό πληθυσμό (tn / 
άτομο) 

7,900 3,620 3,249 3,111 2,356 5,670 3,267 4,026 5,561 10,619 4,821 6,425 3,524 

Ν.15 

Κατάσταση κονδυλίων Ε & Α 
για αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας του 
ενεργειακού τομέα 

3 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 

Ν.16 

Κατάσταση κονδυλίων Ε & Α 
για αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής 

3 2 3 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 

 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 

ΔΔ.1 
Ποσοστό (%) ΑΠΕ στην μεικτή 
εγχώρια κατανάλωση 
ενέργειας 

10,575 1,826 34,323 8,504 0,000 1,611 4,491 4,046 11,444 1,800 3,579 10,690 9,299 

ΔΔ.2 

Ποσοστό (%) ανεξάρτητων 
παραγωγών (στο σύνολο 
των παραγωγών ενέργειας 
ΑΠΕ) 

10,000 33,000 11,000 17,000 0,000 30,000 51,000 41,000 64,000 30,000 19,000 0,000 33,000 

ΔΔ.3 
Κατάσταση δράσεων για το 
συνυπολογισμό του 
εξωτερικού κόστους των 

4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
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Σελ. Β.6  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
παραδοσιακών καυσίμων 

ΔΔ.4 
Κατάσταση συμβολαίων για 
παροχή ενεργειακών 
υπηρεσιών  

3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 1 2 

ΔΔ.5 

Χρήση συμβολαίων για 
παροχή ενεργειακών 
υπηρεσιών σε όλους τους 
τομείς κατανάλωσης 

2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 

ΔΔ.6 Κατάσταση επιδοτήσεων στα 
παραδοσιακά καύσιμα  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ΔΔ.7 
Κατάσταση φορολογικής 
πολιτικής για τεχνολογίες 
ΕΞΕΝ 

3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 

ΔΔ.8 
Παρουσία διεθνών αγωγών 
πετρελαίου / φυσικού 
αερίου στη χώρα 

3 1 2 3 1 2 4 1 2 2 3 1 2 

ΔΔ.9 Ποσοστό (%) εξάρτησης από 
τις εισαγωγές ενέργειας 32,490 103,611 59,712 49,115 102,973 54,700 10,300 62,400 50,800 25,600 46,406 51,300 25,700 

ΔΔ.10 

Παραγόμενη ενέργεια από 
ΑΠΕ στην μεικτή εγχώρια 
κατανάλωση κατά κεφαλή 
(ΤΙΠ/ άτομο) 

0,400 0,06 0,700 0,190 0,000 0,040 0,110 0,141 0,390 0,120 0,090 0,190 0,150 

ΔΔ.11 
Τελική κατανάλωση 
ενέργειας κατά κεφαλή (ΤΙΠ/ 
άτομο) 

1,840 2,42 1,520 1,080 0,990 1,610 1,470 2,020 2,290 2,500 1,090 1,230 1,020 

ΔΔ.12 Βαθμός (%) απόδοσης 
ηλεκτροπαραγωγής 29,000 36,200 29,500 30,200 35,300 31,800 37,600 37,600 36,000 33,300 29,500 31,800 29,100 

ΔΔ.13 
Τελική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας  κατά 
κεφαλή (ΤΙΠ/άτομο) 

0,320 0,380 0,160 0,160 0,300 1,610 0,220 0,370 0,470 0,440 0,270 0,230 0,140 

ΔΔ.14 
Συντελεστής φορτίου 
εγκατεστημένης ηλεκτρικής 
ισχύς (%) 

37,500 33,800 24,600 27,000 40,000 31,800 48,600 43,100 50,100 55,200 38,000 31,700 26,200 

ΔΔ.15 
Κύκλος εργασιών αγοράς 
στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ κατά 
κεφαλή (€ / άτομο) 

38,800 189,600 69,300 14,700 188,300 10,900 94,500 79,200 48,700 134,000 26,300 11,140 22,000 

ΔΔ.16 

Κύκλος εργασιών αγοράς 
στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ / 
τελική ζήτηση ενέργειας (€ / 
ΚΤΙΠ) 

20,700 75,400 43,300 12,100 162,500 13,800 64,700 39,800 20,100 53,600 22,000 14,000 19,600 

ΔΔ.17 
Κονδύλια για επενδύσεις 
έργων ΑΠΕ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

5,800 1,200 0,250 1,200 26,800 0,950 26,800 9,400 4,400 40,100 3,300 0,930 0,290 

ΔΔ.18 Κονδύλια για επενδύσεις 2,000 0,300 0,170 1,500 14,300 1,400 14,100 28,600 5,600 21,200 8,800 1,450 1,150 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΜΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ (2001-2004) 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Β.7 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
έργων ΕΞΕΝ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

ΔΔ.19 
Κονδύλια για επενδύσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ κατά κεφαλή (€/άτομο) 

5,200 1,200 0,230 0,550 27,000 0,800 3,400 6,800 3,200 26,300 2,300 0,830 2,000 

ΔΔ.20 
Κονδύλια για επενδύσεις 
θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ 
κατά κεφαλή (€/άτομο) 

0,520 0,000 0,007 0,620 0,000 0,002 22,800 2,000 1,200 13,300 0,850 0,001 2,400 

ΔΔ.21 
Κατάσταση δράσεων της 
χώρας για σύγχρονες 
χρηματοδοτικές πηγές 

4 2 4 3 1 3 4 1 3 3 2 1 2 

ΔΔ.22 

Αριθμός εργαζομένων στις 
εταιρίες παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ κατά 
κεφαλή (εργαζόμενοι / 
χιλιάδες άτομα) 

1,161 2,356 0,262 0,114 1,330 0,162 0,969 0,587 0,232 1,318 0,365 0,017 0,071 

ΔΔ.23 

Αριθμός εργαζομένων στις 
ΕΠΕΥ κατά κεφαλή 
(εργαζόμενοι / χιλιάδες 
άτομα) 

0,422 0,580 0,175 0,139 0,717 0,243 0,521 1,760 0,285 0,709 0,851 0,105 0,286 

ΔΔ.24 

Αριθμός εργαζομένων των 
εταιριών παραγωγών 
ενέργειας από ΑΠΕ / 
συνολική εγκατεστημένη 
ισχύς από ΑΠΕ (άτομο / GW) 

1,161 2,342 0,262 0,114 1,330 0,162 0,969 0,586 0,232 1,318 0,383 0,397 0,132 

ΔΔ.25 Ποσοστό (%) ετήσιου ρυθμού 
αύξησης πληθυσμού (%) -0,364 1,013 -0,756 -0,712 2,895 -0,215 -1,035 -0,370 0,101 -0,107 -3,199  -0,111 

ΔΔ.26 Ποσοστό (%) μη αστικού 
πληθυσμού 30,651 31,117 33,165 33,057 9,184 36,016 38,337 43,203 49,012 25,918 31,237 42,264 45,400 

ΔΔ.27 
Ποσοστό (%) ετήσιου ρυθμού 
αύξησης μη αστικού 
πληθυσμού (%) 

-0,364 1,013 -0,756 -0,712 2,895 -0,215 -1,035 -0,370 0,101 -0,107 -3,199  -0,111 

