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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί η παρουσίαση της εικόνας της Πράσινης 

Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα µε µια ταυτόχρονη σύγκριση των πεπραγµένων σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αρχικά, στο Κεφάλαιο 1, θα προσεγγιστεί το θέµα 

θεωρητικά ούτως ώστε να γίνει σαφής στον αναγνώστη τόσο η έννοια και ορισµός της 

Πράσινης Επιχειρηµατικότητας όσο και η εξέλιξη της κατά την πάροδο των ετών έως 

και σήµερα. Επίσης στο ίδιο κεφάλαιο θα διατυπωθούν κάποιες απόψεις σύµφωνα µε τις 

οποίες η χώρα µας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων στο συγκεκριµένο 

τοµέα γεγονός που την καθιστά χώρο ιδιαίτερων επιχειρηµατικών ευκαιριών.  

Κατόπιν και αφού παρουσιαστούν οι τοµείς άσκησης Πράσινης 

Επιχειρηµατικότητας, το Κεφάλαιο 2 πραγµατεύεται τον πολύ σηµαντικό τοµέα της 

Βιολογικής  Γεωργίας και της παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων. Στο Κεφάλαιο αυτό 

γίνεται µια πλήρης παρουσίαση τόσο του θεωρητικού πλαισίου όσο και της πραγµατικής 

εικόνας του τοµέα στην Ελλάδα του σήµερα. Έπειτα παρατίθενται αριθµητικά στοιχεία 

της Βιολογικής Γεωργίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προκειµένου να γίνει 

αντιληπτή η θέση που κατέχει η  χώρα µας και να διατυπωθούν απόψεις όσον αφορά 

στις προοπτικές του κλάδου.  

Ακολούθως στο Κεφάλαιο 3 αναλύεται ο εξίσου σηµαντικός τοµέας των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας  (ΑΠΕ) στην Ελλάδα. Στο εν λόγω Κεφάλαιο αρχικά 

παρατίθενται οι θεωρητικές παρουσιάσεις των ΑΠΕ και  το νοµοθετικό πλαίσιο που τις 

διέπει, για να ακολουθήσει µια όσο το δυνατόν πλήρης προσέγγιση του θέµατος 

προκειµένου να γίνει αντιληπτή τόσο η αναγκαιότητα στροφής της χώρας µας προς τις 

ΑΠΕ όσο και οι δυσκολίες που εµποδίζουν αυτήν την στροφή. Τέλος και κινούµενη 

παράλληλα µε το Κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται αριθµητικά στοιχεία σχετικά µε την 

εγκατεστηµένη ισχύ των ΑΠΕ στην χώρα µας καθώς και σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο προκειµένου να φανεί η θέση της Ελλάδας µέσα σ’ αυτό και να καταλήξουµε σε 

συµπεράσµατα σχετικά µε τις προοπτικές του κάδου. 

Προχωρώντας στο Κεφάλαιο 4, γίνεται παρουσίαση ενός ιδιαίτερα 

‘’ ιδιόρρυθµου’’ τοµέα  Πράσινης Επιχειρηµατικότητας, αυτού της ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων.  Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η κατάσταση που επικρατεί στην χώρα 

µας καθώς και στο εξωτερικό, οι ιδιαιτερότητες που διέπουν τον συγκεκριµένο κλάδο 

και τον καθιστούν δύσκολα διαχειρίσιµο ούτως ώστε να καταλήξουµε σε κάποια 

συµπεράσµατα τόσο για τις προοπτικές του  όσο και την αναγκαιότητα 

ευαισθητοποίησης του συνόλου της κοινωνίας επ’ αυτού. 
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Κλείνοντας παρατίθενται συµπεράσµατα καθώς και προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα διότι µελετώντας κάποιος τους ανωτέρω τοµείς εντοπίζει σηµεία που θα 

µπορούσαν να µελετηθούν σε βάθος και να αποτελέσουν αφετηρία ακόµη και για 

ολοκληρωµένες οικονοµικές προτάσεις προς τους αρµόδιους φορείς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1.1 Τι είναι η πράσινη επιχειρηµατικότητα.   

  Η Πράσινη Επιχειρηµατικότητα είναι εκείνη η µορφή οικονοµικής 

δραστηριότητας η οποία ασκείται σεβόµενη το περιβάλλον. Μια πράσινη επιχείρηση 

διατηρεί θετική στάση απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος, µε ουσιαστικό 

τρόπο, τόσο µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγει, όσο και µε τις διαδικασίες 

παραγωγής. Εποµένως «πράσινη» επιχείρηση, είναι η επιχείρηση που σέβεται το 

περιβάλλον στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.  

 Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα συστήµατα παραγωγής και κατανάλωσης 

σχεδιάστηκαν και δηµιουργήθηκαν σε περιόδους όπου λαθεµένα οι φυσικοί πόροι και 

οι αντοχές του φυσικού περιβάλλοντος θεωρούνταν ανεξάντλητοι. Σήµερα είναι πια 

σαφές ότι αυτή η αρχική υπόθεση δεν ισχύει, εποµένως θα πρέπει να προσαρµοστεί 

ανάλογα όλο το φάσµα παραγωγής και κατανάλωσης και κατ’ επέκταση να 

αναπροσαρµοστούν και οι επιχειρηµατικές αποφάσεις. 

 Το ερώτηµα που τίθεται όµως, επειδή µιλάµε για επιχειρηµατικότητα, είναι 

κατά πόσο η στροφή προς το περιβάλλον από µέρους των επιχειρήσεων είναι 

οικονοµικά αποδοτική και θετική για την βιωσιµότητα τους. 

 Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε ένα πράσινο επιχειρηµατικό µοντέλο δεν το 

κάνουν για να σώσουν το περιβάλλον το κάνουν για να σωθούν και να συνεχίσουν να 

υπάρχουν οι ίδιες, αυτός εξάλλου είναι και ο σκοπός µιας επιχείρησης.  

 Έτσι θα λέγαµε ότι η πράσινη επιχειρηµατική αντίληψη αναγνωρίζει ότι το 

επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι µέρος του φυσικού περιβάλλοντος και ένας 

ενδεχόµενος περιορισµός του φυσικού περιβάλλοντος θα περιόριζε αναπόφευκτα και το 

επιχειρηµατικό περιβάλλον διότι οι φυσικοί πόροι που αξιοποιούνται στην πραγµατική 

οικονοµία προέρχονται από την γη, τον αέρα, την θάλασσα, τα ποτάµια και τον ήλιο. 

Επίσης όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι πλέον αντιληπτό ότι τα κυρίαρχα 

παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα χαρακτηρίζονται από σπατάλη πεπερασµένων 

πόρων όπως είναι το πετρέλαιο και άλλα ορυκτά, ενώ τα πιο έξυπνα παραγωγικά 

συστήµατα βασίζονται στην αποτελεσµατική αξιοποίηση φυσικών, οικονοµικών και 

ανθρώπινων πόρων µειώνοντας σταδιακά και το οικολογικό τους αποτύπωµα.  
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Κάτι άλλο πολύ σηµαντικό που λαµβάνει υπόψη της η πράσινη επιχειρηµατική 

αντίληψη είναι οι ευκαιρίες που έχουν δηµιουργήσει οι ίδιες οι προτιµήσεις των 

καταναλωτών. Στην εποχή της αφθονίας των τυποποιηµένων και βιοµηχανικών 

προϊόντων η ποιότητα τόσο των αγαθών όσο και των υπηρεσιών φαίνεται να είναι 

πρωταρχικής σηµασίας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής που τόσο πολύ 

επιδιώκουν οι σύγχρονοι καταναλωτές, εξάλλου η πράσινη επιχείρηση εξ ορισµού 

παρέχει ποιοτικά αγαθά και υπηρεσίες που κάνουν την ζωή των ανθρώπων καλύτερη. 

Παρόλο όµως που η πράσινη επιχειρηµατικότητα υπερέχει σε όρους ποιότητας το 

σηµαντικότερο µειονέκτηµά της αφορά το υψηλό κόστος παραγωγής προϊόντων και 

παροχής υπηρεσιών διότι δεν συνδέεται µε µαζική παραγωγή και οικονοµίες κλίµακας. 

Ωστόσο, δεν µπορεί µια επιχείρηση να χαρακτηριστεί ‘’ πράσινη’’: 

� Εάν απλώς τηρεί την περιβαλλοντική νοµοθεσία, κι αυτό γιατί η τήρηση της 

νοµοθεσίας πρέπει σήµερα να θεωρείται δεδοµένη από όλες τις επιχειρήσεις. 

Μια πράσινη επιχείρηση θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του νόµου 

θέτοντας νέα πρότυπα. 

� Εάν αναλίσκεται σε δηµόσιες σχέσεις. Είναι γεγονός ότι όλο και περισσότεροι 

καταναλωτές δείχνουν µια ιδιαίτερη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέµατα 

προτιµώντας την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών που δεν επιβαρύνουν το 

περιβάλλον, ωστόσο µια επικοινωνιακή προσέγγιση κάποιας επιχείρησης δίχως 

πραγµατικό περιεχόµενο υποτιµά την νοηµοσύνη των καταναλωτών 

δηµιουργώντας µακροπρόθεσµα αρνητικό αντίκτυπο για την ίδια. Το 

πρασίνισµα µιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος θα πρέπει να αφορά τις 

πραγµατικές επιπτώσεις της παραγωγής του.  (ΕΟΜΜΕΧ, 2009).  

 

1.2 Η ιστορία της πράσινης επιχειρηµατικότητας. 

  Η πράσινη επιχειρηµατικότητα δεν είναι κάτι πρωτοφανές καθώς η ιστορία της 

ξεκινάει από τους πρώτους πολιτισµούς όπου οι άνθρωποι ζούσαν σε στενή σχέση µε 

τη φύση. Στην Ελλάδα η νοµοθετική διαδικασία για την προστασία του περιβάλλοντος 

ξεκίνησε µε την θεσµοθέτηση των Εθνικών ∆ρυµών του Ολύµπου και του Παρνασσού 

το 1938.  

Η ιστορία της πράσινης επιχειρηµατικότητας χωρίζετε σε τέσσερις φάσεις, 

ξεκινώντας από τους πρώτους πολιτισµούς την εποχή που ο άνθρωπος συνυπήρχε 

αρµονικά µε το περιβάλλον, φτάνοντας µέχρι και σήµερα όπου επιβάλλεται να 

προστατέψουµε το περιβάλλον. 
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Πρώτη Φάση (έως την κλασσική αρχαιότητα):  

Η πρώτη φάση της πράσινης επιχειρηµατικότητας είναι γνωστή και ως η εποχή 

της αρµονίας µε τη φύση. Πρόκειται για την εποχή κατά την οποία άνθρωπος και 

περιβάλλον συνυπήρχαν και το ‘’ ανθρώπινο χωρίο’’ που ήταν χτισµένο µέσα στο 

δάσος, σε έναν δρυµό ή οπουδήποτε αλλού µέσα στην φύση λειτουργούσε συνεργατικά 

µ’ αυτήν και µάλιστα αποτελούσε συντελεστή αειφορίας του δάσους. Επιπλέον όλη η 

οικονοµική δραστηριότητα των ανθρώπων ερχόταν σε επαφή µε τη φύση. 

 

∆εύτερη Φάση (από την κλασσική αρχαιότητα µέχρι και τον 19ο αιώνα):  

 ∆ράσεις προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας. Τη δεύτερη φάση της 

πράσινης επιχειρηµατικότητας τη συναντάµε στο πρώτο ζωολογικό πάρκο του 

Αριστοτέλη (που αποτελεί και το πρώτο ζωολογικό πάρκο της γνωστής ιστορίας) όπου 

ξεκίνησε και θεµελιώθηκε  η συστηµατική παρακολούθηση των ειδών της πανίδας, 

στην αρχαία Ινδία την εποχή που την ηγεµονία είχε ο Ασόκα (290 π.Χ.) όπου έγιναν οι 

πρώτες απόπειρες περίθαλψης ζώων και πουλιών και στα αρδευτικά έργα της 

Μεσοποταµίας.  Στην περίοδο αυτή παρουσιάστηκαν κάποια περιβαλλοντικά 

προβλήµατα (ύδρευσης, αποχέτευσης, σκουπιδιών κ.α.) λόγω της πυκνοκατοίκησης των 

πόλεων και έγιναν οι πρώτες απόπειρες προστασίας του περιβάλλοντος αναπτύσσοντας 

τις πρώτες περιβαλλοντικές αρχές. Μπορεί να υπήρχαν και κάποια πράσινα 

επαγγέλµατα κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής αλλά σε καµία από τις µέχρι τότε 

παρεµβάσεις ή αντιλήψεις για τη φύση δεν υπήρχε καθαρά η πράσινη 

επιχειρηµατικότητα. 

 

Τρίτη Φάση (από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο) :  

 Τα πρώτα θεσµικά πεδία πράσινης επιχειρηµατικότητας και οικονοµικής 

πολιτικής για το περιβάλλον. Η πράσινη επιχειρηµατικότητα αρχίζει να γίνεται γνωστή 

στις αρχές του 20ου αιώνα στις Η.Π.Α επί προεδρίας του Θεοδώρου Ρούσβελτ. Το 1908 

δηµιουργήθηκε η πρώτη Επιτροπή της Φύσης και εγκαινιάστηκε το πρόγραµµα του 

Τενεσή όπου εµφανίζεται και η πρώτη προσπάθεια για αειφορική ανάπτυξη.  Η πράσινη 

επιχειρηµατικότητα και απασχόληση αναπτύχθηκαν περισσότερο την εποχή του New 

Deal µετά το κραχ επί εποχής Φραγκλίνου Ρούσβελτ.  
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 Προσπαθώντας να αντιµετωπίσουν την ανεργία και την ύφεση και 

εφαρµόζοντας κεϋνσιανή στρατηγική υπήρξε µια έκρηξη προσλήψεων και διάχυσης 

κεφαλαίων στους τοµείς του πολιτισµού, του ελέγχου της ρύπανσης του περιβάλλοντος 

και γενικότερα της ανάδειξής του και έτσι δηµιουργήθηκε η πρώτη ευρείας κλίµακας 

πράσινη αγορά εργασίας. Το 1962 εκδόθηκε το βιβλίο «Σιωπηλή Άνοιξη» της Rachel 

Carson δείχνοντας τις επιπτώσεις του καταναλωτισµού του ανθρώπου στο περιβάλλον. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν αρκετές θεωρίες, µεταξύ των οποίων η θεωρία της Ισότητας 

των Γενεών όπου άρχισαν να αναγνωρίζονται τα περιβαλλοντικά ζητήµατα ως 

διαγενεακά πεδία δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και διατυπώθηκε η θεωρία των 

Παιγνίων του Nash η οποία δείχνει τον κίνδυνο των ανταγωνιστικών παιγνίων της 

οικονοµίας για την φύση.  Έτσι κατά την Τρίτη Φάση διαµορφώνεται ένα παγκόσµιο 

σκηνικό για την προστασία του περιβάλλοντος. (Ζήσης και ΠΑΝ.∆.ΟΙΚ.Ο ,2003) 

 

Τέταρτη Φάση (από την αρχή της µεταπολεµικής περιόδου µέχρι σήµερα) : 

 Στην Φάση αυτή αξίζει να σταθούµε λίγο περισσότερο διότι φτάνει µέχρι και το 

σήµερα, όπου υπάρχει και η µεγαλύτερη ανάγκη πράσινης ανάπτυξης και προστασίας 

του περιβάλλοντος. Έτσι συναντούµε πολλές προσπάθειες και αρκετές συνθήκες και 

προγράµµατα που θα προσπαθήσουν να εντάξουν την προστασία του περιβάλλοντος 

στην καθηµερινότητά µας.  

 Σε ∆ιεθνές επίπεδο έχουµε διάφορες ∆ιασκέψεις και Συνθήκες ξεκινώντας από 

την έκθεση  Brundtland  η οποία γράφτηκε το 1987 και φέρει το όνοµα ‘’ Το κοινό µας 

µέλλον’’. Εδώ αναφέρεται ο όρος  βιώσιµη ανάπτυξη δίνοντας τον εξής ορισµό:  

‘’ Ανάπτυξη  η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες των σηµερινών γενεών χωρίς να υποβαθµίζει 

την δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους’’ . (Wikipedia, 

2012).  Ακολουθεί η Συνάντηση Κορυφής Περιβαλλοντικών θεµάτων στο Rio (Rio 

Earth Summit, 1992) όπου ουσιαστικά η ανθρωπότητα αναγνώρισε τους µεγάλους 

κινδύνους που απειλούν τον πλανήτη µας. Συγκεκριµένα συζητήθηκε το πρόβληµα της 

µη βιώσιµης κατανάλωσης και παραγωγής σε διεθνές επίπεδο και κατέληξαν στο 

Σχέδιο ∆ράσης που ονοµάστηκε Agenda 21.   

Η Agenda 21 που συµφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις των συµµετεχουσών 

χωρών µιλάει για την ανάγκη υιοθέτησης µιας νέας αντίληψης σχετικά µε τον πλούτο 

και την ευηµερία η οποία θα επιτρέπει υψηλότερα στάνταρς διαβίωσης βασιζόµενα 

λιγότερο στους πεπερασµένους πόρους της Γης και περισσότερο στην αλλαγή του 

τρόπου ζωής. Μάλιστα στο Κεφάλαιο 4 της Agenda 21 αναφέρεται ότι  ‘’ Η κύρια αιτία 
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της συνεχιζόµενης επιδείνωσης του παγκόσµιου περιβάλλοντος είναι το µη βιώσιµο 

µοντέλο κατανάλωσης και παραγωγής ιδίως στις βιοµηχανικές χώρες’’ .  (Unesco, 1992) 

Ακολουθεί η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής σχετικά µε την Βιώσιµη Ανάπτυξη 

(World Summit On Sustainable Development, Johannesburg 2002) η οποία κάλεσε 

την διεθνή κοινότητα να εργαστεί προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των παγκόσµιων 

συνθηκών διαβίωσης και να προωθήσει την δηµιουργία ενός δεκαετούς προγράµµατος 

υποστήριξης των εθνικών πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση της µετάβασης στην 

βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή.  Επίσης  το WSSD κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

οι θεµελιώδης αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης των κοινωνιών είναι 

απαραίτητες για την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης και αναγνώρισε την αναγκαιότητα 

της µετάβασης από τις µη βιώσιµες συνήθειες παραγωγής και κατανάλωσης σε 

βιώσιµες.(United Nations, 2002).  

Φτάνοντας στο σήµερα το θέµα συζητήθηκε στην Συνάντηση Κορυφής 

Περιβαλλοντικών Θεµάτων στο Rio de Janeiro στην Βραζιλία τον Ιούνιο του 2012 (Rio 

Earth Summit, 2012) όπου  κατέληξαν σε κείµενο συµπερασµάτων µε τίτλο το 

‘’ Μέλλον που Θέλουµε – The Future we Want’’ το οποίο σε αντίθεση µε τα όσα είχαν 

συµφωνηθεί 20 χρόνια πριν στο Rio δεν περιέχει ουσιαστικές δεσµεύσεις, προτάσεις 

και στόχους παρά µόνο γενικές διαπιστώσεις. Συγκεκριµένα κατά την διάσκεψη 

κορυφής του Rio 2012 έγινε εµφανές το χάσµα κατανοµής του πλούτου µεταξύ 

πλουσίων και φτωχών χωρών, οι διαφορετικές προσεγγίσεις της  έννοιας ‘’ Πράσινη 

Ανάπτυξη’’ µεταξύ των χωρών και η πεποίθηση ότι τα περιβαλλοντικά, οικονοµικά και 

κοινωνικά προβλήµατα απαιτούν ‘’ ολιστική προσέγγιση’’ (Γεροντέλη και Μιχαηλίδου, 

2012).   

 Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης η πορεία των περιβαλλοντικών θεµάτων 

παρακολουθείται κυρίως από το 1992 και έπειτα όπου εκπονήθηκε το Πέµπτο 

Πρόγραµµα ∆ράσης που ακολουθείται από το Έκτο, του οποίου η ισχύ ορίζονταν έως 

τον Ιούλιο του 2012. Το πρόγραµµα αυτό αφορά την συνολική ρύθµιση της 

οικονοµικής ανάπτυξης αλλά και την ανάδειξη προστατευόµενων περιοχών µέσα από 

διεθνείς συνθήκες, ευρωπαϊκές πρακτικές, οδηγίες και κανονισµούς. (Europa, 2012a). 

Θα ολοκληρώσουµε αυτή την µικρή αναδροµή στην ιστορία της πράσινης 

επιχειρηµατικότητας κάνοντας αναφορά στις τεχνοκρατικές κατακτήσεις για την 

διαχείριση του περιβάλλοντος οι οποίες δηµιούργησαν επιπλέον αναπτυξιακές 

προοπτικές.  Συγκεκριµένα µιλάµε για την σειρά ISO 14000, το ΕΜΑS και τα 

Οικολογικά Σήµατα (eco labels) που αποτελούν κατακτήσεις για την πράσινη 

διαχείριση της οικονοµίας και την πράσινη προσαρµογή της.   
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Μέσω αυτών των πιστοποιήσεων παρουσιάζεται ως συγκριτικό πλεονέκτηµα η 

πράσινη προσαρµογή των οικονοµικών δράσεων ενώ παράλληλα διαµορφώνεται ένα 

νέο πλαίσιο για πράσινες υπηρεσίες, πράσινες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και 

παραγωγής προϊόντων, ελέγχου και ρύθµισης περιβαλλοντικών θεµάτων.  (Ζήσης και 

ΠΑΝ.∆.ΟΙΚ.Ο, 2003).  

 

1.3 Οι Εξελίξεις στην Ελλάδα. 

 Στην Ελλάδα η πορεία των τελευταίων ετών κερδίζει µέρος του χαµένου χρόνου 

αν και  η φύση δεν φαίνεται να έχει υποστεί την ίδια απαξίωση, όπως σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, καθότι τα οικολογικά προβλήµατα, πέραν αυτού των πυρκαγιών, 

είναι  περιορισµένα. Η Ελλάδα µπήκε στην πορεία προστασίας του περιβάλλοντος, 

όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς του Ολύµπου και του 

Παρνασσού το 1938 µε το Ν. 856/1937. Ακολούθησαν ο Ν. 1465/1950, ο ∆ασικός 

Κώδικας 86/1969 και ο Ν. 996/1971 για τα αισθητικά δάση οι οποίοι αποτέλεσαν 

σταθµούς, ενώ θεσπίστηκαν και νέες εθνικά προστατευόµενες περιοχές στη δεκαετία 

1960-70. Στη µεταπολίτευση το άρθρο 24 του Συντάγµατος (σήµερα έχει τροποποιηθεί) 

και οι Ν. 360/76, 998/79, 1032/80 και 1337/83 (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου) και το Π.∆. 

402/88 διαµόρφωσαν περαιτέρω τα ζητήµατα προστασίας περιβάλλοντος, φυσικού και 

ανθρώπινου. Σταθµός όµως ήταν ο Ν. 1650/1986, που προβλέπει πέντε κατηγορίες 

προστατευόµενων περιοχών. Η ΚΥΑ 3044/02 επισπεύδει την δηµιουργία των φορέων 

διαχείρισης, ενώ παράλληλα για πρώτη φορά στελεχώνεται η επιτροπή «Επιτροπή 

Φύση». Η επιτροπή αυτή αναµένεται µεταξύ των άλλων να παίξει καθοριστικό ρόλο 

στις εξελίξεις των περιβαλλοντικών θεµάτων µαζί µε θεσµούς όπως ο Συνήγορος του 

Πολίτη κλπ. Τέλος το 2003 οι ΚΥΑ και τα Π.∆. για τους διαχειριστικούς φορείς, καθώς 

και οι προωθούµενες νοµικές ρυθµίσεις σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Νερά 

60/2000 αποτελούν επίσης ένα σταθµό στην εξέλιξη των περιβαλλοντικών ζητηµάτων. 

Τα ανωτέρω προδιαγράφουν τους όρους ενός διευρυµένου πεδίου για την πράσινη 

επιχειρηµατικότητα. Πέραν τούτων υπάρχει µεγάλη σειρά νοµικών πλαισίων που 

ρυθµίζουν και προδιαγράφουν αναπτυξιακά ζητήµατα παραγωγής και ποιότητας για 

όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες.  

 

 

 



 7 

 

Τα πλαίσια αυτά, παράλληλα µε τις διεθνείς προδιαγραφές (π.χ. Συνθήκη Ramsar 1971) 

και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και δεσµεύσεις (Οδ. 79/409 ΕΟΚ για πουλιά, 92/43 

ΕΟΚ για οικοτόπους – ειδικές ζώνες διατήρησης – natura), διαµόρφωναν το καθεστώς 

προστασίας. Όµως παράλληλα οι νόµοι για τις αδειοδοτήσεις, την ποιότητα των 

προϊόντων, την προστασία του καταναλωτή κλπ. διάρθρωσαν την προστασία της φύσης 

µε το σύνολο των πολιτικών. (Ζήσης και ΠΑΝ.∆.ΟΙΚ.Ο, 2003).  

 

1.4 Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας στην πράσινη οικονοµία και 

επιχειρηµατικότητα. 

Η Ελλάδα σήµερα περισσότερο από ποτέ θα µπορούσε να αξιοποιήσει το 

πλούσιο και γόνιµο φυσικό και πολιτιστικό της περιβάλλον ως πεδίο ευκαιριών και 

προοπτικών στην πράσινη οικονοµία και επιχειρηµατικότητα. Αν θα κάναµε µια 

ανασκόπηση των χαρακτηριστικών της ελληνικής επικράτειας θα καταλήγαµε όχι άδικα 

στο συµπέρασµα ότι η χώρα µας διαθέτει αναµφίβολα συγκριτικό πλεονέκτηµα στην 

πράσινη οικονοµία και επιχειρηµατικότητα.    

 Τα χαρακτηριστικά της χώρας µας που της προσδίδουν αυτό το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα έναντι άλλων χωρών είναι τα εξής: 

1) Η Ελλάδα αποτελεί ισχυρό οικοτουριστικό και οικοεπιστηµονικό πεδίο 

ενδιαφέροντος διότι διαθέτει ένα από τα πλουσιότερα οικοσυστήµατα όχι µόνον της 

Ευρώπης αλλά και παγκόσµια. 

