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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η διαρκώς αυξανόμενη τάση στην ζήτηση ενέργειας παγκοσμίως, σε συνδυασμό με την 

προβλεπόμενη εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων του πλανήτη από συμβατικές πηγές και 

τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, οδηγούν στην ολοένα αυξανόμενη 

χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

 
Οι περισσότερες χώρες παγκοσμίως και κυριότερα οι αναπτυγμένες, επενδύουν τεράστια 

κεφάλαια στην υποδομή, την εξέλιξη και την παραγωγή ενέργειας από καθαρές πηγές όπως ο 

άνεμος και ο ήλιος. 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει και επικαιροποιεί στόχους, συντάσσει μελέτες, διαβιβάζει 

κοινοτικές Οδηγίες και παράλληλα επιβλέπει την πρόοδο κάθε χώρας μέλους για την εξέλιξη 

αλλά και τις μελλοντικές κατευθύνσεις στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 
Η Ελλάδα, κατ’ επέκταση της Ευρωπαϊκής «Οδηγίας», θέτει εθνικές στρατηγικές σε τακτά 

χρονικά διαστήματα και κάνει βήματα αξιοποίησης των γεωστρατηγικών πλεονεκτημάτων της 

χώρας στον τομέα αυτό. 

 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η παρουσίαση και καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης 

στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, καθώς 

και οι μελλοντικές κατευθύνσεις και στόχοι που έχουν ήδη τεθεί. 

 
 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολική Ενέργεια, Ηλιακή Ενέργεια, 

Γεωθερμική Ενέργεια, Ενέργεια Βιομάζας  
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ABSTRACT 
 

The ever increasing trend in the demand of energy worldwide, combined with the predicted 

exhaustion of the energy reserves of planet by conventional sources and the environmental 

problems which have been created, lead to the ever increasing use of Renewable Energy 

Sources. 

 
Most countries of the world and mostly the developed ones, are investing heavily in 

infrastructure, development and production of energy, from clean sources such as the wind 

and the sun. 

 
The European Union has set and continuously updates goals, prepares studies, forwards EU 

directives and at the same time supervises the progress of each country-member on the 

evolution and future directions in the use of Renewable Energy. 

 
Greece, by extension of the European “Directive”, sets national strategies regularly and 

makes strides on the exploitation of the country’s geostrategic advantages concerning this 

field.   

 
In this project what is attempted, is the presentation and the record of the current situation of 

Renewable Energy in the European Union and Greece, as well as the future trends and 

targets that have already been set.   

 

 

 

 

Keywords: Renewable Energy Sources, Wind Energy, Sun Energy, Geothermal Energy, 

Biomass Energy 
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Η Εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η ενέργεια, θεμελιώδης λίθος της ανθρώπινης εξέλιξης και του πολιτισμού, υπήρξε από την 

αρχή της χρήσης της από τον άνθρωπο η κινητήριος δύναμη της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι 

βέβαιο και αυτονόητο πια, ότι χωρίς την συμβολή της ενέργειας ως «συνεργάτη» στην 

ανθρώπινη εξέλιξη, το επίπεδο αυτής καθώς και της ανθρώπινης διαβίωσης θα ήταν 

δραματικά χαμηλότερα. 

 
Η χρήση ενέργειας δεν έχει σταματήσει να αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς από τα πρώτα 

έτη χρησιμοποίησής της. Εμπόδιο σε αυτή την αύξηση διαφαινόταν σε πρώτο στάδιο η  

εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων στο μακρινό αρχικά και πιο κοντινό πρόσφατα 

μέλλον. Ένα τέτοιο σενάριο απομακρύνεται, αλλά και αποτρέπεται με την ολοένα 

αυξανόμενη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παγκοσμίως σε συνδυασμό με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων.  

 
Πέρα από το πρακτικό πρόβλημα του πεπερασμένου των μη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

όπως το πετρέλαιο και τα παράγωγά του (Φυσικό Αέριο κ.τ.λ.), στις αρχές του 20ου αιώνα 

τέθηκε έντονα το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος και κυρίως αυτό του  

φαινομένου του θερμοκηπίου. Μελέτες ακόμα νωρίτερα από αυτήν την περίοδο, είχαν 

καταδείξει ότι η καύση υδρογονανθράκων που αποτελούν συστατικό των πετρελαιοειδών 

καυσίμων προκαλούν μια χημική διεργασία που λαμβάνει χώρα στην ατμόσφαιρα και έχει ως 

αποτέλεσμα την σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη πέρα από τα κανονικά 

επίπεδα. Το πρόβλημα αυτό και οι δυσοίωνες προβλέψεις σχετικά με αυτό, μπήκαν αρκετά 

νωρίς στην παγκόσμια πολιτική ατζέντα αναζητώντας και επιδιώκοντας λύσεις. Η 

εμφανέστερη και πιο λειτουργική λύση, πέρα από τον περιορισμό των ρύπων, είναι η 

επένδυση στις ήπιες μορφές ενέργειας, προσπάθεια που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 

 
Οι ανανεώσιμες ή ήπιες μορφές ενέργειας, εξ’ ορισμού δηλώνουν τα βασικά πλεονεκτήματά 

τους, δηλαδή το ότι είναι ανεξάντλητες και καθαρές ή ήπιες προς το περιβάλλον. Είναι 

μορφές ενέργειας που ανανεώνονται μέσω του κύκλου της φύσης και βασίζονται σε δυνάμεις 

όπως ο άνεμος, η ηλιακή ακτινοβολία, η γεωθερμία κ.α. Τα κατάλοιπά τους είναι μηδενικά 

στις περισσότερες των περιπτώσεων, ενώ σε περιπτώσεις όπως η γεωθερμία ή η βιομάζα, 

αυτά είναι ελάχιστα και αμελητέα σε σύγκριση με εκείνα των υδρογονανθράκων. 
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Ιστορικά η χρήση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές χρονολογείται πολύ νωρίτερα από την 

χρήση υδρογονανθράκων. Αρχαιολογικές έρευνες έδειξαν ότι από τα βάθη της 3ης   

χιλιετηρίδας π.Χ. υπήρχαν ανεμόμυλοι στην Αίγυπτο. Αλλά και στα ιστορικά χρόνια έχουν 

βρεθεί ερείπια ανεμόμυλων σε Περσία και Μεσοποταμία. Από τότε και ως σήμερα, νέα είδη 

ανανεώσιμων μορφών ενέργειας ανακαλύφθηκαν σε διάφορες περιόδους και μεταδίδονταν 

από πολιτισμό σε πολιτισμό.[2] 

 
Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι η ενδελεχής καταγραφή μέσω της παγκόσμιας 

βιβλιογραφίας, της τρέχουσας και μέσω εκτιμήσεων, της μελλοντικής κατάστασης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Τα αντικειμενικά όρια 

και προβλήματα ολοκληρώνουν την πλήρη οπτική προς τις μορφές αυτές ενέργειας. 

 
Όσον αφορά τη δομή της εργασίας, αποτελείται συνολικά από τέσσερα κεφάλαια.. Το πρώτο 

κεφάλαιο, δίνει στον αναγνώστη κάποια βασικά στοιχεία για τις Ανανεώσιμες ή Ήπιες 

Μορφές Ενέργειας. Εκεί παρουσιάζονται τα είδη και ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και 

κάποια από τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.  

 
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αυτό γίνεται με την παρουσίαση θεσμικών πλαισίων και 

πολιτικών, και μια πιο εκτεταμένη ανάλυση της εφαρμογής των βασικών μορφών των ΑΠΕ 

στα πλαίσια της ΕΕ. 

 
Στο τρίτο κεφάλαιο, η εργασία επικεντρώνεται στην εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στην Ελλάδα. Αναφέρεται, όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το εθνικό 

θεσμικό πλαίσιο και αναλύεται η τρέχουσα κατάσταση εφαρμογής των κυριότερων μορφών 

ΑΠΕ στον ελληνικό χώρο. 

 
Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται ιδιαίτερη μνεία πάνω σε τρέχουσες 

καινοτομίες κατά την περίοδο συγγραφής της διπλωματικής αυτής εργασίας, καθώς και στις 

μελλοντικές κατευθύνσεις και τα προβλήματα-περιορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο στο πεδίο 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 

1.1 Εισαγωγή 
 

Σε χρονικό διάστημα μικρότερο από δυο αιώνες, ο παγκόσμιος πληθυσμός πενταπλασιάστηκε 

και σύμφωνα με ορισμένες μετριοπαθείς εκτιμήσεις, μέχρι το 2050 θα πλησιάσει ακόμα και 

τα 9 δισεκατομμύρια. Η δημογραφική αυτή αύξηση, συμφωνά με την International Energy 

Agency (IEA), σε συνδυασμό και με μερικούς ακόμα παράγοντες όπως η ολοένα αυξανόμενη 

ανά άτομο ενεργειακή ζήτηση, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και γενικά, οδηγούν 

σε μια σταδιακή ετήσια αυξητική τάση της κατανάλωσης ενέργειας, της τάξης περίπου του 

2%.[110][ 252] 

 

 
Εικόνα 1.1: Παγκόσμιος χάρτης σε νυχτερινό ουρανό, με την αναπαράσταση των φώτων να δίνει 

συμπερασματικά την κατανάλωση ενέργειας.[280] 
Πηγή: National Aeronautics and Space Administration (NASA). 

 

Την ίδια στιγμή, τα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων στα οποία βασίστηκε κατά κύριο 

λόγο η παραγωγή ενέργειας παγκοσμίως, εξαντλούνται δραματικά, με τις προβλέψεις για το 

εγγύς μέλλον να είναι δυσοίωνες. Ως λύση υπάρχει η προσέγγιση της συνετούς 

εκμετάλλευσης των υπαρχόντων πηγών ενέργειας καθώς και της βέλτιστης δυνατής χρήσης 

των συμβατικών καυσίμων, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτά δεν είναι αρκετά και απλώς 

μεταθέτουν το πρόβλημα σε μερικά χρόνια αργότερα.[29][324] 
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Επιπλέον, με κομβικό σημείο το έτος 1972, στην Σύνοδο του ΟΗΕ στην Στοκχόλμη, ο 

παράγοντας του περιβάλλοντος μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο και τίθεται ως ένας από 

τους βασικούς παράγοντες στις συζητήσεις γύρω από την ενέργεια. Η κλιματική αλλαγή και 

η σχέση με το περιβάλλον εισάγονται οριστικά στην «βιβλιογραφία» της ενέργειας. Βασικό 

περιβαλλοντολογικό ζήτημα, σε άμεση σχέση με την ενέργεια, είναι το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου. Οι ρύποι από την καύση των υδρογονανθράκων, με την επιτάχυνση μιας 

φυσικής κατά τα άλλα διαδικασίας απορρόφησης της ηλιακής υπέρυθρης ακτινοβολίας από 

την ατμόσφαιρα, και την ακόλουθη αύξηση της θερμοκρασίας, προκάλεσαν τα αρνητικά 

αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε: λιώσιμο των πάγων, έλλειψη καλλιεργήσιμης γης, 

μείωση της στάθμης επιφανειακών νερών, έντονα καιρικά φαινόμενα, κ.α.[31][85][333] 

 
Ανταποκρινόμενη στην επιταγή άμεσης αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων, η 

παγκόσμια κοινότητα δρώντας με κινητήριες δυνάμεις τις επενδύσεις και το παγκόσμιο 

επιστημονικό δυναμικό, έχει στραφεί στην δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων, «φιλικών 

προς το περιβάλλον», εφαρμογών, οι οποίες κερδίζουν διαρκώς έδαφος έναντι των 

ρυπογόνων προκατόχων τους. Οι εφαρμογές αυτές, πέρα από την σταδιακή αντικατάσταση 

των συμβατικών μορφών ενέργειας, συμμετέχουν αρκετά στο σημαντικό κομμάτι της 

εξοικονόμησης ενέργειας το οποίο προσφέρει τεράστια οφέλη και στο στάδιο της μετάβασης 

αλλά και μετά. 

 
Στα πλαίσια αυτής της προοπτικής, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποτελούν μια 

πρόσφορη λύση στο μέλλον της ενέργειας, με μεσοπρόθεσμο στόχο την όσο γίνεται 

μικρότερη χρήση ορυκτών καυσίμων και μακροπρόθεσμο στόχο την δυνατόν πλήρη 

απαγκίστρωση από αυτά. 

 

1.2 Συμβατικές Μορφές Ενέργειας 
  

Ως συμβατικές μορφές ενέργειας, ορίζουμε τις μη ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, οι οποίες 

προέρχονται από την αποσύνθεση ζωικής ή φυτικής ύλης και που με φυσική επεξεργασία 

εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών μετασχηματίστηκαν σε πετρέλαιο, γαιάνθρακες και Φυσικό 

Αέριο. Σε αυτές τις τρεις κατηγορίες, που ονομάζονται υδρογονάνθρακες, προστίθεται και 

μια ακόμα, σχετικά νέα συμβατική μορφή ενέργειας, η Πυρηνική, η οποία βασίζεται στην 

ενέργεια που εκλύεται κατά τη σχάση ή σύντηξη ατόμων ορισμένων στοιχείων τα οποία 

απαντώνται στην Γη.[20][22] 
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1.2.1 Πετρέλαιο 
 

Το αργό, δηλαδή το ακατέργαστο, πετρέλαιο, είναι ένα υγρό μείγμα υδρογονανθράκων που 

προέρχεται από την αποσύνθεση θαλάσσιας κυρίως χλωρίδας και πανίδας, η οποία θάφτηκε 

και παρέμεινε εκεί για εκατοντάδες εκατομμύρια έτη. Υπό ορισμένες, κατάλληλες για την 

δημιουργία πετρελαίου, συνθήκες θερμοκρασίας και πιέσεων, επέρχεται ο μετασχηματισμός 

στο υγρό ορυκτό που εντοπίζουμε σε γεωλογικούς σχηματισμούς βράχων, με σχισμές-ρωγμές 

και δομή που δεν επιτρέπει την διαφυγή υγρών και αερίων.[6][8] 

 
Μέθοδοι διερεύνησης και εντοπισμού κοιτασμάτων πετρελαίου, είναι οι ακόλουθες πέντε: 

 Σεισμική Μέθοδος: Διάθλαση-Ανάκλαση τεχνητών σεισμικών κυμάτων. 

 Ηλεκτρική μέθοδος: Μέτρηση αντίστασης της διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος: Χρήση μαγνητόμετρων. 

 Σταθμική ή βαρυτομετρική μέθοδος: Μέτρηση έντασης του πεδίου βαρύτητας της γης. 

 Ραδιενεργή μέθοδος: Αξιόπιστη σε περιοχές με ήπιο ανάγλυφο. [6][14][15] 

 
Το πετρέλαιο αντλείται από πετρελαιοπηγές, με γεωτρήσεις τύπου αρτεσιανού φρέατος, όπου 

υπό περιπτώσεις παρατηρείται και ο χαρακτηριστικός αναβλύζων πίδακας ύψους πολλών 

μέτρων, λόγω της πίεσης που υφίσταται το ορυκτό μέσα στον γεωλογικό σχηματισμό. Οι 

τοποθεσίες των πετρελαιοπηγών ποικίλουν και μπορεί να είναι είτε θαλάσσιες, είτε χερσαίες 

με την κάθε περίπτωση να χρήζει και τον κατάλληλο εξοπλισμό, καθώς και μέθοδο άντλησης.   

Τα ορυκτά πετρέλαια, ανάλογα την σύνθεσή τους διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

 Παραφινικά πετρέλαια (Περισσότερο ελαφρά κλάσματα απόσταξης). 

 Ασφαλτικά πετρέλαια (Περισσότερο ελαφρά κλάσματα απόσταξης). 

 Ασφαλτοπαραφινικά πετρέλαια: (Αναλογία κλασμάτων απόσταξης).[3][8][12] 

 
Επόμενο στάδιο μετά την άντληση είναι η μεταφορά του αργού πετρελαίου, το οποίο είναι 

αναμεμειγμένο με αέρια, νερό και ιζήματα προς επεξεργασία σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. 

Εκεί με διάφορες διαδικασίες, καθαρίζει από προσμίξεις και οδεύει προς το τελικό στάδιο 

επεξεργασίας που είναι η διύλισή του, με την μέθοδο της κλασματικής απόσταξης. Υγραέρια, 

βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης-θέρμανσης-κηροζίνη, μαζούτ, ορυκτέλαια, στερεά υπολείμματα 

(άσφαλτος, πίσσα κ.τ.λ.) είναι τα κύρια κλάσματα που βγαίνουν από τις εξόδους της 

αποστακτικής στήλης1, ανάλογα με τα σημεία βρασμού του κάθε προϊόντος.[3][8][12] 

                                                 
1 Περισσότερα: http://www.chemeng.upatras.gr/site-gr/files/data/c36508015Sxediasmos2.pdf 
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Το πετρέλαιο στις διάφορες επεξεργασμένες μορφές του, χρησιμοποιείται για θέρμανση και 

φωτισμό οικιών, κατασκευή δρόμων, σε κινητήρες εσωτερικής καύσης για την κίνηση μέσων 

μεταφοράς, αλλά και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς κάθε χρήση. Όλη αυτή η 

κατανάλωση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλες τις χώρες, κάτι το οποίο παρουσιάζεται 

στην εικόνα 1.2 παρακάτω, όπου με την αύξηση της σκουρότητας αυξάνεται και η 

κατανάλωση πετρελαίου ανά κάτοικο. Χαρακτηριστική είναι η υψηλότερη κατανάλωση του 

Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Νορβηγίας, της Σαουδικής Αραβίας 

και των γύρω χωρών οι οποίες είναι μερικές από τις πρώτες χώρες άντλησης πετρελαίου 

παγκοσμίως.[3][12]  

 

 

Εικόνα 1.2: Κατανάλωση πετρελαίου ανά κάτοικο (όσο σκουρότερο τόσο μεγαλύτερη).[351] 
Πηγή: en.Wikipedia.org 

 
Οι επιπτώσεις της χρήσης πετρελαίου στο περιβάλλον, ακολουθούν το υγρό ορυκτό από την 

άντλησή του μέχρι την τελική χρήση του. Η θαλάσσια ρύπανση, αλλά και η ρύπανση στην 

στεριά, από ατυχήματα κατά την μεταφορά (πετρελαιοκηλίδες), έχουν τεράστια αντίκτυπο 

στο περιβάλλον. Αιθάλη, οξείδια του θείου και του αζώτου, μόλυβδος, διοξείδιο του άνθρακα 

που είναι ουσίες που απελευθερώνονται κατά την χρήση, είναι άκρως ρυπογόνες, καθώς και 

συντελούν στην δημιουργία όξινης βροχή και επιταχύνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με 

καταστροφικές συνέπειες σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο αντίστοιχα.[49][244] 

 
Το πετρέλαιο σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, έχει λιγότερο από 50 χρόνια συνολικά 

αποθεματικής ζωής, χρονικό διάστημα αρκετά μικρότερο από αυτό όλων των υπαρχουσών 

συμβατικών μορφών ενέργειας, ενώ σε συνδυασμό με την υπερβολικά μεγάλη διάρκεια 

δημιουργίας του, είναι δεδομένο ότι πρέπει να αντικατασταθεί πλήρως το συντομότερο 

δυνατόν σε κάθε τομέα χρήσης του.[3][29] 
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1.2.2 Φυσικό Αέριο 
 

Το Φυσικό Αέριο, είναι ένα αέριο μείγμα υδρογονανθράκων, το οποίο αποτελείται κυρίως 

από μεθάνιο αλλά και αιθάνιο, και δευτερευόντως από άλλα συστατικά, σε μικρή όμως 

αναλογία, όπως το προπάνιο, το βουτάνιο, το διοξείδιο του άνθρακα κ.α. Δημιουργείται με 

αντίστοιχο τρόπο με το πετρέλαιο, ο οποίος αναλύθηκε στην ακριβώς προηγούμενη ενότητα, 

καθώς και συνυπάρχει μαζί του ή είναι αυθύπαρκτο, στους ίδιους όμως γεωλογικούς 

σχηματισμούς υπό μεγάλη πίεση.[3][10] 

 
Σε αντίθεση όμως με το πετρέλαιο, το Φυσικό Αέριο μεταφέρεται όπως είναι, δίχως καμία 

επεξεργασία εκτός του καθαρισμού του (από νερό, άμμο, άλλα αέρια κ.α.), στις περιοχές που 

θα χρησιμοποιηθεί. Η παγκόσμια κατανομή της παραγωγής Φυσικού Αερίου, παρουσιάζεται 

στην εικόνα 1.3. παρακάτω, με την Βόρεια Αμερική, την Ρωσία, την Νορβηγία και το Ιράν να 

είναι οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή, ενώ αξιοσημείωτο είναι, το υπερβολικά χαμηλό 

δυναμικό της Σουηδίας και Φινλανδίας, χώρες που συνορεύουν με κάποιες απ’ αυτές.[3][10] 

 

 

Εικόνα 1.3: Κατανομή της παγκόσμιας παραγωγής Φυσικού Αερίου.[348]  
Πηγή: en.Wikipedia.org 

 

Στα χαρακτηριστικά του, το Φυσικό Αέριο είναι ένα άχρωμο και άοσμο αέριο, στο οποίο 

τεχνητά μπαίνει οσμή για να γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές, κυρίως κατά την χρήση 

του. Η σύστασή του διαφέρει ανάλογα με την περιοχή προέλευσής του, ενώ το βάθος 

εξόρυξης μπορεί να φτάσει σε χιλιάδες μέτρα λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών που 

υπάρχουν εκεί και οι οποίες συντελούν στην δημιουργία του. Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα 

και οι κύριες μέθοδοι εντοπισμού του είναι η Σεισμική και η Μαγνητική μέθοδος, ενώ οι 

στρωματικές διαμορφώσεις που συναντάται είναι ένα αντίκλινο, μια μετάπτωση ή μια 

στρατιγραφική πτώση.[3][7][10]  
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Το Φυσικό Αέριο όταν είναι σε υγροποιημένη μορφή μεταφέρεται με ειδικά δεξαμενόπλοια, 

ενώ όταν βρίσκεται σε αέρια μορφή, με κατάλληλους αγωγούς (επίγεια ή υποθαλάσσια). Η 

μεταφορά από αγωγούς, γίνεται με ένα αρκετά σύνθετο δίκτυο από σωληνώσεις, στο οποίο το 

Φυσικό Αέριο μεταφέρεται σε αρκετά υψηλή πίεση. Αν στην πορεία της μεταφοράς του δεν 

καταναλωθεί όλη η ποσότητα, μπορεί να αποθηκευτεί σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Θέματα 

ασφαλείας κατά την διάρκεια της μεταφοράς, διευθετούνται με σταθμούς ελέγχου και 

ρυθμίσεις παραμέτρων στο δίκτυο. Οι αγωγοί διακρίνονται σε: 

 Αγωγούς μεταφοράς υψηλής πίεσης: Λειτουργούν προσωρινά και εμμέσως, ως χώροι 

αποθήκευσης. 

 Αγωγούς μεταφοράς μέσης πίεσης: Όπως και αυτοί της υψηλής πίεσης, παρέχουν 

οικονομική μεταφορά τεραστίων όγκων Φυσικού Αερίου. 

 Αγωγούς διανομής χαμηλής πίεσης: Κατάλληλοι για πόλεις, λόγω της μεγαλύτερης 

ασφάλειας που παρέχει η χαμηλή πίεση και της ευκολότερης προσαρμογής στην 

ατμοσφαιρική πίεση στην οποία γίνεται η χρήση.[13][162][175] 

 
Σε επίπεδο τελικής αξιοποίησης, το Φυσικό Αέριο χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

υδρογόνου, ως καύσιμο οχημάτων, σε βιομηχανικές χρήσεις (παραγωγή πλαστικού κ.τ.λ.), σε 

οικιακές χρήσεις (μαγειρική, θέρμανση κ.τ.λ.) αλλά αποτελεί και μια από τις βασικές πηγές 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προς κάθε χρήση.[3]  

 
Σε γενικές γραμμές, το Φυσικό Αέριο θεωρείται η καλύτερη μη Ανανεώσιμη Πηγή 

Ενέργειας, με μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη από το πετρέλαιο, καλύτερη καύση με 

λιγότερους ρύπους στα καυσαέρια από όλους ανεξαιρέτως τους υδρογονάνθρακες και 

σταθερό βαθμό απόδοσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όμως σύμφωνα με έρευνες, έχει 

γύρω στους ένα με δυο αιώνες ζωής ακόμα το πολύ, κάτι το οποίο το αναγάγει σε μια 

μεσοπρόθεσμη μεν, αλλά προσωρινή πηγή ενέργειας.[3][29]  

 

1.2.3 Γαιάνθρακες 
 

Οι γαιάνθρακες, δηλαδή οι εξορρυσσόμενοι άνθρακες, είναι ορυκτά αποτελούμενα από 

υδρογόνο και άνθρακα κυρίως, και προέρχονται από την ενανθράκωση φυτικής ύλης. Ο 

βαθμός ενανθράκωσης, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στην αποδοτικότητα του ορυκτού, 

μεγαλώνει ανάλογα με τα χρόνια ενανθράκωσης τα οποία κυμαίνονται από 30.000.000 σε 

λίγο περισσότερα από 300.000.000.[3][341] 

Καρατσώρης Φοίβος                                                                                                                                                                   8



Η Εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα 

Ο σχηματισμός των γαιανθράκων, ξεκινά με την συσσώρευση ποσότητας φυτικής ύλης η 

οποία με θερμική και βακτηριακή αποσύνθεση μετασχηματίζεται σε τύρφη. Από εκεί και 

πέρα, με την κάλυψη της τύρφης από ιζηματογενή πετρώματα, η διαδικασία ενανθράκωσης 

κατά την πάροδο εκατομμυρίων ετών και την άσκηση υψηλών πιέσεων και θερμοκρασίας, 

μετατρέπει την τύρφη σε λιγνίτη, ο οποίος με όλο και υψηλότερη πίεση μετατρέπεται σε 

μορφές με υψηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα.[3][341] 

 
Εκτός των κρυσταλλικών τους μορφών (Γραφίτης, Διαμάντι), που δεν χρησιμοποιούνται ως 

πηγή ενέργειας, οι άμορφοι άνθρακες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη, διαιρούνται 

ανάλογα την ενανθράκωση τους (άρα και την θερμογόνο δύναμη) και με σειρά από τον 

υψηλότερο βαθμό προς τον χαμηλότερο, ως εξής:  

1. Ανθρακίτης (>90% C): Πολύ σκληρός, στιλπνός, σκούρο γκρι, ύψιστη ποιότητα. 

2. Λιθάνθρακες (75-90% C): Σκληρός, Μαύρη γραμμή σκόνης. 

3. Λιγνίτες (65-75% C): Καστανό ως Μαύρο χρώμα για μαλακούς ή σκληρούς αντίστοιχα. 

4. Τύρφη (<65 C): Χαλαρό, καφετί με ορατές ξυλώδεις ίνες.[3][9][341] 

 
Η εξόρυξη των γαιανθράκων, γίνεται είτε υπόγεια (ανθρακωρυχεία),  είτε επιφανειακά (που 

είναι η συνηθέστερη εξόρυξη), με την κάθε μια μέθοδο να έχει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Για την επιφανειακή εξόρυξη βασικό πλεονέκτημα είναι η αποδοτικότητα, 

έχοντας όμως στον αντίποδα τις μεγάλες περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, τις οποίες ενώ 

αποφεύγει η υπόγεια εκσκαφή, τις αντικαθιστά με ποικίλα τεχνικά προβλήματα. Οι 

πρωτοπόρες χώρες στην εξόρυξη γαιανθράκων, με τις δύο μεθόδους και στους τρεις τύπους 

άμορφου άνθρακα, παρουσιάζονται στον πίνακα 1.1.[3][115][341] 

 
Πίνακας 1.1: Παραγωγή γαιανθράκων (σε εκατομμύρια τόνους).[115]  

Country Ανθρακίτης Λιθάνθρακας Λιγνίτης Σύνολο Παγκόσμια% 

ΗΠΑ 108.501 98.618 30.176 237.295 22,6 
Ρωσία 49.088 97.472 10.450 157.010 14,4 

Κίνα 62.200 33.700 18.600 114.500 12,6 
Αυστραλία 37.100 2.100 37.200 76.400 8,9 

Ινδία 56.100 0 4.500 60.600 7,0 
Γερμανία 99 0 40.600 40.699 4,7 

Ουκρανία 15.351 16.577 1.945 33.873 3,9 
Καζακστάν 21.500 0 12.100 33.600 3,9 

Νότιος Αφρική 30.156 0 0 30.156 3,5 
Σερβία 9 361 13.400 13.770 1,6 

Πηγή στοιχείων: World Energy Council 
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Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των γαιανθράκων είναι η υγρασία, η οποία κυμαίνεται από 5 

ως 70 %, προσθέτοντας περιττό βάρος κατά τις μεταφορές και μειώνοντας την θερμαντική 

τους ικανότητα. Ακόμα, σημαντικά για την ποιότητα του γαιάνθρακα, είναι τα πτητικά 

συστατικά, η περιεκτικότητα σε θείο-υδρογόνο-οξυγόνο και η υπολειπόμενη τέφρα κατά την 

καύση, η οποία είναι ένα ανεπιθύμητο παραπροϊόν της καύσης γαιανθράκων, όπου ειδικά 

στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η εναπόθεσή της αποτελεί ζήτημα. Για τον 

προσδιορισμό όλων αυτών, σε μια προσεγγιστική εκτίμηση της ποιότητας του κοιτάσματος, 

γίνεται χημική ανάλυση η οποία διαχωρίζεται σε άμεση και σε στοιχειακή.[3][9] 

 
Μετά το στάδιο της επεξεργασίας (π.χ. εμπλουτισμός), που γίνεται συνήθως στην περιοχή 

εξόρυξης, μέσω τρένων, φορτηγών ή πλοίων, γίνεται η μεταφορά των γαιανθράκων στους 

τελικούς χώρους αξιοποίησης ή αποθήκευσης σε κατάλληλους χώρους, για ορισμένο όμως 

χρονικό διάστημα. Για σχετικά μικρές αποστάσεις και περισσότερο για διαδρομές μέσα στον 

εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η μεταφορά 

των γαιανθράκων γίνεται με ταινιόδρομους.[3][341] 

 
Οι σημαντικότερες διεργασίες για την αξιοποίηση των γαιανθράκων2 είναι οι εξής: 

 Καύση (π.χ. για την παραγωγή ηλεκτρισμού). 

 Εξανθράκωση (π.χ. για την παραγωγή κοκ). 

 Μετατροπή σε συνθετικά καύσιμα. 

 Πυρόλυση (θερμική διάσπαση). 

 Υγροποίηση (εμπλουτισμός υδρογόνου). 

 Εξαερίωση (π.χ. παραγωγή φωταερίου).[3][341] 

 
Οι γαιάνθρακες είναι οι πιο ρυπογόνοι υδρογονάνθρακες, με μεγάλη εκπομπή σωματιδίων 

(ιπτάμενη τέφρα), αιθάλης, διοξείδιο του άνθρακα, οξειδίων θείου και αζώτου, αποτελώντας 

βασικό παράγοντα της όξινης βροχής και της επιτάχυνσης του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Διάφορες τεχνικές μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών, βελτιώνοντας την 

κατάσταση όχι όμως αρκετά. Με τους γαιάνθρακες όμως, όπου σύμφωνα με έρευνες έχουν 

μερικές εκατοντάδες έτη αποθεματικής ζωής ακόμα και σε συνδυασμό με το υψηλό ρυθμό 

κατανάλωσής τους, η όποια εξέλιξη στην μείωση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων 

είναι από θεμιτή έως αναγκαία.[3][18][29][341] 

                                                 
2 Περισσότερα: Ν. Ανδρίτσος, Ν., 2008. Ενέργεια και Περιβάλλον. Διδακτικές Σημειώσεις στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  Βόλος.  
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1.2.4 Πυρηνική Ενέργεια 
 

Η Πυρηνική Ενέργεια είναι μια σύγχρονη μορφή ενέργειας, που βασίζεται στην εγκλεισμένη 

δυναμική ενέργεια, η οποία απελευθερώνεται κατά την σχάση ή σύντηξη πυρήνων του 

ατόμου. Το ποσό της ενέργειας που εκλύεται κατά την πυρηνική αντίδραση, όπως 

ονομάζονται οι μεταμορφώσεις και οι αναδιατάξεις των σωματίων του πυρήνα, είναι 

τεράστιο, γεγονός που οδήγησε στην ευρεία αξιοποίηση στον τομέα της ενέργειας και όχι 

μόνο.[27][282]  

 
Οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται, είναι η πυρηνική σύντηξη (εικόνα 1.4 δεξιά), κατά 

την οποία δύο πυρήνες έρχονται πολύ κοντά και σχηματίζουν σύνθετο πυρήνα και η 

πυρηνική σχάση (εικόνα 1.4 αριστερά), κατά την οποία ένα σωμάτιο χτυπά τον πυρήνα 

διασπώντας τον. Η διαδικασία σύντηξης είναι αυτή που παίρνει χώρα στον ήλιο, ενώ αυτή 

της πυρηνικής σχάσης είναι στην πράξη αυτή που χρησιμοποιούμε για την ελεγχόμενη 

παραγωγή ενέργειας στους σύγχρονους πυρηνικούς αντιδραστήρες.[20][27] 

 

 

Εικόνα 1.4: Αναπαράσταση πυρηνικής σχάσης και πυρηνικής σύντηξης.[215] 
Πηγή: Encyclopedia Britannica Website 

 

Το βασικό στοιχείο που χρησιμοποιείται στην σημερινή τεχνολογία για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, είναι το Ουράνιο (U235). Το Ουράνιο κατά την σχάση απελευθερώνει 

δύο νετρόνια, προκαλώντας όπως φαίνεται και στην εικόνα 1.4 πιο πάνω, νέες σχάσεις 

(αλυσιδωτή αντίδραση). Βάσει μερικών ερευνών, το οικονομικά αξιοποιήσιμο αποθεματικό 

Ουράνιου στο πλανήτη, εκτιμάται ότι αρκεί για τους επόμενους δύο αιώνες.[3][20][29] 
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Ο κύκλος ζωής παραγωγής, επεξεργασίας, χρήσης μέχρι και τέλος, της πρώτης αυτής ύλης, 

είναι ο εξής: 

 Εξόρυξη ορυκτού που εμπεριέχει οξείδιο του ουρανίου. (UΟ2) 

 Διαχωρισμός οξειδίου του ουρανίου (UΟ2) από το υπόλοιπο ορυκτό. 

 Εμπλουτισμός ουρανίου (Με μοριακή διάχυση συνήθως). 

 Κατασκευή δισκίων καυσίμου (κυλινδρικά δισκία). 

 Κατασκευή ράβδων καυσίμου (Ράβδοι κράματος ζιρκονίου 4 μέτρων περίπου). 

 Παραγωγή ενέργειας (Ελεγχόμενη σχάση σε Πυρηνικούς Αντιδραστήρες). 

 Απόβλητα (Απόθεση-Διάθεση).[3][282] 

 
Η πυρηνική τεχνολογία πέρα από ιατρικούς, στρατιωτικούς κ.τ.λ. τομείς βασικά 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι 

από 400 συνολικά αντιδραστήρες πυρηνικής σχάσης, καλύπτοντας ένα σημαντικό ποσοστό 

των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως. Η κατάσταση των εργοστασίων Πυρηνικής 

Ενέργειας σε κλιμάκωση εμπλοκής κάθε χώρας, παρουσιάζεται στην εικόνα 1.5.[251][349] 

 

 
Εικόνα 1.5: Παγκόσμια κατάσταση των εγκαταστάσεων εργοστασίων Πυρηνικής Ενέργειας.[349] 

Πηγή: World Nuclear Association 

 
Υπάρχουν πολλοί τύποι πυρηνικών αντιδραστήρων, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται ως 

θερμικοί- ταχείς, υδρόψυκτοι-αερόψυκτοι, LMFBR κ.τ.λ. Στην καρδιά ενός μέσου πυρηνικού 

αντιδραστήρα, υπάρχουν το καύσιμο, οι ράβδοι ελέγχου και το μέσο επιβράδυνσης των 

νετρονίων. Σημαντικό σημείο της δομής, είναι τα συστήματα ψύξης τα οποία λειτουργούν ως 

κατασταλτικοί μέθοδοι στον περιορισμού της διαδικασίας σχάσης, η οποία εκ φύσεως δεν 
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επιδέχεται δυνατότητα διακοπής. Σε ρόλο ασφάλειας περισσότερο, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη 

μνεία στα συστήματα ασφαλείας, την θωράκιση του πυρηνικού αντιδραστήρα και το 

εξωτερικό περίβλημα το οποίο είναι σχεδιασμένο για αντοχή σε υψηλές πιέσεις και 

θερμοκρασίες.[3][20][282][349] 

 
Η Πυρηνική Ενέργεια, παρότι δεν συμμετέχει με αντίστοιχο τρόπο με τις υπόλοιπες 

συμβατικές μορφές ενέργειας στην ρύπανση του περιβάλλοντος, αποτελεί μια μορφή άκρως 

επικίνδυνη για το περιβάλλον, αλλά και τον άνθρωπο άμεσα. Αίτια όπως σεισμοί, αστοχίες, 

προβλήματα στην ψύξη κ.α. μπορεί να οδηγήσουν σε πυρηνικά ατυχήματα, όπως κάποια από 

τα σημαντικότερα που έγιναν, σε Καναδά, Ουκρανία αλλά και πρόσφατα σε Ιαπωνία, με 

ανυπολόγιστο περιβαλλοντολογικό κόστος.[177][349] 

 
Ακόμα και σε φυσιολογικό ρυθμό λειτουργίας, τεράστιες ποσότητες νερού χρησιμοποιούνται 

για την ψύξη, λόγος για τον οποίο τα πυρηνικά εργοστάσια κατασκευάζονται κοντά σε 

λίμνες, ποτάμια, θάλασσες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιπτώσεις στο οικοσύστημα της 

περιοχής, αλλά και λειψυδρίας υπό περιπτώσεις σε θερμές περιόδους. Τέλος, αλλά με μεγάλη 

σπουδαιότητα θέμα τίθεται με τα ραδιενεργά απόβλητα, τα οποία παράγονται από το στάδιο 

της εξόρυξης, στο στάδιο της επεξεργασίας ως και το στάδιο της τελικής απόθεσης διάθεσης. 

Ανάλογα το επίπεδο ραδιενέργειας επιλέγεται και ο αντίστοιχος τρόπος και τόπος διάθεσης 

των αποβλήτων Πυρηνικής Ενέργειας. Όπως είναι φυσικό, τα απόβλητα υψηλής 

ραδιενέργειας χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής και επεξεργασίας, από ό,τι χρειάζονται τα 

χαμηλής και μέσης ραδιενέργειας.[177][282] 

 

1.3 Μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
 

Τα ευρύτερα όρια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, περιλαμβάνουν κάθε δυνατή πηγή 

ενέργειας που ανανεώνεται μέσω των φυσικών φαινομένων μόνιμου κύκλου. Στα πλαίσια 

αυτά, υπάρχει μια σχετικά μεγάλη ποικιλία μορφών που όμως οι περισσότερες κατά βάση 

έχουν σχέση με τον ήλιο και  λιγότερες με την γη και την βαρύτητά της. Οι κυρίαρχες μορφές 

σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αιολική, η Ηλιακή, η Υδραυλική, η Γεωθερμική και η βιομάζα 

«κλέβοντας» το μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας της συνολικής εφαρμογής. Πέρα από αυτές 

όμως, υπάρχουν και άλλες, όπως η Ενέργεια Ωκεανών και Θαλασσών, χωρίς να απορρίπτεται 

στο μέλλον, το ενδεχόμενο να διαφοροποιηθούν οι υπάρχουσες αλλά και να ανακαλυφθούν 

ακόμα περισσότερες.[11][139] 
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1.3.1 Αιολική Ενέργεια 
 

Η Αιολική Ενέργεια, είναι μια μορφή ενέργειας που βασίζεται στην ανομοιόμορφη θέρμανση 

της επιφάνειας της γης από τον ήλιο, η οποία προκαλεί μετακίνηση μεγάλων μαζών αέρα από 

μια περιοχή σε μια άλλη, με αποτέλεσμα την δημιουργία ανέμων. Σε πρακτικό επίπεδο η 

παραγωγή ενέργειας γίνεται με την εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας του ανέμου, ο 

οποίος σε ταχύτητα μεγαλύτερη των περίπου 3 m/sec3 (SETIS) παρέχει αιολικό δυναμικό που 

θεωρείται εκμεταλλεύσιμο υπό συνθήκες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε πρώτο 

στάδιο εκμετάλλευσης και μοναδικό για ορισμένα συστήματα όπως είναι οι ανεμόμυλοι, η 

κινητική ενέργεια του ανέμου μετατρέπεται σε μηχανική, η οποία στο δεύτερο και τελευταίο 

στάδιο μετατρέπεται σε ηλεκτρική.[11][300] 

 
Τα βασικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την αξιοποίηση της Αιολικής Ενέργειας, 

πέρα από την απλή χρήση σε ιστιοφόρα, ανεμόμυλους και αντλίες νερού, είναι οι 

ανεμοκινητήρες και κατ’ επέκταση οι ανεμογεννήτριες. Οι πρώτες ανεμογεννήτριες ξεκίνησαν 

με ένα ειδικό πρόγραμμα, θεωρητικά από το 1860 στην Δανία, με ανεμομηχανές τεσσάρων 

πτερυγίων, σε αντίθεση με αυτές των τριών στις σύγχρονες, και κινητήρες που απέδιδαν 

μόλις 25 KW. Σήμερα υπάρχουν ανεμογεννήτριες με ισχύ ακόμα και 7,5 MW (Enercon 

E126), ενώ σε συστοιχίες πολλών ανεμογεννητριών, που αποτελούν αιολικά πάρκα, η ολική 

ισχύς πολλαπλασιάζεται σε πολλά MW, τα οποία αθροισμένα ανά χώρα και τοποθετημένα ως 

προς τις πρώτες χώρες παγκοσμίως παρουσιάζονται στον πίνακα 1.2.[2][11][194][300] 

 
Η διαθέσιμη ισχύς της ανεμογεννήτριας υπολογίζεται: 

 

P = a * ρ * πr2 * u3/2  

όπου: 

 P: η ισχύς σε watt. 

 a: μια σταθερά απόδοσης. 

 ρ: η πυκνότητα του αέρα, ανά κυβικό μέτρο. 

 π: παγκόσμια σταθερά που με προσέγγιση ισούται με 3,14. 

 r: η ακτίνα της ανεμογεννήτριας σε μέτρα. 

 u: η ταχύτητα του ανέμου σε m/s. [Γ. Μπεργελές, 2005] 

 

                                                 
3 Ανάλογα την τεχνολογία αλλάζει και αυτή η τιμή, ενώ με την πάροδο των ετών μειώνεται σταδιακά. 
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Πίνακας 1.2: Πρώτες χώρες παγκοσμίως, σε εγκατεστημένη ισχύ Αιολικής Ενέργειας (2012)(MW).[109] 

 Χώρα 2012 Νέα Ισχύς 2012 Σύνολο % Παγκόσμιας 

1 Κίνα 13.200 75.564 26,8 

2 Αμερική 13.124 60.007 21,2 

3 Γερμανία 2.439 31.332 11,1 

4 Ισπανία 1.122 22.796 8,1 

5 Ινδία 2.336 18.421 6,5 

6 Αγγλία 1.897 8.445 3,0 

7 Ιταλία 1.273 8.144 2,9 

8 Γαλλία 404 7.196 2,5 

9 Καναδάς  935 6.200 2,2 

10 Πορτογαλία 145 4.525 1,6 
Πηγή Στοιχείων: Global Wind Energy Council (GWEC) 

 

Οι ανεμογεννήτριες γενικά κατατάσσονται σε δυο βασικές κατηγορίες ανάλογα με την 

διάταξή τους, τις ανεμογεννήτριες με οριζόντιο άξονα και τις ανεμογεννήτριες με 

κατακόρυφο άξονα. Η πρώτη κατηγορία έχει επικρατήσει στην συντριπτική πλειοψηφία 

(90%) της παγκόσμια αγοράς και τα μεγαλύτερα αλλά και τα περισσότερα αιολικά πάρκα του 

κόσμου αποτελούνται από τον συγκεκριμένο τύπο ανεμογεννήτριας. Σε επίπεδο τοποθεσίας, 

τα αιολικά πάρκα διακρίνονται σε δύο άλλες μεγάλες κατηγορίες, τα χερσαία και τα 

υπεράκτια αιολικά πάρκα, με τα πρώτα να πλεονεκτούν στην οικονομική υποδομή και 

ηλεκτρική σύνδεση, ενώ τα δεύτερα να έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Τα μεγαλύτερα αιολικά 

πάρκα στο κόσμο, στις δυο αυτές κατηγορίες, απεικονίζονται στην εικόνα 1.6 και είναι το 

Alta Oak Creek-Mojave (2010) στις Ηνωμένες Πολιτείες με συνολική ισχύ 1.020 MW και το 

υπεράκτιο αιολικό Walney (2012) στο Ηνωμένο Βασίλειο με συνολική ισχύ 367 MW.[2][11][26] 

 

 
Εικόνα 1.6: Το μεγαλύτερο αιολικό (Alta Oak Creek-Mojave USA)  και υπεράκτιο αιολικό (Walney United 

Kingdom) πάρκο του κόσμου. 
Πηγή: kcdsTM, Recharge.com (εικόνα αριστερά), cleanenergyworldnews.com (εικόνα δεξιά) 
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Όσον αφορά την δομή μιας οριζοντίου άξονα σύγχρονης ανεμογεννήτριας, απεικονίζεται στη 

σχηματική αναπαράσταση της εικόνας 1.7 και αποτελείται από τα εξής μέρη: 

 Τον δρομέα, ο οποίος αποτελείται από δυο ή τρία (συνήθως) πτερύγια, τα οποία είναι 

κατασκευασμένα από σύνθετα υλικά με μεγάλη αντοχή και  περιστρέφονται γύρω από 

την πλήμνη του λόγω της πίεσης που ασκείται σε αυτά από τον άνεμο. 

 Τον κύριο άξονα, που μεταφέρει τη ροπή από τον δρομέα στο σύστημα μετάδοσης, 

το οποίο μπορεί να λειτουργεί απευθείας ή με την διαμεσολάβηση του μετατροπέα 

στροφών. 

 Το δισκόφρενο, ως σύστημα πέδησης για την επιβράδυνση του δρομέα όταν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. 

 Τον μηχανισμό εκτροπής, ο οποίος είναι ένα σύστημα προσανατολισμού για την 

μέγιστη αξιοποίηση του ανέμου όταν αυτός αλλάζει κατεύθυνση. 

 Την ηλεκτρική γεννήτρια, η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική. 

 Τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου, που βρίσκονται στη βάση του πύργου και τα 

οποία συντονίζουν και ελέγχουν συνεχώς όλες τις λειτουργίες της ανεμογεννήτριας. 

 Τον πύργο, ο οποίος είναι κυλινδρικής μορφής φτιαγμένος συνήθως από χάλυβα και 

στηρίζει όλο την ηλεκτρομηχανική εγκατάσταση πάνω στη θεμελίωση.[11][211] 

  

 
Εικόνα 1.7: Σχηματική αναπαράσταση μια ανεμογεννήτριας οριζοντίου άξονα.[211] 

Πηγή: ΚΑΠΕ, “Οδηγός Τεχνολογιών Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ” 
 

Σε ευρύτερο επίπεδο, που είναι αυτό του αιολικού πάρκου. μπορεί να γίνει ο εξής 

επιμερισμός ως προς κυρίαρχα δομικά στοιχεία: 

 Κεντρικός Υποσταθμός Μ.Τ, ο οποίος είναι το σημείο διασύνδεσης όλων των 

ανεμογεννητριών και παράλληλα εκεί βρίσκεται ο Αυτόματος Διακόπτης 

Διασύνδεσης.  

Καρατσώρης Φοίβος                                                                                                                                                                   16



Η Εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα 

 Υποσταθμός Υ.Τ, ο οποίος συνδέει το αιολικό πάρκο με το σύστημα μεταφοράς. 

 Βοηθητικός και λοιπός Η/Μ εξοπλισμός, ο οποίο είναι απαραίτητος για την 

λειτουργία και συντήρηση του αιολικού πάρκου (π.χ. τηλεφωνικές γραμμές) 

 Έργα υποδομής, τα οποία είναι έργα πολιτικού μηχανικού όπως οι πλατείες γύρω 

από τις ανεμογεννήτριες και οι δρόμοι του χώρου του αιολικού πάρκου καθώς και το 

κτίριο ελέγχου.[16][18][135] 

 
Η Αιολική Ενέργεια πέρα από τα πλεονεκτήματα τα οποία έχει και που είναι γνωστά, έχει και 

κάποια μειονεκτήματα-επιπτώσεις, μερικά αντικειμενικά και άλλα υποκειμενικά, αλλά όλα 

απασχολούν συνήθως τον τοπικό πληθυσμό. Μερικά αναφέρονται παρακάτω: 

 Ο θόρυβος που σχετίζεται με την χρήση Αιολικής Ενέργειας, χωρίζεται στα τρία 

στάδια ζωής μιας ανεμογεννήτριας, τα οποία είναι η εγκατάσταση, η λειτουργία και η 

απεγκατάστασή της. Και στα τρία στάδια, ο θόρυβος έχει περιοριστεί υπερβολικά τα 

τελευταία χρόνια και παράλληλα η νομοθεσία που διέπει την απόσταση από 

κατοικημένες περιοχές μειώνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Στον πίνακα 1.3 

που ακολουθεί εμφανίζεται ένα συγκριτικό της όχλησης από ανεμογεννήτριες και από 

άλλα συστήματα με εμφανή συμπεράσματα.[11][170][245][300] 

 
Πίνακας 1.3: Συγκριτικό θορύβου, ανάμεσα σε ανεμογεννήτρια και άλλα συστήματα.[245] 

 
Πηγή: Greenpeace 

 
 Κλιματολογικές μεταβολές δεν υπάρχουν αφού οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν 

ένα πολύ μικρό ποσοστό της κινητικής ενέργειας του ανέμου. 