ΔΔ.28 Ποσοστό (%) ΑΕΠ αγροτικού 
τομέα 2,700 3,320 4,203 4,902 2,432 3,900 2,904 2,724 2,317 3,218 10,422 8,100 12,246 

ΔΔ.29 
Κατάσταση καταλληλότητας 
τοπογραφίας για ΑΠΕ στην 
περιφέρεια της χώρας  

4 3 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 

ΔΔ.30 Κονδύλια Ε & Α για ΑΠΕ κατά 
κεφαλή (€/ άτομο) 1,395 0,990 1,092 0,805 0,748 1,184 1,254 1,379 1,635 1,584 2,686 0,979 0,753 

ΔΔ.31 
Κονδύλια δημοσίων δαπανών 
για την Ε&Α των ΑΠΕ κατά 
κεφαλή (€/άτομο) 

1,046 0,840 0,961 0,202 0,599 0,652 0,502 1,103 1,145 0,871 0,807 0,624 0,527 

ΔΔ.32 Κονδύλια ιδιωτικών 
δαπανών για την Ε&Α των 0,348 0,150 0,131 0,604 0,150 0,533 0,752 0,276 0,491 0,713 0,640 0,432 0,226 
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Σελ. Β.8  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
ΑΠΕ κατά κεφαλή (€/άτομο) 

ΔΔ.33 Κονδύλια Ε & Α για ΕΞΕΝ 
κατά κεφαλή (€/ άτομο) 0,210 0,475 0,389 0,653 0,072 0,553 0,209 1,665 0,260 265,143 1,821 0,190 3,111 

ΔΔ.34 
Κονδύλια δημοσίων δαπανών 
για την Ε&Α της ΕΞΕΝ κατά 
κεφαλή (€/άτομο) 

0,160 0,401 0,352 0,164 0,056 0,304 0,081 1,463 0,185 148,114 1,644 0,124 2,176 

ΔΔ.35 

Κονδύλια ιδιωτικών 
δαπανών για την Ε&Α της 
ΕΞΕΝ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

0,053 0,074 0,037 0,489 0,015 0,249 0,127 0,202 0,075 117,029 0,176 0,067 0,935 

ΔΔ.36 
Κατάσταση επιστημονικών 
επιτευγμάτων στους τομείς 
ΑΠΕ-ΕΞΕΝ 

2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 
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Β.2 2002 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
Δ.1: Πολιτική Διάσταση 

Β.1.1 

Κατάσταση προγραμμάτων 
υποστήριξης για την 
παραγωγή ενέργειας από 
ΑΠΕ 

5 2 4 3 2 4 4 2 3 2 2 2 2 

Β.1.2 Κατάσταση θεσμικού 
πλαισίου λειτουργίας ΕΠΕΥ 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 1 

Β.1.4 
Κατάσταση προγραμμάτων 
υποστήριξης για την 
προώθηση της ΕΞΕΝ 

3 3 4 4 3 4 2 2 2 2 3 2 2 

Β.1.5 Κατάσταση δράσεων διεθνών 
ενεργειακών συνεργασιών 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 

Δ.2: Χρηματοοικονομική Διάσταση 
Β.2.1 Ποσοστό (%) συμμετοχής ΑΠΕ 

στην ηλεκτροπαραγωγή 0,007 0,000 62,300 4,400 0,000 0,740 3,000 17,000 23,900 4,400 6,340 44,2 29,200 

Β.2.2 Ενεργειακή ένταση (ΚΤΙΠ/ 
εκ. €) 0,600 0,200 0,650 0,570 0,150 0,380 0,400 0,570 0,230 0,540 0,830 0,35 0,080 

Β.2.3 Ενεργειακή ένταση στην 
κατανάλωση ηλεκτρισμού 
(ΚΤΙΠ/ εκ. €) 

0,110 0,004 0,070 0,080 0,050 0,061 0,060 0,100 0,150 0,100 0,200 0,690 0,110 

Β.2.4 Κονδύλια για 
χρηματοδοτήσεις έργων ΑΠΕ-
ΕΞΕΝ κατά κεφαλή (€/ 
άτομο)  

8,250 1,590 0,430 3,000 42,100 0,130 42,000 38,800 10,500 62,300 13,000 0,15 1,480 

Δ.3: Κοινωνική και Πολιτιστική Διάσταση 
Β.3.1 Αριθμός εργαζομένων σε 

δραστηριότητες ΑΠΕ – ΕΞΕΝ 
/ Πληθυσμός (εργαζόμενοι / 
1000 άτομα) 

1,613 3,057 0,452 0,283 2,076 0,421 1,526 0,415 0,532 2,200 1,252 0,486 0,384 

Β.3.2 Κατάσταση ωριμότητας του 
κοινωνικού συνόλου για 
έργα ΑΠΕ 

3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 

Β.3.3 Κατάσταση εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων για τους 
τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ 

3 4 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 

Β.3.4 Κατάσταση ανάπτυξης 3 3 4 4 2 2 3 3 2 5 3 1 4 
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Σελ. Β.10  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
ενεργειακών εταιριών σε 
τοπικές κοινότητες 

Δ.4: Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας 
Β.4.1 Κονδύλια Ε&Α για τον τομέα 

ΑΠΕ / ΑΕΠ (€/ χιλ. €) 0,419 0,136 0,452 0,399 0,101 0,265 0,277 0,408 0,160 0,373 0,576 0,024 0,565 

Β.4.2 Κονδύλια Ε&Α για τον τομέα 
ΕΞΕΝ / ΑΕΠ (€/ χιλ. €) 0,152 0,034 0,301 0,488 0,054 0,398 0,149 1,225 0,195 0,201 1,345 0,019 2,263 

Β.4.3 Κατάσταση Υποστήριξης 
Κατάλληλων Πρακτικών και 
Τεχνολογίας  

3 4 3 4 2 4 3 2 3 2 2 2 2 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 

Ν.1 Κατάσταση λειτουργίας 
ρυθμιστή ενέργειας 4 2 4 4 2 4 4 2 4 3 2 2 2 

Ν.2 
Κατάσταση λειτουργίας της 
εθνικής υπηρεσίας θεμάτων 
κλιματικής αλλαγής 

3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 1 2 

Ν.3 

Κατάσταση δράσεων 
ενημέρωσης για τα οφέλη 
και τις δυνατότητες της 
απελευθέρωσης ενέργειας 

3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 

Ν.4 

Κατάσταση δράσεων 
ενημέρωσης για τα οφέλη 
και τις δυνατότητες της 
αγοράς που αναδύεται από 
την κλιματική αλλαγή 

3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 

Ν.5 
Ποσοστό (%) αναμενόμενης 
απόκλισης το 2010 από το 
στόχο του Κιότο 

-48,600 - -50,2 -35,3 - -0,2 -6,1 -18,6 12 -22 -0,5 10 -5 

Ν.6 
Κατάσταση συμμετοχής της 
χώρας σε διεθνή 
χρηματιστήρια ενέργειας 

2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 

Ν.7 
Κατάσταση συμμετοχής της 
χώρας σε διεθνή 
χρηματιστήρια ρύπων 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ν.8 
Ποσοστό (%) τωρινής 
απόκλισης από το στόχο του 
Κιότο 