2) Παράλληλα µε το πλούσιο οικοσύστηµα, η χώρα µας διαθέτει ένα πολύµορφο και 

ποικίλο γεωγραφικό ανάγλυφο. Με απλά λόγια διαθέτει µεγάλο αισθητικό πλούτο 

τοπίων, ο οποίος αποτελεί ισχυρό πόλο οικοτουριστικής ανάπτυξης. 

3) Όλως παραδόξως και σε σύγκριση  άλλες χώρες η περιβαλλοντική κατάσταση της  

χώρας µας είναι σχετικά καλή παρά την παραβατικότητα στις χρήσεις γης, την 

απαξιωτική ρύπανση µε απορρίµµατα και τις πυρκαγιές, και επιπλέον τα όποια 

προβλήµατα δεν είναι µη αναστρέψιµα.  

4) ∆εν έχουν εκλείψει ακόµη το τοπικό χρώµα και η ελληνική παράδοση. Έτσι 

συνεχίζουν να υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες για την αναβίωση παραδοσιακών 

επαγγελµάτων µε σύγχρονους όρους. 

 

 



 8 

 

5) ∆ιαθέτουµε αναµφισβήτητα µνηµεία παγκοσµίου ενδιαφέροντος και πλούσια 

πολιτιστική κληρονοµιά. 

6) Η Ελλάδα βρίσκεται σε κοµβική τοποθεσία για την παγκόσµια αγορά. 

7) Το εσωτερικό θεσµικό πλαίσιο για την ποιότητα και την προστασία του 

περιβάλλοντος δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί όπως σε άλλες χώρες, αυτό θα µπορούσε 

να ληφθεί ως πλεονέκτηµα διότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και δεν είναι 

κορεσµένο.   

8) Υπάρχουν ακόµη χρηµατοδοτικές ευκαιρίες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για 

επιχειρηµατικές κινήσεις προσανατολιζόµενες προς την προστασία του περιβάλλοντος. 

9) Ο τοµέας του περιβάλλοντος και της αγροτικής παραγωγής µε όρους οικολογικούς 

αναπτύσσονται όλο και περισσότερο. Ειδικότερα κατά την τρέχουσα περίοδο της 

οικονοµικής κρίσης.  

10) Οι περιβαλλοντικές ανάγκες δηµιουργούν νέους τοµείς για την ανάκαµψη της 

βιοµηχανίας µε όρους οικολογικούς. Η χώρα µας µπαίνει στην εποχή της 

ολοκληρωµένης πολιτικής προϊόντων και της ολοκληρωµένης διαχείρισης 

απορριµµάτων.  

11) Η χώρα είναι πεδίο υψηλού συγκριτικού πλεονεκτήµατος για τις αειφορικές µορφές 

ενέργειας (αιολική, ηλιακή κτλ.). Έχουµε ακόµη κάποια διαθέσιµη τεχνογνωσία στον 

τοµέα του υδρογόνου. (Ζήσης και ΠΑΝ.∆.ΟΙΚ.Ο, 2003)  

 Για τους λόγους αυτούς η Ελλάδα αποτελεί τόπο συγκριτικού πλεονεκτήµατος 

και ευκαιρίας για πράσινη επιχειρηµατικότητα που θα µπορούσε να βοηθήσει τόσο 

στην οικονοµική της ανάκαµψη όσο και στην αειφορική προστασία του περιβάλλοντος.  

Είναι γεγονός ότι η  προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα των προϊόντων θα 

µπορούσε να συµβάλει στην παραγωγική βιωσιµότητα της Ελλάδας καθώς και στην 

βιωσιµότητά της στις διεθνείς αγορές προϊόντων που απαιτούν πιστοποίηση, επωνυµία, 

ποιότητα και εξειδίκευση. Έτσι λοιπόν η πράσινη οικονοµία και η επιχειρηµατικότητά 

θα µπορούσε να θεωρηθεί ως  επένδυση στις ευκαιρίες για το παρόν και το µέλλον της 

χώρας µας.  
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1.5 Περιοχές άσκησης Πράσινης Επιχειρηµατικότητας. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η χώρα µας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα 

στην άσκηση πράσινης επιχειρηµατικότητας σχεδόν σε όλη της την επικράτεια.  

Ωστόσο βιβλιογραφικά γίνεται διαχωρισµός µεταξύ προστατευόµενων και µη 

προστατευόµενων περιοχών. Έτσι έχουµε:  

  Τις Προστατευόµενες Περιοχές που αποτελούν πεδία ανάδειξης καινοτόµων 

και πιλοτικών εφαρµογών οικοανάπτυξης και διακρίνονται από την έµφαση στην 

ποιότητα της βιώσιµης ανάπτυξης.  Σε αυτές µόνο η περιβάλλουσα ζώνη του πυρήνα 

(Ν. 1650/86) αποτελεί πεδίο επιχειρηµατικότητας µε την έννοια νέων, ήπιων και µε 

συγκεκριµένη ποιότητα δραστηριοτήτων (όπως π.χ. περίπατοι, εξερευνήσεις, 

ορειβασία, παρατήρηση πανίδας, κ.ά.). Εποµένως η εσωτερική ζωνοποίηση των 

περιοχών Natura  όπως προκύπτει από τα Σχέδια ∆ιαχείρισης και τις Ειδικές 

Περιβαλλοντικές Μελέτες, προσδιορίζει τις επιτρεπόµενες οικονοµικές δραστηριότητες 

αναλόγως του βαθµού προστασίας. 

Τις Μη Προστατευόµενες Περιοχές οι οποίες µπορεί να είναι είτε η ευρύτερη 

περιοχή που περιβάλλει µια προστατευµένη περιοχή είτε µια άλλη περιοχή που δεν έχει 

καµία σχέση µε µια προστατευόµενη. Με ζητούµενη την αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής, την προστασία της φύσης και την ισορροπία µεταξύ ανθρώπου και 

περιβάλλοντος οι περιοχές αυτές αποτελούν πεδίο ανάπτυξης πολιτικών και εφαρµογών 

σχετικών µε διαχείριση υδάτων, ενέργειας, απορριµµάτων κ.α. Οι πολιτικές αυτές µε 

την σειρά τους συνοδεύονται από πεδία ανάπτυξης ανάλογης πράσινης 

επιχειρηµατικότητας δίχως όµως γεωγραφικά όρια.  (Ζήσης και ΠΑΝ.∆.ΟΙΚ.Ο, 2003)  

 

1.6 Τοµείς Άσκησης Πράσινης Επιχειρηµατικότητας. 

 Η Πράσινη Επιχειρηµατικότητα καλύπτει όλους τους τοµείς της οικονοµίας 

:πρωτογενή τοµέα (βιολογική γεωργία, εναλλακτικές καλλιέργειες),  δευτερογενή τοµέα 

(παραγωγή ενέργειας, πράσινες κατασκευές και εξοικονόµηση ενέργειας, 

ανακύκλωση), τριτογενή τοµέα (εµπόριο πράσινων προϊόντων), και τεταρτογενή τοµέα 

(επικοινωνία, προβολή, πιστοποίηση) (ΕΟΜΜΕΧ, 2009).  Ως εκ τούτου παρέχει 

δυνατότητες σε όλο το εύρος των επιχειρηµατιών και παραγωγών (ιδιωτικοοικονοµικός 

τοµέας)  να αναπτύξουν δραστηριότητες και να συµµετέχουν στην διαµόρφωση της 

νέας πράσινης αγοράς η οποία αναµένεται να ενισχύσει τόσο την απασχόληση όσο και 

την ανταγωνιστικότητα. 
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Οι σηµαντικότεροι τοµείς πράσινης επιχειρηµατικότητας είναι: Η Βιολογική 

Γεωργία - Πράσινη Αγροτική Επιχειρηµατικότητα, οι Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας (ΑΠΕ) και η ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Ανακύκλωση Υλικών 

(πρόκειται σήµερα για τον 4ο βιοµηχανικό κλάδο παγκοσµίως) (Ζήσης και 

ΠΑΝ.∆.ΟΙΚ.Ο, 2003). Τους τρείς αυτούς τοµείς θα αναπτύξουµε εκτενώς παρακάτω. 

Επιπλέον στα πλαίσια της πράσινης επιχειρηµατικότητας γίνεται λόγος σήµερα 

και για τα προϊόντα πράσινης χηµείας, την οικολογική δόµηση, τις πράσινες 

µεταφορές και τον οικολογικό ή πράσινο τουρισµό. Κατά την άποψη µας και όπως θα 

φανεί παρακάτω η οικολογική δόµηση και οι πράσινες µεταφορές είναι ‘’ παρακλάδι’’ 

των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.  

 Ωστόσο και ανεξαρτήτως κλάδου µια επιχείρηση µπορεί να λειτουργήσει υπό 

τις αρχές τις πράσινης επιχειρηµατικότητας ενσωµατώνοντάς τες στην παραγωγή και 

διάθεση των προϊόντων ή υπηρεσιών  και εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο 

προβάδισµα στην αγορά και πρόσβαση σε επιχειρηµατικά κεφάλαια έναντι άλλων 

επιχειρήσεων που συνεχίζουν να λειτουργούν µε τον παραδοσιακό τρόπο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

2.1 Εισαγωγή. 

 Ξεκινώντας την διερεύνηση της  πράσινης επιχειρηµατικότητας θα µελετήσουµε 

την Βιολογική Γεωργία - Παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων.  Ο τοµέας της Βιολογικής 

Γεωργίας είναι ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρον τοµέας άσκησης πράσινης 

επιχειρηµατικότητας για διαφόρους λόγους και κυρίως διότι σήµερα εν καιρώ κρίσης 

όλο και µεγαλύτερος όγκος εργαζοµένων έχει εκφράσει την προθυµία του να στραφεί 

προς την ύπαιθρο και την αγροτική παραγωγή. Μάλιστα ενώ τα εισοδήµατα των 

ελλήνων µειώνονται, θέσεις εργασίας χάνονται και επιχειρήσεις κλείνουν,  σε 

ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο συνεχίζουν να διαγράφονται προοπτικές και 

αναπτυξιακές δυνατότητες του συγκεκριµένου τοµέα. (Ιωαννίδης και Χατζηχρήστου, 

2012). Έτσι λοιπόν θα ήταν ενδιαφέρον να µελετήσουµε την ελληνική πραγµατικότητα. 

Θα προσπαθήσουµε αρχικά να παρουσιάσουµε τις αρχές της Βιολογικής Γεωργίας, να 

σκιαγραφήσουµε όσο το δυνατόν πληρέστερα την κατάσταση που επικρατεί µέχρι και 

σήµερα στην Ελλάδα, την θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό σκηνικό και τέλος να 

καταλήξουµε σε κάποιο συµπέρασµα όσον αφορά τις προοπτικές του κλάδου.  

 

2.2 Ορισµός και Βασικά Χαρακτηριστικά. 

 Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Κινηµάτων 

Βιολογικής Γεωργίας (International Federation of Organic Agriculture Movements - 

IFOAM) «η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν οικολογικά, κοινωνικά και οικονοµικά 

µακροπρόθεσµο βιώσιµο τρόπο άσκησης της γεωργίας». Ο όρος «Βιολογική Γεωργία» 

χρησιµοποιείται από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ενώ οι αγγλόφωνες χώρες 

(Μ. Βρετανία, Η.Π.Α.) χρησιµοποιούν τον όρο «οργανική γεωργία- organic farming». 

Επιπλέον σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 834/07,889/08 και 344/11 ‘’ για την βιολογική 

παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων’’ , βιολογική γεωργία είναι η 

άσκηση γεωργίας χωρίς την χρήση χηµικώς συντιθέµενων ουσιών.   

 Με απλά λόγια πρόκειται για ένα σύστηµα αγροτικής διαχείρισης που σκοπό 

έχει να προσφέρει φρέσκα, νόστιµα και υγιεινά προϊόντα στον καταναλωτή ενώ 

ταυτόχρονα σέβεται το περιβάλλον.  Προκειµένου να τα επιτύχει όλα αυτά η βιολογική 

γεωργία τηρεί κάποιες κοινές πρακτικές οι οποίες έχουν ως κοινό παρονοµαστή την όσο 

το δυνατόν µειωµένη ανθρώπινη παρέµβαση, την µειωµένη επίπτωση στο περιβάλλον 

και εποµένως την διασφάλιση ότι το σύστηµα λειτουργεί φυσικά. Έτσι λοιπόν οι 

τυπικές πρακτικές της βιολογικής γεωργίας είναι οι ακόλουθες:   
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� Τα πολύ αυστηρά όρια στη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας και συνθετικών 

λιπασµάτων, ζωικών αντιβιοτικών, συντηρητικών και προσθετικών στην επεξεργασία 

των τροφίµων καθώς και άλλες εισροές. 

� Η πλήρης απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. 

� Η αµειψισπορά (δηλαδή η εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι) ως βασική 

προϋπόθεση για ορθολογική χρήση των διαθέσιµων φυσικών πόρων. 

� Η χρησιµοποίηση των αυτοπαραγόµενων πόρων , όπως το ζωικό κοπρολίπασµα ή οι 

τροφές που παράγονται στο αγρόκτηµα (για τη κτηνοτροφία).   

� Η επιλογή φυτικών και ζωικών ειδών ανθεκτικών σε ασθένειες και προσαρµοσµένων 

στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.  

Για την βιολογική κτηνοτροφία: 

� Η εκτροφή ζώων ελευθέρας βοσκής, και όχι ενσταβλισµένων µε την χρήση βιολογικών 

ζωοτροφών. 

� Η εφαρµογή κτηνοτροφικών πρακτικών για την εκτροφή ζώων κατάλληλων για τις 

διαφορετικές ράτσες. 

(Europa, 2012b) 

Επιπλέον και σύµφωνα µε την IFOAM οι βασικές αρχές της βιολογικής 

γεωργίας, οι οποίες µάλιστα θεωρούνται και ‘’ ηθικές’’ αρχές είναι οι εξής: 

Η αρχή της υγείας, που σηµαίνει ότι η βιολογική γεωργία θα πρέπει να ασκείται µε 

τέτοιον τρόπο ώστε να διατηρεί και να ενισχύει την υγεία του εδάφους, των φυτών, των 

ζώων, του ανθρώπου και του πλανήτη.   

Η αρχή της οικολογίας, ότι δηλαδή η βιολογική γεωργία θα πρέπει να βασίζεται στα 

υπάρχοντα οικολογικά  συστήµατα και οικολογικούς κύκλους, να εργάζεται µε αυτούς, 

να τους µιµείται και να φροντίζει για την διατήρησή τους. Εν ολίγοις να σέβεται την 

νοµοτέλεια της φύσης. 

Η αρχή της δικαιοσύνης, η βιολογική γεωργία θα πρέπει να δοµηθεί πάνω σε σχέσεις 

που εξασφαλίζουν δικαιοσύνη και ισορροπία µεταξύ περιβάλλοντος και δικαιωµάτων 

διαβίωσης όλων των έµβιων όντων, συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπου. 

Η αρχή της φροντίδας, µε την έννοια της φροντίδας της βιωσιµότητας των επόµενων 

γενεών. Αυτό σηµαίνει ότι η βιολογική γεωργία θα πρέπει να ασκείται µε υπευθυνότητα 

προκειµένου να διασφαλίζεται το επίπεδο διαβίωσης τόσο των τρεχουσών όσο και των 

µελλοντικών γενεών, εποµένως η βιολογική γεωργία είναι η γεωργία χαµηλών 

απαιτήσεων σε εισροές όπως ενέργεια, νερό, φυσικά λιπάσµατα κ.α. Αυτή εξάλλου 

είναι η έννοια και αναγκαιότητα της βιωσιµότητας, εξαιτίας της οποίας σήµερα µιλάµε 

για πράσινη επιχειρηµατικότητα και προστασία του περιβάλλοντος. (IFOAM, 2012).  
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2.3 Η Ζήτηση Βιολογικών Προϊόντων. 

 Η προσωπική υγεία και ευεξία θεωρείται σήµερα ως ο βασικός παράγοντας που 

επηρεάζει την ζήτηση βιολογικών προϊόντων. Ενισχυτικός παράγοντας αυτής της 

επιλογής φαίνεται να είναι τα διάφορα διατροφικά σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει κατά 

καιρούς καθώς και η ολοένα και αυξανόµενη ευαισθητοποίηση του κοινού σε 

περιβαλλοντικά θέµατα λόγω καλύτερης ενηµέρωσης και σχετικής παιδείας. 

Ανασταλτικός παράγοντας όµως της ζήτησης βιολογικών προϊόντων είναι η διαφορά 

στην τιµή από τα συµβατικά προϊόντα, συνδυαστικά µε την ολοένα και µεγαλύτερη 

συρρίκνωση των εισοδηµάτων.  Συγκεκριµένα σύµφωνα µε έρευνα που διενεργήθηκε 

από το ΕΘΙΑΓΕ σχετικά µε το προφίλ του έλληνα καταναλωτή βιολογικών προϊόντων 

η πλειονότητα των καταναλωτών είναι γυναίκες και άτοµα νεαρής ηλικίας. Ως 

πιθανότεροι καταναλωτές θεωρούνται οι νέοι, οι µορφωµένοι και οι οικογένειες µε 

µεγαλύτερο αριθµό παιδιών. Όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα, οι βασικοί λόγοι για 

τους οποίους επιλέγονται τα βιολογικά τρόφιµα είναι ότι πρόκειται για: υγιεινά 

προϊόντα (98,4%), φιλικά προς το περιβάλλον (98,4%), ανώτερα ποιοτικά (93,8%) και 

γευστικότερα από τα συµβατικά τρόφιµα (86,9%). (ICAP, 2009a)  

 

2.4 Η Προσφορά Βιολογικών Προϊόντων. 

 Επίσης σύµφωνα µε την ίδια Κλαδική Μελέτη της ICAP ο κλάδος των 

βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα αποτελείται κυρίως από µικρές οικογενειακές 

επιχειρήσεις µε σχετικά χαµηλό επίπεδο πωλήσεων των οποίων η νοµική µορφή είναι 

είτε προσωπικές επιχειρήσεις είτε οµόρρυθµες εταιρείες. Όταν ξεκίνησε η βιολογική 

γεωργία στην Ελλάδα στηρίζονταν κυρίως στις εξαγωγές, όπως θα δούµε και 

παρακάτω, διότι µέχρι και πρόσφατα ο αριθµός των σηµείων λιανικής πώλησης των 

βιολογικών προϊόντων στην ελληνική αγορά ήταν περιορισµένος. Το κλίµα αυτό άρχισε 

να αλλάζει τα τελευταία χρόνια αφότου δραστηριοποιήθηκαν µεγάλες αλυσίδες σούπερ 

µάρκετ στο εµπόριο βιολογικών τροφίµων. Επιπλέον δηµιουργήθηκαν αλυσίδες 

εξειδικευµένων καταστηµάτων που διαθέτουν τέτοιου είδους προϊόντα, καθώς και 

τακτικές λαϊκές αγορές. Οι αλυσίδες σούπερ µάρκετ εκτιµάται ότι συγκεντρώνουν 

συνολικά το 50% των πωλήσεων του κλάδου των βιολογικών τροφίµων κατά το 2008 

και το οποίο προβλέπεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόµενα χρόνια, τα καταστήµατα 

αµιγώς βιολογικών τροφίµων (αλυσίδες και µεµονωµένα) το 46% περίπου και το 

υπόλοιπο 4% µοιράζονται λοιπά σηµεία (λαϊκές αγορές κλπ.).  
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2.5 Ανασκόπηση της Βιολογικής Γεωργίας στην Ελλάδα. 

Τα πρώτα βήµατα για την βιολογική γεωργία στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκαν 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980 αν και από την δεκαετία του 1970 ήδη κάποιοι 

λάτρεις την υγιεινής διατροφής την είχαν κάνει αµυδρά γνωστή στην χώρα.  Την 

δεκαετία του 1980 λοιπόν, συστήνεται η Συντονιστική Επιτροπή Βιοκαλλιεργητών την 

οποία διαδέχεται ο Σύλλογος Οικολογικής Γεωργίας Ελλάδος. Ο Σύλλογος αυτός είναι 

µη κερδοσκοπικός οργανισµός και ως µέλος της IFOAM έχει ως στόχο να ενηµερώνει 

όσους ενδιαφέρονται- αγρότες, επιστήµονες, καταναλωτές- για την βιολογική γεωργία. 

Την ίδια δεκαετία εµφανίζονται και οι πρώτοι βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι όµως 

δραστηριοποιούνται σε µικρές εκτάσεις και είναι άτοµα συνήθως µε υψηλή µόρφωση 

και αστική καταγωγή  που προέρχονται κυρίως από χώρες της Βόρειας Ευρώπης. 

Παράλληλα κάνουν την εµφάνισή τους και τα πρώτα οργανωµένα προγράµµατα 

βιολογικής γεωργίας που δίνουν την πρώτη ουσιαστική ώθηση στον κλάδο. Την εποχή 

εκείνη η βιολογική παραγωγή διατίθονταν εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό και ως εκ 

τούτου υπήρχαν αρκετές πρωτοβουλίες ξένων επιχειρηµατιών οι οποίοι διεξήγαγαν 

τέτοιου είδους προγράµµατα, έπειτα η παραγωγή πιστοποιούνταν επίσης από ξένους 

οργανισµούς και τέλος εξάγονταν.  

 Συγκεκριµένα το πρώτο τέτοιου είδους πρόγραµµα ήταν αυτό της παραγωγής 

κορινθιακής σταφίδας στην Αιγιαλεία της Αχαϊας το 1982 το οποίο πραγµατοποιήθηκε 

για λογαριασµό µιας ολλανδικής εταιρίας.  Ακολούθησε η  αυστριακή εξαγωγική 

εταιρία λαδιού Μπλάουελ το 1988 στο Νεοχώρι της Μεσσηνιακής Μάνης µε 

πρόγραµµα βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς. Και τα δύο αυτά προγράµµατα 

προσφέρουν ως κίνητρο στους παραγωγούς υψηλότερες τιµές σε σχέση µε τις 

συµβατικές καλλιέργειες  και εγγύηση απορρόφησης ολόκληρης της παραγόµενης 

ποσότητας. Μάλιστα στην Αιγιαλεία της Αχαϊας συνεχίζεται µέχρι και σήµερα 

πρόγραµµα από την Ένωση των Αγροτικών Συνεταιρισµών Αιγιαλείας. Σε αυτό είναι 

ενταγµένοι πάνω από 500 παραγωγοί και οι εργασίες τους έχουν επεκταθεί, πέρα από 

την καλλιέργεια σταφίδας, στα εσπεριδοειδή και τις ελιές.   
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Στο τέλος της δεκαετίας  του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990 

αρχίζουν να οργανώνονται κυρίως από την τοπική αυτοδιοίκηση, από πανεπιστήµια και 

άλλους φορείς σεµινάρια και προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. Ενδεικτικά 

αναφέρονται το "πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης νέων αγροτών σε θέµατα 

οργανικής γεωργίας και ανάπτυξης" που διεξήχθηκε  την περίοδο 1988-89 από τον 

∆ήµο Γιαννιτσών, τα ανάλογα σεµινάρια από τον ∆ήµο Καλαµάτας το 1990 και στο 

Πήλιο το 1989 και τα  εκπαιδευτικά σεµινάρια για νέους γεωπόνους που 

πραγµατοποιήθηκαν από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο 1990-91.     

Ακολουθεί η επίσηµη αναγνώριση της βιολογικής γεωργίας το 1991 µέσω του 

Κανονισµού 2092/91 του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

Το 1993 ιδρύεται ο πρώτος ελληνικός οργανισµός ελέγχου και πιστοποίησης 

βιολογικών προϊόντων (∆ΗΩ -το όνοµα ∆ΗΩ αναφέρεται στη ∆ήµητρα, την αρχαία θεά 

της γεωργίας ), οποίος υπάρχει µέχρι και σήµερα. Ενώ το 1999 ξεκινάει τα πρώτα της 

βήµατα και η βιολογική κτηνοτροφία.  Ακολουθούν τα πρώτα προγράµµατα 

επιδοτήσεων τα οποία έστρεψαν σηµαντικό αριθµό παραγωγών στη βιολογική γεωργία 

κατά την περίοδο 2004-2006.  Έπειτα το 2009 εκδίδεται ο πρώτος κανονισµός για την 

βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια και το 2012 εκδίδεται ο Καν. 203/2012 στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύµφωνα µε τον οποίο επιτρέπεται στους 

παραγωγούς βιολογικού οίνου να χρησιµοποιούν τον όρο ‘’ βιολογικός οίνος’’. 

(Πισιµίση, 2012) Η αναλυτικότερη  κατάσταση της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα 

σε αριθµούς παρατίθεται παρακάτω.  
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2.6 Η σηµερινή κατάσταση της Βιολογικής Γεωργίας σε αριθµούς.  

 Σύµφωνα µε τα αναρτηµένα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων – ∆/νση Βιολογικής Γεωργίας  (ΥΠΑΑΤ, 2012a) η εικόνα 

που παρουσιάζει η Βιολογική Γεωργία στις 31/12/2010 συγκεντρωτικά είναι η 

ακόλουθη: 

� Η έκταση της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3.098.215 στρ.(σε 
µεταβατικό και πλήρες στάδιο) και ως ποσοστό στο 3,7% επί του συνόλου της 
καλλιεργήσιµης γης της χώρας – σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε στοιχεία του 
2008 το σύνολο της καλλιεργήσιµης γης ανέρχεται σε 32.474.000 στρ. και οι 
βοσκότοποι σε 51.378.000 στρ. Επίσης ως επιφάνεια βιολογικής γεωργίας 
µιας χώρας νοούνται όλες οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις µαζί µε τους 
βοσκοτόπους και τις αγραναπαύσεις. 

 
� Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είναι 22.860 (παραγωγοί, µεταποιητές, 

εισαγωγείς, µεικτές επιχειρήσεις) εκ των οποίων το 93% είναι παραγωγοί.  
 

