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Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κηα επηζθφπεζε ηνπ ζεκαληηθνχ ρψξνπ ηεο 

ελέξγεηαο ελψ παξάιιεια εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ηνπ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

αλζξψπνπ. ήκεξα, είλαη επξέσο απνδεθηή απφ ηελ ζπληξεπηηθή πιεηνςεθία ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ε παξαδνρή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ην νπνίν 

απνδίδεηαη ζηελ ππεξβνιηθή έθιπζε αεξίσλ ξχπσλ. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπλελλφεζε θαη ε ζπλεξγαζία ζε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, ψζηε 

ζπληνληζκέλα λα γίλεη κηα ζπλνιηθή πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο πξνηνχ λα είλαη πνιχ 

αξγά. 

ην Κεθάιαην 1 πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαη δίλεηαη κηα πξψηε 

εηθφλα ησλ πθηζηακέλσλ ζπλζεθψλ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

επελδχζεσλ ζε ΑΠΔ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο, σο έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν θαη 

έλα απνδνηηθφ ηξφπν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

ην Κεθάιαην 2 γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζφηη αλ θαη 

είλαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε, είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηεί κε κεγαιχηεξε 

ζαθήλεηα. Παξάιιεια ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ 

κε ηξφπν πνπ λα ζπκπνξεχεηαη κε ην πεξηβάιινλ θαη λα κελ ην επηβαξχλεη. 

ην Κεθάιαην 3 πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλάιπζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζε εζληθή 

θαη παγθφζκηα θιίκαθα. Παξάιιεια, γίλνληαη θάπνηεο δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ελψ εμεηάδεηαη θαη ε ζπζρέηηζε 

ηνπ κε ηελ εμέιημε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ. Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ην 

εζληθφ θαη παγθφζκην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο ΑΠΔ, αλαθέξνληαη νη 

πεξηνξηζκνί πνπ απηφ εηζήγαγε θαη ηηο θπξψζεηο ηηο νπνίεο πξνβιέπεη.    

ην Κεθάιαην 4 αλαιχνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ είλαη γλσζηέο ζήκεξα θαη επηηξέπνπλ 

ηελ κεηαηξνπή ησλ αλαλεψζηκσλ πφξσλ ηεο γήο (άλεκνο, ειηαθή αθηηλνβνιία, 

έδαθνο) ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Δπηπιένλ, γίλεηαη θάπνηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο απηέο δηαθξίλνληαη θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε 

πεξίπησζεο. 

ην Κεθάιαην 5 εμεηάδεηαη ε ζχλδεζε πνπ έρεη ε αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ κε ηηο 

παξαγφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο. Καηαξράο, δεδνκέλεο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ 



 
 

ππνινγηζκνχ θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ κε ζπλαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

εκπιέθνληαη, δίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηνπ νλνκαζηηθνχ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ. 

Δπηπξφζζεηα, κε βάζε ηελ παγθφζκηα εκπεηξία, ππνινγίδνληαη  νη ζέζεηο εξγαζίαο 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ελψ γίλνληαη θαη θάπνηεο εθηηκήζεηο βάζε ζελαξίσλ, γηα ηελ 

πξννπηηθή πνπ έρεη ε αλάπηπμε κηαο πξάζηλεο νηθνλνκίαο ηα επφκελα ρξφληα.  

ην Κεθάιαην 6 πξαγκαηνπνηείηαη κηα νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζηελ Διιάδα. ηελ αξρή αλαιχεηαη 

ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ θαη νη παξαδνρέο νη νπνίεο ζα ιεθζνχλ. ηελ ζπλέρεηα 

ππνινγίδεηαη ε εηθνζαεηήο ρξεκαηνξξνή θαη κεξηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ 

ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο. Σα παξαπάλσ ζα εθαξκνζηνχλ γηα δχν 

πεξηπηψζεηο, κία κηθξήο θαη κία κεγάιεο θιίκαθαο, δηαθνξνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη  

άιισζηε απφ ην ίδην ην ζεζκηθφ πιαίζην. 

Σέινο, ζην Κεθάιαην 7, εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

πνξεία ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο κηαο πξάζηλεο 

νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα πην εθηελήο αλαθνξά ζηα θσηνβνιηατθά, κε βάζε 

θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ αμηνινγήζεσλ, ελψ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη 

θάπνηεο εθηηκήζεηο γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε ηνπ ρψξνπ.  
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1. Δηζαγσγή 

ηελ επνρή καο, είλαη απμαλφκελε ε αλεζπρία γηα ηηο πεξηβαιινληνιηθέο ζπλέπεηεο  

ηεο παξνπζίαο ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ πιαλήηε. Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ηα αθξαία 

θαηξηθά θαηλφκελα, νη πιεκκχξεο θ.α., παξνπζηάδνπλ πιένλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

θαη έληαζε απφ φηη ζην παξειζφλ, θάηη πνπ πξνβιεκαηίδεη έληνλα δηεζλψο ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη φρη κφλν. Σα θαηλφκελα απηά, νθείινληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζε νξηζκέλνπο θξίζηκνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ, φπσο νη δξάζεηο ζε ζέκαηα 

παξαγσγήο, ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, πνπ μεθίλεζαλ κε ηελ βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε θαη εληείλνληαη θιηκαθνχκελεο απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα.  

ηηο κέξεο καο, ν ηξφπνο δσήο έρεη δηαθνξνπνηεζεί ξηδηθά. Μηα ζεηξά κεραλεκάησλ 

θαη ζπζθεπψλ, ζπλήζσο ελεξγνβφξσλ, έξρνληαη λα θαιχςνπλ ηηο θαηαλαισηηθέο 

αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Γπζηπρψο 

φκσο, ζηνλ βσκφ ηνπ θέξδνπο, δελ εμεηάζηεθε πνηέ κε κεγάιε πξνζνρή, ε επίδξαζε 

ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο, ζην θιίκα ηεο γεο. Όηαλ 

ζηαδηαθά νη επηπηψζεηο άξρηζαλ λα γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν νξαηέο, μεθίλεζαλ 

νη πξψηεο πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο, νη νπνίεο δπζηπρψο αθφκε θαη 

ζήκεξα δελ πξνρσξάλε κε ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο.   

Γηα λα θαηαζηεί εθηθηή κηα ιχζε, πξνυπφζεζε απνηειεί κηα ζπληεηαγκέλε παγθφζκηα 

πξνζπάζεηα. ε απηφ ην πεδίν, θαηά θνηλή νκνινγία, πξσηνζηαηεί ε επξσπατθή 

έλσζε ε νπνία κε πξσηνβνπιίεο, ζε πνιηηηθφ θπξίσο επίπεδν, πξνσζεί κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπο πεξηβάιινληνο. Δίλαη γεγνλφο φηη νη ξππνγφλεο 

κνξθέο παξαγσγήο ελέξγεηαο πιενλεθηνχλ εμαηηίαο ηνπ κηθξφηεξνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο. Πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη απηφ θαη κε δεδνκέλν φηη ηίπνηα δελ 

ππνζηεξίδεηαη επελδπηηθά αλ είλαη δεκηνγφλν, αλαπηχρζεθαλ πνιηηηθέο πνπ έδηλαλ      

νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηηο πξάζηλεο επελδχζεηο. Παξάιιεια, ζηαδηαθά πξνσζείηαη ε 

εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο, ην νπνίν φηαλ ζπλππνινγίδεηαη 

ζην θφζηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο, επηβαξχλεη ζεκαληηθά ηνπο ξππνγφλνπο θπζηθνχο 

πφξνπο.  

θνπφο ηε παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ηνπ ρψξνπ ηεο ελέξγεηαο δίλνληαο 

έκθαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ηνλ δηέπνπλ. Μειεηνχληαη νη ζπλζήθεο πνπ 

ζπλδένπλ άκεζα ηνλ άλζξσπν κε ηνπο πφξνπο ηεο γεο θαη εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα 
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αλάπηπμεο ηερλνινγηψλ νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξσηνγελή ή δεπηεξνγελή 

ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη ζηελ γε, κέζσ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.  

Χο εθ ηνχηνπ, αλαιχεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ επεθηείλεηαη πιένλ ζε αξθεηέο 

ρψξεο ηεο γεο, ην νπνίν επηδνηεί ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ΑΠΔ. Δπηπξφζζεηα, 

νη ελ ιφγσ επελδχζεηο, θέξνληαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε θαη ζηηο παξαγφκελεο 

απφ απηέο ζέζεηο εξγαζίαο. Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε κηαο 

επέλδπζεο κηθξήο θαη κία κεγάιεο θιίκαθαο, ζε έλα θσηνβνιηατθφ ζηαζκφ κε ηηο 

δεδνκέλεο νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν.   
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2. Πεξηβάιινλ θαη αλάπηπμε 

2.1.  Πεξηβάιινλ 

Σν πεξηβάιινλ απνηειεί έλαλ φξν ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη ζπλήζσο 

γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφο απφ ηνπο απνδέθηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο 

πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ελλνηψλ, ζχλζεησλ θαη πνιχπιεπξσλ, κε απνηέιεζκα λα 

είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί αιιά θαη λα πεξηγξαθεί κε ζαθήλεηα.      

πκβαηηθά νλνκάδνπκε πεξηβάιινλ θάζε ηη πνπ καο πεξηβάιιεη, καο πεξηηξηγπξίδεη, 

θάζε ηη κε ην νπνίν είκαζηε ζπλδεδεκέλνη άκεζα ή έκκεζα, θάζε ηη κε ην νπνίν 

ζπλδέεηαη ε δσή καο θαη θάζε ηη απφ ην νπνίν απηή εμαξηάηαη. Δίλαη κηα ζχλζεηε 

ελφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη κε βηνηηθά ζηνηρεία (π.ρ. 

έδαθνο, αηκφζθαηξα, λεξφ). Δίλαη έλα δπλακηθφ ζχζηεκα πνπ εμειίζζεηαη δηαξθψο 

δηακέζνπ ηεο ακθίδξνκεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην απνηεινχλ (Κέληξα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 2008).  

ηηο κέξεο καο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αληηκεησπίδεη έλα ζχλνιν αιιεινζπλδεφκελσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Η νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, πνπ βαζίζηεθε ζηελ αιφγηζηε θαηαλάισζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ππνβά-

ζκηζε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ κφιπλζε ηνπ αέξα,  ηνπ εδάθνπο θαη 

ηνπ λεξνχ, ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζηξψκαηνο φδνληνο, ηελ εμάληιεζε ησλ νξπθηνχ 

πφξσλ θαη ηελ δηαζάιεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ γήηλνπ θιίκαηνο κέζσ ησλ ηεξάζηησλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

Οη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ηελ αλζξσπφηεηα ζε απηφ ην ζεκείν, ζχκθσλα κε ηνπο 

πεξηβαιινληνιφγνπο, πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ (Miller, 1999): 

 ζηελ κεγάιε πιεζπζκηαθή αχμεζε 

 ζηελ θηψρεηα  

 ζηελ θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ ζηελ θχζε θαη ηελ ηδηνηειή ρξήζε ηεο γηα 

ίδηνλ φθεινο  

 ζηελ επξχηαηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο θζελψλ αιιά θαη ζπρλά επηβιαβψλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ 

 ζηελ ηαρεία θαη απεξίζθεπηε ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ, αδηαθνξψληαο γηα ηηο 

επηπηψζεηο ησλ ξχπσλ θαη απνβιήησλ ηνπο 
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 ζηελ αδπλακία ελζσκάησζεο κνξθψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ ζέβνληαη 

ην πεξηβάιινλ 

 ζηελ απνηπρία δηαζχλδεζεο ηεο δαπάλεο ρξήζεο ησλ πφξσλ κε ηελ 

πεξηβαιινληηθφ θφζηνο πνπ πξνθαινχλ 

 

2.2.  Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

χκθσλα κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, θπζηθφο πφξνο είλαη νηηδήπνηε ιακβάλεηαη 

απφ ην πεξηβάιινλ. Κάπνηνη θπζηθνί πφξνη, φπσο ν ήιηνο, ν αέξαο, ην επηθαλεηαθφ 

λεξφ, ην έδαθνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άκεζα απφ ηνλ άλζξσπν. Κάπνην 

άιινη θπζηθνί πφξνη φπσο ην πεηξέιαην, ηα κέηαιια, ηα πεηξψκαηα δελ δηαηίζεληαη 

άκεζα, νη πνζφηεηεο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ελψ γίλνληαη αμηνπνηήζηκα κε ηελ 

εθαξκνγή δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο δελ είλαη πάληα αβιαβείο. 

Έλα αεηθφξν ζχζηεκα είλαη απηφ πνπ επηβηψλεη θαη ιεηηνπξγεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

ν ξπζκφο αλάισζεο ησλ θπζηθψλ ηνπ πφξσλ λα κελ ππεξβαίλεη ηνλ ξπζκφ 

αλαλέσζεο ηνπο, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε θάζε 

πεξηνρή ηεο γήο, νθείιεη λα είλαη ειεγρφκελε θαη πεξηνξηζκέλε ε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

θπζηθνχ πινχηνπ απφ ηνλ άλζξσπν . 

Η αεηθφξνο θνηλσλία ρεηξίδεηαη ηελ νηθνλνκία ηεο θαη ην πιεζπζκηαθφ ηεο κέγεζνο 

ρσξίο λα μεπεξλά ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ πιαλήηε λα εμηζνξξνπεί 

ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, λα αλαλεψλεη ηνπο πφξνπο ηεο θαη λα δηαηεξεί δσή 

γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ηθαλνπνηεί ηηο 

αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ ρσξίο λα κεηψλεη ηα θπζηθά απνζέκαηα ηεο γεο θαη ζπλεπψο 

λα ξηζθάξεη ηηο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε.  