-50,800 - -58,500 -66,200 - -31,900 -34,400 -28,300 -1,800 -24,200 -50,000 -6,000 -46,100 

Ν.9 Ένταση εκπεμπόμενου CO2 
(Ktn/εκ. €) 2,058 0,612 0,667 0,776 0,575 0,959 1,169 1,324 0,575 1,398 2,550 0,682 1,489 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Β.11 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 

Ν.10 

Ένταση εκπεμπόμενου CO2 
για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας 
(Ktn/εκ. €) 

1,589 0,230 0,303 0,739 0,544 0,497 1,052 0,700 0,234 1,618 1,480 0,486 1,228 

Ν.11 
Τιμή πώλησης ηλεκτρισμού 
βιομηχανικού καταναλωτή 
(€/Kwh) 

0,062 0,103 0,044 0,050 0,084 0,076 0,076 0,069 0,094 0,089 0,069 0,078 0,050 

Ν.12 
Τιμή πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας οικιακού 
καταναλωτή (€/Kwh) 

0,064 0,100 0,057 0,075 0,077 0,104 0,090 0,097 0,085 0,105 0,092 0,078 0,067 

Ν.13 Κατάσταση συμμετοχής σε 
έργα ΜΚΑ και ΠΚ 3 1 3 3 1 3 3 1 2 2 2 1 2 

Ν.14 
Εκπεμπόμενο CO2 ανά μή 
αστικό πληθυσμό (tn / 
άτομο) 

9,562 3,580 3,329 3,258 2,480 5,906 3,617 4,170 5,793 10,819 4,988 6,580 3,606 

Ν.15 

Κατάσταση κονδυλίων Ε & Α 
για αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας του 
ενεργειακού τομέα 

3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ν.16 

Κατάσταση κονδυλίων Ε & Α 
για αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής 

3 3 3 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 

ΔΔ.1 
Ποσοστό (%) ΑΠΕ στην μεικτή 
εγχώρια κατανάλωση 
ενέργειας 

10,561 1,860 34,716 8,004 0,000 3,436 4,633 3,802 10,960 2,196 4,367 9,179 10,088 

ΔΔ.2 

Ποσοστό (%) ανεξάρτητων 
παραγωγών (στο σύνολο 
των παραγωγών ενέργειας 
ΑΠΕ) 

10,000 33,000 11,000 17,000 0,000 30,000 51,000 41,000 64,000 30,000 19,000 0,000 33,000 

ΔΔ.3 

Κατάσταση δράσεων για το 
συνυπολογισμό του 
εξωτερικού κόστους των 
παραδοσιακών καυσίμων 

4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 

ΔΔ.4 
Κατάσταση συμβολαίων για 
παροχή ενεργειακών 
υπηρεσιών  

3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 1 2 
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Σελ. Β.12  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 

ΔΔ.5 

Χρήση συμβολαίων για 
παροχή ενεργειακών 
υπηρεσιών σε όλους τους 
τομείς κατανάλωσης 

2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 

ΔΔ.6 Κατάσταση επιδοτήσεων στα 
παραδοσιακά καύσιμα  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ΔΔ.7 
Κατάσταση φορολογικής 
πολιτικής για τεχνολογίες 
ΕΞΕΝ 

3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 

ΔΔ.8 
Παρουσία διεθνών αγωγών 
πετρελαίου / φυσικού 
αερίου στη χώρα 

3 1 2 3 1 2 4 1 2 2 3 1 2 

ΔΔ.9 Ποσοστό (%) εξάρτησης από 
τις εισαγωγές ενέργειας 29,786 106,157 57,916 43,282 102,509 57,000 11,200 64,300 50,100 26,200 46,920 60,100 24,500 

ΔΔ.10 

Παραγόμενη ενέργεια από 
ΑΠΕ στην μεικτή εγχώρια 
κατανάλωση κατά κεφαλή 
(ΤΙΠ/ άτομο) 

0,400 0,600 0,770 0,200 0,000 0,087 0,110 0,133 0,380 0,090 0,110 0,170 0,170 

ΔΔ.11 
Τελική κατανάλωση 
ενέργειας κατά κεφαλή (ΤΙΠ/ 
άτομο) 

1,900 2,410 1,550 1,120 1,140 1,670 1,420 2,060 2,320 2,300 1,100 1,260 1,050 

ΔΔ.12 Βαθμός (%) απόδοσης 
ηλεκτροπαραγωγής 29,100 36,400 29,500 30,500 35,300 32,000 37,800 37,800 36,200 33,200 30,000 32,000 29,300 

ΔΔ.13 
Τελική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας  κατά 
κεφαλή (ΤΙΠ/άτομο) 

0,330 0,410 0,180 0,170 0,400 0,270 0,210 0,360 0,510 0,430 0,260 0,250 0,140 

ΔΔ.14 
Συντελεστής φορτίου 
εγκατεστημένης ηλεκτρικής 
ισχύς (%) 

37,700 33,800 24,800 27,300 40,200 32,000 48,900 43,300 50,500 55,200 38,500 31,900 26,300 

ΔΔ.15 
Κύκλος εργασιών αγοράς 
στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ κατά 
κεφαλή (€ / άτομο) 

39,300 190,000 69,500 14,800 188,600 11,000 95,000 79,500 48,900 134,300 26,600 11,200 22,300 

ΔΔ.16 

Κύκλος εργασιών αγοράς 
στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ / 
τελική ζήτηση ενέργειας (€ / 
ΚΤΙΠ) 

21,000 75,800 43,500 12,300 163,000 14,100 56,000 40,000 20,500 53,800 22,300 14,150 19,900 

ΔΔ.17 
Κονδύλια για επενδύσεις 
έργων ΑΠΕ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

6,000 1,240 0,260 1,300 27,100 0,960 27,100 9,600 4,700 40,500 3,800 0,960 0,300 

ΔΔ.18 
Κονδύλια για επενδύσεις 
έργων ΕΞΕΝ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

2,100 0,310 0,180 1,600 14,600 1,500 14,500 29,000 5,800 21,500 9,100 1,500 1,200 

ΔΔ.19 Κονδύλια για επενδύσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας από 5,300 1,250 0,260 0,580 27,200 0,850 3,600 7,100 3,300 26,500 2,300 0,860 2,100 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Β.13 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
ΑΠΕ κατά κεφαλή (€/άτομο) 

ΔΔ.20 
Κονδύλια για επενδύσεις 
θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ 
κατά κεφαλή (€/άτομο) 

0,560 0,000 0,008 0,680 0,000 0,002 23,200 2,200 1,400 13,600 0,920 0,002 2,600 

ΔΔ.21 
Κατάσταση δράσεων της 
χώρας για σύγχρονες 
χρηματοδοτικές πηγές 

4 2 4 3 1 3 4 1 3 3 2 1 2 

ΔΔ.22 

Αριθμός εργαζομένων στις 
εταιρίες παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ κατά 
κεφαλή (εργαζόμενοι / 
χιλιάδες άτομα) 

1,182 2,440 0,271 0,127 1,349 0,168 0,992 0,654 0,239 1,430 0,376 0,019 0,077 

ΔΔ.23 

Αριθμός εργαζομένων στις 
ΕΠΕΥ κατά κεφαλή 
(εργαζόμενοι / χιλιάδες 
άτομα) 