� Έχει σηµειωθεί µείωση των επιχειρήσεων κατά 9,6% το 2010 σε σχέση µε το 
2009 καθώς και µείωση των συνολικών εκτάσεων κατά 5%. 

 
� Η µέση έκταση καλλιέργειας ανά παραγωγό ανέρχεται στα 74 στρέµµατα. 

 
� Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις ανέρχονται σε 1.576.064 στρέµµατα και ποσοστό 

51% στο σύνολο της βιολογικής επιφάνειας. 
 

� Το σύνολο δε των βοσκοτόπων καταλαµβάνει το 1.522.151 στρέµµατα και 
ποσοστό 49%, στο σύνολο της βιολογικής επιφάνειας. 

 
� Η κυρίαρχη βιολογική καλλιέργεια στην Ελλάδα είναι η ελιά µε  569.701 στρ. 

και ποσοστό 18,4% ενώ τα κηπευτικά καταλαµβάνουν µόλις 23.444 στρ µε 
ποσοστό 0,8%. 

 
� Το ποσοστό των παραγωγών που παράγουν βιολογικά ανέρχεται στο 3,9%  

(21.270 παρ.) σε σύγκριση µε τον συνολικό ενεργό αγροτικό πληθυσµό στην 
Ελλάδα (551.000 παρ.). 

 (Παζαρακιώτης,2011).  
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Αναλυτικότερα η εξέλιξη του αριθµού των επιχειρήσεων και των εκτάσεων έχει ως 
εξής: 

Πίνακας 1. Εξέλιξη των συνολικών βιολογικά καλλιεργούµενων εκτάσεων και του συνολικού 
αριθµού επιχειρήσεων βιολογικής καλλιέργειας (2006-2010) 

ΕΤΟΣ Αριθµός 
Επιχ/σεων 

% 
Εξέλιξης 

Καλ/νες 
εκτάσεις 
(στρ) 

% 
Εξέλιξης 

Βοσκότοποι 
 
(στρ) 

% 
Εξέλιξης 

Σύνολο 
Εκτάσεων 
(στρ) 

% 
Εξέλιξ

ης 
2006 24.666  1.701.865  1320.695  3.022.560  
2007 24.729 0,3% 1.521.175 -10,6% 1.277.771 -3,2% 2.798.946 -7,4% 
2008 24.860 0,5% 1.521.175 0% 1.277.771 0% 2.798.946 0% 
2009 25.284 1,7% 1.706.318 12,2% 1.556.254 21,8% 3.262.522 16,6% 
2010 22.860 -9,6% 1.576.064 -7,6% 1.522.151 -2,2% 3.098.215 -5% 

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων-Ιδία Επεξεργασία  
Σηµειώνεται ότι το 2010 είχαµε την ολοκλήρωση της πενταετούς επιδότησης, κατά την 

οποία µέρος των παραγωγών εγκαταλείπει την παραγωγική διαδικασία. 

 

2.6.1 Οι Επιχειρήσεις του Κλάδου. 

Στον κλάδο της Βιολογικής Γεωργίας δραστηριοποιούνται:  

� Παραγωγοί: επιχειρηµατίες πρωτογενούς παραγωγής. 

� Μεταποιητές: επιχειρηµατίες οι οποίοι συντηρούν  και µεταποιούν προϊόντα 

βιολογικής παραγωγής. 

� Εισαγωγείς: εισαγωγείς βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες µε σκοπό την 

εµπορία. 

� Μεικτές Επιχειρήσεις: επιχειρηµατίες που ασχολούνται µε περισσότερες από 

µία δραστηριότητες. 

� Λιανοπωλητές: Καταστήµατα βιολογικών προϊόντων, σούπερ µάρκετ, 

βιολογικές λαϊκές αγορές, µανάβικα, απευθείας πωλήσεις από το κτήµα µέσω 

διαδικτύου. 

� Καταστήµατα Εστίασης. 

Σηµειώνεται ότι µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 834/2007 αλλά και την ελληνική  

νοµοθεσία στις εγγεγραµµένες επιχειρήσεις του υπουργείου δεν υπολογίζονται οι   

λιανοπωλητές και τα καταστήµατα εστίασης διότι δεν νοούνται ελεγχόµενοι χώροι. Ως 

εκ τούτου από τα µητρώα του Υπουργείου διατίθενται στοιχεία µόνο για τους 

υπόλοιπους επιχειρηµατίες του κλάδου. 
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Πίνακας 2: Αριθµός και είδος Βιολογικών Επιχειρηµατιών στην Ελλάδα (2006-2010) 

ΕΤΟΣ 2006 2007 2008 2009 2010 

Παραγωγοί 23.618 23.480 23.372 23.665 21.270 

Μεταποιητές 758 940 1.418 1.541 1.557 

Εισαγωγείς 3 1 12 11 5 

Μεικτές 

Επιχ/σεις 

287 308 58 67 28 

ΣΥΝΟΛΟ 24.666 24.729 24.860 25.284 22.860 

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – Ιδία Επεξεργασία 

  

Εποµένως το 2010 σε σχέση µε το 2009, που ήταν και η αρχή της οικονοµικής κρίσης 

στην χώρα µας, παρατηρούµε ότι: 

� Υπάρχει µείωση των παραγωγικών επιχειρήσεων κατά 10,1%. 

� Μικρή αύξηση των µεταποιητικών επιχειρήσεων. 

� Μείωση των εισαγωγικών σχεδόν κατά 50% (αν και ο απόλυτος αριθµός αυτού 

του είδους των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά µικρός) 

� Οµοίως µείωση σχεδόν κατά 50% των µεικτών επιχειρήσεων.  

  

2.6.2 Κατανοµή της Βιολογικής Γεωργίας ανά νοµό και περιφέρεια της χώρας. 

 Οι νοµοί και οι περιφέρειες της χώρας µε τον µεγαλύτερο αριθµό των 

βιολογικών επιχειρήσεων κατά φθίνουσα σειρά παρουσιάζονται παρακάτω (στοιχεία 

2007) επίσης για τους πέντε πρώτους νοµούς έχει υπολογιστεί το ποσοστό του νοµού σε 

σχέση µε τις βιολογικές καλλιέργειες σε όλη την χώρα: 

Νοµοί: 

1. Ν. Αιτωλοακαρνανίας µε 3.659 µονάδες και ποσοστό 14,8% 
2. Ν. Λέσβου µε 2.168 µονάδες και ποσοστό 8,8% 
3. Ν. Λάρισας µε 1512 µονάδες και ποσοστό 6,1% 
4. Ν. Μαγνησίας µε 1315 µονάδες και ποσοστό 5,3% 
5. Ν. Λακωνίας µε 1309 µονάδες και ποσοστό 5,3% 
6. Ν. Μεσσηνίας µε 1104 µονάδες  
7. Ν. Ηρακλείου µε 953 µονάδες  
8. Ν. Φθιώτιδας µε 939 µονάδες 
9. Ν. Έβρου µε 770 µονάδες 
10. Ν. Κορινθίας µε 680 µονάδες 
11. Ν. Κιλκίς µε 596 
12. Ν. Χαλκιδικής µε 588 µονάδες 
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13. Ν. Θεσσαλονίκης µε 563 µονάδες 
14. N. Αργολίδας µε 510 µονάδες. 
15. Ν Αχαϊας µε 448 µονάδες. 
16. Ν. Χανίων  µε 445 µονάδες. 
17. Ν. Ρεθύµνου µε 437 µονάδες 
18. Ν Σερρών µε 417 µονάδες 
19. Ν. Ηλείας µε 357 µονάδες 
20. Ν. Αττικής µε 335 µονάδες 
21. Ν. Κοζάνης µε 320 µονάδες 
22. Ν. Τρικάλων µε 289 µονάδες. 
23. Ν. ∆ράµας µε 257 µονάδες 
24. Ν. Καρδίτσας µε 248 µονάδες. 
25. Ν. Ηµαθίας µε 247 µονάδες. 
26. Ν. Γρεβένων µε 246 µονάδες. 
27. Ν Βοιοτίας µε 240 µονάδες. 
28. Ν. Λασιθίου µε 236 µονάδες 
29. Ν Αρκαδίας µε 231 µονάδες. 
30. Ν. Πέλλας µε 216 µονάδες 
31. Ν. Εύβοιας µε 212 µονάδες 
32. Ν Καβάλας µε 204 µονάδες. 
33. Ν. Άρτας µε 197 µονάδες. 
34. Ν. Σάµου µε 154 µονάδες. 
35. Ν. Κεφαλληνίας µε 137 µονάδες 
36. Ν. Πρέβεζας µε 131 µονάδες. 
37. Ν. Λήµνου µε 131 µονάδες. 
38. Ν Πιερίας µε 127 µονάδες.   
39. Ν. Φλώρινας µε 106 µονάδες. 
40. Ν. Ξάνθης µε 101 µονάδες. 
41. Ν. Θεσπρωτίας µε 99 µονάδες. 
42. Ν. Ροδόπης µε 97 µονάδες. 
43. Ν. Ιωαννίνων µε 76 µονάδες 
44. Ν. Λευκάδας µε 63 µονάδες 
45. Ν. Χίου µε 61 µονάδες. 
46. Ν. Κυκλάδων µε 59 µονάδες. 
47. Ν. Ζακύνθου µε 57 µονάδες. 
48. Ν. Φωκίδας µε 45 µονάδες, 
49. Ν. Καστοριάς µε 48 µονάδες. 
50. Ν. Κέρκυρας µε 34 µονάδες. 
51. Ν ∆ωδ/σου µε 22 µονάδες. 
52. Ν. Ευρυτανίας µε 11 µονάδες 
53. Σαµοθράκη µε 9 µονάδες. 

 Οι µονάδες αναφέρονται σε αριθµό παραγωγών και αριθµό µεταποιητών. 
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Κατανοµή Βιολογικής Γεωργίας ανά νοµό (2007)
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∆ιάγραµµα 1: Κατανοµή Βιολογικής Γεωργίας ανά νοµό (στοιχεία 2007). 

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων- Ιδία Επεξεργασία 

      

Περιφέρειες: 

1. ∆υτικής Ελλάδας µε 4.464 µονάδες (4.363 παραγωγούς και 101 
µεταποιητές/µεικτές) και ποσοστό 18,7% 

2. Πελοποννήσου µε 3.834 µονάδες (3.520 παραγωγούς και 314 
µεταποιητές/µεικτές) και ποσοστό16,1% 

3. Θεσσαλίας µε 3.365 µονάδες (3.273 παραγωγούς και 92 µεταποιητές/µεικτές) 
και ποσοστό 14,1% 

4. Κεντρικής Μακεδονίας µε 2.754 µονάδες (2.629 παραγωγούς και 125 
µεταποιητές/µεικτές) και ποσοστό 11,6% 

5. Β. Αιγαίου µε 2.514 µονάδες (2.429 παραγωγούς και 85 µεταποιητές/µεικτές) 
και ποσοστό 10,6% 

6. Κρήτης µε 2.071 µονάδες (1.858 παραγωγούς και 213 µεταποιητές/µεικτές) και 
ποσοστό 8,7% 

7. Στερεάς Ελλάδας µε 1.456 µονάδες (1.399 παραγωγούς και 57 
µεταποιητές/µεικτές) και ποσοστό 6,1% 

8. Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης µε 1.438 µονάδες (1.383 παραγωγούς και 55 
µεταποιητές/µεικτές) και ποσοστό 6% 

9. ∆υτικής Μακεδονίας µε 720 µονάδες (695 παραγωγούς και 25 
µεταποιητές/µεικτές) και ποσοστό 3% 

10. Ηπείρου µε 503 µονάδες (480 παραγωγούς και 23 µεταποιητές/µεικτές) και 
ποσοστό 2,1% 

11. Αττικής µε 335 µονάδες (187 παραγωγούς και 148 µεταποιητές/µεικτές) και 
ποσοστό 1,4% 

12. Ιονίων Νήσων µε 291 µονάδες (271 παραγωγούς και 20 µεταποιητές/µεικτές) 
και ποσοστό 1,2% 

13. Ν. Αιγαίου µε 81 µονάδες (70 παραγωγούς και 11 µεταποιητές/µεικτές) και 
ποσοστό 0,3%. 
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Κατανοµή Βιολογικής Γεωργίας ανά Περιφέρεια (2007)
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∆ιάγραµµα 2: Κατανοµή Βιολογικής Γεωργίας ανά Περιφέρεια (στοιχεία 2007) 
 
  Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – Ιδία Επεξεργασία 
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2.6.3 Κατανοµή της Βιολογικής Γεωργίας ανά είδος καλλιέργειας (στοιχεία 2010). 
 
 Όπως έχει ήδη αναφερθεί το σύνολο των καλλιεργήσιµων εκτάσεων µαζί µε 

τους βοσκοτόπους της χώρας ανέρχεται σε 3.098.215,17 στρ εκ των οποίων τα 

1.576.064,23 αφορούν καλλιεργήσιµες εκτάσεις και το υπόλοιπο των 1.522.150,94 

αφορά βοσκοτόπους. Οι κατηγορίες των καλλιεργειών στις ανωτέρω εκτάσεις είναι οι 

ακόλουθες:  

1. Οι βοσκότοποι και τα λιβάδια µε σύνολο εκτάσεων που ανέρχεται στα 
1.522.150,94. στρ. 

2. Οι αρότραιες καλλιέργειες, που περιλαµβάνουν δηµητριακά, ρύζι, καρπούς για 
την παραγωγή ζωοτροφών, ριζώδης καλλιέργειες όπως π.χ. πατάτες, 
βιοµηχανικά φυτά συµπεριλαµβανοµένων των ελαιούχων καρπών όπως π.χ. 
ηλίανθους και των καπνών, σανοδοτικά φυτά όπως π.χ. ο αραβόσιτος. Το 
σύνολο των εκτάσεων των αρότραιων καλλιεργειών είναι 848.005,10 στρ. σε 
πλήρη βιολογικό και µεταβατικό στάδιο. 

3. Οι µόνιµες καλλιέργειες µε σύνολο εκτάσεων 667.145,83 στρ. 
4. Η αγρανάπαυση µε σύνολο εκτάσεων 28.981,31 στρ.  
5. Τα νωπά λαχανικά, µε σύνολο εκτάσεων 23.309,07 στρ. 
6. Τα όσπρια µε σύνολο εκτάσεων 8.487,51 στρ. 

 

Κατανοµή Βιολογικής Γεωργίας ανά είδος καλλιέργειας 
(2010)

Bοσκότοποι 

Aρότραιες καλλιέργειες 

Mόνιµες καλλιέργειες 

Αγρανάπαυση 

Nωπά λαχανικά 

Oσπρια  

 
∆ιάγραµµα 3: Κατανοµή Βιολογικής Γεωργίας ανά είδος καλλιέργειας (στοιχεία 2010) 
 

              Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων- Ιδία Επεξεργασία 
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2.6.4 Οι κυριότερες Βιολογικές Καλλιέργειες στην Ελλάδα (2010). 
 
Την πρωτιά της βιολογικής καλλιέργειας στην  Ελλάδα κατέχει η  ελιά µε 569.701 στρ. 
και ακολουθούν:  
Τα δηµητριακά (σιτάρι, κριθάρι, βρώµη, αραβόσιτος κλπ) µε 351.896 στρ. 
Τα σανοδοτικά φυτά (µονοετή, πολυετή, λειµώνες) µε 297.840 στρ.  
Άλλες αροτραίες καλλιέργειες µε 79.497 στρ. 
Τα βιοµηχανικά φυτά µε 60.704 στρ.  
Οι καρποί για παραγωγή ζωοτροφών µε 57.233  
Το αµπέλι µε 50.014 στρ.  
Τα οπωροφόρα µε 27.760 στρ.  
Οι ελαιούχοι καρποί (ηλίανθος, σόγια, κράµβη, λινάρι κ.α.) µε 26.294 στρ.  
Τα Κηπευτικά µε 23.444 στρ.  
Τα εσπεριδοειδή µε 19.087 στρ.  
Τα βότανα, αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά µε 18.038 στρ.  
Τα κλωστικά φυτά (βαµβάκι) µε 15.336 στρ.  
Τα όσπρια µε 8.487 στρ.  
Η αγρανάπαυση µε 28.981 στρ.  
 

Οι κυριότερες βιολογικές καλλιέργειες στην Ελλάδα (2010)
Ελιά 

∆ηµητριακά

Σανοδοτικά φυτά   

Άλλες αροτραίες
καλλιέργειες 
Βιοµηχανικά φυτά  

Καρποί για παραγωγή
ζωοτροφών 
Αµπέλια 

Οπωροφόρα  

Οι ελαιούχοι καρποί  

Κηπευτικά 

Εσπεριδοειδή 

Βότανα, αρωµατικά και
φαρµακευτικά φυτά 
Κλωστικά φυτά 

Όσπρια  

Αγρανάπαυση

 
∆ιάγραµµα 4: Οι κυριότερες Βιολογικές Καλλιέργειες στην Ελλάδα (στοιχεία 2010) 
 

        Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – Ιδία Επεξεργασία 
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Με µια πρώτη ανάγνωση των ανωτέρω δεδοµένων θεωρούµε αισιόδοξο το 

γεγονός ότι η ελιά κατέχει την πρώτη θέση αλλά λίγο αποθαρρυντικό το γεγονός ότι η 

αµπελουργία κατέχει µόλις την 7η θέση. 

 

2.7 Η θέση της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Στην ΕΕ - 27 καλλιεργούνται 90.160.970 στρ βιολογικής επιφάνειας και στην 

ΕΕ-15 70.782.640 στρ βιολογικής επιφάνειας. Η έκταση της βιολογικής γεωργίας στην 

Ελλάδα ανέρχεται σε 3.098.215 στρ που σηµαίνει ότι σε σχέση µε την έκταση της ΕΕ-

27 κατέχει το 3,4% ενώ σε σχέση µε την ΕΕ-15 το 4,4%. Στην ΕΕ-15 η Ελλάδα ως προς 

τον αριθµό των καλλιεργούµενων στρεµµάτων κατέχει την καθόλου ευκαταφρόνητη 8η 

θέση. ∆ιαγραµµατικά η κατανοµή των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας στην ΕΕ-15 

έχει ως εξής: 

 

∆ιάγραµµα 5: Κατανοµή Εκτάσεων Βιολογικής Καλλιέργειας στην ΕΕ-15. 

 

        Πηγή: FIBL(2012)– Ιδία Επεξεργασία 

Σχετικά µε τον αριθµό των παραγωγών βιολογικών προϊόντων, στην ΕΕ-27 

δραστηριοποιούνται 219.290 παραγωγοί εκ των οποίων οι 22.860 (στοιχεία 

υπουργείου) ή 21.274 (στοιχεία FIBL) δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για τις 

ανάγκες της παρούσας εργασίας αποδεχόµαστε τα στοιχεία FIBL – IFOAM διότι από 

αυτήν την πηγή διαθέτουµε στοιχεία και για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και θα 

µπορέσουµε να κάνουµε κατάταξη. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα καταλαµβάνει στη  ΕΕ -15 

την 5η θέση από πλευράς αριθµού παραγωγών. ∆ιαγραµµατικά: 
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∆ιάγραµµα 6: Αριθµός Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων στην ΕΕ-15.  
 
      Πηγή: FIBL (2012) – Ιδία Επεξεργασία 
 
Η δε Ευρώπη σε παγκόσµιο σκηνικό καταλαµβάνει την 3η θέση από άποψη εκτάσεων 

βιολογικής καλλιέργειας. Συγκεκριµένα έχουµε: 

1) Ωκεανία µε 12.144.984 στρ. 

2) Αµερική µε 11.042.003 στρ. εκ των οποίων τα 8.389.459στρ  καλλιεργούνται 

στην Λατινική Αµερική και τα 2.652.624στρ. στην Βόρεια Αµερική. 

3) Ευρώπη µε 10.002.291 στρ. (µιλάµε για το σύνολο της Ευρώπης και όχι για τις 

χώρες της ΕΕ) 

4) Ασία µε 2.778.291 στρ. 

5) Αφρική µε 1.075.830 στρ.   

(FIBL, 2012) 
 
 

2.8. Οικονοµικές Ενισχύσεις της Βιολογικής Γεωργίας. 

 Είναι γεγονός ότι η βιολογική γεωργία, όπως και η συµβατική γεωργία και 

κτηνοτροφία στο σύνολό της, έχει επωφεληθεί οικονοµικών ενισχύσεων στο παρελθόν 

βάσει διαφόρων Κανονισµών της Ε.Ε.  Είναι άκρως αισιόδοξο το γεγονός ότι µέχρι και 

σήµερα το καθεστώς των οικονοµικών ενισχύσεων συνεχίζει να υφίσταται. Έτσι λοιπόν 

στις 13-01-2012 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µαζί µε το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσαν πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στα πλαίσια της ∆ράσης 1.1 ‘’Βιολογική Γεωργία’’ σύµφωνα µε την 

οποία προσκάλεσαν τους ενδιαφερόµενους βιοκαλλιεργητές να ενταχθούν στην ∆ράση 

λαµβάνοντας πενταετή οικονοµική ενίσχυση  µε δεσµεύσεις βιολογικής παράγωγης 

συγκεκριµένων προτύπων.  
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Στόχος της συγκεκριµένης δράσης είναι η προστασία των φυσικών πόρων 

(έδαφος, νερό, αέρας) και η διατήρηση της βιοποικιλότητας,  η αειφόρος ανάπτυξη και 

η  προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή γεωργικά προϊόντα. Ο 

συνολικός προϋπολογισµός της πρόσκλησης σύµφωνα µε την αρχική πρόθεση των 

αρµόδιων φορέων ανέρχονταν στα 40.000.000,00€ και οι οικονοµικές ενισχύσεις που 

θα λάβουν οι αγρότες που θα ενταχθούν στην ∆ράση µετά την εξέταση του φακέλου 

τους δύνονται από τον παρακάτω πίνακα: (ΥΠΑΑΤ,2012b) 

Πίνακας 3: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια σε €/Ha/ανά έτος. 

 

      Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων – Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 Στην εν λόγω πρόσκληση κατατέθηκαν σχεδόν 14.000 αιτήσεις αριθµός 

διπλάσιος από αυτόν που αναµένονταν αρχικά από το ΥΠ.Α.Α.Τ.  Για τον λόγο αυτό, ο 

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Θανάσης Τσαυτάρης δήλωσε ότι 

αυξάνεται ο προϋπολογισµός στα 170.000.000,00€ προκειµένου να ενταχθούν στην 

δράση όλες οι αιτήσεις των οποίων ο φάκελος κατατέθηκε ορθώς. Έτσι υπολογίζεται 

ότι στο πρόγραµµα θα ενταχθούν 10.000 αγρότες µε συνολική έκταση 1,5 εκ. στρ. 

(Αλεξανδρής, 2012). 
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2.9 Εταιρική Σχέση ΕΕ- ΗΠΑ για εµπόριο Βιολογικών Προϊόντων. 

 Στις 15 Φεβρουαρίου 2012 η ευρωπαϊκή επιτροπή µε δελτίου τύπου που 

εξέδωσε ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιουνίου 2012  βιολογικά προϊόντα πιστοποιηµένα 

στην Ευρώπη ή στις Ηνωµένες Πολιτείες µπορούν να πωλούνται εκατέρωθεν ως 

βιολογικά. ∆εδοµένου ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ είναι οι δύο µεγαλύτεροι παραγωγοί 

βιολογικών προϊόντων στον κόσµο, η απόφασή τους αυτή αναµένεται να δώσει 

σηµαντική ώθηση στην βιολογική γεωργία και των δύο µερών µε ταυτόχρονη ενίσχυση 

της σχετικής βιοµηχανίας και απασχόλησης. Εξάλλου είναι χαρακτηριστικό ότι ο 

κλάδος των βιολογικών προϊόντων στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

µαζί αποτιµάται σε € 40 δισ. περίπου και αυξάνεται κάθε χρόνο. Την εταιρική αυτή 

σχέση υπέγραψαν ο αρµόδιος Επίτροπος για θέµατα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης 

Dacian Ciolos, η υφυπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ Kathleen Merrigan, και ο Πρέσβης 

Isi Siddiqui, ο οποίος ταυτόχρονα ήταν και εµπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ καθώς 

και επικεφαλής διαπραγµατευτής γεωργικών θεµάτων. Η νέα αυτή συµφωνία 

διευκολύνει το εµπόριο των βιολογικών προϊόντων γιατί επιτρέπει εµπορικές 

συναλλαγές δίχως ξεχωριστές πιστοποιήσεις µε βάση τα δύο πρότυπα, ένα των ΗΠΑ 

και ένα της ΕΕ, όπως ίσχυε µέχρι τώρα και σήµαινε διπλά τέλη και χαµένο χρόνο σε 

επιθεωρήσεις και γραφειοκρατία. Επιπλέον επιτρέπεται η  εµπορία όλων των προϊόντων 

που πληρούν τους όρους της εταιρικής σχέσης και η επισήµανση τους ως 

πιστοποιηµένων βιολογικών προϊόντων, κρέατος, δηµητριακών ή κρασιού. Φυσικά πριν 

καταλήξουν στην εν λόγω συµφωνία οι δύο πλευρές διεξήγαγαν ενδελεχείς επιτόπιους 

ελέγχους για να διασφαλίσουν ότι είναι συµβατές οι ρυθµίσεις που προβλέπουν τα 

προγράµµατά τους, τα µέτρα ελέγχου της ποιότητας και οι απαιτήσεις πιστοποίησης και 

από τις δύο πλευρές. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες διαφορές µεταξύ των προτύπων 

που ακολουθούνται στις ΗΠΑ και την ΕΕ καθένα από τα δύο µέρη έκρινε ότι τα 

προγράµµατά τους ήταν ισοδύναµα, εκτός από την απαγόρευση της χρήσης 

αντιβιοτικών. Όπου στις µεν ΗΠΑ απαγορεύεται η χρήση αντιβιοτικών, εκτός εάν 

πρόκειται για αντιµετώπιση των χωροκατακτητικών βακτηριακών λοιµώξεων 

(βακτηριακή φλόγωση) σε βιολογικές καλλιέργειες µηλιάς και αχλαδιάς ενώ στην δε 

ΕΕ επιτρέπονται τα αντιβιοτικά µόνο για την αγωγή µολυσµένων ζώων, εξαιτίας αυτής 

της διαφοράς οι οργανισµοί πιστοποίησης οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι δεν 

χρησιµοποιούνται αντιβιοτικά για κανένα λόγο όταν πρόκειται για προϊόντα που 

πρόκειται να γίνουν αντικείµενο εµπορίου στα πλαίσια αυτής της σχέσης.   
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 Επιπλέον οφείλουν να  αποστέλλονται µε πιστοποιητικό εξαγωγής βιολογικών 

προϊόντων προκειµένου να  δηλώνεται ο τόπος παραγωγής, να ταυτοποιείται ο 

οργανισµός πιστοποίησης του βιολογικού προϊόντος, να βεβαιώνεται ότι δεν 

χρησιµοποιήθηκαν απαγορευµένες ουσίες και µέθοδοι, να πιστοποιείται η τήρηση των 

όρων της εταιρικής σχέσης και να καθίσταται δυνατή η ιχνηλάτηση των διακινούµενων 

προϊόντων. (Europa, 2012c) 

 
2.10 ∆ιαπραγµατεύσεις για εµπορική συµφωνία ΕΕ – Κίνας σχετικά µε τα 
Βιολογικά Προϊόντα. 