Μεξηθέο απφ ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ θνηλσλίαο ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληνιφγνπο είλαη 

(Miller, 1999): 

 Η κείσζε ηεο απψιεηαο χιεο θαη ησλ πεγψλ ελέξγεηαο 

 Η κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο θαη ζηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο 

ησλ απνβιήησλ 

 Η αλαθχθισζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

 Η παξαγσγή εηδψλ κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο 
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 Η αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

 Η δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ πιαλήηε δίλνληαο έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηεο 

ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο 

 Η θαηαλάισζε θπζηθψλ πφξσλ φρη ηαρχηεξα απφ ηνλ ξπζκφ αλαλέσζεο ηνπο 
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3. Δλέξγεηα θαη λνκνζεζία 

 

3.1.  Δλεξγεηαθέο αλάγθεο 

Η παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ελέξγεηα, αθνχ είλαη 

άιισζηε κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πνπ δηαθνξνπνίεζε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ. ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έγηλε ε 

ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηελ αμηνπνίεζε απνθιεηζηηθά κεραληθήο ελέξγεηαο, ε νπνία 

ζπλήζσο νθεηιφηαλ ζηνπο κπο ηνπ αλζξψπνπ, ζηα δψα ή ζηελ κνξθνινγία ηεο γεο, 

ζηελ ρξήζε θαηλνχξησλ κνξθψλ φπσο ε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε ππξεληθή ελέξγεηα, ε 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία θ.α. Δπνκέλσο, πξνεγείηαη νπνηαζδήπνηε ζπδήηεζεο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ, ν θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξνο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ θαη κάιηζηα ην πψο απηέο ζπλδένληαη κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ. 

 

3.1.1. Παγθόζκην επίπεδν 

χκθσλα κε έθζεζε ηνπ EIA (US Energy Information Administration-Γηαρείξηζε 

Δλεξγεηαθήο Πιεξνθφξεζεο Η.Π.Α.) ηνπ 2009, ε εθηίκεζε γηα ηελ παγθφζκηα 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη αχμεζε απφ ηηο 138.329.551.330 ΜWh (472 x 10
15

 

BTU) ηνπ 2006 ζηηο 161.775.238.000 ΜWh (552 x 10
15

 BTU)  ην 2015 θαη ζηηο 

198.702.194.500 MWh (678 x 10
15

 BTU) ην 2030. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηα επφκελα 20 

ρξφληα αλακέλεηαη κηα ζπλνιηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 44%. Να ζεκεησζεί φηη ε 

εθηίκεζε απηή είλαη θαηά 2% κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2008, σο 

απνηέιεζκα ηνπ αλακελφκελνπ κηθξφηεξνπ δείθηε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 
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Δηθόλα 3.1: Δθηίκεζε παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. (Πεγή: EIA,2009)  

Οη ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ, έρνπλ εγθαηεζηεκέλα πιήζνο έξγσλ ππνδνκήο θαη 

ζπλεπαθφινπζα θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

παγθνζκίσο. Η θαηάζηαζε φκσο αλακέλεηαη λα αιιάμεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ, εμαηηίαο ηεο ηαρχηεξεο ηνπ αλακελνκέλνπ αχμεζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο δήηεζεο ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, κε κέιε ηνπ ΟΟΑ, απμάλνληαο 

ην πνζνζηφ ηνπο απφ ην 49% ζην 59%.  

Η Κίλα θαη ε Ιλδία είλαη νη ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο κε κέιε ηνπ ΟΟΑ 

νηθνλνκίεο θαη ζην κέιινλ ζα απνηειέζνπλ θνκβηθά ζεκεία γηα ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο παγθνζκίσο. Απφ ην 1990, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, σο κεξίδην ηεο 

ζπλνιηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο παγθνζκίσο, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαη ζηηο δχν ρψξεο, 

απφ ην 10% ην 1990, ζην 19% ην 2006. Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε αλακέλεηαη πςειή 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ, αλακέλνληαο αχμεζε ηεο ζπκβνιήο 

ηνπο ζην 28% ην 2030. Αληίζεηα, ην κεξίδην ησλ ΗΠΑ ζηελ ζπλνιηθή παγθφζκηα 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο κεηψλεηαη απφ ην 21% ην 2006 ζε πεξίπνπ 17% ην 2030. 
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Δηθόλα 3.2: Καηαλνκή παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (Πεγή: EIA,2009) 

 

3.1.2. Δζληθό επίπεδν 

Αλ θαη ζηελ Διιάδα νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο είλαη πςειέο θαη κάιηζηα ππάξρεη 

εμάξηεζε απφ γεηηνληθέο ρψξεο, ε δηαρείξηζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο είλαη 

θαθή θαη ζπρλά παξαηεξνχληαη ππεξβνιεο θαη ζπαηάιεο. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

ππάξρεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη νη κεηαθνξέο θαη ν νηθηαθφο ηνκέαο. Άιισζηε, 

ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, απνηεινχλ θαη νη κεγάιεο 

δαπάλεο κε ηηο νπνίεο ζπλνδεχνληαη νη εηζαγσγέο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδεηαη ην πην πξφζθαην δειηίνπ ηνπ ΓΔΜΗΔ, ζρεηηθά κε ην ελεξγεηαθφ 

ηζνδχγην ηεο ρψξαο. 
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Πίλαθαο 3.1: Μεληαίν δειηίν ηζνδπγίνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην δηαζπλδεδεκέλν 

ζχζηεκα (Πεγή: ΓΔΜΗΔ) 

 

Η θχξηα εγρψξηα πεγή παξαγσγήο ελέξγεηαο είλαη ν ιηγλίηεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Γεληθά, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο 

εγρψξηαο θαηαλάισζεο (85,7%) θαιχπεηαη απφ νξπθηά θαχζηκα ζηα νπνία θπξηαξρεί 

θπζηθά ν ιηγλίηεο. Η αμηνπνίεζε ηνπ άξρηζε απφ ηηο πξψηεο κεγάιεο κνλάδεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα θαη εμήληα ρξφληα κεηά, ιίγα 

πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη. Σν δε θπζηθφ αέξην, άξρηζε λα αμηνπνηείηαη απφ ην 1996 

ελψ ηα πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα αμηνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηα θνξηία αηρκήο. 

πλνιηθά, ε ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο ρψξαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ην θνηλνηηθφ 

κέζν φξν θαη αγγίδε ην 72% ην 2006, γεγνλφο πνπ αθείιεηαη ζηηο εηζαγσγέο 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ.  

Σν 1995, ε ειιεληθή νηθνλνκία ζηα πιαίζηα ηεο επξσπατθήο έλσζεο, ζεκείσζε κηα 

αμηφινγε αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ θαη ζηελ ζπλέρεηα δηαηεξήζεθε ζε απηά ηα πςειά 

επίπεδα κε κέζε ηηκή πεξίπνπ 3,9% ην ρξφλν γηα ην δηάζηεκα 1996-2006. 
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Δηθόλα 3.3: Αθαζάξηζην Δγρψξην πξντφλ ηελ πεξίνδν 1995-2006 

(Πεγή: Σν ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα, 2009) 

Η ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο απμήζεθε αληίζηνηρα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαηά 

40%. To 2006 δειαδή, ε πλνιηθή Δγρψξηα Καηαλάισζε Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα 

έθηαζε ηα 36.610.000 MWH (31,5 Mtoe) φηαλ ην 1990 ήηαλ 25.917.555 MWH (22,3 

Mtoe). Απηφ ζεκαίλεη φηη ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο, γηα ηα έηε 1995-2006, 

ήηαλ 2,7%. 

Σα ζηεξεά θαχζηκα (θπξίσο ιηγλίηεο) θαη ηα πξντφληα ηνπ πεηξειαίνπ ήηαλ 20,9 Mtoe 

ην 1990 (93,8% ηεο πλνιηθήο Δγρψξηαο Καηαλάισζεο) θαη έθζαζαλ ηα 26,6 Mtoe 

(84,4% ηεο πλνιηθήο Δγρψξηαο Καηαλάισζεο) ην 2006. Σα αέξηα θαχζηκα, ηα νπνία 

επίζεο δελ απνηεινχλ θαζαξή κνξθή ελέξγεηαο, απμήζεθαλ απφ ηα 0,14 Mtoe (0,6% 

ηεο .Δ.Κ.) ην 1990 ζε 2,74 Mtoe ην 2006 (8,7% ηεο .Δ.Κ.). Σν κεξίδην ησλ ΑΠΔ 

παξακέλεη ζηαζεξφ γχξσ ζην 5-5,5% κεηαμχ 1990 (1,1 Mtoe) θαη 2006 (1,8 Mtoe) 

θαη νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο κεγάινπο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο. 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2,4% 

3,6% 3,4% 3,4% 

4,5% 4,2% 
3,4% 

5,6% 
4,9% 

2,9% 

4,5% 
3,9% 

Α
νά

π
τυ

ξη
 

Έτοσ 

Aκαθάριςτο Εγχώριο Προϊόν 



11 
 

 

Δηθόλα 3.4: Καηαλνκή εγρψξηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο  

(Πεγή: Σν ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα,2009) 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ αξρή, νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο ππεξηεξνχλ ηεο 

παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ελεξγεηαθή εμάξηεζε ε νπνία ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο, ζα είλαη αλνδηθή κέρξη ην 2020. πλέπεηα ηεο πςειήο δήηεζεο απνηειεί 

ην γεγνλφο φηη κεηαμχ ηνπ 2004 θαη 2008, δηπιαζηάζζεθε ε αμία ησλ εηζαγσγψλ 

αξγνχ πεηξειαίνπ. ήκεξα πνπ ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ είλαη αθφκε πην πςειή απφ φηη 

ζην παξειζφλ, είλαη απαξαίηεηε κηα επαλεμέηαζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηεο 

ρψξαο.  ε απηφ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί φηη θαη ε ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, θάηη πνπ επεξεάδεηαη  αλάινγα θαη ην 

θφζηνο ησλ αληίζηνηρσλ εηζαγσγψλ. Δπνκέλσο, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαίλεηαη λα 

απμάλεηαη ζπλερψο, αλάινγα κάιηζηα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ, 

ελψ ην θφζηνο, ίζσο θαη σο ζπλέπεηα ηεο ίδηαο αχμεζεο ηεο δήηεζεο, ζα γίλεηαη 

ζηαδηαθά φιν θαη πην πςειφ. (Πεγή: Σν ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα,2009) 
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Δηθόλα 3.5: Καηακεξηζκφο ελεξγεηαθψλ εηζαγσγψλ αλά θαχζηκν  

(Πεγή: Σν ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα,2009) 

 

Δηθόλα 3.6: Δμέιημε εγρψξηαο παξαγσγήο θαη ελεξγεηαθψλ εηζαγσγψλ  

(Πεγή: Σν ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα,2009) 
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3.2.  Θεζκηθό πιαίζην 

3.2.1. Γηεζλείο ζπλζήθεο 

Η δηεζλήο θνηλφηεηα πξνζπάζεζε λα αληηδξάζεη ζηηο απμαλφκελεο αλεζπρίεο ζρεηηθά 

κε ηελ παγθφζκηα θιηκαηηθή αιιαγή πνπ ζπληειείηαη ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. 

πγθεθξηκέλα, έρνπλ ππνγξαθή κέρξη ζήκεξα ηξεηο ζπκβάζεηο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, ε "χκβαζε-Πιαίζην", ην "Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην" θαη ε "πκθσλία 

ηεο Κνπεγράγεο".  

Η "χκβαζε - Πιαίζην" γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (United 

Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) θαηαξηίζηεθε ζηηο 9 

Μαΐνπ 1992 ζηε Νέα Τφξθε θαη εηέζε πξνο ππνγξαθή ηνλ Ινχλην ηνπ 1992 ζην Rio 

de Janeiro θαη απέθηεζε ηζρχ ζηηο 21 Μαξηίνπ 1994, αθνχ ππνγξάθεθε απφ ην 

ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε. 

Με ηε "χκβαζε-Πιαίζην" ηα πκβαιιφκελα Μέξε αληηκεηψπηζαλ ηελ αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο σο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο 

γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Αλ θαη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δεζκεχηεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ζπληνληζκέλσλ δηεζλψλ αιιά θαη εγρψξησλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ κε ζηφρν ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

δελ πξνβιεπφηαλ θάπνηνο θπξσηηθφο κεραληζκφο αλ θάπνην κέινο δελ ηεξνχζε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. 

πλεπαθφινπζα, θξίζεθε αλαγθαία ε ελδπλάκσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κέζσ ηνπ 

θαζνξηζκνχ θάπνησλ πνζνηηθά πξνζδηνξηζκέλσλ θαη λνκηθά δεζκεπηηθψλ ζηφρσλ γηα 

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Έηζη πξνέθπςε ην "Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην", πνπ 

ππνγξάθεθε ζηελ νκφλπκε πφιε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1997, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ζεηξά ξπζκίζεσλ κε θπξίαξρν ην ζεκείν ζέζπηζεο ηξηψλ κεραληζκψλ, 

νη νπνίνη ζα ζπκβάινπλ ζηελ πην απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα απαθαζίζηεθαλ: 

 Δμποπία Γικαιωμάηων Δκπομπών (ΔΓΙΔ): Κάζε πκβαιιφκελν Μέξνο, βάζεη 

ησλ εζληθψλ πνζνηηθνπνηεκέλσλ ζηφρσλ ηνπ, ζα πξέπεη λα θαηαλέκεη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο επηθξάηεηαο ηνπ δηθαηψκαηα εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ηα νπνία λα επηηξέπνπλ ηελ εθπνκπή κηα ζπγθεθξηκέλεο κφλν 
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πνζφηεηαο ζε έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο πνπ 

θαηφξζσλαλ λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο θάησ απφ ην φξην, ζα κπνξνχζαλ λα 

πσινχλ ηα επηπιένλ δηθαηψκαηά ηνπο, ζε εθείλεο πνπ ππεξέβεζαλ ηα δηθά ηνπο 

φξηα. Δπηπιένλ νη δεχηεξεο ζα ππφθεηληαη θαη ζε θπξψζεηο. ηφρνο ήηαλ λα 

αζθεζεί πίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα επελδχζνπλ ζε θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ ηερλνινγίεο, αθνχ πιένλ ην θφζηνο δηαηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ζα 

ζπλεπάγνληαλ θαη πςειφηεξν θφζηνο. 