0,431 0,605 0,180 0,155 0,727 0,252 0,533 1,960 0,292 0,769 0,876 0,113 0,307 

ΔΔ.24 

Αριθμός εργαζομένων των 
εταιριών παραγωγών 
ενέργειας από ΑΠΕ / 
συνολική εγκατεστημένη 
ισχύς από ΑΠΕ (άτομο / GW) 

1,182 2,450 0,271 0,127 1,349 0,168 0,992 652,958 0,239 1,430 0,394 0,428 0,142 

ΔΔ.25 Ποσοστό (%) ετήσιου ρυθμού 
αύξησης πληθυσμού (%) -0,439 1,146 -0,761 -0,315 1,023 -0,245 -0,031 0,000 0,201 -0,594 -0,467  -2,661 

ΔΔ.26 Ποσοστό (%) μη αστικού 
πληθυσμού 30,651 31,117 33,165 33,057 9,184 36,016 38,337 43,203 49,012 25,918 31,237 42,264 45,400 

ΔΔ.27 
Ποσοστό (%) ετήσιου ρυθμού 
αύξησης μη αστικού 
πληθυσμού (%) 

-0,439 1,146 -0,761 -0,315 1,023 -0,245 -0,031 0,000 0,201 -0,594 -0,467  -2,661 

ΔΔ.28 Ποσοστό (%) ΑΕΠ αγροτικού 
τομέα 2,900 3,540 4,305 5,130 2,560 4,063 3,215 2,822 2,414 3,279 10,781 9,720 12,530 

ΔΔ.29 
Κατάσταση καταλληλότητας 
τοπογραφίας για ΑΠΕ στην 
περιφέρεια της χώρας  

4 3 4 2  4 4 2 2 2 2 2 2 

ΔΔ.30 Κονδύλια Ε & Α για ΑΠΕ κατά 
κεφαλή (€/ άτομο) 1,498 1,170 1,164 0,855 0,779 1,202 1,296 1,528 1,646 1,660 2,682 0,979 0,768 

ΔΔ.31 
Κονδύλια δημοσίων δαπανών 
για την Ε&Α των ΑΠΕ κατά 
κεφαλή (€/άτομο) 

1,046 0,970 1,025 0,214 0,623 0,662 0,518 1,223 1,152 0,913 0,805 0,624 0,538 

ΔΔ.32 
Κονδύλια ιδιωτικών 
δαπανών για την Ε&Α των 
ΑΠΕ κατά κεφαλή (€/άτομο) 

0,452 0,200 0,139 0,641 0,156 0,541 0,777 0,305 0,494 0,747 0,639 0,432 0,230 

ΔΔ.33 Κονδύλια Ε & Α για ΕΞΕΝ 
κατά κεφαλή (€/ άτομο) 0,210 0,485 0,420 0,679 0,076 0,557 0,213 1,711 0,269 277,571 1,881 0,190 3,170 

ΔΔ.34 Κονδύλια δημοσίων δαπανών 0,160 0,408 0,380 0,171 0,060 0,306 0,083 1,503 0,191 155,057 1,699 0,124 2,217 
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Σελ. Β.14  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
για την Ε&Α της ΕΞΕΝ κατά 
κεφαλή (€/άτομο) 

ΔΔ.35 

Κονδύλια ιδιωτικών 
δαπανών για την Ε&Α της 
ΕΞΕΝ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

0,053 0,077 0,040 0,509 0,016 0,251 0,130 0,207 0,078 122,514 0,182 0,067 0,953 

ΔΔ.36 
Κατάσταση επιστημονικών 
επιτευγμάτων στους τομείς 
ΑΠΕ-ΕΞΕΝ 

2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Β.15 
 

 

Β.3 2003 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
Δ.1: Πολιτική Διάσταση 

Β.1.1 

Κατάσταση προγραμμάτων 
υποστήριξης για την 
παραγωγή ενέργειας από 
ΑΠΕ 

5 2 4 4 2 4 4 2 3 2 3 3 2 

Β.1.2 Κατάσταση θεσμικού 
πλαισίου λειτουργίας ΕΠΕΥ 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 

Β.1.4 
Κατάσταση προγραμμάτων 
υποστήριξης για την 
προώθηση της ΕΞΕΝ 

3 3 4 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 

Β.1.5 Κατάσταση δράσεων διεθνών 
ενεργειακών συνεργασιών 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 

Δ.2: Χρηματοοικονομική Διάσταση 
Β.2.1 Ποσοστό (%) συμμετοχής ΑΠΕ 

στην ηλεκτροπαραγωγή 0,130 0,000 58,800 5,100 0,000 1,070 2,600 12,000 23,400 2,800 7,600 39,000 23,400 

Β.2.2 Ενεργειακή ένταση (ΚΤΙΠ/ 
εκ. €) 0,590 0,200 0,620 0,540 0,150 0,380 0,400 0,530 0,230 0,570 0,850 0,370 0,800 

Β.2.3 Ενεργειακή ένταση στην 
κατανάλωση ηλεκτρισμού 
(ΚΤΙΠ/ εκ. €) 

0,110 0,040 0,070 0,080 0,050 0,059 0,060 0,100 0,150 0,100 0,200 0,070 0,110 

Β.2.4 Κονδύλια για 
χρηματοδοτήσεις έργων ΑΠΕ-
ΕΞΕΝ κατά κεφαλή (€/ 
άτομο)  

8,310 1,590 0,460 3,000 42,100 0,140 42,200 39,000 10,900 62,600 13,500 0,160 1,540 

Δ.3: Κοινωνική και Πολιτιστική Διάσταση 
Β.3.1 Αριθμός εργαζομένων σε 

δραστηριότητες ΑΠΕ – ΕΞΕΝ 
/ Πληθυσμός (εργαζόμενοι / 
1000 άτομα) 

1,663 3,182 0,466 0,301 2,106 0,437 1,562 2,475 0,546 2,373 1,357 0,521 0,411 

Β.3.2 Κατάσταση ωριμότητας του 
κοινωνικού συνόλου για 
έργα ΑΠΕ 

4 5 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 

Β.3.3 Κατάσταση εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων για τους 
τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ 

3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 

Β.3.4 Κατάσταση ανάπτυξης 
ενεργειακών εταιριών σε 4 3 4 5 2 2 3 4 3 5 3 1 4 
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Σελ. Β.16  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
τοπικές κοινότητες 

Δ.4: Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας 
Β.4.1 Κονδύλια Ε&Α για τον τομέα 

ΑΠΕ / ΑΕΠ (€/ χιλ. €) 0,410 0,142 0,431 0,388 0,105 0,266 0,273 0,370 0,161 0,391 0,595 0,025 0,577 

Β.4.2 Κονδύλια Ε&Α για τον τομέα 
ΕΞΕΝ / ΑΕΠ (€/ χιλ. €) 0,149 0,035 0,287 0,474 0,057 0,400 0,147 1,110 0,196 0,210 1,389 0,020 2,306 

