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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία αυτή ασχολείται με την χρηματοοικονομική ανάλυση των ελληνικών 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή, η αιολική και η υδροηλεκτρική. Το θέμα 

αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των 

ΑΠΕ είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα εξετάσαμε συνολικά 13 αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

έχουν ως βασική (στις περισσότερες περιπτώσεις και μοναδική) δραστηριότητά τους 

την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Από την ανάλυση μας 

προέκυψε ότι όλες παρουσιάζουν μια σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών τους 

κατά την τελευταία πενταετία, η οποία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

συνοδεύεται και από άνοδο των κερδών προ φόρων. Όσον αφορά στο θέμα της 

ρευστότητας οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, 

όπως αποδεικνύεται άλλωστε και από τους αριθμοδείκτες γενικής και άμεσης 

ρευστότητας. Ακόμη αναφορικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση οι περισσότερες 

εταιρείες έχουν έναν υψηλό δείκτη υποχρεώσεων προς συνολικά κεφάλαια, πράγμα 

που μας δείχνει την εξάρτησή τους από τα ξένα κεφάλαια. Υπάρχουν βέβαια και οι 

περιπτώσεις που η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη είναι πολύ χαμηλή. Σε γενικές 

γραμμές παρά τις αυξομειώσεις σε ορισμένα μεγέθη η πορεία που ακολουθεί ο 

κλάδος των ΑΠΕ είναι ανοδική. 

 Βέβαια η εξέλιξη στον τομέα αυτό θα μπορούσε να ήταν ακόμη ταχύτερη αν 

δεν υπήρχαν και ορισμένες δυσκολίες πολιτικής, κοινωνικής, τεχνικής και 

οικονομικής φύσης που λειτουργούν ανασταλτικά. Πιο συγκεκριμένα ορισμένα από 

τα προβλήματα είναι τα εξής: η αδειοδοτική διαδικασία που εξακολουθεί να είναι 

μακροσκελής, η ανεπάρκεια στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης για την ανάπτυξη 

επιπλέον έργων ΑΠΕ. Σε κάθε περίπτωση όμως τα οφέλη από την χρήση των ΑΠΕ 

είναι πολλαπλά τόσο σε επίπεδο περιβάλλοντος όσο και σε οικονομικό επίπεδο, γι’ 

αυτό και η αγορά ενέργειας συμμορφώνεται ολοένα και ταχύτερα με τις αποφάσεις 

που λαμβάνονται σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πορεία του κλάδου λοιπόν, 

αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά και οι ανανεώσιμες πηγές σε όλες τους τις 

εκφάνσεις θα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στο σύγχρονο κόσμο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες  ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας γνωρίζει σημαντική άνθηση στη χώρα μας. Τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει η χρήση των ΑΠΕ είναι πολλαπλά τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Η σταδιακή εξάντληση των αποθεμάτων των 

συμβατικών πηγών ενέργειας καθιστούν την άμεση ανάπτυξή τους όλο και πιο 

επιτακτική. Γι’ αυτό το λόγο και δίνονται διάφορα κίνητρα και διευκολύνσεις από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα. 

 Στην συγκεκριμένη εργασία λοιπόν θα ασχοληθούμε με την 

χρηματοοικονομική διάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Θα 

προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι πορεία των πιο αντιπροσωπευτικών 

επιχειρήσεων του κλάδου με τη βοήθεια ορισμένων εργαλείων της 

χρηματοοικονομικής, όπως οι αριθμοδείκτες.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης αυτής θα γίνει μια σύντομη ιστορική 

αναδρομή των ΑΠΕ και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλες οι 

κατηγορίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως είναι η ηλιακή, η αιολική, η 

υδροηλεκτρική, η γεωθερμική και η βιοενέργεια. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα 

αναλύσουμε το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας σχετικά με την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο επόμενο κεφάλαιο θα 

εξετάσουμε την πορεία του κλάδου των ΑΠΕ, καθώς και τους πιο σημαντικούς 

φορείς που υπάρχουν στην Ελλάδα. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα ακολουθήσει η 

χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών που έχουν επιλεγεί με τη βοήθεια των 

αριθμοδεικτών, των συγκριτικών καταστάσεων, των καταστάσεων κοινού μεγέθους 

και των καταστάσεων ποσοστού τάσης. Τέλος στο τελευταίο κομμάτι αυτής της 

εργασίας υπάρχουν τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από αυτή τη μελέτη 

καθώς και οι προοπτικές που υπάρχουν στον κλάδο των ΑΠΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:   

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (ΑΠΕ) 
 

 

1.1.Ιστορική αναδρομή 

 

Η μορφή που έχει σήμερα ο πλανήτης μας οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδιαίτερα στην ηλιακή. Ως ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (ΑΠΕ) μπορούν να οριστούν οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, το νερό, ο 

άνεμος, η βιομάζα, κλπ.) που υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό περιβάλλον. Είναι οι 

πρώτες μορφές ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, σχεδόν αποκλειστικά, 

μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε και στράφηκε στην εντατική χρήση του 

άνθρακα και των υδρογονανθράκων1.  

Η σημαντικότητα των ΑΠΕ, κυρίως αυτή της αιολικής ενέργειας και 

ενέργειας από την ροή υδάτινων μαζών (π.χ. ποτάμια), ιστορικά διαμορφώνεται σε 

υψηλά επίπεδα, με το επίπεδο εκμετάλλευσης αυτών να υποδηλώνει το επίπεδο 

ανάπτυξης του εκάστοτε πολιτισμού. Η αξιοποίηση των ΑΠΕ ακολουθεί φθίνουσα 

πορεία αρχικά με την εφεύρεση των μηχανών εξωτερικής καύσης (ατμομηχανές - 

μέσα του 17ου αιώνα), η οποία σηματοδοτεί και την απαρχή της βιομηχανικής 

επανάστασης2. Για τη λειτουργία των μηχανών εξωτερικής καύσης αρχικά 

χρησιμοποιείται η βιομάζα, σύντομα όμως εδραιώνεται η χρήση των στερεών 

υδρογονανθράκων (άνθρακας). Η χρήση των μηχανών εξωτερικής καύσης και κατά 

συνέπεια των στέρεων υδρογονανθράκων εντείνεται σταδιακά και, τελικά, 

εδραιώνονται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και στον τομέα των μεταφορών, με 

την εμφάνιση των ατμόπλοιων, τα οποία σταδιακά αρχίζουν να αντικαθιστούν τα 

ιστιοφόρα και την χρήση αιολικής ενέργειας.  

                                                            
1 http://www.hellasres.gr/Greek/gnoriste‐tis‐ape/gnoriste‐tis‐ape.htm 
2 Icap κλαδική μελέτη: Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, Αθήνα, Δεκέμβριος 2009 
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Κατά τον 19ο αιώνα οι μηχανές εσωτερικής καύσης, που κάνουν χρήση 

υδρογονανθράκων σε υγρή μορφή (πετρέλαιο), εφαρμόζονται και στον τομέα των 

χερσαίων μέσων μεταφοράς και σταδιακά επικρατούν στις μεταφορές 

συνολικά(ναυσιπλοΐα, αερομεταφορές). Έτσι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 

του πετρελαίου διατίθεται στις μεταφορές. Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν 

έχει επιτευχθεί ακόμη. 

Την πρώτη υποτυπώδης ηλεκτρική γεννήτρια εφευρίσκει ο Michael Faraday 

στα μέσα του 19ου αιώνα. Χάρη στην ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας ξεκινούν την 

λειτουργία τους οι πρώτοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που 

λειτουργούσαν κυρίως βάσει υδροηλεκτρικής ενέργειας (τέλη 19ου αιώνα), ενώ ο 

πρώτος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος έκανε εξ ολόκληρου 

χρήση στερεών υδρογονανθράκων τέθηκε σε λειτουργία στις Η.Π.Α. το 1920. Λίγα 

χρόνια αργότερα, το 1953, μετά από επίπονη επιστημονική έρευνα λειτουργεί ο 

πρώτος σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας από ατομική ενέργεια. 

Έτσι με το πέρασμα των χρόνων άρχισαν να χρησιμοποιούνται ολοένα και 

περισσότερο εξαντλίσιμες πηγές ενέργειας τόσο στο χώρο των μεταφορών όσο και 

στη βιομηχανία. Όμως σύντομα η ανθρωπότητα συνειδητοποίησε τα τεράστια 

περιβαλλοντικά προβλήματα που άρχισαν να δημιουργούνται και στράφηκε στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Το ενδιαφέρον για την ευρύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, καθώς και για την 

ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών που δεσμεύουν το 

δυναμικό τους παρουσιάσθηκε αρχικά μετά την πρώτη πετρελαϊκή χρήση του 1979 

και παγιώθηκε την τελευταία δεκαετία, μετά τη συνειδητοποίηση των παγκόσμιων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα εγγενή πλεονεκτήματα των ΑΠΕ και κυρίως η 

ουσιαστική συμβολή τους στην ενεργειακή απεξάρτηση της ανθρωπότητας από τους 

εξαντλήσιμους ενεργειακούς πόρους, επιτάσσουν αυτήν τη στροφή.  

Σήμερα για πολλές χώρες, οι ΑΠΕ αποτελούν μία σημαντική εγχώρια πηγή 

ενέργειας, με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

Συνεισφέρουν σημαντικά στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συμβάλλοντας στη μείωση 

της εξάρτησης από το ακριβό και εισαγόμενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση της 

ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασμού. Παράλληλα, συντελούν και στην 
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προστασία του περιβάλλοντος, καθώς έχει πλέον διαπιστωθεί ότι ο ενεργειακός 

τομέας είναι ο πρωταρχικός υπεύθυνος για τη ρύπανση του περιβάλλοντος3. 

Πραγματικά, σχεδόν το 95% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στην 

παραγωγή, το μετασχηματισμό και τη χρήση των συμβατικών καυσίμων (άνθρακας 

και πετρέλαιο). Φαίνεται συνεπώς ότι ο μόνος δυνατός τρόπος για να μπορέσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στο φιλόδοξο στόχο που έχει θέσει, για 

σημαντικό περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), είναι να 

επιταχύνει την ανάπτυξη των ΑΠΕ4.  

Όμως η επίτευξη αυτού του στόχου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που 

λειτουργούν ανασταλτικά, όπως το κόστος εγκατάστασης/λειτουργίας/συντήρησης, 

το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης μετατροπής που επιτυγχάνεται και τα επίπεδα 

τιμών των υδρογονανθράκων, και ιδιαίτερα αυτό του πετρελαίου. Πιο συγκεκριμένα 

το κόστος εγκατάστασης/λειτουργίας/συντήρησης προσδιορίζεται από την τεχνολογία 

που εφαρμόζεται και διαμορφώνεται από εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται με το 

κόστος παραγωγής ανά μονάδα (manufacturing marginal cost) συστημάτων 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ, όπως αυτό διαμορφώνεται από τα επίπεδα ζήτησης αυτών και 

τις εθνικές και διεθνείς ενεργειακές πολιτικές. Ενώ το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης 

μετατροπής προσδιορίζεται από το επίπεδο ανάπτυξης της (κατά περίπτωση) 

τεχνολογίας που χρησιμοποιείται σε ότι αφορά την εκμετάλλευση του ενεργειακού 

περιεχομένου της εκάστοτε ΑΠΕ. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι είναι σημαντική 

τόσο η κατανόηση του βασικού τρόπου λειτουργίας με τον οποίο είναι δυνατή η 

ενεργειακή εκμετάλλευση της εκάστοτε ΑΠΕ, αλλά και το πως (η τεχνολογία) 

προσδιορίζει την εμπορική βιωσιμότητα αυτής. 

 

 

 

                                                            
3 http://www.hellasres.gr/greek/gnoriste‐tis‐ape/gnoriste‐tis‐ape.htm 
4 http://www.keta‐notioaigaio.gr/content.aspx?id=27 
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1.2. Ηλιακή ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα) 

 

Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που 

προέρχονται από τον Ήλιο. Τέτοιες είναι το φως ή φωτεινή ενέργεια, η θερμότητα ή 

θερμική ενέργεια καθώς και διάφορες ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας. 

Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι πρακτικά ανεξάντλητη, αφού 

προέρχεται από τον ήλιο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιορισμοί χώρου και 

χρόνου για την εκμετάλλευσή της5. 

Όσον αφορά την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες εφαρμογών: τα παθητικά ηλιακά συστήματα, 

τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα, και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα παθητικά και 

τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα εκμεταλλεύονται τη θερμότητα που εκπέμπεται 

μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ τα φωτοβολταϊκά συστήματα στηρίζονται στη 

μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του φωτοβολταϊκού 

φαινομένου. 

 

Φωτοβολταϊκά συστήματα  

Φωτοβολταϊκό φαινόμενο ονομάζεται η άμεση μετατροπή της ηλιακής 

ακτινοβολίας σε ηλεκτρική τάση. 

                                                            
5http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%
CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1 
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Η στροφή προς την ηλιακή ενέργεια εξυπηρετεί δύο τουλάχιστον ανάγκες, την 

ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να προστατευτεί το περιβάλλον.6 Κάθε 

κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που προμηθευόμαστε από το δίκτυο της ΔΕΗ και 

παράγεται από ορυκτά καύσιμα, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα τουλάχιστον κιλό 

διοξειδίου του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το σημαντικότερο “αέριο του 

θερμοκηπίου” που συμβάλλει στις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές. Η στροφή στις 

καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, αποτελεί τη μόνη διέξοδο για την αποτροπή 

των κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη. 

Επιπλέον, η χρήση της ηλιακής ενέργειας μέσω των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα 

καρκινογόνα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ.), οι 

οποίοι επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον. 

Ένας ακόμη λόγος για να επιλέξει κάποιος τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι 

το  οικονομικό όφελος, στις περιπτώσεις εκείνες που παρέχονται κίνητρα και υπάρχει 

ξεκάθαρη πολιτική στήριξης της ηλιακής τεχνολογίας. Όταν, για παράδειγμα, 

παρέχεται ενισχυμένη τιμή της πωλούμενης ηλιακής κιλοβατώρας (όπως ισχύει πλέον 

και στη χώρα μας), τότε, ο καταναλωτής όχι μόνο κάνει απόσβεση της επένδυσης 

αλλά έχει και ένα λογικό κέρδος από την παραγωγή και τροφοδοσία πράσινης 

ενέργειας στο δίκτυο. Στις περιπτώσεις πάλι των αυτόνομων φωτοβολταϊκών 

συστημάτων σε εφαρμογές εκτός δικτύου, η ανταγωνιστική τεχνολογία είναι οι 

πανάκριβες στη λειτουργία τους, θορυβώδεις και ρυπογόνες ηλεκτρογεννήτριες, 

οπότε τα φωτοβολταϊκά είναι μια συμφέρουσα εναλλακτική λύση.  

Τα κριτήρια όμως δεν πρέπει να είναι μόνο οικονομικά. Τα φωτοβολταϊκά, 

όπως και όλα σχεδόν τα προϊόντα, πέρα από ενεργειακές υπηρεσίες, προσφέρουν και 

μία “προστιθέμενη αξία”, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν όταν 

υπολογίζουμε το κόστος τους. Την προστιθέμενη αξία των προϊόντων την αναζητά 

και την εκτιμά σχεδόν πάντα ο καταναλωτής. Επιλέγουμε ένα ακριβό προϊόν σε 

σχέση με ένα φθηνότερο που κάνει πρακτικά την ίδια δουλειά, γιατί μας αρέσει 

περισσότερο, γιατί μας παρέχει περισσότερη ασφάλεια ή κύρος, γιατί απλά έχει για 

μας μια προστιθέμενη αξία. Και όχι μόνο πληρώνουμε αδιαμαρτύρητα το υπερβάλλον 

                                                            
6 http://www.helapco.gr/library/PV_Guide_Apr08.pdf 
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κόστος, αλλά ουδέποτε αναρωτιόμαστε αν και πότε κάνουμε απόσβεση της 

επένδυσής μας. Το ίδιο ακριβώς θα έπρεπε να συμβαίνει και με τα φωτοβολταϊκά. 

Τρόπος λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος 

Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι πολύ απλή. Το ηλιακό 

φως είναι ουσιαστικά μικρά πακέτα ενέργειας που λέγονται φωτόνια. Τα φωτόνια 

περιέχουν διαφορετικά ποσά ενέργειας ανάλογα με το μήκος κύματος του ηλιακού 

φάσματος. Το γαλάζιο χρώμα ή το υπεριώδες π.χ. έχουν περισσότερη ενέργεια από το 

κόκκινο ή το υπέρυθρο. Όταν λοιπόν τα φωτόνια προσκρούσουν σε ένα 

φωτοβολταϊκό στοιχείο (που είναι ουσιαστικά ένας “ημιαγωγός”), άλλα ανακλώνται, 

άλλα το διαπερνούν και άλλα απορροφώνται από το φωτοβολταϊκό. Αυτά τα 

τελευταία φωτόνια είναι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα φωτόνια αυτά 

αναγκάζουν τα ηλεκτρόνια του φωτοβολταϊκού να μετακινηθούν σε άλλη θέση και 

ως γνωστόν ο ηλεκτρισμός δεν είναι  τίποτε άλλο παρά κίνηση ηλεκτρονίων. Σ’ αυτή 

την απλή αρχή της φυσικής λοιπόν βασίζεται μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες 

παραγωγής ηλεκτρισμού στις μέρες μας. 

Είδη φωτοβολταϊκών συστημάτων 

Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, μετατρέπουν ένα 5-

19% της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική (με τη σημερινή τεχνολογία, η οποία 

πάντως βελτιώνεται). Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από την τεχνολογία που 

χρησιμοποιούμε. Κάποια είδη φωτοβολταϊκών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται 

είναι τα εξής: 

 τα μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά 

 τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά 

 τα φωτοβολταϊκά “λεπτού υμενίου” (thin-film, όπως είναι τα άμορφα [a-Si], 

τα μικρομορφικά [μ-Si], τα CIS-CIGS, CdTe, κ.λπ) 

 κ.α. 

Η επιλογή του είδους των φωτοβολταϊκών είναι συνάρτηση των αναγκών, του 

διαθέσιμου χώρου ή ακόμα και της οικονομικής ευχέρειας του χρήστη.  
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Πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών συστημάτων 

Σε κάθε περίπτωση όλα τα φωτοβολταϊκά μοιράζονται τα παρακάτω 

πλεονεκτήματα: 

• μηδενική ρύπανση 

• αθόρυβη λειτουργία 

• αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια) 

• απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές 

• δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες 

• ελάχιστη συντήρηση 

Τα φωτοβολταϊκά είναι μία από τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες της νέας 

εποχής που ανατέλλει στο χώρο της ενέργειας. Μιας νέας εποχής που θα 

χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο από τις μικρές αποκεντρωμένες εφαρμογές 

σε ένα περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς. Τα μικρά, ευέλικτα συστήματα που 

μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο κατοικίας, εμπορικού κτιρίου ή μικρού σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής (όπως π.χ. τα φωτοβολταϊκά, τα μικρά συστήματα 

συμπαραγωγής, οι μικροτουρμπίνες και οι κυψέλες καυσίμου) αναμένεται να 

κατακτήσουν ένα σημαντικό μερίδιο της ενεργειακής αγοράς στα χρόνια που 

έρχονται. Ένα επιπλέον κοινό αυτών των νέων τεχνολογιών είναι η φιλικότητά τους 

προς το περιβάλλον.  

Η ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιμη. Η 

ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί ένα ανεξάντλητο 

εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια 

στην ενεργειακή τροφοδοσία. 