 Επιπτώσεις στην χλωρίδα της περιοχής. Σε επίπεδο χλωρίδας είναι μικρή η έκταση 

αποψίλωσης (περίπου ένα στρέμμα χρειάζεται για την κάθε ανεμογεννήτρια και τα 

πάρεργά της) αλλά και στην χαμηλή βλάστηση πάντα πρέπει να γίνεται εκτίμηση της 

ποιότητας και να αποδίδεται η ανάλογη προσοχή. 

 Επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής. Ως προς το θέμα αυτό, δεν καταλαμβάνεται 

μεγάλη έκταση, ούτε υπάρχει περίφραξη της ευρείας περιοχής εγκατάστασης, άρα δεν 

υπάρχει αξιόλογη απώλεια του χώρου και του ενδιαιτήματος της περιοχής. Από 

πλευράς θορύβου κατά την κατασκευή μπορεί να δημιουργηθεί κάποια όχληση στην 
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πανίδα αλλά είναι για μικρό χρονικό διάστημα (1-3 μέρες). Σε επίπεδο προσκρούσεων 

ορνιθοπανίδας η WWF εκπόνησε μια μελέτη και πολύ λίγες περιπτώσεις 

παρατηρήθηκαν. Γενικότερα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ενεργειακών 

σταθμών, ή τα αυτοκίνητα, οι συνολικές απώλειες που μπορεί να συμβούν λόγω 

σύγκρουσης, είναι πολύ μικρές. 

 Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι αντίστοιχης εκπομπής με οποιαδήποτε 

συσκευή που περιλαμβάνει γεννήτρια και μετασχηματιστή.  

 Λοιπά: η οπτική όχληση-αισθητική είναι ένα θέμα που πέρα από μερικούς 

αντικειμενικούς παράγοντες είναι πλήρως υποκειμενικό ενώ η σκίαση είναι μικρή και 

αφορά τον στενό περιβάλλοντα χώρο.[11][300][361] 

 
Η παγκόσμια αιολική ισχύς, αυξάνεται με όλο και περισσότερο ταχύτερους ρυθμούς, κάτι το 

οποίο παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1.1. Ενώ μέχρι το 2005-2006 παρατηρείται μια 

αναλογική περίπου αύξηση, από εκεί και μετά η ετήσια εγκατεστημένη ισχύς αυξάνεται 

λογαριθμικά. Χαρακτηριστικό της εξέλιξης της Αιολικής Ενέργειας τα τελευταία χρόνια, 

είναι ότι από το 2001 που η συνολική ισχύς βρισκόταν μόλις στα 23,9 GW, μέχρι το 2012 

σχεδόν δεκαπλασιάστηκε φτάνοντας τα 282,4 GW.[109] 

 

 
Διάγραμμα 1.1: Παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας(MW).[109] 

Πηγή: Global Wind Energy Council (GWEC) 
 

Οι ανεμογεννήτριες έχουν μέσο όρο ζωής περίπου τα 20 χρόνια λειτουργίας, προσφέροντας 

σύμφωνα με έρευνες περίπου ογδονταπλάσια ποσότητα ενέργειας συνολικά, σε σχέση με 

αυτή που χρειάζεται για την δημιουργία, την λειτουργία, την συντήρηση καθώς και την 

καταστροφή τους όταν αυτή κριθεί ανενεργή.[208][267] 
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1.3.2 Ηλιακή Ενέργεια 
 

Η Ηλιακή Ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας που βασίζεται στην εκμετάλλευση της ηλιακής 

ακτινοβολίας, και διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο εκμετάλλευσής 

της. Η πρώτη κατηγορία είναι τα παθητικά ηλιακά συστήματα που μετατρέπουν την Ηλιακή 

Ενέργεια που δεσμεύουν σε εσωτερική ενέργεια δομικών κατασκευών (βιοκλιματικά κτίρια). 

Η δεύτερη κατηγορία είναι τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα που μετατρέπουν την Ηλιακή 

Ενέργεια που δεσμεύουν σε εσωτερική ενέργεια θερμικού ρευστού (ηλιακοί θερμοσίφωνες). 

Τέλος, υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή 

ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα.[3][11][164] 

 
Μετά τον ηλιακό θερμοσίφωνα, ο οποίος είναι η απλούστερη και πιο γνωστή ηλιακή 

συσκευή4, τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ο πιο σύγχρονος, αποδοτικός και ευρείας 

αποδοχής μηχανισμός αξιοποίησης της Ηλιακής Ενέργειας με ποσοστό αξιοποίησης μέχρι και 

το 19% της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας5 για ακόμα και 30 χρόνια. Η χρήση 

φωτοβολταϊκών, αν και το θεωρητικό υπόβαθρο ξεκινάει από το 1839 και τον Μπεκερέλ, 

είναι σχετικά πρόσφατα εξελιγμένη τεχνολογία, με ραγδαία ανάπτυξη στο δεύτερο μισό της 

πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1.2 παρακάτω.[3][211] 

 

 
Διάγραμμα 1.2: Παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών συστημάτων (MW).[98] 

Πηγή: European Photovoltaic Industry Association 
 

Πρωτοστατούσες χώρες παγκοσμίως στην εγκατεστημένη ηλιακή ισχύ, είναι η Γερμανία η 

Ιταλία και η Κίνα (πίνακας 1.4), με την τελευταία να κυριαρχεί στην παραγωγή του 

αντίστοιχου εξοπλισμού φωτοβολταϊκών σε παγκόσμιο επίπεδο.[98]  

                                                 
4 Η χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα εξαπλώθηκε κυρίως από την δεκαετία του 80.[211] 
5 Ο αριθμός αυτός κυμαίνεται από 13-19% ανάλογα την τεχνολογία και μεγαλώνει με την εξέλιξη της. 
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Πίνακας 1.4: Πρώτες χώρες παγκοσμίως σε εγκατεστημένη φωτοβολταική ισχύ (2012)(GW).[98] 

 Χώρα Σύνολο Ισχύς 2010 Σύνολο Ισχύς 2011 Σύνολο Ισχύς 2012 
1 Γερμανία 17,320 24,875 32,509 
2 Ιταλία 3,502 12,764 16,987 
3 Κίνα 0,893 3,093 8,043 
4 Αμερική 2,519 4,383 7,665 
5 Ιαπωνία  3,617 4,914 6,704 
6 Ισπανία 3,892 4,214 ------ 
7 Γαλλία 1,025 2,831 3,843 
8 Βέλγιο 0,803 2,018 ------ 
9 Τσεχία 1,953 1,960 ------ 
10 Αυστραλία 0,504 1,298 2,291 

Πηγή Στοιχείων: European Photovoltaic Industry Association 
 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία γενικά διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες, τα φωτοβολταϊκά 

στοιχεία ημιαγωγών (κυρίαρχα στην αγορά) και τα φωτοβολταϊκά οργανικά στοιχεία τα 

οποία όμως είναι σε ερευνητικό στάδιο με χαμηλή απόδοση. Και στις δύο κατηγορίες, 

σημαντικός παράγοντας απόδοσης, είναι ο προσανατολισμός προς τον ήλιο με αποτέλεσμα 

μεγάλες διακυμάνσεις, παρότι τα φωτοβολταϊκά έχουν την δυνατότητα να αξιοποιούν πέρα 

από την άμεση ακτινοβολία και την διάχυτη, παράγοντας ηλεκτρισμό ακόμα και με σύννεφα. 

Ένας δεύτερος διαχωρισμός γίνεται, σε διασυνδεμένο δίκτυο ή αυτόνομο δίκτυο.[25][211] 

 
Όσον αφορά την λειτουργία τους, σε γενικές γραμμές τα φωτοβολταϊκά ημιαγωγών 

βασίζονται στην ιδιότητα ορισμένων υλικών όπως το πυρίτιο το οποίο χρησιμοποιείται κατά 

κόρον, όταν απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία να δημιουργούν διαφορά δυναμικού και 

έτσι με την κίνηση των ηλεκτρονίων να παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα συνεχούς τάσεως. Σε 

επίπεδο φυσικής, το φωτοβολταϊκό στοιχείο αποτελείται από δύο ημιαγωγούς εκ των οποίων 

ο ένας με προσμίξεις έχει ένα λιγότερο ηλεκτρόνιο σθένους ανά άτομο, ενώ παράλληλα το 

σύστημα όταν φωτίζεται και απορροφάται μέρος των φωτονίων, ιονίζονται τα άτομα πυριτίου 

δημιουργώντας επιπλέον ηλεκτρόνια και οπές. Το εσωτερικό φράγμα δυναμικού της επαφής 

ωθεί τα ηλεκτρόνια στον ημιαγωγό τύπου n και τις οπές στον ημιαγωγό τύπου p που έχει ένα 

λιγότερο ηλεκτρόνιο σθένους, δημιουργώντας διαφορά δυναμικού. Τα κατάλληλα 

ηλεκτρόδια που είναι εγκατεστημένα επιτρέπουν την μονόδρομη ροή6 (από το θετικό προς το 

αρνητικό φορτίο) με την οποία δημιουργείται το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά μέρη ενός 

φωτοβολταϊκού που απαιτούνται για αυτή την διαδικασία αυτή που προαναφέρθηκε 

παρουσιάζονται στην εικόνα 1.8.[3][11][164][211] 

                                                 
6 Το ελευθερωμένο ηλεκτρόνιο και οι θετικές φορτισμένες οπές έχουν την τάση να αλληλοεξουδετερώνονται. 
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Εικόνα 1.8: Δομή ηλιακού φωτοβολταϊκού στοιχείου και αναπαράσταση πλέγματος πυριτίου με άτομα 

πρόσμιξης.[211] 
Πηγή: ΚΑΠΕ, “Οδηγός Τεχνολογιών Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ” 

 

Δυο τύποι πυριτίου χρησιμοποιούνται για την δημιουργία φωτοβολταϊκών στοιχείων και είναι 

το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο, με το δεύτερο να διακρίνεται σε μονοκρυσταλλικό ή 

πολυκρυσταλλικό. Πέρα όμως από διαφορές στους δύο αυτούς τύπους, οι ιδανικές συνθήκες 

λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού είναι σχετικά ψυχρές, φωτεινές και ηλιόλουστες μέρες του 

χρόνου, ενώ από άποψη κλίσης τοποθετούνται συνήθως σε γωνίες περίπου 30ο για την μη 

συγκέντρωση σκόνης και την δυνατότητα φυσικού καθαρισμού από βροχοπτώσεις.[3][211] 

 
Όσον αφορά την δομή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, αποτελείται σε κάθε τύπο από το 

φωτοβολταϊκό πλαίσιο (που αποτελείται από φωτοβολταϊκές κυψέλες) τον αντιστροφέα 

τάσης και τον πίνακα ελέγχου, και αντίστοιχα για διασυνδεμένο δίκτυο υπάρχει ο μετρητής 

της υπηρεσίας ηλεκτρισμού ενώ για αυτόνομα συστήματα (π.χ. φάρος) ρυθμιστής φόρτισης 

και ο συσσωρευτής.[11][211] 

 
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα συνήθως προκαλούν λίγα ως ελάχιστα περιβαλλοντολογικά 

προβλήματα. Ο εξοπλισμός παραγωγής λειτουργεί αθόρυβα και δεν εκπέμπει αέριους ρύπους, 

ενώ βασικό υλικό για τα περισσότερα πλαίσια που είναι το πυρίτιο, είναι ένα εντελώς 

αβλαβές υλικό που υπάρχει σε αφθονία στην φύση. Σε ευρεία κλίμακα εφαρμογής κυρίως, ως 

πρόβλημα χαρακτηρίζεται η αλλαγή στο ποσοστό ανάκλασης της προσπίπτουσας ηλιακής 

ακτινοβολίας (λευκαύγεια) που προκαλούν, η οποία είναι μικρή αλλά και σε σχέση με τα 

αντισταθμιστικά οφέλη, αμελητέα. Εξίσου αμελητέα είναι σύμφωνα με μελέτες η τοπική 

αύξηση της θερμοκρασίας που παρατηρείται στα φωτοβολταϊκά πάρκα και που είναι σχεδόν 

μηδενική.[176][211] 
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Η Ηλιακή Ενέργεια σήμερα είναι υπερβολικά πιο φθηνή σε σχέση με τα τέλη του 20ου αιώνα 

και η τάση είναι για περαιτέρω μειώσεις. Οι επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα 

αυτό αυξάνονται εκθετικά, με όλο και περισσότερες χώρες να συμμετέχουν στην πρόοδο 

αυτή. Την συγκεκριμένη περίοδο, τo μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στο κόσμο είναι το Agua 

Caliente solar project Yuma County, στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών που 

εμφανίζεται αριστερά στην εικόνα 1.9 και έχει παραγωγή συνολική ισχύος 290 ΜW, ενώ οι 

προοπτικές κατά την ολοκλήρωση του έργου είναι για 397 ΜW. Το δεύτερο σε σειρά 

μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο βρίσκεται στην Ινδία και είναι το Gujarat Solar Park με συνολική 

ισχύ 214 MW και είναι ολοκληρωμένο από το 2012.[3][211][243][246]  

 

 
Εικόνα 1.9: Ta μεγαλύτερα ηλιακά πάρκα στο κόσμο (Agua Caliente solar project Yuma County,  

Arizona USA ) και (Gujarat Solar Park, India).[243][246] 
Πηγή: First Solar.com (αριστερά) firstpost.com(δεξιά) 

 

1.3.3 Υδραυλική Ενέργεια 
 

Η Υδραυλική Ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας που προέρχεται από υδατοπτώσεις ή την 

ροή ποταμών, εκμεταλλευόμενη τη δυνατότητα λήψης μηχανικού έργου με τη χρήση της 

ενέργειας που περικλείουν τα νερά λόγω του βάρους που έχουν. Η δυναμική ενέργεια του 

νερού σε ποτάμια κατά την ροή μετατρέπεται σε κινητική η οποία μπορεί να παράξει έργο. 
[143][180][300]  
 

Η παραγωγή αυτού του μηχανικού έργου χρονολογείται πολύ παλιά, όπου σύμφωνα με 

μελέτες φτάνει ακόμα και στην εποχή του αρχαίου κινέζικου πολιτισμού. Το μέσο της 

μετατροπής αυτής, παλαιότερα ήταν οι υδροτροχοί, οι οποίοι κατασκευάζονταν από ελαφρύ 

υλικό και με πτερύγια στην περιφέρειά τους, τα οποία περιστρέφονταν υπό την πίεση του 

νερού των ποταμών. Σήμερα οι υδροτροχοί των υδρόμυλων, έχουν αντικατασταθεί από τους 

υδροστρόβιλους στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς και παράλληλα για την βέλτιστη 

εκμετάλλευση φτιάχνονται φράγματα που αυξάνουν το ύψος και άρα το δυναμικό του νερού. 
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Τα υδροηλεκτρικά έργα ταξινομούνται σε μεγάλης και μικρής κλίμακας, με τα πρώτα να 

μειονεκτούν σε επίπεδο περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων λόγω της προαπαιτούμενης για τη 

λειτουργία τους δημιουργίας φραγμάτων και τα δεύτερα να υστερούν σε συνολική 

παραγόμενη ισχύ αφού εκμεταλλεύονται μόνο την ενέργεια των ποταμών η οποία υστερεί σε 

σχέση με αυτή που ενισχύεται από ένα φράγμα.[136][143][300] 

 
Σε επίπεδο λειτουργίας, στα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα κατά την εγκατάσταση χτίζονται 

φράγματα δημιουργώντας λίμνες με πολύ ανεβασμένη στάθμη του νερού προσθέτοντας έτσι 

δυναμική ενέργεια. Έπειτα το νερό, όταν ο σταθμός είναι έτοιμος για παραγωγή, διοχετεύεται 

σε αγωγούς και έτσι λόγω της διαφοράς ύψους αποκτά μεγάλη κινητική ενέργεια και 

προσπίπτοντας στα πτερύγια του υδροστρόβιλου τα αναγκάζει σε περιστροφή (εικόνα 1.10). 

Η κινητική αυτή ενέργεια της περιστροφής, μέσω της γεννήτριας μετατρέπεται σε ηλεκτρικό 

ρεύμα, το οποίο μετά τον μετασχηματιστή διοχετεύεται στο δίκτυο. Το νερό μετά τον 

στρόβιλο προωθείται με αγωγούς στην έξοδο του ποταμού.[143][180][211][300] 

 

 
Εικόνα 1.10: Αναπαράσταση της λειτουργίας ενός υδροηλεκτρικού σταθμού.[249] 

Πηγή: hydropower-energy.blogspot.gr 
 

Η ισχύς που παράγεται σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς υπολογίζεται ως εξής: 

N = n * Q * ρ * g * h    (KW) 

 

όπου: 

 n: ο βαθμός απόδοσης της μηχανικής εκμετάλλευσης της υδατόπτωσης 

 Q: η παροχή νερού (m3/s) 

 ρ: πυκνότητα νερού (kg/m3) 

 g: επιτάχυνση της βαρύτητας (m/s2) 

 h: ύψος πτώσης του νερού (m) [Χ. Ι. Κορωναίος, 2012] 
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Η Υδραυλική Ενέργεια δεν αποτελεί νέα μορφή ενέργειας και η δυναμικότητα των μεγάλων 

υδροηλεκτρικών σταθμών μπορεί να είναι πολλαπλάσια αυτής των συμβατικών σταθμών κάτι 

το οποίο έχει οδηγήσει σε πολύ υψηλή εγκατεστημένη ισχύ, η οποία στις πρώτες χώρες 

παγκοσμίως παρουσιάζεται στον πίνακα 1.5. Χαρακτηριστική είναι η υψηλή χρήση της 

Υδραυλικής Ενέργειας από τις αναπτυσσόμενες χώρες παγκοσμίως, κάτι που δείχνει το 

δυναμικό αυτής της μορφής ενέργειας, για την εξέλιξη μιας χώρας.[217][300] 

 
Πίνακας 1.5: Πρώτες χώρες παγκοσμίως, σε εγκατεστημένη ισχύ Υδροηλεκτρικής Ενέργειας (2011-MW).[217] 

 Χώρα 2011 Νέα Ισχύς 2011 Σύνολο % Ηλεκτρ.Χώρας % ΑΠΕ 

1 Κίνα 228.300 24.540.000 21,08 75,74 

2 Βραζιλία 82.318 8.850.000 72,70 89,41 

3 Αμερική 77.943 8.380.000 6,55 53,39 

4 Καναδάς 73.430 7.890.000 55,39 91,38 

5 Ρωσία 47.642 5.120.000 21,23 99,79 

6 Ινδία 40.521 4.350.000 20,58 66,92 

7 Νορβηγία 29.120 3.130.000 90,15 97,76 

8 Ιαπωνία 21.761 2.340.000 7,60 69,62 

9 Γαλλία 20.961 2.250.000 16,95 65,62 

10 Σουηδία 16.063 1.730.000 45,34 72,42 
Πηγή Στοιχείων: energici.com 

 

Ένα από τα πλεονεκτήματα της Υδραυλικής Ενέργειας, πέρα από τη μεγάλη διάρκεια ζωής 

των υδροηλεκτρικών σταθμών, του ανεξάντλητου της πηγής και της μικρής ανάγκης σε 

προσωπικό και συντήρηση, είναι το ότι αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο «αποθήκευσης» της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό συμβαίνει με την βοήθεια δευτέρου ταμιευτήρα όπου την νύχτα 

που η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλή, μπορεί να γεμίζει προσθέτοντας με την 

διαδικασία αυτή επιπλέον δυναμικό.[11][32][143] 

 
Σε επίπεδο επιπτώσεων, το μεγαλύτερο πρόβλημα, κυρίως των μεγάλων υδροηλεκτρικών, 

είναι η δέσμευση μεγάλων εκτάσεων γης και η αλλαγή χρήσης αυτής. Αυτό μεταφράζεται σε 

έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση της περιοχής του υδροηλεκτρικού έργου στην 

γεωμορφολογία, κατ’ επέκταση στην πανίδα και την χλωρίδα, και με κοινωνικές επιπτώσεις 

όπως η ενδεχόμενη μετακίνηση πληθυσμών και η υποβάθμιση περιοχών. Για τους λόγους 

αυτούς κυρίως, η διεθνή κοινότητα προσανατολίζεται σε κατασκευή μικρής κλίμακας 

υδροηλεκτρικών σταθμών ή έστω με μικρότερα φράγματα και παράλληλα δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος, σε σχέση με τους υπάρχοντες αλλά και τους 

υπό κατασκευή σταθμούς.[11][32][143] 
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Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος υδροηλεκτρικός σταθμός παγκοσμίως, με συνολικό κόστος 

κατασκευής 22.500.000.000 δολάρια, είναι αυτός του Three Gorges στην πρωτοπόρο στην 

Υδροηλεκτρική Ενέργεια Κίνα, με συνολική ισχύ 22,5 GW και έτος πλήρους λειτουργίας το 

2011. Δεύτερο σε σειρά σήμερα, αλλά πρώτο από το 1993 που ολοκληρώθηκε μέχρι το 2011, 

είναι ο υδροηλεκτρικός σταθμός Itaipu στην Βραζιλία με συνολική ισχύ 14 GW.[32][113] 

 

 
Εικόνα 1.11: Tα δυο μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά εργοστάσια στο κόσμο,Three Gorges, China και 

 Itaipu, Brazil.[203][359] 
Πηγή: absolutechinatours.com(αριστερά), worldtourismplace.com(δεξιά) 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο η παραγωγή Υδραυλικής Ενέργειας, σε ποσοστό της συνολικής 

παραγωγής, βρίσκεται περίπου στο 3%, ενώ σε επίπεδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

φτάνει στο 15,3% της συνολικής παγκόσμιας ηλεκτροπαραγωγής. Η ετήσια αύξηση το 

χρονικό διάστημα από το 1990 ως το 2011 της παγκόσμιας παραγόμενης υδροϊσχύος 

παρουσιάζεται παρακάτω στο διάγραμμα 1.3. Η αυξητική τάση είναι αναλογική για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα, με μόνες περιόδους χωρίς ανάπτυξη το 1991-1992 και το 2002-2003, 

ενώ ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός ρυθμός άρχισε μετά το 2004.[32][113] 

 

 
Διάγραμμα 1.3: Παγκόσμια παραγόμενη ισχύς Υδραυλικής Ενέργειας.[360] 

Πηγή: World Watch Institute 
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1.3.4 Γεωθερμική Ενέργεια 
 

Η Γεωθερμική Ενέργεια, είναι μια μορφή ενέργειας η οποία παράγεται από την 

εκμετάλλευση της θερμότητας που υπάρχει κάτω από την επιφάνεια της γης. Η θερμότητα 

αυτή αυξάνεται μαζί με το βάθος και υπολογίζεται σύμφωνα με μελέτες στην βάση του 

φλοιού σε 200-1000οC ενώ θεωρείται ότι ξεπερνά τους 4000οC στο κέντρο της γης. Η χρήση 

της Γεωθερμικής Ενέργειας μπορεί να είναι άμεση σε θερμική μορφή αλλά μπορεί να 

αξιοποιηθεί μετά από μετατροπή και ως ηλεκτρική ενέργεια.[24][163][211] 

 
Η Γεωθερμική Ενέργεια ποικίλει από περιοχή σε περιοχή, με εύρος τιμών χρήσης τους 25ο με 

350οC. Υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης και σε θερμοκρασίες μικρότερες των 25οC αλλά με 

τον περιορισμό να μην υπερβαίνει τα 150 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους, με την 

ονομασία αβαθής γεωθερμία. Η αβαθής γεωθερμία είναι μια υποστηρικτική μορφή ενέργειας 

και διαφέρει από την γεωθερμία γιατί προέρχεται από την αποθήκευση της προσπίπτουσας 

ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της γης και όχι της μεταφοράς θερμότητας από το 

μάγμα του μανδύα. Η γεωθερμία πλεονεκτεί σε συνολικό δυναμικό και άρα έχει μεγαλύτερη 

παραγωγή ενέργειας ανά μονάδα μάζας γεωθερμικού προϊόντος, ενώ η αβαθής γεωθερμία 

βρίσκεται και είναι διαθέσιμη παντού, ενώ παράλληλα είναι εύκολα αξιοποιήσιμη.[159][163][211] 

 
Τα αβαθή γεωθερμικά συστήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (εικόνα 1.12) ανάλογα με 

την μέθοδο μεταβολής θερμοκρασίας του ρευστού. Ανεξάρτητα όμως από την κατηγορία, 

χρησιμοποιείται μια γεωθερμική αντλία θερμότητας, ένας γεωθερμικός εναλλάκτης και το 

σύστημα θέρμανση-ψύξης του κτιρίου. Οι κατηγορίες αβαθών γεωθερμικών συστημάτων 

είναι: [159][163] 

 Τα γεωθερμικά συστήματα κλειστού βρόγχου κυκλώματος, που χρησιμοποιούνται 

σε περιπτώσεις χαμηλής υδροφορίας όπου η επιθυμητή θερμοκρασία του ρευστού 

επιτυγχάνεται με την κυκλοφορία νερού σε αγωγούς μέσα στο υπέδαφος. Τo νερό 

μπορεί να εμπεριέχει και αντιψυκτικά πρόσθετα για την αποφυγή πάγου κατά την 

φάση θέρμανσης. Ακόμα στην κατηγορία αυτή γίνεται διαχωρισμός σε επίπεδο 

εναλλακτών, σε οριζόντιους (3-6 μέτρα) και κάθετους γεωεναλλάκτες (20-300 μέτρα) 

 Τα γεωθερμικά συστήματα ανοιχτού βρόγχου κυκλώματος που χρησιμοποιούνται 

σε περιπτώσεις πλούσιας και συνεχής υδροφορίας όπου η επιθυμητή θερμοκρασία 

ρευστού επιτυγχάνεται με απευθείας άντληση νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Χρησιμοποιείται γεώτρηση που είτε είναι μονή είτε διπλή ανάλογα την περίπτωση. 
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Εικόνα 1.12: Κατηγορίες αβαθών γεωθερμικών συστημάτων και εγκαταστάσεις τους.[159] 
Πηγή: geothermal.metal.ntua.gr, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 

 

Η Γεωθερμική Ενέργεια, εκτός από τον κλιματισμό κτιρίων, χρησιμεύει μέσω της κίνηση 

στροβίλων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εικόνα 1.13). Με διερευνητικές 

γεωτρήσεις, γίνεται αποτίμηση των δυνατοτήτων του δυναμικού της υπό διερεύνηση 

περιοχής, όπου στην συνέχεια με μελέτες σκοπιμότητας εκτιμάται η βιωσιμότητά του. Οι πιο 

βασικοί παράμετροι που επηρεάζουν το κόστος και κατ’ επέκταση την βιωσιμότητα του 

ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού, είναι το πόσο μεγάλη είναι η εγκατάσταση, το ύψος της 

θερμοκρασίας και το βάθος του φρεατίου. Σημαντικό ρόλο στην σχεδίαση παίζει ακόμα η 

χημεία και το ποσοστό περιεκτικότητας σε αέρια του ρευστού, η τρέχουσα νομοθεσία και το 

εργατικό κόστος.[211][300] 

 

 
Εικόνα 1.13: Δομή σταθμού αξιοποίησης Γεωθερμικής Ενέργειας και γεωθερμική εφαρμογή οριζόντιας 

σωλήνωσης σε οικία.[198] 
Πηγή: Κέντρο Περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης Καστοριάς (αριστερά), bioenergysolar.com (δεξιά) 

 

H αποδοτικότητα αξιοποίησης ενός γεωθερμικού σταθμού είναι: 

     

όπου: 

 W η καθαρή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. 

 m η συνολική μάζα γεωθερμικού ρευστού που χρειάζεται. 

 e η ειδική ενέργεια του ρευστού στις συνθήκες ταμιευτήρα.[211] 
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Η Γεωθερμική Ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας με πολλά οφέλη στην παγκόσμια 

κοινότητα για αυτό και οι περισσότερες χώρες παγκοσμίως, ανάλογα φυσικά με το 

γεωθερμικό δυναμικό τους εναποθέτουν τεράστια κεφάλαια για την εξέλιξή της. Οι πρώτες 

χώρες παγκοσμίως στην Γεωθερμική Ενέργεια παρουσιάζονται στον πίνακα 1.6. Οι 

περιορισμοί του δυναμικού είναι ορατοί στη λίστα των πρωτοπόρων, η οποία περιέχει 

αρκετές από τις αναπτυσσόμενες χώρες, παρότι αρκετές ανεπτυγμένες με χαμηλό δυναμικό 

έχουν επενδύσει αρκετά και πολλά χρόνια νωρίτερα.[211][217] 

 
Πίνακας 1.6: Πρώτες χώρες παγκοσμίως, σε εγκατεστημένη ισχύ Γεωθερμικής Ενέργειας (2011).[217] 

 Country MW Installed % World % Total % Renewables 
1 United States 3.111 28,10 0,26 2,13 
2 Philippines 1.967 17,76 12,87 37,05 
3 Indonesia 1.189 10,74 4,23 19,66 
4 Mexico 887 8,01 1,60 6,28 
5 Italy 863 7,79 0,70 2,20 
6 New Zealand 769 6,95 7,88 11,09 
7 Iceland 665 6,01 20,38 21,10 
8 Japan 502 4,53 0,18 1,61 
9 Costa Rica 208 1,88 6,48 9,69 
10 El Salvador 204 1,85 10,48 19,18 

Πηγή: energici.com 
 

Σε επίπεδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία, το μεγαλύτερο εργοστάσιο 

παγκοσμίως βρίσκεται στην έβδομη κατά σειρά στον παραπάνω πίνακα Ισλανδία και είναι ο 

σταθμός Hellisheidi (εικόνα 1.14), στα νοτιοδυτικά της χώρας κοντά στην πόλη Hengill, με 

συνολική ισχύ 303 MW. Η δυναμική του σταθμού δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως ακόμα και ο 

στόχος είναι να αυξηθεί η συνολική ισχύς στα 400 MW.[287] 

 

 
Εικόνα 1.14: To μεγαλύτερο γεωθερμικό εργοστάσιο στο κόσμο (Hellisheidi Iceland).[186] 

Πηγή: Alaska Conservation Voters acvoters.org 
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Η Γεωθερμική Ενέργεια εκτός της θέρμανσης και της ψύξης σε κτίρια, καθώς και της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και ως εξής: 

 Θέρμανση θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών μονάδων. 

 Υδατοκαλλιέργειες. 

 Αφαλάτωση νερού.[11][300] 

 
Σε γενικές γραμμές, είναι μια πολύ φιλική απέναντι στο περιβάλλον μορφή ενέργειας, με 

κατά βάση αθόρυβη λειτουργία και με απειροελάχιστες εκπομπές αερίων. Παρότι οι 

εκπομπές αυτές δεν είναι μηδενικές όπως σε άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, είναι 

όμως, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1.7, υπερβολικά μικρότερες από αυτές των ορυκτών 

καυσίμων.[147][300] 

 
Πίνακας 1.7: Εκπομπές επιβλαβών αερίων, σε Kg/kWh παραγόμενης ενέργειας (συγκριτικό).[147] 

Μορφή ενέργειας CO2 NOX SOX 
Άνθρακας 1.042 4,4 11,8 

Πετρέλαιο 839 12,4 1,6 

Φυσικό Αέριο 453 1,4 0 

Γεωθερμία 95 0,3 0,1 

Πηγή Στοιχείων: http://www.cea.org.cy/Home.html 

 
Βασικά μειονεκτήματα της μορφής αυτής, είναι οι αποθέσεις κάποιων μετάλλων, οι αλλαγές 

στις υδρολογικές συνθήκες της περιοχής, η όποια διάβρωση συντελείται, καθώς και η 

ρύπανση που συμβαίνει σε γεωτρήσεις εκροής. Σε όλα αυτά, διάφορες λύσεις, κανονισμοί 

καθώς και προσοχή από τους αρμοδίους μειώνουν τα όποια προβλήματα μπορεί να 

δημιουργηθούν με αποτέλεσμα να μην ανακόπτεται η αυξητική πορεία χρήσης Γεωθερμικής 

Ενέργειας η οποία φαίνεται και στο διάγραμμα 1.5.[163][300] 

 

 
Διάγραμμα 1.5: Παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς Γεωθερμικής Ενέργειας (MW).[105] 

Πηγή: Geothermal Energy Association (GEA)  
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1.3.5 Ενέργεια από Βιομάζα 
 

Η Ενέργεια από Βιομάζα, είναι μια μορφή ενέργειας η οποία προέρχεται από την 

αποθηκευμένη χημική ενέργεια που υπάρχει στην οργανική ύλη. Δηλαδή ενέργεια από 

προϊόντα φυτικής ή ζωική προέλευσης, όπως δασικά, γεωργικά, ζωικά και αλιευτικά 

υπολείμματα, αστικά απόβλητα κ.α. Ο συνδυασμός ορισμένων από αυτά τα προϊόντα, καθώς  

και η παγκόσμια ισχύς του συνόλου τους, απεικονίζονται σχηματικά και ιστογραμματικά 

αντίστοιχα στην εικόνα 1.15 παρακάτω. Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με την 

ανάλογη επεξεργασία, σε στερεή (καυσόξυλα), σε υγρή (βιοντίζελ), αλλά και σε αέρια 

(βιοαέριο) μορφή, ανάλογα τον τύπο της τελικής της χρήσης.[3][11][23] 

 

 
Εικόνα 1.15: Βιομάζα σε Βιοενέργεια και παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς βιομάζας (GW).[217][281] 

Πηγή: novel-es.gr-Energici.com 
 

Ανάλογα το προϊόν οργανικής ύλης που προορίζεται προς επεξεργασία στις διάφορες 

εγκαταστάσεις παραγωγής βιομάζας, ακολουθείται η αντίστοιχη διεργασία για την μέγιστη 

δυνατή αξιοποίηση. Οι διεργασίες αυτές συγκροτούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις 

θερμοχημικές και τις βιοχημικές.[11] 

 
Θερμοχημικές διεργασίες 

1. Καύση (Ευρέως διαδεδομένη-Λέβητες θέρμανσης με καύση βιομάζας αυτόνομα ή μεικτά). 

2. Αεριοποίηση (Ερευνητικό στάδιο- Παραγωγή αερίων χαμηλής και μέτριας θερμοδύναμης). 

3. Πυρόλυση (Ερευνητικό στάδιο-Παραγωγή βιοκαυσίμων).[3][11] 

 
Βιοχημικές διεργασίες 

1. Αναερόβια χώνευση («Παραγωγή βιοαερίου»). 

2. Αλκοολική ζύμωση («Παραγωγή βιοαιθανόλης»). 

3. Μετεστερεοποίηση («Παραγωγή βιοντίζελ»).[3][11] 

Καρατσώρης Φοίβος                                                                                                                                                                   30



Η Εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα 

Σε μικρής έκτασης χρήση, η λεγόμενη παραδοσιακή βιομάζα, όπου χρησιμοποιούνται υλικά 

όπως καυσόξυλα, ήρα του ρυζιού, κοπριά ζώων κ.α. είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη σε 

πολλές περιοχές παγκοσμίως. Όμως σε πιο ευρύ επίπεδο χρήσης, με περισσότερα υλικά, αλλά 

και την κατάλληλη επεξεργασία, η σύγχρονη βιομάζα είναι σε θέση ακόμα και να 

υποκαταστήσει συμβατικές πηγές ενέργειας.[11][23][211] 

 
Η αξιοποίηση της Ενέργειας Βιομάζας, ανεξαρτήτως του τρόπου επεξεργασίας ή του εύρους 

χρήσης, γίνεται με διάφορες εφαρμογές οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

1. Θέρμανση θερμοκηπίων (θέρμανση με λέβητες βιομάζας). 

2. Θέρμανση κτιρίων (Λέβητες πυρηνόξυλου). 

3. Παραγωγή ενέργειας (γεωργικές βιομηχανίες, βιομηχανίες ξύλου, ΧΥΤΑ). 

4. Τηλεθέρμανση (Θέρμανση κατοικιών από κεντρικό σταθμό παραγωγής θερμότητας). 

5. Βιοκαύσιμα (Βιοντίζελ, βιοαιθανόλη, βιοαέριο). 

6. Εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής (Εικόνα 1.16).[18][23][340] 

 

 
Εικόνα 1.16: Στάδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα και τo μεγαλύτερο εργοστάσιο 

ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα στο κόσμο (Alholmens Kraft, Finland).[187][211] 
Πηγή: Αριστερά: ΚΑΠΕ (www.cres.gr) Δεξιά: Alholmens Kraft, alholmenskraft.com 

 

Σε επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής χρησιμοποιούνται κατά κόρον θερμοχημικές διεργασίες, με 

κύριο στόχο την θέρμανση νερού και την μετατροπή του σε ατμό, ο οποίος ατμός θα κινεί 

έναν στρόβιλο με αποτέλεσμα να παράγει η γεννήτρια ηλεκτρισμό. Η παραγωγή είναι 

μετρήσιμη με την λεγόμενη βιο-ισχύ και οι βασικές τεχνολογίες μετατροπής της7 είναι: 

 Απευθείας καύση (σταθερής κλίνης, ρευστοποιημένης κλίνης, καυστήρες αιώρησης). 

 Σύγκαυση με άνθρακα (στον ίδιο λέβητα). 

 Πυρόλυση  Αεριοποίηση (άμεσος, έμμεσος αεροποιητής).[11][211] 

                                                 
7 Περισσότερα: Ecole Des Mines De Paris. ΚΑΠΕ. ZREU., 2001. Οδηγός τεχνολογιών Ηλεκτροπαραγωγής από 

ΑΠΕ. Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, Ελληνική Έκδοση. 
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Και οι τρεις βασικές τεχνολογίες μετατροπής της βιομάζας σε ηλεκτρική ενέργεια 

χρησιμοποιούν ακριβότερο εξοπλισμό από αυτόν που χρησιμοποιείται στα συμβατικά 

καύσιμα, ενώ παράλληλα μεγαλώνει το οικονομικό χάσμα λόγω και της δυσκολότερης εκ 

φύσεως (περιεκτικότητα σε υγρασία, διασποράς παραγωγής) μεταφοράς της βιομάζας.[211] 

 
Το ενεργειακό περιεχόμενο της μορφής αυτής βασίζεται στην φωτοσύνθεση, όπως και ο 

κύκλος της βιομάζας, καθιστώντας την μια φιλική Ανανεώσιμη Μορφή Ενέργειας με πολλά 

οφέλη. Όμως στον αντίποδα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις της Ενέργειας από Βιομάζα, οι 

οποίες παρατηρούνται κυρίως σε επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής και είναι:  

 Αέριοι ρύποι (μονοξείδιο- διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του θείου και του αζώτου). 

 Υδρατμοί. 

 Στερεά απόβλητα (π.χ. τέφρα). 

 Θόρυβος (π.χ. βιομηχανικός θόρυβος από τον ατμοστρόβιλο). 

 Όχληση εγκαταστάσεων (π.χ. κυκλοφορία φορτηγών).[18][211] 

 
Η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου αντισταθμίζονται τα οφέλη με τις 

επιπτώσεις είναι ένα σημαντικό κομμάτι κάθε Ανανεώσιμης Μορφής Ενέργειας και κατ’ 

επέκταση και της Ενέργειας από Βιομάζα. Σε γενικές γραμμές σήμερα, με τις κατάλληλες 

προδιαγραφές, η χρήση βιομάζας είναι μια μορφή ενέργειας με θετικό πρόσημο προς το 

περιβάλλον κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται με την ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή χωρών 

παγκοσμίως σε μεγάλης κλίμακας αξιοποίησή της. Πρώτη χώρα παγκοσμίως στην παραγωγή 

βιομάζας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως φαίνεται στον πίνακα 1.8, με την 

Βραζιλία να ακολουθεί, με αρκετά GW όμως λιγότερα.[4][211][217] 

 
Πίνακας 1.8: Κορυφαίες χώρες παγκοσμίως, στην παραγωγή βιομάζας.[217] 

Α/Α Χώρα Ισχύς 2009 (GW) Ισχύς 2010(GW) Ισχύς 2011(GW) 

1. USA 12,6 12,8 13,1 

2. Brazil 7 7,4 7,8 

3. China 3 4,4 5,9 

4. Austria 3.2 4.5 5.8 

5. Germany 4 4,5 5 

6. Italy 4 4,3 4,6 

7. Sweden 3,3 3,2 3,2 

8. India 1,8 2,2 2,6 

Πηγή στοιχείων: energici.com 
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1.3.6 Ενέργεια Ωκεανών και Θαλασσών 
 

Η Ενέργεια Ωκεανών και Θαλασσών, είναι μια μορφή ενέργειας η οποία βρίσκεται σε μεγάλο 

βαθμό στο στάδιο της έρευνας, το οποίο θα αναλυθεί διεξοδικότερα στο τέταρτο κεφάλαιο. 

Παρόλα αυτά, έχει γίνει ενός επιπέδου αξιοποίηση, κυρίως στις βόρειες θάλασσες, όπου το 

δυναμικό εκμετάλλευσης κυρίως της κινητικής ενέργειας της θάλασσας, είναι υπερβολικά 

υψηλό. Σε γενικές γραμμές όμως, τέσσερις είναι οι βασικοί τρόποι εκμετάλλευσης αυτής της 

μορφής ενέργειας:[169][347] 

 
 Ενέργεια Κυμάτων: Μια τουρμπίνα περιστρέφεται, εκμεταλλευόμενη την κίνηση 

των κυμάτων, παράγοντας ηλεκτρικό ρεύμα που μπορεί με την παρούσα τεχνολογία, να 

καλύψει της ανάγκες σε ηλεκτρισμό, μιας οικίας ή ενός φάρου. 

 Παλιρροϊκή Ενέργεια: Εκμεταλλευόμενες την παλίρροια, χώρες όπως η Γαλλία, 

Αγγλία, Ρωσία κ.α., χρησιμοποιούν την άνοδο (πλημμυρίδα) και κάθοδο (άμπωτη) των 

νερών, συνήθως σε στενές εκβολές ποταμών, ανάλογα με την κατάσταση που δημιουργεί 

η βαρύτητα της Σελήνης και του Ήλιου, για την παραγωγή ενέργειας. 

 Ενέργεια από Θερμοκρασιακές Διαφορές, του νερού των ωκεανών: Διαφορά 

θερμοκρασίας, άνω των 3.5 βαθμών Κελσίου, από την επιφάνεια στον πυθμένα του 

ωκεανού, δίνουν την δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση 

θερμικών κύκλων.  

 Ωσμωτική Ενέργεια: Η ενέργεια αυτή, παράγεται από την ωσμωτική πίεση που 

δημιουργείται μεταξύ γλυκού και αλμυρού νερού, κυρίως στα δέλτα των ποταμών. Το 

σημείο επαφής, διαχωρίζεται από μια μεμβράνη με την οποία αντλείται το γλυκό νερό στο 

αλμυρό δημιουργώντας μια πίεση η οποία κινεί μια τουρμπίνα. Το πρώτο εργοστάσιο που 

λειτουργεί με αυτή την μέθοδο κατασκευάστηκε στην Νορβηγία και είναι σε λειτουργία 

από το 2009.[3][11][169] 

 
Συγκεκριμένα, η ενέργεια από τα κύματα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, μέσω της εκμετάλλευσης της κινητικής ενέργειας, κυρίως με τις εξής μεθόδους: 

 Πλωτήρες: Παλινδρομική κίνηση  Συμπίεση- αποσυμπίεση αέρα  Αεριοστρόβιλος. 

 Πλωτές δεξαμενές: Συλλογή νερού κυμάτων  Διαφορά στάθμης  Υδροστρόβιλος. 

 Παλλόμενη στήλη ύδατος: Παλινδρομική κίνηση πλωτήρα  Ηλεκτρική ενέργεια. 

 Πλωτά αρθρωτά συστήματα: Συμπίεση υδραυλικών υγρών  Υδραυλικοί κινητήρες.  
[313][356] 

Καρατσώρης Φοίβος                                                                                                                                                                   33



Η Εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα 

Αρκετά επιτυχημένη εφαρμογή παραγωγής ενέργειας από Ενέργεια Ωκεανών και Θάλασσας 

και συγκεκριμένα παλιρροϊκών κυμάτων, θεωρείται o σταθμός παραγωγής στο φράγμα του 

ποταμού Rance στην Γαλλία με 24 στροβίλους. Ο σταθμός αυτός λειτουργεί από το 1966, και 

σήμερα αγγίζει τα 250 MW ισχύος. Τα βασικά τμήματα του συγκεκριμένου εργοστασίου, 

αλλά και γενικά κάθε απλού συστήματος που εκμεταλλεύεται της παλίρροια, είναι ένα 

φράγμα με παλιρροϊκούς φράχτες, μια τουρμπίνα και μια ηλεκτρογεννήτρια, στα οποία η 

κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική.[3][355] 

 
Η τεχνολογία OTEC (Ocean Thermal Cycle Conversion), εκμεταλλεύεται τη διαφορά 

θερμοκρασίας του επιφανειακού και του σε βάθος νερού, στην ευρύτερη περιοχή του 

Ισημερινού κυρίως, για την παραγωγή ενέργειας με την Θερμική Ενέργεια των Ωκεανών. Η 

μέθοδος αυτή έχει αρκετά χαμηλή απόδοση, αλλά το τεράστιο υφιστάμενο δυναμικό κάνει τη 

συγκεκριμένη μορφή αξιοποιήσιμη.[3][350] 

 
Στην Ωσμωτική Ενέργεια χρησιμοποιείται η μέθοδος Pressure Retarded Osmosis (PRO), 

κατά την οποία η δημιουργούμενη πίεση ανάμεσα στα θαλάσσια ύδατα και στο γλυκό νερό 

των ποταμών κινεί ένα υδροστρόβιλο κατά την αποσυμπίεση, παράγοντας ισχύ. Μεμβράνες 

δύο στρωμάτων χρησιμοποιούνται, ενός για την απόρριψη του αλατιού και ενός για ενίσχυση 

της αντοχής ως προς την υψηλή υδραυλική πίεση που ασκείται.[189][352] 

 
Γενικά, παρότι οι τρόποι εκμετάλλευσης της Ενέργειας των Ωκεανών και της Θάλασσας 

διαφέρουν, λειτουργούν προς τον ίδιο ενεργειακό και περιβαλλοντολογικό ορίζοντα. 

Πλεονεκτήματά τους, είναι το, σε γενικές γραμμές, αρκετά χαμηλό κόστος εγκαταστάσεων 

και το τεράστιο συνολικά διαθέσιμο αποθεματικό-δυναμικό. Στον αντίποδα όμως, μεγάλο 

μειονέκτημα είναι το πρόβλημα της μεταφοράς της ενέργειας στην στεριά, ενώ σε επίπεδο 

αξιοποίησης των κυμάτων υπάρχει μικρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.[169][313][347] 

 
 
 
 
 
 
 

Καρατσώρης Φοίβος                                                                                                                                                                   34



Η Εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

 

2.1 Εισαγωγή 
 

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και όλες οι αναπτυγμένες χώρες παγκοσμίως, 

χαρακτηρίζονται από αρκετά υψηλή ζήτηση ενέργειας και κατανάλωση ανά κάτοικο. Με 

συνολικό πληθυσμό που έχει ήδη ξεπεράσει τους 500.000.000 κατοίκους και αρκετές από τις 

πρωτοστατούσες οικονομικά χώρες παγκοσμίως να βρίσκονται στους κόλπους της, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση κλήθηκε από νωρίς να συμμετάσχει ενεργά στην παγκόσμια διαχείριση, 

αλλά και αντικατάσταση των συμβατικών ενεργειακών πόρων.[91][261] 

 

 
Εικόνα 2.1: Ευρωπαϊκός χάρτης σε νυχτερινό ουρανό, με την αναπαράσταση των φώτων να δίνει 

συμπερασματικά την κατανάλωση ενέργειας.[280] 
Πηγή: National Aeronautics and Space Administration (NASA/GSFC) 

 

Στο αλληλένδετο με την ενεργειακή ζήτηση, περιβαλλοντολογικό πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση λειτουργώντας ως μια οντότητα, αλλά και ξεχωριστά κάθε κράτος-μέλος από μόνο 

του, θέτει στρατηγικές και πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας και αποδοτικότερης χρήσης 

της, καθώς και σταδιακής αντικατάστασής της από ηπιότερες προς το περιβάλλον μορφές. Οι 

αξιολογήσεις, οι δράσεις και οι Οδηγίες εκ μέρους της Ένωσης προς το εσωτερικό της αλλά 

και παγκόσμια, είναι διαρκείς και αποτελούν σχεδόν ετήσιο θεσμό τα τελευταία χρόνια. 
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Στο συγκεκριμένο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για κάθε μια μορφή γίνεται 

ανάλυση και αξιολόγηση, έχουν ιδρυθεί αρκετοί οργανισμοί, εταιρίες, οργανώσεις με 

πρωτοβουλίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων «οντοτήτων», όπως των 

βιομηχανιών που εμπλέκονται άμεσα με τον τομέα αυτό. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η 

ενδελεχής καταγραφή της κατάστασης εντός των κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε 

μορφή σε κάθε χώρα καθώς και εκτιμήσεις για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον. 