  Οµοίως έχουν ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις για αµοιβαία αναγνώριση 

βιολογικών προϊόντων µεταξύ ΕΕ και Κίνας. Συγκεκριµένα στις 12/6/2012 ο Επίτροπος 

για θέµατα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ Dacian Ciolos και ο Κινέζος 

Υπουργός Γεωργίας Zhi Shuping συµφώνησαν την έναρξη των διαπραγµατεύσεων 

προκειµένου να καταλήξουν σε αµοιβαία αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων 

µεταξύ των δύο χωρών. Έτσι η Κίνα και η ΕΕ θα εξετάσουν τις αντίστοιχες νοµοθεσίες 

τους, τα πρότυπα που εφαρµόζονται και τους ελέγχους που διενεργούνται προκειµένου 

να καταλήξουν σε µια συµφωνία που θα διευκολύνει το εµπόριο των βιολογικών 

προϊόντων µεταξύ των δύο µερών. Εξάλλου οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Κίνα 

σηµείωσαν αύξηση το 2011 και φαίνεται να έχουν περαιτέρω προοπτικές. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η ΕΕ αποτελεί έναν από τους βασικότερους εισαγωγείς βιολογικών 

προϊόντων από την Κίνα και η δε Κίνα µε την σειρά της αποτελεί τον τρίτο µεγαλύτερο 

εισαγωγέα βιολογικών προϊόντων από την ΕΕ.  Εποµένως µια τέτοια συµφωνία θα 

έδινε µια ιδιαίτερη ώθηση και διευκόλυνση σε έναν τοµέα που φαίνεται να κινείται 

ανοδικά. (Europa,2012d)  

2.11 Προοπτικές του Κλάδου.  

 Οι προοπτικές του κλάδου της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στην 

Ελλάδα θα λέγαµε ότι είναι µια ‘’ συνταγή µαγειρικής’’ τα συστατικά στοιχεία της 

οποίας είναι η έρευνα-πληροφόρηση-γνώση (στα οποία η χώρα µας δεν έχει επενδύσει 

όσο θα πρεπε), η εξαιρετικής ποιότητας ελληνική γη και οι ευνοϊκότατες 

κλιµατολογικές συνθήκες τα οποία εφόσον ‘’ µαγειρευτούν’’ σωστά θα έχουν ως 

αποτέλεσµα ποιοτικά βιολογικά ελληνικά προϊόντα µε απίστευτες εξαγωγικές 

προοπτικές τα οποία υπερκαλύπτουν τις σηµερινές απαιτήσεις ζήτησης από άποψη 

ποιότητας όχι όµως από άποψη ποσότητας που επιπλέον κοστολογούνται υψηλά στις 

διεθνής αγορές.  
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Το τελευταίο διάστηµα εξάλλου πυκνώνουν όλο και περισσότερο οι συζητήσεις που 

αναφέρονται σε θέµατα του πρωτογενούς τοµέα της οικονοµίας. Η οικονοµική κρίση 

και η ύφεση έφεραν στο προσκήνιο τις πραγµατικά σοβαρές δυνατότητες της 

αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής στη χώρα µας και τις συνέργειες που µπορούν να 

αναπτύξουν µε τον τουρισµό, την µεταποίηση και το εµπόριο.  

 Για να γίνουν αντιληπτές οι τεράστιες δυνατότητες του κλάδου αρκεί να 

αναλογιστούµε ότι περίπου το 50% της εγχώριας ζήτησης βιολογικών προϊόντων 

καλύπτεται από εισαγωγές και επιπλέον ο ρυθµός αύξησης των επιχειρήσεων 

παραγωγής βιολογικών προϊόντων είναι σχετικά χαµηλός όπως φάνηκε εξάλλου και 

στον Πίνακα 2 παραπάνω. Όσον αφορά στις εξαγωγές αξίζει να αναφέρουµε ότι στην 

Γερµανία που είναι η πρώτη αγορά  - από άποψη µεγέθους και τζίρου- βιολογικών 

προϊόντων εντός της  Ευρώπης και η δεύτερη παγκοσµίως µετά τις ΗΠΑ, υπολογίζεται 

η κατά κεφαλήν κατανάλωση βιολογικών προϊόντων στα 70 ευρώ ετησίως. Ωστόσο σε 

άλλες χώρες –που κατατάσσονται πίσω από την Γερµανία από άποψη µεγέθους- όπως η 

∆ανία (140 ευρώ), η Ελβετία (135 ευρώ) η Αυστρία και το Λουξεµβούργο η κατά 

κεφαλήν κατανάλωση ξεπερνάει τα 100€. (Agronews, 2012). 

 Σε αυτό το πνεύµα, των εξαγωγικών δυνατοτήτων, θεωρούµε ότι κινούνται τα 

νέα προγράµµατα για προώθηση αγροτικών προϊόντων που υποβλήθηκαν προς έγκριση 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για τριετή χρηµατοδοτικά προγράµµατα όπου η 

Πανελλήνια Ε.Α.Σ Βιολογικών Προϊόντων, σε συνεργασία µε άλλα νοµικά πρόσωπα 

του χώρου, υπέβαλλαν πρόγραµµα  για προώθηση φρούτων και λαχανικών βιολογικής 

καλλιέργειας σε Ολλανδία, Σουηδία και Γερµανία, συνολικού προϋπολογισµού 

2.975.000,00 ευρώ. (Το Βήµα, 2012).  

 Τέλος, ένα πολύ σηµαντικό βήµα που δύναται να εξυπηρετήσει και  την 

προώθηση των εξαγωγών των βιολογικών προϊόντων, έγινε από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία προτίθεται να διαθέσει 500.000.000,00€ για τις ανάγκες 

των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.  Συγκεκριµένα στις 18/12/2012 το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε για πρώτη φορά ένα νέο χρηµατοδοτικό 

εργαλείο µέσω του οποίου η ΕΤΕπ θα στηρίξει µε 500.000.000,00€ την χρηµατοδότηση 

του εξωτερικού εµπορίου της Ελλάδας.(ΠΑΣΕΓΕΣ, 2012)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

3.1 Εισαγωγή. 
 
 Σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/77/ΕΚ που αφορά  την ‘’ προαγωγή της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας’’  ο ορισµός για τις ΑΠΕ είναι ο εξής: ‘’ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας είναι 

οι µη ορυκτές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δηλαδή η αιολική, η ηλιακή, η γεωθερµική 

ενέργεια, η ενέργεια των κυµάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, η 

βιοµάζα, τα εκλυόµενα αέρια από χώρους υγειονοµικής ταφής, από εγκαταστάσεις 

βιολογικού καθαρισµού και τα βιοαέρια. Ενώ σύµφωνα µε τον Ν. 2773/1999, η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι η ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται 

από: 

1. Την εκµετάλλευση Αιολικής ή Ηλιακής Ενέργειας, Βιοµάζας ή Βιοαερίου. 

2. Την εκµετάλλευση Γεωθερµικής Ενέργειας, εφόσον έχει παραχωρηθεί αυτό το 

δικαίωµα στον ενδιαφερόµενο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Την εκµετάλλευση ενέργειας από την θάλασσα. 

4. Την εκµετάλλευση Υδάτινου ∆υναµικού σε µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς 

µέχρι 10 MW. 

5. Συνδυασµός των ανωτέρω.  

6. Συµπαραγωγή µε την χρήση πηγών ενέργειας των (1) και (2) ανωτέρω. 

(ΥΠΕΚΑ,2012 a). 

 Η σηµαντικότητα των ΑΠΕ διαφαίνεται ακόµη και αν την αναλογιστούµε πιο 

σφαιρικά πέρα από την συνεισφορά τους στην ενεργειακή παραγωγή. Η ηλιακή 

ενέργεια που αποτελεί µια από τις βασικές µορφές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ) είναι αυτή που έχει διαµορφώσει τον ίδιο τον πλανήτη µας.  Κι αυτό γιατί η 

ηλιακή ενέργεια, βάσει της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, διασφαλίζει την 

βιωσιµότητα των ζωντανών οργανισµών που κατοικούν πάνω στην γη και άρα την 

εξασφάλιση της ζωής πάνω στην γη. 

 Από την άλλη πλευρά η βιοµάζα, µια άλλη µορφή ΑΠΕ, υπό την µορφή καύσης 

ξύλων, αποτέλεσε την κύρια πηγή ενέργειας στα πρώτα στάδια πολιτισµικής εξέλιξης 

του ανθρώπου ενώ  η αιολική ενέργεια και η ενέργεια από την ροή υδάτινων µαζών 

(π.χ. ποτάµια), ιστορικά αποτελούσε ένδειξη του επιπέδου ανάπτυξης του εκάστοτε 

πολιτισµού.  
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 Εάν θα θέλαµε να κάνουµε µια σύντοµή ιστορική ανάδροµή των ΑΠΕ βλέπουµε 

ότι η αξιοποίηση των ΑΠΕ ακολουθεί φθίνουσα πορεία καθώς εξελίσσεται τεχνολογικά 

ο εκάστοτε πολιτισµός. Ο πρώτος χαρακτηριστικός ιστορικός σταθµός ήταν στα µέσα 

του 17ου αιώνα µε την  εφεύρεση των µηχανών εξωτερικής καύσης (ατµοµηχανές), 

όπου έχουµε και την αρχή της βιοµηχανικής επανάστασης. Ενώ οι µηχανές εξωτερικής 

καύσης χρησιµοποιούν αρχικά βιοµάζα σύντοµα αρχίζουν να χρησιµοποιούν άνθρακα 

δηλαδή στερεούς υδρογονάνθρακες. Η χρήση αυτών των µηχανών εξωτερικής καύσης 

και άρα των στερεών υδρογονανθράκων εντείνεται µέσα στα επόµενα χρόνια και για 

πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα κυρίως στον τοµέα των µεταφορών. Συγκεκριµένα την 

περίοδο αυτή κάνουν την εµφάνισή τους τα ατµόπλοια τα οποία αντικαθιστούν τα 

ιστιοφόρα και έτσι οι στερεοί υδρογονάνθρακές αντικαθιστούν την αιολική ενέργεια. 

Κατόπιν τον 19ο αιώνα κάνουν την εµφάνισή τους οι µηχανές εσωτερικής καύσης µε 

χρήση  υδρογονανθράκων σε υγρή µορφή οι οποίες χρησιµοποιούνται για τις χερσαίες, 

τις θαλάσσιες και τις εναέριες µεταφορές. Έτσι αρχίζει να παρατηρείται το φαινόµενο 

της εξάρτησης της οικονοµικής δραστηριότητας από την χρήση υδρογονανθράκων και 

κυρίως του πετρελαίου. Εξάλλου το µεγαλύτερο µέρος της ηµερήσιας παραγωγής 

πετρελαίου διατίθεται στις µεταφορές και την βιοµηχανία.   

 Στα µέσα του 19ου αιώνα ο Michael Faraday καταφέρνει την πρώτη παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας µε την εφεύρεση της πρώτης υποτυπώδους ηλεκτρικής 

γεννήτριας. Ακολούθησαν οι σταθµοί υδροηλεκτρικής ενέργειας, στα τέλη του 19ου 

αιώνα ενώ το 1920 στις ΗΠΑ έκανε την εµφάνισή του ο πρώτος σταθµός παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας µε αποκλειστική χρήση στερεών υδρογονανθράκων και το 1953 

ακολούθησε ο πρώτος σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ατοµική ενέργεια.  

 Η απαρχή της εκτενούς χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται µε την 

εφεύρεση της πρώτης ηλεκτρικής µηχανής για βιοµηχανική χρήση η οποία αποτελεί 

προάγγελο της ραγδαίας ανάπτυξης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών στις αρχές του 

20ου αιώνα. Έτσι τα σπίτια των σύγχρονων ανθρώπων κατακλύζονται από ηλεκτρικές 

συσκευές και παρατηρείται  εξάρτηση τελικά της ζωής του ανθρώπου από την 

ηλεκτρική ενέργεια.  

 ∆εδοµένου ότι αφενός η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποτελεί µια πρωτογενή µορφή 

ενέργειας αλλά µια µορφή που για την παραγωγή της γίνεται χρήση άλλων µορφών 

ενέργειας (πρωτογενών και µη) και αφετέρου του γεγονότος ότι η σύγχρονη ζωή είναι 

άµεσα συνδεδεµένη µε την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται πια αναγκαία η 

απεξάρτηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους πεπερασµένους πόρους της 
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αυτού του πλανήτη και η στροφή προς τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. (ICAP, 

2009b).  

 Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα η µελέτη των ΑΠΕ ως τοµέας άσκησης επιχειρηµατικότητας 

διερευνώντας τις ευκαιρίες που υπάρχουν σήµερα δεδοµένων των στόχων που έχουν 

τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των θεσµικών συνθηκών που επικρατούν παγκοσµίως 

σε σύγκριση µε το σηµείο στο οποίο βρισκόµαστε ως χώρα. Πριν γίνει όµως αυτό 

θεωρούµε καλό να αναφερθούµε συντόµως σε κάθε µία µορφή ΑΠΕ χωριστά. 

 

3.2 Ηλιακή Ενέργεια. 

 «Με τον όρο ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζουµε το σύνολο των διαφόρων 

µορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φώς και η θερµότητα που 

ακτινοβολούνται, απορροφούνται από στοιχεία και ενώσεις στη Γη και µετατρέπονται 

σε άλλες µορφές ενέργειας. Η τεχνολογία σήµερα αξιοποιεί ένα µηδαµινό ποσοστό της 

καταφθάνουσας στην επιφάνεια του πλανήτη µας ηλιακής ενέργειας µε τριών ειδών 

συστήµατα: τα θερµικά ηλιακά, τα παθητικά ηλιακά και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα». 

(ΥΠΕΚΑ, 2012b). 

 Η ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στην επιφάνεια της γης 

υπολογίζεται περίπου στα  1000 W/m2 η οποία κατά την διάρκεια ενός έτους 

ισοδυναµεί σε 19 δις toe (tones of oil equivalent) ενώ οι ενεργειακές ανάγκες του 

πλανήτη µας ανέρχονται σε 9 δις toe, που σηµαίνει ότι εάν εκµεταλλευόµασταν πλήρως 

την ηλιακή ακτινοβολία που φθάνει στην γη θα υπερκαλύπταµε τις ενεργειακές ανάγκες 

του πλανήτη. (ICAP, 2009b) 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι διαθέσιµες τεχνολογίες αξιοποίησης της 

ηλιακής ενέργειας είναι 1) τα θερµικά και 2) τα παθητικά ηλιακά συστήµατα τα οποία 

εκµεταλλεύονται την θερµότητα της ηλιακής ενέργειας και 3) τα φωτοβολταϊκά τα 

οποία µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική µέσω του φωτοβολταϊκού 

φαινοµένου όπως θα δούµε και παρακάτω. 

 Πιο αναλυτικά έχουµε τα θερµικά ηλιακά συστήµατα τα οποία δεν είναι τίποτε 

άλλο από τους γνωστούς σε όλους µας ηλιακούς θερµοσίφωνες, οι οποίοι απορροφούν 

την ηλιακή ενέργεια και την µεταφέρουν µε την µορφή θερµότητας στο νερό. 

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα η συνολική εγκατεστηµένη επιφάνεια ηλιοσυλλεκτών 

ξεπερνάει το 30% των νοικοκυριών,  το ποσοστό αυτό αν και ικανοποιητικό θα 

µπορούσε να είναι πολύ µεγαλύτερο στην χώρα µε την υψηλότερη ηλιοφάνεια σε όλη 

την Ευρώπη.  
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 Επίσης τα παθητικά ηλιακά συστήµατα αποτελούν την βάση της Βιοκλιµατικής 

Αρχιτεκτονικής, η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο τουλάχιστον στην χώρα µας.  Tα 

παθητικά ηλιακά συστήµατα αποτελούνται από δοµικά στοιχεία τα οποία 

εκµεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια για τον φυσικό φωτισµό και την ρύθµιση της 

θερµοκρασίας των κτιρίων.(ΥΠΕΚΑ,2012b).  

 Και τέλος τα φωτοβολταϊκά συστήµατα τα οποία βασίζονται στο φωτοβολταϊκό 

φαινόµενο, την  άµεση δηλαδή µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική τάση. 

Συγκεκριµένα το φωτοβολταϊκό φαινόµενο που επεξηγήθηκε διεξοδικά από τον  Albert 

Einstein το 1904 (για το οποίο του απονεµήθηκε βραβείο νόµπελ  το 1921) λέει ότι: τα 

φωτόνια, τα οποία στην ουσία είναι µικρά πακέτα ενέργειας προσκρούουν σε ένα Φ/Β 

στοιχείο (το οποίο αποτελεί έναν ηµιαγωγό) και τότε άλλα ανακλώνται, άλλα το 

διαπερνούν και άλλα απορροφώνται, αυτά που απορροφώνται αναγκάζουν τα 

ηλεκτρόνια του Φ/Β στοιχείου να µετακινηθούν σε άλλη θέση και έτσι παράγεται 

ηλεκτρικό ρεύµα καθώς ως γνωστόν ο ηλεκτρισµός δεν είναι τίποτε άλλο παρά κίνηση 

ηλεκτρονίων.   

 Φωτοβολταϊκά συστήµατα σε πολύ απλή µορφή έχουµε συναντήσει όλοι µας σε 

ρολόγια και µικρούς υπολογιστές.  Ωστόσο σήµερα αποτελεί µια από τις πιο 

εξελιγµένες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισµού. Ανάλογα µε την χρήση του 

παραγόµενου ρεύµατος τα Φ/Β χωρίζονται σε διασυνδεµένα δηλαδή αυτά που η 

παραγόµενη ενέργεια διοχετεύεται στο  ηλεκτρικό δίκτυο για να µεταφερθεί και να 

καταναλωθεί αλλού και σε αυτόνοµα δηλαδή αυτά που η παραγόµενη ενέργεια 

καταναλώνεται επιτόπου και εξ’ ολοκλήρου. (ΥΠΕΚΑ, 2012b) Η αξιοποίηση των Φ/Β 

συστηµάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει πέρα από περιβαλλοντικά 

οφέλη και οικονοµικά οφέλη είτε ο παραγωγός είναι επιχείρηση είτε νοικοκυριό. 

 

 3.3 Αιολική Ενέργεια 

 Η Αιολική Ενέργεια αποτελεί µια άλλη µορφή ηλιακής ενέργειας καθώς το 1-

3% της ηλιακής ενέργειας που φθάνει στην γη µετατρέπεται σε αιολική. Μάλιστα η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική αποτελεί έναν ραγδαία αναπτυσσόµενο 

κλάδο στον ενεργειακό τοµέα καθώς  έχει διαγράψει µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης στο 

28% (1996-2008). (ICAP, 2009b)  
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Η εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισµού γίνεται 

µέσω των ανεµογεννητριών, οι οποίες µετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέµου 

σε ηλεκτρική µέσω δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η µετατροπή της κινητικής 

ενέργειας του ανέµου σε µηχανική  µέσω της πτερωτής, που αποτελεί µέρος της 

ανεµογεννήτριας, και στο δεύτερο στάδιο όπου επιτυγχάνεται η µετατροπή της 

µηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική, µέσω της γεννήτριας που επίσης αποτελεί µέρος της 

Α/Γ.  Το ηλεκτρικό ρεύµα που παράγεται από τις ανεµογεννήτριες , όπως συµβαίνει και 

στην περίπτωση των Φ/Β,  είτε καταναλώνεται επιτόπου είτε εγχέεται και διοχετεύεται 

στο ηλεκτρικό δίκτυο για να καταναλωθεί αλλού. Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια 

δύναται να αποθηκευτεί  για να χρησιµοποιηθεί σε άλλη χρονική στιγµή µε δύο 

τρόπους ανάλογα πάντα µε το ύψος της παραγόµενης ενέργειας. Οι δύο αυτοί τρόποι 

είναι : 1) οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές (µπαταρίες) που αποτελούν την πλέον γνωστή και 

διαδεδοµένη µέθοδο αποθήκευσης Η/Ε, η οποία όµως χρησιµοποιείται κυρίως για 

µικρής κλίµακας παραγωγικές µη διασυνδεδεµένες στο κεντρικό δίκτυο µονάδες και 2) 

η άντληση ύδατος µε χρήση Η/Ε παραγόµενης από Α/Γ και η ταµίευσή του σε τεχνητές 

λίµνες κατασκευασµένες σε υψόµετρο το οποίο είναι ικανό να τροφοδοτήσει 

υδροηλεκτρικό σταθµό. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται  όταν η παραγόµενη Η/Ε είναι 

µεγάλη. (ΥΠΕΚΑ,2012c)   

 Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σε κάποιες περιοχές της χώρας µας όπως 

είναι η Κρήτη, η Εύβοια και τα νησιά έχει παρατηρηθεί άνοδος της εγκατεστηµένης 

ισχύος από Α/Γ, οπότε καλό θα ήταν να µελετήσουµε τόσο τα πλεονεκτήµατα αυτής 

της τόσο διαδεδοµένης µορφής ΑΠΕ όσο και τα µειονεκτήµατα της.   

 

Πλεονεκτήµατα της Αιολικής Ενέργειας 

• Χρησιµοποιεί ως ‘’ καύσιµη’’ ύλη τον άνεµο που αποτελεί µια δωρεάν και 

ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. 

• Βρίσκεται στο στάδιο της τεχνολογικής ωριµότητας και εποµένως πρόκειται για µια 

τεχνολογία που θεωρείται οικονοµικά ανταγωνιστική.  

• Πρόκειται για µια µορφή ενέργειας φιλική προς το περιβάλλον η οποία προστατεύει 

τον πλανήτη µας. Κι αυτό διότι κάθε µία κιλοβατώρα που παράγεται από τον άνεµο 

αντικαθιστά µία κιλοβατώρα που παράγεται από συµβατικούς σταθµούς, χωρίς 

όµως να ρυπαίνει την ατµόσφαιρα µε αέρια του θερµοκηπίου. Οπότε είναι σε θέση 

να αντικαταστήσει τους συµβατικούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
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χωρίς επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον µε επικίνδυνους αέριους ρύπους , 

µονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, καρκινογόνα µικροσωµατίδια κ.α.   

• Ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη 

χώρα µας και την Ευρώπη γενικότερα. 

• Βοηθά στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήµατος µειώνοντας τις απώλειες 

µεταφοράς ενέργειας. (Μπινόπουλος και Χαβιαρόπουλος, 2006). 

 

Μειονεκτήµατα της Αιολικής Ενέργειας 

 Τα µειονεκτήµατα της αιολικής ενέργειας συνίστανται κυρίως σε προβλήµατα 

που παρουσιάστηκαν κατά την αρχή της εν λόγω τεχνολογίας τα οποία είτε εν µέρει 

είτε εξ’ ολοκλήρου ξεπεράστηκαν µε την τεχνολογική πρόοδο, καθώς και σε ‘’ φόβους - 

εικασίες’’ πολιτών που αποκρούστηκαν από σχετικές µελέτες. Πιο συγκεκριµένα τα 

µειονεκτήµατα της αιολικής ενέργειας – των εγκατεστηµένων αιολικών πάρκων είναι 

τα εξής: 

Ο θόρυβος, ο οποίος αποτελεί το µόνο ουσιαστικό πρόβληµα των ανεµογεννητριών. 

Ωστόσο, οι σύγχρονες ανεµογεννήτριες είναι µηχανές αρκετά αθόρυβες σε σχέση µε 

την ισχύ τους και γίνονται προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης. Πέρα όµως απ’αυτό 

υπάρχει νοµοθετική απαίτηση που απαγορεύει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε 

απόσταση µικρότερη των 500 µέτρων από κατοικηµένη περιοχή, έτσι θα λέγαµε ότι η 

ενόχληση των πολιτών γίνεται µικρότερη εφόσον βέβαια τηρούνται οι νοµοθετικές 

απαιτήσεις. Τέλος λέγεται ότι εάν πλησιάσεις ένα σύγχρονο αιολικό πάρκο ο θόρυβος 

του ίδιου του ανέµου είναι πολύ µεγαλύτερος από των θόρυβο των ανεµογεννητριών. 

Προβλήµατα ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών, τα οποία δηµιουργούνται είτε γιατί η 

Α/Γ λειτουργεί ως εµπόδιο µεταξύ ποµπού και δέκτη είτε γιατί παράγει η ίδια 

ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές. Είναι γεγονός ότι το πρόβληµα αυτό ήταν εντονότερο 

όταν οι Α/Γ είχαν µεταλλικά πτερύγια και έχει ελαχιστοποιηθεί σήµερα µε την 

παραγωγή Α/Γ µε συνθετικά πτερύγια που δεν επηρεάζουν την µετάδοση της 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Επιπλέον υπάρχει νοµοθεσία η οποία προβλέπει την 

προώθηση αδειοδότησης ενός αιολικού πάρκου µόνον εφόσον τηρούνται κάποιες 

ελάχιστες αποστάσεις από τηλεπικοινωνιακούς ή ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς. 

