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ΤΝΟΦΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Ζ εξγαζία πξαγκαηεύεηαη κε ηνλ θιάδν ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

θαη ηελ πνξεία απηνύ από επηρεηξεκαηηθήο ζθνπηάο ζηελ Διιάδα. Λόγσ ηεο 

παγθόζκηαο ζηξνθήο από ηα ζπκβαηηθά θαύζηκα θαη πεγέο ελέξγεηαο ζε κνξθέο 

ελέξγεηαο θαζαξόηεξεο θαη θηιηθόηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξώπηλε πγεία, 

ν θιάδνο γλσξίδεη κεγάιε αλάπηπμε παγθνζκίσο θαζώο πξνζθέξεη κεγάια πεξηζώξηα 

θέξδνπο ζηνλ ζπλεηδεηό επελδπηή. Κξίλεηαη ινηπόλ ζθόπηκν ζηελ εξγαζία λα 

θαηαγξαθεί κε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξε ιεπηνκέξεηα ην δπλακηθό πεδίν πνπ 

δηακνξθώλεηαη ώζηε ζηελ νιόηεηά ηεο λα απνηειέζεη έλαλ ηύπν επηρεηξεκαηηθνύ 

νδεγνύ γηα ηνλ ελδηαθεξόκελν.  

Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ε εξγαζία μεθηλάεη κε κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή όισλ 

ησλ εηδώλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο πνπ ζεσξνύληαη εθκεηαιιεύζηκεο. 

Παξέρνληαη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ην θάζε είδνο πνπ βνεζνύλ ζηελ 

θαηαλόεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Δπεηδή ν θιάδνο είλαη πνιπζρηδήο, ηα θξάηε έρνπλ ζεζπίζεη πιεζώξα 

λνκνζεηεκάησλ γηα λα θαιύςνπλ θάζε ζθνπηά ηνπ ζρεηηθνύ επηρεηξείλ. Αλαιύνληαη 

ιεπηνκεξώο ινηπόλ, πνηνη λόκνη ηεο Δπξώπεο θαη παγθόζκηεο ζπκθσλίεο νδεγνύλ θαη 

ηελ ρώξα καο ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ θαη ζηε ζπλέρεηα εξεπλνύκε πνηα είλαη ηα 

αληίζηνηρα εζληθά καο λνκνζεηήκαηα. ηε ζπλέρεηα κειεηνύκε ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 

θνξείο πνπ δεκηνπξγνύληαη από απηά, ηνπο ξόινπο απηώλ θαη ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο. 

 Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδνληαη νη θπξηόηεξνη «παίθηεο» ηνπο επηρεηξεκαηηθνύ 

«ρξεκαηηζηεξίνπ» ησλ ΑΠΔ, ηόζν ζε δηεζλέο επίπεδν όζν θαη ζε εζληθό. Παξάιιεια 

δίλνληαη ζπλνπηηθά αιιά ζεκαληηθά ζηνηρεία γύξσ από απηνύο. 

Ζ έξεπλα ζπλερίδεη κε κηα ζύληνκε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζηελ νπνία 

παξαηίζεληαη ζαθή αξηζκεηηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη δείθηεο γηα ηελ 

πνξεία ησλ δξαζηεξηνπνηνύκελσλ ζηνλ θιάδν εηαηξεηώλ από ηελ νπνία εμάγνληαη 

ρξήζηκα θαη πξαθηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Σν ζεκαληηθόηεξν ίζσο ζθέινο αθνξά ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνύ 

πεξηβάιινληνο ηνπ ηνκέα. Δίλαη ε θαη’ εμνρήλ ζηξαηεγηθή αμηνιόγεζε ζηελ νπνία 

αλαιύνληαη όιεο νη δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν θαη νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ 

είηε κε ην θνηλσληθό ηνπ πεξηβάιινλ ή κε ην πεξηβάιινλ θαζήθνληόο ηνπ. 

Σέινο, ελ είδε επηιόγνπ, παξαηίζεληαη νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ, 

αλαιύεηαη ε ησξηλή ηνπ δπλακηθόηεηα θαη εξεπλνύληαη νη ζηόρνη θαη νη ελ δπλάκεη 

πξννπηηθέο ηνπ γηα ηελ ρώξα καο. 

 

 



1 

 

Δηζαγσγή 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ, φηη ε ζεκεξηλή ηερλνινγηθή πνηφηεηα δσήο 

εμαξηάηαη ζρεδφλ γξακκηθά απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε (θαηαλάισζε) ελέξγεηαο. 

ηε θχζε ππάξρνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο πνπ πξνζθέξνληαη απφ 

πνιιέο πεγέο θαη ζε δηάθνξεο κνξθέο. Πνιιέο απφ απηέο είλαη 

εθκεηαιιεχζηκεο αξθεί λα δηαζέηνπκε ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία. Σηο πεγέο 

ελέξγεηαο ηηο ραξαθηεξίδνπκε αλάινγα κε ηε δηάξθεηα δηαζεζηκφηεηάο ηνπο 

ζαλ αλαλεψζηκεο (αλεμάληιεηεο) θαη κε αλαλεψζηκεο (εμαληιήζηκεο). 

Οη κε αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο θαιχπηνπλ ζήκεξα ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο φισλ ζρεδφλ ησλ 

ρσξψλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ γηα αξθεηέο 

δεθαεηίεο αθφκε. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη άλζξαθεο, νη 

πδξνγνλάλζξαθεο (πγξνί θαη αέξηνη) θαη ηα νξπθηά νπξαλίνπ. Δίλαη ππθλέο 

κνξθέο ελέξγεηαο (ζε ζρέζε κε ηηο αλαλεψζηκεο), θαιχπηνπλ πιήζνο 

εθαξκνγψλ, αιιά έρνπλ αξθεηέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Οη 

πδξνγνλάλζξαθεο ζπγθεθξηκέλα έρνπλ απνηειέζεη ηνλ ελεξγεηαθφ ππιψλα 

πάλσ ζηνλ νπνίν φρη απιά έρεη ζηεξηρηεί αιιά θαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ έρεη 

δηακνξθσζεί  ε αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο καο, ε δε αλάπηπμε απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζπλερψο απμαλφκελε ελεξγνβφξν «απιεζηία». 

Ζ πξφζθαηε θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ 

ζρεηίδεηαη θαη κε ην γεγνλφο φηη ε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηνπ ζπλαξηάηαη θαη 

απφ ηε κειινληηθή δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ επηπέδσλ δήηεζεο, κηαο θαη 

βάζεη κειεηψλ εθηηκάηαη φηη κφλν πεξίπνπ ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ απνζεκάησλ 

πεηξειαίνπ δελ έρνπλ αθφκα εληνπηζηεί.  

Ζ «πίεζε» πνπ πθίζηαληαη νη ελεξγεηαθέο πεγέο ηνπ πιαλήηε καο ηδίσο 

ζηελ θαηεγνξία ησλ απνζεκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη, 

κε ζπλέπεηα λα εληζρχνληαη νη ηάζεηο γηα νξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο, θαζψο 

θαη εθκεηάιιεπζε ησλ κνξθψλ ελέξγεηαο νη νπνίεο φρη κφλν ππάξρνπλ ζε 

αθζνλία ζηελ θχζε θαη ζπλέρεηα αλαλεψλνληαη, αιιά ηαπηφρξνλα είλαη θαη 
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θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Απηέο είλαη νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

(ΑΠΔ). 

Ζ πξφθιεζε ζε φηη αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ΑΠΔ έγθεηηαη ζηελ 

αλάπηπμε θαη βειηηζηνπνίεζε ηερλνινγηψλ βάζεη ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ε εθκεηάιιεπζε ηνπο.  

Ζ ρψξα καο δηαζέηεη πινχζηα θνηηάζκαηα ιηγλίηε, πνπ είλαη ν 

θπξηφηεξνο εγρψξηνο ελεξγεηαθφο καο πφξνο, θαζψο θαη κηθξέο πνζφηεηεο 

πδξνγνλαλζξάθσλ (ρσξίο φκσο λα έρεη γίλεη αθφκε γηα ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο 

νινθιεξσκέλε δηεξεχλεζε). Απφ ηελ άιιε, ε Διιάδα έρεη πξνηθηζηεί επλντθά 

ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, απηέο φκσο ζπκκεηέρνπλ αθφκα ζε κηθξφ 

πνζνζηφ ζην ελεξγεηαθφ ηεο ηζνδχγην.  

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη λα εμεηαζηεί κε 

επηρεηξεκαηηθά θξηηήξηα ν θιάδνο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

πξσηίζησο ζε ειιεληθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη 

ηέηνην, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα θαηαγξάςνπκε ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ 

θιάδνπ, λα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά θαη λα πεξηγξάςνπκε ηα είδε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, λα αλαθέξνπκε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ 

ππάξρεη γηα ην ηνκέα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, λα εμεηάζνπκε ηνπο 

θχξηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηηο ζρεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο πξνζπάζεηεο, λα 

παξνπζηάζνπκε ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ζε ειιεληθφ αιιά θαη 

δηεζλέο επίπεδν, λα επεθηαζνχκε ζηα κεξίδηα αγνξάο ηνπο θαη ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο ηνπο δείθηεο θαη λα θάλνπκε κηα εηδηθφηεξε αλάιπζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ε νπνία ζα ελδηαθέξεη ηνλ θάζε 

επίδνμν επηρεηξεκαηία ηνπ ηνκέα.  

Δλ νιίγνηο, ν αλαγλψζηεο ηεο κειέηεο, ζα είλαη ηθαλφο λα αλαγλσξίζεη 

φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο πηπρέο ηνπ θιάδνπ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη ζα δεκηνπξγήζεη κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηελ ησξηλή δπλακηθή 

θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ απνθνκίδνληαο ηαπηφρξνλα ζαθή ζηνηρεία θαη γηα ηε 

κειινληηθή εμέιημή ηνπ.  
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Ζ εζηίαζε ηεο κειέηεο απηήο δε, ζα είλαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ΑΠΔ. Κάηη 

ηέηνην θξίλεηαη αλαγθαίν ιφγσ ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία πξνσζείηαη κε ην λφκν Ν.2773/1999, βάζεη ηεο 

νπνίαο ηφζν ν θιάδνο ησλ ΑΠΔ φζν θαη ν επξχηεξνο θιάδνο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνθηά κηα λέα πξννπηηθή, ελψ ηφζν κε ηνλ 

Ν.2941/2001, φζν θαη κε ηνλ πην πξφζθαην Ν.3468/2006, δίλεηαη κηα λέα 

δπλακηθή ζηνλ θιάδν. 

Οη ΑΠΔ πνπ ζα απνηειέζνπλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

είλαη νη αθφινπζεο: α) ειηαθή αθηηλνβνιία – θσηνβνιηατθά ηφμα β) αηνιηθή – 

αλεκνγελλήηξηεο γ) γεσζεξκηθή δ) βηνελέξγεηα (βηνκάδα) ε) πδξνειεθηξηθή 

κηθξήο ηζρχνο ζη) παιηξξνηαθή θαη δ) ελέξγεηα θπκάησλ ζαιάζζεο. Έκθαζε 

ζα δνζεί ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα θαζψο απηή πξνζειθχεη ζεκαληηθφ 

επελδπηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ ζε φηη αθνξά ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κηα θαη ζα αληηπξνζσπεχεη ην 87% ηεο εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο θαη ην 78% ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, βάζεη ησλ ζηφρσλ 

πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ κέρξη ην 2010, έηζη φπσο απηνί δηακνξθψζεθαλ 

απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΣΩΝ 

ΑΠΔ 

 

1.1 Γηαρξνληθή Δμέιημε 

Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) απνηεινχλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο ελέξγεηαο ηνπ πιαλήηε καο (ηδηαίηεξα ε ειηαθή 

ελέξγεηα), βάζεη ησλ νπνίσλ δηακνξθψζεθε ν ίδηνο ν πιαλήηεο καο ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ. 

Ζ επνρή ησλ παγεηψλσλ απνηειεί έλα ζαθέο παξάδεηγκα ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ απηή είρε 

ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο ζηνλ πιαλήηε καο. Ζ αηνιηθή ελέξγεηα, ε νπνία 

απνηειεί κηα άιιε κνξθή ελέξγεηαο (θαη ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ 

αλνκνηνγελή ζέξκαλζε ηεο αηκφζθαηξαο), παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε 

κεηαθνξά πδάηηλσλ καδψλ ππφ ηε κνξθή λεθεισκάησλ θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην επίπεδν ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ δέρεηαη ε εθάζηνηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή, πξνζδηνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην νηθνζχζηεκα ηεο. 

Ζ ειηαθή ελέξγεηα, βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θσηνζχλζεζεο, απνηειεί 

ζεκειηψδε ιίζν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ηνπ πιαλήηε καο, κε ηα θπηά ζην 

ζχλνιφ ηνπο λα απνηεινχλ ζεκαληηθφηαην βαζκφ παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηνλ 

πιαλήηε καο, ππφ ηε κνξθή ρεκηθήο ελέξγεηαο (ηξνθή). 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα γίλεηαη ζαθήο ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ΑΠΔ, 

θαη ηδηαίηεξα απηή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, ζε φηη αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ ζηνλ πιαλήηε καο.  
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Ζ βηνκάδα, κηα άιιε κνξθή ΑΠΔ, ππφ ηε κνξθή θαχζεο μχισλ, 

απνηέιεζε ηελ θχξηα πεγή ελέξγεηαο ζηα πξψηα ζηάδηα πνιηηηζκηθήο εμέιημεο 

ηνπ αλζξψπνπ.  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ ΑΠΔ, θαη θπξίσο απηή ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο 

θαη ελέξγεηαο ππφ ηε κνξθή πδάηηλσλ καδψλ (π.ρ. πνηάκηα), ζε επίπεδν 

πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηζηνξηθά δηακνξθψλεηαη ζε πςειά επίπεδα, κε ην 

επίπεδν εθκεηάιιεπζεο απηψλ λα ππνδειψλεη ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ 

εθάζηνηε πνιηηηζκνχ.  

 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία αξρηθά κε ηελ 

εθεχξεζε ησλ κεραλψλ εμσηεξηθήο θαχζεο (αηκνκεραλέο – κέζα ηνπ 17
νπ

 

αηψλα), ε νπνία ζεκαηνδνηεί θαη ηελ απαξρή ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. 

Οη κεραλέο εμσηεξηθήο θαχζεο αξρηθά έθαλαλ ρξήζε βηνκάδαο, φκσο πνιχ 

ζχληνκα έρνπκε ηελ εδξαίσζε ηεο ρξήζεο ζηεξεψλ πδξνγνλαλζξάθσλ 

(άλζξαθαο). Ζ ρξήζε ησλ κεραλψλ εμσηεξηθήο θαχζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ 

ζηεξεψλ πδξνγνλαλζξάθσλ εληείλεηαη ζηαδηαθά θαη, ηειηθά, εδξαηψλνληαη, 

γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, κε ηελ 

εκθάληζε ησλ αηκφπινησλ, ηα νπνία ζηαδηαθά αξρίδνπλ θαη αληηθαζηζηνχλ ηα 

ηζηηνθφξα θαη ηελ ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο.  

 

Ζ ζηαδηαθή επηθξάηεζε ησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο (ηνλ 19
ν
 

αηψλα), νη νπνίεο θάλνπλ ρξήζε πδξνγνλαλζξάθσλ ζε πγξή κνξθή, εληείλεηαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε θαηεγνξίεο ρεξζαίσλ κέζσλ 

κεηαθνξάο (ηέιε 19
νπ

 αηψλα), ε νπνία αξγφηεξα γεληθεχζεθε θαη επεθηάζεθε 

ζηηο κεηαθνξέο ζπλνιηθά (λαπζηπινΐα, αεξνκεηαθνξέο). 

 

Ζ «εμάξηεζε» ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο 

πδξνγνλάλζξαθεο πγξήο κνξθήο (πεηξέιαην) γίλεηαη ζαθήο εάλ θάπνηνο 

αλαινγηζζεί φηη ην 32,6% θαη 51,5% ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο πεηξειαίνπ 
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δηαηίζεηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ βηνκεραληθνχ 

θιάδνπ θαη ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ αληίζηνηρα. 

Γηάγξακκα 1: Πνζνζηά Γηάζεζεο Ζκεξήζηα Παξαγσγήο Πεηξειαίνπ αλά 

Οηθνλνκηθό Κιάδν (2003) 

 

Πεγή: International Energy Agency 

Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επηηπγράλεηαη αξρηθά απφ ηνλ 

Michael Faraday, ν νπνίνο εθεχξε ηελ πξψηε ππνηππψδε ειεθηξηθή 

γελλήηξηα (κέζα 19
νπ

 αηψλα). Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε νδήγεζε ζηε 

ιεηηνπξγία ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχζαλ σο επί ην πιείζηνλ βάζεη πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ηέιε 19
νπ

 

αηψλα), ελψ ν πξψηνο ζηαζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ν νπνίνο 

έθαλε εμ νινθιήξνπ ρξήζε ζηεξεψλ πδξνγνλαλζξάθσλ δελ άξγεζε λα ηεζεί 

ζε ιεηηνπξγία (1920) ζηηο Ζ.Π.Α. 

Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2
νπ

 Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

ήηαλ ξαγδαία κε ζπλέπεηα ε απνθηεζείζα ηερλνγλσζία απφ ηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα λα νδεγήζεη ηειηθά ζηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ ζηαζκνχ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνκηθή ελέξγεηα (1953).  

Ζ εθηελήο ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο δηάθνξνπο 

παξαγσγηθνχο θιάδνπο εγθαηληάδεηαη κε ηελ εθεχξεζε ηεο πξψηεο 

ειεθηξηθήο κεραλήο γηα βηνκεραληθή ρξήζε (1837). ηε ζπλέρεηα (αξρέο 20
νπ
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αηψλα) αθνινπζεί κηα ξαγδαία αλάπηπμε ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ – 

ειεθηξηθφ ζίδεξν (1903), ειεθηξηθφ πιπληήξην ξνχρσλ (1903), ειεθηξηθή 

ζθνχπα (1907), ειεθηξηθή ηνζηηέξα (1909), ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 

θιηκαηηζκνχ (1911), ειεθηξηθφ πιπληήξην πηάησλ (1913), ειεθηξηθφ ςπγείν 

(1913) – ε νπνία εδξαηψλεη ηε ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πιήζνο 

νηθηαθψλ εθαξκνγψλ θαη ζηελ εμάξηεζε ηειηθά ηεο δσήο ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ απφ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα δελ απνηειεί κηα πξσηνγελή κνξθή ελέξγεηαο 

θαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο γίλεηαη ρξήζε άιισλ κνξθψλ ελέξγεηαο 

(πξσηνγελψλ θαη κε). Σν δηάγξακκα 2 παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά ησλ 

δηαθνξεηηθψλ (πξσηνγελψλ θαη κε) κνξθψλ ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Ζ ρξήζε πδξνγνλαλζξάθσλ (πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, άλζξαθαο) γηα 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν, θαιχπηεη πνζνζηφ 

59% ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξθψλ ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γη’ απηφλ ηνλ 

ζθνπφ. Οη ΑΠΔ πεξηιακβάλνληαη εληφο ηεο θαηεγνξίαο «Άιιεο», ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη κφλν ην 4% ηνπ ζπλφινπ. 

Γηάγξακκα 2: πκκεηνρή (%) Πξσηνγελώλ θαη Με Μνξθώλ Δλέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

 

Πεγή: Hydropower: A Key to Prosperity in the Growing World, Bureau of 

Reclamation, United States Dept of Interior 
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1.2 Ζιηαθή Δλέξγεηα 

Οη ζεξκνππξεληθέο αληηδξάζεηο πνπ γίλνληαη ζηνλ ήιην εθιχνπλ 

ελέξγεηα κε ηε κνξθή ηζρπξφηαηεο αθηηλνβνιίαο. Ζ αθηηλνβνινχκελε 

ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαηξνπή 654 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ 

πδξνγφλνπ ζε 650 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ειίνπ αλά δεπηεξφιεπην ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ειηαθήο ζθαίξαο. Ζ δηαθνξά ησλ 4 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ, πνπ 

είλαη έλα κηθξφ κφλν θιάζκα ηεο κάδαο ηεο αξρηθήο πνζφηεηαο πδξνγφλνπ, 

κεηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα κε ηζνδχλακε ζεξκαληηθή αμία 20 ηφλσλ άλζξαθα 

γηα θάζε γξακκάξην πδξνγφλνπ πνπ «ράλεηαη». 

Ζ επηθάλεηα ηνπ ήιηνπ, βξίζθεηαη πεξίπνπ ζε ζεξκνθξαζία 6.000
ν
C. Ζ 

επηθάλεηα ηεο γεο βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία. Έρεη κηα κέζε 

ηηκή 7
ν
C. Σν κέξνο εθείλν ηεο γεο πνπ βιέπεη ηνλ ήιην δέρεηαη κηα ζπλνιηθή 

αθηηλνβνιία, επεηδή αθξηβψο ππάξρεη απηή ε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά, ίζε κε 

173.000 Terra Watts. Ζ ζπλνιηθή ειηαθή ελέξγεηα πνπ θζάλεη ζηελ επηθάλεηα 

ηεο γεο είλαη πεξίπνπ 121.000 TW. Γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ ηεο αλζξσπφηεηαο αξθεί ε εθκεηάιιεπζε ηνπ 0,000001 ηεο 

ελέξγεηαο απηήο κε βαζκφ απφδνζεο 10%. Γελ είλαη ππεξβνιή λα πεη θαλείο 

φηη ε ειηαθή αθηηλνβνιία κπνξεί ηειηθά λα είλαη ε πξψηε ελεξγεηαθή πεγή θαη 

ηδεαηά ε κφλε πεγή γηα ζέξκαλζε, ειεθηξηζκφ θιπ. 

Απηή ε ζχγθξηζε δείρλεη ηελ ηεξάζηηα ελέξγεηα πνπ δέρεηαη ε γε απφ 

ηνλ ήιην – βέβαηα ίδην πνζφ ελέξγεηαο εθπέκπεη ε γε, ην κέξνο πνπ δελ βιέπεη 

ηνλ ήιην πξνο ην δηάζηεκα. 

Σν πξνθαλέζηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο είλαη φηη 

ε ελέξγεηά ηεο παξνπζηάδεη κηα κεγάιε ρξνληθή δηαθχκαλζε κεηαμχ κηαο 

κέγηζηεο ηηκήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επλντθφηεξσλ ζπλζεθψλ ηεο εκέξαο θαη 

ηεο κεδεληθήο ηηκήο πνπ απνθηά ηε λχθηα. Δπηπιένλ ππάξρεη κηα ζεκαληηθή 

δηαθχκαλζε αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ, φπσο θαη αλάινγα κε ηε 

γεσγξαθηθή ζέζε. ηνλ ηζεκεξηλφ είλαη ηξηπιάζηα απ’ φηη ζηηο βνξεηφηεξεο 

ρψξεο, ζηε βφξεηα Δπξψπε ην ρεηκψλα είλαη ην 1/10 ηνπ θαινθαηξηνχ, ελψ 

ζηνλ ηζεκεξηλφ δηαθέξεη θαηά έλα ιφγν 2. Δπίζεο ππάξρεη δηαθχκαλζε θαη 
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ζηε ζρέζε ηεο έκκεζεο πξνο ηελ άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία π.ρ. ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία ην ρεηκψλα ε έκκεζε είλαη ην 85% ηεο νιηθήο αθηηλνβνιίαο.  

Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ 

θζάλεη ζηε γε απνηειεί κηα αξαηή κνξθή ελέξγεηαο π.ρ. ε ζεξκηθή ηζρχο πνπ 

κεηαδίδεηαη κέζσ 1m
2
 ζεξκαηλφκελεο επηθάλεηαο ελφο αηκνιέβεηα είλαη 

πεξίπνπ 35 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ηζρχνο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ζην ίδην εκβαδφλ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο.  

Σα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά (κεηνλεθηήκαηα) – ε ρξνληθή 

δηαθχκαλζε θαη ε ρακειή ππθλφηεηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο – είλαη νη 

θχξηεο αηηίεο γηα ηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ή άιιεο 

ρξήζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο. 

Καηά ηελ δίνδν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ αηκφζθαηξα, έλα 

κέξνο αλαθιάηαη ζην δηάζηεκα ή απνξξνθάηαη, έλα κέξνο δηαρέεηαη θαη 

ραξαθηεξίδεηαη ζαλ δηάρπηε αθηηλνβνιία, ελψ ην ππφινηπν ραξαθηεξίδεηαη 

ζαλ άκεζε αθηηλνβνιία. Σν άζξνηζκα ησλ δχν (δηάρπηεο θαη άκεζεο) 

ραξαθηεξίδεηαη ζαλ νιηθή αθηηλνβνιία. 

Σν αλ φκσο ν ήιηνο κπνξεί λα δψζεη φιε ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα έλαλ θφζκν πνπ ζα αλαπηχζζεηαη ζπλερψο, εμαξηάηαη απφ ηνπο ηξφπνπο 

πνπ ππάξρνπλ ή ζα βξεζνχλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. 

Ζ ειηαθή ελέξγεηα ινηπφλ, αμηνπνηείηαη είηε κε παζεηηθέο κεζφδνπο 

(παζεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο βάζεη ζσζηνχ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ, 

θαηάιιεινπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζεξκηθήο κφλσζεο, δηάηαμεο δνκηθψλ φγθσλ 

θαη θαηάιιεισλ δνκηθψλ πιηθψλ), είηε κε δηάθνξεο κεζφδνπο κεηαηξνπήο ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε άιιεο ρξήζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο. Απηφ είλαη 

δπλαηφ κε δηάθνξεο κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηηο θσηνρεκηθέο, ηηο θσηνζεξκηθέο θαη ηηο 

θσηνειεθηξηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο είλαη θαη νη πην ελδηαθέξνπζεο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε.  
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1.2.1 Φσηνρεκηθέο Μέζνδνη 

Ζ θαηεγνξία απηή κεζφδσλ  βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ, πνπ ηα 

πξντφληα ηνπο απνηεινχλ ηηο πξψηεο χιεο γηα ηελ εχθνιε παξαγσγή ρξήζηκσλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο. 

Ζ θπξηφηεξε κνξθή ρεκηθήο κεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

είλαη ε θσηνβηνρεκηθή κεηαηξνπή. Οξηζκέλνη βηνινγηθνί νξγαληζκνί, θπξίσο 

ηα θπηά ζπλζέηνπλ θαξβνμχιην απφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη λεξφ 

απνξξνθψληαο έλα πνζφ απφ ηελ πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία θαη 

απνζεθεχνληάο ηε ζε ρεκηθέο ζπλζέζεηο.  

Ζ γεληθή κνξθή ηεο θσηνζχλζεζεο είλαη: 

Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα + Νεξό + Ζιηαθή Αθηηλνβνιία = Καξβνμύιην + Ομπγόλν 

  ήκεξα ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψλεηαη: 

 Α) ηε θσηνειεθηξφιπζε ηνπ λεξνχ γηα ηελ παξαγσγή H2 γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ θαχζηκν. Οη απνδφζεηο κεηαηξνπήο πνπ επηηπγράλνληαη 

εδψ θηάλνπλ ην 2%. 

 Β) ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αλάπηπμε θαηάιιεισλ θπηψλ γηα ηελ 

παξαγσγή θαχζηκεο μπιείαο (βηνκάδα). Ζ απφδνζε ηεο κεηαηξνπήο ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη πεξίπνπ 0,5% - 2%. 

1.2.2 Φσηνζεξκηθέο Μέζνδνη 

Ζ αθηηλνβνινχκελε απφ ηνλ ήιην ελέξγεηα θαη γεληθά ε ελέξγεηα 

αθηηλνβνιίαο, φηαλ πέθηεη πάλσ ζε κηα καχξε επηθάλεηα απνξξνθάηαη θαηά 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απφ ηελ επηθάλεηα απηή. Σν θαηλφκελν ηεο 

απνξξφθεζεο είλαη αξθεηά πνιχπινθν θαηλφκελν, φκσο ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα είλαη ε αθηηλνβνινχκελε ελέξγεηα φισλ ησλ κεθψλ θχκαηνο, ή 

νπνία είλαη ελέξγεηα πνιχ πςειήο πνηφηεηαο, φηαλ πξνέξρεηαη απφ πνιχ 

πςειή ζεξκνθξαζία, φπσο είλαη απηή ηεο επηθάλεηαο ηνπ ειίνπ, 

ππνβαζκίδεηαη ζε ζεξκφηεηα πςψλνληαο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο πνπ 

ηελ απνξξνθά.  
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ην θαηλφκελν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εθιεθηηθή δηαπεξαηφηεηα ηνπ ηδακηνχ (ην γεγνλφο δειαδή φηη ην ηδάκη είλαη 

δηαπεξαηφ ζε αθηηλνβνιία κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο αιιά φρη ην αληίζηξνθν) 

ζηεξίδνληαη νη θσηνζεξκηθέο κέζνδνη κεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

Οη ζπζθεπέο πνπ αλαιακβάλνπλ απηή ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ζε 

ζεξκφηεηα νλνκάδνληαη ζπιιέθηεο θαη είλαη δχν ηχπσλ: επίπεδνη θαη 

ζπγθεληξσηηθνί. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη φηη νη επίπεδνη ζπιιέθηεο 

εθκεηαιιεχνληαη ηελ νιηθή αθηηλνβνιία ελψ νη ζπγθεληξσηηθνί κφλν ηελ 

άκεζε. 

Οη επίπεδνη ζπιιέθηεο ρσξίδνληαη αλάινγα κε ην εξγαδφκελν κέζν ζε 

ζπιιέθηεο αέξα θαη πγξνχ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζήκεξα 

δηαζέζηκσλ ζπιιεθηψλ είλαη πγξνχ, ελψ νη ζπιιέθηεο αέξα είλαη αθφκα ζην 

ζηάδην ηεο αλάπηπμεο. Παξαιιαγέο ησλ ζπιιεθηψλ πξνθχπηνπλ αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ δηάθαλσλ θαιπκκάησλ (θαλέλα, έλα ή δχν) θαη ην είδνο ηεο 

απνξξνθεηηθήο επηθάλεηαο (απιή, κε εηδηθή βαθή, επηθάιπςε κε επηιεθηηθή 

νπζία). Ζ πην θνηλή εθαξκνγή ηνπο είλαη ζηνπο θνηλνχο ειηαθνχο 

ζεξκνζίθσλεο. 

Οη ζπγθεληξσηηθνί ζπιιέθηεο δηαθξίλνληαη ζε γξακκηθήο θαη 

ζεκεηαθήο εζηίαο θαη αμηνπνηνχλ κφλν ηελ άκεζε αθηηλνβνιία, γεγνλφο πνπ 

ηνπο θαζηζηά αθαηάιιεινπο γηα ηα βφξεηα θιίκαηα. ηνπο ζπιιέθηεο απηνχο 

ε ειηαθή αθηηλνβνιία ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ δέθηε πνπ έρεη θαηάιιειν ζρήκα 

θαη δηαζηάζεηο θαη ηνπνζεηείηαη ζηελ εζηία. Γεληθά νη ζπγθεληξσηηθνί 

ζπιιέθηεο πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηελ θίλεζε ηνπ ήιηνπ, ψζηε ν νπηηθφο 

ηνπο άμνλαο λα ζηνρεχεη ηνλ ήιην. Οη ζεκεηαθήο εζηίαο απαηηνχλ νδήγεζε 

γχξσ απφ δχν άμνλεο ελψ νη γξακκηθήο εζηίαο γχξσ απφ ηνπιάρηζηνλ έλαλ 

άμνλα. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο εζηίαο (γξακκηθή ή ζεκεηαθή), ηελ θίλεζή 

ηνπο (έλαο ε δχν άμνλεο), ην είδνο ηνπ δέθηε (θηλεηφο ή αθίλεηνο) θιπ. 

πξνθχπηεη κηα κεγάιε πνηθηιία ιχζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην 

αλάπηπμεο, πεηξακαηηθνχ ειέγρνπ ή ζηα ζηάδηα ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. 

Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο ηηο ιχζεηο είλαη: 
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Α) χλζεηνο Παξαβνιηθφο πγθεληξσηηθφο πιιέθηεο (Compound 

Parabolic Concentrating Collector) 

B) Οδεγνχκελνο ζε έλαλ άμνλα Παξαβνιηθφο πιιέθηεο (Tracking 

Parabolic Collector) 

Γ) Σν χζηεκα Κεληξηθνχ Πχξγνπ 

1.2.3. Φσηνειεθηξηθέο Μέζνδνη 

Ζ ειηαθή ελέξγεηα κπνξεί λα κεηαηξαπεί απεπζείαο ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα κε ηε βνήζεηα ηξηψλ θπξίσο δηαδηθαζηψλ: ηεο ζεξκνειεθηξηθήο, ηεο 

ζεξκηνληθήο θαη ηεο θσηνβνιηατθήο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρσξίο ηε 

κεζνιάβεζε ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ θαη ζεξκνδπλακηθψλ θχθισλ ή θηλνχκελσλ 

κεξψλ. 

1. Ζ πξψηε βαζίδεηαη ζην ζεξκνειεθηξηθφ θαηλφκελν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

ζέξκαλζε απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία κηαο κεηαιιηθήο πιάθαο πνπ είλαη 

ζπγθνιιεκέλε ζε δχν ειεθηξφδηα απφ δηαθνξεηηθά ζεξκνειεθηξηθά 

πιηθά. ηα ςπρξά άθξα ησλ ειεθηξνδίσλ αλαπηχζζεηαη ηάζε, ζπλήζσο 

ιίγσλ δεθάησλ ηνπ volt, πνπ εμαξηάηαη απφ ην πιηθφ ησλ ειεθηξνδίσλ θαη 

απφ ηε δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο σο πξνο ηε κεηαιιηθή πιάθα. 

Ζ πην ρακειή ζεξκνθξαζία πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ πξάμε 

έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη ε ζεξκνθξαζία πνπ επηηπγράλεηαη κε έλαλ απιφ 

ειηαθφ ζπιιέθηε ρσξίο πνιιαπιαζηαζκφ, φπνπ ζαλ ππνπξντφλ κπνξνχκε λα 

πάξνπκε απφ ηνλ ζπιιέθηε απηφ δεζηφ λεξφ ζεξκνθξαζίαο 50-60
ν
C. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ελεξγεηαθή απφδνζε πεξίπνπ 1%. Γηα ηε 

ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ ηειεπηαίνπ ζεξκνειεθηξηθνχ δεχγνπο, ην πην θαηάιιειν 

δεχγνο πιηθψλ είλαη ην θξάκα βηζκνπζίνπ – αληηκνλίνπ θαη ν αληηκνληνχρνο 

ςεπδάξγπξνο. 

2. Ζ δεχηεξε δηαδηθαζία θσηνειεθηξηθήο κεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο βαζίδεηαη ζην ζεξκηνληθφ θαηλφκελν, ζηε ζέξκαλζε δειαδή 

κηαο κεηαιιηθήο πιάθαο ππφ θελφ, ψζηε λα εθπέκπνληαη ειεθηξφληα απφ 
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ηελ επηθάλεηά ηεο. Έηζη κηα κεηαιιηθή πιάθα/ειεθηξφδην πνπ ζεξκαίλεηαη 

θνληά ζε έλα άιιν ειεθηξφδην πνπ ςχρεηαη είλαη δπλαηφ λα απνηειέζνπλ 

κηα ζεξκηνληθή γελλήηξηα. Απφ ην ζεξκηνληθφ ειεθηξφδην θεχγνπλ 

ειεθηξφληα ηα νπνία νδεγνχληαη ζην ςπρψκελν ειεθηξφδην. Έηζη ην 

πξψην γίλεηαη θάζνδνο θαη ην δεχηεξν γίλεηαη άλνδνο. Δίλαη ινηπφλ 

δπλαηφ φηαλ ζπλδεζνχλ κε εμσηεξηθφ θνξηίν λα απνδνζεί ειεθηξηθφ 

ξεχκα. 

Γηα ηελ ππεξλίθεζε ηνπ έξγνπ εμφδνπ ησλ ειεθηξνλίσλ απαηηείηαη ε 

ζέξκαλζε ηνπ κεηάιινπ ζε πνιχ κεγάιε ζεξκνθξαζία. ε πιάθεο απφ θαζαξά 

κέηαιια ε ζεξκνθξαζία ρξεηάδεηαη λα θζάζεη ηνπο 2.000-2.700
ν
C θαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξέπεη λα γίλεη ηζρπξή ελίζρπζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, π.ρ. κε ζπγθεληξσηηθνχο θαθνχο, πεξίπνπ ρίιηεο θνξέο. Αλ ζην 

θελφ ηεο δηάηαμεο γίλεη εηζαγσγή αηκψλ ελφο επθφισο ηνληδφκελνπ ζηνηρείνπ, 

π.ρ. θαηζίνπ, ε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηεο γελλήηξηαο κπνξεί λα κεησζεί 

ζηνπο 1.200
ν
C. 

Ζ ζεσξεηηθή απφδνζε ησλ ζεξκηνληθψλ γελλεηξηψλ βξίζθεηαη γχξσ 

ζην 30%. ηελ πξάμε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απνδφζεηο 6 έσο 8%. 

3. Ζ ηξίηε δηαδηθαζία θσηνειεθηξηθήο κεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο είλαη κηα θαζαξά θσηνληθή κέζνδνο, αθνχ ε παξαγφκελε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα πξνέξρεηαη θαηεπζείαλ απφ ηα θσηφληα ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο. Δίλαη ε κέζνδνο κε ηηο πην αμηφινγεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο. 

Σα ειηαθά (θσηνβνιηατθά) ζηνηρεία (ειηαθέο θπςέιεο, ειηαθά 

θχηηαξα) απνηεινχληαη απφ έλαλ εκηαγσγφ, κε πξνζαξκνζκέλα ειεθηξφδηα 

ζηελ εκπξφο θαη πίζσ φςε. Αλ ζε νξηζκέλνπο εκηαγσγνχο πξνζηεζεί πνιχ 

κηθξή πνζφηεηα (έλα πεξίπνπ κέξνο ζην εθαηνκκχξην) απφ άιια φκνηα 

ζηνηρεία, πνπ έρνπλ φκσο έλα πεξηζζφηεξν ή έλα ιηγφηεξν ειεθηξφλην απφ ηνλ 

εκηαγσγφ, θαηαζθεπάδνληαη δχν ηχπνη εκηαγσγψλ. Ο ηχπνο N θαη ν ηχπνο P. 

Π.ρ. ηχπνο N: ππξίηην + αξζεληθφ – έλα επηπιένλ ειεθηξφλην. Σχπνο P: 

ππξίηην + βφξην – έλα ιηγφηεξν ειεθηξφλην. 
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Αλ δπν ιεπηά ζηξψκαηα απφ ηνπο δχν ηχπνπο ηνπνζεηεζνχλ ην έλα 

πάλσ ζην άιιν θαη εθηεζνχλ ζε ειηαθή αθηηλνβνιία, , ηφηε παξαηεξείηαη φηη 

ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα ησλ δχν ζηξσκάησλ εκθαλίδεηαη ξνή 

ειεθηξνλίσλ. Φσηφληα πνπ έρνπλ ελέξγεηα πάλσ απφ έλα φξην είλαη ηθαλά λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην θαηλφκελν απηφ. Γηα ην ππξίηην ην φξην απηφ είλαη 1,1 

ειεθηξνληθά βνιη (eV) πνπ αληηζηνηρεί ζε κήθνο θχκαηνο 1.100nm. 

Μεγαιχηεξα κήθε θχκαηνο πξνθαινχλ κφλν αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Ζ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ αλαπηχζζεηαη εμαξηάηαη απφ ην εκβαδφλ 

ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ζε ελεξγά θσηφληα. 

Ζ ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ έλα θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν ππξηηίνπ είλαη 

πεξίπνπ 16% ηεο ηζρχνο ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

Θεσξεηηθά ε κέγηζηε ελεξγεηαθή απφδνζε αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 24%. Ζ 

ππεξζέξκαλζε πξνθαιεί ζεκαληηθή κείσζε ηεο απφδνζεο γη’ απηφ είλαη 

απαξαίηεην λα ππάξρεη έλα είδνο ςχμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα είλαη έλα παξαπξντφλ ελέξγεηαο, γηα ηε ζέξκαλζε λεξνχ. Ζ 

ελεξγεηαθή απφδνζε πνπ αλαθέξζεθε, αλαθέξεηαη ζε κνλνθξπζηαιιηθά 

ζηνηρεία, πνπ φκσο δπζηπρψο θαηαζθεπάδνληαη πάξα πνιχ δχζθνια θαη είλαη 

πνιχ αθξηβά. Σα πνιπθξπζηαιιηθά ζηνηρεία έρνπλ κεησκέλε ελεξγεηαθή 

απφδνζε άιια έρνπλ ρακειφηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο.  

Σα κφλα είδε ειηαθψλ θπηηάξσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζήκεξα 

βηνκεραληθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο είλαη απφ 

ππξίηην (κνλνθξπζηαιιηθφ, πνιπθξπζηαιιηθφ θαζψο θαη απφ άκνξθν). Ζ 

απφδνζή ηνπο είλαη πεξίπνπ 10-14%. Ζ απφδνζε ησλ ειηαθψλ ζηνηρείσλ 

ππξηηίνπ δε κπνξεί λα ππεξβεί ζεσξεηηθά ην 20% πεξίπνπ. Με δηάθνξα 

πιενλεθηηθφηεξα πιηθά, φκσο εκηαγσγνί κε βάζε ην θάδκην, ην γεξκάλην ή 

άιια κέηαιια, θαζψο θαη δηάθνξα ζπζηήκαηα δηάηαμήο ηνπο κπνξνχκε λα 

έρνπκε κεγαιχηεξν βαζκφ απφδνζεο (35% ή 65% ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο) 

φκσο αθφκε βξίζθνληαη κφλν ζην ζηάδην ηεο έξεπλαο. Ζ έξεπλα πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε κεηαμχ άιισλ θαη ζηε κείσζε ηνπο θφζηνπο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ, ζπλερίδεηαη θαη ππφζρεηαη πνιιά. 
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πγθξηλφκελν κε ηηο θαζηεξσκέλεο πεγέο θαη κεζφδνπο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ ειηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη 

ζαθψο απαγνξεπηηθφ, ηνπιάρηζηνλ γηα κεγάιεο ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο. 

Γηα εηδηθφηεξεο  φκσο εθαξκνγέο κηθξήο ηζρχνο ε εθινγή ηεο θσηνβνιηατθήο 

κεηαηξνπήο ελδείθλπηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. (π.ρ. ηξνθνδφηεζε 

απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην ειεθηξηθφ 

δίθηπν, φπσο ζηαζκνί ηειεπηθνηλσληαθψλ αλακεηαδφζεσλ ζηηο θνξπθέο 

βνπλψλ, κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί θιπ.). Τπάξρνπλ πάλησο ππφ αλάπηπμε 

αμηφινγα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο θ/β κνλάδσλ. 

Έλα αθφκε πξφβιεκα ησλ θ/β ζπζηεκάησλ είλαη ν εηεξνρξνληζκφο 

κεηαμχ παξαγσγήο θαη δήηεζεο ηεο ελέξγεηαο. Απαηηείηαη επνκέλσο ε 

ελδηάκεζε απνζήθεπζή ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έρνπλ 

πξνηαζεί πνιιέο κέζνδνη απνζήθεπζεο φπσο ειεθηξφιπζε λεξνχ γηα ηελ 

παξαγσγή θαχζηκνπ πδξνγφλνπ, ε αλχςσζε λεξνχ ζε ηακηεπηήξεο θιπ. 

Πξαθηηθά φκσο πεξηζζφηεξν εθαξκφζηκε εμαθνινπζεί λα είλαη ε θφξηηζε 

ειεθηξνρεκηθψλ ζπζζσξεπηψλ, ην θφζηνο ηνπο φκσο είλαη ζπλήζσο κεγάιν. 

πλνπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη ηα εμήο: 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο θαη ειεχζεξα δηαζέζηκε 

 Αθζνλία πξψηεο χιεο γηα θαηαζθεπή Φ/Β ζηνηρείσλ 

 Σα Φ/Β ζηνηρεία έρνπλ ζρεδφλ απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο 

 Γελ ππάξρνπλ θηλνχκελα κέξε θαη επνκέλσο δελ πθίζηαηαη αλάγθε επίβιεςεο 

θαη ζπληήξεζεο 

 Αλεμαξηεζία απφ θαχζηκα θαη κεγάια δίθηπ δηαλνκήο 

 Απιφηεηα θαη αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο 



16 

 

 Γελ ξππαίλεηαη ην πεξηβάιινλ, δελ πξνθαιείηαη ζφξπβνο, δελ δεκηνπξγνχληαη 

άρξεζηα παξαπξντφληα 

 Καηάιιειε γηα θάιπςε κηθξψλ θνξηίσλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

 Μεγάιε αλαινγία ηζρχνο πξνο βάξνο (~100W/kg), πνπ είλαη ζεκαληηθή 

ηδηφηεηα γηα ηηο δηαζηεκηθέο εθαξκνγέο 

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Μεγάιν θφζηνο παξαζθεπήο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ (απαγνξεπηηθφ γηα 

εθαξκνγέο κεγάιεο ηζρχνο) 

 Δηεξνρξνληζκφο κεηαμχ παξαγσγήο θαη δήηεζεο ελέξγεηαο (απαίηεζε γηα 

ελδηάκεζε απνζήθεπζε κέξνπο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – 

πξφζζεηε δαπάλε) 

 Κάιπςε κεγάιεο επηθάλεηαο εδάθνπο γηα ηνπνζέηεζε ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο 

ιφγσ ηεο ρακειήο έληαζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

 

1.2.3.1 Καηεγνξηνπνίεζε Φ/Β πζηεκάησλ 

Α. Φ/Β πζηήκαηα ζπλδεδεκέλα κε ην δίθηπν 

Γηαθξίλνληαη ζε ζπζηήκαηα: 

 Μηθξήο Ηζρχνο Αηρκήο 

 Μέζεο Ηζρχνο Αηρκήο 

 Μεγάιεο Ηζρχνο Αηρκήο 

Β. Απηόλνκα Φ/Β πζηήκαηα 

 Δίλαη απηά πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλα κε άιιεο πεγέο (παξαδνζηαθέο ή κε) 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ηζρχνο. Σα βαζηθά ηνπο κέξε είλαη: 

 Α. Φ/Β Πεδίν                                Φ/Β Πιαίζηα 
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                                   πζηήκαηα ηήξημεο 

                                   Καισδηψζεηο 

 Β. Μνλάδα Μεηαηξνπήο Ηζρχνο     Ζιεθηξνληθά Διέγρνπ 

             Μεηαζρεκαηηζηήο DC/AC 

 Γ. πζζσξεπηήο 

 Γ. Φνξηίν (δήηεζε)          Φσηηζκφο, Φπγείν, Καηαςχθηεο, TV θιπ. 

1.2.3.2 Δθαξκνγέο Απηόλνκσλ Φ/Β πζηεκάησλ  

Οη θπξηφηεξεο εθαξκνγέο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ είλαη νη εμήο: 

1. Φάξνη θαη ζεκαδνχξεο ζαιαζζίσλ νδψλ 

2. Σειεπηθνηλσλίεο 

 Σειεθσληθφ δίθηπν δπζπξφζηησλ / απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ 

 Αλακεηαδφηεο ηειεφξαζεο 

 Αλακεηαδφηεο FM 

 Αλακεηαδφηεο κηθξνθπκάησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

 Σειέθσλν εζληθψλ νδψλ 

 Σειεπηθνηλσλίεο Δ.Γ. (δίθηπα, αλακεηαδφηεο, πνκπνί) 

3. Μνλάδεο αλαγλψξηζεο – πξνεηδνπνίεζεο 

 Αληζφπεδεο δηαβάζεηο ζηδεξνδξφκνπ 

 εκάλζεηο νδψλ 

 Φσηεηλά ζήκαηα 

4. Μεηξεηηθέο δηαηάμεηο θιπ. 