 

2.2 Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

Κομβικά σημεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω στην εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, αποτέλεσαν οι διάφοροι σύνοδοι σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η συνδιάσκεψη στο 

Ρίο το 1992, ή το Πρωτόκολλο του Κιότο το 1997, στα οποία συμμετείχε ενεργά, ακόμα και 

πρωτοστατώντας σε περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό δείγμα γραφής πάνω στην νέα αυτή 

ενεργειακή πολιτική, αποτέλεσαν οι διάφοροι πράσινοι και λευκοί Βίβλοι που κατά 

περιόδους εκδόθηκαν δίνοντας και αποτυπώνοντας το στίγμα και τους προβληματισμούς των 

διαφόρων περιόδων.[201][218][224] 

 
Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τον εκάστοτε καταμερισμό, όπως με το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας οι Οδηγίες 

καθορίζουν τους στόχους που πρέπει να επιτύχουν τα κράτη-μέλη, φυσικά με την ευχέρεια 

επιλογής του μέσου επίτευξης. Γενικός στόχος είναι μια ενιαία ενεργειακή πολιτική, που εν 

καιρώ και σταδιακά να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις εισαγωγές ενέργειας για την 

κάλυψη των αναγκών της, γεγονός το οποίο αποτελεί οικονομικό πλήγμα για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.[60][201] 

 
Οδηγία 96/92/ΕΚ «Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά ενέργειας»: Η Οδηγία αυτή 

ήταν η απαρχή, της σταδιακά, ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που 

συνοδεύτηκε με την κατάργηση των δικαιωμάτων παραγωγής ενέργειας από τα κράτη-μέλη 

μόνο σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που έκανε δυνατή την συμμετοχή ιδιωτών στην αγορά 

ενέργειας. Παράλληλα υποχρεώθηκαν όλα τα κράτη-μέλη, να συστήσουν μια Ανεξάρτητη 

Διοικητική Αρχή που θα διαχειρίζεται το δίκτυο μεταφοράς της ενέργειας, με μόνη 

απομένουσα δικαιοδοσία επέμβασης στις εκάστοτε κυβερνήσεις πάνω στην νέα αγορά 

ενέργειας να είναι η επόπτευση ως προς την τιμή, την ποιότητα και σε περιβαλλοντολογικά 

θέματα.[60] 
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Οδηγία 2001/77/ΕΚ «Προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από ΑΠΕ, 

στην εσωτερική αγορά ενέργειας»: Η Οδηγία αυτή ήρθε ως συμπλήρωμα της Οδηγίας 

96/92/ΕΚ, με βασικό στόχο την ενίσχυση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην 

συνολική ηλεκτροπαραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έγινε με την θέσπιση κάποιων 

κανόνων-υποχρεώσεων προς τα κράτη-μέλη, που στο σύνολό τους οδηγούν στην προώθηση 

των ΑΠΕ ώστε να επιτευχτεί ο τότε στόχος της ΕΕ, που είναι κατά 22,1% χρήση 

Ανανεώσιμων Πηγών το 2010. Παράλληλα κάθε κράτος-μέλος ορίσθηκε να φροντίζει την 

εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από εναλλακτικές μορφές 

με αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια.[61] 

 
Με βάση την ίδια Οδηγία, θεσπίστηκαν πενταετείς εκθέσεις με έτος εκκίνησης το 2002, όπου 

θα θέτονται στόχοι δεκαετίας για τα κράτη-μέλη πάνω στην κατανάλωση ενέργειας από 

ΑΠΕ. Επίσης ορίσθηκαν με ένα έτος εκκίνησης διαφορά (2003), διετείς εκθέσεις 

αξιολόγησης, με αναλυτική εξέταση των πεπραγμένων και της επίτευξης των εθνικών 

ενδεικτικών στόχων, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πιθανούς παράγοντες που μπορεί να 

επηρεάσουν την υλοποίηση αυτή. Η Επιτροπή με βάση αυτές τις εκθέσεις, ορίσθηκε να 

αξιολογεί την πρόοδο και την εναρμόνιση των εθνικών στόχων με τους κοινοτικούς 

δημοσιεύοντας τα συμπεράσματά της σε διετή έκθεση, αρχίζοντας από το 2004.[61] 

 
Σημαντικές Οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο γενικό πλαίσιο της ενεργειακής 

πολιτικής, αλλά και στο συγκεκριμένο κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ήταν 

ακόμα η Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, η Οδηγία 

2003/30/ΕΚ για την προώθηση των βιοκαυσίμων ή άλλων ήπιων μορφών ενέργειας για τις 

μεταφορές και η Οδηγία 2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες εσωτερικής αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, που καταργεί παράλληλα την Οδηγία 96/92/ΕΚ που είχε αντίστοιχο 

αντικείμενο και έκλεισε το κύκλο της.[62][63][64] 

 
Στο ίδιο πλαίσιο με τις παραπάνω Οδηγίες, είναι και η Ανακοίνωση της Επιτροπής Com 

(2004) 366, όπου έγινε αξιολόγηση του αντίκτυπου των νομοθετικών πράξεων και άλλων 

κοινοτικών πολιτικών, στην εξέλιξη της συμβολής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις, καθώς και η Ανακοίνωση 

της Επιτροπής Com (2006) 545 «Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: 

αξιοποίηση του δυναμικού», στην οποία τέθηκε ο στόχος της βελτίωσης κατά 20% της 

ενεργειακής απόδοσης έως το 2020 με υπολογισμένα τεράστια οικονομικά οφέλη για την 

Ένωση και τα κράτη-μέλη της.[149][150] 
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Ανακοίνωση της Επιτροπής Com (2006) 848 «Χάρτης πορείας για τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας - Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας τον 21ο αιώνα: συμβολή στην 

ενίσχυση της αειφορίας»: Με το συγκεκριμένο οδικό χάρτη, η Επιτροπή όρισε ένα βασικό 

κομμάτι της ενεργειακής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, με τότε προοπτική νομοθέτησης, 

αρκετών προτάσεών του το 2007. Σημαντική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, με απώτερο στόχο το 20% για το 2020, η δημιουργία πραγματικής 

εσωτερικής αγοράς μέσω ρυθμίσεων και τέλος η αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.[151] 

 
Ανακοίνωση της Επιτροπής Com (2008) 30 «Δύο φορές το 20 έως το 2020. Η κλιματική 

αλλαγή και η ευκαιρία της Ευρώπης»: Στην Ανακοίνωση αυτή της Επιτροπής τον 

Ιανουάριο του 2008, παρουσιάστηκαν τα κύρια σημεία του πακέτου της κλιματικής αλλαγής 

και συγκεκριμένα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που προτάθηκε τον Μάρτιο του 2007 

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό το τελικό σχέδιο που παρουσιάστηκε, το επονομαζόμενο 

20-20-20, προσβλέπει σε τρεις γενικούς στρατηγικούς στόχους που πρέπει να υλοποιηθούν 

μέχρι το έτος 2020. Αυτοί είναι, η κατά 20% αύξηση της προσφοράς των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, η βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωση κατά 

20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στα τέλη του ίδιου έτους, εγκρίθηκε το 

νομοθετικό πακέτο της τελικής υλοποίησης του σχεδίου αυτού, με βασικά μέτρα τα εξής: 

 Βελτίωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών. 

 Επιμερισμό της προσπάθειας μείωσης των αερίων θερμοκηπίου. 

 Προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

 Γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα. 

 Περιορισμό εκπομπών CO2 από επιβατικά αυτοκίνητα.  

 Αυστηρότερες προδιαγραφές για τα καύσιμα.8 [152] 

 
Ανακοίνωση της Επιτροπής Com (2008) 768 «Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια: Ανάγκη 

ανάληψης δράσης για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής πολιτικής με ορίζοντα το 

2020 και έπειτα»: Στην Ανακοίνωση αυτή, γίνεται εξειδικευμένη αναφορά στην Υπεράκτια 

Αιολική Ενέργεια και στις βιομηχανικές και τεχνολογικές προκλήσεις του ξεχωριστού αυτού 

τομέα, καθώς ορίσθηκε ως μια αναδυόμενη αγορά πολλών ευκαιριών που με σωστή 

στρατηγική προσέγγιση-συντονισμό θα συμβάλει αρκετά στην επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης πάνω στην ενέργεια.[153] 

                                                 
8 Περισσότερα: Europedia.  Το πακέτο “ενέργεια-κλίμα” της ΕΕ. 
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Οδηγία 2009/28/ΕΚ «Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»: Η 

Οδηγία αυτή, θέτει πλαίσια διεξαγωγής στατιστικών μεταβιβάσεων μεταξύ κρατών μελών, 

καθώς και συνεργασία τους ανά δύο ή περισσότερα (ακόμα και με χώρες εκτός Ένωσης) σε 

κοινά έργα οποιουδήποτε τύπου σε σχέση με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Παράλληλα, 

στην ίδια Οδηγία γίνεται αναφορά στον υπολογισμό της επίδρασης στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου από τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά κατά την χρήση τους. Σημαντικό κομμάτι 

είναι ακόμα, η δημιουργία δημόσιας τηλεματικής πλατφόρμας διαφάνειας στις παραπάνω 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κρατών μελών και η θέσπιση  εκθέσεις προόδου ανά διετία, 

πάνω στην προώθηση και την χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με έτος εκκίνησης 

το 2011.[65] 

 
Ανακοίνωση της Επιτροπής Com (2010) 2020 «Ευρώπη 2020 Στρατηγική για έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»: Στην Ανακοίνωση αυτή που είχε ως 

κεντρικό θέμα την ανάπτυξη, εκτός από στόχους όπως η καταπολέμηση της ανεργίας και η 

ενίσχυση της εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ιδιαίτερη μνεία πάνω στις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την κλιματική αλλαγή για την δεκαετία που διανύουμε, με 

το τρίπτυχο προτεραιοτήτων για το 2020 να είναι έξυπνη, πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη.[154] 

 
Ανακοίνωση της Επιτροπής Com (2011) 31 «Η πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου 

για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές το 2020»: Στην Ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή 

αξιολογεί την πρόοδο ως προς τους στόχους που τέθηκαν για το 2020, παροτρύνοντας τα 

κράτη-μέλη μέσα από ένα πιο σύγχρονο πρίσμα των συνθηκών που διέπουν την Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά και τον κόσμο γενικότερα. Η επιτροπή στην παρούσα ανακοίνωση κάλεσε τα 

κράτη-μέλη9: 

 να υλοποιήσουν τα εθνικά σχέδια δράσης γα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 

 να περιορίσουν τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες προγραμματισμού της υποδομής, 

τηρώντας όμως την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, και να προσπαθούν 

να συμμορφώνονται με τις βέλτιστες πρακτικές, 

 να επιταχύνουν την πρόοδο ανάπτυξης του διασυνδεδεμένου δικτύου ηλεκτρικής 

ενέργειας ώστε να εξισορροπούνται υψηλότερα μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, 

                                                 
9 Περισσότερα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις 31 Ιανουαρίου 2011. Com (2011) 31- Η πρόοδος 
προς την επίτευξη του στόχου για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές το 2020. Βρυξέλλες. 
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 να αναπτύξουν μηχανισμούς συνεργασίας και να αρχίσουν να ενσωματώνουν στην 

ευρωπαϊκή αγορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές , 

 να διασφαλίζουν ότι τυχόν μεταρρυθμίσεις των υφιστάμενων εθνικών καθεστώτων 

στήριξης θα εγγυώνται τη σταθερότητα για τους επενδυτές, αποφεύγοντας 

αναδρομικές αλλαγές.[155] 

 
Τον Οκτώβριο του 2012, στα Έγγραφα Εργασίας SWD(2012) 343, SWD(2012) 344 και 

στην Ανακοίνωση Com (2012) 595, γίνεται αναλυτική πρόταση για μια νέα Οδηγία, που 

εκτός από την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, τοποθετείται σχετικά με 

τροποποίηση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σε ότι αφορά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές και συγκεκριμένα των βιοκαυσίμων. Πάνω σε αυτό, τα μέτρα που 

πρόκειται να ληφθούν στην προτεινόμενη Οδηγία, θα τεθούν υπό επανεξέταση το 2017 ως 

προς την αποτελεσματικότητά τους, υπό το πρίσμα πιο πρόσφατων επιστημονικών 

στοιχείων.[156] 

 
Μέσα από επιστημονικές εργασίες, που κατέδειξαν ότι οι εκπομπές από την έμμεση αλλαγή 

της χρήσης γης που συμβαίνει για την παραγωγή βιοκαυσίμων, μπορεί να μειώσουν πάρα 

πολύ, έως και τελείως τα τελικά περιβαλλοντικά οφέλη της χρήσης τους σε σχέση με το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, η Επιτροπή κατέληξε για την παραπάνω πρόταση στους 

παρακάτω στόχους10: 

 να περιοριστεί η συμβολή των συμβατικών βιοκαυσίμων (τα οποία ενέχουν τον 

κίνδυνο εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης γης) στην επίτευξη των στόχων της 

Οδηγίας σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

 να βελτιωθούν οι επιδόσεις των διεργασιών παραγωγής βιοκαυσίμων όσον αφορά τα 

αέρια θερμοκηπίου (μείωση των σχετικών εκπομπών) με μεγαλύτερη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε νέες εγκαταστάσεις, υπό την επιφύλαξη της 

προστασίας των εγκαταστάσεων  που λειτουργούν ήδη την 1η Ιουλίου 2014. 

 να ενθαρρυνθεί ευρύτερη διείσδυση στην αγορά προηγμένων (με χαμηλές εκπομπές 

λόγω αλλαγής της χρήσης γης) βιοκαυσίμων, ώστε τα καύσιμα αυτά να συμβάλουν 

περισσότερο στην επίτευξη των στόχων της Οδηγίας σχετικά με τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας απ’ ό, τι τα συμβατικά βιοκαύσιμα. 

                                                 
10 Περισσότερα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις 17 Οκτωβρίου 2012. Com (2012) 595 - Πρόταση 
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της Οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την 
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για τροποποίηση της Οδηγίας 2009/28/EΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Βρυξέλλες.  
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 να βελτιωθεί η αναφορά των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων μέσω υποχρέωσης 

των κρατών-μελών και των προμηθευτών καυσίμων να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά 

με τις εκτιμώμενες εκπομπές βιοκαυσίμων λόγω της προκληθείσης έμμεσης αλλαγής 

της χρήσης γης. 

 
Πράσινη Βίβλος Com (2013) 169 «Το πλαίσιο για το κλίμα και την ενεργειακή πολιτική 

για το 2030»: Στην σύγχρονη αυτή Πράσινη Βίβλο, η Επιτροπή θέτει σε «διαβούλευση» τους 

γενικούς στόχους, τους αντιπαραβάλλει με αυτούς για το 2020 και τα συμπεράσματα του 

«χάρτη πορείας για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050», αποβλέποντας σε μια τελική 

συμφωνία, ένα πλαίσιο για το κλίμα και την ενεργειακή πολιτική για το 2030. Όπως 

αναφέρεται, το τρίπτυχο της επιδίωξης για το 2030 είναι ίδιο με αυτό για το 2020 του 

«σχεδίου 20-20-20»: Μείωση αερίων του θερμοκηπίου, αύξηση της αποδοτικότητας και 

αύξηση της χρήσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.[157][225] 

 
Η έγκαιρη τελική συμφωνία που προσβλέπει η Πράσινη Βίβλος, παρά το μακροπρόθεσμο της 

τελικής ημερομηνίας, επιβάλλεται βάσει αρκετών λόγων, όπως το ότι οι μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις θα είναι εν ενεργεία ως το 2030 και θα είναι μια σημαντική μείωση και 

σταθερότητα του μεταβλητού κινδύνου. Ακόμα η ασφάλεια που προβλέπεται να προσδώσει η 

αποσαφήνιση, θα έχει οικονομικά οφέλη με τόνωση της έρευνας, της καινοτομίας και της 

ανάπτυξης, καθώς και κατ’ επέκταση νέες δυνατότητες στην απασχόληση.[157][225] 

 

2.3 Αιολική Ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαχρονικά βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα στον τομέα της 

παραγωγής Αιολικής Ενέργειας, προσπερνώντας ακόμα και κατά πολύ αισιόδοξους στόχους 

εξέλιξης που η ίδια κατά καιρούς είχε θέσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι ο στόχος της 

Λευκής Βίβλου11 το 1997 για συνολικά 40 GW ισχύς το 2010, τα οποία τελικά επιτεύχθηκαν 

πέντε χρόνια νωρίτερα, το 2005. Το 2010 η τελική πραγματική ισχύς, ήταν υπερδιπλάσια του 

στόχου, φτάνοντας τα συνολικά 84,6 GW, ενώ το 2012 έφτασε τα 106 GW. Παράλληλα, 

βρίσκεται σε εξίσου υψηλό επίπεδο τεχνολογίας και τεχνογνωσίας πάνω στην Αιολική 

Ενέργεια, έχοντας πολλές εταιρίες, με έδρα σε κράτη-μέλη, που κατατάσσονται στους 10 

μεγαλύτερους κατασκευαστές ανεμογεννητριών παγκοσμίως.[100][104][195] 

                                                 
11 Περισσότερα: European Commission, at 26 November 1997. Com (97) 599- Energy for the Future: 
Renewable Sources of Energy. White Paper for a Community Strategy and Action Plan. Brussels.  
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2.3.1 Δυναμικό και Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας 
 

Η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει πολύ υψηλό μέσο αιολικό δυναμικό, γεγονός που ώθησε την 

καθιέρωση της Αιολικής Ενέργειας από νωρίς στις πρώτες θέσεις των Ανανεώσιμων Μορφών 

Ενέργειας. Το δυναμικό, σε υψόμετρο 80 μέτρων, παρουσιάζεται στην εικόνα 2.2 παρακάτω. 

Οι μέγιστες τιμές, των τάξεων του ανέμου στην κλίμακα της εικόνας (> 9,4), βρίσκονται κατά 

κύριο λόγω στο νότιο τμήμα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου και στην ευρύτερη περιοχή 

περιμετρικά και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντίστοιχα υψηλό δυναμικό εντοπίζεται 

στα δυτικά παράλια της Γαλλίας, στην Ισλανδία, στα σύνορα της Πολωνίας με την Τσεχία 

και την Σλοβακία, στην Σαρδηνία και στην Κορσική, στην Βοσνία κ.α.[52] 

 

 
Εικόνα 2.2: Αιολικό δυναμικό Ευρώπης, σε κλάσεις ανέμων στα 80 m υψόμετρο.[52] 

Πηγή: Christina L. Archer & Mark Z. Jacobson, Stanford University 
 
Η πραγματική μετάφραση του δυναμικού αυτού σήμερα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 

συνολική παραγωγή ισχύος 106 GW για το 2012, κάνοντας νέο ρεκόρ ετήσιας εγκατάστασης 

που ξεπερνάει τα 11 GW. Η εξέλιξη της αξιοποίησης της Αιολικής Ενέργειας είναι ταχύτατη, 

καθότι μέσα σε μια δεκαετία από το 2000, η συνολική ισχύς σχεδόν οχταπλασιάστηκε, όπως 

φαίνεται και στο διάγραμμα 2.3 (αριστερά).[104] 

 
Ακόμα ταχύτερη, είναι η εξέλιξη της Υπεράκτιας Αιολικής Ενέργειας τα τελευταία χρόνια, με 

σχεδόν ενενηνταπλάσια ισχύ κατά το τέλος σε σχέση με την αρχή της δεκαετίας του 2000, 

όπως φαίνεται και στα δεξιά του διαγράμματος 2.1, με το έτος 2012 να φτάνει σχεδόν τα 

συνολικά 5 GW ισχύος. Όμως μέχρι σήμερα, στο συνολικό μερίδιο της συνολικής παραγωγής 

καλύπτει μόλις το ένα εικοστό περίπου της συνολική ισχύος.[103][104] 
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Διάγραμμα 2.1:  Εγκατεστημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (συνολική(GW) και Υπεράκτια (MW) 

 αντίστοιχα) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.[104] 
Πηγή: European Wind Agency Association 

 

Μια οικονομική προβολή της εγκατεστημένης ισχύος σε επενδύσεις, σύμφωνα με την Ένωση 

Ευρωπαϊκής Αιολικής Ενέργειας (EWEA), φτάνει στα λίγο περισσότερα των 13.000.000.000 

Ευρώ για το 2012, που όμως είναι λιγότερα από τις συνολικές επενδύσεις για το 2009. Σε 

επίπεδο Υπεράκτιας Αιολικής Ενέργειας υπολογίζεται ότι στις συνολικά 293 ανεμογεννήτριες 

που συνδέθηκαν σε 17 Αιολικά Πάρκα το 2012, αντικατοπτρίζονται επενδύσεις ύψους από 

3.600.000.000 ως και 4.600.000.000 Ευρώ. Αντιπαραβάλλοντας το ποσοστό των επενδύσεων 

προς την Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια, με την συνολική συμμετοχή της στην παραγωγή για 

το 2012, γίνεται αντιληπτό ότι στο εσωτερικό ενός κλάδου ήδη σε άνθηση, υποβόσκει ένας 

τομέας με ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια δίνοντας το στίγμα του μέλλοντος.[103][104] 

 
Κατ’ επέκταση των επενδύσεων και των πολλών GW εγκατεστημένης ισχύος, ο κλάδος της 

Αιολικής Ενέργειας υπολογίζεται ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολεί άμεσα και 

έμμεσα γύρω στους 200.000 με 250.000 (ανάλογα την εκτίμηση) συνολικά υπαλλήλους, είτε 

σε πλήρη εργασία, είτε σε ημιαπασχόληση.[101][102] 

 

2.3.2 Κράτη-Μέλη και Αιολική Ενέργεια 
 

Καταμερίζοντας την συνολική παραγόμενη ισχύ Αιολικής Ενέργειας της Ευρωπαϊκή Ένωσης 

προς τα κράτη-μέλη, παρατηρούμε δύο χώρες να κατέχουν παραπάνω από το 50% της 

συνολικής παραγωγής (διάγραμμα 2.2), την Γερμανία και την Ισπανία. Αντιστοίχως, σε 

επίπεδο συμμετοχής της Αιολικής Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, παρατηρούμε δύο 

άλλες, μικρότερες χώρες, να έχουν την πρωτοκαθεδρία, την Δανία και την Πορτογαλία, με 

την Ισπανία 3η, την Γερμανία 5η και την Ισλανδία ανάμεσα στην 4η  θέση (διάγραμμα 2.2).[104] 
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Διάγραμμα 2.2:  Καταμερισμός της συνολικής παραγωγής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Συμμετοχή 

Αιολικής Ενέργειας στην  ηλεκτροπαραγωγή της Ευρώπης.[104] 
Πηγή: European Wind Agency Association 

 

Η πρωτοπόρος της Αιολικής Ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Γερμανία, με συνολική 

εγκατεστημένη ισχύ 31,3 GW, σε συνολικά 23.030 ανεμογεννήτριες μέχρι το τέλος του 2012, 

και περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους απασχολούμενους στον κλάδο, κρατά την 

πρωτοκαθεδρία με διαφορά, εδώ και πολλά χρόνια. Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατέχει της 3η 

θέση πίσω από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ πριν το 2007 βρισκόταν 

στην πρώτη θέση.[109][209][236] 

 
Τα κρατίδια της Γερμανίας με την υψηλότερη παραγωγή Αιολικής Ενέργειας, είναι αυτό της 

Κάτω Σαξονίας για τον Βορρά (7,33 GW), του Μπραντενμπουργκ για την κεντρική Γερμανία 

(4,81 GW) και της Ρηνανία-Παλατινάτο για τον Νότο (1,92 GW). Το μερίδιο της Υπεράκτιας 

Αιολικής ανέρχεται στα 280 MW ισχύος, σε 68 συνολικά ανεμογεννήτριες, που μοιράζονται 

σε 46 στην Βόρεια Θάλασσα και 22 στην Βαλτική Θάλασσα.[209] 

 
Η Ισπανία, με συνολική ισχύ 22,7 GW κατέχει το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι στη συνολική 

«πίτα» της παραγωγής Αιολικής Ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τέταρτο 

παγκοσμίως. Στον κλάδο της Αιολικής Ενέργειας απασχολούνται περισσότεροι από 27.000 

εργαζόμενοι, ενώ το συνολικό όφελος στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) φτάνει τα 

2.600.000.000 Ευρώ.[109][318] 

 
Οι Περιφέρειες της Ισπανίας με την υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύ Αιολικής Ενέργειας, 

είναι αυτή της Καστίλλης-Λεόν με συνολικά 5,51 GW, της Καστίλλη-Λα Μάντσα με 3,80 

GW, της Γαλικίας με 3,31 GW και της Ανδαλουσίας με 3,26 GW συνολική ισχύ μέχρι το 

τέλος του 2012.[317] 
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Το Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολική αιολική ισχύ 9,16 GW παραγόμενη από 4.686 

ανεμογεννήτριες, βρίσκεται στην 4η θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην 6η σε 

παγκόσμιο επίπεδο παραγωγής. Στον ευρύτερο κλάδο της Αιολικής Ενέργειας, υπολογίζεται 

ότι απασχολούνται άμεσα και έμμεσα περίπου 17.000 εργαζόμενοι σε 413 συνολικά χερσαία 

και υπεράκτια project. Κύρια παραγωγός περιοχή είναι η Σκωτία, ενώ σε επίπεδο Υπεράκτιας 

Αιολικής το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται με 59% στην πρώτη θέση στην Ευρώπη με πολύ 

μεγάλη διαφορά από την δεύτερη Δανία (διάγραμμα 3.4).[103][109][114][297] 

 

 
Διάγραμμα 2.3: Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια σε Ευρωπαϊκή Ένωση (Εγκατεστημένη Ισχύς- 

Ανεμογεννήτριες-Τοποθεσία εγκατάσταση).[103] 
Πηγή: European Wind Energy Association 

 

Η 4η κατά σειρά χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 7η στον κόσμο στην συνολική παραγωγή 

Αιολικής Ενέργειας Ιταλία, παράγει ως και το 2012, 8,14 GW ισχύ προερχόμενα από 

συνολικά 6.132 ανεμογεννήτριες, σε 487 ενεργά αιολικά πάρκα. Ατμομηχανή στην παραγωγή 

αυτής της ισχύος, είναι η Σικελία με 2,26 GW εγκατεστημένης ισχύος, με την Απουλία (1,41 

GW) και την Σαρδηνία (1,01 GW) να ακολουθούν.[106][109][358] 

 
Η Γαλλία, με συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύ 7,19 GW, βρίσκεται στην 5η θέση σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 8η σε παγκόσμιο επίπεδο και στην 20η σε συμμετοχή 

στην συνολική ηλεκτροπαραγωγή. Μία θέση πιο πίσω στην κατάταξη εγκατεστημένης 

αιολικής ισχύος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται η Πορτογαλία με 4,52 GW, ενώ σε 

παγκόσμιο επίπεδο πέφτει πίσω και από τον Καναδά, στην 10η θέση. Στην συμμετοχή της 

Αιολικής Ενέργειας όμως στην συνολική ηλεκτροπαραγωγή, η Πορτογαλία ανεβαίνει 2η στην 

Ευρώπη, με ποσοστό 17%. Το μεγαλύτερο κομμάτι της συνολικής αιολικής ισχύος της 

Πορτογαλίας προέρχεται από τις περιοχές Viseu (961 MW), Coimpra (667 MW), Vila Real 

(560 MW) και Castello Branco (507 MW).[109][358] 
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Η ιστορικά πρωτοπόρος στην Αιολική Ενέργεια Δανία, με συνολική εγκατεστημένη αιολική 

ισχύς 4,16 GW, βρίσκεται στην 7η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 11η παγκοσμίως. Η 

θέση αυτή αιτιολογείται σε μεγάλο βαθμό, από τον μικρό πληθυσμό και έκταση έναντι των 

ανωτέρω χωρών, ενώ το υψηλό της επίπεδο αποκαλύπτεται καθαρά, στην πρώτη θέση που 

κατέχει με σημαντική διαφορά, στην συμμετοχή της Αιολικής Ενέργειας στην συνολική 

ηλεκτροπαραγωγή (27 %) και την πρώτη θέση στην ανά κάτοικο παράγωγη Αιολικής Ισχύος. 

Η Δανία κατέχει την πρώτη θέση στην βιομηχανία Αιολικής Ενέργειας, στην οποία 

απασχολούνται περίπου 25.000 εργαζόμενοι.[104][221][285] 

 
Σε πολύ υψηλό επίπεδο βρίσκεται η Δανία στην Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια με ισχύ 948 

MW σε 416 ανεμογεννήτριες, όντας στην δεύτερη θέση παγκοσμίως, με τρεις φορές σχεδόν 

όμως μικρότερη ισχύ από το δώδεκα φορές μεγαλύτερο πληθυσμιακά Ηνωμένο Βασίλειο που 

βρίσκεται στην πρώτη θέση και μια θέση μπροστά από την Κίνα. To αιολικό πάρκο Anholt, 

το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο της Δανίας, είναι έτοιμο να ολοκληρωθεί, προσθέτοντας 400 

MW συνολικής ισχύος μέσα στο 2013.[103][108][284][319] 

 

2.3.3 Βιομηχανία Αιολικής Ενέργειας 
 

Η βιομηχανία Αιολικής Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο 

έχοντας μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου παγκοσμίως (Vestas, Iberdrola, 

Enercon, Gamesa), μεγάλη συμμετοχή στο συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, μεγάλα 

έσοδα για την Ένωση από φόρους και εξαγωγές, ενώ στον αντίποδα οδηγεί σε ελάχιστες 

εισαγωγές. Η εξαργύρωση αυτού του επιπέδου γίνεται «οικουμενικά» από την ίδια την 

Ένωση, από τα κράτη-μέλη ξεχωριστά, αλλά και από κάθε άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενη με 

την βιομηχανία Αιολικής Ενέργειας, ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση.[102] 

 
Στα χρόνια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η ευρωστία του κλάδου της Αιολικής 

Ενέργειας και το επενδυτικό δυναμικό της, τείνει να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάκαμψη 

της οικονομίας της Ευρώπης. Στον βιομηχανικό τομέα της Αιολικής Ενέργειας, για το 2010 

υπολογίζεται ότι οι εξαγωγές έφτασαν τα 8.830.000.000 Ευρώ, οι φόροι που δόθηκαν τα 

3.590.000.000 Ευρώ, ενώ η άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε τα συνολικά 32.430.000.000 Ευρώ, με εκτιμήσεις να 

κάνουν λόγο ότι για το 2030, το ποσό αυτό θα «εκτοξευτεί» στα 173.000.000.000 Ευρώ με 

δυνατότητες για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση.[102] 
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Ο ευρύτερος τομέας της βιομηχανίας Αιολικής Ενέργειας, κατηγοριοποιείται σε 4 βασικούς 

τομείς, ανάλογα τον τρόπο-αντικείμενο συμμετοχής στην παραγωγή. Οι τομείς αυτοί, των 

οποίων η άμεση προσφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και το μέρισμα σε ποσοστό των 

συνολικών εξαγωγών, παρουσιάζονται στην διάγραμμα 2.4 παρακάτω, είναι οι 

κατασκευαστές ανεμογεννητριών, οι κατασκευαστές εξαρτημάτων, οι εταιρίες ανάπτυξης και 

οι πάροχοι υπηρεσιών σε σχέση με την Αιολική Ενέργεια.[102] 

 

 
Διάγραμμα 2.4: Τομείς της βιομηχανίας Αιολικής Ενέργειας (GDP- EXPORTS).[102] 

Πηγή: Deloitte- European Wind Energy Association 
 

Οι Κατασκευαστές Ανεμογεννητριών με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικοί 

προμηθευτές και εντός και εκτός Ένωσης, με υψηλό επίπεδο σε τεχνολογία, ποιότητα και 

μερίδιο της αγοράς. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι της βιομηχανίας Αιολικής Ενέργειας 

απασχολούνται στον τομέα αυτό, μαζί με την κατασκευή αιολικών πάρκων, όπως επίσης και 

στην κατασκευή εξαρτημάτων. Σε επίπεδο εξαγωγών όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.3 

παραπάνω, έχουν τη μερίδα του λέοντος με περισσότερο του 60% του συνόλου, ενώ 

αντίστοιχα με αυτά ποσοστά υπάρχουν και στις εισαγωγές της Ένωσης, οι οποίες όμως 

ανέρχονται σε σύνολο μόλις 9,9 % και στα 3.170.000.000 Ευρώ (στοιχεία 2010).[102] 

 
Οι Κατασκευαστές Εξαρτημάτων έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή πύργων, φρένων, 

ροτόρων, πτερυγίων, γεννητριών, ηλεκτρικού εξοπλισμού, εξοπλισμού κέντρου ελέγχου, 

software κ.α. Η εξέλιξη στον τομέα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι παρόμοια με 

αυτή των κατασκευαστών ανεμογεννητριών, καθώς είναι άμεσα συνυφασμένοι, με τα όρια 

μεταξύ τους να είναι πολλές φορές δυσδιάκριτα, με πολλές εταιρίες να κατασκευάζουν και 

ολοκληρωμένες ανεμογεννήτριες, αλλά και εξαρτήματα ξεχωριστά. Σε επίπεδο εξαγωγών, 

όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 2.4 παραπάνω, οι κατασκευαστές εξαρτημάτων βρίσκονται 

στην 2η θέση με περίπου 17%.[102] 
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Οι Εταιρίες Ανάπτυξης, έχουν σημαντική συμμετοχή στην ευρωπαϊκή βιομηχανία Αιολικής 

Ενέργειας, με αντίκτυπο σε όλους τους τομείς, με την τελική οικονομική αποτίμηση της 

προσφοράς τους να είναι τμήμα όλων αυτών, μαζί με την τελική πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας. Το έμψυχο δυναμικό του τομέα αυτού, είναι χαμηλότερο από όλους τους 

υπόλοιπους, ενώ η τελική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν γίνεται μέσω της 

πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα τελευταία χρόνια οι εταιρίες ανάπτυξης έχουν την 

μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς, με την αυξητική τάση να μην έχει 

ανακοπεί ακόμα και στην αρχή της παγκόσμιας οικονομικής  κρίσης.[102] 

 
Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Αιολικής Ενέργειας, προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες σε όλα τα 

εμπλεκόμενα επίπεδα, σε όλους τους τομείς Αιολικής Ενέργειας και είναι οι εξής: μεταφορά 

εξοπλισμού Αιολικής Ενέργειας, υπηρεσίες συντήρησης, παροχή τεχνολογιών επίβλεψης, 

ελέγχου και λύσεων, μηχανικούς Αιολικής Ενέργειας, συμβουλευτικές εταιρίες (εκτίμηση 

πόρων, αξιολόγηση τοποθεσίας κ.τ.λ.), παρόχους πληροφοριών-εκπαίδευσης, εξειδικευμένες 

ασφαλιστικές υπηρεσίες και ενώσεις του κλάδου.[102] 

 
Εκτός από τους άμεσα εμπλεκόμενους στο τομέα της βιομηχανίας Αιολικής Ενέργειας που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, εκ παραδρομής, με έμμεση πρακτικά συμμετοχή, αλλά σημαντικά 

ωφελούμενοι, είναι αρκετοί κλάδοι, που για το 2010 συγκέντρωναν 14.820.000.000 Ευρώ. Ο 

κλάδος των μέταλλων είναι ο πιο ευνοημένος από την Αιολική Ενέργεια, όπου για κάθε ένα 

επενδυμένο ευρώ που ξοδεύεται, 0,277 Ευρώ καταλήγουν τελικά σε αυτόν. Μερικοί ακόμα 

κλάδοι που συνδέονται δευτερευόντως, αλλά με αρκετά σημαντική συμμετοχή, είναι αυτοί 

που ασχολούνται με: ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κατασκευαστές μεταλλικών 

εξαρτημάτων, μεταφορές, κατασκευές κ.α.[102] 

 

 
Διάγραμμα 2.5: Κλάδοι έμμεσης συμμετοχής στην Αιολική Ενέργεια.[102] 

Πηγή: Deloitte- European Wind Energy Association 
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Στον χώρο της Αιολικής Ενέργειας δραστηριοποιούνται συνολικά 457 εταιρίες με έδρα την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων 222 συναλλάσσονται με χώρες εκτός της Ένωσης. Στον 

τομέα των κατασκευαστών ανεμογεννητριών, τέσσερις ευρωπαϊκές εταιρίες βρίσκονται στις 

καλύτερες δέκα του κόσμου, κατέχοντας το 31 με 34,5% της συνολικής εγκατεστημένης 

ισχύος. Η πρώτη εταιρία στον κόσμο εδώ και πολλά έτη, είναι η δανέζικη Vestas, έχοντας 

σταθερά το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς (περίπου 15 %). Στην  πέμπτη θέση παγκοσμίως, 

βρίσκεται η γερμανική Enercon με μερίδιο περίπου 7%, στην όγδοη η ισπανική Gamesa με 

6,6-7% και στην ένατη τέλος, η γερμανική Siemens Wind  με περίπου 4%.[102] 

 
Στις εταιρίες ανάπτυξης, πέντε στις δέκα καλύτερες παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές, 

κατέχοντας το 56,7% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, που μεταφράζεται σε 30,5 GW. 

Η ισπανική Iberdrola, είναι η μεγαλύτερη εταιρία στον κόσμο, με συνολικά 12 GW 

εγκατεστημένης ισχύος στο δυναμικό της, ενώ στην 3η θέση βρίσκεται η επίσης ισπανική 

Acciona με συνολικά 6,614 GW.[102] 

 
Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες, εταιρίες, τομείς κ.τ.λ., υπάρχει μια παράλληλη διάταξη 

που όμως εμπεριέχεται σε αυτές που αναφέρθηκαν, με ορισμένες παραλλαγές και πρόσθετα, 

όπως κατασκευαστές θαλάσσιων υποδομών, υποθαλάσσια μεταφορά ενέργειας, ειδικοί για 

την τοποθέτηση καλωδίων υποθαλάσσια κ.α. και η οποία είναι η Υπεράκτια Αιολική 

Ενέργεια. Ως και το 2010, το 90% των συνολικών εγκαταστάσεων αυτών, γινόταν με 

προμηθευτές την Vestas και την Siemens, έχοντας ως βασικούς διαχειριστές την δανέζικη 

Dong Energy, την σουηδική Vattenfall και την γερμανική E.on.[102][200] 

 

2.4 Ηλιακή Ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο πρωταγωνιστής στον τομέα της παραγωγής Ηλιακής Ενέργειας, 

καθώς τα τελευταία χρόνια περισσότερο από τα δύο τρίτα της νέας εγκατεστημένης ισχύος 

έχουν τοποθετηθεί σε αυτή. Η εξέλιξη και η διείσδυση των φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη, 

εκτός από την νεοανερχόμενη αγορά της Αυστραλίας, είναι έτη μπροστά από τις 

περισσότερες περιοχές στον παγκοσμίως, ενώ παράλληλα από το 2011 για πρώτη φορά, 

βρίσκεται στην πρώτη θέση σε νέα εγκατεστημένη ισχύ ενέργειας, μπροστά από το Φυσικό 

Αέριο και την Αιολική Ενέργεια. Με το υπάρχον υψηλό δυναμικό, κυρίως στα νότια της 

ηπείρου, σε συνδυασμό με τη διαρκή πτώση του κόστους, η πορεία στην επόμενη δεκαετία 

αλλά και μετέπειτα, διαφαίνεται εξίσου θετική.[98] 
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2.4.1 Δυναμικό και Παραγωγή Ηλιακής Ενέργειας 
 

Το νότιο τμήμα της ευρωπαϊκής ηπείρου, κυρίως αυτό που βρέχεται από την Μεσόγειο 

Θάλασσα, έχει πολύ υψηλό μέσο ηλιακό δυναμικό, ικανό να παράξει πολύ μεγάλη ισχύ 

ηλεκτρικής ενέργειας. Οι χώρες με τις υψηλότερες τιμές ηλιακής ακτινοβολίας όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 2.3, είναι η Πορτογαλία, η Γαλλία (νότια), η Ισπανία, η Μάλτα, το Μονακό, 

η Ιταλία, η Αλβανία και η Ελλάδα. Δευτερεύουσες, αλλά με άκρως ικανό προς αξιοποίηση 

δυναμικό, είναι οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, στο άξονα Γαλλίας (κεντρικής)-Ουκρανίας 

(νότιας), Ρουμανίας. Οι σχετικά χαμηλότερες τιμές ( < 1.000 kwh/m2), όπως είναι φυσικό 

βρίσκονται κυρίως στην Σκανδιναβική Χερσόνησο, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις υπόλοιπες 

βόρειες χώρες γενικότερα. 

 

 
Εικόνα 2.3: Ηλιακό δυναμικό Ευρώπης.[250] 
Πηγή: SolarGIS, GeoModel Solar s.r.o 

 

Στην πράξη το δυναμικό αυτό, υπολογίζεται ότι απέφερε στην ευρωπαϊκή ήπειρο ως και το 

τέλος του 2011, συνολική ισχύ 52 GW, ενώ εκτιμήθηκε ότι ως το τέλος του 2012 θα έφτανε 

τα 69 GW ισχύος. Η εξέλιξη προς αυτή την ισχύ ήταν ραγδαία, με σχεδόν 

εκατονταπλασιασμό της συνολικής ισχύος σε λιγότερο από μια δεκαετία, όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα 2.6 στην επόμενη σελίδα, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις μέσα στην επόμενη 

πενταετία θα «εκτοξευτεί» στα 95 με 154 GW. Χαρακτηριστικό είναι ακόμη, ότι από το 2002 

η αύξηση είναι μεγαλύτερη του 30%, ενώ από το 2006 και μετά η ετήσια αύξηση της ισχύος, 

είναι μόνιμα μεγαλύτερη του 50% της εγκατεστημένης ισχύος.[98][220] 
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Διάγραμμα 2.6:  Εγκατεστημένη ισχύς Ηλιακής Ενέργειας στη Ευρώπη(GW).[217] 

Πηγή: energici.com 
 

Από οικονομικής πλευράς, η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελεί μια αγορά φωτοβολταϊκών συνολικά 58.000.000.000 

Ευρώ, έχει το 58% εξ’ αυτών των χρημάτων αθροισμένο με τις εξαγωγές, δηλαδή περίπου 

40.000.000.000 Ευρώ, να μοιράζεται σε ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρίες και υπηρεσίες 

εγκατάστασης (14.300.000.000 Ευρώ). Πιο ειδικά αλλά και πιο μακροπρόθεσμα, τα συνολικά 

21.642 MW εγκατεστημένης ισχύος για το 2011, υπολογιζόταν ότι θα προσδώσουνε μέσω 

της λειτουργίας και της συντήρησής τους, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, περίπου 

9.800.000.000 Ευρώ.[227] 

 
Όσον αφορά το κομμάτι του εργατικού δυναμικού της Ηλιακής Ενέργειας, η βιομηχανία 

φωτοβολταϊκών συστημάτων απασχολεί συνολικά περίπου 265.000 εργαζόμενους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, με προοπτικές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ο αριθμός αυτός να 

φτάσει τα 1.400.000 το 2020 και τα 2.200.000 το 2030. Από την άλλη πλευρά, η βιομηχανία 

Θερμικής Ηλιακής Ενέργειας, που είχε τζίρο για το 2011 2.600.000.000 Ευρώ, έχει έμψυχο 

δυναμικό συνολικά περίπου 32.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.[99][227][228] 

 

2.4.2 Κράτη-Μέλη και Ηλιακή Ενέργεια 
 

Αναγάγοντας τη συνολική ισχύ στα κράτη-μέλη της Ένωσης, γίνεται εμφανές ότι η 

ατμομηχανή της παραγωγής από φωτοβολταϊκά είναι η Γερμανία μαζί με την Ιταλία, με 

άθροισμα ισχύος πάνω από το μισό του συνόλου, ενώ πιο πίσω ακολουθεί η Ισπανία (πίνακας 

2.1). Όσον αφορά την παραγωγή ανά κάτοικο, οι δύο πρώτες θέσεις αντιστοιχούν στις ίδιες 

χώρες με την 3η Τσεχία και το 4ο σε σειρά Βέλγιο να έχουν αναβαθμιστεί κατά δύο θέσεις σε 

σχέση με την κατάταξη προς το σύνολο της παραγωγής (πίνακας 2.1).[220] 
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Πίνακας 2.1: Παραγόμενη ισχύς από φωτοβολταϊκά, ανά χώρα και ανά κάτοικο χώρας (MW).[220] 

 Χώρα 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 W/κατ.
1 Γερμανία 1.910 3.060 3.850 6.019 9.959 17.370 24.875 32.389 304,3 
2 Ιταλία 46 58 120 458 1.157 3.478 12.763 16.987 210,5 
3 Ισπανία 58 118 733 3.421 3.438 3.808 4.214 4.381 91,3 
4 Γαλλία 26 33 47 104 335 1.054 2.831 3.510 43,5 
5 Βέλγιο 2 4 22 71 574 787 1.812 2.567 165,5 
6 Αγγλία 11 14 19 23 30 75 1.014 2.114 16,2 
7 Τσεχία 0 1 4 55 463 1.953 1.959 2.072 186,0 
8 Ελλάδα 5 7 9 19 55 205 631,3 1.536 55,8 
9 Σλοβακία 0 0 0 0.07 0.2 144 488,2 498 89,8 
10 Αυστρία 24 29 27 32 53 103 173.8 ------- 20,7 

EU27 GW 2,17 3,42 4,94 10,38 15,86 29,33 51,36 ------- 102,2 
Πηγή Στοιχείων: EurObserver 

 

Η Γερμανία, με συνολική παραγωγή ως και το 2012 32,4 GW ισχύος, που είναι σχεδόν 

διπλάσια ισχύ από την δεύτερη σε κατάταξη παραγωγής χώρα, είχε 34% αύξηση σε σχέση με 

το 2011 και σε εσωτερικό επίπεδο, από τον Αύγουστο του 2012 άρχισε να είναι μεγαλύτερη 

και από την παραγωγή Αιολικής Ενέργειας. Βρίσκεται σταθερά πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αλλά το ίδιο και στον κόσμο, όπου και εκεί η Ιταλία την ακολουθεί, με 3η την 

ανερχόμενη Κίνα και 4ες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.[199][220] 

 
Τα τρία μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Γερμανία, αλλά και κατ’ επέκταση και στην 

Ευρώπη, είναι το Solarpark Meuro (166 MW), το Solarpark Neuhardenberg (145 MW) και το 

Solarpark Templin (128 MW), τα οποία βρίσκονται στις ομώνυμες περιοχές και ανήκουν στο 

κρατίδιο του Μπραντεμπουργκ. γερμανικά φωτοβολταϊκά πάρκα, με ισχύ μεγαλύτερη των 80 

MW, αλλά πιο πίσω στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή κατάταξη, είναι τα: Solarpark Briest (91 

MW), Solarpark FinowTower (84,7 MW), Solarpark Senftenberg (82 MW), Solarpark 

Finstewalde (80,2 MW), Solarpark Eggebek (80 MW).[265] 

 
Η Ιταλία, που από το 2011 κατέχει και το ρεκόρ νέας εγκατεστημένης ισχύος, με 9,3 GW, 

στο τέλος του 2012 υπολογίζεται να έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε φωτοβολταϊκά 

συστήματα περίπου 17 GW. Η ισχύς αυτή έφτασε να καλύπτει περίπου το 5% των συνολικών 

αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια, κάνοντας εμφανές το γεγονός ότι η ιταλική βιομηχανία 

φωτοβολταϊκών συστημάτων, έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική τα τελευταία χρόνια, 

επιτυγχάνοντας έτσι υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, υποστηριζόμενους από συνολικά 100.000 

εργαζόμενους, κυρίως στους τομείς του σχεδιασμού και της εγκατάστασης και λιγότερο στη 

φάση λειτουργίας.[98][220][329] 
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Τα Ιταλικά φωτοβολταϊκά πάρκα με την μεγαλύτερη συμμετοχή στην συνολική παραγωγή, 

έως σήμερα, είναι το Montalto di Castro PV στην επαρχία Βιτέρμπο, όπου με 84,2 MW ισχύ 

είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή στην Ιταλία και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, 

και το San Bellino PV του ομώνυμου δήμου της επαρχίας του Ροβίγκο, με συνολικά 70,556 

MW ισχύ. Μεγαλύτερα των 40 MW φωτοβολταϊκά πάρκα, είναι ακόμα το Serenissima PV 

(48 MW) και το Cellino San Marco PV (42,692 MW).[265] 

 
Η Ισπανία με συνολική εγκατεστημένη ισχύ, 4,38 GW ως το τέλος του 2012 και με το δικό 

της έτος ρεκόρ το 2008, όπου στην επονομαζόμενη ισπανική «έκρηξη» πενταπλασίασε την 

συνολική της ισχύ σε ένα έτος, βρίσκεται στην 3η θέση στην Ευρώπη και στην 6η παγκόσμια. 