Επιπτώσεις στον πληθυσµό των πουλιών, το θέµα αυτό έχει συζητηθεί έντονα από 

διαφόρους φορείς όπως η Greenpeace και έχουν διεξαχθεί µελέτες στην Γερµανία, την 

Ολλανδία, τη ∆ανία και την Αγγλία οι οποίες έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι από 

τον συνολικό αριθµό πουλιών που σκοτώνονται ετησίως µόνο οι 20 θάνατοι οφείλονται 
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σε Α/Γ ενώ αντίστοιχα 1.500 θάνατοι οφείλονται στους κυνηγούς και 2.000 σε 

πρόσκρουση µε οχήµατα και τις γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.     

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω θα λέγαµε ότι τα πλεονεκτήµατα υπερτερούν των 

µειονεκτηµάτων, όπως συµβαίνει µε όλες τις ΑΠΕ, και το γεγονός αυτό σε συνδυασµό 

µε το πλούσιο αιολικό δυναµικό της χώρας µας δίνει στον τοµέα αυτό ιδιαίτερη 

σηµασία. Σηµασία για τη βιώσιµη ανάπτυξη, την εξοικονόµηση ενεργειακών πόρων, 

την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. 

(Μπινόπουλος και Χαβιαρόπουλος, 2006). 

 

3.4 Βιοενέργεια – Βιοµάζα 

 Με τον όρο βιοµάζα εννοούµε την ύλη που έχει βιολογική (οργανική)  

προέλευση και χρησιµοποιείται για την παραγωγή βιοενέργειας. Σύµφωνα µε την 

Οδηγία 2001/77/ΕΚ ‘’ Βιοµάζα είναι το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των προϊόντων, 

αποβλήτων και υπολειµµάτων που προέρχονται από τη γεωργία, (συµπεριλαµβανοµένων 

των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκοµία και τις συναφείς βιοµηχανίες, 

καθώς και το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των βιοµηχανικών και αστικών αποβλήτων.’’   

Εποµένως µιλάµε για  φυτικά και δασικά υπολείµµατα (καυσόξυλα, κλαδοδέµατα, 

άχυρα, πριονίδια, ελαιοπυρήνες, κουκούτσια), για ζωικά απόβλητα (κοπριά, άχρηστα 

αλιεύµατα), και για φυτά που καλλιεργούνται στις ενεργειακές φυτείες για να 

χρησιµοποιηθούν ως πηγή ενέργειας, καθώς επίσης και για τα αστικά απορρίµµατα και 

τα υπολείµµατα της βιοµηχανίας τροφίµων, της αγροτικής βιοµηχανίας και το 

βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των αστικών απορριµµάτων. Η βιοµάζα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί τόσο για την παραγωγή θερµικής όσο και για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και για την παραγωγή βιοκαυσίµων. (Ypeka, 2012d) Θα λέγαµε ότι ο τοµέας 

αυτός έχει ιδιαίτερη σηµασία από επιχειρηµατικής απόψεως σήµερα εν καιρώ κρίσης 

διότι µε την αύξηση της τιµής του πετρελαίου µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού έχει 

στραφεί στην χρήση βιοµάζας για θερµότητα εποµένως η γεωργική παραγωγή φυτών 

που χρησιµοποιούνται για βιοκαύσιµα φαίνεται να έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναµική, 

τα πιο συνήθη φυτά τα οποία καλλιεργούνται για την παραγωγή βιοµάζας είναι η 

κράµβη, το ζαχαροκάλαµο, ο σόργος, το καλάµι, κλπ. Επίσης επενδυτικό και 

επιχειρηµατικό ενδιαφέρον φαίνεται να παρουσιάζει και ο τοµέας της παραγωγής 

υγρών βιοκαυσίµων (βιοαιθανόλη, βιοντήζελ κλπ) κυρίως στα πλαίσια των πράσινων 

µεταφορών. Η σηµασία των βιοκαύσιµων σε ότι αφορά την ικανοποίηση των 

ενεργειακών αναγκών γίνεται ακόµα πιο εµφανής εάν αναλογισθούµε όπως έχει 
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αναφερθεί και νωρίτερα ότι περίπου το 51,5% της ηµερήσιας παραγωγής πετρελαίου 

διατίθεται για τις ανάγκες του κλάδου των µεταφορών. 

 

Βιοκαύσιµα 

 Σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/28/ΕΚ ‘’ Βιοκαύσιµα είναι τα υγρά ή αέρια καύσιµα 

κίνησης τα οποία παράγονται από βιοµάζα’’  και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τον Ν. 

3468/2006 Βιοκαύσιµα θεωρούνται τα ακόλουθα: 

� Το Βιοντίζελ, το πετρέλαιο δηλαδή βιολογικής προέλευσης. 

� Η Βιοαιθανόλη. 

� Το Βιοαέριο 

� Η Βιοµεθανόλη 

� Το Βιο –ΕΤΒΕ 

� ΤΟ Βιο –ΜΤΒΕ 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας θα αναφερθούµε λίγο πιο αναλυτικά µόνο στο 

βιοντίζελ που είναι και το πιο γνωστό και διαδεδοµένο βιοκαύσιµο. 

  Το Βιοντίζελ (FAME: fatty acid methyl ester) παράγεται από φυτικά έλαια, 

ζωικά λίπη, διάφορες ενεργειακές καλλιέργειες, φύκια, αλλά και ποικίλα 

ανακυκλωµένα λάδια.  Χρησιµοποιείται συνήθως σε κινητήρες µε καύσιµη ύλη του το  

πετρέλαιο κίνησης καθώς η χηµική του σύσταση είναι παραπλήσια µε αυτή του 

πετρελαίου. Είναι σε θέση να υποκαταστήσει το πετρέλαιο κίνησης στις µεταφορές µε 

ευεργετικές ιδιότητες στους κινητήρες, την ατµόσφαιρα, τον περιβάλλον και την 

οικονοµία. Επίσης χρησιµοποιείται και ως πρόσµεικτο στο πετρέλαιο κίνησης διότι έχει 

ευεργετικές ιδιότητες για τους κινητήρες και θεωρείται το καθαρότερο καύσιµο µετά το 

αέριο. Σήµερα οι νεώτερης τεχνολογίας ντιζελοκινητήρες, ανάλογα µε τις 

προδιαγραφές της χώρας, µπορεί να είναι σχεδιασµένοι και για καύση αυτούσιου 

βιοντίζελ, εφόσον επιβεβαιώνεται από τον κατασκευαστή. Υπάρχουν χώρες στις οποίες 

διατίθεται αυτούσιο βιοντίζελ, κανονικά, ως προϊόν, σε πρατήρια υγρών καυσίµων. 

 Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, το βιοντίζελ είναι προαναµεµειγµένο σε ένα 

µικρό ποσοστό σε όλες ανεξαίρετα τις ποσότητες του διατιθέµενου στη χώρα 

πετρελαίου κίνησης. Από τις αρχές του 2010 το ποσοστό αυτό έχει ανέλθει στο 6,5 % 

κατ’ όγκο. Υποχρέωση των πωλητών λιανικής για επισήµανση του ποσοστού ανάµειξης 

στο πετρέλαιο κίνησης υπάρχει µόνο όταν το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 7 %, βάσει 

των ορίων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών για οχήµατα που φέρουν 

ντιζελοκινητήρες για τη κίνησή τους. (ΥΠΕΚΑ ,2012d) 
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Σύµφωνα πάντα µε το ΥΠΕΚΑ τα πλεονεκτήµατα από την χρήση βιοκαυσίµων στον 

τοµέα των µεταφορών είναι τα ακόλουθα: 

� Βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις αστικές περιοχές, µείωση των εκποµπών 

αερίων θερµοκηπίου και κύρια του διοξειδίου του άνθρακα. 

� Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, την εισαγόµενη ενέργεια και τις 

εξωγενείς ενεργειακές πηγές. 

� ∆ηµιουργία νέων ευκαιριών για βιώσιµη αγροτική ανάπτυξη, ενίσχυση της 

περιφερειακής ανάπτυξης και αναθέρµανση της αγροτικής οικονοµίας. 

� ∆ηµιουργία µεταποιητικών και βιοµηχανικών µονάδων, νέων θέσεων εργασίας 

και επενδυτικών ευκαιριών στον τοµέα της παράγωγης βιοκαυσίµων. 

� Αύξηση του ποσοστού διείσδυσης της ελληνικής προστιθέµενης αξίας στο 

παραγόµενο προϊόν, συναλλαγµατικό όφελος και βελτίωση του ισοζυγίου 

εξαγωγών. 

� Συµβολή στην επίτευξη των στόχων για εξοικονόµηση ενέργειας,  

διαφοροποίησης ενεργειακών πόρων και ασφάλειας εφοδιασµού καύσιµων. 

 

3.5 Υδροηλεκτρική Ενέργεια  

 Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια (Υ/Ε) είναι η ενέργεια η οποία στηρίζεται στην 

εκµετάλλευση και τη µετατροπή της δυναµικής ενέργειας του νερού των λιµνών και της 

κινητικής ενέργειας του νερού των ποταµών σε ηλεκτρική ενέργεια. (ΥΠΕΚΑ ,2012e) 

Οι σταθµοί παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας κατανέµονται βάσει της ισχύος στις 

εξής κατηγορίες:  Υδροηλεκτρικός Σταθµός (>10MW), µικρό υδροηλεκτρικό 

(<10MW), µίνι υδροηλεκτρικό (< 500kW) και µικρό υδροηλεκτρικό (<100 kW). 

(ICAP, 2009b) 

 Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την αποθήκευση 

της υδροηλεκτρικής ενέργειας η οποία προϋποθέτει κατασκευή µεγάλων φραγµάτων 

και ταµιευτήρων, γεγονός που αποτελεί και το βασικό µειονέκτηµα αυτού του είδους 

των σταθµών λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αν και το ΥΠΕΚΑ αναφέρει ως 

χαρακτηριστικό παράδειγµα την λίµνη  Πλαστήρα, όπου το µειονέκτηµα της 

κατασκευής της αντισταθµίστηκε από το πλεονέκτηµα δηµιουργίας υγροβιότοπου και 

άρα πόλου τουριστικής έλξης για την περιοχή µε ταυτόχρονες αρδευτικές δυνατότητες.  

 Τα Μικρής κλίµακας Υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ) από την άλλη είναι κυρίως 

"συνεχούς ροής" και εποµένως δεν απαιτούν φράγµατα οπότε δεν έχουν το µειονέκτηµα 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ένας µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός αποτελεί ένα 

έργο απόλυτα συµβατό µε το περιβάλλον, καθώς το σύνολο των επιµέρους 
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παρεµβάσεων στην περιοχή εγκατάστασης του έργου µπορεί να ενταχθεί αισθητικά και 

λειτουργικά στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τους τοπικούς 

πόρους  

 Η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας δεν χαρακτηρίζεται από καµία ευελιξία 

κι αυτό διότι η διαθεσιµότητα και τα επίπεδα εκµετάλλευσης της ενέργειας αυτής 

εξαρτώνται τόσο από τις κλιµατολογικές συνθήκες και εποµένως των όγκο των 

υδάτινων µαζών όσο και από την µορφολογία τους εδάφους. (ICAP,2009b)  

 

3.6 Γεωθερµική Ενέργεια 

 Γεωθερµική ενέργεια ονοµάζεται η θερµική ενέργεια που προέρχεται από το 

εσωτερικό της γης και εµφανίζεται µε µορφή νερού ή ατµού.  

 Πρόκειται για µια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας η οποία 

χαρακτηρίζεται ως ήπια και µπορεί µε τα σηµερινά τεχνολογικά δεδοµένα να 

χρησιµοποιηθεί τόσο για θέρµανση και ψύξη όσο και για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η γεωθερµία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον µε βλαβερούς ρύπους και 

προσφέρει ενέργεια χαµηλού κόστους.  

 Η θερµοκρασία του νερού ή του ατµού, ποικίλει από περιοχή σε περιοχή, ενώ 

συνήθως κυµαίνεται από 25ο C µέχρι 360ο C. Στις περιπτώσεις που έχουµε υψηλή 

θερµοκρασία (πάνω από 150ο C), η γεωθερµική ενέργεια χρησιµοποιείται κυρίως για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η γεωθερµία παγκοσµίως 

χρησιµοποιείται για θερµοκήπια, υδατοκαλλιέργειες και για τηλεθέρµανση. 

 Στη Ελλάδα η χρήση της γίνεται αποκλειστικά για θερµικές εφαρµογές και το 

σηµείο στο οποίο θα έπρεπε να επικεντρωθούµε ως χώρα ή και ως επιχειρηµατική 

προοπτική,  είναι η δυνατότητα θερµικής αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού των 

άνυδρων νησιών µας η οποία θα ήταν οικονοµικότερη από τον εφοδιασµό των νησιών 

αυτών µε πόσιµο νερό µέσω κατάλληλων πλοίων όπως γίνεται σήµερα. Εξάλλου η 

Ελλάδα είναι µια χώρα µε πλούσιο σε γεωθερµική ενέργεια υπέδαφος κυρίως κατά 

µήκος του ηφαιστειακού τόξου Νοτίου Αιγαίου  (Μήλος, Νίσηρος, Σαντορίνη). 

(ΥΠΕΚΑ, 2012f)  
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3.7Λόγοι Στροφής της Ελλάδας στις ΑΠΕ. 

 Αφού αναφέραµε τα κυριότερα είδη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ήρθε 

η ώρα να µελετήσουµε τον λόγο για τον οποίο γίνεται τόση κουβέντα γύρω από τις 

ΑΠΕ και εάν υπάρχουν κάποιοι λόγοι που υπαγορεύουν και στην Ελλάδα να στραφεί 

σε αυτού του είδους την µορφή ενέργειας.  

 Ο πρώτος και βασικότερος λόγος για την στήριξη και προώθηση των ΑΠΕ στην 

Ελλάδα είναι η συνεχής αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα µας η 

οποία το 2007  ήταν 53.750 GWh και το 2020 προβλέπετε να ξεπεράσει τα 80.000 

GWh διαγράφοντας τάση για συνεχόµενη αύξηση. (Μυλωνάς,2008). Συνάρτηση της 

συνεχόµενης αύξησης της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια και εάν υποθέσουµε ότι 

αυτή καλύπτεται από παραγωγή µε καύση ορυκτών καυσίµων είναι η δυσµενής 

συνέπεια της υπερθέρµανσης του πλανήτη διότι η καύση ορυκτών εκπέµπει CO2 και το 

CO2 µαζί µε άλλα αέρια δηµιουργούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου µε καταστροφικές 

συνέπειες για τον πλανήτη.  

Ο δεύτερος λόγος είναι η δέσµευση της χώρας µας στα πλαίσια τα Σχεδίου ∆ράσης 20-

20-20. Το σχέδιο αυτό που απορρέει από την Οδηγία 2009/28/ΕΚ προβλέπει διείσδυση 

των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020.  

Συγκεκριµένα για το σύνολο των Κρατών-Μελών της Ε.Ε µέχρι το 2020 προβλέπει τα 

εξής: 

α) 20% µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου σε σχέση µε τα επίπεδα 

του 1990 σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/29/ΕΚ,   

β) 20%  διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/28/ΕΚ και   

γ) 20% εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας.   

Ειδικά για την Ελλάδα, ο στόχος για τις εκποµπές αερίων ρύπων του θερµοκηπίου είναι 

µείωση κατά 4% στους τοµείς εκτός εµπορίας σε σχέση µε τα επίπεδα του 2005 και 

18% διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση.(ΥΠΕΚΑ,2012a) 

 Ωστόσο µε το Ν. 3851/2010  η ελληνική κυβέρνηση  προχώρησε στην αύξηση 

του εθνικού στόχου συµµετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 

20%, ο οποίος και εξειδικεύεται σε 40% συµµετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 

20 %  σε ανάγκες θέρµανσης-ψύξης και 10 % στις µεταφορές όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω διάγραµµα:  
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∆ιάγραµµα 7: ∆ιείσδυση των ΑΠΕ στο Ενεργειακό Ισοζύγιο της Ελλάδας (Στόχος 

2020) 

   Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 

 Ο τρίτος λόγος αφορά το κόστος των δικαιωµάτων εκποµπής ρύπων. Ως 

γνωστόν η Ελλάδα συµµετέχει στο σύστηµα ETS (Emissions Trading Scheme) 

σύµφωνα µε το οποίο κατανέµονται κατόπιν κάποιας διαπραγµατεύσεως µε το 

υπουργείο δωρεάν δικαιώµατα εκποµπής ρύπων στις ρυπογόνες επιχειρήσεις, τα οποία 

τις επιτρέπουν την εκποµπή ρύπων µέχρις ενός σηµείου. Οι ηλεκτροπαραγωγοί 

µπορούν να αγοράσουν εκ των προτέρων επιπλέον άδειες έναντι του ποσού των 7-10€ 

ανά τόνο ρύπων. Εάν το παραβούν καλούνται να πληρώσουν πρόστιµο 100€. Το 

σύστηµα αυτό ισχύει έως και σήµερα,2012. Από το 2013 καταργούνται τα δωρεάν 

δικαιώµατα εκποµπής ρύπων και οι εταιρείες θα υποχρεούνται να τα προµηθεύονται µε 

κόστος που θα καθορίζεται από δηµοπρασία και υπολογίζεται να ανέλθει στα 25-50€ 

ανά τόνο εκποµπής.  Εποµένως εάν η Ελλάδα διατηρήσει την υπάρχουσα δοµή 

ηλεκτροπαραγωγής θα καλείται να πληρώνει για την ∆ΕΗ 1,5 -3 δις € ετησίως για 

δικαιώµατα εκποµπής ρύπων. Ωστόσο ακόµη κι αν τελικά γίνει η αποκρατικοποίηση 

της ∆ΕΗ και το ανωτέρω κόστος δεν το επιβαρυνθεί το ελληνικό κράτος θα το 

επιβαρυνθεί ο έλληνας καταναλωτής εφόσον η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

λιγνίτη θα φθάσει τα 60€/MWh από 25 €/MWh που είναι σήµερα και από φυσικό αέριο 

τα 50 €/MWh από 32 €/MWh ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά 

πάρκα θα κυµαίνεται  στα 35-40 €/MWh από 42€/MWh. (Μυλωνάς , 2008). 
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 Ο τέταρτος λόγος είναι το όλο και µειούµενο κόστος εγκατάστασης των ΑΠΕ 

τόσο λόγω της τεχνολογικής προόδου όσο και λόγω των οικονοµιών κλίµακας. Το 

γεγονός αυτό εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε µείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Φ/Β στα 70€/MWh έως το 2020  (που είναι τα ακριβότερα). 

 Ο τελευταίος και πολύ σηµαντικός λόγος στροφής προς τις ΑΠΕ είναι η 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η πράσινη ανάπτυξη µπορεί να δηµιουργήσει 

250.000 – 400.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2020 εφόσον γίνουν οι απαραίτητες 

ενέργειες και επενδύσεις που θα εγγυηθούν την επαρκή ανάπτυξη συγκεκριµένων 

τεχνολογιών. Από τον αριθµό των ανωτέρω θέσεων υπολογίζεται ότι κάποιες θα 

αφορούν θέσεις πλήρους απασχόλησης στον τοµέα των ΑΠΕ και κάποιες θα αφορούν 

έµµεσες θέσεις που θα δηµιουργηθούν λόγω της πράσινης ανάπτυξης (Ψωµάς , 2009)   

 

3.8 Το Νοµοθετικό Πλαίσιο των ΑΠΕ στην Ελλάδα. 

 Στην Ελλάδα ο Ν. 2244/1994 εισήγαγε το σύστηµα εγγυηµένων τιµών Feed In 

Tariffs  στην αγορά των ΑΠΕ. Όπως θα εξεταστεί αναλυτικότερα παρακάτω ο 

µηχανισµός εγγυηµένων σταθερών τιµών (Feed In Tariff) παρέχει µακροχρόνια 

συµβόλαια πώλησης µε σταθερή και εγγυηµένη αποζηµίωση ανά µονάδα παραγόµενης 

ενέργειας και αποτελεί τον µηχανισµό στήριξης των ΑΠΕ που ισχύει σήµερα στην 

χώρα µας. Ο ανωτέρω νόµος λοιπόν καθόριζε για την περίοδο 1994-2006 µια σταθερή 

τιµή ίση µε το 90% του γενικού τιµολογίου µέσης τάσης για την παραγόµενη ενέργεια 

από ΑΠΕ στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (µε µια µικρή διαφοροποίηση για τα Μη 

διασυνδεδεµένα Νησιά)  και µάλιστα υποχρέωνε την ∆ΕΗ να αγοράζει την παραγόµενη 

ενέργεια στο σύνολό της.  Ακολούθησε ο Ν. 2773/1999 ο οποίος διατήρησε το ύψος 

των επιδοτήσεων και καθόρισε ως χρονικό διάστηµα ισχύς τους τα 12 έως 20 έτη και ο 

Ν. 3468/2006 που διαχωρίζει το σύστηµα FIT ανάλογα µε την τεχνολογία παραγωγής. 

Κατόπιν εκδίδεται ο Ν. 3734/2009 που προβλέπει διαφοροποιηµένο σύστηµα FIT για 

την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Φ/Β σταθµούς µε πρόβλεψη µείωσης των 

επιδοτήσεων όσο θα βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής. Ακολουθεί ο Ν. 3851/2010 

που ενσωµατώνει στο ελληνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΚ και επιφέρει 

αλλαγές τόσο στον Ν. 3468/2006 όσο και στον Ν. 3734/2009.  
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Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα η Οδηγία 2009/28/ΕΚ προβλέπει για το σύνολο 

των κρατών µελών της Ε.Ε τα ακόλουθα: 

� Ευρωπαϊκό Στόχο 20% συµµετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας µέχρι το 2020, συµπεριλαµβανοµένου 10% στις µεταφορές. 

� Αξιοποίηση των ΑΠΕ σε όλες τις ενεργειακές χρήσεις όπως θέρµανση, ψύξη, 

µεταφορές, βιοκαύσιµα. 

� Ο στόχος εξειδικεύεται σε εθνικό επίπεδο µε βάσει το ΑΕΠ και στην Ελλάδα 

διαµορφώνεται στο 18%. 

� Προτείνει εµπορία εγγυήσεων προέλευσης και δυνατότητα διατήρησης των 

εθνικών συστηµάτων υποστήριξης (Feed – in – Tariffs). 

� Υποχρεώνει τα κράτη µέλη να διαµορφώσουν το δικό τους Εθνικό Σχέδιο 

∆ράσης. 

 Η  Ελλάδα όµως µε τον Ν.3851/2010 ‘ ’Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες 

διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής’’ ΦΕΚ Α΄85 αυξάνει τον εθνικό στόχο συµµετοχής των ΑΠΕ στην 

τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, ο οποίος και εξειδικεύεται σε 40% συµµετοχή 

των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20 %  σε ανάγκες θέρµανσης-ψύξης και 10 % στις 

µεταφορές. Παράλληλα εκδίδει το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ που αποτελεί 

εργαλείο ενεργειακού σχεδιασµού για τη επίτευξη του ανωτέρω στόχου.  Επίσης 

εκδίδεται και η Υ.Α 19598/1-10-2010 ΦΕΚ 1630 Β΄11-10-2010 που αφορά την 

‘’ Επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος για την κατανοµή της στον χρόνο 

µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ’’ .   

 Ουσιαστικά η Οδηγία 2009/28/ΕΚ, ο Ν. 3851/2010 και η Υ.Α 19598 που τον 

συνοδεύει αποτελούν σήµερα το νοµοθετικό πλαίσιο πολιτικής και προώθησης των 

ΑΠΕ στην Ελλάδα. Τέλος είναι σε ισχύ το «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης 

Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις», του οποίου οι διατάξεις 

συµπληρώθηκαν  µε την  Υ.Α 18513/20-9-10 ΦΕΚ Β΄/20-9-10 το οποίο δίνει την 

δυνατότητα σε οικιακούς καταναλωτές και µικρές επιχειρήσεις να τοποθετούν µικρά 

φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος έως 10 kWp. Το πρόγραµµα αυτό προβλέπει 

ενίσχυση µε την µορφή επιδότησης (FIT) προκειµένου ο επενδυτής να κάνει γρήγορη 

απόσβεση και έτσι δίνονται κίνητρα για όλο και µεγαλύτερη ιδιωτική συµµετοχή στην 

επίτευξη του στόχου 20% στην τελική κατανάλωση ενέργειας µέχρι το 

2020.(ΥΠΕΚΑ,2011) 
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 Η τιµολόγηση της ενέργειας από ΑΠΕ σήµερα γίνεται µε βάση τον Ν.3851/2010 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, όπου παρουσιάζονται οι ισχύουσες τιµές 

αποζηµίωσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ανά τεχνολογία (δεν 

αναφέρονται τα ΦΒ>10 kW): 

Πίνακας 4: Τιµολόγηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ βάσει του Ν. 3851/2010 

 

      Ν. 3851/2010 ΦΕΚ Α΄85/4-6-2010 

 Όσον αφορά στην τιµολόγηση ενέργειας που παράγεται από Φ/Β συστήµατα σε 

κτίρια  σύµφωνα µε το ‘’ Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε 

κτηριακές εγκαταστάσεις’’ η τιµολόγηση της ορίζεται σε 0,55 Ευρώ/kWh για τις 

συµβάσεις που συνάπτονται τα έτη 2009 – 2011 και προβλέπεται µείωση κατά 5% 

ετησίως για τις Συµβάσεις που συνάπτονται το διάστηµα από 1.1.2012 µέχρι  και 

31.12.2019. Επίσης για τις ΦΒ εγκαταστάσεις >10kW η τιµολόγηση γίνεται σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στον Ν. 3734/2009.  