Β.4.3 Κατάσταση Υποστήριξης 
Κατάλληλων Πρακτικών και 
Τεχνολογίας  

4 4 4 4 2 4 3 2 3 2 2 2 2 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
 
 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 

Ν.1 Κατάσταση λειτουργίας 
ρυθμιστή ενέργειας 4 3 4 4 3 4 5 2 4 3 32 2 3 

Ν.2 
Κατάσταση λειτουργίας της 
εθνικής υπηρεσίας θεμάτων 
κλιματικής αλλαγής 3 3 2 4 2 3 4 2 3 4 3 2 3 

Ν.3 

Κατάσταση δράσεων 
ενημέρωσης για τα οφέλη 
και τις δυνατότητες της 
απελευθέρωσης ενέργειας 3 3 3 4 1 4 3 2 3 4 2 3 3 

Ν.4 

Κατάσταση δράσεων 
ενημέρωσης για τα οφέλη 
και τις δυνατότητες της 
αγοράς που αναδύεται από 
την κλιματική αλλαγή 4 4 3 4 2 4 4 2 3 4 2 3 3 

Ν.5 
Ποσοστό (%) αναμενόμενης 
απόκλισης το 2010 από το 
στόχο του Κιότο -48,600 - -50,200 -35,300 - -0,200 -6,100 -18,600 12,000 -22,000 -0,500 10,000 -5,000 

Ν.6 
Κατάσταση συμμετοχής της 
χώρας σε διεθνή 
χρηματιστήρια ενέργειας 2,000 1 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 

Ν.7 
Κατάσταση συμμετοχής της 
χώρας σε διεθνή 
χρηματιστήρια ρύπων 2,000 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 

Ν.8 
Ποσοστό (%) τωρινής 
απόκλισης από το στόχο του 
Κιότο -50,800 - -58,500 -66,200 - -31,900 -34,400 -28,300 -1,800 -24,200 -50,000 -6,000 -46,100 

Ν.9 Ένταση εκπεμπόμενου CO2 
(Ktn/εκ. €) 2,100 0,670 0,730 0,850 0,630 1,050 1,280 1,450 0,630 1,530 2,600 0,741 1,630 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Β.17 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 

Ν.10 

Ένταση εκπεμπόμενου CO2 
για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας 
(Ktn/εκ. €) 1,600 0,235 0,309 0,754 0,556 0,507 1,073 0,714 0,238 1,651 1,500 0,520 1,253 

Ν.11 
Τιμή πώλησης ηλεκτρισμού 
βιομηχανικού καταναλωτή 
(€/Kwh) 0,063 0,104 0,045 0,051 0,086 0,077 0,077 0,070 0,095 0,090 0,070 0,079 0,050 

Ν.12 
Τιμή πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας οικιακού 
καταναλωτή (€/Kwh) 0,066 0,100 0,057 0,075 0,077 0,104 0,090 0,097 0,085 0,105 0,093 0,078 0,067 

Ν.13 Κατάσταση συμμετοχής σε 
έργα ΜΚΑ και ΠΚ 4,000 1,000 4 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 

Ν.14 
Εκπεμπόμενο CO2 ανά μή 
αστικό πληθυσμό (tn / 
άτομο) 11,340 3,530 3,170 3,620 3,100 5,670 3,150 5,320 6,720 11,220 5,320 6,740 3,770 

Ν.15 

Κατάσταση κονδυλίων Ε & Α 
για αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας του 
ενεργειακού τομέα 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 2 

Ν.16 

Κατάσταση κονδυλίων Ε & Α 
για αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 

 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 

ΔΔ.1 
Ποσοστό (%) ΑΠΕ στην μεικτή 
εγχώρια κατανάλωση 
ενέργειας 

9,531 1,453 33,394 7,830 0,000 3,440 5,396 3,313 10,521 2,776 4,855 9,062 9,881 

ΔΔ.2 

Ποσοστό (%) ανεξάρτητων 
παραγωγών (στο σύνολο 
των παραγωγών ενέργειας 
ΑΠΕ) 

10,000 33,000 11,000 17,000 0,000 30,000 51,000 41,000 64,000 30,000 19,000 0,000 33,000 

ΔΔ.3 

Κατάσταση δράσεων για το 
συνυπολογισμό του 
εξωτερικού κόστους των 
παραδοσιακών καυσίμων 

1 1 2 1 1 3 4 3 3 4 2 1 3 

ΔΔ.4 
Κατάσταση συμβολαίων για 
παροχή ενεργειακών 
υπηρεσιών  

2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 2 
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Σελ. Β.18  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 

ΔΔ.5 

Χρήση συμβολαίων για 
παροχή ενεργειακών 
υπηρεσιών σε όλους τους 
τομείς κατανάλωσης 

4 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 1 3 

ΔΔ.6 Κατάσταση επιδοτήσεων στα 
παραδοσιακά καύσιμα  2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 1 1 

ΔΔ.7 
Κατάσταση φορολογικής 
πολιτικής για τεχνολογίες 
ΕΞΕΝ 

4 3 2 3 3 4 4 1 1 4 2 1 4 

ΔΔ.8 
Παρουσία διεθνών αγωγών 
πετρελαίου / φυσικού 
αερίου στη χώρα 

3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 

ΔΔ.9 Ποσοστό (%) εξάρτησης από 
τις εισαγωγές ενέργειας 27,951 103,848 61,215 45,835 98,850 61,100 14,100 64,600 53,400 24,900 46,916 56,300 26,100 

ΔΔ.10 

Παραγόμενη ενέργεια από 
ΑΠΕ στην μεικτή εγχώρια 
κατανάλωση κατά κεφαλή 
(ΤΙΠ/ άτομο) 

0,450 0,050 0,85 0,200 0,000 0,091 0,130 0,117 0,370 0,120 0,120 0,180 0,190 

ΔΔ.11 
Τελική κατανάλωση 
ενέργειας κατά κεφαλή (ΤΙΠ/ 
άτομο) 

1,960 2,510 1,59 1,160 1,160 1,730 1,480 2,000 2,370 2,500 1,190 1,340 1,120 

ΔΔ.12 Βαθμός (%) απόδοσης 
ηλεκτροπαραγωγής 29,200 36,600 29,800 30,800 35,400 32,000 37,800 37,900 36,200 33,300 30,400 32,000 29,500 

ΔΔ.13 
Τελική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας  κατά 
κεφαλή (ΤΙΠ/άτομο) 

0,350 0,440 0,190 0,180 0,400 0,270 0,220 0,370 0,540 0,440 0,270 0,250 0,150 

ΔΔ.14 
Συντελεστής φορτίου 
εγκατεστημένης ηλεκτρικής 
ισχύς (%) 

37,800 33,900 24,800 27,300 40,300 32,000 48,900 43,300 50,900 55,200 38,800 32,000 26,500 

ΔΔ.15 
Κύκλος εργασιών αγοράς 
στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ κατά 
κεφαλή (€ / άτομο) 

39,600 190,900 69,900 15,000 189,500 11,200 95,200 79,900 49,100 134,800 27,100 11,250 22,600 

ΔΔ.16 

Κύκλος εργασιών αγοράς 
στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ / 
τελική ζήτηση ενέργειας (€ / 
ΚΤΙΠ) 

21,200 76,200 43,900 12,600 163,300 14,300 65,400 40,200 20,700 54,000 22,700 14,250 20,100 