 Ππογπάμμαηα Από Κοινού (ΠΚ): Σα έξγα ΠΚ νπζηαζηηθά εθθξάδνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ  λα επελδχνπλ ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο ή 

ρψξεο κε κεηαβαηηθή νηθνλνκία. Σν φθεινο ζα πξνέθππηε απφ ηηο επελδχζεηο ζε 

ρψξεο πνπ είραλ αλάγθε, ελψ ε ρψξα πνπ επέλδπε, ζα επσθεινχηαλ ηηο κεηψζεηο 

ησλ εθπνκπψλ, σο απνηέιεζκα ηεο ακνηβαίαο ζπκθσλίαο.  

 Μησανιζμόρ Καθαπήρ Ανάπηςξηρ (ΜΚΑ): Αληίζηνηρα κε ην πξνεγνχκελν ήηαλ 

θαη ε πινπνίεζε έξγσλ ΜΚΑ απφ ηα Μέξε ηνπ Πξσηνθφιινπ ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, πνπ δελ ππήξραλ πνζνηηθνί ζηφρνη κείσζεο ησλ 

εθπνκπψλ. Καη εδψ ηα κέιε, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο εγρψξηεο 

εθπνκπέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πηζησηηθέο κνλάδεο ΜΚΑ, ηηο νπνίεο 

απέθηεζαλ απφ έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Απηφ ζα 

έδηλε θπζηθά κηα κεγάιε ψζεζε ζηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ζπκβάινληαο ζηελ πγηή ηνπο αλάπηπμε. (Γνχθαο Υάξεο 

- Φαξξάο Ισάλλεο, 2007) 

ηελ ζπλέρεηα έγηλε κηα πξνζπάζεηα γηα επέθηαζε ηνπ "Πξσηφθνιινπ ηνπ Κηφην", ε 

ηζρχο ηνπ νπνίνπ εθπλέεη ην 2012. χκθσλα κε ηελ Greenpeace, ε δηάζθεςε πνπ 

μεθίλεζε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ ζηελ Κνπεγράγε, ζηέθζεθε κε απφιπηε απνηπρία αθνχ 

ράζεθε κία ηζηνξηθή επθαηξία πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ην επεξρφκελν θιηκαηηθφ 

ράνο ζηνλ πιαλήηε. (GREANPEACE) Αλ θαη ππήξμαλ θάπνηα ζεηηθά ζεκεία, φπσο ε 

ζχζηαζε ελφο Κιηκαηηθνχ Μεραληζκνχ Υξεκαηνδφηεζεο χςνπο $100 δηο εηεζίσο 

πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο,  ε "πκθσλία ηεο Κνπεγράγεο" ζε αληίζεζε κε απηή 

ηνπ Κηφην, δελ ππνζηεξίρηεθε θαλ απφ ην ζχλνιν ηεο νινκέιεηαο ηεο, κε θάπνηα 

αλαπηπζζφκελα θξάηε λα εθθξάδνπλ κάιηζηα ηελ πιήξε αληίζεζε ηνπο. Οπζηαζηηθά 

δελ πξνέθπςε θακία λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκθσλία, νχηε πξνβιέθζεθαλ λέα κέηξα 

γηα κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο. 
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3.2.2. Δζληθό ζεζκηθό πιαίζην 

Με ην λφκν 3468/06 έγηλε κηα πξψηε πξνζπάζεηα απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία γηα 

αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ΑΠΔ ζηελ ρψξα. Καζνξίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά νη 

αδεηνδνηηθέο δηαδηθαζίεο ελψ δεκηνπξγήζεθε θαη ην θαηάιιειν επελδπηηθφ πιαίζην, 

βάζε ηνπ νπνίνπ θαζνξηδφηαλ ε ηηκνιφγεζε ηεο πσινχκελεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν 

θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο.  

Βαζηθφ πξφβιεκα ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο ήηαλ ε γξαθεηνθξαηία θαη νη πνιχ 

κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο, γεγφλνο πνπ απνηέιεζε ζεκαληηθν αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 

γηα ηηο επελδχζεηο ζηνλ ρψξν. Χο εθ ηνχηνπ, αθνινχζεζε ν λφκνο 3734/09 ζηα 

πιαίζηα ηνπ νπνίνπ θαζηεξψζεθαλ δεζκεπηηθά ρξνλνδηάγξακκα αμηνιφγεζεο ησλ 

λέσλ θαθέισλ-αηηήζεσλ, ελψ παγηψζεθε ζηα 20 ρξφληα ην ζπκβφιαην πξνκήζεηαο 

ελέξγεηαο ζην δίθηπν, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αμηφπηζηεο νηθνλνκηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη αζθάιεηαο ζηα λέα επελδπηηθά ζρέδηα. Παξάιιεια πινπνηήζεθε γηα 

πξψηε θνξά έλα κεζνπξφζεζκν πιάλν ηηκνιφγεζεο ηεο ελέξγεηαο γηα ηα επφκελα 

ρξφληα. 

Παξά ηηο θαιέο πξνζέζεηο, ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν παξέκεηλε θαθφ, κε ηηο 

θαζπζηεξήζεηο λα παξακέλνπλ ζε πςειά επίπεδα. Παξάιιεια ην κεγάιν ελδηαθέξνλ 

ησλ επελδπηψλ γηα ηνλ ρψξν θαη θπζηθά νη δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο αθνινπζψληαο ηεο 

νδεγία 2009/28 ηνπ επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ, δεκηνχξγεζε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε 

αλαζεψξεζεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ κε θάπνην πεξηζζφηεξν επέιηθην θαη ιηγφηεξν 

γξαθεηνθξαηηθφ. Έηζη, πξνέθπςε ν λφκνο 3851/10, ν νπνίνο είλαη ζε ηζρχ εδψ θαη 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πεξηνξηζηεθαλ δξαζηηθά νη 

αγθπιψζεηο ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο, κεηψλνληαο θαη απινπνηψληαο παξάιιεια 

ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα θάπνην λέν θάθειν, ζέηνληαο παξάιιεια θαη απζηεξά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ζηελ ίδηα ηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη 

ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, ζε ελαξκφληζε κε ην θνηλνηηθφ δίθαην 

ηέζεθαλ θαη νη ζηφρνη ηνπ 20-20-20 κέρξη ην 2020, θάηη πνπ ζεκαίλεη εηδηθφηεξα: 

 Μείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% ην 2020 ζε 

ζχγθξηζε κε ην 1990. 

 Μείσζε θαηά 20% ηεο πξσηνγελνχο ρξήζεο ελέξγεηαο κέρξη ην 2020. 
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 20% δηείζδπζε ησλ Α.Π.Δ. ζην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, ελψ παξάιιεια 

θαζνξίζηεθε ζηφρνο 40%, θαη' ειάρηζηνλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Α.Π.Δ. ζηελ 

θάιπςε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζεκείν ηνπ λφκνπ ζεσξείηαη απηφ πνπ απαηηεί γηα φια ηα λέα 

θηίξηα, ην αξγφηεξν έσο ηηο 31/12/2019, λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο πξσηνγελνχο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζήο ηνπο κε ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ή 

ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο. Γηα ηα λέα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ 

θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε ππνρξέσζε απηή ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε ηζρχ ην 

αξγφηεξν έσο ηηο 31/12/2014. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ, γηα θάζε πεξίπησζε εθηφο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ. 

Πίλαθαο 3.2: Δμέιημε ηεο ηηκήο ηεο πσινύκελεο ελέξγεηαο από ΑΠΔ ζην δίθηπν ηεο ΓΔΗ 

(Πεγή: Νόκνο 3851/10) 

Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

από: 

Σηκή ελέξγεηαο €/MWh) 

 Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα Με δηαζπλδεδεκέλν 

Νεζηά 

 

α. Αηνιηθή ελέξγεηα πνπ αμηνπνηείηαη 

κε ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο ηζρχνο 

κεγαιχηεξεο ησλ 50 Kw 

87,85 99,45 

β. Αηνιηθή ελέξγεηα πνπ αμηνπνηείηαη 

κε ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο ηζρχνο 

κηθξφηεξεο ησλ 50 Kw 

250 

γ. Φσηνβνιηατθά έσο 10kWpeak ζηνλ 

νηθηαθφ ηνκέα θαη ζε κηθξέο 

επηρεηξήζεηο (ζχκθσλα κε ην εηδηθφ 

πξφγξακκα ζε θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο – ΚΤΑ 12323/ΓΓ 

175/4.6.2009,Β’1079 

550 

δ. Τδξαπιηθή ελέξγεηα πνπ 

αμηνπνηείηαη κε κηθξνχο 

πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο κε 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ έσο δεθαπέληε 

(15) MWe 

87,85 

ε. Ηιηαθή ελέξγεηα πνπ αμηνπνηείηαη 

απφ ειηνζεξκηθνχο ζηαζκνχο 

ειεθηξνπαξαγσγήο 

264,85 
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Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

από: 

Σηκή ελέξγεηαο €/MWh) 

 Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα Με δηαζπλδεδεκέλν 

Νεζηά 

ζη. Ηιηαθή ελέξγεηα πνπ αμηνπνηείηαη 

απφ ειηνζεξκηθνχο ζηαζκνχο 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε ζχζηεκα 

απνζήθεπζεο, ην νπνίν εμαζθαιίδεη 

ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο ιεηηνπξγίαο ζην 

νλνκαζηηθφ θνξηίν. 

284,85 

δ. Γεσζεξκηθή ελέξγεηα ρακειήο 

ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ παξ. 1ζη ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3175/2003 (Α’ 

207) 

150 

ε. Γεσζεξκηθή ελέξγεηα πςειήο  

ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ παξ. 1ζη ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3175/2003 (Α’ 

207) 

99,45 

ζ. Βηνκάδα πνπ αμηνπνηείηαη  απφ 

ζηαζκνχο κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ≤1 

MW (εμαηξνχκελνπ ηνπ 

βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο αζηηθψλ 

απνβιήησλ) 

200 

η. Βηνκάδα πνπ αμηνπνηείηαη  απφ 

ζηαζκνχο κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ >1 

ΜW θαη ≤5 MW (εμαηξνχκελνπ ηνπ 

βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο αζηηθψλ 

απνβιήησλ) 

175 

ηα. Βηνκάδα πνπ αμηνπνηείηαη  απφ 

ζηαζκνχο κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ >5 

MW (εμαηξνχκελνπ ηνπ 

βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο αζηηθψλ 

απνβιήησλ) 

150 

Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ: Σηκή ελέξγεηαο €/MWh) 

ηβ. Αέξηα εθιπφκελα απφ ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη απφ 

εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

θαη βηναέξηα απφ βηνκάδα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο 

απνβιήησλ), κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 

≤2 MW. 

120 

ηγ. Αέξηα εθιπφκελα απφ ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη απφ 

εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

θαη βηναέξηα απφ βηνκάδα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο 

απνβιήησλ), κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 

>2 MW. 

99,45 
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Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

από: 

Σηκή ελέξγεηαο €/MWh) 

 Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα Με δηαζπλδεδεκέλν 

Νεζηά 

ηδ. Βηναέξην πνπ πξνέξρεηαη απφ 

βηνκάδα (θηελνηξνθηθά θαη 

αγξνηνβηνκεραληθά νξγαληθά 

ππνιείκκαηα θαη απφβιεηα) κε 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ≤ 3MW. 

220 

Βηναέξην πνπ πξνέξρεηαη απφ βηνκάδα 

(θηελνηξνθηθά θαη αγξνηνβηνκεραληθά 

νξγαληθά ππνιείκκαηα θαη απφβιεηα) 

κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ > 3MW. 