 εηζκνγξάθνη 
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 Μεηξεηέο θπθινθνξίαο 

5. Ζιεθηξνδφηεζε θαηνηθηψλ, νηθηζκψλ, camping, θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ  

6. Άληιεζε – Άξδεπζε 

1.2.3.3 ρεδίαζε Φ/Β πζηήκαηνο 

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε: 

Η. Σν είδνο ρξήζεο θαηνηθίαο (μελώλα, κνλήο, νηθηζκνύ, camping) 

 Μφληκε – Γεπηεξεχνπζα (εμνρηθή) 

 Μήλεο / εκέξεο θαηνίθηζεο 

 Απαηηνχκελε Απηνδπλακία 

ΗΗ. Ο νηθηαθόο εμνπιηζκόο θαη ε ρξήζε ηνπ 

 Δίδνο ζπζθεπψλ 

 Ηζρχο ζπζθεπψλ 

 Υξνληθή δηάξθεηα ρξήζεο ζπζθεπψλ 

 Υξνληθφ ζεκείν ρξήζεο ζπζθεπψλ 

ΗΗΗ. Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο (γεσγξαθηθή θαη 

ηνπνγξαθηθή) 

 Έληαζε ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε δηάθνξα επίπεδα (ελεξγεηαθφ δπλακηθφ) 

 Υξνληθή δηαθχκαλζε ηεο έληαζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

 Γηαζέζηκνο ρψξνο εγθαηάζηαζεο (πξνζαλαηνιηζκφο, ζθίαζε, αιιεινζθίαζε) 

1.3 Αηνιηθή Δλέξγεηα 

Οη αέξηεο κάδεο ηεο αηκφζθαηξαο, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ 

ζπλερψλ κεηαβνιψλ ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο, θηλνχληαη θαη απνηέιεζκα 

απηήο ηεο θίλεζεο είλαη ν άλεκνο. ηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ άλεκν 
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είλαη ε δηεχζπλζε θαη ε ηαρχηεηά ηνπ. Γχν βαζηθά θαηλφκελα ζπληεινχλ ζηε 

δεκηνπξγία ησλ αλέκσλ. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ε πεξηζηξνθή ηεο γεο. 

Απφ ζεξκνδπλακηθή άπνςε ν άλεκνο είλαη πεγή ελέξγεηαο πςειήο 

πνηφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα πξνζθέξεηαη γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη γεληθά γηα κεηαηξνπή ζε κεραληθή ελέξγεηα. Γε κνιχλεη ην 

πεξηβάιινλ θαη νη κφλεο νπζηαζηηθά αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε αηνιηθψλ κεραλψλ είλαη δηαηαξαρέο ζηε ιήςε ζεκάησλ απφ 

ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε θιπ, επίδξαζε πνπ μεπεξληέηαη κε ρξήζε πηεξπγίσλ 

απφ fiberglass ή μχιν, ε ηνπνζέηεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζε θάπνηα 

απφζηαζε. Ζ ηερλνινγία εθκεηάιιεπζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηα είλαη γλσζηή. 

κσο κεηνλέθηεκα είλαη φηη είλαη αξαηή κνξθή ελέξγεηαο, ζπγθξηλφκελε κε 

ηελ ξνή ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ νη κνξθέο ελέξγεηαο πνπ 

θπξηαξρνχλ ζήκεξα, γεγνλφο αξλεηηθφ γηα ην θφζηνο ηεο παξαγφκελεο 

ελέξγεηαο. Δπίζεο κεγάιν κεηνλέθηεκα, ίζσο ην κεγαιχηεξν, είλαη ε 

ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ θαη επνρηαθά αιιά θαη ζε 

κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί αλάγθε είηε 

απνζήθεπζεο, είηε χπαξμεο ζπκπιεξσκαηηθήο πεγήο ελέξγεηαο, είηε 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ κε άιιν ηξφπν, αλάινγα κε ηελ 

εθαξκνγή, κε πξνθαλείο αξλεηηθέο ιεηηνπξγηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. 

Ζ ηνπνγξαθία επίζεο ηνπ εδάθνπο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επηβξάδπλζε θαη ζηελ επηηάρπλζε ή ηηο παξεθθιίζεηο ηνπ αλέκνπ. Βνπλά, 

ιφθνη, θνξπθνγξακκέο, ή πιαγηέο έρνπλ κεγάιε επίδξαζε ζην πξνθίι ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ. Οη επλντθφηεξεο πεξηνρέο γηα αηνιηθή εθκεηάιιεπζε 

είλαη θνξπθνγξακκέο ρακειψλ επηκεθψλ ιφθσλ, παξάιιεισλ πξνο ηελ αθηή, 

κε κέηξηεο θαη πξννδεπηηθέο θιίζεηο θαη ρσξίο επίπεδν κέξνο ζηελ θνξπθή. 

ηηο πεξηνρέο απηέο ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο κπνξεί λα θζάζεη ην 60-80%. 

1.3.1 Υαξαθηεξηζηηθά θαη Καηεγνξίεο ησλ αλεκνγελλεηξηώλ 

       Μέρξη ζήκεξα έρεη επηλνεζεί θαη θαηαζθεπαζηεί κηα κεγάιε πνηθηιία 

αηνιηθψλ κεραλψλ, πνπ γηα ηελ παξνπζίαζε θάζε κηαο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζέγγηζε. Μηα θαη’ αξρήλ ηαμηλφκεζε ησλ αηνιηθψλ κεραλψλ σο πξνο ηα 

βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ν ρσξηζκφο ζε δχν θαηεγνξίεο, ε κία λα 
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πεξηιακβάλεη ηηο α/θ νξηδνληίνπ άμνλα θαη ε άιιε ηηο α/θ θαηαθφξπθνπ 

άμνλα. Καη ζηηο δχν θαηεγνξίεο μερσξίδνπκε α/θ κε κηθξή θαη κεγάιε 

«ζηηβαξφηεηα» (solidity). Ο φξνο «ζηηβαξφηεηα» καο δίλεη ηνλ ιφγν ηεο 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ησλ πηεξπγίσλ πξνο ηε κεησπηθή επηθάλεηα ζάξσζεο 

ηεο πηεξσηήο. 

 Οη α/θ νξηδνληίνπ άμνλα κε κεγάιε ζηηβαξφηεηα έρνπλ κεγάιν αξηζκφ 

πιαηηψλ κεηαιιηθψλ πηεξπγίσλ, φπσο ν πνιππηέξπγνο α/θ «ακεξηθάληθνπ» 

ηχπνπ. Λεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ αεξνδπλακηθή άλσζε θαη είλαη ζπλήζσο 

βαξηέο θαηαζθεπέο. Έηζη έρνπλ ζρεηηθά ρακειφ αλψηαην φξην κεγέζνπο 

θαηαζθεπήο. Ζ αεξνδπλακηθή αιιειεπίδξαζε ησλ πηεξπγίσλ είλαη ζρεηηθά 

κεγάιε θαη επηβάιιεη έλαλ εζσηεξηθφ πεξηνξηζκφ γηα ηηο ξνπέο θαη ηηο 

ηαρχηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε πςειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ. Απηνί 

νη α/θ είλαη αξγφζηξνθνη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα άληιεζε. 

 Αλ ηα πηεξχγηα θαηαζθεπαζηνχλ κε δηαηνκή θαλνληθήο αεξνηνκήο, 

γεγνλφο πνπ ζα απμήζεη ηελ άλσζε θαη ζα κεηψζεη ηελ αληίζηαζε, θαη αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο πηεξπγίσλ, έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλνληαη ζρεηηθά θαλνληθέο ζπλζήθεο ξνήο ηνπ αλέκνπ, πνπ 

δηαηαξάζζνληαη απφ ην πηεξχγην πνπ πξνεγείηαη θαηά ηελ πεξηζηξνθή, ζα 

έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα α/θ πνιχζηξνθνπο, θαζψο θαη κε πςειφηεξεο ηηκέο 

ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο ηνπο. Απηνί νη α/θ είλαη θαηάιιεινη γηα 

ειεθηξνπαξαγσγή. 

 Γηα ειεθηξνπαξαγσγή πην θαηάιιεινη α/θ, είλαη νη πνιχζηξνθνη, 

κηθξήο ζηηβαξφηεηαο, νξηδφληηνπ άμνλα θαη νη αληίζηνηρνη θαηαθφξπθνπ 

άμνλα ηχπνπ Darrieus.  Σα βαζηθά ηνπο κέξε είλαη ε πηεξσηή ή δξνκέαο ή 

ξφηνξαο (rotor), ν ρψξνο ησλ κεραληζκψλ (nacelle) θαη ν πχξγνο (ππιψλαο) 

ζηήξημεο (tower). 

 ηηο α/γ νξηδφληηνπ άμνλα ν δξνκέαο απνηειείηαη απφ δχν ή ηξία 

πηεξχγηα, κε πιηθφ θαηαζθεπήο αινπκίλην, μχιν πιαζηηθφ ή fiberglass, κε 

δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο θιίζεο ησλ πηεξπγίσλ, νιφθιεξσλ ή κφλν ηνπ 

άθξνπ ηνπο (pitch control), κε θαηάιιειν κεραληζκφ, ηνπνζεηεκέλν ζπλήζσο 

ζην ρψξν κπξνζηά απφ ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο. Ο δξνκέαο αλάινγα κε ηελ 
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θαηαζθεπή ηνπνζεηείηαη αλάληε ή θαηάληε ηνπ πχξγνπ ζηήξημεο θαη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Ο δξνκέαο πεξηζηξέθεη ηνλ άμνλα ηεο α/γ πνπ εδξάδεηαη ζην θηβψηην 

ησλ κεραληζκψλ, φπνπ ππάξρνπλ ν πνιιαπιαζηαζηήο ζηξνθψλ, ε 

ειεθηξνγελλήηξηα, ην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη ν κεραληζκφο πέδεζεο. Ζ 

γελλήηξηα κπνξεί λα είλαη ζπλερνχο ε ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, ζχγρξνλε ή 

αζχγρξνλε. Οη αζχγρξνλεο γελλήηξηεο είλαη γεληθά πην απιήο θαηαζθεπήο θαη 

πην νηθνλνκηθέο, ιεηηνπξγνχλ κφλν παξάιιεια κε ην δίθηπν (γηαηί παίξλνπλ 

ξεχκα δηέγεξζεο απ’ απηφ) αιιά ε ηζρχο ηνπο πξέπεη λα είλαη κηθξή σο πξνο 

ηελ ηζρχ ηνπ δηθηχνπ. Οη ζχγρξνλεο γελλήηξηεο είλαη ιηγφηεξν νηθνλνκηθέο, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη παξάιιεια κε ην δίθηπν θαη απηφλνκα θαη, 

επεηδή απηνδηεγείξνληαη, ε ηζρχο ηνπο κπνξεί λα είλαη ζπγθξίζηκε κε απηήλ 

ηνπ δηθηχνπ, θαη γηα ηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν απαηηείηαη ξχζκηζε ηζρχνο. Ο 

πχξγνο ζηήξημεο κπνξεί λα είλαη είηε ραιχβδηλνο είηε απφ ζθπξφδεκα. 

 

                 Δηθόλα 1: Αλεκνγελλήηξηα Οξηδόληηνπ Άμνλα 
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ηηο α/γ θαηαθφξπθνπ άμνλα ν δξνκέαο απνηειείηαη απφ δχν ή ηξία 

πηεξχγηα πνπ γηα λα πεξηζηξαθνχλ ρξεηάδνληαη «εμσηεξηθή βνήζεηα», φπσο ε 

ππνβνήζεζε απφ ε/θ ή ζπλδπαζκφ κε κεραληζκφ Savonius. Γελ ρξεηάδνληαη 

αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ξφηνξα σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε πλνήο ηνπ 

αλέκνπ θαη είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ κεραληζκψλ πνπ 

βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο φιεο εγθαηάζηαζεο. Έρνπλ φκσο γεληθά 

κηθξφηεξν ζπληειεζηή ηζρχνο, ε αεξνδπλακηθή ηνπο είλαη ιηγφηεξν 

κειεηεκέλε θαη γεληθά ε ηερλνινγία ηνπο είλαη αθφκε ιηγφηεξν ψξηκε ζε 

ζρέζε κε ηηο α/γ θαηαθφξπθνπ άμνλα. 

 

                    Δηθόλα 2: Αλεκνγελλήηξηα Κάζεηνπ Άμνλα 
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1.3.2 Αηνιηθό Γπλακηθό 

Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ αεξίσλ καδψλ ππνινγίδεηαη ζην 1,5% έσο 

2,5% ηεο πξνζπίπηνπζαο ζην έδαθνο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Γηα ηελ ρψξα καο 

απηφ ην δηαζέζηκν ζηε θχζε αηνιηθφ δπλακηθφ ππνινγίδεηαη απφ ην γηλφκελν 

ηεο κέζεο εηήζηαο έληαζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, πνπ ζηε ρψξα καο είλαη 

πεξί ηα 200 W/m
2
, επί ην εκβαδφλ ηεο, 131.000 km

2
, δειαδή είλαη ηεο ηάμεο 

ησλ 4,5 x 10
12 

 kWh/α. 

Βέβαηα ην κέγεζνο απηφ δελ έρεη πξαθηηθή ζεκαζία. Πξαθηηθή 

ζεκαζία έρεη ην ηερληθά αμηνπνηήζηκν αηνιηθφ δπλακηθφ πνπ είλαη ην κέξνο 

ηνπ θπζηθά δηαζέζηκνπ δπλακηθνχ πνπ κπνξεί λα δεζκεπηεί απφ ηελ εθάζηνηε 

δηαζέζηκε ηερλνινγία. Οη εθάζηνηε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαζνξίδνπλ θαη ην 

κέξνο ηνπ ηερληθά αμηνπνηήζηκνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ πνπ ζπκθέξεη 

νηθνλνκηθά λα αμηνπνηεζεί. 

Σν δηαζέζηκν ζηε θχζε αηνιηθφ δπλακηθφ δηαθέξεη απφ ζέζε ζε ζέζε 

αθφκε θαη γηα πνιχ θνληηλέο πεξηνρέο. Καζψο ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο 

θαζνξίδεη επλντθέο ή φρη πεξηνρέο ην κέγεζνο πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ην 

ηνπηθφ, θπζηθά δηαζέζηκν, αηνιηθφ δπλακηθφ ζε κία ζέζε, πνπ είλαη ε θηλεηηθή 

ελέξγεηα ηνπ αέξα πνπ δηαπεξλά ζε έλα ρξφλν, κηα κνλαδηαία λνεηή επηθάλεηα 

S θάζεηε ζηελ εθάζηνηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ θαη ζε ζηαζεξφ χςνο. Σν 

δπλακηθφ απηφ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:   . Γηα έλα έηνο είλαη 

t=8.760h. 

Σν ηερληθά αμηνπνηήζηκν αηνιηθφ δπλακηθφ εμαξηάηαη απφ ηελ 

θακπχιε ηζρχνο ηεο α/γ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπο αλέκνπ V θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο. Γηα λα εθηηκήζνπκε ην αηνιηθφ δπλακηθφ ζε ηνπνζεζίεο, φπνπ 

δελ έρνπκε θαζφινπ ή έρνπκε ειιηπή αλεκνινγηθά ζηνηρεία, πξνζνκνηάδνπκε 

ηελ πξαγκαηηθή θαηαλνκή ηαρπηήησλ κε κηα ζεσξεηηθή. Απφ κειέηεο πνπ 

έγηλαλ είλαη πιένλ δηεζλψο παξαδεθηφ φηη γηα πεξηνρέο ηεο εχθξαηεο δψλεο ε 

θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ εληάζεσλ ηνπ αλέκνπ, πξνζνκνηάδεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά κε δχν ζεσξεηηθέο θαηαλνκέο, ηελ θαηαλνκή Weibull θαη ηελ 

θαηαλνκή Rayleigh. 
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1.3.3 Οηθνλνκηθή Δμέηαζε 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο αθνινπζείηαη ε κεζνδνινγία πνπ 

ππνινγίδεη ην θφζηνο ηεο παξαγφκελεο kWh ζαλ άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο 

ηζρχνο θαη ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο, ζε ζηαζεξά επξψ, ηεο αηνιηθά 

παξαγφκελεο ειεθηξηθήο kWh γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο πνπ 

παίξλεη ππφςε ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο, θαη βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ ιεγφκελνπ «πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ» (real interest rate). Σν «πξαγκαηηθφ επηηφθην» ιακβάλεη ππφςε ηε 

ζπλδπαζκέλε επίδξαζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηνπ επηηνθίνπ ηεο αγνξάο 

(market rate of interest). Σν πξαγκαηηθφ απηφ επηηφθην IR νξίδεηαη ζαλ ην 

πνζνζηφ θαηά ην νπνίν ην επηηφθην ηεο αγνξάο ππεξβαίλεη ηνλ πιεζσξηζκφ. 

Σειηθά κε ηε κέζνδν απηή ππνινγίδεηαη ε ηξέρνπζα αμία (actualized cost) ηεο 

επέλδπζεο, εθθξάδνληαη δειαδή ζε ζεκεξηλέο ζπλζήθεο νη κειινληηθέο 

δαπάλεο. 

ηνλ αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο πνπ αθνινπζεί 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα κεγέζε: 

BUY: θφζηνο αγνξάο ηεο α/γ (€/kW) 

INST: θφζηνο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο (ζεκέιηα, νδνπνηία θιπ.) 

(€/kW) 

GRID: θφζηνο ζχλδεζεο ηεο α/γ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν (€/kW) 

FOM: εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο (€/kW) 

VOM: θφζηνο απφ απξφβιεπηεο βιάβεο θαη επηζθεπέο (€/kW) 

p: πιεζσξηζκφο (%/a) 

i: επηηφθην (%/a) 

TL: δηάξθεηα δσήο ηεο α/γ (a) 
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Σν νιηθφ θφζηνο TCC ηεο αλεκνγελλήηξηαο αλά kW, εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο είλαη: 

TCC = BUY + INST + GRID (€/kW) 

Σν πξαγκαηηθφ επηηφθην IR είλαη: 

 

Σν νιηθφ θφζηνο TCC αλάγεηαη ζε εηήζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ 

«παξάγνληα εηεζηνπνίεζεο» (annualization factor) α. Ο παξάγνληαο α 

νξίδεηαη ζαλ ην πνζνζηφ ηνπ νιηθνχ θφζηνπο TCC πνπ πξέπεη λα πιεξψλεηαη 

εηεζίσο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο TE ηεο α/γ, γηα λα θαιπθζνχλ νη απνζβέζεηο 

θαη ν ηφθνο. Σν α δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 (/α) 

Έηζη ην εηήζην θφζηνο πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: 

ACC = α x TCC (€/kW/α) 

Καη ην θφζηνο ηεο παξαγφκελεο αηνιηθήο kWh απφ ηε ζρέζε: 

 (€/kWh) 

πνπ fc, ν εηήζηνο ζπληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο. 

πζηήλεηαη γεληθά: 

INST = 0,1 X BUY 

GRID = 0,05 X BUY 

FOM = 0,03 X BUY 

VOM = 0,05 X TPC 
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1.4 Γεσζεξκηθή Δλέξγεηα 

Ζ γε είλαη ζεξκή ζην εζσηεξηθφ ηεο θαη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο είλαη πεξίπνπ ζηαζεξή θαη 

νλνκάδεηαη γεσζεξκηθή βαζκίδα (thermal gradient). Ζ θπζηνινγηθή ηηκή ηεο 

γεσζεξκηθήο βαζκίδαο ζηα πξψηα ρηιηφκεηξα ηεο ιηζφζθαηξαο θπκαίλεηαη απφ 

20 έσο 50
ν
C/km, ελψ ε κέζε ηηκή ηεο ζεσξείηαη 33

ν
C/km. 

Ζ θπζηθή ζεξκηθή ελέξγεηα ηεο γεο, ε νπνία ζχκθσλα κε ην θπζηθφ 

λφκν κεηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο, κεηαδίδεηαη απφ ην ζεξκφ εζσηεξηθφ ηνπ 

πιαλήηε καο πξνο ηελ επηθάλεηα είηε κε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ησλ 

πεηξσκάησλ είηε κε θαηαθφξπθε θίλεζε ξεπζηψλ νλνκάδεηαη γεσζεξκία. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γεσζεξκίαο κεηαδίδεηαη κε ζεξκηθή αγσγή θαη κε 

ξπζκφ ξνήο 0,04-0,06 W/m
2
. Σα εθαηζηεηαθά θαη πδξνζεξκηθά θαηλφκελα απφ 

ηελ άιιε πιεπξά κεηαδίδνπλ ζεξκφηεηα κε ξεχκαηα κεηαθνξάο αιιά 

πεξηνξίδνληαη ζηηο δψλεο θνληά ζηα ζχλνξα ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή έρνπκε ξνή ζεξκφηεηαο κε ηηκέο πνιιαπιάζηεο ηεο κέζεο 

γήηλεο. Σν θαηλφκελν απηφ απνηειεί «γεσζεξκηθή αλσκαιία» θαη ε πεξηνρή 

ραξαθηεξίδεηαη ζαλ «γεσζεξκηθφ πεδίν». 

Ζ ζεξκφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο γεο νθείιεηαη ζηελ αζηξηθή 

πξνέιεπζε ηεο γεο κε ηε ζπλδξνκή ηεο ξαδηελεξγνχ κεηαζηνηρείσζεο 

κεξηθψλ πιηθψλ ηεο. Ο ππξήλαο ηεο ππνινγίδεηαη φηη έρεη ζεξκνθξαζία 

4.000
ν
C πεξίπνπ θαη ν καλδχαο 1.200-1.500

ν
C. Απφ ην αλψηεξν ηκήκα ηνπ 

καλδχα πξνέξρεηαη ην ιησκέλν πέηξσκα (κάγκα) πνπ θζάλεη κεξηθέο θνξέο 

ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, δεκηνπξγψληαο ηηο εληππσζηαθέο εθαηζηεηαθέο 

εθξήμεηο. Σν πιηθφ πνπ θζάλεη ζηελ επηθάλεηα (κίγκα ιεησκέλσλ πιηθψλ ηνπ 

καλδχα θαη ηεο ππεξθείκελεο ιηζφζθαηξαο, αεξίσλ θαη κεξηθψλ 

ζηεξενπνηεκέλσλ πεηξσκάησλ) έρεη ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 600 θαη 1.100
ν
C 

(αλάινγα κε ηελ ρεκηθή ζχζηαζε). Έηζη κεηαθέξνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο, πνπ ζπάληα δηαρένληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαη ηελ 

επηθάλεηα κε ηελ έθξεμε. πλήζσο εγθισβίδνληαη ζε κηθξφ βάζνο θαη 

ελεξγνπνηνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο ππεδαθηθψλ ξεπζηψλ πνπ ζεξκαίλνληαη σο 

ηνπο 400 θαη πιένλ 
ν
C. 
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1.4.1 Σερλνινγία εθκεηάιιεπζεο μεξώλ αηκώλ 

Οη γεσζεξκηθνί ζηαζκνί μεξψλ αηκψλ ιεηηνπξγνχλ σο εμήο: Ο αηκφο 

νδεγείηαη θαηαξρήλ ζ’ έλαλ θπγνθεληξηθφ δηαρσξηζηή, φπνπ απνκαθξχλνληαη 

ηα ζσκαηίδηα λεξνχ. ηε ζπλέρεηα θηιηξάξεηαη γηα λα απνκαθξπλζνχλ 

ηπρφληα ζηεξεά ζσκαηίδηα. Ο αηκφο, φηαλ εηζέξρεηαη ζηνλ ζηξφβηιν, 

βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά ρακειή πίεζε θαη ζεξκνθξαζία (6,5 αηκφζθαηξεο θαη 

200
ν
C) θαη επνκέλσο ε ζρεδίαζε ηνπ ζηξνβίινπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηνπο 

ζχγρξνλνπο αηκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πνιχ 

πςειφηεξεο πηέζεηο θαη ζεξκνθξαζίεο (π.ρ. 20 αηκφζθαηξεο θαη 500
ν
C). Μεηά 

ηνλ ζηξφβηιν ν αηκφο ζπκππθλψλεηαη ζην ςπγείν θαη ην λεξφ ςχρεηαη ζηνπο 

πχξγνπο ςχμεο, φπνπ ηειηθά εμαηκίδεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεξνχ. 

Πεξίπνπ 20% ηνπ ζπκππθλψκαηνο, πνπ πεξηέρεη δηάθνξα ρεκηθά ζπζηαηηθά, 

επαλεγρέεηαη ζε πεγάδηα ζην έδαθνο. 

Οη ζηξφβηινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πεδία μεξνχ αηκνχ, ιφγσ ησλ 

ρακειφηεξσλ πηέζεσλ θαη ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο, έρνπλ απφδνζε 

πεξίπνπ θαηά ην έλα ηξίην κηθξφηεξε απφ ηνπο ζηξνβίινπο ησλ ζπκβαηηθψλ 

ζηαζκψλ.  

Ο ηδαληθφο ζεξκνδπλακηθφο βαζκφο απφδνζεο ελφο θχθινπ πνπ 

παίξλεη ζεξκφηεηα ζε ζεξκνθξαζία T2, απνβάιιεη ζεξκφηεηα ζε ζεξκνθξαζία 

T1 θαη ιεηηνπξγεί κε κηα ζεξκνθξαζία ζπκπχθλσζεο ηνπ εξγαδφκελνπ κέζνπ 

T0, δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  

ηελ πξάμε φκσο γηα ξεπζηά κε ζεξκνθξαζίεο 150 – 200
ν
C, κπνξεί λα 

επηηεπρζνχλ βαζκνί απφδνζεο πεξίπνπ 60% ηνπ ni. Έηζη γηα έλα γεσζεξκηθφ 

ξεπζηφ ζεξκνθξαζίαο ζηελ θεθαιή ηνπ πεγαδηνχ 200
ν
C, ζεξκνθξαζίαο 

ξεπζηνχ επαλέγρπζεο 35
ν
C θαη ζεξκνθξαζίαο ζπκπχθλσζεο 25

ν
C, ν 

πξαγκαηηθφο βαζκφο απφδνζεο ζα είλαη πεξίπνπ 13,5%, ρσξίο λα έρνπλ 

ινγαξηαζηεί νη αλάγθεο ζε ηζρχ ησλ βνεζεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 
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1.4.2 Σερλνινγία εθκεηάιιεπζεο πγξνύ αηκνύ (flash cycles) 

ηνπο γεσζεξκηθνχο ζηαζκνχο πγξνχ αηκνχ έλαο θπγνθεληξηθφο 

δηαρσξηζηήο δηαρσξίδεη ζηελ αξρή ην λεξφ απφ ηνλ αηκφ. Ο αηκφο 

εθηνλψλεηαη ζηνλ ζηξφβηιν, εκψ ζε πνιιέο εθαξκνγέο ην λεξφ δηνρεηεχεηαη 

ζε εμαηκηζηήξα εθηφλσζεο (flash evaporator), ρακειήο πίεζεο θαη ν 

παξαγφκελνο αηκφο εθηνλψλεηαη ζηε βαζκίδα ρακειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

1.4.3 Σερλνινγία εθκεηάιιεπζεο δεζηώλ λεξώλ (binary cycles) 

Γεσζεξκηθά ξεπζηά ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ηζρχνο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ξεπζηψλ ρακεινχ ζεκείνπ βξαζκνχ, φπσο ηζνβνπηάλην ή 

Freon, ζε θιεηζηφ θχθιν Rankine. Σν γεσζεξκηθφ ξεπζηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα ζεξκάλεη ην ξεπζηφ απηφ ζε δεπηεξνγελέο θχθισκα κέζσ κηαο ζεηξάο 

ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα επαλεγρέεηαη ζηνλ ηακηεπηήξα γηα 

λα απνθεπρζεί ε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ λεξψλ. Με ηε κέζνδν απηή 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γεσζεξκηθά ξεπζηά κε κεγάιν πνζνζηφ 

δηαιπκέλσλ αιάησλ, πην δηαβξσηηθά ή κε κεγάιν πνζνζηφ εγθισβηζκέλσλ 

αεξίσλ. 

Δπεηδή νη ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο είλαη ρακειέο, ν βαζκφο 

απφδνζεο ηνπ γεσζεξκηθνχ ζηαζκνχ (πεξίπνπ 10%) είλαη πνιχ κηθξφηεξνο 

απφ ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ απφδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ειεθηξηθψλ ζηαζκψλ. 

Έλα πξνθαλέο απνηέιεζκα απηνχ είλαη νη απαηηήζεηο ησλ ζηαζκψλ 

δεπηεξνγελνχο θπθιψκαηνο γηα πνιχ κεγαιχηεξνπο πχξγνπο ςχμεο απ’ φηη νη 

ζπκβαηηθνί ειεθηξηθνί ζηαζκνί ίδηαο ηζρχνο ιφγσ ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ 

απσιεηψλ ζεξκφηεηαο. 

1.4.4 Σερλνινγία εθκεηάιιεπζεο μεξώλ ζεξκώλ πεηξσκάησλ 

Με ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γεσζεξκίαο μεξψλ ζεξκψλ πεηξσκάησλ 

κπνξεί λα παξαρζεί ηζρχο κε γεσηξήζεηο κεγάινπ βάζνπο. Πξηλ φκσο 

αλαπηπρζεί ε θαηάιιειε γη’ απηφ ηερλνινγία ην πξψην πνπ πξέπεη λα γίλεη 

είλαη ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ κεζφδσλ γηα ηε δεκηνπξγία ππφγεησλ 

ζξαπζκάησλ πνπ λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην λεξφ πνπ ζα εγρέεηαη λα 
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θπθινθνξεί θαη λα απάγεη ηε κέγηζηε δπλαηή πνζφηεηα ζεξκφηεηαο. ρεηηθά 

πεηξάκαηα έρνπλ αξρίζεη λα δηεμάγνληαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 70 ζην Los 

Alamos ησλ Ζ.Π.Α., ζηελ Κνξλνπάιιε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη αιινχ. 

Σν ππφγεην ζξαχζκα κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε αλάπηπμε ζεξκηθψλ ηάζεσλ 

κεηά απφ δηνρέηεπζε ςπρξνχ λεξνχ, είηε κε ππφγεηεο εθξήμεηο, είηε κε 

πδξαπιηθή πίεζε.  

1.4.5 Οηθνλνκηθή Δμέηαζε 

Λφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε γεσζεξκηθνχ πεδίνπ, 

είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί έλα γεληθφ νηθνλνκηθφ ππφδεηγκα γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπο θφζηνπο ηεο κνλάδαο ελέξγεηαο, ειεθηξηθήο ή ζεξκηθήο, πνπ 

παίξλνπκε απφ έλα γεσζεξκηθφ πεδίν. 

Έηζη ζεσξείηαη πην ζσζηφ λα γίλεη εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

(θαη κεηαθνξάο) γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, παξά λα αλαπηπρζεί έλα 

γεληθφ κνληέιν πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα γηλφηαλ πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηεί ζηα 

ππφ εμέηαζε γεσζεξκηθά πεδία. 

Οη επί κέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο 

ηζρχνο είλαη: 

I. Κφζηνο επέλδπζεο 

α) Κφζηνο εμεξεχλεζεο ηνπ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ: πεξηιακβάλεη 

ηνπνγξαθηθέο, γεσινγηθέο, γεσθπζηθέο θαη γεσρεκηθέο έξεπλεο 

β)  Κφζηνο γεσηξήζεσλ: πεξηιακβάλεη θαηαζθεπή θαη δηακφξθσζε 

πεγαδηψλ 

γ)  Κφζηνο εμαξηεκάησλ ηεο θεθαιήο ηνπ πεγαδηνχ: πεξηιακβάλεη 

βαιβίδεο, βάλεο, δηαρσξηζηέο αηκνχ, ζηγαζηήξεο, φξγαλα ελδείμεσλ 

θαη αζθάιεηαο θαη ηηο απαξαίηεηεο ζσιελψζεηο 

δ)   Κφζηνο δηθηχνπ αγσγψλ: πεξηιακβάλεη ηηο ζσιελψζεηο δηαθίλεζεο 

ηνπ γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ κε φια ηα φξγαλα αζθαιείαο θαη ηηο 

απαξαίηεηεο ζσιελψζεηο 

ε)     Κφζηνο γεσζεξκηθνχ ζηαζκνχ 
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ΗΗ.  Κφζηνο ιεηηνπξγίαο 

α) Έμνδα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ 

β) Μηζζνί, ακνηβέο πξνζσπηθνχ επίβιεςεο, επηζεψξεζεο θαη 

επηζθεπψλ  

γ) Κφζηνο αληηθαηάζηαζεο πεγαδηψλ 

ε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα 

γχξσ λεζηά ή ζην επεηξσηηθφ δίθηπν ην θφζηνο πξνζαπμάλεηαη κε ην θφζηνο 

κεηαθνξάο (δηαζχλδεζεο). Οη επί κέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο 

είλαη: 

ΗΗΗ. Κφζηνο δηαζχλδεζεο 

 α) Κφζηνο γξακκψλ κεηαθνξάο 

 β) Κφζηνο ππνβξπρίσλ θαισδίσλ 

 γ) Κφζηνο πφληηζεο ππνβξπρίσλ θαισδίσλ 

 δ) Κφζηνο ηεξκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα δχν άθξα ηνπ ππνβξπρίνπ 

θαισδίνπ 

 ε) Κφζηνο εμνπιηζκνχ ππνζηαζκψλ 

 

1.5 Βηνκάδα 

Ο φξνο βηνκάδα, δελ είλαη αθξηβήο ρεκηθφο φξνο. Υξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο γηα λα ππνδειψζεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο πιηθψλ: 

1. Τπνπξντφληα θαη θαηάινηπα θπηηθήο, δσηθήο, δαζηθήο θαη 

αιηεπηηθήο παξαγσγήο (άρπξα, θχιια, ζηειέρε, θνπξηά, ζάκλνη, 

θαξπνί) 

2. Παξαπξντφληα ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο ησλ πξντφλησλ 

απηψλ (θινχδεο, ππξήλεο, πίηηεο, απφβιεηα ζθαγείσλ, ηπξφγαια, 
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απφβιεηα ραξηνπνηίαο, απφβιεηα βηνκεραλίαο επεμεξγαζίαο 

μχινπ) 

3. Αζηηθά απφβιεηα, ζηεξεά (ζθνππίδηα) θαη πγξά (ιχκαηα) 

4. Πξντφληα θπζηθψλ δαζψλ θαη εηδηθψλ θπηεηψλ δαζηθνχ ή 

γεσξγηθνχ ηχπνπ κε ζηφρν ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο (ελεξγεηαθέο 

θπηείεο) 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα πιηθά θπηηθήο ή δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ 

αληηκεησπίδνληαη ζαλ ελεξγεηαθνί πφξνη. 

Ζ βηνκάδα ζρεκαηίδεηαη απφ ηε θσηνζπλζεηηθή κεηαηξνπή ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο θαη αθζνλεί ζηνλ πιαλήηε καο. Ζ βηνκάδα πνπ παξάγεηαη 

θάζε ρξφλν ππνινγίδεηαη ζε 1,72 x 10
11 

ηφλνπο μεξήο χιεο κε ελεξγεηαθφ 

πεξηερφκελν 1,4 x 10
11

 ΣΗΠ. Ζ ελέξγεηα απηή είλαη δεθαπιάζηα απφ ηελ 

ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη είλαη ίζε κε ηα 

γλσζηά απνζέκαηα νξπθηψλ θαπζίκσλ. Σν ηεξάζηην απηφ ελεξγεηαθφ 

δπλακηθφ παξακέλεη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο αλεθκεηάιιεπην. 

Σν κέγηζην ηεο βηνκάδαο παξαηεξείηαη ζηα ηξνπηθά δάζε θαη ην 

ειάρηζην ζηνπο σθεαλνχο. ηελ παξαγσγή βηνκάδαο ζηηο επείξνπο ηα δάζε 

ζπλεηζθέξνπλ θαηά 68%, νη ζαβάλεο θαη ηα ιηβάδηα 16% θαη ηα 

θαιιηεξγνχκελα εδάθε θαηά 8%. Βέβαηα νη αλαινγίεο απηέο δηαθέξνπλ ζε 

εζληθέο θιίκαθεο. 

Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε βηνκάδα πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο θαπζίκσλ ζε κνξθέο αμηνπνηήζηκεο απφ ηε 

ζεκεξηλή ηερλνινγία, ρσξίο αλάγθεο γηα ζνβαξέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ε βηνκάδα κπνξεί λα παίμεη ξφιν «γέθπξαο» γηα ηε κεηάβαζε απφ 

ην ζεκεξηλφ «πεηξειατθφ» θφζκν ζηνλ, πηζαλά «ειηαθφ», ηνπ αχξην. Έηζη 

κεηά ηελ πεηξειατθή θξίζε ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 κηα ζεηξά απφ 

ρψξεο πξνγξακκάηηζαλ ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο βηνκάδαο ζηα 

ελεξγεηαθά ηνπο ηζνδχγηα. 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε εδψ φηη ε βηνκάδα κπνξεί θαη έκκεζα λα 

επηδξάζεη ζεηηθά ζηα ελεξγεηαθά ηζνδχγηα. Ζ ππνθαηάζηαζε ζε πνιιέο 
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εθαξκνγέο, φπσο ζηηο θαηαζθεπέο κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ απαηηνχλ 

πνιιαπιάζηεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, κε μχιηλα, 

ζπληειεί ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε παξάιιειε βειηίσζε ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. 

Μηα άιιε ζεκαληηθή ηδηνκνξθία ηεο βηνκάδαο είλαη φηη νη 

πεξηζζφηεξεο κνξθέο ηεο είλαη θαηάινηπα –παξαπξντφληα, απφβιεηα- ηεο ελ 

γέλεη δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο ζαλ 

ελεξγεηαθφο πφξνο εληάζζεηαη ζε έλα επξχηεξν, θαη απφ πνιιέο πιεπξέο 

ζεκαληηθφηεξν πεδίν, απηφ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

1.5.1 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο βηνκάδαο 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο βηνκάδαο είλαη φηη είλαη αλαλεψζηκε πεγή 

ελέξγεηαο θαη φηη παξέρεη ελέξγεηα κε κνξθή ρεκηθή. Ζ αμηνπνίεζή ηεο κπνξεί 

λα γίλεη κε κεηαηξνπή ηεο ζε κηα κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, κε δηάθνξεο 

κεζφδνπο θαη ηε ρξήζε απιήο ζρεηηθά ηερλνινγίαο. Δπίζεο ζην ελεξγεηηθφ 

ηεο θαηαινγίδεηαη θαη ην φηη θαηά ηελ παξαγσγή θαη ηε κεηαηξνπή ηεο δε 

δεκηνπξγνχληαη νηθνινγηθά θαη πεξηβαιινληνινγηθά πξνβιήκαηα. 

Απφ ηελ άιιε, ζαλ κνξθή ελέξγεηαο ε βηνκάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνιπκνξθία, ρακειφ ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν (ζε ζχγθξηζε κε πεηξέιαην, 

θάξβνπλν) ιφγσ ρακειήο ππθλφηεηαο ή θαη πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ, 

επνρηθφηεηα, κεγάιε δηαζπνξά, θιπ., ηδηφηεηεο πνπ ζπλεπάγνληαη δπζθνιίεο 

ζηε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή ηεο. αλ ζπλέπεηα ην θφζηνο 

κεηαηξνπήο ηεο ζε κνξθέο ελέξγεηαο πην θαηάιιειεο γηα εχθνιε θαη πιαηεηά 

ρξεζηκνπνίεζε παξακέλεη αξθεηά πςειφ. 

1.5.2 Σερλνινγίεο Αμηνπνίεζεο ηεο Βηνκάδαο 

Ζ βηνκάδα γηα λα αμηνπνηεζεί ζαλ πεγή ελέξγεηαο πξέπεη ζπλήζσο λα 

κεηαηξαπεί ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ηελ ηειηθή ρξήζε. Οη κέζνδνη 

κεηαηξνπήο δηαθξίλνληαη ζε ζεξκνρεκηθέο (μεξέο) θαη βηνρεκηθέο (πγξέο). Ζ 

επηινγή ηεο κεζφδνπ κεηαηξνπήο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία, πνπ 

είλαη ν ιφγνο άλζξαθα/αδψηνπ θαη ε πεξηερφκελε πγξαζία ησλ ππνιεηκκάησλ 

ηελ ψξα ηεο ζπιινγήο. 
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Οη ζεξκνρεκηθέο δηεξγαζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα είδε ηεο 

βηνκάδαο κε ζρέζε C/N > 30 θαη πγξαζία < 50%, δειαδή γηα ηα πξντφληα θαη 

ηα ππνιείκκαηα ηεο θπηηαξίλεο. ηηο δηεξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: 

α) Ζ ππξφιπζε 

β) Ζ απεπζείαο θαχζε 

γ) Ζ αεξηνπνίεζε 

δ) Ζ πδξνγνλνδηάζπαζε 

Οη βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο νλνκάδνληαη έηζη επεηδή είλαη απνηέιεζκα 

κηθξνβηαθήο δξάζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα είδε ηεο βηνκάδαο κε ζρέζε C/N 

<30 θαη πγξαζία > 50%, δειαδή γηα πξντφληα θαη ππνιείκκαηα θπξίσο 

ιαραληθψλ, θηελνηξνθηθά απφβιεηα, θιπ. ηηο βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο 

πεξηιακβάλνληαη: 

α) Ζ αεξφβηα δχκσζε 

β) Ζ αλαεξφβηα δχκσζε 

γ) Ζ αιθννιηθή δχκσζε 

1.5.3 Οηθνλνκηθή Δμέηαζε 

Απφ ηα θηελνηξνθηθά απφβιεηα κπνξνχκε λα παξάγνπκε βηναέξην κε 

δηεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο, ηνπο αλαεξφβηνπο 

ρσλεπηέο. Σα ζηνηρεία θφζηνπο κηο ηππηθήο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ 

πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε είλαη: 

α) Κφζηνο θαηαζθεπήο 

1. Γεμακελή ζπγθέληξσζεο 

2. Αλαεξφβηνο ρσλεπηήο 

3. Απνζήθε βηναεξίνπ 

4. Δγθαηάζηαζε θαη επίβιεςε θαηαζθεπήο 
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5. Ακνηβέο κειεηψλ 

Πεξηιακβάλεη θαηαζθεπή θαη ζεκειίσζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 

κφλσζε κε παινβάκβαθα, εμσηεξηθή επέλδπζε κε ηνχβια, ζηεγαλνπνίεζε ηεο 

δεμακελήο ζπγθέληξσζεο θαη ηνπ ρσλεπηήξα. 

β) Κφζηνο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

1. Καπζηήξαο αεξίνπ 

2. ξγαλα ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο 

3. Αληιία αθαζάξησλ 

4. χζηεκα νκνγελνπνίεζεο θαη αλάδεπζεο ησλ απνβιήησλ 

5. σιελψζεηο θαη αληιία δεζηνχ λεξνχ 

6. Ζιεθηξηθνί πίλαθεο 

γ) Κφζηνο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

Θεσξείηαη ίζν κε ην 5% ηνπ θφζηνπο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

δ) Απξφβιεπηα 

Θεσξνχληαη ίζα κε ην 15% ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο 

ε) Έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

Θεσξνχληαη ίζα κε ην 15% ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο 

Ζ δηάξθεηα δσήο ηεο θαηαζθεπήο ζεσξείηαη 20 έηε, ελψ ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 10 έηε. 

Οη εξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ παξαγσγή ηεο δαζηθήο 

βηνκάδαο (θαπζφμπια, μπινθάξβνπλα) θαη δηακνξθψλνπλ ην θφζηνο είλαη: 

1. Απνκάθξπλζε βιάζηεζεο 

2. Καηεξγαζία εδάθνπο 

3. Παξαγσγή δελδξπιιίσλ 

4. Φχηεπζε δελδξπιιίσλ 
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5. Πεξηπνίεζε αλαδαζψζεσλ 

6. πγθνκηδή βηνκάδαο 

7. Μεηαθνξά βηνκάδαο ζε ζέζεηο θεληξηθήο ζπγθέληξσζεο –δηάζεζεο 

8. Αγνξά θνξηεγψλ 

 

1.6 Τδξνειεθηξηθή Δλέξγεηα 

Τδξντζρχο (Water Power) ιέγεηαη ε ηζρχο πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ 

πηψζε λεξνχ νξηζκέλεο παξνρήο απφ έλα χςνο. Σν θαηλφκελν απηφ ιέγεηαη 

πδαηφπησζε. 

Ζ πδξντζρχο είλαη επαθφινπζν ηνπ θπζηθνχ θχθινπ κεηαθνξάο ηνπ 

λεξνχ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο ζηελ αηκφζθαηξα. Απηφο ν πδξνινγηθφο 

θχθινο πεξηιακβάλεη ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα 

ηεο γεο, φηαλ απηφ ζεξκαλζεί απφ ηελ αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηελ θαηαθξήκληζή ηνπ θαη ηελ θαζνδηθή ηνπ πνξεία πξνο ηελ 

ζάιαζζα κέζσ πνηακψλ θαη άιισλ ξεπκάησλ θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο 

βαξχηεηαο. Καηά κία έλλνηα, ην λεξφ ιεηηνπξγεί σο ην εξγαδφκελν κέζν κηαο 

ηεξάζηηαο ζεξκηθήο κεραλήο πνπ έρεη πεγή ελέξγεηαο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.  

Ζ δηαζέζηκε ελέξγεηα ηνπ λεξνχ πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζε 

θάπνηα ζέζε πςειφηεξα απφ κηα πδξαπιηθή κεραλή είλαη δπλακηθή ελέξγεηα 

κέζα ζην πεδίν βαξχηεηαο ηεο γεο. Απηή ε απνζεθεπκέλε γηα ηελ αλχςσζε 

ηνπ λεξνχ ειηαθή ελέξγεηα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί μαλά κέζσ π.ρ. ηεο πηψζεο 

λεξνχ ζε έλαλ λεξνηξνρφ.  

Ζ ηζρχο κηαο πδαηφπησζεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

N = 9,8 x Q x h x n       [kW]  

πνπ: Q: παξνρή λεξνχ ζε m
3
 / sec 

 h: χςνο πηψζεο ζε κέηξα 

 n: ν βαζκφο απφδνζεο ηεο κεραληθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

πδαηφπησζεο 
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Μηθξέο ιέγνληαη εθείλεο νη πδαηνπηψζεηο πνπ έρνπλ πδξντζρχ κέρξη 

10 MW θαη κπνξεί λα ηηο έρνπκε ή φηαλ ην χςνο ηεο πδαηφπησζεο είλαη κηθξφ 

θαη ε παξνρή κεγάιε, π.ρ. ξεχκαηα πνηακψλ, ή φηαλ έρνπκε κεγάιν χςνο 

πηψζεο κε κηθξή παξνρή, ή φηαλ θαη ην χςνο πηψζεο θαη ε παξνρή είλαη 

κηθξά ή κέζα. 

Ζ ζρεδίαζε ησλ πδξαπιηθψλ κεραλψλ (πδξνζηξφβηινη) εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ παξνρή, ην χςνο πηψζεο θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο. Ζ 

θχξηα ρξήζε ηεο πδξντζρχο ζήκεξα είλαη ε κεηαηξνπή ηεο πδξνειεθηξηθή 

ηζρχ. 

1.6.1 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ πδξνειεθηξηθώλ κνλάδσλ 

Οη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο ζαλ κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο παξνπζηάδνπλ γεληθά νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 

ζε ζρέζε κε άιινπ είδνπο ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο. 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα είλαη: 

1. Μεγάιε αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο. Οη εγθαηαζηάζεηο είλαη απιέο, 

ξσκαιέεο, εχθνιεο θαη θζελέο ζηε ζπληήξεζε 

2. Δπθνιία θαη απιφηεηα ζηε ιεηηνπξγία. Μπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ 

θαη λα ζπγρξνληζηνχλ ζε ιίγα ιεπηά. Μπνξνχλ εχθνια λα 

απμήζνπλ θαη λα κεηψζνπλ ην θνξηίν θαη έηζη κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ πνιχ γξήγνξα θαη ρσξίο δπζθνιία ζε απφηνκε 

αλάιεςε θνξηίνπ ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ δηθηχνπ 

3. Έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη ε απφδνζε δε κεηαβάιιεηαη κε 

ηελ ειηθία ηνπο, φηαλ ππάξρεη βέβαηα θαη θάπνηα ινγηθή 

ζπληήξεζε 

4. Γελ απαηηνχλ πνιχ εηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

5. Σν θφζηνο παξαγσγήο είλαη πνιχ κηθξφ θαη κεηαβάιιεηαη ειάρηζηα 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 
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6. Γελ ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκα θαη έηζη είλαη απαιιαγκέλεο απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε ρξήζε 

θαπζίκσλ π.ρ. ξχπαλζε, αζηάζκεηεο ζπλζήθεο δηεζλνχο αγνξάο. 