Τα φωτοβολταϊκά, τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε 

ηλεκτρικό ρεύμα, θεωρούνται τα ιδανικά συστήματα ενεργειακής μετατροπής καθώς 

χρησιμοποιούν την πλέον διαθέσιμη πηγή ενέργειας στον πλανήτη και παράγουν 

ηλεκτρισμό, που αποτελεί την πιο χρήσιμη μορφή ενέργειας.  
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Επιπλέον τα φωτοβολταϊκά παρέχουν τον απόλυτο έλεγχο στον καταναλωτή 

και άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την παραγόμενη και 

καταναλισκόμενη ενέργεια. Τον καθιστούν έτσι πιο προσεκτικό στον τρόπο που 

καταναλώνει την ενέργεια και συμβάλλουν μ’ αυτό τον τρόπο στην ορθολογική 

χρήση και εξοικονόμηση της ενέργειας. Δεδομένου ότι η παραγωγή και 

κατανάλωση του ηλιακού ηλεκτρισμού γίνονται τοπικά, αποφεύγονται οι σημαντικές 

απώλειες της μεταφοράς και διανομής του ηλεκτρισμού και κατ’ αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 10% σε σχέση με τη συμβατική 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του δικτύου. 

Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν αθόρυβη λειτουργία, αξιοπιστία 

και μεγάλη διάρκεια ζωής, δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες, 

δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης u949 ενέργειας (στο δίκτυο ή σε 

συσσωρευτές) και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. 

Όσον αφορά στα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών, αυτά 

είναι αδιαμφισβήτητα. Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα 

όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού 

διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (με βάση το σημερινό ενεργειακό μείγμα 

στην Ελλάδα και τις μέσες απώλειες του δικτύου). Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό 

σύστημα του ενός κιλοβάτ, αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου 

του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους. Επιπλέον, 

συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα 

μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το 

κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και 

το περιβάλλον. 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την ποσότητα των ρύπων (σε γραμμάρια) η 

έκλυση των οποίων αποφεύγεται για κάθε ηλιακή κιλοβατώρα που παράγεται από ένα 

φωτοβολταϊκό σύστημα. 
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Η βαθμιαία αύξηση των μικρών ηλεκτροπαραγωγών μπορεί να καλύψει 

αποτελεσματικά τη διαρκή αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε 

διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να καλυφθεί με μεγάλες επενδύσεις για σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής. Η παραγωγή ηλεκτρισμού από μικρούς παραγωγούς μπορεί να 

περιορίσει επίσης την ανάγκη επενδύσεων σε νέες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. Το κόστος μιας νέας γραμμής μεταφοράς είναι πολύ υψηλό, αν λάβουμε 

υπόψη μας πέρα από τον τεχνολογικό εξοπλισμό και θέματα που σχετίζονται με την 

εξάντληση των φυσικών πόρων και τις αλλαγές στις χρήσεις γης. 

Οι διάφοροι μικροί παραγωγοί “πράσινης” ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν 

ιδανική λύση για τη μελλοντική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις όπου 

αμφισβητείται η ασφάλεια της παροχής. Η τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

δεν δοκιμάζεται από δαπανηρές ενεργειακές απώλειες που αντιμετωπίζει το 

ηλεκτρικό δίκτυο (απώλειες, οι οποίες στην Ελλάδα ανέρχονται σε 10,6% κατά μέσο 

όρο). Από την άλλη, η μέγιστη παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού συμπίπτει χρονικά με 

τις ημερήσιες αιχμές της ζήτησης (ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες), βοηθώντας έτσι 

στην εξομάλυνση των αιχμών φορτίου, στην αποφυγή black-out και στη μείωση του 

συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, δεδομένου ότι η κάλυψη αυτών των 

αιχμών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Σημειωτέον ότι, κάθε ώρα black-out κοστίζει στην 

εθνική οικονομία 25-40 εκατ. ευρώ. 

Τέλος τα φωτοβολταϊκά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δομικά υλικά 

παρέχοντας τη δυνατότητα για καινοτόμους αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς, καθώς 

διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων, μεγεθών, σχημάτων και μπορούν να παρέχουν 

ευελιξία και πλαστικότητα στη φόρμα, ενώ δίνουν και δυνατότητα διαφορικής 

διαπερατότητας του φωτός ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδιασμού. 
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Αντικαθιστώντας άλλα δομικά υλικά (π.χ. κεραμοσκεπές ή υαλοστάσια σε 

προσόψεις) συμβάλλουν στη μείωση του συνολικού κόστους μιας κατασκευής 

(ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των ηλιακών προσόψεων σε εμπορικά κτίρια). 

Στην περίπτωση μάλιστα των υαλοστασίων σε προσόψεις εμπορικών κτιρίων, 

διατίθενται σήμερα διαφανή φωτοβολταϊκά με θερμομονωτικές ιδιότητες αντίστοιχες 

με αυτές των υαλοστασίων χαμηλής εκπεμψιμότητας (low-e), τα οποία επιτυγχάνουν 

(πέραν της ηλεκτροπαραγωγής) και εξοικονόμηση ενέργειας 15-30% σε σχέση με ένα 

κτίριο με συμβατικά απλά υαλοστάσια. 
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1.3. Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες) 

 

Η αιολική ενέργεια είναι η ενέργεια του ανέμου που προέρχεται από τη μετακίνηση 

αερίων μαζών της ατμόσφαιρας7. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια μορφή 

ενέργειας" και περιλαμβάνεται στις "καθαρές" πηγές όπως συνηθίζονται να λέγονται 

οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους8.  

Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της 

ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν 

εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 

είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά 

καύσιμα. Επίσης, τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής 

βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα. Το συνολικό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό της 

Ελλάδας μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των ηλεκτρικών αναγκών της. 

Ανεμογεννήτριες 

 Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας γίνεται 

εφικτή με την εγκατάσταση και λειτουργία 

ανεμογεννητριών. Η βασική αρχή λειτουργίας 

των ανεμογεννητριών είναι πολύ απλή και έχει 

σχέση με τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας 

του άνεμου πρώτα σε μηχανική ενέργεια, μέσω 

της δέσμευσης αυτής κάνοντας χρήση 

κατάλληλα σχεδιασμένων αεροδυναμικών 

συσκευών (ρότορας ανεμογεννήτριας). Η 

κινητική ενέργεια που παράγεται μετατρέπεται 

σε μηχανική (σύστημα μετάδοσης κίνησης) και 

μετά σε ηλεκτρική ενέργεια (ηλεκτρική γεννήτρια). 

 

                                                            
7 http://www.physics4u.gr/energy/windenergy.html 
8http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%
CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1 
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Είδη ανεμογεννητριών  

Υπάρχουν πολλών ειδών ανεμογεννήτριες οι οποίες κατατάσσονται σε δύο 

βασικές κατηγορίες :  

 Οριζοντίου άξονα, των οποίων ο δρομέας είναι τύπου έλικα και βρίσκεται 

συνεχώς παράλληλος με την κατεύθυνση του ανέμου και του εδάφους  

 Κατακόρυφου άξονα, ο οποίος παραμένει σταθερός και είναι κάθετος προς 

την επιφάνεια του εδάφους  

Η απόδοση μιας ανεμογεννήτριας εξαρτάται από το μέγεθος της και την ταχύτητα 

του ανέμου. Το μέγεθος είναι συνάρτηση των αναγκών που καλείται να εξυπηρετήσει 

και ποικίλει από μερικές εκατοντάδες μέχρι μερικά εκατομμύρια Watt.  

Οι τυπικές διαστάσεις μιας ανεμογεννήτριας 500 kW είναι: Διάμετρος δρομέα, 40 

μέτρα και ύψος 40-50 μέτρα , ενώ αυτής των τριών MW οι διαστάσεις είναι 80 και 

80–100 μέτρα αντίστοιχα9.  

Παρόλο που δεν υφίσταται κανένας καθοριστικός λόγος, εκτός ίσως από την 

εμφάνιση, στην αγορά έχουν επικρατήσει αποκλειστικά οι ανεμογεννήτριες 

οριζόντιου άξονα, με δύο ή τρία πτερύγια. Μια τυπική ανεμογεννήτρια οριζοντίου 

άξονα αποτελείται από τα εξής μέρη:  

 το δρομέα, που αποτελείται από δύο ή τρία πτερύγια από ενισχυμένο 

πολυεστέρα. Τα πτερύγια προσδένονται πάνω σε μια πλήμνη είτε σταθερά, 

είτε με τη δυνατότητα να περιστρέφονται γύρω από το διαμήκη άξονα τους 

μεταβάλλοντας το βήμα  

 το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, αποτελούμενο από τον κύριε άξονα, τα 

έδρανα του και το κιβώτιο πολλαπλασιασμού στροφών, το οποίο προσαρμόζει 

την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα στη σύγχρονη ταχύτητα της 

ηλεκτρογεννήτριας. Η ταχύτητα περιστροφής παραμένει σταθερή κατά την 

κανονική λειτουργία της μηχανής 

                                                            
9 http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_windmill.htm 
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 την ηλεκτρική γεννήτρια, σύγχρονη ή επαγωγική με 4 ή 6 πόλους η οποία 

συνδέεται με την έξοδο του πολλαπλασιαστή μέσω ενός ελαστικού ή 

υδραυλικού συνδέσμου και μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική 

και βρίσκεται συνήθως πάνω στον πύργο της ανεμογεννήτριας . Υπάρχει και 

το σύστημα πέδης το οποίο είναι ένα συνηθισμένο δισκόφρενο που 

τοποθετείται στον κύριο άξονα ή στον άξονα της γεννήτριας 

 το σύστημα προσανατολισμού, αναγκάζει συνεχώς τον άξονα περιστροφής 

του δρομέα να βρίσκεται παράλληλα με τη διεύθυνση του ανέμου 

 τον πύργο, ο οποίος στηρίζει όλη την παραπάνω ηλεκτρομηχανολογική 

εγκατάσταση. Ο πύργος είναι συνήθως σωληνωτός ή δικτυωτός και σπανίως 

από οπλισμένο σκυρόδεμα 

 τον ηλεκτρονικό πίνακα και τον πίνακα ελέγχου, οι οποίοι είναι 

τοποθετημένοι στη βάση του πύργου. Το σύστημα ελέγχου παρακολουθεί, 

συντονίζει και ελέγχει όλες τις λειτουργίες της ανεμογεννήτριας, 

φροντίζοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία της.  

Πλεονεκτήματα αιολικής ενέργειας 

Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που σημαίνει ότι 

δεν εξαντλείται, σε αντίθεση με την ενέργεια από συμβατικά καύσιμα10.  

Χαρακτηρίζεται ως μια καθαρή μορφή και ήπια προς το περιβάλλον ενέργεια, 

που η χρήση της δεν επιβαρύνει τα οικοσυστήματα των περιοχών εγκατάστασης 

και παράλληλα αντικαθιστά ιδιαίτερα ρυπογόνες πηγές ενέργειας, όπως το 

κάρβουνο, το πετρέλαιο και την πυρηνική ενέργεια.  

Για τη χώρα μας ισχύουν ειδικά και τα παρακάτω πλεονεκτήματα:  

1) Διαθέτουμε πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό, ενδεικτικά στα νησιά του 

Αρχιπελάγους εμφανίζονται άνεμοι σημαντικής ταχύτητας και διάρκειας σχεδόν 

ολόκληρο το έτος.  

                                                            
10 http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=4431&Itemid=0 
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2) Απεριόριστες δυνατότητες σύστασης αιολικών εγκαταστάσεων παραγωγής 

ενέργειας σε μια αγορά με σημαντικό αριθμό αναξιοποίητων θέσεων 

εγκατάστασης.  

3) Απεξάρτηση της χώρας μας από τα εισαγόμενα καύσιμα, τα οποία οδηγούν αφ’ 

ενός σε συναλλαγματική αιμορραγία τη χώρα μας, αφετέρου σε εξάρτηση της από 

χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

4) Η υψηλή σεισμικότητα της χώρας μας εγκυμονεί κινδύνους για τις 

θερμοηλεκτρικές και κυρίως τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να 

θεωρείται προβληματική στο άμεσο μέλλον η κατασκευή πυρηνικών μονάδων 

στη χώρα μας.  

5) Η σημαντική διασπορά και ανομοιομορφία του κόστους παραγωγής της 

ηλεκτρικής ενέργειας στα διάφορα τμήματα της χώρας μας. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα ότι ακόμα και σε περίπτωση που η μέση τιμή διάθεσης της 

ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας θα είναι ελαφρώς κατώτερη του οριακού 

κόστους της παραγόμενης αιολικής KWh, σε αρκετά νησιά της χώρας μας το 

κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολλαπλάσιο, ενίοτε και 

υπερδεκαπλάσιο, του οριακού κόστους παραγωγής της Δ.Ε.Η.  

6) Η δυνατότητα τόνωσης της ελληνικής κατασκευαστικής δραστηριότητας με 

προϊόντα υψηλής Εγχώριας Προστιθέμενης Αξίας (Ε.Π.Α.) και συγκριτικά 

χαμηλού επενδυτικού κόστους, όπως θα μπορούσε να αποτελέσει η απόφαση 

συμπαραγωγής ανεμογεννητριών στην χώρα μας, συνεισφέροντας ταυτόχρονα και 

στη μείωση της ανεργίας.  

7) Η υψηλή Ε.Π.Α. η οποία συνοδεύει την απόφαση εγχώριας παραγωγής 

ανεμογεννητριών. Η εκτιμούμενη Ε.Π.Α. μπορεί να φθάσει και να υπερβεί με τη 

σταδιακή απόκτηση εμπειρίας και στο 90% του συνολικού κόστους μιας 

ανεμογεννήτριας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εθνική οικονομία.  

8) Η αξιόλογη εγχώρια ήλεκτρο-μηχανολογική εμπειρία, καθώς και τα το 

σημαντικό επιστημονικό-ερευνητικό ενδιαφέρον και δραστηριότητα στη 

γνωστική περιοχή της αιολικής ενέργειας. 
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Μειονεκτήματα αιολικής ενέργειας 

Οι ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή θανατώσεις 

πουλιών, κυρίως αποδημητικών γιατί τα ενδημικά «συνηθίζουν» την παρουσία 

των μηχανών και τις αποφεύγουν. Γι’ αυτό καλύτερα να μην κατασκευάζονται 

αιολικά πάρκα σε δρόμους μετανάστευσης πουλιών. Σε κάθε περίπτωση, πριν τη 

δημιουργία ενός αιολικού πάρκου ή και οποιασδήποτε εγκατάστασης ΑΠΕ θα 

πρέπει να έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Πάντως 

η συχνότητα ατυχημάτων πουλιών σε αιολικά πάρκα είναι πολύ μικρότερη αυτής 

των ατυχημάτων με αυτοκίνητα. Με την εξέλιξη όμως της τεχνολογίας και την 

αυστηρότερη επιλογή του τόπου εγκατάστασης (π.χ. πλωτές πλατφόρμες σε 

ανοικτή θάλασσα) το παραπάνω πρόβλημα, αλλά και ο θόρυβος από τη 

λειτουργία των μηχανών, έχουν σχεδόν λυθεί. 
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1.4. Βιοενέργεια (Βιομάζα)  

 

Η βιοενέργεια είναι ένα είδος ανανεώσιμης ενέργειας προερχόμενη από τη βιομάζα. 

Με τον όρο βιομάζα εννοούμε το ζωντανό και μη ζωντανό βιολογικό υλικό το οποίο 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοενέργειας. Συνήθως προέρχεται από φυτικά 

υλικά παραγόμενα από τη φωτοσύνθεση11. Τα φυτά μέσω της διαδικασίας της 

φωτοσύνθεσης χρησιμοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία, και κατ’ επέκταση την 

ηλιακή ενέργεια, για την αποθήκευση ενέργειας εντός του φυτικού ιστού υπό την 

μορφή χημικής ενέργειας.  

Τα πιο συνήθη φυτά τα οποία καλλιεργούνται για την παραγωγή βιομάζας 

είναι τα ακόλουθα: κράμβη, ζαχαροκάλαμο, σόργο, καλάμι, κλπ. Τα ζωικά απόβλητα 

από κτηνοτροφικές μονάδες (υγρή βιομάζα), διάφορα φυτικά υπολείμματα (πριονίδια, 

μη εκμεταλλεύσιμη ξυλεία, κλπ.) από βιομηχανικές μονάδες παραγωγής, και 

βιολογικής προέλευσης απόβλητα (υγρή βιομάζα), επίσης χρησιμοποιούνται ως 

βιομάζα για την παραγωγή βιοενέργειας. 

Η παραγωγή βιοενέργειας από την καύση βιομάζας ή υποπροϊόντων αυτής 

(π.χ. βιοκαύσιμα) αποτελεί μια από τις κύριες πήγες ενέργειας για τις χώρες του 

τρίτου κόσμου. Οι κυριότερες χρήσεις της βιομάζας είναι αυτές της παραγωγής 

θερμότητας (βιοθερμότητα – Bio Heating), ηλεκτρικής ενέργειας ( βιοηλεκτρισμός - 

Bio-e), παραγωγής βιοκαύσιμων (Bio Fuel) για την λειτουργία μηχανών εσωτερικής 

καύσης, κυρίως για τον κλάδο των μεταφορών, και την παραγωγή κατασκευαστικών 

υλικών. 

Η χρήση της βιομάζας για την παραγωγή βιοκαύσιμων παρουσιάζει ιδιαίτερο 

επενδυτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον λόγω των υψηλών τιμών πετρελαίου, 

γεγονός που σε συνδυασμό με τις συνθήκες κρίσης σε ορισμένους κλάδους γεωργικής 

παραγωγής, μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική και επιτυχή διέξοδο από την 

κρίση, με την καλλιέργεια φυτών για παραγωγή βιοκαυσίμων. 

                                                            
11 http://tw.innopolos‐wm.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=81 
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Η σημασία των βιοκαύσιμων σε ότι αφορά την ικανοποίηση των ενεργειακών 

αναγκών γίνεται ακόμα πιο εμφανής εάν αναλογισθούμε ότι περίπου το 51,5% της 

ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου διατίθεται για τις ανάγκες του κλάδου μεταφορών. 

Τύποι βιομάζας 

Ακατέργαστη βιομάζα είναι ανεπεξέργαστα υλικά από ζωντανές ουσίες. 

Κύρια παραδείγματα τέτοιων προϊόντων είναι πολύ ώριμα δένδρα ακατάλληλα για 

ξυλεία ή για παραγωγή χαρτιού, γεωργικά προϊόντα όπως γρασίδι, σπαρτά και ζωικά 

περιττώματα, και υδρόβια προϊόντα, όπως φύκια και άλλα θαλάσσια φυτά.  

Δευτερεύουσα βιομάζα είναι οποιοδήποτε υλικό αρχικά προερχόμενο από 

ακατέργαστη βιομάζα, με τη διαφορά ότι υποβάλλεται σημαντικές χημικές και 

φυσικές αλλαγές. Παραδείγματα τέτοιας βιομάζας είναι το χαρτί, το δέρμα, το 

βαμβάκι, προϊόντα φυσικού καουτσούκ και χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια.         

Η βιομάζα χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαφόρων μορφών 

βιοενέργειας, εμπεριέχοντας καύσιμα κίνησης, θέρμανσης και την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

Μορφές βιοενέργειας  

Η βιοενέργεια έχει παραδοσιακή και μοντέρνα μορφή. Η παραδοσιακή μορφή 

βιοενέργειας περιέχει καυσόξυλα για την παραγωγή θέρμανσης. Η μοντέρνα μορφή 

βιοενέργειας περιέχει προϊόντα που προέρχονται από τη μετατροπή βιομάζας σε 

ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμο κίνησης. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι μοντέρνων 

προϊόντων βιοενέργειας. 

 Η βιοαιθανόλη παράγεται από συστατικά αμύλου και κυτταρίνης στη 

βιομάζα, η οποία εκπέμπει λιγότερα βλαβερά αέρια. Η βενζίνη αναμιγνύεται 

με τη βιοαιθανόλη ώστε να ελαττώσει τις βλαβερές για το περιβάλλον 

επιπτώσεις των καυσίμων κίνησης. Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες 

αναπτύσσουν συστήματα μηχανών τα οποία να δέχονται καύσιμα με υψηλά 

επίπεδα βιοαιθανόλης στη προσπάθεια να μειώσουν την εκπομπές βλαβερών 

αερίων. 
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 Η βιοντίζελ παράγεται από νέα και ανακυκλώσιμα φυτικά έλαια, όπως 

καλαμπόκι και λινάρι, και ψηλά έλαια παραγόμενα από πολτοποιημένο ξύλο, 

δασοκομικά και αγροτικά κατάλυα. Η βιοντίζελ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

ντίζελ μηχανές, μολαταύτα δεν είναι ευρέως διαδεδομένη προς κατανάλωση 

διότι είναι σχετικά πιο ακριβή για να παραχθεί σε αντίθεση με την συμβατική 

ντίζελ.  