200 

ηζη. .Η.Θ.Τ.Α. 87,85 * Ρ 99,45 *Ρ 

ηδ. Λνηπέο Α.Π.Δ. 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζηαζκψλ ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ 

βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο αζηηθψλ 

απνβιήησλ πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο 

λνκνζεζίαο φπσο εθάζηνηε απηέο 

ηζρχνπλ) 

87,85 99,45 

Όζνλ αθνξά ζηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, πξνβιέπεηαη εηδηθή κεηαρείξηζε ζρεηηθά 

κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο γηα έξγα 

ηζρχνο κεγαιχηεξεο ησλ 10kW, ππνγξάθεηαη ην ζπκβφιαην κε ηνλ ΓΔΜΗΔ 

(Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο) βάζε ηνπ 

νπνίνπ δεζκεχεηαη ε πψιεζε ελέξγεηαο ζην δίθηπν ηεο ΓΔΗ θαη είλαη δεδνκέλε γηα 

20 ρξφληα, ζε ηηκε ε νπνία είλαη επίζεο πξνδηαγεγξακκέλε. Η αξρηθή ηηκή αληηζηνηρεί 

ζηελ ηηκή ηεο πεξηφδνπ ζχλδεζεο (κεηαβάιιεηαη αλά εμάκελν απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2010 θαη κεηά) ελψ απφ εθεί θαη πέξα απμάλεηαη θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

κε ην κέγηζην δχν παξακέηξσλ είηε ηνπ 25% ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο, είηε κε βάζε ηελ κεηαβνιή ηεο κεζαζηαζκηθήο ηηκήο ησλ ηηκνινγίσλ ηεο ΓΔΗ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ε εμέιημε ηεο ηηκήο ηα επφκελα ρξφληα.  
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Πίλαθαο 3.3: Δμέιημε ηεο ηηκήο ηεο πσινύκελεο ελέξγεηαο από θσηνβνιηατθά ζην 

δίθηπν ηεο ΓΔΗ (Πεγή: Νόκνο 3851/10) 

Έηνο - Μήλαο Γηαζπλδεδεκέλν - Με Γηαζπλδεδεκέλν 

 Α Β  

 >100 kW ≤100 kW  

2009 Φεβξνπάξηνο 400,00 450,00  

2009 Αχγνπζηνο 400,00 450,00  

2010 Φεβξνπάξηνο 400,00 450,00  

2010 Αχγνπζηνο 392,04 441,05  

2011 Φεβξνπάξηνο 372,83 419,43  

2011 Αχγνπζηνο 351,01 394,89  

2012 Φεβξνπάξηνο 333,81 375,54  

2012 Αχγνπζηνο 314,27 353,55  

2013 Φεβξνπάξηνο 298,87 336,23  

2013 Αχγνπζηνο 281,38 316,55  

2014 Φεβξνπάξηνο 268,94 302,56  

2014 Αχγνπζηνο 260,97 293,59  

Γηα θάζε έηνο λ απφ ην 2015 θαη κεηά 1,3*κΟΣλ-1 1,4*κΟΣλ-1  

κΟΣλ-1: Μέζε Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο λ-1  

Παξάιιεια κε ηα αλσηέξσ, ηα νπνία ηζρχνπλ θαηά θχξην ιφγν γηα επελδχζεηο 

κεγάιεο θιίκαθαο, ζε ηζρχ βξίζθεηαη απφ ην 2009 θαη ε K.Y.A. κε αξηζκφ ΦΔΚ 

1079-Β-4.6.2009, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο γηα 

θσηνβνιηατθά πιαίζηα ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εηδηθφηεξα ζε δψκαηα θαη 

ζηέγεο θηηξίσλ ηζρχoο έσο 10kW. Αλ θαη νη ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ θάπνηεο ηερληθέο δπζθνιίεο ζε ζέκαηα ζηήξημεο, ζθηάζεσλ, δέζκεπζε 

ρψξνπ θ.α. έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζαθψο πην 

γξήγνξα, αθνχ ηα βήκαηα αδεηνδφηεζεο είλαη πεξηνξηζκέλα, έρνπλ πςειφηεξε ηηκή 

πψιεζεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Η. θαη ελίνηε αμηνπνηνχλ ρψξν ησλ θηηξίσλ ν 

νπνίνο παξέκελε ζπλήζσο αλαμηνπνίεηνο.  

πλεπψο, ζε απηή ηελ θαηεγνξία, ε ηηκή ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο πνπ πξνσζείηαη 

ζην δίθηπν, έρεη νξηζηεί ζε 0,55€/kWh γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζα ζπλάπηνληαη ηα 

έηε 2009, 2010, 2011, ελψ ε ηηκή ζα αλαπξνζαξκφδεηαη πξνο ηα θάησ θαηά 5% 

εηεζίσο, γηα νιέο ηηο ζπκβάζεηο νη νπνίεο ζα νινθιεξσζνχλ ην δηάζηεκα απφ  

1.1.2012 κέρξη θαη 31.12.2019. 
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4. Σερλνινγίεο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

4.1.  Αηνιηθή ελέξγεηα 

Χο αηνιηθή, θαιείηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηλνχκελνπ αέξα. Η πξνέιεπζε ηεο 

νθείιεηαη ζηελ αθαλφληζηε ζέξκαλζε ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο. Η ζεξκφηεηα 

πνπ απνξξνθάηαη απφ ηνλ αέξα, είηε πξσηνγελψο κέζσ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 

είηε δεπηεξνγελψο κέζσ ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξεηαη ζε απηφλ απφ ην έδαθνο ή ην 

λεξφ, πξνθαιεί δηαθνξέο ζηε ζεξκνθξαζία, ηελ ππθλφηεηα θαη ηελ πίεζε ηνπ. 

χκθσλα κε ηελ κεραληθή ξεπζηψλ, πξνθαιείηαη θίλεζε απφ ηηο πεξηνρέο πςειήο 

πίεζεο πξνο ηηο πεξηνρέο ρακειήο πίεζεο. 

ε παγθφζκηα θιίκαθα, ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ησλ ηξνπηθψλ θαη ησλ 

πφισλ πξνθαιεί ηνπο αιεγείο αλέκνπο, νη νπνίνη δξνπλ σο γηγαληηαίνο ελαιιάθηεο 

ζεξκφηεηαο εκπνδίδνληαο ηελ πεξαηηέξσ ζέξκαλζε ηνπ ηζεκεξηλνχ θαη ςχμε ησλ 

πφισλ. ε πνιχ κηθξφηεξε θιίκαθα, νη δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ηνπ εδάθνπο 

θαη ηεο ζάιαζζαο θαη κεηαμχ ησλ βνπλψλ θαη ησλ θνηιάδσλ δεκηνπξγνχλ ζπρλά 

ηζρπξέο αχξεο. Η θαηεχζπλζε θαη ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ επεξεάδνληαη επίζεο απφ 

άιινπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε πεξηζηξνθή ηεο γεο, ηα ηνπηθά ηνπνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ηξαρχηεηα ηνπ εδάθνπο (TEPRES, 2001). 

Η εθκεηάιιεπζε απηήο ηεο ελέξγεηαο γίλεηαη κέζσ εηδηθψλ ηνπξκπίλσλ πνπ 

κεηαηξέπνπλ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζε κεραληθή ηζρχ. Απηή ε κεραληθή ηζρχο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο. ην παξειζφλ αμηνπνηήζεθε επξέσο ζην 

άιεζκα ησλ ζπφξσλ θαη ζηελ άληιεζε λεξνχ, ελψ ζήκεξα κεηαζρεκαηίδεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Οη αλεκνγελλήηξηεο αλ θαη δηαθέξνπλ ζε πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, δηαρσξίδνληαη 

ζε 2 θχξηεο θαηεγνξίεο (U.S. Department of Energy): 

I. Οξηδφληηνπ άμνλα 

ζηνλ νπνίν ε θίλεζε ηνπ ξφηνξα είλαη παξάιιειε κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εδάθνπο 

θαη ηνπ αλέκνπ   

II. Καηαθφξπθνπ άμνλα 

ζηνλ νπνίν ε θίλεζε ηνπ ξφηνξα είλαη θάζεηε ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 
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Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία ηεο γελλήηξηαο ζα κπνξνχζαλ λα δηαηξεζνχλ ζε 

ηέζζεξα (4) βαζηθά ππνζπζηήκαηα (TEPRES, 2001): 

I. Σνλ δξνκέα, ζπλήζσο απνηεινχκελν απφ δχν ή ηξία πηεξχγηα, κηα πιήκλε 

κέζσ ηεο νπνίαο ζπλδένληαη ηα πηεξχγηα κε ηνλ ρακειήο ηαρχηεηαο θηλεηήξην 

άμνλα θαη, κεξηθέο θνξέο, πδξαπιηθά ή κεραληθά νδεγνχκελα ζπζηήκαηα 

ζπλδέζκσλ γηα ηε κεηαβνιή ηνπ βήκαηνο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ 

πηεξπγίσλ. 

II. Σελ άηξαθην, ε νπνία γεληθά πεξηιακβάλεη έλα κεηαηξνπέα ζηξνθψλ θαη κία 

γελλήηξηα, άμνλεο θαη ζπλδέζκνπο, έλα θάιπκκα γηα νιφθιεξε ηελ άηξαθην, 

θαη ζπρλά έλα κεραληθφ δηζθφθξελν θαη έλα ζχζηεκα εθηξνπήο. 

III. Σνλ πχξγν θαη ηε ζεκειίσζε πνπ ζηεξίδεη ην δξνκέα θαη ην ζχζηεκα 

κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο (άηξαθηνο). 

IV. Σνπο ειεθηξηθνχο ειεγθηέο θαη θαισδηψζεηο, θαζψο θαη ηνλ εμνπιηζκφ 

επνπηείαο θαη ειέγρνπ. 

 

Δηθόλα 4.1: ρεκαηηθή απεηθφληζε αλεκνγελλήηξηαο (Πεγή: TEPRES, 2001) 
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Δηθόλα 4.2: ρεκαηηθή απεηθφληζε αλεκνγελλήηξηαο (Πεγή: HowStuffWorks) 

 

4.2.  Ηιηαθή ελέξγεηα 

Η ειηαθή αθηηλνβνιία παξέρεη έλα ηεξάζηην πνζφ ελέξγεηαο ζηε Γε. Σν ζπλνιηθφ 

πνζφ ελέξγεηαο πνπ αθηηλνβνιείηαη απφ ηνλ ήιην ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο είλαη ίζν κε 

10.000 θνξέο πεξίπνπ ηελ εηήζηα παγθφζκηα ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. Καηά κέζν 

φξν, πξνζπίπηνπλ 1700 kWh ζε θάζε ηεηξαγσληθφ κέηξν θάζε ρξφλν. Σν θσο ηνπ 

ήιηνπ πνπ θζάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο απνηειείηαη θπξίσο απφ δχν ζπληζηψζεο, 

ζπγθεθξηκέλα ην άκεζν θσο θαη ην έκκεζν ή δηάρπην θσο, ην νπνίν είλαη ην θσο πνπ 

έρεη δηαζθνξπηζηεί απφ ηα κφξηα ηεο ζθφλεο θαη ηνπ λεξνχ ζηελ αηκφζθαηξα. 
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Η εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε ειεθηξηθφ ξεχκα 

είλαη ζήκεξα δπλαηή κε 2 ηξφπνπο: 

I. Μέζσ ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαηλνκέλνπ  

II.  Ηιηνζεξκηθά ζπζηήκαηα CSΡ (concentrated solar power) 

 

 

4.2.1. Φσηνβνιηατθή ηερλνινγία 

 

Σν ειηαθφ θσο απνηειείηαη απφ θσηφληα, ηα νπνία πεξηέρνπλ πνηθίια πνζά ελέξγεηαο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθά κήθε θχκαηνο. Όηαλ απηά πξνζπίπηνπλ ζε κία 

επηθάλεηα, έλα κέξνο ηελ δηαπεξλά, έλα κέξνο αλαθιάηαη θαη έλα κέξνο απνξξνθάηαη 

απφ ηελ επηθάλεηα απηή. Όηαλ ην θσηφλην απνξξνθεζεί απφ κηα επηθάλεηα κε πςειή 

θσηναγσγηκφηεηα (εκηαγσγφο), ε ελέξγεηα ηνπ κεηαθέξεηαη ζηα ειεθηξφληα ηνπ 

πιηθνχ. Με ηελ βνήζεηα ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηηο επαθέο 

δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ, ην ειεθηξφλην απνδξάεη απφ ηελ θαλνληθή ηνπ ζέζε θαη 

ηίζεηαη ζε θίλεζε, αθήλνληαο πίζσ ηνπ κία νπή. Απηφο ν εκηαγσγφο νλνκάδεηαη 

θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν. 

 

Δηθόλα 4.3: ρεκαηηθή απεηθφληζε Φ/Β θπςέιεο (Πεγή: TEPRES, 2001) 
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Πάλησο, δελ κπνξεί λα κεηαηξαπεί φιν ην θσο ζε ειεθηξηζκφ, θαζψο νη Φ/Β θπςέιεο 

ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ην νξαηφ θσο. Μεγάιν κέξνο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 

απνηειείηαη απφ ππέξπζξε θαη ππεξηψδε αθηηλνβνιία, γεγνλφο πνπ εμεγεί ηηο ρακειέο 

ηηκέο ησλ ζεσξεηηθψλ βαζκψλ απφδνζεο κεηαηξνπήο (20-30%). Καηαζθεπαζηηθέο 

αηέιεηεο, κπνξνχλ λα κεηψζνπλ αθφκα πεξαηηέξσ ηελ απφδνζε κηαο Φ/Β θπςέιεο. 

Η ελέξγεηα φκσο πνπ παξάγεηαη απφ έλα ζπιιέθηε είλαη πεξηνξηζκέλε. Γη απηφ 

πνιιέο θπςέιεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζρεκαηίδνληαο έλα θ/β πάλει. ηελ 

ζπλέρεηα πνιιά πάλει ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγψληαο ηηο θ/β ζπζηνηρίεο κε 

ηζρχ ίζε κε ην άζξνηζκα ηελ ηζρχνο ησλ πάλει πνπ ηελ απνηεινχλ. Δπίζεο, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ηα πάλει λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζε ζηεξίγκαηα πνπ αθνινπζνχλ ηελ 

ηξνρηά ηνπ ήιηνπ (ειηνζηάηεο) ψζηε λα απμεζεί ε πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία 

θαη ζπλεπαθφινπζα ε παξαγσγή ελέξγεηαο (Πεγή: TEPRES, 2001). 

 

Δηθόλα 4.4: ρεκαηηθή απεηθφληζε Φ/Β θπςέιεο  

(Πεγή: www.blueplanet-energy.com) 

 



25 
 

 

Δηθόλα 4.5: Ηιηνζηάηεο Φ/Β ζπζηνηρίαο 

 

Δηθόλα 4.6: Φ/Β ζπζηνηρία 
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4.2.2. Ηιηνζεξκηθά ζπζηήκαηα CSΡ 

 

Οη ηερλνινγίεο ειηαθήο ζπγθέληξσζεο είλαη δηαηάμεηο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηελ 

ειηαθή ελέξγεηα εζηηάδνληαο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζ' έλα ζεκείν ή κία γξακκή 

εζηίαζεο, θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ 

ή γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Σα ειηαθά ζπζηήκαηα ρεκηθήο ελέξγεηαο αμηνπνηνχλ 

ηηο ελ ιφγσ ηερλνινγίεο ειηαθήο ζπγθέληξσζεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ζεξκνρεκηθψλ, 

θσηνρεκηθψλ ή ειεθηξνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ. Οη εθαξκνγέο απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ 

βξίζθνληαη ζε εξεπλεηηθφ ζηάδην θαη είλαη πνιιά ππνζρφκελεο κειινληηθά. 