Η ανάπτυξη του 2008, ανακόπηκε απότομα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που 

επηρέασε σημαντικά την χώρα, με μόλις 17 MW νέας εγκατεστημένης ισχύ το 2009 και 

λιγότερο από 500 MW τα επόμενα χρόνια. Σε επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής ανά κάτοικο στην 

Ευρώπη, η Ισπανία βρίσκεται δυο θέσεις πιο πίσω, στην 5η θέση με 91,3 W/κάτοικο.[220][365] 

 
Τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην ισπανική επικράτεια, είναι τα Olmedilla de 

Alarcon με εγκατεστημένη ισχύ 60 MW και Puertollano με συνολικά 47 MW, τα οποία είναι 

τοποθετημένα στις ομώνυμες περιοχές. Στο τομέα της θερμικής Ηλιακής Ενέργειας, άξιο 

ειδικής μνείας, είναι το Ηλιακό Θερμικό Πάρκο Παραβολικών Κατόπτρων Andasol στην 

Γρανάδα της Ανδαλουσίας, που είναι το πρώτο στην Ευρώπη με συνολική ισχύ στην 

ολοκληρωμένη εγκατάσταση 150 MW.[265][314] 

 
Η τέταρτη σε σειρά κατάταξης στην Ευρώπη και έβδομη στον κόσμο, Γαλλία, είχε ως το 

2012, συνολική παραγόμενη ισχύ 3,51 GW, στην οποία έφτασε προσθέτοντας από το 2009 

και μετά σταθερά περίπου 700 MW κάθε χρόνο. Το ηλιακό πάρκο Toul-Rosières, με 

συνολική ισχύ 115 MW είναι το μεγαλύτερο της χώρας και 4o μεγαλύτερο στην Ευρώπη, ενώ 

ακολουθούν τα φωτοβολταϊκά πάρκα, Gabardan (67,2 MW), Crucey (60 MW), Massangis 

(56 MW) και Pompogne (40 MW).[220][265] 

 
Η Τσεχία με 2,07 GW εγκατεστημένη ισχύ ως και το 2012, ενώ βρίσκεται στην 7η θέση στην 

Ευρώπη και στην 11η στον κόσμο, στην αναλογικότερη κατάταξη της εγκατεστημένης ισχύος 

ανά κάτοικο, ανεβαίνει στην 3η θέση στην Ευρώπη με 186 W/κάτοικο, πίσω μόνο από την 

Γερμανία και την Ιταλία. Το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Τσέχικη Δημοκρατία, 

είναι το Ralsko με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 38,3 MW.[265][291] 
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Το Βέλγιο, με συνολικά 2,56 GW εγκατεστημένη ισχύ, βρίσκεται στην 5η θέση στην Ευρώπη 

και στην 8η στο κόσμο. Στην κατάταξη όμως ως προς την παραγωγή ανά κάτοικο, όπως η 

Τσεχία βρίσκεται ψηλότερα, φτάνοντας στην 4η θέση στην Ευρώπη. Παράλληλα, το 

μεγαλύτερο ηλιακό σύστημα σε οροφή στην Ευρώπη, βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη 

του Antwerp, στην επικράτεια του Βελγίου, με συνολικά 40 MW ισχύ από 180.000 μονάδες, 

ενώ στην ίδια περιοχή κατασκευάστηκε και το πρώτο ηλιακό τρένο στην Ευρώπη με παροχή 

ενέργειας από 16.000 ηλιακά πάνελ.[220][222][331] 

 
To Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ ως το 2012 2,11 GW, βρίσκεται 

στην 6η θέση στην Ευρώπη και στην 10η στον κόσμο. Στο χωριό Wymeswold, στο δήμο 

Charnwood του Leicestershire, πρόσφατα ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο βρετανικό ηλιακό 

πάρκο, με συνολική ισχύ 32 MW που προέρχεται από περίπου 125.000 ηλιακά πάνελ 

τοποθετημένα σε μια έκταση περίπου 150 στρεμμάτων γης, ενώ κόστισε περίπου 55.000.000 

δολάρια.[196][262] 

 
Στον τομέα της Θερμικής Ηλιακής Ενέργειας, πρωτοστατεί επίσης η Γερμανία με συνολική  

ισχύ 10,7 GW για το 2011, η οποίο αποτελούσε το 40% της συνολικής εγκατεστημένης 

ισχύος για ολόκληρη την Ευρώπη. Η Αυστρία, η Ελλάδα, η Πολωνία, η Γαλλία, η Ισπανία 

και η Ιταλία αποτελούν ένα γκρουπ χωρών που βρίσκονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα στην 

εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και στην Θερμική Ηλιακή Ενέργεια γενικότερα 

(διάγραμμα 2.7).[99][237] 

 

 
Διάγραμμα 2.7: Παραγωγή Θερμικής Ηλιακής Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 +.[99] 

Πηγή: European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) 
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2.4.3 Βιομηχανία Ηλιακής Ενέργειας 
 

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία Ηλιακής Ενέργειας, βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο έχοντας τα πρωτιά 

στην έρευνα και την εξέλιξη των φωτοβολταϊκών, αλλά υστερεί σημαντικά στον 

κατασκευαστικό τομέα, κυρίως σε σχέση με την ασιατική ήπειρο (Κίνα, Ταιβάν κ.α.), αλλά 

και με την Βόρεια Αμερική (Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς), περιοχές που έχουν και εξ’ 

ολοκλήρου τις εταιρίες με την μεγαλύτερη παραγωγή παγκοσμίως. Ακόμα και στην 

εσωτερική αγορά, μεγάλο μέρος των τεχνικών συστημάτων προέρχεται εκτός των συνόρων 

της Ευρώπης (διάγραμμα 2.8).[220][259] 

 

 
Διάγραμμα 2.8: Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μέρισμα της ευρωπαϊκής αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων 
ανά βασικά τμήματα του συστήματος και της τελικής εγκατάστασης (με και χωρίς τις εξαγωγές).[227]  

Πηγή: European Photovoltaic Industry Association (EPIA). 
 

Η ευρωπαϊκή αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων με συνολικά 58.000.000.000 Ευρώ, χωρίς 

τις εξαγωγές προσδίδει στην εσωτερική αγορά το 58% των χρημάτων αυτών, με ανάλογα 

μερίσματα στα ανάλογα τμήματα των φωτοβολταϊκών και των εγκαταστάσεών τους. Από τα 

κομμάτια που απαρτίζουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα, οι μονάδες (modules) είναι αυτές, 

που χρήζουν την μεγάλη ανάγκη εισαγωγών τα τελευταία χρόνια, με μόλις το 25% της 

παραγωγής να προέρχεται από την Ευρώπη. Στο τμήμα των αντιστροφέων (inverters), το 

ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 50% και μεταφράζεται στα 2.200.000.000 Ευρώ σε ευρωπαϊκές 

εταιρίες. Στα υποστηρικτικά εξαρτήματα (BoS), που αποτελούνται από βάσεις στήριξης, 

καλωδιώσεις κ.α., 5.700.000.000 Ευρώ αναλογούν σε ευρωπαϊκές εταιρίες κατασκευής, που 

είναι το 80% ευρωπαϊκής αγοράς. Τέλος, στο κομμάτι της εγκατάστασης, εκτελείται πλήρως 

από ευρωπαϊκές εταιρίες, προσδίδοντας 14.300.000.000 Ευρώ στον κλάδο αυτό.[227] 
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Η μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων με έδρα την Ευρώπη, είναι η 

νορβηγική REC (Renewable Energy Corporation), που για το 2011 βρισκόταν στην 15η θέση 

στον κόσμο, με 1,9% μερίδιο της αγοράς. Μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες στον χώρο των 

φωτοβολταϊκών, είναι ακόμα οι γερμανικές Schott Solar AG και SolarWorld, οι οποίες όμως 

έχουν αρκετά υψηλές ζημίες τα τελευταία χρόνια, με την Q-CELLS η οποία υπήρξε κάποτε η 

μεγαλύτερη εταιρία στον κόσμο να έχει ήδη κλείσει, όπως επίσης και η Bosch Solar.[113][293][296] 

 

2.5 Υδραυλική Ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Η Ευρώπη, σε επίπεδο παραγωγής Υδραυλικής Ενέργειας και συγκεκριμένα υδροηλεκτρικής, 

υστερεί σημαντικά από την ασιατική και την αμερικάνικη ήπειρο, οι οποίες μονοπωλούν τις 

50 πρώτες θέσεις στους μεγαλύτερους σταθμούς του κόσμου, σχεδόν αποκλειστικά. Ακριβώς 

το ίδιο σκηνικό αναμένεται να συμβεί και στα επόμενα χρόνια, καθότι τα μεγαλύτερα 

προγραμματισμένα έργα, αλλά και αυτά υπό κατασκευή, βρίσκονται επίσης σε αυτές τις δύο 

ηπείρους με την Ευρώπη να ακολουθεί την τάση των καιρών που είναι τα μικρής κλίμακας 

υδροηλεκτρικά εργοστάσια.[113] 

 

2.5.1 Δυναμικό και Παραγωγή Υδραυλικής Ενέργειας 
 

Η Ευρώπη, όπως είναι φυσικό, στις περιοχές με το εντονότερο ανάγλυφο έχει και τις 

υψηλότερες τιμές υδροηλεκτρικού δυναμικού (εικόνα 2.4), με τις μεγαλύτερες εξ’ αυτών να 

βρίσκονται στην Ελβετία λόγω των Άλπεων. Σε δεύτερο επίπεδο δυναμικού, βρίσκεται η 

Νορβηγία, η Ισλανδία, η Ιταλία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη και η Αλβανία, ενώ σε τρίτο αλλά 

παραγωγικά ικανό επίπεδο, βρίσκονται η Σουηδία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία, η 

Πορτογαλία, η Σερβία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ) 

και η Ελλάδα. Στον αντίποδα, σχετικά αρκετά χαμηλό υδροηλεκτρικό δυναμικό, έχουν η 

Εσθονία, η Λιθουανία, η Λευκορωσία, η Πολωνία, η Ουκρανία, η Ουγγαρία, η Μολδαβία και 

η Ιρλανδία.  

 
Οι βασικές οροσειρές τις Ευρώπης, οι οποίες κατά βάση τροφοδοτούν τις πρωτοπόρες χώρες 

σε υδροηλεκτρικό δυναμικό, είναι οι Άλπεις (4.810 m), τα Απέννινα (2.915 m), οι Δειναρικές 

Άλπεις (2.522 m), οι Σκανδιναβικές Άλπεις (2.469 m), η οροσειρά του Ιούρα (1.718 m) κ.α., 

ενώ τα μεγαλύτερα ποτάμια στα οποία πολλοί σταθμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

εγκατεστημένοι, είναι ο Βόλγας, ο Δούναβης, ο Δνείπερος, ο Ρήνος κ.α.[183][184] 
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Εικόνα 2.4: Δυναμικό Ευρώπης στην Υδραυλική Ενέργεια.[240] 

Πηγή: Global Energy Network Institute (GENI) 
 

Το αξιοποιημένο τμήμα του δυναμικού αυτού, υπολογίζεται ότι απέφερε στην Ευρώπη ως και 

το τέλος του 2011, συνολική υδροηλεκτρική ισχύ περίπου 172 GW, ποσό αρκετά χαμηλότερο 

από τις πρωτοστατούσες ηπείρους. Η εξέλιξη προς αυτή την ισχύ ήταν αργή αλλά σχετικά 

σταθερή, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 2.9 παρακάτω, με μέσο όρο νέας ετήσιας 

εγκατεστημένης ισχύος, λίγο περισσότερο από το 1 GW τα τελευταία χρόνια. Το 2002 

υπήρξε ένα μεγάλο σχετικά άλμα, με πάνω από 4 GW νέας ισχύς, το οποίο όμως δεν 

συνεχίστηκε, με την επόμενη μεγάλη αύξηση να έρχεται το 2006 η οποία ήταν και η 

τελευταία ως και σήμερα, ακολουθούμενη από σταδιακή μείωση του ρυθμού. Αυτός ο 

ρυθμός εξέλιξης των τελευταίων ετών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την τακτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ανεπτυγμένων χωρών γενικότερα, να εγκαθιστά μικρής 

κλίμακας σταθμούς, με ισχύ όχι μεγαλύτερη των συνολικά 30 MW.[217]  

 

 
Διάγραμμα 2.9:  Εγκατεστημένη υδροηλεκτρική ισχύς στη Ευρώπη(GW).[217] 

Πηγή: energici.com 
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2.5.2 Κράτη-Μέλη και Υδραυλική Ενέργεια 
 

Τα συνολικά 172 GW στην Ευρώπη, διανέμοντάς τα στις χώρες παραγωγής τους, όπως 

φαίνεται και στο διάγραμμα 2.10, είναι φανερό ότι υπάρχουν διαφορετικών ταχυτήτων χώρες 

στην εγκατεστημένη ισχύ Υδροηλεκτρικής Ενέργειας. Στο πρώτο «επίπεδο», με περισσότερα 

των 20 GW εγκατεστημένη ισχύ, βρίσκονται μόνο η Νορβηγία και η Γαλλία, ενώ το δεύτερο 

με περισσότερα των 10 GW αποτελείται από ένα γκρουπ χωρών, που είναι η Σουηδία, Ιταλία, 

Ελβετία και Ισπανία, με την Αυστρία να βρίσκεται πολύ κοντά. Η Λιθουανία και η Εσθονία, 

όπως είναι ορατό και από την άποψη δυναμικού βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις.[217] 

 

 
Διάγραμμα 2.10:  Εγκατεστημένη ισχύς Υδραυλικής Ενέργειας στα ευρωπαϊκά κράτη.[217] 

Πηγή Στοιχείων: energici.com 
 

Η Νορβηγία, με περισσότερους από 850 σταθμούς συνολικά, μικρής και μεγάλης κλίμακας, 

είναι η πρώτη χώρα σε εγκατεστημένη υδροηλεκτρική ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

παράλληλα 7η παραγωγός χώρα παγκοσμίως για το έτος 2011, με συνολικά περίπου 122 

δισεκατομμύρια κιλοβατώρες. Όσον αφορά το μερίδιο της Υδραυλικής Ενέργειας στην 

συνολική ηλεκτρική ενέργεια της χώρας, κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο, με κάλυψη 

ακόμα μεγαλύτερη του 90%. Ο μεγαλύτερος σταθμός παραγωγής είναι το Ulla-Førre.[192][278][320] 

 
Το δυναμικό της χώρας είναι τόσο υψηλό, που έχει τεθεί προς συζήτηση η δημιουργία και η 

λειτουργία μιας υδροηλεκτρικής «μπαταρίας» της Ευρώπης στην Νορβηγία, που θα καλύπτει 

ενεργειακά τα κενά της Ηλιακής και Αιολικής Ενέργειας. Σε μικρή κλίμακα του πρότζεκτ 

αυτού, εκτιμάται ότι με 200-300 επιπλέον εγκαταστάσεις, η Νορβηγία θα μπορούσε να 

αποθηκεύσει περίπου 25 GW, τα οποία αποτελούν το ένα τρίτο της συνολικής ενεργειακής 

ζήτησης της Γερμανίας.[304] 
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Η Γαλλία, είναι δεύτερη σε κατάταξη χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην συνολική 

εγκατεστημένη υδροηλεκτρική ισχύ και 9η  παγκοσμίως για το 2011. Ο μεγαλύτερος σταθμός 

παραγωγής στην επικράτεια της Γαλλίας, είναι αυτός του Grand’ Maison στην πόλη Grenoble 

του διαμερίσματος Isere, με συνολική ισχύ 1.800 MW. Υδροηλεκτρικοί σταθμοί με 

περισσότερα των 500 MW ισχύ, είναι ακόμα οι: Bissorte (883 MW) Revin (800 MW), Super-

Bissorte (750 MW), Le Pouget (572,5 MW), La Bathie (510 MW).[217][242] 

 
Η Σουηδία, ως προς την συνολική εγκατεστημένη Υδροηλεκτρική Ενέργεια (16,25 GW) 

βρίσκεται στην τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην δεκάτη παγκοσμίως για το 

2011, με συνολική παραγωγή 66 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες. Παράλληλα, ως προς το 

τελικό μέρισμα της Υδροηλεκτρικής Ενέργειας στην συνολική ηλεκτροπαραγωγή, βρίσκεται 

στην 5η θέση παγκοσμίως με περισσότερο του 40% συμμετοχή. Η Σουηδία έχει επίσης 

προσανατολιστεί στα μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που 

φτάνει τα 1.050 MW.[217][278][323] 

 
Τα δύο μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά εργοστάσια στην Σουηδία, είναι το Harspranget που 

βρίσκεται στην τοποθεσία Porjus της επαρχίας Norrbotten, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 

977 MW και το Stornorrfors, στην επαρχία Sorfors της επαρχίας Vasterbotten με συνολική 

υδροηλεκτρική ισχύ 591 MW. Επίσης υδροηλεκτρικοί σταθμοί μεγαλύτεροι των 200 MW 

ισχύος, είναι οι σταθμοί: Porjus (465 MW), Messaure (442 MW), Ligga (324 MW), Laxede 

(207 MW). Οι σταθμοί στα νότια της χώρας είναι σαφώς μικρότερου δυναμικού, καθότι τα 

ποτάμια που διαρρέουν το τμήμα αυτό της χώρας, είναι αρκετά μικρότερα σε σχέση με την 

υπόλοιπη χώρα.[242][323] 

 
Η Ιταλία, είναι τέταρτη σε κατάταξη χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην συνολική 

εγκατεστημένη υδροηλεκτρική ισχύ, όμως παράλληλα βρίσκεται σταθερά τα τελευταία 

χρόνια εκτός παγκόσμιας δεκάδας. Η συνολική εγκατεστημένη υδροϊσχύ παράγεται από τους 

συνολικά 500 υδροηλεκτρικούς σταθμούς, που στο άθροισμά τους φτάνουν τα 13.647 MW 

ως και το έτος 2011.[216][217] 

 
Οι μεγαλύτεροι σταθμοί στην ιταλική επικράτεια, είναι ο Chiotas στην επαρχία Cuneo με 

συνολική ισχύ 1.184 MW, το Edolo Pumped Storage Hydroelectric Power Plant, που 

βρίσκεται στην ομώνυμη πόλη της επαρχίας Lombardia και έχει ισχύ 1.000 MW, ο 

Roncovalgrande του δήμου Maccagno με 1.000 MW και ο Presenzano του ομώνυμου δήμου 

της επαρχίας Caserta, με ισχύ που φτάνει τα 1.000 MW.[216][242][330] 
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Η Ελβετία είναι η πέμπτη σε σειρά χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την συνολική 

εγκατεστημένη υδροϊσχύ, με την Υδροηλεκτρική Ενέργεια να αποτελεί το 54% της εγχώριας 

παραγωγής σε ηλεκτρισμό, φτάνοντας τις συνολικά 33.800.000.000 κιλοβατώρες για το 2011. 

Ο μεγαλύτερος σταθμός της χώρας, είναι ο Cleuson-Dexence που βρίσκεται στην ομώνυμη 

περιοχή, με συνολική ισχύ 1.269 MW.[188][217][337] 

 

2.6 Γεωθερμική Ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ένα αξιοσημείωτο γεωθερμικό δυναμικό κυρίως σε Ιταλία, 

Ισλανδία και Ελλάδα, το οποίο αξιοποιείται σε ορισμένα κράτη-μέλη όπως η Αυστρία, η 

Γερμανία, η Ελβετία και η Σουηδία για περισσότερα από 20 χρόνια. Ιστορικά τα πρώτα 

βήματα στην αξιοποίηση, άρχισαν στο επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής από το 1900 στην Ιταλία 

και στην θέρμανση κατοικιών στην Ισλανδία από το 1925. Η εγκατεστημένη ισχύς στην 

Ένωση είναι σημαντικά χαμηλότερη των πρωτοπόρων παγκοσμίως Αμερικής και Ασίας.[21] 
 

2.6.1 Δυναμικό και Παραγωγή Γεωθερμικής Ενέργειας 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα αρκετά υψηλό γεωθερμικό δυναμικό, με τις υψηλότερες τιμές 

να εντοπίζονται σε τρεις χώρες, την Ισλανδία, Ιταλία και την Ελλάδα. Σε δεύτερο επίπεδο 

αρκετά υψηλές τιμές σε μεγάλη σχετικά έκταση, παρατηρούνται στην Γερμανία, στο Βέλγιο, 

την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Ουγγαρία, την Ισπανία, την Ελβετία, τη Σερβία 

και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με λιγότερο τη Σουηδία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία κ.α.  

 

 
Εικόνα 2.5: Γεωθερμικό δυναμικό της Ευρώπης (mW/m2).[240] 

Πηγή: Global Energy Network Institute (GENI) 

Καρατσώρης Φοίβος                                                                                                                                                                   60



Η Εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα 

Γεωλογικά αναλύοντας το γεωθερμικό αυτό δυναμικό, κυρίως της υψηλής ενθαλπίας στην 

ευρωπαϊκή επικράτεια, είναι ορατό ότι πηγάζει από την επαφή, τη σύγκρουση και την 

απομάκρυνση των τεκτονικών πλακών της Βορείου Αμερικής και της Ευρασίας, για την 

περίπτωση της Ισλανδίας, και της Αφρικανικής πλάκας με την πλάκα της Ευρασίας για την 

περίπτωση της Ιταλίας κυρίως, αλλά και της Ελλάδος, στην οποία συνδέεται όμως και η 

πλάκα της Ανατολίας. Τέλος, στις Αζόρες γίνεται μια επαφή 3 πλακών, αυτής της Βορείου 

Αμερική, της Ευρασίας και της Αφρικανικής.[121][127] 

 
Το τελικό αξιοποιημένο γεωθερμικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 

ηλεκτροπαραγωγής, αποφέρει συνολικά 0,935 GW εγκατεστημένης ισχύος από 48 σταθμούς 

ως και το 2012. Στα ευρύτερα όρια της Ευρώπης, η συνολική εγκατεστημένη γεωθερμική 

ισχύ για το ίδιο έτος, φτάνει τα συνολικά 1,7 GW ισχύος από 62 σταθμούς, παράγοντας 

11.380.000.000 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας. H ισχύς αυτή, όπως φαίνεται και στο 

διάγραμμα 2.11, είναι αποτέλεσμα σχεδόν ενός αιώνα, με εξελικτικά άλματα που ξεκίνησαν 

τα έτη 1940, 1980 και 2000, αυξάνοντας το ρυθμό ανάπτυξης της γεωθερμικής ισχύος.[96] 

 

 
Διάγραμμα 2.11: Συνολική παραγόμενη γεωθερμική ισχύ τον τελευταίο  αιώνα στην Ευρώπη(GW).[96] 

Πηγή: European Geothermal Energy Council  
 

Ακριβή στατιστικά στοιχεία, για όλες τις χώρες σε επίπεδο επενδύσεων και κόστους στην 

γεωθερμία δεν είναι διαθέσιμα. Ο μέσος όρος του κόστους εγκατάστασης 1 MW ισχύος 

ηλεκτρικής Γεωθερμικής Ενέργειας στην Ισλανδία κοστίζει 2,5 με 3 εκατομμύρια δολάρια 

(Ηνωμένων Πολιτειών) και για την Ιταλία 5 εκατομμύρια δολάρια (Ηνωμένων Πολιτειών). 

Όσον αφορά τους σταθμούς θέρμανσης, στοιχεία υπάρχουν μόνο για την Γαλλία, όπου το 

κόστος ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο δολάρια (Ηνωμένων Πολιτειών) για κάθε ένα MW 

ισχύος. Στις αντλίες θερμότητας, σε Γερμανία και Ελβετία το κόστος είναι 3.000 και 4.000 

δολάρια (Ηνωμένων Πολιτειών) αντίστοιχα.[111] 
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Όσον αφορά τις επενδύσεις κεφαλαίου, η Γερμανία έχει συνολικά 850.000.000 δολάρια, η 

Ελβετία 310.000.000 δολάρια, εκ των οποίων τα 10.000.000 είναι για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, η Γαλλία 170.250.000 δολάρια εκ των οποίων τα 17.125.000 είναι για θέρμανση 

και η Ιταλία 140.000.000 δολάρια12 εκ των οποίων είναι όλα στον τομέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Παρότι τα στοιχεία υπολείπονται και παράλληλα είναι μόλις για ένα δείγμα χωρών 

του συνόλου, το άθροισμα δείχνει το κεφαλαιακό δυναμικό αυτής της μορφής ενέργειας είναι 

σε υψηλό επίπεδο.[111] 

 
Παρότι επίσης δεν υπάρχουν αξιόπιστα και πλήρη στοιχεία πάνω στον συνολικό, αλλά και 

επιμέρους αριθμό εργαζομένων σε κάθε χώρα, πάνω στην Γεωθερμική Ενέργεια, 

υπολογίζεται κατά προσέγγιση ότι το σύνολο αγγίζει τους περίπου 43.000 απασχολούμενους 

παγκοσμίως. Με την ίδια εκτίμηση υπολογίζεται ότι στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

Γερμανία απασχολεί 13.000, η Γαλλία 8.029, η Ιταλία 1.250, η Ελβετία 1.200, η Ισπανία 415 

και η Ισλανδία 210 εξειδικευμένους εργαζόμενους.[111] 

 

2.6.2 Κράτη-Μέλη και Γεωθερμική Ενέργεια 
 
Επιμερίζοντας την συνολική παραγόμενη ισχύ γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας της 

Ευρωπαϊκή Ένωσης προς τα κράτη-μέλη, γίνεται ορατό ότι δύο χώρες να κατέχουν 

παραπάνω από το 80% της συνολικής παραγωγής (διάγραμμα 2.12), η Ιταλία και η Ισλανδία. 

Αντίθετα, σε επίπεδο Γεωθερμικής Θερμικών Αντλιών, παρατηρούμε την Σουηδία να έχει 

την πρωτοκαθεδρία με διαφορά, με την Γερμανία και την Γαλλία να ακολουθούν. Τέλος όσον 

αφορά την γεωθερμική τηλεθέρμανση η Ισλανδία είναι πρώτη με τεράστια διαφορά.[96][113] 

 

 
Διάγραμμα 2.12: Εγκατεστημένη ισχύς Γεωθερμικής Ενέργειας, στα ευρωπαϊκά κράτη 27+(MW).[96] 

Πηγή: European Geothermal Energy Council  

                                                 
12 Υποσημείωση: Οι τιμές στης παραγράφου αναφέρονται σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. 
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Η πρωτοπόρος της γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιταλία, με 

συνολική εγκατεστημένη ισχύ που ξεπερνάει τα 860 MW (2011), κατέχει την πέμπτη θέση 

στον κόσμο αντιπροσωπεύοντας το 8% του συνόλου, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις 

Φιλιππίνες, την Ινδονησία και το Μεξικό. Η συνολική ετήσια παραγωγή από τους 31 

γεωθερμικούς σταθμούς φτάνει περισσότερο από 5.000.000.000 κιλοβατώρες. Μέχρι τον 

Φεβρουάριο του 2010, η Enel ήταν η εταιρία που είχε το μονοπώλιο στην ιταλική επικράτεια 

και κατά προέκταση το μερίδιο της γεωθερμίας στη χώρα, κάτι που άλλαξε τότε με το πλήρες 

άνοιγμα της εγχώριας αγοράς, με την συμμετοχή αργότερα ακόμα και μη ιταλικών 

εταιριών.[96][216][238] 

 
Στην Ιταλία, η περιοχή της Τοσκάνης είναι αυτή με την συντριπτική πλειοψηφία του 

γεωθερμικού δυναμικού και κατά προέκταση των γεωθερμικών σταθμών. Πιο συγκεκριμένα 

οι μέγιστες τιμές γεωθερμικής ισχύος στην Τοσκάνη βρίσκονται στα νότια, στις περιοχές 

Larderello, που είναι και το μεγαλύτερο γεωθερμικό πεδίο στον κόσμο, Travele-Radicondoli 

και Monte Amiata. Ο μεγαλύτερος γεωθερμικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

αυτή τη στιγμή, είναι ο Lardarello Geothermal Power Station στην Πίζα με συνολική 

εγκατεστημένη ισχύ 562,5 MW.[121][238][241] 

 
Η Ισλανδία, δεύτερη χώρα στην συνολική εγκατεστημένη γεωθερμική ηλεκτρική ενέργεια 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 660 MW ως και 

το τέλος του 2011, βρίσκεται στην έβδομη σε κατάταξη θέση παγκοσμίως, πίσω από την Νέα 

Ζηλανδία. Αντίθετα όμως, στην αναλογική κατάταξη ανά κάτοικο, είναι πρώτη στον κόσμο 

για το 2010, όπως πρώτη είναι επίσης ως και το ίδιο έτος, στην συμμετοχή στην συνολική 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την χώρα παγκοσμίως, που φτάνει στο 26%. Στην άμεση 

εκμετάλλευση της γεωθερμίας για θέρμανση ανά κάτοικο, η Ισλανδία βρίσκεται στην πρώτη 

θέση παγκοσμίως, θέση που κατέχει επίσης καλύπτοντας περισσότερο του 90% της ανάγκης 

για θέρμανση.[113][217] 

 
Ο μεγαλύτερος γεωθερμικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην επικράτεια της 

Ισλανδίας, είναι ο Hellisheidi με συνολική ισχύ 300 MW. Μεγάλοι σταθμοί παραγωγής 

ηλεκτρισμού, χρησιμοποιώντας Γεωθερμική Ενέργεια είναι ακόμα οι: Nesjavellir (120 MW), 

Reykjanes (100 MW), Krafla (60 MW), Svartsengi (76,4 MW), Bjarnarflag (3 MW), Husavik 

(2 MW). Η ιστορία των βασικών γεωθερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Ισλανδία ως το 2009, παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2.13 στην επόμενη σελίδα, καθώς 

και η τοποθεσία τους στον χάρτη.[270][290] 
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Διάγραμμα 2.13: Παραγωγή ηλεκτρισμού, χρησιμοποιώντας τη Γεωθερμική Ενέργεια στην Ισλανδία,  

καθώς και αναπαράσταση της τοποθεσίας εγκατάστασης στο χάρτη.[286] 
Πηγή: Orkustofnun 

 

Η Πορτογαλία, τρίτη σε κατάταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην εγκατεστημένη 

Γεωθερμική Ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού, βρίσκεται σε θέση αρκετά πίσω σε 

σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, όπως και σε ισχύ από την δεύτερη Ισλανδία. Το ηπειρωτικό 

κομμάτι της Πορτογαλίας διέπεται από δυναμικό χαμηλής ενθαλπίας, το οποίο είναι 

αξιοποιημένο σε διάφορες περιοχές, όπως στο νοσοκομείο της πολεμικής αεροπορίας στην 

Λισσαβόνα (1.500 μέτρα βάθος, 50ο C), στα σπα στην πόλη Chaves (AC2 149 μέτρα βάθος, 

76ο C) κ.α. Το ισχυρότερο γεωθερμικό πεδίο βρίσκεται στο Αρχιπέλαγος Αζόρες με 

εκτιμώμενο δυναμικό στα νησιά:  S. Miguel (173 MW), Terceira (25 MW), Pico (12 MW), 

Faial (9 MW), S. Jorge (8 MW), Graciosa (5 MW), Flores (2,5 MW), Corvo (1,1 MW).[96][128] 

 
Στο νησί S. Miguel του αρχιπέλαγος Αζόρες, βρίσκονται συνολικά πέντε σταθμοί παραγωγής, 

εκ των οποίων ο ένας σταθμός έχει ισχύ 3 MW και βρίσκεται στην περιοχή Pico Vermelho 

και οι τέσσερις σταθμοί στην περιοχή Ribeira Grande με συνολική ισχύ 13 MW. Αυτοί οι 5 

σταθμοί, το 2005 κάλυπταν περίπου το 25% της συνολικής ζήτησης ενέργειας του νησιού.[128] 

 
Η τέταρτη σε κατάταξη χώρα σε ηλεκτροπαραγωγή από Γεωθερμική Ενέργεια, ανάμεσα στα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Γαλλία, με συνολική ισχύ 16,5 MW. Εξ’ αυτής 

της ισχύος, τα 15 MW είναι εγκατεστημένη ισχύς στις Δυτικές Ινδίες της Γουαδελούπης, 

στον σταθμό Bouillante, ο οποίος καλύπτει το 8% της ζήτησης σε ενέργεια του νησιού. 

Μόλις το 1,5 MW από τα 16,5 MW για το 2010, ανήκει στην κυρίως χώρα. Άξιος αναφοράς 

θεωρείται ο EGS σταθμός στην Soultz-sous-Forets, που έχει συνολική παραγωγή 1,5 MW 

από συνολική εξαγόμενη θερμότητα 13 MW. 
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Η Γερμανία, πέμπτη στην συνολική εγκατεστημένη Γεωθερμική ισχύ για ηλεκτροπαραγωγή 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (19.000.000 κιλοβατώρες για το 2011) και αρκετά πιο πίσω σε 

παγκόσμια κατάταξη, στην θερμική εφαρμογή με 164 εγκαταστάσεις απευθείας χρήσης, 

βρίσκεται αρκετά πιο ψηλά. Στις αντλίες θερμότητας βρίσκεται στην δεύτερη θέση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, με 2,6 GW εγκατεστημένης ισχύος εκ των συνολικών 12,6 GW για όλα 

τα κράτη-μέλη, ενώ παράλληλα στην απευθείας χρήση της γεωθερμίας είναι δεύτερη σε 

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρώπη, και τέταρτη στον κόσμο.[105][113][131] 

 
Το γεωθερμικό δυναμικό της Γερμανίας βρίσκεται κυρίως στα βόρεια (ευρύτερες περιοχές 

γύρω από Βερολίνο, Ανόβερο και λιγότερο γύρω από το Αμβούργο) και στα νότια της χώρας 

(ευρύτερες περιοχές γύρω από το Μόναχο και νότια-νοτιοδυτικά της Φρανκφούρτης). Οι 

γεωθερμικοί, ηλεκτρικοί και θερμικοί σταθμοί που βρίσκονται στο Molasse Basin, στο Rhine 

Graben και στην North German Basin, είναι αντίστοιχα ο Unterhaching με ισχύ 3,36 MW, ο 

Landau με ισχύ 3 MW και ο Neustadt-Glewe με ισχύ 250 KW, όπως και ο Bruchsal με ισχύ 

500 KW.[131][260] 

 
Η Αυστρία, έκτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη γεωθερμική εγκατεστημένη ισχύ για 

ηλεκτρική παραγωγή, είναι μια από τις χώρες με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες γεωθερμίας. 

Περιοχές με υψηλό ενδιαφέρον στην Αυστρία σε σχέση με την γεωθερμία, που είτε είναι σε 

εξέλιξη αξιοποίησης είτε όχι είναι: η Vienna Basin (180ο C), Styrian Basin (140ο C), η 

Molasse Basin (120ο C), Intra-mountainous Basins (< 100ο C). Το 2014 θα έχει ολοκληρωθεί 

ο γεωθερμικός σταθμός στο Aspern που θα εκμεταλλεύεται το ζεστό νερό της Vienna Basin 

για την παραγωγή ενέργειας ισχύος 40 MW και θα είναι ο μεγαλύτερος της χώρας. Τρεις 

μικροί δυαδικοί γεωθερμικοί σταθμοί είναι οι σημαντικότεροι ενεργοί σταθμοί στην χώρα και 

είναι στο Altheim με έξοδο 500 KW, το Bad Blumau αντίστοιχα με 180 KW και στο 

Simback/ Braunau αντίστοιχα με 200 KW και με απευθείας θερμική ενέργεια 40 MW.[54][125] 

[332] 

 
Η Σουηδία, παρότι υπολείπεται σημαντικά και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο στην 

ηλεκτροπαραγωγή από γεωθερμία λόγω του πολύ χαμηλού δυναμικού που διέπει την χώρα, 

στις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας είναι πρώτη χώρα στην Ευρώπη με περισσότερα από 4 

GW εγκατεστημένης ισχύος και μπροστά από Γερμανία, Γαλλία, Φινλανδία, Ελβετία. Ως μια 

χώρα υπερβολικά χαμηλού δυναμικού, η όποια αξιοποίηση έχει χαμηλή ισχύ και το σύνολο 

είναι ένα αθροιστικό αποτέλεσμα πολλών εγκαταστάσεων διασκορπισμένων σε ολόκληρη 

την χώρα.[113] 
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2.6.3 Βιομηχανία Γεωθερμικής Ενέργειας 
 

Η βιομηχανία Γεωθερμικής Ενέργειας είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πολυεπίπεδος και 

πλήρως παγκοσμιοποιημένος. Αποτελείται από κατασκευαστές και εταιρίες που εμπλέκονται 

με την γεωθερμία και κυμαίνονται από εξειδικευμένες εγχώριες εταιρίες που ασχολούνται με 

έναν τύπο αξιοποίησης μέχρι πολυεθνικές που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα αυτής της 

μορφής ενέργειας. Οι περιοχές με υψηλή ενθαλπία είναι συγκεκριμένες στο παγκόσμιο χάρτη 

και κατά προέκταση και στον ευρωπαϊκό ακόμα περισσότερο, γεγονός που δίνει αρκετά  

περιορισμένο εύρος εφαρμογής σε εξειδικευμένες εταιρίες κατασκευής νέων γεωθερμικών 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Στον ενεργειακό τομέα και πιο συγκεκριμένα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

γεωθερμία, η εταιρία Ansaldo/Tosi που έχει ως έδρα την Ιταλία, είναι μια από τους πέντε 

μεγαλύτερους κατασκευαστές τουρμπίνων στον κόσμο, εκ των οποίων οι τρεις εξ’ αυτών 

είναι ιαπωνικοί (Mitsubishi, Toshiba, Fuji) και ο τελευταίος έχει έδρα το Ισραήλ (Ormat). 

Ακόμα, σημαντική συμμετοχή κυρίως στον σχεδιασμό και την κατασκευή γεννητριών 

οργανικού κύκλου Rankine (ORC) έχει η ιταλική εταιρία Turboden, όπως επίσης και 

ισλανδική τράπεζα Islandsbanki, η οποία αποτελεί σημαντικό οικονομικό (χρηματοδοτικό) 

συνεργάτη στην αξιοποίηση της γεωθερμίας.[113][256]  

 
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρίες κατασκευής γεωθερμικών θερμικών αντλιών (GHP) 

βρίσκονται στις κυρίως αγορές, που είναι η Σουηδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Γαλλία. Οι 

εταιρίες αυτές, ανάλογα το αντικείμενο που εξειδικεύονται, διακρίνονται σε εταιρίες γενικής 

θέρμανσης, ειδικούς ηλεκτρικής θέρμανσης και κατασκευαστές συστημάτων θερμικών 

αντλιών. Οι σημαντικές επενδύσεις που έγιναν από μερικούς από τους μεγαλύτερους 

ευρωπαϊκούς κατασκευαστές τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν στην αύξηση της παραγωγικής 

δυνατότητας των θερμικών αντλιών.[113]  

 
Μια σημαντική ευρωπαϊκή εταιρία στον χώρο των γεωθερμικών θερμικών αντλιών (GHP) 

που έχει ως έδρα την Σουηδία, είναι η Nibe Energy Systems, που σε μια διαδικασία 

εξάπλωσης και ανάπτυξης το έτος 2011 εξαγόρασε την ελβετική Schulthess Group και 

παράλληλα απέκτησε το 50% της νορβηγικής ABK AS. Το γερμανικό Viessmann Group 

όπως επίσης και γερμανική Bosch, είναι επίσης εταιρίες με σημαντική εμπλοκή στην αγορά 

γεωθερμικών θερμικών αντλιών εκτός των άλλων τομέων ενασχόλησής τους πέρα από τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.[113]  
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2.7 Βιομάζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει με πολλούς τρόπους στην παραγωγή και αξιοποίηση της 

βιομάζας εδώ και αρκετά χρόνια, καθότι καλύπτει πολλαπλές ανάγκες σε ποικίλες περιοχές. 

Το δυναμικό της παραγωγής εναπόκειται σε πολλούς παράγοντες και διαφέρει σημαντικά από 

κράτος σε κράτος. Η θέρμανση είναι ο σημαντικότερος τομέας χρήσης της Βιοενέργειας αυτή 

τη στιγμή στην Ευρώπη, καλύπτοντας περισσότερο από το 72% της συνολικής κατανάλωσης. 

Η ηλεκτροπαραγωγή με χρήση της βιομάζας έχει μια σταθερή ανάπτυξη της τάξης του 13,5% 

κάθε χρόνο την τελευταία δεκαετία.[94] 

 

2.7.1 Δυναμικό, Παραγωγή και Βιομηχανία Βιομάζας 
 
Η βιομάζα δεν υπόκειται σε ένα μονοσήμαντο δυναμικό παραγωγής ενέργειας, για αυτό και η 

όποια επιχείρηση να υπολογιστεί ως όλον αποτυγχάνει. Επειδή όμως το μεγαλύτερο κομμάτι 

της παραγωγής παγκοσμίως, άρα και στην Ένωση, συναρτάται με την πανίδα κυρίως, ένας 

τρόπος αξιολόγησης του δυναμικού είναι στην παραγωγικότητα ανά έκταση, όπως φαίνεται 

και στο χάρτη της εικόνας 2.2 παρακάτω για την Ευρώπη. Η περιοχές με τις υψηλότερες 

τιμές είναι η Σουηδία, η Φινλανδία και η Σλοβενία, ενώ ακολουθούν Ρωσία, Εσθονία, 

Λετονία, Λιθουανία, Λευκορωσία, Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία, Πορτογαλία, Ιταλία, 

Κροατία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας και Βουλγαρία (εικόνα 2.6). 

 

 
Εικόνα 2.6: Παραγωγική δασική έκταση σε σχέση με σύνολο της έκτασης της χώρας.[240] 

Πηγή: Global Energy Network Institute (GENI) 
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Η Ευρώπη, για το έτος 2011, είχε συνολική εγκατεστημένη ισχύ βιομάζας 35,131 GW. Η 

πορεία προς αυτή την ισχύ, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 2.4, είναι σταθερή την 

τελευταία πενταετία, αφού προηγήθηκε μια έκρηξη ακριβώς το 2005, όπου δεκαπλασιάστηκε 

η συνολική ισχύς φτάνοντας τα 18,192 GW μετά από μια σειρά ετών γύρω από το 1 GW. Η 

ετήσια νέα εγκατεστημένη ισχύ αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο, με μόνη διαφορά το 2007 

όπου υπήρξε μια μικρή ύφεση του ρυθμού (διάγραμμα 2.14).[217] 

 
Διάγραμμα 2.14: Εγκατεστημένη ισχύς Ενέργειας Βιομάζας στην Ευρώπη.[217] 

Πηγή: energici.com 
 
Η βασική βιομηχανία της Βιοενέργειας, στις περισσότερες εκ των κατηγοριών που υπάρχουν, 

έχει έδρα την Ευρώπη, με έντονο ανταγωνισμό κυρίως από την αμερικάνικη ήπειρο και πιο 

συγκεκριμένα τις  Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κλέβουν τα πρωτεία αρκετές φορές. Αυτό 

έχει άμεση σχέση με το γεγονός ότι η κατανάλωση ως επί το πλείστον γίνεται στις δύο αυτές 

ηπείρους, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Γερμανία και την Σουηδία να κυριαρχούν κατά 

κόρον και ανά περίπτωση.[113] 

 
Στην συνολική εγκατεστημένη ισχύ ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, τα πρωτεία ως και το 

τέλος του 2011 κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει συνολικά 

26,2 GW ισχύος. Όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρισμού από βιοαέριο, στα πλαίσια της 

Ευρώπης υπολογίζεται ότι φτάνει τις συνολικά 30.300.000 κιλοβατώρες. Στο Tilbury της 

Αγγλίας είναι ο μεγαλύτερος σταθμός στον κόσμο που λειτουργεί με βιομάζα (750 MW).[113] 

 
Στα βιοκαύσιμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πολύ υψηλό ρυθμό και στην παραγωγή 

και στην κατανάλωση. Στα υγρά καύσιμα το 2011, 25.100.000 λίτρα βιοντίζελ παράχθηκαν 

στην Ευρώπη που ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός του κόσμου, κατέχοντας το 53% του 

συνόλου, έχοντας παράλληλα τον μεγαλύτερο σταθμό φοινικέλαιου στον κόσμο να βρίσκεται 

στην Ιταλία με συνολικά 100 MW. Από την πλευρά της κατανάλωσης βιοντίζελ, ανήκε 

επίσης στην Ευρώπη το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκοσμίας παραγωγής.[113] 
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Η στερεή βιομάζα, εξαιρώντας όμως τα ανανεώσιμα αστικά απόβλητα παρείχε θέρμανση 

στην Ευρώπη ύψους 2,8 EJ , ενώ η θέρμανση από βιοαέριο για το 2010 έφτασε τα 63 PJ. Οι 

ξυλόσομπες παράλληλα είχαν μεγάλη αύξηση στην Ελλάδα το 2011, όπως και στην Ιταλία οι 

σόμπες πέλετ με 14% φτάνοντας τα 1.560.000 κομμάτια, με το σύνολο  της Ευρώπης να 

καταναλώνει περίπου το 85% των παραγόμενων πέλετ από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο.[113]  

 
Στην Ευρώπη το Βιομεθάνιο παράγεται σε 11 συνολικά χώρες, εκ των οποίων οι 9 εξ’ αυτών 

που είναι: η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η 

Σουηδία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εγχέουν ποσότητες μέσα στο δίκτυο του 

Φυσικού Αερίου. Γενικώς όσον αφορά τα βιοαέρια, η κυρίως αγορά θεωρείται ότι είναι η 

Ευρώπη, με πρωτοστατούσα χώρα τη Γερμανία η οποία για το 2010 έφτασε να κατέχει το 

61% περίπου της συνολικής κατανάλωσης.[113] 

 

2.7.2 Κράτη-Μέλη και Βιομάζα 
 

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύ βιομάζας εντός της επικράτειας την Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υπολογίζεται ότι βρίσκεται κατά κύριο λόγο, στο κεντρικό και το βόρειο κομμάτι της 

ευρωπαϊκής ηπείρου, με εξαίρεση κυρίως την Ιταλία και λιγότερο την Γαλλία. Τα πρωτεία για 

το 2011 στην βιομάζα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατάει η Αυστρία με συνολικά 5,8 GW 

ισχύ, με δεύτερη την πρωτοπόρο σε πολλούς τομείς Γερμανία και την τρίτη σε σειρά Ιταλία 

να ακολουθεί. Στις υπόλοιπες θέσεις, αρκετές καταλαμβάνονται από σκανδιναβικές χώρες με 

την Σουηδία να ξεχωρίζει σε τομείς όπως οι μεταφορές.[217] 

 

 
Διάγραμμα 2.15: Εγκατεστημένη ισχύς Ενέργειας Βιομάζας στα ευρωπαϊκά κράτη (GW).[217] 

Πηγή Στοιχείων: energici.com 
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Η Αυστρία είναι η πρωτοπόρος, με αξιοσημείωτη διαφορά στο σύνολο της εγκατεστημένης 

ισχύος βιομάζας για το 2011 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέταρτη σε κατάταξη στον κόσμο, 

πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Βραζιλία και την Κίνα. Στην έγχυση μεθανίου στο 

δίκτυο Φυσικού Αερίου, αλλά και στην χρήση στερεής βιομάζας για τηλεθέρμανση, 

βρίσκεται στην πέμπτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα στην Ευρώπη. Στο εσωτερικό της χώρας, 

η Ενέργεια από Βιομάζα αποτελεί μαζί με την Υδραυλική Ενέργεια τις σημαντικότερες 

ανανεώσιμες μορφές τα τελευταία χρόνια.[113][217] 

 

 
Εικόνα 2.7 Χάρτες Αυστρίας: Βιοντίζελ και αιθανόλη αριστερά και δεξιά CHP-απευθείας θέρμανση.[302] 

Πηγή: Austrian Energy Agency 
 

Η Γερμανία, δεύτερη σε κατάταξη στο σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στην εγκατεστημένη ισχύ βιομάζας και πέμπτη στον κόσμο, έχει έξοχα στατιστικά στις 

περισσότερες εκ των τύπων βιομάζας αλλά και στους τρόπους αξιοποίησής τους, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την παράδοση της χώρας σε κάθε ανανεώσιμη μορφή. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

είναι δεύτερη χώρα στον κόσμο και πρώτη χώρα σε κατάταξη στην Ευρώπη στον σημαντικό 

τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από Βιοενέργεια, με 17,6% του συνόλου προερχόμενο από 

στερεή βιομάζα, ενώ παράλληλα βρίσκεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως στην σύγκαυση 

βιομάζας με άνθρακα για ηλεκτροπαραγωγή.[113][217] 

 
Στα Βιοκαύσιμα, η Γερμανία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην παραγωγή όπως και στην 

κατανάλωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκοσμίως. Είναι πρώτη χώρα στην 

έγχυση μεθανίου στο δίκτυο Φυσικού Αερίου για την Ευρώπη, με συνολικά 84 σταθμούς. 