 Το βιοαέριο παράγεται από συγκεκριμένο γένος βακτηρίων. Με την απουσία 

οξυγόνου, τα βακτήρια αποσυνθέτουν τη βιομάζα, όπως ζωικά περιττώματα 

και επιχωματωμένα σκουπίδια, ώστε να παραχθεί καύσιμο αέριο 

αποτελούμενο από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. Το βιοαέριο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως φυσικό αέριο εναλλακτικό για θέρμανση και ηλεκτρικό.   
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1.5. Υδροηλεκτρική Ενέργεια (<10ΜW) 

 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η ενέργεια που παράγεται από την πτώση του νερού 

των μικρών ή μεγάλων ποταμών, υδρορευμάτων και πηγών, σε υδροτροχούς, με 

αποτέλεσμα την περιστροφή τους και την παραγωγή μηχανικού ή ηλεκτρικού 

ρεύματος12.  

Αποτελεί μία ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τα 

πρώτα βήματα ανάπτυξης των ηλεκτρικών εφαρμογών, κυρίως με την κατασκευή 

φραγμάτων και την δημιουργία υδάτινων ταμιευτήρων μεγάλων ποταμών. Τα 

τελευταία όμως χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία η τεχνική των «Μικρών 

Υδροηλεκτρικών», ισχύος μέχρι 10 MW, τα οποία εγκαθίστανται σε μικρά σχετικά 

ρέματα και έχουν περιορισμένη επίπτωση στο περιβάλλον, αφού περιλαμβάνουν 

απλώς μία υδροληψία, έναν αγωγό υπό πίεση και τον υδροστρόβιλο. Βασικής 

σημασίας τόσο για την αποδοτικότητα της επένδυσης όσο και για τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον, είναι η κατάλληλη επιλογή της θέσεως και η όλη σχεδίαση του έργου13. 

Τρόπος λειτουργίας 

Η μετατροπή της ενέργειας των υδατοπτώσεων με τη χρήση υδροηλεκτρικών 

έργων (υδατοταμιευτήρας, φράγμα, κλειστός αγωγός πτώσεως, υδροστρόβιλος, 

ηλεκτρογεννήτρια, διώρυγα φυγής) παράγει την υδροηλεκτρική ενέργεια. Οι 

υδροηλεκτρικές μονάδες εκμεταλλεύονται τη φυσική διαδικασία του κύκλου του 

νερού. Κάθε μέρα ο πλανήτης μας αποβάλλει μια μικρή ποσότητα νερού καθώς η 

υπεριώδης ακτινοβολία διασπά τα μόρια του νερού σε ιόντα14. Ταυτόχρονα νέες 

ποσότητες νερού εμφανίζονται λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας, έτσι ώστε η 

συνολική ποσότητα του νερού να διατηρείται περίπου σταθερή. 

 

                                                            
12 http://www.daskaloi.com/perivallon/udroilektriki_energeia.htm 
13 http://greenenergia.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=42 
14 http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi324.html 
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Η λειτουργία των υδροηλεκτρικών μονάδων βασίζεται στην κίνηση του νερού 

λόγω διαφοράς μανομετρικού ύψους μεταξύ των σημείων εισόδου και εξόδου. Για το 

σκοπό αυτό κατασκευάζεται ένα φράγμα που συγκρατεί την απαιτούμενη ποσότητα 

νερού στον δημιουργούμενο ταμιευτήρα. Κατά τη διέλευσή του από τον αγωγό 

πτώσεως κινεί έναν στρόβιλο ο οποίος θέτει σε λειτουργία τη γεννήτρια. Μία 

τουρμπίνα που είναι εγκατεστημένη σε μεγάλη μονάδα μπορεί να ζυγίζει μέχρι 172 

τόνους και να περιστρέφεται με 90 rpm. Η ποσότητα του ηλεκτρισμού που παράγεται 

καθορίζεται από αρκετούς παράγοντες. Δύο από τους σημαντικότερους είναι ο όγκος 

του νερού που ρέει και η διαφορά μανομετρικού ύψους μεταξύ της ελεύθερης 

επιφάνειας του ταμιευτήρα και του στροβίλου. Η ποσότητα ηλεκτρισμού που 

παράγεται είναι ανάλογη των δύο αυτών μεγεθών. Συνεπώς, ο παραγόμενος 

ηλεκτρισμός εξαρτάται από την ποσότητα του νερού του ταμιευτήρα. Για το λόγο 

αυτόν μόνο σε περιοχές με σημαντικές βροχοπτώσεις, πλούσιες πηγές και κατάλληλη 

γεωλογική διαμόρφωση είναι δυνατόν να κατασκευαστούν υδροηλεκτρικά έργα. 

Συνήθως η ενέργεια που τελικώς παράγεται, χρησιμοποιείται μόνο συμπληρωματικά 

ως προς άλλες συμβατικές πηγές ενέργειας, καλύπτοντας φορτία αιχμής. Στη χώρα 

μας η υδροηλεκτρική ενέργεια ικανοποιεί περίπου το 9% των ενεργειακών μας 

αναγκών σε ηλεκτρισμό. 

 



[26] 
 

Κατηγορίες υδροηλεκτρικών έργων 

Τα υδροηλεκτρικά έργα ταξινομούνται σε μεγάλης και μικρής κλίμακας. Τα 

μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα διαφέρουν σημαντικά από της μεγάλης 

κλίμακας σε ότι αφορά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Οι μεγάλης κλίμακας 

υδροηλεκτρικές μονάδες απαιτούν τη δημιουργία φραγμάτων και τεράστιων 

δεξαμενών με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η κατασκευή φραγμάτων 

περιορίζει τη μετακίνηση των ψαριών, της άγριας ζωής και επηρεάζει ολόκληρο το 

οικοσύστημα καθώς μεταβάλλει ριζικά τη μορφολογία της περιοχής. Αντίθετα, τα 

μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά εγκαθίστανται δίπλα σε ποτάμια ή κανάλια και η 

λειτουργία τους παρουσιάζει πολύ μικρότερη περιβαλλοντική όχληση. Για το λόγο 

αυτό, οι υδροηλεκτρικές μονάδες μικρότερης δυναμικότητας των 30 MW 

χαρακτηρίζονται ως μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα και συμπεριλαμβάνονται 

μεταξύ των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Κατά τη 

λειτουργία τους, μέρος της ροής ενός ποταμού οδηγείται σε στρόβιλο για την 

παραγωγή μηχανικής ενέργειας και συνακόλουθα ηλεκτρικής μέσω της γεννήτριας. Η 

χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού κατόπιν επιστρέφει στο φυσικό ταμιευτήρα 

ακολουθώντας τη φυσική της ροή. 

Πλεονεκτήματα της υδροηλεκτρικής ενέργειας 

Τα κύρια πλεονεκτήματα της υδροηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από 

μονάδες μικρής και μεγάλης κλίμακας είναι: 

 Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουργία αμέσως 

μόλις απαιτηθεί, σε αντίθεση με τους θερμικούς σταθμούς που απαιτούν 

σημαντικό χρόνο προετοιμασίας, 

 Είναι μία "καθαρή" και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με τα προαναφερθέντα 

συνακόλουθα οφέλη (εξοικονόμηση συναλλάγματος, φυσικών πόρων, 

προστασία περιβάλλοντος), 

 Μέσω των υδατοταμιευτήρων δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και 

άλλες ανάγκες, όπως ύδρευση, άρδευση, ανάσχεση χειμάρρων, δημιουργία 

υγροτόπων, περιοχών αναψυχής και αθλητισμού15. 

                                                            
15 http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi324.html 
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Μειονεκτήματα της υδροηλεκτρικής ενέργειας 

Ως μειονεκτήματα αναφέρονται μόνο αποτελέσματα που σχετίζονται με τη 

δημιουργία έργων μεγάλης κλίμακας, όπως: 

 Το μεγάλο κόστος κατασκευής φραγμάτων και εγκατάστασης εξοπλισμού, 

καθώς και ο συνήθως μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την αποπεράτωση 

του έργου, 

 Η έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση της περιοχής του έργου 

(συμπεριλαμβανομένων της γεωμορφολογίας, της πανίδας και της χλωρίδας), 

καθώς και η ενδεχόμενη μετακίνηση πληθυσμών, η υποβάθμιση περιοχών, οι 

απαιτούμενες αλλαγές χρήσης γης. Επιπλέον, σε περιοχές δημιουργίας 

μεγάλων έργων παρατηρήθηκαν αλλαγές του μικροκλίματος, αλλά και 

αύξηση της σεισμικής επικινδυνότητας τους. 

Για τους λόγους αυτούς, η διεθνής πρακτική σήμερα προσανατολίζεται στην 

κατασκευή έργων μικρότερης κλίμακας, όπως η δημιουργία μικρότερων φραγμάτων, 

οι συστοιχίες μικρών υδροηλεκτρικών έργων και οι μονάδες μικρής κλίμακας.  

Η περιβαλλοντική επέμβαση σε ότι αφορά την εκμετάλλευση υδροηλεκτρικής 

ενέργειας αποτελεί ένα μείζον θέμα σε ότι αφορά την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή 

αυτής. Με την όρο περιβαλλοντική επέμβαση εννοούμε την επίδραση που έχουν στο 

οικοσύστημα οι διάφορες εργασίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Σε ότι αφορά τους 

σταθμούς παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ μικρότερη αυτή των 10 

MW, η περιβαλλοντική επέμβαση αυτών είναι περιορισμένη λόγω των 

περιορισμένων αναγκαίων εργασιών εγκατάστασης /λειτουργίας αυτών. 
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1.5.1. Ενέργεια από τα κύματα της θάλασσας 

 

Ένας ακόμη τρόπος να αντλήσουμε ενέργεια από τους υδάτινους πόρους είναι με τη 

χρήση της ενέργειας που παράγουν τα θαλάσσια κύματα. Η ενέργεια από τα κύματα 

παράγεται από την κίνηση των κυμάτων στην θαλάσσια επιφάνεια που προκαλείται 

από τους κατά τόπους ανέμους16.  

 

Η κυματική ενέργεια αποτελεί μία μη συνηθισμένη χαμηλής συχνότητας πηγή 

ενέργειας η οποία θα πρέπει να μετατραπεί σε συχνότητα της τάξεως των 60 Ηertz 

πριν ενσωματωθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια πολλά 

συστήματα έχουν επινοηθεί μόνο ένα μικρό ποσοστό έχει δοκιμαστεί και αξιολογηθεί 

για την αξιοπιστία τους. Επιπρόσθετα, ελάχιστα από αυτά έχουν δοκιμαστεί στην 

θάλασσα υπό πραγματικές συνθήκες εξομοίωσης ενώ τα περισσότερα έχουν 

αξιολογηθεί σε εργαστηριακές δεξαμενές.   

'Ένα σύστημα κυματικής ενέργειας μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε 

σημείο στον ωκεανό και να παράγει ενέργεια, μπορεί να είναι αγκυρωμένο στο 

πυθμένα ή πλωτό ανοιχτά της θάλασσας, ή σύστημα εγκαταστημένο στα παράλια ή 

στα ρηχά νερά. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί επίσης να είναι ολικά βυθισμένο στο 

νερό η να είναι τοποθετημένο πάνω από την θαλάσσια επιφάνεια σε μία πλωτή 

πλατφόρμα. Παρά τις δυνατότητες που παρουσιάζουν τα συστήματα κυματικής 

ενέργειας τα περισσότερα πρωτότυπα αυτών έχουν εγκατασταθεί στις ακτές. Η 

αισθητική επίδραση ενός συστήματος στο περιβάλλον εξαρτάται από τον τύπο που θα 

υιοθετηθεί, έτσι ένα σύστημα μερικώς βυθισμένο ή τοποθετημένο λίγα χιλιόμετρα 

μακριά δεν επηρεάζει την εναρμόνιση του συστήματος στο φυσικό περιβάλλον. 

Αντίθετα συστήματα κυματικής ενέργειας τοποθετημένα στις ακτές μπορεί να 

επιδράσουν αρνητικά στην όλη αισθητική και να μετατρέψουν ένα φυσικό 
                                                            
16 http://www.buildings.gr/greek/aiforos/ananeosimes/kimatiki_energy/kimatiki.htm 
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περιβάλλον σε άκρως βιομηχανικό. Έτσι προσοχή απαιτείται τόσο στην μορφή του 

συστήματος που πρόκειται να υιοθετηθεί καθώς και πως θα εναρμονιστεί με την 

υπάρχουσα αρχιτεκτονική τοπίου και το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Η 

συνεργασία του μελετητή αρχιτέκτονα και μηχανολόγου μηχανικού κρίνεται 

απαραίτητη και επιτακτική για αρμονικό σχεδιασμό. 

Κατά την δεκαετία του '70 μόνο δύο χώρες κατάφεραν να αναδείξουν τις 

δυνατότητες των συστημάτων κυματικής ενέργειας μέσα από τα ερευνητικά τους 

προγράμματα, η Ιαπωνία και η Μεγάλη Βρετανία. Οι επίμονες προσπάθειες των 

ερευνητών τους κατάφεραν να βελτιώσουν την απόδοση παραγωγικότητας των 

συστημάτων αυτών. Σε γενικές γραμμές τα συστήματα μπορούν να διαχωριστούν σε 

δύο κατηγορίες, τα σταθερά και τα πλωτά. 

Κυματική ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο  

Η ενέργεια του θαλάσσιου κυματισμού είναι, όπως όλες οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, ανεξάντλητη. Υπολογίζεται ότι η αξιοποίηση του 1% του κυματικού 

δυναμικού του πλανήτη μας θα κάλυπτε στο τετραπλάσιο την παγκόσμια ενεργειακή 

ζήτηση.  

Τα υψηλότερα επίπεδα κυματικής ενέργειας στον Πλανήτη μας εμφανίζονται 

μεταξύ του 30ου και 60ου παράλληλου και στα δύο ημισφαίρια17. Στις 

δυτικοευρωπαϊκές ακτές επικρατεί ιδιαίτερα ισχυρός κυματισμός με μέση ισχύ της 

τάξης των 40-70 kW ανά μέτρο μετώπου κύματος. Το κυματικό δυναμικό της χώρας 

μας είναι το υψηλότερο της Μεσογείου, με μέση ισχύ η οποία σε ορισμένες περιοχές 

του Αιγαίου ξεπερνάει τα 15 kW/m. 

 

                                                            
17 http://bioenergynews.blogspot.com/2008/04/blog‐post_1246.html 
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Χάρτης: Παγκόσμιο κυματικό δυναμικό σε kW/m 

 

Η τεχνικά εκμεταλλεύσιμη ενέργεια από τα κύματα για τα κράτη της Ε.Ε. 

υπολογίζεται συνολικά σε 150-230 TWh/έτος, από τα οποία περίπου 5 TWh/έτος 

αντιστοιχούν στις ελληνικές θάλασσες. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 10% 

της κατανάλωσης ηλεκτρισμού στη χώρα μας. 

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης ΑΠΕ εστιάζονται στο γεγονός ότι η 

παραγόμενη ενέργειας σχετίζεται με σχεδόν μηδενικό κόστος παραγωγής, ενώ το 

κόστος συντήρησης διαμορφώνεται σε παρά πολύ χαμηλά επίπεδα. Τέλος, η 

δυναμικότητα σε ότι αφορά την παραγωγή ενέργειας είναι πολύ μεγάλη, με το μόνο 

σημαντικό μειονέκτημα να εστιάζεται στο γεγονός ότι η παραγωγή ενέργειας δεν 

είναι συνεχής και εξαρτάται από την παρουσία κυμάτων18. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
18 http://www.allaboutenergy.gr/EnergeiaOkeanon.html 
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1.5.2. Παλιρροϊκή Ενέργεια 

 

Η αξιοποίηση της παλιρροϊκής ενέργειας χρονολογείται εκατοντάδες χρόνια πριν, 

αφού με τα νερά που δεσμεύονταν στις εκβολές ποταμών από την παλίρροια, 

κινούνταν νερόμυλοι. Ο τρόπος είναι ο εξής: Τα εισερχόμενα νερά της παλίρροιας 

στην ακτή κατά την πλημμυρίδα μπορούν να παγιδευτούν σε φράγματα, οπότε κατά 

την άμπωτη τα αποθηκευμένα νερά ελευθερώνονται και κινούν υδροστρόβιλο, όπως 

στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Τα πλέον κατάλληλα μέρη για την κατασκευή 

σταθμών ηλεκτροπαραγωγής είναι οι στενές εκβολές ποταμών. Η διαφορά μεταξύ της 

στάθμης του νερού κατά την άμπωτη και την πλημμυρίδα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 10 μέτρα. Η ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να παραχθεί είναι ικανή να 

καλύψει τις ανάγκες μιας πόλης μέχρι και 240 χιλιάδων κατοίκων. Ο πρώτος 

παλιρροϊκός σταθμός κατασκευάσθηκε στον ποταμό La Rance στις ακτές της 

Βορειοδυτικής Γαλλίας το 1962 και οι υδροστρόβιλοί του μπορούν να παράγουν 

ηλεκτρική ενέργεια καθώς το νερό κινείται κατά τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. 

Άλλοι τέτοιοι σταθμοί λειτουργούν στη Ρωσία, στη θάλασσα Barents και στον κόλπο 

Fuhdy της Νέας Σκωτίας.  

Παλιρροιακή ενέργεια, αποκαλούμενη μερικές φορές και παλιρροιακή 

δύναμη, είναι μια μορφή υδρενέργειας που μετατρέπει την ενέργεια από τις 

παλίρροιες σε ηλεκτρική ενέργεια ή άλλες χρήσιμες μορφές ενέργειας. 

Το φαινόμενο της παλίρροιας έχει να κάνει με την πλανητική έλξη που 

εξασκεί τόσο η σελήνη, όσο και οι άλλοι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος στην 

γη, με την ένταση αυτού προσδιορίζεται από τη θέση του σημείου επί της επιφανείας 

της γης, στο οποίο εμφανίζεται. Η ενεργειακή εκμετάλλευση της μεταβολής της 

στάθμης της θάλασσας λόγω της παρουσίας του φαινομένου της παλίρροιας, ορίζεται 

ως παλιρροϊκή ενέργεια και αποτελεί άλλη μια εφαρμογή ΑΠΕ.  

Τα συστήματα εκμετάλλευσης παλιρροϊκής ενέργειας μετατρέπουν τη 

δυναμική ενέργεια που προκύπτει από την μεταβολή της στάθμης της θάλασσας, 

μέσω κατάλληλων διατάξεων / μοντέλων, σε ηλεκτρική ενέργεια. Λόγω της 

περιοδικότητας του παλιρροϊκού φαινομένου η παραγωγή ενέργειας περιορίζεται σε 
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10 ώρες ημερησίως. Η παλιρροϊκή ενέργεια αποτελεί μια από τις «καθαρότερες» 

ΑΠΕ με το σημαντικότερο πρόβλημα να εστιάζεται στην περιβαλλοντική επίδραση 

την οποία έχει, λόγω της κατασκευής του παλιρροϊκού φράγματος και την διατάραξη 

την οποία αυτό φέρει στο τοπικό οικοσύστημα. 
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1.6. Γεωθερμική Ενέργεια 

 

Γεωθερμική ενέργεια ονομάζεται η θερμική 

ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της 

γης και εμφανίζεται με τη μορφή θερμού νερού ή 

ατμού. Η ενέργεια αυτή σχετίζεται με την 

ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες γεωλογικές και 

γεωτεκτονικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Είναι 

μια ήπια και σχετικά ανανεώσιμη ενεργειακή 

πηγή, που με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα 

μπορεί να καλύψει σημαντικές ενεργειακές 

ανάγκες. Οι γεωθερμικές περιοχές συχνά 

εντοπίζονται από τον ατμό που βγαίνει από 

σχισμές του φλοιού της γης ή από την παρουσία 

θερμών πηγών. Για να υφίσταται διαθέσιμο θερμό νερό ή ατμός σε μια περιοχή 

πρέπει να υπάρχει κάποιος υπόγειος ταμιευτήρας αποθήκευσης του κοντά σε ένα 

θερμικό κέντρο. Στην περίπτωση αυτή, το νερό του ταμιευτήρια που συνήθως είναι 

βρόχινο νερό που έχει διεισδύσει στους βαθύτερους ορίζοντες της γης, θερμαίνεται 

και ανεβαίνει προς την επιφάνεια. Τα θερμικά αυτά ρευστά εμφανίζονται στην 

επιφάνεια είτε με τη μορφή θερμού νερού ή ατμού όπως προαναφέρθηκε είτε 

αντλούνται με γεώτρηση και αφού χρησιμοποιηθεί η θερμική τους ενέργεια, γίνεται 

επανέγχυση του ρευστού στο έδαφος με δεύτερη γεώτρηση. Έτσι ενισχύεται η 

μακροβιότητα του ταμιευτήρια και αποφεύγεται η θερμική ρύπανση του 

περιβάλλοντος19. 