Σα πιένλ ψξηκα ζπζηήκαηα Ηιεθηξνπαξαγσγήο κε Ηιηαθή πγθέληξσζε (ΗΗ) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο απηνχ ηνπ είδνπο βξίζθνληαη ήδε ζην ζηάδην ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο, θαη κνλάδεο ηζρχνο πνιιψλ MW παξάγνπλ ηε θζελφηεξε 

ειηαθή ειεθηξηθή ελέξγεηα παγθνζκίσο ηα ηειεπηαία 15 έηε. Σα ηειηθά ζηάδηα ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε ζπζηεκάησλ ΗΗ είλαη φκνηα κε απηά ηεο ζπκβαηηθήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο, θαζψο ε ηειηθή δηεξγαζία ελεξγεηαθήο κεηαηξνπήο βαζίδεηαη 

ζηε ρξήζε αηκνχ ή αεξίνπ γηα ηελ πεξηζηξνθή ζηξνβίισλ ή ηελ θίλεζε ελφο εκβφινπ 

ζε κία κεραλή Stirling. Πάλησο, ζ' έλα ζχζηεκα ΗΗ ν αηκφο ή ην ζεξκφ αέξην 

παξάγεηαη κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο άκεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

Όιεο νη ηερλνινγίεο ειηαθήο ζεξκηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο πεξηιακβάλνπλ έλαλ 

αξηζκφ βαζηθψλ ζηαδίσλ: 

I. πιινγή ηεο άκεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο 

ζπιιεθηψλ. 

II. πγθέληξσζε (ή εζηίαζε) ηεο αθηηλνβνιίαο ζε έλα δέθηε. 

III. Μεηαηξνπή ηεο απφ ην δέθηε ζε ζεξκηθή ελέξγεηα. 

IV. Μεηαθνξά ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζην ζχζηεκα ελεξγεηαθήο κεηαηξνπήο. 

V. Μεηαηξνπή ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηζκφ. 

Πνιιά ηέηνηα ζπζηήκαηα είλαη δπλαηά, ηα νπνία κάιηζηα κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη 

κε άιιεο αλαλεψζηκεο θαη κε ηερλνινγίεο ζε πβξηδηθά ζπζηήκαηα. Χζηφζν 

ζεσξείηαη, εηδηθφηεξα απφ ην πξφγξακκα SolarPaces ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο 

Δλέξγεηαο (ΙΔΑ), φηη νη ηξεηο πνιιά ππνζρφκελεο αξρηηεθηνληθέο ζεξκηθήο ειηαθήο 
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ειεθηξνπαξαγσγήο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε ζπγθέληξσζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, είλαη (Πεγή: TEPRES, 2001): 

 Σα παξαβνιηθά θνίια 

 Οη ειηαθνί πχξγνη ηζρχνο  

 Σα ζπζηήκαηα δίζθνπ 

 

 

Δηθόλα 4.7: Γηάηαμε ειηνζεξκηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

 

Δηθόλα 4.8: Παξαβνιηθφ θάηνπηξν  
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4.3.  Γεσζεξκηθή ελέξγεηα 

Γεσζεξκηθή ηζρχο είλαη ε ζεξκηθή (αξρηθά) θαη ε ειεθηξηθή (ζε δεχηεξν ζηάδην) ηζρχο πνπ 

παξάγεηαη απφ ηελ πεξηερφκελε ζηε Γε ζεξκηθή ελέξγεηα (γεσζεξκηθή ελέξγεηα). Η ρξήζε 

ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ ζεξκνδπλακηθήο πιεπξάο βαζίδεηαη ζηε δηαθνξά ηεο 

ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ κηαο κάδαο ππφγεηνπ πεηξψκαηνο θαη λεξνχ θαη κηαο κάδαο λεξνχ ή 

αέξα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Απηή ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο επηηξέπεη ηελ παξαγσγή 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί είηε λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα είηε λα κεηαηξαπεί ζε κεραληθή 

ή ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Γεληθά, νη ζεξκνθξαζίεο ζηε Γε απμάλνληαη απμαλνκέλνπ ηνπ βάζνπο, ζε 200-1000°C ζηε 

βάζε ηνπ θινηνχ θαη πηζαλψο κέρξη 3500-4500°C ζην θέληξν ηεο. Η ζεξκφηεηα πνπ παξάγεη 

γεσζεξκηθέο βαζκίδεο πξνέξρεηαη απφ δχν πεγέο, ηε ξνή ζεξκφηεηαο απφ ηνλ θαηψηεξν 

θινηφ θαη ην καλδχα, θαη ηε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζηνλ άλσ θινηφ απφ ηε 

ξαδηελεξγφ δηάζπαζε ηζνηφπσλ ηνπ νπξάληνπ, ζνξίνπ θαη θαιίνπ. Δληνχηνηο, κεξηθά 

γξαληηηθά πεηξψκαηα ζηνλ άλσ θινηφ έρνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε νπξάλην θαη ζφξην, 

παξάγνληαο έηζη αθχζηθα κεγάια πνζά ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη απμεκέλε ξνή ζεξκφηεηαο 

πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. 

Η εκπνξηθή δηεξεχλεζε θαη αλάπηπμε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο κέρξη ζήκεξα έρεη εζηηάζεη 

ζε θπζηθνχο γεσζεξκηθνχο ηακηεπηήξεο - φγθνπο πεηξσκάησλ κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

(κέρξη 350°C), αιιά θαη κε πςειφ πνξψδεο (δηάθελν πφξσλ, ζπλήζσο γεκάηνη κε λεξφ) θαη 

πςειή πεξαηφηεηα (δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ξεπζηνχ). Η ζεξκηθή ελέξγεηα αληιείηαη κε 

γεσηξήζεηο ζηνπο ηακηεπηήξεο. Η ζεξκφηεηα ηνπ πεηξψκαηνο κεηαθέξεηαη κε αγσγή ζην 

ξεπζηφ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ξέεη πξνο ην θξέαξ θαη έπεηηα πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο 

(Πεγή: TEPRES, 2001). 

 

Δηθόλα 4.9: Απεηθφληζε γεσζεξκηθήο πεξηνρήο (Πεγή: Boyle, 1998) 
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4.4.  Δλέξγεηα από βηνκάδα 

"Βηνκάδα" είλαη έλαο επηζηεκνληθφο φξνο γηα ηε δψζα χιε, εηδηθφηεξα θάζε νξγαληθή χιε 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα θπηά σο απνηέιεζκα ηεο θσηνζπλζεηηθήο δηεξγαζίαο. Ο φξνο 

βηνκάδα επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ δψληεο 

νξγαληζκνχο - μχιν απφ ηα δέλδξα, θπηά ζπγθνκηδήο, κέξε θπηψλ θαη γεσξγηθά 

ππνιείκκαηα, π.ρ. θιαδηά, κίζρνη θαη θχιια, θαζψο θαη ηα πδξφβηα θπηά θαη ηα δσηθά 

απφβιεηα. Απφ ηελ άπνςε απηή, ηα νξπθηά θαχζηκα, π.ρ. ν άλζξαθαο θαη ην πεηξέιαην, είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνιηζσκέλε βηνκάδα. 

Αλ θαη ε βηνκάδα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο ηξνθή, ραξηί, μπιεία θαη ρεκηθά, ηφζν απηή φζν 

θαη ηα ππνπξντφληα ηεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγέο γηα ηελ θάιπςε 

πνιιψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. Η "βηνελέξγεηα", δει. ε ελέξγεηα απφ βηνκάδα, είλαη 

απνζεθεπκέλε ρεκηθή ελέξγεηα θαη πεξηιακβάλεη θάζε ζηεξεφ, πγξφ ή αέξην θαχζηκν, 

νηαδήπνηε πνζφηεηα ειεθηξηζκνχ ή σθέιηκν ρεκηθφ παξάγσγν πνπ πξνέξρνληαη απφ 

νξγαληθή νπζία, είηε άκεζα απφ ηα θπηά είηε έκκεζα απφ θπηηθήο πξνέιεπζεο βηνκεραληθά, 

εκπνξηθά ή αζηηθά απφβιεηα, ή απφ γεσξγηθά θαη δαζηθά ππνιείκκαηα. Έηζη, ε βηνελέξγεηα 

κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ έλα κεγάιν εχξνο πξψησλ πιψλ θαη λα παξάγεηαη κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο. 

Σν ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ηεο βηνκάδαο θπηηθήο πξνέιεπζεο αξρηθά πξνθχπηεη απφ ηελ 

ειηαθή ελέξγεηα κέζσ κηαο δηεξγαζίαο γλσζηήο σο θσηνζχλζεζε. ηε θχζε, φιε ε βηνκάδα 

απνζπληίζεηαη ζηα ζηνηρεηψδε κφξηά ηεο κε απειεπζέξσζε ζεξκφηεηαο. Καηά ηηο δηεξγαζίεο 

κεηαηξνπήο (π.ρ. θαχζε), ε βηνκάδα απειεπζεξψλεη ηελ ελέξγεηά ηεο, ζπρλά ππφ κνξθή 

ζεξκφηεηαο, θαη ν άλζξαθαο επαλνμεηδψλεηαη ζε CΟ2 ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί απηφ πνπ 

απνξξνθήζεθε φζν αλαπηπζζφηαλ ην θπηφ. πλεπψο, ε ελεξγεηαθή ρξήζε ηεο βηνκάδαο είλαη 

ην αληίζηξνθν ηεο θσηνζχλζεζεο (Πεγή: TEPRES, 2001). 
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Δηθόλα 4.10: Απεηθφληζε γεσζεξκηθήο πεξηνρήο (Πεγή: Boyle, 1998) 
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5. πκβνιή ησλ ΑΠΔ ζηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

5.1. Πξνζδηνξηζκόο ηεο έλλνηαο ζέζεο εξγαζίαο 

Σν ζέκα ηεο ζπκβνιήο ησλ ΑΠΔ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, έρεη ηεζεί 

ζπρλά ζην παξειζφλ θαη απνηειεί έλα επηπξφζζεην επηρείξεκα, ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ πνπ είλαη ππέξκαρνη κηαο αλάπηπμεο πνπ ζα ζέβεηαη ην πεξηβαιινλ θαη δελ 

ζα ην επηβαξχλεη. Πξσηίζησο, είλαη απαξαίηεην φκσο λα νξηζηεί ν φξνο πξάζηλεο 

ζέζεηο εξγαζίαο. ε απηφ ππάξρεη θαη ε δπζθνιία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αθξηβήο 

ηηκήο, αθνχ πέξα απφ ηηο άκεζεο ζέζεηο, δεκηνπξγεί νθέιε θαη κάιηζηα πνιιαπιάζηα, 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο Α.Π.Δ.  

Έλαο πξφζθαηνο νξηζκφο ζεσξεί σο πξάζηλε απαζρφιεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο 

ζηνλ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε 

δηαηήξεζε ή θαη  απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη 

ινηπφλ εθείλεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, πνπ 

κεηψλνπλ ηελ θαηαλάισζε λεξνχ, πνπ νδεγνχλ ζε κηα νηθνλνκία ρακειήο έληαζεο 

άλζξαθα θαη πεξηνξίδνπλ ηελ παξαγσγή απνβιήησλ θαη ξχπσλ (Φσκάο, 2009). 

Καηά ζπλέπεηα, ν πξνζδηνξηζκφο κε κεγάιε αθξίβεηα ησλ αλαπηπζζφκελσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο είλαη έλα αξθεηά δχζθνιν εγρείξεκα.  Αθφκε θαη κία επηζθφπεζε ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, θαηαδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ αθφκε θελά ζηελ πνζνηηθή 

θαηαγξαθή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

δηαθφξσλ κνξθψλ ΑΠΔ, γεγνλφο πνπ πηζαλφηαηα κπνξεί λα νθείιεηαη θαη  ζην επξχ 

θάζκα ησλ εκπιεθφκελσλ επαγγεικαηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Παξάιιεια, πξέπεη λα 

γίλεη πεξηζζφηεξα ζαθέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζε εξγαζίαο, δειαδή ην πφζν 

άκεζα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην αληηθείκελν ησλ Α.Π.Δ., ην θαηά πφζν είλαη πιήξεο ε 

κεξηθή απαζρφιεζε,  ελψ ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε καθξνπξφζεζκε επηδξαζε 

ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο ζέζεηο εξγαζίαο, πέξα απφ ην βξαρππξφζεζκν φθεινο ζην 

ζηάδην ηεο παξαγσγήο, κειέηεο ή εγθαηάζηαζεο κηαο κνλάδαο.  