7. Σξνθνδνηνχληαη απφ αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο πνπ δελ 

ππφθεηηαη ζηνλ θίλδπλν εμάληιεζεο 

8. Δίλαη δπλαηφλ λα εμππεξεηνχληαη θαη άιινη ζθνπνί πιελ ηνπ 

ελεξγεηαθνχ π.ρ. άξδεπζε, χδξεπζε, αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, 

δεκηνπξγία ηφπσλ αλαςπρήο θαη άζιεζεο θιπ. 

Σα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

1. Γηαθχκαλζε ηεο πδξαπιηθφηεηαο κεηαμχ πγξήο θαη μεξήο 

πεξηφδνπ θαη θαη’ επέθηαζε δηαθχκαλζε θαη ηεο παξαγφκελεο ηζρχνο 

επνρηαθά. 

2. Πεξηνξηζκέλε εηδηθή ελεξγεηαθή ππθλφηεηα ηνπ λεξνχ (kW / 

kg λεξνχ) γεγνλφο πνπ επηβάιιεη κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη 

απνζήθεπζεο λεξνχ (π.ρ. θξάγκαηα, πδαηαγσγνί θιπ.) θαη απαηηεί κεγάιν 

αξρηθφ θεθάιαην επέλδπζεο. 

3. Πνιιαπιά ηερληθά πξνβιήκαηα θαηαζθεπήο, αξκνδηφηεηαο 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη κεραλνιφγνπ κεραληθνχ απφ ηελ πξνκειέηε έσο θαη 

ηελ θαηαζθεπή. 

4. παληφηεηα πδαηνπηψζεσλ κεγάισλ ηζρχσλ 

1.6.2 Καηάηαμε ησλ πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ (ΤΖ) 

1. Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ θξάγκαηνο 

 ηαζκνί θξάγκαηνο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ην αλάληε θξάγκα, ηε 

δηψξπγα ηξνθνδνζίαο θαη ηνλ αγσγφ πίεζεο 

 ηαζκνί πνηάκηα ζηάζκεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξά χςε θαη 

κεγάιεο παξνρέο, ελψ ην θξάγκα πνπ απαηηείηαη δελ είλαη ζεκαληηθφ 

 ηαζκνί αληιηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εμήο: ζηελ πεξίνδν πνπ ε 

δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη κηθξή, ε γελλήηξηα ιεηηνπξγεί ζαλ 

θηλεηήξαο θαη νη αληιίεο αλεβάδνπλ ην λεξφ ζηελ αλάληε ιίκλε. ηηο 

εγθαηαζηάζεηο απηέο είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηζηξεπηέο 
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κεραλέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ αληιίεο ή ζηξφβηινη αλάινγα κε ηελ 

ξχζκηζε ησλ πηεξπγίσλ ηνπο 

 

2. Αλάινγα κε ην δπλακηθό 

 Μηθξνί ζηαζκνί, κε ηζρχ κέρξη 100 kW 

 Μηθξνχ δπλακηθνχ, κε ηζρχ απφ 100 έσο 1000 kW 

 Μέζνπ δπλακηθνχ κε ηζρχ 10
3
 – 10

4
 kW 

 Μεγάινπ δπλακηθνχ κε ηζρχ > 10
4
 kW 

3. Αλάινγα κε ην ύςνο πηώζεο 

 Μηθξήο πηψζεο φπνπ ην χςνο είλαη κηθξφηεξν απφ 15 κέηξα 

 Μέζεο πηψζεο φπνπ ην χςνο θπκαίλεηαη απφ 15 έσο 50 κέηξα 

 Μεγάιεο πηψζεο φπνπ ην χςνο είλαη κεγαιχηεξν απφ 50 κέηξα 

 

1.7 Δλέξγεηεο ηεο Θάιαζζαο (Παιηξξνηαθή θαη Κπκαηηθή) 

 

1.7.1 Παιηξξνηαθή Δλέξγεηα 

Ζ παιίξξνηα, ην θαηλφκελν ηεο πεξηνδηθήο δηαθχκαλζεο ηεο ζηάζκεο 

ησλ ζαιαζζψλ, πεξηιακβάλεη δχν ελαιιαζζφκελεο θάζεηο: 

 Σελ πιεκκπξίδα (άλνδνο ηεο ζάιαζζαο) θαη 

 Σελ άκπσηε (θάζνδνο ηεο ζάιαζζαο) 

Γεκηνπξγείηαη απφ ηελ έιμε ηεο ζειήλεο θαη ηνπ ειίνπ πάλσ ζηε κάδα 

ηεο ζάιαζζαο. Ο ήιηνο αζθεί ηξεηο θνξέο κηθξφηεξε έιμε απφ φηη ε ζειήλε, 

επεηδή ε απφζηαζή ηνπ απφ ηε γε είλαη πάξα πνιχ κεγάιε. Οη κεγαιχηεξεο 

παιίξξνηεο παξνπζηάδνληαη φηαλ ε ζειήλε θαη ν ήιηνο βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

επζεία θαηά πξνζέγγηζε κε ηε γε, ελψ νη κηθξφηεξεο παιίξξνηεο εκθαλίδνληαη 

φηαλ ν ήιηνο θαη ε ζειήλε ζρεκαηίδνπλ γσλία 90
ν
 κε ηε γε. 

Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη θαη ηα δηάθνξα κεηεσξνινγηθά θαηλφκελα 

επηδξνχλ ζηηο παιίξξνηεο. 



39 

 

Οη ηηκέο ηνπ εχξνπο ησλ παιηξξνηψλ ζε αλνηθηή ζάιαζζα θπκαίλνληαη 

γχξσ ζην έλα κέηξν. ηε Μεζφγεην θζάλνπλ κφιηο ηα 60 cm θαηά κέζν φξν. 

ηηο αθηέο ησλ σθεαλψλ θαη ηδηαίηεξα ζην βάζνο ησλ επηκεθψλ θφιπσλ 

θζάλεη πνιιέο θνξέο θαη ηα 20 m. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο ησλ παιηξξνηψλ είλαη εχθνιε, απφ 

ζεσξεηηθή ηνπιάρηζηνλ ζθνπηά. Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα ηελ αμηνπνίεζε 

απηήο ηεο ελεξγεηαθήο πεγήο. 

Μνλή Γεμακελή. Γεκηνπξγείηαη κηα δεμακελή, κε ηελ θαηαζθεπή ελφο 

θξάγκαηνο, θαη ηνπνζεηνχληαη πδξαπιηθέο κεραλέο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηηο 

δχν δηεπζχλζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ πδαηφπησζε ηηο κεηαβνιέο ηεο 

ζηάζκεο ηεο παιίξξνηαο. 

Γηπιή Γεμακελή. Γεκηνπξγνχληαη δχν δεμακελέο. ηε κία ε ζηάζκε 

ηνπ λεξνχ δηαηεξείηαη πςειφηεξε απφ φηη ζηελ άιιε, έηζη ψζηε λα γίλεηαη 

εθκεηάιιεπζε ηεο ξνήο κεηαμχ ησλ δχν δεμακελψλ. Με ηε κέζνδν απηή 

έρνπκε ηε κεγαιχηεξε θαη ζηαζεξφηεξε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ ιακβαλφκελε ηζρχο απφ ηελ παιίξξνηα δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζηεί αθξηβψο. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε 

ζέζε ηνπ παιηξξνηνθηλεηήξα. 

Γηα λα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο ησλ 

παιηξξνηψλ, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο ζπλζήθεο: 

 Σν εχξνο ησλ παιηξξνηψλ λα είλαη κεγάιν 

 Ο φγθνο ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο λα είλαη ζεκαληηθφο 

 Να ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πδξαπιηθψλ 

κεραλψλ, αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε απφ ην ζαιαζζηλφ λεξφ 

 

1.7.2 Κπκαηηθή ελέξγεηα 

Ζ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηα θχκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

επίδξαζε ηνπ αλέκνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, έρεη ζαλ θχξην πξφβιεκα 
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ηελ εχξεζε θαηάιιεινπ κεραληζκνχ γηα λα γίλεη θαηνξζσηή ε εθκεηάιιεπζε 

ηεο ελέξγεηαο απηήο. Οη κεραληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα 

είραλ κηθξή παξαγφκελε ηζρχ. Απηνί νη κεραληζκνί κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 

δχν θαηεγνξίεο. ηνπο κεραληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα 

ηεο ζάιαζζαο θαη ζε απηνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

Οη ζπνπδαηφηεξνη απφ ηνπο κεραληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ 

ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο είλαη: 

Ο κεραληζκφο Dam – Attol 

Οη Πνιπλήζηνη είραλ παξαηεξήζεη φηη φηαλ ηα θχκαηα ρηππνχλ πάλσ 

ζε έλα Atol (δαθηπιηνεηδή θνξαιιηνγελή λεζηά κε κηα κηθξή ιίκλε ζην θέληξν 

ηνπο), ε θίλεζή ηνπο κεηαβάιιεηαη ζε ζπεηξνεηδή. 

Βαζηδφκελνη ζε απηφ ην θαηλφκελν, νη εξεπλεηέο θαηαζθεχαζαλ έλα 

ηερλεηφ atol, έλα ζνινεηδέο θέιπθνο απφ κπεηφλ δηακέηξνπ 75 m πνπ 

βξίζθεηαη αθξηβψο θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, εθηφο απφ ην 

αλψηαην ηκήκα ηνπ. ηαλ ηα θχκαηα πιεζηάδνπλ ζην θέιπθνο απνθηνχλ 

ζπεηξνεηδή θίλεζε θαη ζξαχνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ. Σν λεξφ εηζέξρεηαη ηφηε 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζφινπ θαη ζρεκαηίδεη κηα πεξηδηλνχκελε ζηήιε χςνπο 20 

m. ην θάησ κέξνο ηνπ ζφινπ ππάξρεη έλαο πδξνζηξφβηινο πνπ κπαίλεη ζε 

θίλεζε θαη θηλεί κηα γελλήηξηα παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ο 

κεραληζκφο απηφο δέρεηαη 92m
3
 / s λεξφ θαη παξάγεη ηζρχ 1-2 MW. 

Ο Αγγιηθφο κεραληζκφο 

Ζ Αγγιηθή εηαηξεία Vickers θαηαζθεχαζε έλα πιήξσο βπζηδνκέλν 

κεραληζκφ πνπ ηνπνζεηείηαη 20 κέηξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο ησλ θπκάησλ κήθνπο πεξίπνπ 125 m 

(απηνχ ηνπ κήθνπο ηα θχκαηα πεξηέρνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζά ελέξγεηαο). 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ απηνχ βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ηεο 

κέγηζηεο ηαιάλησζεο πδάηηλεο κάδαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε έλαλ αγσγφ 

ζρήκαηνο U, θάησ απφ ηελ επίδξαζε πεξηνδηθά κεηαβαιιφκελεο πίεζεο ζην 

έλα ζθέινο ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

 

2.1 Ννκνζεηηθό πιαίζην ζε  δηεζλέο επίπεδν 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην 

 

Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ζηε ζχκβαζε - πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο απνηειεί νξφζεκν ζε φηη αθνξά ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πιαλήηε µαο, κηαο θαη βάζεη απηνχ έρνπκε 

ηε δέζκεπζε δηαθφξσλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ, ηα νπνία µε ηελ απνδνρή ηνπ 

πξσηνθφιινπ έρνπλ απνδερζεί λα κεηψζνπλ ηνλ φγθν ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ξχπσλ πνπ εθπέκπνληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαηά 5,2%, έρνληαο ζαλ βάζε ηα 

επίπεδα ηνπ 1990 θαη βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ εθπνκπψλ γηα ηελ πεξίνδν 2008 – 

2012. 

 

Ζ Διιάδα ππέγξαςε ην ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν ην έηνο 1998, ελψ 

ε επηθχξσζε απηνχ έγηλε ζηηο 31 Μαΐνπ 2002, βάζεη ηνπ Ν. 3017/2002 

«Κύπυζη ηος Ππυηοκόλλος ηος Κιόηο ζηη ζύμβαζη-πλαίζιο ηυν Ηνυμένυν 

Δθνών για ηην αλλαγή ηος κλίμαηορ» (ΦΔΚ Α-117). 

 

Οδεγία 2001/77/EΚ "Για ηην πποαγυγή ηηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ πος 

παπάγεηαι από ανανεώζιμερ πηγέρ ζηην εζυηεπική αγοπά ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ" 

(OJ L283/27.10.2001) 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε νδεγία απνηειεί, ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ηελ πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην µέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ, µε απψηεξν ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ µε παξάιιειε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ξχπσλ πνπ 

εθπέκπνληαη ζηελ αηκφζθαηξα. 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο νδεγίαο έρνπλ σο εμήο: 
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 ηελ εδξαίσζε ελφο πιαηζίνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα επηηεπρζεί αχμεζε 

ηνπ κεξηδίνπ ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θηιηθέο πξνο 

ην πεξηβάιινλ πεγέο ελέξγεηαο, απφ 14% ζε 22% ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη κέρξη ην 2010, 

 ηελ ζηήξημε αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ έηζη ψζηε λα ππάξρεη δηπιαζηαζκφο 

ηνπ κεξηδίνπ απηψλ, απφ ην επίπεδν ηνπ 6% ζην νπνίν δηακνξθσλφηαλ 

ν επξσπατθφο κέζνο φξνο ην 1998, ζε 12% ησλ ζπλνιηθψλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ κέρξη ην 2010, 

 ηελ πξνψζεζε ζπκκφξθσζεο ησλ θξαηψλ µειψλ ζε φηη αθνξά ηηο 

δεζκεχζεηο ηνπο φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ 

ηνπ Κηφην. 

 

Ο ελδεηθηηθφο ζηφρνο θάιπςεο απφ ΑΠΔ, πεξηιακβαλφκελσλ κεγάισλ 

πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ, γηα ηελ Διιάδα δηακνξθψλεηαη ζην 20,1% ηεο 

αθαζάξηζηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ην 2010. 

 

Οδεγία 96/92/ΔΚ. Κανόνερ Δζυηεπικήρ Αγοπάρ Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ. 

(OJ L27/30.1.1997) 

 

Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζέηεη ηηο βάζεηο 

αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ησλ ΑΠΔ, θαζψο βάζεη απηήο είλαη δπλαηή ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Βάζεη ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο ηίζεηαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη θαλφλσλ µε 

απψηεξν ζηφρν ηελ δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο αγνξάο. 

 

2.2 Ννκνζεηηθό πιαίζην ζε  εζληθό επίπεδν 

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζε εζληθφ επίπεδν ραξαθηεξίδεηαη απφ κία 

πιεζψξα λφκσλ θαη δηαηάμεσλ. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ πξνζδηνξίδεη κε 

αθξίβεηα φιεο ηηο παξακέηξνπο ελφο (φπσο απνδεηθλχεηαη) πνιχπινθνπ θαη 

πνιπζρηδνχο επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ. Λφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ 

λνκνζεηεκάησλ, απηνί παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ζην παξάξηεκα Α ηεο 
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εξγαζίαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο θπξηφηεξνπο απφ απηνχο, 

αθνινπζψληαο ηελ ρξνλνινγηθή εμέιημε ζέζπηζήο ηνπο. 

Σν πξψην ινηπφλ λνκνζέηεκα, ην νπνίν απνηειεί θαη ηελ απαξρή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ ησλ ΑΠΔ ζηε ρψξα καο, ήηαλ ν λφκνο Ν. 1559/1985 

"Ρύθμιζη θεμάηυν εναλλακηικών μοπθών ενέπγειαρ και ειδικών θεμάηυν 

ηλεκηποπαπαγυγήρ από ζςμβαηικά καύζιμα και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ Α -35). 

Με βάζε απηφλ, επεηξάπε  ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ζηνλ εμεηαδφκελν θιάδν. Μέρξη 

ην 1995, ην ζπλνιηθφ εγθαηεζηεκέλν δπλακηθφ απφ ΑΠΔ έθηαζε ηα 27 MW, 

24 απφ ηα νπνία αλήθαλ ζηε Γ.Δ.Ζ. θαη ηα ππφινηπα 3 ζηνπο Ο.Σ.Α. 

 

Ζ νπζηαζηηθή φκσο έλαξμε ηνπ θιάδνπ ησλ ΑΠΔ έγηλε ην 1994, κε 

ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ N. 2244/1994 «Ρύθμιζη θεμάηυν ηλεκηποπαπαγυγήρ 

από ανανεώζιμερ πηγέρ ενέπγειαρ και από ζςμβαηικά καύζιμα και άλλερ 

διαηάξειρ» (ΦΔΚ Α-168). Ο λφκνο θαζφξηδε ζηαζεξέο ηηκέο πψιεζεο ηεο 

παξαγφκελεο απφ ΑΠΔ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν επίπεδν απηψλ ησλ ηηκψλ 

νξίζηεθε ζην 90% ηνπ γεληθνχ ηηκνινγίνπ γηα ηε κέζε ηάζε. Δπίζεο ε Γ.Δ.Ζ. 

ηέζεθε ππνρξεσκέλε λα αγνξάδεη απηφ ην κεξίδην ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο γηα ηνλ θιάδν έγηλε ην 1999 κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ Ν. 2773/1999 «Απελεςθέπυζη ηηρ αγοπάρ ηλεκηπικήρ 

ενέπγειαρ» (ΦΔΚ Α-286). Ο λφκνο απηφο ήξζε γηα λα επηθπξψζεη ηελ 

πξνεγνπκέλσο αλαθεξφκελε Δπξσπατθή νδεγία OJ L27/30.1.1997, βάζεη ηεο 

νπνίαο ζεζκνζεηείηαη ε απειεπζέξσζε ησλ εζσηεξηθψλ αγνξψλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο ίδηνο λφκνο είλαη 

πνπ ζα δεκηνπξγήζεη θαη δχν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνξείο ηνπ θιάδνπ 

γηα ηε ρψξα καο, ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.) θαη ηνλ Γηαρεηξηζηή 

ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ηεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ.), ππφ 

ηε κνξθή ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Οη δχν απηνί θνξείο (φπσο ζα δνχκε θαη 

αλαιπηηθά ζε επφκελν θεθάιαην), παίδνπλ ζεκαληηθφηαην ξφιν ηφζν ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία απηήο ηεο αγνξάο, φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

αλάπηπμε ελφο πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν. 
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Με ην λφκν Ν. 2941/2001 «Απλοποίηζη διαδικαζιών ίδπςζηρ 

εηαιπειών, αδειοδόηηζη Ανανεώζιμυν Πηγών Δνέπγειαρ, πύθμιζη θεμάηυν ηηρ 

Α.Δ. ’ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΔΙΑ’ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ Α’ 201), είρακε 

ηε δηεπζέηεζε δηάθνξσλ ρσξνηαμηθψλ ζεκάησλ. Σα ζέκαηα απηά είραλ 

πξνθχςεη απφ ηελ εγθαηάζηαζε έξγσλ ΑΠΔ κέζα ζε δαζηθέο εθηάζεηο θαη 

δάζε. Οη δηαηάμεηο απηέο έγηλαλ ζηελ πνξεία δεθηέο θαη απφ ην πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο. 

 

Με ηνλ Ν. 3175/2003 δίλεηαη µηα λέα ψζεζε ζηελ ελίζρπζε θαη 

πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελψ 

δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έηζη ψζηε ν θαηαλαισηήο λα 

απνιακβάλεη αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη ηαπηφρξνλα, γίλεηαη πξνζπάζεηα 

πξνζέιθπζεο λέσλ επελδπηηθψλ πεγψλ. 

 

Σν επφκελν ζηάδην ηεο ρξνλνινγηθήο – λνκνζεηηθήο εμέιημεο ήηαλ ε 

Κπβεξλεηηθή Απφθαζε ΚΥΑ 1726/2003 "Γιαδικαζία πποκαηαπκηικήρ 

εκηίμηζηρ και αξιολόγηζηρ, έγκπιζηρ πεπιβαλλονηικών όπυν, καθώρ και 

έγκπιζηρ επέμβαζηρ ή παπασώπηζηρ δάζοςρ ή δαζικήρ έκηαζηρ ζηα πλαίζια ηηρ 

έκδοζηρ άδειαρ εγκαηάζηαζηρ ζηαθμών ηλεκηποπαπαγυγήρ, από Ανανεώζιμερ 

Πηγέρ Δνέπγειαρ" (ΦΔΚ Β. 552). ηελ νπζία, απηή ε απφθαζε, ε νπνία 

κάιηζηα επηθπξψζεθε απφ έμη ππνπξγεία, πξνζαξκφδεη ηε δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ΑΠΔ ζε έλα θαζεζηψο πεξηβαιινληηθήο απνδνρήο. 

Οη θπξηφηεξεο απφ ηηο ξπζκίζεηο πνπ εηζάγνληαη είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

γλσκνδνηνχλησλ θνξέσλ ζηνλ απφιπηα αλαγθαίν αξηζκφ, ε θαζηέξσζε 

ζπληνκεπκέλσλ πξνζεζκηψλ, άπξαθηε παξέιεπζε ησλ νπνίσλ λνκηκνπνηεί 

ηελ επηζπεχδνπζα ππεξεζία λα ζεσξεί σο ζεηηθέο ηηο ελδηάκεζεο εγθξίζεηο θαη 

γλσκνδνηήζεηο άιισλ θνξέσλ, θιπ, θαηά ην πλεχκα ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 

Οδεγίαο 77/2001/ΔΚ. 

 

Καη κεηά απφ φια απηά, εξρφκαζηε ζην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ 

πιαίζην αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ΑΠΔ. Ζ ςήθηζε ηνπ λφκνπ Ν. 3468/2006 

«Παπαγυγή Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ από Ανανεώζιμερ Πηγέρ Δνέπγειαρ και 

ςμπαπαγυγή Ηλεκηπιζμού και Θεπμόηηηαρ Υτηλήρ Απόδοζηρ και λοιπέρ 
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διαηάξειρ», ζηελ νπζία εγθαηλίαζε κηα εληειψο θαηλνχξγηα επνρή γηα ηνλ 

θιάδν θαζψο: 

 Έζεζε λέεο βάζεηο ζε φηη αθνξά ηελ αδεηνδφηεζε κνλάδσλ ΑΠΔ, θάηη πνπ 

ζην παξειζφλ απνηέιεζε έλα απφ ηα θπξηφηεξα εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ θιάδνπ. 

 Δηζήγαγε κηα λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή (feed in tariff) ζε φηη αθνξά ηελ 

παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ΑΠΔ θαη 

 ξηζε φηη ζθνπφο ηεο λέαο λνκνζεζίαο είλαη ε εθπιήξσζε ησλ 

δεζκεχζεσλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηηο νπνίεο ε 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ επί ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 20,1% κέρξη ην 2010 θαη 

29% κέρξη ην 2020. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αιιαγέο πνπ επήιζαλ κε απηφ ην λνκνζέηεκα 

είλαη νη εμήο: 

1. Απινπνίεζε ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ έξγσλ ΑΠΔ µε ηελ 

εθαξκνγή απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπκε: 

 γηα ηελ άδεηα παξαγσγήο, ε ΡΑΔ νθείιεη λα γλσκνδνηήζεη επί 

ησλ αηηήζεσλ γηα άδεηεο παξαγσγήο εληφο πξνζεζκίαο 45 εκεξώλ, θαη ν 

ππνπξγφο Αλάπηπμεο εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζε εληφο 30 εκεξώλ. 

 Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο ρνξεγείηαη απφ ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα 

ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο εληφο πξνζεζκίαο 60 εκεξώλ απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ, ελψ ζε πεξίπησζε παξέιεπζεο άπξαθηεο ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο, ε άδεηα εγθαηάζηαζεο ρνξεγείηαη κέζα ζε 30 εκέξεο 

απφ ηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο. 

 ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη µε απφθαζε ηεο αξρήο πνπ 

ρνξήγεζε ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο  (ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο ή 

ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο), εληφο πξνζεζκίαο 15  εκεξώλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ην 

ΚΑΠΔ. 
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2. Γεκηνπξγία εηδηθώλ επηηξνπώλ, ζε πνιηηηθό θαη ππεξεζηαθό 

επίπεδν, µε απώηεξν ζθνπό ηελ πξνώζεζε επελδύζεσλ ζηνλ θιάδν ησλ 

ΑΠΔ.  

 

  Πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ηεο «Δπηηξνπήο Πξνψζεζεο Δπελδπηηθψλ 

ρεδίσλ Μεγάιεο Κιίκαθαο γηα ΑΠΔ & ΖΘΤΑ» µε ζθνπφ ηελ ηαρεία 

πξνψζεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ έθδνζε 

αδεηψλ παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, γηα έξγα ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 50 εθαηνκκπξίσλ επξψ ή ηζρχνο άλσ ησλ 50 ΜW. 

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο  «Δπηηξνπήο 

ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ (πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη Θέξκαλζεο Τςειήο 

Απφδνζεο)» µε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνόδνπ ησλ επελδύζεσλ ΑΠΔ 

θαη ΖΘΤΑ ζρεηηθά µε ηελ ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, µέζσ ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. 

 

3. Νέα, πςειόηεξα, όξηα γηα ηελ εμαίξεζε από ηελ ππνρξέσζε ιήςεο 

άδεηαο παξαγσγήο γηα όιεο ηηο ηερλνινγίεο ΑΠΔ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα εμαηξνχληαη: 

α) γεσζεξκηθνί ζηαζκνί ≤ 0,5 ΜWe,   

  

β) ζηαζκνί βηνκάδαο / βηνθαπζίκσλ ≤ 100 kWe,    

 

γ) θσηνβνιηατθέο κνλάδεο ≤ 150 kWe peak,   

 

δ) αηνιηθνί ζηαζκνί ζε απνκνλσκέλα κηθξά δίθηπα (άξζξν 2, λ. 2773/1999) ≤ 

20 kWe, αηνιηθνί ζηαζκνί ζηα ινηπά Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά ≤ 40 kWe, 

αηνιηθνί ζηαζκνί ζην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα ≤ 20 kWe, ζηαζκνχο ≤ 5 

ΜWe νη νπνίνη εγθαζίζηαληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ή εξεπλεηηθνχο θνξείο, ηνπ 

δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, γηα φζν ρξφλν απηνί ιεηηνπξγνχλ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο / εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 
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ε) ινηπνί ζηαζκνί ≤ 50 kWe εθφζνλ απηνί ρξεζηκνπνηνχλ Α.Π.Δ. απφ ηηο 

νξηδφκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3468/2006, µε κνξθή 

δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ αλψηεξσλ πεξηπηψζεσλ. Οη εμαηξέζεηο ησλ 

πεξηπηψζεσλ α’, β’,  γ’, δ’,  θαη ε’ ηζρχνπλ εθφζνλ δελ πθίζηαηαη θνξεζκφο 

ησλ δηθηχσλ, ζχκθσλα µε απφθαζε ηεο Ρ.Α.Δ. πνπ εθδίδεηαη θαηά πεξίπησζε 

α’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3468/2006. 

 

4. Θεζκνζεηείηαη Καλνληζκόο Αδεηώλ εηδηθά γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο από ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ, µε ηνλ νπνίνλ εμεηδηθεχνληαη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ παξαγσγήο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ έξγσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ΑΠΔ 

θαη ΖΘΤΑ.  

 

5. Καζνξίδεηαη θαη απνηειεί κέξνο ηνπ λόκνπ ε ηηκνιόγεζε ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη από ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ θαη 

απνξξνθάηαη από ην ύζηεκα ή ην Γίθηπν, µε ζθνπφ ηελ απεμάξηεζε απφ 

ηα ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΖ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ επελδχζεσλ. 

 

6. Θεζπίδεηαη ζύζηεκα έθδνζεο Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο γηα ηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη από ΑΠΔ θαη δεκηνπξγείηαη, γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ, ν θαηάιιεινο κεραληζκφο δηαζθάιηζεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 

πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ έθδνζεο ησλ εγγπήζεσλ. 

 

7. Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ηεο Πξνθαηαξθηηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο  (ΠΠΔΑ) θαη ηεο Έγθξηζεο 

Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ  (ΔΠΟ) γηα ζηαζκνύο ΑΠΔ, ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έθδνζε ηνπ Δηδηθνύ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ, ε επεμεξγαζία 

ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ζε ηειηθφ ζηάδην, θαζψο θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

έξγσλ ΑΠΔ ζε δαζηθέο, παξάθηηεο θαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη ηελ έθδνζε 

αδεηψλ δφκεζεο γηα εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ.   

 

8. Καηνρπξώλεηαη θαη απνηειεί  κέξνο ηνπ λόκνπ, ην ύςνο ηνπ 

εηδηθνύ ηέινπο πνπ απνδίδεηαη ζηνπο Ο.Σ.Α., ζηα φξηα ησλ νπνίσλ 

ιεηηνπξγνχλ ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, µε 
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πξφβιεςε αχμεζήο ηνπ, κεηά ηελ πξψηε δεθαεηία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ. 

 

2.3 Υξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε επελδύζεσλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα 

 

Γχν είλαη ηα θχξηα ρξεκαηνδνηηθά φξγαλα γηα ηελ ελίζρπζε 

παξαγσγηθψλ ελ γέλεη επελδχζεσλ, ηα νπνία παξέρνπλ ζεκαληηθέο δεκφζηεο 

επηρνξεγήζεηο (κεηαμχ άιισλ) θαη ζε επελδπηηθά έξγα ΑΠΔ: α) Ο λένο 

Αλαπηπμηαθφο Νφκνο (Νφκνο 3299/04, ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2004) θαη β) ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηαο, έλα απφ 

ηα έληεθα εζληθά θαη ηα δεθαηξία πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, 

ζηα νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ην Σξίην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (Γ’ ΚΠ 

2000-2006) γηα ηελ Διιάδα. Σα δχν απηά ρξεκαηνδνηηθά φξγαλα ελίζρπζεο 

ησλ επελδχζεσλ ΑΠΔ αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο παξαθάησ. 

 

2.3.1 Αλαπηπμηαθόο Νόκνο 3299/04 

 

Ο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο είλαη έλα εζληθφ, νηθνλνκηθφ εξγαιείν - 

νκπξέια, πνπ θαιχπηεη ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα, ζε φινπο 

ζρεδφλ ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Έρεη έλα ηζρπξφ 

πεξηθεξεηαθφ αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα, γη’ απηφ θαη ην χςνο ηεο 

ρνξεγνχκελεο δεκφζηαο ελίζρπζεο εμαξηάηαη ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ απφ ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία πξνγξακκαηίδεηαη λα πινπνηεζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ηδησηηθή επέλδπζε. Πεξηνρέο κε πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη 

ρακειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ιακβάλνπλ θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

δεκφζηαο επηρνξήγεζεο αλά επέλδπζε. 

 

Ο Νφκνο 3299/04 πξνβιέπεη επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο επελδχζεηο 

ΑΠΔ, θαζψο θαη γηα άιιεο επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο επελδχζεσλ, φπσο είλαη νη 

επελδχζεηο ζε πςειή ηερλνινγία, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηνλ 

ηνπξηζκφ, θιπ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Νφκνπ 3299/04 γηα ηελ 

επηρνξήγεζε επελδχζεσλ ΑΠΔ είλαη νη αθφινπζεο: 
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 Παξέρεηαη δεκφζηα επηρνξήγεζε 35% επί ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο 

κηαο επέλδπζεο ΑΠΔ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο δηαζχλδεζεο κε ην 

χζηεκα ή ην Γίθηπν). Σν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο απμάλεηαη ζε 40% γηα ηε 

Θξάθε θαη ηε ζπλνξηαθή δψλε (20 ρηιηφκεηξα) ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη ηεο Ζπείξνπ, ελψ κεηψλεηαη ζε 30% γηα ηα λνκαξρηαθά δηακεξίζκαηα 

Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. 

 

 Δλαιιαθηηθά, παξέρεηαη θνξναπαιιαγή 100% ζην ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο 

κηαο επέλδπζεο ΑΠΔ, γηα πεξίνδν δέθα εηψλ. 

 

 Σν επί ηνηο εθαηφ πνζνζηφ δεκφζηαο επηρνξήγεζεο απμάλεηαη θαηά 5 έσο 15 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

i) Νέεο επηρεηξήζεηο (ιεηηνπξγία < 1 έηνπο) : πξφζζεηε επηρνξήγεζε 5% 

ii) Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο: πξφζζεηε επηρνξήγεζε 5-15% (ΜΜΔ ζε 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο κε ρακειφ ΑΔΠ ιακβάλνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή 

πξφζζεηε επηρνξήγεζε). ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ην ζπλνιηθφ επίπεδν 

(πνζνζηφ) δεκφζηαο επηρνξήγεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 55% ηνπ 

επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. 

 

 Σν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο ή θνξνινγηθήο απαιιαγήο κηαο επέλδπζεο είλαη 

αλεμάξηεην απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ΑΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

(αηνιηθά, βηνκάδα, κηθξά πδξνειεθηξηθά, θιπ.) 

 

 Απαηηνχκελν ειάρηζην χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ: 25% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

ηεο επέλδπζεο. 

 

 Απαηηνχκελν ειάρηζην χςνο επέλδπζεο: 100.000 - 500.000 Δπξψ (αλάινγα κε 

ην κέγεζνο ηεο αηηνχκελεο επηρείξεζεο). 

 

 Μέγηζην χςνο επηρνξήγεζεο: 20 εθαηνκκχξηα Δπξψ (ζσξεπηηθά γηα 5 ρξφληα) 

 

 Απαηηείηαη ε χπαξμε άδεηαο εγθαηάζηαζεο. 
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2.3.2 Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αληαγσληζηηθόηεηαο / Γ’ ΚΠ 

2000-2006 (Μέηξα 2.1, 6.3 & 6.5) 

 

Σν Μέηξν 2.1 ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο 2 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΔΠΑΝ) / Γ’ ΚΠ (2000-2006) 

ζρεδηάζηεθε εμ’ νινθιήξνπ γηα ηελ παξνρή δεκφζηαο ελίζρπζεο 

(επηρνξήγεζεο) ζε ηδησηηθέο επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ : α) ζηηο Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), β) ζηελ Οξζνινγηθή Υξήζε ηεο Δλέξγεηαο (ΟΥΔ) 

θαη γ) ζηε κηθξήο θιίκαθαο (<50 MWe) πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη 

Θεξκφηεηαο (ΖΘ). Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Μέηξνπ 2.1, γηα ηελ 

πεξίνδν 2000-2006 ηνπ Γ΄ΚΠ, ήηαλ αξρηθά 1,07 δηο Δπξψ, εθ ησλ νπνίσλ ην 

35,6% ή 382 εθαηνκκχξηα επξψ ήηαλ ε δηαζέζηκε δεκφζηα ελίζρπζε γηα 

επελδχζεηο ΑΠΔ/. Πεξίπνπ ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθά δηαζέζηκεο απηήο ελίζρπζεο 

(πεξίπνπ 260 εθαηνκκχξηα Δπξψ) ζηφρεπαλ ζε επελδπηηθά έξγα ΑΠΔ (θπξίσο 

αηνιηθά πάξθα). Οη θχξηεο ξπζκίζεηο / φξνη ηνπ Μέηξνπ 2.1 ηνπ ΔΠΑΝ, φζνλ 

αθνξά ζηε δεκφζηα επηρνξήγεζε επελδχζεσλ ΑΠΔ, ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 

 Σν χςνο (πνζνζηφ) ηεο δεκφζηαο ελίζρπζεο επί ηεο ζπλνιηθήο επηιέμηκεο 

επελδπηηθήο δαπάλεο έξγσλ ΑΠΔ, θαζνξίδεηαη αλά ηερλνινγία ΑΠΔ, σο εμήο : 

- Αηνιηθά πάξθα, ζεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα: 30% 

- Μηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα, βηνκάδα, γεσζεξκία, ζεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 

πςειήο ηερλνινγίαο, παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα: 40% 

- Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα: 40-50% 

 

 Σν πνζνζηφ ηεο δεκφζηαο ελίζρπζεο (%) είλαη αλεμάξηεην απφ ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο ρψξαο ζηελ νπνία εγθαζίζηαηαη έλα έξγν ΑΠΔ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

 Απαηηνχκελε ειάρηζηε ίδηα ζπκκεηνρή: 30% επί ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο. 
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 Διάρηζην απαηηνχκελν χςνο επέλδπζεο: 44.000 €. 

 

 Μέγηζην επηρνξεγνχκελν επελδπηηθφ θφζηνο: 44 εθαη. €. 

 

 Απαηηείηαη ε χπαξμε άδεηαο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο 

(πξφηαζεο) επηρνξήγεζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ. 

 

ηα κέζα ηνπ 2004, πάληα ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑΝ/Γ΄ ΚΠ, 

δεκηνπξγήζεθε έλα λέν κέηξν, ην Μέηξν 6.5, κε αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ 50 

εθαηνκκπξίσλ Δπξψ θαη κε ζηφρν, θπξίσο, λα θαιχςεη ρξεκαηνδνηηθά (κε 

πνζνζηφ 50% δεκφζηαο ελίζρπζεο) ην θφζηνο δηαζχλδεζεο ελφο έξγνπ 

ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ κε ην χζηεκα ή ην Γίθηπν. εκεηψλεηαη φηη ε 

θάιπςε θαηά 50% ηνπ θφζηνπο απηνχ απφ δεκφζηα ελίζρπζε πξνβιέπνληαλ 

ήδε ζην πξνυθηζηάκελν Μέηξν 6.3 / Γξάζε 6.3.4, δελ είρε φκσο 

ελεξγνπνηεζεί ζην παξειζφλ, ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ 

ελαξκφληζεο ηνπ κέηξνπ απηνχ κε ηνπο θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο. 

 

ηελ πξάμε, ην Μέηξν 6.5 κεηεμειίρζεθε ζε πιήξε «δηάδνρν» ηνπ 

(αλελεξγνχ πιένλ) Μέηξνπ 2.1/Γξάζε 2.1.3, κε ζρεδφλ ηνπο ίδηνπο φξνπο, 

πξνυπνζέζεηο, πνζνζηά δεκφζηαο ελίζρπζεο, θιπ. κε απηνχο ηνπ Μέηξνπ 2.1 

(θαη, επηπξφζζεηα, κε ηελ θαηά 50% δεκφζηα επηρνξήγεζε ηνπ δηθηχνπ 

δηαζχλδεζεο). Ζ πξψηε πιήξεο πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ 6.5 γηα επελδπηηθέο 

πξνηάζεηο ΑΠΔ έγηλε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2005, κε ζπλνιηθφ (ελδεηθηηθφ) 

πξνυπνινγηζκφ 363 εθαηνκκχξηα Δπξψ. Ζ απαηηνχκελε (ειάρηζηε) ίδηα 

ζπκκεηνρή ζην θφζηνο ηεο επέλδπζεο έρεη πιένλ κεησζεί ζην 15%, ελψ δελ 

απαηηείηαη απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηξαπέδεο σο απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ηεο επέλδπζεο 

(αξθεί απιή ηξαπεδηθή επηζηνιή πξφζεζεο ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟΗ ΦΟΡΔΗ ΣΟΤ 

ΚΛΑΓΟΤ 

 

3.1 Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.) 

 

Ζ ΡΑΔ ζπζηήζεθε κε ην λφκν 2773/22-12-99, ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην άξζξν 5 ηνπ λφκνπ 2837/2000, είλαη αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή θαη 

έρεη θπξίσο γλσκνδνηηθέο θαη εηζεγεηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο. Γεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ελαξκφληζεο ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 96/92 θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ πνιηηηθή 

ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ ζηελ Διιάδα.  

 

Ο ξφινο ηεο ΡΑΔ δελ είλαη ειεγθηηθφο ή δηθαζηηθφο. θνπφο ηεο ΡΑΔ 

είλαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ ειεχζεξν θαη πγηή αληαγσληζκφ ζηελ ελεξγεηαθή 

αγνξά κε ζθνπφ λα εμππεξεηεζεί ζε ηειεπηαία αλάιπζε θαιχηεξα θαη 

νηθνλνκηθφηεξα ν θαηαλαισηήο (ηδηψηεο θαη επηρείξεζε) αιιά θαη λα επηδήζεη 

βξίζθνληαο λέεο επθαηξίεο ε κηθξή θαη κεζαία επηρείξεζε, ε νπνία είλαη 

θνξέαο αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο. Ζ ΡΑΔ παξαθνινπζεί θαη εηζεγείηαη γηα 

ηηο ηηκέο, ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηηο αδεηνδνηήζεηο. Πιεξνθνξεί επίζεο 

θαη βνεζάεη ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο θαηαλαισηέο.  

 

θνπφο ηεο ΡΑΔ επίζεο, είλαη λα εμαζθαιίζεη κε ζεζκηθφ ηξφπν 

ζπκβαηφ κε ηνπο κεραληζκνχο ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο, ηνπο 

καθξνρξφληνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σέηνηνη ζηφρνη είλαη ε επαξθήο, 

αμηφπηζηε θαη ηζφηηκε ηξνθνδνζία φισλ ησλ θαηαλαισηψλ, ε αζθάιεηα 

ηξνθνδνζίαο ηεο ρψξαο, ην πεξηβάιινλ, ε αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, νη λέεο ηερλνινγίεο, ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη πξνκήζεηα 
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ελέξγεηαο θαη ε εμαζθάιηζε επαξθνχο ππνδνκήο γηα ηελ ελέξγεηα. Ζ 

ελζσκάησζε ζηελ αγνξά απηψλ ησλ κεγάισλ δεηεκάησλ ηεο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο είλαη ίζσο ην δπζθνιφηεξν έξγν ηεο ΡΑΔ. Απαηηείηαη ε επίηεπμε 

ιεπηήο ηζνξξνπίαο, ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα εξγαιεία πνπ είλαη ζπκβαηά κε 

ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο, φπσο νη ρξεψζεηο ζηε κεηαθνξά ελέξγεηαο γηα 

ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ην εκπφξην άδεηψλ ξχπαλζεο, ην εκπφξην 

πξνζεζκηαθψλ παξαγψγσλ θαη ζπκβνιαίσλ, νη φξνη ζηελ αδεηνδφηεζε, ην 

εκπφξην «πξάζηλνπ» ειεθηξηζκνχ, θιπ.  

 

Ζ ΡΑΔ αλαιακβάλεη επίζεο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ηφζν κε ηηο ρψξεο 

ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Δπξαζίαο, φζν θαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο φπνπ ζα ζπληειεζζνχλ κεγάιεο ζεζκηθέο αιιαγέο κε ζηφρν ηελ 

εληαία αληαγσληζηηθή εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο. Ζ ΡΑΔ θηινδνμεί λα 

αλαπηχμεη ηνπο ίδηνπο κεραληζκνχο ζηα πιαίζηα ηεο Βαιθαληθήο Αγνξάο 

Δλέξγεηαο ζηελ νπνία ε Διιάδα δίλεη κεγάιε πξνηεξαηφηεηα.  

 

Ζ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο Πξνζεζκηαθήο Αγνξάο Δλέξγεηαο είλαη 

έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ζηφρνπο ηεο ΡΑΔ κε ζθνπφ θαη ηελ πεξηθεξεηαθή 

αγνξά αιιά θαη ηελ εμνκάιπλζε ησλ απφηνκσλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ θαη 

ηηο νηθνλνκίεο πνπ απηή ζα επηθέξεη ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ νηθνλνκηθφηεξα 

νη θαηαλαισηέο αιιά θαη λα κεησζεί ν θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο. 

 

Ζ ΡΑΔ δξα ζηα πιαίζηα βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, πνπ ζχκθσλα θαη κε ην λφκν, είλαη νη εμήο:  

 

 Αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην θαη ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο ρψξαο 

 πκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, κε ηελ επίηεπμε 

πγηνχο αληαγσληζκνχ κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο γηα ην 

ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ θαη θαηαλαισηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε λέσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απαζρφιεζεο. 
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Με ηνλ ίδην λφκν απειεπζεξψλεηαη ζηαδηαθά ε αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, πξάγκα πνπ ζθνπεχεη ζηα εμήο:  

 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο άξα θαη ησλ ηηκψλ 

 Αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα άκεζα θαη έκκεζα 

 Αμηφπηζηε ηερληθά θαη πνηνηηθά παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Οηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά πξνζηηή ειεθηξηθή ελέξγεηα πξνο φινπο ηνπο 

θαηαλαισηέο πεξηιακβαλνκέλσλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, λεζηψλ θιπ. 

 Δμππεξέηεζε ππφ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ησλ ζηφρσλ ζρεηηθά κε ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο, ην θπζηθφ αέξην, ην πεξηβάιινλ, ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη 

ηελ αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο ηεο ρψξαο. 

 

ηα πιαίζηα απηά ε ζπκβνιή ηεο ΡΑΔ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή:  

 

 Σειηθφο ζθνπφο ηεο ΡΑΔ είλαη ε πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

θαηαλαισηή ελέξγεηαο (ηδηψηε θαη επηρείξεζεο) θαη ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο (πεξηθέξεηεο, αμηνπηζηία ηξνθνδνζίαο, πεξηβάιινλ, πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ) 

 Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ε ΡΑΔ θξνληίδεη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ 

ησλ πξνκεζεπηψλ ελέξγεηαο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο αγνξάο κε ηξφπν ζπκβαηφ 

κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο αλάπηπμεο (λέεο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, λέεο ηερλνινγίεο, επέθηαζε ησλ αγνξψλ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή καο θαη ηελ ΔΔ, κείσζε ηνπ θφζηνπο, πγηήο ρξεκαηνδφηεζε) 

 ηα πιαίζηα απηά ε ΡΑΔ ζαλ αλεμάξηεηε αξρή αλαιακβάλεη πνιιαπινχο 

ξφινπο: 

 

 γλσκνδνηεί, εηζεγείηαη κέηξα, 

 ειέγρεη ηελ αγνξά, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο ηηκέο 

 πξνζέρεη γηα ηνλ θαηαλαισηή, ην πεξηβάιινλ θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ 

 επηβιέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πξνκήζεηαο ελέξγεηαο 

 πιεξνθνξεί, αλαιχεη ηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή ζηελ ελέξγεηα, αλαπηχζζεη 

δηάινγν 
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 εηζεγείηαη θαη παξαθνινπζεί ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη αδεηνδνηήζεηο 

 θαιιηεξγεί δηεζλείο ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο 

 

3.2 Γηαρεηξηζηήο Δζληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο (Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ.) 

Μεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν αλαδεηήζεσλ, πξνεηνηκαζίαο, κειεηψλ 

θαη νξγαλσηηθψλ βεκάησλ ηφζν ζε Δπξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, 

δεκηνπξγείηαη βαζκηαία ειεχζεξε αγνξά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Απηφ ζα επηηξέςεη ζε πειάηεο λα επηιέγνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο 

θαη ζε λένπο παξαγσγνχο λα αληαγσληζηνχλ ηε ΓΔΖ, πνπ ζήκεξα είλαη ν 

κφλνο παξαγσγφο. Πξφθεηηαη γηα κηα επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, πνπ παξαδνζηαθά θπξηαξρνχληαλ δηεζλψο απφ κνλνπψιηα θαη 

απφιπηε ξχζκηζε. Οη αιιαγέο απηέο είλαη γηα ηε ρψξα καο πξσηφγλσξεο αιιά 

θαη δηεζλψο ε εκπεηξία απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο δελ είλαη κεγάιε. 

ηελ Διιάδα ν Νφκνο 2773/99 απνηειεί ην βαζηθφ ζεζκηθφ ππφβαζξν. 