ΔΔ.17 
Κονδύλια για επενδύσεις 
έργων ΑΠΕ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

6,100 1,270 0,280 1,400 27,400 0,100 27,400 9,750 4,900 40,600 4,100 0,980 0,300 

ΔΔ.18 
Κονδύλια για επενδύσεις 
έργων ΕΞΕΝ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

2,200 0,320 0,180 1,700 14,700 1,550 14,800 29,300 6,000 21,900 9,500 1,540 1,230 

ΔΔ.19 Κονδύλια για επενδύσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας από 5,500 1,270 0,270 0,620 27,400 0,900 3,800 7,300 3,400 26,800 2,500 0,890 2,200 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Β.19 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
ΑΠΕ κατά κεφαλή (€/άτομο) 

ΔΔ.20 
Κονδύλια για επενδύσεις 
θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ 
κατά κεφαλή (€/άτομο) 

0,600 0,000 0,008 0,730 0,000 0,002 23,600 2,400 1,500 13,800 1,000 0,002 2,700 

ΔΔ.21 
Κατάσταση δράσεων της 
χώρας για σύγχρονες 
χρηματοδοτικές πηγές 

3 3 3 2 2 4 2 2 2 4 3 1 3 

ΔΔ.22 

Αριθμός εργαζομένων στις 
εταιρίες παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ κατά 
κεφαλή (εργαζόμενοι / 
χιλιάδες άτομα) 

1,219 2,540 0,279 0,135 1,368 0,174 1,015 0,619 0,245 1,542 0,407 0,020 0,082 

ΔΔ.23 

Αριθμός εργαζομένων στις 
ΕΠΕΥ κατά κεφαλή 
(εργαζόμενοι / χιλιάδες 
άτομα) 

0,444 0,630 0,186 0,165 0,737 0,262 0,546 1,855 0,300 0,830 0,949 0,121 0,329 

ΔΔ.24 

Αριθμός εργαζομένων των 
εταιριών παραγωγών 
ενέργειας από ΑΠΕ / 
συνολική εγκατεστημένη 
ισχύς από ΑΠΕ (άτομο / GW) 

1,219 2,540 0,279 0,135 1,368 0,174 1,015 0,618 0,245 1,542 0,427 0,459 0,152 

ΔΔ.25 Ποσοστό (%) ετήσιου ρυθμού 
αύξησης πληθυσμού (%) -0,666 0,960 -0,530 -1,520 0,510 -0,320 -0,060 0,000 0,050 1,530 -0,890 0,650 -0,280 

ΔΔ.26 Ποσοστό (%) μη αστικού 
πληθυσμού 30,651 31,117 33,165 33,057 9,184 36,016 38,337 43,203 49,012 25,918 31,237 42,264 45,400 

ΔΔ.27 
Ποσοστό (%) ετήσιου ρυθμού 
αύξησης μη αστικού 
πληθυσμού (%) 

-0,650 0,540 -0,700 -0,300 0,420 -0,260 0,030 0,150 6,720 -0,050 -0,890 -0,020 -0,600 

ΔΔ.28 Ποσοστό (%) ΑΕΠ αγροτικού 
τομέα 4,000 3,800 4,100 5,700 3,200 3,900 2,800 3,600 2,800 3,400 11,500 8,100 13,100 

ΔΔ.29 
Κατάσταση καταλληλότητας 
τοπογραφίας για ΑΠΕ στην 
περιφέρεια της χώρας  

4 2 4 3 1 3 4 1 3 3 2 1 2 

ΔΔ.30 Κονδύλια Ε & Α για ΑΠΕ κατά 
κεφαλή (€/ άτομο) 1,366 1,747 1,110 0,831 0,810 1,207 1,277 1,386 1,656 1,740 2,770 1,020 0,784 

ΔΔ.31 
Κονδύλια δημοσίων δαπανών 
για την Ε&Α των ΑΠΕ κατά 
κεφαλή (€/άτομο) 

1,024 1,485 0,977 0,208 0,648 0,664 0,511 1,109 1,159 0,957 0,832 0,650 0,549 

ΔΔ.32 
Κονδύλια ιδιωτικών 
δαπανών για την Ε&Α των 
ΑΠΕ κατά κεφαλή (€/άτομο) 

0,341 0,262 0,133 0,623 0,162 0,543 0,766 0,277 0,497 0,783 0,660 0,450 0,235 

ΔΔ.33 Κονδύλια Ε & Α για ΕΞΕΝ 
κατά κεφαλή (€/ άτομο) 0,210 0,521 0,400 0,660 0,080 0,560 0,210 1,550 0,270 0,290 1,941 0,200 3,230 

ΔΔ.34 Κονδύλια δημοσίων δαπανών 0,157 0,420 0,362 0,166 0,063 0,308 0,082 1,362 0,192 0,162 1,753 0,130 2,259 
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Σελ. Β.20  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
για την Ε&Α της ΕΞΕΝ κατά 
κεφαλή (€/άτομο) 

ΔΔ.35 

Κονδύλια ιδιωτικών 
δαπανών για την Ε&Α της 
ΕΞΕΝ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

0,052 0,101 0,038 0,494 0,017 0,252 0,128 0,188 0,078 0,128 0,188 0,070 0,971 

ΔΔ.36 
Κατάσταση επιστημονικών 
επιτευγμάτων στους τομείς 
ΑΠΕ-ΕΞΕΝ 

2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 1 3 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΜΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ (2001-2004) 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Β.21 
 

 

Β.4 2004 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
Δ.1: Πολιτική Διάσταση 

Β.1.1 

Κατάσταση προγραμμάτων 
υποστήριξης για την 
παραγωγή ενέργειας από 
ΑΠΕ 5 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 

Β.1.2 Κατάσταση θεσμικού 
πλαισίου λειτουργίας ΕΠΕΥ 4 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 

Β.1.4 
Κατάσταση προγραμμάτων 
υποστήριξης για την 
προώθηση της ΕΞΕΝ 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 

Β.1.5 Κατάσταση δράσεων διεθνών 
ενεργειακών συνεργασιών 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 2 

Δ.2: Χρηματοοικονομική Διάσταση 
Β.2.1 Ποσοστό (%) συμμετοχής ΑΠΕ 

στην ηλεκτροπαραγωγή 0,007 0,000 65,415 4,620 0,000 0,777 3,150 17,850 25,095 4,620 6,657 46,410 30,660 
Β.2.2 Ενεργειακή ένταση (ΚΤΙΠ/ 

εκ. €) 0,630 0,210 0,683 0,599 0,158 0,399 0,420 0,599 0,242 0,567 0,872 0,368 0,084 
Β.2.3 Ενεργειακή ένταση στην 

κατανάλωση ηλεκτρισμού 
(ΚΤΙΠ/ εκ. €) 0,116 0,004 0,074 0,084 0,053 0,064 0,063 0,105 0,053 0,105 0,210 0,725 0,116 

Β.2.4 Κονδύλια για 
χρηματοδοτήσεις έργων ΑΠΕ-
ΕΞΕΝ κατά κεφαλή (€/ 
άτομο)  8,663 1,670 0,452 3,150 44,205 0,137 44,100 40,740 11,025 65,415 13,650 0,158 1,554 