 Ωστόσο,  οι τιµές αυτές έχουν αναπροσαρµοστεί βάσει των πρόσφατων 

Υπουργικών Αποφάσεων Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/31.01.2012 “Τιµολόγηση ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθµούς” και 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266/31.01.2012 “Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος 
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Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε 

δώµατα και στέγες κτιρίων” µε τις οποίες υπήρξε µείωση του ύψους του FIT για τους 

νεοεισερχόµενους, πέραν της ήδη προβλεπόµενης αυτόµατης απoµείωσης. H µείωση 

12,5% σε σχέση µε τις τιµές του N.3734/2009, κρίθηκε εύλογη λόγω της µείωσης του 

κόστους εγκατάστασης των συστηµάτων την τριετία 2009-2011. Στους παρακάτω 

πίνακες παρουσιάζονται οι νέες τιµές των ΦΒ εγκαταστάσεων µε βάση τις ανωτέρω 

Υ.Α.Π.Ε. (Τσαλέµης κ.α. 2012)  

Πίνακας 5: Τιµολόγηση ενέργειας  ΦΒ εγκαταστάσεων >=10kW. 

 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266/31.01.2012 ΦΕΚ Β΄97 

 

Πίνακας 6: Τιµολόγηση ενέργειας ΦΒ εγκαταστάσεων <=10kW (Πρόγραµµα στις 
Στέγες). 

 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266/31.01.2012 ΦΕΚ Β΄ 97 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ανωτέρω τιµές αφορούν νέες εγκαταστάσεις και 

τουλάχιστον µέχρι και σήµερα δεν έχει ισχύσει κάποια αναδροµική µείωση των τιµών 

FIT στα ήδη υπάρχοντα συµβόλαια.  
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3.9 Η σηµερινή κατάσταση – Η εγκατεστηµένη Ισχύς των ΑΠΕ στην Ελλάδα. 

 Παρά την δυσµενή οικονοµική συγκυρία και αβεβαιότητα στην οποία βρίσκεται 

η χώρα µας τα τελευταία δύο κυρίως χρόνια, η αγορά των ΑΠΕ έχει ακολουθήσει 

αναπτυξιακή πορεία κυρίως µε ιδιωτική πρωτοβουλία ανεξάρτητων παραγωγών που 

αξιοποίησαν το σύστηµα των εγγυηµένων τιµών και τις επιδοτήσεις κεφαλαίου, όπως 

θα δούµε παρακάτω. Ωστόσο οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι δεν έχει αξιοποιηθεί το 

σύνολο του διαθέσιµου δυναµικού της Ελλάδας, το οποίο ως γνωστόν είναι τεράστιο. 

Τα έτη 2011 και 2012 ήταν πολύ καλά από άποψη επενδύσεων σε ΑΠΕ. 

   Συγκεκριµένα όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 8 παρακάτω η νέα αιολική 

ισχύς που εγκαταστάθηκε µέσα στο 2011 ήταν περίπου 344 MW και έτσι το σύνολο της 

αιολικής ισχύος στα τέλη του 2011 ανήλθε 1.383 MW ενώ µέχρι τον Μάρτιο του 2012 

εγκαταστάθηκαν επιπλέον 4,84MW και συνολικά έφθασε τα 1.387,84MW. 

(ΛΑΓΥΕ,2012). Επίσης σήµερα υπάρχουν σε ώριµο κατασκευαστικό στάδιο πρόσθετα 

αιολικά πάρκα ισχύος περί τα 220 ΜW. Για την επίτευξη του στόχου του 2020 

απαιτείται ετησίως η εγκατάσταση περίπου 650 MW όπως θα δούµε και παρακάτω. Οι 

επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο 2011 για αιολικά πάρκα, τόσο για τα 

ολοκληρωµένα όσο και για αυτά που βρίσκονται σε κατασκευαστικό στάδιο ανήλθαν 

σε 700 εκατοµµύρια ευρώ. (Τσαλέµης κ.α. 2012)  

 Όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά, έχουµε την τύχη να διαθέτουµε στοιχεία µέχρι 

και τον Σεπτέµβριο του 2012 τα οποία δείχνουν συνταρακτική άνοδο µε την συνολική 

εγκατεστηµένη ισχύ προοδευτικά από το 2009-2010-2011 έως τον Σεπτέµβριο του 2012 

να κινείται ως εξής: 53MW, 153MW, 439MW και 1.333,40 MW  αντίστοιχα. 

(ΛΑΓΥΕ,2012 & ΣΕΦ 2012a) Το ύψος των επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν 

αντιστοιχούν σε 1,1 δις Ευρώ. (Τσαλέµης κ.α. 2012) 

 Τέλος εξίσου θετικό είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον και για τις υπόλοιπες 

µορφές ΑΠΕ όπως η Βιοµάζα και τα Μικρά υδροηλεκτρικά, των οποίων η 

εγκατεστηµένη ισχύς τον Μάρτιο του 2012 ανήλθε στα 45 και 205 MW  αντίστοιχα. 

(ΛΑΓΥΕ,2012) 

 Συνολικά, η εγκατεστηµένη ισχύς όλων των ΑΠΕ στην χώρα µας σήµερα 

ανέρχεται περίπου στα  3.000 MW (µη συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων Υ/Η) εάν 

λάβουµε υπόψη µας τα στοιχεία της ΛΑΓΥΕ µέχρι τον Μάρτιο του 2012 και του ΣΕΦ 

µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2012. 
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∆ιάγραµµα 8: Εγκατεστηµένη Ισχύς Μονάδων ΑΠΕ σε Λειτουργία στο ∆ιασυνδεµένο 
Σύστηµα 2003-2012.  
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Συγκεκριµένα η αγορά των Φωτοβολταϊκών που παρουσιάζει µεγάλο επιχειρηµατικό 

ενδιαφέρον έχει την εξής εικόνα: 

 

∆ιάγραµµα 9: Η Πορεία της ελληνικής αγοράς Φωτοβολταϊκών  

                   Πηγή : ΣΕΦ 2012a 

(Σηµειώνεται ότι παρατηρείται µια µικρή απόκλιση ως προς τα στοιχεία των ετών 2010 
& 2011 µεταξύ ΛΑΓΥΕ και ΣΕΦ η οποία ενδεχοµένως να οφείλεται στον τρόπο 
καταµέτρησης διότι κάποιοι φορείς µετρούν τα εγκατεστηµένα και κάποιοι τα 
διασυνδεδεµένα και λειτουργούντα συστήµατα). 
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3.10 Η Πορεία των ΑΠΕ προς τον στόχο του 2020. 

 Σχετικά µε τον στόχο της εξέλιξης της εγκατεστηµένης ισχύος των ΑΠΕ έως το 

2020 για τον οποίο έχει δεσµευτεί η ελληνική κυβέρνηση αυτός παρουσιάζει την εξής 

εικόνα: 

Πίνακας 7: Πορεία των ΑΠΕ προς τον στόχο του 2020. 

           Πηγή: ΥΠΕΚΑ, 2011 - Τσαλέµης κ.α. 2012 – Ιδία Επεξεργασία 

 Σηµειώνεται ότι στον επιδιωκόµενο στόχο των Φ/Β του 2020 δεν 

συµπεριλαµβάνεται η παραγόµενη ενέργεια που εγχέεται στο δίκτυο ως αποτέλεσµα 

του ‘’ Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτηριακές 

εγκαταστάσεις’’ ισχύος <10kWp, (ΥΠΕΚΑ,2011), ενώ στα στατιστικά εγκατεστηµένης 

ισχύος συµπεριλαµβάνεται.  

Τεχνολογία Εγκατεστηµένη 

Ισχύς 2012 (MW) 

Ενδιάµεσος 

Στόχος 

2014(MW) 

Επιδιωκόµενος 

Στόχος 2020 (MW) 

Αιολικά (χερσαία) 1.387,84 4.000 7.500 

Μικρά Υ/Η  205 300 350 

Μεγάλα Υ/Η περίπου 3.018 3.400 4.300 

Φωτοβολταϊκά 1.333,40 1.500 2.200 

Εγκαταστάσεις από 
επαγγελµατίες αγρότες 
της περίπτωσης (β) της 
παρ.6 του άρθ.15 του 
ν.3851/2010 
 

 500 750 

Λοιπές Εγκαταστάσεις  1.000 1.450 

Βιοµάζα 45 200 350 

Γεωθερµία 0 - 120 

Ηλιοθερµικά –  

Κατοπτρικά Ηλιακά 

(CSP) 

0 120 250 

Σύνολο 5.989,24   15.070 
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Συγκεκριµένα τα 1.333,40 MW ισχύς των Φ/Β αναλύονται ως εξής:   

Πίνακας 8: Συνολική Εγκατεστηµένη Ισχύς ΦΒ έως τον Σεπτέµβριο 2012. 

 

                  Πηγή: ΣΕΦ 2012a 

  Το µεγαλύτερο κοµµάτι των ΑΠΕ κατέχουν τα χερσαία αιολικά (καθώς δεν 

έχουν αναπτυχθεί καθόλου τα θαλάσσια) και τα µεγάλα Η/Υ που διαχειρίζεται η ∆ΕΗ. 

Τα φωτοβολταϊκά φαίνεται να είναι σε θέση να επιτύχουν τον στόχο εάν συνεχίσουν να 

κινούνται µε τον τρέχοντα ρυθµό, στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε 

Μελέτη του ΙΟΒΕ για το 2011 το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον για Φ/Β αρκεί για να 

καλύψει τον στόχο. Οι τοµείς που υστερούν δραµατικά είναι αυτοί της γεωθερµίας, 

παρά το πλούσιο γεωθερµικό υπόβαθρό της Ελλάδας και των ηλιοθερµικών 

συστηµάτων.    

 Είναι προφανές ότι προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020 απαιτούνται  

υψηλοί  βαθµοί ανάπτυξης κυρίως στα χερσαία αιολικά και τα Φ/Β, καθώς και µια 

σχετική κινητικότητα στα ηλιοθερµικά συστήµατα (συγκεντρωτικές ηλιοθερµικές 

τεχνολογίες) και στην γεωθερµία. Οπότε εκ πρώτης θα λέγαµε ότι αποτελούν πρόσφορα 

επιχειρηµατικά πεδία.  

 Η επιδιωκόµενη συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των 15.000 MW το 2020 

φαίνεται να καλύπτει επαρκώς την επιδιωκόµενη διείσδυση των ΑΠΕ στην 

ηλεκτροπαραγωγή κατά 40% καθώς η εγκατεστηµένη ισχύς των 15.000 MW 

αντιστοιχεί σε παραγόµενη ισχύ περίπου 5.000 MW. (θεωρούµε ότι ο Συντελεστής 

Παραγωγής των ΑΠΕ = Παραγόµενη Ισχύς/ Εγκατεστηµένη Ισχύς ισούται µε 0,3 

περίπου). (Χριστοφόρου,2012).  

 

3.11 Συγκεντρωτικές Ηλιοθερµικές Τεχνολογίες (CSP). 
 
 Πρόκειται για τεχνολογίες που συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία µε µεγάλα 

κάτοπτρα και την εστιάζουν σε έναν απορροφητή, τη µετασχηµατίζουν σε θερµική 

ενέργεια και εν συνεχεία σε ηλεκτρική.  

 Έχουν το πλεονέκτηµα της θερµικής αποθήκευσης ενέργειας (Thermal Energy 

Storage) για µελλοντική χρήση γεγονός που παράλληλα επιτρέπει στο δίκτυο να 

απορροφήσει µεγαλύτερα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας από τις υπόλοιπες ΑΠΕ. Ακόµη 

δύναται να λειτουργήσουν ως υβριδικά συστήµατα µε συµβατικά καύσιµα. Εν συντοµία 
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αυτό που κάνουν οι Συγκεντρωτικές Ηλιοθερµικές Τεχνολογίες είναι το εξής: κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι µεγάλη εάν η παραγωγή 

ξεπεράσει την ζήτηση αποθηκεύουν την επιπλέον ενέργεια ως θερµική για να 

καταναλωθεί όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια εφόσον µετατραπεί σε ηλεκτρική. Σε 

περίπτωση όµως που η αποθηκευµένη ενέργεια δεν επαρκεί για την κατανάλωση το 

σύστηµα ως υβριδικό δουλεύει αυτόµατα µα συµβατικά καύσιµα. Το γεγονός αυτό 

κάνει πολύ ελκυστικό το ενδεχόµενο να εφαρµοστεί η τεχνολογία CSP στα ελληνικά 

νησιά όπου το 84% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από καύση πετρελαίου ενώ 

µόνο το 16% από ΑΠΕ. Ακόµη ένα επιπλέον δυνατό χαρακτηριστικό των τεχνολογιών  

CSP είναι η αποδοτική και σε µεγάλη κλίµακα µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε 

ηλεκτρική ενέργεια.  

 Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ηλιοθερµικών συγκεντρωτικών συστηµάτων οι 

σηµαντικότερες των οποίων είναι τα κυλινδροπαραβολικά συστήµατα (Parabolic 

Troughs), οι πύργοι (Towers) και οι παραβολικοί δίσκοι (Parabolic Dishes) µε βασικό 

µειονέκτηµα το υψηλό κόστος τουλάχιστον µε τα σηµερινά δεδοµένα.   

 Στην Ελλάδα σήµερα δεν λειτουργούν Συγκεντρωτικές Ηλιοθερµικές 

Τεχνολογίες. Ωστόσο η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) µέσα στο 2011 ανακοίνωσε 

την αδειοδότηση µικρών µονάδων CSP συνολικής ισχύος 124 MW σε διάφορες 

περιοχές της χώρας και µεγάλων µονάδων (25-70 MW) στην Κρήτη συνολικού 

µεγέθους περίπου 243 MW. (Χριστοφόρου,2012). 

 

3.12 Οι Μηχανισµοί στήριξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα.  

 Τα σηµαντικότερα εργαλεία προώθησης των ΑΠΕ είναι τα ακόλουθα: Feed in 

Tariffs (FIT),Tradable Green Certificates (TGC), Σύστηµα Προσφορών (Tendering 

System), Επιδοτήσεις Επενδύσεων, Φοροαπαλλαγές και Περιβαλλοντικοί Φόροι.  Το 

σύστηµα Feed-In-Tariffs (FIT) αποτελεί το συνηθέστερο εργαλείο προώθησης των 

ΑΠΕ κυρίως µέσα στους κόλπους της Ευρώπης. Το ακόλουθο σχήµα µας δείχνει 

συγκεκριµένα την κατάσταση που επικρατεί στον ευρωπαϊκό χώρο από άποψη 

εργαλείων προώθησης ΑΠΕ όπου φαίνεται καθαρά η αποκλειστική εφαρµογή των FIT 

στην χώρα µας: 
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Σχήµα 1: Οι Μηχανισµοί Στήριξης των ΑΠΕ στον ευρωπαϊκό χώρο. 

 

Πηγή: (Ragwitz et al., 2010) 

 Σύµφωνα µε το σύστηµα FIT η εκάστοτε δηµόσια επιχείρηση ηλεκτρισµού είναι 

υποχρεωµένη να αγοράζει την ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ σε µία 

προκαθορισµένη τιµή ανά kWh. Από την άλλη ο παραγωγός των ΑΠΕ λαµβάνει ένα 

σταθερό ποσό για ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα για κάθε  kWh που πουλάει 

το οποίο καθορίζεται από το κράτος. Οι τιµές ανά kW που ισχύουν στην ελληνική 

αγορά ΑΠΕ απορρέουν από την ελληνική νοµοθεσία όπως αναλύθηκε παραπάνω. 

 

3.13 Σύστηµα FIT στην Ελλάδα σήµερα.  

 Οι πληρωµές της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην χώρα µας 

γίνεται µέσω ενός Ειδικού Λογαριασµού, που δηµιουργήθηκε µε τις διατάξεις του 

άρθρου 40 του Ν. 2773/1999, τον οποίο διαχειρίζεται ο Λειτουργός της Αγοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.).  Σηµειώνεται ότι ο ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προέκυψε µετά 

από τον διαχωρισµό της πρώην ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε (∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος 
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µεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) σε  Α∆ΜΗΕ Α.Ε (Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και ΛΑΓΗΕ Α.Ε.  

Βασικά έσοδα του Λογαριασµού αυτού αποτελούν: 

1. Οι πληρωµές που καταβάλουν οι προµηθευτές για την ενέργεια που παράγεται από 

Α.Π.Ε. στο Σύστηµα.  

2.Οι πληρωµές που καταβάλουν οι προµηθευτές των µη διασυνδεδεµένων νησιών 

(Μ∆Ν) για την ενέργεια που παράγεται από Α.Π.Ε. στα Μ∆Ν. 

3. Τα έσοδα που προέρχονται από το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ που µετονοµάστηκε σε 

ΕΤΜΕΑΡ.  

 Εποµένως θα λέγαµε ότι η χρηµατοδότηση του µηχανισµού στήριξης όπως έχει 

σχεδιαστεί στην Ελλάδα δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό. Το πρόβληµα που 

υπάρχει σήµερα και δικαιολογεί την ανησυχία που επικρατεί στην αγορά ΑΠΕ αφορά 

το γεγονός ότι σύµφωνα µε στοιχεία του ΛΑΓΗΕ ο Ειδικός Λογαριασµός παρουσίαζε 

στο τέλος του 2011 έλλειµµα 195 εκατ. €. και µάλιστα σύµφωνα µε το ΥΠΕΚΑ το 

έλλειµµα αυτό αναµένεται να ανέλθει στα 280 εκατ. € µέχρι το τέλος του 2012.  

 Για τον λόγο αυτό και προκειµένου αφενός να εξαλειφθεί το έλλειµµα έως το 

2014 και αφετέρου να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του µηχανισµού, έχει θεσπιστεί 

σειρά µέτρων που στόχο έχουν την εξάλειψη του ανωτέρω ελλείµµατος.  

Τα µέτρα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

� Πάγωµα νέων αδειοδοτήσεων.  

� Μεσοσταθµική αναπροσαρµογή του Ειδικού Τέλους ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλους 

ΑΠΕ) από 5,43€/MWh σε 9,32€/MWh για το πρώτο εξάµηνο του 2013. (ΡΑΕ 

2013).  

� Χρήση πόρων που προκύπτουν από τη δηµοπράτηση δικαιωµάτων εκποµπών. 

� Επιβολή ειδικού τέλους στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή, 

� Αξιοποίηση των  πρόσθετων πόρων που θα προέλθουν από µέρος του τέλους 

που καταβάλουν οι καταναλωτές ρεύµατος υπέρ της ΕΡΤ. 

� Επιβολή έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού καθ θερµότητας 

Υψηλής Απόδοσης (πλην των ΦΒ σταθµών του Ειδικού Προγράµµατος 

Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις) 

σύµφωνα µε τον Ν.4093/2012 
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Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω µέτρα κρίνονται επιτακτικότερα δεδοµένου ότι βάσει 

του Ν.3851/2010, ο ανωτέρω Ειδικός Λογαριασµός θα βαρύνεται στο µέλλον µε τις 

πληρωµές των εγγυηµένων τιµών της ενέργειας που παράγεται και από ΣΗΘΥΑ.               

(Τσαλέµης κ.α. 2012).  

 Τα ανωτέρω είναι και ο λόγος για τον οποίο στην αγορά Φωτοβολταϊκών παρά 

το γεγονός ότι η πορεία του κλάδου είναι ανοδική και το ενδιαφέρον των επενδυτών 

µεγάλο παρατηρείται µια διαφορά µεταξύ των αιτήσεων που γίνονται για εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών και των αιτήσεων που εγκρίνονται. Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 

10  πρώτο και χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι αυτό των ηλιακών στεγών όπου 

λόγω που συστήµατος FIT προσέλκυσαν µεγάλο αριθµό επενδυτών, συγκεκριµένα 

έγιναν 5.384 αιτήσεις το 2010 από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 888. Η ίδια κατάσταση 

επικρατεί και στα επίγεια φωτοβολταϊκά.    

 

∆ιάγραµµα 10: ∆ιαφορά µεταξύ αιτήσεων εγκατάστασης και εγκατεστηµένων µονάδων 

ΦΒ. 

                   Πηγή: (ΣΕΦ ,2011) 

 Μάλιστα υπάρχει η άποψη ότι ο στόχος του 2020 όσον αφορά στην 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατική δυναµικότητα της 

ελληνικής επικράτειας αλλά είναι ένας συγκρατηµένος στόχος προκειµένου να 

µπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να ικανοποιήσει το ύψος των επιδοτήσεων που θα 

απαιτηθούν.  

 Παρόλα αυτά σε θεωρητικό επίπεδο ο τρόπος µε τον οποίο έχει διαµορφωθεί η 

ελληνική αγορά ΑΠΕ µέσω των FIT θεωρείται βιώσιµος και αποτελεσµατικός διότι 

δίνει κίνητρα κυρίως σε µικρές οικιακές εγκαταστάσεις και βασίζει την χρηµατοδότησή 

του σε ανταποδοτικά τέλη και συγκεκριµένα στο πρώην Τέλος ΑΠΕ (Σαρτζετάκης, 

2011). Επιπλέον επιτυχής θεωρείται και η αυτόµατη αποµείωση των εγγυηµένων 
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σταθερών τιµών που αντανακλούν την µείωση του κόστους τεχνολογίας όπως 

συµβαίνει στην περίπτωση των ΦΒ. 

 Είναι εποµένως αντιληπτό ότι προκειµένου αφενός να αποφευχθεί µια 

κατάρρευση του κλάδου των ΑΠΕ λόγω υψηλών FIT που δεν µπορούν να 

υποστηριχθούν και αφετέρου να αφεθεί η ελληνική αγορά ΑΠΕ να ακολουθήσει την 

ανοδική πορεία που νοµοτελειακά θα ακολουθούσε δίχως περιορισµούς πρέπει να γίνει 

µια εξυγίανση του συστήµατος των επιδοτήσεων από πλευράς κυβέρνησης.  

 

3.14 Εµπόδια Ανάπτυξης της Αγοράς ΑΠΕ  

 Τα βασικά εµπόδια της περαιτέρω ανάπτυξης της αγοράς ΑΠΕ, πέρα από την 

οικονοµική κρίση και τις αδειοδοτικές διαδικασίες που απορρέουν από το σύστηµα 

FIT, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι η κατάσταση και ο σχεδιασµός ανάπτυξης των 

δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η έλλειψη σχετικού χωροταξικού πλαισίου 

καθώς και οι αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες και ΜΚΟ. Επιπλέον όπως έγινε 

εµφανές παραπάνω η ίδια η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ χαρακτηρίζεται 

από χαµηλό συντελεστή παραγωγής γεγονός που σε συνδυασµό µε την αδυναµία 

αποθήκευσης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως από Αιολικά και Φ/Β 

εγείρει θέµα είτε βελτίωσης της τεχνολογίας παραγωγής είτε της τεχνολογίας 

αποθήκευσης. Ακόµη το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο αδυνατεί να απορροφήσει πάνω 

από 15% ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ.  

 Επί του θέµατος η επιτροπή ενέργειας της Ακαδηµίας Αθηνών εκπόνησε µελέτη 

σχετικά µε την αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση και τις προοπτικές των ΑΠΕ στην 

Ελλάδα και πρότεινε τα παρακάτω µέτρα: 

�  Αξιοπιστία και αποτελεσµατικότερη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας από 

τις ΑΠΕ. 

� Επέκταση των ηλεκτρικών δικτύων µεταφοράς και εκσυγχρονισµός των 

δικτύων διανοµής. 

� Σταθερή νοµοθεσία και µακροπρόθεσµες βιώσιµες επενδύσεις και 

� ∆ιεύρυνση της καινοτοµίας των ΑΠΕ µε 

• τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, 
• νέου τύπου και µεγαλύτερης αποδοτικότητας ΦΒ  
• θαλάσσια Αιολικά Πάρκα και 
• Συγκεντρωτικές Ηλιοθερµικές Τεχνολογίες (CSP).  

Γενικότερα θα λέγαµε ότι απαιτούνται αλλαγές σε τεχνολογικό, επιχειρηµατικό και 
ρυθµιστικό επίπεδο. (Χριστοφόρου,2012)  
 
 



 56

3.15 Η ελληνική βιοµηχανία κατασκευής φωτοβολταϊκού και αιολικού εξοπλισµού.  
 
 Η ανοδική πορεία της αγοράς φωτοβολταϊκών δηµιούργησε επιχειρηµατικό 

ενδιαφέρον και στον τοµέα της παραγωγής Φ/Β συστηµάτων. Από την ψήφιση του 

πρώτου νόµου για τα φωτοβολταϊκά το 2006 έχουν συσταθεί εκατοντάδες επιχειρήσεις 

εµπορίας και εγκατάστασης ενώ στον τοµέα της παραγωγής δραστηριοποιούνται οι 

παρακάτω πέντε (στοιχεία 2011): 

Πίνακας 9: Ελληνικές Βιοµηχανίες Παραγωγής ΦΒ εξοπλισµού. 

 

        Πηγή: (Ψωµάς, 2011) 

Όσον αφορά στην βιοµηχανία κατασκευής Α/Γ και σύµφωνα µε την πρώτη 

ανεξάρτητη στατιστική για την ελληνική αγορά της αιολικής ενέργειας που 

διενεργήθηκε από την ΕΛΕΤΑΕΝ τον Οκτώβριο του 2011, στην ελληνική αγορά 

δραστηριοποιούνται οι εξής κατασκευαστές ανεµογεννητριών: 

� Vestas  έχοντας το 51% της αιολικής ισχύος που έχει εγκατασταθεί στην 

Ελλάδα. 

� Enercon µε µερίδιο 22% της αιολικής ισχύος που έχει εγκατασταθεί στην 

Ελλάδα. 

� Siemens µε µερίδιο 12% της αιολικής ισχύος που έχει εγκατασταθεί στην 

Ελλάδα. 

� Gamesa µε µερίδιο 9% της αιολικής ισχύος που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα. 