Είναι έκτη στον κόσμο στην παραγωγή αιθανόλης, ενώ στο σύνολο του ευρωπαϊκού 

βιοαερίου, το 2010 παρήγαγε το 61%. Παράγει το 22% του συνολικού βιοντίζελ στην 

Ευρώπη, όντας δεύτερη στον κόσμο πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με συνολικά 

3.200.000 λίτρα. Τέλος σε επίπεδο θέρμανσης βρίσκεται πολύ ψηλά στην χρήση υγρών 

βιοκαυσίμων και στερεής βιομάζας, ενώ επίσης αρκετά καλό επίπεδο είναι και στα 

συστήματα κομποστοποίησης, φτάνοντάς τα συνολικά σε 155.000.[113]  
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Η Ιταλία, τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έκτη στον κόσμο στην εγκατεστημένη ισχύ 

βιομάζας για το 2011, βρίσκεται οριακά στην δεκάδα των ευρωπαϊκών χωρών στην 

ηλεκτροπαραγωγή από Βιοενέργεια με συμμετοχή στην ζήτηση της χώρας που πλησιάζει 

μόλις το 3%.  Μέχρι και το 2011 η συνολική ισχύς βιομάζας έφτασε τα 4,6 GW, με ηγετική 

περιφέρεια στις εγκαταστάσεις της Ιταλίας την Λομβαρδία με περίπου 90 εγκαταστάσεις, 

ακολουθούμενη από τις Περιφέρειες Εμιλία, Ρομάνια και Καμπανία, έχοντας συνολικά και οι 

τρεις περίπου το 50% της συνολικής παραγωγής.[216][217] 

 
Η Σουηδία βρίσκεται στην τέταρτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην έβδομη στον 

κόσμο ως προς την εγκατεστημένη ισχύ βιομάζας για το 2011, με συνολικά 3,2 GW. Εγχώρια 

είναι η μορφή ενέργειας με την μεγαλύτερη συνεισφορά στην ζήτηση της χώρας, αλλά 

παράλληλα με πολύ καλά στατιστικά σε όλες σχεδόν τις μορφές και τους τρόπους 

αξιοποίησης της βιομάζας πανευρωπαϊκά και διεθνώς. Στην ηλεκτροπαραγωγή από 

Βιοενέργεια η Σουηδία είναι τρίτη χώρα στον κόσμο, ενώ βρίσκεται στην πέμπτη θέση 

παγκοσμίως και στην δεύτερη στην Ευρώπη στην σύγκαυση βιομάζας με άνθρακα.[113][217] 

 
Στα βιοκαύσιμα η Σουηδία έχει πολύ καλή θέση, ως προς την χρήση κυρίως υγρών 

βιοκαυσίμων για θέρμανση, ενώ ως προς το βιοαέριο έχει υψηλό επίπεδο κατανάλωσης στις 

μεταφορές, με περίπου 39.000 συνολικά οχήματα να λειτουργούν με μίξη βιοαερίου και 

φυσικού αέριου. Παράλληλα είναι δεύτερη στην Ευρώπη στην έγχυση μεθανίου στο δίκτυο 

Φυσικού Αερίου πίσω από την Γερμανία. Τέλος, είναι η τέταρτη χώρα στην ευρύτερη 

βιομηχανία στερεής βιομάζας στον κόσμο, καταναλώνοντας μόνη της το 20% των 

παραγόμενων πέλετ ολόκληρου του κόσμου.[113] 

 
Η Φινλανδία, τέταρτη στην εγκατεστημένη ισχύ βιομάζας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά 

αρκετά πιο πίσω στην παγκόσμια κατάταξη, ως και το 2011, έφτασε τα σχεδόν 2 GW. Είναι 

μια από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης στην ηλεκτροπαραγωγή από βιομάζα, ενώ είναι 

βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς την σύγκαυση βιομάζας με άνθρακα για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.[113][217] 

 
Στην θέρμανση, λόγω του ψυχρού κλίματος η χώρα έχει επενδύσει αρκετά πάνω στην 

βιομάζα. Στη θέρμανση από στερεή βιομάζα συγκεκριμένα, το έτος 2010, μαζί με την 

Γερμανία, την Γαλλία και την Σουηδία, κατανάλωσαν την μισή ενέργεια της Ευρώπης, που 

περίπου αντιστοιχεί σε 1,4 EJ. Σε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης και εξέλιξης βρίσκεται επίσης η 

χώρα και στην τηλεθέρμανση από βιομάζα.[113] 
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2.8 Ενέργεια Ωκεανών και Θαλασσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Η Ευρώπη στην Ενέργεια Ωκεανών και Θαλασσών, μέσω του πολύ υψηλού δυναμικού στις 

ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού και όχι μόνο, και με πρωτοστάτη το Ηνωμένο Βασίλειο 

αποτελεί την πρωτοπόρο ήπειρο στην έρευνα και την υλοποίηση έργων για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από Παλιρροϊκή, Κυματική και Ωσμωτική ενέργεια. Παράλληλα, εκτός 

από τα σύγχρονα μεγάλα έργα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη γενικότερα, έχει αρκετές 

από τις μεγαλύτερες εταιρίες που εμπλέκονται στον χώρο αυτό, ενώ παράλληλα οι επενδύσεις 

σε «έμψυχο» και «άψυχο» δυναμικό είναι μεγάλες και προβλέπεται ότι σχεδόν σίγουρα θα 

γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες.[113] 

 

2.8.1 Δυναμικό Ενέργειας Ωκεανών και Θαλασσών 
 
Το δυναμικό της ευρωπαϊκής ηπείρου στις διάφορες μορφές της Ενέργειας Ωκεανών και 

Θαλασσών είναι πάρα πολύ υψηλό, παίρνοντας της μεγαλύτερες τιμές στις παράλιες περιοχές 

του Ατλαντικού Ωκεανού, με την Μεσόγειο Θάλασσα να υστερεί σημαντικά. Το ευρωπαϊκό 

δυναμικό στην Κυματική Ενέργεια, αλλά και το παγκόσμιο για αντιδιαστολή παρουσιάζονται 

στην εικόνα 2.7 παρακάτω. Το δυναμικό της Παλιρροϊκής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή 

του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι η περιοχή με της μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην 

Ευρώπη, μαζί με μερικούς από τους μεγαλύτερους σταθμούς, παρουσιάζονται στην εικόνα 

2.8 παρακάτω.[81] 

 

 
Εικόνα 2.8: Δυναμικό παραγωγής Ενέργειας Ωκεανών και Θαλασσών (Κυματική Ενέργεια).[255] 

Πηγή: Irish Ocean Energy Wordpress 
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Όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.3, το δυναμικό της Κυματικής Ενέργειας στην Ευρώπη έχει 

τις μεγαλύτερες τιμές του, γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία, καθώς και στον 

ενδιάμεσο ωκεάνιο χώρο, στα βόρεια και στα δυτικά της Γαλλίας, όπως και στα δυτικά της 

Νορβηγίας και λιγότερο της Ισπανίας. Στην Παλιρροϊκή Ενέργεια όπως φαίνεται και στην 

εικόνα 2.4, το Ηνωμένο Βασίλειο μονοπωλεί το δυναμικό με πολλούς σταθμούς παραγωγής, 

με τα στενά της Μάγχης να βρίσκονται σε αρκετά υψηλό επίπεδο όπως και το μεγαλύτερο 

κομμάτι της ακτής του Ατλαντικού στα βόρεια της Γαλλίας. 

 

 
Εικόνα 2.9: Δυναμικό παραγωγής, Ενέργειας ωκεανών και Θαλασσών (Παλιρροϊκή Ενέργεια).[240] 

Πηγή: Energy-Atlas Gmbh 
 
Στο κομμάτι του δυναμικού της Ενέργειας από Θερμοκρασιακές Διαφορές του νερού των 

ωκεανών, η Ευρώπη υστερεί σημαντικά της Ασίας, της Αμερικής, αλλά και της Αφρικής, με 

συνολικά μικρότερη των 18ο C διακύμανση, όταν υπάρχουν περιοχές με μεγαλύτερη των 24o 

C (Νοτιανατολική Ασία-Ειρηνικός Ωκεανός). Αντίθετα στην Ωσμωτική Ενέργεια, το 

δυναμικό είναι άκρως συναγωνίσιμο με αυτό των περισσότερων περιοχών του πλανήτη, 

χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ενδελεχής καταγραφή.[350] 

 

2.8.2 Κράτη-Μέλη και Ενέργεια Ωκεανών και Θαλασσών 
 
Οι χώρες που κατέχουν την μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ στα όρια της Ευρώπης στην 

Ενέργεια Ωκεανών και Θαλασσών, αλλά παράλληλα είναι και σε διαρκή διαδικασία νέων 

εγκαταστάσεων ακόμα και δοκιμαστικών, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Νορβηγία, 

η Ιρλανδία, η Δανία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Οι συγκεκριμένες χώρες, είναι αυτές με το 

μεγαλύτερο δυναμικό σε κάποιες από τις κατηγορίες αυτής της μορφής ενέργειας, με αρκετές 

διακυμάνσεις στην εφαρμογή και την εξέλιξη κάθε μιας εξ’ αυτών των κατηγοριών.[97][122] 
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Διάγραμμα 2.16: Δυναμικό παραγωγής Ενέργειας Ωκεανών και Θαλασσών (Παλιρροϊκή και Κυματική 

Ενέργεια) των Κρατών Μελών της Ένωσης EU27+ (TWh/a).[53] 
Πηγή: Fraunhofer IWES 

 
Η Γαλλία είναι η πρώτη σε κατάταξη χώρα στην Ενέργεια Ωκεανών και Θαλασσών στην 

Ευρώπη και μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, με εγκατεστημένη ισχύ ως το τέλος του 

2012 τα 256 MW. Η θέση αυτή «κατακτήθηκε» χάρη στον σταθμό Παλιρροϊκής Ενέργειας 

στην περιοχή La Rance, που με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 240 MW, από το 1966 που 

κατασκευάστηκε μέχρι και το 2011 ήταν ό μεγαλύτερος σταθμός Παλιρροϊκής Ενέργειας του 

κόσμου και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Παράλληλα στην περιοχή Paimpol είναι 

εγκατεστημένα δύο project Παλιρροϊκής Ενέργειας συνολικά 2 MW. Το δυναμικό της χώρας 

στα βόρεια είναι πολύ υψηλό όπως φάνηκε και στην εικόνα 2.8 στην προηγούμενη σελίδα και 

υπολογίζεται ότι για την Παλιρροϊκή Ενέργεια μπορεί να φτάσει τα 500 MW και για την 

Κυματική τα 200 MW ισχύος. Το δυναμικό αυτό εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 θα προσδώσει 

380 MW εγκατεστημένης ισχύος με συνολική παραγωγή 1.150.000.000 κιλοβατώρες.[113][226] 

 
Το Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 6,8 MW Παλιρροϊκής και 

Κυματικής Ενέργειας, βρίσκεται στην δεύτερη θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

EU27+, αλλά παράλληλα με μια ξεχωριστή θέση στο παγκόσμιο στερέωμα. Η ευρύτερη 

περιοχή της Σκωτίας συγκεντρώνει τις περισσότερες δυνατότητες και προοπτικές, με πολύ 

υψηλό δυναμικό, που μπορεί να φτάσει το 25% της συνολικής Παλιρροϊκής Ενέργειας και το 

10% της συνολικής Κυματικής Ενέργειας της Ευρώπης. Στην ίδια περιοχή είναι προς 

εγκατάσταση το project Islay με 10 MW συνολικής ισχύος σε 10 παλιρροϊκές τουρμπίνες, 

καθώς και μερικά project ακόμη όπως φαίνεται και στον πίνακα 2.2 στην επόμενη σελίδα, 

ενώ στο σύνολο όλων των μορφών μαζί οι επενδύσεις από την κυβέρνηση έφτασαν τις 

40.000.000 λίρες Αγγλίας.[113][328] 
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Πίνακας 2.2: Προγραμματισμένα και εγκατεστημένα έργα Ενέργειας Ωκεανών και Θαλασσών > 1 MW (UK) 

Τεχνολογία Ισχύς Τοποθεσία Τύπος Έτος

Marine Current Turbines 1,2 MW Northern Ireland Strangford Lough Παλιρροϊκή 2008 

Oyster 800 2,4 MW Scotland EMEC Κυματική 2011 

Ak-1000 Mk 1 1 MW Scotland EMEC Παλιρροϊκή 2011 

HS-1000 1 MW Scotland EMEC Παλιρροϊκή 2011 

AWS-III single cell 2,5 MW Scotland EMEC Κυματική 2012 

PS1200 1,2 MW Scotland Kyle Rhea Παλιρροϊκή 2012 

TGL (ReDAPT) 1 MW Scotland EMEC Παλιρροϊκή 2012 

Voith Wavegen 100 kv 4 MW Scotland Siadar Κυματική 2012 

DeltaStream 1,2 MW Wales Ramsey Sound Παλιρροϊκή 2012 

Voith Siemens Hydro 1 MW Voith Hydro Παλιρροϊκή 2012 

Πηγή Στοιχείων: European Ocean Energy Association[226] 

 

Η Πορτογαλία, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ Κυματικής Ενέργειας 400 KW, και 

εκτιμώμενη συνολική εγκατεστημένη ισχύ Ενέργειας Ωκεανών και Θαλασσών ως το τέλος 

του 2012 τα 5 MW, είναι μια από τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης που επενδύουν 

συστηματικά τα τελευταία χρόνια πάνω στην νέα αυτή μορφή Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας. Η συνολική ισχύς Κυματικής Ενέργειας της χώρας προέρχεται από το νησί Pico 

στις Αζόρες, στο οποίο η εγκατάσταση είναι από το 1999 και κόστισε 4.000.000 Ευρώ. Η 

Πορτογαλία είναι η πρωτοπόρος της Κυματικής Ενέργειας με το Aguçadoura Wave Farm να 

είναι η πρώτη παγκοσμίως εμπορική εγκατάσταση αυτής της μορφής. Το παλιρροϊκό 

δυναμικό της χώρας εκτιμάται ότι είναι αρκετά χαμηλό.[226][356] 

 
Η Ισπανία, έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ Ενέργειας Ωκεανών και Θαλασσών που 

φτάνει στα περισσότερα από 300 KW, τα οποία προέρχονται μόνο από εγκαταστάσεις 

Κυματικής Ενέργειας που βρίσκονται στην πόλη Mutriku και στην πρωτεύουσα των 

Καναρίων Νήσων, Λας Πάλμας. Η αρχή σε μεγάλης κλίμακας παραγωγή για την χώρα 

υπολογίζεται στο 2016, όπου τα 10 MW ισχύ θα παράγουν 22.000.000 κιλοβατώρες, ενώ 

μέχρι το 2020 υπολογίζεται ότι η ισχύς θα φτάσει τα 100 MW. Το εκτιμώμενο δυναμικό στις 

ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού στην ισπανική επικράτεια, φτάνει σε τιμές ως και 40 με 45 

KW ανά μέτρο που είναι αρκετά ικανοποιητικές. Όσον αφορά την Παλιρροϊκή Ενέργεια, το 

απόλυτο τεχνικά αξιοποιήσιμο δυναμικό είναι πολύ χαμηλό, φτάνοντας μόλις τα 70 MW 

συνολικά και φέρνοντας την χώρα στην έκτη θέση στην αντίστοιχη κατάταξη.[129][226] 
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2.8.3 Βιομηχανία Ενέργειας Ωκεανών και Θαλασσών 
 

Στην βιομηχανία Ενέργειας Ωκεανών και Θαλασσών, τα πρωτεία κατέχει το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τόσο στην ανάπτυξη όσο και την εμπορευματοποίηση των τεχνολογιών και των 

έργων. Ενεργή εμπλοκή στον χώρο έχουν ακόμα το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, 

η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία και η 

Νορβηγία με συμμετοχή, φυσικά, ανάλογη των δυνατοτήτων κάθε κράτους-μέλους. Χώρες 

όπως είναι η Γερμανία, η Πολωνία και η Ελβετία που υστερούν στην πρόσβαση στην 

θάλασσα και το δυναμικό της, μετέχουν ενεργά στην βιομηχανία σαν κατασκευαστές 

εξαρτημάτων και ως κεφαλαιακοί επενδυτές.[113] 

 
Από την πλευρά εταιριών με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU27+), που είναι άμεσα ή και 

έμμεσα εμπλεκόμενες στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια βιομηχανία Ενέργειας Ωκεανών και 

θαλασσών, είναι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως είναι η EDF, η E.ON, η Iberdrola, η 

RWE, η Scottish and Southern Energy, η ScottishPower, η Vattenfall κ.α., όπως επίσης 

μεγάλες εταιρίες-ενώσεις-οργανισμοί, όπως για παράδειγμα η Statkraft, το European Marine 

Energy Centre (EMEC) κ.α. με μεγάλη συνεισφορά στον κλάδο αυτό. Ακόμα, μεγάλοι 

ευρωπαϊκοί κατασκευαστές όπως η ABB, η Voith Hydro, η Bosch Rexroth, η Rolls Royce 

κ.α. συμμετέχουν ενεργά στην διαρκή ανάπτυξη της τεχνολογίας της Ενέργειας των Ωκεανών 

και Θαλασσών σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.[113][226] 

 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η θυγατρική της βρετανικής Rolls Royce, Tidal Generation Ltd., έχει 

άμεση εμπλοκή στον χώρο της Παλιρροϊκής Ενέργειας, με συνολική παραγωγή 100.000 

κιλοβατώρων ως το τέλος του 2011 από την παλιρροϊκή τουρμπίνα των 500 KW που 

βρίσκεται στο European Marine Energy Centre. Στην ίδια τοποθεσία έγινε και η εγκατάσταση  

της παλιρροϊκής τουρμπίνας AK1000 ισχύος 1 MW από την επίσης βρετανική εταιρία, 

Atlantis Resources, η οποία ένωσε τις δυνάμεις της με την Lockheed Martin για την εξέλιξη 

της παλιρροϊκής τουρμπίνας της, όπως παράλληλα και για την δημιουργία ενός έργου 400 

MW στην περιοχή της Σκωτίας και της Νόβα Σκωτίας.[113] 

 
Στο τέλος του 2011, η νορβηγική Hammerfest Strøm εγκατέστησε την παλιρροϊκή τουρμπίνα 

HS1000 του 1 MW ισχύος, με έτος ολοκλήρωσης το 2012 και τοποθεσία το European Marine 

Energy Centre. Λίγους μήνες αργότερα, η εταιρεία βραβεύτηκε με το βραβείο International 

Pioneer Award, στο Ένατο Διεθνές Συνέδριο & Έκθεση Ενέργειας Ωκεανού που πήρε χώρα 

στην Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.[193] 
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Η Scottish Power Renewables, θυγατρική της ισπανικής εταιρίας Iberdrola, σχεδιάζει την 

εγκατάσταση των 10 MW ισχύος στο Sound of Islay, από συνολικά 10 παλιρροϊκές 

τουρμπίνες HS1000 του 1 MW η κάθε μια. Ο προσδιορισμός της εγκατάστασης του 

μεγαλόπνοου αυτού έργου, υπολογίζεται ανάμεσα στο 2013 και το 2015. Λίγο πιο ανατολικά, 

στην Βρετάνη της Γαλλίας, η ιρλανδική εταιρία OpenHydro είναι στην διαδικασία να 

αναπτύξει τέσσερις ανοιχτού κέντρου στροβίλους 2 MW ισχύος, σε συνεργασία με την 

γαλλική εταιρία EDF. Παράλληλα η OpenHydro εργάζεται σε διάφορα έργα σε νησιά της 

Μάγχης του Ηνωμένου Βασιλείου και στην Νόβα Σκωτία.[113] 

 
Η γαλλική εταιρία Alstom, σε συνεργασία με την βρετανική SSE Renewables με έδρα την 

Σκωτία εξελίσσουν την πρόταση για το Costa Head Wave Project, στα βόρεια του Orkney 

που υπολογίζεται να φτάσει σε ισχύ τα 200 MW χρησιμοποιώντας μετατροπείς Κυματικής 

Ενέργειας AWS-III, των 2,5 MW ισχύος. Ένα πλήρους κλίμακας πρωτότυπο έχει 

προγραμματιστεί για το 2014 να αναπτυχθεί στο European Marine Energy Centre. Η εταιρία 

παράλληλα επεκτείνεται, παίρνοντας το 2011 το 40% του μεριδίου της Scottish AWS Ocean 

Energy Ltd.[113] 

 
Ευρωπαϊκές Εταιρίες που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε διαδικασία αύξησης των 

επενδύσεών τους, είναι η γερμανική Siemens που αύξησε το μερίδιο της στην εταιρία Marine 

Current Turbines στο 45% το 2011, ενώ το 2012 προχώρησε στην πλήρη απόκτησή της, 

καθώς και η ελβετική ABB, η οποία κατέχει υψηλό μερίδιο της Aquamarine Power και της 

πολλά υποσχόμενης τεχνολογίας Κυματικής Ενέργειας Oyster.[113] 

 
Παράλληλα κάποιες άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες επενδύουν στην ανάπτυξη και δοκιμασία 

νέων τεχνολογιών από κατασκευαστές εξοπλισμού, όπως η βρετανική E.ON και η 

ScottishPower Renewables, οι οποίες απέκτησαν δύο συστήματα Κυματικής Ενέργειας P2 

Pelamis για λόγους εξέλιξης, που βρίσκονται στο European Marine Energy Centre. 

Αντίστοιχα, η σουηδική Vattenfall με την συνεργασία της με την Pelamis Wave Power έχει 

μια συμφωνία για εγκατάσταση του τελευταίου μηχανήματός της σε ειδικό χώρο δοκιμών.[113] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 

3.1 Εισαγωγή 
 

Η Ελλάδα, όντας μια σύγχρονη ανεπτυγμένη χώρα, στα πλαίσια πάντα των διαστάσεών της, 

έχει σχετικά υψηλά επίπεδα ζήτησης ενέργειας, αλλά και μέσης κατανάλωσης ανά κάτοικο. Ο 

πληθυσμός της χώρας, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έφτασε τους συνολικά 

10.815.197 κατοίκους, θέτοντας την Ελλάδα οριακά εκτός των δέκα πολυπληθέστερων 

ευρωπαϊκών χωρών, αλλά μπροστά από αρκετές μεγάλες οικονομίες, γεγονός που επηρεάζει 

και την κατάταξη της ζήτησης ενέργειας.[146][271] 

 

 
Εικόνα 3.1: Ελλαδικός χάρτης σε νυχτερινό ουρανό, με την αναπαράσταση των φώτων να δίνει 

συμπερασματικά την κατανάλωση ενέργειας.[280] 
Πηγή: National Aeronautics and Space Administration (NASA/GSFC) 

 

Αναλύοντας, από περιβαλλοντολογική οπτική γωνία, τον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, 

γίνεται εύκολα ορατή η υστέρηση στην εξοικονόμηση και αποδοτικότερη χρήση ενέργειας, η 

αρκετά μικρή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως επίσης και η αργή 

αντικατάσταση των συμβατικών μορφών καυσίμου. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα βρίσκεται σε 

ορίζοντα εναρμονισμού με τις ευρωπαϊκές πολιτικές πάνω στην διαχείριση της ενέργειας, με 

διαρκείς αρκετά εξειδικευμένες βελτιώσεις πάνω στο εθνικό νομικό πλαίσιο, που αφορούν 

την παραγωγή, αλλά και την κατανάλωση ενέργειας.[95][178] 
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Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά υψηλό επίπεδο 

αξιοποίησης του δυναμικού, κυρίως στις πιο διαδεδομένες μορφές, ακολουθώντας την 

παγκόσμια και ευρωπαϊκή τάση αλλά και δημιουργώντας μια εθνική στρατηγική. Διάφοροι 

φορείς, όπως ενώσεις, οργανώσεις και σύνδεσμοι, μετέχουν της εθνικής στρατηγικής στις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συμβάλλοντας με προτάσεις, έρευνες, εκτιμήσεις, στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων κ.α. με μοναδικό στόχο, την εξέλιξη και την ευρωστία του κλάδου 

αυτού.[178] 

 

3.2 Πολιτική της Ελλάδας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  
 

Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο από 30 χρόνια, συμμετέχει ως 

κράτος-μέλος σε όλες τις σύγχρονες Οδηγίες με θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ 

παράλληλα βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ένωσης, σε αρκετά κομβικά ιστορικά σημεία, όπως 

η συνδιάσκεψη στο Ρίο και το Πρωτόκολλο του Κιότο. Έτσι, η εθνική νομοθεσία και τα 

σχέδια δράσης, εντάσσουν διαρκώς ένα μεγάλο τμήμα κοινοτικής πολιτικής, προσαρμοσμένο 

στα μέτρα, τις διαφοροποιήσεις και τις εκάστοτε συνθήκες της Ελλάδας.[178] 

 
Νόμος Ν. 1559/1985 «Ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ειδικών 

θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις»: Ο νόμος 

αυτός, υπήρξε η απαρχή της εισόδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, που 

οδήγησε σε μια μικρής κλίμακας νέα εγκατεστημένη ισχύ από την ΔΕΗ και την τοπική 

αυτοδιοίκηση (24 και 3 MW αντίστοιχα), χωρίς την συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα. Στο 

νόμο αυτό, έγινε μια αρχική συνοπτική «χαρτογράφηση» και «οριοθέτηση» του τοπίου, πάνω 

στην αδειοδότηση, στην εκμετάλλευση, στην παραγωγή και στη διάθεση των Ανανεώσιμων 

Μορφών Ενέργειας.[11][38] 

 
Νόμος Ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις»: Ο νόμος αυτός βασίζεται 

στον τότε αντίστοιχο γερμανικό νόμο (Stromeinspeisungsgesetz), και αποτέλεσε σημαντική 

βάση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. 

Αυτό επιτεύχθηκε με τον καθορισμό σταθερών τιμών πώλησης ανανεώσιμης ενέργειας, με 

την ανάλογη της χρονικής διαθεσιμότητας κλιμακωτή αποζημίωση, με την υποχρέωση στην 

ΔΕΗ να αγοράζει το πλεόνασμα ή το σύνολο, με διάφορους όρους στην αδειοδότηση και 

στην εγκατάσταση σταθμών αυτοπαραγωγής κ.α.[11][39] 
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Νόμος Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας- Ρύθμιση 

θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις»: Ο νόμος αυτός, σχεδόν δύο χρόνια 

μετά την αντίστοιχη κοινοτική Οδηγία (96/92/ΕΚ), ενσωματώνει αρκετά τμήματα, όπως η 

απελευθέρωση της αγοράς και η κρατική εποπτεία, η σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας (Ρ.Α.Ε), καθώς και ο προσδιορισμός αντικειμένου και λειτουργίας της. Εκτός 

αυτών, ο νόμος θέτει ένα πλαίσιο στο δίκτυο και την μεταφορά της ενέργειας, 

προσδιορίζοντας τη θέση της ΔΕΗ στο θέμα αυτό, ενώ παράλληλα διατηρεί το ευνοϊκό 

τιμολογιακό, αλλά και προτεραιότητας πρόσβασης στο δίκτυο, καθεστώς στις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας.[11][40] 

 
Νόμος Ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 

και άλλες διατάξεις»: Ο νόμος αυτός, αποτέλεσε σημαντική προσθήκη στην πληρότητα του 

νομοθετικού πλαισίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, απλοποιώντας και διορθώνοντας 

αρκετά εκ των  αδειοδοτικών προβλημάτων της εποχής στον τομέα αυτό. Κάποιοι εκ των 

βασικών αξόνων ήταν οι εξής: 

 Οι «σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα συνοδά 

αυτών έργα», συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του νόμου 2773/1999 για τα 

μεγάλα έργα υποδομής μέσα σε δάση η δασικές περιοχές. 

 «Για την εγκατάσταση ηλιακών σταθμών και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται η 

έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά θεώρηση, που χορηγείται από την αρμόδια 

πολεοδομική υπηρεσία». Σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται τα όποια έργα πολιτικού 

μηχανικού. 

 Τα «έργα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε με το Σύστημα ή το 

Δίκτυο μπορεί να κατασκευάζονται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας 

εγκατάστασης», με τις όποιες προδιαγραφές του Διαχειριστή Συστήματος και 

Δικτύου.[11][41] 

 
Νόμος Ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτόκολλου του Κιότο στην Σύμβαση-πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος»: Στο νόμο αυτό, έγινε η επίσημη 

επικύρωση από την Ελληνική Βουλή, των δεσμεύσεων που έλαβε η χώρα μερικά χρόνια 

νωρίτερα (περίπου 4 χρόνια), κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο, με στόχο την 

αντιμετώπιση της επιδείνωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής 

γενικότερα.[11][42] 
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Νόμος Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες 

διατάξεις»: Στον νόμο αυτό, πραγματοποιείται μια εξειδικευμένη προσπάθεια ενός βασικού, 

σύγχρονου για την εποχή, πλαισίου, πάνω στον τομέα της Γεωθερμικής Ενέργειας στην 

Ελλάδα. Το πλαίσιο αυτό είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο και με αρκετές παγκόσμιες 

τακτικές και αναφέρεται σε τομείς όλου του εύρους της Γεωθερμικής Ενέργειας. Με 

ξεχωριστά άρθρα ορίσθηκαν τα εξής: 

 Δικαιώματα έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού.  

 Όροι και αρμοδιότητα εκμίσθωσης διαχείρισης γεωθερμικών πεδίων. 

 Υποχρεώσεις και δικαιώματα μισθωτών γεωθερμικών πεδίων. 

 Εκχώρηση μισθωτικών διαχωμάτων. 

 Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών. 

 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία. 

 Ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης. 

 Διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους.[11][43] 

 
Νόμος Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής απόδοσης και 

λοιπές διατάξεις»: Στον νόμο αυτό, καταγράφεται ένα τμήμα του πλαισίου της αδειοδότησης 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μόνο, αλλά και από 

υβριδικούς σταθμούς και την ένταξη αυτών στο Σύστημα ή το Διασυνδεμένο Δίκτυο. Η 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια κάθε μορφής, μπαίνει σε ένα τιμολογιακό πρότυπο, 

διαφοροποιημένο μερικώς, ανάλογα το αν απορροφάται στο Διασυνδεμένο Σύστημα ή τα Μη 

Διασυνδεμένα Νησιά. Για τους επενδυτές φωτοβολταϊκών σταθμών, στο συγκεκριμένο 

νομοσχέδιο, δίνονται συγκεκριμένα κίνητρα, με στόχο την διάδοση της Ηλιακής Ενέργειας 

στην Ελλάδα.[44] 

 
Νόμος 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»: Η 

Ελληνική κυβέρνηση, «με το Νόμο 3851/2010 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».(Υπουργείο Περιβάλλοντος, 2012).[179] 
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Στο οικονομικό κομμάτι του παραπάνω νόμου, κατατέθηκε νέα τιμολόγηση της ηλεκτρικής 

ενέργειας, η οποία για τις βασικές κατηγορίες αναγράφεται στον πίνακα 3.2 παρακάτω. Ο 

νόμος αυτός στο σύνολό του, αποτέλεσε σημαντικό τμήμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 

τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο στα πρότυπα τη Ευρωπαϊκής Ενεργειακής 

Πολιτικής, ετοιμάστηκε ώστε να μπορεί να «διαδραματίζει το ρόλο ενός δυναμικού εργαλείου 

παρακολούθησης των εθνικών ενεργειακών στόχων» (Υπουργείο Περιβάλλοντος, 2012).[45][179] 

 
Πίνακας 3.1: Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας των βασικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ελλάδα).[45] 

Τιμή Ενέργειας (Eυρώ/MWh)  

Παραγωγή ηλεκτρικής Ενέργειας  από: Διασυνδεμένο 

Σύστημα 

Μη Διασυνδεμένα  

Νησιά 

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 

ισχύος μεγαλύτερης των 50 KW. 

87,85 

 

99,45 

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με εγκαταστάσεις ισχύος 

μικρότερης ή ίσης των 50 KW. 

250 250 

Φωτοβολταϊκά έως 10 KW στον οικιακό τομέα και σε μικρές 

επιχειρήσεις.(σύμφωνα με KYA 12323/ΓΓ 175/4.6.2009 Β’ 1079). 

550 550 

Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται από μικρούς υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ έως 15 MW. 

87,85 87,85 

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται από ηλιοθερμικούς σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής. 

264,85 264,85 

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται από ηλιοθερμικούς σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής με σύστημα αποθήκευσης τουλάχιστον 2 ωρών. 

284,85 284,85 

Γεωθερμική Ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας (N. 3175/2003). 150 150 

Γεωθερμική Ενέργειας υψηλής ενθαλπίας (N. 3175/2003). 99,45 99,45 

Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς =< 1 MW. 200 200 

Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς > 1 MW και <= 5 MW. 175 175 

Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς > 5 MW. 150 150 

Πηγή στοιχείων: Νόμος 3851/2010 

 
Ακόμα, στο τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας η Ελλάδα είχε ήδη καταρτίσει το 1ο Σχέδιο 

Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας, «όπου προβλέπεται 9% εξοικονόμηση ενέργειας στην 

τελική κατανάλωση μέχρι το έτος 2016 σύμφωνα και με την Οδηγία 2006/32/ΕΚ, ενώ 

πρόσφατα και με τον Νόμο 3855/2010, ο οποίος προστίθεται και στον πρόσφατο κανονισμό 

που αφορά την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων- ΚΕΝΑΚ, προχωρά στην ανάπτυξη 

μηχανισμών της αγοράς και εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών που αποσκοπούν 

στην επίτευξη του συγκεκριμένου εθνικού στόχου». (Υπουργείο Περιβάλλοντος, 2012).[179] 

Καρατσώρης Φοίβος                                                                                                                                                                   82



Η Εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα 

Στα τέλη του 2010, με την Υπουργική απόφαση Α.Υ/Φ1/οικ.19598/01.10.2010 τέθηκε η 

επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και η κατανομή της στον χρόνο των 

διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (πίνακας 3.2). Χαρακτηριστικό της 

Υπουργικής αυτής απόφασης, είναι η απελευθέρωση από περιορισμούς της Γεωθερμικής 

Ενέργειας, ως προς την συμμετοχή της στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας τα επόμενα χρόνια. 

Δύο μήνες αργότερα, η ερμηνευτική Εγκύκλιος Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.26928/ 16.12.2010 είχε 

επίσης αντικείμενο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συγκεκριμένα σχετικά με την 

εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμη 

Πηγή σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των 

επαγγελματιών αγροτών.[36][47] 

 
Πίνακας 3.2: Όρια εγκατεστημένης ισχύος (MW) ανά τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.[47] 

Τεχνολογία Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας 2014 2020 

Υδροηλεκτρικά 3.700 4.650 

Μικρά (0-15 MW) 300 350 

Μεγάλα (>15 MW) 3.400 4.300 

Φωτοβολταϊκά 1.500 2.200 

Εγκαταστάσεις από επαγγελματίες αγρότες (Ν. 3851/2010) 500 750 

Λοιπές Εγκαταστάσεις 1.000 1.450 

Ηλιοθερμικά 120 250 

Αιολικά (περιλαμβανομένων θαλασσίων) 4.000 7.500 

Βιομάζα 200 350 

Πηγή στοιχείων: Υπουργική Απόφαση 19598/01.10.2010 

 
Το 2011, με την κοινή διυπουργική απόφαση Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.28287/12.12.2011, των 

Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τέθηκε 

ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου 

εγκαθίστανται τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η πίστωση αυτή προέρχεται από 

ποσά ποσοστού 1% επί της προ φορολόγησης αξίας πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τα ποσά αυτά, παρακρατούνται από τον αρμόδιο διαχειριστή 

και αποδίδονται στους κατόχους άδειας προμήθειας, με  σκοπό να πιστωθούν τελικά στους 

δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας. Ως δικαιούχοι ορίζονται, οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων 

των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε.[37] 
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Συγκεκριμένα στις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, με τις πρόσφατες Υπουργικές αποφάσεις 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/31.01.2012 «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς» και Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266/30.01.2012 «Τροποποίηση του 

Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές της παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμές αυτές για την ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται στο δίκτυο για 

τα επόμενα εφτά χρόνια από το έτος δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών, παρουσιάζεται 

στον πίνακα 3.3 παρακάτω.[48] 

 
Πίνακας 3.3:Τιμή παραγόμενης από φωτοβολταϊκό σύστημα, ηλεκτρικής ενέργειας εγχεόμενη στο δίκτυο.[48] 

Μήνας / Έτος Τιμή (Ευρώ/MWh) Μήνας / Έτος Τιμή (Ευρώ/MWh) 

Φεβρουάριος 2012 495,00 Φεβρουάριος 2016  328,39 

Αύγουστος 2012 470,25 Αύγουστος 2016  311,97 

Φεβρουάριος 2013 446,74 Φεβρουάριος 2017  296,37 

Αύγουστος 2013 424,40 Αύγουστος 2017  281,56 

Φεβρουάριος 2014 403,18 Φεβρουάριος 2018  267,37 

Αύγουστος 2014 383,02 Αύγουστος 2018 254,10 

Φεβρουάριος 2015 363,87 Φεβρουάριος 2019  241,40 

Αύγουστος 2015  345,68 Αύγουστος 2019  229,33 

Πηγή στοιχείων: Υπουργική Απόφαση 2266/30.01.2012 

 
Νόμος Ν. 4062/2012 «Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας 

Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)»: Στον νόμο αυτό, 

γίνεται ειδική μνεία στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, το οποίο είναι μια διεθνής συνεργασία 

ανάπτυξης, παραγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακή 

ακτινοβολία, στην ελληνική επικράτεια. Ως ένα συνεργατικό πρόγραμμα, η συνολική τελική 

εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται από τον νόμο αυτό ότι δεν θα προσμετράται στους 

εθνικούς στόχους της Ελλάδας. Παράλληλα, συστήνεται ως φορέας υλοποίησης, η ανώνυμη 

εταιρία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.», η οποία θα δύναται στο μέλλον να ιδρύει εταιρίες 

για την ίδρυση και λειτουργία ενός ή περισσοτέρων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. Τέλος, η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό ή υπέρ 

τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο,  καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ δημοσίου ή τρίτου, εκτός 

από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τον φόρο εισοδήματος, το φόρο ακίνητης περιουσίας και 

τον φόρο κληρονομιών και δωρεών.( Ν. 4062/2012).[46] 
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Στον νόμο 4062/2012, υπάρχει ακόμα ο εναρμονισμός της Εθνικής Νομοθεσίας με τις 

διατάξεις των Οδηγιών 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 

διαδικασία αυτή, πραγματοποιείται με τεχνικές αναλύσεις και προσδιορισμούς, με το πλαίσιο 

συνεργασιών μεταξύ κρατών-μελών, αλλά και τρίτων χωρών όπως έγινε στο Πρόγραμμα 

ΗΛΙΟΣ, όπως επίσης πραγματοποιείται εναρμόνιση και στα κριτήρια αειφορίας για τα 

βιοκαύσιμα και τα βιορευστά (π.χ. εκπομπές αερίων, σύσταση Γραφείου Εποπτείας κ.α.).[46] 

 
Τέλος, η Ελλάδα από το 2013 αποτελεί αναπληρωματικό μέλος στο συμβούλιο του Διεθνούς 

Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας IRENA, ενώ από το 2014 θα αποτελεί πλήρες 

μέλος. Η Ελλάδα, από το σύνολο των 158 κρατών που συμμετέχουν, ανήκει στα 75 ιδρυτικά 

μέλη τα οποία έχουν επικυρώσει τον καταστατικό χάρτη λειτουργίας το 2009. Ο IRENA 

αποτελεί τον πρώτο παγκόσμιο διακυβερνητικό οργανισμό για την ανάπτυξη των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.[178] 

 

3.3. Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα 
 

Η Ελλάδα στην Αιολική Ενέργεια βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο, με μεγάλο αριθμό 

ανεμογεννητριών και συνολική εγκατεστημένη ισχύ. Όμως, οι δυνατότητες αυτής της μορφής 

ενέργειας στην ελληνική επικράτεια κάθε άλλο παρά κορεσμένες είναι, με τις προοπτικές και 

τις εκτιμήσεις για τα επόμενα χρόνια να είναι αρκετά ενθαρρυντικές σύμφωνα με την ανοδική 

τάση τα τελευταία χρόνια. Από το 1998 και μετά οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Αιολική Ενέργεια 

είναι αρκετά υψηλοί και δεν κλονίστηκαν αρκετά, ούτε κατά το ξέσπασμα και τα πρώτα 

χρόνια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.[145] 

 

3.3.1 Δυναμικό και Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας 
 
Το αιολικό δυναμικό της Ελλάδας είναι αρκετά αξιόλογο, έχοντας σε αρκετές περιοχές της 

επικράτειας μέσες ταχύτητες ανέμου που είναι οικονομικά αξιοποιήσιμες. Οι μέγιστες τιμές 

στην ταχύτητα του ανέμου, που όπως φαίνεται και στον χάρτη της εικόνας 3.2 είναι αυτές 

που είναι μεγαλύτερες των 10 μέτρων το δευτερόλεπτο, βρίσκονται στο νότιο άκρο της 

Εύβοιας (ανατολικά της Καρύστου), στην Σκύρο, στην Άνδρο, στον Νομό Λακωνίας, στην 

Αμοργό, στην δυτική Σάμο, στην νοτιοδυτική Ρόδο, στην Κάρπαθο και την ανατολική 

Κρήτη. Τιμές 9 με 10 m/s, βρίσκονται σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, στην νότια Εύβοια, στην 

Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά, στην νότια Αττική και σε διάσπαρτα σημεία της Ελλάδας. 
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Εικόνα 3.2: Χάρτες Ελλάδας: Αιολικού δυναμικού σε μέσες τιμές ταχύτητας ανέμου και κατανομή 

ανεμογεννητριών στην Ελληνική επικράτεια το 2009.[165] 
Πηγή: Centre of Renewable Energy Sources (CRES) 

 

Το δυναμικό αυτό, κυρίως από τις ακτογραμμές και τα νησιά, έδωσε μέχρι το τέλος του 2012 

συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1.749 MW. Από το 2002, μέχρι και το 2012 η συνολική ισχύς 

της Ελλάδας σχεδόν οχταπλασιάστηκε, όπως ακριβώς συνέβη και με την συνολική ισχύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλα όμως μεγέθη (βλ. Κεφάλαιο 2, σελ. 42). Αυτό το γεγονός, 

επιβεβαιώνει την υψηλή ανάπτυξη του κλάδου σε «Κοινοτικούς» ρυθμούς, που συγκεκριμένα 

το 2011 με μια αύξηση της τάξης περίπου του 20% προστέθηκε νέα εγκατεστημένη ισχύς 

μεγαλύτερη των 300 MW, η οποία είναι μεγαλύτερη από την συνολική εγκατεστημένη ισχύ 

της Ελλάδας μέχρι και το 2002 (διάγραμμα 3.4). Αρκετά χρόνια νωρίτερα, την δεκαετία του 

1980, υπήρξε η απαρχή της αξιοποίησης της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για την 

παραγωγή ηλεκτρισμού από την ΔΕΗ, με το πρώτο αιολικό πάρκο να εγκαθίσταται το 1982 

στην Κύθνο.[2][104] 

 
Στο κομμάτι των Υπεράκτιων Αιολικών πάρκων, η Ελλάδα όπως και οι περισσότερες 

μεσογειακές χώρες υστερεί σημαντικά με τα πρώτα θεωρητικά βήματα, που είναι η αρχική 

προκαταρκτική χωροθέτηση να ξεκίνησαν μόλις το 2010. Από τις δώδεκα περιοχές που 

προτάθηκαν, οι οχτώ μόνο ικανοποίησαν τα κριτήρια επιλογής (αέρας, Δίκτυο, Βάθος, 

Μέγεθος) και είναι οι εξής: Αλεξανδρούπολη, Φαναρίου, Θάσου, Κέρκυρας, Κύμης, Λήμνου, 

Πεταλιών και Σαμοθράκης. Ο ορίζοντας ανάπτυξης για την πρώτη φάση των έργων στις 

περιοχές αυτές, προσδιορίστηκε για την πενταετία 2012 ως 2017, αλλά ως και το τέλος του 

2012 κανένα έργο δεν έχει κάνει κάποιο αρχικό βήμα υλοποίησης.[89][90] 
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Διάγραμμα 3.1: Σύνολο εγκατεστημένης αιολικής ισχύος στην Ελλάδα (2012)(MW).[145] 

Πηγή: Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας 
 

Η συνολική ισχύς των 1746 MW ως το τέλος του 2012, κατανεμήθηκε σε 1461,4 MW στο 

Διασυνδεμένο Σύστημα και 284,6 MW στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά. Η αύξηση που 

σημειώθηκε το 2012 ήταν της τάξης του 6,8% που ήταν αρκετά μειωμένη σε σχέση με το 

23,5% για το 2011 που ήταν η χρονιά ρεκόρ στην νέα εγκατεστημένη ισχύ για την Ελλάδα. 

Παρά αυτή την μεγάλη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης, το 2012 η νέα αιολική ισχύς 

μεταφράζεται σε επενδύσεις 150.000.000 Ευρώ, με ένα μεγάλο πλήθος έργων να είναι ώριμο 

για υλοποίηση αφήνοντας θετικές προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.[144][213] 

 
Στον επιχειρηματικό και βιομηχανικό τομέα της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα, οι πέντε 

μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι με το μεγαλύτερο μερίδιο αιολικής ισχύος ήταν η EDF 

με 298,8 MW (17,1%), η Iberdrola Rokas με 250,7 MW (14,4%), η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 

241,5 MW (13,8%), η ENEL Green Power με 200,5 MW (11,5%) η ΕΛΛΑΚΤΩΡ με 146,8 

MW (8,4). Με συνολική ισχύ μικρότερη των 100 MW, ακολουθούν οι εταιρίες: PPC 

Renewables (65 MW), Eunice (59,8 MW), RF Energy (58 MW), Acciona (43,6 MW), 

Babcock & Brown (42 MW), Protergia (35,6 MW), Enercon (27,5 MW), WP IWECO (26,9 

MW), BCI (24,7 MW), Jaspar Energy (22,1 MW), Gamesa (21,9MW), Iktinos (19,8 MW), 

Envitec (16,1 MW), Enteka (15,3MW), Attica Venturies (12,4 MW), Plastika Kritis 

(11,9MW), WRE (10,2 MW), Aerotechniki (10,2 MW), Reninvest (10 MW)13 και άλλες με 

ισχύ όμως ακόμα μικρότερη των 10 MW.[145][213] 

                                                 
13 Οι ισχύς αυτές είναι μέχρι τον Μάιο του 2012 και όχι μέχρι το τέλος του έτους όπως των πρώτων πέντε. 