Όπσο είλαη ζαθέο απφ ηα παξαπάλσ, είλαη αλαγθαία ε ρξήζε θάπνηνπ φξνπ ν νπνίνο 

λα απνδίδεη θαη λα πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ απαζρφιεζε. Γη απηφ ρξεζηκνπνηείηαη 

πεξηζζφηεξν ν φξνο "εξγαηνέηε" πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κία επέλδπζε, παξά 

θάπνηνο αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο γεληθα. Χο "εξγαηνέηνο" θαιείηαη ε απαζρφιεζε 



32 
 

ελφο αηφκνπ γηα 8 ψξεο εκεξεζίσο, πέληε εκέξεο εβδνκαδηαίσο γηα 46 εβδνκάδεο ην 

ρξφλν (1.840 ψξεο εηεζίσο). Απηφ κπνξεί λα είλαη έθθξαζε ηεο απαζρφιεζεο ελφο 

αηφκνπ ζε θάπνην αληηθείκελν ή ελαιιαθηηθά λα αλάγεηαη σο ηζνδχλακε απαζρφιεζε 

ζε πεξηζζνηέξα άηνκα ηα νπνία κπνξεί λα απαζρνινχληαη  είηε γηα κηθξφηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα είηε γηα ιηγφηεξεο ψξεο.  

 

5.2. Θέζεηο εξγαζίαο  

Πέξα απφ ηελ δπζθνιία ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ππάξρεη 

γεληθφηεξα θαη θάπνην έιιεηκα ζε αθξηβή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δηεζλψο. ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο, νη ζέζεηο πξάζηλεο απαζρφιεζεο είλαη ζπλερψο απμαλφκελεο θαη 

εθφζνλ ζηεξηρζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο, ζηαδηαθά ζα απνθηήζεη έλα ζεκαληηθφ 

κεξίδην ζηελ αγνξάο εξγαζίαο. χκθσλα κε κηα κειέηε ηνπ θ. Φσκά πνπ έγηλε ην 

2009, εθηηκήζεθε φηη ζηνπο θιάδνπο ησλ ηερλνινγηψλ πξάζηλεο ελέξγεηαο 

απαζρνινχληαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα πεξί ηα 2,5 εθαη. άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 

440.000 ήηαλ ζηα αηνιηθά, 190.000 ζηα θσηνβνιηατθά, 625.000 ζηα ειηνζεξκηθά θαη 

πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην ζηα βηνθαχζηκα θαη ηε βηνκάδα. (Φσκάο, 2009) 

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη νη ζέζεηο εξγαζίαο αλά ηνκέα ΑΠΔ. 

Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ αλαθέξεηαη ζε εξγαηνέηε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

πνπ απαζρνινχληαη είλαη ζηελ νπζηά πνιχ πεξηζζφηεξα. Δπηπιένλ δηαηππψλνληαη θαη 

θάπνηεο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηα 

επφκελα ρξφληα, βάζε θάπνησλ ζελαξίσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο 

(European Wind Energy Association, 2009) πξνέθπςε φηη γηα θάζε εγθαηεζηεκέλν 

MW αηνιηθήο ηζρχνο δεκηνπξγνχληαη 15,1 εξγαηνέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πάξθσλ ελψ επηπξφζζεηα 0,4 εξγαηνέηε/MW γηα 

ηε ζπληήξεζε θαη επνπηεία ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ ζπλέρεηα. 
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Δηθόλα 5.1: Θέζεηο εξγαζίαο ζηα αηνιηθά δηεζλψο (Πεγή: Φσκάο, 2009) 

Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα βέβαηα δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε κνλάδα παξαγσγήο 

αλεκνγελλεηξηψλ, νπφηε ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ θ. Φσκά πξνθχπηεη φηη θαηά ηε 

θάζε θαηαζθεπήο δεκηνπξγνχληαη 1-1,5 εξγαηνέηε/MW (εθ ηνπ νπνίνπ ην 30-40% 

αθνξά ληφπην εξγαηηθφ δπλακηθφ), ελψ ε απαζρφιεζε ζηελ θάζε ζπληήξεζεο ζα 

είλαη πεξίπνπ ε ίδηα (0,4 εξγαηνέηε/MW) θαη ζα απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

ληφπην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Φπζηθά, φπσο είλαη ζαθέο, ε ζπκβνιή ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ζα είλαη κεγαιχηεξε 

εθφζνλ ππάξμεη εγρψξηα παξαγσγή αλεκνγελλεηξηψλ ή εγθαηάζηαζε ππεξάθηησλ 

αηνιηθψλ πάξθσλ. (Φσκάο, 2009) 

Όζνλ αθνξά ηα θσηνβνιηατθά, νη ζέζεηο εξγαζίαο κε βάζε ηδίσο ηελ εκπεηξία ηεο 

γεξκαληθήο θαη ηζπαληθήο αγνξάο, φπνπ έρνπλ γίλεη θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

επελδχζεσλ ζηνλ ρψξν,  θαη ηηο κειέηεο ηεο ΔΡΙΑ, θέξεηαη λα παξάγνληαη 10 

εξγαηνέηε/MW ζηελ θάζε παξαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ ελψ επηπιένλ 33 

εξγαηνέηε/MW δεκηνπξγνχληαη ζηελ θάζε κειέηεο – πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. (Solar 

Generation V, 2008). ην παξαθάησ δηάγξακκα νη εθηηκήζεηο αλαθέξνληαη ζε 3 

ζελάξηα γηα ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο 0,5 GW, 2,6 GW θαη 6,8 GW σο ην 

2020, εθ ησλ νπνίσλ ην 3
ν
 ζελάξην ζα επαιεζεπηεί αλ πξαγκαηνπνηεζεί ηειηθά ν 

ζηφρνο γηα 12%
1
 ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ. σο ην 2020.  

                                                           
1
 Εν τζλει η κοινοτική οδηγια 2009/28/ΕΚ προβλζπει 20% για το μερίδιο παραγωγής ενζργειας από 
Α.Π.Ε. 
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Δηθόλα 5.2: Θέζεηο εξγαζίαο ζηα θσηνβνιηατθά δηεζλψο (Πεγή: Φσκάο, 2009) 
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6. Μειέηε ζθνπηκόηεηαο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο  

ηελ ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κειέηε ζθνπηκφηεηαο κηαο θσηνβνιηατθήο 

εγθαηαηάζηαζεο ζηελ ζηέγε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ δχν κειέηεο, κε βάζε ην λφκν 3851/10 θαη ηελ K.Y.A. 1079-Β-

4.6.2009, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε επελδχζεηο κεγάιεο θαη κηθξήο θιίκαθαο. 

Δπνκέλσο ε πξψηε ζα θαιχςεη ηελ πεξίπησζε κηαο κηθξνκεζαίαο επέλδπζεο ηεο 

ηάμοε ηζρχνο ησλ 100kW, ε νπνία είλαη ε πην δηαδεδνκέλε ζηνλ ρψξν αθνχ γηα 

κεγαιχηεξε ηζρχ ε ηηκή πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο ζηελ Γ.Δ.Η. είλαη κηθξφηεξε (0,40€/ 

kWh αληί 0,45€/ kWh). Η δεχηεξε ζα θαιχςεη κηα κηθξφηεξε επέλδπζε ε νπνία θαη’ 

νπζίαλ πινπνηείηαη ζε ζηέγεο ζπηηηψλ θαη γεληθφηεξα δψκαηα κηθξψλ δηαζηάζεσλ. 

  

6.1. Μεζνδνινγία ππνινγηζκνύ 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ππνινγηζκνπ ζα γίλεη κηα ζεηξά απφ 

παξαδνρέο νη νπνίεο ζα πξνζνκνηψλνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηελ πξαγκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ. Απηέο ζα αθνξνχλ ηφζν ην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο φζν θαη ην θνκκάηη ηεο ηηκήο πψιεζεο. Πην αλαιπηηθά: 

 Δπεηδή ζηηο επελδχζεηο ζε θσηνβνιηαηθά πάξθα, ην 75% ζπλήζσο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ χςνπο ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

ρξεκαηνδνηείηαη κε καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ. Σν δάλεην απηφ ζα είλαη 

δεθαεηνχο δηάξθεηαο, θαη ε απνπιεξσκή ζα γίλεη κε 10 εηήζηεο 

ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο. Σν επηηφθην θαζνξίδεηαη θαηά βάζε ζε παξεκβαηηθφ 

επηηφθην Euribor 3κελνπ πιένλ πεξηζσξίνπ 2.5% θαη εηζθνξάο Ν.128/75 

0,6%.  

 Η παξαγσγή ελέξγεηαο θαηά ην πξψην έηνο ζα πξνθχςεη απφ πξνγξάκκαηα 

πξνζνκείσζεο θαζψο θαη ηα γεσγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ επξσπατθνχ 

νξγαληζκνχ πιεξνθνξηψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ (PVGIS). 

 Σα θσηνβνιηατθά ελδνγελψο, εμαηηίαο ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο θζείξνληαη θαη παξνπζηάδνπλ κεηνχκελε απφδνζε ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ. Απηή  ε θζνξά ζεσξείηαη φηη ζα είλαη κηθξφηεξε ζηελ αξρή θαη 

κεγαιχηεξε ζηελ ζπλέρεηα, δειαδή ζεσξνχκε φηη ζα είλαη 0,25 % ηα πξψηα 5 
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ρξφληα, 0,50% απφ ην 6
ν
 κέρξη ην 10

ν
 έηνο θαη 1,00% απφ ην 11

ν
 έηνο θαη 

κεηά. 

 Οη ηηκέο πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη πξνο ηα πάλσ θαηά 

1,50% εηεζίσο. 

 Οη ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ νπζηαζηηθά εθθξάδνπλ ηα έμνδα ινγηζηή, 

απμάλνληαη θαηά 4% εηεζίσο. 

 Σν θφζηνο ηεο ηδηνθαηαλάισζεο ζα απμάλεηαη θαηά 1,00% εηεζίσο. 

 Σν θφζηνο ζπληήξεζεο ζα αλέξρεηαη ζε 2,5% ησλ εζφδσλ ηεο εγθαηάζηαζεο 

ελψ ην θφζηνο ηεο αζθάιηζεο ζα είλαη 0,3% ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ 

αμηνπνηψληαο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα ππνινγηζηεί ε 

Καζαξά Παξνχζα Αμία (N.P.V - ΚΠΑ) ε νπνία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή 

αληηπξνζσπεχεη θαη εθθξάδεη φιεο ηηο ξνέο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηελ παξνχζα 

ηνπο αμία, δειαδή ζε απηήλ πνπ ηζρχεη ηε ζηηγκή πνπ ν επελδπηήο παίξλεη ηελ 

απφθαζε. Πξφθεηηαη γηα ην πιένλ ζπλεζηζκέλν κέηξν ππνινγηζκνχ ηεο θεξδνθνξίαο 

ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο είλαη ν αθφινπζνο: 

Η Καζαξή Παξνχζα Αμία, φπσο πεξηγξάθεθε πην πάλσ ππνινγίδεηαη κε ηελ εμήο 

καζεκαηηθή ζρέζε:  

            ΚΠΑ = ∑
                    

        
 
           

φπνπ : 

 i είλαη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο, κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ε πξνεμφθιεζε 

ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε παξνχζεο αμίεο ζην έηνο 

κεδέλ,  πνπ ζπλήζσο είλαη ην έηνο έλαξμεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. Σν επηηφθην πξνεμφθιεζεο αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο ησλ 

θεθαιαίσλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη 

 t είλαη  ην έηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο (ρξεκαηηθήο εθξνήο) ή ηνπ 

νθέινπο (ρξεκαηηθήο εηζξνήο) ηεο επέλδπζεο. 

Δπηπιένλ, ζα ππνινγηζηεί θαη ν Δζσηεξηθφο πληειεζηήο Απφδνζεο (I.R.R. – ΔΑ), 

ν νπνίνο είλαη ην ππνινγηδφκελν επηηφθην, κε ην νπνίν ε παξνχζα αμία ησλ 

ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ εμηζψλεηαη κε ηελ παξνχζα αμία ησλ ρξεκαηηθψλ εθξνψλ, ή κε 
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άιιε έθθξαζε ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα ησλ πξνεμνθιεκέλσλ θαζαξψλ ρξεκαηηθψλ 

ξνψλ ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ γίλεηαη ίζν κε ην θφζηνο ηεο πξνηεηλφκελεο 

επέλδπζεο, δειαδή ε ΚΠΑ ηνπ γίλεηαη ίζε κε κεδέλ. Η καζεκαηηθή ζρέζε απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηεη είλαη ε αθφινπζε: 

ΚΠΑ = ∑
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Δηθόλα 6.1: Κιίζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο πξνο ηελ Αλαηνιή 
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Δηθόλα 6.2: Σξηζδηάζηαηε εηθφλα ηνπ ηεο νξνθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  
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6.2. Μειέηε ζθνπηκόηεηαο θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100kW 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο γηα έξγν 

ηζρχνο 100kW. Σα δεδνκέλα ηεο επέλδπζεο παξνπζηάδνληαηο ηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

Πίλαθαο 6.1: Έξγν ηζρύνο 100kW   

ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΡΑΓΟΥΧΝ   

  

Ολνκαζηηθή Ιζρύο Δγθαηάζηαζεο (KWp) 99,90 

Λόγνο εηήζηαο παξαγόκελεο ελέξγεηαο (KWh/KW) 1.250,00 

Μέζε εηήζηα παξαγόκελε ελέξγεηα (KWh) 124.875,00 

Σηκή πώιεζεο ελέξγεηαο (€/KWh) 0,441 

Πξνβιεπόκελα εηήζηα έζνδα (€) 55.070,00 

    

Κόζηνο Δγθαηάζηαζεο (€) 288.000,00 

Κόζηνο Δμνπιηζκνύ θαη Δγθαηάζηαζεο (€) 270.000,00 

Κόζηνο Δμνπιηζκνύ θαη Δγθαηάζηαζεο (€) 15.000,00 

Κόζηνο ύλδεζεο κε δίθηπν ΓΔΗ  (€) 3.000,00 

    

Υξεκαηνδόηεζε Δγθαηάζηαζεο   

Ίδηα ζπκκεηνρή 25% (€) 72.000,00 

Μαθξνπξόζεζκν δάλεην 75% (€) 216.000,00 

    