� Nordex µε µερίδιο 3% της αιολικής ισχύος που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα 

Εποµένως στην ελληνική επικράτεια δεν δραστηριοποιείται καµία βιοµηχανία 

κατασκευής Α/Γ ελληνικών συµφερόντων. (Econews,2012). 
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Εν κατακλείδι εάν συσχετίσουµε την ετήσια δυναµικότητα του συνόλου των 

εταιρειών κατασκευής Φ/Β µε την συνολική εγκατεστηµένη ισχύ τους συµπεραίνουµε 

ότι η διαφορά έχει καλυφθεί από εισαγωγές.  ∆εδοµένου λοιπόν του ενδιαφέροντος για 

Φ/Β συστήµατα και του στόχου που οφείλουµε να επιτύχουµε έως το 2020 είναι 

σηµαντικό η ελληνική κυβέρνηση, όσο της επιτρέπεται, να υποστηρίξει τον κλάδο των 

φωτοβολταϊκών και την βιοµηχανία παραγωγής τους. Με αυτόν τον τρόπο  θα 

δηµιουργήσει  πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονοµία, διότι αποφεύγεται η 

‘’ διαρροή’’ κεφαλαίων προς το εξωτερικό ,από την αγορά φωτοβολταϊκών 

παραγόµενων σε άλλες χώρες, δηµιουργούνται φορολογικά έσοδα για το κράτος και 

επιπλέον διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας στον κλάδο.  Το ίδιο ισχύει και για την 

βιοµηχανία κατασκευής Α/Γ.    

 

3.16 Οι ΑΠΕ σε Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές Επίπεδο.  

 Με έκθεση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθυνόµενη στον Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και Συµβούλιο στις αρχές του 2011 αναφέρει την πορεία των κρατών 

µελών προς τον στόχο του 2020 για τις ΑΠΕ. Σύµφωνα λοιπόν µε την Έκθεση αυτή 

διαφαίνεται χαµηλή ανταπόκριση των κρατών µελών στους ενδιάµεσους – ενδεικτικούς 

στόχους του 2010 όπως προβλέπονταν από την οδηγία 2001/77/ΕΚ. συγκεκριµένα µόνο 

7 από τα 27 κράτη µέλη πέτυχαν τους στόχους παρόλο που σύµφωνα µε τα Εθνικά 

Σχέδια ∆ράσης για τις ΑΠΕ τα µισά κράτη µέλη µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα είναι 

διατεθειµένα να υπερβούν τους στόχους της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. (Europa,  2011a).  

 Σύµφωνα µε τα  Εθνικά Σχέδια ∆ράσης το 37% ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 

θα προέρχεται από Α.Π.Ε.  Το 40,6 % αυτής της συνεισφοράς θα προέλθει από αιολική 

ενέργεια (τα 2/3 της οποίας από επίγεια πάρκα), το 30,4% από  υδροηλεκτρικούς 

σταθµούς, το 19,1% από βιοµάζα  και το  8,5% από ηλιακή ενέργεια (εκ των οποίων το 

6,9% από Φ/Β). (Beurskens, Hekkenberg and Vethman, 2011).  

 Επίσης η ίδια ανάλυση διαπιστώνει ότι ο προβλεπόµενος µέσος ρυθµός 

ανάπτυξης των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. θα µειώνεται µε το χρόνο 

κυρίως από το 2015-2020 ενώ για την περίοδο 2010-2015 θα υπάρχει σχετικά υψηλός 

ρυθµός ανάπτυξης. Ακόµη σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Επιτροπής η ετήσια επένδυση 

κεφαλαίου σε σταθµούς Α.Π.Ε. θα πρέπει να διπλασιαστεί από το σηµερινό  επίπεδο 

των 35bn € σε 70bn € προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος.   
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Ένα ακόµη πολύ σηµαντικό κοµµάτι είναι και η ανάπτυξη και ο 

εκσυγχρονισµός των ηλεκτρικών  δικτύων που θα υποστηρίξουν  την επιδιωκόµενη 

ανάπτυξη των ΑΠΕ. ∆ηµιουργείται ανάγκη άµεσης προετοιµασίας των δικτύων, ώστε 

να απορροφήσουν σηµαντική παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε., διευκολύνοντας την 

εξισορρόπηση, ευστάθεια και ευελιξία του δικτύου. Η προετοιµασία θα πρέπει να 

αφορά τόσο τα υφιστάµενα δίκτυα όσο και κατασκευή νέων δικτύων. (Europa, 2011b) 

 Σχετικά µε την πορεία συγκεκριµένων τεχνολογιών ΑΠΕ σε διεθνές επίπεδο, 

ξεκινώντας από τους Φ/Β σταθµούς παρατηρούµε µια αυξητική τάση όπως φαίνεται 

στο ∆ιάγραµµα 11 µε το 2011 να αναδεικνύεται σε έτος πολύ µεγάλης αύξησης των 

νέων εγκαταστάσεων.    

 

 

 

∆ιάγραµµα 11: Η εξέλιξη της διεθνούς αγοράς ΦΒ συστηµάτων 

 

                  Πηγή: (ΣΕΦ 2012b)  
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 Όσον αφορά στην θέση που κατέχει η χώρα µας στο διεθνές σκηνικό ΑΠΕ 

σύµφωνα µε το διάγραµµα 12 παρακάτω, το µερίδιο νέας εγκατεστηµένης ισχύος για το 

2011 ανέρχεται στο  1,4% µε την Ιταλία να κατέχει την πρώτη θέση µε το 31%.  

 

 

∆ιάγραµµα 12: ∆ιεθνής κατανοµή νέας εγκατεστηµένης ισχύος ΦΒ (στοιχεία 2011) 

                  Πηγή: (ΣΕΦ 2012b) 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι στην κατάταξη της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 
από φωτοβολταϊκά η χώρα µας κατέχει την 8η θέση όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα  12. 
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Πίνακας 10: Εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύος Φ/Β συστηµάτων στην Ευρωπαϊκή 
Αγορά. 

 

                 Πηγή: (ΣΕΦ 2012b) 
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Όσον αφορά στην πορεία όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ και µη, σχετικά µε την 

νέα εγκατεστηµένη ισχύ µέσα στο 2011, παρατίθεται το παρακάτω ∆ιάγραµµα : 

 

 

∆ιάγραµµα 13: Νέα εγκατεστηµένη ισχύς ΑΠΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο (στοιχεία 2011) 

       Πηγή: (ΣΕΦ 2012b)  

3.17 Προοπτικές του Κλάδου. 

 Ο κλάδος των ΑΠΕ στην Ελλάδα δεν θα µπορούσε παρά να έχει εξαιρετικές 

προοπτικές ανάπτυξης απλά και µόνο λόγω του γεγονότος ότι µιλάµε για την Ελλάδα. 

Μια χώρα µε πλούσια και µακράς διάρκειας ηλιοφάνεια καθ’ όλο το έτος , µε 

εξαιρετική αιολική δυναµικότητα, πλούσιο γεωθερµικό υπέδαφος και κατάλληλη 

µορφολογία για ανάπτυξη όλων των ΑΠΕ. Παρόλα αυτά απέχουµε αρκετά από την 

πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων µας.   

 Ωστόσο και πέρα από το προφανές, υπάρχουν σήµερα πρακτικά ζητήµατα που 

υπαγορεύουν την στροφή προς τις ΑΠΕ και εποµένως δίνουν αναπτυξιακές προοπτικές 

στον κλάδο.  Η αναγκαιότητα για µείωση των αερίων του θερµοκηπίου, η εξάντληση 

των αποθεµάτων πετρελαίου, η αποδεδειγµένη επικινδυνότητα της χρήσης πυρηνικής 

ενέργειας είναι µερικά από τα πρακτικά ζητήµατα που υπαγορεύουν αυτή την στροφή. 

Όπως αναφέρθηκε άλλωστε και σε προηγούµενη παράγραφο αυτού του κεφαλαίου οι 

λόγοι που υπαγορεύουν την στροφή της Ελλάδας στις ΑΠΕ είναι: 

1) Η αύξηση της ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

2) Η δέσµευση της χώρας µας έναντι της Ε.Ε στον στόχο 20-20-20. 

3) Η αναγκαιότητα µείωσης του κόστους των δικαιωµάτων εκποµπής ρύπων που 

από το 2013 θα σταµατήσουν να διατίθενται δωρεάν. 
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Οι λόγοι που βοηθούν αυτήν την στροφή πέρα από τον ήλιο, τον αέρα, το έδαφος 

και τα νερά της χώρας µας είναι και η συνεχής βελτίωση των τεχνολογιών παραγωγής 

ΑΠΕ γεγονός που µειώνει το κόστος τους και δύναται να τις κάνει ανταγωνιστικές προς 

τις συµβατικές µορφές παραγωγής ενέργειας. Αποτέλεσµα δε της προοπτικής 

ανάπτυξης των ΑΠΕ πέραν όλων των άλλων είναι και η δηµιουργία µιας εκτεταµένης 

εγχώριας βιοµηχανίας που θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Τέλος και όσον 

αφορά στα ελληνικά δεδοµένα όπως έχει ήδη αναφερθεί προκειµένου να αποφευχθεί 

µια πιθανή κατάρρευση της αγοράς ΑΠΕ είναι επιτακτική η ανάγκη άµεσου 

ανασχεδιασµού του µηχανισµού στήριξης – προώθησης ΑΠΕ (Feed-In-Tariffs).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

4.1 Εισαγωγή 

 Η διαχείριση στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό και 

πολύπλευρο τόσο περιβαλλοντικό όσο και οικονοµικό πρόβληµα των ανεπτυγµένων 

κοινωνιών. Τι εννοούµε όµως όταν λέµε στερεά απόβλητα;  Σύµφωνα µε τον 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) στερεό απόβλητο ορίζεται κάθε “ ουσία ή 

αντικείµενο του οποίου ο κάτοχός το απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να 

απορρίψει”.  Έτσι ως στερεά απόβλητα νοούνται τα Αστικά (π.χ. οικιακά), τα 

Βιοµηχανικά, τα Επικίνδυνα, τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

(ΑΕΚΚ), τα Απόβλητα Ορυχείων και Λατοµείων, τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), τα Βιοδιασπώµενα, τα Απόβλητα Συσκευασιών, 

τα Οχήµατα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και τα Ελαστικά, τα Ιατρικά και τα 

Αγροτικά Απόβλητα. 

 Σαν οικονοµική – επιχειρηµατική δραστηριότητα η διαχείριση αποβλήτων 

αποτελείται από τις εξής διαδικασίες: Συλλογή, Μεταφορά, Προσωρινή Αποθήκευση, 

Ανάκτηση Χρήσιµων Υλικών, Τελική ∆ιάθεση των υπολειµµάτων σε ειδικούς χώρους  

και Αποκατάσταση των χώρων αυτών. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων ως διαδικασία 

είναι εξαιρετικά περίπλοκη διότι αποτελεί έναν τοµέα που ακροβατεί µεταξύ των 

δηµοσίων υπηρεσιών (ΟΤΑ) και της ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Επιπλέον έχει να αντιµετωπίσει την ελλιπή περιβαλλοντική συνείδηση και παιδεία του 

πληθυσµού κι όλα αυτά υπό την πίεση Κοινοτικών Οδηγιών και Κανονισµών, η µη 

εφαρµογή των οποίων επισύρει  µεγάλα χρηµατικά πρόστιµα για την χώρα καθώς και 

περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν τα δικά τους συµφέροντα.  
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Σύµφωνα µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ η οποία εναρµονίστηκε στην ελληνική νοµοθεσία 

µε τον Ν. 4042/2012 η ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων παρατίθεται στο 

παρακάτω διάγραµµα: 

Σχήµα 2: Ιεράρχηση της ∆ιαχείρισης Αποβλήτων.  

 

    Πηγή: Υπουργείο περιβάλλοντος & κλιµατικής αλλαγής 

 ∆ηλαδή οι βασικές αρχές είναι α) η πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων, β) η 

προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση δ) η ανακύκλωση ε) η άλλου είδους ανάκτηση 

όπως είναι η ανάκτηση ενέργειας και στ)ως έσχατη επιλογή η τελική 

διάθεση.(ΥΠΕΚΑ,2012g).   

 Υπό αυτές τις αρχές τα λειτουργικά στάδια της διαχείρισης των αποβλήτων τα 

οποία χαρακτηρίζονται από αλληλουχία και αλληλεξάρτηση είναι: α) ο έλεγχος 

δηµιουργίας δηλαδή η ελάττωση του όγκου και του βάρους των απορριµµάτων. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε µικρότερες ή επαναχρησιµοποιούµενες συσκευασίες προϊόντων, µε 

κοµποστοποίηση οργανικών υλικών από τα νοικοκυριά, µε διαλογή ανακυκλώσιµων 

και µη υλικών κ.α. β) η επιτυχής προσωρινή αποθήκευση, η οποία επιτυγχάνεται όταν 

υπάρχουν επαρκείς και ευδιάκριτοι κάδοι απόθεσης απορριµµάτων, ανακυκλώσιµων 

υλικών, µπαταριών κλπ. γ) η συλλογή και µεταφορά των ανωτέρω στους χώρους 

επεξεργασίας δ) η ανάκτηση ανακυκλώσιµων υλικών από τα απορρίµµατα µέσω 

διαλογής, συµπίεσης και η διάθεσή τους στις µονάδες ανακύκλωσης , ε) η επεξεργασία 

, όπου υπάρχουν διάφορες µέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων που έχουν ως βασικό 

στόχο την παραγωγή ενέργειας και την µείωση του όγκου τους  (Αερόβια Μηχανική – 
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Βιολογική Επεξεργασία για παραγωγή RDF και κοµπόστ, Αναερόβια Χώνευση για 

παραγωγή βιοαερίου, µείωση του όγκου των αποβλήτων και  βιολογική σταθεροποίησή 

τους, Βιολογική Ξήρανση για παραγωγή SRF, Θερµική Επεξεργασία µε πυρόλυση, 

αεριοποίηση, Thermoselect, καύση, υγειονοµική ταφή Υπολειµµάτων)και τέλος στ) η 

αποκατάσταση των χώρων απόθεσης των απορριµµάτων µετά τον κορεσµό τους.      

4.2 Η ∆ιαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα. 

 Σύµφωνα µε την Κλαδική Μελέτη ‘’ ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων – 

Φεβρουάριος 2011’’που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Τράπεζας Πειραιώς από τον 

∆ρ. ∆αγκαλίδη Αθανάσιο ο κλάδος της ∆ιαχείρισης Αποβλήτων παρουσιάζει την 

παρακάτω εικόνα:  

4.2.1 Παραγωγή Αποβλήτων – Απορριµµάτων.  

Η ετήσια παραγωγή απορριµµάτων και αποβλήτων στην χώρα µας ξεπερνάει 

τους 53 εκ. τόνους, τα οποία προέρχονται από τις δραστηριότητες που φαίνονται στο 

παρακάτω διάγραµµα: 

 

∆ιάγραµµα 14: Κατανοµή απορριµµάτων – αποβλήτων ανά δραστηριότητα.  

   Οι µεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων – απορριµµάτων προέρχονται από τα 

ορυχεία µε ποσοστό 27% και από την ενέργεια και την ύδρευση µε ποσοστό 25%, ενώ 

τα απορρίµµατα των νοικοκυριών ανέρχονται µόλις στο 8% του συνόλου. Ως προς την 
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σύνθεσή τους ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι το 41% είναι ανόργανα δηλαδή µπάζα, 

αδρανή κλπ, το 29% είναι υπολείµµατα καύσεων (λιγνιτικοί σταθµοί ∆ΕΗ) ενώ το 9% 

είναι διάφορα οικιακά απορρίµµατα.  

 

∆ιάγραµµα 15: Κατανοµή Απορριµµάτων – Αποβλήτων ανά κατηγορία. 

 

4.2.2 Οι Συνθήκες της Ελληνικής Αγοράς ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων. 

Η κατάσταση που επικρατεί από άποψη διάρθρωσης του κλάδου διαχείρισης 

απορριµµάτων (αν και οι ιδιαιτερότητες που έχει κάνουν πολλούς µελετητές να 

θεωρούν ότι δεν έχει χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωµένου κλάδου) είναι η ακόλουθη:  

� Η ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων γίνεται από τους ΟΤΑ και από τους Φορείς 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) που ανήκουν στους ΟΤΑ.  

� Η διαχείριση βασίζεται κυρίως στην Υγειονοµική Ταφή των Απορριµµάτων 

(ΧΥΤΑ) και κατά παράβαση των διατάξεων στην χρήση χωµατερών (ΧΑ∆Α). 

Συγκεκριµένα σήµερα σχεδόν το 85% των αστικών στερεών αποβλήτων (µη 

συµπεριλαµβανοµένων αυτών που ανακυκλώνονται) εναποτίθεται στους ΧΥΤΑ 

ενώ τα υπόλοιπα στους ΧΑ∆Α.   

� Οι ΧΥΤΑ φαίνεται να αποτελούν προσωρινή λύση που ενδεχοµένως να 

εγκυµονεί κινδύνους για το περιβάλλον µέσω ρύπανσης υπόγειων υδάτων, 

παραγωγής διοξινών σε περίπτωση πυρκαγιάς και πιθανής διαφυγής µεθανίου.  
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� Η εναλλακτική  διαχείριση (ανακύκλωση, κοµποστοποίηση) και η ενεργειακή 

αξιοποίηση χρησιµοποιούνται σε πολύ µικτότερο βαθµό.  

� Η εναλλακτική διαχείριση γίνεται από ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά τόσο η 

ποσότητα όσο και η ποιότητα των ανακυκλούµενων υλικών είναι χαµηλή λόγω 

ανεπαρκούς πληροφόρησης των πολιτών και δυσλειτουργιών στο σύστηµα 

συλλογής και διανοµής.   

� Υπάρχουν αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και των περιβαλλοντικών 

οργανώσεων σε σχέδια εναλλακτικής διαχείρισης ή ενεργειακής αξιοποίησης 

των αποβλήτων καθώς και καθυστερήσεις υλοποίησης πολλών έργων, λόγω των 

χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών ή του παγώµατος των επενδύσεων 

από το Συµβούλιο Επικρατείας.  
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Συγκεκριµένα οι ΧΑ∆Α στην Ελλάδα σήµερα (Μάρτιος 2012) παρουσιάζουν την 

παρακάτω εικόνα: 

Σχήµα 3: Χάρτης Παρουσίας ΧΑ∆Α στον ελλαδικό χώρο.  

  

        Πηγή: (ΥΠΕΚΑ 2012h) 
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 Η διαδικασία διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων έχει ως εξής: Τα 

αστικά απόβλητα από τους κάδους συλλογής φορτώνονται στα απορριµµατοφόρα και 

µεταφέρονται στους σταθµούς µεταφόρτωσης. Από τους σταθµούς µεταφόρτωσης 

καταλήγουν σε κάποιον από τους 79 ΧΥΤΑ που λειτουργούν σήµερα (στοιχεία 

ΥΠΕΚΑ, 1/1/2012). Το δε περιεχόµενο των µπλε κάδων (ανακυκλώσιµα) καταλήγει σε 

κάποιο από τα 25 Κ∆ΑΥ (Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών)  που 

λειτουργούν στη χώρα και τα διαχειρίζεται η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης. Υπάρχουν επίσης κάποια εργοστάσια επεξεργασίας κυρίως µε τη 

µέθοδο της κοµποστοποίησης (2 σε λειτουργία, ένα κλειστό λόγω αδυναµίας διάθεσης 

της παραγωγής του και 2 σε δοκιµαστική λειτουργία), ενώ τα επόµενα χρόνια 

προγραµµατίζεται η λειτουργία άλλων 16 µονάδων κυρίως τεχνολογίας ΜΒΕ-

Βιοξήρανσης και Ενεργειακής αξιοποίησης. 

           
           

      

4.3 Ανακύκλωση.  

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της  Eurostat (2007) η ανακύκλωση συσκευασιών στην 

χώρας µας ανήλθε στο 48% έναντι 66,9% της Γερµανίας, 57% της Γαλλίας, 56,8% της 

Ιταλίας, 56,3% της Ισπανίας, 48,2% της Πολωνίας, 46,4% της Ουγγαρίας και 30% της 

Ρουµανίας. Ο αρµόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής 

για την ανακύκλωση στην Ελλάδα είναι ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης 

(ΕΟΑΝ). Ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έγκριση των εθνικών συστηµάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου της 

Ελλάδας στον τοµέα της ανακύκλωσης. (ΕΟΑΝ, 2012)   

Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι η σηµαντικότερη δραστηριότητα του κλάδου 

λόγω του οικονοµικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει. Έτσι παρά το γεγονός ότι η 

εναλλακτική διαχείριση υπολείπεται έναντι των άλλων µεθόδων είναι ενθαρρυντικό το 
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γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια σοβαρά βήµατα προς την 

κατεύθυνση της ανακύκλωσης µε την σύσταση τριών συλλογικών και ενός ιδιωτικού 

συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης.  Συγκεκριµένα έχουµε τα εξής συστήµατα: 

� Το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών <<Σ.Σ.Ε.∆. 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ>> της ΕΕΑΑ Α.Ε. (µπλέ κάδοι) αποτελεί το µεγαλύτερο 
σύστηµα καθώς καλύπτει 648 ∆ήµους ανά την επικράτεια µε περίπου 7,6 εκ 
κατοίκους και περίπου 1.600 επιχειρήσεις. 

� Το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτέλαιων 
<< Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Α.Ε. ΚΕΠΕ _ Α.Ε.>>. 

� Το Συλλογικό Σύστηµα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Συσκευασιών <<ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ>>  

� Η Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε. (σύστηµα ιδιωτικής ετικέτας).  

Πέρα από την ανακύκλωση συσκευασιών στον τοµέα της εναλλακτικής διαχείρισης των 
απορριµµάτων – αποβλήτων συναντούµε: 

Την εναλλακτική διαχείριση ελαστικών αυτοκινήτων, όπου δραστηριοποιείται η 

εταιρεία ECO-ELASTICA η οποία συλλέγει µεταχειρισµένα ελαστικά και κατόπιν τα 

ανακυκλώνει ή τα αξιοποιεί ενεργειακά. Μάλιστα το 2009 τα ελαστικά που 

συλλέχτηκαν ανήλθαν σε 48.500 τόνους περίπου που αποτελεί το 96% του συνόλου 

των ελαστικών που απορρίφθηκαν. Από αυτά το 65% ανακυκλώθηκε, το 18% 

αξιοποιήθηκε ενεργειακά στην Ελλάδα, το 145 στο εξωτερικό και το υπόλοιπο 

αποθηκεύτηκε.  

Την ανακύκλωση αυτοκινήτων, την οποία διαχειρίζεται η Ε∆ΟΕ ΑΕ. Η πορεία 

της ανακύκλωσης οχηµάτων (ΟΤΚΖ – Οχήµατα στο Τέλος Κύκλου Ζωής) είναι 

ανοδική τα τελευταία χρόνια λόγω των κινήτρων απόσυρσης οχηµάτων συνδυαστικά µε  

την οικονοµική κατάσταση των πολιτών.  Η Ε∆ΟΕ έχει την  υποχρέωση να παραδίδει 

στο ΥΠΕΚΑ κάθε έτος τις ποσότητες ανακυκλώσιµων και επαναχρησιµοποιούµενων 

υλικών από τα ΟΤΚΖ. Από αυτά τα υλικά κάποια παραδίδονται σε συλλογικά 

συστήµατα ανακύκλωσης, (ορυκτέλαια, ελαστικά, συσσωρευτές) και κάποια σε 

εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Ένα µεγάλο ποσοστό, σχεδόν 75%, των 

ΟΤΚΖ αποτελείται από χρήσιµα µέταλλα τα οποία ανακυκλώνονται στις χαλυβουργίες 

αποτελώντας σηµαντική πηγή α’ υλών. Τέλος κάποια εξαρτήµατα πωλούνται σαν 

µεταχειρισµένα ανταλλακτικά (επαναχρησιµοποίηση). (EDOE,2012)   

Την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, την οποία από το 

2004 και έπειτα διαχειρίζεται στην χώρα µας η εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 
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Τα απόβλητα ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τις Κοινοτικές 

Οδηγίες και την εθνική νοµοθεσία θεωρούνται απόβλητα προτεραιότητας λόγω 

επικινδυνότητας και υψηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Μάλιστα εκτιµάται ότι η 

ετήσια παραγωγή ΑΗΗΕ στην Ελλάδα ξεπερνάει τους 200.000 τόνους που 

αντιστοιχούν σε 19 κιλά ανά κάτοικο. (Electrocycle,2012).  Ωστόσο από την σύσταση 

της ανωτέρω εταιρείας και έπειτα η ανακύκλωση συσκευών έχει σηµειώσει σηµαντική 

πρόοδο όπως φαίνεται στο διάγραµµα 16 παρακάτω. 

 

∆ιάγραµµα 16: Πορεία Ανακυκλωθέντων Τεµαχίων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού.  

       Πηγή: Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 

Την ανακύκλωση µπαταριών και συσσωρευτών. 

Στην χώρα µας σήµερα έχει εγκριθεί η λειτουργία τριών συλλογικών 

συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης µπαταριών και συσσωρευτών που είναι : α) η 

ΑΦΗΣ που αφορά κυρίως φορητές µπαταρίες β) το ΣΥ∆ΕΣΥΣ, που αποτελεί 

πανελλαδικής εµβέλειας συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών 

οχηµάτων και βιοµηχανίας και γ) το ΣΕ∆ΙΣ – Κ, που δραστηριοποιείται στην συλλογή 

συσσωρευτών οχηµάτων στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 Μάλιστα η ΑΦΗΣ Α.Ε µέσω 39.300 κάδων συλλογής φορητών µπαταριών 

πανελλαδικά (το µεγαλύτερο δίκτυο στην Ευρώπη µετά τη Γερµανία) κατόρθωσε ήδη 

να υπερκαλύψει τους στόχους που τέθηκαν από την κοινοτική νοµοθεσία για το 2012 

(Στόχος η συλλογή του 25% κατά βάρος των φορητών µπαταριών που διακινούνται στη 

χώρα µέχρι την 26/9/2012 και το 45% αυτών που θα διακινούνται στη χώρα µέχρι την 

26/9/2016).  
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Αλλά και στους συσσωρευτές οχηµάτων και βιοµηχανίας σηµειώθηκε αξιόλογη 

πρόοδος εφόσον το 2009 συλλέχθηκαν από τους ανωτέρω δύο εγκεκριµένους φορείς το 

σύνολο των χρησιµοποιούµενων συσσωρευτών οχηµάτων οι οποίοι ανακυκλώθηκαν 

στην Ελλάδα.   