Καρατσώρης Φοίβος                                                                                                                                                                   87



Η Εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα 

Τέλος, σε επίπεδο κατασκευαστών του κλάδου της Αιολικής Ενέργειας, η δανέζικη Vestas 

έχει προμηθεύσει περίπου το μισό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα ως 

σήμερα, με την γερμανική Enercon GmbH με 22%, την επίσης γερμανική Siemens με 11%, 

την ισπανική Gamesa με 10% και την γερμανική Nordex με 4% του συνόλου, να 

ακολουθούν. Συγκεκριμένα για το 2012, τα μερίδια της αγοράς κυμάνθηκαν στο 46,6% για 

την Vestas, στο 38,2% για την Enercon και στο 15,2% για την Gamesa.[213] 

 

3.3.2 Περιφέρειες και Αιολική Ενέργεια 
 
Αναλύοντας της συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύ της Ελλάδας στις επιμέρους 

Περιφέρειες της χώρας, γίνεται εμφανές ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρωτοστατεί με 

το μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής. Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 

100 MW, είναι η Περιφέρειες Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Κρήτη 

και η Δυτική Ελλάδα, ενώ αρκετά πιο χαμηλά ακολουθούν η Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, 

Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας και 

Θεσσαλίας (διάγραμμα 3.2).[145] 

 

 
Διάγραμμα 3.2: Σύνολο εγκατεστημένης αιολικής ισχύς σε Περιφέρειες στην Ελλάδα (2012).[145] 

Πηγή: Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας 
 

Η Στερεά Ελλάδα, πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα στην παραγωγή Αιολικής Ενέργειας, με 

συνολική εγκατεστημένη ισχύ ως το τέλος του 2012 τα 548 MW, κατέχει το 31,3% της 

συνολικής αιολικής ισχύος της χώρας. Οι περιφερειακές ενότητες που συνεισφέρουν στην 

ισχύ αυτή είναι οι νομοί Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, με την πρώτη 

εξ’ αυτών, να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής.[213] 
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Η Εύβοια, πρωτοπόρος για χρόνια της Στερεάς Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της χώρας (σε 

επίπεδο νομών) στο τομέα της Αιολικής Ενέργειας, αξιοποιεί το εξαιρετικό αιολικό δυναμικό 

στα νοτιοανατολικά κυρίως του νομού, όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.3 παρακάτω, 

αποφέροντας συνολική ισχύ που ξεπερνάει ακόμα και τα 210 MW, με δυνατότητες για ακόμα 

1.800 MW. Οι υψηλές δυνατότητες του νομού, έχουν ως εμπόδιο την μη διαθεσιμότητα 

ικανών δικτύων μεταφοράς της ενέργειας προς ενεργοβόρες τοποθεσίες, με αποτέλεσμα το 

κορεσμένο δίκτυο να περιορίζει την διείσδυση της Αιολικής Ενέργειας.[160] 

 
Τα πρωτεία στα δημοτικά διαμερίσματα της Εύβοιας (διοικητική διαίρεση προγράμματος 

«Καποδίστριας») για το έτος 2011, κατέχει ο πρώην δήμος Στυρέων με 65,7 MW ισχύος και 

το 31% του συνόλου, ενώ ακολουθούν ο δήμος Δυστίων με 54,52 MW (26%), ο δήμος 

Μαρμαρίου με 37,08 MW (17%), η κοινότητα Καφηρέως με 36,6 MW (17%), ο δήμος 

Ταμυνέων με 10,2 MW (5%) και ο δήμος Καρύστου με 8 MW (4%)(εικόνα 3.3).[141][160] 

 

 
Εικόνα 3.3: Αιολικό δυναμικό και Αιολική Ισχύ για την Νότια Εύβοια (2009).[160] 

Πηγή: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος  
 

Ο νομός Βοιωτίας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 200 MW, μαζί με την  

Εύβοια συμπληρώνουν τα 4/5 της συνολικής Αιολικής ισχύος της Στερεάς Ελλάδας. Από την 

πλευρά των δημοτικών διαμερισμάτων (διοικητική διαίρεση προγράμματος «Καποδίστριας»), 

για το έτος 2011 η μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ εντοπίζεται στον δήμο Δερβενοχωρίων 

με 79,55 MW και ακολουθούν οι δήμοι: Διστόμου (44,55 MW), Ορχομενού (38 MW), 

Κορώνειας (37,2 MW) και Πλαταιών (25,5 MW). Τα μεγαλύτερα πάρκα σε εγκατεστημένη 

ισχύ στην Βοιωτία είναι στις περιοχές Ραχούλα-Πασχαλιές και Κρεκέζα-Μουγγουλιός.[141] 
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Οι νομοί Φωκίδας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας μοιράζονται λιγότερα από 100 MW αιολικής 

ισχύς ως το τέλος του 2011. Ο νομός Φωκίδας, κατέχει τα 70 MW αυτής της ισχύος, 

μοιρασμένα στους δήμου Γαλαξιδίου (46 MW) και Ευπαλίνου (23 MW), με τον νομό 

Φθιώτιδας να παίρνει το δεύτερο μεγαλύτερο μέρισμα το οποίο τοποθετείται πλήρως στον 

δήμο Οπουντίων (16 MW). Ο νομός  Ευρυτανίας τέλος, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο στην 

Αιολική Ενέργεια με προοπτικές ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια.[141] 

 
Η Πελοπόννησος, με συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύ 340,75 MW ως και το 2012, τα 

οποία αντιστοιχούν στο 19,5% της εγχώριας ισχύος, είναι δεύτερη σε κατάταξη Περιφέρεια 

στην Ελλάδα στον τομέα αυτό. Όμως, όπως η Εύβοια και άλλες περιοχές, το δίκτυο της 

Πελοποννήσου θεωρείται κορεσμένο, με αποτέλεσμα την διαπίστωση ορίων ασφαλούς 

απορρόφησης ισχύος Αιολικής Ενέργειας αλλά και γενικά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

οι οποίες στο σύνολό τους δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 1.900 MW. Η τρέχουσα κατανομή 

ανεμογεννητριών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζεται στην εικόνα 3.4, όπως 

παράλληλα απεικονίζεται και το εκτιμώμενο δυναμικό της Περιφέρειας.[173][213] 

 

 

Εικόνα 3.4: Κατανομή ανεμογεννητριών και αιολικό δυναμικό στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου.[165] 
Πηγή: Centre of Renewable Energy Sources (CRES) 

 

Η Αργολίδα είναι ο πρωτοστάτης νομός στην παραγωγή αιολικής ισχύος στην Πελοπόννησο, 

με συνολική εγκατεστημένη ισχύ για το 2011 132 MW, τα οποία κατανέμονται κυρίως στους 

δήμους Αχλαδόκαμπου, Μιδέας, Κρανιδίου και Άργους. Αμέσως μετά ακολουθεί ο νομός 

Αρκαδίας με 57 MW αιολική ισχύ, η οποία παράγεται στους δήμους Σκυρίτιδος και 

Βαλτετσίου. Τέλος ο νομός Λακωνίας, στα νότια της Περιφέρειας, έχει συνολικά 21,75 MW 

εγκατεστημένα σε αιολικά πάρκα στους δήμους Ζάρακα και Μολάων.[141] 
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Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι η τρίτη σε κατάταξη Περιφέρεια 

της Ελλάδας στην συνολική εγκατεστημένη ισχύ Αιολικής Ενέργειας, με 240,6 MW και 

13,8% του συνόλου της χώρας ως το τέλος του 2012. Η περιοχή αυτή της Ελλάδας είχε μια 

πρώιμη ανάπτυξη που την είχε οδηγήσει στο να κατέχει τα πρωτεία, όμως επί 3-4 χρόνια ως 

το 2009 υπήρξε μια πλήρη στασιμότητα που την έριξε αρκετά πιο πίσω. Η συνολική ισχύς 

της περιοχής αναμένεται να ανέβει σημαντικά, λόγω της πρόσφατης (τέλος 2012) έγκρισης 

για την κατασκευή υπεράκτιου αιολικό πάρκου στα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, που όταν 

ολοκληρωθεί θα έχει συνολική ισχύ 216 MW.[212][213] 

 
Η περιφερειακή ενότητα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που κρατάει τα πρωτεία με 

διαφορά από τις υπόλοιπες, είναι ο νομός Ροδόπης με σχεδόν 150 MW ως το τέλος του 2011, 

ενώ ακολουθούν οι νομοί: Έβρου με 71,4 MW και Δράμας με 19,8  MW. Οι νομοί Δράμας, 

Ξάνθης και Καβάλας, όπως φαίνεται και στην εικόνα 3.5 παρακάτω, υστερούν σημαντικά σε 

Αιολικό δυναμικό συγκριτικά με τους πρωτοπόρους, γεγονός που αιτιολογεί την υστέρηση.[141] 

 

 
Εικόνα 3.5: Αιολικό δυναμικό στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.[165] 

Πηγή: Centre of Renewable Energy Sources (CRES) 
 

3.4. Ηλιακή Ενέργεια στην Ελλάδα 
 
Η Ηλιακή Ενέργεια στην Ελλάδα εξαπλώνεται με πολύ υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς τα 

τελευταία χρόνια, κυρίως στο κομμάτι των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι από το έτος 2009 στο 2010 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών 

συστημάτων σχεδόν πενταπλασιάστηκε, από το 2010 στο 2011 τριπλασιάστηκε, ενώ από το 

2011 στο 2012 υπερδιπλασιάστηκε. Ακόμα, τα φωτοβολταϊκά αποτελούν την ατμομηχανή 

των Ανανεώσιμων Πηγών στην Ελλάδα, κατέχοντας το 88% της νέας ισχύος το 2012.[88] 
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3.4.1 Δυναμικό και Παραγωγή Ηλιακής Ενέργειας 
 

Το ηλιακό δυναμικό της Ελλάδας είναι ένα από τα καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί 

με τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες. Η θέση της χώρας, με γεωγραφικό πλάτος γύρω από τις 

37ο (Αθήνα) και θέση μεταξύ 340 και 420 παραλλήλου του βορείου ημισφαιρίου, δίνει ένα 

μεσογειακό ήπιο κλίμα κατάλληλο για συστήματα εκμετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Το μέγιστο μέσο δυναμικό, μετρήσιμο με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 1 KW, εντοπίζεται στα 

Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στις Σποράδες, στα Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, 

στην Αττική, στην νότια Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, στην ανατολική Πελοπόννησο και 

την Δυτική Μακεδονία (εικόνα 3.6). Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται ως 

είναι λογικό, στα βόρεια και συγκεκριμένα στην ανατολική Μακεδονία και στην Θράκη.[142] 

 

 
Εικόνα 3.6: Ηλιακό δυναμικό Ελλάδας, σε μέσες τιμές παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 1 KW.[316] 

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών PVGIS 
 

Το αξιοποιημένο δυναμικό της χώρας, έχει εκτοξευτεί στα τελευταία χρόνια από τα μόλις 

10,3 MW το 2008 (διάγραμμα 3.3) στα 1.536 MW για το 2012 και τα 1.862,5 MW ως τον 

Φεβρουάριο του 2013, δίνοντας στην Ελλάδα την τέταρτη θέση στην Ευρώπη και έβδομη 

διεθνώς στην νέα εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών για το 2012. Στη συμμετοχή στο 

εσωτερικό της χώρας, υπολογίζεται ότι η συνολική παραγωγή από φωτοβολταϊκά, που άγγιξε 

τις 1.700.000.000 κιλοβατώρες, κάλυψε το 3% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια στην 

Ελλάδα για το 2012. Η τάση αυτή δείχνει ότι είναι πολύ πιθανό, μέσα στο 2013 η ισχύς από 

φωτοβολταϊκά συστήματα να ξεπεράσει την Αιολική Ενέργεια για πρώτη φορά.[88][214]  
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Διάγραμμα 3.3: Σύνολο εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα (2012).[88] 

Πηγή: Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών 
 

Αναγάγοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε επιμέρους κατηγορίες, παρατηρείται ότι 

μόλις το 20% περίπου της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σε διασυνδεμένα φωτοβολταϊκά 

στην Ελλάδα για το 2012, αντιστοιχεί σε συνολικά 297 MW και είναι τοποθετημένο σε 

στέγες κατοικιών. Αντίθετα, το ένα τρίτο περίπου του συνόλου της ισχύς από φωτοβολταϊκά 

αντιστοιχεί σε συστήματα ισχύος από 20-250 KW, με το ένα πέμπτο σε ισχύ 250KW-2 MW, 

ενώ η τελευταία και μεγαλύτερη κατηγορία που είναι τα συστήματα με ισχύ μεγαλύτερη των 

2 MW τα οποία φτάνουν στα 198,2 MW καλύπτοντας μόνο το 12%.[88] 

 
Στον επιχειρηματικό και βιομηχανικό τομέα της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα, τα οφέλη 

είναι ανάλογα της ανάπτυξης σε επίπεδο ισχύος, με τις ετήσιες επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά 

συστήματα να έχουν τα περισσότερα από τα τελευταία χρόνια ρυθμούς ανάπτυξης αρκετά 

μεγαλύτερους του 200%. Οι ετήσιες επενδύσεις για το έτος 2011 ήταν 718.000.000 Ευρώ, 

ενώ μέχρι τον Οκτώβριο του 2012, «εκτοξεύτηκαν» στα 1.899.000.000 Ευρώ. Το σύνολο των 

απασχολούμενων στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, υπολογίζεται γύρω στους 4.250.[86][144] 

 
Πίνακας 3.4: Τιμές Πώλησης Παραγόμενης Ενέργειας. MOT= Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος.[254] 

Tariffs (Euro/MWh) 
Διασυνδεμένο Σύστημα 

 
Έτος 

 
Μήνας 

> 100 KW <= 100 KW 

Μη Διασυνδεμένο 
Σύστημα-Νησιά 

Συστήματα σε οικιακές & 
εμπορικές στέγες <=10 kwp 

2012 Αύγ. 180 225 225 250 
2013 Φεβ. 171,90 214,88 214,88 238,75 
2013 Αύγ. 164,16 205,21 205,21 228,01 
2014 Φεβ. 156,78 195,97 195,97 217,75 
2014 Αύγ. 149,72 187,15 187,15 207,95 
Για κάθε έτος ν από  
το 2015 

1,3*ΜΟΤn-
1 

1,4*ΜΟΤn-1 1,4*ΜΟΤn-1 -4,5% ανά εξάμηνο 

Διάρκεια σύμβασης 
αγοραπωλησίας 

 
20 έτη 

 
25 έτη 

Πηγή Στοιχείων: “Invest in Greece” Agency 
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Στην εγχώρια παραγωγή φωτοβολταϊκών για το 2011, ξεχωρίζουν η Exel Group, με έδρα το 

Κιλκίς και παραγωγή φωτοβολταϊκών πλαισίων με ετήσια δυναμικότητα 50 MW, η εταιρία 

Heliosphera με έδρα την Τρίπολη και παραγωγή Thin Film με ετήσια δυναμικότητα 60 MW, 

η Silcio/Piritium, με έδρα την Πάτρα και παραγωγή Cells και φωτοβολταϊκών πλαισίων με 

ετήσια δυναμικότητα 30 και 20 MW αντίστοιχα, η Solar Cells Hellas (Solar Cells, Soltech, 

Admotec) με έδρα την Πάτρα και παραγωγή Wafers, Cells και φωτοβολταϊκών πλαισίων με 

ετήσια δυναμικότητα 80, 80 και 60 MW αντίστοιχα και τέλος η Stel Solar MW με έδρα το 

Κιλκίς και παραγωγή φωτοβολταϊκών πλαισίων με ετήσια δυναμικότητα 10 MW.[86] 

 

3.4.2 Περιφέρειες και Ηλιακή Ενέργεια 
 
Αναλύοντας την κατανομή της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος για το 2012 στην Ελλάδα 

από φωτοβολταϊκά συστήματα στις Περιφέρειες της χώρας (διάγραμμα 3.4), παρατηρείται ότι 

η Πελοπόννησος πρωτοστατεί με το μεγαλύτερο μέρισμα της αγοράς, ενώ η Στερεά Ελλάδα 

και η Δυτική Ελλάδα ακολουθούν. Χαμηλά στην κατάταξη βρίσκονται τα νησιά, η Ήπειρος 

και η Δυτική Μακεδονία. Αντίθετα, στην συνολική εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών 

συστημάτων σε στέγες κατοικιών, τα πρωτεία κατέχει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης με την Πελοπόννησο και την Κεντρική Ελλάδα να ακολουθούν.[171] 

 

 
Διάγραμμα 3.4: Συνολική εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και η επιμέρους 

κατηγορία των οικιακών φωτοβολταϊκών σε στέγες για το έτος 2012 στην Ελλάδα. 
Πηγή: http://www.4green.gr/data/fotovoltaika/news/preview_news/95156.asp 

 
Η Πελοπόννησος, πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών 

συστημάτων, έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 204,6 MW μέχρι το τέλος του 2012. Στα 

πρωτεία, εκτός από το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος, η Πελοπόννησος είναι επίσης 

πρώτη σε όλα τα επιμέρους συστήματα των διαφορετικών κατηγοριών ισχύος (2012), στον 

αριθμό των εν ενεργεία σταθμών παραγωγής και παράλληλα είναι δεύτερη στην συνολική 

ισχύ των οικιακών φωτοβολταϊκών σε στέγες με 48,1 MW ισχύ.[166][171] 
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Ορισμένα φωτοβολταϊκά συστήματα στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου με ισχύ μεγαλύτερη 

των 1,5 MW, βρίσκονται στις θέσεις Ξηροκάμπη (6 MW) του δήμου Σκάλας, Μετόχι (1,993 

MW) του δήμου Γερονθρών, Γοδένα (1,98 MW) του δήμου Σπάρτης, Λύκους (1,974 MW)  

του δήμου Σμύνους, Ζαρκοκάλυβα (1,796 MW) του δήμου Γυθείου στον νομό Λακωνίας. 

Επίσης, αντίστοιχου μεγέθους συστήματα βρίσκονται στην Βιομηχανική Περιοχή Μελιγαλά 

και Καλαμάτας (1,9 MW έκαστο) στο νομό Μεσσηνίας, στην Βιομηχανική Περιοχή 

Τριπόλεως (1,999 MW) του ομώνυμου δήμου στην Αρκαδία, στα Λέκανα (1,997 MW) και 

στο «Ψηλό Κοτρώνι» (1,966 MW) στον δήμο Κουτσοποδίου του νομού Αργολίδος και στην 

τοποθεσία Πάρπα-Ράχη (1,99 MW) του δήμου Σολυγείας στο νομό Κορινθίας κ.α.[141] 

 

 
Εικόνα 3.7: Χάρτες της Πελοποννήσου, με διαχωρισμό νομών και αποδόσεις της Ηλιακής Ενέργειας.[254] 

Πηγή: “Invest in Greece” Agency (Αριστερά), http://www.rhodes.aegean.gr (Δεξιά) 
 

Η Στερεά Ελλάδα, με 174,5 MW εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 

το τέλος του 2012, είναι η δεύτερη σε κατάταξη Περιφέρεια της Ελλάδας στον τομέα αυτό. 

Στα μικρής ισχύος συστήματα (<= 20 KW) υστερεί σημαντικά έναντι πολλών Περιφερειών, 

ενώ όσο μεγαλώνει η ισχύ βελτιώνεται και η θέση στην κατάταξη, φτάνοντας στα συστήματα 

με ισχύ μεγαλύτερη των 2 MW να είναι πολύ κοντά στην πρωτοπόρο Πελοπόννησο. Στα 

φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες οικιών που η κατανομή δεν γίνεται ανά Περιφέρειες 

αλλά σε ευρύτερες περιοχές, η Στερεά Ελλάδα ανήκει στην περιοχή Κεντρικής Ελλάδας, η 

οποία βρίσκεται στην τρίτη σε κατάταξη θέση με 41 MW ισχύ.[166][171] 

 
Σε επίπεδο φωτοβολταϊκών συστημάτων, με ισχύ μεγαλύτερη του 1.5 MW στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας για το 2011, χαρακτηριστικά παραδείγματα εγκαταστάσεων είναι στις 

τοποθεσίες Ρεβένια (7,5 MW), Μπουτάκος (5 MW), Γκουμουράδα (2,97 MW), Κόνιζος 

(1,998 MW), Δημοσιά Αμπελοχωρίου (1,992 MW) και Σπηθάρι (1,972 MW) στο δήμο 

Θηβαίων του νομού Βοιωτίας. Στον ίδιο νομό, ορισμένα αντιστοίχου μεγέθους συστήματα, 

βρίσκονται στις τοποθεσίες Σαμάρα (3,994 MW) του δήμου Πλαταιών, στην θέση Μπορδόσα 

(1,997 MW) του δήμου Θίσβης, στο Βελούδι (1,964 MW) του δήμου Δερβενοχωρίου κ.α.[141] 
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 Εικόνα 3.8: Χάρτες της Στερεάς Ελλάδας, με διαχωρισμό νομών και αποδόσεις της Ηλιακής Ενέργειας.[254] 

Πηγή: “Invest in Greece” Agency  
 

Η Δυτική Ελλάδα, είναι τρίτη σε κατάταξη Περιφέρεια της Ελλάδας στην εγκατεστημένη 

ισχύ από φωτοβολταϊκά συστήματα, ως το τέλος του 2012 με 139 MW. Στα μικρής ισχύος 

συστήματα (<= 20 KW) βρίσκεται στην δεύτερη σε κατάταξη θέση, ενώ στα μεγάλα που 

είναι άνω το 2 MW στην τρίτη θέση. Στα ενδιάμεσης ισχύος φωτοβολταϊκά συστήματα 

βρίσκεται στην πέμπτη θέση, ενώ για τα συστήματα που εγκαθίστανται σε στέγες οικιών η 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αφομοιωθεί πλήρως από άλλες περιοχές (Κεντρική 

Ελλάδα) και έτσι δεν υπάρχει καταγραφή της ισχύος και κατ’ επέκταση και κατάταξη.[166][171] 

 
Ανεξάρτητα από την τρέχουσα κατάσταση και κατάταξη στο τοπίο των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων, μια ανάλυση της έτοιμης προς λειτουργία ισχύος Ηλιακής Ενέργειας των 

Περιφερειών της Ελλάδας για μετά το 2012, δείχνει ότι η μεγαλύτερη ανάπτυξη και με 

αρκετή διαφορά, προβλέπεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με την πρωτοπόρο 

Πελοπόννησο να βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Αττικής, βρίσκονται στις επόμενες 

θέσεις, με σειρά αντίστοιχη με αυτή στην συνολική εγκατεστημένη ισχύ, εκτός μόνο από την 

Κεντρική Μακεδονία.[172] 

 

 
Διάγραμμα 3.5: Σύνολο έτοιμης προς λειτουργία, αδειοδοτημένης ισχύος Ηλιακής Ενέργειας, σε  

Περιφέρειες στην Ελλάδα (2012) (MW).[172] 
Πηγή Στοιχείων: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  
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3.5 Υδραυλική Ενέργεια στην Ελλάδα 
 
Η Υδραυλική Ενέργεια στην Ελλάδα, λόγω του ως επί το πλείστον έντονου ανάγλυφου που 

κυριαρχεί σε όλη την επικράτεια της χώρας και κυρίως στο βορειοδυτικό της τμήμα, έχει 

αρκετά μεγάλο, οικονομικά εκμεταλλεύσιμο, δυναμικό, το οποίο υπολογίζεται ότι ανέρχεται 

περίπου στις 80 TWh. Μέχρι και σήμερα, το ποσοστό αξιοποίησης του δυναμικού αυτού 

είναι γύρω στο 40% προερχόμενο από 16 μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα και αρκετά μικρά, τα 

οποία είναι όλα υπό την λειτουργία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), με τους 

ιδιώτες επενδυτές να μην μετέχουν ακόμα στην παραγωγή.[5][167] 

 

3.5.1 Δυναμικό και Παραγωγή Υδραυλικής Ενέργειας 
 
Η Ελλάδα λόγω του ότι είναι μια αρκετά ορεινή χώρα, έχει πλούσιο δυναμικό υδατοπτώσεων 

εξαιτίας της διαμόρφωσης των λεκανών απορροής, αλλά και των αρκετών βροχοπτώσεων, 

δημιουργώντας ένα αξιόλογο δυναμικό Υδραυλικής Ενέργειας, ικανό για αρκετά σημαντική 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως φαίνεται στους χάρτες της εικόνας 3.9, οι εν ενεργεία 

και οι εν εγκαταστάσει, καθώς και οι περιοχές επενδυτικού ενδιαφέροντος, για μεγάλης και 

μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικούς σταθμούς αντίστοιχα, συσσωρεύονται κυρίως στην Δυτική 

Ελλάδα όπου οι ετήσιες βροχοπτώσεις είναι γύρω στα 260 εκατοστά. Οι τοποθεσίες, στις 

οποίες η βροχόπτωση παίρνει τις μεγαλύτερες τιμές βρίσκονται στους νομούς: Ιωαννίνων, 

Γρεβενών,  Τρικάλων, Άρτας, Καρδίτσας, Ευρυτανίας, Φωκίδας και Αχαΐας.[158][167] 

 

 
Εικόνα 3.9: Χάρτες Ελλάδας: Ετήσια Βροχόπτωση-Στάδια υλοποίησης και κατανομή επενδυτικού 

ενδιαφέροντος για μικρά υδροηλεκτρικά έργα.[158][174] 
Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας- Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 2010 
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Αξιοποιώντας ένα μέρος από αυτό το υδραυλικό δυναμικό της Ελλάδας, η συνολική 

εγκατεστημένη υδροηλεκτρική ισχύς για το 2010 έφτασε τα 3,060 GW, τα οποία 

αντιστοιχούν περίπου στο 22% της συνολικής ισχύος του διασυνδεμένου δικτύου, με την 

μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας να φτάνει τις 5.000.000 κιλοβατώρες. Ο διαθέσιμος 

ωφέλιμος όγκος όλων των ταμιευτήρων της χώρας από τους μεγάλους υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς ως και το τέλος του 2010, είναι 5.300.000.000 κυβικά μέτρα. Το 30% αυτού του 

όγκου διατίθεται για άλλες χρήσεις, με την συνολική ισχύ και τον όγκο ταμιευτήρων των 

μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικών σταθμών, να μην αναμένεται να αλλάξει σημαντικά 

σύντομα, καθώς δεν προγραμματίζονται άλλα μεγάλα έργα από την ΔΕΗ ή από ιδιώτες.[5] 

 

 
Διάγραμμα 3.6: Υδροηλεκτρική ισχύς και παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια (2010).[158] 

Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας 
 

Αντίθετα με τα μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικά εργοστάσια, οι μικροί σταθμοί, που μέχρι 

το 2013 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς τους έφτανε μόλις τα 218 MW, έχουν αρκετές 

εκκρεμείς αιτήσεις για νέους σταθμούς οι οποίες βρίσκονται στα διάφορα διαδικαστικά 

στάδια. Έτσι προβλέπεται αύξηση της ισχύος στα επόμενα χρόνια, η οποία όμως, καθότι ως 

μικρής κλίμακας σταθμοί θεωρούνται αυτοί που έχουν ισχύ κάτω από 10 MW, δεν 

αναμένεται να είναι μεγάλης έκτασης η ετήσια αύξηση.[166][167] 

 
Τα τελευταία χρόνια οι ετήσιες επενδύσεις στους μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς, είναι έντονα πτωτικές, φτάνοντας από τα 132 εκατομμύρια το 2008 που ήταν η 

χρονιά ρεκόρ, στα 51 το 2009, στα 30 το 2010, στα 18 το 2011 και προσφάτως τα 16 

εκατομμύρια Ευρώ για το 2012. Σύμφωνα με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), το έτος 

2010 η τιμή της υδροηλεκτρικής ισχύος βρισκόταν στα 0,08785 ευρώ ανά κιλοβατώρα, τιμή 

ακριβώς ίδια με την Αιολική Ενέργεια και πέντε φορές μικρότερη από την Ηλιακή. Η τιμή 

αυτή, για το έτος 2006 ανέρχονταν στα 0,073 ευρώ ανά κιλοβατώρα.[119][144] 
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3.5.2 Περιφέρειες και Υδραυλική Ενέργεια 
 

Αναλύοντας την Υδραυλική Ενέργεια ανά υδάτινο διαμέρισμα της χώρας (πίνακας 3.3), 

γίνεται ορατή η δυναμικότητα στο κεντροδυτικό τμήμα της Ελλάδας, με το οικονομικά 

αξιοποιήσιμο υδροδυναμικό να είναι 4.830 GWh/y για την Ήπειρο, 4.200 GWh/y για τη 

Δυτική Στερεά Ελλάδα, 1.670 GWh/y για τη Δυτική Μακεδονία, 1.260 GWh/y για τη Δυτική 

Πελοπόννησο, 1.110 GWh/y για την Θράκη, με το σύνολο όλης της επικράτειας να φτάνει τις 

15.600 GWh/y. Το συνολικό, τεχνικά αξιοποιήσιμο υδροδυναμικό, είναι αρκετά μεγαλύτερο 

από αυτό, που με την σύγχρονη τεχνολογία αξίζει οικονομικά να αξιοποιηθεί, φτάνοντας τις 

συνολικά 20.680 GWh/y (πίνακας 3.5).[19] 

 
Πίνακας 3.5: Υδροδυναμικό ανά Υδάτινο Διαμέρισμα της Ελλάδας.[19] 

 
Πηγή: Παπαντώνης, Δ. Ε., 2001. Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα. 

 

Στην πράξη, η εγκατεστημένη υδροϊσχύς, διαχρονικά τοποθετήθηκε στο ίδιο ακριβώς άξονα 

με το εκτιμώμενο υδροδυναμικό. Οι 16 μεγάλης κλίμακας  υδροηλεκτρικοί σταθμοί που 

έχουν εγκατασταθεί και βρίσκονται διάσπαρτα στις Περιφέρειες τις Ελλάδας είναι: Λούρος 

(1954), Άγρας (1954), Λάδωνας (1955), Πλαστήρας (1960), Κρεμαστά (1966), Καστράκι 

(1969), Εδεσσαίος (1969), Πολύφυτο (1974), Πουρνάρι (1981), Ασώματα (1985), Σφηκιά 

(1985), Στράτος (1989), Πηγές Αώου (1990), Θησαυρός (1997), Πουρνάρι ΙΙ (1999), 

Πλατανόβρυση (1999). Οι σταθμοί αυτοί, εκμεταλλεύονται την κινητική ενέργεια των 

ποταμών: Αχελώος, Αλιάκμονας, Άως, Άραχθος, Λούρος, Νέστος, Λάδωνας, Υδραγωγείο 

Μόρνου,  Γλαύκος κ.α. Παρότι η δημιουργία νέων σταθμών τέτοιας κλίμακας έχει παγώσει, 

υπάρχουν 6 σταθμοί στο στάδιο της κατασκευής (Ιλαρίωνας, Συκιά, Πευκόφυτο, Μεσοχώρα, 
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Τέμενος, Μετσοβίτικος) ενώ στο στάδιο της μελέτης για τοποθεσίες με προοπτικές για το 

μέλλον, υπάρχουν έργα συνολικής προβλεπόμενης ισχύος 2 GW.[167] 

 

 
Εικόνα 3.10:Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί Κρεμαστών και Καστρακίου (Στερεά Ελλάδα).[138] 

Πηγή: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΔΕΗ 
 

Στους μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ο αριθμός των εγκαταστάσεων και το 

πλήθος των μονάδων είναι πολύ μεγαλύτερο από τα περιορισμένα μεγάλα υδροηλεκτρικά, 

κάτι που οδηγεί σε μεγαλύτερη διασπορά στην Ελληνική επικράτεια. Η Περιφέρεια με την 

μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς αυτής της κατηγορίας είναι  

αυτή της Κεντρικής Μακεδονίας, με την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα να ακολουθούν. Πιο 

πίσω στην κατάταξη βρίσκονται οι Περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου κ.α.[166] 

 
Η Κεντρική Μακεδονία, πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα σε εγκατεστημένη υδροϊσχύ από 

μικρής κλίμακας σταθμούς, με 49 MW σε λειτουργία ως το τέλος του 2012, έχει ενεργές 

εγκαταστάσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες εκτός του νομού Χαλκιδικής. Η 

περιφερειακή ενότητα με την μεγαλύτερη υδροϊσχύ, είναι ο νομός Ημαθίας με 15,779 MW, 

με εγκαταστάσεις στους δήμους Αποστόλου Παύλου (10,8 MW), Βέροιας (3,29 MW) και 

Νάουσας (1,689 MW). Δεύτερη μεγαλύτερη περιφερειακή ενότητα, αρκετά κοντά όμως με 

την πρώτη, είναι ο νομός Πέλλας με 15,246 MW με εγκαταστάσεις στους δήμους Αριδαίας 

(11,157 MW), Εξαπλάτανου (3,379 MW) και Βεγορίτιδας (0,71 MW).[141][166] 

 
Αρκετά πιο πίσω από τις δύο πρώτες περιφερειακές ενότητες, βρίσκεται με 8,208 MW 

εγκατεστημένης υδροϊσχύος, ο νομός Σερρών, με εγκαταστάσεις στους δήμους Ηράκλειας (5 

MW), Σερρών (1,8 MW) και Αγκίστρου (1,408 MW). Αμέσως μετά ακολουθούν ο νομός  

Θεσσαλονίκης με 6,6 MW στο δήμο Χαλκηδόνος, ο νομός  Κιλκίς με 1,53 MW στον δήμο 

Γουμένισσας και ο νομός Πιερίας με 1,14 MW εγκατεστημένα στον δήμο Πιερίων.[141] 
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Η Ήπειρος είναι η δεύτερη σε κατάταξη Περιφέρεια της Ελλάδας στην εγκατεστημένη 

υδροϊσχύ από μικρής κλίμακας σταθμούς, με συνολική εν ενεργεία ισχύ που φτάνει τα 48 

MW ως και το τέλος του 2012. Σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων, τα πρωτεία της Ηπείρου 

κατέχει ο νομός Ιωαννίνων, με 25,65 MW στο σύνολο, τα οποία επιμερίζονται στους δήμους: 

Ευρυμένων (14,8 MW), Κόνιτσας (2,255 MW), Παμβώτιδας (2,1 MW),  Δίστρατου (1,935 

MW), Τύμφης (1,56 MW), Εγνατίας (0,99 MW), Μετσόβου (0,97 MW), Βαθυπέδου (0,94 

MW) και Κατσαναχωρίων (0,1 MW). Με σημαντικά χαμηλότερη ισχύ, ακολουθούν οι 

εγκαταστάσεις στον δήμο Φιλιππιάδος (10,3 MW) για τον νομό Πρεβέζης, στους δήμους 

Κεντρικών Τζουμέρκων (4 MW) και Άγναντων (2,92 MW) για τον νομό Άρτας, καθώς και 

στον δήμος Φιλιατών (4,2 MW) του δήμου Θεσπρωτίας.[141][166] 

 
Η Δυτική Ελλάδα, είναι η τρίτη σε σειρά Περιφέρεια της χώρας, με συνολική 

εγκατεστημένη υδροϊσχύ από μικρούς σταθμούς, που φτάνει τα 42 MW μέχρι το 2012. Η 

περιφερειακή ενότητα της Αχαΐας με 18,135 MW έχει την πρωτοκαθεδρία στον κλάδο με την 

υδροϊσχύ να παράγεται από τους δήμους Πατρών (9,2 MW), Αιγίου (3,615 MW), Ακράτας 

(2,82 MW), Κλειτορίας (1,3 MW) και Φαρρών (1,2 MW). Δεύτερη Περιφέρεια αντίστοιχης 

παραγωγής, είναι ο νομός Αιτωλοακαρνανίας με 16,35 MW τα οποία είναι εγκατεστημένα 

στους δήμους Ινάχου και Ασπροποτάμου (8,5 MW), Στράτου (6,2 MW), Αγρινίου (0,83 

MW) και Πλατάνου (0,82 MW), ενώ ακολουθεί ο νομός Ηλείας με 7,894 MW τα οποία είναι 

τοποθετημένα στους δήμους: Αρχαίας Ολυμπίας (6,594 MW) και Λάμπεια (1,3 MW).[141][166] 

 
Τέλος, οι Περιφέρειες με συνολική εγκατεστημένη υδροϊσχύ μεγαλύτερη του φράγματος των 

10 MW ως και το τέλος του 2012, είναι η Στερεά Ελλάδα με 33 MW και η οποία έχει 

παράλληλα αρκετά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 31 

MW, η Θεσσαλία με 27 MW και η Δυτική Μακεδονία με μόλις 11 MW.[166] 

 
Διάγραμμα 3.7: Υδροϊσχύς έτοιμη προς λειτουργία σε Περιφέρειες της Ελλάδας (2012).[172] 

Πηγή Στοιχείων: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  
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3.6 Γεωθερμική Ενέργεια στην Ελλάδα 
 
Η Ελλάδα λόγω συγκεκριμένων γεωλογικών συνθηκών, έχει ένα πολύ σημαντικό γεωθερμικό 

δυναμικό χαμηλής ενθαλπίας. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 

(ΙΓΜΕ) σύμφωνα με έρευνες εκτιμά ότι τα συνολικά αποθέματα του δυναμικού αυτού της 

χώρας, αντιστοιχούν σε 200.000 τόνους Ισοδύναμου Πετρελαίου (Τ.Ι.Π) τον χρόνο. Σήμερα η 

αξιοποίηση περιορίζεται μόνο σε θερμικές χρήσεις όπως τη θέρμανση θερμοκηπίων, ενώ έχει 

υπολογιστεί ότι υπάρχουν αξιόλογες δυνατότητες για αξιοποίηση του γεωθερμικού 

δυναμικού στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής.[137] 

 

3.6.1 Δυναμικό και Παραγωγή Γεωθερμικής Ενέργειας 
 
Το γεωθερμικό δυναμικό της Ελλάδας έχει οικονομικά αξιοποιήσιμες δυνατότητες σε πολλές 

περιοχές της χωράς, με τα πεδία υψηλών θερμοκρασιών (μεγαλύτερα των 130οC) να 

βρίσκονται στο ηφαιστειακό τόξο του Νότιου Αιγαίου και με τα σημαντικότερα να 

εντοπίζονται στην Μήλο και στην Νίσυρο. Ακόμα σημαντικές δυνατότητες εντοπίζονται στη 

ν. Κω, στην ν. Πολύαιγο, στην ν. Γυαλί, στην ν. Σαμοθράκη, στην Βόρεια Εύβοια, στην ν. 

Λέσβο, στην ν. Κίμωλο κ.α. Στις συγκεκριμένες περιοχές, μαζί με μερικές ακόμα πιο 

περιορισμένων προοπτικών όμως, που είναι διάσπαρτες στην ηπειρωτική Ελλάδα, έχουν 

εγκατασταθεί αρκετές θερμικές εφαρμογές (ιχθυοκαλλιέργειες, Λουτρά, Θερμοκήπια), όπως 

φαίνεται και στον αριστερό χάρτη της εικόνας 3.11.[137] 

 

 

Εικόνα 3.11: Εκτίμηση του γεωθερμικού δυναμικού ανά κατηγορία και εφαρμογή στην Ελλάδα.[137][165] 
Πηγή: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας- Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
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Το εκτιμώμενο πιθανό γεωθερμικό δυναμικό ολόκληρης της χώρας, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υπολογίζεται ότι μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο ακόμα και από τα 500 MW, με τα 170 MW εξ’ αυτών να προέρχονται μόνο από 

τα νησιά της Μήλου και της Νισύρου. Στην Μήλο συγκεκριμένα την περίοδο 1985-1989 

λειτούργησε μια πειραματική μονάδα 2 MW για την παραγωγή ηλεκτρισμού από την 

γεωθερμία, η οποία όμως μετά από αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας οδηγήθηκε σε παύση 

λειτουργίας.[137] 

 

3.6.2 Περιφέρειες και Γεωθερμική Ενέργεια 
 

Αναλύοντας την κατανομή του γεωθερμικού δυναμικού και της ποιότητας των αντίστοιχων 

γεωλογικών σχηματισμών στην Ελληνική επικράτεια, όπως φαίνεται και στην εικόνα 3.11 

στην προηγούμενη σελίδα, είναι εμφανές ότι η Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Βορείου 

Αιγαίου πρωτοστατούν. Αξιοσημείωτη ποιότητα γεωθερμίας επίσης, καταγράφεται ακόμα 

στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης, καθώς και της 

Στερεάς Ελλάδας με κυρίαρχη περιοχή την Βόρεια Εύβοια.[168] 

 

 
Εικόνα 3.12: Γεωθερμικό δυναμικό και δομή, στις νήσους Μήλος (αριστερά) και Νίσυρος (Δεξιά).[168] 

Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εκτός των θερμικών εφαρμογών, έχει τις μεγαλύτερες 

δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρισμού με την αξιοποίηση της γεωθερμίας από οποιαδήποτε 

άλλη περιοχή της χώρας. Η Μήλος με 5 συνολικά γεωτρήσεις που έγιναν την περίοδο 1975-

1981 σε βάθος 1-1,4 km και 150 MW εκτιμώμενο γεωθερμικό δυναμικό, έχει τις μεγαλύτερες 

προοπτικές αξιοποίησης στην ευρύτερη περιοχή, με την Νίσυρο να ακολουθεί.[168] 
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Η Μήλος έχει θερμοκρασία ρευστού που φτάνει τους 350ο C, πίεση ατμού περίπου στα 20 

bar, καθώς και διαφορετικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, όπως φαίνεται και στα αριστερά 

της εικόνας 3.2, κατάλληλους για την αξιοποίηση της γεωθερμίας,. Στο νησί υπάρχουν δύο 

ανενεργά ηφαίστεια, της Φυρίπλακας και του Τράχηλα, ενώ ατμίδες (πηγές αερίων) με τιμές 

θερμοκρασίας μεγαλύτερες των 100ο C, συναντώνται σε διάφορες περιοχές, όπως η Αγία 

Κυριακή, ο Αδάμαντας, οι Πυρωμένες κ.α. Στην ευρύτερη περιοχή της Μήλου συναντώνται 

επίσης ατμίδες και σε υποθαλάσσιες περιοχές, όπως είναι το Παλιοχώρι, η Κάναβα, το Ριβάρι 

κ.α., αλλά και θερμές πηγές όπως στα Μαντράκια με θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C.[1] 

  
Η Νίσυρος είναι ένα νησί με έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα, με τον μεγαλύτερο εκ των 

κρατήρων της να είναι ο «Στέφανος» και την πιο πρόσφατη υδροθερμική έκρηξη στην 

περιοχή να είναι περισσότερο από ένα αιώνα πριν. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που 

συνδέονται άμεσα με την γεωθερμία, βρίσκονται στο εσωτερικό του νησιού, όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 3.2 στην προηγούμενη σελίδα, με ορισμένες θερμές πηγές μόνο να είναι στα 

παράλια. Το συνολικό δυναμικό της Νισύρου εκτιμάται ότι φτάνει τα συνολικά 40 MW, όταν 

η τοπική ζήτηση είναι μόλις 5 MW, ενώ σε επίπεδο άμεσων θερμικών εφαρμογών, υπάρχουν 

άφθονες θερμές πηγές, όπως αυτή της Θερμιανής, των Λουτρών κ.α.[1][168] 

 
Η Σαντορίνη είναι ένα ακόμα νησί των Κυκλάδων με έντονη γεωθερμική δραστηριότητα, η 

οποία όπως φαίνεται και στον χάρτη στα αριστερά της εικόνας 3.13 που βρίσκεται παρακάτω, 

συγκεντρώνεται περιμετρικά στα παράλια του κρατήρα (Θήρα, Θηρασιά), όπως και στα 

μικρά νησιά που βρίσκονται στο κέντρο (Νήσος Νέα Καμένη, Νήσος Παλαιά Καμένη). 

Γεωθερμικές γεωτρήσεις σε βάθος μικρότερο των 500 μέτρων, υπολογίζεται ότι δίνουν 

θερμοκρασίες μέχρι 65ο C, με ατμίδες που ξεπερνούν ακόμα και τους 100ο C.[1] 

 

 
Εικόνα 3.13: Γεωθερμικό δυναμικό και δομή, στις νήσους Σαντορίνη (αριστερά) και Λέσβο (Δεξιά).[168] 

Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
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Η Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου, είναι η δεύτερη περιοχή της Ελλάδας στο εκτιμώμενο 

γεωθερμικό δυναμικό, με το μεγαλύτερο τμήμα του να βρίσκεται στην νήσο Λέσβο και 

δευτερευόντως στην νήσο Χίο. Στην νήσο Λέσβο, όπως φαίνεται και στην εικόνα 3.4 στην 

προηγούμενη σελίδα, υπάρχει σε μεγάλο τμήμα του νησιού Γεωθερμική δραστηριότητα, με 

ηφαιστειογενή πετρώματα κυρίως στο βόρειο και δυτικό τμήμα, με αρκετές θερμές πηγές που 

εντοπίζονται στις περιοχές Στύψη, Άργενος, Θέρμη, Λεσβάρι, Πολυχνίτος κ.α. Το βάθος των 

γεωθερμικών γεωτρήσεων είναι από 0,2 ως 1,4 χιλιόμετρα με θερμοκρασίες που φτάνουν 

μέχρι και τους 90ο C,ενώ η τοπική ζήτηση ενέργειας υπολογίζεται στα μόλις 50 MW.[168] 

 
Η νήσος Χίος, όπως φαίνεται και στην εικόνα 3.14 παρακάτω, έχει γεωθερμική 

δραστηριότητα σε σχεδόν σε όλο το εύρος του νησιού, με θερμές πηγές να βρίσκονται στις 

περιοχές Αγιάσματα με θερμοκρασίες από 150 ως 245ο C, Αγία Μαρκέλλα από 140 ως 215ο 

C, καθώς και η υπόθερμη πηγή στα νότια της πόλης της Χίου, ενώ στην γεωθερμική 

γεώτρηση στην περιοχή Νένητα, που έφτασε σε βάθος μικρότερο των 500 μέτρων, η 

θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 150 ως και 210ο C.[168] 

 

 
Εικόνα 3.14: Γεωθερμικό δυναμικό και δομή, στις νήσους Χίο (αριστερά) και Σαμοθράκη (Δεξιά).[168] 

Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
 

Οι Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

είναι οι Περιφέρειες με το μεγαλύτερο εκτιμώμενο δυναμικό στο χερσαίο τμήμα της 

Ελλάδας. Γεωθερμική δραστηριότητα εντοπίζεται στο νότιο τμήμα της Θράκης κυρίως, στην 

Σαμοθράκη και σε διάσπαρτες περιοχές της Μακεδονίας. Στην περιοχή της Θράκης, όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 3.15 στην επόμενη σελίδα, γεωθερμική δραστηριότητα εντοπίζεται 

στην ευρύτερη περιοχή της Λεκάνης της Αλεξανδρούπολης, στο Αριστηνό, στο Τυχερό, την 

Τραινούπολη κ.α., καθώς και πιο δυτικά στις Σάππες, στην Λεκάνη Ξάνθης-Κομοτηνής κ.α., 

ενώ στη Σαμοθράκη υπάρχουν θερμές πηγές και γεωθερμική γεώτρηση στα Θερμά.[168] 
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Εικόνα 3.15: Γεωθερμικό δυναμικό και δομή, στις νήσους Σαντορίνη (αριστερά) και Λέσβο (Δεξιά).[168] 

Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
 
Στο ανατολικό τμήμα της Μακεδονίας, γεωθερμική δραστηριότητα εντοπίζεται στην Λεκάνη 

Δέλτα Νέστου, με γεωτρήσεις στην Χρυσούπολη (80-120ο C) και το Νέο Εράσμιο (160-210ο  

C), ενώ αρκετές θερμές πηγές βρίσκονται στο βορειοανατολικό, τμήμα κοντά στα σύνορα με 

τη Βουλγαρία (εικόνα 3.2 αριστερά). Στην Κεντρική Μακεδονία, πολλά γεωθερμικά πεδία 

χαμηλής ενθαλπίας έχουν εντοπιστεί σε πολλές περιοχές όπως στη Λεκάνη Στρυμόνα 

(Νιγρίτα, Άγκιστρο, Σιδηρόκαστρο κ.α.), στη Λεκάνη Μυγδονιάς (Λαγκαδάς, Απολλωνία 

κ.α.), στη Χερσόνησο της Χαλκιδικής (Ελαιοχώρια, Σάνη κ.α.) και στη Λεκάνη της 

Θεσσαλονίκης (Αλεξάνδρεια κ.α.).[137] 

 

3.7 Ενέργεια Βιομάζας στην Ελλάδα 
 
Η Ενέργεια από Βιομάζα στην Ελλάδα, βρίσκεται στην τελευταία θέση στην κατάταξη των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της χώρας ως προς την εγκατεστημένη ισχύ, μπροστά μόνο 

από την γεωθερμία, η οποία όμως είναι προς το παρόν σε σχεδόν μηδενικό επίπεδο. Παρ’ όλα 

αυτά, οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου της βιομάζας, φαίνονται αρκετά ευοίωνες λόγω 

του σημαντικού αλλά και άμεσα διαθέσιμου εν μέρει δυναμικού, κυρίως από υπολείμματα 

γεωργικών καλλιεργειών και δασικών υπολειμμάτων υλοτομίας.[118][166] 

 

3.7.1 Δυναμικό και Παραγωγή Ενέργειας Βιομάζας 
 
Το δυναμικό της Ελλάδας στην Ενέργεια από Βιομάζα, εκτιμάται ότι είναι αρκετά σημαντικό 

με προοπτικές που μόνο από τις ενεργειακές καλλιέργειες αρκούν για την κάλυψη του 30 με 

40% της ετήσιας κατανάλωσης πετρελαίου της χώρας. Σημαντικό κομμάτι στον τομέα της 

βιομάζας μπορούν να αποτελέσουν ακόμη τα υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών και 

υλοτομίας, το βιοαέριο ΧΥΤΑ, τα βιοκαύσιμα και τα κτηνοτροφικά και αστικά απόβλητα.[118] 
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Στο κομμάτι των γεωργικών υπολειμμάτων στην Ελλάδα, όπως φαίνεται και στον αριστερό 

χάρτη της εικόνας 3.16 παρακάτω, το μέγιστο δυναμικό επιτυγχάνεται στους νομούς 

Λάρισας, με την Φθιώτιδα δεύτερη και τους νομούς Ηλείας, Μεσσηνίας, Βοιωτίας, 

Καρδίτσας, Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Έβρου να ακολουθούν. Όσον 

αφορά τα κτηνοτροφικά απόβλητα στην ελληνική επικράτεια, (κεντρικός χάρτης, εικόνα 

3.16), τα σκήπτρα παίρνουν οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τους νομούς Εύβοιας, 

Λάρισας, Ημαθίας και Ιωαννίνων να ακολουθούν.[181] 

 

 
Εικόνα 3.16: Αριστερά: Γεωργικά υπολείμματα - Κέντρο: Ζωικά απόβλητα - Δεξιά: Εκτίμηση της 
κατανομής των πιθανών εγκαταστάσεων για αξιοποίηση στερεής βιομάζας στην Ελλάδα.[181] 

Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
 

Ο συνολικός όγκος των τρεχόντων υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών, κυρίως από 

σιτηρά, καπνό, βαμβάκι, κλήματα, ηλίανθο κ.α. υπολογίζεται στους περίπου 7.500.000 

τόνους, ενώ αντίστοιχα των δασικών υπολειμμάτων (κλαδιά, φλοιοί κ.α.) στους περίπου 

2.700.000 τόνους. Σε ενεργειακή αντιστοιχία, τα ετήσια γεωργικά μαζί με τα δασικά 

υπολείμματα υπολογίζονται στα περίπου 3.000.000 με 4.000.000 ΤΙΠ, με τα πρώτα να 

εκτιμάται ότι σε περίπτωση αξιοποίησης για ηλεκτροπαραγωγή και παραγωγή θερμικής 

ενέργειας, θα έφταναν ακόμα και τις 27.700.000.000 κιλοβατώρες.[118] 

 
Σε επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής, από το σύνολο του δυναμικού της χώρας, έχει  αξιοποιηθεί 

και εγκατασταθεί ισχύς μόλις 45 MW, κυρίως από μονάδες βιοαερίου ΧΥΤΑ. Η βασική 

αξιοποίηση της βιομάζας στην Ελλάδα, παραμένει η θερμική εφαρμογή σε θερμοκήπια, 

ελαιουργεία, για συμπαραγωγή και στην παράγωγη βιοντίζελ κ.α., με την τελική κατανάλωση 

ως προς το σύνολο της ενέργειας, να κατατάσσει την χώρα μας στην 19η θέση στο σύνολο και 

στην 17η στα βιοκαύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 μελών. Η συνολική εγκατεστημένη 

ισχύς κάθε μορφής αξιοποίησης της βιομάζας, εκτιμάται στο διάγραμμα 3.8 της επόμενης 

σελίδας, ενώ υπολογίζεται η ετήσια παραγωγή σημαντικών κατηγοριών βιομάζας.[118][217] 
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Διάγραμμα 3.8: Σύνολο εγκατεστημένης ισχύος όλων των τύπων βιομάζας (GW) και κατανομή της ετήσιας 

παραγωγής βιομάζας, ανά κατηγορία αγροτικού υπολείμματος.[181][217] 
Πηγή: energici.com- Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 

3.7.2 Περιφέρειες και Ενέργεια Βιομάζας 
 
Αναλύοντας την Ενέργεια από Βιομάζα στις επιμέρους Περιφέρειες της Ελλάδας (πίνακας 

3.6), γίνεται ορατή η τρέχουσα κατάσταση αλλά και η τάση σε ορισμένες Περιφέρειες για 

ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Εγκαταστάσεις με άδεια Λειτουργίας βρίσκονται μόνο στις 

Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης, ενώ στα πρώιμα 

στάδια των αιτήσεων υπάρχει δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Από την 

συνολική ισχύ των 338,15 MW εκ των αδειών που η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει 

αδειοδοτήσει για παραγωγή, υπολογίζεται ότι οι υπαγόμενοι σταθμοί αερίου επιμερίζονται σε 

7 άδειες για πηγή από βιολογικό καθαρισμό, 7 από ΧΥΤΑ, 20 από κτηνοτροφικά και 

αγροτικά υπολείμματα και τέλος 3 άδειες μόνο από αγροτικά υπολείμματα.[182] 

 
Πίνακας 3.6: Στατιστικά στοιχεία βιομάζας ανά Περιφέρεια της Ελλάδας.[172] 

Με Άδεια 
Λειτουργίας 

Με Άδεια 
εγκατάστασης 

Με ΕΠΟ Με Άδεια 
Παραγωγής 

Με αίτηση Άδειας 
Παραγωγής 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πλήθος Σύνολο 
Ισχύος 
(MW) 

Πλήθος Σύνολο 
Ισχύος 
(MW) 

Πλήθος Σύνολο 
Ισχύος 
(MW) 

Πλήθος Σύνολο 
Ισχύος 
(MW) 

Πλήθος Σύνολο 
Ισχύος 
(MW) 

Ανατολική 
Μακ. & Θράκη 

0 0,0 1 9,5 0 0,0 2 11,7 13 353,2 

Αττική 3 34,7 1 9,7 0 0,0 4 37,7 9 131,7 
Βόρειο Αιγαίο 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 
Δυτική Ελλάδα 0 0,0 2 3,6 0 0,0 3 7,0 11 234,3 

Δυτική Μακεδ. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 6 29,0 
Ήπειρος 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 21,6 12 52,0 
Θεσσαλία 3 2,7 0 0,0 0 0,0 20 170,9 36 354,6 
Ιονίων Νήσων 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 6,9 
Κεντρική Μακ. 3 11,6 3 1,6 0 0,0 8 17,8 25 146,3 
Κρήτη 1 0,2 0 0,0 0 0,0 2 0,4 6 24,2 
Νότιο Αιγαίο 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 
Πελοπόννησος 0 0,0 0 0,0 1 5,0 4 41,2 13 104,2 
Στερεά Ελλάδα 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,6 11 70,1 
ΣΥΝΟΛΟ  10 49,046 7 24,402 1 5,0 53 338,18 147 1532 

Πηγή Στοιχείων: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ 

Καρατσώρης Φοίβος                                                                                                                                                                   108



Η Εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα 

Η Περιφέρεια Αττικής, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ βιομάζας ως και το τέλος του 2012 

που φτάνει τα 34,7 MW, είναι η πρώτη Περιφέρεια της Ελλάδας με αρκετή διαφορά από τη 

δεύτερη στον ενεργειακό αυτό τομέα. Το μεγαλύτερο τμήμα της ισχύος αυτής, βρίσκεται 

εγκατεστημένο στην τοποθεσία Σκαλιστήρι του δήμου Λιοσίων (22,5 MW), καθώς και στην 

τοποθεσία Κ.Ε.Λ Ψυττάλιας του δήμου Κερατσινίου (11,4 MW), η οποία εγκαταστάθηκε και 

αξιοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας 

(ΕΥΔΑΠ). Με βάση τις εγκαταστάσεις που δεν είναι συνδεμένες ακόμα, αλλά βρίσκονται 

παράλληλα στα πρώτα στάδια, η Περιφέρεια Αττικής υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα συνολικά 

131,7 MW μόλις μπουν σε πλήρη λειτουργία.[141][182] 

 
Η Κεντρική Μακεδονία είναι η δεύτερη σε σειρά κατάταξης Περιφέρεια της Ελλάδας στην 

συνολική εγκατεστημένη ισχύ βιομάζας, με 11,6 MW ως το τέλος του 2012. Η ισχύς αυτή 

είναι εγκατεστημένη σχεδόν εξολοκλήρου στον νομό Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα, 

στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου του δήμου Εχεδώρου, με 2,5 MW και στην τοποθεσία 

Καναλάκι Ταγαράδων του δήμου Θέρμης με 5,048 MW. Ακόμα, στην περιοχή του Κιλκίς 

υπάρχει ένα εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ, με παραγωγή περίπου 40.000 βαρέλια ανά 

έτος, ενώ τα δύο από τα τρία κύρια φυτά που χρησιμοποιούνται στη χώρα για το βιοντίζελ, ο 

ηλίανθος και η ελαιοκράμβη, εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας και της 

Θράκης.[117][141][182] 

 
Τέλος, η τρίτη σε κατάταξη Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 

βιομάζας 2,7 MW ως το τέλος του 2012, η οποία είναι τοποθετημένη κυρίως στην περιοχή 

Κάκκαβος, που ανήκει στον δήμο Βόλου του νομό Μαγνησίας με συνολικά 1,25 MW. Στο 

δήμο Βόλου βρίσκεται επίσης ένα εργοστάσιο παραγωγής Βιοντίζελ, με συνολική ετήσια 

παραγωγή τα 40.000 βαρέλια. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από το 

απόλυτο μηδέν στην εγκατεστημένη ισχύ ως το τέλος του 2012, με βάση τις εκκρεμείς 

αιτήσεις αυτή της στιγμή, φαίνεται ότι στο άμεσο μέλλον θα ανέβει στη δεύτερη θέση στην 

αντίστοιχη κατάταξη.[141][182] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

 

4.1 Εισαγωγή 
 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον σύγχρονο πολιτισμό, 

αποτελώντας αρωγό της τεχνολογίας και της συλλογικής περιβαλλοντολογικής συνείδησης. 

