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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η διερεύνηση της προώθησης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα μέσω του μηχανισμού υποχρεωτικής 

ποσόστωσης και της αγοράς των πράσινων πιστοποιητικών (TGC) υπό το πρίσμα 

ενδεχόμενης αλλαγής μηχανισμού προώθησης των ΑΠΕ. Γίνεται αναφορά στην 

εξέλιξη της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ έως σήμερα, παρατίθενται τα είδη των 

μηχανισμών στήριξης, τα κυριότερα εργαλεία προώθησης των ΑΠΕ που βρίσκονται 

σε εφαρμογή και ακολουθεί βιβλιογραφική επισκόπηση των κυριοτέρων εργαλείων 

που χρησιμοποιούνται (FIT,TGC). Στη συνέχεια παρουσιάζεται διεξοδικά ο τρόπος 

λειτουργίας της αγοράς των πράσινων πιστοποιητικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εφαρμογής των TGC και το μοντέλο συνεργασίας 

χωρών μελών της ΕΕ. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο στήριξης 

των ΑΠΕ στην Ελλάδα και στη λειτουργία της αγοράς. Παρουσιάζονται οι 

στρεβλώσεις που προκλήθηκαν από την εφαρμογή των FIT στην Ελλάδα και η 

επιτυχημένη εφαρμογή των FIT στην Γερμανία. Εξετάζεται η δυνατότητα εισαγωγής 

του μηχανισμού των TGC με ενδεχόμενη αλλαγή του μηχανισμού προώθησης των 

ΑΠΕ. Στα συμπεράσματα παρουσιάζονται οι επιλογές της Ελλάδας για το αν θα 

πρέπει να διατηρήσει τα FIT δρώντας διορθωτικά ή να προχωρήσει στην εφαρμογή 

του μηχανισμού της αγοράς των πράσινων πιστοποιητικών. Περαιτέρω έρευνα μπορεί 

να αποτελέσει το μοντέλο συνεργασίας μεταξύ χωρών - μελών με εφαρμογή του στην 

Ελλάδα, η μελέτη της αγοράς των πράσινων πιστοποιητικών μετά την ολοκλήρωση 

της διασύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική χώρα και η λειτουργία ενός 

υβριδικού μοντέλου συνδυασμού των μηχανισμών FIT και TGC.  

Abstract 

The purpose of the present thesis is the study of the renewable energy sources (RES) 

promotion in Greece, through the compulsory quota mechanism and the tradable 

green certificates (TGC) market under the view of a possible alteration of the 

promoting tool of the RES. Reference is made to the energy policy of the EU 

evolution up today, the sorts of the support mechanisms are listed, the major 

promoting tools of the RES which are implemented and a bibliographic overview 

follows among the major implemented tools (FIT,TGC). Next, the operating mode of 



 v 

the tradable green certificates market in the European Union is thoroughly presented, 

the representative examples of the green certificates adjustment and the EU member 

countries co-operation model. Subsequently, reference is made to the support 

institutional framework of the RES in Greece and to the market's operation. The 

distortions caused by the implementation of the FIT in Greece are presented, as well 

as the successful implementation of the FIT in the case of Germany. The possibility of 

the TGC mechanism importation is studied, with potential alteration of the RES 

support mechanism. 

Conclusively, the choices of Greece are presented whether to maintain the FIT acting 

correctively or proceed to the implementation of the tradable green certificates market 

mechanism. Further research can constitute the co-operation model among members – 

countries with implementation in Greece, the study of the tradable green certificates 

market after the interconnection of islands with the mainland and the operation of a 

hybrid combination model of both TGC and FIT mechanisms.  
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Εισαγωγή 

Η κλιματική αλλαγή παραμένει μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις. Η 

μέση παγκόσμια θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 0,8°C από την αντίστοιχη της 

προβιομηχανικής περιόδου και υπάρχει ευρεία επιστημονική συναίνεση ότι η 

υπερθέρμανση του πλανήτη πρέπει να διατηρηθεί κάτω από 2°C ώστε να 

αποφευχθούν επικίνδυνες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

που είναι σε θέση να μεταβάλλουν το ανθρωπογενές περιβάλλον, να επηρεάσουν τον 

τρόπο ζωής των κοινωνιών και να απειλήσουν τελικά τις ανθρώπινες κοινωνίες,  την 

οικονομία και την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη (ΥΠΕΚΑ, 2009).  