 Εφαρμογές γεωθερμικής ενέργειας 

Οι εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας ποικίλουν ανάλογα με τη θερμοκρασία 

και περιλαμβάνουν:  

 Την ηλεκτροπαραγωγή, όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 90 °C, 

                                                            
19http://www.ee.teihal.gr/labs/pkoukos/PROSTASIA%20PERIBALONTOS/Geothermiki%20Energeia.ht
m 
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 Τη θέρμανση χώρων με καλοριφέρ για θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60 °C, 

με αερόθερμα για θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 °C, με ενδοδαπέδιο 

σύστημα για θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C,  

 ψύξη και κλιματισμό (με αντλίες θερμότητας απορρόφησης για θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 60 °C, ή με υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας για θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 30 °C)  

 θέρμανση θερμοκηπίων και εδαφών επειδή τα φυτά αναπτύσσονται 

γρηγορότερα και γίνονται μεγαλύτερα με τη θερμότητα (θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 25 °C), ή και για αντιπαγετική προστασία  

 τις ιχθυοκαλλιέργειες (θερμοκρασία μεγαλύτερη των 15 °C) επειδή τα ψάρια 

χρειάζονται ορισμένη θερμοκρασία για την ανάπτυξή τους  

 τις βιομηχανικές εφαρμογές όπως αφαλάτωση θαλασσινού νερού όταν η 

θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 60 °C, ξήρανση αγροτικών προϊόντων, 

κλπ  

 τα θερμά λουτρά για θερμοκρασία που κυμαίνεται στους 25-40 °C20 

Εκτός από τα γεωθερμικά πεδία, η σημερινή τεχνολογία επιτρέπει την 

εκμετάλλευση της θερμότητας πετρωμάτων μικρού βάθους, καθώς και υπόγειων ή 

και επιφανειακών υδάτων χαμηλής θερμοκρασίας για θέρμανση και κλιματισμό. Η 

τεχνολογία αυτή περιλαμβάνει σωλήνα μεγάλου μήκους και μικρής διαμέτρου 

τοποθετημένης εντός του εδάφους, είτε εντός γεωτρήσεων και η οποία αποτελεί τον 

υπόγειο εναλλάκτη θερμότητας, σε συνδυασμό με υδρόψυκτη αντλία θερμότητας η 

οποία παρέχει θέρμανση ή ψύξη στο κτήριο. Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 

καταναλώνουν το 1/4 του ηλεκτρικού ρεύματος από μια ηλεκτρική αντίσταση και το 

½ από ένα κλιματιστικό. Εάν υπολογιστεί το κόστος ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια 

ζωής του συστήματος, οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας στοιχίζουν λιγότερο από 

ένα σύστημα που καταναλώνει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.  

Μελλοντικά, η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας θα γίνεται από 

θερμά ξηρά πετρώματα, τα οποία βρίσκονται παντού σε βάθη από 3-5 km, μέσω 

τεχνητής κυκλοφορίας νερού θερμοκρασίας έως 150 °C.  

 

                                                            
20 http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_geothermal.htm 
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Πλεονεκτήματα γεωθερμικής ενέργειας 

Η γεωθερμική ενέργεια έχει σημαντικά πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να 

συνοψιστούν στα εξής:  

 Λιγότερη μόλυνση για το περιβάλλον με την μη χρήση ορυκτών μετάλλων  

 Για την κατασκευή μιας γεωθερμικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού δεν 

χρειάζεται μεγάλη έκταση γης 

 Αξιοπιστία. Σε σχέση με όλα τα άλλα ήδη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

όπως την αιολική και την ηλιακή, η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να παράγει 

ηλεκτρισμό με συνεχή διάρκεια 24 ώρες το 24ωρο χωρίς να εξαρτάται από 

φυσικές αιτίες που μπορεί να την παρεμποδίσουν. 

 Χαμηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος επειδή οι μονάδες γεωθερμίας έχουν 

χαμηλό κόστος λειτουργίας. 

 Η Γεωθερμική ενέργεια είναι στην ουσία ανεξάντλητη 

 Όπως και οι υπόλοιπες ΑΠΕ, η γεωθερμία παρέχει ασφάλεια των ενεργειακών 

προμηθειών μειώνοντας την εξάρτηση από συμβατικές πηγές καυσίμων21. 

Χάρη στα παραπάνω πλεονεκτήματα, η γεωθερμική ενέργεια έχει αναδειχθεί σε 

μια εξαιρετική λύση οπουδήποτε είναι δυνατόν να υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες 

για την αξιοποίησή του. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 http://www.energia.gr/geofar/page.asp?p_id=12&lng=5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

2.1. Ιστορική εξέλιξη Νομοθετικού πλαισίου  

 

• Νόμος υπ’ αριθμόν 2773 (ΦΕΚ Α-286/22.12.1999) 

Με το νόμο 2773 γίνεται η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας22. Ο 

σχετικός νόμος στόχο είχε να επικυρώσει την ευρωπαϊκή οδηγία OJ L27/30.1.1997, 

βάσει της οποίας θεσμοθετείται η απελευθέρωση των εσωτερικών αγορών ηλεκτρικής 

ενέργειας των κρατών μελών. Βάσει του νόμου αυτού προέκυψε η δημιουργία δυο 

νέων φορέων, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), υπό την μορφή ανεξάρτητης 

αρχής, και του Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.), υπό τη μορφή ανώνυμης 

εταιρείας. Οι δυο παραπάνω φορείς παίζουν ένα σημαντικό ρόλο τόσο στην εύρυθμη 

λειτουργία της αγοράς, όσο και στην αποτελεσματική ανάπτυξη του ανταγωνισμού. 

• Νόμος  υπ’ αριθμόν 3468 (ΦΕΚ Α-129/27.06.2006) 

Ο συγκεκριμένος νόμος περιέχει διατάξεις σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 

θερμότητας υψηλής απόδοσης. Ειδικότερα στο άρθρο 1 του νόμου αυτού αναφέρεται 

ότι με τις διατάξεις του νόμου αυτού αφ’ ενός μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η 

Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Σεπτεμβρίου 2001 για την «προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» (EΕΕΚ L 

283) και αφ’ ετέρου προωθείται, κατά προτεραιότητα, στην εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, με κανόνες και αρχές, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

                                                            
22 www.et.gr 
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού 

και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). 

 Στη συνέχεια στο άρθρο 3 περιγράφεται η διαδικασία που απαιτείται για την 

χορήγηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τα κριτήρια που θα 

πρέπει να πληρούνται. Τα κριτήρια αυτά είναι: 

α)Της εθνικής ασφάλειας. 

β) Της προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. 

γ) Της εν γένει ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισμού του 

Συστήματος και του Δικτύου. 

δ) Της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου για το οποίο υποβάλλεται η σχετική 

αίτηση, όπως η αποδοτικότητα αυτή προκύπτει, για τα έργα Α.Π.Ε., από μετρήσεις 

του δυναμικού Α.Π.Ε. και για τις μονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τα ενεργειακά ισοζύγιά 

τους. Ειδικά, για το αιολικό δυναμικό, οι υποβαλλόμενες μετρήσεις πρέπει να έχουν 

εκτελεστεί από πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με το πρότυπο DIN−EN ISO/IEC 

17025 του 2000, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από 

μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και από 

άλλα συναφή στοιχεία. 

στ) Της εξασφάλισης ή της δυνατότητας εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης της 

θέσης εγκατάστασης του έργου. 

ζ) Της δυνατότητας του αιτούντος να υλοποιήσει το έργο με βάση την οικονομική, 

επιστημονική και τεχνική επάρκειά του. Αν ο αιτών είναι νεοσύστατο νομικό 

πρόσωπο, η δυνατότητα αυτή αξιολογείται στα πρόσωπα που συμμετέχουν, σε αυτό, 

ως εταίροι ή μέτοχοι. 

η) Της διασφάλισης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασίας των 

Πελατών. 

θ) Της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το 

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε.. 
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• Απόφαση υπ’ αριθμόν Δ6/Φ1/οικ.5707 (ΦΕΚ Β-448/03.04.2007) 

 Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και εφαρμόζεται για τη 

χορήγηση, τροποποίηση, μεταβίβαση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

καθώς και την έκδοση αποφάσεων εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας 

παραγωγής με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και μέσω 

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και 

Υβριδικούς Σταθμούς Α.Π.Ε. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3 και το 

άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3468/2006. 

• Νόμος υπ’ αριθμόν 3734 (ΦΕΚ Α-8/28.01.2009) 

Με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με 

την Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της 

ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 52/50) και συμπληρώνεται το νομικό 

πλαίσιο για την προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων 

μορφών ενέργειας 

 

• Νόμος  υπ’ αριθμόν 3851 (ΦΕΚ Α-85/04.06.2010) 

Ο νομός αυτός αναφέρεται στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και σε άλλα θέματα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Στο άρθρο 1 αναπτύσσεται ο στόχος της Ελλάδας για τις ΑΠΕ. Πιο συγκεκριμένα η 

παράγραφος 2 αναφέρεται στην προστασία του κλίματος, μέσω της προώθησης της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., που αποτελεί περιβαλλοντική και 

ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη χώρα. Ενώ στην παράγραφο 3 

καθορίζονται οι εθνικοί στόχοι για τις Α.Π.Ε., με βάση την Οδηγία 2009/28/ΕΚ 

(ΕΕL, 140/2009) μέχρι το έτος 2020 ως εξής: 

α) Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%. 
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β) Συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. Με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μέσα σε 

τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η επιδιωκόμενη 

αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και η κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των 

διαφόρων τεχνολογιών Α.Π.Ε.. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται ανά διετία ή και 

νωρίτερα, εάν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι που σχετίζονται με την επίτευξη των 

στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 

γ) Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας για θέρμανση και ψύξη σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. 

δ) Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας στις μεταφορές σε ποσοστό τουλάχιστον 10%. 

 Επίσης στο άρθρο 5 περιγράφεται η διαδικασία ορθολογικοποίησης της 

τιμολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

Ειδικότερα η παράγραφο 1 μιλάει για τη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία ισχύει για είκοσι (20) 

έτη και μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τους όρους της άδειας αυτής, μετά από 

έγγραφη συμφωνία των μερών, εφόσον ισχύει η σχετική άδεια παραγωγής. Ειδικά η 

σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιοθερμικούς σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη και μπορεί να παρατείνεται 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Ακόμη η παράγραφος 2 ορίζει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό μέσω σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή μέσω Υβριδικού Σταθμού και απορροφάται από το Σύστημα 

ή το Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 12, τιμολογείται, σε 

μηνιαία βάση ως εξής: 

α) Η τιμολόγηση γίνεται με βάση την τιμή, σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), της 

ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, 

συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. 

β) Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την προηγούμενη περίπτωση, εκτός 

από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους 

οποίους έχουν οριστεί ξεχωριστές τιμές από τον ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α΄), όπως 

ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα: 
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Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από: 

Τιμή ενέργειας (€/Mwh) 

Αποσυνδεδεμένο 
Σύστημα 

Μη 
Αποσυνδεδεμένα 
Νησία 

α)Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με 
χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος μεγαλύτερης 
των 50 KW 

87,85  99,45 

β)Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με 
εγκαταστάσεις ισχύος μικρότερης ή ίσης των 
50 KW 

250 

γ)Φωτοβολταϊκά έως 10kwpeak στον οικιακό 
τομέα και σε μικρές επιχειρήσεις (σύμφωνα 
με το ειδικό πρόγραμμα σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις ‐ ΚΥΑ 12323/ΓΓ) 

550 

δ)Υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται με 
μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ έως 15 Mwe 

87,85 

ε)Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από 
ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 

264,85 

στ)Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από 
ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
με συστημα αποθήκευσης, το οποίο 
εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας 
στο ονομαστικό φορτίο 

284,85 

ζ)Γεωθερμική ενέργεια χαμηλής 
θερμοκρασίας κατά τη παρ. 1στ του άρθρου 2 
του νόμου 3175/2003 (Α΄ 207) 

150 

η)Γεωθερμική ενέργεια υψηλής θερμοκρασίας 
κατά τη παρ. 1στ του άρθρου 2 του νόμου 
3175/2003 (Α΄ 207) 

99,45 

θ)Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση του 1Mw 
(εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου 
κλάσματος αστικών αποβλήτων) 

200 
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Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από: 

Τιμή ενέργειας (€/Mwh) 

Αποσυνδεδεμένο 
Σύστημα 

Μη 
Αποσυνδεδεμένα 
Νησία 

ι)Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ > 1Mw και μικρότερη ή 
ίση των 5Mw (εξαιρουμένου του 
βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών 
αποβλήτων) 

175 

ια)Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ >5Mw (εξαιρουμένου του 
βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών 
αποβλήτων) 

150 

ιβ)Αέρια ελκυόμενα από χώρους υγειονομικής 
ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού 
καθαρισμού και βιοαέρια από βιομάζα 
(συμπεριλαμβανομένου και του 
βιοαποδιμήσιμου κλάσνατος αποβλήτων), νε 
εγκατεστημένη ισχυ μικρότερη ή ίση των2Mw 

120 

ιγ)Αέρια ελκυόμενα από χώρους υγειονομικής 
ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού 
καθαρισμού και βιοαέρια από βιομάζα 
(συμπεριλαμβανομένου και του 
βιοαποδιμήσιμου κλάσνατος αποβλήτων), νε 
εγκατεστημένη ισχυ >2Mw 

99,45 

ιδ)Βιοαέριο που προέρχεται από βιομάζα 
(κτηνοτροφικά και αγριτιβιομηχανικά 
οργανικά υπολείμματα και απόβλητα) με 
εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 3Mw 

220 

ιε)Βιοαέριο που προέρχεται από βιομάζα 
(κτηνοτροφικά και αγριτιβιομηχανικά 
οργανικά υπολείμματα και απόβλητα) με 
εγκατεστημένη ισχύ >3Mw 

200 

ιστ)Σ.Η.Θ.Υ.Α.  87,85xΣΡ  99,45xΣΡ 

ιζ)Λοιπές Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων και 
των σταθμών ενεργειακής αξιοποιήσης του 
βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών 
αποβλήτων που πληρούν τος προδιαγραφές 
της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως εκάστοτε 
αυτές ισχύουν) 

87,85  99,45 
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Οι τιμές της περίπτωσης (ιστ) του ανωτέρω πίνακα που αφορούν σε σταθμούς 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κάνουν χρήση φυσικού αερίου προσαυξάνονται κατά ποσό ίσο με 

την τιμή επί το συντελεστή ρήτρας φυσικού αερίου ο οποίος 

ορίζεται ως εξής: 

 

ΣΡ = 1+(Μ.Τ.Φ.Α.−26)/(100 x ηel) 

Όπου:  

Μ.Τ.Φ.Α.: η ανά τρίμηνο μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου για 

συμπαραγωγή σε €/MWh ανωτέρας θερμογόνου δύναμης (Α.Θ.Δ.) στους χρήστες 

Φ.Α. στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των πελατών ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή αυτή 

ορίζεται με μέριμνα της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και κοινοποιείται ανά τρίμηνο στον 

Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.. 

ηel : ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης της διάταξης Σ.Η.Θ.Υ.Α. επί ανωτέρας 

θερμογόνου δύναμης (Α.Θ.Δ.) φυσικού αερίου, η οποία ορίζεται σε 0,33 για μονάδες 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. ≤1MWe, και σε 0,35 για μονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. >1MWe. Η τιμή του ΣΡ 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μονάδας. 

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κάνουν χρήση φυσικού 

αερίου αξιοποιούν τα καυσαέρια για γεωργικούς σκοπούς ο συντελεστής ΣΡ μπορεί 

να προσαυξάνεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. μέχρι 20%. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό μέσω σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α. πραγματοποιείται ανά μήνα με βάση τη 

Μ.Τ.Φ.Α. του προηγούμενου τριμήνου. 

Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 

ισχύουν μόνο για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εγκατεστημένη ισχύ έως 

τριάντα πέντε (35) MW και για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που 

διατίθεται στο Σύστημα ή το Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστό 20% 

της συνολικά παραγόμενης, από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε 

ετήσια βάση. 

Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Παραγωγό ή 

Αυτοπαραγωγό μέσω σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

πραγματοποιείται ανά μήνα με βάση τη Μ.Τ.Φ.Α. του προηγούμενου τριμήνου. 
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γ) Η παραγόμενη ενέργεια από σταθμούς Α.Π.Ε. πλην φωτοβολταϊκών και 

ηλιοθερμικών σταθμών, εφόσον οι επενδύσεις υλοποιούνται χωρίς τη χρήση 

δημόσιας επιχορήγησης, τιμολογείται με βάση τις τιμές του ανωτέρω πίνακα 

τιμολόγησης, προσαυξημένες κατά ποσοστό 20% για τις περιπτώσεις (α),(δ), (ζ), (η) 

και (ιζ), καθώς και κατά ποσοστό 15% για τις περιπτώσεις (θ) έως (ιε). Για την 

περίπτωση (ιστ), η προσαύξηση κατά 15% εφαρμόζεται μόνο στο σταθερό σκέλος 

της τιμολόγησης, εφόσον η επένδυση υλοποιείται χωρίς επιχορήγηση από 

οποιοδήποτε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές πρόγραμμα ή αναπτυξιακό νόμο, για την 

κάλυψη τμήματος της σχετικής δαπάνης ούτε υπόκειται σε φοροαπαλλαγή 

οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένου και του αφορολόγητου αποθεματικού. 

 

δ) Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε Μη 

Διασυνδεδεμένα Νησιά και βραχονησίδες της Ελληνικής Επικράτειας και οι οποίοι 

συνδέονται στο Σύστημα μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης απαραίτητης για τη 

διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας, το κόστος της οποίας επιβαρύνονται εξ 

ολοκλήρου οι κάτοχοι των οικείων αδειών παραγωγής, με εξαίρεση τα τυχόν 

πρόσθετα έργα της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, 

τιμολογείται με βάση την τιμή του στοιχείου α΄ για Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά του 

ανωτέρω πίνακα τιμολόγησης, προσαυξημένη κατά ποσοστό 10% πλέον του 

ποσοστού επί τοις εκατό που ορίζεται από την τετραγωνική ρίζα του λόγου της 

ευθείας απόστασης σε χιλιόμετρα μεταξύ της εξόδου του τερματικού υποσταθμού 

ανύψωσης των σταθμών και του σημείου του υφιστάμενου Συστήματος τα οποία 

συνδέονται μέσω του νέου έργου σύνδεσης, προς το δεκαπλάσιο της συνολικής 

εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών σε MW. 

Η προσαύξηση δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 25%. Η προσαύξηση ισχύει 

και μετά την πιθανή διασύνδεση του νησιού ή της νησίδας και προσθετικά σε πιθανή 

προσαύξηση της προηγούμενης περίπτωσης γ΄. 

ε) Οι ηλιοθερμικοί σταθμοί των περιπτώσεων (ε) και (στ) του ανωτέρω πίνακα 

επιτρέπεται να χρησιμοποιούν και ενέργεια που προέρχεται από φυσικό αέριο, LPG, 

ντίζελ, βιοντίζελ ή άλλα βιοκαύσιμα, εφόσον η χρήση της ενέργειας αυτής κρίνεται 

αναγκαία για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Η χρησιμοποιούμενη ενέργεια 

που προέρχεται από φυσικό αέριο, LPG ή ντίζελ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% 

της συνολικής ενέργειας που παράγεται σε ετήσια βάση, από τις μονάδες αξιοποίησης 
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της ηλιακής ενέργειας. Το όριο αυτό μπορεί να προσαυξάνεται κατά 5% εάν 

χρησιμοποιείται βιοντίζελ ή άλλα βιοκαύσιμα.» 