Η εξέλιξη του τομέα αυτού για το άμεσο μέλλον, είναι ήδη δρομολογημένη, από τεράστιες 

επενδύσεις σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς πόρους. Χώρες όπως η Ελλάδα, της οποίας 

στόχος είναι το 2020, το 40% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να είναι από ΑΠΕ, με την 

εσωτερική κατανομή να παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.1, διαμορφώνουν όσο το δυνατό 

θετικότερο επενδυτικό κλίμα σε εσωτερικό και εξωτερικό, προς την πλήρη εναρμόνιση με τις 

επιταγές της εποχής.[254] 

 

 
Διάγραμμα 4.1: Στόχοι 2020 για την Ελλάδα. 
Πηγή: http://www.investingreece.gov.gr 

 

Το μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενεργειακά προσδιορίζεται από την ευρωστία της κάθε πηγής, 

ανανεώσιμης ή μη, και με την πριμοδότηση καινοτομιών οι οποίες θα δώσουν ώθηση στην 

εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό. Η εξέλιξη της τεχνολογίας συμβάλει, στην αύξηση 

της συνολικής παραγωγής και στην βιωσιμότητα των ΑΠΕ, εξαντλώντας κάθε δυνατό 

περιθώριο αποτελεσματικότητας-αποδοτικότητας. Τέλος, πέρα από την βελτιστοποίηση της 

απόδοσης, ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι είναι η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των ΑΠΕ. 
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4.2 Καινοτομίες- Τεχνολογίες Αιχμής 
 

Η σύγχρονη εποχή, χαρακτηρίζεται εκτός άλλων, από ταχύτητα και υψηλούς ρυθμούς 

εξέλιξης. Η τεχνολογία αιχμής και οι καινοτομίες, εκτός από μέσο επίτευξης αυτής της 

ταχύτητας και του υψηλού ρυθμού, υπόκεινται επίσης στις ίδιες συνθήκες, με αποτέλεσμα να 

καθίστανται ως εφαρμογές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι, η συνεισφορά της επιστήμης 

είναι άμεση, και σε συνδυασμό με το υψηλού επιπέδου ερευνητικό προσωπικό, πληθώρα 

τεχνολογιών πάνω στις ΑΠΕ, προβλέπεται να ενταχτούν στην παραγωγή, μερικές εκ των 

οποίων θα αναφερθούν παρακάτω. 

 

4.2.1 Αιολική Ενέργεια Μεγάλου Υψομέτρου 
 

Η Αιολική Ενέργεια μεγάλου υψομέτρου, βασίζεται στην ίδια λογική με την συνήθη Αιολική 

Ενέργεια, μόνο που εκμεταλλεύεται τα ρεύματα αέρα σε μεγάλα ύψη στην τροπόσφαιρα, για 

την παραγωγή ενέργειας. Η εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας των ρευμάτων αυτών, 

γίνεται με ιπτάμενες ανεμογεννήτριες, οι οποίες ανάλογα την τεχνολογία κατασκευάζονται  

με διάφορους τρόπους ώστε να αιωρούνται και να συνδέονται με την επιφάνεια της γης. Η 

τεχνολογία αυτή είναι υπό εξέλιξη, αλλά τα πιθανά οφέλη της μέλλουσας αξιοποίησής της 

είναι τεράστια, καθώς λόγω των δυνατών ρευμάτων που επικρατούν σε μεγάλα υψόμετρα, η 

παραγωγή ενέργειας θα είναι πολλαπλάσια της συμβατικής Αιολικής Ενέργειας.[120][344] 

 

 
Εικόνα 4.1: Αριστερά Altaeros: Airborne Wind Turbine (AWT), Κέντρο: Flying electric generator, (FEG), 

Δεξιά: Magenn Air Rotor System (MARS). 
Πηγή: Αριστερά altaerosenergies.com, Κέντρο wind-energy-the-facts.org, Δεξιά aenaon.net 

 

Η ανεμογεννήτρια Magenn Air Rotor System, με το ακρώνυμο MARS, είναι μια σύγχρονη 

υπό εξέλιξη τεχνολογία, από την αμερικάνικη εταιρία Magenn Power. Η παραγωγή ενέργειας 

γίνεται από μια ιπτάμενη κυλινδρική ανεμογεννήτρια, που χρησιμοποιεί το στοιχείο ήλιο για 

να ίπταται σε ύψος 180 με 300 μέτρα, ενώ παράλληλα είναι δεμένη διαρκώς στο έδαφος.[75][83] 
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Τεχνικά, η κίνηση της ανεμογεννήτριας MARS, επιτυγχάνεται με την περιστροφή γύρω από 

ένα νοητό οριζόντιο άξονα, καθώς παράλληλα το φαινόμενο Magnus14 την κρατά σταθερή 

και δίνει την δυνατότητα επιπλέον ανύψωσης. Μέσω της πρόσδεσης-καλώδιο, μεταφέρεται η 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο έδαφος για άμεση χρήση, αποθήκευση σε μπαταρίες ή 

για να σταλεί στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής.[75][83] 

 
Η ανεμογεννήτρια MARS μπορεί να μετακινηθεί, κάτι που την καθιστά αρκετά ευέλικτη, ενώ 

παράλληλα μπορεί να αξιοποιήσει δυναμικό ανέμων ακόμα και μεγαλύτερο από 60 μίλια την 

ώρα, το οποίο είναι κατά πολύ πιο υψηλό από μια συμβατική ανεμογεννήτρια και ταυτόχρονα 

σε σχετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.[83] 

 
Η ανεμογεννήτρια Altaeros Airborne Wind Turbine (AWT), είναι μια καινούρια 

επαναστατική μέθοδος αξιοποίησης της Αιολικής Ενέργειας μεγάλου υψομέτρου, η οποία 

εξελίσσεται από την Altaeros Energies (υπό την αιγίδα MIT και αποφοίτων του Harvard). Η 

δυνατότητα του AWT να ίπταται σε ύψη μέχρι και 600 μέτρων, προέρχεται από το ήλιο στο 

αερόστατο, το οποίο είναι γύρω από τον εσωτερικό ρότορα. Ισχυρά συρματόσχοινα κρατούν 

την ιπτάμενη ανεμογεννήτρια στο έδαφος, καθώς παράλληλα δίνουν την δυνατότητα 

μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στο επίγειο σύστημα αξιοποίησης ή διανομής.[295] 

 
Στόχος της εταιρίας είναι, σε πρώτο στάδιο να είναι έτοιμες προς διάθεση ανεμογεννήτριες 

AWT 100 KW ισχύος μέχρι το 2014-2015, με μεσοπρόθεσμη επέκταση μέχρι και τα 900 

KW. Η εταιρία, με τα επίπεδα ισχύος που προαναφέρθηκαν, προσβλέπει να αξιοποιήσει την 

τεχνολογία αυτή στην αγορά των μεσαίας δυναμικότητας ανεμογεννητριών, η οποία 

σύμφωνα με υπολογισμούς έχει εύρος δυναμικού μέχρι και  220 GW.[295] 

 
Η τεχνολογία ανεμογεννητριών τύπου Flying electric generator (FEG) με ονομασία Wind 

Airborne Tethered Turbine System (WATTS), της εταιρίας Sky Windpower που έχει έδρα 

στο San Diego των Η.Π.Α, είναι μια σχετικά φτηνή προοπτική εκμετάλλευσης της Αιολικής 

Ενέργειας μεγάλου υψομέτρου, με δυνατότητα να ίπταται για όσο χρειαστεί. Παράλληλα, η 

εταιρία Makani Power ερευνά την ίδια τεχνολογία, κατά την οποία η ιπτάμενη γεννήτρια που 

εξελίσσει θα φτάνει από 250 σε 600 μέτρα ύψος, με παραγωγή ισχύος της τάξης των 600 

KW, κατά την περιφορά που θα πραγματοποιεί.[269][310] 

                                                 
14 Περισσότερα: Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Κω (ΕΚΦΕ), «Το Φαινόμενο Magnus», 
Εκπαιδευτικό Υλικό για την Φυσική  http://ekfe.dod.sch.gr/ekfevd/magnuseff.html  
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Στην Makani Airborne Wind Turbine, υπολογίζεται ελαχιστοποίηση κατά 90% των υλικών 

που χρειάζονται για την κατασκευή, σε σχέση με μια συμβατική ανεμογεννήτρια. Ακόμα 

προβλέπεται το κόστος της ενέργειας να είναι πολύ μικρότερο και η συνολική ενέργεια που 

θα παράγεται, να είναι πολύ μεγαλύτερη αντίστοιχα, από αυτό μια απλής ανεμογεννήτριας.[269] 

 

 

Εικόνα 4.2: Αριστερά Rotokite wind power-Δεξιά Kite Wind Generator. 
Πηγή: Αριστερά  awtdata.webs.com  Δεξιά http://solarenergy.gr/renewable-energy/article/flying-wind-turbines 

 
Η ιδέα του Rotokite wind power, της ιταλικής εταιρίας Sequoia είναι μια ακόμα τεχνολογία 

εκμετάλλευσης της μεγάλης δυναμικής των ρευμάτων αέρα σε μεγαλύτερα ύψη, για την 

παραγωγή ενέργειας σε αρκετά χαμηλό κόστος. Με την χρήση ενός συστήματος διπλού 

«χαρταετού», το οποίο περιστρεφόμενο από τον άνεμο και με ενδιάμεση παρεμβολή της 

τροχαλίας (φάσεις έλξης), μετατρέπεται σε γεννήτρια στο έδαφος και έτσι έχουμε την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, με βάση την αρχή της περιστροφής, γίνεται 

αρκετά εύκολος ο έλεγχος του διπλού «χαρταετού», χωρίς να απαιτείται κάποια προσαρμογή 

στο μήκος του καλωδίου-πρόσδεσης.[305][306] 

 
Η καθέτου άξονα ανεμογεννήτρια Kite Wind Generator (βραβείο καινοτομίας 2006), της 

ιταλικής εταιρίας KiteGen, εκμεταλλεύεται την ανύψωση «χαρταετών» για την περιστροφή 

ενός ρότορα15. Η διαδικασία αποτελείται από την φάση της έλξης και της ανάκτησης του 

«χαρταετού». Το δύσκολο του εγχειρήματος, είναι ο ξεχωριστός χειρισμός που απαιτείται για 

κάθε ένα «χαρταετό» μεμονωμένα και παράλληλα ο συντονισμός όλων για την εύρυθμη 

λειτουργία του συστήματος. Υπολογίζεται ότι διάμετρος ρότορα 1 χιλιομέτρου θα παράγει 

περίπου 100 MW ισχύς με κόστος ενέργειας περίπου στα 0,03 ευρώ ανά kwh.[124] 

                                                 
15 Περισσότερα: Canale, M.  Fagiano, L. Milanese, M. Ippolito, M., 2007. KiteGen project: control as key 
technology for a quantum leap in wind energy generators. In: American Control Conference. New York City, 
USA July 11-13 2007.  
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Κατά την πρότυπη, ιπτάμενη πολυανεμογεννήτρια της εταιρίας Joby Energy η παραγωγή 

ενέργειας γίνεται με μια δομή πολλαπλών πτερυγίων, η οποία εκτελεί κυκλική κίνηση έτσι 

ώστε να εκμεταλλεύεται όσο το δυνατόν περισσότερο τους πλευρικούς ανέμους. Η μεταφορά 

της ενέργειας στο έδαφος, γίνεται και εδώ με έναν ιμάντα-καλώδιο, ενώ το σύνολο της ισχύος 

της υπολογίζεται να φτάνει τα 5 MW. O προσανατολισμός της πτήσης γίνεται από ένα 

προηγμένο υπολογιστικό σύστημα, με το οποίο ρυθμίζονται οι κλίσεις των φτερών και η 

ταχύτητες των ροτόρων του συστήματος.[257][258] 
  
Στα πλεονεκτήματα των διαφόρων τεχνολογιών Αιολικής Ενέργειας Μεγάλου Υψομέτρου, 

υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο, το μεγάλο και σταθερό δυναμικό 

των ρευμάτων αέρα σε αυτά τα υψόμετρα και ο ελάχιστος θόρυβος που προκαλούν. Στον 

αντίποδα, οι τεχνολογίες αυτές αντιμετωπίζουν πρόβλημα-ευαισθησία, σε λειτουργία υπό 

άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως καταιγίδες και κεραυνούς και ακόμα, στην περιοχή 

εγκατάστασης είναι αναγκαστική η απαγόρευση πτήσεων.[120][124][344] 

 

4.2.2 Τεχνητή Φωτοσύνθεση 
 
Η τεχνητή φωτοσύνθεση, είναι μια τεχνολογία αξιοποίησης της προσπίπτουσας ηλιακής 

ακτινοβολίας, όχι όμως άμεσα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης όπως 

στην συμβατική Ηλιακή Ενέργεια, αλλά έμμεσα για την δημιουργία καύσιμης ύλης. Παρότι 

οπτικά δεν τίθεται κάποια αντιστοιχία, πρότυπο της τεχνολογίας αποτέλεσε η λειτουργία της 

φωτοσύνθεσης των φύλλων των φυτών, η οποία σε μια τεχνητή παραλλαγή της, καταλήγει να 

παράγει καύσιμη ύλη. Έτσι η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας δύναται να 

αποθηκευτεί και να μεταφερθεί ως κυψέλη καυσίμου όπως σε άλλες μορφές ενέργειας.[35] 

[53][339] 

 
Ένα τεχνητό φύλλο που μπορεί να μετατρέψει το φως του ήλιου και το νερό, σε ενέργεια 

αποθηκευμένη σε μορφή κυψέλης καυσίμου, εξελίσσεται από ερευνητές του Πανεπιστημίου 

της Μασαχουσέτης (MIT). Ο επικεφαλής της συγκεκριμένης έρευνας, ο ερευνητής Δρ.Daniel 

Nocera, ισχυρίζεται ότι το τεχνητό φύλλο κατασκευάζεται από σταθερά και φτηνά υλικά, 

γεγονός σημαντικό καθώς σταθερότητα και κόστος αποτελούσαν και αποτελούν ένα αρκετά 

σημαντικό εξελικτικό εμπόδιο της τεχνολογίας αυτής. Σε επίπεδο αποδοτικότητας, υπολογίζει 

ότι θα υπάρχει παραγωγή ενέργειας ικανή να καλύψει τις βασικές ανάγκες μιας κατοικίας 

στον αναπτυσσόμενο κόσμο, με μια απλή τοποθέτηση με έκθεση στον ήλιο και με ένα γαλόνι 

νερού.[190] [367]  
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Κατασκευασμένο, από πυρίτιο όπως τα περισσότερα φωτοβολταϊκά, ηλεκτρονικά, αλλά και 

με διάφορους καταλύτες, στους οποίους λαμβάνουν χώρα οι χημικές αντιδράσεις, το τεχνητό 

φύλλο, χρησιμοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία διασπά το νερό σε υδρογόνο και οξυγόνο 

(εικόνα 4.3). Τα παράγωγα αυτά, αργότερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κυψέλες 

καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.[190][367] 

 

 

Εικόνα 4.3: Αριστερά Φυσική φωτοσύνθεση- Δεξιά Τεχνητή φωτοσύνθεση. 
Πηγή: http://physics4u.wordpress.com  

 

Μια δεύτερη ερευνητική ομάδα από το MIT, ασχολείται με την διάσπαση του νερού σε 

υδρογόνο και οξυγόνο, με βιολογική διαδικασία όμως, χρησιμοποιώντας έναν γενετικά 

τροποποιημένο ιό. Η ομάδα, με επικεφαλής την Angela Belcher (καθηγήτρια Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Υλικών και Βιολογικός Μηχανικός), χρησιμοποιώντας έναν άκακο βακτηριακό 

ιό, ο οποίος έλκει και δεσμεύει μόρια ενός καταλύτη (οξείδιο του ιριδίου) και πορφυρίνες 

υδραργύρου ως βιολογικές χρωστικές για την σύλληψη του φωτός, «καλωδιώνεται» και έτσι 

μπορεί, με πολύ καλή αποτελεσματικότητα, να χωρίσει τα μόρια του οξυγόνου από το 

νερό.[73][202] 

 
Ο Ιός Μ13, ο οποίος χρησιμοποιείται στην εν λόγω έρευνα, μετά την μετατροπή του, εκτελεί 

τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, με την εν κατακλείδι παραγωγή κυψέλων καυσίμου 

Υδρογόνου. Θέμα που χρήζει λύσης, είναι η εύρεση ενός ιού που αντίστοιχα θα πρέπει να 

ενώνει τα εναπομείναντα της διαδικασίας του Ιού Μ13 από τον διαχωρισμό του οξυγόνου16, 

πρωτόνια και ηλεκτρόνια υδρογόνου, για την τελική παραγωγή Υδρογόνου. Πρόβλημα όμως 

είναι ακόμα, η εύρεση ενός άλλου οικονομικότερου αλλά ισάξιου καταλύτη, ο οποίος θα 

αντικαταστήσει το ιρίδιο που χρησιμοποιείται σήμερα. Η εμπορική εφαρμογή σύμφωνα με 

τους υπεύθυνους, δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αλλά στο εγγύς μέλλον προβλέπεται μια 

πρότυπη ολοκληρωμένη εφαρμογή σε σχετικά μεγάλη κλίμακα.[73][202] 
                                                 
16 Ο διαχωρισμός του Οξυγόνου είναι το πιο δύσκολο τεχνικά κομμάτι, στα δύο στάδια διαχωρισμού του νερού. 
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Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ερευνητές από τμήμα χημείας του Βασιλικού Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας (ΚΤΗ), στην Στοκχόλμη της Σουηδίας έχουν καταφέρει να κατασκευάσουν ένα 

μοριακό καταλύτη, ο οποίος μπορεί να οξειδώνει το νερό πολύ γρήγορα, προσεγγίζοντας 

ακόμα και την ταχύτητα της φυσικής φωτοσύνθεσης. Το γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλη 

παρακαταθήκη στον τομέα της τεχνητής φωτοσύνθεσης, έναν τομέα στον οποίο για πάνω από 

30 χρόνια έχουν εργαστεί πολλοί ερευνητές, με τις ιδιότητες του καταλύτη όπως η ταχύτητα, 

να είναι καθοριστικές για την αποτελεσματικότητα του εκάστοτε project.[67][231] 

 
Μια άλλη αντίστοιχη τεχνολογία με αυτή του Nocera Lab, είναι αυτή που εξελίσσεται από 

την ιαπωνική εταιρία Panasonic, για την παραγωγή οργανικών υλικών. Η ομάδα ερευνητών 

που ασχολείται με την τεχνολογία αυτή, υπολογίζει ότι η απόδοση πλησιάζει αυτή των 

πραγματικών φυτών που χρησιμοποιούνται για βιομάζα. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία 

φωτισμού τύπου LED, επιτυγχάνεται διέγερση των ηλεκτρονίων σε υψηλότερη ενεργειακή 

κατάσταση και έτσι διερχόμενα μέσα από καλώδια, καταλήγουν να αντιδράσουν τελικά με το 

διοξείδιο του άνθρακα μέσα στον καταλύτη (εικόνα 4.4).[264][326] 

 

 
Εικόνα 4.4: Αριστερά: Σχηματική απεικόνιση του συστήματος τεχνητής φωτοσύνθεσης της Panasonic 

Δεξιά: Βιο-φωτοβολταϊκά συστήματα Πανεπιστήμιο Cambridge. 
Πηγή: Αριστερά: http://panasonic.co.jp, Δεξιά: verydesignersblock.com 

 

Στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, εξελίσσεται μια «πράσινη» ιδέα του υποψήφιου 

διδάκτορος Paolo Bombelli, τα βιο-φωτοβολταϊκά συστήματα. Συγκροτήθηκε μια 

επιστημονική ομάδα, με την ενεργή συμμετοχή σχεδιαστών, σχεδιάζοντας ένα πρωτότυπο 

σύστημα, το οποίο εκμεταλλεύεται τον φωτοσυνθετικό μηχανισμό κυανοβακτηρίων ή αλγών 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα φυτά μετά την φωτοσύνθεση, απελευθερώνουν 

ορισμένες από τις οργανικές ενώσεις που παράγουν στο έδαφος, τις οποίες τα βακτήρια που 

υπάρχουν εκεί τις διασπούν. Το υποπροϊόν της διάσπασης περιλαμβάνει ηλεκτρόνια, τα οποία 

με αγώγιμες ίνες μεταφέρονται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.[66][311] 
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Τέλος, μια ακόμα έρευνα πάνω στην τεχνολογία τεχνητής φωτοσύνθεσης, γίνεται στο 

πρόγραμμα «Biosolenuti», που διεξάγεται με πυρήνα την ομάδα του Εργαστηρίου 

Βιοανόργανης Χημείας του Πανεπιστήμιο Κρήτης, με επικεφαλής τον Α. Γ. Κουτσολέλο και 

με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικό τμήμα του συγκεκριμένου 

εγχειρήματος, είναι η φωτοευαίσθητη χρωστική-βαφή που χρησιμοποιείται, η οποία έχει 

αξιοσημείωτη απόδοση, ενώ παράλληλα είναι πολύ φιλική προς το περιβάλλον.[362][363] 

 
Γενικώς η τεχνητή φωτοσύνθεση, από πριν 30 περίπου χρόνια όπου έγινε το πρώτο 

σημαντικό βήμα στο πανεπιστήμιο του Τόκυο έως και σήμερα, αποτελεί έναν σημαντικό 

τομέα προς έρευνα παγκοσμίως. Είτε σε μεγάλα project με στόχο μια πλήρη εφαρμογή- 

σύστημα, είτε με την εξέλιξη μεμονωμένων τμημάτων-σταδίων, ερευνητές κάνουν βήματα 

διαρκώς πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στον στόχο. Σε διάφορες προβλέψεις που έχουν 

γίνει τα τελευταία χρόνια, υπολογίζεται σε βάθος χρόνου μιας εικοσαετίας η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας σε πλήρη εμπορική κλίμακα, παράγοντας υδρογόνο προς πάσα ενεργειακή 

χρήση.[35][53][339] 

 

4.2.3 Ηλεκτρικοί Δρόμοι 
 

Ηλεκτρικοί δρόμοι, ή «έξυπνοι» αυτοκινητόδρομοι όπως λέγονται με ορισμένες όμως 

περαιτέρω προσθήκες, εκτός Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας, ονομάζονται δρόμοι με 

κεντρική δυνατότητα του οδοστρώματος να εκμεταλλεύεται την ηλιακή ακτινοβολία για την 

παραγωγή ενέργειας. Σε δεύτερο χρόνο, με δευτερεύουσα, αλλά εξίσου σημαντική 

δυνατότητα, είναι η διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας προς φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, 

λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών, φωταγώγηση οδών την νύχτα, καθώς και για την κάλυψη 

όποιων άλλων αναγκών χρειαστεί.[34][234][263] 

 
Στην Ολλανδική Εβδομάδα Σχεδιασμού (DDW), τoν Οκτώβριο του 2012, παρουσιάστηκε και 

βραβεύτηκε ως η καλύτερη μελλοντική εφαρμογή, το project «έξυπνοι αυτοκινητόδρομοι» 

(“Smart Highways”) του Studio Roosegaarde. Το project αυτό, σε πρώτο και άμεσο χρόνο 

(2013), θα εφαρμοστεί σε ολλανδικούς δρόμους, μόνο με τις βασικές δυνατότητές του, που 

είναι να μπορεί να κάνει το οδόστρωμα να λάμπει για μέχρι και 10 ώρες την νύχτα και να 

απεικονίζει σύμβολα καιρικών συνθηκών, όπως κρύσταλλοι για την ένδειξη πάγου όταν 

υπάρχει. Μεσοπρόθεσμα, εντός πενταετίας προβλέπεται στην εφαρμογή του ίδιου project να 

ενταχτούν μια ειδική λωρίδα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εν κινήσει (εικόνα 4.2 
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αριστερά), καθώς και ο φωτισμός της οδού να γίνεται μόνο όταν διέρχεται όχημα, για 

εξοικονόμηση ενέργειας, με ομαλό φωτισμό-αποφωτισμό (εικόνα 4.5 δεξιά).[234][263][322] 

 

 
Εικόνα 4.5: Ειδική λωρίδα φόρτισης και φωταγώγησης κατά την διέλευση οχήματος.    

Πηγή: dailymail.co.uk 
 

Η τρέχουσα τεχνολογία «φόρτισης» του «έξυπνου» αυτοκινητόδρομου με ενέργεια, γίνεται 

κατά την διάρκεια της ημέρας από την ηλιακή ακτινοβολία ή από τα φώτα των οχημάτων την 

νύχτα, κάνοντας την εξελιγμένη φωσφορίζουσα μπογιά, να λάμπει στις διαχωριστικές, αλλά 

και στις περιμετρικές γραμμές των οδών. Ακόμα, σε περίπτωση πάγου λάμπουν τα σήματα 

οδοστρώματος για προειδοποίηση πιθανότητας παγετού, χρησιμοποιώντας μπογιά που λάμπει 

αλληλεπιδρώντας σε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες μόνο. Περαιτέρω μέθοδοι συλλογής ή 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι πιθανό να εισαχθούν στο project στο άμεσο μέλλον.  
[234][263][322] 

 
To στάδιο της μετάδοσης της ενέργειας από το οδόστρωμα στο όχημα, εξελίσσεται στην 

αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, σε μια ανεξάρτητη έρευνα στο Εργαστήριο Δυναμικής 

Ενέργειας του Πανεπιστημίου της Γιούτα. Εκεί, η ιδέα βασίζεται στην τοποθέτηση ειδικών 

«μαξιλαριών»-φορτιστών κάτω από την άσφαλτο, όπου με «ευφυή» συστήματα θα γίνεται 

ενεργοποίηση από το ένα στο άλλο, ακολουθώντας της πορεία του οχήματος. Η μετάδοση θα 

γίνεται ασύρματα, ενώ ασύρματη επίσης θα είναι και η αλληλεπίδραση πληροφοριών, όπως η 

ενεργειακή ανάγκη του οχήματος. Αντίστοιχα πειράματα με αυτό του Πανεπιστημίου της 

Γιούτα, σε χαμηλές ταχύτητες, λαμβάνουν χώρα και στην Νότιο Κορέα17, στο Ινστιτούτο 

Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου της Σεούλ, όπου η διαδικασία 

πραγματοποιείται με επαγωγική φόρτιση από μαγνητικούς αισθητήρες στο κάτω μέρος του 

οχήματος. [69][366] 

                                                 
17 Περισσότερα: Lim, Y.  Park, J. Ahn, S. Η., 2010. Network Infrastructure for Electric Vehicle Charging. 
Security-Enriched Urban Computing and Smart Grid Communications in Computer and Information Science, 
78, pp.222-229. 
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Αντίστοιχο project με αυτό του Studio Roosegaarde, επικεντρωμένο όμως και αρκετά πιο 

εξελιγμένο στο τμήμα της συλλογής της Ηλιακής Ενέργειας από το οδόστρωμα, 

αναπτύσσεται από την αμερικάνικη εταιρία Solar Roadways. Η συγκεκριμένη εταιρία 

εξελίσσει ένα τρίπτυχο οδόστρωμα, με το πρώτο στρώμα να είναι ένα διαφανές πολυμερές, 

ώστε να το διαπερνά η ηλιακή ακτινοβολία αλλά παράλληλα να προσφέρει αντίστοιχη 

πρόσφυση και αντοχή με την άσφαλτο, το ενδιάμεσο να είναι το στρώμα των φωτοβολταϊκών 

πάνελ και των συστημάτων αποθήκευσης και τέλος στο κατώτερο βρίσκονται οι γραμμές 

ισχύος από τις οποίες διοχετεύεται, αλλά και παράλληλα είναι, το δίκτυο ηλεκτρικής 

ενέργειας της περιοχής, συνυπάρχοντας μαζί με κανάλια επικοινωνίας.[309][315] 

 
Ανεξάρτητα από το όραμα και τις επιδιώξεις κάθε ερευνητικής ή εξελικτικής ομάδας που 

ασχολείται με τους ηλεκτρικούς δρόμους, τα οφέλη της προόδου της εφαρμογής στον τομέα 

των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι αντίστοιχα πολλά, όσο περίπου και τα οφέλη από τα 

αντισυμβαλλόμενα μέρη των αυτοκινητόδρομων, τα οχήματα.  

  

4.2.4 Υποβρύχιος χαρταετός 
 

Ο υποβρύχιος «χαρταετός», είναι μια καινοτομία η οποία βασίζεται στην αξιοποίηση της 

ενέργειας των ρευμάτων στο εσωτερικό των θαλασσών. Είναι μια τεχνολογία χαμηλού 

σχετικά κόστους, αρκετά πιο φτηνή από την σύγχρονη εκμετάλλευση της Ενέργειας Ωκεανών 

και Θαλασσών και βασίζεται σε μια νέου τύπου γεννήτρια η οποία είναι εγκατεστημένη πάνω 

σε ένα μεγάλο πτερύγιο (χαρταετός).[33][301] 

 
Η σουηδική εταιρία Κυματικής Ενέργειας Minesto, είναι ο κατασκευαστής της τεχνολογίας 

«Deep Green», η οποία σήμερα είναι η μοναδική εφαρμογή υποβρύχιου «χαρταετού». Είναι 

μια σχετικά νεοσύστατη εταιρία (2007), με κυρίαρχο project υπό εξέλιξη το deep green, έργο 

για το οποίο εξασφαλίστηκαν διόλου ευκαταφρόνητες χρηματοδοτήσεις, όπως το ποσό των 

2.000.000 Ευρώ μόνο για της δοκιμές του 2011, από πηγές όπως η μη κερδοσκοπική εταιρία 

Carbon Trust.[33][276][301] 

 
Το project του deep green ξεκίνησε το 2003, ως ένα spin-off από πειράματα στην επίσης 

σουηδική εταιρία Saab. Σήμερα το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης, προβλέπει παραγόμενη ισχύ 3 

ΜW για το 2015 10 MW για το 2016, από deep green τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε 

σειρά.[275] 
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Εικόνα 4.6: Υποβρύχιος χαρταετός Minesto και αρίθμηση των τμημάτων του. 

Πηγή: Αριστερά articles.cnn.com, Δεξιά minesto.com 
 

Το σύστημα που κατασκευάζει η εταιρία Minesto, έχει τα παρακάτω τμήματα, τα οποία 

αντιστοιχούν στα νούμερα της εικόνας 4.6: 

     1. Πτερύγιο (χρειάζεται για να παρασύρεται από τα ρεύματα το όλο σύστημα). 

     2. Ατρακτίδιο (δεμένο πάνω στο πτερύγιο, με ενσωματωμένα τεχνικά εξαρτήματα). 

     3. Στρόβιλος (άμεσα συνδεδεμένος με την γεννήτρια για την παραγωγή ενέργειας). 

     4. Συρματόσχοινο-Καλώδιο (για συγκράτηση του συστήματος- την μεταφορά ενέργειας). 

     5. Πηδάλιο (για τον χειρισμό του συστήματος). 

     6. Σύστημα σέρβο (μοτέρ, γρανάζια, αισθητήρα θέσης).[33][276] 

 
Το σύστημα, στις συνθήκες λειτουργίας, «ίπταται» μέσα στην θάλασσα, καθώς το νερό που 

ρέει πάνω από την υδροδυναμική πτέρυγα παράγει μια δύναμη ανύψωσης η οποία επιτρέπει 

στην συσκευή να κινείται ομαλά μέσω του ύδατος και ως εκ τούτου, η τουρμπίνα να 

περιστρέφεται παράγοντας στην γεννήτρια ηλεκτρική ενέργεια.[33][301] 

 
Η εφαρμογή αυτού του τύπου τεχνολογίας, χαρακτηρίζεται από πληθώρα πλεονεκτημάτων, 

που αφορούν: 

     1. Συνθήκες Λειτουργίας (οικονομικό σε βαθιά νερά και σε χαμηλές ταχύτητες ρευμάτων). 

     2. Οπτική όχληση (μηδενική καθώς τοποθετείται άνω τον 20 μέτρων από την επιφάνεια). 

     3. Συντήρηση (γενικά χαμηλό κόστος- ανθεκτικό σύστημα αγκύρωσης). 

     4. Σταθερότητα (τα παλιρροϊκά ρεύματα είναι πολύ τακτικά).[33][276] 

 
Ο υποβρύχιος «χαρταετός» της Minesto, είναι μια ξεχωριστή εφαρμογή και παρότι ακόμα δεν 

βρίσκεται σε θέση εμπορικής εκμετάλλευσης μέχρι σήμερα, χρήζει πολλών αξιόλογων, 

προοπτικών και στο άμεσο μέλλον θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική προσθήκη στην 

Ενέργεια Ωκεανών και Θαλασσών, αλλά και στο γενικό πακέτο των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας.[33][276] 
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4.3 Το Μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
 

Ανεξάρτητα από ορισμένες καινοτομίες στον τομέα, που δημιουργούν νέα παρακλάδια, οι 

συμβατικοί μέθοδοι αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, βρίσκονται υπό 

διαρκή τεχνολογική εξέλιξη και ανάπτυξη. Η ευρεία, πλήρης εφαρμογή των περισσότερων 

εξ’ αυτών δίνει την δυνατότητα διαρκούς «αποσφαλμάτωσης» και βελτίωσης, ανεβάζοντας 

την αποδοτικότητα όλο και περισσότερο. Εκτός από την «ποιοτική» εξέλιξη των συμβατικών 

μεθόδων, σε «ποσοτικό» επίπεδο υπάρχει μια αντίστοιχή ανάπτυξη η οποία τείνει προς την 

αναγκαία απαγκίστρωση από τα ορυκτά καύσιμα. 

 

4.3.1 Το Μέλλον της Αιολικής Ενέργειας 
 

Η Αιολική Ενέργεια, όντας μια εκ των αρχαιότερων Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας που 

αξιοποιήθηκαν, είχε μια εξελικτική, ιστορική «προίκα», την οποία εξαργυρώνοντάς την, 

οδηγήθηκε σε ένα αρκετά υψηλό τεχνολογικό επίπεδο σήμερα, αλλά και σε ένα μεγάλο εύρος 

αξιοποίησης. Tα στατιστικά αυτής της μορφής ενέργειας, δείχνουν ότι κάθε άλλο παρά 

κορεσμένος είναι ο κλάδος, ενώ αποτιμώντας την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και την 

κατά περίπου 20% ετήσια αύξηση τα τελευταία χρόνια, βγαίνει το συμπέρασμα ότι υπάρχει 

πολύ μέλλον ακόμα στην πορεία της Αιολικής Ενέργειας.[2][109] 

 
Με κατάλληλους στατιστικούς υπολογισμούς, η Παγκόσμια Ένωση Αιολικής Ενέργειας 

(WWEA), στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αιολικής Ενέργειας στην Βόννη18, προέβλεψε ότι η 

ισχύς του 2012 (282 GW), ως το 2020 θα έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί, εκτοξεύοντάς την στα 

περίπου 1000 GW συνολικής ισχύος. Αντίστοιχοι υπολογισμοί, έγιναν και από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (EWEA)19, οι οποίοι προέβλεπαν πως σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2020 η ισχύς θα ανέρχεται κατά προσέγγιση στα 230 GW, στο 

σύνολο της παραγωγής από Αιολική Ενέργεια (όσο ήταν περίπου η παγκόσμια ισχύς το έτος 

2011), ενώ για το 2030 κοντά 400 GW συνολικής ισχύος. Φυσικά, οι προβλέψεις αυτές 

βασίζονται σε θεωρητικά μοντέλα και είναι πιθανό να μην συμπέσουν με τα πραγματικά 

νούμερα, αλλά ως σήμερα η πλειοψηφία των αναθεωρημένων προβλέψεων ήταν πάντα προς 

τα πάνω.[102][134] 

                                                 
18 World Wind Energy Association, 2012. Community Power - Citizens Power. In: 11th World Wind Energy 
Conference (WWEC2012). Bonn, Germany July 3-5 2012. 
19 European Wind Energy Association (EWEA), 2012. Green Growth: The impact of wind energy on jobs and 
the economy. Annual Report 2012. Available at:<http://www.ewea.org/uploads/tx_err/Green_Growth.pdf>  
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Τεχνολογικά, η εξέλιξη των ανεμογεννητριών είναι ραγδαία τα τελευταία έτη, με συνεχή 

ενίσχυση της απόδοσής τους, κάτι το οποίο προβλέπεται να συνεχιστεί αδιάκοπα, μέσα στα 

επόμενα χρόνια. Σε τεχνικό επίπεδο, προβλέπονται ολοένα και μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες, 

με όλο και μεγαλύτερη διάμετρο πτερυγίων, όμως φυσικά πάντα προσαρμοσμένες σε 

ισορροπίες οικονομικού συμφέροντος (κόστος παραγωγής – κόστος πώλησης). Τα μεγέθη και 

ο μέσος όρος παραγόμενης ισχύος μέχρι το 2011, παρουσιάζονται στην εικόνα 4.7 παρακάτω, 

χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται οι υπεράκτιες ανεμογεννήτριες, οι οποίες υπόκεινται σε 

διαφορετικές αναλογίες.[268][338] 

 

 
Εικόνα 4.7: Μέγεθος και παραγόμενη ισχύς, μη υπεράκτιων ανεμογεννητριών τα τελευταία έτη. 

Πηγή: commons.wikimedia.org 

 
Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, έχουν ήδη ενταχτεί στον παγκόσμιο επενδυτικό σχεδιασμό, ενώ 

με το πολύ υψηλό δυναμικό τους, στο άμεσο μέλλον φαίνεται σίγουρο ότι θα αποτελέσουν 

μια πολύ σημαντική ενίσχυση στην παραγωγή της Αιολικής Ενέργειας. Σε προβλέψεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA), υπολογίζεται ότι ως το 2020 περίπου το 

ένα πέμπτο της συνολικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι από υπεράκτια 

αιολικά πάρκα, ενώ μέχρι το 2030, θα φτάσει περίπου τα δύο πέμπτα. Σημαντικές περιοχές 

επένδυσης, τείνουν να παραμένουν, η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα.[102][229] 

 
Μια σημαντική νέα τάση, είναι η επένδυση σε μικρές ανεμογεννήτριες (6 WATT ως και 300 

KW) για παραγωγή ενέργειας, ικανή να καλύψει ενεργειακές ανάγκες από οικιακές συσκευές 

μέχρι ολόκληρα σπίτια, ή ακόμα τις ανάγκες μικρών οικισμών, και που θα αξιοποιούνται από 

αγρότες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και ιδιώτες. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της 

Παγκόσμιας Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (WWEA), μέχρι το 2020 οι συγκεκριμένου τύπου 

ανεμογεννήτριες θα παράγουν παγκόσμια ισχύ, σχεδόν 3.817 MW.[116][191] 
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Η παραγωγή ενέργειας σε χαμηλές ταχύτητες ανέμων είναι μια ακόμα σταδιακή προσαρμογή 

που θα συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια. Στην ίδια λογική, ανεμογεννήτριες με πολλαπλούς 

έλικες ή με έλικες από ύφασμα, προβλέπεται να ενταχτούν σε ορισμένες εφαρμογές, 

αξιοποιώντας το δυναμικό χρονικών διαστημάτων με χαμηλές ή διαφορετικές ταχύτητες 

ανέμου, εκμεταλλευόμενες έτσι τα μέγιστα και οικονομικά, υπό πληθώρα συνθηκών.[268] 

 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας εκτός από καινοτόμες ιδέες (π.χ. Energy Ball Wind Turbine 20) και 

τεχνολογική πρόοδο με οφέλη στο εύρος εφαρμογής, την αντοχή, στην μείωση του θορύβου 

κ.τ.λ., συντελεί στην μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής, το οποίο αποτελεί 

σημαντικό περιοριστικό παράγοντα της Αιολικής Ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτή 

την διαρκή μείωση, αρωγοί εκτός της έρευνας, θα είναι κάποια προηγμένα σχεδιαστικά 

εργαλεία, που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία, όπως 2D-3D κώδικες CFD για τον 

σχεδιασμό και για προσομοιώσεις λειτουργίας του ρότορα και των πτερυγίων.[248][268] 

 
Τέλος, η Αιολική Ενέργεια, εκτός από τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη που παρέχει 

και θα συνεχίσει να παρέχει τα επόμενα χρόνια, είναι παράμετρος με εμπλοκή στον 

κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Αιολικής Ενέργειας (EWEA), υπολογίζεται ότι ως το 2020 περίπου μισό εκατομμύριο άτομα 

θα εργάζονται σε θέσεις που θα έχουν σχέση με την Αιολική Ενέργεια στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ενώ μέχρι το 2030 ο αριθμός αυτός θα αγγίξει τις 800.000. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι 

προβλέψεις σε εργασιακό επίπεδο ποικίλουν, με προχωρημένα σενάρια21, να αγγίζουν ακόμα 

τα 2,1 εκατομμύρια το 2020 και τα 2,6 εκατομμύρια το 2030.[102][107] 

 

4.3.2 Το Μέλλον της Ηλιακής Ενέργειας 
 

Η Ηλιακή Ενέργεια, είναι μια από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες μορφές ενέργειας, έχοντας 

την δυνατότητα να απογειωθεί και να συμβάλει τα μέγιστα στην ως ένα βαθμό απαγκίστρωση 

από τα ορυκτά καύσιμα. Χαρακτηριστική είναι η πρόβλεψη της ολλανδικής Shell, κατά την 

οποία εκτιμάται ότι, υπό προϋποθέσεις, η παγκόσμια ισχύς θα φτάσει τα 1.800 GW το 2030 

και τα 20.000 GW μέχρι το 2050, κατακτώντας έτσι την πρώτη θέση ανάμεσα στις μορφές 

ενέργειας. Στο παρακάτω διάγραμμα, παρουσιάζεται η εκτίμηση της Ένωσης Ευρωπαϊκής 

Βιομηχανίας Φωτοβολταϊκών, ως και το έτος 2016 για την παραγωγή Ηλιακής 

Ενέργειας.[98][308] 
                                                 
20 Περισσότερα: home-energy.com/int/ebv200.htm 
21 Global Wind Energy Outlook (GWEO), advanced scenario. 
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Διάγραμμα 4.2: Εκτίμηση παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, μέχρι το έτος 2016 

(GW)(Εκτίμηση European PhotovoltaicIndustry Association).[98] 
Πηγή: European Photovoltaic Industry Association (EPIA) 

 
Η Ηλιακή Ενέργεια, είναι μια μορφή ενέργειας που είναι πολύπλευρα αξιοποιήσιμη και σε 

διαφορετικές κλίμακες. Σε κάθε μέθοδο αξιοποίησης υπάρχουν εν εξελίξει καινοτομίες και 

βελτιώσεις των συστημάτων εφαρμογής σε επίπεδο αποδοτικότητας, με τα ηλιακά κτίρια 

όμως και τα φωτοβολταϊκά συστήματα, να κλέβουν την μερίδα του λέοντος. 