Έρεη επίζεο δεκηνπξγεζεί ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.) θαη ε 

Αλψλπκε Δηαηξεία Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ή Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ή Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ.), ε 

εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Διιεληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο δχν βαζηθνχο θνξείο ιεηηνπξγίαο ηεο 

απειεπζεξσκέλεο αγνξάο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηνχλ νη ξφινη ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ κηα 

θαη εδψ θαη 50 ρξφληα γλσξίδνπκε κφλν ηε Γ.Δ.Ζ. θαη κάιηζηα πνιχ ζπρλά 

εμαθνινπζεί λα ζπγρέεηαη ε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. κε ηνλ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. θαη ν 

Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. κε ηελ Ρ.Α.Δ. 

Ζ Ρ.Α.Δ. είλαη κηα αλεμάξηεηε αξρή πνπ θξνληίδεη, εηζεγείηαη θαη 

πξνσζεί ηελ χπαξμε ζπλζεθψλ ίζσλ επθαηξηψλ, θαη πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη 

παξέρεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε παξαγσγνχο, πξνκεζεπηέο θαη ινηπνχο 

θνξείο ηεο αγνξάο. 
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Ο Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. είλαη κηα εηαηξεία πνπ έρεη έλα δηπιφ ξφιν: 

Ο έλαο ξφινο είλαη απηφο πνπ αζθνχζε ε Γ.Δ.Ζ. ζε ζρέζε κε ην 

χζηεκα Μεηαθνξάο: θξνληίδεη λα ππάξρεη αλά πάζα ζηηγκή ηζνξξνπία 

παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα λα παξέρεηαη θαηά 

ηξφπν αμηφπηζην, αζθαιή θαη πνηνηηθά απνδεθηφ. 

Ο δεχηεξνο ξφινο ηνπ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. είλαη λα εθθαζαξίδεη ηελ αγνξά, 

λα ιεηηνπξγεί ζαλ έλα είδνο ρξεκαηηζηεξίνπ πνπ ππνινγίδεη θάζε εκέξα πνηφο 

νθείιεη ζε πνηφλ. Ο Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. δελ εκπνξεχεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη 

φιεο νη βαζηθέο ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο είλαη δηκεξείο κεηαμχ ησλ 

παξαγσγψλ/πξνκεζεπηψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Ζ Γ.Δ.Ζ. είλαη κία κφλν απφ ηηο πνιιέο εηαηξείεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ 

ζην ρψξν ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα νηθείν αλάινγν, ε Γ.Δ.Ζ. είλαη κηα 

εηζεγκέλε εηαηξεία, ν Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. είλαη ην Υξεκαηηζηήξην θαη ε Ρ.Α.Δ. 

είλαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 

Ο Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. είλαη αλψλπκε εηαηξεία πνπ αλήθεη θαηά 51% ζην 

δεκφζην θαη θαηά 49% ζηηο εηαηξείεο παξαγσγήο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ΓΔΖ ζήκεξα θαηέρεη απηφ ην 49% αιιά ην πνζνζηφ ηεο 

ζα κεηψλεηαη δίλνληαο ρψξν ζηνπο φπνηνπο λένπο παξαγσγνχο εκθαληζηνχλ. 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζήκεξα πεξί ηα 160 άηνκα (ηα νπνία ζα δηπιαζηαζηνχλ ζηελ 

πιήξε αλάπηπμή ηεο) θαη εηήζην πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 15 εθαηνκκχξηα 

επξψ. 

Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο έρεη ηελ επζχλε κηαο ζεηξάο 

δηαδηθαζηψλ: 

Καη’ αξρήλ ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη, δηαθηλείηαη θαη θαηαλαιψλεηαη 

πξέπεη λα κεηξάηαη θαηά ηξφπν αμηφπηζην, αθξηβή θαη κε ακθηζβεηνχκελν 

απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο. Έλα κεηξεηηθφ ζχζηεκα, επίζεκα 

πηζηνπνηεκέλν, είλαη κηα πξψηε δηαδηθαζία ηεο επζχλεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ 

πζηήκαηνο. 
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Μία δεχηεξε δηαδηθαζία, πνπ απνηειεί θαη ηελ θαξδηά ηνπ πζηήκαηνο 

είλαη ε Καηαλνκή Φνξηίνπ. πσο είλαη γλσζηφ, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη 

έλα ηδηφηππν εκπνξηθφ αγαζφ πνπ δελ απνζεθεχεηαη θαη επνκέλσο ζα πξέπεη 

αλά πάζα ζηηγκή λα παξάγεηαη αθξηβψο φζε θαηαλαιψλεηαη. Ζ Καηαλνκή 

Φνξηίνπ ινηπφλ είλαη απηή πνπ ππαγνξεχεη ην πνηφο ζηαζκφο ζα παξάγεη θαη 

πφζν. Παξάιιεια ε Καηαλνκή Φνξηίνπ ζηνπο ζηαζκνχο γίλεηαη έηζη ψζηε λα 

δηαηεξνχληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη (ζπρλφηεηα, ηάζε θιπ), 

λα ππάξρεη ειάρηζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη λα ππάξρεη ζεβαζκφο ησλ 

δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ πειάηε-πξνκεζεπηή. 

Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πζηήκαηνο θαη ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξερφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ θαηαλαισηή, ν 

Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ρξεηάδεηαη εηδηθέο, επηθνπξηθέο ιεγφκελεο 

ππεξεζίεο, δπλαηφηεηα εηδηθψλ ξπζκίζεσλ θιπ πνπ ζα αγνξάδεη κε δηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο απφ ηνπο παξαγσγνχο ηεο αγνξάο, ζε πξψηε θάζε απφ ηε Γ.Δ.Ζ. 

Μηα δηαδηθαζία απνιχησο ζπλαξηεκέλε κε ηελ απειεπζεξσκέλε 

αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ε εθθαζάξηζε, ην πνηφο δειαδή νθείιεη ζε 

πνηφλ. Γηα ηελ Διιεληθή αγνξά έρεη επηιεγεί έλα ζχζηεκα δηκεξψλ βαζηθά 

εκπνξηθψλ ζρέζεσλ, δειαδή κεηαμχ θαηαλαισηή θαη πξνκεζεπηή-

παξαγσγνχ. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δελ παξεκβαίλεη ζηα δηκεξή 

απηά ζπκβφιαηα ηα νπνία είλαη ζηελ απφιπηε δηθαηνδνζία ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. κσο θαηά ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο ε παξαγσγή ελφο πξνκεζεπηή δελ αληηζηνηρεί απνιχησο ζηελ 

θαηαλάισζε ελφο πειάηε. Απηή ε απφθιηζε κεηξάηαη θαη ηηκνινγείηαη απφ ην 

Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ν νπνίνο ππαγνξεχεη ζε θάζε ειιεηκκαηηθφ 

παξαγσγφ ην ηί ζα πιεξψζεη κέζσ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ζε 

θάπνηνλ άιιν, πιενλαζκαηηθφ παξαγσγφ. Ζ δηαδηθαζία απηή ιέγεηαη 

εθθαζάξηζε ηεο αγνξάο θαη γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα ελζαξξχλεηαη ε 

νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο. 

Μηα άιιε πνιχ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο 

είλαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ γηα λα 

ππνδερζεί λένπο παξαγσγνχο θαη λένπο πειάηεο. Ζ ζπληήξεζε απηή ζα 
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γίλεηαη κε ακνηβή απφ ηελ Γ.Δ.Ζ. ελψ νη επεθηάζεηο ρξεψλνληαη κε βάζε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θψδηθεο. 

Σέινο, ζηα θαζήθνληα ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο είλαη ε 

ππνζηήξημε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο αγνξάο θαη ε ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο θάλεη πξνβιέςεηο γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε βξαρππξφζεζκε, κεζνπξφζεζκε θαη 

καθξνπξφζεζκε βάζε, δεκνζηεχεη εθηηκήζεηο, εηζεγείηαη βειηηψζεηο ζηνπο 

θαλφλεο ηεο αγνξάο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη εμαζθαιίδεη κηα 

πςεινχ βαζκνχ δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

πζηήκαηνο θαη ζηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Οπζηαζηηθά, θάζε 

ελέξγεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

θαίλεηαη ζην δηαδίθηπν. 

ηφρνο ηνπ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. είλαη λα εμαζθαιίζεη κηα αμηφπηζηε θαη 

ακεξφιεπηε ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο αιιά θαη ηεο αγνξάο πνπ ζηεξίδεηαη ζε απηφ έηζη ψζηε νη λένη 

παξαγσγνί, νη επηιέγνληεο πειάηεο αιιά θαη φινη νη θαηαλαισηέο λα 

δηαζέηνπλ ηελ παξαδνζηαθή αμηνπηζηία ηνπ πζηήκαηνο πνπ 50 ρξφληα ηψξα 

ππεξεηεί ηελ Διιάδα, πιαηζησκέλε κε ηε δηαθάλεηα θαη ακεξνιεςία πνπ 

απαηηνχλ νη θαλφλεο ηεο λέαο αγνξάο. 

 

3.3 Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (Κ.Α.Π.Δ.) 

Σν Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (K.A.Π.E.) είλαη ην εζληθφ 

θέληξν γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (A.Π.E.), ηελ Οξζνινγηθή 

Υξήζε Δλέξγεηαο (O.X.E.) θαη ηελ Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο (EΞ.E.). Με ην 

Νφκν 2244/94 ("Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο") θαη ην Νφκν 2702/99 ην K.A.Π.E. νξίζηεθε σο ην Δζληθφ 

πληνληζηηθφ Κέληξν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. 

Σν K.A.Π.E. ηδξχζεθε ην επηέκβξην ηνπ 1987 κε ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 375/87, είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, επνπηεχεηαη απφ 
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ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο - Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

(Γ.Γ.E.T.), θαη έρεη νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα. 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξνψζεζε ησλ εθαξκνγψλ 

A.Π.E./O.X.E./E.Ξ.E. ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζψο θαη ε θάζε είδνπο 

ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο ζπλππνινγίδνληαο ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

Σν Κέληξν δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη εθπξνζψπνπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο/Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ 

θαζψο θαη ηνπ .Δ.Β. - πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ θαη ηνπ 

Δ.Β.Δ.Α. - Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ. 

Σν Κ.Α.Π.Δ. δηαζέηεη έλα επηζηεκνληθφ επηηειείν 120 θαη πιένλ 

επηζηεκφλσλ, έκπεηξσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζηνπο ηνκείο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Κ.Α.Π.Δ. πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 

βαζηθέο κνλάδεο: 

 Γηεχζπλζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

 Γηεχζπλζε Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο 

 Γηεχζπλζε Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο θαη ρεδηαζκνχ 

 Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

 Γξαθείν Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

 Ννκηθή Τπεξεζία   

Απφ ην 1992, ην K.A.Π.E. ζηεγάδεηαη ζε ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο, 

ζην 19ν ρηιηφκεηξν ηεο Λεσθφξνπ Μαξαζψλνο, ζην Πηθέξκη Αηηηθήο. Δθηφο 

απφ ηνπο θχξηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, εθηάζεσο 2000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ 

πεξίπνπ, δηαζέηεη θαη πεηξακαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ππαίζξνπ, εμεηδηθεπκέλα 

εξγαζηήξηα ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ, κεραλνπξγείν, αίζνπζεο 

ζπλεδξηάζεσλ, βηβιηνζήθε θαη ζεκαληηθή ππνινγηζηηθή ππνδνκή. 
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Παξάιιεια, ην Κ.Α.Π.Δ. εγθαηέζηεζε ζηελ Αηηηθή, ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Λφθνπ ηαπξαεηνχ Κεξαηέαο, επηδεηθηηθφ Αηνιηθφ Πάξθν. Σν Αηνιηθφ 

Πάξθν ζπλδέζεθε κε ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο Γ.Δ.Ζ., ζηελ νπνία δηαζέηεη ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ παξάγεηαη. ηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπ, ην πάξθν ζα έρεη 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ πεξίπνπ 3 MW θαη ζα παξάγεη εηεζίσο 7,6 GWh 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Οη νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπ K.A.Π.E., πξνέξρνληαη θπξίσο απφ Δζληθά, 

Δπξσπατθά θαη Γηεζλή πξνγξάκκαηα, φπσο θαη απφ έξγα πνπ εθηειεί γηα ηε 

βηνκεραλία, ηα ελεξγεηαθά έξγα, ηηο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα θηίξηα, 

θ.ιπ. 

 

3.3.1 Ρόινο θαη Απνζηνιή ηνπ ΚΑΠΔ 

Σν Κ.Α.Π.Δ., θαηά ηα ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, έρεη 

θαηαμησζεί ζε δχν θχξηα επίπεδα δξάζεσλ: 

ηε δξάζε ηνπ σο Δξεπλεηηθφ θαη Σερλνινγηθφ Κέληξν γηα ηηο 

Α.Π.Δ./Ο.Υ.Δ./ΔΞ.Δ., φπνπ αθελφο αλαπηχζζεη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα γηα 

ηηο λέεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο, αθεηέξνπ ππνζηεξίδεη ηερληθά ηελ αγνξά γηα 

ηε δηείζδπζε θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ.  

ηε δξάζε ηνπ σο Δζληθφ Κέληξν Δλέξγεηαο, φπνπ αθελφο κειεηά ηα 

ζέκαηα ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πνιηηηθήο γηα ηηο Α.Π.Δ. θαη ηελ 

Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο θαη αθεηέξνπ αλαπηχζζεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ Α.Π.Δ. θαη 

Δ.Ξ.Δ.      

Σν Κ.Α.Π.Δ. έρεη δηακνξθψζεη κηα δπλακηθή παξνπζία ζηνλ Διιεληθφ 

θαη δηεζλή ρψξν, έρνληαο λα παξνπζηάζεη πξσηφηππν εξεπλεηηθφ έξγν θαη 

κεγάιν αξηζκφ ζπκβνιαίσλ πνπ πινπνίεζε γηα ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε, ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη Κπβεξλήζεηο Σξίησλ Υσξψλ ζε ζέκαηα 

ππνζηήξημεο ηεο ζρεδίαζεο, αμηνιφγεζεο θαη πινπνίεζεο επελδπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 



61 

 

ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ ην K.A.Π.E.:  

 είλαη ν επίζεκνο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα εζληθήο πνιηηηθήο, 

ζηξαηεγηθήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ A.Π.E./O.X.E./EΞ.E.   

 εθηειεί εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη αλαπηχζζεη λέεο ηερλνινγίεο πνπ είλαη 

ηαπηφρξνλα ηερληθννηθνλνκηθά βηψζηκεο θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθέο  

 νξγαλψλεη, επηβιέπεη θαη εθηειεί επηδεηθηηθά θαη πηινηηθά πξνγξάκκαηα κε 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ σο άλσ ηερλνινγηψλ  

 πινπνηεί εθαξκνγέο A.Π.E./O.X.E./EΞ.E. ζε έξγα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ, θ.ι.π.   

 παξέρεη ηερληθέο ππεξεζίεο θαη ζπκβνπιέο κε ηε κνξθή εμεηδηθεπκέλεο 

ηερλνγλσζίαο θαη πιεξνθφξεζεο πξνο ηξίηνπο  

 πξνβαίλεη ζε δξάζεηο δηάδνζεο ηεο ηερλνινγίαο ζε ηνκείο ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπ θαη παξέρεη αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε πξνο θάζε 

ελδηαθεξφκελν θνξέα θαη επελδπηή  

 νξγαλψλεη ή/θαη ζπκκεηέρεη ζε ηερληθά θαη επηζηεκνληθά ζεκηλάξηα, 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο εθδειψζεηο, 

ζπλαληήζεηο, θ.ι.π. 

 

 3.3.2 Δκπεηξία 

ηα πιαίζηα ηνπ Δξεπλεηηθνχ θαη Σερλνινγηθνχ ηνπ ξφινπ, ην 

Κ.Α.Π.Δ. απνηέιεζε ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηε βαζηθή έξεπλα θαη ηε 

βηνκεραλία, κε θχξην ζηφρν ηελ αλάπηπμε εγρψξησλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ. ηε δηαδξνκή ηνπ απηή, απέθηεζε ζεκαληηθή ηερλνγλσζία 

ζπκκεηέρνληαο ζε πιεζψξα εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη 

αληαιιαγήο γλψζεσλ.  

Παξάιιεια, ζπληνλίδνληαο θαη ζπκκεηέρνληαο ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ 

πηινηηθψλ θαη επηδεηθηηθψλ έξγσλ, ην Κέληξν ππνβνήζεζε ηελ αγνξά λα 

απνδερζεί θαη λα πηνζεηήζεη ηηο λέεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο.  

Παξείρε ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζε ηξίηνπο (ηδηψηεο - επελδπηέο) αιιά 

θαη ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ησλ 
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δπλαηνηήησλ (ακηγψο ηερληθψλ αιιά θαη ηερλννηθνλνκηθψλ) εθαξκνγήο 

έξγσλ Α.Π.Δ./Ο.Υ.Δ./ΔΞ.Δ.    

Τπνζηήξημε ηελ πινπνίεζε Δζληθψλ θαη Γηεζλψλ Δπελδπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ Α.Π.Δ./Ο.Υ.Δ./ΔΞ.Δ., ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά ζηελ 

αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ, ηελ ηερληθή παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ, 

ηελ ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ, ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, ηεο βηνκεραλίαο θαη 

ησλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ θαζψο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε 

ζέκαηα Α.Π.Δ./Ο.Υ.Δ./ΔΞ.Δ.  

Σν Κ.Α.Π.Δ. αλαπηχζζεη έληνλε δξαζηεξηφηεηα σο ζχκβνπινο ηεο 

Πνιηηείαο ζε ζέκαηα εζληθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηηο 

A.Π.E./O.X.E./EΞ.E., ζηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη επελδπηηθψλ πξνζπαζεηψλ κεηέρνληαο ζην ζρεδηαζκφ, 

ζπληνληζκφ θαη επνπηεία νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ζε 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

ε δηεζλέο επίπεδν, ην Κ.Α.Π.Δ. πξνψζεζε ηα ζπκθέξνληα ηεο 

Διιάδαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ζε πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ρψξα 

φπσο ε Δπξψπε, ε Μεζφγεηνο, ηα Βαιθάληα θαη ε Μαχξε Θάιαζζα, 

αλαπηχζζνληαο δίθηπν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ελεξγεηαθνχο 

θνξείο ζηηο πεξηνρέο απηέο θαη ζπκκεηέρνληαο ζε έξγα, δηεζλή fora θαη 

αλζξσπνδίθηπα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην K.A.Π.E. έρεη ήδε 

ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξα απφ 600 επξσπατθά, δηεζλή θαη εζληθά έξγα. ε 

απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη έξγα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, 

επηδεηθηηθά έξγα, κειέηεο αλάιπζεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, αλάπηπμε 

ελεξγεηαθψλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ελεξγεηαθψλ κνληέισλ, κειέηεο 

βησζηκφηεηαο επελδχζεσλ, ηερληθννηθνλνκηθέο κειέηεο, κειέηεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, έξεπλεο αγνξάο, θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ A.Π.E./O.X.E./EΞ.E. ηα πιαίζηα πινπνίεζεο 

ησλ έξγσλ απηψλ, ην K.A.Π.E. έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζία κε κεγάιν αξηζκφ 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΓΥΩΡΗΩΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

4.1 Δγρώξηεο Δπηρεηξήζεηο ηνπ Σνκέα Αλάπηπμεο, Παξαγσγήο θαη 

Δκπνξίαο πζηεκάησλ Δλεξγεηαθήο Δθκεηάιιεπζεο ΑΠΔ 

 

Δηαηξεία: ΑΛΜΑΝΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ “COMPA” 

(www.compasolar.gr) 

Έδξα: Πηεξία 

Πξνζσπηθό: 8 

            Γξαζηεξηόηεηα: Μειέηε, εγθαηάζηαζε, αλαβάζκηζε, εηζαγσγή θαη εκπνξηθή 

δηάζεζε ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο εθκεηάιιεπζεο ΑΠΔ θαη αλάπηπμε  

κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ηκεκάησλ θαη θσηνβνιηατθψλ θαη 

αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ. 

  

Δηαηξεία: CONERGY ΕΠΕ (www.conergy.gr) 

Έδξα: Αζήλα, Γιπθάδα 

Πξνζσπηθό: 20 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2005 €: 2.477.367 (25.05.04 – 31.12.05) 

Γξαζηεξηόηεηα: ε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο εηζαγσγέο θαη εκπνξία 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, αλεκνγελλεηξηψλ (1kW – 10kW), 

ζπζζσξεπηψλ, ειηαθψλ αληιηψλ, ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, ζπζηεκάησλ UPS, 

ζεξκαληηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, απηνκαηηζκψλ θαη πξνθαηαζθεπψλ θαη 

εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ειηαθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο. 

 

Δηαηξεία: ECO SUN Ε.Π.Ε. (www.ecosun.gr) 

Έδξα: Θεζζαινλίθε 

Πξνζσπηθό: 15 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 1.500.000 
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 Γξαζηεξηόηεηα: H εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ έξεπλα, ζρεδίαζε,                              

θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

θηίξηα, επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο. 

 

Δηαηξεία: ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ “RESOLEN” (www.resolen.gr) 

Έδξα: Θεζζαινλίθε 

Πξνζσπηθό: 15 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ ηηηινχρνο αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο   

ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη ηελ εκπνξία & εγθαηάζηαζε 

ζηαζκψλ ειεθηξηθήο παξαγσγήο απφ ειηαθή ελέξγεηα. 

 

Δηαηξεία: ΗΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ (www.heliodomi.gr) 

Έδξα: Θεζζαινλίθε 

Πξνζσπηθό: 1 

Γξαζηεξηόηεηα: Μειέηε, εγθαηάζηαζε, εηζαγσγή θαη εκπνξία 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζπλαθψλ 

πξντφλησλ. 

 

Δηαηξεία: ΙΓΑΛΑ Μ., & ΙΑ “PHOTOVOLTAIC” ΕΕ 

Έδξα: Αζήλα 

Πξνζσπηθό: 4 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 1.341.000 

Γξαζηεξηόηεηα: Μειέηε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαζψο θαη 

απνθιεηζηηθέο εηζαγσγέο θαη ρνλδξηθφ εκπφξην θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη αλεκνγελλεηξηψλ. 

 

Δηαηξεία: ΟΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ 

ΕΠΕ (Δ.Σ. ΕΝΕΡ ΕΠΕ) (www.seners.gr) 

Έδξα: Αζήλα 

Πξνζσπηθό: 4 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 310.000 

Γξαζηεξηόηεηα: ρεδηαζκφο θαη εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. 
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Δηζαγσγέο θαη ρνλδξηθφ εκπφξην βηνκεραληθψλ ζπζζσξεπηψλ θαη 

ειεθηξνληθνχ πιηθνχ. 

 

4.2 Δπηρεηξήζεηο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ΑΠΔ 

 

 Ο ηνκέαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ παξνπζηάδεη  µηα 

ηδηνκνξθία πνπ ζρεηίδεηαη  µε ηελ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία, γεγνλφο πνπ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα θάζε  κεκνλσκέλε  κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ΑΠΔ λα απνηειεί  µηα απηφλνκε εηαηξεία, ζπλήζσο ζπγαηξηθή κίαο 

κεγαιχηεξεο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο. πλεπψο, έλαο αξηζµφο 

κεκνλσκέλσλ εηαηξεηψλ ζπλήζσο εληάζζεηαη ππφ ηε ζθέπε  κίαο  

«θεληξηθήο» εηαηξείαο πνπ αλήθεη ζε θάπνηνλ φκηιν, µε ηελ επσλπκία απηήο 

ζπλήζσο λα πεξηέρεη ηελ επσλπκία ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη φξνπο φπσο 

«ελεξγεηαθή», «αηνιηθή», θιπ. 

  

  ηελ παξνπζίαζε ησλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ΑΠΔ πνπ αθνινπζεί, ε  κεγαιχηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο, δεδνκέλνπ φηη απηφο εθπξνζσπεί πεξίπνπ ην 85% ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο απφ ΑΠΔ (2006). Οη παξνπζηαδφκελεο εηαηξείεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, αληηπξνζσπεχνπλ άλσ ηνπ 70% ηεο ζπλνιηθήο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο, µε ηε δξαζηεξηνπνίεζε αξθεηψλ εμ’ απηψλ λα 

επεθηείλεηαη θαη ζε άιινπο ηνκείο ησλ ΑΠΔ. 

 

  Οη ηνκείο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ειηαθή ελέξγεηα θαη 

βηνκάδα βξίζθνληαη ζε πνιχ πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο, ηδηαίηεξα δε απηφο ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο, θαζψο ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο (2006) δηακνξθσλφηαλ 

κφιηο ζε 0,8 ΜW ελψ πιήζνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδξχζεθαλ εληφο ηνπ 2007, 

ρσξίο λα εκθαλίδνπλ νπζηαζηηθή δξαζηεξηφηεηα αθφκε.  ηνλ ηνκέα ηεο 

βηνκάδαο, ε ΔΤ∆ΑΠ  µε ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟ∆ΟΜΗΚΖ ΣΔΒ απνηεινχλ 

ηνπο πην ζεκαληηθνχο εθπξφζσπνπο, µε ηελ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 

απηψλ λα θαιχπηεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ην 2006 (24 

ΜW). 
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Δηαηξεία: ENERCON ΕΛΛΑ ΑΕ (www.enercon.gr) 

Έδξα: Αζήλα, Βξηιήζζηα 

Πξνζσπηθό: 21 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 1.455.335 

Γξαζηεξηόηεηα: Μειέηε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε αηνιηθψλ πάξθσλ, 

ιεηηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ θαη εθκίζζσζε αλεκνγελλεηξηψλ.                                                 

 

Δηαηξεία: ENERGI E2 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ (www.dongenergy.com) 

Έδξα: Αζήλα 

Πξνζσπηθό: 5 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 2.029.773 

Γξαζηεξηόηεηα: Γξαζηεξηνπνηείηαη εμνινθιήξνπ ζηνλ θιάδν ησλ ΑΠΔ  

µέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο αηνιηθψλ πάξθσλ. 

 

Δηαηξεία: ENVITEC ΑΕ (www.envitec.gr)  

Έδξα: Αζήλα, Υαιάλδξη 

Πξνζσπηθό: 21 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 13.557.074 

Γξαζηεξηόηεηα: Μειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ επεμεξγαζίαο αζηηθψλ 

ιπκάησλ, επεμεξγαζίαο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, λεξνχ θαη ζηεξεψλ 

απνβιήησλ, έξγα βηνηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ, παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο (βηνκάδαο, βηναεξίνπ θαη αηνιηθήο) ελέξγεηαο. 

 

Δηαηξεία: FLOW ENERGY ΑΕ & ΒΕ  

Έδξα: Αζήλα 

Πξνζσπηθό: 3 

Γξαζηεξηόηεηα: Υνλδξηθφ εκπφξην ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ. 

Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. 

 

Δηαηξεία: IWECO ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΤΗ ΑΕΒΕΕ  

Έδξα: Αξγπξνχπνιε, Αηηηθή 

Πξνζσπηθό: 9 
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Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 1.229.008 

Γξαζηεξηόηεηα: Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ΑΠΔ µέζσ ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθή ελέξγεηα. 

 

Δηαηξεία: RETD ΑΕ (θυγατρική της EDF ENERGIES NOUVELLES 

SA) (www.retd.gr ) (www.edf-energies-nouvelles.com)  

Έδξα: Αζήλα 

Πξνζσπηθό: 8 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 855.000 (γηα ηελ RETD) 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο θαιχπηεη ην 

ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ (ζρεδηαζµφ, αλάπηπμε, πινπνίεζε επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ) γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ 

ΑΠΔ. 

 

Δηαηξεία: WRE ΕΛΛΑ ΑΕ (www.wre.gr)  

Έδξα: Νέα κχξλε, Αηηηθή 

Πξνζσπηθό: 2 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 1.256.752 

Γξαζηεξηόηεηα: Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθή ελέξγεηα. 

 

Δηαηξεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΤΚΛΑΔΩΝ – ΜΠΟΤΡΛΑΡΙ ΑΒ & ΕΕ 

Έδξα: Καιιηζέα, Αηηηθή 

Πξνζσπηθό: 3 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 2.145.623 

Γξαζηεξηόηεηα: Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο 

αηνιηθψλ πάξθσλ. 

Δηαηξεία: ΓΚΑΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ ΑΕ 

Έδξα: Νέν Φπρηθφ, Αηηηθή 

Πξνζσπηθό: 16 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 3.061.470 

Γξαζηεξηόηεηα: Δκπνξία αλεκνγελλεηξηψλ θαη παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ  µέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο αηνιηθψλ πάξθσλ. 



68 

 

Δηαηξεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΑΕ (www.ppcr.gr) 

Έδξα: Αζήλα 

Πξνζσπηθό: 42 

Γξαζηεξηόηεηα: ηνλ θιάδν ησλ ΑΠΔ ε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη µε ηελ 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ, γεσζεξκηθψλ πεδίσλ θαη κηθξψλ 

πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ. 

   

Δηαηξεία: ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΗ & ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ (ΕΤΔΑΠ) ΑΕ (www.eydap.gr) 

Έδξα: Γαιάηζη, Αηηηθή 

Πξνζσπηθό: 4.043 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 361.995.000 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο 

πξσηεχνπζαο θαη ηα πεξίρσξα. 

 

Δηαηξεία: ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ (www.themeli.gr) 

Έδξα: Νέα Ησλία, Αηηηθή 

Πξνζσπηθό: 178 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 30.272.350 

Γξαζηεξηόηεηα: Γεκφζηα θαη ηδησηηθά ηερληθά έξγα, γεσηξήζεηο, 

ρξεκαηνδφηεζε, ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε αηνιηθψλ θαη κηθξψλ 

πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ. 

 

Δηαηξεία: ΜΕΛΣΕΜΙ ΚΑΣΡΙ ΑΕ (www.techol.gr) 

Έδξα: Άιηκνο, Αηηηθή 

Πξνζσπηθό: 4 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 433.424 

Γξαζηεξηόηεηα: Παξαγσγή θαη δηάζεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ήπησλ θαη ΑΠΔ ελψ δηαζέηεη ηερλνγλσζία θαη έξγν ζηελ 

κειέηε, θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε αηνιηθψλ πάξθσλ. 
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Δηαηξεία: ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΕ 

(http://web.mytilineos.gr) 

Έδξα: Παξάδεηζνο Ακαξνπζίνπ, Αηηηθή 

Πξνζσπηθό: 70 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 132.329.000 

Γξαζηεξηόηεηα: Ο φκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο θιάδνπο  ηεο εκπνξίαο 

κεηάιισλ θαη κεηαιιεπκάησλ, ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο 

νρεκάησλ θαη ελέξγεηαο. 

 

Δηαηξεία: ΔΕΛΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (www.deltaproject.gr) 

Έδξα: Μνζράην, Αηηηθή 

Πξνζσπηθό: 1 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 4.222.350 

Γξαζηεξηόηεηα: Καηαζθεπή νινθιεξσκέλσλ  κνλάδσλ ζε ηνκείο ηεο 

βηνκεραλίαο. Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. 

 

Δηαηξεία: ΟΜΙΛΟ VECTOR – VECTOR ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ (www.windfarm.gr) 

Έδξα: Καιιηζέα, Αηηηθή 

Πξνζσπηθό: 15 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 1.200.000 

Γξαζηεξηόηεηα: Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  µέζσ ηεο αμηνπνίεζεο 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. 

 

 

Δηαηξεία: ΟΜΙΛΟ ΔΙΕΚΑΣ ΑΣΕ (www.diekat.gr) 

Έδξα: Κνξσπί, Αηηηθή 

Πξνζσπηθό: 165 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 37.651.807 

Γξαζηεξηόηεηα: Καηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ. Μεραλνπξγηθέο θαη  

κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο. Σειεπηθνηλσληαθά έξγα, έξγα ππνδνκήο 
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πιεξνθνξηθήο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο θαπζίκσλ, ελεξγεηαθά έξγα θαη 

αλάπηπμε αθηλήησλ. 

 

Δηαηξεία: ΟΜΙΛΟ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΑΕ (www.domik.gr) 

Έδξα: Ζξάθιεην, Κξήηε 

Πξνζσπηθό: 94 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 11.954.000 

Γξαζηεξηόηεηα: Καηαζθεπή δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ, 

ιεηηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ. 

 

Δηαηξεία: ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΣΕΒ 

ΑΕ (www.etae.com) 

Έδξα: Αζήλα 

Πξνζσπηθό: 48 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 6.612.000 

Γξαζηεξηόηεηα: Ο κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ηνκείο φπσο νη θαηαζθεπέο, 

ελέξγεηα απφ ΑΠΔ θαη πεξηβάιινλ θαη αλάπηπμε αθηλήησλ. 

 

Δηαηξεία: ΕΝΣΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ (www.enteka.gr) 

Έδξα: Υαιάλδξη, Αηηηθή 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 329.423 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηελ 

κειέηε, ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή ζηαζκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ΑΠΔ θαη ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή αηνιηθψλ πάξθσλ. 

 

 

Δηαηξεία: ΟΜΙΛΟΙ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΚΟΠΕΛΟΤΖΟΤ - ΑΜΑΡΑ 

(www.enteka.gr) 

Έδξα: Μαξνχζη, Αηηηθή 

Πξνζσπηθό: 37 

Γξαζηεξηόηεηα: Ο κηινο Κνπεινχδνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εηζαγσγή 

θαη εκπνξία θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, παξαγσγή ειεθηξηθήο 
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ελέξγεηαο, θαηαζθεπή ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αγσγψλ 

κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ινηπψλ έξγσλ ππνδνκήο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηνλ θιάδν ησλ ΑΠΔ αθνξά ηελ αλάπηπμε αηνιηθψλ 

πάξθσλ, κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ θαη θσηνβνιηατθψλ κνλάδσλ. 

 

Δηαηξεία: ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Χ. ΡΟΚΑ ΑΒΕΕ 

(www.rokasgroup.com) 

Έδξα: Υαιάλδξη, Αηηηθή 

Πξνζσπηθό: 240 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 50.188.000 

Γξαζηεξηόηεηα: Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο θιάδνπο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ µε εμεηδίθεπζε ζηα 

αλπςσηηθά κεραλήκαηα, ζχλζεησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ελεξγεηαθψλ 

έξγσλ. 

 

Δηαηξεία: ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕΡΝΑ – ΣΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΒΕΣΕ (www.terna-energy.gr) 

Έδξα: Αζήλα 

Πξνζσπηθό: 126 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 41.663.000 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ΑΠΔ θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ αλάπηπμε αηνιηθψλ πάξθσλ, κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ 

θαη κνλάδσλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 

απνξξίκκαηα, απφβιεηα θαη βηνκάδα. 

 

Δηαηξεία: ΠΙΝΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ  

Έδξα: Ησάλληλα 

Πξνζσπηθό: 2 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 433.954 

Γξαζηεξηόηεηα: Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ε παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο µέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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Δηαηξεία: ΠΛΑΣΙΚΑ ΚΡΗΣΗ ΑΒΕΕ (www.plastikakritis.com) 

Έδξα: Ζξάθιεην, Κξήηε 

Πξνζσπηθό: 310 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 77.560.461 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο εληάζζεηαη ζηνλ 

θιάδν ησλ πιαζηηθψλ ελψ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο, µέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο αηνιηθνχ πάξθνπ. 

 

Δηαηξεία: ΠΟΛΤΠΟΣΑΜΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ  

Έδξα: Νέα ηχξα, Δχβνηα 

Πξνζσπηθό: 2 

Κύθινο Δξγαζηώλ 2006 €: 2.361.243 

Γξαζηεξηόηεηα: Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο κέζσ 

ηεο ιεηηνπξγίαο αηνιηθψλ πάξθσλ. 

 

 

 

            ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΞΔΝΩΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

Δηαηξεία: VESTAS WIND SYSTEMS A/S (www.vestas.com)  

Έδξα: Randers, Denmark 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 1979 ζηελ αλάπηπμε, 

παξαγσγή, πψιεζε, πξνψζεζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο αηνιηθνχ δπλακηθνχ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  

(αλεκνγελλήηξηεο), ελψ απφ ην 1987 απηφ απνηειεί ηελ απνθιεηζηηθή 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο.   

Άιια ζηνηρεία: Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2006 ε εηαηξεία είρε πσιήζεη 

ζπλνιηθά 32.500 αλεκνγελλήηξηεο, ζπλνιηθήο ηζρχνο 25.057 MW, ζε πάλσ 
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απφ 60 ρψξεο. Σν ίδην έηνο δηέζεζε αλεκνγελλήηξηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο 4.239 

MW, µε ην  κεξίδην ηεο παγθφζκηαο αγνξάο απηήο λα δηακνξθψλεηαη ζην 

28%. ηελ Διιάδα ε εηαηξεία έρεη πσιήζεη αλεκνγελλήηξηεο µε ζπλνιηθή 

ηζρχ πεξίπνπ 412 MW, θαηέρεη δε κεξίδην αγνξάο 39%. 

 

Δηαηξεία: NORDEX AG (www.nordex-online.com)  

Έδξα: Norderstedt, Germany 

Γξαζηεξηόηεηα: Γξαζηεξηνπνηείηαη εμ’ νινθιήξνπ ζηελ αλάπηπμε, 

παξαγσγή θαη ζπληήξεζε αλεκνγελλεηξηψλ.  Ζ εηαηξεία εηδηθεχεηαη ζηελ 

αλάπηπμε  αλεκνγελλεηξηψλ  κεγάιεο ηζρχνο (1.3 – 2.5 ΜW). 

Άιια ζηνηρεία: Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1985 θαη έρεη εγθαηαζηήζεη έθηνηε 

πάλσ απφ 3.050 αλεκνγελλήηξηεο, ζπλνιηθήο ηζρχνο 3,39 GW, ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 31 ρψξεο. 

 

Δηαηξεία: REPOWER SYSTEMS AG (www.repower.de)  

Έδξα: Hamburg, Germany 

Γξαζηεξηόηεηα: Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε, παξαγσγή, εγθαηάζηαζε 

θαη ζπληήξεζε αλεκνγελλεηξηψλ. ε πνιιέο ρψξεο εθηφο Γεξκαλίαο, 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ βάζεη 

θνηλνπξαμηψλ µε ηνπηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ. 

Άιια ζηνηρεία: Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 2001 θαη εηζήρζεθε ζην 

ρξεκαηηζηήξην ην επφκελν έηνο. Δζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε αλεκνγελλεηξηψλ 

κεγάιεο ηζρχνο. Έρεη αλαπηχμεη ηελ κεγαιχηεξε ζε ηζρχ αλεκνγελλήηξηα, µε 

ηελ ηζρχ απηήο λα δηακνξθψλεηαη ζηα 5 MW. Ζ ηζρχο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ 

πνπ είλαη εκπνξηθά δηαζέζηκεο απφ ηελ εηαηξεία θπκαίλεηαη απφ 1,5 – 5MW. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2007 νινθιεξψζεθε ε εμαγνξά ηεο εηαηξείαο απφ ηελ Suzlon. 

 

Δηαηξεία: GE ENERGY (www.gepower.com)  

Έδξα: Atlanta, USA 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ GE Energy απνηειεί  µηα επηρεηξεκαηηθή  κνλάδα ηνπ 

πνιπεζληθνχ νκίινπ General Electric. Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 
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αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε  κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο: ππξεληθή, 

ζεξκαληηθή, θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ 

θιάδν ησλ ΑΠΔ εζηηάδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: αηνιηθή, 

πδξνειεθηξηθή, ειηαθή θαη βηνκάδα. 

Άιια ζηνηρεία: ηνλ ηνκέα ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε εηαηξεία σο ην 

ηέινο ηνπ 2006 είρε ζέζεη ζε ιεηηνπξγία 3.390 κνλάδεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ζπλνιηθή ηζρχ κεηαμχ 40 θαη 1500 MW. ηνλ ηνκέα 

ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή 

θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ θαη πιαηζίσλ θαη φρη ζηελ θαηαζθεπή 

νινθιεξσκέλσλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. Έρεη δε εμαγνξάζεη ηελ 

Astropower ε νπνία σο ην 2003 απνηεινχζε ηνλ έθην  κεγαιχηεξν 

θαηαζθεπαζηή θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 

5% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. ηνλ ηνκέα ηεο βηνκάδαο, ε εηαηξεία έρεη 

εγθαηαζηήζεη 1.620 (2006) κνλάδεο παξαγσγήο, µε ηελ ζπλνιηθή 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ λα δηακνξθψλεηαη ζηηο 1,34 GW. 

 

Δηαηξεία: GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA 

(www.gamesa.es)  

Έδξα: Zamudio, Spain 

Γξαζηεξηόηεηα: Γξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο αεξνλαππεγηθήο θαη ησλ 

ΑΠΔ, εηδηθφηεξα ζην ρψξν ηεο αηνιηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη 

ζηελ αλάπηπμε θαη πψιεζε αηνιηθψλ πάξθσλ. 

Άιια ζηνηρεία: Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1976 µε έδξα ηελ Ηζπαλία. Σν 2006, ε 

εηαηξεία εγθαηέζηεζε κνλάδεο ζπλνιηθήο ηζρχνο 2.402 MW (αχμεζε 83% ζε 

ζρέζε µε ην 2005) θαη θαηέγξαςε θχθιν εξγαζηψλ χςνπο €2.400.878.000 

(αχμεζε 26% ζε ζρέζε µε ην 2005). Ζ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο 

ζηνλ θιάδν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο πινπνηείηαη µέζσ ηξηψλ 

δηεπζχλζεσλ (ζπγαηξηθψλ): ηεο gamesa eolica, ηεο gamesa energia θαη ηεο 

gamesa solar. 
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Δηαηξεία: SIEMENS AG (www.siemens.com)  

Έδξα: Munich, Germany 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ εηαηξεία απνηειεί έλαλ παγθφζκην θνινζζφ ζην ρψξν  

ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο θιάδνπο: 

Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ, Δλέξγεηαο, πζηεκάησλ 

Απηνκαηνπνίεζεο & Διέγρνπ, Μεηαθνξψλ, Ηαηξνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, 

Φσηηζκνχ, Υξεκαηνδνηήζεσλ & Αθηλήησλ. ηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο εθκεηάιιεπζεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα αηνιηθήο θαη πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελέξγεηαο απφ 

θχκαηα ζαιάζζεο, θαζψο θαη βηνκάδαο. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο 

ζηνλ θιάδν είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε θαη έρεη πινπνηεζεί µέζσ εμαγνξψλ θαη 

θνηλνπξαμηψλ µε θπξίαξρεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. 

 

Δηαηξεία: ENERCON GmbH (www.enercon.de)  

Έδξα: Aurich, Germany 

Γξαζηεξηόηεηα: Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε, παξαγσγή θαη 

ζπληήξεζε αλεκνγελλεηξηψλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία 

αηνιηθψλ πάξθσλ. 

Άιια ζηνηρεία: Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1984. Σν 1992 παξνπζηάδεη ηελ 

πξψηε αλεκνγελλήηξηα ηχπνπ gearless, ε νπνία ζεκαηνδνηεί ηελ ζηξνθή ηεο 

εηαηξείαο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο αλεκνγελλήηξηεο. Ζ θχξηα δξαζηεξηνπνίεζή 

ηεο αθνξά ηελ γεξκαληθή αγνξά, φπνπ παίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Μέρξη 

ηνλ Μάην ηνπ 2007 είρε εγθαηαζηήζεη 11.370 αλεκνγελλήηξηεο, ζε πάλσ απφ 

30 ρψξεο, µε ηελ ζπλνιηθή ηζρχ απηψλ λα δηακνξθψλεηαη ζηα 12,1 GW. 

Γηαζέηεη παξαγσγηθέο κνλάδεο ζηηο αθφινπζεο ρψξεο: Γεξκαλία (Aurich, 

Emden, Magdeburg), νπεδία, Βξαδηιία, Ηλδία, Σνπξθία ελψ ην 2008 

αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη λέα  κνλάδα ζηελ Πνξηνγαιία. Οη 

εγθαηεζηεκέλεο αλεκνγελλήηξηεο ηεο εηαηξείαο αληηπξνζσπεχνπλ ην 38,4% 

ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ζηε Γεξκαλία, ελψ ζε παγθφζκην επίπεδν ην 

κεξίδηφ ηεο δηακνξθψλεηαη ζε 15,4%. 
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Δηαηξεία: SUZLON ENERGY LTD (www.suzlon.com)  

Έδξα: Pune, India 

Γξαζηεξηόηεηα: Απνηειεί  µηα θαζεηνπνηεκέλε επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα 

θαζψο δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ζηελ αλάπηπμε, παξαγσγή θαη ζπληήξεζε 

αλεκνγελλεηξηψλ, φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε αηνιηθψλ 

πάξθσλ. 

Άιια ζηνηρεία: Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1995 κε έδξα ηελ Ηλδία. Απνηειεί  

µηα απφ ηηο ηαρχηεξα αλεξρφκελεο ηνπ θιάδνπ αθνχ θαη ην 2006 ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηεο, ζε εηήζηα βάζε μεπέξαζε θαηά πνιχ ην  µέζν ξπζκφ ηνπ 

θιάδνπ  (≈ 40%) θαη δηακνξθψζεθε ζε 107%. Καηέρεη ηελ  5
ε
 ζέζε ζε 

παγθφζκην επίπεδν ζε φηη αθνξά ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, µε κεξίδην πνπ 

εθηηκάηαη ζε 7,7% ηεο παγθφζκηαο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ελψ θαηέρεη θαη ην 

50% ηεο Ηλδηθήο αγνξάο. Ζ ηζρχο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ 

ηελ εηαηξεία θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,35 – 2,1 MW. Σν 2003 βξαβεχηεθε απφ ηελ 

World Wind Association γηα ηελ πξνζθνξά ηεο ζηελ δηάδνζε ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

Δηαηξεία: QCELLS AG (www.q-cells.com)  

Έδξα: Bitterrfeld - Wolfen, Germany 

Γξαζηεξηόηεηα: Γξαζηεξηνπνηείηαη εμ’ νινθιήξνπ ζηελ αλάπηπμε θαη 

παξαγσγή θσηνβνιηατθψλ θχηηαξσλ (πιαθίδηα ππξηηίνπ θαη θχηηαξα) ηφζν 

απφ  κνλνθξπζηαιιηθφ, φζν θαη πνιπθξπζηαιιηθφ ππξίηην. 

Άιια ζηνηρεία: Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1999. Σν 2006, αλαθνίλσζε φηη έρνπλ 

εμαζθαιηζζεί  µέζσ καθξνπξφζεζκσλ ζπκθσληψλ πξψηεο χιεο γηα ηελ 

παξαγσγή θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 1,5 GW γηα ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν  κεηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2008. 

 

Δηαηξεία: SOLAR WORLD (www.solarworld.de)  

Έδξα: Bonn, Germany 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ εηαηξεία είλαη θαζεηνπνηεκέλε µέζσ ζπγαηξηθψλ 

εηαηξεηψλ, απφ ηελ παξαγσγή ξάβδσλ ππξηηίνπ πςειήο θαζαξφηεηαο κέρξη 

ηελ εκπνξηθή δηάζεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. 
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Άιια ζηνηρεία: Οη πξνγξακκαηηζκέλεο επεθηάζεηο ηεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο, νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ ην 2006, έρνπλ σο εμήο: γηα 

πιαθίδηα απφ 120 MW ζε 220 MW, γηα θχηηαξα απφ 30MW ζε 160 MW θαη 

γηα πιαίζηα απφ 30MW ζε 90MW. Σν 2003 ν φκηινο εηαηξεηψλ Solar World 

Group ήηαλ ν πξψηνο ζε παγθφζκην επίπεδν πνπ πξνέβε ζε αλαθχθισζε 

θσηνβνιηατθψλ θχηηαξσλ. 

 

Δηαηξεία: EVERGREEN SOLAR INC. (www.evergreensolar.com)  

Έδξα: Marlboro, USA 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ηνκείο φπσο ε παξαγσγή 

ξάβδσλ ππξηηίνπ θαη ε αλάπηπμε θαη παξαγσγή θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ. 