 

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς πλην αυτών της περίπτωσης (γ) του πίνακα 

της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία 

του ακόλουθου πίνακα: 

 
Έτος Μήνας Διασυνδεδεμένο Μη Διασυνδεδεμένο 

  Α Β 
Γ (ανεξαρτήτως 
ισχύος) 

  >100Kw <=100Kw   
2009 Φεβρουάριος 400,00 450,00 450,00 
2009 Αύγουστος 400,00 450,00 450,00 
2010 Φεβρουάριος 400,00 450,00 450,00 
2010 Αύγουστος 392,04 441,05 441,05 
2011 Φεβρουάριος 372,83 419,43 419,43 
2011 Αύγουστος 351,01 394,89 394,89 
2012 Φεβρουάριος 333,81 375,54 375,54 
2012 Αύγουστος 314,27 353,55 353,55 
2013 Φεβρουάριος 298,87 336,23 336,23 
2013 Αύγουστος 281,38 316,55 316,55 
2014 Φεβρουάριος 268,94 302,56 302,56 
2014 Αύγουστος 260,97 293,59 293,59 
Για κάθε έτος ν από 
το 2015 και μετά 

1,3xμΟΤΣν-

1 
1,4xμΟΤΣν-

1 
1,4xμΟΤΣν-1 

 
 
μΟΤΣν-1:Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν-1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

3.1.  Γενικά 

Η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό τόπο για ευρεία χρήση των ΑΠΕ. Τα ιδιαίτερα φυσικά 

τοπολογικά χαρακτηριστικά της σε συνδυασμό με τα ποικιλόμορφα κλιματολογικά 

στοιχεία της ικανοποιούν την αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη κάθε εφαρμογής 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η γεωγραφική της θέση (γεωγρ. πλάτος 33ο) εξασφαλίζει μια εκτεταμένη 

περίοδο ηλιοφάνειας, προσφέροντας την δυνατότητα μιας ουσιαστικής αξιοποίησης 

της ηλιακής ενέργειας. Επίσης, η διάσπαρτη παρουσία πολλών μικρών αλλά 

ορμητικών ποταμών, λόγω του έντονου τοπογραφικού της ανάγλυφου, επιτρέπει την 

αξιοποίηση της διαθέσιμης υδραυλικής ενέργειας ως συνέπεια της φυσικής ροής του 

ύδατος προς κατώτερα υψομετρικά επίπεδα. Τέλος, η συνύπαρξη ηπειρωτικού – 

νησιωτικού τοπίου προσφέρει φυσικές διόδους στην νομοτελειακή μετακίνηση 

μεγάλων αέριων μαζών, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα αξιόλογο αιολικό δυναμικό 

κυρίως στις παράκτιες περιοχές.  

Βέβαια, πέρα από τα φυσικά χαρακτηριστικά, μια σειρά άλλων παραμέτρων 

καθορίζει την δυνατότητα εφαρμογής των ΑΠΕ, όπως για παράδειγμα το διαθέσιμο 

δίκτυο μεταφοράς και η περιορισμένη ζήτηση των νησιών (αυτόνομα δίκτυα), που 

θέτει όρια στην αξιοποίηση των ΑΠΕ23. 

Έτσι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει μπει σε νέα τροχιά σε ότι αφορά τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Ακολουθώντας τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικά με 

τους στόχους που έχουν τεθεί για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της 

Ευρώπης  έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες 

αυτές. Οι ενέργειες αυτές είχαν ως στόχο την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης και 

                                                            
23 http://www.retd.gr/index.php?cat=2&page=4&language=gr 
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της ευρείας εφαρμογής καθαρών, βιώσιμων και αποδοτικών ενεργειακών 

τεχνολογιών24.  

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2009 του Κέντρου 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  η συνεισφορά των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό 

ισοζύγιο (πίνακας 3.1) είναι της τάξης του 5,6% σε επίπεδο συνολικής ακαθάριστης 

εγχώριας κατανάλωσης, ενώ σε επίπεδο εγχώριας παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας 

η συνεισφορά είναι της τάξης του 17,7%.    

                                                            
24 http://www.cres.gr/kape/CRES_annual_report_2009.pdf 
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πίνακας 3.1 : Συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο 
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Ακόμη η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη 

εγχώρια κατανάλωση ενέργειας είναι σταθερή και κυμαίνεται σε ποσοστό της τάξεως 

του 5,5 ‐ 6,5%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας 

από ΑΠΕ γίνεται κατά μεγάλο ποσοστό χάρη στη βιομάζα που καταναλώνεται στον 

οικιακό τομέα και στα μεγάλα υδροηλεκτρικά που παραμένουν σε σταθερά ποσοστά 

και που δεν επηρεάζονται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία πολιτικής. Η συνολική 

συνεισφορά των ΑΠΕ, αν δεν λάβει υπ’ όψιν κανείς τη βιομάζα στον οικιακό τομέα 

και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, παρουσιάζει μια σταθερά ανοδική πορεία λόγω των 

μέτρων οικονομικής στήριξης. 

Η ηλεκτροπαραγωγή από «συμβατικές» ΑΠΕ στην Ελλάδα (μη 

συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών και των αντλητικών) 

παρουσιάζει σημαντική αύξηση, όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 3.225 τα 

τελευταία χρόνια και αντιστοιχεί στο 4,3% της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορά κυρίως σε αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά, σε μικρό 

βαθμό τη βιομάζα ενώ ήδη γίνεται πολύ αισθητή και η συνεισφορά των 

φωτοβολταϊκών.  Λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (εξαιρώντας την 

παραγωγή από άντληση), η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ είναι στα επίπεδα του 9% 

της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  

                                                            
25  http://www.cres.gr/kape/CRES_annual_report_2009.pdf 
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πίνακας 3.2: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς μεγάλα 

υδροηλεκτρικά 



[50] 
 

H προέλευση της παραγωγή θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι κυρίως από 

τις θερμικές χρήσεις της βιομάζας, τα ενεργητικά ηλιακά, και τις γεωθερμικές αντλίες 

θερμότητας. Η μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας ηλιακών συλλεκτών κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση σε εγκατεστημένη 

επιφάνεια συλλεκτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, η κύρια παραγωγή θερμότητας 

από βιομάζα προέρχεται είτε από καύση βιομάζας στον οικιακό τομέα, είτε από 

υπολείμματα βιομάζας σε βιομηχανικές μονάδες κατεργασίας ξύλου, τροφίμων, 

βάμβακος, κ.λπ. όπου και χρησιμοποιείται για ίδιες ανάγκες. Ένα προνομιακό πεδίο 

για τη θερμική διείσδυση των ΑΠΕ φαίνεται να είναι ο κτιριακός τομέας, σε 

συνδυασμό πάντοτε με την αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας για τα «κτίρια 

αυξημένης ενεργειακής αποδοτικότητας». 

Στην Ελλάδα η χρήση των βιοκαυσίμων είναι επίσης σε αρχικό στάδιο και 

σύμφωνα με την 4η Εθνική Έκθεση της Ελλάδας στο τέλος του 2008 λειτουργούσαν 

14 εταιρίες παραγωγής βιοντήζελ με δυναμικότητα 575.000 τόνους. Η παραγωγή 

βιοντήζελ για το 2008 ήταν 69.356 τόνοι. Επιπροσθέτως στην Ελλάδα 

δραστηριοποιούνται και 4 εταιρείες εμπορίας βιοντήζελ (εισαγωγή από χώρες Ε.Ε.). 

Στον πίνακα 3.3 παρουσιάζεται  παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από ΑΠΕ 

το 2008 που ήταν 1,8 Mtoe. Από αυτά τα 600 ktoe περίπου οφείλονται στη χρήση 

βιομάζας στα νοικοκυριά, τα 264 ktoe στην χρήση βιομάζας στη βιομηχανία για ίδιες 

ανάγκες (συνολικό ποσοστό της βιομάζας 53,6%), από την παραγωγή βιοκαυσίμων 

63 ktoe (3,5%), 357 ktoe (19,7%) από την παραγωγή των υδροηλεκτρικών σταθμών, 

193 ktoe (10,7%) από την παραγωγή των αιολικών, 174 ktoe (9,6%) από την 

παραγωγή των θερμικών ηλιακών συστημάτων, 35 ktoe (2%) από το βιοαέριο, 

κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και 17 ktoe (1%) από την παραγωγή 

γεωθερμικών συστημάτων. 
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πίνακας 3.3 : Πρωτογενής Παραγωγή ΑΠΕ 
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Παρ’ όλα αυτά η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας, 

προχωράει με αργούς ρυθμούς, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα χαμηλά στη 

λίστα των ενεργειακών δυνάμεων της Ευρώπης. Η νομοθεσία που ισχύει για τις ΑΠΕ 

είναι ελλιπής και η διαδικασία αδειοδότησης καθυστερεί αρκετά με αποτέλεσμα η 

ανάπτυξη των ΑΠΕ να γίνεται με φθίνοντα ρυθμό. 

Ορισμένοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την περαιτέρω εξέλιξη 

των ΑΠΕ, και ειδικά των φωτοβολταϊκών και ουσιαστικά θα θέσουν τη βάση για την 

επίτευξη του στόχου που καλείται να επιτύχει η Ελλάδα, είναι:  

• Η διατήρηση ενός συστήματος ευνοϊκών οικονομικών κινήτρων. 

• Η εξασφάλιση ενός γενικότερου ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου προώθησης της 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

• Η περαιτέρω εκλογίκευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης. 

• Η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών αναφορικά με τα οφέλη από αυτή τη 

δραστηριότητα. 

• Η βελτίωση των υποδομών του συστήματος. 

• Η ανάγκη για μακρόχρονη δέσμευση και συνεργασία από πλευράς 

επιχειρηματικών σχημάτων. 

• Η ανάπτυξη τεχνολογιών από πλευράς κατασκευαστών, με στόχο τη μείωση 

του κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού. 

Με την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων η Ελλάδα θα είναι σε θέση όχι μόνο να 

καταφέρει να πετύχει τους στόχους που έχει ως χώρα αλλά και θα συμβάλλει 

σημαντικά στο ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη μας. Τέλος θα ευνοηθεί και 

οικονομικά, καθώς θα αποτελέσει έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς 

παγκοσμίως για νέες επενδυτικές ευκαιρίες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας26. 

 

 

 

                                                            
26http://www.enthesis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=126:enthesis5618&cati
d=12:greeneconomy&Itemid=4 
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3.2. Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ 

 

3.2.1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) 

Η ΡΑΕ αποτελεί μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή στον τομέα της ενέργειας και 

συστάθηκε με το νόμο 2773/22-12-99. Ο σκοπός της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας 

είναι να διευκολύνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας στην Ελλάδα 

με απώτερο στόχο να βελτιωθεί η το βιοτικό επίπεδο του καταναλωτή και γενικότερα 

να επέλθει ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα. Πιο συγκεκριμένα θα παρακολουθεί και θα 

εισηγείται για τις τιμές, τη λειτουργία της αγοράς και τις αδειοδοτήσεις. Επίσης θα 

πληροφορεί και θα βοηθάει τους επενδυτές και τους καταναλωτές.  

Στόχος της ΡΑΕ ακόμη, είναι να εξασφαλίσει το θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει 

την πραγματοποίηση των μακροχρόνιων στρατηγικών στόχων της ενεργειακής 

πολιτικής και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως η αξιόπιστη και 

ισότιμη τροφοδοσία όλων των καταναλωτών, καθώς και της χώρας, το περιβάλλον οι 

νέες τεχνολογίες, η αποτελεσματική χρήση και προμήθεια ενέργειας και η 

εξασφάλιση επαρκούς υποδομής για την ενέργεια. 

Πολύ σημαντικός στόχος της ΡΑΕ αποτελεί η δημιουργία Προθεσμιακής Αγοράς 

Ενέργειας με σκοπό και την περιφερειακή αγορά αλλά και την εξομάλυνση των 

απότομων διακυμάνσεων των τιμών και τις οικονομίες που αυτή θα επιφέρει ώστε να 

εξυπηρετηθούν οικονομικότερα οι καταναλωτές αλλά και να μειωθεί ο κίνδυνος που 

αναλαμβάνουν οι προμηθευτές ενέργειας27.  

Η ΡΑΕ στα πλαίσια των βασικών στρατηγικών στόχων της ενεργειακής πολιτικής, 

αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους, ορισμένοι από τους οποίους είναι οι εξής:  

• γνωμοδοτεί, εισηγείται μέτρα, 

• ελέγχει την αγορά, τον ανταγωνισμό και τις τιμές 

• προσέχει για τον καταναλωτή, το περιβάλλον και το δημόσιο συμφέρον 

• επιβλέπει τη λειτουργία των συστημάτων προμήθειας ενέργειας 

                                                            
27 www.rae.gr 
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• πληροφορεί, αναλύει την πολιτική και στρατηγική στην ενέργεια, αναπτύσσει 

διάλογο 

• εισηγείται και παρακολουθεί τις κανονιστικές διατάξεις και αδειοδοτήσεις 

• καλλιεργεί διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες. 

 

3.2.2. Διαχειριστής Δικτύου / Συστήματος 

 
Ο Διαχειριστής Δικτύου συστάθηκε το 2000 με το Προεδρικό Διάταγμα 328/12-12-

2000, με την επωνυμία "Διαχειριστής  Ελληνικού  Συστήματος  Μεταφοράς  Ηλεκτρικής 

Ενέργειας  Α.Ε."28 Σκοπό της  εταιρείας αποτελεί η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η 

διασφάλιση της συντήρησης και η μέριμνα για την ανάπτυξη του Συστήματος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ΝΟΜΟΥ 

2773/1999, σε όλη τη χώρα, καθώς και των διασυνδέσεών του με τα άλλα δίκτυα για 

να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, κατά τρόπο 

επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο. 

Ο ρόλος του ΔΕΣΜΗΕ είναι διπλός. Κατ’ αρχήν ασκεί το ρόλο που ασκούσε 

η ΔΕΗ σε σχέση με το Σύστημα Μεταφοράς, δηλαδή να φροντίζει να υπάρχει ανά 

πάσα στιγμή ισορροπία παραγωγής και κατανάλωσης και η ηλεκτρική ενέργεια να 

παρέχεται κατά τρόπο αξιόπιστο, ασφαλή και ποιοτικά αποδεκτό. Επιπλέον έχει 

αναλάβει να εκκαθαρίζει την αγορά, να λειτουργεί σαν ένα είδος χρηματιστηρίου που 

υπολογίζει κάθε ημέρα ποιός οφείλει σε ποιόν. Ο ΔΕΣΜΗΕ δεν εμπορεύεται 

ηλεκτρική ενέργεια και ότι βασικές συναλλακτικές σχέσεις είναι διμερείς μεταξύ 

παραγωγών/προμηθευτών και των πελατών τους. 

 

3.2.3. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) 

 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) συστάθηκε 

το 1987 με το Προεδρικό Διάταγμα 375/87 και έχει οικονομική και διοικητική 

                                                            
28 www.desmie.gr 
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αυτοτέλεια. Ο κύριος σκοπός του ΚΑΠΕ είναι η προώθηση των εφαρμογών σχετικές 

με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με γνώμονα πάντα 

τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην αλυσίδα 

παραγωγή/μεταφορά/χρήση της ενέργειας. 

Ο ρόλος του ΚΑΠΕ κατά τα τη διάρκεια της λειτουργίας του, μπορεί να 

χωριστεί σε δύο κύρια επίπεδα δράσεων. Αρχικά στη δράση του ως Ερευνητικό και 

Τεχνολογικό Κέντρο για τις ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ, το οποίο αφενός αναπτύσσει την 

εφαρμοσμένη έρευνα για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες και αφετέρου υποστηρίζει 

τεχνικά την αγορά για τη διείσδυση και εφαρμογή των νέων ενεργειακών 

τεχνολογιών. Και έπειτα στη δράση του ως Εθνικό Κέντρο Ενέργειας, που από τη μια 

μελετά τα θέματα ενεργειακού σχεδιασμού και πολιτικής για τις ΑΠΕ και την 

Εξοικονόμηση Ενέργειας και από την άλλη αναπτύσσει την απαραίτητη υποδομή για 

την υποστήριξη της υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων ΑΠΕ29.  

 

3.3. Κλάδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρούνται συνεχείς εξελίξεις στην αγορά ενέργειας της 

χώρας μας.30 Σε αυτό συνέβαλλαν τόσο η ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(ΑΠΕ) σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον επιχορηγήσεων και εγγυημένων τιμών πώλησης 

της παραγόμενης ενέργειας, όσο και οι σταδιακά αυξανόμενες ανάγκες σε 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με το πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναμικό 

της χώρας μας, έχουν ενθαρρύνει την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων 

μεγάλης κλίμακας, ιδίως στον τομέα των αιολικών πάρκων, από εγχώριους και 

πολυεθνικούς ομίλους. Αρκετοί ελληνικοί και ξένοι επιχειρηματικοί όμιλοι βρήκαν 

ενδιαφέρουσες αυτές τις συγκυρίες, με αποτέλεσμα να δραστηριοποιηθούν έντονα 

μέσω εξαγορών ή συμμαχιών. 

                                                            
29 www.cres.gr 
30http://www.enthesis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=127:enthesis5622&cati
d=9:energy&Itemid=4 
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Όμως παρά την εμφανή πρόοδο, η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας διαμορφώνεται ακόμα σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα. Βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων, η συμμετοχή τους στην 

ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας διαμορφώθηκε σε περίπου 2%.31 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της Hellastat, σχετικά 

με την εγχώρια αγορά ΑΠΕ και καυσίμων, η Ελλάδα, έχοντας σαν δεδομένο τους 

σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης, υπολείπεται αρκετά από την επίτευξη του 

δεσμευτικού στόχου του της συμμετοχής 20% για το 2020. Παρ’ όλα αυτά ο Νόμος 

που ψηφίστηκε πρόσφατα εκτιμάται ότι σταδιακά θα λύσει το πρόβλημα της 

πολύπλοκης αδειοδοτικής διαδικασίας που ταλαιπωρεί τον κλάδο. 

Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ 

πλησίαζε τα 1.400 MW, έχοντας ενισχυθεί κατά 13,5% από τις αρχές του έτους. Το 

81,5% της ισχύος (1.140 MW) αποτελείτο από αιολικά πάρκα, ενώ ακολούθησαν οι 

μικροί Υ/Η σταθμοί (12,9%), οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης βιομάζας και τα Φ/Β 

συστήματα. 

Το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, όπως 

υποδεικνύουν και οι αιτήσεις που κατατίθενται στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας) σε κάθε νέο κύκλο. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια του 2009 και στους δύο 

πρώτους κύκλους του 2010 υποβλήθηκαν αιτήσεις για έργα συνολικής ισχύος άνω 

των 19.000 MW. 

Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε ποια ήταν εξέλιξη της 

εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα ως το 2008.32 

 

 

                                                            
31 http://www.inews.gr/38/Hellastat‐simantiki‐i‐anaptyxi‐ton‐ape‐stin‐ellada‐‐o‐neos‐nomos‐
filodoxei‐na‐lysei‐to‐provlima‐tis‐grafeiokratias.htm 
32 Υπουργείο Ανάπτυξης, 4η Εθνική Έκθεση Για το Επίπεδο Διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας το 
έτος 2010 
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Προβλήματα 

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που έχει στερήσει την αγορά των ΑΠΕ 

από μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης αποτελεί η χρονοβόρα διαδικασία 

αδειοδότησης (φτάνει έως και 5 χρόνια) λόγω της παρεμβολής πολλών φορέων. 