Οι αυξανόμενες πλέον αποδείξεις που συνηγορούν υπέρ της κλιματικής αλλαγής 

καθώς και η ολοένα μεγαλύτερη ενεργειακή εξάρτηση έχουν αναδείξει την 

παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας ως ένα φλέγον ζήτημα παγκοσμίως. Μέσα σε 

ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, το ζήτημα της ενίσχυσης της 

ενεργειακής ασφάλειας σε συνδυασμό με τη μείωση των εκπομπών CO2, την 

ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας, αποτελεί βασική προτεραιότητα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδίωξη είναι να καταστεί μια οικονομία χαμηλής ενέργειας 

και η ενέργεια που καταναλώνεται να είναι εγγυημένη, ασφαλής, ανταγωνιστική, 

τοπικά παραγόμενη και αειφόρος (ΕΕ). Η προώθηση, ανάπτυξη και διάχυση των 

διαφορετικών τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμβάλλει προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

προχωρήσει διαχρονικά σε μία σειρά πολιτικών αποφάσεων στον τομέα της ενέργειας 

με απώτερο στόχο την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος ενισχύοντας 

παράλληλα μέσω μηχανισμών προώθησης την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ μέσω 

και τη μετατροπή της οικονομίας σε μία ιδιαίτερα αποδοτική από ενεργειακή άποψη 

διασφαλίζοντας την ενεργειακή ασφάλεια και αυτάρκεια.  

Οι μηχανισμοί προώθησης ΑΠΕ που χρησιμοποιούνται ευρέως προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι οι ποσοτικοί και τα συστήματα τιμών με πιο διαδεδομένους το 

σύστημα εγγυημένων τιμών (Feed in Tariffs) και το σύστημα υποχρεωτικής 

ποσόστωσης και εμπορίας πράσινων πιστοποιητικών (TGC). Η διαφοροποίηση του 

δυναμικού των ΑΠΕ, η τεχνολογική εξέλιξη των διαφορετικών τεχνολογιών, η 
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ωριμότητα ή μη των αγορών καθώς και η οικονομική και κοινωνική κατάσταση είναι 

παράγοντες που καθιστούν την επιλογή του αποδοτικότερου εργαλείου προώθησης 

των ΑΠΕ ως στρατηγική επιλογή για κάθε χώρα μέλος της ΕΕ, προκειμένου να 

εναρμονιστεί με τον στόχο επίτευξης 20-20-20. 

Το ερώτημα προς διερεύνηση που ανακύπτει είναι εάν ο μηχανισμού εμπορίας των 

πράσινων πιστοποιητικών στην Ελλάδα μπορεί να εφαρμοστεί ως μηχανισμός  

προώθησης των ΑΠΕ στην Ελλάδα και εάν είναι εφικτή μία αναθεώρηση ή αλλαγή 

του μοντέλου προώθησης των FIT στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου 20-20-20.  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στηρίζεται ως επί το πλείστον στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση πάνω στους μηχανισμούς και στα πιο διαδεδομένα εργαλεία προώθησης 

των ΑΠΕ με παραδείγματα εφαρμογών σε ευρωπαϊκές χώρες από δευτερογενείς 

πηγές (Δημοσιευμένα άρθρα, Νομοθεσία, Διπλωματικές εργασίες, καθώς επίσης και 

πηγές από το διαδίκτυο). Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται μία απόπειρα προσέγγισης της 

διαχρονικής εξέλιξης της μεσοσταθμικής τιμής ανά τεχνολογία ΑΠΕ στην Ελλάδα με 

την οριακή τιμή του συστήματος και να παρουσιαστεί η διαφορετική στήριξη σε κάθε 

τεχνολογία ΑΠΕ. Ως πηγή για την απόπειρα αυτή αντλούνται στοιχεία από τα μηνιαία 

δελτία ειδικού λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ. 

Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πορεία και οι σημαντικότεροι σταθμοί της 

ενεργειακής πολιτικής που έχει ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με έμφαση στις 

πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την προώθηση των ΑΠΕ. 