Άιια ζηνηρεία: Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1994. Σν 2006 ν 

θχθινο εξγαζηψλ ηεο αλήιζε ζε €73.621.000  ζεκεηψλνληαο αχμεζε 134% ζε 

ζρέζε  µε ην πξνεγνχκελν έηνο εθ ησλ νπνίσλ ηα €41.256.000 πξνήιζαλ απφ 

ηελ θνηλή ηεο δξαζηεξηφηεηα  µε ηελ EVERQ. Σν ίδην έηνο εμαζθάιηζε 3 

ηεηξαεηή ζπκβφιαηα πξνκήζεηαο θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ ζπλνιηθήο αμίαο 

250 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

 

Δηαηξεία: FIRST SOLAR INC. (www.firstsolar.com)  

Έδξα: Phoenix, USA 

Γξαζηεξηόηεηα: Γξαζηεξηνπνηείηαη εμ’ νινθιήξνπ ζηνλ ηνκέα 

εθκεηάιιεπζεο ειηαθήο ελέξγεηαο  µε ηελ παξαγσγή θσηνβνιηατθψλ 

πιαηζίσλ.   

Άιια ζηνηρεία: H εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1999 θαη  μεθίλεζε ηελ δηάζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο ην 2002. Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηεο αλήιζε ζε 

€97.181.000 ην 2006. Σα πξντφληα ηεο εηαηξείαο παξάγνληαη βάζεη 

ηερλνινγίαο CdTe-Thin Film. Απφ ην 2005 παξάγεη θσηνβνιηατθά πιαίζηα 

ζπλνιηθήο ηζρχνο 25 ΜWp. 

 

Δηαηξεία: SUNTECH (www.suntech-power.com)  

Έδξα: Wuxi, China 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ Suntech Power Holdings Co. Ltd. δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 
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ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε, παξαγσγή θαη εκπνξία θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ, 

πιαηζίσλ θαη ζπζηεκάησλ. 

Άιια ζηνηρεία: Ηδξχζεθε ην 2001 θαη ε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 

ηεο εηαηξείαο γηα ην 2006 δηακνξθψζεθε ζηα 270 MW, µε πξννπηηθή ην 2007 

λα αλέιζεη ζε 420 MW. Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο γηα ην 

2006 δηακνξθψζεθε ζε €431.186.000. 

 

Δηαηξεία: CONERGY AG (www.conergy.de)  

Έδξα: Hamburg, Germany 

Γξαζηεξηόηεηα: Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ δηακφξθσζε θαη δηάζεζε 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, ειηαθψλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ (ςχμε / 

ζέξκαλζε), αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ κηθξήο ηζρχνο (αλεκνγελλήηξηεο) θαη 

βηνελέξγεηα. 

Άιια ζηνηρεία: Ηδξχζεθε ην 1998 θαη ζηξαηεγηθφο εηαίξνο ηεο εηαηξείαο είλαη 

ε Sharp, ε νπνία θαηέρεη εγεηηθή ζέζε δηεζλψο ζηελ παξαγσγή 

θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ. Ζ ζπλεξγαζία απηή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

εηαηξεία, θαζψο µε απηή δηαζθαιίδεη φρη µφλν ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, 

αιιά θαη ηα πθηζηάκελα επίπεδα παξαγσγήο Ζ Conergy θαηέρεη ην 10% ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο ησλ ππφ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

Δηαηξεία: SOLON AG (www.solonag.com)  

Έδξα: Berlin, Germany 

Γξαζηεξηόηεηα: Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. Δπίζεο, εμεηδηθεχεηαη ζηελ ελζσκάησζε 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο.   

Άιια ζηνηρεία: Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1997. Σν 2005 ζχλαςε πνιπεηή 

ζπκβφιαηα πξνκήζεηαο θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ  µε ηηο Q-Cells AG θαη 

Ersol Solar Energy AG, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ θπξηφηεξε πξψηε χιε ηεο 

εηαηξείαο. Σν 2006, ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε παξαγσγηθή ηζρχο αλήιζε ζε 

120 MW. 
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Δηαηξεία: ISOFOTON (www.solonag.com)  

Έδξα: Madrid, Spain 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαη ειηαθψλ ζεξκνζπζζσξεπηψλ. 

Άιια ζηνηρεία: Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1981 µε έδξα ηε Μάιαγα. Απφ ην 

1997 αλήθεη ζηνλ φκηιν εηαηξεηψλ Grupo Berge. Σν 2005 ε εηαηξεία ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαηαηάρζεθε ζηελ 11
ε
 ζέζε κε ηελ παξαγσγή 

θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ λα παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα (53 MW) ζε ζρέζε  

µε ην πξνεγνχκελν έηνο, ελψ ην 2006 ε αληίζηνηρε παξαγσγή αλήιζε ζε 61 

MW. 

 

Δηαηξεία: ENERGY SOLUTIONS SA (www.energysolutions.gr)  

Έδξα: Pernic, Bulgaria 

Γξαζηεξηόηεηα: H εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα εθκεηάιιεπζεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο  µε ηελ παξαγσγή θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ θξπζηαιιηθνχ 

ππξηηίνπ. 

Άιια ζηνηρεία: Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε απφ ηελ ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. θαη ηελ ΔΣΔΜ 

Α.Δ. µε έδξα ην Pernik ηεο Βνπιγαξίαο ελψ δηαηεξεί απνθιεηζηηθή 

ζπλεξγαζία πξνκήζεηαο πιαθηδίσλ θαη θπηηάξσλ ππξηηίνπ απφ ηελ Q-Cells. 

 

Δηαηξεία: BP SOLAR INTERNATIONAL INC. (www.bp.com)  

Έδξα: Maryland, USA 

Γξαζηεξηόηεηα: Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ΑΠΔ  µε ηελ ιεηηνπξγία 

αηνιηθψλ πάξθσλ, ηελ παξαγσγή βηνληίδει θαη ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. 

Άιια ζηνηρεία: ην ρψξν ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ε εηαηξεία αλαπηχζζεη 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ παξαγσγή ξάβδσλ ππξηηίνπ, έσο θαη ηελ εκπνξηθή 

δηάζεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. Σν 2006 ε εηαηξεία παξήγαγε 

θσηνβνιηατθά πιαίζηα ζπλνιηθήο ηζρχνο 200 MW (αχμεζε 100% ζε ζρέζε 

µε ην πξνεγνχκελν έηνο),  θαζηζηψληαο εθηθηφ ην ζηφρν πνπ είρε ζέζεη γηα 

παξαγσγή 300 MW κέρξη ην 2008. Καηέρεη εγεηηθή ζέζε ζε επίπεδν 

παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ (90 ΜW εηεζίσο - 20% κεξίδην 
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αγνξάο). 

 

Δηαηξεία: KYOCERA GROUP (www.kyocera.com)  

Έδξα: Kyoto, Japan 

Γξαζηεξηόηεηα: Κχξηα δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ε αλάπηπμε θαη παξαγσγή 

λέσλ πιηθψλ πςειήο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ε αλάπηπμε θαη παξαγσγή 

πξντφλησλ / ζπζθεπψλ πςειήο ηερλνινγίαο. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο 

ζηελ εθκεηάιιεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο εγθαηληάδεηαη ην 1975, µε ηελ έλαξμε 

έξεπλαο αλάπηπμεο θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ, ελψ ην 1982 αλαιακβάλεη ηελ 

εκπνξηθή δηάζεζε πνιπθξπζηαιιηθψλ θπηηάξσλ ππξηηίνπ θαη 

νινθιεξσκέλσλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. 

Άιια ζηνηρεία: Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1959. Θεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο παξαγσγνχο θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ. Γηαζέηεη παξαγσγηθέο  

κνλάδεο ειηαθψλ πιαηζίσλ θαη θπηηάξσλ ζηελ Ηαπσλία, ηελ Κίλα, ηελ Σζερία 

θαη ην Μεμηθφ ζπλνιηθήο ηζρχνο 360 MW. 

 

Δηαηξεία: SHARP (www.sharp-world.com)  

Έδξα: Osaka, Japan 

Γξαζηεξηόηεηα: Ο κηινο Sharp, έρεη εμειηρζεί ζε έλα παγθφζκην θνινζζφ  

µε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε, παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ πςειήο 

ηερλνινγίαο. Ζ εηαηξεία αξρίδεη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζηνλ θιάδν ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ειηαθήο ελέξγεηαο µε ηελ έλαξμε πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο 

θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ ην 1959, ελψ ην 1963 αξρίδεη ηελ καδηθή παξαγσγή 

ηνπο.   

Άιια ζηνηρεία: Ηδξχζεθε ην 1912, ζην Σφθην ηεο Ηαπσλίαο. Απνηειεί ηνλ 

αδηαθηινλίθεην παγθφζκην εγέηε ζε φηη αθνξά ηελ παξαγσγή θσηνβνιηατθψλ 

θπηηάξσλ, θαζψο ην 2006 θαηείρε κεξίδην αγνξάο ηεο ηάμεο ηνπ 26%. 

Γηαζέηεη εηήζηα δπλακηθφηεηα παξαγσγήο 400 MW.  

 

Δηαηξεία: SANYO (www.sanyo.com)  

Έδξα: San Diego, USA 

Γξαζηεξηόηεηα: Απνηειεί έλα παγθφζκην θνινζζφ ζην ρψξν ησλ 
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θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο ελψ παξάιιεια 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ. 

Άιια ζηνηρεία: Ζ SANYO, ηέηαξηνο  κεγαιχηεξνο παξαγσγφο ειηαθψλ 

θπηηάξσλ ζηνλ θφζκν, αλαθνίλσζε ην 2006 επέλδπζε 350 εθαηνκκπξίσλ 

δνιιαξίσλ µε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο θαηά 60% ζε 260 MW 

ην 2008 θαη 600 MW ην 2011. 

 

Δηαηξεία: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

(www.globalmitsubishielectric.com)  

Έδξα: Tokyo, Japan 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ εηαηξεία θαηέρεη δηεζλψο θνξπθαία ζέζε  µε 

δξαζηεξηφηεηα ζε πιήζνο θιάδσλ, µε θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο απηψλ ηελ 

πςειή ηερλνινγία. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα εθκεηάιιεπζεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο απφ ην 1974 µε ηελ έλαξμε πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο θαη έξεπλαο 

θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ. Ζ εκπνξηθή ελαζρφιεζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ ελ 

ιφγσ ηνκέα άξρηζε ην 1986. Ζ εηαηξεία αζρνιείηαη θαη  µε ηελ αλάπηπμε θαη 

παξαγσγή ελαιιαθηψλ γηα θσηνβνιηατθέο εθαξκνγέο. 

Άιια ζηνηρεία: Ζ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο εηαηξείαο δηακνξθψζεθε 

ζηα 230 MW γηα ην 2006. Σν ίδην έηνο θαηείρε ηελ  5
ε
 ζέζε ζε παγθφζκην  

επίπεδν ζε φηη αθνξά ηελ παξαγσγή θσηνβνιηατθψλ θχηηαξσλ (100 MWp) 

ελψ άξρηζε ηελ εκπνξηθή δηάζεζε νηθηαθνχ θσηνβνιηατθνχ ελαιιάθηε. 

 

Δηαηξεία: ACCIONA ENERGY (www.acciona.com)  

Έδξα: Madrid, Spain 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ εηαηξεία αζρνιείηαη  µε ηελ αλάπηπμε, θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ θαη ππεξεζηψλ. εκαληηθφ ηκήκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηεο αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ 

ελεξγεηαθήο εθκεηάιιεπζεο ΑΠΔ.   

Άιια ζηνηρεία: Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1997 θαη πξνήιζε απφ ηελ 

ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ Entrecanales Y Tavora θαη Cubiertas Y Mzov. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, ε εηαηξεία έρεη αλαπηχμεη έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ 

ηνκέα ησλ ΑΠΔ  µε ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
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αηνιηθψλ πάξθσλ. Σν 2006, πξνρψξεζε ζηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ ΑΠΔ 

ζπλνιηθήο ηζρχνο 4.501 MW θαη αχμεζε ηελ δπλακηθφηεηά ηεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθκεηάιιεπζεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαηά 96%. 

 

Δηαηξεία: IBERDROLA (www.iberdrola.es)  

Έδξα: Bilbao, Spain 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ εηαηξεία αζρνιείηαη  µε ηελ αλάπηπμε, παξαγσγή θαη 

δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο εθκεηάιιεπζεο. 

Άιια ζηνηρεία: Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1992 θαη ηνπνζεηείηαη  κεηαμχ ησλ 

θνξπθαίσλ παξαγσγψλ ελέξγεηαο απφ εθκεηάιιεπζε αηνιηθνχ δπλακηθνχ 

ζηνλ θφζκν, µε εγθαηαζηάζεηο ζπλνιηθήο ηζρχνο πεξηζζφηεξα απφ 4.100 MW 

θαη παξνπζία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 40 ρψξεο. πγθεθξηκέλα, απφ ηηο αξρέο ην 

2007, ε εηαηξεία δηαζέηεη ππφ δηαρείξηζε δίθηπν ΑΠΔ µε ζπλνιηθή ηζρχ πνπ 

ππεξβαίλεη ηα 18.431 MW απφ ηα νπνία ηα 5.799 βξίζθνληαη ζηελ Ηζπαλία. 

 

Δηαηξεία: SCHOTT SOLAR GmbH (www.schott.com/solar)  

Έδξα: Alzenau, Germany 

Γξαζηεξηόηεηα: Ζ Schott Solar GmbH δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε θαη 

παξαγσγή θσηνβνιηατθψλ πιαθηδίσλ, θπηηάξσλ, πιαηζίσλ θαη ζπζηεκάησλ. 

Ζ εηαηξεία παξάγεη πξντφληα βάζεη ηφζν ηερλνινγίαο θξπζηαιιηθνχ φζν θαη 

άκνξθνπ ππξηηίνπ (thin film). 

Άιια ζηνηρεία: Ζ κεηξηθή εηαηξεία, Schott Group AG, ηδξχζεθε ην 1884. Σν 

2004, φηαλ ε εηαηξεία ήηαλ αθφκα ππφ ηελ νλνκαζία RWE Schott Solar 

GmbH, είρε πσιήζεηο ηεο ηάμεο ησλ 65 ΜW (55 MW ζηε Γεξκαλία, θαη 10 

MW ζηηο ΖΠΑ). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

6.1 Πσιήζεηο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Κιάδνπ 

ηνλ πίλαθα ζηνλ νπνίν αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη πσιήζεηο θαη ε 

εμέιημε απηψλ γηα νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πνπ είραλ 

πξαγκαηνπνηήζεη πσιήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, θαη νη νπνίεο 

ππνρξενχληαη λα δεκνζηνπνηνχλ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο. Οη εηαηξείεο ηα 

ζηνηρεία ησλ νπνίσλ δίλνληαη ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα δεκνζηεχζνπλ 

ηζνινγηζκφ γηα ηελ ηξηεηία 2004 – 2006 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ παξνπζίαζαλ  µέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 

31% ηελ πεξίνδν 2002-2006, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ν θιάδνο 

βξίζθεηαη ζε ζηάδην δπλακηθήο αλάπηπμεο.. Οη εηαηξείεο ζην ζχλνιν ηνπο 

παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο ην ηειεπηαίν έηνο. 

Αμηνζεκείσηε αχμεζε ζε πνζνζηφ θαη ζε απφιπηεο ηηκέο εκθαλίδεη ε Ρφθαο 

Αηνιηθή Θξάθε ΑΒΔΔ, ε νπνία θαηέγξαςε άλνδν θαηά €1,3 εθαη. (13,9%) ην 

2005 / 06, ε Ρφθαο Αηνιηθή Κξήηε Α.Δ. (αχμεζε 28%) θαη ε Αηνιηθή 

Άληηζζαο Α.Δ. (17%). 
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6.2 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Δπηρεηξήζεσλ Παξαγσγήο Ζ/Δ από 

ΑΠΔ 

 

 ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη θαη ζπγθξίλνληαη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο γηα ηελ πεληαεηία 2002 – 2006 ελφο δείγκαηνο 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ κειεηψληαη είλαη ζπλνιηθά 27 

θαη έρνπλ σο βαζηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ΑΠΔ. Δπηπιένλ ζηα παξάξηεκα Β ηεο εξγαζίαο φζν θαη ζηα 

ζρεδηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ, πέξαλ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ δεηθηψλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο, εκθαλίδνληαη μερσξηζηά θαη νη δείθηεο 

9 επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ νη πσιήζεηο θαηά ην 2006 ήηαλ κεγαιχηεξεο ησλ 

3 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο αλαθέξνληαη κε ηηο εμήο 

ζπληνκνγξαθίεο: 

 ΑΗΟ: Αηνιηθά Πάξθα Θξάθεο Α.Δ. 

 ΒΗΟ: Βηναέξην Δλέξγεηα Άλσ Ληόζηα Α.Δ. 

 ΓΚΑ: Γθακέζα Δλεξγεηαθή Διιάο Α.Δ. 
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 ΓΗΔΘ: Γηεζλήο Αηνιηθή Θξάθεο Α.Δ. 

 ΡΑΗ: Ρόθαο Αηνιηθή Α.Β.Δ.Δ. 

 ΡΔΤ: Ρόθαο Αηνιηθή Δύβνηα Α.Β.Δ.Δ. 

 ΡΕΑ: Ρόθαο Αηνιηθή Εάξαθεο Α.Β.Δ.Δ. 

 ΡΘΡΑ: Ρόθαο Αηνιηθή Θξάθε Α.Β.Δ.Δ. 

 ΡΘΡ: Ρόθαο Αηνιηθή Θξάθε ΗΗ Α.Β.Β.Δ. 

 ΤΝ9: ύλνιν 9 

 ΤΝ: ύλνιν 

 

  6.2.1 Γείθηεο Κεξδνθνξίαο 

  

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη αξηζκνδείθηεο κηθηνχ (gross), ιεηηνπξγηθνχ (operating) 

θαη θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο (net profit margin), πνπ εθθξάδνπλ ην 

πνζνζηφ ησλ  κηθηψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη πξν θφξνπ θεξδψλ ζην ζχλνιν ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο θάζε επηρείξεζεο.  

 

χκθσλα µε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Π4.1 (παξάξηεκα Β), κπνξνχκε 

λα θάλνπκε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: ην µέζν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο γηα 

νιφθιεξε ηελ εμεηαδφκελε πεληαεηία, αλήιζε γηα ην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζε 19,42%. ινη νη εμεηαδφκελνη δείθηεο 

ιακβάλνπλ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπο ην 2006 θαη ηελ ειάρηζηε ην 2002. Κάπνηεο 

απφ απηέο ηηο εηαηξείεο, ην 2002 ήηαλ αθφκα ζε θάζε νξγάλσζεο, κε 

απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ ξηδηθά δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζε θάπνηνπο δείθηεο 

(θπξίσο ζηα πεξηζψξηα ιεηηνπξγηθνχ θαη θαζαξνχ θέξδνπο) απφ ηα επφκελα 

έηε θαη ζπλεπψο λα αιινηψλνπλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα απηψλ ησλ δεηθηψλ γηα ην 

ζχλνιν ησλ ππφ αλάιπζε εηψλ. 

 

ρεηηθά µε ηελ εηθφλα ηεο θεξδνθνξίαο ησλ 9 επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2002–2006 (ΜΟ∆), ηηο πξψηεο ηξεηο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ νη εμήο:  

 

Χο πξνο ην κηθηφ πεξηζψξην: Γθαµέζα Δλεξγεηαθή Διιάο Α.Δ (39,1%), 

Ρφθαο Αηνιηθή ΑΒΔΔ (37,78%) θαη Ρφθαο Αηνιηθή Θξάθε ΑΒΔΔ (30,58%). 
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Χο πξνο ην ιεηηνπξγηθφ πεξηζψξην: Ρφθαο Αηνιηθή ΑΒΔΔ (26,12%), 

Ρφθαο Αηνιηθή Εάξαθεο ΑΒΔΔ (22,12%) θαη Ρφθαο Αηνιηθή Δχβνηα Α.Β.E.Δ. 

(16,61%). 

 

Χο πξνο ην θαζαξφ πεξηζψξην: Ρφθαο Αηνιηθή ΑΒΔΔ (35,73%), 

Ρφθαο Αηνιηθή Εάξαθεο ΑΒΔΔ (33,47%), θαη Ρφθαο Αηνιηθή Δχβνηα Α.Δ. 

(27,32%). 

 

 

  

 6.2.2 Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

 

Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (return on equity) αιιά θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ (return to assets) ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ δείγκαηνο, παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα Π4.2. Ζ απνδνηηθφηεηα ηδίσλ 

θεθαιαίσλ εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ ησλ πξν θφξνπ θεξδψλ ζηα ίδηα 

θεθάιαηα, ελψ ε απνδνηηθφηεηα απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ απνηππψλεη ηελ 

απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θάζε επηρείξεζεο αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο  (ίδηα 

θεθάιαηα ή ππνρξεψζεηο) θαη ζπλεπψο ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ησλ πξν 

θφξνπ θεξδψλ ζην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ (ίδηα θεθάιαηα 

ζπλ κεζνκαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο).   
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πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Π4.2 ηνπ παξαξηήκαηνο 

Β, ε κέζε απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο αλήιζε γηα ηελ εμεηαδφκελε 5εηία ζε 6,29%, ελψ ε κέζε 

απνδνηηθφηεηα σο πξνο ηα απαζρνινχκελα θεθάιαηα δηακνξθψζεθε ζε -

26,54%. Ακθφηεξνη νη δείθηεο παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε ηηκή ην 2006 

(16,83% θαη 11,00% αληίζηνηρα) θαη ηε ρακειφηεξε ην 2002 (-5,55% θαη -

151,86 αληίζηνηρα). ε πςειφηεξα επίπεδα δηακνξθψλνληαη νη αληίζηνηρνη 

κέζνη δείθηεο 5εηίαο γηα ην δείγκα ησλ 9 επηρεηξήζεσλ (κέζε απνδνηηθφηεηα 

ηδίνπ θεθαιαίνπ 8,70% θαη  κέζε απνδνηηθφηεηα απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ 

4,84%).   

 

ρεηηθά µε ηελ εηθφλα ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 9 επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2002–2006 (ΜΟ∆), ηηο πξψηεο ηξεηο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ νη εμήο: 

 

Χο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ: Ρφθαο Αηνιηθή ΑΒΔΔ 

(14,81%), Ρφθαο Αηνιηθή Δχβνηα ΑΒΔΔ (14,33%) θαη Ρφθαο Αηνιηθή Θξάθε 

ΑΒΔΔ (13,47%). 

Χο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ: Γθαµέζα 

Δλεξγεηαθή Διιάο Α.Δ. (10,59%),  Ρφθαο Αηνιηθή ΑΒΔΔ (8,69%) θαη 

Βηναέξην Δλέξγεηα Άλσ Ληφζηα Α.Δ (7,99%). 
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6.2.3 Γείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

 

Ζ ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ αμηνινγείηαη µε ηε ρξήζε 

ησλ αξηζκνδεηθηψλ γεληθήο (current), άκεζεο (quick) θαη ηακεηαθήο 

ξεπζηφηεηαο (cash ratio). 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πςειή ξεπζηφηεηα δελ απνηειεί ακηγψο ζεηηθή 

έλδεημε ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θιάδνπ, αθνχ ελδερνκέλσο 

αληηθαηνπηξίδεη θαθή θαηαλνκή θεθαιαίσλ ή ιηγφηεξν επλντθνχο φξνπο 

ζπλαιιαγήο µε ηνπο πξνκεζεπηέο ή πηζησηέο. 

 

ρεηηθά  µε ηελ εηθφλα ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ 9 επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2001–2005 (ΜΟ∆), ηηο πξψηεο ηξεηο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ νη εμήο: 

 

Χο πξνο ηε γεληθή ξεπζηφηεηα: Ρφθαο Αηνιηθή Θξάθεο ΗΗ ΑΒΔΔ 

(71,05), Ρφθαο Αηνιηθή Εάξαθεο ΑΒΔΔ (3,51) θαη Αηνιηθά Πάξθα Θξάθεο 

Α.Δ. (2,74). 

Χο πξνο ηελ άκεζε ξεπζηφηεηα: Ρφθαο Αηνιηθή Θξάθεο ΗΗ ΑΒΔΔ 

(70,60), Ρφθαο Αηνιηθή Εάξαθεο ΑΒΔΔ (3,44), Ρφθαο Αηνιηθή ΑΒΔΔ (1,69). 

Χο πξνο ηελ ηακεηαθή ξεπζηφηεηα: Ρφθαο Αηνιηθή Θξάθεο ΗΗ ΑΒΔΔ 

(40,30), Ρφθαο Αηνιηθή Εάξαθεο ΑΒΔΔ (1,72), Ρφθαο Αηνιηθή Δπβνίαο 

Α.Β.Δ.Δ. (1,08). 
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6.2.4 Γείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο 

 

Ζ εθηίκεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ δελ  κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά µέζσ ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη, θαη’ επέθηαζε, ε παξνχζα αλάιπζε δελ πξνζπαζεί παξά λα 

δψζεη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ σο πξνο ην ιφγν ησλ 

ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα (total debt equity ratio), ην 

ιφγν ησλ κεζνκαθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα (debt to 

equity), αιιά θαη ην δείθηε θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ (interest 

coverage), o νπνίνο δείρλεη πφζεο θνξέο ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ 

θαιχπηνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο. Γηεπθξηλίδεηαη 

φηη ην χςνο ησλ ιφγσλ ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα δελ απνηειεί 

ακηγψο αξλεηηθή παξάκεηξν, αθνχ ελδερνκέλσο λα αληηθαηνπηξίδεη δηαθνξέο 

ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα αιιά θαη ηε ζηξαηεγηθή ζηε δηάξζξσζε ησλ 

πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ν 

δείθηεο θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ δελ εκθαλίδεηαη, είηε 

ζηελ πεξίπησζε αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο πξν θφξνπ θαη ηφθσλ, 

είηε ζηελ πεξίπησζε κεδεληθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ. 

 

Με βάζε ηνπο  κέζνπο δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο ησλ 9 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2002–2006 (ΜΟ∆), νη εκθαληδφκελεο εηαηξείεο 

θαηαηάζζνληαη σο εμήο: 

 

Χο πξνο ην ιφγν ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα, ηνπο 

ρακειφηεξνπο δείθηεο εκθάληζαλ νη: Αηνιηθά Πάξθα Θξάθεο Α.Δ (0,56), 

Ρφθαο Αηνιηθή Εάξαθεο ΑΒΔΔ (0,56) θαη Βηναέξην Δλέξγεηα Άλσ Ληφζηα ΑΔ 

(0,74).   

 

Χο πξνο ην ιφγν  κεζνκαθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο εκθάληζαλ νη: Γθαµέζα Δλεξγεηαθή 

Διιάο Α.Δ (0,03), Αηνιηθά Πάξθα Θξάθεο ΑΒΔΔ (0,33) θαη Βηναέξην 

Δλέξγεηα Άλσ Ληφζηα Α.Δ (0,40). 

 

Χο πξνο ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ νη εηαηξείεο 
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µε ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο είλαη νη: Ρφθαο Αηνιηθή Εάξαθεο ΑΒΔΔ 

(113,68), Ρφθαο Αηνιηθή ΑΒΔΔ (7,41) θαη Ρφθαο Αηνιηθή Δχβνηα ΑΒΔΔ 

(7,09).    

 

 

 

6.2.5 Οκαδνπνηεκέλνο Ηζνινγηζκόο 

 

Ο νκαδνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ  

(πίλαθαο Π4.5 ηνπ παξαξηήκαηνο Β) πξνέθπςε  µε βάζε δείγκα 27 ζπλνιηθά 

εηαηξεηψλ, γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκνη ηζνινγηζκνί ησλ εηψλ 2005 θαη 

2006. πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα, ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδεη κείσζε θαηά 4,4% 

ην 2006 (413,9 εθαηνκκχξηα επξψ) ζε ζρέζε µε ην 2005 (433,2 εθαηνκκχξηα 

επξψ), γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ 

θαζαξψλ παγίσλ (9,4%). 

 

Αληίζεηα, αχμεζε θαηαγξάθνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν (4,2%) ελψ φζνλ αθνξά ηε κεηαβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ, αχμεζε 

παξνπζηάδνπλ νη βξαρππξφζεζκεο (6,7%) θαη κεησκέλεο εκθαλίδνληαη νη  

κεζνκαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (18,9%). Οη ηειεπηαίεο θάιπςαλ ην 

68,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ην 2006. 

 

 Οη πσιήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο δηακνξθψζεθαλ ζε 81,5 
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εθαηνκκχξηα επξψ ην 2006 έλαληη 75,8 εθαηνκκπξίσλ επξψ ην 2005, 

ζεκεηψλνληαο πνζνζηηαία αχμεζε 7,4%. Δπηπιένλ, ηφζν ην  κηθηφ πεξηζψξην 

φζν θαη ην αληίζηνηρν ιεηηνπξγηθφ πεξηζψξην απμήζεθαλ  µε πνιχ εληνλφηεξν 

ξπζκφ απφ εθείλν ησλ πσιήζεσλ, µε ζπλέπεηα ην ζπλνιηθφ θέξδνο πξν 

θφξνπ λα απμεζεί θαηά 69,4% ην 2005/2006 θαη λα δηακνξθσζεί ζε 32,1 

εθαηνκκχξηα επξψ ην ηειεπηαίν έηνο. 

 

ζνλ αθνξά ηνπο θπξηφηεξνπο δείθηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: 

 

Ζ απνδνηηθφηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο 

εκθαλίδεηαη απμεκέλε, απφ 9,2% ην 2005 ζε 15% ην 2006, ελψ ε ζρέζε ησλ 

μέλσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα δηακνξθψζεθε ζε 0,9 ην 2006 απφ 1,1 ην 2005. 

Ζ γεληθή ξεπζηφηεηα απμήζεθε νξηαθά ην 2006 (1,6) ζε ζρέζε  µε ην 2005 

(1,5). Ο  κέζνο φξνο πξνζεζκίαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ γηα ην 2006 (83 

εκέξεο) παξέκεηλε ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα  κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ελψ ν 

αληίζηνηρνο  κέζνο φξνο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο πξνκεζεπηψλ πεξηνξίζηεθε 

(59 εκέξεο ην 2006 απφ 68 εκέξεο ην 2005). 

 

ηνλ πίλαθα Π4.6 ηνπ παξαξηήκαηνο Β παξνπζηάδεηαη ν 

νκαδνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο ησλ θεξδνθόξσλ  µφλν επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο. χκθσλα  µε ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα, ην 2006 θέξδε 

παξνπζηάδνπλ 24 εηαηξείεο, έλαληη 22 εηαηξεηψλ ην 2005. Οη πσιήζεηο ησλ 

θεξδνθφξσλ εηαηξεηψλ αλήιζαλ ην 2006 ζε 79 εθαηνκκχξηα επξψ 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 96,9% ησλ πσιήζεσλ φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο. Σα αληίζηνηρα θαζαξά θέξδε πξν θφξνπ δηακνξθψζεθαλ ζε 

€32.764.695. Σν 2006 δεκηνγόλα απνηειέζκαηα ρξήζεο εκθάληζαλ 3 

επηρεηξήζεηο έλαληη 5 ην 2005, µε ζχλνιν δεκηψλ €652.807 θαηά ην 2006 

(πίλαθαο Π4.7 ζην παξάξηεκα Β). 

 

6.3 Μέγεζνο Αγνξάο Δπηρεηξήζεσλ Ζ/Δ από ΑΠΔ 

 

Ζ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε επίπεδν εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 
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δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδν ΓΔΖ θαη απηνπαξαγσγνχο ζηηο 11.568 ΜW θαη 

1.800 ΜW αληίζηνηρα γηα ην 2006. 

 

Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηεο πεγέο ελέξγεηαο απφ ηηο νπνίεο 

παξάρζεθε ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηα έηε 2005 θαη 2006. εκεηψλεηαη φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη απνηεινχλ επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία απφ 

ηνλ Γηαρεηξηζηή Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

(∆.Δ..Μ.Ζ.Δ.) θαη αθνξνχλ ην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα. 

 

πκκεηνρή Γηάθνξσλ Πεγψλ 
Δλέξγεηαο γηα ηελ Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο (2005 θαη 2006) 

 

 2005 2006 

Παξαρζείζα Ζ/Δ 

 
53,4 ΣWh 

 

54,2 TWh 

Ληγλίηεο 

 
60,0% 

 
53,8% 

 

Πεηξέιαην 

 
6,2% 

 
6,1% 

 

Φπζηθφ Αέξην 

 
14,9% 

 
18,8% 

 

Τδξνειεθηξηθά 
 

10,2% 11,5% 

 

ΑΠΔ 

 
1,7% 

 
2,1% 

Δηζαγσγέο/ Δμαγσγέο 

 
7,1% 

 
7,8% 

 

                  Πεγή: ΓΔΜΖΔ (Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα) 

 

Ζ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζε φηη αθνξά ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ήηαλ αμηφινγε, θαζψο θαίλεηαη λα εληζρχεηαη θαηά  

κηζή ζρεδφλ πνζνζηηαία  κνλάδα ζε µηα ρξνληθή πεξίνδν  κφιηο 12 κελψλ. 

 

Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ΑΠΔ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2006 αλεξρφηαλ ζε 2 TWh. Σν επφκελν δηάγξακκα 

παξνπζηάδεη ηελ ζχλζεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο δπλακηθφηεηαο ζε ζρέζε µε ηηο 

δηάθνξεο ΑΠΔ, απφ φπνπ πξνθχπηεη ε θπξηαξρία ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζε ζρέζε µε 
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ηηο άιιεο κνξθέο. 

 

 

Πεγή: Πξώηε Έθζεζε γηα ηνλ Μαθξνρξόλην Δλεξγεηαθό ρεδηαζκό ηεο 

Διιάδαο (2008 – 2020) 

 

Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ εγθαηεζηεκέλε δπλακηθφηεηα 

ησλ έξγσλ ΑΠΔ θαη ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή απηψλ, ζχκθσλα µε ηα πιένλ 

πξφζθαηα ζηνηρεία: 

 

Γεσγξαθηθή Καηαλνκή Δγθαηεζηεκέλεο Γπλακηθφηεηαο ΑΠΔ ζε MW (Αχγνπζηνο 2007) 

Πεξηθέξεηα 

 

Αηνιηθά Μηθξά 

Τδξνειεθηξηθά 

Φσηνβνιηατθά Βηνκάδα 

Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο 
θαη Θξάθεο 

 

197 1 - - 

Αηηηθήο 

 

3 - 0,2 20,70 

∆πηηθήο Διιάδνο 

 

36 9 - - 

Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

17 23 0,15 7,78 

Ηνλίσλ Νήζσλ 

 

14 - - - 

Θεζζαιίαο 

 

17 5 - 0,35 

Πεινπνλλήζνπ 106 4 - - 

ηεξεάο Διιάδνο 

 

150 17 - - 

ύλνια 640 59 0,35 28,83 

                    Πεγή: ΓΔΜΖΔ (Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα) 
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Δπίζεο, κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2006 θαηαγξάθεθε έθδνζε αδεηψλ 

εγθαηάζηαζεο γηα  κνλάδεο ΑΠΔ ζπλνιηθήο ηζρχνο 590 ΜW (505 ΜW 

αηνιηθά πάξθα, 62 ΜW κηθξά πδξνειεθηξηθά, θαη 22 ΜW βηνκάδα) εθ ησλ 

νπνίσλ µφλν ην 45% (272 ΜW) εθηηκάηαη φηη ιεηηνχξγεζε κέζα ζην 2007. Οη 

ππφινηπεο κνλάδεο αλακέλεηαη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2008, κηαο θαη ηα έξγα απηά κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ άκεζα, ρσξίο λα 

απαηηνχληαη εθηεηακέλα έξγα ελίζρπζεο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ κεηαθνξάο 

ελέξγεηαο. 

 

Βάζεη ζηνηρείσλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο (ΓΔΜΖΔ, ΓΔΖ), νη ζπλνιηθέο 

πσιήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ 

ηεο ΓΔΖ) εθηηκψληαη ζηα 122,7 εθαηνκκχξηα επξψ ην 2006, απφ 110,3 

εθαηνκκχξηα επξψ ην 2005 θαη 91 εθαηνκκχξηα επξψ ην 2004. ε φηη αθνξά 

ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ηεο ίδηαο ηεο ∆.Δ.Ζ., 

απηέο δηακνξθψζεθαλ ζε 17,4 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ην 2006, επνκέλσο νη 

ζπλνιηθέο εθηηκψκελεο πσιήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

δηακνξθψλνληαη ζε 140,1 εθαηνκκχξηα επξψ ην 2006. 

 

6.4 Μεξίδηα Αγνξάο Δπηρεηξήζεσλ Παξαγσγήο Ζ/Δ από ΑΠΔ 

 

Ο ηνκέαο αηνιηθήο ελέξγεηαο απνηειεί ηνλ πην αλαπηπγκέλν ζηνλ  

θιάδν ησλ ΑΠΔ, δεδνκέλνπ φηη αληηπξνζσπεχεη ην 84,9% ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο δπλακηθφηεηαο (2006), µε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα λα δηεθδηθνχλ ηα 

ζεκαληηθφηεξα κεξίδηα αγνξάο, ζε επίπεδν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ΑΠΔ. 

 

Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα εθηηκψκελα κεξίδηα αγνξάο βάζεη 

εγθαηεζηεκέλεο δπλακηθφηεηαο γηα κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ΑΠΔ. 
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 Δηαηξεία 

 

 

Μεξίδην 

ΟΜΗΛΟ ΜΔΣΑΛΛΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΡΚΑ∆ΗΑ Υ. ΡΟΚΑ ΑΒΔΔ 

 

21% - 23% 

 

ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. (ΟΜΗΛΟ ΣΔΡΝΑ) 

 

12% - 13% 

 

∆.Δ.Ζ. Α.Δ. 

 

10% - 11% 

 

ΚΟΗΝΟΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΟΜΗΛΩΝ ΚΟΠΔΛΟΤΕΟΤ-ΑΜΑΡΑ 

 

8,5% - 9,5% 

 

EDF ENERGIES NOUVELLES S.A. (χλνιν εηαηξεηψλ) 

 

4,5% - 5,5% 

 

ΟΜΗΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟ∆ΟΜΗΚΖ ΣΔΒ 

 

3,5% - 4,5% 

 

ΟΜΗΛΟ ENERCON 

 

3% - 3,4% 

 

ENVITEC Α.Δ. 

 

2% - 2,9% 

 

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ MYTIΛΖΝΑΗΟΤ 

 

2% - 2,6% 

 

ENERGI E2 ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Δ. 

 

1,5% - 2,1% 

 

ΓΚΑΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. 

 

1% - 1,9% 

 

ΠΟΛΤΠΟΣΑΜΟ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 

 

1% - 1,4% 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 1% - 1,4% 

 

ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΤΚΛΑ∆ΩΝ – ΜΠΟΤΡΛΑΡI Α.Β.&Δ.Δ 

 

~1% 

 

ΟΜΗΛΟ ΔΝΣΔΚΑ Α.Δ. 

 

~1% 

 

ΛΟΗΠΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

 

~20% 

 

ύλνιν 

 

100% 

 

                         Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο ICAP 

 

Ο επφκελνο δε πίλαθαο, παξνπζηάδεη ηα  κεξίδηα αγνξάο βάζεη 

πσιήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. 
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Δηαηξεία 

 

Μεξίδην 

ΟΜΗΛΟ Υ. ΡΟΚΑ ΑΒΔΔ 

 

   22% 

 

ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. (ΟΜΗΛΟ ΣΔΡΝΑ) 

 

       13% 

∆ΔΖ Α.Δ.   

 
12% 

 

EDF ENERGIES NOUVELLES S.A. (χλνιν εηαηξεηψλ) 

 
12% 

 

ΚΟΗΝΟΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΟΜΗΛΩΝ ΚΟΠΔΛΟΤΕΟΤ-ΑΜΑΡΑ 

 
9% 

 

ΟΜΗΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟ∆ΟΜΗΚΖ ΣΔΒ 

 
5% 

 

ΟΜΗΛΟ ENERCON 

 
5% 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 

 
3% 

 

ΠΟΛΤΠΟΣΑΜΟ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 

 
2% 

 

ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΤΚΛΑ∆ΩΝ – ΜΠΟΤΡΛΑΡΗ Α.Β.&Δ.Δ  1% 

 

ENERGI E2 ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Δ. 

 
 1% 

 

ENVITEC Α.Δ. 

 
 1% 

 

ΓΚΑΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. 

 
2% 

 

ΛΟΗΠΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

 
12% 

 

ύλνιν 

 
100%  

 

                             Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο ICAP 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΑΝΑΛΤΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

7.1 Αλάιπζε Πεξηβάιινληνο 

 

Γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα μεθηλήζεη ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο πνιηηηθήο, πξέπεη πξψηα λα εξεπλήζεη ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ γηα λα αλαγλσξίζεη ηηο πηζαλέο επθαηξίεο θαη απεηιέο αιιά θαη ην 

εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ γηα δπλάκεηο θαη αδπλακίεο. 

 

Δάλ απηνχ ηνπ είδνπο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζε πνζά, 

κπνξεί λα απνβνχλ ρξήζηκεο ζηελ εθηίκεζε ηνπ ζρεηηθνχ ζζέλνπο ησλ 

ηάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη λα απνηειέζνπλ ηα ζεκέιηα γηα αθφκα 

πεξαηηέξσ έξεπλα. Παξ’ φια απηά, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, απηέο νη 

πιεξνθνξίεο είλαη πνηνηηθέο.  

 

Πιεξνθνξίεο γηα ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, κπνξνχλ λα απνθνκηζζνχλ 

απφ κία πνηθηιία πεγψλ φπσο είλαη: 

 

 Οη επηρεηξεζηαθέο αλαθνξέο αιιά θαη νη δηάθνξεο πεγέο 

γεληθψλ λέσλ 

 Οη αλαθνξέο αλαιπηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Οη ζπλεληεχμεηο θαη νη ζπλαληήζεηο κε ηνπο εηδηθνχο ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

 Οη εηήζηεο αλαθνξέο ησλ ππαξρφλησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε 

ζπδήηεζε θαη αλάιπζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ξίζθα θαη 

ηηο δηάθνξεο ππνζέζεηο. 
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Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη: 

 

1) Σηο πεξηβαιινληηθέο δπλάκεηο (societal environment) νη 

νπνίεο δελ επεξεάδνπλ άκεζα ηηο βξαρπρξφληεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο αιιά ηηο καθξνρξφληεο. 

 

2) Σν πεξηβάιινλ θαζεθφλησλ (task environment) ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο νκάδεο πνπ επεξεάδνπλ αιιά θαη 

επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ επηρείξεζε. 

 

Σα δχν απηά πεξηβάιινληαη θαη νη ζπκκεηέρνπζεο δπλάκεηο ηνπο, 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά κε ην εμήο ζρήκα: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΔΣ ΜΔΤΑΒΛΗΤΔΣ 

Κοηλωληθό Περηβάιιολ 

Κοηλωληθές - Ποιηηηζκηθές Γσλάκεης 

Οηθολοκηθές Γσλάκεης 

 Περηβάιιολ Καζεθόληωλ 

(Δπητείρεζε) 

 

Μέηοτοη  Προκεζεσηές 

   

Κσβερλήζεης 
 

Δζωηερηθό 

Περηβάιιολ 

 

Γοκή, Φηιοζοθία 

θαη Πόροη 

Δργαδόκελοη 

(Δργαηηθά Σωκαηεία) 

Οκάδες Δηδηθού 

Δλδηαθέροληος 

 

  

Πειάηες Αληαγωληζηές 

   

Πηζηωηές  Γίθησα Γηαλοκής 

   

 Κοηλωληθό Περηβάιιολ  

 

Ποιηηηθές-Νοκηθές Γσλάκεης                                                      Τετλοιογηθές Γσλάκεης 
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7.2 Κνηλσληθό Πεξηβάιινλ (Αλάιπζε PEST – Political, Economical, 

Social, Technological) 

 

Οη δπλάκεηο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο 

εμήο:  

 

α) Οηθνλνκηθέο: ε καθξννηθνλνκηθά αιιά θαη κηθξννηθνλνκηθά 

επίπεδα, πνην είλαη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα επεξεάζεη ηνπο 

πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο; Πνηνη παξάγνληεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζα επεξεάζνπλ άκεζα ηα θφζηε θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο; 

 

β) Σερλνινγηθέο: Πνηεο είλαη νη παιηέο ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα; Πνηεο λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη ζηαδηαθά; 

Μαο βνεζάλε ζην λα πεηχρνπκε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο καο ζηφρνπο ή έξρνληαη 

ζε άκεζε ζχγθξηζε κε ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία καο; 

 

γ) Πνιηηηθέο – Ννκηθέο: Θα αληηκεησπίζεη ε επηρείξεζε 

πεξηνξηζηηθνχο θαλνληζκνχο, ή έλα πνιηηηθφ – λνκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν 

πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα; 

 

δ) Κνηλσληθέο – Πνιηηηζκηθέο: Πνηεο δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο 

ηάζεηο επεξεάδνπλ ηελ θχξηα βάζε ησλ πειαηψλ ή ηηο ζπζρεηηδφκελεο αγνξέο; 

Θα νδεγήζνπλ ηελ αγνξά ζε δηεχξπλζε ή ζπξξίθλσζε; Οη ηάζεηο πνπ 

δηακνξθψλνληαη είλαη ππέξ ηνπ πξντφληνο καο; Δίλαη κήπσο ελαληησκέλεο ζε 

θάπνηνλ αληαγσληζηή καο; 

 

Σα εξσηήκαηα απηά, φπσο είλαη θπζηθφ, βξίζθνπλ άκεζε εθαξκνγή 

θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ θαη θξίλεηαη ζθφπηκν λα απαληεζνχλ ψζηε λα 

θαηαλνήζεη ν αλαγλψζηεο ηηο ηάζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζεη απφ ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ν λενεηζεξρφκελνο ηνπ ηνκέα. Δδψ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ηα 

πνξίζκαηα πνπ βγαίλνπλ απφ ην θάζε ζηνηρείν ηεο αλάιπζεο, φπνπ δελ 

δηεπθξηλίδεηαη θαηάιιεια, αθνξνχλ θαη ηνλ θιάδν εκπνξίαο ζπζηεκάησλ 

ΑΠΔ αιιά θαη ηνλ θιάδν πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. 
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7.2.1 Οηθνλνκηθέο Γπλάκεηο 

 

 Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο 

επηρείξεζεο είλαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο 

ηεο ρψξα ζηελ νπνία απηή δξαζηεξηνπνηείηαη. Γηα ηελ Διιάδα, νη ηηκέο απηέο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ σο εμήο: 

 

Έηνο 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Αχμεζε 

ΑΔΠ 
4,5% 3,9% 5% 4,6% 3,8% 4,2% 4% 

                            Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

 

Παξαηεξνχκε κηα αμηνζεκείσηε ζηαζεξφηεηα ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, 

ειάρηζηα κηθξφηεξε ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ζε ζρέζε κε ηα ακέζσο 

πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ απφδνζε ηεο Διιάδαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη 

θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο δείθηεο 

απηφο είλαη κηα ηζρπξή έλδεημε φηη ε Διιάδα πξνζθέξεη έλα ζηαζεξφ θαη πγηέο 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ επελδπηψλ. 

 

 Μηθξφηεξεο ζεκαζίαο παξάγνληαο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη θαη ην απφζεκα ρξήκαηνο. Απηφ ζπκβαίλεη αθελφο γηαηί νη 

θχξηεο εθθάλζεηο απηήο ηεο δχλακεο γίλνληαη κέζσ ησλ επηηνθίσλ θαη ηνπ 

πιεζσξηζκνχ (ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ακέζσο παξαθάησ μερσξηζηά) θαη 

αθεηέξνπ γηαηί πιένλ ε ρψξα καο αλήθεη ζηελ δψλε ηνπ επξψ πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ν παξάγνληαο απηφο ζηελ νπζία ζηαζεξνπνηείηαη θαη θαζνξίδεηαη 

απφ δηαθξαηηθέο, θνηλέο πνιηηηθέο. Απηέο νη ηειεπηαίεο, ελ ηέιεη παξέρνπλ 

ρξήκα ζηαζεξήο αμίαο ην νπνίν κάιηζηα αθνινπζεί ζπλερή αλνδηθή πνξεία ζε 

ζχγθξηζε κε ηα θνξπθαία λνκίζκαηα παγθνζκίσο απφ άπνςε ζπλαιιαγψλ. 