Ακόμη, η υλοποίηση των επενδύσεων καθυστερεί λόγω και των ανεπαρκών 

υποδομών πολλών περιοχών σε δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επίσης, επισημαίνουμε την αναποτελεσματική λειτουργία του χωροταξικού 

σχεδιασμού, καθώς και την ασάφεια αναφορικά με τις χρήσεις γης. Τα προηγούμενα 

χρόνια η έλλειψη χωροταξίας οδήγησε σε προσφυγές στο ΣτΕ από τοπικούς φορείς 

και επιχειρήσεις, με άμεσο αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή αδυναμία υλοποίησης 

έργων που είχαν ήδη εγκριθεί. 

Το αρχικό στάδιο εγκατάστασης δημιουργεί υψηλότερα κόστη έναντι των 

συμβατικών μορφών ενέργειας (ιδίως στα Φ/Β). Έτσι, η διασφάλιση της 

βιωσιμότητας των ΑΠΕ προϋποθέτει την παροχή επιδοτήσεων και την παρουσία 

ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων. 

Παρ' όλα όμως τα προβλήματα και τις δυσκολίες είναι κοινά αποδεκτό ότι η 

ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι σημαντική και είναι απαραίτητο να είναι 

ταχύτερη. Τα οφέλη από την εφαρμογή των ΑΠΕ είναι πολλαπλά τόσο σε 
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περιβαλλοντικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό. 33 Έτσι αναμένεται η εξέλιξη του 

κλάδου των ΑΠΕ στη χώρα μας, σε γενικές γραμμές, να είναι σταθερή, με σταδιακά 

αυξανόμενους ρυθμούς, παρέχοντας αξιόλογο έδαφος για επενδύσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
33 http://www.eunice‐
group.com/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=170&lang=el 



[59] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 
 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται και συγκρίνονται οι χρηματοοικονομικοί 

δείκτες για την πενταετία 2005–2009, ενός δείγματος επιχειρήσεων του κλάδου των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, για κάθε εταιρεία έχουν υπολογιστεί οι 

συγκριτικές καταστάσεις, οι καταστάσεις κοινού μεγέθους και οι καταστάσεις 

ποσοστών τάσης (που παρατίθενται στα παραρτήματα Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄). Για την 

συγκεκριμένη ανάλυση έχει επιλεγεί ένα δείγμα 13 αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων 

συνολικά, οι οποίες έχουν ως βασική (στις περισσότερες περιπτώσεις και μοναδική) 

δραστηριότητά τους την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας34. Η 

επιλογή του δείγματος έχει γίνει με βάση τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που 

είναι μελή του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας κατά το έτος 2009. Όσες λοιπόν από αυτές είχαν πωλήσεις πάνω από 1 

εκατομμύριο αποτελούν το δείγμα που θα εξετάσουμε. Αυτές είναι οι εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
34 www.hellasres.gr 
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2008 2009 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 40.781.140,00 49.073.262,00 20,33%

ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 11.978.319,00 30.348.815,00 153,36%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 

8.137.051,00 14.462.268,00 
77,73%

ΒΕΑΛ Α.Ε. 10.208.094,00 11.130.429,00 9,04%

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 4.214.000,00 5.428.000,00 28,81%

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε. 2.636.018,84 3.061.080,29 16,13%

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΕ. 2.234.399,64 2.629.789,76 17,70%

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ 2.038.547,76 2.264.133,32 11,07%

ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ  1.501.148,15 1.737.422,09 15,74%

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 1.499.336,42 1.540.164,32 2,72%

ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 363.948,84 1.384.955,25 280,54%

WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1.273.710,65 1.356.351,63 6,49%

ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 523.182,00 1.173.872,59 124,37%
Πίνακας 4.1: Κύκλος εργασιών των 13 εταιρειών 

 

Όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν στην μελέτη αυτή, όπως φαίνεται και από 

τον παραπάνω πίνακα, γνωρίζουν μεγάλη άνθιση τα τελευταία χρόνια. Πιο 

συγκεκριμένα παρατηρείται ότι ο κύκλος εργασιών και των 13 εταιρειών έχει 

αυξητική τάση με πιο αξιοσημείωτη αυτή της ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., της 

οποίας οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 153% από το 2008 μέχρι το 2009. Πιο 

αναλυτικοί πίνακες που δείχνουν την πορεία του κύκλου εργασιών της κάθε μια 

επιχείρησης μεμονωμένα ακολουθούν στο παράρτημα Β΄. 

Η ανάπτυξη που υπάρχει γενικότερα στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας αποδεικνύεται και από τον πίνακα που δείχνει τα κέρδη προ φόρων. Η 

αύξηση των κερδών προ φόρων είναι πολύ σημαντική για όλες τις επιχειρήσεις και 

ιδιαιτέρα για την ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. που από το 2008 μέχρι το 2009 η 

αύξηση είναι 1000%. Ακόμη οι προβλέψεις που έχουν υπολογιστεί για τις πωλήσεις 

και τα κέρδη προ φόρων για τα επόμενα 3 χρόνια δείχνουν ακολουθούν ανοδική 

πορεία. Οι αναλυτικοί πίνακες και τα διαγράμματα που δείχνουν την πορεία του 

κερδών προ φόρων της κάθε μια επιχείρησης χωριστά, καθώς και τους πίνακες με τις 

προβλέψεις  ακολουθούν στο παράρτημα Γ΄ . 
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ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 3.500.600,00 3.644.979,00 11.210.028,00 7.153.730,00 15.817.592,00
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 1.000,00 -1.000,00 -605.069,00 39.938,00 4.020.781,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ 
Α.Ε. 

163.774,00 970.136,00 1.276.949,00 965.130,00 5.005.163,00

ΒΕΑΛ Α.Ε.   2.279.024,00 2.446.065,00 4.151.630,00 4.679.021,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 

-247.000,00 1.219.000,00 1.074.000,00 1.945.000,00 2.282.000,00

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 1.246.808,52 1.231.746,85 1.484.037,26 1.573.748,15 1.966.969,22

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 

849.143,42 903.752,79 1.091.032,67 1.122.843,73 1.528.264,60

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ 
ΑΕ 

-105.397,00 -
1.300.682,30

-933.614,65 -251.218,11 -1.645.064,98

ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

76.393,71 84.132,94 8.989,15 21.464,24 167.407,08

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 185.067,04 198.701,18 568.106,52 324.420,14 235.894,86
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 90.708,15 3.617,20 -92.036,26 -65.005,92 397.009,45
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 29.182,88 234.468,40 200.812,22 148.007,76 -161.172,10
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -297.777,90 34.761,39 -514.339,30 -536.369,65 -149.852,89

Πίνακας 4.2: Κέρδη προ φόρων των εταιρειών 

 

4.2. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

 

Οι συγκεκριμένοι δείκτες χρησιμοποιούνται για να αξιολογούν την ικανότητα της 

επιχείρησης να αντιμετωπίζει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Με τη βοήθεια 

αυτών των δεικτών προσπαθούμε να αναλύσουμε τις συνθήκες βραχυπρόθεσμου 

κινδύνου επιβίωσης της επιχείρησης.  

 

4.2.1. Δείκτες Γενικής Ρευστότητας 
 

Ένας δείκτης που ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία είναι ο δείκτης γενικής ρευστότητας 

του οποίου η τιμή θεωρείται ικανοποιητική όταν βρίσκεται πάνω από τη μονάδα. 

Αυτό σημαίνει ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από τις 
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βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και η εξεταζόμενη επιχείρηση έχει βραχυπρόθεσμη 

ρευστότητα. Σημειώνεται ότι όσο η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα, 

τόσο το περιθώριο ασφαλείας για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων της επιχείρησης θεωρείται μεγαλύτερο35.  

 

Γενική ρευστότητα 
 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 1,42 1,44 1,40 1,76 2,78
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 17,91 15,57 6,95 1,05 1,52
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 0,73 1,02 0,91 0,93 0,87
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 0,67 0,66 0,81 0,57
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ 
ΑΕ 0,27 4,46 5,18 2,22 1,34
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 
Α.Ε 1,65 1,71 2,22 3,65 2,65
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 1,88 1,90 2,69 5,57 3,14
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ 
Α.Ε 0,15 0,08 0,08 0,27 0,21
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1,05 1,08 1,08 0,88 0,19
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 2,45 1,43 2,46 1,71 1,53
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 1,27 3,36 38,64 0,17 1,4
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. -6,79 -12,98 12,18 6,19 7,16
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,83 1,72 1,19 1,1 2,15

Πίνακας 4.3: Αριθμοδείκτες γενικής ρευστότητας 

 

Οι επιχειρήσεις που έχουμε επιλέξει μπορούμε να παρατηρήσουμε  ότι σε 

γενικές γραμμές δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα κυκλοφοριακής ρευστότητας. Πιο 

συγκεκριμένα ο δείκτης γενικής ρευστότητας κυμαίνεται γύρω στο 2 για τις 

περισσότερες από τις επιχειρήσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις όπως η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., η ΒΕΑΛ Α.Ε., το ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ 

Α.Ε και η ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., των οποίων η τιμή του δείκτη 

της ρευστότητας βρίσκεται σχεδόν μονίμως κάτω από τη μονάδα, πράγμα που 

σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Επίσης αξιοσημείωτη είναι η 
                                                            
35 Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Τεύχος Α’, Προδρόμου Γ. Ευθύμογλου & 
Ιωάννη Τ. Λαζαρίδης, Πειραιάς 2000 
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περίπτωση της επιχείρησης ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., της οποίας ο δείκτης της 

ρευστότητας έφτασε το 2007 στο 38,64. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τη χρόνια 

εκείνη η εταιρεία είχε διατηρήσει τα διαθέσιμα της σε πολύ υψηλά επίπεδα 

(295.990,66€), τα οποία σε συνδυασμό τις απαιτήσεις της (116.535,62€) και το πολύ 

χαμηλό επίπεδο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων (μόλις 10.767,28€) οδήγησαν σε 

αυτόν το δείκτη36.  

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι το επίπεδο της ρευστότητας είναι 

αρκετά ικανοποιητικό πάρα το γεγονός ότι δεν ακολουθεί μια σταθερή τάση κατά τα 

έτη που εξετάζουμε. 

 

4.2.2. Δείκτες Άμεσης Ρευστότητας 
 

Ακόμη ένας δείκτης αυτής της ομάδας είναι δείκτη άμεσης ρευστότητας του οποίου 

η τιμή θεωρείται ικανοποιητική όταν είναι τουλάχιστον ίσος με τη μονάδα. Ο δείκτης 

αυτός είναι πιο αξιόπιστος καθώς υπολογίζει τη ρευστότητα χωρίς να λαμβάνει υπ’ 

όψιν του τα αποθέματα, που συνήθως δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν άμεσα από 

την επιχείρηση. Για το λόγο αυτό η αξιολόγηση της ικανότητας της επιχείρησης να 

εξοφλεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της  χωρίς να συνυπολογίζεται η 

δυνατότητα ρευστοποίησης των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη37. 

 Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας για την πενταετία που εξετάζουμε ακολουθεί 

περίπου την ίδια πορεία με αυτή του δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας, δηλαδή οι 

επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη 

ρευστότητα, εκτός των: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., ΒΕΑΛ 

Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε και ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε., που και πάλι φαίνεται δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις 

τους καθώς η τιμή του δείκτη είναι χαμηλότερη της μονάδας. 

 

 
                                                            
36 www.pindosenergy.gr 
37 Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Τεύχος Α’, Προδρόμου Γ. Ευθύμογλου & 
Ιωάννη Τ. Λαζαρίδης, Πειραιάς 2000 
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  Άμεση ρευστότητα 
 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 1,42 1,40 1,37 1,73 2,74
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 17,91 15,57 6,25 0,58 1,36
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 0,73 1,02 0,91 0,93 0,87
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 0,67 0,66 0,81 0,57
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ 
ΑΕ 0,23 3,87 4,80 2,03 1,26
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 1,65 1,71 2,22 3,65 2,65
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 1,88 1,90 2,69 5,57 3,14
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ 0,15 0,08 0,08 0,27 0,21
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,64 0,49 0,60 0,24 0,19
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 2,45 1,43 2,46 1,71 1,53
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 1,27 3,36 38,64 0,17 1,4
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. -6,79 -12,98 12,18 6,19 7,16
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,8 1,5 1,10 1,01 2,1

Πίνακας 4.4: Αριθμοδείκτες άμεσης ρευστότητας 

 

4.3. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

 

Οι δείκτες αυτοί μετρούν το βαθμό της αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης των 

διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Οι δείκτες αυτοί 

προκύπτουν από την σύγκριση μεταξύ του επιπέδου των πωλήσεων και του 

επενδυθέντος κεφαλαίου στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. 

4.3.1. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων 
 

Η τιμή του δείκτη αυτού δείχνει πόσες φορές εισπράττονται κατά μέσο όσο οι 

απαιτήσεις της επιχείρησης μέσα στο έτος. Το καλό είναι η επιχείρηση να μπορεί να 

καλύψει τις απαιτήσεις της τουλάχιστον 1 φορά, πράγμα που το καταφέρνουν όλες οι 

επιχειρήσεις εκτός από την ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που δεν τις καλύπτει καθόλου 

παρά μόνο κατά 20%.  
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
  2005 2006 2007 2008 2009

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 1,22 1,45 1,28 1,40 1,81
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - - 0,77 3,72 5,02
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 0,93 10,97 3,43 0,59 3,39
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 2,33 3,47 11,67 11,45
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 0,93 11,92 10,75 2,42 3,44
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε 5,21 6,46 6,23 4,05 3,53
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 5,54 6,95 6,51 4,11 3,68
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε 0,42 1,57 1,91 1,83 2,3
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1,95 2,64 1,28 2,14 2,05
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 1,35 1,71 1,83 2,63 1,76
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 2,26 2,91 8,13 2,66 1,64
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 8,19 8,91 6,1 4,51 3,09
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,23 0,31 0,07 0,2 0,28

Πίνακας 4.5: Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 

 

4.3.2. Δείκτης Διάρκειας Είσπραξης Απαιτήσεων 
 

Όσο μεγαλύτερη είναι η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων της επιχείρησης 

τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο κίνδυνος για τη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων. 

Επίσης από την τιμή αυτή μπορούμε να διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητα της 

οργάνωσης του συστήματος είσπραξης των απαιτήσεων και τις ενδεχόμενες 

δυσκολίες της επιχείρησης για την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων της.  

Από τον παρακάνω πίνακα λοιπόν παρατηρούμε ότι η ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Ε. κάνει τις περισσότερες μέρες για να εισπράξει τις απαιτήσεις της (2195 μέρες 

κατά μέσο όρο στην πενταετία που εξετάζουμε). Ενώ τον καλύτερο χρόνο έχει η 

WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., δηλαδή 68 μέρες κατά μέσο όρο. Βέβαια τη μέση διάρκεια 

είσπραξης των απαιτήσεων της κάθε επιχείρηση πρέπει να το συγκρίνουμε και με τη 

μέση διάρκεια πίστωσης από τους προμηθευτές που θα ακολουθήσει στην επομένη 

ενότητα. 
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
  2005 2006 2007 2008 2009

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 295 248 282 256 198
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - - 466 97 72
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 385 33 105 608 106
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 154 104 31 31
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 385 30 33 149 105
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε 69 56 58 89 102
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 65 52 55 88 98
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε 851 229 188 197 157
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 185 137 281 168 176
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 266 210 197 137 131
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 159 124 44 135 220
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 44 40 59 80 116
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 1590 1144 5125 1822 1296

Πίνακας 4.6: Ημέρες απαιτήσεων 

 

4.3.3. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
  2005 2006 2007 2008 2009

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 4,17 1,35 0,77 1,35 1,73
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - - 14,13 3,52 3,86
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 0,20 - - 0,37 -
ΒΕΑΛ Α.Ε. - - - 1,34 -
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 0,84 3,88 5,05 5,57 1,23
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε 1,12 1,43 1,47 1,11 0,92
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 1,42 1,44 1,78 1,50 1,06

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε 
-

0,14
-

0,06 -0,02 
-

0,03 
-

0,29

ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1,16
-

0,85 0,19 0,27 
-

0,34

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 3,11
-

0,04 -0,16 0 0
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,76 4,84 81,97 0,21 0,44
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,45 0,23 0,5 0,65 0,76

ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
-

0,29 0,28 0,1 0,34 0,17
Πίνακας 4.7: Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 
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Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των προμηθευτών ισούται με το κλάσμα των αγορών διά 

του μέσου όρου των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές (αρχής και τέλους 

διαχειριστικής περιόδου). Ο αριθμοδείκτης αυτός μας παρέχει πληροφόρηση σχετικά 

με το πόσες φορές έχουν πληρωθεί οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές κατά τη 

διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.38 

 

4.3.4. Ημέρες Πίστωσης από Προμηθευτές 
 

Με τον δείκτη αυτό υπολογίζουμε τις ημέρες πληρωμής των προμηθευτών, δηλαδή το 

χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αγορά των αποθεμάτων μέχρι την πληρωμή 

των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΌ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
  2005 2006 2007 2008 2009

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 86 267 466 267 208
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - - 25 102 93
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 1794 323 261 985 456
ΒΕΑΛ Α.Ε. - - 463 269 323
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 429 93 71 65 292
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε 322 251 145 324 391
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 253 251 202 241 338

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε 
-

2570 -6285
-

19219 
-

10444 
-

1244

ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 311 424 1928 1358 
-

1071

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 116
-

10179 -2278 0 0
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 472 74 4 1686 825
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 807 1543 722 557 472

ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
-

1240 1307 3566 1065 2096
Πίνακας 4.8: Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές 

 

Τον δείκτη αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο να τον δούμε συνδυαστικά με τον δείκτη 

ημερών απαιτήσεων. Είναι σημαντικό η επιχείρηση να εισπράττει τις απαιτήσεις της 

                                                            
38 http://www.naftemporiki.gr/audionews/listenstory.asp?id=1700497 
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σε λιγότερο χρονικό διάστημα από ότι πρέπει να πληρώνει τους προμηθευτές της, 

διαφορετικά  θα αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας και θα αδυνατεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. που κατά το έτος 2005 οι 

προμηθευτές της δίνουν πίστωση 1794 μέρες, δηλαδή περίπου 5 χρόνια, ενώ 

εισέπραττε τις απαιτήσεις της κάθε 385 ημέρες. Έτσι είχε τη δυνατότητα να 

επωφεληθεί από αυτή τη διαφορά και να εκμεταλλεύεται τα χρήματα αυτά προς 

όφελός της. Από την άλλη η ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. το 2007 είχε πίστωση από 

τους προμηθευτές της κάθε 4 ημέρες, ενώ εισέπραττε τις απαιτήσεις κάθε 44 ημέρες, 

πράγμα που ενδεχομένως να δημιουργούσε πρόβλημα ρευστότητας. Σε γενικές 

γραμμές σύμφωνα με τους πίνακες 4.8 και 4.6 μπορούμε να δούμε ότι σχεδόν όλες οι 

εταιρείες έχουν μικρότερο δείκτη ημερών απαιτήσεων από ότι δείκτη ημερών 

πίστωσης από προμηθευτές και συνεπώς δεν παρουσιάζουν προβλήματα 

ρευστότητας. 

 

4.3.5. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 
 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων ισούται με το κλάσμα του κόστους 

πωληθέντων διά του μέσου όρου των αποθεμάτων. Ο αριθμοδείκτης αυτός μας 

παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το πόσες φορές έχουν πωληθεί τα αποθέματα κατά 

τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. Όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος 

αριθμοδείκτης, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διαχείριση των αποθεμάτων της 

επιχείρησης. Βέβαια στον κλάδο που εξετάζουμε οι επιχειρήσεις δεν έχουν 

αποθέματα και γι’ αυτό το λόγο παρατηρούμε ότι η τιμή του δείκτη είναι πολύ 

χαμηλή και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και μηδέν.  
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
  2005 2006 2007 2008 2009

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - 26,82 25,80 45,79 49,61
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - - 19,10 4,10 26,45
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. - 1,12 1,38 - 0,79
ΒΕΑΛ Α.Ε. - - 0,78 - 1,11
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 2,24 3,36 3,40 3,56 10,65
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε 0 0 0 0 0
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 0 0 0 0 0
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε 0 0 0 0 0
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2,42 1,39 0,33 0,10 0
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 0 0 0 0 0
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0 0 0 0 0
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0 0 0 0 0
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 7,18 0,74 0,92 1,22 7,31

Πίνακας 4.9: Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 

 

4.3.6. Ημέρες Αποθεμάτων 
 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
  2005 2006 2007 2008 2009

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - 13 14 8 7
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - - 19 88 14
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. - - - - -
ΒΕΑΛ Α.Ε. - - - - -
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 161 107 106 101 34
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε 0 0 0 0 0
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 0 0 0 0 0
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε 0 0 0 0 0
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 149 260 1096 3594 0
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 0 0 0 0 0
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0 0 0 0 0
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0 0 0 0 0
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 50 483 393 294 49

Πίνακας 4.10: Ημέρες ταχύτητα αποθεμάτων 
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Αν θέλουμε να υπολογίσουμε τις ημέρες διακράτησης των αποθεμάτων, 

δηλαδή το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αγορά των αποθεμάτων μέχρι 

την πώλησή τους, διαιρούμε τον αριθμό των ημερών του έτους 365 με την 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων. Όσο μικρότερο είναι αυτό το χρονικό 

διάστημα τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση.  