Δ.3: Κοινωνική και Πολιτιστική Διάσταση 
Β.3.1 Αριθμός εργαζομένων σε 

δραστηριότητες ΑΠΕ – ΕΞΕΝ 
/ Πληθυσμός (εργαζόμενοι / 
1000 άτομα) 1,668 3,180 0,472 0,312 2,561 0,445 1,362 2,561 0,539 2,407 1,362 0,534 0,447 

Β.3.2 Κατάσταση ωριμότητας του 
κοινωνικού συνόλου για 
έργα ΑΠΕ 4 5 3 3 2 4 4 2 4 3 3 3 2 

Β.3.3 Κατάσταση εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων για τους 
τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ 4 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 

Β.3.4 Κατάσταση ανάπτυξης 
ενεργειακών εταιριών σε 
τοπικές κοινότητες 4 3 4 5 3 2 3 3 3 5 3 1 4 
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Σελ. Β.22  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
Δ.4: Διάσταση Έρευνας και Τεχνολογίας 
Β.4.1 Κονδύλια Ε&Α για τον τομέα 

ΑΠΕ / ΑΕΠ (€/ χιλ. €) 0,413 0,143 0,444 0,391 0,386 0,269 0,604 0,386 0,162 0,402 0,604 0,026 0,583 
Β.4.2 Κονδύλια Ε&Α για τον τομέα 

ΕΞΕΝ / ΑΕΠ (€/ χιλ. €) 0,532 0,036 0,292 0,482 1,154 0,405 1,396 1,154 0,198 0,214 1,396 0,021 2,344 
Β.4.3 Κατάσταση Υποστήριξης 

Κατάλληλων Πρακτικών και 
Τεχνολογίας 4 4 4 4 2 4 3 2 3 3 2 3 2 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 

Ν.1 Κατάσταση λειτουργίας 
ρυθμιστή ενέργειας 4 3 4 4 3 4 5 2 4 4 3 2 3 

Ν.2 
Κατάσταση λειτουργίας της 
εθνικής υπηρεσίας θεμάτων 
κλιματικής αλλαγής 

3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 3 

Ν.3 

Κατάσταση δράσεων 
ενημέρωσης για τα οφέλη 
και τις δυνατότητες της 
απελευθέρωσης ενέργειας 

3 3 3 4 1 4 3 2 3 4 2 3 3 

Ν.4 

Κατάσταση δράσεων 
ενημέρωσης για τα οφέλη 
και τις δυνατότητες της 
αγοράς που αναδύεται από 
την κλιματική αλλαγή 

4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 2 3 3 

Ν.5 
Ποσοστό (%) αναμενόμενης 
απόκλισης το 2010 από το 
στόχο του Κιότο 

-48,600 - -50,200 -35,300 - -0,200 -6,100 -18,600 12,000 -22,000 -0,500 10,000 -5,000 

Ν.6 
Κατάσταση συμμετοχής της 
χώρας σε διεθνή 
χρηματιστήρια ενέργειας 

2 1 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 

Ν.7 
Κατάσταση συμμετοχής της 
χώρας σε διεθνή 
χρηματιστήρια ρύπων 

2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 

Ν.8 
Ποσοστό (%) τωρινής 
απόκλισης από το στόχο του 
Κιότο 

-50,800 - -58,500 -66,200 - -31,900 -34,400 -28,300 -1,800 -24,200 -50,000 -6,000 -46,100 

Ν.9 Ένταση εκπεμπόμενου CO2 
(Ktn/εκ. €) 2,085 0,652 0,710 0,827 0,613 1,022 1,246 1,411 0,613 1,489 2,550 0,743 1,586 

Ν.10 Ένταση εκπεμπόμενου CO2 1,589 0,233 0,307 0,749 0,551 0,503 1,065 0,709 0,237 1,639 1,460 0,516 1,244 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Β.23 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας 
(Ktn/εκ. €) 

Ν.11 
Τιμή πώλησης ηλεκτρισμού 
βιομηχανικού καταναλωτή 
(€/Kwh) 

0,063 0,105 0,044 0,049 0,085 0,078 0,078 0,071 0,096 0,091 0,072 0,080 0,050 

Ν.12 
Τιμή πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας οικιακού 
καταναλωτή (€/Kwh) 

0,068 0,104 0,059 0,078 0,080 0,108 0,094 0,101 0,088 0,109 0,097 0,081 0,070 

Ν.13 Κατάσταση συμμετοχής σε 
έργα ΜΚΑ και ΠΚ 4,000 1,000 4 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 

Ν.14 
Εκπεμπόμενο CO2 ανά μή 
αστικό πληθυσμό (tn / 
άτομο) 

11,390 3,520 3,249 3,548 3,224 5,670 3,850 5,176 6,720 11,220 5,486 6,780 3,688 

Ν.15 

Κατάσταση κονδυλίων Ε & Α 
για αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας του 
ενεργειακού τομέα 

3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 2 

Ν.16 

Κατάσταση κονδυλίων Ε & Α 
για αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής 

3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 

 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ  
 
 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 

ΔΔ.1 
Ποσοστό (%) ΑΠΕ στην 
ακαθάριστη εγχώρια 
κατανάλωση ενέργειας 

9,531 1,453 33,394 7,830 0,000 3,440 5,396 3,313 10,521 2,776 4,855 9,062 9,881 

ΔΔ.2 

Ποσοστό (%) ανεξάρτητων 
παραγωγών (στο σύνολο 
των παραγωγών ενέργειας 
ΑΠΕ) 

10,000 33,000 11,000 17,000 0,000 30,000 51,000 41,000 64,000 30,000 19,000 0,000 33,000 

ΔΔ.3 

Κατάσταση δράσεων για το 
συνυπολογισμό του 
εξωτερικού κόστους των 
παραδοσιακών καυσίμων 

4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 

ΔΔ.4 
Κατάσταση συμβολαίων για 
παροχή ενεργειακών 
υπηρεσιών  

3 3 3 3 1 3 4 2 3 2 2 1 2 

ΔΔ.5 Χρήση συμβολαίων για 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 
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Σελ. Β.24  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
παροχή ενεργειακών 
υπηρεσιών σε όλους τους 
τομείς κατανάλωσης 

ΔΔ.6 Κατάσταση επιδοτήσεων στα 
παραδοσιακά καύσιμα  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ΔΔ.7 
Κατάσταση φορολογικής 
πολιτικής για τεχνολογίες 
ΕΞΕΝ 

3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 

ΔΔ.8 
Παρουσία διεθνών αγωγών 
πετρελαίου / φυσικού 
αερίου στη χώρα 

3 1 2 4 1 2 5 1 3 3 4 1 3 

ΔΔ.9 Ποσοστό (%) εξάρτησης από 
τις εισαγωγές ενέργειας 27,951 103,848 61,215 45,835 98,850 61,100 14,100 64,600 53,400 24,900 46,916 56,300 26,100 

ΔΔ.10 

Παραγόμενη ενέργεια από 
ΑΠΕ στην ακαθόριστη 
εγχώρια κατανάλωση κατά 
κεφαλή (ΤΙΠ/ άτομο) 