Αλάιπζε Δηήζηνπ Κνζηνπο Λεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο   

Κόζηνο Παξαγσγήο   

Ακνηβέο εξγαδόκελσλ ζηελ εγθαηάζηαζε   

Λνγηζηήο (part time) 600,00 

Κόζηνο απαηηνύκελεο ελέξγεηαο 1.150,00 

Δηήζην θόζηνο ζπληήξεζεο (2,50% επί ησλ πξνβιεπόκελσλ εηήζησλ εζόδσλ) 1.377,00 

Κόζηνο αζθάιεηαο εγθαηαζηάζεσλ (0,3% επί ηεο αμίαο ηνπο) 810,00 

    

Δλνίθην αγξνηεκαρίνπ (ην έηνο) 0,00 

    

Πηζησηηθνί ηόθνη 1νπ έηνπο (επηηόθην 6,0%) 12.960,00 

    

Απνζβέζεηο (5% αλά έηνο) 13.500,00 
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Η ρξεκαηνξξνή πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηα επφκελα 20 ρξφληα παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ: 

Πίλαθαο 6.2: Υξεκαηνξξνή 1ν -10ν έηνο 

Παξάγνληαο 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 6ν έηνο 7ν έηνο 8ν έηνο 9ν έηνο 10ν έηνο 

A: Παξαγόκελε Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα (KWh) 124.875 124.563 124.251 123.938 123.002 122.378 121.753 121.129 120.504 119.256 

Β: Σηκή πώιεζεο (€/KWh) 0,441 0,448 0,455 0,462 0,469 0,476 0,483 0,490 0,497 0,504 

Έζνδα  55.070 55.804 56.534 57.259 57.688 58.252 58.807 59.353 59.890 60.105 

Μείνλ Κόζηνο Παξαγσγήο                     

Ακνηβέο εξγαδόκελσλ ζηελ εγθαηάζηαζε 600 624 649 675 702 730 759 789 821 854 

Κόζηνο απαηηνύκελεο ελέξγεηαο 1.150 1.162 1.174 1.186 1.198 1.210 1.222 1.234 1.246 1.258 

Κόζηνο ζπληήξεζεο  1.377 1.395 1.413 1.431 1.442 1.456 1.470 1.484 1.497 1.503 

Κόζηνο αζθάιεηαο εγθαηαζηάζεσλ 810 830 851 872 894 916 939 962 986 1.011 

πλνιηθό Κόζηνο Παξαγσγήο 3.937 4.011 4.087 4.164 4.236 4.312 4.390 4.469 4.550 4.626 

Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο 51.133 51.793 52.447 53.095 53.452 53.940 54.417 54.884 55.340 55.479 

Μείνλ Δλνίθην Αγξνηεκαρίνπ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κέξδε πξν ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ 51.133 51.793 52.447 53.095 53.452 53.940 54.417 54.884 55.340 55.479 

Μείνλ Πηζησηηθνί Σόθνη 12.960 11.664 10.368 9.072 7.776 6.480 5.184 3.888 2.592 1.296 

Κέξδε πξν απνζβέζεσλ 38.173 40.129 42.079 44.023 45.676 47.460 49.233 50.996 52.748 54.183 

Μείνλ Απνζβέζεηο 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 

Κέξδε πξν θόξσλ 24.673 26.629 28.579 30.523 32.176 33.960 35.733 37.496 39.248 40.683 

Μείνλ θόξνη (20%) 4.935 5.326 5.716 6.105 6.435 6.792 7.147 7.499 7.850 8.137 

Κέξδε κεηά θόξσλ 19.738 21.303 22.863 24.418 25.741 27.168 28.586 29.997 31.398 32.546 

           

Σα αλσηέξσ είλαη ε ινγηζηηθή αλάιπζε ησλ εζφδσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Η πξαγκαηηθή ρξεκκαηνξξνή ζα πξνθχςεη απφ ην άζξνηζκα ησλ θεξδώλ κεηά θόξσλ ζπλ ηηο απνζβέζεηο 

κείνλ ην ρξεσιύζην  

Υξεσιύζην δαλείνπ 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 

Σακεηαθά δηαζέζηκα 11.638 13.203 14.763 16.318 17.641 19.068 20.486 21.897 23.298 24.446 

Αζξνηζηηθά ηακεηαθά δηαζέζηκα 11.638 24.841 39.604 55.921 73.562 92.630 113.115 135.013 158.310 182.757 
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Πίλαθαο 6.3: Υξεκαηνξξνή 11ν -20ν έηνο 

Παξάγνληαο 11ν έηνο 12ν έηνο 13ν έηνο 14ν έηνο 15ν έηνο 16ν έηνο 17ν έηνο 18ν έηνο 19ν έηνο 20ν έηνο 

A: Παξαγόκελε Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα (KWh) 118.007 116.758 115.509 114.261 113.012 111.763 110.514 109.266 108.017 106.144 

Β: Σηκή πώιεζεο (€/KWh) 0,512 0,520 0,528 0,536 0,544 0,552 0,560 0,568 0,577 0,586 

Έζνδα  60.420 60.714 60.989 61.244 61.479 61.693 61.888 62.063 62.326 62.200 

Μείνλ Κόζηνο Παξαγσγήο                     

Ακνηβέο εξγαδόκελσλ ζηελ εγθαηάζηαζε 888 924 961 999 1.039 1.081 1.124 1.169 1.216 1.265 

Κόζηνο απαηηνύκελεο ελέξγεηαο 1.271 1.284 1.297 1.310 1.323 1.336 1.349 1.362 1.376 1.390 

Κόζηνο ζπληήξεζεο  1.511 1.518 1.525 1.531 1.537 1.542 1.547 1.552 1.558 1.555 

Κόζηνο αζθάιεηαο εγθαηαζηάζεσλ 1.036 1.062 1.089 1.116 1.144 1.173 1.202 1.232 1.263 1.294 

πλνιηθό Κόζηνο Παξαγσγήο 4.706 4.788 4.872 4.956 5.043 5.132 5.222 5.315 5.413 5.504 

Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο 55.715 55.926 56.117 56.288 56.436 56.561 56.666 56.748 56.913 56.696 

Μείνλ Δλνίθην Αγξνηεκαρίνπ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κέξδε πξν ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ 55.715 55.926 56.117 56.288 56.436 56.561 56.666 56.748 56.913 56.696 

Μείνλ Πηζησηηθνί Σόθνη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κέξδε πξν απνζβέζεσλ 55.715 55.926 56.117 56.288 56.436 56.561 56.666 56.748 56.913 56.696 

Μείνλ Απνζβέζεηο 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 

Κέξδε πξν θόξσλ 42.215 42.426 42.617 42.788 42.936 43.061 43.166 43.248 43.413 43.196 

Μείνλ θόξνη (20%) 8.443 8.485 8.523 8.558 8.587 8.612 8.633 8.650 8.683 8.639 

Κέξδε κεηά θόξσλ 33.772 33.941 34.094 34.230 34.349 34.449 34.533 34.598 34.730 34.557 

           

Σα αλσηέξσ είλαη ε ινγηζηηθή αλάιπζε ησλ εζφδσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Η πξαγκαηηθή ρξεκκαηνξξνή ζα πξνθχςεη απφ ην άζξνηζκα ησλ θεξδώλ κεηά θόξσλ ζπλ ηηο απνζβέζεηο κείνλ 

ην ρξεσιύζην  

Υξεσιύζην δαλείνπ           

Σακεηαθά δηαζέζηκα 47.272 47.441 47.594 47.730 47.849 47.949 48.033 48.098 48.230 48.057 

Αζξνηζηηθά ηακεηαθά δηαζέζηκα 230.028 277.469 325.064 372.794 420.643 468.592 516.625 564.723 612.953 661.010 

Πίλαθαο 6.3: Υξεκαηνξξνή 11
ν
 -20

ν
 έηνο 
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ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αζξνηζηηθή ρξεκαηνξξνή ηεο επέλδπζεο: 

 

Δηθόλα 6.3: Γηάγξακκα αζξνηζηηθήο ρξεκαηνξξνήο 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα γίλεηαη εκθαλέο φηη ε απφζβεζε ηεο επέλδπζεο 

επηηπγράλεηαη αλάκεζα ζηνλ 5
ν
 ρξφλν θαη 6

ν
 ρξφλν, νπφηε ζπλεθηηκψληαο θαπνηεο 

παξαδνρέο θαη ελδερφκελα άιια έμνδα πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ, κπνξεί κε 

αζθάιεηα λα εηπσζεί φηη κερξη ην 7
ν
 έηνο έρεη απνζβεζηεί ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, 

επνκέλσο  P 7 έηε. (ρξφλνο απνπιεξσκήο - payback time) 

Παξάιιεια, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε, κε ζπληειεζηή αλαγσγήο επηηνθην 5%, 

πξνθχπηεη φηη Κ.Π.Α.= 391.505€. Η ηηκή ηνπ Δζσηεξηθνχ πληειεζηή Απφδνζεο  γηα 

ηνλ νπνίν ε Κ.Π.Α. γίλεηαη ίζε κε κεδέλ, είλαη I.R.R.= 17,88%.  
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Μηα ελδεηθηηθή δηάξζξσζε ηεο δαλεηνδφηεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ απνπιεξσκή ηεο, 

παξνπζηάδεηαη γηα κηα ηππηθή ηέηνηα ζπλαιιαγή ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Πίλαθαο 6.4: Αλάιπζε πξνβιεπόκελσλ  δόζεσλ  δαλείνπ επέλδπζεο  (ζε €) 

     

Ύςνο δαλείνπ 216.000,0 € 

Δπηηόθην 6,0% 

 Γηάξθεηα δαλείνπ 10 ETH 

     Σξόπνο εμόθιεζεο ΙΟΠΟΔ ΥΡΔΧΛΤΣΙΚΈ ΓΟΔΙ 

Πεξίνδνο ράξεηνο  

Πξνβιεπόκελν πνζό θεθαιαηνπνίεζεο ηόθσλ 

πεξηόδνπ ράξηηνο 

 

Πξνβιεπόκελν πνζό  πιεξσκήο ηόθσλ πεξ. 

ράξηηνο  

 

Ύςνο δαλείνπ κεηά ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ  

Ύςνο ρξενιπηηθήο δόζεο 21.600,0 

     

ΔTH  

ΠΛΗΡΧΜΧΝ 

ΣΟΚΟ ΥΡΔΟΛΤΙΟ ΣΟΚΟΥΡΔΧΛΤΙΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

1ν 12.960 21.600 34.560 194.400 

2ν 11.664 21.600 33.264 172.800 

3ν 10.368 21.600 31.968 151.200 

4ν 9.072 21.600 30.672 129.600 

5ν 7.776 21.600 29.376 108.000 

6ν 6.480 21.600 28.080 86.400 

7ν 5.184 21.600 26.784 64.800 

8ν 3.888 21.600 25.488 43.200 

9ν 2.592 21.600 24.192 21.600 

10o 1.296 21.600 22.896 0 

     

ΤΝΟΛΟ 71.280,0 216.000,0 264.384,0  
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Δηθόλα 6.4: Δλδεηθηηθή  ρσξνζέηεζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει ζηελ νξνθή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλία (453 PV panels ησλ 220Wp) 

 

6.3. Μειέηε ζθνπηκόηεηαο θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 10kW 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο γηα έξγν 

ηζρχνο 10kW. Η θχξηα δηαθνξά ζε ζχγθξηζε κε ηελ κπνεγνχκελε επέλδπζε είλαη φηη 

ζα έρνπκε κεγαιχηεξε ηηκή πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο (0,55€/kWh), κεδεληθν θφζηνο 

ινγηζηή θαη ηδηνθαηαλάισζεο αθνχ ην ζχλνιν ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο πσιείηαη 

ζηελ Γ.Δ.Η., θαη ηέινο ειαθξψο κεγαιχηεξε παξαγσγή ελέξγεηαο εμαηηίαο ηεο 

κεγαιχηεξεο απφζηαζεο ησλ πάλει. 