 

4.4. Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 

 

Αυτή η ομάδα αριθμοδεικτών είναι περισσότερο ενδεικτική για την μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, αφού εξετάζει την ορθότητα της χρήσης και των 

επιλογών των κεφαλαίων39. 

Όπως είναι γνωστό, το παθητικό του Ισολογισμού κάθε οικονομικής μονάδας 

περιλαμβάνει το σύνολο των κεφαλαίων που διαθέτει η επιχείρηση και χρησιμοποιεί 

στους διάφορους λειτουργικούς και επενδυτικούς προορισμούς. Αυτό που έχει 

ιδιαίτερη σημασία, είναι η δομή των κεφαλαίων αυτών, δηλαδή τι ποσοστό επί του 

συνόλου του παθητικού καταλαμβάνουν τα ίδια και τι ποσοστό τα ξένα κεφάλαια και 

όπως γίνεται κατανοητό, αυτό αφορά αποκλειστικά και μόνο τη διοίκηση κάθε 

εταιρείας και τις επιλογές της. 

Η ανάλυση της δομής κεφαλαίων επομένως, ασχολείται με τις διάφορες πηγές 

κεφαλαίων, τα οφέλη και τους κινδύνους που δημιουργούν, αξιολογώντας και 

κρίνοντας παράλληλα τις διάφορες στρατηγικές επιλογές που πάρθηκαν κατά την 

χρηματοδότηση των επενδυτικών αποφάσεων από πλευράς διοίκησης. 

 

4.4.1. Συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 
 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια της 

επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης (και πάνω από το 100), τόσο 

υπερχρεωμένη είναι η επιχείρηση. Χρησιμοποιείται από τους δανειστές της 

                                                            
39 http://www.sotele.gr/fileadmin/user_upload/sotele_media/documents/ARITHMODEIKTES.pdf 
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επιχείρησης για να εκτιμήσουν τον βαθμό ασφάλειας που τους εξασφαλίζουν τα ίδια 

κεφάλαια, αλλά και από την διοίκηση και τους μετόχους της επιχείρησης για να 

διαπιστώσουν το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει η χρήση κεφαλαιακής μόχλευσης 

 
  Συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 0,90 0,66 1,05 0,72 0,40
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,06 0,07 0,16 15,48 1,84
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ 
Α.Ε. 5,10 2,96 2,06 1,02 1,03
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 2,52 2,37 1,80 2,24
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 1,58 1,33 1,20 1,16 0,99
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 0,32 0,27 0,23 0,17 0,33
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 0,25 0,22 0,17 0,10 0,26
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ 2,01 2,29 2,61 2,52 3,62
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 14,82 9,90 13,96 19,44 15,77
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 0,28 0,60 0,29 1,03 1,24
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,08 0,02 0,00 0,31 0,11
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,22 0,19 0,01 0,03 0,03
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 2,40 3,36 4,26 5,83 3,46

Πίνακας 4.11: Αριθμοδείκτης Συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να δούμε ότι οι εξεταζόμενες 

επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους δεν έχουν μεγάλο δανεισμό. Εξαίρεση αποτελούν 

η ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. που ο μέσος όρος της πενταετίας είναι 

14,78 ή 1478%, η ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με μέσο όρο 3,86 ή 386% και η 

ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με  3,52 ή 352%, είναι δηλαδή υπερχρεωμένες. Από 

την άλλη οι ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και η WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν έχουν 

σχεδόν καθόλου δανεισμό (ο μέσος όρος της περιόδου 2005-2009 είναι μόλις 0,10 ή 

10%). 

 

 

4.4.2. Συνολικές υποχρεώσεις προς συνολικά κεφάλαια 
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Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των δανείων προς το σύνολο των κεφαλαίων κάθε 

μορφής που χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο από την επιχείρηση. 

Χρησιμεύει στην εκτίμηση της δανειακής επιβάρυνσης της επιχείρησης. 

  
Συνολικές υποχρεώσεις προς συνολικά 

κεφάλαια 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 47,25% 39,61% 51,22% 41,86% 28,70%
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 5,34% 6,24% 13,66% 93,93% 64,83%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 83,61% 74,76% 67,32% 50,41% 50,69%
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 71,61% 70,29% 64,31% 69,11%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 61,23% 57,04% 54,53% 53,79% 49,69%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 24,01% 21,23% 18,84% 14,27% 24,98%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 20,22% 17,88% 14,45% 8,82% 20,37%
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ 66,81% 69,56% 72,32% 68,03% 78,35%
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 91,60% 88,41% 87,44% 90,06% 88,84%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 21,61% 37,45% 22,62% 50,85% 55,36%
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 7,72% 1,89% 0,32% 23,41% 10,18%
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 18,31% 15,62% 1,03% 3,14% 3,17%
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 70,60% 77,07% 80,99% 85,35% 77,17%

πίνακας 4.12: Συνολικές υποχρεώσεις προς συνολικά κεφάλαια 
 

Από τις παραπάνω επιχειρήσεις εκείνες που έχουν την μεγαλύτερη εξάρτηση από 

ξένα κεφάλαια είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., η 

ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και η ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με το 

ποσοστό συνολικών υποχρεώσεων προς συνολικά κεφάλαια να κυμαίνεται γύρω στο 

70%. Το γεγονός αυτό επαληθεύεται και από τις καταστάσεις κοινού μεγέθους και τις 

συγκριτικές καταστάσεις των εταιριών που παρατίθενται στο παράρτημα Δ΄. 

Αντίθετα η ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., όπως είδαμε και από τον προηγούμενο 

δείκτη έχει ελάχιστα ξένα κεφάλαια.  

 

4.4.3. Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων (λειτουργικά κέρδη) 
 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας τα μερικά αποτελέσματα προς τους 

χρεωστικούς τόκους και μας δείχνει πόσες φορές μπορεί η επιχείρησης να καλύψει 

τους τόκους της. 
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 Δυο σημεία είναι σημαντικό να σχολιαστούν από τον παρακάτω πίνακα. 

Πρώτον η περίπτωση της ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. που δεν είναι σε θέση να 

καλύψει τους τόκους της, πράγμα πολύ θα λειτουργήσει αρνητικά την αξιολόγηση 

της από τις τράπεζες. Και δεύτερον η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ και η 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. που μπορούν να καλύψουν τους τόκους τους 

το 2009 1237,18 και 19910,9 αντίστοιχα. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις όλες οι 

εταιρείες είναι σε θέση να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τις σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 
 

  
Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων 

(λειτουργικά κέρδη) 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - 7,42 363,34 269,64 -
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - - - 2,96 38,17
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 2,9 5,54 6,66 1,55 5,19
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 13,83 8,49 13,75 26,57
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 2,01 4,3 4,94 6,97 7,78
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 16,97 16,48 82,93 15165,4 1237,18
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 13,62 12,5 75,44 13605,2 19910,9
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ 23,12 1,18 1,75 4,43 3,35
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 13,23 2,23 1,7 1,43 2
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 27,43 30,67 55,94 6,21 7,08
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 9,49 7,75 1,21 3,23 273,7
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 7,37 8,94 15,13 35,15 3,48
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,73 1,45 0,02 0,59 1,27

πίνακας 4.12: Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων (λειτουργικά κέρδη) 
 

 

4.4.4. Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 
 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης μετρά τι ποσοστό του κύκλου εργασιών οφείλεται σε 

τραπεζικά δάνεια.  
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Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμα τραπεζικά 

δάνεια 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 1,71 - - - 54,37
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - - - 6,08 -
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 0,13 2,89 3,3 0,63 2,64
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 3,33 2,29 5,62 7,43
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 0,13 6,69   2,78 3,27
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 6,3 5,83 0 0 0
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 5,34 4,99 0 0 0
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ 0,15 0,3 0 0 0
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0 0 0 0 0
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 7,4 4,96 131,98 17,32 8,12
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0 0 0 0 0
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0 0 0 0 0
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,38 3,52 0,17 0,22 11,46

πίνακας 4.13: Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 
 

Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν μεγάλο βραχυπρόθεσμο 

δανεισμό, μάλιστα μερικές από αυτές έχουν σταθερά μηδενική εξάρτηση από τα 

βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, όπως η ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., 

η WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και η ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  

 

4.5. Αριθμοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους 

 

Για την αξιολόγηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου 

χρησιμοποιούνται οι αριθμοδείκτες περιθωρίου κέρδους. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται το μικτό περιθώριο κέρδους, το περιθώριο προ τόκων και φόρων, το 

περιθώριο προ τόκων φορών και αποσβέσεων, περιθώριο λειτουργικού κέρδους, 

περιθώριο καθαρού κέρδους προ φόρων, περιθώριο καθαρού κέρδους μετά φόρων 

και το περιθώριο λειτουργικής ταμειακής ροής για το έτος 2009. 

 

 

4.5.1. Περιθώριο Μικτού Κέρδους 
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Το μικτό περιθώριο κέρδους εμφανίζει το μέγεθος των εσόδων που μαζί με τα 

διάφορα έσοδα μπορεί να διατεθεί για να καλύψει όλα τα μη κοστολογηθέντα γενικά, 

διοικητικά και χρηματοοικονομικά κέρδη της επιχείρησης πριν από φόρους. Στις 

εταιρείες που εξετάζουμε το μικτό περιθώριο κέρδους έχει γενικά μια σταθερή πορεία 

και κυμαίνεται γύρω στο 40%. Το επίπεδο αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό και ο 

δείκτης θεωρείται πολύ υψηλός.  

Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις όπως η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε., 

η οποία από το 2006 μέχρι το 2009 δεν έχει καθόλου κόστος πωληθέντων και 

συνεπώς η τιμή του δείκτη είναι 100%. Επίσης η ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. έχει 

πολύ υψηλό κόστος πωληθέντων  κατά τα έτη 2007 με 2009 και γι’ αυτό το λόγο το 

μικτό περιθώριο κέρδους είναι πολύ χαμηλό. 

Μια επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη εάν έχει υψηλό ποσοστό 

μικτού κέρδους αφού μπορεί να καλύπτει τα λειτουργικά και τα άλλα έξοδα και 

παράλληλα να έχει ένα ικανοποιητικό καθαρό περιθώριο κέρδους. 

  Περιθώριο μικτού κέρδους 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 26,63% 21,85% 42,61% 20,04% 43,17%

ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,00% 0,00%
-

345,78% 3,43% 17,91%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 57,04% 52,54% 59,94% 60,89% 47,89%
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 42,53% 44,73% 46,51% 46,05%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 19,34% 40,19% 33,02% 37,23% 42,69%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 43,77% 41,03% 45,51% 46,49% 52,61%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ 
Α.Ε. 34,20% 34,73% 36,40% 35,52% 44,86%
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ 50,78% 51,31% 49,43% 43,88% 45,16%
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε. 14,20% 28,18% 67,53% 82,91% 43,81%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 34,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε 20,52% 8,77% -8,28% -4,95% 36,36%
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 43,45% 43,81% 44,30% 41,72% 40,68%

ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
-

27,04% 61,71% -8,66% 39,15% 35,11%
Πίνακας 4.14  : Περιθώριο μικτού κέρδους 
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4.5.2. Περιθώριο ΚΠΤΦ 
 

Το περιθώριο προ τόκων και φόρων μας δείχνει τι μέρος του κύκλου εργασιών 

αποτελούν τα κέρδη προ τόκων και φόρων. Ο δείκτης αυτός δεν έχει μια σταθερή 

πορεία για όλες τις επιχειρήσεις κατά την πενταετία που εξετάζουμε, παρ’ όλα αυτά 

το ποσοστό όλων είναι θετικό εκτός από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ 

ΑΕ της οποίας ο δείκτης είναι μονίμως αρνητικός και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

παρουσιάζει συνεχώς ζημίες. 

 

  Περιθώριο ΚΠΤΦ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 14,98% 7,60% 29,44% 3,77% 28,72%

ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,00% 0,00%
-

363,79% 0,62% 13,61%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ 
Α.Ε. 60,35% 61,19% 65,56% 48,07% 47,11%
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 41,80% 42,01% 44,99% 44,19%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 24,38% 46,62% 42,93% 58,38% 51,31%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 41,70% 40,26% 45,73% 48,32% 54,55%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 31,16% 33,30% 36,32% 37,05% 46,92%

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ -0,29%
-

31,87% -13,73% 1,57% 
-

49,76%
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2,06% 5,44% 10,39% 12,98% 7,62%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 34,21% 32,14% 48,89% 46,21% 50,33%

ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε 16,24% -7,02% -13,74% 
-

26,10% 25,89%
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1,54% 20,20% 12,87% 4,82% 31,80%

ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
-

41,96% 84,07% -54,34% 50,09% 53,28%
Πίνακας 4.15  : Περιθώριο ΚΠΤΦ 

 

4.5.3. Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 
 

Ο αριθμοδείκτης περιθωρίου προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων δείχνει ότι και ο 

δείκτης περιθωρίου προ τόκων και αποσβέσεων, με τη μόνη διαφορά ότι τώρα 

λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι αποσβέσεις. Μπορούμε να παρατηρήσουμε από τον 
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παρακάτω πίνακα ότι εταιρείες όπως η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ, τα 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ και τα ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 

καταφέρνουν να διατηρούν την τιμή του δείκτη σε σταθερά επίπεδα σε όλα τα έτη 

που εξετάζουμε. Αντίθετα η ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε και η 

ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. παρουσιάζουν μεγάλες αυξομειώσεις, πράγμα που δείχνει 

πως δεν ακολουθούν μια σταθερά ανοδική πορεία. Για παράδειγμα η 

ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. το 2006 είχε περιθώριο ΚΠΤΦΑ 109,94% ενώ το 2007 

είχε μόλις 4,06%, δηλαδή μόνο το 4% του κύκλου εργασιών της αποτέλεσε το κέρδος 

προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων. 

 
 
 
 

  Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 18,86% 12,57% 33,71% 7,34% 31,34%
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,00% 0,00% -360,65% 0,85% 13,81%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ 
Α.Ε. 91,29% 90,34% 91,59% 55,98% 64,82%
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 53,47% 56,55% 59,34% 57,11%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 73,15% 75,19% 71,49% 85,12% 72,09%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 75,57% 71,50% 75,43% 76,85% 77,87%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 72,34% 70,83% 71,78% 71,53% 75,03%
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ 183,05% 49,64% 53,38% 65,27% 75,54%
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2,53% 5,95% 11,67% 16,22% 9,65%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 36,84% 34,61% 51,73% 46,21% 50,33%
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε 52,88% 26,81% 1,35% 11,41% 54,36%
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 68,87% 72,54% 62,12% 45,49% 69,49%
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 66,18% 106,94% 4,06% 90,45% 75,83%

πίνακας 4.16: Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 

 

4.5.4. Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Προ Φόρων 
 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης καταγράφει το ποσοστό κέρδους επί των πωλήσεων 

με συνυπολογισμό των λειτουργικών και μη λειτουργικών εσόδων / εξόδων40. Όσο 

                                                            
40 http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=3&artid=77838 
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μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους, τόσο πιο επικερδής είναι μια 

επιχείρηση.  

Με βάση τον συγκεκριμένο δείκτη η ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. βρίσκεται σε 

πολύ δυσμενή θέση, καθώς κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2005-2009 είχε μονίμως 

αρνητική τιμή του συγκεκριμένου δείκτη και μάλιστα ο μέσος όρος ήταν -93.94%. 

Επίσης στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ 

ΑΕ της οποίας ο δείκτης έχει τιμή κατά μέσο όρο -45,29%. Από την άλλη στα 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. η τιμή του δείκτη αυτού είναι κατά μέσο όρο 

47,15% και μάλιστα ακολουθεί ανοδική πορεία.  

 

 

 

  Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 20,42% 21,45% 34,25% 17,54% 32,23%
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,00% 0,00% -362,45% 0,33% 13,25%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 28,87% 44,88% 51,80% 11,86% 34,61%
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 37,94% 35,35% 40,67% 42,04%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ -11,97% 29,14% 28,46% 46,16% 42,04%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 48,72% 47,01% 55,78% 59,70% 64,26%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 39,16% 40,34% 47,90% 50,25% 58,11%
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ -13,68% -81,03% -46,74% -12,32% -72,66%
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε. 1,84% 2,75% 0,52% 1,43% 9,64%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 20,66% 20,86% 39,86% 21,64% 15,32%
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε 22,59% 0,83% -9,72% -17,86% 28,67%
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2,57% 18,66% 16,02% 11,62% -11,88%
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -133,55% 8,79% -234,60% -102,52% -12,77%

πίνακας 4.17: Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) 

 

4.5.5. Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Μετά Φόρων 
 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει μια επιχείρηση 

από τις πωλήσεις της. Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη μετά από 

φόρους με τις πωλήσεις της χρήσης.. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο 
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κερδοφόρα είναι η επιχείρηση41. Τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε για 

την κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι σχεδόν τα ίδια με αυτά του προηγούμενου 

πίνακα. Απλώς το ποσοστό των καθαρών κερδών προς τις πωλήσεις είναι ελαφρά 

χαμηλότερο γιατί επέρχεται και η φορολογία. Έτσι σε επιχειρήσεις με ζημία όπως η 

ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και τα ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ δεν άλλαξε 

απολύτως τίποτα στην τιμή του δείκτη. 

 

 

 

 

  Περιθώριο καθαρού κέρδους (μετά φόρων) 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 14,73% 15,35% 20,36% 14,63% 23,90%
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,00% 0,00% -362,45% 0,33% 9,59%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ 
Α.Ε. -37,66% 32,13% 38,85% 7,95% 25,39%
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 26,11% 22,39% 29,91% 33,16%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ -10,42% 21,20% 21,14% 34,50% 31,52%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 33,10% 33,37% 41,83% 44,77% 48,18%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 26,61% 28,64% 35,92% 37,68% 43,57%
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ -13,68% -81,03% -46,74% -12,32% -72,66%
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1,00% 0,93% -0,93% 0,26% 8,45%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 20,66% 20,86% 39,86% 21,64% 15,32%
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε 15,36% 0,59% -9,72% -17,86% 23,84%
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2,57% 18,37% 12,01% 8,72% -11,88%
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -133,55% 8,79% -234,60% -102,52% -12,77%

πίνακας 4.18: Περιθώριο καθαρού κέρδους (μετά φόρων) 
 

 

4.5.6. Περιθώριο Λειτουργικής Ταμειακής Ροής 
 

Ο δείκτης περιθωρίου λειτουργικής ταμειακής ροής μας δείχνει το ποσοστό 

αυτοχρηματοδότησης μιας επιχείρησης και υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε την 

ταμειακή ροή με τις ετήσιες πωλήσεις επί %. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, 

                                                            
41 http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_apodotikotitas.pdf 
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τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της χρηματοδότησης μιας επιχείρησης από τα ίδια 

κεφάλαια της42. Παρατηρώντας τον πίνακα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η τιμή 

του συγκεκριμένου δείκτη δεν ακολουθεί μια σταθερή πορεία, αντιθέτως παρουσιάζει 

αυξομειώσεις. Τα μεγαλύτερα ποσοστά του δείκτη αυτού τα έχει η εταιρεία 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ με μέσο όρο για την τετραετία 118,78% και η WRE 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με μέσο όρο 92,28%, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να 

χρηματοδοτήσουν την επιχείρηση με ίδια κεφάλαια με μεγάλη ευκολία. 