Θεηηθά κελχκαηα γηα ην ειιεληθφ επηρεηξείλ ινηπφλ θαη απφ εδψ.  
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 Έλα άιιν θξηηήξην ην ακηγνχο νηθνλνκηθνχ - θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο κηαο 

επηρείξεζεο, είλαη νη ηηκέο ησλ επηηνθίσλ ζηελ ρψξα δξαζηεξηνπνίεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα ειεγρηνχλ νη ηηκέο ησλ επηηνθίσλ επηρεηξεκαηηθνχ 

δαλεηζκνχ θαζψο ηα μέλα θεθάιαηα ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο επηρεηξήζεηο 

ζπλήζσο απνηεινχλ κεγάιν κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ. 

Σα επηηφθηα επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ζηελ Διιάδα γηα δάλεηα 

κηθξφηεξα ηνπ 1 εθαηνκκπξίνπ επξψ κε δηάξθεηα έσο 1 έηνο είλαη 1,25% 

πςειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο (ζπγθεθξηκέλα θπκαίλνληαη 

ζην 5,06% κε κφλν ηελ Πνξηνγαιία λα έρεη πςειφηεξα), ελψ ηα επηηφθηα γηα 

δάλεηα κεγαιχηεξα ηνπ 1 εθαηνκκχξην επξψ κε αληίζηνηρε δηάξθεηα είλαη 

0,57% πςειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο (3,57% έλαληη 2,90%). 

 

κσο, ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ 

επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε κέζε επξσπατθή επηρείξεζε, θαζψο ηα 

πξαγκαηηθά επηηφθηα γηα κηθξά επηρεηξεκαηηθά δάλεηα είλαη ρακειά. Ζ 

πξαγκαηηθή επηβάξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο. πγθεθξηκέλα, ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα 

κηθξψλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ έρνπλ κέζε ηηκή πεξίπνπ 1,56% ζηελ 

Διιάδα ε νπνία βξίζθεηαη κηα ζέζε αθξηβψο θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο 

ππφινηπεο Δπξσδψλεο (1,61%).  

 

 Ο Πιεζσξηζκφο ή αιιηψο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή απνηειεί 

πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο αθελφο γηαηί είλαη 

εχθνια κεηξήζηκνο θαη αθεηέξνπ γηαηί δίλεη απηά απνηειέζκαηα 

(πξνζδηνξίδεη ηα επίπεδα ηηκψλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζε κία 

ρψξα). Ζ πνξεία ηνπ δείθηε γηα ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα είρε σο εμήο: 

 

Έηνο 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Πιεζσξηζκφο 3,4% 3,6% 3,5% 2,9% 3,5% 3,2% 2,9% 

                                  Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 
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Παξαηεξνχκε απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα φηη νη ηηκέο ηνπ πιεζσξηζκνχ 

ηα ηειεπηαία εθηά ρξφληα είλαη ιίγν πνιχ ζηαζεξέο. Αθφκα θαη νη κεληαίεο 

κεηαβνιέο δελ μεπεξλνχλ ηε κία πνζνζηηαία κνλάδα αλάκεζα ζηηο δχν 

αθξαίεο ηηκέο γηα φια απηά ηα ρξφληα (αλψηαην φξην παξαηεξήζεθε ην 2003 

θαη ήηαλ 3,7% θαη θαηψηαην 2,7% ην 2007).  

 

Σελ επνρή φκσο πνπ γξάθεηαη απηφ ην εδάθην (Ηνχιηνο 2008) θαη απφ 

ηελ αξρή ηνπ ηξέρνληνο έηνπο παξαηεξείηαη εμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ θαλφλα, 

θαζψο ν πιεζσξηζκφο έρεη ζθαξθαιψζεη ζην 4%. Γηα κε ρξεκαηνπηζησηηθέο 

επηρεηξήζεηο φπσο νη κειεηψκελεο θάηη ηέηνην είλαη ζεηηθφ, θαζψο φπσο είλαη 

εχινγν ιεηηνπξγνχλ θαη κε μέλα θεθάιαηα (εηδηθά νη πην θαηλνχξγηεο) θαη ζε 

πεξηφδνπο πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ επλνείηαη πάληα ν δαλεηδφκελνο. Πέξαλ 

ηνχηνπ φκσο, είλαη δεδνκέλν φηη ην εηζφδεκα ησλ επηρεηξεκαηηψλ δελ είλαη 

ζηαζεξφ θαη νθείιεηαη ζηα θέξδε θαη ζπλήζσο ηα ηειεπηαία απμάλνληαη 

παξάιιεια κε ηνλ πιεζσξηζκφ. 

 

 αθήο είλαη ε εηθφλα ηεο πνξείαο ηεο αλεξγίαο ζηε ρψξα καο. Ζ πνξεία είλαη 

ζηαζεξά θαζνδηθή κε ηθαλνπνηεηηθνχο κάιηζηα ξπζκνχο. Ζ απνξξφθεζε φιν 

θαη κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπλερή 

πξνζπάζεηα ζπξξίθλσζεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ νδεγνχλ εχινγα ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα φξηα ηνπ θξάηνπο 

απμάλεηαη. 

 

Έηνο 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Αλεξγία 10,8% 10,3% 9,7% 10,5% 9,9% 8,9% 8,3% 

 

Παξφια απηά, αθφκα θαη ην 8,3% ζεσξείηαη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 

αλεξγίαο. Υαξαθηεξηζηηθά, ζε επίπεδα Δπξψπεο, κεγαιχηεξε αλεξγία έρεη 

κφλν ε Ηζπαλία! Σα πεξηζψξηα βειηίσζεο ινηπφλ είλαη αθφκα κεγάια, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ειεχζεξεο αξθεηέο παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη κηα 

λενζχζηαηε επηρείξεζε κπνξεί ζρεηηθά εχθνια θαη κε επλντθνχο γηα απηήλ 

φξνπο λα ζηειερσζεί. 
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 Άκεζνη θξαηηθνί παξεκβαηηζκνί ζηηο ηηκέο αγαζψλ δελ ππάξρνπλ ζηε 

ζεκεξηλή ειιεληθή νηθνλνκία. Άιισζηε δελ ππάξρεη θαη ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ 

ζε ηέηνηνπ είδνπο θξαηηθέο ελέξγεηεο ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία δεθαπέληε 

ρξφληα. Μφλε εμαίξεζε επίθεηηαη λα είλαη ε ζέζπηζε πιαθφλ ζηηο ηηκέο ησλ 

θαπζίκσλ αιιά θαη απηφ ζε νξηζκέλεο κφλν πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Γεληθά νη 

θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ, φρη φκσο κε 

άκεζεο θηλήζεηο πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο αξθεηά 

θηιειεχζεξε. 

 

Αληηζέησο, πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο ελ ελεξγεία πνιηηηθέο 

θαηψηαηνπ κηζζνχ πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, ζεζπίδεηαη 

θαηψηαηνο κηζζφο (θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο απηφο ήηαλ πεξίπνπ 670 

€) ν νπνίνο ηζρχεη γηα φισλ ησλ εηδψλ ηα επαγγέικαηα. Ζ ηηκή απηή κπνξεί 

κελ λα είλαη πνιχ ρακειφηεξε (ζρεδφλ ε κηζή) απφ ηα δπηηθά θαη βφξεηα 

θξάηε ηεο Δπξσδψλεο, είλαη φκσο απφ ηηο πςειφηεξεο αλάκεζα ζηα γεηηνληθά 

καο θξάηε (ζε θάπνηα απφ ηα νπνία δελ ππάξρεη θαλ θαηψηαηνο κηζζφο), 

πξάγκα πνπ θάλεηο ηηο αγνξέο ησλ ηειεπηαίσλ πνιχ πην ειθπζηηθέο γηα 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

 Σηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ηηο ελδηαθέξεη 

πάξα πνιχ ην θφζηνο αιιά θαη ε δηαζεζηκφηεηα ελέξγεηαο θαζψο ζηελ νπζία 

πξφθεηηαη γηα παξαγσγηθέο βηνκεραλίεο. 

 

Απφ άπνςε δηαζεζηκφηεηαο, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε εμαηξεηηθά 

επλντθή ζέζε ιφγσ θπξίσο ηεο γεσθπζηθήο ηεο ηνπνζεζίαο (ζπλδεηηθφο 

θξίθνο αλάκεζα ζηελ Δπξψπε θαη ηηο άθζνλεο ελεξγεηαθέο πεγέο ηεο Αζίαο). 

Δμαζθαιηζκέλε δε είλαη θαη απφ πνιηηηθήο άπνςεο ιφγσ ησλ παξαδνζηαθψλ 

θαιψλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ Ρσζία (παγθφζκην εγέηε ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ) αιιά θαη κε ηηο Αξαβηθέο ρψξεο ηνπ ΟΠΔΚ. 

 

Σηκνινγηαθά ε Διιάδα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φκσο φηη βξίζθεηαη 

ζε δεηλή ζέζε φρη απιά αθνινπζψληαο ηηο παγθφζκηεο ηάζεηο ζην ζέκα αιιά 

«πξσηνπνξψληαο». Σα θαηλφκελα θεξδνζθνπίαο είλαη εληνλφηαηα θαη γη’ 
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απηφλ ηνλ ιφγν γηα παξάδεηγκα ε θπβέξλεζε ζθέθηεηαη κεηά απφ πνιιά 

ρξφληα ηελ χζηαηε ιχζε ηεο άκεζεο παξέκβαζεο κέζσ θαζηέξσζεο αλψηαησλ 

ηηκψλ πψιεζεο (πιαθφλ) ελέξγεηαο. Έσο ηφηε ν παξάγνληαο απηφο είλαη πνιχ 

πεξηνξηζηηθφο γηα ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο. 

 

7.2.2 Σερλνινγηθέο Γπλάκεηο 

  

 Μείδνλνο ζεκαζίαο ηερλνινγηθή δχλακε είλαη νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα έξεπλα 

θαη αλάπηπμε (R & D). Σνκέαο ζηνλ νπνίν ε ρψξα καο πνηέ δελ θαηείρε 

αμηνζεκείσηεο επηδφζεηο. Γηα ηελ αθξίβεηα, απηνχ ηνπ είδνπο νη δαπάλεο σο 

θαη ην έηνο 2003, καο έθεξαλ ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηεο ηφηε Δπξσδψλεο ησλ 

δεθαηεζζάξσλ κέιε. 

 

Απφ ηφηε έρνπλ γίλεη αμηνζεκείσηεο πξνζπάζεηεο απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

θπξίσο κε ηελ ρξήζε πεξηζζφηεξσλ θνλδπιίσλ γηα απηφλ ηνκέα απφ ηα 

θνηλνηηθά πιαίζηα ζηήξημεο. Γηα ηελ αθξίβεηα ηψξα πιένλ ε ρψξα καο θαηέρεη 

ηελ 18
ε
 ζέζε ζηηο θξαηηθέο δαπάλεο γηα R&D. Παξφια απηά απηφ θαη κφλν ην 

ζηνηρείν δελ πξέπεη λα απνπξνζαλαηνιίδεη θαζψο απφ ηα παιαηφηεξα, 

«θιαζζηθά» κέιε ηεο ΔΔ, ε Διιάδα μεπέξαζε κφλν ηελ Ηηαιία ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο πνπ είλαη ρακειφηεξα ζηελ 

θαηάηαμε λα είλαη λεφηεξα κέιε φπσο ε Ληζνπαλία, ε Λεηνλία, ε Κχπξνο θαη 

ε Μάιηα. 

 

 Ζ εζηίαζε ησλ ηερλνινγηθψλ πξνζπαζεηψλ πξνο ηελ εχξεζε ιχζεσλ γηα ηηο 

ηερληθέο δπζθνιίεο ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ εθκεηάιιεπζεο ησλ ΑΠΔ 

γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη εληαηηθή.  

 

Οη πξνζπάζεηεο απηέο εθηείλνληαη απφ ηα δηάθνξα αθαδεκατθά 

πξνγξάκκαηα ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, κέρξη ηα ηκήκαηα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνπνηεκέλσλ ζηνλ ηνκέα επηρεηξήζεσλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, φπσο άιισζηε έρεη ήδε 

αλαπηπρζεί, ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ηερληθήο θχζεο κε ζεκαληηθφηεξν 

ηελ ρακειή απφδνζε αξθεηψλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε ηνκείο φπσο ε 
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βηνκάδα θαη ε θπκαηηθή ελέξγεηα. Παξφιν πνπ γηα νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο 

δπζθνιίεο είλαη αθφκα λσξίο (φπσο γηα ηελ αζπλερή ιεηηνπξγία, ηελ ρξνληθή 

πζηέξεζε δειαδή κεηαμχ ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο 

απνξξφθεζήο ηεο απφ ην ζχζηεκα), αξθεηέο έρνπλ ήδε ππεξθεξαζηεί θαη 

άιιεο πξφθεηηαη λα μεπεξαζηνχλ ζην άκεζν κέιινλ. 

 

 Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη νη 

δηαδηθαζίεο θαη νη θαλφλεο πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

επξεζηηερληψλ (ην ιεγφκελν patent protection). 

 

ε ειιεληθφ επίπεδν, ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ην ζέκα 

ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ραιαξφ. Τπάξρεη έλα γεληθφηεξν λνκηθφ 

πιαίζην πνπ θαιχπηεη ηνλ επξεζηηέρλε ηππηθά αιιά φρη νπζηαζηηθά. 

εκαληηθά βήκαηα φκσο ζην ζέκα έρνπλ γίλεη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Δλ πξνθεηκέλσ, κηα εθεχξεζε ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί ζε 

βηνκεραληθή θιίκαθα δχλαηαη λα απνδψζεη ζηνλ επηλνεηή ηεο ην Δπξσπατθφ 

Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο, ην νπνίν ηα θξάηε – κέιε είλαη ππνρξεσκέλα λα 

ζέβνληαη θαη λα επηβάινπλ απζηεξέο θπξψζεηο ζηνπο θαηαπαηεηέο ηνπ. 

 

 Σα λέα πξντφληα ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ είλαη πξαγκαηηθά πνιιά: 

 

Α) Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα κε πιηθφ δηαθνξεηηθφ ηνπ ππξηηίνπ (γεξκάλην, 

ραιθφο θαη θάδκην) ή κε άκνξθν ππξίηην. 

 

Β) Αλεκνγελλήηξηεο απεπζείαο κεηάδνζεο, πβξηδηθέο θαη ζαιάζζεο. 

 

Γ) Νέεο ηερληθέο κεηαηξνπήο βηνκάδαο ζε ελέξγεηα (π.ρ. Fischer – Tropsch θαη 

ηκεκαηνπνίεζε) κε κεγαιχηεξνπο ζπληειεζηέο απφδνζεο. 

 

Γ) Δθκεηάιιεπζε μεξψλ – ζεξκψλ πεηξσκάησλ (γεσζεξκηθή κέζνδνο). 

 

Δ) «Μπιε Δλέξγεηα» (ελέξγεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ηεο 

ζπγθέληξσζεο άιαηνο αλάκεζα ζην ζαιάζζην λεξφ θαη ην λεξφ πνηακψλ). 
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7.2.3 Πνιηηηθέο – Ννκηθέο Γπλάκεηο 

 

 Σν πξφβιεκα ησλ θαξηέι θαη κνλνπσιίσλ ην αληηκεησπίδνπλ πιένλ φιεο νη 

ρψξεο ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ, ζηα πιαίζηα ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο 

θνινζζηαίσλ θεθαιαίσλ, ππφ ηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο δηακνξθσζήθαλ 

παγθφζκηα ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα. Ήδε ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) απφ ην 1998, κε απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ γηα ησλ Αληαγσληζκφ, πξνέβε ζε νδεγία ζηηο ρψξεο - κέιε 

ηνπ, λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο ηνπο επηβάιινληαο 

απζηεξέο πνηληθέο θπξψζεηο ζηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία κεηέρνπλ ζε 

θαξηέι θαη κνλνπψιηα. 

 

Πξφζθαηα πνιιέο ρψξεο αθνινχζεζαλ απηήλ ηελ νδεγία ηνπ ΟΟΑ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Ηξιαλδία ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ε Απζηξαιία ε Ηαπσλία, ε Ζ.Π.Α. θιπ. ζεζπίδνληαο λνκνζεζίεο νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηηο παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ ζαλ 

θαθνπξγήκαηα, κε κε εμαγνξάζηκεο πνηλέο. 

 

ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, νη παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί 

αληαγσληζκνχ ηηκσξνχληαη γηα ηα εκπιεθφκελα θπζηθά πξφζσπα κε πνηλή 

θπιάθηζεο (εμαγνξάζηκεο) κέρξη ηξεηο κήλεο θαη πξφζηηκν κέρξη 15.000€. 

Τπφ ηηο ζεκεξηλέο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο βέβαηα, νη παξαπάλσ πνηλέο θαη 

πξφζηηκα είλαη αλαπνηειεζκαηηθά θαη θπζηθά απνζαξξπληηθά γηα ηνπο 

θηιφδνμνπο επηρεηξεκαηίεο. 

 

 Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ΑΠΔ είλαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζηελ ρψξα καο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηάθνξα λνκηθά θνιιήκαηα κπνξνχλ λα 

ππεηζέιζνπλ ηα νπνία φρη κφλν κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ κηα ηέηνηνπ είδνπο 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αζχκθνξε αιιά αθφκα θαη λα δηαθφςνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο ή θαη λα ηελ καηαηψζνπλ εληειψο. 
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πγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα, ηα ζρεηηθά λνκνζεηήκαηα είλαη 

πνιπάξηζκα, ιεπηνκεξή θαη απζηεξά. Έρνπλ γίλεη πνιπεηείο λνκηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα λα επηηεπρζεί ε λνκηθή θάιπςε ζρεηηθά κε: 

 

Α) Σελ απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο θαη γεληθά ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

 

Β) Σελ δηαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο κεηά ηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο  

 

Γ) Σελ πξνψζεζε  ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ 

 

Γ) Σελ δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο αλαλέσζεο ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ 

 

Δ) Σελ δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ησλ θπζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ 

 

Ε)  Σελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

πσο κπνξεί εχθνια λα θαηαιάβεη ν αλαγλψζηεο, απηνχ ηνπ είδνπο ηα 

λνκνζεηήκαηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

έξγσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ ΑΠΔ. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ αηνιηθά 

πάξθα, πδξνειεθηξηθά θξάγκαηα θιπ. είλαη αλαγθαίν λα αιινηψζνπλ γηα 

παξάδεηγκα θπζηθά ηνπία γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ή αθφκα θαη, ζε αθξαίεο 

πεξηπηψζεηο, λα επηθέξνπλ θαη θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία (βιέπε γηα 

παξάδεηγκα ερνξχπαλζε απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο.) 

 

 Ζ εζληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ίζσο ν 

θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο ζηε δηαδηθαζία απφθαζεο γηα ηελ έλαξμε κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αο δνχκε νπφηε νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηελ 

Διιάδα: 
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Ηδηαίηεξα πςειή ινηπφλ είλαη ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε επί ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο World 

Bank, πνπ δείρλνπλ φηη πνζνζηφ 60,2% επί ησλ θεξδψλ αληηζηνηρεί ζε θφξνπο 

θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. χκθσλα ινηπφλ κε κειέηε ηεο World Bank γηα ην 

2007, ζηελ Διιάδα ε ζπλνιηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

αλέξρεηαη ζην 60,2% ησλ θεξδψλ θαη επηκεξίδεηαη σο εμήο:  

 

- Πνζνζηφ 21,4% γηα θφξνπο επί ησλ θεξδψλ. 

 

- Πνζνζηφ 2,6% γηα άιινπο θφξνπο θαη 

 

- πνζνζηφ 36,2% γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. 

 

Με απηά ηα δεδνκέλα ε Διιάδα, κεηαμχ ησλ 177 ρσξψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα, θαηαιακβάλεη ηελ 34ε πςειφηεξε ζέζε ζηνλ 

θφζκν σο πξνο ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ηέηαξηε 

πςειφηεξε ζηελ επξσδψλε, αθνινπζψληαο ηελ Ηηαιία, ην Βέιγην θαη ηε 

Γαιιία. 

 

ηελ θαηάηαμε ηεο World Bank γηα ηελ επηινγή ησλ ειθπζηηθφηεξσλ 

επελδπηηθψλ πξννξηζκψλ ε Διιάδα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 177 ρσξψλ ζηελ 

100ή πςειφηεξε ζέζε. Ζ βαζκνιφγεζε απηή νθείιεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηε 

δπζθνιία έλαξμεο κηαο εηαηξίαο (152ε ζέζε πνπ είλαη ε ηειεπηαία ζηελ Δ.Δ.), 

ζηελ εχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο (84ε ζέζε), ζηελ επθνιία δηελέξγεηαο 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ (65ε ζέζε) θ.ά. 

 

 Δηδηθά θίλεηξα δίλνληαη απφ ην ειιεληθφ θξάηνο κφλν γηα ηελ εθαξκνγή 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ απφ 

επηρεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα παξέρεηαη: 

 

 Μία κεξηθή επηδφηεζε επί ηνπ παγίνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. Γχν είλαη ηα 

θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία απνθαζίδεηαη ην πνζνζηφ απηήο ηεο 

επηδφηεζεο. Ζ ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο πνπ ζέιεη λα επελδχζεη ζε 
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θσηνβνιηατθά θαη ην κέγεζφο ηεο (ζχκθσλα κε ην απαζρνινχκελν 

πξνζσπηθφ). 

 

 Απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή ΦΠΑ γηα ηελ αγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

 ην πεδίν ηεο εκπνξίαο ζπζηεκάησλ ΑΠΔ, ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη θαη 

ε εθαξκνδφκελε εηζαγσγηθή / εμαγσγηθή λνκνζεζία. 

 

ηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά 

βήκαηα γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ εηζαγσγψλ αιινδαπψλ πξντφλησλ. 

πγθεθξηκέλα, πνιινί λφκνη έρνπλ απινπνηεζεί, δηάθνξα θνιιήκαηα έρνπλ 

δηεπζεηεζεί, θαη πνιινί δαζκνί θαη θνξνινγηθέο ρξεψζεηο έρνπλ θαηαξγεζεί. 

Ζ Διιάδα, σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνέβε ζε απηά ηα βήκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ην θνηλνηηθφ δίθαην ζηνλ ηνκέα ην νπνίν 

είλαη απζηεξφ. Βέβαηα φια απηά απνηεινχλ κάιινλ έλαλ θίλδπλν γηα ηνπο 

εληφπηνπο επηρεηξεκαηίεο θαζψο έρνπλ λα αληαγσληζηνχλ πιένλ έλα 

παγθφζκην θάζκα νκνεηδψλ επηρεηξεκαηηψλ νη νπνίνη ζηα πιαίζηα ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ ηπγράλνπλ ζρεηηθά επλντθήο αληηκεηψπηζεο. 

 

ηνλ εμαγσγηθφ ηνκέα, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ είλαη εμίζνπ ζαθέο. 

Γεληθά ηα κελχκαηα δελ είλαη ζεηηθά θαζψο ππάξρεη κηα κεγάιε ζεηξά 

πξνβιεκάησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηηο εμαγσγέο φπσο γξαθεηνθξαηία θαη πςεινί 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο. πλέπεηεο απηψλ είλαη νη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο λα 

είλαη δπζαλάινγεο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. Μφλν 

ζεηηθφ ζεκάδη είλαη φηη ελψ ε Διιάδα ράλεη κεξίδηα εμαγσγψλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, θεξδίδεη ηέηνηα ζηα Βαιθάληα. 

 

 ρεηηθά ραιαξή ραξαθηεξίδεηαη ε εξγαζηαθή λνκνζεζία ζηελ Διιάδα. 

Ννκνζεηηθά πξναζπίδνληαη ε ειεπζεξία ηεο εξγαζίαο, ε ηζφηεηα ησλ ακνηβψλ, 

ε ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία θαη ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία θαη ν θαηψηαηνο 

κηζζφο. Παξφια απηά ππάξρνπλ αξθεηά λνκηθά θελά ηα νπνία επηηξέπνπλ 

ζηνπο εξγνδφηεο ηελ σο ελφο ζεκείνπ εθαξκνγή απηψλ ησλ αξρψλ (θαη 

ηδηαίηεξα απηψλ πνπ αθνξνχλ κηζζνδνζίεο) θαηά ην δνθνχλ. 
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 Σέινο, δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο επδνθηκνχλ θαηά 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία κφλν ζε θξάηε ζηα νπνία ππάξρεη γεληθφηεξε 

πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα. Οη άξδελ αιιαγέο θαζεζηψησλ έρνπλ σο άκεζε 

ζπλέπεηα ηελ επηβνιή δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ κέζσ ηεο λνκνζεζίαο. Απηφ 

κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη θαηαμησκέλεο επηρεηξήζεηο, απξφνπηα, ζε 

χθεζε θαη πηζαλψο πηψρεπζε ή θαη ην αληίζεην. 

 

ηελ Διιάδα, ν θηιφδνμνο επελδπηήο ζεσξείηαη φηη δελ δηαηξέρεη 

ηέηνηνπο θηλδχλνπο. Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε έλα ζχληαγκα ην νπνίν 

ηζρχεη επί ηεο νπζίαο απαξάιιαρην εδψ θαη παξαπάλσ απφ ηξηάληα ρξφληα. Οη 

δηαδνρέο ησλ θπβεξλήζεσλ, ηνπιάρηζηνλ σο ηψξα, δελ έρνπλ επηθέξεη 

θαζνιηθέο λνκνζεηηθέο αιιαγέο, παξά κφλν πεξηνδηθέο πξνζαξκνγέο 

ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ εθάζηνηε θπβεξλψληνο. Απηφ ίζσο 

είλαη θαη ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα απφ λνκηθήο άπνςεο γηα ηνλ 

επηρεηξεκαηία ν νπνίνο ζθέθηεηαη λα επελδχζεη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 

 

7.2.4 Κνηλσληθέο – Πνιηηηζκηθέο Γπλάκεηο 

 

 Γηα λα θαηαλνήζεη πιήξσο ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν πξφθεηηαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ν επηρεηξεκαηίαο, είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη νξηζκέλα 

ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ ζηελ ρψξα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 

Απηά ηα ζηνηρεία έρνπλ γηα ηελ ρψξα καο σο εμήο: 

 

 Οη Έιιελεο εξγάδνληαη αξθεηά πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ Δπξσπαίσλ, θαζψο 

νη εξγαζηαθέο ψξεο ηνπο αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 43 ηελ εβδνκάδα φηαλ ν 

κέζνο επξσπατθφο φξνο είλαη 41. 

 

 Οη Έιιελεο πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θαη πξνηηκνχλ ην Γεκφζην θαζψο πηζηεχνπλ αθφκα ζην «ηδεψδεο» ηεο 

εχθνιεο θαη κφληκεο εξγαζίαο πνπ απηφ πξνζθέξεη (θάηη ην νπνίν ηα 

ηειεπηαία ρξφληα δελ ηζρχεη). 

 



111 

 

 Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζε 

νιφθιεξε ηελ Γεξαηά Αιβηφλα. 

 

 Δλψ νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο ρξσζηάλε ζε ηξάπεδεο θαη έρνπλ απφ ηνπο 

ρακειφηεξνπο κηζζνχο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αξέζθνληαη ζην λα μνδεχνπλ 

ρξήκαηα ζηελ δηαζθέδαζε θαη ηελ αλαςπρή ηνπο, ελδεηθηηθφ ηνπ φηη δελ είλαη 

νξζνινγηθνί θαηαλαισηέο. 

 

 Οη Έιιελεο απνιακβάλνπλ αξθεηψλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ κε απνηέιεζκα ε 

αλνκία λα γίλεηαη αξθεηέο θνξέο αλεθηή. 

 

 Οη Έιιελεο ζέβνληαη ζε χςηζην βαζκφ θνηλσληθνχο ζεζκνχο φπσο ε 

ζξεζθεία, ε νηθνγέλεηα θαη νη παξαδφζεηο. 

 

 Ο ειιεληθφο ιαφο είλαη ζην ζχλνιφ ηνπ πνιχ θνηλσληθφο. 

 

 Έλα πεδίν ελδηαθέξνληνο απνηεινχλ θαη νη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε. Απηφ 

ηζρχεη γηαηί απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληαο ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο κε ηνλ 

νπνίν κπνξεί λα ζηειερσζεί ε επηρείξεζε. 

 

Βαξχλνληα ξφιν ζηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα παίδνπλ 

ηα θνηλσληθά δίθηπα ηεο νηθνγέλεηαο, απφ ην βάζνο θαη εχξνο ησλ νπνίσλ 

πνιιέο θνξέο θαζνξίδνληαη νη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Ζ 

ειιεληθή νηθνγέλεηα επηδηψθεη ηελ πςεινχ επηπέδνπ κφξθσζε ησλ παηδηψλ 

θαζψο απηή ε ηειεπηαία είλαη ε κεγαιχηεξε ειπίδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

 

Παξφια απηά φκσο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε εμήο: νη πηέζεηο πνπ 

δέρνληαη νη λένη ζηελ Διιάδα ζήκεξα απφ ηελ αλεξγία, ηα πεληρξά 

εηζνδήκαηα θαη ηελ απαμίσζε ησλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ, ζηεξνχλ ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο επαγγέικαηνο θαη ηνπο ζηξέθνπλ πξνο ζηφρνπο εχθνινπ 

πινπηηζκνχ, θήκεο θαη θνηλσληθήο απνδνρήο. 



112 

 

 Αξθεηά πξνζηαηεπφκελνο απφ πιεπξάο πνιηηείαο είλαη θαη ν ζεζκφο ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηελ Διιάδα. Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλα επηδφκαηα θαη 

δηεπθνιχλζεηο γηα πνιχηεθλεο θαη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο.  

 

Οη Έιιελεο γεληθά αξγνχλ λα ζρεκαηίζνπλ νηθνγέλεηα, θαζψο απηφ 

γίλεηαη ζηελ πιεηνςεθία ζε ειηθίεο κεγαιχηεξεο ησλ 30 ρξνλψλ. Γελ είλαη 

φκσο θαη κηθξφο ν αξηζκφο ησλ αηνκηθψλ λνηθνθπξηψλ πνπ ππάξρνπλ. 

 

 Οη επηρεηξήζεηο εκπνξίαο ζπζηεκάησλ ΑΠΔ απεπζχλνληαη ζε έλαλ αξηζκφ 

θαηαλαισηψλ. Δίλαη ινηπφλ ζθφπηκν λα εμεηάζνπκε θαζαξά αξηζκεηηθά ην 

κέγεζνο απηφ θαη ηηο ηάζεηο κεηαβνιήο ηνπ θαζψο θαη δηάθνξα άιια 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζεκαληηθά γηα ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Δλδεηθηηθά, γηα ηνλ δείθηε αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, αο εμεηάζνπκε ην 

έηνο 2007. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ν 

πιεζπζκφο ηελ πξψηε εκέξα ηνπ ρξφλνπ εθηηκήζεθε ζηα 11.125.179 άηνκα. 

Σελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξφλνπ, ν ίδηνο ηχπνο εθηίκεζεο έθεξε σο 

απνηέιεζκα ηνλ πιεζπζκφ ζηα 11.171.740 άηνκα. Έρνπκε δειαδή λα 

θάλνπκε κε έλα πνζνζηφ αχμεζεο ηεο ηάζεο ηνπ 4,2 ηνηο ρηιίνηο, έλα ζρεηηθά 

κηθξφ πνζνζηφ δειαδή. 

 

Ζ αλαινγία ησλ παηδηψλ ειηθίαο 0-14 εηψλ κεηψζεθε απφ 17,4% πνπ 

ήηαλ ην 1995 ζε 14,3% ην 2007. Δμάιινπ, απμήζεθε ε νκάδα ησλ αηφκσλ ζε 

ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο 65 εηψλ θαη άλσ απφ ην 15,1% πνπ ήηαλ ην 1995 ζε 

18,5% ην 2007.Δπίζεο, ε αλαινγία ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ, 15-

64 εηψλ παξέκεηλε ζρεδφλ ζηαζεξή ζην 67,5% απφ ην 1995 έσο ην 2007. 

 

Ο αθαζάξηζηνο ζπληειεζηήο γελλεηηθφηεηαο παξνπζηάδεη απμεηηθή 

ηάζε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1995 - 2004. Απφ ηηο 9,5 γελλήζεηο αλά πιεζπζκφ 

1.000 αηφκσλ ην 1995 ν ζπληειεζηήο απμήζεθε ζηηο 9,7 γελλήζεηο ην 2006 

θαη ζηηο 10,1 γελλήζεηο ην 2007. Παξάιιεια φκσο, ν αξηζκφο ησλ γελλήζεσλ 

παξνπζηάδεη αλαινγηθή κείσζε ηα έηε 1995-2007 δηαηεξψληαο έηζη ηελ ίδηα 

πνζνζηηαία αλαινγία γελλήζεσλ. 
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Ο αθαζάξηζηνο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο θπκαίλεηαη απφ ην 9,4% ην 1995 

επί πιεζπζκνχ 1.000 αηφκσλ θαη δηακνξθψζεθε ζην 9,5 επί πιεζπζκνχ 1.000 

αηφκσλ ην 2007. Ζ κέζε ειηθία θαηά ην ζάλαην ήηαλ 73,5 έηε γηα ηνπο άλδξεο 

ην 2007 θαη 79,6 έηε γηα ηηο γπλαίθεο. 

 

Σέινο, ζθφπηκν είλαη λα παξαθνινπζήζνπκε θαη ηηο ηνπηθέο 

κεηαθηλήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηηο εκηαζηηθέο θαη ηα 

αζηηθά θέληξα. Σν έηνο 2000, ην 69,5% ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθνχζε ζε αζηηθά 

θέληξα, ην 14,5% ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο θαη ην ππφινηπν 16% ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. Γηα ην έηνο 2007, ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία δηακνξθψζεθαλ ζην 68,6% 

γηα ηα αζηηθά θέληξα θαη ζηα 16% θαη 15,4% γηα εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο 

πεξηνρέο αληίζηνηρα. Μηθξφ έδαθνο ινηπφλ θεξδίδνπλ ηα κηθξά αζηηθά θέληξα 

ζε βάξνο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ αιιά θαη ησλ κεγαιχηεξσλ πφιεσλ. 

 

 Σειεπηαία θνηλσληθή δχλακε, αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθή απφ ηηο 

ππφινηπεο, είλαη ν πθηζηάκελνο θαηαλαισηηθφο αθηηβηζκφο ζε επίπεδν έζλνπο. 

 

Έσο πνιχ πξφζθαηα ζηελ Διιάδα, νη κνξθέο θαηαλαισηηθνχ 

αθηηβηζκνχ ήηαλ ππνηππψδεηο, ζπλαζξνηζκέλεο ππφ ηε κνξθή θαηαλαισηηθψλ 

ελψζεσλ, νη νπνίεο φκσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζαθνχο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

θαη ηεο ειιηπνχο νηθνλνκηθήο ηνπο ζηήξημεο απφ ην θξάηνο, δελ είραλ 

νπζηαζηηθέο δπλάκεηο. 

 

Σν ζθεληθφ φκσο ζηνλ ηνκέα ηείλεη λα αιιάμεη ζχκθσλα θαη κε ηηο πην 

πξφζθαηεο απνθάζεηο ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα, 

ην θξάηνο πξνρσξάεη ζηελ επίζεκε πηζηνπνίεζε θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ 

ηηο νπνίεο ζα επηδνηήζεη γελλαία θαη ζα ηηο εμνπζηνδνηήζεη λνκηθά. 

 

Δλδεηθηηθφ ζηνηρείν ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν ην ειιεληθφ θξάηνο 

πξνρσξάεη ζε απηήλ ηελ θίλεζε είλαη ζε πξφζθαηε κειέηε βξέζεθε φηη ελψ ην 

53% ησλ θαηαλαισηψλ ζεσξεί φηη είλαη απνηειεζκαηηθφ λα απεπζπλζεί ζε 

θάπνην θαηαλαισηηθφ ζχιινγν γηα λα επηιχζεη θάπνην πξφβιεκα, κφιηο ην 

12% έρεη επηιέμεη λα αλαδεηήζεη ηελ ελεκέξσζε απφ ελψζεηο θαηαλαισηψλ. 
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7.3 Πεξηβάιινλ Καζήθνληνο (Porter Analysis)  

 

Οη δπλάκεηο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

θξάηνο ηζρχνπλ ιίγν έσο πνιχ γηα φιεο ηηο δξαζηεξηνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο 

ζε απηφ. Παξφια απηά, είλαη πνιιέο νη νηθνλνκηθέο κειέηεο πνπ 

επηβεβαηψλνπλ φηη δηαθνξεηηθνχ είδνπο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα θεξδνθνξίαο. Μέξνο απηψλ ησλ δηαθνξψλ έγθεηηαη ζηελ 

αλά πεξίπησζε πξνζαξκνζκέλε δφκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Ο Michael Porter δεκηνχξγεζε ην παξαθάησ εκθαληδφκελν κνληέιν 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ε επηρείξεζε επεξεάδεηαη απφ πέληε δπλάκεηο. Ο 

ζηξαηεγηθφο ππεχζπλνο κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην 

κνληέιν πεξηγξαθήο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζήθνληφο ηεο γηα λα επηηχρεη κηα 

πξσηνπνξία αλάκεζα ζηηο αληηπάινπο θαη επίζεο γηα λα θαηαλνήζεη ην 

επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε επηρείξεζή ηνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

              

Ηζρύο ησλ Πξνκεζεπηώλ 

Αληαγσληζηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο 

Απεηιή Τπνθαηάζηαησλ 

Πξντόλησλ / Τπεξεζηώλ 

 

Γπζθνιίεο 

Δηζαγσγήο ζηνλ 

Κιάδν 

 

Γηαπξαγκαηεπηηθή 

Ηζρύο ησλ 

Αγνξαζηώλ 
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7.3.1 Αληαγσληζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

 

 πσο είδακε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ν αξηζκφο ησλ αληαγσληδφκελσλ 

εηαηξεηψλ, ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο θαη εκπνξίαο ζπζηεκάησλ 

εθκεηάιιεπζεο ΑΠΔ, φζν θαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ΑΠΔ, είλαη αξθεηά κεγάινο. Δηδηθά ζηελ πξψηε πεξίπησζε, εθεί φπνπ ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ λα αληαγσληζηνχλ θαη ηηο 

εηζαγσγέο ησλ αληίζηνηρσλ μέλσλ (νη νπνίεο ηαπηφρξνλα είλαη θαη πην 

εμειηγκέλεο ηερλνινγηθά), ν αξηζκφο ησλ αληαγσληδνκέλσλ εθηνμεχεηαη. 

 

 ηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηα 

θέξδε ηνπο πνιχ απιά θαη κφλν αλ ε αγνξά είλαη ζπλερψο επεθηεηλφκελε. 

ηελ Διιάδα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη παξαγσγνί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ΑΠΔ έρνπλ ζηαζεξφ αγνξαζηή ηνλ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ 

φκσο επηηαρχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο 

ζπζηεκάησλ ΑΠΔ, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη επελδπηέο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ηνκέα έιθνληαη ζην λα εηζέιζνπλ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ΑΠΔ θαη ζπλεπψο λα απνηειέζνπλ λέν αγνξαζηηθφ θνηλφ ησλ εκπφξσλ. 

Μπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε απφ απηφ θαη κφλν ην παξάδεηγκα πφζν 

αιιειέλδεηνη είλαη νη δχν ζρεηηδφκελνη κε ηηο ΑΠΔ ηνκείο. 

 

 ηαλ ηα ζπλνιηθά θφζηε απαξηίδνληαη θπξίσο απφ ζηαζεξά θφζηε, ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα παξάγεη ζην maximum ησλ δπλαηνηήησλ ηεο γηα λα 

επηηχρεη ηα ειάρηζηα θφζηε ιεηηνπξγίαο. Σα πςειά ζηαζεξά θφζηε κε ηελ 

ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο νη νπνίεο εληείλνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ. Σέηνηνπ είδνπο θφζηε επεξεάδνπλ θπξίσο ηηο επηρεηξήζεηο 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, θαζψο έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 

ηεο επέλδπζεο βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ αγνξά ηνπ αθξηβνχ 

εμνπιηζκνχ. αθψο κηθξφηεξα είλαη ηα ζηαζεξά θφζηε ζηελ αλάπηπμε θαη 

εκπνξία θαζψο εθεί ε πιεηνςεθία είλαη ηα κεηαβιεηά θφζηε / θφζηε απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. 
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 Σα πςειά θφζηε απνζήθεπζεο πξνθαινχλ ηνλ παξαγσγφ λα πνπιήζεη ηα 

πξντφληα ηνπ φζνλ ην δπλαηφλ ην ζπληνκφηεξν. Αληηιακβαλφκαζηε φηαλ αλ 

ηαπηφρξνλα θαη νη αληαγσληζηέο έρνπλ ην ίδην πξφβιεκα, ν αληαγσληζκφο γηα 

κεγαιχηεξε πειαηεηαθή βάζε θνξπθψλεηαη. ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηα θφζηε απνζήθεπζεο είλαη κηθξά θαζψο ε 

παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη ακέζσο κεηά ηελ παξαγσγή ηεο 

ζην ζχζηεκα θαη ν Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. ππνρξενχηαη λα ηελ απνξξνθήζεη φιε. Σν 

ίδην φκσο δελ ηζρχεη θαη γηα ηνπο εκπφξνπο ησλ ζπζηεκάησλ θαζψο ππάξρεη 

ρξνληθή πζηέξεζε αλάκεζα ζηελ παξαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο θαη ηελ πψιεζή 

ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ην λέν εκπφξεπκα δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο ηερλνινγηθήο 

απαμίσζεο ζε πεξηπηψζεηο καθξφρξνλεο απνζήθεπζεο, πνπ δελ είλαη ζπάληεο. 

 

 ηαλ ν πειάηεο κπνξεί εχθνια λα αιιάμεη έλα πξντφλ ηνπ κε έλα άιιν, ηφηε 

θνξπθψλεηαη ν αγψλαο γηα ηελ «αηρκαισζία» ησλ πειαηψλ. Ζ 

ειεθηξνπαξαγσγή, ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξψλ πνπ έρεη απνθιεηζηηθφ θαη 

λνκνζεηηθά ζίγνπξν πειάηε ηνλ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. δελ δηαηξέρεη ηέηνην θίλδπλν. 

Σν ίδην ηζρχεη σο επί ην πιείζηνλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο, εμέιημεο θαη 

εκπνξίαο ζπζηεκάησλ ιφγσ ηεο αξθεηά κεγάιεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

πξντφλησλ. 

 

 Ο αληαγσληζκφο εληαηηθνπνηείηαη φηαλ απμάλνληαη ηα ζηξαηεγηθά 

ζπκθέξνληα θαη γίλεηαη εχθνιν γηα κηα επηρείξεζε είηε λα ράζεη κεγάιν 

αγνξαζηηθφ κεξίδην είηε λα ζεκεηψζεη ζεκαληηθά θέξδε. ε φινπο ηνπο 

θιάδνπο ηνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηηο ΑΠΔ απηφο ν παξάγνληαο ζπληζηά κεγάιν 

θίλδπλν, θαζψο πξφθεηηαη γηα ηνκείο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ηειεπηαίεο 

ιέμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ζπλεπψο κηθξέο απνθάζεηο, απνθάζεηο ξνπηίλαο, 

κπνξνχλ λα απνβνχλ ζσηήξηεο ή θαη κνηξαίεο γηα κηα επηρείξεζε. Καηά 

ζπλέπεηα, θαη νη αληαγσληζηέο πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο 

ζε έλα πνιχ δπλακηθφ επηρεηξεκαηηθφ πιάλν. 

 

 Γηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ. Απνηειεί ηελ επηηνκή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ θαη εμαίξεζε δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί θαη ν θιάδνο καο. 

Παξφιν φκσο πνπ ζηε κία πεξίπησζε ην πξντφλ είλαη εληαίν, κνλαδηθφ θαη 

ηππνπνηεκέλν (ειεθηξηζκφο), απηφ δελ εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ θαζφινπ 
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θαζψο ν πειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο απφ ην λφκν λα αγνξάζεη εμίζνπ απφ 

φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο φιε ηελ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ απηνί κπνξνχλ 

λα παξάγνπλ.  

 

 Ίζσο απφ ηνπο πην δχζθνινπο ζην λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη θαζαξά κε ηνλ αληαγσληζκφ είλαη ην θαηά πφζν κηα επηρείξεζε 

είλαη εχθνιν λα εμέιζεη απφ ηνλ θιάδν. ηαλ ηα εκπφδηα εμφδνπ είλαη πςειά, 

κηα επηρείξεζε αλαγθάδεηαη λα παξακείλεη ζηνλ θιάδν αθφκα θαη αλ ηα θέξδε 

ηεο είλαη πνιχ ρακειά. Ο παξάγνληαο απηφο ζπληζηά νπζηαζηηθφ θίλδπλν ζηηο 

επηρεηξήζεηο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ θπξίσο ιφγσ ησλ πνιχ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο. Απηφ ηηο θάλεη 

αλαπνηειεζκαηηθέο ζην λα πξνζαξκνζζνχλ ζηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθνχ 

ηχπνπ πξντφληνο εάλ θάηη δελ πάεη θαιά. πλεπψο είλαη πνιχ δχζθνιν θαη λα 

κεηαπσιεζνχλ. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο θαη εκπνξίαο 

ζπζηεκάησλ εθκεηάιιεπζεο ΑΠΔ. 

 

 Απνθιηκαθψλεη ηνλ αληαγσληζκφ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη αλνκνηνγέλεηα 

ζηηο θηινζνθίεο θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ αληαγσληζηψλ. ιεο νη εηαηξείεο πνπ 

δξνπλ ζην θάζκα ησλ ΑΠΔ είλαη θαζαξά θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο πνπ δελ 

έρνπλ θάπνηα άκεζε ζρέζε κε ην θξάηνο ή κε ηδξχκαηα παλεπηζηεκηαθά ή 

άιινπ ηχπνπ (ζξεζθεπηηθά, θηιαλζξσπηθά) ψζηε λα έρνπλ θάπνηα 

πξνβαδίζκαηα (θεθαιαηαθά, ηερλνινγηθά θιπ.) ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

«παίθηεο». 

 

  Κίλδπλν επίζεο δελ απνηειεί θαη ν βαζκφο θνξεζκνχ ηνπ αγνξαζηηθνχ 

θνηλνχ. Ο αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί κελ λα 

είλαη κεγάινο, ε Δπξσπατθή λνκνζεζία φκσο επηβάιιεη ζηα θξάηε – κέιε ηεο 

φιν θαη κεγαιχηεξεο πνζνζηψζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηα θξαηηθά 

ελεξγεηαθά ηζνδχγηα, κε απνηέιεζκα θαη ηα ίδηα ηα θξάηε λα ελζαξξχλνπλ φιν 

θαη παξαπάλσ ηηο φκνξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηνπνηήζεηο. Δπίζεο ν 

θνξέαο – πειάηεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δείρλεη ηνπιάρηζηνλ 

πξνο ην παξψλ έηνηκνο απφ πιεπξάο ρσξεηηθφηεηαο λα δερηεί αξθεηά 

κεγαιχηεξν αξηζκφ παξαγσγψλ απφ ηνλ ήδε ππάξρνληα. 
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7.3.2 Απεηιή Τπνθαηάζηαησλ Πξντόλησλ / Τπεξεζηώλ 

Ζ θχξηα (θαη ζρεδφλ αλππέξβιεηε) αληαγσληζηηθή δχλακε ησλ ΑΠΔ 

ζηελ επνρή καο είλαη νη ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο (πεηξέιαην, θπζηθφ 

αέξην). Σν ηζρπξφ πιενλέθηεκα απηψλ είλαη φηη είλαη πιένλ βαζηά 

εδξαησκέλεο ζην κπαιφ ηνπ πειάηε σο απνηειεζκαηηθέο, θζελφηεξεο θαη 

πξαθηηθφηεξεο. Φπζηθά είλαη αξθεηά ιεπηφ ην δήηεκα, θαζψο πεξηζζφηεξν νη 

ΑΠΔ ζα κπνξνχζαλ λα κειεηεζνχλ σο ππνθαηάζηαην πξντφλ ησλ ζπκβαηηθψλ 

ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαθνξάο πνπ έρνπλ ζην θαηαλαισηηθφ κεξίδην κεηαμχ 

ηνπο, παξά ην αληίζεην. 