0,450 0,050 0,850 0,200 0,000 0,091 0,130 0,117 0,370 0,120 0,120 0,180 0,190 

ΔΔ.11 
Τελική κατανάλωση 
ενέργειας κατά κεφαλή (ΤΙΠ/ 
άτομο) 

1,960 2,510 1,590 1,160 1,160 1,730 1,480 2,000 2,370 2,500 1,190 1,340 1,120 

ΔΔ.12 
Ποσοστό (%) βαθμού 
απόδοσης 
ηλεκτροπαραγωγής 

29,200 36,600 29,800 30,800 35,400 32,000 37,800 37,900 36,200 33,300 30,400 32,000 29,500 

ΔΔ.13 
Τελική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας  κατά 
κεφαλή (ΤΙΠ/άτομο) 

0,350 0,440 0,190 0,180 0,400 0,270 0,220 0,370 0,540 0,440 0,270 0,250 0,150 

ΔΔ.14 
Συντελεστής φορτίου 
εγκατεστημένης ηλεκτρικής 
ισχύς (%) 

37,800 33,900 24,800 27,300 40,300 32,000 48,900 43,300 50,900 55,200 38,800 32,000 26,500 

ΔΔ.15 
Κύκλος εργασιών αγοράς 
στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ κατά 
κεφαλή (€ / άτομο) 

39,600 190,900 69,900 15,000 189,500 11,200 95,200 79,900 49,100 134,800 27,100 11,250 22,600 

ΔΔ.16 

Κύκλος εργασιών αγοράς 
στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ / 
τελική ζήτηση ενέργειας (€ / 
ΚΤΙΠ) 

21,200 76,200 43,900 12,600 163,300 14,300 65,400 40,200 20,700 54,000 22,700 14,250 20,100 

ΔΔ.17 
Κονδύλια για επενδύσεις 
έργων ΑΠΕ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

6,100 1,270 0,280 1,400 27,400 0,100 27,400 9,750 4,900 40,600 4,100 0,980 0,300 

ΔΔ.18 
Κονδύλια για επενδύσεις 
έργων ΕΞΕΝ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

2,200 0,320 0,180 1,700 14,700 1,550 14,800 29,300 6,000 21,900 9,500 1,540 1,230 

ΔΔ.19 Κονδύλια για επενδύσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας από 5,500 1,270 0,270 0,620 27,400 0,900 3,800 7,300 3,400 26,800 2,500 0,890 2,200 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σελ. Β.25 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
ΑΠΕ κατά κεφαλή (€/άτομο) 

ΔΔ.20 
Κονδύλια για επενδύσεις 
θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ 
κατά κεφαλή (€/άτομο) 

0,600 0,000 0,008 0,730 0,000 0,002 23,600 2,400 1,500 13,800 1,000 0,002 2,700 

ΔΔ.21 
Κατάσταση δράσεων της 
χώρας για σύγχρονες 
χρηματοδοτικές πηγές 

4 4 4 4 2 4 3 2 3 4 4 1 3 

ΔΔ.22 

Αριθμός εργαζομένων στις 
εταιρίες παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ κατά 
κεφαλή (εργαζόμενοι / 
χιλιάδες άτομα) 

1,225 2,581 0,283 0,140 1,402 0,177 0,885 0,640 0,242 1,564 0,408 0,020 0,090 

ΔΔ.23 

Αριθμός εργαζομένων στις 
ΕΠΕΥ κατά κεφαλή 
(εργαζόμενοι / χιλιάδες 
άτομα) 

0,457 0,654 0,188 0,171 0,755 0,267 0,476 1,919 0,296 0,842 0,952 0,124 0,358 

ΔΔ.24 

Αριθμός εργαζομένων των 
εταιριών παραγωγών 
ενέργειας από ΑΠΕ / 
συνολική εγκατεστημένη 
ισχύς από ΑΠΕ (άτομο / GW) 

1,223 2,840 0,283 0,140 1,402 0,177 0,885 0,639 0,242 1,564 0,429 0,470 0,165 

ΔΔ.25 Ποσοστό (%) ετήσιου ρυθμού 
αύξησης πληθυσμού (%) -0,367 1,275 -0,597 -0,374 0,506 -0,324 -0,060 0,000 0,050 -0,029 -0,583  -0,279 

ΔΔ.26 Ποσοστό (%) μη αστικού 
πληθυσμού 30,651 31,117 33,165 33,057 9,184 36,016 38,337 43,203 49,012 25,918 31,237 42,264 45,400 

ΔΔ.27 
Ποσοστό (%) ετήσιου ρυθμού 
αύξησης μη αστικού 
πληθυσμού (%) 

-0,367 1,275 -0,597 -0,374 0,506 -0,324 -0,060 0,000 0,050 -0,029 -0,583  -0,279 

ΔΔ.28 Ποσοστό (%) ΑΕΠ αγροτικού 
τομέα 4,100 3,801 4,203 5,586 3,328 3,900 3,422 3,503 2,800 3,400 11,859 8,100 12,815 

ΔΔ.29 
Κατάσταση καταλληλότητας 
τοπογραφίας για ΑΠΕ στην 
περιφέρεια της χώρας  

4 3 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 

ΔΔ.30 Κονδύλια Ε & Α για ΑΠΕ κατά 
κεφαλή (€/ άτομο) 1,366 1,854 1,143 0,837 0,841 1,221 2,825 1,446 1,660 1,789 2,812 1,061 0,792 

ΔΔ.31 
Κονδύλια δημοσίων δαπανών 
για την Ε&Α των ΑΠΕ κατά 
κεφαλή (€/άτομο) 

1,024 1,489 1,006 0,210 0,673 0,671 1,131 1,157 1,166 0,984 0,845 0,676 0,555 

ΔΔ.32 
Κονδύλια ιδιωτικών 
δαπανών για την Ε&Α των 
ΑΠΕ κατά κεφαλή (€/άτομο) 

0,341 0,365 0,137 0,628 0,168 0,549 1,695 0,289 0,500 0,805 0,670 0,468 0,237 

ΔΔ.33 Κονδύλια Ε & Α για ΕΞΕΝ 
κατά κεφαλή (€/ άτομο) 0,210 0,632 0,407 0,671 0,086 0,567 1,994 1,611 0,273 295,524 1,952 0,210 3,283 

ΔΔ.34 Κονδύλια δημοσίων δαπανών 0,157 0,501 0,368 0,169 0,067 0,312 0,779 1,416 0,194 16,509 0,176 0,137 2,296 



ΤΙΜΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ (2001-2004) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Σελ. Β.26  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Α/α Όνομα Δείκτη ES CY LV LT MT HU PL SK SL CZ BG HR RO 
για την Ε&Α της ΕΞΕΝ κατά 
κεφαλή (€/άτομο) 

ΔΔ.35 

Κονδύλια ιδιωτικών 
δαπανών για την Ε&Α της 
ΕΞΕΝ κατά κεφαλή 
(€/άτομο) 

0,052 0,131 0,039 0,502 0,018 0,255 1,216 0,195 0,079 279,015 1,776 0,074 0,987 

ΔΔ.36 
Κατάσταση επιστημονικών 
επιτευγμάτων στους τομείς 
ΑΠΕ-ΕΞΕΝ 

3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 1 3 
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