Σα δεδνκέλα ηεο επέλδπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Πίλαθαο 6.5: Έξγν ηζρύνο 10kW   

ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΡΑΓΟΥΧΝ   

  

Ολνκαζηηθή Ιζρύο Δγθαηάζηαζεο (KWp) 9,90 

Λόγνο εηήζηαο παξαγόκελεο ελέξγεηαο (KWh/KW) 1.300,00 

Μέζε εηήζηα παξαγόκελε ελέξγεηα (KWh) 12.870,00 

Σηκή πώιεζεο ελέξγεηαο (€/KWh) 0,550 

Πξνβιεπόκελα εηήζηα έζνδα (€) 7.079,00 

    

Κόζηνο Δγθαηάζηαζεο (€) (πεξηιακβάλεη ΦΠΑ) 44.000,00 

Κόζηνο Δμνπιηζκνύ θαη Δγθαηάζηαζεο (€) 42.000,00 

Κόζηνο ύλδεζεο κε δίθηπν ΓΔΗ  (€) 1.000,00 

πκπιεξσκαηηθά έμνδα (€) 1.000,00 

    

Υξεκαηνδόηεζε Δγθαηάζηαζεο   

Ίδηα ζπκκεηνρή 25% (€) 11.000,00 

Μαθξνπξόζεζκν δάλεην 75% (€) 33.000,00 

    

Αλάιπζε Δηήζηνπ Κόζηνπο Λεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο   

Κόζηνο Παξαγσγήο   

Ακνηβέο εξγαδόκελσλ ζηελ εγθαηάζηαζε   

Λνγηζηήο (part time) 0,00 

Κόζηνο απαηηνύκελεο ελέξγεηαο 0,00 

Δηήζην θόζηνο ζπληήξεζεο (2,50% επί ησλ πξνβιεπόκελσλ εηήζησλ εζόδσλ) 177,00 

Κόζηνο αζθάιεηαο εγθαηαζηάζεσλ (0,3% επί ηεο αμίαο ηνπο) 126,00 

    

Δλνίθην νξνθήο (ην έηνο) 0,00 

    

Πηζησηηθνί ηόθνη 1νπ έηνπο (επηηόθην 6,0%) 1.980,00 

    

Απνζβέζεηο (αθνξνιόγεην) 0,00 
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Η ρξεκαηνξξνή πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηα επφκελα 20 ρξφληα παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ: 

Πίλαθαο 6.6: Υξεκαηνξξνή 1ν -10ν έηνο 
Παξάγνληαο 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 6ν έηνο 7ν έηνο 8ν έηνο 9ν έηνο 10ν έηνο 

A: Παξαγόκελε Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα (KWh) 12.870 12.838 12.806 12.773 12.677 12.613 12.548 12.484 12.420 12.291 

Β: Σηκή πώιεζεο (€/KWh) 0,550 0,558 0,566 0,574 0,583 0,592 0,601 0,610 0,619 0,628 

Έζνδα  7.079 7.164 7.248 7.332 7.391 7.467 7.541 7.615 7.688 7.719 

Μείνλ Κόζηνο Παξαγσγήο                     

Ακνηβέο εξγαδόκελσλ ζηελ εγθαηάζηαζε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κόζηνο απαηηνύκελεο ελέξγεηαο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κόζηνο ζπληήξεζεο  177 179 181 183 185 187 189 190 192 193 

Κόζηνο αζθάιεηαο εγθαηαζηάζεσλ 126 129 132 135 138 141 145 149 153 157 

πλνιηθό Κόζηνο Παξαγσγήο 303 308 313 318 323 328 334 339 345 350 

Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο 6.776 6.856 6.935 7.014 7.068 7.139 7.207 7.276 7.343 7.369 

Μείνλ Δλνίθην Οξνθήο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κέξδε πξν ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ 6.776 6.856 6.935 7.014 7.068 7.139 7.207 7.276 7.343 7.369 

Μείνλ Πηζησηηθνί Σόθνη 1.980 1.782 1.584 1.386 1.188 990 792 594 396 198 

Κέξδε πξν απνζβέζεσλ 4.796 5.074 5.351 5.628 5.880 6.149 6.415 6.682 6.947 7.171 

Μείνλ Απνζβέζεηο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κέξδε πξν θόξσλ 4.796 5.074 5.351 5.628 5.880 6.149 6.415 6.682 6.947 7.171 

Μείνλ θόξνη (Αθνξνιόγεην) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κέξδε κεηά θόξσλ 4.796 5.074 5.351 5.628 5.880 6.149 6.415 6.682 6.947 7.171 

           

Σα αλσηέξσ είλαη ε ινγηζηηθή αλάιπζε ησλ εζφδσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Η πξαγκαηηθή ρξεκαηνξξνή ζα πξνθχςεη απφ ην άζξνηζκα ησλ θεξδώλ κεηά θόξσλ κείνλ ην ρξενιύζην  

Υξενιύζην δαλείνπ 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 

Σακεηαθά δηαζέζηκα 1.496 1.774 2.051 2.328 2.580 2.849 3.115 3.382 3.647 3.871 

Αζξνηζηηθά ηακεηαθά δηαζέζηκα 1.496 3.270 5.321 7.648 10.229 13.078 16.193 19.575 23.222 27.093 
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Πίλαθαο 6.7: Υξεκαηνξξνή 11
ν
 -20

ν
 έηνο 

Παξάγνληαο 11ν έηνο 12ν έηνο 13ν έηνο 14ν έηνο 15ν έηνο 16ν έηνο 17ν έηνο 18ν έηνο 19ν έηνο 20ν έηνο 

A: Παξαγόκελε Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα (KWh) 12.162 12.033 11.905 11.776 11.647 11.519 11.390 11.261 11.133 10.940 

Β: Σηκή πώιεζεο (€/KWh) 0,637 0,647 0,657 0,667 0,677 0,687 0,697 0,707 0,718 0,729 

Έζνδα  7.747 7.785 7.822 7.855 7.885 7.914 7.939 7.962 7.993 7.975 

Μείνλ Κόζηνο Παξαγσγήο                     

Ακνηβέο εξγαδόκελσλ ζηελ εγθαηάζηαζε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κόζηνο απαηηνύκελεο ελέξγεηαο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κόζηνο ζπληήξεζεο  194 195 196 196 197 198 198 199 200 199 

Κόζηνο αζθάιεηαο εγθαηαζηάζεσλ 161 165 169 173 177 181 186 191 195 200 

πλνιηθό Κόζηνο Παξαγσγήο 355 360 365 369 374 379 384 390 395 400 

Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο 7.392 7.425 7.457 7.486 7.511 7.535 7.555 7.572 7.598 7.575 

Μείνλ Δλνίθην Οξνθήο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κέξδε πξν ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ 7.392 7.425 7.457 7.486 7.511 7.535 7.555 7.572 7.598 7.575 

Μείνλ Πηζησηηθνί Σόθνη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κέξδε πξν απνζβέζεσλ 7.392 7.425 7.457 7.486 7.511 7.535 7.555 7.572 7.598 7.575 

Μείνλ Απνζβέζεηο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κέξδε πξν θόξσλ 7.392 7.425 7.457 7.486 7.511 7.535 7.555 7.572 7.598 7.575 

Μείνλ θόξνη (Αθνξνιόγεην) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κέξδε κεηά θόξσλ 7.392 7.425 7.457 7.486 7.511 7.535 7.555 7.572 7.598 7.575 

           

Σα αλσηέξσ είλαη ε ινγηζηηθή αλάιπζε ησλ εζφδσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Η πξαγκαηηθή ρξεκαηνξξνή ζα πξνθχςεη απφ ην άζξνηζκα ησλ θεξδώλ κεηά θόξσλ κείνλ ην ρξενιύζην  

Υξενιύζην δαλείνπ           

Σακεηαθά δηαζέζηκα 7.392 7.425 7.457 7.486 7.511 7.535 7.555 7.572 7.598 7.575 

Αζξνηζηηθά ηακεηαθά δηαζέζηκα 34.485 41.911 49.368 56.854 64.365 71.899 79.454 87.026 94.624 102.199 
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ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αζξνηζηηθή ρξεκαηνξξνή ηεο επέλδπζεο: 

 

Δηθόλα 6.5: Γηάγξακκα αζξνηζηηθήο ρξεκαηνξξνήο 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα είλαη εκθαλέο φηη ε απφζβεζε ηεο επέλδπζεο γίλεηαη 

αλάκεζα ζηνλ 6
ν
 ρξφλν, νπφηε ζπλεθηηκψληαο θαπνηεο παξαδνρέο θαη ελδερφκελα 

άιια έμνδα πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ, κπνξεί κε αζθάιεηα λα εηπσζεί φηη κερξη ην 

7
ν
 έηνο έρεη απνζβεζηεί ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, επνκέλσο  P 7 έηε. (ρξφλνο 

απνπιεξσκήο - payback time) 

Παξάιιεια, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε, κε ζπληειεζηή αλαγσγήο επηηνθην 5%, 

πξνθχπηεη φηη Κ.Π.Α.= 46.163€. Η ηηκή ηνπ Δζσηεξηθνχ πληειεζηή Απφδνζεο  γηα 

ηνλ νπνίν ε Κ.Π.Α. γίλεηαη ίζε κε κεδέλ, είλαη I.R.R.= 15,21%. 
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Μηα ελδεηθηηθή δηάξζξσζε ηεο δαλεηνδφηεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ απνπιεξσκή ηεο, 

παξνπζηάδεηαη γηα κηα ηππηθή ηέηνηα ζπλαιιαγή ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Πίλαθαο 6.8: Αλάιπζε πξνβιεπόκελσλ  δόζεσλ  δαλείνπ επέλδπζεο  (ζε €)  

     

Ύςνο δαλείνπ 33.000,0 € 

Δπηηόθην 6,0% 

 Γηάξθεηα δαλείνπ 10 Έηε 

     Σξόπνο εμόθιεζεο Ιζόπνζεο Υξενιπηηθέο Γόζεηο  

Πεξίνδνο ράξεηνο   

Πξνβιεπόκελν πνζό θεθαιαηνπνίεζεο ηόθσλ 

πεξηόδνπ ράξηηνο 

  

Πξνβιεπόκελν πνζό  πιεξσκήο ηόθσλ πεξ. 

ράξηηνο  

  

Ύςνο δαλείνπ κεηά ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ   

Ύςνο ρξενιπηηθήο δόζεο 3.300,0  

     

ΔTH  

ΠΛΗΡΧΜΧΝ 

ΣΟΚΟ  ΥΡΔΟΛΤΙΟ ΣΟΚΟΥΡΔΧΛΤΙΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

1ν 1.980  3.300 5.280  29.700 

2ν 1.782  3.300 5.082  26.400 

3ν 1.584  3.300 4.884  23.100 

4ν 1.386  3.300 4.686  19.800 

5ν 1.188  3.300 4.488  16.500 

6ν 990  3.300 4.290  13.200 

7ν 792  3.300 4.092  9.900 

8ν 594  3.300 3.894  6.600 

9ν 396  3.300 3.696  3.300 

10o 198  3.300 3.498  0 

          

ΤΝΟΛΟ 10.890,0  33.000,0  40.392,0   
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7. πκπεξάζκαηα  

Δίλαη θαλεξφ φηη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο δελ έρεη θαηαθέξεη αθφκα λα απνζπλδέζεη 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ ηελ αχμεζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο. Αθφκε 

θαη αλ ηα κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο απνβνχλ απνηειεζκαηηθά, ην ζίγνπξα είλαη 

φηη ζα απαηηεζνχλ ηεξάζηηα πνζά ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο. 

Δπνκέλσο, ηφζν κε βάζε ην επξσπατθφ δίθαην, φζν θαη κε βάζε ηελ εζσηεξηθή 

θαηαλάισζε, είλαη απαξαίηεην ζε κηα ρψξα κε ηφζν ηδαληθέο ζπλζήθεο, λα 

αλαπηπρζεί κηα πξάζηλε νηθνλνκία, ψζηε λα παξάγεηαη ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη, κε 

ηξφπν πνπ δελ επηβαξχλεη ηελ θχζε θαη ην πεξηβάιινλ. Σν φθεινο άιισζηε απφ κηα 

ηέηνηα θίλεζε κπνξεί λα είλαη θαη νηθνλνκηθφ αλ ζπλππνινγηζηεί φηη ν θχξηνο 

θπζηθφο πφξνο ηεο ρψξαο είλαη ν ήιηνο θαη ν άλεκνο.  

Η επέλδπζε ζηνλ ρψξν ησλ θσηνβνιηατθσλ, κε δεδνκέλε ηελ επηδφηεζε ζηελ 

κνλάδα παξαγφκελεο ελέξγεηαο, απνηειεί κηα πνιχ εθιπζηηθή επηινγή ε νπνία 

παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ απφδνζεο θαη απνδνηηθφηεηαο. Μάιηζηα, φπσο πξνθχπηεη 

θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε, ηα εζσηεξηθά επηηφθηα επέλδπζεο πνπ 

εκθαλίδνληαη είλαη εμαηξεηηθά πςειά κε δεδνκέλν ην κηθξφ επελδπηηθφ ξίζθν. Έηζη 

δηθαηνινγείηαη άιισζηε θαη ην πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην. 

Η ηαρχξπζκε κείσζε ηεο επηδφηεζεο ζηελ ηηκή πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν, 

πνπ ζα ηζρχεη ηα επφκελα ρξφληα, ελδερνκέλσο φκσο λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο λέεο 

επελδχζεηο ζηνλ ρψξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαιχηεξε θαη ίζσο ηειεπηαία 

επηρεηξεκαηηθή επθαηξία, λα είλαη ν λένο λφκνο 3851/10, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη λέεο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο επφκελνπο κήλεο.  

Απφ ηελ άιιε, ε επεξρφκελε πηψζε ηεο επηδνηνχκελεο ηηκήο, θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

ζα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο δσκάησλ θαη ζηεγψλ θηηξίσλ, φπνπ ε 

ηηκή πψιεζεο είλαη ζαθψο πςειφηεξε, ή ζηηο επελδχζεηο πνιχ κεγάιεο θιίκαθαο 

(άλσ ησλ 1ΜW), φπνπ κεζσ ηεο νηθνλνκίαο θιίκαθαο επηηπγράλνληαη ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα. Οη πξψηεο, αλακέλεηαη λα αλαπηπρζνχλ θαη ππνρξεσηηθά θαη σο 

ζπλέπεηα ηνπ λφκνπ 3851/10, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα θαηλνχξηα ζπίηηα ζα πξέπεη 

λα παξάγνπλ κε αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο, ην ζχλνιν ηεο ελέξγεηαο ηελ νπνία 

θαηαλαιψλνπλ. 
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Η Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε πινχζην δπλακηθφ φζνλ αθνξά ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ πξννξηζκφ δηεζλψο, γηα 

λέεο επελδχζεηο. ε αληηδηαζηνιή κε ηνπο ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο φπνπ ε ρψξα είρε 

ηελ πξσηνθαζεδξία δηεζλψο ηηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο, ζηνλ ρψξν ηεο ελέξγεηαο δελ 

έρνπλ γίλεη ηα απαηηνχκελα βήκαηα. Γη απηφ είλαη ζεκαληηθή ε ζέζε ηεο ειιεληθήο 

πνιηηείαο, ε νπνία πξέπεη λα δηακνξθψζεη έλα θαηάιιειν επελδπηηθφ ηνπίν, ην νπνίν 

ζα πξνσζεί ηέηνηεο θηλήζεηο θαη δελ ζα ηηο θαηαπλίγεη ζηνλ βσκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

θαη ησλ πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ. 
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