Παξφια απηά, ν θίλδπλνο ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ, 

παξαηεξείηαη φηαλ ε δήηεζε ελφο πξντφληνο επεξεάδεηαη απφ κηα ηηκνινγηαθή 

αιιαγή ηνπ ππνθαηάζηαηφο ηνπ. Κξίλνληαο απφ απηφ θαη απφ ηηο ηειεπηαίεο 

εμειίμεηο ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, νη ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο 

απνδπλακψλνληαη ζηαδηαθά ζε ζρέζε κε ηηο ΑΠΔ. 

Δπηπξνζζέησο,  ε ειαζηηθφηεηα ηεο ηηκήο ελφο πξντφληνο επεξεάδεηαη 

απφ ηα ππνθαηάζηαηά ηνπ (φζν πεξηζζφηεξα ππνθαηάζηαηα ππάξρνπλ, ηφζν 

απμάλεη ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο θαζψο νη θαηαλαισηέο απνθηνχλ 

πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο). Ζ ηερλνινγία φκσο ησλ κε αλαλεψζηκσλ 

δείρλεη ζηελ επνρή καο λα πξνρσξάεη κε αξγά βήκαηα. Μπνξνχκε κε 

αζθάιεηα πιένλ λα πνχκε φηη ν δείθηεο πξνφδνπ ηεο ηερλνινγίαο ζε εθείλνλ 

ηνλ ηνκέα έρεη πεξάζεη ζηελ θάζε θάκςεο θαη ζπλεπψο ηα λέα πξντφληα είλαη 

ειάρηζηα. Με ηελ ζεηξά ηνπ απηφ ειαηηψλεη (κε αξγνχο βέβαηα ξπζκνχο) ηελ 

ειαζηηθφηεηα ζηε δήηεζε ησλ ΑΠΔ θαη άξα επηηξέπεη ηελ αλνδηθή ηάζε ηεο 

εκπνξηθήο ηηκνιφγεζήο ηνπο (κε θπζηθφ απνηέιεζκα ηα απμεκέλα θέξδε). 

Χζηφζν, ηελ πξψηε ζέζε ζηα θαηαλαισηηθά κεξίδην έρνπλ θαη ζα 

έρνπλ γηα αξθεηφ αθφκα θαηξφ νη «ππνθαηάζηαηεο» ζπκβαηηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο θπξίσο: 

 Ζ αλαινγία ηηκήο απφδνζεο είλαη αθφκα θαιχηεξε θαη ζηαζεξφηεξε 

 Έρνπλ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα δηαζεζηκφηεηαο 

 Οη θαηαλαισηέο αθφκα ηηο ζεσξνχλ ζπγθξίζηκεο θαη θαιχηεξεο 
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7.3.3 Γηαπξαγκαηεπηηθή Ηζρύο ησλ Αγνξαζηώλ 

Ο ηνκέαο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα 

είλαη κηα ζπάληα νηθνλνκνινγηθή πεξίπησζε πνπ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

νλνκάδεηαη «monopsony» (αθξηβήο απφδνζε ηνπ φξνπ ζηελ Διιεληθή δελ 

ππάξρεη). πγθεθξηκέλα νλνκάδεηαη έηζη, θαζψο νη πσιεηέο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο είλαη πνιπάξηζκνη, ν αγνξαζηήο φκσο είλαη κνλαδηθφο θαη είλαη ν 

Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. ε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ε θαηάζηαζε απηή ζεκαίλεη φηη ν 

αγνξαζηήο ζέηεη ν ίδηνο κφλνο ηνπ ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ πξντφληνο (θάηη ην 

νπνίν άιισζηε ην είδακε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην). Γηα ηελ αλάιπζή 

καο, απηφ ζεκαίλεη φηη ν αγνξαζηήο είλαη ν απφιπηνο ξπζκηζηήο θαη 

θπξίαξρνο θαη ε αγνξαζηηθή ηνπ δχλακε είλαη απφιπηε ηνπιάρηζηνλ 

ηηκνινγηαθά. 

Γηα ηνλ ηνκέα αλάπηπμεο θαη εκπνξίαο ζπζηεκάησλ εθκεηάιιεπζεο 

ΑΠΔ, ζρεηηθά κε ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ησλ αγνξαζηψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 

 Οη αγνξαζηέο έρνπλ ζρεηηθά αλεπηπγκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή επηξξνή. Σα 

ζπζηήκαηα απηά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη αθξηβά θαη ζπλεπψο ελέρνπλ γηα 

ηνλ πσιεηή ηνπο πςειά ελδερφκελα πεξηζψξηα θέξδνπο. Δπεηδή ινηπφλ ηα 

θεθάιαηα γηα ηελ απφθηεζή ηνπο είλαη κεγάια, νη αγνξαζηέο έρνπλ αξθεηά 

κεγάιε δπλαηφηεηα λα πεηχρνπλ επλντθνχο φξνπο γηα ηελ αγνξά ηνπο, φρη 

αλαγθαζηηθά ζρεηηθνχο κε ηελ ηηκή ηνπο (αλ θαη ζπκβαίλεη θαη απηφ), αιιά 

θαη θπξίσο κε ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο απνπιεξσκήο ηνπο. 

 

 Σαπηφρξνλα, απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ αγνξαζηψλ είλαη 

κεγάιε. Τπάξρνπλ δειαδή ζρεηηθά ιίγνη πειάηεο νη νπνίνη θαηέρνπλ απφ 

κφλνη ηνπο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο αγνξάο. Απηνί νη ηειεπηαίνη είλαη θαη 

απηνί πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ επζείεο πηέζεηο θαη γηα ηελ ηηκή ηεο αγνξάο ησλ 

πξντφλησλ, «δέλνληαο» ηα ρέξηα ησλ πσιεηψλ. 
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 πλεζίδεηαη επίζεο ζηνλ ηνκέα λα αλαπηχζζνληαη καθξνρξφληεο εκπνξηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πσιεηψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ. Οη δεζκνί απηνί είλαη 

αξθεηά ηζρπξνί θαζψο ππάξρνπλ πειάηεο νη νπνίνη αγνξάδνπλ απφ κφλνη ηνπο 

έλα ζεκαληηθφ πνζφ ηεο παξαγσγήο απφ κφλνη ηνπο, θπξίσο βέβαηα φηαλ ν 

πσιεηήο είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο θαζψο νη θιίκαθεο είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξεο γηα ηνπο μέλνπο παξαγσγνχο. ε απηήλ ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, 

φπσο είλαη εχθνια θαηαλνεηφ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ησλ αγνξαζηψλ ηνπ 

ειιεληθνχ ρψξνπ είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε. 

 

 Σέινο, έσο ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ, δελ έρνπλ παξαηεξεζεί ζεκαληηθά 

θαηλφκελα backward integration, δελ έρνπλ ππάξμεη δειαδή ζεκαληηθέο 

εμαγνξέο εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ απφ ηηο πειάηεο ηνπο, ειεθηξνπαξαγσγνχο. 

Χζηφζν, ιφγσ ηεο άλζεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα, ηεο 

κεγέζπλζεο ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ζε απηφλ εηαηξεηψλ δελ απνθιείεηαη 

ζην εγγχο κέιινλ λα έρνπκε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο.  

 

7.3.4 Ηζρύο Πξνκεζεπηώλ 

πσο ήδε έρνπκε δηαπηζηψζεη, είλαη κεγάιε ε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο 

θιάδνπο ηεο αλάπηπμεο θαη εκπνξίαο ζπζηεκάησλ εθκεηάιιεπζεο ΑΠΔ θαη 

ησλ παξαγσγψλ ειεθηξηζκνχ απφ απηέο. πγθεθξηκέλα, πξνκεζεπηέο ησλ 

ειεθηξνπαξαγσγψλ απνηεινχλ νη έκπνξνη θαη ζπλεπψο νη παξάγνληεο ηζρχνο 

ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο αλαιχζεθαλ ήδε θαζψο εμεηάζακε ακέζσο πξηλ ηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγνχο σο πειάηεο. Απηφ πνπ απνκέλεη λα ειέγμνπκε είλαη ηελ 

ηζρχ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη εκπφξσλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ. 

 

 Οη πειάηεο ησλ εκπφξσλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ είλαη αξθεηνί ζηελ Διιεληθή 

επηθξάηεηα θαη ζπλεπψο παξνπζηάδνπλε κηθξνχο βαζκνχο ζπγθέληξσζεο. Με 

ηελ παξέιεπζε ησλ εηψλ θαη κε ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρεη ην θξάηνο ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή κέζσ ΑΠΔ, ν αξηζκφο απηφο φιν θαη κεγαιψλεη. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη έκπνξνη ζαλ πξνκεζεπηέο απνθηνχλ φιν θαη απμαλφκελε 
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δχλακε θαζψο έρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο πψιεζεο ησλ 

αγαζψλ ηνπο. 

 

 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ έρνπκε λα θάλνπκε απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε 

εκπνξία ησλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη κε ηελ κειέηε θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο 

(θνηλψο ππάξρνπλε θαη ζπγθξνηεκέλεο κνλάδεο παξαγσγήο), νη επηρεηξήζεηο 

πθίζηαληαη ηελ πίεζε ηεο δχζθνιεο αιιαγήο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. Σα 

ππνζπζηήκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ζχζηεκα εθκεηάιιεπζεο 

ΑΠΔ είλαη πνιπάξηζκα: απφ ειεθηξνληθά κέξε, ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ 

έσο θαη ηηο πξψηεο χιεο. Κάπνηα απφ απηά είλαη δχζθνιν λα αληηθαηαζηαζνχλ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζψο νη κνλάδεο αλάπηπμεο έρνπλ 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη δέρνληαη ζπγθεθξηκέλεο πξψηεο χιεο. Σν 

θφζηνο ινηπφλ ηεο αιιαγήο ελφο πξνκεζεπηή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη θαη ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο ζηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο νη 

νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ απφ πνιχ κεγάιν έσο θαη απαγνξεπηηθφ θφζηνο. 

 

 Γελ παξαηεξείηαη θίλδπλνο backward integration απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ 

εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη πξνκεζεπηέο ηνπο έρνπλ απμεκέλν πειαηνιφγην 

θαζψο ηα είδε πνπ παξέρνληαη απφ απηνχο είλαη ρξήζηκα γηα πνιιέο 

παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο κε απνηέιεζκα λα είλαη αθνζησκέλνη ζηελ 

παξαγσγή απηψλ θαη φρη ζε επηζεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο εμαγνξέο.  

 

7.3.5 Γπζθνιίεο Δηζαγσγήο ζηνλ Κιάδν 

Γελ είλαη κφλν νη αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο πνπ απνηεινχλ απεηιή γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο ζε έλαλ θιάδν. Ζ πηζαλφηεηα εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ 

ζηνλ θιάδν επίζεο επεξεάδεη ηνλ αληαγσληζκφ. Θεσξεηηθά, νπνηαδήπνηε 

επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα δηεηζδχζεη αιιά θαη λα απνρσξήζεη 

απφ κία αγνξά θαη αλ ππάξρεη απηή ε ειεχζεξε είζνδνο θαη έμνδνο, ηφηε ηα 

θέξδε γίλνληαη νλνκαζηηθά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα παξφια απηά, νη ήδε 

ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνζηαηεχνπλ 

ηα πςειά επίπεδα ησλ θεξδψλ ηνπο θαη εκπνδίδνπλ ηνπο λένπο αληαγσληζηέο 
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λα εηζέξζνπλ ζηελ αγνξά. Απηά φια απνηεινχλ ηηο δπζθνιίεο εηζαγσγήο ζηνλ 

θιάδν. 

 

 Σν πξψην απφ απηά είλαη ε ίδηα ε θπβέξλεζε ζην θξάηνο ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο. Παξφιν πνπ ν θχξηνο ζηφρνο απηήο είλαη λα πξνζηαηέςεη 

ηνλ αληαγσληζκφ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηή ηνλ εληζρχεη ζηελ νπζία 

κέζσ ηεο λνκνζεζίαο ηεο. Κιαζζηθφ παξάδεηγκα απηνχ είλαη θαη ν ηνκέαο ησλ 

ΑΠΔ. Ζ λνκνζεζία επηηξέπεη ηελ αγνξά ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κφλν απφ ηνλ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. Απηφο ν ηειεπηαίνο ζπληζηά ηνλ κφλν 

αγνξαζηή ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ θαη ζπλεπψο έρεη ηελ απφιπηε εμνπζία 

επηβνιήο ηεο ηηκήο κε ηελ νπνία αγνξάδεηαη ε κνλάδα ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. πσο είλαη επλφεην απηφ εκπνδίδεη ηνλ ελδηαθεξφκελν 

επηρεηξεκαηία λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά, θαζψο πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο φηη ηα 

θέξδε ηνπ απφ ηελ ηηκή πψιεζεο ηεο κνλάδαο ηνπ πξντφληνο ηνπ ζα είλαη 

αξθεηά γηα λα ππεξθαιχςνπλ ηηο ζεκαληηθέο αξρηθέο επελδχζεηο αιιά θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά ηνπ θφζηε θαη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη. 

ε επίπεδν αλάπηπμεο θαη εκπνξίαο ζπζηεκάησλ Α.Π.Δ. ε λνκνζεζία 

εκπίπηεη ζηνπο γεληθφηεξνπο θαλφλεο ηεο Δπξσδψλεο γηα ηελ πάηαμε ησλ 

κνλνπσιηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη άξα είλαη νξζνινγηθφηεξε. Τπάξρεη 

πνηθηιία θαη πξνκεζεπηψλ αιιά θαη αγνξαζηψλ (απφ ειεθηξνπαξαγσγνχο 

επηρεηξήζεηο έσο θαη λνηθνθπξηά), ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη 

πξνζηαηεπφκελνο απφ απηέο ηηο δηαηάμεηο θαη ζπλεπψο δε κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη ε θπβέξλεζε απνηειεί εκπφδην εηζαγσγήο ζηνλ ηνκέα. 

 Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην εηζαγσγήο ζηνλ 

ηνκέα είλαη νη ηξφπνη πξνζηαζίαο ηεο ηερλνγλσζίαο. ηαλ δειαδή ε 

ηερλνγλσζία απνθηά ηδηνθηεζία (δειαδή παηεληάξεηαη), δίλνληαο έηζη έλα 

ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο, απηφ απνηξέπεη 

άιινπο απφ ηελ ρξήζε ηεο θαη ζπληζηά έλα εκπφδην εηζαγσγήο ζηνλ θιάδν. 

ηνλ κειεηψκελν απφ εκάο θιάδν, θάηη ηέηνην πθίζηαηαη κφλν ζηηο 

επηρεηξήζεηο αλάπηπμεο θαη εκπνξίαο ζπζηεκάησλ ΑΠΔ. Δθεί δειαδή πνπ 
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έρνπκε λα θάλνπκε κε δηαξθψο εμειηζζφκελα εκπνξηθά είδε θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ηερλνινγία αηρκήο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Δδψ είλαη πνπ 

ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία νη επξσπατθέο θαη ειιεληθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

πνπ πξνζηαηεχνπλ κε θάζε ηξφπν ηνλ θάηνρν ηερλνγλσζίαο γηα νξηζκέλα 

ζέκαηα πνπ απνηεινχλ ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εκπνξηθή επηηπρία 

κηαο επηρείξεζεο. 

 Ζ κεγαιχηεξε ίζσο δπζθνιία εηζφδνπ ζηνλ θιάδν ησλ ΑΠΔ είλαη νη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή αιιά θαη 

ζηελ αλάπηπμε έρνπλ πνιχ θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ απνηειεί 

δπζθνιία γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ θιάδν γηα δχν ιφγνπο: 

Ο πξψηνο είλαη φηη νη ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη θαη 

θάηνρνη ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ αληηζηέθνληαη έληνλα ζηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο (θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ) γηαηί 

θάηη ηέηνην ζα κεηψζεη ην αγνξαζηηθφ ηνπο κεξίδην (ηνκέαο εκπνξίαο 

ζπζηεκάησλ ΑΠΔ). 

Ο δεχηεξνο είλαη φηη νη ελδηαθεξφκελνη επηρεηξεκαηίεο είλαη 

δηζηαθηηθνί ζην λα επελδχζνπλ ηέηνηεο κεγάιεο επελδχζεηο ζε πνιχ 

ηππνπνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαζψο δελ ηνπο παξέρνληαη νη ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ θαιή πνξεία ζε απηφλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θιάδν (ηνκέαο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ). 

 Σν ηειεπηαίν εκπφδην γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ ηνκέα είλαη ε χπαξμε 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ηα ζηαζεξά θφζηε ηεο επέλδπζεο είλαη πνιχ πςειά θάηη ην νπνίν 

ζεκαίλεη φηη γηα λα ππεξπεδήζνπλ νη δξαζηεξηνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο ηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο (ην ζεκείν πνπ ην θφζηνο παξαγσγήο κηαο κνλάδαο είλαη 

ειάρηζην), πξέπεη λα επηηχρνπλ ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο. Απηφ θάλεη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο επίζεο δηζηαθηηθνχο ζην λα εηζέιζνπλ ηνλ ηνκέα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

ΣΟΥΟΗ, ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΚΑΗ 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΩΝ ΑΠΔ 

 

8.1 Γηεζλείο Δμειίμεηο θαη Δζληθή ηξαηεγηθή ζηνπο Σνκείο ησλ ΑΠΔ 

θαη ηεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο (ΔΑ) 

 

Ζ αλάπηπμε  ησλ  ΑΠΔ,  ηεο  ΔΑ  θαη  ηεο  πκπαξαγσγήο, απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαζψο ζπκβάιιεη  

ζεκαληηθά  ζηε  κείσζε  ησλ  εθπνκπψλ CO2 θαη ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ. 

 

χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, έρεη ζπκθσλεζεί απφ ην  Δπξσπατθφ  πκβνχιην  Τπνπξγψλ  ην  

1998,  νη εθπνκπέο  αεξίσλ  ζεξκνθεπίνπ  ηεο  Διιάδαο  γηα ην δηάζηεκα 

2008-12 λα απμεζνχλ ην κέγηζην θαηά 25%, ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. 

Ο ζπλνιηθφο ζηφρνο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη κείσζε θαηά 8% γηα ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν. Μεηά απφ θνηλή απφθαζε (Οδεγία 2002/358/ΔΚ) ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Διιάδα θχξσζε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην µε ηνλ 

Ν.3017/2002 (ΦΔΚ Α’ 117/2002) ην Μάην ηνπ 2002. Αλ θαη νη αλά θάηνηθν 

εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Διιάδα είλαη κηθξφηεξεο απφ ηε κέζε 

ηηκή ηεο ΔΔ, νη εθπνκπέο αλά κνλάδα αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο είλαη απφ ηηο πςειφηεξεο ζηελ ΔΔ. Ο ιφγνο είλαη ε θπξίαξρε ζέζε 

ηνπ ιηγλίηε θαη ηνπ πεηξειαίνπ ζην ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο ρψξαο. Οη κηζέο 

πεξίπνπ απφ ηηο εθπνκπέο CO2 ζηελ Διιάδα, πξνέξρνληαη απφ ηελ θαχζε ηνπ 

ιηγλίηε γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. 

 

Χο εθ ηνχηνπ, ην θχξην ζεκείν ηεο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο γηα ηε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζεκεξηλνχ ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο 

κε ηελ  εηζαγσγή  θαπζίκσλ  ρακειφηεξσλ  εθπνκπψλ (θπζηθφ  αέξην)  θαη  ε  
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κεγαιχηεξε  δηείζδπζε  ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

  

Δηδηθά  γηα  ηνλ  ηνκέα  ηεο  ειεθηξνπαξαγσγήο, πξνβιέπνληαη  ε  

βειηίσζε  ηεο  απφδνζεο  ησλ ππαξρφλησλ  ιηγληηηθψλ  ζηαζκψλ  θαη  ε  

δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ ΑΠΔ. ην ηνκέα ηεο θαηαλάισζεο  

ελέξγεηαο  πξνβιέπνληαη  παξεκβάζεηο ζηνπο  ηνκείο  ησλ  θηηξίσλ  

(θαλνληζκνί,  ρξήζε  παζεηηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ ζπζηεκάησλ, πηζηνπνίεζε 

ζπζθεπψλ θαη εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ θαη κηθξήο ζπκπαξαγσγήο), ηεο 

βηνκεραλίαο (ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ  θαη  ζπκπαξαγσγήο)  θαη  ησλ  

κεηαθνξψλ (βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο θαη ρξήζε 

βηνθαπζίκσλ). 

 

ηελ θαηεχζπλζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, πξνσζείηαη ε ειεθηξνπαξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κε ηελ 

Οδεγία 2001/77/EΚ  γηα  ηελ  «Πξναγσγή  ηεο  ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο», θαζψο θαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ θαιχπηεηαη απφ έλαλ 

αξηζκφ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φπσο είλαη ε 2002/91/ΔΚ γηα ηελ 

«Δλεξγεηαθή Απφδνζε ησλ Κηηξίσλ», ε 2002/31 γηα ηε «ήκαλζε  ηεο  

θαηαλάισζεο  ελέξγεηαο  ησλ  νηθηαθψλ  θιηκαηηζηηθψλ», ε 2003/66 πνπ 

αθνξά ζηε «ήκαλζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηα νηθηαθά ειεθηξηθά 

ςπγεία θαη ηνπο θαηαςχθηεο», ε 2004/8/ΔΚ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

«πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο» ε 2005/32/ΔΚ γηα ηελ 

«Οηθνινγηθή ρεδίαζε ηνπ Δμνπιηζκνχ» θαη ηέινο ε πξφζθαηε νδεγία 

2006/32/ΔΚ γηα ηε «Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαηά ηελ ηειηθή 

ρξήζε θαη ηηο Δλεξγεηαθέο Τπεξεζίεο». 

 

Ζ κεγάιε πξφθιεζε γηα ηηο ΑΠΔ ζηελ Διιάδα ζήκεξα είλαη ε 

εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ απφ ΑΠΔ (2001/77/EC). χκθσλα κε απηήλ, ε Διιάδα θαιείηαη 

λα απμήζεη ην πνζνζηφ ησλ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζην επίπεδν ηνπ  20,1%  κέρξη  ην  2010  (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
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ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ). Ο ζηφρνο απηφο, αλ θαη 

πςειφο, δελ είλαη αλέθηθηνο. Ο δξφκνο γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή απφ ΑΠΔ 

ζηε ρψξα άλνημε νπζηαζηηθά κε ην Ν.2244/94 θαη ζπλερίζηεθε θαη κε ην 

Ν.2773/99 πνπ ζέηεη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη πξνβιέπεη κε εηδηθή δηάηαμε φηη ν 

Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο  Ζιεθηξηθήο  Δλέξγεηαο  

(ΓΔΜΖΔ)  ππνρξενχηαη, λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ. 

 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ςήθηζε ηνπ Ν. 3468/06 γηα ηηο ΑΠΔ θαη ηε 

πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο (ΖΘΤΑ). 

θνπφο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη ε ζέζπηζε ζεκειησδψλ αξρψλ θαη ε 

ζεζκνζέηεζε ζχγρξνλσλ νξγάλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη κέζσλ άζθεζεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο πνπ πξνσζνχλ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ΑΠΔ θαη κνλάδεο (ΖΘΤΑ). Δπηδηψθεηαη επίζεο ε απινπνίεζε θαη 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ. 

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθνίλσζε ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2007 ην 

ιεγφκελν «Παθέην γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή – Energy and 

Climate Change Package» φπνπ πεξηέρεηαη πιεζψξα ππνρξεψζεσλ ησλ 

ρσξψλ-κειψλ ζε ζέκαηα ΑΠΔ, ΔΞΔ θαη ΖΘ θαη ζπζρέηηζε ηεο δηείζδπζεο 

ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ ζηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα, κε ηε ζπγθξάηεζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ. 

 

ην «Παθέην γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή» 

πεξηέρνληαη ηξεηο επξσπατθνί πνζνηηθνί ζηφρνη κέρξη ην 2020 πνπ αθνξνχλ ζε 

20% ζπγθξάηεζε ησλ αεξίσλ ξχπσλ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, 20% 

δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ θαη 20% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

 

Δπίζεο, πξνζδηνξίδνληαη ελ ζπληνκία ηα είδε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ νη ρψξεο-κέιε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο λένπο 

εζληθνχο ζηφρνπο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. 
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8.2 Ζ ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ ζην Δλεξγεηαθό Ηζνδύγην – Ζ θαηάζηαζε ησλ 

ΑΠΔ ζηελ Διιάδα 

 

Ζ ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 

5%, ζε επίπεδν ζπλνιηθήο δηάζεζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηε ρψξα θαη ηεο 

ηάμεο ηνπ 13 – 14%, ζε επίπεδν εγρψξηαο  παξαγσγήο  πξσηνγελνχο  

ελέξγεηαο.  Ζ ειεθηξνπαξαγσγή  απφ  ΑΠΔ  ζηελ  Διιάδα  απμάλεηαη  

ζεκαληηθά  ηα  ηειεπηαία  ρξφληα  θαη  είλαη  ηεο ηάμεο ηνπ 2-2,5% ηεο 

αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο  ειεθηξηθήο  ελέξγεηαο. Αθνξά  θπξίσο  

ζε αηνιηθά θαη κηθξά πδξνειεθηξηθά θαη ζε έλα κηθξφ βαζκφ ηε βηνκάδα. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά (εμαηξψληαο ηελ 

παξαγσγή απφ άληιεζε), ε ειεθηξνπαξαγσγή  απφ  ΑΠΔ  είλαη  ζηα  επίπεδα  

ηνπ 10%.  Ζ  παξαγσγή  ζεξκηθήο  ελέξγεηαο  απφ ΑΠΔ πξνέξρεηαη θπξίσο 

απφ ελεξγεηηθά ειηαθά, ζεξκηθέο ρξήζεηο ηεο βηνκάδαο θαη γεσζεξκηθέο 

αληιίεο ζεξκφηεηαο.  Ζ  κεγάιε  αλάπηπμε  ηεο  βηνκεραλίαο ειηαθψλ  

ζπιιεθηψλ  θαηά  ηηο  ηειεπηαίεο  δεθαεηίεο έρεη  νδεγήζεη  ηελ  Διιάδα  ζηε  

δεχηεξε  ζέζε  ζε εγθαηεζηεκέλε επηθάλεηα ζπιιεθηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

 

Χζηφζν,  ε  θχξηα  παξαγσγή  ζεξκφηεηαο  απφ βηνκάδα πξνέξρεηαη 

είηε απφ θαχζε βηνκάδαο ζηνλ νηθηαθφ  ηνκέα,  είηε  απφ  ππνιείκκαηα  

βηνκάδαο  ζε βηνκεραληθέο  κνλάδεο  θαηεξγαζίαο  μχινπ,  ηξνθίκσλ, 

βάκβαθνο, θ.ιπ., φπνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ίδηεο αλάγθεο. Θα κπνξνχζε 

θαλείο λα πεη φηη ε Διιεληθή αγνξά ζεξκφηεηαο απφ ΑΠΔ είλαη ζε ζηάδην 

εθθίλεζεο. Ζ ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ ζηελ Διιάδα είλαη επίζεο ζε θάζε 

εθθίλεζεο θαη γηα ην 2006 είρε εγθξηζεί ε θαηαλνκή ηεο δηάζεζεο θαη 

παξαγσγήο βηνληήδει ζε 14 επηρεηξήζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά, ζπλνιηθήο  

εηήζηαο  θαηαλεκεκέλεο  πνζφηεηαο  ηεο ηάμεο ησλ 91.000 ρηιηνιίηξσλ. 

 

Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

ήηαλ 3.622 MW ζην ηέινο ηνπ 2005 φηαλ ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο 

ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνπαξαγσγήο ήηαλ πεξίπνπ 12.000 MW. 
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πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 θαη ζην Γηάγξακκα 1, ε ζπλέπεηα ησλ 

κέηξσλ νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο θαη ζηελ νπζία ηνπ Β’ θαη Γ’ ΚΠ θαη ησλ 

Αλαπηπμηαθψλ Νφκσλ είλαη ε ζηαζεξά απμαλφκελε εμέιημε πνπ είραλ ηα 

Αηνιηθά, ηα Μηθξά Τδξνειεθηξηθά θαη ην Βηναέξην. 

 

   Πεγή: ΚΑΠΔ – Απνινγηζκόο 2006 (Μνλάδεο Δλέξγεηαο ζε MW) 

Γηάγξακκα 1: Δμέιημε εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ΑΠΔ ρσξίο κεγάια 

πδξνειεθηξηθά 

                  Πεγή: ΚΑΠΔ – Απνινγηζκόο 2006 
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Δηδηθφηεξα, ηα 28 MW ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ ην 1997, έθζαζαλ ζε 

491 MW ηδησηηθψλ επελδχζεσλ κε  άδεηα  ιεηηνπξγίαο  ζην  ηέινο  ηνπ  2005.  

Σα  Μηθξά Τδξνειεθηξηθά έθζαζαλ ηα 89 MW ζην ηέινο ηνπ 2005 απφ ηα 43 

MW ην 1997. Σέινο νη εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ζπκπαξαγσγήο 

απφ βηναέξην (θπξίσο ζηα Ληφζηα θαη ηελ Φπηάιεηα) έρνπλ  ειεθηξηθή  ηζρχ  

25  MW.  Ζ  εγθαηεζηεκέλε ηζρχο  ησλ ΑΠΔ  αλακέλεηαη  φηη  ζα  μεπεξάζεη  

ηα  2 GW ην 2010 ράξε ζηηο επλντθέο ξπζκίζεηο ηνπ λένπ λφκνπ 3468/06. 

 

Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ην 2005 έθζαζε ηηο 6,99 

TWh πεξίπνπ θαη πξνήιζε θαηά 78,3% απφ πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο (5610 

GWh), θαηά 19,8% απφ αηνιηθά πάξθα (1266 GWh), 122 GWh (1,9%) 

παξήρζεζαλ απφ βηναέξην, ελψ ππήξρε θαη κία πνιχ κηθξή, αιιά ζηαζεξά 

απμαλφκελε παξαγσγή απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο (Πίλαθαο 2). 

 

Ζ αθαζάξηζηε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηελ ίδηα ρξνληά ήηαλ 

64 TWh. Ζ εμέιημε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαίλεηαη 

ζην Γηάγξακκα 2. 

Πεγή: ΚΑΠΔ – Απνινγηζκόο 2006 
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Γηάγξακκα 2: Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ΑΠΔ ρσξίο κεγάια 

πδξνειεθηξηθά 

Πεγή: ΚΑΠΔ – Απνινγηζκόο 2006 

 

Γηα ην 2005 ε ζπλνιηθή πξσηνγελήο παξαγσγή ζεξκφηεηαο ήηαλ 

46.092 TJ πξνεξρφκελε θαηά 86% απφ βηνκάδα ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαηά 10% 

απφ ειηαθή ελέξγεηα θαη θαηά 3 % απφ βηναέξην. 

 

Ζ παξαγσγή πξσηνγελνχο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ (Πίλαθαο 3) ην 2005 

ήηαλ 1,7 Mtoe, ελψ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ήηαλ 1,12 Mtoe. Δμ’ 

απηψλ 702 ktoe νθείινληαη ζηελ ρξήζε κε εκπνξηθήο βηνκάδαο ζηα 

λνηθνθπξηά, 255 ktoe ζηελ ρξήζε βηνκάδαο ζηε βηνκεραλία  γηα  ίδηεο  

αλάγθεο  (ζπλνιηθφ  πνζνζηφ ηεο βηνκάδαο 58%), 483 ktoe (27 %) απφ ηελ 

παξαγσγή ησλ πδξνειεθηξηθψλ, 109 ktoe (7%) απφ ηελ παξαγσγή  ησλ  

αηνιηθψλ,  110  ktoe  (7%)  απφ  ηελ παξαγσγή ησλ ζεξκηθψλ ειηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη 33 ktoe (2%) απφ ην βηναέξην, θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ εμέιημε ηεο παξαγσγήο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο απφ 

ΑΠΔ θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3. 
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                              Πεγή: ΚΑΠΔ – Απνινγηζκόο 2006 

 

Γηάγξακκα 3: Πξσηνγελήο παξαγσγή απφ ΑΠΔ κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ Τ/Ζ & ηεο βηνκάδαο ζηνλ 

νηθηαθφ ηνκέα 

             Πεγή: ΚΑΠΔ – Απνινγηζκόο 2006 
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Ζ ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε εγρψξηα  θαηαλάισζε  

ελέξγεηαο  είλαη  ζηαζεξή  θαη θπκαίλεηαη γχξσ απφ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 

ηνπ 5-5,5% (Πίλαθαο 4). Ο ιφγνο είλαη φηη ε παξαγσγή πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ νθείιεηαη θαηά 70% ζηε κε εκπνξηθή βηνκάδα θαη ζηα 

κεγάια πδξνειεθηξηθά, πνπ παξακέλνπλ ζε ζηαζεξά πνζνζηά θαη πνπ δελ 

επεξεάδνληαη απφ ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνιηηηθήο. πσο θαίλεηαη ζην 

Γηάγξακκα 3, ε ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ, αλ αθαηξέζεη θαλείο ηε 

βηνκάδα ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαη ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά, παξνπζηάδεη κηα 

ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία ιφγσ ησλ κέηξσλ νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο. 

Γεδνκέλεο πάλησο ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο θαη ηεο 

ζπλεπαγφκελεο αχμεζεο ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο, ην 

πνζνζηφ απηφ δελ θαίλεηαη λα κεηαβάιιεηαη. 

 

 

 

Πεγή: ΚΑΠΔ – Απνινγηζκόο 2006 

 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ παξνπζηάδνπλ επίζεο 

έληνλε δηαθχκαλζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή 5-10%, (Πίλαθαο 5). Παξά ην γεγνλφο φηη νη αξηζκνί απηνί 

επεξεάδνληαη πνιχ απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ 

απφ ηε ΓΔΖ ην πνζνζηφ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ θαίλεηαη λα 
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ζηαζεξνπνηείηαη ζην 10%. 

 

Πεγή: ΚΑΠΔ – Απνινγηζκόο 2006 

 

 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αγνξά ησλ ΑΠΔ είλαη κία 

δπλακηθά αλαδπφκελε αγνξά θαη νη ζρεηηθέο επελδχζεηο αλακέλνληαη λα 

αλέιζνπλ ζε ζεκαληηθά επίπεδα ζηα πξνζερή ρξφληα. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

ηελ Διιάδα ζήκεξα εθαξκφδεηαη έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ 

πιαίζην ρξεκαηνδνηηθήο ππνζηήξημεο ησλ ΑΠΔ ην νπνίν βαζίδεηαη ζην 

ζπλδπαζκφ: 

 

α) ηαζεξά θαζνξηζκέλσλ ηηκψλ αγνξάο (απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ 

πζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηχνπ) ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ 

ΑΠΔ θαη 

 

β) Γεκφζησλ επηρνξεγήζεσλ θεθαιαίνπ ή ηζνδχλακσλ θνξνινγηθψλ  

απαιιαγψλ γηα επελδχζεηο ΑΠΔ. 

 

Απηφ ην πιαίζην εθαξκφδεηαη ζρεδφλ απαξάιιαρην απφ ην 1994 θαη 

θαίλεηαη, ηνπιάρηζηνλ έσο ζήκεξα λα έρεη απνδψζεη ζεκαληηθά ζεηηθά θαη 

κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε, θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία έξγσλ ΑΠΔ εκπνξηθήο θιίκαθαο ζηελ Διιάδα. 

 

Παξφια απηά επηζεκαίλνληαη, πάλησο, δχν ζεκαληηθά αξλεηηθά (θαη 

αλεζπρεηηθά) ζεκεία, πνπ αθνξνχλ ζηε κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηνπ ηνκέα ησλ 

επελδπηηθψλ έξγσλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα. Σν πξψην απφ απηά είλαη φηη ν ξπζκφο 

πινπνίεζεο έξγσλ ΑΠΔ πνπ έρνπλ ήδε αδεηνδνηεζεί (κε άδεηα παξαγσγήο) 

απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο είλαη 

ρακειφο: κφιηο ην 15% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο ηζρχνο έξγσλ ΑΠΔ 

πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρεη 

πινπνηεζεί κέρξη ζήκεξα, ελψ έλα πξφζζεην 5% βξίζθεηαη ζε δηάθνξα ζηάδηα 

ηεο θάζεο πινπνίεζεο (έρνπλ δειαδή άδεηα εγθαηάζηαζεο). Ο βξαδχο απηφο 

ξπζκφο πινπνίεζεο νθείιεηαη ζηα ζεζκηθά, ηερληθά θαη δηνηθεηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλερίδνπλ λα παξεκβάιινπλ ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ. Απηά κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο: 

 

1) ηηο πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο.  
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2) ηνλ θνξεζκφ ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ειεθηξηθψλ 

δηθηχσλ ζε πεξηνρέο πςεινχ δπλακηθνχ ΑΠΔ. 

 

3) ε ζπρλά αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ηεο θνηλήο γλψκεο ζε ηνπηθά 

επίπεδα θαη ζηα πξνθχπηνληα απφ απηέο δηθαζηηθά, λνκηθά θαη 

ρσξνηαμηθά δεηήκαηα. 

 

Σν δεχηεξν αξλεηηθφ ζεκείν είλαη φηη ε σο ηψξα αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ 

ζηε ρψξα καο ζηεξίδεηαη, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ζηα αηνιηθά πάξθα, κε 

πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε νξηζκέλσλ άιισλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ, 

φπσο ησλ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ θαη ηνπ βηναεξίνπ, ελψ είλαη ζρεδφλ 

νινθιεξσηηθή ε απνπζία ζεκαληηθψλ εθαξκνγψλ εκπνξηθήο θιίκαθαο ζε 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ζηε γεσζεξκία θαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ  

(θαη ζεξκφηεηαο) απφ βηνκάδα. Απηφ νθείιεηαη, θαηά βάζε, ζηελ εληαία ηηκή 

αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ πνπ ηζρχεη ζήκεξα, κία ηηκή πνπ 

είλαη ζρεηηθά ρακειή γηα ηα Δπξσπατθά δεδνκέλα (6,8 Eurocents/θWh). Ζ 

ηηκή απηή δελ δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ, ζπλεπψο επλνεί 

ηελ πην ψξηκε, ηερληθά θαη νηθνλνκηθά, κνξθή ΑΠΔ πνπ είλαη ε αηνιηθή 

ελέξγεηα. 

 

Οη πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ππνζηήξημεο 

ησλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ, ηνπιάρηζηνλ ζην άκεζν 

κέιινλ, ζηα αθφινπζα: 

 

 Γηαηήξεζε ηνπ βαζηθνχ πιέγκαηνο θηλήηξσλ πνπ ππάξρεη ζήκεξα γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ΑΠΔ ζηε ρψξα καο (καθξνρξφλην 

ζπκβφιαην αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ, 

ζηαζεξή ηηκή αγνξάο απφ ην Γηαρεηξηζηή ηεο kWh ΑΠΔ, δεκφζηεο 

επηρνξεγήζεηο θεθαιαίνπ γηα επελδπηηθά έξγα ΑΠΔ, θ.α.) 

 

 

 Δπίιπζε επεηγφλησλ ζεζκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαη 
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εκπνδίσλ, πνπ θαζπζηεξνχλ ζεκαληηθά ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

ΑΠΔ (πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο, θνξεζκφο 

ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ ζε πεξηνρέο πςεινχ δπλακηθνχ ΑΠΔ, απνπζία 

εζληθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηα έξγα ΑΠΔ, έιιεηςε 

ζπγθξνηεκέλεο ελεκέξσζεο θνηλνχ θαη θνξέσλ, θηι.) 

 

 Βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ  (ξπζκίζεσλ / επηκέξνπο θηλήηξσλ) 

ηνπ ππάξρνληνο πιαηζίνπ ππνζηήξημεο ησλ ΑΠΔ. 

 

Σν φηη νη κεραληζκνί ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο βαζίδνληαη ζε 

ζεκαληηθέο επηδνηήζεηο θεθαιαίνπ θαη φρη ζε επηδφηεζε ηεο ηηκήο ηεο αγνξάο 

ηεο παξαγφκελεο kWh απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζεηηθφ 

ζεκείν γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηνλ ηνκέα. 

πγθεθξηκέλα, έρεη πξνσζήζεη θαη ζα ζπλερίζεη λα πξνσζεί ηελ πινπνίεζε 

πνιιψλ έξγσλ ΑΠΔ απφ κηθξνκεζαίνπο επελδπηέο θαη επηρεηξήζεηο, ησλ 

νπνίσλ νη ρξεκαηνξξνέο εληζρχνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ  πξνθαηαβνιή 

δεκφζησλ επηρνξεγήζεσλ ζε ρξήκα, ελψ βειηηψλεηαη παξάιιεια θαη ε 

δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ηνπο απφ ηηο ηξάπεδεο. Κάηη ηέηνην 

είλαη  - θαη ζα παξακείλεη θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα - δσηηθήο ζεκαζίαο, κε 

δεδνκέλεο ηηο ζεκαληηθέο αβεβαηφηεηεο θαη ηνπο θηλδχλνπο (risks) πνπ 

ζπλερίδνπλ λα δπζρεξαίλνπλ ηηο επελδπηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ ΑΠΔ ζηελ 

Διιάδα, δειαδή ηηο πνιχπινθεο, ρξνλνβφξεο θαη δαπαλεξέο αδεηνδνηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ηηο ζπρλέο ηνπηθέο αληηδξάζεηο θαη λνκηθέο εκπινθέο, θαη ηελ 

αλαγθαζηηθή ζηξνθή ζε πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο πεξηνρψλ θαη ζέζεσλ κε 

κέζν ή θαη ρακειφ δπλακηθφ ΑΠΔ (ζηξνθή πνπ νθείιεηαη ζηνλ θνξεζκφ ησλ 

ηνπηθψλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ ζηηο πεξηνρέο πςεινχ δπλακηθνχ ΑΠΔ). 

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν κπνξεί πξνο ην παξψλ λα κνηάδεη δπζρεξέο 

θαη ζίγνπξα έρνπκε πνιχ δξφκν αθφκα κπξνζηά καο ψζηε λα θζάζνπκε ζηα 

επηζπκεηά ζεκεία. Ζ αχμεζε φκσο ηεο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο 

παγθνζκίσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμάληιεζε ησλ νξγαληθψλ θαη ππξεληθψλ 

θαπζίκσλ, καο θάλεη λα πηζηεχνπκε φηη ην επηρεηξεκαηηθφ έδαθνο ησλ ΑΠΔ 

είλαη πνιχ πξφζθνξν θαη αμίδεη ηεο πξνζνρήο θάζε θηιφδνμνπ επηρεηξεκαηία. 



ΔΙΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΟ / 

ΑΠΟΦΑΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ν. 2244/94 (ΦΔΚ 168/07.10.1994) 

 
«Ρύζκηζε ζεκάησλ Ηιεθηξνπαξαγσγήο από 

Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη από  

ζπκβαηηθά θαύζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 

ΤΑ. 8295/95  (ΦΔΚ B385/10.05.1995) 

Γιαηάξειρ άπθπος 5 παπ.1, άπθπο 3 (άδειερ 

εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ) 

 

«Α. δηαδηθαζίεο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκώλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο - Β. Καζνξηζκόο γεληθώλ 

ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ όξσλ ησλ 
ζπκβάζεσλ κεηαμύ παξαγσγώλ θαη ∆.Δ.Η., 
ιεπηνκέξεηεο δηακόξθσζεο ησλ ηηκνινγίσλ 
θαζώο θαη όξνη δηαζύλδεζεο» 

 

ΤΑ 51298/96 (ΦΔΚ Β766/28.08.1996) 

(ηποπ. ΥΑ. 8295/1995) 

 

∆.Δ.Η. - αλεμάξηεηνη παξαγσγνί 

 

ΤΑ 8860  /98 (ΦΔΚ Β502/26.05.1998) 

(Σςμπλήπυζη ηηρ Υ.Α. 8295/ 1995) 

καηαπγείηαι από 
ηο άπθπο 24 ηηρ Υ.Α. 2000/2002 

 

Ωο πξνο ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο ή επέθηαζεο, έγθξηζεο 

επέκβαζεο γηα δεκόζηα δαζηθή έθηαζε (άξζξν 

13 Ν.1734/87) 

 

Ν. 2647/98 (ΦΔΚ Α237/22.10.1998) 

 

«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο 

θαη ηελ Απηνδηνίθεζε» 

 

ΤΑ 12230/99 (ΦΔΚ Β1560/04.08.1999) 

(ηποποποίηζη. ηηρ Υ.Α. 8295/1995) 

 

Γηαδηθαζίεο αδεηώλ εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο γηα ζηαζκνύο ΑΠΔ ζηελ Κξήηε, 

Ρόδν, Κσ 

 
ΤΑ 12160/99 (ΦΔΚ Β1552/03.08.1999) 

(άπθπο 5 παπ 1, Ν.2244/94) καηαπγείηαι από 

ηο 

άπθπο 24 ηηρ Υ.Α. 2000/2002 

 

«Γηαδηθαζία επηινγήο ππνςήθησλ 

ειεθηξνπαξαγσγώλ γηα έθδνζε άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο ΜΤΗΔ κε βέιηηζηε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ δπλακηθνύ ηεο 

ρώξαο» 

 

Ν. 2773/99 (ΦΔΚ Α286/22.12.1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ν. 3423/05 (ΦΔΚ Α304/13.12.2005) 
 
 
 

Ν. 3426/05 (ΦΔΚ Α309/22.12.2005) 

 

«Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο  - Ρύζκηζε ζεκάησλ ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» Καζνξηζκόο 

ηνπ βαζηθνύ πιαηζίνπ ξύζκηζεο ηεο 

απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. ύζηαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο 

Δλέξγεηαο. ύζηαζε Γηαρεηξηζηή Διιεληθνύ 

πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο.  Απειεπζέξσζε ηεο παξαγσγήο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη από ΑΠΔ. Μεηαηξνπή ηεο ∆.Δ.Η. 

ζε Αλώλπκε Δηαηξεία (ΑΔ). 

 

«Δηζαγσγή ησλ βηνθαπζίκσλ θαη άιισλ 

αλαλεώζηκσλ θαπζίκσλ ζηελ ειιεληθή 

αγνξά» 

 

«Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο» 



 

ΤΑ 17951/00 (ΦΔΚ 1498/08.12.2000) 

(άπθπο3/Ν.2773/99) 

 

YA 17773/01 (ΦΔΚ 1423/22.10.2001) 

 

 

 

ΤΑ 7740/01 (ΦΔΚ Β508/02.05.2001) 

(άπθπο 42 παπ.1 Ν.2773/99, ∆.Δ.Η. ενιαία 

άδεια παπαγυγήρ, άπθπο 5 παπάγπαθορ 
1/2244/94, άπθπο 1 2647/98.) 
 

ΤΑ 11444/01 (ΦΔΚ Β826/28.06.01) 

(άπθπο38 παπάγπαθορ 7/Ν. Ν.2773/99) 
 
 

 

Ν. 2941/01 (ΦΔΚ Α201/12.09.2001) 

(άπθπο2,3 Ν.2244/94, άπθπο 2, 3,35,  

Ν.2773/99, άπθπο 58 998/1979,άπθπο 13 

Ν.1734/198) 

Δπμηνεςτική Δγκύκλιορ Τποςπγείος 

Ανάπτςξηρ 16262/21/9/01 άπθπος 2 Ν. 