 
Ηλιακά κτίρια, ονομάζονται σύγχρονα κατασκευασμένα κτίρια, τα οποία εκμεταλλεύονται με 

ποικίλους, διαφορετικούς των συμβατικών (φωτοβολταϊκές κυψέλες, ηλιακοί θερμοσίφωνες) 

τρόπους την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία για την θέρμανση και την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Διάφορες τεχνολογίες ερευνώνται και με την πάροδο του ετών και την 

εξέλιξή τους εντάσσονται σε τέτοιου τύπου κτίρια. Διαφορετικής πολυπλοκότητας, 

υπολογισμοί, τεχνικές και συστήματα που εφαρμόζονται στα κτίρια, έχουν εύρος από την 

σχετικά απλή επιλογή του προσανατολισμού και την ισχυρή μόνωση για θέρμανση, μέχρι την 

εξέλιξη παραθύρων με δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας22.[294][321][353] 

 
Κομβικό εξελικτικό σημείο της Ηλιακής Ενέργειας, αποτελεί η ευρεία εξάπλωση, καθώς και 

η βελτίωση των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά πάρκα 

προγραμματίζονται για λειτουργία μέσα στα επόμενα χρόνια, όπως το έργο Desertec στην 

έρημο της Σαχάρας, το οποίο με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια επενδυτικό κεφάλαιο, 

σε βάθος δεκαετιών (η ολοκλήρωση υπολογίζεται γύρω στο 2050) θα οδηγήσει σε παραγωγή 

ικανή να καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών της Ευρώπης για ηλεκτροδότηση. Στο ίδιο 

πνεύμα κινείται και το πρόγραμμα «Ήλιος», σε ευρωπαϊκά όμως όρια, με χώρα 

εγκατάστασης την Ελλάδα και εκτίμηση συνολικής παραγωγής, 3 με 10 GW.[210][277] 

                                                 
22  Chin Hua solar glass, Taipei International Optoelectronics Week 
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Τεχνικά, σε επίπεδο φωτοβολταϊκών συστημάτων, αναμένεται να συνεχιστεί η μείωση του 

κατασκευαστικού κόστους, γεγονός που θα τα μετατρέπει σε όλο πιο ελκυστική επένδυση. Σε 

αυτό, σημαντικό λόγο θα παίξει η εφαρμογή κάποιων νέων τεχνολογιών, όπως για 

παράδειγμα τα πλαστικά πολυμερή ηλιακά κύτταρα (αυτοκόλλητες μεμβράνες), τα οποία 

εξελίσσονται από επιστήμονες των Πανεπιστήμιων του Sheffield και του Cambridge και τα 

οποία έχουν την δυνατότητα μαζικής παραγωγής αλλά είναι και κατά πολύ φθηνότερα από τις 

συμβατικές ηλιακές στήλες πυριτίου.[77][325] 

 
Σε επίπεδο εφαρμογής, ξεχωριστή μνεία πρέπει να γίνει για τα ηλιακά οχήματα και τα ηλιακά 

πλεούμενα, τα οποία είναι υπό διαρκή εξέλιξη και αξιολόγηση (με συνεχή ένταξη νέων 

τεχνικών, όπως π.χ. οι αυτοκόλλητες μεμβράνες), καθώς η τυχόν ευρεία εμπορική αξιοποίησή 

τους, θα ήταν μια σημαντική βελτίωση σε εξοικονόμηση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, 

καθώς και περιβαλλοντική «ανάσα» στον άκρως ρυπογόνο τομέα των μεταφορών.[80][354] 

  
Τέλος, ορισμένες ακόμα εφαρμογές ή θεωρίες με αρκετά αξιόλογες προοπτικές, αναφορικά 

καταγεγραμμένες, είναι οι εξής:  

 Ειδικά φωτοβολταϊκά, αντί των κλασικών υαλοπινάκων, στις προσόψεις κτιρίων 

(Oxford Photovoltaics).[288] 

 Χρήση συγκεντρωτικού φακού που διαθλά το φως, αυξάνοντας πολύ την παραγωγή 

(Pyron Solar Triad).[292] 

 Διαστημική Ηλιακή Ενέργεια, λόγω του μεγαλύτερου δυναμικού (Space Solar 

Power).[232] 

 Ηλιακή Νανοτεχνολογία, με καλώδια νανοτεχνολογίας να απορροφούν το φως του 

ήλιου (Πανεπιστήμιο McMaster).[274] 

 

4.3.3 Το Μέλλον της Υδραυλικής Ενέργειας 
 

Η Υδραυλική και πιο συγκεκριμένα η Υδροηλεκτρική Ενέργεια, αποτελεί μια σταθερή αξία 

στην παγκόσμια συνολική παραγωγής ενέργειας, εδώ και πολλά χρόνια. Η «ατμομηχανή» 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για πολλά χρόνια, βασίστηκε, αλλά και βασίζεται ακόμα 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, στους μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, με τα όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερα φράγματα και την τεράστια ισχύ παραγωγής τους. Σήμερα όμως ή τάση 

έχει μεταφερθεί στα μικρά υδροηλεκτρικά και στην κατασκευή χαμηλών φραγμάτων όπου 

αυτά απαιτούνται, για λόγους κυρίως περιβαλλοντικής αλλοίωσης και χρόνου απόσβεσης.[112] 
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Προβλέψεις σε ποσοτικό επίπεδο, από τη Διεθνή Εταιρεία Ενέργειας (IEA), εκτιμούν ότι 

μέχρι το 2050 θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από  

υδροηλεκτρικούς σταθμούς (μικρής και μεγάλης κλίμακας), ενώ της Global Data κάνει λόγο 

για 1.443 GW το 2020. Ανάλυση σε επιμέρους περιοχές, της πρόβλεψης της IEA ως το έτος 

2040, παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.3 που ακολουθεί, δίνοντας το στίγμα της προσφοράς 

με την πρωτοστασία της Ασίας και πιο ειδικά της Κίνας. Χαρακτηριστική είναι ακόμα και η 

προβλεπόμενη ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια, της Υδροηλεκτρικής Ενέργειας σε Κεντρική 

και Νότιο Αμερική.[112][239] 

 

 
Διάγραμμα 4.3: Εκτίμηση παραγωγής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 

Πηγή: www.iea.org 
 
Τεχνολογικά, η Υδροηλεκτρική Ενέργεια, εκτός από την όποια εξέλιξη στο γενικό πλαίσιο 

εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών, σε επίπεδο αντοχών, υλικών, ασφάλειας, 

διάρκειας, αποτελεσματικότητας κ.τ.λ., βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση μεθόδων που θα 

περιορίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μια τέτοια τεχνολογία, είναι τα λεγόμενα 

υδροκινητικά πάρκα (hydrokinetic plants), τα οποία δεν εμποδίζουν την κίνηση πλεούμενων 

και ψαριών, καθώς μικρές μονάδες απλώνονται σε μεγάλα διαστήματα. Ορισμένα πρακτικά 

προβλήματα, χρειάζεται να επιλυθούν στην συγκεκριμένη τεχνολογία, για την ευρεία 

εμπορικά αξιοποίησή της στο άμεσο μέλλον.[207][334] 

 
Τέλος, η εξέλιξη της Υδροηλεκτρικής Ενέργειας ήταν και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

πορεία της οικονομίας, καθώς, ειδικά τα μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικά, απαιτούν 

τεράστια κεφάλαια. Χαρακτηριστικό αυτού, είναι το κόστος που υπολογίζουν σε κινεζικά 

σχέδια, για εγκατάσταση περίπου 100 GW ισχύος ακόμα ως το 2020, που ανέρχεται σε 

περισσότερα των 100.000.000.000 δολαρίων. Όμως, εκτός της οικονομικής διακύμανσης, 

σημαντικό ρόλο θα παίξει η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον σε επίπεδο εγκαταστάσεων και 

μέσω των δευτερευουσών χρήσεων (π.χ. άρδευση), με την τοπική κοινωνία των υπό 

εγκατάσταση ή των εν ενεργεία υδροηλεκτρικών σταθμών.[78][112][334] 
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4.3.4 Το Μέλλον της Γεωθερμίας 
 

Η Γεωθερμική Ενέργεια, αναφέρεται συνήθως ως η τέταρτη σε σειρά σημαντικότητας, 

Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας, πίσω από την Αιολική, την Ηλιακή και την Υδραυλική 

Ενέργεια, γεγονός που την καθιστά υπολογίσιμη παράμετρο στην αντικατάσταση των 

συμβατικών μορφών στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Η πορεία αυτής της μορφής ενέργειας στο 

μέλλον, θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγω από το τρίπτυχο ζήτησης, προσφοράς και 

ανταγωνιστικότητας προς τις άλλες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (κόστος, αξιοπιστία, 

διαθεσιμότητα κ.τ.λ..).[105] 

 
Η ζήτηση θεωρείται δεδομένη, όπως συμβαίνει για όλες της ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, 

λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της ανά άτομο κατανάλωσης. Αντίθετα η προσφορά 

της γεωθερμίας είναι σχετικά περιορισμένη λόγω της εμφάνισης αξιοποιήσιμου δυναμικού σε 

ορισμένες περιοχές μόνο. Τέλος η ανταγωνιστικότητα ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας 

πάνω στην εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού και μέσω της οποίας, αυξάνεται η 

αποδοτικότητα και η αξιοπιστία, ενώ μειώνεται το κόστος.[105][123][272] 

 
Εκτιμήσεις, για τρία διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης της γεωθερμίας στα επόμενα χρόνια 

έγιναν στον 35ο Workshop στο Πανεπιστήμιο του Stanford και παρουσιάζονται παρακάτω 

στο διάγραμμα 4.4, με το πιο αισιόδοξο από αυτά να «αγγίζει» τα 58 GW ως το 2050, τη 

στιγμή που σήμερα βρισκόμαστε μόλις λίγο πάνω από τα 10 GW. Σύμφωνα με την έκθεση 

της Pike Research, στην οποία υπάρχουν σχετικά πιο βραχυπρόθεσμες προβλέψεις, στην πιο 

μετριοπαθή εκτίμηση να υπολογίζεται η ισχύς από Γεωθερμική Ενέργεια να στα 14,3 GW το 

2020, με δυνατότητα ακόμα και 25,1 GW στο αισιόδοξο σενάριο.[130][289] 

 

 
Διάγραμμα 4.4: Σενάρια εξέλιξης Γεωθερμικής Ενέργειας (MW).[130] 

Πηγή: Subir K. Sanyal paper 
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Τεχνολογικά, τέλος, η διερεύνηση αυτής της μορφής ενέργειας, δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά, 

ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι διαδικασίες που ακολουθούνται σήμερα είναι ίδιες εδώ και 

πολλά χρόνια, γεγονός που αφήνει περιθώρια βελτίωσης-εξέλιξης. Η αποδοτική αξιοποίηση 

δυναμικών γεωθερμίας με όλο και χαμηλότερη ενθαλπία, όπως και η οικονομικά ανεκτή 

εκμετάλλευση σε μεγάλα βάθη αποτελούν τομείς διαρκούς έρευνας.[272] 

 

4.3.5 Το Μέλλον της Ενέργειας από Βιομάζα 
 

Η Ενέργεια από Βιομάζα, είναι μια σχετικά σύγχρονη μορφή ενέργειας23, η οποία παρότι δεν 

προέρχεται από ένα «εύκολο» καύσιμο, καθότι χρειάζεται πολύπλοκες διαδικασίες και 

εγκαταστάσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως και σε ποικιλία μορφών-καταστάσεων, με 

ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η βιομάζα αποτελεί έναν ισχυρό πόλο των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που υπό προϋποθέσεις μπορεί μέχρι το 2050 να καλύπτει το 

50% της παγκόσμιας ζήτησης σε ενέργεια.[93][219][298] 

 
Το μέλλον της Ενέργειας από Βιομάζα, λόγω του ότι αυτή διαχωρίζεται σε διαφορετικές 

πρώτες ύλες και μορφές (π.χ. αέρια), είναι πολυδιάστατο κάτι που λαμβάνεται υπόψη και 

απεικονίζεται σε διάφορες εκτιμήσεις-προβλέψεις που γίνονται κατά καιρούς, όπως αυτή για 

το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης στο διάγραμμα 4.5.[93][133] 

 

 
Διάγραμμα 4.5: Παγκόσμιο δυναμικό Βιοενέργειας, ανά πρώτη ύλη για το 2050.[93] 

Πηγή: University of Copenhagen (Doornbosch and Steenblik) 
 

Τομείς που πρέπει να υπερκεράσουν διάφορα εμπόδια και να εξελιχτούν ή να αυξήσουν τον 

ρυθμό εξέλιξής τους, είναι αρκετοί. Η σύγκαυση βιομάζας με άνθρακα είναι ένας από αυτούς, 

καθώς γίνεται σταδιακά, με το κάθε βήμα όμως να μπορεί να πάρει χρόνια για να 

πραγματοποιηθεί, γεγονός που και η ελάχιστη επίσπευσή του, θα είχε συνολικό όφελος.[93][133] 

                                                 
23 Αναφορά στην επεξεργασμένη Βιομάζα και όχι στα απλά καυσόξυλα τα οποία έχουν χιλιετίες ιστορίας. 

Καρατσώρης Φοίβος                                                                                                                                                                   128



Η Εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα 

Ακόμα, βιομάζα σε υψηλότερο ποσοστό από το 50%, είναι στα σχέδια για το άμεσο μέλλον, 

όπως και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του κόστους παραγωγής. Μελλοντικές 

καλλιέργειες, καινοτομίες (π.χ. ενέργεια από αγελάδες), βιοκαύσιμα για τα μέσα μεταφοράς, 

«πράσινες» πτήσεις κ.α. θα συμβάλουν στην αύξηση της συμμετοχής της Ενέργειας από 

Βιομάζα στο παγκόσμιο αποθεματικό ενέργειας.[58][93][219] 

 
Όλοι οι προαναφερθέντες τομείς, αλλά και ορισμένοι ακόμα, θα αποδώσουν τα μέγιστα όταν 

βρεθούν υπό την αιγίδα ενός κατάλληλου, κοινού, νομικού, πολιτικού και επενδυτικού 

πλαισίου που θα εξαλείψει τα όποια αντίστοιχα κολλήματα και θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση 

σε επενδύσεις στην βιομάζα.[93][133] 

 

4.3.6 Το Μέλλον της Ενέργειας Ωκεανών και Θαλασσών 
 

Η Ενέργεια Ωκεανών και Θαλασσών είναι μια μορφή ενέργειας που «ακροβατεί» στο σήμερα 

και το αύριο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθότι έχει πολλές έρευνες σε αρχικά 

στάδια, άλλες με στοιχειώδη εφαρμογή και άλλες με ελάχιστες συνολικά εφαρμογές. 

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν οι σταθμοί Παλιρροϊκής Ενέργειας, με αρκετές εν ενεργεία 

επιτυχημένες εφαρμογές και ένα βασικό τεχνολογικό υπόβαθρο.[206][334] 

 
Η Παλιρροϊκή Ενέργεια, σύμφωνα με μελέτες που έγιναν, εκτιμάται ότι παρέχει υψηλό 

δυναμικό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στον ποταμό Severn της Δυτικής Αγγλίας, 

στο Bay of Fundy στον Καναδά, στο Cook Inlet της Αλάσκα, στην Λευκή Θάλασσα στην 

Ρωσία κ.α. Παρόλα αυτά, σήμερα υπάρχουν μόνο δύο μεγάλης κλίμακας σταθμοί με 

περισσότερα των 240 MW ισχύ, σε Γαλλία και Νότιο Κορέα, με την δεύτερη όμως να έχει 

προγραμματισμένα δύο μεγάλα έργα στα επόμενα χρόνια, συνολικής ισχύος περίπου 2 

GW.[113] [334] 

 
Εικόνα 4.8: Αριστερά Παγκόσμια κατανομή του μέσου όρου διακύμανσης της Παλίρροιας-Δεξιά επίπεδα 

Κυματικής Ενέργειας σε Kw/m.[97] 
Πηγή: Αριστερά Electric Power Research Institute (epri.com) Δεξιά European Ocean Energy Association 
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Η Κυματική Ενέργεια, είναι μια μορφή ενέργειας σε ερευνητικό κυρίως στάδιο και εκτός 

ορισμένων πειραματικών εφαρμογών ή με στοιχειώδεις εν ενεργεία εγκαταστάσεις μερικών 

MW ισχύος στην Σκωτία και την Κορνουάλη της Αγγλίας, δεν υπάρχουν ολοκληρωμένοι 

σταθμοί παραγωγής. Δυναμικό υπάρχει σε πολλά σημεία παγκοσμίως, όπως φαίνεται και 

στην εικόνα 4.4 παραπάνω. Σε μερικά από αυτά υπάρχουν ήδη σχέδια - προτάσεις για το 

μέλλον, ενώ σε άλλα μελλοντικές εφαρμογές βρίσκονται σε κατασκευαστικό στάδιο.[55][113][334] 

 
Πολλά, διαφορετικών κατηγοριών συστήματα θα τυγχάνουν εφαρμογής στο μέλλον, όπως 

προαναφέρθηκαν και στο πρώτο κεφάλαιο, έχοντας όμως διαφορετικές προσεγγίσεις για την 

εκμετάλλευση της ανοδικής και καθοδικής κίνησης των κυμάτων, όπως τα χαρακτηριστικά 

μεταλλικά φίδια (π.χ. συσκευή Ανακόντα) ή όπως στην ελληνικής προέλευσης πατέντα 

Waves Energy System MEDUSA (Εικόνα 4.9). Ένα σχετικά μεγάλο, για τα δεδομένα, πάρκο 

Κυματικής Ενέργειας ισχύος 1,5 MW, προορίζεται να κατασκευαστεί στο Όρεγκον των 

Ηνωμένων Πολιτειών, με 10 συστήματα PB150 PowerBuoy.[148][335] 

 

 
Εικόνα 4.9: Waves Energy System MEDUSA 

Πηγή: wavesenergy.blogspot.gr 
 

Η Ωσμωτική Ενέργεια και η Ενέργεια Θερμοκρασιακής Διαφοράς του νερού του ωκεανού, 

είναι σε ακόμα πιο πρώιμο στάδιο από την Κυματική Ενέργεια, με την πρώτη να έχει στο 

ενεργητικό της έναν εν ενεργεία σταθμό στην Νορβηγία και την δεύτερη να μην έχει μέχρι 

σήμερα μια τρέχουσα ενεργή εγκατάσταση. Δυο πρότζεκτ όμως, άξια αναφοράς, είναι τα υπό 

πρώιμο σχεδιαστικό στάδιο πάρκα Ενέργειας Θερμοκρασιακής Διαφοράς του νερού του 

Ωκεανού, στην Χαβάη και στον Ινδικό Ωκεανό.[335][350][352] 

 
Παρότι βρίσκονται σε θεωρητικό στάδιο, και οι δύο αυτές τεχνολογίες έχουν δώσει δείγματα 

γραφής, ότι στο μέλλον, συνυπολογίζοντας το μεγάλο δυναμικό τους και αφού απολέσουν τις 

όποιες αδυναμίες τους και εξελιχτούν τεχνολογικά σε αποδοτικές εφαρμογές, θα 

αποτελέσουν αξιοσημείωτη προσθήκη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.[206][335] 
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Στο σύνολο, και ανεξάρτητα από την επιμέρους κατηγορία εκμετάλλευσης της Ενέργειας 

Ωκεανών και Θαλασσών, δεδομένο θεωρείται ότι η ευρωστία-ανάπτυξη του κλάδου είναι 

έντονα αρνητικά συσχετισμένη με το κόστος παραγωγής και μεταφοράς της ενέργειας. Λόγω 

αυτού, εκτός από τον όποιο εξελικτικό στόχο, πάντα πρέπει να μπαίνει η παράμετρος του 

τελικού κόστους παραγωγής ώστε να μπορεί η εκάστοτε έρευνα ή σύστημα να τυγχάνει 

εμπορικής εφαρμογής.[206][335] 

 

4.4 Προβλήματα-Περιορισμοί 
 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ως σύνολο αλλά και «εξατομικευμένο», έχουν ορισμένους 

αντικειμενικούς περιορισμούς, καθώς και πρακτικά προβλήματα τα οποία συγκρατούν την 

δυναμική σε επίπεδο παραγωγής και αξιοποίησης. Σε επίπεδο αντικειμενικών περιορισμών, 

εκτός του μακροπρόθεσμου ή του ανέφικτου σε ορισμένες των περιπτώσεων, στα ορατά όρια 

η επιστήμη αντιπαραβάλει την βελτίωση της αποτελεσματικότητας εκμετάλλευσης-χρήσης. 

Οι όποιες λύσεις που είτε υπάρχουν, είτε πιθανότατα θα υπάρξουν σε επίπεδο προβλημάτων, 

εφόσον δεν αποτελούν πάγια και κοινή τακτική, πάντα θα προκαλούν απώλειες σε 

αποτελεσματικότητα-αποδοτικότητα ορισμένων εφαρμογών. 

 

4.4.1 Αντικειμενικά Όρια Δυναμικού 
 

Κάθε μορφή ενέργειας, έχει ένα πεπερασμένο δυναμικό σε περιοχές του πλανήτη, αλλά και 

σε ολόκληρη την Γη ως σύνολο. Αυτά τα όρια, με την σημερινή τεχνολογία, δεν είναι 

αντικείμενο προβληματισμού, καθώς στην συντριπτική πλειοψηφία υπερκαλύπτουν τις 

δυνατότητές «μας» σε εκμετάλλευση, αλλά και σε περιπτώσεις, ακόμα και τις ενεργειακές 

ανάγκες μας. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, χρήζουν αναφοράς καθώς δίνουν το στίγμα της 

δυναμικής κάθε μορφής ενέργειας και εν προκειμένω των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

 
Σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες επιστημόνων, το συνολικό δυναμικό του ανέμου κοντά στην 

επιφάνεια πλανήτη υπολογίζεται στα 400 TW, ενώ στην ατμόσφαιρα στα 1.800 TW ισχύος. 

Διάφοροι επιστήμονες, προσδιορίζουν την διακύμανση στα συνολικά 340 και στα 3.400 TW 

ισχύος Αιολικής Ενέργειας. Γεγονός όμως αποτελεί, ανεξάρτητα από την απόκλιση των 

εκάστοτε υπολογισμών, ότι η βάση στις περισσότερες των περιπτώσεων, αποτελεί περίπου 

την 20πλάσια ισχύ σε σύγκριση με την παγκόσμια ζήτηση σε ενέργεια σήμερα (8 TW).[59][70][71] 
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Όσον αφορά την Ηλιακή Ενέργεια, το συνολικό δυναμικό εκτοξεύεται στο αστρονομικό ποσό 

των 120.000 ΤW ισχύος ανά πάσα στιγμή, ενώ στην περίπτωση της άπω ατμόσφαιρας 

(διαστημική Ηλιακή Ενέργεια) το ποσό αυτό φτάνει τα 174 PW (174.000 TW), καθότι 

απαλείφεται η απώλεια της ανάκλασης.[26][205] 

 
Στην Υδραυλική Ενέργεια, το θεωρητικό παγκόσμιο δυναμικό, περιορίζεται μόλις, στο 

σχεδόν τετραπλάσιο από το ποσοστό εκμετάλλευσης της σημερινής παραγωγής, και είναι στα 

4 TW. Η αναλογία αυτή είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή της Αιολικής και Ηλιακής 

Ενέργειας και παράλληλα υποδηλώνει ένα σχετικό «κορεσμό» του κλάδου, καθώς το 

ποσοστό αξιοποίησης είναι σαφώς μεγαλύτερο από όλες τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

κάνοντας εμφανή τα πεπερασμένα όρια της μορφής αυτής.[26][197] 

 
Όσον αφορά την γεωθερμία, η θερμότητα που μέσω του φλοιού εκπέμπεται από την Γη 

αγγίζει τα 44,2 TW. Αναγάγοντας όμως το ποσό αυτό στη συνολική έκταση του πλανήτη 

καταλήγει στο 0.1 Watt ανά τετραγωνικό μέτρο, που είναι πολύ χαμηλό. Από την διάδοση 

του μάγματος, η συνολική ισχύς φτάνει τα 3 TW, ενώ η πλήρης αξιοποίηση των 1.322 

προσβάσιμων ηφαιστείων παγκοσμίως, στα 200 GW.[123] 

 
Το παγκόσμιο δυναμικό της Ενέργειας από Βιομάζα, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί, καθώς 

εμπεριέχει πολλούς αστάθμητους και ακαθόριστους παράγοντες και παράλληλα επηρεάζεται 

από την εκμεταλλεύσιμη Γη, κάτι που κάνει απαγορευτική κάποια ακριβή εκτίμηση. Είναι 

όμως βέβαιο ότι κατέχει ένα πολύ υψηλό δυναμικό, καθώς η οργανική ύλη του πλανήτη είναι 

σε πολύ υψηλά ποσοστά.[327] 

 
Στην περίπτωση της Ενέργειας Ωκεανών και Θαλασσών, σύμφωνα με τον Δρ. V. Lyatkher το 

συνολικό δυναμικό της Παλιρροϊκής Ενέργειας κυμαίνεται περίπου στα 2.000 - 4.000 TW, 

της Κυματικής Ενέργειας στα 2,5 TW, της Ωσμωτικής Ενέργειας στα 1.400 TW και τέλος της 

Ενέργειας Θερμοκρασιακών Διαφορών στα 40.000 TW ισχύος. Αξιοσημείωτη παρατήρηση 

είναι ότι το συνολικό δυναμικό είναι αντιστρόφως ανάλογο της μέχρι σήμερα εφαρμογής των 

κατηγοριών αυτών, αν και όπως είναι φυσικό δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση.[197] 

 
Γίνεται κατανοητό, ότι οι εκτιμήσεις αυτές είναι άκρως θεωρητικές, με πιθανότητες 

αναθεωρήσεων και μεγάλου στατιστικού λάθους. Αυτό συμβαίνει, λόγω του εύρους κάλυψης 

και της έντονης μεταβλητότητας που διέπει πολλές παραμέτρους, καθώς και της ύπαρξης 

αστάθμητων παραγόντων όπως το κλίμα.[273] 
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4.4.2 Γεωγραφικοί Περιορισμοί 
 

Η αξιοποίηση του μεγίστου δυνατού δυναμικού, οποιασδήποτε μορφής ενέργειας, τυγχάνει 

ορισμένων περιορισμών, που συνήθως συνηγορούν στο να καταλήγει εκμεταλλεύσιμο, μόνο 

ένα πολύ μικρό ποσοστό του. Σημαντικός τέτοιος περιορισμός, είναι η κατανομή μέρους  του 

δυναμικού αυτού, σε περιοχές όπου με την σύγχρονη τεχνολογία είναι είτε μη προσβάσιμες, 

είτε μη βιώσιμες, κάτι που τις αποκλείει από οποιαδήποτε προοπτική πιθανής εκμετάλλευσης. 

 
Συγκεκριμένα, στην Αιολική Ενέργεια υπάρχουν διάφορες τοποθεσίες ασύμφορες για την 

όποια αξιοποίηση, όπως θαλάσσιες περιοχές μεγάλου βάθους (περισσότερο των 200 m), 

περιοχές καλυμμένες μόνιμα με πάγο κ.α. Λόγω τέτοιων γεωγραφικών περιορισμών, 

εκτιμάται ότι χάνεται περίπου 80% της Αιολικής Ενέργειας παγκοσμίως. ενώ από το 

υπόλοιπο 20% που παραμένει, το μισό περίπου χάνεται λόγω χαμηλότερων της 3ης κλάσης 

περιοχών. Σύμφωνα με τον ερευνητή Carlos de Castro, αυτό το δυναμικό βάσης 340 ΤW που 

υπολογίζει ότι υπάρχει παγκοσμίως, λόγω των παραπάνω και συνυπολογίζοντας μερικούς 

παράγοντες ακόμα, όπως η αποδοτικότητα των ανεμογεννητριών, η εκμεταλλεύσιμη 

ταχύτητα ανέμων κ.α., καταλήγει ως εκμεταλλεύσιμο σήμερα για την παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, σε μόνο 1 TW.[28][59] 

 
Το δυναμικό της Ηλιακής Ενέργειας, εκτός από την αξιοποίηση ενός σεβαστού ποσοστού για 

την εκπλήρωση όλων των φυσικών «λειτουργιών» του πλανήτη, όπως η θέρμανσή του, η 

φωτοσύνθεση κ.τ.λ. και την όποια αντανάκλαση στο διάστημα, μπορεί να αξιοποιηθεί για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας. Αυτό το εξειδικευμένο, μη υπολογίσιμο 

θεωρητικό δυναμικό, υπόκειται σε γεωγραφικούς περιορισμούς και διαχωρισμούς, όπως 

περιοχές με υψηλό μέσο δυναμικό (προς τον ισημερινό) και με χαμηλό μέσο δυναμικό (προς 

τους πόλους), καθώς και περιοχές με χλωρίδα-πανίδα ή κατοικημένες περιοχές, που 

περιορίζουν ή αποτρέπουν την όποια προσπάθεια εκμετάλλευσης.[273] 

 
Στην Υδραυλική Ενέργεια, το ποσοστό της τρέχουσας εκμετάλλευσης προς το εκτιμώμενο 

συνολικό δυναμικό είναι αρκετά υψηλό, ακόμα και στις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις, 

αφήνοντας όμως περιθώρια εξέλιξης με μόνο περιορισμό την βιωσιμότητα. Στην Υδραυλική 

Ενέργεια, όπως και στις υπόλοιπες μορφές, υπάρχει διακύμανση του κόστους παραγωγής και 

άρα της βιωσιμότητας, λόγω της μορφολογίας της εκάστοτε περιοχής, επαυξημένη λόγω την 

άμεσης εξάρτησης με το κλίμα (π.χ. βροχοπτώσεις).[26] 
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Το συνολικό ενεργειακό δυναμικό στην γεωθερμία, είναι κατά πολύ υψηλότερο από το 

πρακτικά αξιοποιήσιμο, λόγω κυρίως δύο παραγόντων: της απώλειας από δυναμικό χαμηλής 

ενθαλπίας, που είναι σε μεγάλο βαθμό μη αξιοποιήσιμο ή μη συμφέρον με την τρέχουσα 

τεχνολογία και πιθανής δυσπρόσιτης γεωγραφικής θέσης του. Ηπειρωτικά ηφαίστεια τα 

οποία όμως δεν είναι εκμεταλλεύσιμα, υπόγεια ηφαίστεια και πηγές, τα οποία δεν είναι 

προσβάσιμα κ.α. αφαιρούν μεγάλο ποσό ενέργειας από το συνολικό ανώτερο όριο πιθανής 

παραγωγής ενέργειας.[3][266] 

 
Στην βιομάζα, ως οργανική ύλη, με ανάγκες σε καλλιέργειες και επεξεργασίας υπάρχει πάντα 

ο περιορισμός της ισορροπίας με τις φυσικές ανάγκες του πλανήτη, αλλά και τις διαβίωσης 

των ανθρώπων. Έτσι, γεωγραφικά τίθεται πάντα ένα όριο και μια μεταβλητότητα, τα οποία 

κατεβάζουν το θεωρητικά τεράστιο δυναμικό όλης της υπάρχουσας οργανικής ύλης, πολύ 

χαμηλότερα, αν και παραμένει συνολικά αρκετά υψηλό.[327] 

 
Στην Ενέργεια Ωκεανών και Θαλασσών, το δυναμικό περιορίζεται κατά κύριο λόγω από την 

πολύ μεγάλη διασπορά των φαινομένων που αξιοποιούνται. Σημαντική διακύμανση, υπάρχει 

από περιοχή σε περιοχή, όπως για παράδειγμα σε επίπεδο θερμοκρασιών στο ρεύμα του 

κόλπου του Μεξικό ή το ύψος των κυμάτων στα βόρεια και νότια του πλανήτη.[57][197] 

 

4.4.3 Εσωτερική Ανταγωνιστικότητα 
 

Σε κάθε μια Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας, εκτός από πρακτικούς παράγοντες, η ανάπτυξη 

και η εφαρμογή της εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα της προς τις υπόλοιπες πηγές, 

ανανεώσιμες και μη. Αυτό κρίνεται κυρίως μέσω του συνολικού κόστους παραγωγής από την 

εκάστοτε πηγή, της διαθεσιμότητάς της, της προσαρμοστικότητάς της, της ευελιξίας της, της 

καθαρότητάς της κ.τ.λ..  

 
Το τελικό κόστος της παραγόμενης ενέργειας, αποτελεί βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα ή 

μειονέκτημα, με άμεσες επιπτώσεις στο επίπεδο εφαρμογής κάθε πηγής ενέργειας ως σύνολο 

ή κάθε μεμονωμένου συστήματος αξιοποίησης. Μια σύγκριση του κόστους των ΑΠΕ μεταξύ 

τους, με βάση τις τιμές 2009 και εκτιμήσεις εικοσιπενταετίας παρουσιάζονται στον πίνακα 

4.1 στην επόμενη σελίδα. Για καλύτερα αποτελέσματα, γίνεται διαχωρισμός της Αιολικής σε 

υπεράκτια και χερσαία, της Υδραυλικής σε μεγάλης και μικρής κλίμακας και της Ηλιακής σε 

φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας και κτιρίων.[93] 
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Πίνακας 4.1: Παγκόσμιο μέσο κόστος παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες (2010-2035).[97] 

 
Πηγή: International Energy Association (IEA)  

 

Η διαθεσιμότητα, είναι παράγοντας διαφοροποίησης σε πηγές ή συστήματα ενέργειας, όχι σε 

επίπεδο συνόλου, αλλά ηπείρων, χωρών, περιφερειών κ.τ.λ. Χαρακτηριστική διακύμανση της 

διαθεσιμότητας συμβαίνει στην γεωθερμία, η οποία εκ φύσεως αναπτύσσεται ανομοιογενώς, 

ανάλογα των δυναμικών της κάθε περιοχής, ή της Ενέργειας Ωκεανών και Θαλασσών που εξ’ 

ορισμού, ως είναι φυσικό, δεν μπορούν να υπάρχουν σε ηπειρωτικές περιοχές του πλανήτη. 

Τέτοιοι παράγοντες όπως και μερικοί άλλοι ακόμα, επηρεάζουν σημαντικά την εσωτερική 

ανταγωνιστικότητα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δίνοντας το όποιο συγκριτικό 

πλεονέκτημα, σε μορφές με μεγάλη διασπορά και εύρος εφαρμογής.[3][57][273] 

 

4.4.4 Μεταφορά Ενέργειας 
 

Η μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας, αποτελούσε πάντα σημαντικό παράγοντα στον 

τομέα της ενέργειας, εκτοξεύοντας πολλές φορές το κόστος ή με προβλήματα παροχής, όπως 

συνέβη με την κρίση στην Ουκρανία το 2009 για το Φυσικό Αέριο. Στην σύγχρονη εποχή, 

αλλά και στο μεσοπρόθεσμο μέλλον των πολλών τύπων παραγωγής ενέργειας, με αρκετούς 

από αυτούς να είναι σε θαλάσσιο χώρο, των μεγάλων αναπτυσσόμενων χωρών, απαιτείται 

όσο το δυνατόν περισσότερο οικονομική, αξιόπιστη, και γρήγορη μεταφορά ενέργειας.[253][299] 

 
Μια χαρακτηριστική διαφορά των εν δυνάμει αντικαταστατών των συμβατικών μορφών, 

Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας, είναι η απευθείας παραγωγή ηλεκτρισμού, χωρίς το 

ενδιάμεσο στάδιο της εξόρυξης και μετέπειτα μεταφοράς του καυσίμου. Αυτό αποτελεί 

πλεονέκτημα σε ορισμένες περιπτώσεις και μειονέκτημα σε άλλες, κυρίως λόγω της 

υστέρησης της τεχνολογίας στην αποθήκευση μεγάλων ποσών ενέργειας. 
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Η εξέλιξη του υπάρχοντος δικτύου, με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ή τεχνικών, όπως 

η τοποθέτηση όπου απαιτείται και δύναται των καλωδίων υπόγεια, με τα όποια προβλήματα 

έχουν, θα βελτιώσει αισθητά την κατάσταση της μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας σε 

πολλές περιοχές.[253][342] 

 
Μια πολλά υποσχόμενη έρευνα για το μέλλον στον τομέα αυτό, με πολλές λύσεις στα 

διάφορα προβλήματα, έχει ως θέμα την ασύρματη (wireless), μεταφορά ενέργειας. Ως ιδέα, 

η ασύρματη μεταφορά ενέργειας φτάνει πίσω στην εποχή του Νίκολα Τέσλα, όμως ως 

σήμερα δεν έχει επέλθει η εφαρμογή της. Πειράματα έχουν γίνει αρκετά, όπως η ασύρματη 

λειτουργία μιας λάμπας από ερευνητές στο MIT, σε μικρή όμως απόσταση, ή η μέσω laser 

μεταφορά από την NASA.[30][72] 

 
Είτε μέσω της ασύρματης μεταφοράς, είτε μέσω της εξέλιξης κάποιου άλλου οικονομικού, 

εύχρηστου μέσου μεταφοράς της ενέργειας, οι περισσότερο και άμεσα «ωφελημένοι» τύποι 

παραγωγής ενέργειας, είναι η Υπεράκτια Αιολική, η Ενέργεια Ωκεανών και Θαλασσών, η 

Διαστημική Ηλιακή Ενέργεια κ.α. Οι μορφές αυτές, ενώ είναι καλοί και οικονομικοί 

παραγωγοί ενέργειας με αρκετά μεγάλο δυναμικό, υστερούν κυρίως λόγω της ακριβής τους 

μεταφοράς έναντι των ομοειδών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.[57][232] 

 

4.4.5 Αποθήκευση Ενέργειας 
 

Αντικείμενο, έντονα συνυφασμένο με την παραγωγή οποιουδήποτε τύπου ενέργειας, είναι η 

αποθήκευσή της για μετέπειτα αξιοποίηση. Στα χρόνια των συμβατικών μορφών ενέργειας, η 

χρήση καύσιμων υλών διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό το στάδιο της αποθήκευσης όπως και της 

μεταφοράς. Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια, στους μεγάλης κλίμακας σταθμούς παραγωγής, ήρθε 

να προσθέσει έναν ακόμα σημαντικό εναλλακτικό και έμμεσο τρόπο αποθήκευσης ενέργειας, 

με την «αποθηκευμένη» στάθμη του νερού, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όποτε 

χρειαστεί καλύπτοντας ενεργειακές ελλείψεις άλλων ενεργειακών πηγών.[343] 

 
Στην σύγχρονη εποχή όμως, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την συνεχή και 

ακατάπαυστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πολλές μορφές, όπως η αιολική και η 

ηλιακή και με δευτερεύοντα προβλήματα της διακύμανσης του δυναμικού από εποχή σε 

εποχή και από μέρα σε νύχτα κ.τ.λ., η ανάπτυξη αξιόπιστων και μεγάλης χωρητικότητας 

μεθόδων αποθήκευσης ήταν και είναι επιτακτική.[343] 
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Γενικά οι μέθοδοι αποθήκευσης ενέργειας, ανάλογα τον τύπο διεργασιών που συντελούνται, 

διαχωρίζονται ως εξής: 

 Χημικοί (π.χ. βιοκαύσιμα, κυψέλες υδρογόνου κ.α.). 

 Βιολογικοί ( π.χ. άμυλο, γλυκογόνο κ.α.). 

 Ηλεκτροχημικοί (π.χ. μπαταρίες κ.α.). 

 Ηλεκτρικοί (π.χ. πυκνωτές κ.α.). 

 Μηχανικοί (π.χ. υδροηλεκτρική αποθήκευση κ.α.). 

 Θερμικοί (π.χ. αποθήκευση πάγου κ.α.).[336][343] 

 
Οι μπαταρίες, ακόμα και στην πιο σύγχρονη μορφή τους, αυτή των ιόντων λιθίου, 

χρησιμοποιούνται ευρέως, αλλά σε μικρές σχετικά τιμές ισχύος ενέργειας. Οι ποσότητες 

αυτές δεν θεωρούνται ικανές να καλύψουν τις ανάγκες στις μεσαίες και μεγάλες ενεργοβόρες 

εφαρμογές, όπως τη λειτουργία ενός οχήματος με αυτονομία αντίστοιχη αυτής των ορυκτών 

καυσίμων και στα οποία, παράλληλα, προστίθεται και το μειονέκτημα της αρκετά 

χρονοβόρας φόρτισης. Λόγω αυτού, διάφοροι ερευνητές παγκοσμίως ασχολούνται με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας της μπαταρίας, ανιχνεύοντας πιθανότητες χρήσης άλλων υλικών και 

τεχνικών λειτουργίας, ώστε στο μέλλον να μπορεί να γίνεται γρήγορη φόρτιση μεγάλων 

ποσοτήτων ενέργειας.[74][81] 

 
Στον ευρύτερο τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, σημαντική παρακαταθήκη αποτελούν τα 

βιοκαύσιμα, τα οποία μπορούν να μεταχειριστούν ακριβώς όπως τα ορυκτά καύσιμα. Το 

μεθάνιο αποτελεί μια πολύ καλή και εύκολη λύση, σε επίπεδο αποθήκευσης, αλλά και σε 

επίπεδο μεταφοράς. Η παραγωγή κυψελών συνθετικών υδρογονανθράκων αποτελεί μια 

ακόμα συνεισφορά, η οποία, παρότι δεν είναι πρόσφατη ανακάλυψη, μπορεί να αποτελέσει 

στο μέλλον σημαντική προσθήκη στην νέα τάξη πραγμάτων γύρω από την αποθήκευση 

ενέργειας.[233][343] 

 
Οι Κυψέλες Υδρογόνου αποτελούν μια σύγχρονη, πολλά υποσχόμενη εναλλακτική μορφή 

καυσίμου, η οποία βρίσκεται όμως σε αρκετά πρώιμο στάδιο. Η απομόνωση του υδρογόνου 

αποτελεί βασικό κομμάτι της τεχνολογίας, καθώς δεν υπάρχει αυθύπαρκτο στην φύση, αλλά 

πρέπει να αποσπαστεί από άλλα στοιχεία με διάφορες μεθόδους, όπως ηλεκτρολυτικές, 

φωτολυτικές, θερμοχημικές και αντιδράσεις απλής αντικατάστασης. Αφού αποσπαστεί, 

συλλέγεται και υπό πίεση τοποθετείται στις κυψέλες καυσίμου, οι οποίες συνδεόμενες σε 

σειρά ανεβάζουν το ενεργειακό σύνολο, δημιουργώντας τις στήλες κυψελών καυσίμου.[50][343] 
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Η αξιοποίηση της κυψέλης καυσίμου στον τομέα της ενέργειας μπορεί να γίνει με πολλούς 

τρόπους, όπως: ως καύσιμο για τα μέσα μεταφοράς, για την παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

κ.α.. Φυσικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διάφορες χρήσεις της ενέργειας, όπως για την 

κατασκευή αμμωνίας, στην κβαντική φυσική κ.α. Γενικά, οι περισσότερες χώρες προσπαθούν 

να προσαρμόσουν τις υποδομές τους πάνω στο υδρογόνο, καθιστώντας το ενός τύπου 

«ενεργειακό νόμισμα».[50][204][343] 

 
Πέρα όμως από τα πολλά οφέλη της εξέλιξης της τεχνολογίας κυψέλης καυσίμων υδρογόνου, 

και της πλήρους εφαρμογής της στο μέλλον, υπάρχουν και κάποια τεχνικά προβλήματα τα 

οποία είναι απαραίτητο να επιλυθούν. Κάποια από αυτά τα προβλήματα είναι, η ενέργεια που 

απαιτείται για την απόσπασή του, η ιδιόρρυθμη μεταφορά του από ένα οργανωμένο δίκτυο 

λόγω των υψηλών πιέσεων  κ.τ.λ..[204][346] 

 
Μερικές καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, που βρίσκονται στο ερευνητικό 

στάδιο είναι οι εξής: 

 Παραγωγή κυψελών υδρογόνου από νερό, σκουριά και ήλιο24 

 Εξέλιξη μπαταρίας λιθίου με την χρήση νανοϋλικών, βασισμένων σε αυτά ενός 

χιτώνα25 

 Μετατροπή του αέρα σε υγρό στοιχείο και αποθήκευση σε κρυογονική κατάσταση26 
[56][79][84] 

 

 

 

 

                                                 
24 Περισσότερα: Brillet, J. Yum, J.-H. Cornuz, M. Hisatomi, T. Solarska, R. Augustynski, J. Graetzel M. Sivula, 
K., 2012. Highly efficient water splitting by a dual-absorber tandem cell. Nature Photonics, 6(12), pp.824–828. 
25 Περισσότερα: Wang, Q. Nemoto, M. Li, D. Weaver, J. C. Weden, B. Stegemeier, J. Bozhilov, K. N. Wood, L. 
R. Milliron, G. W. Kim, C. S. DiMasi, E. Kisailus, D., 2013. Phase Transformations and Structural 
Developments in the Radular Teeth of Cryptochiton Stelleri. Advanced Functional Materials, 23(12). 
26 Περισσότερα: Strahan, D. 2012. Liquid Air: The Birth of the Nitrogen Economy. Gasworld, October Issue, 
pp.3-7. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι πασιφανές ότι αποτελούν μια αναγκαία λύση για 

πληθώρα, πάσης φύσεως προβλημάτων στον ενεργειακό τομέα, ενώ παράλληλα προσφέρουν 

στον κοινωνικό ιστό και το περιβάλλον, πολλά περισσότερα από τα συμβατικά ορυκτά 

καύσιμα. Η ενεργειακή ανεξαρτησία, η εκ φύσεως γεωγραφική διασπορά και η σε μεγάλο 

εύρος διαφορετικότητα της πρωτογενούς μορφής της ενέργειας, είναι μερικοί από τους 

λόγους που εντάσσονται στον προγραμματισμό κάθε χώρας παγκοσμίως.  

 
Τα διάφορα προβλήματα, όπως η αποδοτικότητα, η ευμετάβλητη παραγωγή, η αισθητική 

κ.α., αλλά και οι κοινωνικές αντιδράσεις στην εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, μπορούν να λυθούν σταδιακά με την αμέριστη συνεισφορά της επιστήμης καθώς 

και με περισσότερη ενημέρωση και διαλλακτικότητα από όλες τις πλευρές. Κάθε ανανεώσιμη 

μορφή έχει τα δικά της προτερήματα και αδυναμίες, τα οποία χρήζουν ξεχωριστό χειρισμό 

και αντιμετώπιση, ώστε να ενταχτούν όσο είναι εφικτό, πιο ομαλά και με μεγαλύτερη 

αποδοχή. 

 
Στο θεσμικό επίπεδο, ένα δείγμα γραφής των πρωτοστατουσών χωρών, όπως η Γερμανία, 

δίνει το στίγμα της υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, που είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η 

άρση των διοικητικών εμποδίων, η προσαρμογή και παράλληλη εξέλιξη του υποστηρικτικού 

δικτύου, το ελκυστικό χρηματοδοτικό πλαίσιο και η δημιουργία ενός θετικού επενδυτικού 

κλίματος που διέπεται από ισότητα, σταθερότητα και υποστηρικτικότητα. 

 
Σε οικονομικό επίπεδο, η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρότι υπάγεται 

όπως κάθε επενδυτικός τομέας στην οικονομική ευμάρεια των χωρών, έχει τον περαιτέρω 

παράγοντα της αναγκαιότητας και της μακροπρόθεσμης προοπτικής. Το γεγονός αυτό, οδηγεί 

τα κράτη να επικεντρώνονται ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας ακόμα και σε καιρούς κρίσης, όπως η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση.  

 
Σε κοινωνικό επίπεδο, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προσφέρουν άμεσα οφέλη, ακόμα 

και από το στάδιο της εγκατάστασής τους, με πολλές θέσεις απασχόλησης και οικονομική 

ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία, καθώς και συνεισφορά σε καλύτερης ποιότητας ζωή με 

καθαρό αέρα και περιβάλλον γενικότερα. Οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν, πρέπει να τίθενται 

υπόψη στους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμπόρευση. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει εντάξει πλήρως στην πολιτική της τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας, με την εμπλοκή στην μετάβαση από τις συμβατικές στις εναλλακτικές μορφές να 

είναι έντονα ενεργή, αλλά και καθοριστική με συνεισφορά εντός και εκτός των κόλπων της. 

Η Ένωση πρωταγωνιστεί ποικιλοτρόπως στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

από θέσεις όπως του διαχειριστή, του παραγωγού, του καταναλωτή κ.τ.λ., συσσωρεύοντας 

«γνώση» την οποία «εξωτερικεύει» και αξιοποιεί μέσα από το επιστημονικό δυναμικό της. 

 
Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος ακολουθεί την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σε εναρμόνιση με τις όποιες «δυνατότητες», «ιδιαιτερότητες» 

και «διαφοροποιήσεις» έχει ως χώρα, επενδύοντας στο ενεργειακό της μέλλον. Εκτός από την 

Γεωθερμική Ενέργεια, βήματα έχουν γίνει σε όλες τις υπόλοιπες ανανεώσιμες μορφές, με τις 

προοπτικές να είναι εξαιρετικά θετικές και τα περισσότερα εμπόδια διευθετήσιμα.  

 
Το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διαφαίνεται ευοίωνο, με την εξέλιξη να είναι 

ραγδαία, από το ερευνητικό σκέλος ως την εξάπλωση των σύγχρονων τεχνολογιών και την 

ευρεία εφαρμογή τους. Καινοτόμες ιδέες διευρύνουν τα όρια του συγκεκριμένου τομέα, 

αλλάζοντας τα οικονομικά, τεχνικά και περιφερειακά δεδομένα επιλύοντας προβλήματα ετών 

που απασχόλησαν μεγάλα τμήματα του έμψυχου και άψυχου δυναμικού. 

 
Στην συγκεκριμένη εργασία καταγράφοντας την εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

επιχειρείται να γίνει η διάκριση της πολιτικής, τεχνολογικής και επενδυτικής τάσης στο τομέα 

αυτό, που μέσω των τρεχουσών συνθηκών μπορούν να προσδώσουν μια αρκετά καλή εικόνα 

του άμεσου και μεσοπρόθεσμου μέλλοντος και τον όποιων φυσικών ή μη περιορισμών και 

προβλημάτων μπορεί να προκύψουν. 
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Παράρτημα 1: Ευρωπαϊκά κεφάλαια στην Αιολική Ενέργεια (2010-2012). 

 
Πηγή: European Wind Energy Association 

 
 

Παράρτημα 2: Προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2010-2015. 

 
Πηγή: European Wind Energy Association 
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Παράρτημα 3: Συγκεντρωτικός πίνακας ανάπτυξης και λειτουργίας μονάδων ΑΠΕ. 

 
Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 

 
 
 
 

Παράρτημα 4: Σταθμισμένο κόστος ενέργειας για Ανανεώσιμες και μη Πηγές Ενέργειας. 

 
Πηγή: European Wind Energy Association 
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