Την ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαιών, την οποία διαχειρίζεται η 

εταιρεία Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε η οποία το 2008 συνέλεξε προς 

ανακύκλωση το 72% (38.900 τόνους) των λιπαντικών ελαίων  που παρήχθησαν στην 

χώρα ενώ τα υπόλοιπα κάηκαν ή διατέθηκαν ανεξέλεγκτα µε σοβαρές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις.  

Την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων. Πρόκειται για τα απόβλητα από διάφορες οικοδοµικές εργασίες την 

διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ο Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων. Για τα ΑΕΚΚ µέχρι και πρόσφατα δεν υπήρχε ένα 

οργανωµένο θεσµικό πλαίσιο και ως εκ τούτου δεν υπήρχε ένα σύστηµα συλλογής, 

διαχείρισης και αξιοποίησής τους. Ωστόσο το 2010 µε ΚΥΑ δηµιουργήθηκε το 

κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο για ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση των υλικών 

αυτών. Επίσης καθορίστηκαν ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που ανέρχονται στο 30% 

στο τέλος του 2012, 50% στο τέλος του 2015 και 70% στο τέλος του 2020.   

Την εναλλακτική διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Σήµερα υπάρχουν δύο 

ΧΥΤΑ επικίνδυνων αποβλήτων και µια µονάδα καύσης νοσοκοµειακών αποβλήτων 

στην Αττική.  
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4.4 Η κατάσταση στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 

 Το πρόβληµα της διάθεσης των αποβλήτων θεωρητικά είναι µεγαλύτερο στις 

ανεπτυγµένες χώρες όπου η κατανάλωση, η βιοµηχανοποίηση και το εµπόριο είναι σε 

υψηλά επίπεδα. Ωστόσο το πρόβληµα αυτό στις ανεπτυγµένες χώρες αντισταθµίζεται 

µε τις βελτιωµένες τεχνολογίες διαχείρισης απορριµµάτων καθώς και την µεγαλύτερη 

ευαισθητοποίηση του πληθυσµού σε περιβαλλοντικά θέµατα σε σχέση µε τις 

φτωχότερες χώρες. Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η παραγωγή αστικών στερεών 

αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά κάτοικο (στοιχεία 2005), όπου στις πρώτες θέσεις έχουµε τις 

ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ελβετία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην ίδια θέση µε την  

Τουρκία. 

 

∆ιάγραµµα 17: Παραγωγή ΑΣΑ σε διάφορες χώρες (στοιχεία 2005) 

 

 Το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων εξαρτάται από την χρησιµοποιούµενη 

τεχνολογία, τον βαθµό εναλλακτικής διαχείρισης, την σύσταση των αποβλήτων, την 

επικινδυνότητα, τον τρόπο τελικής διάθεσης, τις εξωτερικές οικονοµίες κλπ.  Το κόστος 

διαχείρισης ανά κάτοικο εξαρτάται εκτός των ανωτέρω και από την παραγόµενη 

ποσότητα ανά κάτοικο, το επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και τον βαθµό 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του πληθυσµού. Στο σηµείο αυτό αξίζει να 

σηµειωθεί το γεγονός ότι το κόστος διαχείρισης εµφανίζεται πολύ υψηλότερο στις 

ανεπτυγµένες χώρες αλλά εάν ληφθούν υπόψη οι αρνητικές επιπτώσεις της κακής 

διαχείρισης στο περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία από τις αναπτυσσόµενες χώρες τότε 

ίσως στις χώρες αυτές το κόστος να είναι πολύ µεγαλύτερο.  
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Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µείωση της κατά κεφαλήν 

παραγωγής ΑΣΑ κυρίως στις περισσότερο ανεπτυγµένες χώρες καθώς και σηµαντική 

βελτίωση στην διαχείριση και ανακύκλωσή τους.   

 Οι βασικές µέθοδοι διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στην Ε.Ε. των 27, 

είναι η ανακύκλωση µε ποσοστό 40%, η απόθεση στο έδαφος µε 40% επίσης  και η 

θερµική αξιοποίηση µε ποσοστό 20% . Οι διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των 

χωρών µελών ως προς την χρησιµοποιούµενη τεχνολογία οφείλονται κυρίως στο 

επίπεδο οικονοµικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι στις  

πλέον ανεπτυγµένες και περιβαλλοντολογικά ευαισθητοποιηµένες χώρες όπως η 

Γερµανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Αυστρία και η ∆ανία το ποσοστό απόθεσης στο 

έδαφος είναι ασήµαντο, ενώ αντίθετα σε χώρες όπως η Ρουµανία και η Βουλγαρία η 

απόθεση αποτελεί την αποκλειστική σχεδόν µέθοδο διαχείρισης.  Η χώρα µας παρά την 

πρόοδο που έχει σηµειωθεί στον τοµέα της  ανακύκλωσης ,το 77% περίπου των 

στερεών αποβλήτων της το αποθέτει στο έδαφος, το 23% το ανακυκλώνει ενώ δεν 

χρησιµοποιεί καθόλου την µέθοδο της θερµικής αξιοποίησης. 

 

∆ιάγραµµα 18: ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ε.Ε-27.  
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 Ωστόσο στις ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης η µείωση των αποθέσεων στην 

γη οφείλεται πέρα από την ανακύκλωση και στην χρήση τεχνολογιών θερµικής 

επεξεργασίας αποβλήτων µε ανάκτηση ενέργειας και µετάλλων (Waste to Energy/ 

WtE).  Με τη µέθοδο αυτή (WtE) επιτυγχάνεται περιορισµός του όγκου των ΑΣΑ 

περίπου κατά 90% και του βάρους κατά 72-80% µε αδρανοποίηση των υπολειµµάτων 

και ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας(ηλεκτρικής ή θερµαντικής). Από την καύση 1.000 

Kg ΑΣΑ αποµένουν 220 Kg τέφρας πυθµένα, 30 Kg ιπτάµενης τέφρας και 30 Kg 

µετάλλων, έχουµε δηλαδή µείωση της µάζας των απορριµµάτων κατά 720 Kg µε 

παράλληλη παραγωγή ηλεκτρισµού 450-650 Kwh και µείωση των αερίων θερµοκηπίου 

(συγκριτικά µε την απόθεση στο έδαφος) κατά 1 τόνο CO2. Άλλη σηµαντική επίπτωση 

από την χρήση της τεχνολογίας WtE είναι η διάσωση µεγάλων εκτάσεων γης αφού η 

απαιτούµενη έκταση για µία θερµική µονάδα είναι µόλις το 4,3% της έκτασης ενός 

ΧΥΤΑ ιδίας δυναµικότητας. 

 Το 2008 λειτουργούσαν στην Ευρώπη 432 µονάδες WtE που επεξεργάζονταν 

συνολικά 69 εκατ. τόνους ΑΣΑ ετησίως µε τη µεγαλύτερη δυναµικότητα επεξεργασίας 

να συγκεντρώνεται στη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Σουηδία.  

 

4.5 Ιδιαιτερότητες και προβλήµατα του κλάδου. 

Τα παραπάνω εµµέσως επιδεικνύουν την ανωτερότητα των επιλογών θερµικής 

αξιοποίησης και ανακύκλωσης σε σχέση µε την επιλογή  της απλής απόθεσης και 

υγειονοµικής ταφής. Αν και η παραπάνω πρόταση δεν είναι λανθασµένη ο τοµέας την 

διαχείρισης των αποβλήτων είναι τόσο περίπλοκος και διαφορετικός σε κάθε χώρα , 

που προκειµένου να λάβει κάποιος µια τελική απόφαση θα πρέπει µελετήσει 

εξονυχιστικά όλες τις παραµέτρους. 

∆ιαφορές µεταξύ των τεχνολογιών διαχείρισης. 

Πέραν της ανακύκλωσης, οι πλέον διαδεδοµένες σήµερα µέθοδοι (θερµικές µέθοδοι, 

µηχανική διαλογή, βιολογικές µέθοδοι) παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα και ως εκ τούτου η επιλογή των τεχνολογιών, οι οποίες δεν είναι  

αµοιβαία αποκλειόµενες, θα πρέπει να γίνουν µε βάση οικονοµικές, περιβαλλοντικές, 

θεσµικές, κοινωνικές και τεχνικές παραµέτρους. Επιπλέον οι µέθοδοι διαχείρισης που 

υπάρχουν σήµερα θα µπορούσαν στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

διαχείρισης, να συνδυαστούν µεταξύ τους µε στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.  
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Η ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών των διαφόρων µεθόδων θεωρούµε 

ότι ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας και γι’ αυτόν τον λόγο θα 

επιχειρηθεί µε απλή παρουσίαση των χαρακτηριστικών τους. Φυσικά δεν γίνεται καµία 

αναφορά στις χωµατερές (ΧΑ∆Α), διότι δεν αποτελεί µέθοδο διαχείρισης 

απορριµµάτων.   

Η υγειονοµική ταφή (ΧΥΤΑ) αποτελεί την οικονοµικότερη µέθοδο σήµερα, η οποία 

όµως έχει το µειονέκτηµα της σπατάλης πόρων λόγω της µη αξιοποίησης του θερµικού 

δυναµικού των απορριµµάτων καθώς και των µεγάλων εκτάσεων γης που απαιτούνται.   

Η µέθοδος ΜΒΕ (µηχανικής ή και βιολογικής επεξεργασίας) αποτελεί επίσης 

οικονοµική λύση αλλά παρουσιάζει σηµαντικά µειονεκτήµατα. Στην αερόβια ΜΒΕ µε 

ανάκτηση RDF υπάρχουν δυσκολίες αξιοποίησης του παραγόµενου RDF ,ενώ 

υπάρχουν αυξηµένες ποσότητες υπολειµµάτων προς διάθεση σε ΧΥΤΑ. Η αναερόβια 

ΜΒΕ από την άλλη δεν συµβάλει ούτε αυτή επαρκώς στην τήρηση των απαιτήσεων της 

Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για µείωση της ποσότητας των βιοδιασπάσιµων υλικών που 

διατίθενται σε ΧΥΤΑ. 

Η κοµποστοποίηση που παράγεται από µονάδες ΜΒΕ παρουσιάζει προβλήµατα λόγω 

των αυστηρότερων ορίων στις συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων και λοιπών τοξικών 

που θέτει η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για το κοµπόστ που χρησιµοποιείται στη γεωργία. 

Το πρόβληµα αυτό πάντως λύνεται µε την χρήση του κοµποστ για ανάπλαση 

διαταραγµένων εδαφών, αλλά και ως υλικό κάλυψης ΧΥΤΑ. 

Η  ∆ιαλογή στην Πηγή και η Οικιακή Κοµποστοποίηση δεν αποφέρουν συνολικά 

µεγάλο όφελος ως προς την µείωση της τελικής ποσόστητας των απορριµµάτων αλλά 

λειτουργούν ‘’ εκπαιδευτικά’’ στην περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών.  

Τέλος φαίνεται να είναι εξαιρετικής σηµασίας οι θερµικές µέθοδοι αν και απαιτούν 

υψηλό κόστος επένδυσης. Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν είναι  η µείωση της 

ποσότητας των απορριµµάτων και η αδρανοποίηση των υπολειµµάτων, οι µικρές 

ανάγκες σε γη, το χαµηλό κόστος συλλογής απορριµµάτων και τέλος τα σηµαντικά 

έσοδα από την ενεργειακή ανάκτηση, κ.τ.λ.. Τα µειονεκτήµατα αφορούν κυρίως στην  

έντονη αντίδραση των πολιτών από την  θερµική αξιοποίηση των ΑΣΑ λόγω των 

τοξικών υπολειµµάτων και εκποµπών (διοξίνες, φουράνια και βαρέα µέταλλα) αν και 

έχουν οριστεί αυστηρά όρια από την Ε.Ε. επί του θέµατος. Εξαιτίας αυτού του 

µειονεκτήµατος έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικές µέθοδοι θερµικής επεξεργασίας, µε 

µειωµένους ρύπους και υπολείµµατα (αεριοποίηση, πυρόλυση, πλάσµα)  οι οποίες όµως 

δεν έχουν φτάσει ακόµη σε φάση ωρίµανσης.   
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 Συνολικά, θα λέγαµε ότι παρά την τεχνολογική πρόοδο δεν υπάρχει µέχρι και 

σήµερα κάποια βέλτιστη µέθοδος διαχείρισης αποβλήτων. Όλες οι εναλλακτικές 

µέθοδοι, ακόµη και οι πιο ήπιες, παρουσιάζουν και κάποια επίπτωση στο περιβάλλον 

λόγω της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος αλλά και διότι πάντα υπάρχει ανάγκη 

τελικής διάθεσης αποβλήτων. Το γεγονός αυτό κάνει όλο και πιο σηµαντική την όσο το 

δυνατόν µικρότερη παραγωγή αποβλήτων, δηλαδή την πρόληψη όπως φάνηκε στο 

Σχήµα 2 παραπάνω.   

Ιδιαιτερότητες στην σύσταση των απορριµµάτων. 

 Στην χώρα µας τα ΑΣΑ έχουν την ιδιαιτερότητα της υψηλής συµµετοχής των 

οργανικών ουσιών (47%) σε σχέση µε τα ανακυκλώσιµα υλικά (περίπου 33%) όπως 

φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. 

  

∆ιάγραµµα 19: Σύσταση των ΑΣΑ σε διάφορες χώρες. 

 

 Η ιδιαιτερότητα αυτή δηµιουργεί επιπλέον προβλήµατα διαχείρισης και µάλιστα 

σύµφωνα µε επιστηµονικούς φορείς και σχετικές  µελέτες οι σχεδιαζόµενες µεγάλες 

µονάδες προεπεξεργασίας και επεξεργασίας σύµµεικτων απορριµµάτων είναι 

ασύµφορες και θα οδηγήσουν σε λύσεις καύσης ή απόθεσης σε ΧΥΤΥ.  Μάλιστα µε 

άρθρο του ο ∆ρ. Ξενάκης Νικόλαος στο 9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο το 2010, 

προτείνει διαφορετικές τεχνολογίες ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες των εκάστοτε 

Περιφερειών εντός της ελληνικής επικράτειας.  
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Υψηλό κόστος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Σύµφωνα µε µελέτη του 

Πολυτεχνείου Κρήτης προκύπτει ότι το κόστος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΣΑ θα είναι 

πολύ υψηλότερο από αυτό της παραδοσιακής µεθόδου (των ΧΥΤΑ). Παράλληλα το 

κόστος των ιδιωτικών µονάδων επεξεργασίας θα ανέλθει σε απαγορευτικά επίπεδα 

(λόγω ΦΠΑ και περιθωρίου κέρδους). Η ίδια µελέτη κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

υπάρχουν δυσκολίες επίτευξης οικονοµιών κλίµακας στην ανάπτυξης µεθόδων 

διαχείρισης απορριµµάτων εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων.   

 

4.6 Οι Προοπτικές του Κλάδου. 

 Στα πλαίσια εφαρµογής του Ν. 4042/2012 ‘’Ποινική προστασία του 

περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και 

διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής’’  το Υ.ΠΕ.Κ.Α. κάνει 

σαφείς τις γραµµές πάνω στις οποίες οφείλει και προτίθεται να κινηθεί και οι οποίες 

αφορούν: 

• την ενιαία και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του συνόλου των ρευµάτων 

αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, µέταλλο) 

• την ιεράρχηση των δραστηριοτήτων µε προτεραιότητα στην πρόληψη, 

προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση πόρων και 

ενέργειας, 

• την διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού µε βάση την αρχή ‘’ Ο ρυπαίνων 

πληρώνει’’ και 

• την αντιµετώπιση της παραβατικής συµπεριφοράς.  

 Στόχος του Υ.ΠΕ.ΚΑ είναι η ενθάρρυνση της επαναχρησιµοποίησης και της 

ανακύκλωσης των αποβλήτων, ενώ παράλληλα εφαρµόζει µια αναθεωρηµένη 

ιεράρχηση ως προς τις προτεραιότητες στη διαχείριση των αποβλήτων και θέτει 

αυστηρότερες απαιτήσεις, ώστε να επιτευχθούν προκαθορισµένοι στόχοι µείωσης των 

παραγόµενων αποβλήτων.(Ypeka,2012i)   
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 Συνολικά θα λέγαµε ότι οι πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζονται οι 

προοπτικές του κλάδου της διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι η ακόλουθοί: 

1) Η αυξανόµενη παραγωγή απορριµµάτων. Είναι βέβαια γεγονός ότι σύµφωνα µε 

στοιχεία του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων τα αστικά 

απορρίµµατα στην Ελλάδα µειώθηκαν το πρώτο 6µηνο του 2010 κατά 34% σε 

σχέση µε το 2009 λόγω οικονοµικής ύφεσης της χώρας. Επίσης µείωση 

παρατηρήθηκε και στα ανακυκλώσιµα απορρίµµατα. Ωστόσο µακροπρόθεσµα η 

παραγωγή απορριµµάτων προβλέπεται ανοδική υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι 

θα ανακάµψει η ελληνική οικονοµία. 

2) Η υποχρέωση της χώρας µας να συµµορφωθεί µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής 

Νοµοθεσίας παράλληλα µε την υστέρηση που παρατηρείται στην ελληνική 

αγορά σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.    

3) Τα οικονοµικά προβλήµατα των ΟΤΑ. Όπως έχει αναφερθεί η διαχείριση των 

αποβλήτων γίνεται σχεδόν κατεξοχήν από τους ΟΤΑ, τα προβλήµατα των 

οποίων επιτάσσουν την ένταξη της ιδιωτικής επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας 

στον εν λόγω τοµέα είτε µέσω Σ∆ΙΤ είτε µε κάποια άλλη µορφή. 

4) Η εξάντληση των χώρων απόθεσης ΑΣΑ και την ανάγκη υιοθέτησης 

εναλλακτικών µεθόδων διαχείρισης. 

 Υπό αυτές τις συνθήκες και εξαιτίας της δηµιουργίας θεσµοθετηµένων 

συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος σε ορισµένους 

τοµείς διαχείρισης αποβλήτων όπως π.χ. στα οχήµατα, ελαστικά, συσκευασίες κ.α. σε 

βαθµό υπερκάλυψης των εθνικών στόχων για τους οποίους έχει δεσµευτεί η χώρα µας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σ’ αυτούς τους τοµείς αναπτύχθηκε ιδιωτική πρωτοβουλία.   

 Ο τοµέας όµως που ήταν και παραµένει κρίσιµος είναι αυτός της διαχείρισης 

αστικών στερεών αποβλήτων. Είναι πραγµατικά λυπηρό το γεγονός ότι µέχρι και 

σήµερα, ενώ στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε προχωρούν σε βελτιώσεις των ήδη 

εξελιγµένων µεθόδων θερµικής αξιοποίησης των αποβλήτων, στην Ελλάδα µιλούµε 

ακόµη για ενεργούς ΧΑ∆Α και έργα αποκατάστασής τους. Ένα βασικό πρόβληµα που 

δεν θα πρέπει να ξεχνάµε στον τοµέα αυτό είναι η έλλειψη κοινωνικής συναίνεσης και 

αποδοχής των έργων διαχείρισης αποβλήτων.  
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Τα θετικά βήµατα που έχουν γίνει αφορούν : 

 1) Την υποβολή στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 6 αιτήσεων χορήγησης 

άδειας παραγωγής για εργοστάσια καύσης SRF-RDF (Αγ. Αθανάσιος Θεσσαλονίκης, 

Σέλτσι Θήβας, Αθίκια Κορινθίας, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας, Τρίγωνο Έβρου και 

Βόλος), συνολικής δυναµικότητας 696 MW. Τα κίνητρα που παρέχονται µέσω του 

συστήµατος Feed-Im-Tariffs για τις ΑΠΕ, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΧΥΤΑ, τις µονάδες αναερόβιας χώνευσης και τις µονάδες καύσης βιοµάζας από ΑΣΑ, 

για τις οποίες πέρα από ικανοποιητικές τιµές πώλησης παρέχονται εικοσαετή 

συµβόλαια αγοράς.  Οι νέες τιµές αποπληρωµής παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ είναι: Αέρια ΧΥΤΑ, βιοαέρια από 99,45€/MWh µέχρι 220€/MWh, Βιοµάζα: 150 

για > 5MW, 175 για > 1-5MW, 200 για <=1MW. 

 2) Την αλλαγή του τρόπου τιµολόγησης στους ΧΥΤΑ (µε βάση τις ποσότητες 

που αποτίθενται στους ΧΥΤΑ και όχι βάσει του πληθυσµού κάθε δήµου) η οποία έχει 

ήδη δώσει κίνητρα εναλλακτικής διαχείρισης. Συγκεκριµένα διάφοροι ∆ήµοι δίνουν 

κίνητρα στους δηµότες για διαλογή στην πηγή µε στόχο της αύξηση της ανακύκλωσης 

και την οικιακή κοµποστοποίηση. Μάλιστα η διαλογή στην πηγή είναι απόλυτα 

σύµφωνη µε τις γενικές κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τη διαχείριση των απορριµµάτων 

αφού προβλέπεται η χωριστή συλλογή µέχρι το 2015 τουλάχιστον 4 ρευµάτων υλικών 

(χαρτί, πλαστικό, γυαλί, µέταλλο). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

5.1 Συµπεράσµατα. 

Κλείνοντας την παρούσα διπλωµατική εργασία θα ήθελα να δανειστώ την 

παρακάτω φράση του Albert Einstein: ‘’ Η κρίση µπορεί να γίνει ευχή και ευλογία για 

τους ανθρώπους και τα κράτη, γιατί η κρίση φέρνει αλλαγές και πρόοδο. Η 

δηµιουργικότητα γεννιέται από το άγχος, όπως η µέρα γεννιέται από τη σκοτεινή νύχτα. 

Στην κρίση ξυπνάει η επινόηση, οι ανακαλύψεις και οι µεγάλες στρατηγικές ‘’.  

Λέγεται ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δεν θα ανησυχούσε καθόλου για την 

οικονοµική κρίση που βιώνει εάν γνώριζε την τεράστια περιβαλλοντική κρίση που είναι 

σε εξέλιξη.  Εξάλλου, αρχή της  οικονοµικής θεωρίας  είναι ότι την ύφεση την 

διαδέχεται πάντα η ανάκαµψη. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το περιβάλλον όπου τα 

προβλήµατα και οι καταστροφές που προκαλούνται στον πλανήτη µας είναι πολλές 

φορές µη αναστρέψιµα. 

Είναι παρήγορο το γεγονός ότι υπάρχει µια µορφή οικονοµικής δραστηριότητας 

που µπορεί ταυτόχρονα να συνεισφέρει τόσο στην οικονοµική κρίση όσο και στην 

περιβαλλοντική,  και αυτή είναι η Πράσινη Επιχειρηµατικότητα.   

Έγινε ήδη σαφές ότι η Βιολογική Γεωργία µε τις αισιόδοξες εξαγωγικές της 

προοπτικές είναι σε θέση να αποτελέσει µια νέα µορφή επιχειρηµατικότητας για όσους 

θέλουν να ασχοληθούν. Παράλληλα η χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην ενεργειακή αυτονόµηση της χώρας µας ενώ 

ταυτόχρονα θα δηµιουργήσει εισροές εισοδήµατος και µείωση της ανεργίας. Τέλος, η 

ορθή ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων φαίνεται πια να είναι επιτακτική ανάγκη, που δεν 

επιδέχεται αναβολές, µε πολλαπλά οικονοµικά οφέλη για τους πολίτες, το περιβάλλον 

και το κράτος γενικότερα.  
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5.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 Μελετώντας κανείς του τοµείς της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας εντοπίζει 

πολλά σηµεία τα οποία επιδέχονται περαιτέρω µελέτης και έρευνας.  Πιο συγκεκριµένα 

και όσον αφορά την Βιολογική Γεωργία προτείνουµε να ερευνηθεί το αποτέλεσµα  της 

απεξάρτησης της από επιδοτήσεις. Έτσι  θα έχουµε µια σαφή εικόνα των πραγµατικών 

δυνατοτήτων και ορίων του συγκεκριµένου τοµέα δεδοµένων των υψηλών τιµών 

ζήτησης βιολογικών προϊόντων στο κυρίως εξωτερικό.  

 Σχετικά µε τις ΑΠΕ, ένα πεδίο ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος είναι αυτό 

του συστήµατος τιµολόγησης – επιδοτήσεων Feed In Tariffs προκειµένου είτε να 

προταθεί ένα νέο σύστηµα επιδοτήσεων είτε να τροποποιηθεί το ήδη υπάρχων. 

Θεωρούµε ότι οι δυνατότητες  της Ελλάδας είναι πάνω από το 20% που έχει τεθεί ως 

στόχος και ότι ο στόχος αυτός έχει διαµορφωθεί στο συγκεκριµένο ‘’ συντηρητικό’’ 

επίπεδο προκειµένου να µπορέσει να ανταπεξέλθει το σύστηµα FIT µε το οποίο γίνεται 

η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σήµερα.   

 Τέλος εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θα ήταν η µελέτη κοινωνικού και οικονοµικού 

κόστους και οφέλους της ολικής απαγκίστρωσης του τοµέα της ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων από τους ΟΤΑ και το δηµόσιο γενικότερα.  Πόσο θα επωφελούνταν και 

πόσο θα επιβαρύνονταν ο πολίτης, υπό το πρίσµα της βιωσιµότητας και προστασίας του 

περιβάλλοντος, των θέσεων εργασίας όπως είναι σήµερα στους ΟΤΑ και όπως θα 

διαµορφωθούν κατά την ιδιωτικοποίηση του τοµέα καθώς και της οικονοµικής 

επιβάρυνσης του από τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Επίσης πόσο θα επωφελούνταν και 

πόσο θα επιβαρύνονταν το κράτος υπό το πρίσµα της µείωσης των προστίµων που του 

επιβάλλονται σήµερα και της είσπραξης φορολογίας από επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες.   
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