2941/2001 

 
 

Δπμηνεςτικέρ Δγκύκλιοι Τποςπγείος Γεωπγίαρ 

Οικ.90802/79/2.1.2004 (άπθπο2 παπάγπαθορ 
4 Ν.2941/01) & Οικ.96136/636/1.3.2004 
(άπθπο 2 παπάγπαθορ 4 Ν.2941/01) 

 
 
 

Δπμηνεςτική Δγκύκλιορ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.∆.Δ.16/04.04.2002 

(Απιθμόρ Ππωτοκόλλος : 57344) Π.∆. ηηρ 

05.05.1989 (ΦΔΚ Γ΄ 293/16.05.1989) 

 

 

 

 

 

Δπμηνεςτική Δγκύκλιορ                            

Τ.ΠΔ. ΧΩ.∆.Ε.43/98/30.06.1998 (Απιθμόρ 

Ππυηοκόλλος : 54871) 

 

Π.Γ. (ΦΔΚ Γ΄ 270/24.05.1985) 

 

 

 

Ν. 2882/01 (ΦΔΚ Α17/06.02.2001) 

 

 

 

Καλνληζκόο  Αδεηώλ Παξαγσγήο θαη 

Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

 

Καλνληζκόο  Αδεηώλ Παξαγσγήο θαη 

Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Έθδνζε 

2) 

 

Γηαδηθαζίεο θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηαζκώλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ έρνπλ ιάβεη εληαία 

άδεηα παξαγσγήο 

 
«Καζνξηζκόο ύςνπο-δηαδηθαζίαο απόδνζεο 
αληαπνδνηηθνύ ηέινπο ππέξ ΟΣΑ από 
παξαγσγνύο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε 
ΑΠΔ» 

 

«Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ αδεηνδόηεζεο 

εηαηξεηώλ, αδεηνδόηεζεο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ 

Δλέξγεηαο, ξύζκηζε ηεο Α.Δ. “ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ” θαη άιιεο δηαηάμεηο» Άξζξν 2 

: Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ γηα ηηο 

Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, Άξζξν 8 : 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2773/99, 

Άξζξν 9 : Θέκαηα ∆.Δ.Η. Α.Δ. 

 

«Πξνζσξηλή ξύζκηζε αληαιιάγκαηνο ππέξ 

Γεκνζίνπ γηα ηελ απόθηεζε δηθαηώκαηνο 

ρξήζεο επί εθηάζεσλ δαζηθνύ ραξαθηήξα γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε έξγσλ ΑΠΔ» 

 

Οηθνδνκηθέο άδεηεο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ 

Δλέξγεηαο «Σξόπνο θαζνξηζκνύ νξίσλ 

νηθηζκώλ ηεο ρώξαο κέρξη 2.000 θαηνίθνπο, 

θαηεγνξίεο απηώλ θαη θαζνξηζκόο όξσλ θαη 

πεξηνξηζκώλ δόκεζήο ηνπο». Άξζξν 7 παξ 3 

ηνπ από 24.4.85 Π.∆. (ΦΔΚ ∆’ 181) όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην από 16.5.89 Π.∆. (ΦΔΚ 

∆’293) 

 

Έγθξηζε παξέθθιηζεο θαζ’ ύςνο. Τπαγσγή 

ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο από ΑΠΔ ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ από 

24.5.85 Π.∆. (ΦΔΚ ∆’270) 

 

Σξνπνπνίεζε ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ 

δόκεζεο ησλ γεπέδσλ ησλ θεηκέλσλ εθηόο 

ησλ ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ ησλ πόιεσλ θαη 

εθηόο ησλ νξίσλ ησλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ 

πξν ηνπ έηνπο 1923 νηθηζκώλ 

 

Αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε  

 

 

 



Ν.3175/03 (ΦΔΚ 207/29.08.2003) 

(ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Ν.2773/99, 

ηξνπνπνίεζε άξζξνπ 29/2882/01, θαηάξγεζε 

άξζξνπ 8/ Ν.2244/94) 

 

ΚΤΑ 114000/4377 (ΦΔΚ Β1996/31.12.2004) 

 

 

 

ΚΤΑ 90440/960 (ΦΔΚ Β419/01.04.2005) 

 

 

Δπμηνεςτική Δγκύκλιορ Τποςπγείος Αγποτικήρ 

Ανάπτςξηρ & Σποφίμων 

101321/2472/20.10.2005 

 
 

 

 

Ν. 2965/01 (ΦΔΚ Α270/ 23.11.2001) 

(άπθπο 4 παπάγπαθορ 7, άπθπο. 12 αναθοπέρ 
ζε ζηαθμούρ Η/Π με εξαίπεζη από ηιρ διαηάξειρ 
ηος) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ 2000/6.2.2002 (ΦΔΚ Β158/13.02.2002) 
(άπθπο 5 παπ.1/2244/94 και εναπμόνιζη με ηον 

Ν.2773/99, άπθπο1 Ν.2647/1998) 

 

 

 

 

 

Δγκύκλιορ ΤΠ.ΑΝ. ∆6/Φ1/3487/05.03.2002 

 

 

 

Π∆ 256/89 (ΦΔΚ Α121/11.05.1989) 

 

 

ΚΤΑ 5813/89 (ΦΔΚ Β383/24.05.1989) 

 

Ν.3199/03 (ΦΔΚ Α280/09.12.2003) 

(εναπμόνιζη με Οδηγία 2000/60) 
 

ΤΑ 10200/02 (ΦΔΚ Β902/17.07.2002) 

(ηποποποίηζη. ΥΑ 2000/02, άπθπο 5, 

Αμηνπνίεζε γεσζεξκηθνύ δπλακηθνύ, 

ηειεζέξκαλζε, θπζηθό αέξην, απαιινηξηώζεηο 

γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθώλ δηθηύσλ 

 

«Απόθαζε θαζνξηζκνύ αληαιιάγκαηνο 

ρξήζεο γηα ηηο επεκβάζεηο ζε εθηάζεηο 

δαζηθνύ ραξαθηήξα» 

 

«Σξνπνπνίεζε ηεο 114000/4377/29.12.2004 

θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο» (αληάιιαγκα 
ρξήζεο δαζηθήο έθηαζεο) 

 
«Γηαδηθαζία θαηαβνιήο αληαιιάγκαηνο ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ απόθηεζε δηθαηώκαηνο 

ρξήζεο επί εθηάζεσλ δαζηθνύ ραξαθηήξα, κε 

ζθνπό ηελ εγθαηάζηαζε έξγσλ αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο» 

 
Βηώζηκε Αλάπηπμε Αηηηθήο (άξζξν 2 

παξάγξαθνο 10 Ν. 2941/01 γηα ηελ Αηηηθή 

επηηξέπεηαη ε ειεθηξνπαξαγσγή από ΑΠΔ, 

όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Ν. 

2773/99. Η ρσξνζέηεζε ησλ ελ ιόγσ έξγσλ 

γίλεηαη ζύκθσλα κε ην Δηδηθό Πιαίζην 

Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ 

Αλάπηπμεο γηα ηηο ΑΠΔ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2742/99 θαη κέρξη ηεο 

εθδόζεσο απηνύ, ύζηεξα από θνηλή  

γλσκνδόηεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Ρπζκηζηηθνύ 

ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηεο 

Αζήλαο (Ο.Ρ..Α.) θαη ηνπ Κέληξνπ 

Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (Κ.Α.Π.Δ.) 
 
«Γηαδηθαζία έθδνζεο  αδεηώλ εγθαηάζηαζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκώλ παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ 
πεγώλ ελέξγεηαο θαη κεγάισλ πδξνειεθηξηθώλ 
ζηαζκώλ θαη ηύπνη ζπκβάζεσλ 
αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» 
 

Γεκνζίεπζε ππνπξγηθήο απόθαζεο 2000/2002  

Δλαξκνληζκνύ κε ην θαζεζηώο ηνπ Ν. 2773/99  
ησλ δηαδηθαζηώλ έθδνζεο αδεηώλ 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκώλ 
ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ 
ελεξγεηαθώλ πεγώλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
κεγάισλ πδξνειεθηξηθώλ έξγσλ 
 

«Άδεηα Υξήζεο Νεξνύ» 

 
«Άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο 
πδαηηθώλ πόξσλ από λνκηθά πξόζσπα 
ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

Γεκόζην ηνκέα θαη από θπζηθά πξόζσπα» 
 

«Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ» 

 

«Γηαδηθαζία πκβάζεσλ ζύλδεζεο ζηαζκνύ 
κε ην δίθηπν ή ην ζύζηεκα», ηξνπνπνίεζε 
δηαηάμεσλ ηεο ΤΑ2000/02 ησλ άξζξσλ 10 



παπάγπαθορ 1/2244/94, άπθπο37Ν./2773/99) 

 

 

 

ΤΑ 5000/03 (ΦΔΚ 410/09.04.2003) 

(ηποπ. ΥΑ 2000/02) 
 

 

Ν. 3010/02 (ΦΔΚ 91/25.04.2002) 

(ανηικαηάζηαζη άπθπυν 3, 4, 5 και ηος 

άπθπος 30 παπάγπαθοι1, 2,3 και 

6 ηος Ν.1650/1986, ανηικαηάζηαζη 
παπαγπάθυν 1,2,3 άπθπος 6 ηος 
Ν.880/1979) 
 

ΚΤΑ Η.Π 15393/2332/02 (ΦΔΚ 

1022/05.08.2002) 

 (ζύμθυνα με ηο άπθπο3 ηος Ν.1650/86 όπυρ 
ανηικαηαζηάθηκε με ηο άπθπο 1 ηος 3010/02) 
 

 

ΤΑ 13727/724/03  (ΦΔΚ Β1087/05.08.2003) 

(άπθπο 3 ηος 1650/86 όπυρ ηποποποιήθηκε με 
ηο άπθπο 1 ηος 3010/2002 και εξειδικεύεηαι ζηη 

ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002) 
 

 

KYA 19500 (ΦΔΚ 1671/11.11.2004) 

 
 

 

 

 

 

ΤΑ Η.Π 25535/3281/02 (ΦΔΚ 

Β1463/20.11.2002) 

 

 

 

ΤΑ Η.Π 11014/703/03 (ΦΔΚ 332/20.03.2003) 

(ζύμθυνα με ηο άπθπο 4 ηος Ν.1650/86 όπυρ 

ανηικαηαζηάθηκε με ηο άπθπο 2 ηος 3010/02) 

 

ΤΑ Η.Π 37111/2021/03 (ΦΔΚ 

Β1391/29.09.2003) 

(ζύμθυνα με ηην παπάγπαθο 2 ηος άπθπος 5 

ηος Ν. 1650/1986 όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με 
ηιρ παπαγπάθοςρ 2 και 3 ηος άπθπος 3 ηος Ν. 

3010/2002 

 

 

 

 

ΚΤΑ 1726/03 (ΦΔΚ Β552/8.05.2003) 

 

 

παξάγξαθνη 4 θαη 6,13 παξάγξαθνο 2, 17  

παξάγξαθνο 3 , 21 παξάγξαθνη 2 θαη 3 , 22 
παξάγξαθνο 2, 23 παξάγξαθνο 9» 

 

πκπιήξσζε άξζξνπ 23 (παξάγξαθνο 14) ηεο 

ΤΑ 2000/02 γηα ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηαζκώλ 

ΑΠΔ ζηε Θξάθε 

 

 

«Δλαξκόληζε ηνπ Ν.1650/86 κε ηηο Οδεγίεο 

97/11, 96/61, δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο 

ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα» 

 

 

 

 

«Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο» 

 

 

«Αληηζηνίρεζε βηνκεραληθώλ θαη βηνηερληθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε βαζκνύο όριεζεο ησλ 
πνιενδνκηθώλ δηαηαγκάησλ», ζηαζκνί ΑΠΔ - 
1 MW κέζεο όριεζεο.» 
 

«Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο κε ηνπο 

βαζκνύο όριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πνιενδνκηθή λνκνζεζία» 

 

 

«Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ από  ην 

Γεληθό Γξακκαηέα ηεο πεξηθέξεηαο ησλ έξγσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 

ππνθαηεγνξία 2 ηεο Α θαηεγνξίαο ζύκθσλα 

κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 

ΗΠ/15393/2332/02» 

 

«Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο  

(Π.Π.Δ.Α.) θαη έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ 

Όξσλ (Δ.Π.Ο.)» 

 

«Καζνξηζκόο ηξόπνπ ελεκέξσζεο θαη 

ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνύ θαηά ηε δηαδηθαζία 

έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ησλ έξγσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ» 

 

«∆ηαδηθαζία πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο 

εθηίκεζεο θαη αμηνιόγεζεο, έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, θαζώο θαη έγθξηζεο 

επέκβαζεο ή παξαρώξεζεο δάζνπο ή δαζηθήο 

έθηαζεο ζηα πιαίζηα ηεο έθδνζεο άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο ζηαζκώλ ειεθηξνπαξαγσγήο, 



 

 
 
 

Δγκύκλιορ ςπ’ απιθ. 11 
Τ.ΠΔ.ΥΩ.∆.Δ./ΔΤΠΔ 

(Α.Π. οικ. 105965/22.02.2000) 

 

 

Δγκύκλιορ Τποςπγείος Γεωπγίαρ 

Οικ.90870/719/27.2.04/ «Δφαπμογή τηρ 
1726/8.5.03» 

 

 

Ν. 3229/04 (ΦΔΚ Α38/10.02.2004) 

 

 

 

 

ΤΑ Γ3/Γ/35694/6190                                   

 (ΦΔΚ Β΄ 1133/11.09.2000) 

 

 

 

Ν. 3028/28/6/02 (ΦΔΚ 153/28.06.2002) 

 

 

 

 

 

Π.Γ. 1180 (ΦΔΚ Α293/06.10.81) 

 

 

 

 

Ν. 3199/03 (ΦΔΚ Α280/09.12.2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Ν. 3208/03 (ΦΔΚ Α303/24.12.2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δγκύκλιορ Τποςπγείος Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ 

& Σποφίμων 1099/26.10.2004 

από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο» 

 
 

«Καηεπζύλζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ θαθέισλ Πξνέγθξηζεο Υσξνζέηεζεο θαη 

Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 

αηνιηθώλ ζηαζκώλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο» 

 

«Γηαδηθαζία ΠΠΔΑ θαη Έγθξηζεο Δπέκβαζεο 

γηα έξγα ΑΠΔ» 

 

(Άξζξν 30) «Μεηαθνξά αξκνδηόηεηαο 

έγθξηζεο επέκβαζεο ζε δάζε ή δαζηθέο 

εθηάζεηο από ηνλ Τπνπξγό Γεσξγίαο ζην 

Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο» 

 

«Πξνζηαζία ησλ Αεξνπνξηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ από ηνλ θίλδπλν ηεο 

αλάπηπμεο θαηαζθεπώλ – εκπνδίσλ γύξσ από 

απηέο, θαζώο θαη ηεο Αεξνπινΐαο εθ ησλ 

ππεξπςειώλ αλά ηε ρώξα θαηαζθεπώλ» 

 

«Πξνζηαζία Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο» 

 

 

 

 

«Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ αλαγνκέλσλ εηο ηα 

ηεο ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληώλ, 

βηνηερληώλ πάζεο θύζεσο κεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθώλ θαη ηεο εθ 

ηνύησδηαζθαιίζεσο πεξηβάιινληνο ελ γέλεη» 

Δπηηξεπόκελα Όξηα Θνξύβνπ 

 

Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ –

ελαξκόληζε κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 2000/60 

 

«Πξνζηαζία ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, 

θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξύζκηζε εκπξαγκάησλ 

δηθαησκάησλ επί δαζώλ θαη δαζηθώλ ελ γέλεη 

εθηάζεσλ». Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο : 1. Η 

παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.998/79. 2. 

Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 998/79.  3. Οη παξάγξαθνη 3 

θαη 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Γαζηθνύ Κώδηθα. 4. 
Σν άξζξν 265 ηνπ Γαζηθνύ Κώδηθα όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 
άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 2637/98. 5.  Η παξάγξαθνο 
5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Β.∆. 15-6-1940 (ΦΔΚ 190 
Α΄). 6. Η παξάγξαθνο 12 ηνπ άξζξνπ 28  ηνπ 
Ν. 2664/98 (εζληθό θηεκαηνιόγην) 

 

Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ 3208/03 

(ΦΔΚ Α303/24.12.2003) 



 

 

 

 

Ν. 2742/799 (ΦΔΚ Α΄ 207/07.10.1999) 
 

 

 

 

 

 

           ΤΑ Α.Π. 25291/03 (ΦΔΚ Β1486/10/10/2003) 

(άπθπο 8 και 18 παπάγπαθορ 5 ηος Ν2742/99) 
 

 

ΤΑ Α.Π. 25292/03 (ΦΔΚ Β1484/10/10/2003) 

(άπθπο 8 και 18 παπάγπαθο 5 ηος Ν.2742/99) 
 

 

ΤΑ Α.Π. 25297/03(ΦΔΚ Β1470/9/10/2003) 

(άπθπο 8 και 18 παπάγπαθο 5 ηος Ν.2742/99) 
 

 

ΤΑ Α.Π. 25301/03 (ΦΔΚ Β1451/6/10/2003) 

(άπθπο 8 και 18 παπάγπαθο 5 ηος Ν.2742/99) 
 

 

 

ΤΑ Α.Π. 25290/03 (ΦΔΚ Β1487/10/10/2003) 

(άπθπο 8 και 18 παπάγπαθο 5 ηος Ν.2742/99) 
 

 

ΤΑ Α.Π. 26298/03(ΦΔΚ 

Β1469/09/10/2003) 

(άπθπο 8 και 18 παπάγπαθο 5 ηος Ν.2742/99) 
 

 

ΤΑ Α.Π. 26295/03(ΦΔΚ Β1472/9/10/2003) 

(άπθπο 8 και 18 παπάγπαθο 5 ηος Ν.2742/99) 
 

 

ΤΑ Α.Π. 25294/03 (ΦΔΚ Β1485/10/10/2003) 

(άπθπο 8 και 18 παπάγπαθο 5 ηος Ν.2742/99) 
 

 

ΤΑ Α.Π. 26297/03 (ΦΔΚ Β1473/9/10/2003) 

(άπθπο 8 και 18 παπάγπαθο 5 ηος Ν.2742/99) 
 

 

 

ΤΑ Α.Π. 29310/03 (ΦΔΚ Β1471/9/10/2003) 

(άπθπο 8 και 18 παπάγπαθο 5 ηος Ν.2742/99) 
 

 

             ΤΑ Α.Π. 48976/04 (ΦΔΚ Β56/19/01/2004) 

(άξζξν 8 θαη 18 παξάγξαθνο 5 ηνπ 
Ν.2742/99) 
 

 

 

 

 

«Υσξνηαμηθόο ρεδηαζκόο θαη Αεηθόξνο 

Αλάπηπμε» (Κεθάιαην Δ, άξζξα 15,16) 

θαζνξίδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη πιένλ ην 

πιαίζην ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο 

πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ, θαη έηζη  

ζπκπιεξώλεηαη ν Ν. 1650/86 
 

«Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο» 
 

«Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο» 
 

«Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» 
 

«Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ» 

 

«Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ» 
 

 

«Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» 
 

«Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» 
 

«Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ» 
 

«Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ» 
 

«Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο» 
 

«Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ» 

 

 



             ΤΑ Α.Π. 674/04 (ΦΔΚ Β218/6/02/2004 

(άπθπο 8 και 18 παπάγπαθο 5 ηος Ν.2742/99) 

 

 

 

ΤΑ Α.Π. 28704/01 (ΦΔΚ 

Β1575/28.11.2001) 

(άπθπα 3,7 και 18 παπάγπαθορ 5 ηος 
Ν.2742/1999) 
 

Ν. 1650/86 (ΦΔΚ Α160/18.10.1986) 
 

 

Ν. 998/79 (ΦΔΚ Α289/29.12.1979) 
 

 

Ν. 1734/87 (ΦΔΚ Α189/26.10.1987) 

 

 

 

Ν.1739/87 (ΦΔΚ Α201/20.11.1987) 

 

 

Ν.∆.86/69 (πεπιέσονηαι Νόμοι, Βαζιλικά και 

Πποεδπικά Γιαηάγμαηα, Αναγκαζηικοί Νόμοι 
και Υποςπγικέρ Αποθάζειρ) καλύπηει θέμαηα 

όπυρ: εκσεπζώζειρ, καηαλήτειρ, ςλοηομίερ, 
θήπα, μεηαθοπά δαζικών πποφόνηυν, 
πηηίνεςζη, δαζική ανατςσή, δαζοηεσνικά 
έπγα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Γ. 67/81 (ΦΔΚ Α23/30.01.1981) 

 

 

Ν.177/75 (ΦΔΚ Α205/27.09.1975) 
 

 

Π.Γ. 575/80 (ΦΔΚ Α157) 
 

Π.Γ. 963/79 (ΦΔΚ Α271/08.12.1979) 
 

 

 

Π.Γ. 126/86 (ΦΔΚ Α44/1986) 

«Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» 

 

 

«Δηδηθό  Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ 

θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Καηαζηεκάησλ 

Κξάηεζεο» 

 

 

Νόκνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
 

 

«Πεξί Πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ 

ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο Υώξαο» 
 

«Βνζθόηνπνη θαη ξύζκηζε δεηεκάησλ 

ζρεηηθώλ κε θηελνηξνθηθή απνθαηάζηαζε θαη κε άιιεο παξαρσξήζεηο 

θαζώο θαη ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ δαζηθέο 
εθηάζεηο» 
 

«Γηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

 

Βαζηθό λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ ηζρύεη ζηε 

ρώξα καο θαη αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ 

εθηάζεσλ. Φπζηθά, πξώηα απ’ όια ηζρύεη ην 

ύληαγκα θαη ηα άξζξα 24 θαη 117 ηα νπνία 

θαηνρπξώλνπλ ζπληαγκαηηθά ηελ πξνζηαζία 

ησλ δαζώλ. Σν Ν.∆.86/69 θσδηθνπνίεζε ηνπο 

κέρξη ηόηε ηζρύνληεο Νόκνπο. Απηνί είλαη: Ο 

Ν. 4173/29 ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην Π.∆. 

ηεο 19-11-1928 όπνπ γίλεηαη γηα πξώηε θνξά 

ιόγνο πεξί αεηθνξίαο ησλ θαξπώζεσλ. Ο Ν. 

2204/40 “πεξί δαζηθήο θνξνινγίαο”. Ο Α.Ν. 

856/37 πνπ αθνξά ηηο πξνζηαηεπόκελεο 

πεξηνρέο θαη πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.∆. 

996/71 θαη ηζρύεη κέρξη ζήκεξα. Με απηνύο 

ηνπο Νόκνπο ηδξύζεθαλ νη 10 Δζληθνί Γξπκνί, 

ηα 19 αηζζεηηθά δάζε θαη ηα 50 δηαηεξεηέα 

κλεκεία ηεο θύζεο 

“Πεξί πξνζηαζίαο  ηεο απηνθπνύο ρισξίδαο 

θαη άγξηαο παλίδαο” 
 

“Πεξί αληηθαηαζηάζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν.∆.86/69” 
 

“Πεξί θεξύμεσο ηδηαηηέξσο επαίζζεησλ ζε 

ππξθαγηέο πεξηνρώλ” 
 

“Πεξί εθπνηήζεσο παξαγόκελσλ δαζηθώλ 

πξντόλησλ” 
 

“Πεξί δηαδηθαζίαο παξαρώξεζεο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο 

ησλ δαζώλ” 



 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 
 

 

Π4.1 Αριθμοδείκηες κερδοθορίας επιτειρήζεων ηοσ κλάδοσ (2002-2006) 

Δπφνσμία 2002       2003       2004      2005       2006 

Περιθώριο Μικηού Κέρδοσς (%)  

 

 

ΜΟΓ 

ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 0,00 -41,12 -13,06 -11,26 4,95 -12,10 

ΒΗΟΑΔΡΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ Α.Δ. 

ΓΚΑΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. 

 - 

37,18 

26,29 

53,12 

23,91 

62,82 

27,10 

14,20 

25,63 

28,18 

25,73 

39,10 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 0,00 -69,10 -23,32 -35,14 -8,61 -27,23 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΤΒΟΗΑ Α.Β.&Δ.Δ. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΕΑΡΑΚΔ Α.Β.&E.E. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 

14,71 

-2,49 

-5,85 

0,00 

36,06 

25,68 

23,06 

17,54 

43,29 

43,27 

36,27 

41,29 

44,34 

35,51 

33,17 

44,76 

50,49 

44,85 

38,72 

49,32 

37,78 

29,36 

25,07 

30,58 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΗΗ Α.Β.Δ.Δ. 0,00 0,00 -115,67 43,68 48,72 -4,65 

ΤΝΟΛΟ 9 

ΤΝΟΛΟ 

5,44 

1,69 

7,95 

20,54 

10,98 

12,12 

21,82 

28,96 

31,36 

33,78 

15,51 

19,42 
 

ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 

Περιθώριο Λειηοσργικού Κέρδοσς (%)  

-2150845,45 -72,88 -23,84 

 

-29,41 

 

-6,24 -430195,56 

ΒΗΟΑΔΡΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ Α.Δ. 

ΓΚΑΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. 

 - 

-0,13 

8,48 

4,81 

13,57 

-0,44 

18,52 

1,86 

18,66 

2,37 

14,81 

1,69 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 0,00 -98,97 -33,81 -53,37 -21,67 -41,56 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΤΒΟΗΑ Α.Β.&Δ.Δ. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΕΑΡΑΚΔ Α.Β.&E.E. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 

-11,48 

-32,26 

-23,72 

0,00 

14,93 

-0,76 

16,80 

2,52 

40,11 

35,97 

38,87 

8,06 

34,90 

33,62 

33,78 

32,15 

52,13 

46,48 

44,86 

37,62 

26,12 

16,61 

22,12 

16,07 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΗΗ Α.Β.Δ.Δ. 0,00 0,00 -116,79 31,19 42,71 -8,58 

ΤΝΟΛΟ 9  -268864,13 -13,90 -4,26 11,47 24,10 -48880,82 

ΤΝΟΛΟ -112525,23 -1,84 -1,28 10,64 19,32 -26870,29 
 

ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 

Περιθώριο Καθαρού Κέρδοσς (%)  

-2150845,45 -37,25 10,52 

 

0,95 

 

15,68 -430171,11 

ΒΗΟΑΔΡΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ Α.Δ.  - 16,66 26,42 29,39 31,34 25,95 

ΓΚΑΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ.            0,05 -5,13 1,41 1,84 2,75 0,18 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 0,00 -56,92 -5,47 -15,09 6,35 -14,23 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΤΒΟΗΑ Α.Β.&Δ.Δ. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΕΑΡΑΚΔ Α.Β.&E.E. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 

14,66 

-3,57 

8,14 

0,00 

36,83 

24,09 

41,69 

4,72 

40,11 

35,97 

38,87 

8,06 

34,90 

33,62 

33,78 

32,15 

52,13 

46,48 

44,86 

37,62 

35,73 

27,32 

33,47 

16,51 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΗΗ Α.Β.Δ.Δ. 0,00 0,00 -116,79 31,19 42,71 -8,58 

ΤΝΟΛΟ 9  -268853,27 2,74 4,34 20,30 31,10  -48870,45 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΟ∆: Μέσος Όρος Δεικτών 

-112515,85 13,21 9,35 20,27 28,84  -26859,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ICAP, Δημοσιεσμένοι ισολογισμοί 



 

 

Π4.2 Αριθμοδείκηες αποδοηικόηηηας επιτειρήζεων ηοσ κλάδοσ (2002-2006) 

 

Δπφνσμία 2002     2003     2004     2005     2006 

Αποδοηικόηηηα Ιδίοσ Κεθαλαίοσ (%) 

ΜΟ∆ 

ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. -1,26 -5,19 2,41 0,21 4,05 0,04 

ΒΗΟΑΔΡΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ Α.Δ. - 8,54 11,32 13,59 11,00 11,11 

ΓΚΑΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. 0,11 -13,54 6,79 31,40 30,97 11,15 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. -1,33 -8,62 -0,99 -3,20 1,53 -2,52 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 3,28 11,64 18,91 13,72 26,52 14,81 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΤΒΟΗΑ Α.Β.&Δ.Δ. -0,84 7,64 21,04 15,61 28,22 14,33 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΕΑΡΑΚΔ Α.Β.&E.E. 1,24 8,83 13,24 9,44 16,48 9,85 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 0,00 1,12 8,51 28,32 29,39 13,47 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΗΗ Α.Β.Δ.Δ. 0,00 0,00 -10,05 22,68 28,46 8,22 

ΤΝΟΛΟ 9 

ΤΝΟΛΟ 

0,15 

-5,55 

1,16 

0,06 

7,91 14,64 19,62 

7,53 12,55 16,83 

8,70 

6,29 

Αποδοηικόηηηα Απαζτολούμενοσ Κεθαλαίοσ (%)  

ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. -0,81 -3,82 1,84 

 

0,17 

 

3,40 

 

0,16 

ΒΗΟΑΔΡΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ Α.Δ.  - 5,72 8,03 10,23 7,96 7,99 

ΓΚΑΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. 0,11 -13,08 6,59 30,16 29,16 10,59 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. -0,82 -6,18 -0,70 -2,37 1,20 -1,77 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 2,36 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΤΒΟΗΑ Α.Β.&Δ.Δ. -0,52 

8,57 

4,92 

8,68 

7,71 

7,34 16,48 

6,92 14,44 

8,69 

6,69 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΕΑΡΑΚΔ Α.Β.&E.E. 1,03 7,47 7,45 5,75 11,04 6,55 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 0,00 0,65 1,53 6,88 9,53 3,72 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΗΗ Α.Β.Δ.Δ. 0,00 0,00 -1,95 5,32 9,16 2,51 

ΤΝΟΛΟ 9 0,17 0,47 4,35 7,82 11,37 4,84 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΟ∆: Μέσος Όρος Δεικτών 

-151,86 -1,61 3,16 6,60 11,00 -26,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ICAP, Δημοσιεσμένοι ισολογισμοί 



 

 

Π4.3 Αριθμοδείκηες ρεσζηόηηηας επιτειρήζεων ηοσ κλάδοσ (2002-2006) 

 

Δπφνσμία 2002     2003     2004     2005     2006 

Γενική Ρεσζηόηηηα 

ΜΟ∆ 

ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 0,30 2,12 3,33 3,29 4,66 2,74 

ΒΗΟΑΔΡΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ Α.Δ.  - 1,14 1,25 1,35 0,69 1,11 

ΓΚΑΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 

1,31 

0,26 

1,18 

1,68 

1,08 

0,70 

1,02 

2,31 

1,05 

3,01 

1,13 

1,59 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 2,15 1,70 2,00 1,95 2,28 2,02 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΤΒΟΗΑ Α.Β.&Δ.Δ. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΕΑΡΑΚΔ Α.Β.&E.E. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 

2,30 

3,51 

0,23 

1,73 

2,27 

0,65 

1,69 

4,41 

0,40 

1,82 

3,80 

0,64 

1,65 

3,56 

1,30 

1,84 

3,51 

0,64 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΗΗ Α.Β.Δ.Δ. 

ΤΝΟΛΟ 9 

188,18 162,35 

24,78 19,42 

1,06 

1,77 

1,65 

1,98 

2,02 71,05 

2,25 10,04 

ΤΝΟΛΟ 
 

ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 

10,10 

Άμεζη Ρεσζηόηηηα 

0,28 

6,87 
 

1,73 

3,85 
 

2,94 

2,69 
 

0,27 

2,92 
 

0,46 

5,29 
 

1,14 

ΒΗΟΑΔΡΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ Α.Δ.  - 1,14 1,23 1,34 0,69 1,10 

ΓΚΑΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 

0,66 

0,23 

0,36 

1,36 

0,59 

0,59 

0,62 

0,26 

0,47 

0,32 

0,54 

0,55 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 1,64 1,68 1,16 1,82 2,17 1,69 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΤΒΟΗΑ Α.Β.&Δ.Δ. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΕΑΡΑΚΔ Α.Β.&E.E. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 

0,85 

3,32 

0,23 

1,66 

2,25 

0,65 

1,52 

4,35 

0,22 

1,78 

3,77 

0,33 

1,60 

3,53 

1,29 

1,48 

3,44 

0,54 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΗΗ Α.Β.Δ.Δ. 188,18 161,83 0,16 1,16 1,68 70,60 

ΤΝΟΛΟ 9 24,42 19,18 1,42 1,26 1,36 9,53 

ΤΝΟΛΟ 
 

ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 

9,92 

Σαμειακή Ρεσζηόηηηα 

0,01 

6,70 
 

0,15 

3,39 
 

0,07 

2,00 
 

0,02 

2,10 
 

0,21 

4,83 
 

0,09 

ΒΗΟΑΔΡΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ Α.Δ.  - 0,17 0,42 0,38 0,21 0,29 

ΓΚΑΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 

0,14 

0,00 

0,08 

0,11 

0,03 

0,05 

0,05 

0,01 

0,05 

0,13 

0,07 

0,06 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 0,03 0,88 1,05 1,46 1,67 1,02 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΤΒΟΗΑ Α.Β.&Δ.Δ. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΕΑΡΑΚΔ Α.Β.&E.E. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 

0,08 

1,96 

0,16 

1,26 

1,84 

0,00 

1,30 

0,27 

0,13 

1,45 

2,26 

0,21 

1,33 

2,27 

0,72 

1,08 

1,72 

0,24 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΗΗ Α.Β.Δ.Δ. 186,50 12,39 0,11 0,93 1,56 40,30 

ΤΝΟΛΟ 9  

ΤΝΟΛΟ 
ΜΟ∆: Μέσος Όρος Δεικτών 

23,61 

9,35 

1,88 

0,76 

0,38 

1,10 

0,75 

0,98 

0,91 

1,20 

5,50 

2,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ICAP, Δημοσιεσμένοι ισολογισμοί 



 

 

Π4.4 Αριθμοδείκηες τρημαηοοικονομικής διάθρωζης επιτειρήζεων ηοσ κλάδοσ (2002-2006) 

 

Δπφνσμία 2002     2003     2004     2005     2006 ΜΟ∆ 

σνολικές Τποτρεώζεις Προς Ίδια Κεθάλαια (:1)  

ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 1,28 0,45 0,40 

 

0,39 

 

0,29 

 

0,56 

ΒΗΟΑΔΡΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ Α.Δ.  - 0,98 0,66 0,56 0,75 0,74 

ΓΚΑΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. 1,76 3,75 8,56 15,18 10,20 7,89 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 1,73 0,51 0,79 0,48 0,39 0,78 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 0,61 0,66 1,53 1,13 0,80 0,95 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΤΒΟΗΑ Α.Β.&Δ.Δ. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΕΑΡΑΚΔ Α.Β.&E.E. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΗΗ Α.Β.Δ.Δ. 

ΤΝΟΛΟ 9 

ΤΝΟΛΟ 

0,73 

0,25 

1,27 

0,00 

0,95 

1,37 

0,74 

0,32 

1,41 

0,00 

0,98 

1,33 

1,96 

0,83 

5,85 

4,39 

2,77 

1,90 

1,54 

0,75 

4,02 

3,64 

3,08 

2,07 

1,27 

0,63 

2,62 

2,45 

2,16 

1,86 

1,25 

0,56 

3,03 

2,10 

1,99 

1,71 

Μεζομακροπρόθεζμες Τποτρεώζεις Προς Ίδια Κεθάλαια (:1)  

ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 0,55 0,36 0,31 

 

0,26 

 

0,19 

 

0,33 

ΒΗΟΑΔΡΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ Α.Δ.  - 0,49 0,41 0,33 0,38 0,40 

ΓΚΑΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 

0,00 

0,61 

0,04 

0,39 

0,03 

0,41 

0,04 

0,35 

0,06 

0,28 

0,03 

0,41 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 0,39 0,36 1,18 0,87 0,61 0,68 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΤΒΟΗΑ Α.Β.&Δ.Δ. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΕΑΡΑΚΔ Α.Β.&E.E. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΗΗ Α.Β.Δ.Δ. 

ΤΝΟΛΟ 9 

ΤΝΟΛΟ 

0,60 

0,20 

0,00 

0,00 

0,30 

0,41 

0,55 

0,18 

0,73 

0,00 

0,35 

0,49 

1,73 

0,78 

4,55 

4,15 

1,51 

1,18 

1,26 

0,64 

3,12 

3,26 

1,13 

0,98 

0,95 

0,49 

2,09 

2,11 

0,80 

0,97 

1,02 

0,46 

2,10 

1,90 

0,81 

0,80 

Κάλσυη Υρημαηοοικονομικών Γαπανών (:1)  

ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ.   -  - 2,30 

 

1,13 

 

3,65 

 

2,36 

ΒΗΟΑΔΡΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ Α.Δ.  - 2,18 4,22 5,73 8,13 5,07 

ΓΚΑΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. 1,03 - 1,41 10,64 2,03 3,78 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. - - - - 1,74 1,74 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 1,68 3,54 5,22 5,87 20,73 7,41 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΤΒΟΗΑ Α.Β.&Δ.Δ. - 2,06 3,57 10,10 12,61 7,09 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΕΑΡΑΚΔ Α.Β.&E.E. 1,42 6,59 6,15 0,00 554,25 113,68 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΗΗ Α.Β.Δ.Δ. 

0,00 

0,00 

1,99 

0,00 

1,23 2,91 

3,34 

3,75 

4,72 

1,98 

2,02 

ΤΝΟΛΟ 9 0,83 2,73 3,44 4,97 67,96 15,98 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΟ∆: Μέσος Όρος Δεικτών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,47 7,49 16,92 57,61 82,61 33,22 
 

Πηγή: ICAP, Δημοσιεσμένοι ισολογισμοί 



 

 

Π4.5 Ομαδοποιημένος ιζολογιζμός επιτειρήζεων ηοσ κλάδοσ (2005-2006) 

 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ 

Λογαριαζμός   2005           2006        Γιαθορά 

313.643.670 346.065.021 -32.421.351 

Ποζοζηό 

-9,37 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 174.130.850 149.033.527 25.097.323 16,84 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 1.979.189 1.810.533 168.656 9,32 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΣΑΜΔΗΟ & ΚΑΣΑΘΔΔΗ 

56.932.014 50.023.229 

41.370.763 35.272.338 

6.908.785 

6.098.425 

13,81 

17,29 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 413.925.636 433.171.121 -19.245.485 -4,44 

Η∆ΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΜΔΣΟΥΗΚΟ/ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

214.310.316 205.563.410 

144.145.848 140.119.968 

8.746.906 

4.025.880 

4,26 

2,87 

ΜΑΚΡΟ. & ΜΔΟ. ΤΠΟΥ. ΤΝ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 136.738.741 168.688.186 -31.949.445 -18,94 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 62.876.579 58.919.527 3.957.052 6,72 

ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΠΛΖΡΩΣ./ ΚΔΡ∆Ζ ΠΡΟ ΓΗΑΝΟΜΖ 2.250.195 1.799.363 450.832 25,6 

ΠΩΛΖΔΗ 81.448.262 75.826.178 5.622.084 7,41 

ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΘΔΝΣΩΝ 52.395.562 53.848.507 -1.452.945 -2,7 

ΜΗΚΣΟ ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ 29.052.699 21.977.671 7.075.028 32,19 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ & ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣ.ΔΟ∆Α 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ  ΓΑΠΑΝΔ 

ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟ∆Α 

8.894.594 

6.649.548 

6.031.665 

3.250.530 

6.954.377 

5.960.832 

5.644.064 

-304.829 

70.833 

173,64 

-4,38 

1,19 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ 25.266.082 12.312.992 12.953.090 105,2 

ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟ∆Α 

ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟ∆Α 

7.138.463 

162.620 

6.924.109 

167.889 

214.354 

-5.269 

3,1 

-3,14 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΒΔΔΩΝ 

ΚΟΣΟΛΟΓΖΘΔΗΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 

28.498.059 32.505.535 -4.007.476 

28.368.019 32.389.286 -4.021.267 

-12,33 

-12,42 

ΜΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΘΔΗΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 130.040 116.249 13.791 11,86 

ΚΔΡ∆Ο ΠΡΟ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟ∆ΖΜΑΣΟ 32.111.888 18.952.969 13.158.919 69,43 

ΚΑΘΑΡΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ 
 

ΑΠΟ∆ΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Η∆ΗΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ (1) 

ΑΠΟ∆ΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΠΑΥ.ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ (1) 

ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡ∆ΟΤ 

ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ ΚΔΡ∆ΟΤ 

ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡ∆ΟΤ 

ΓΔΝΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

ΑΜΔΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

ΥΔΖ ΞΔΝΩΝ ΠΡΟ Η∆ΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ Δ 000 EURO  

ΑΠΑΥΟΛ.ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ 000 EURO  

Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΔΗΠΡΑΞ.ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 

2.232.851 
 

14,98 

9,15 

35,67 

27,97 

36,71 

1,59 

1,7 

0,93 

37.405 

351.049 

83 

1.800.491 
 

9,22   

5,6   

28,98 

15,57 

23,17 

1,48 

1,2 

1,11 

28.186  

374.251  

80 

432.360 24,1 

Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΔΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΖΘ./ΠΗΣΩΣ. 59 68 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ 
 

*** ΓΔΙΓΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ *** 

σε € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

27 

12 
 

27   

 

Πηγή: ICAP, Δημοσιεσμένοι ισολογισμοί 



 

 

Π4.6 Ομαδοποιημένος ιζολογιζμός κερδοθόρων επιτειρήζεων ηοσ κλάδοσ (2005-2006) 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ 

Λογαριαζμός    2005          2006         Γιαθορά 

299.764.749 291.590.989 8.173.760 

Ποζοζηό 

2,8 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 163.422.025 120.161.825 43.260.200 36 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 1.979.189 1.763.934 215.255 12,2 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΣΑΜΔΗΟ & ΚΑΣΑΘΔΔΗ 

49.312.918 40.504.378 

40.803.526 34.789.847 

8.808.540 

6.013.679 

21,75 

17,29 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

Η∆ΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΜΔΣΟΥΗΚΟ/ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΜΑΚΡΟ. & ΜΔΟ. ΤΠΟΥ. ΤΝ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

391.860.383 368.649.146 23.211.237 

205.821.269 166.406.469 39.414.800 

129.631.620 108.810.968 20.820.652 

127.177.275 151.803.698 -24.626.423 

6,3 

23,69 

19,13 

-16,22 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 58.861.839 50.438.980 8.422.859 16,7 

ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΠΛΖΡΩΣ./ ΚΔΡ∆Ζ ΠΡΟ ΓΗΑΝΟΜΖ 2.250.195 1.799.363 450.832 25,6 

ΠΩΛΖΔΗ 78.978.818 66.203.668 12.775.150 19,3 

ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΘΔΝΣΩΝ 

ΜΗΚΣΟ ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ 

50.116.099 43.122.638 

28.862.718 23.081.029 

6.993.461 

5.781.689 

16,22 

25,5 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ & ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣ.ΔΟ∆Α 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 

ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟ∆Α 

8.805.164 

5.828.046 

5.729.706 

3.045.929 

5.374.971 

3.777.325 

5.759.235 

453.075 

1.952.381 

189,8 

8,43 

51,69 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ 26.110.132 16.974.662 9.135.470 53,82 

ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟ∆Α 

ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟ∆Α 

6.896.229 

157.860 

3.800.352 

118.641 

3.095.877 

39.219 

81,46 

33,6 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΒΔΔΩΝ 

ΚΟΣΟΛΟΓΖΘΔΗΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 

ΜΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΘΔΗΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 

26.953.614 23.368.088 

26.869.806 23.368.088 

83.808 0 

3.585.526 

3.501.718 

83.808 

15,34 

14,99 

ΚΔΡ∆Ο ΠΡΟ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟ∆ΖΜΑΣΟ 32.764.695 20.656.378 12.108.317 58,62 

ΚΑΘΑΡΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ 
 

ΑΠΟ∆ΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Η∆ΗΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ (1)  

ΑΠΟ∆ΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΠΑΥ.ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ (1) 

ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡ∆ΟΤ 

ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ ΚΔΡ∆ΟΤ 

ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡ∆ΟΤ 

ΓΔΝΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

ΑΜΔΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

ΥΔΖ ΞΔΝΩΝ ΠΡΟ Η∆ΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ Δ 000 EURO  

ΑΠΑΥΟΛ.ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ 000 EURO  

Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΔΗΠΡΑΞ.ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 

2.232.851 
 

15,92 

9,84 

36,54 

29,74 

38,68 

1,56 

1,13 

0,90 

33.233 

332.998 

85 

1.800.491 
 

12,41  

6,49   

34,86 

24,51 

29,52 

1,53 

1,15 

1,22 

26.619  

318.210  

83 

432.360 24,1 
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Πηγή: ICAP, Δημοσιεσμένοι ισολογισμοί 



 

 

Π4.7 Ομαδοποιημένος ιζολογιζμός ζημιογόνων επιτειρήζεων ηοσ κλάδοσ (2005-2006) 

 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ 

Λογαριαζμός 2005            2006        Γιαθορά 

13.878.921 54.474.032 -40.595.111 

Ποζοζηό 

-74,52 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 10.708.825 28.871.702 -18.162.877 -62,91 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 0 46.599 -46.599 -100 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 7.619.096 9.518.851 -1.899.755 -19,96 

ΣΑΜΔΗΟ & ΚΑΣΑΘΔΔΗ 567.237 482.491 84.746 17,56 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

Η∆ΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΜΔΣΟΥΗΚΟ/ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΜΑΚΡΟ. & ΜΔΟ. ΤΠΟΥ. ΤΝ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

22.065.253 64.521.975 -42.456.722 

8.489.047 39.156.941 -30.667.894 

14.514.228 31.309.000 -16.794.772 

9.561.466 16.884.488 -7.323.022 

-65,8 

-78,32 

-53,64 

-43,37 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΠΛΖΡΩΣ./ ΚΔΡ∆Ζ ΠΡΟ ΓΗΑΝΟΜΖ 

ΠΩΛΖΔΗ 

4.014.740 

0 

2.469.444 

8.480.547 -4.465.807 

0  0  

9.622.510 -7.153.066 

-52,66 
 

-74,34 

ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΘΔΝΣΩΝ 

ΜΗΚΣΟ ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ 

2.279.463 10.725.869 -8.446.406 

189.981 -1.103.358 1.293.339 --- 

-78,75 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ & ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣ.ΔΟ∆Α 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 

89.430 

821.502 

204.601 

1.579.406 

-115.171 

-757.904 

-56,29 

-47,99 

ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟ∆Α 301.959 2.183.507 -1.881.548 -86,17 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ -844.050 -4.661.670 3.817.620 -81,89 

ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟ∆Α 242.234 3.123.757 -2.881.523 -92,25 

ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟ∆Α 4.760 49.248 -44.488 -90,33 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΒΔΔΩΝ 

ΚΟΣΟΛΟΓΖΘΔΗΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 

1.544.445 

1.498.213 

9.137.447 -7.593.002 

9.021.198 -7.522.985 

-83,1 

-83,39 

ΜΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΘΔΗΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 46.232 116.249 -70.017 -60,23 

ΚΔΡ∆Ο ΠΡΟ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟ∆ΖΜΑΣΟ 

ΚΑΘΑΡΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ 
 

ΑΠΟ∆ΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Η∆ΗΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ (1) 

ΑΠΟ∆ΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΠΑΥ.ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ (1) 

ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡ∆ΟΤ 

ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ ΚΔΡ∆ΟΤ 

ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡ∆ΟΤ 

ΓΔΝΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

ΑΜΔΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

ΥΔΖ ΞΔΝΩΝ ΠΡΟ Η∆ΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ Δ 000 EURO  

ΑΠΑΥΟΛ.ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ 000 EURO  

Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΔΗΠΡΑΞ.ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 

-652.807 -1.703.409 

0 0 
 

-7,69 -4,35  

-3,62 -3,4   

7,69 --- 

-32,99 -47,44 

-23,56 -14,43 

2,4 1,18 

2,04 1,18 

1,60 0,65 

4.171 1.567  

18.050 56.041  

28 62 

1.050.602 

0 

-61,68 
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Πηγή: ICAP, Δημοσιεσμένοι ισολογισμοί 
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