 
 

  Περιθώριο Λειτουργικής Ταμειακής Ροής 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. -16,41% 16,18% 19,49% 9,91% 12,54%
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,00% 0,00% -202,40% -14,28% 13,09%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ 
Α.Ε. -57,00% 76,16% 62,01% -9,24% 66,66%
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 109,20% 67,16% 36,18% 63,23%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ -235,00% 143,51% 64,33% 14,62% 101,86%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 6,05% 67,15% 130,72% 75,58% 74,19%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 2,26% 71,29% 132,07% 73,97% 76,44%
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ 355,16% 205,88% 472,18% -525,28% 85,95%
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 5,76% 2,41% 49,85% 31,44% 7,68%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 3,75% 96,62% 7,24% 61,13% 52,59%
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε 22,00% 4,24% 6,43% 329,10% -1,86%
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 103,60% 96,49% 113,38% 73,04% 74,88%
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 268,00% -29,12% -486,47% -75,22% 96,83%

πίνακας 4.19: Περιθώριο Λειτουργικής Ταμειακής Ροής 
 

4.6. Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων  

 

Οι δείκτες οικονομικής απόδοσης εμφανίζουν τα συνδυασμένα αποτελέσματα των 

επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της 

χρήσης43. Η σημασία των δεικτών οικονομικής απόδοσης είναι πολύ μεγάλη, διότι 

όσοι ενδιαφέρονται για τις συνθήκες και τις προοπτικές μιας επιχείρησης 

                                                            
42http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_kef_domi_biosimd_apodotikotitas.pd
f 
43 Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Τεύχος Α’, Προδρόμου Γ. Ευθύμογλου & 
Ιωάννη Τ. Λαζαρίδης, Πειραιάς 2000 
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επικεντρώνουν την προσοχή τους στο κατά πόσο κερδοφόρα είναι η επιχείρηση αυτή. 

Μια κατηγορία δεικτών που αξιολογούν την οικονομική απόδοση είναι οι δείκτες 

απόδοσης συνολικών ή ιδίων κεφαλαίων. 

 

4.6.1.Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων 
 

Ο συγκεκριμένος δείκτης μας δείχνει την αναλογία των αποτελεσμάτων 

εκμετάλλευσης προς το σύνολο του ενεργητικού και υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα 

καθαρά κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων και φόρων με το σύνολο του 

ενεργητικού. Μετρά την αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι περισσότερες από τις εξεταζόμενες 

επιχειρήσεις παρουσιάζουν μια σταθερά αυξανόμενη απόδοση κατά την τελευταία 

πενταετία. Εξαίρεση αποτελούν η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ καθώς 

και η ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., γεγονός που οφείλεται στη ζημία που έχουν κατά 

όλη την διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε. 

 
  Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων 
  2005 2006 2007 2008 2009
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 11,13% 11,46% 21,14% 11,30% 23,24%
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,23% -0,18% -149,10% 0,62% 42,83%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 0,98% 7,12% 9,52% 0,69% 3,36%
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 7,10% 6,82% 11,84% 14,18%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ -0,70% 3,60% 2,90% 5,02% 5,99%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 13,38% 14,32% 18,61% 20,22% 23,19%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 9,28% 10,60% 13,93% 14,82% 18,42%
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ -0,39% -5,15% -3,83% -1,04% -7,77%
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε. 1,94% 2,77% 0,22% 0,48% 3,08%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 9,15% 7,24% 19,32% 6,49% 5,11%
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 3,10% 0,13% -2,74% -1,33% 3,70%
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,26% 2,12% 2,12% 1,53% -1,65%
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -7,61% 0,56% -5,29% -5,97% -1,48%

πίνακας 4.20: Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων 
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4.6.2. Απόδοση συνολικού ενεργητικού μετά φόρων 
 

Ο δείκτης αυτός μετράει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας 

επιχείρησης και υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους με 

το σύνολο του ενεργητικού. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού του δείκτη τόσο πιο 

επικερδής είναι η επιχείρηση.  

. 

 

 

   Απόδοση συνολικού ενεργητικού μετά φόρων 
   2005 2006 2007 2008 2009
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 8,03% 8,20% 12,57% 9,42% 17,23%
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,23% -0,18% -149,10% 0,62% 31,02%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 

-
1,27% 5,09% 7,14% 0,46% 2,46%

ΒΕΑΛ Α.Ε. - 4,89% 4,32% 8,71% 11,18%

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 
-

0,61% 2,62% 2,15% 3,76% 4,49%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 9,09% 10,16% 13,96% 15,16% 17,39%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 6,31% 7,53% 10,44% 11,11% 13,81%

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ 
-

0,39% -5,15% -3,83% -1,04% -7,77%
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε. 1,05% 0,93% -0,40% 0,09% 2,71%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 9,15% 7,24% 19,32% 6,49% 5,11%
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 2,11% 0,09% -2,74% -1,33% 3,08%
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,26% 2,09% 1,59% 1,15% -1,65%

ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
-

7,61% 0,56% -5,29% -5,97% -1,48%
πίνακας 4.21: Απόδοση συνολικού ενεργητικού μετά φόρων 
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4.6.3. Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων 
 
 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και μας 

πληροφορεί για το εάν επιτεύχθηκε ο στόχος ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος. 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη προ φόρων σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων. Ένας υψηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση πηγαίνει καλά 

και μπορεί να οφείλεται είτε στην επιτυχημένη διοίκηση της , είτε σε ευνοϊκές 

οικονομικές συνθήκες , είτε στη σωστή χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της. Σε αυτή 

την τελευταία περίπτωση ωφελούνται οι μέτοχοι επειδή τα ξένα κεφάλαια κοστίζουν 

λιγότερο από ότι αυτά αποδίδουν στην επιχείρηση. 

  
 
 
 
 
 

   Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων 
   2005 2006 2007 2008 2009
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 21,10% 18,98% 43,34% 19,44% 32,59%
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,25% -0,19% -172,68% 10,23% 121,77%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 5,96% 28,19% 29,13% 1,38% 6,81%
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 25,01% 22,94% 33,18% 45,89%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ -1,81% 8,38% 6,38% 10,87% 11,91%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 17,64% 18,20% 22,95% 23,60% 30,94%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 11,66% 12,94% 16,31% 16,28% 23,19%

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ -1,17%
-

16,94% -13,84% -3,87% -35,92%
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε. 31,40% 30,97% 3,52% 10,45% 54,75%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 11,68% 11,57% 24,97% 13,21% 11,45%
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 3,36% 0,14% -2,75% -1,74% 4,12%
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,32% 2,51% 2,14% 1,58% -1,75%

ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
-

25,89% 2,46% -27,83%
-

40,77% -6,62%
πίνακας 4.22: Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων 
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Από τις επιχειρήσεις που εξετάστηκαν την καλύτερη πορεία έχουν η 

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. με μέσο όρο του δείκτη για την περίοδο 2005-2009 27,09%, η 

ΒΕΑΛ Α.Ε. με μέσο όρο 31,76%, τα ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ με μέσο όρο 

22,67% και τέλος η ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με μέσο όρο του 

δείκτη στο 26,22%. 

 

4.6.4. Απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων 
 

Ο δείκτης αυτός δείχνει ότι και ο προηγούμενος με τη μόνη διαφορά ότι εδώ 

αφαιρούνται και οι φόροι. Έτσι το ποσοστό είναι ελαφρά μεγαλύτερο σε σχέση με 

αυτό του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων προ φόρων. 

 

 

 

   Απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων 
   2005 2006 2007 2008 2009
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 15,22% 13,58% 25,76% 16,21% 24,17%

ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,25% -0,19%
-

172,68% 10,23% 88,18%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. -7,78% 20,18% 21,85% 0,93% 5,00%
ΒΕΑΛ Α.Ε. - 17,22% 14,54% 24,40% 36,20%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ -1,57% 6,10% 4,74% 8,13% 8,93%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 11,99% 12,92% 17,21% 17,70% 23,20%
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 7,92% 9,18% 12,23% 12,21% 17,38%

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ -1,17%
-

16,94% -13,84% -3,87% 
-

35,92%
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε. 17,02% 10,45% -6,32% 1,87% 48,04%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 11,68% 11,57% 24,97% 13,21% 11,45%
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 2,28% 0,10% -2,75% -1,74% 3,42%
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,32% 2,47% 1,60% 1,19% -1,75%

ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
-

25,89% 2,46% -27,83%
-

40,77% -6,62%
πίνακας 4.23: Απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 
Ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) διαδραματίζει έναν πολύ 

σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά την ικανοποίηση των ενεργειακών μας αναγκών, οι 

οποίες στις μέρες μας αυξάνονται με ταχύτατο ρυθμό. Η σταδιακή εξάντληση των 

αποθεμάτων των συμβατικών ενεργειακών πόρων καθιστούν την άμεση ανάπτυξή 

του επιτακτικότερη44. 

 Όπως προκύπτει και από την παρούσα μελέτη είναι φανερό ότι τα τελευταία 

χρόνια ο συγκεκριμένος κλάδος παρουσιάζει ιδιαίτερη άνθηση στη χώρα μας. 

Έχοντας εξετάσει συνολικά 13 αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ως 

βασική (στις περισσότερες περιπτώσεις και μοναδική) δραστηριότητά τους την 

παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας45 έχουμε καταλήξει στα 

παρακάτω συμπεράσματα.  

 Αρχικά όλες παρουσιάζουν μια σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών τους 

κατά την τελευταία πενταετία, η οποία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

συνοδεύεται και από άνοδο των κερδών προ φόρων. Όσον αφορά στο θέμα της 

ρευστότητας οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, 

όπως αποδεικνύεται άλλωστε και από τους αριθμοδείκτες γενικής και άμεσης 

ρευστότητας. Ακόμη, αναφορικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση οι περισσότερες 

εταιρείες έχουν έναν υψηλό δείκτη υποχρεώσεων προς συνολικά κεφάλαια, πράγμα 

που μας δείχνει την εξάρτησή τους από τα ξένα κεφάλαια. Υπάρχουν βέβαια και οι 

περιπτώσεις που η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη είναι πολύ χαμηλή. Σε γενικές 

γραμμές παρά τις αυξομειώσεις σε ορισμένα μεγέθη η πορεία που ακολουθεί ο 

κλάδος των ΑΠΕ είναι ανοδική. 

Όμως παρ’ που επικρατεί ένα κλίμα ανάπτυξης υπάρχουν ορισμένες 

δυσκολίες που καθυστερούν την ανάπτυξη του κλάδου των ΑΠΕ, οι οποίες είναι 

πολιτικής, κοινωνικής, τεχνικής και οικονομικής φύσης. Πιο συγκεκριμένα, σε 

                                                            
44 Μελέτη της icap με τίτλο: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
45 www.hellasres.gr 
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πολλές περιπτώσεις η αδειοδοτική διαδικασία εξακολουθεί να είναι μακροσκελής, 

ενώ η ταυτόχρονη εμπλοκή πολλών φορέων και η σύγχυση αρμοδιοτήτων 

καθυστερούν σημαντικά την πρόοδο της αδειοδότησης. Επίσης υπάρχουν 

περιπτώσεις που το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης δεν επαρκεί για την ανάπτυξη 

επιπλέον έργων ΑΠΕ. Τέλος, ζητήματα χωροθέτησης και κοινωνικών αντιδράσεων 

έχουν επίσης καθυστερήσει έναν μεγάλο αριθμό έργων46. 

Σε κάθε περίπτωση τα οφέλη από την χρήση των ΑΠΕ είναι πολλαπλά τόσο 

σε επίπεδο περιβάλλοντος όσο και σε οικονομικό επίπεδο, γι’ αυτό και η αγορά 

ενέργειας συμμορφώνεται ολοένα και πιο γρήγορα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται 

σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πορεία του κλάδου αναμένεται λοιπόν να 

βελτιωθεί σημαντικά και οι ανανεώσιμες πηγές σε όλες τους τις εκφάνσεις θα 

χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στο σύγχρονο κόσμο47. 

Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η συγκρότηση και εφαρμογή του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για της Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (2010-2020) θα συμβάλει 

περαιτέρω στην ενίσχυση του κλάδου. Το σχέδιο αυτό έχει σαν σκοπό την επίτευξη 

του ενεργειακού στόχου «20-20-20», δηλαδή τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και την 

αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή ενέργειας στο 20%, μέχρι 

το 2020. 

Η ανάπτυξη του κλάδου των ΑΠΕ αναμένεται να ευεργετηθεί από τον 

περιορισμό του χρονικού διαστήματος (λιγότερο από 8-10 μήνες) μεταξύ της έναρξης 

των διαδικασιών αδειοδότησης και έναρξης λειτουργίας του έργου με την εφαρμογή 

του Ν. 3851/2010, δεδομένου ότι μία πιθανή μείωση αυτού έχει ως αποτέλεσμα τη 

σημαντική αύξηση της χρηματοοικονομικής απόδοσης των συγκεκριμένων έργων.  

Ο συνδυασμός σχεδίου κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών και εγγύησης 

προέλευσης ανανεώσιμης ενέργειας θέτει τις βάσεις δημιουργίας μιας δευτερεύουσας 

αγοράς σε επίπεδο κρατών και θεωρείται βέβαιο ότι θα προσφέρει επιπλέον ώθηση 

στον εξεταζόμενο κλάδο. 

Επίσης σε αρκετές κατηγορίες ΑΠΕ οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν, ενώ 

υιοθετήθηκαν αλλαγές στη χωροθέτηση, όπως η δυνατότητα των αγροτών να 

                                                            
46 http://www.eunice‐
group.com/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=170&lang=el 
47http://www.enthesis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=127:enthesis5622&cati
d=9:energy&Itemid=4 
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τοποθετήσουν Φ/Β μικρής ισχύος στις εκτάσεις τους. Παράλληλα, αυξήθηκαν τα όρια 

ισχύος κάτω από τα οποία δεν απαιτείται άδεια παραγωγής. 

Η διείσδυση των ΑΠΕ στα νησιά μπορεί να ενισχυθεί μέσω της εγκατάστασης 

υποθαλάσσιων καλωδίων που θα συνδέουν την Εύβοια με την Αττική, καθώς και τις 

Κυκλάδες με την ηπειρωτική χώρα. 

Ακόμα, η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση 

του κόστους παραγωγής. Ο τομέας εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας ενέχει 

μεγαλύτερες προοπτικές, καθώς η τεχνολογία δεν έχει φθάσει ακόμα στον ίδιο βαθμό 

ωριμότητας των υπόλοιπων ΑΠΕ (π.χ. ανεμογεννήτριες). 

Μοχλό περαιτέρω ανάπτυξης μπορούν να αποτελέσουν οι πόροι του ΕΣΠΑ 

και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τα οποία μέχρι το 2013 θα 

διοχετεύσουν συνολικά στην αγορά €5,5 δισ. 

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι ο κλάδος των ΑΠΕ διαθέτει μεγάλα 

περιθώρια ανάπτυξης και διεύρυνσης καθώς οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται 

υστερούν σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Όμως με τις προσπάθειες που 

πραγματοποιούνται η εξέλιξη του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

θεωρείται βέβαιη48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
48 http://www.inews.gr/38/Hellastat‐simantiki‐i‐anaptyxi‐ton‐ape‐stin‐ellada‐‐o‐neos‐nomos‐
filodoxei‐na‐lysei‐to‐provlima‐tis‐grafeiokratias.htm 
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ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 17.145.528,00 16.994.453,00 32.728.438,00 40.781.140,00 49.073.262,00
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
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ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ 

567.301,00 2.161.491,00 2.465.224,00 8.137.051,00 14.462.268,00

ΒΕΑΛ Α.Ε.   6.007.426,00 6.920.205,00 10.208.094,00 11.130.429,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 

2.063.000,00 4.183.000,00 3.774.000,00 4.214.000,00 5.428.000,00

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 2.559.243,78 2.620.276,07 2.660.499,55 2.636.018,84 3.061.080,29
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 2.168.299,03 2.240.088,20 2.277.731,37 2.234.399,64 2.629.789,76
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ 
ΑΕ 770.386,73 1.605.133,73 1.997.506,35 2.038.547,76 2.264.133,32
ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 4.145.589,58 3.061.469,66 1.730.976,20 1.501.148,15 1.737.422,09
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ 
Α.Ε. 895.880,12 952.709,94 1.425.276,61 1.499.336,42 1.540.164,32
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε. 401.574,91 433.954,00 947.037,99 363.948,84 1.384.955,25
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1.136.399,01 1.256.751,74 1.253.394,95 1.273.710,65 1.356.351,63
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 222.963,03 395.240,76 219.244,15 523.182,00 1.173.872,59

πίνακας 1: κύκλος εργασιών των επιλεγμένων εταιρειών 

 

 

πίνακας 2: Πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
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πίνακας 3: Πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρείας ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
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πίνακας 5: Πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρείας ΒΕΑΛ Α.Ε. 
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πίνακας 7: Πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ  
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πίνακας 9: Πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ 
Α.Ε. 

 

 

πίνακας 10: Πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρείας ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
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πίνακας 11: Πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΣΑΜΟΥ 
Α.Ε. 

 

 

πίνακας 12: Πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρείας ΠΊΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ 
Α.Ε. 
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πίνακας 13: Πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρείας WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

 

πίνακας 14: Πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρείας ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ Α.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
  2005 2006 2007 2008 2009
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 3.500.600,00 3.644.979,00 11.210.028,00 7.153.730,00 15.817.592,00
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 1.000,00 -1.000,00 -605.069,00 39.938,00 4.020.781,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ 
Α.Ε. 

163.774,00 970.136,00 1.276.949,00 965.130,00 5.005.163,00

ΒΕΑΛ Α.Ε.   2.279.024,00 2.446.065,00 4.151.630,00 4.679.021,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ 

-247.000,00 1.219.000,00 1.074.000,00 1.945.000,00 2.282.000,00

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 1.246.808,52 1.231.746,85 1.484.037,26 1.573.748,15 1.966.969,22

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε. 

849.143,42 903.752,79 1.091.032,67 1.122.843,73 1.528.264,60

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ 
ΑΕ 

-105.397,00 -
1.300.682,30

-933.614,65 -251.218,11 -1.645.064,98

ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

76.393,71 84.132,94 8.989,15 21.464,24 167.407,08

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 185.067,04 198.701,18 568.106,52 324.420,14 235.894,86
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 90.708,15 3.617,20 -92.036,26 -65.005,92 397.009,45
WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 29.182,88 234.468,40 200.812,22 148.007,76 -161.172,10
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -297.777,90 34.761,39 -514.339,30 -536.369,65 -149.852,89

πίνακας 1: Κέρδη προ φόρων των επιλεγμένων εταιρειών 

 

 

πίνακας 2: Πορεία των κερδών προ φόρων της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
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πίνακας 3: Πορεία των κερδών προ φόρων της εταιρείας ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε. 

 

 

πίνακας 4: Πορεία των κερδών προ φόρων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΉ 
ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΉ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 
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πίνακας 5: Πορεία των κερδών προ φόρων της εταιρείας ΒΕΑΛ Α.Ε. 

 

 

πίνακας 6: Πορεία των κερδών προ φόρων της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ 
ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε. 
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πίνακας 7: Πορεία των κερδών προ φόρων της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ 

 

 

πίνακας 8: Πορεία των κερδών προ φόρων της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΆ ΠΑΡΚΑ 
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πίνακας 9: Πορεία των κερδών προ φόρων της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ 
Α.Ε. 

 

 

πίνακας 10: Πορεία των κερδών προ φόρων της εταιρείας ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΡΓΕΙΑΚΉ 
ΕΛΛΆΣ Α.Ε. 
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πίνακας 11: Πορεία των κερδών προ φόρων της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΣΑΜΟΥ 
Α.Ε. 

 

 

πίνακας 12: Πορεία των κερδών προ φόρων της εταιρείας ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ 
Α.Ε. 
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πίνακας 13: Πορεία των κερδών προ φόρων της εταιρείας WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

 

πίνακας 14: Πορεία των κερδών προ φόρων της εταιρείας ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΚΗ Α.Ε. 
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