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα εργαλεία προώθησης των ΑΠΕ και 

γίνεται παράθεση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων μεταξύ των 

σημαντικότερων εργαλείων προώθησης ΑΠΕ που είναι τα FIT και τα TGC. 

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση στην ΕΕ ως προς τις ΑΠΕ 

και ακολουθεί μία επισκόπηση της λειτουργίας του μηχανισμού υποχρεωτικής 

ποσόστωσης και της αγοράς των πράσινων πιστοποιητικών (TGC) στην Ευρώπη. 

Παρουσιάζεται η λειτουργία του μηχανισμού των TGC στη Σουηδία και στη Μ. 

Βρετανία και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενέργειας ως εργαλείο διαμόρφωσης της 

τιμής των πράσινων πιστοποιητικών.  Τέλος, παρουσιάζεται το μοντέλο συνεργασίας 

μεταξύ της Σουηδίας και της Νορβηγίας με στόχο την επίτευξη των εθνικών στόχων 

στα πλαίσια της κοινοτικής οδηγίας 20-20-20. 
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Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα προώθησης των 

ΑΠΕ, η τρέχουσα κατάσταση και η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Γίνεται μία ανάλυση των ΑΠΕ ως προς το επίπεδο στήριξης και εξετάζεται η 

διαχρονική εξέλιξη της ΟΤΣ και της μεσοσταθμικής τιμής των ΑΠΕ. Αναλύονται οι 

στρεβλώσεις του μηχανισμού των FIT στην ελληνική αγορά και γίνεται μία σύγκριση 

με το επιτυχημένο μοντέλο εφαρμογής των FIT στη Γερμανία. Παρουσιάζεται η 

υφιστάμενη κατάσταση των εγγυήσεων προέλευσης και εξετάζεται η περίπτωση 

εισαγωγής του μηχανισμού υποχρεωτικής ποσόστωσης και εμπορίας πράσινων 

πιστοποιητικών στην Ελλάδα.  

Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας 

καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Κεφάλαιο 1:  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

1.1 Πρωτόκολλο Κυότο 

Μία από τις πρώτες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής ήταν η επικύρωση του πρωτόκολλου του Κυότο (11.12.1997) 

που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς νομοθετικές πράξεις 

καταπολέμησης των κλιματικών μεταβολών. Σε αυτό περιλαμβάνονται 

ποσοτικοποιημένοι και δεσμευτικοί στόχοι περιορισμού και μείωσης των αερίων 

θερμοκηπίου στοχεύοντας σε μείωση των συνολικών εκπομπών κατά 8% μεταξύ του 

2008 και του 2012, καθώς και εισήγηση ενδεικτικών μέτρων προς εφαρμογή όπως  

 η ενίσχυση ή θέσπιση εθνικών πολιτικών μείωσης των εκπομπών (αύξηση της 

ενεργειακής αποτελεσματικότητας, προώθηση των αειφόρων μορφών 

γεωργίας, ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.ά.) και   

 η συνεργασία με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη (ανταλλαγή πείρας ή 

πληροφοριών, συντονισμός των εθνικών πολιτικών, μέσω αδειών εκπομπής, 

από κοινού εφαρμογής, και κατάλληλου μηχανισμού ανάπτυξης). 

1.2 Πράσινη Βίβλος, 1996 

Η έκδοση το 1996 της Πράσινης Βίβλου για την «Ενέργεια και το Μέλλον: 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» καταγράφεται ως η πρώτη σημαντική προσπάθεια 

της ΕΕ για την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ. «Με αυτή η ΕΕ έθεσε τους βασικούς 

προβληματισμούς σχετικά με τις ΑΠΕ, προσπαθώντας να στρέψει τα κράτη μέλη 

προς μία συστηματικότερη χρήση των φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας 

και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών -μελών» (Μάρκου, 2013, σ. 

21). Οι βασικότεροι στόχοι ήταν: 

 Ο διπλασιασμός του ποσοστού χρήσεως των ΑΠΕ γύρω στο 12% έως το 

2010.  

 η θέσπιση μιας κοινά αποδεκτής στρατηγικής για την χρήση των ΑΠΕ με τη 

διασφάλιση της προώθησης των εν λόγω ενεργειακών πηγών και του 

συντονισμού κατά την εφαρμογή των εφαρμοζόμενων πολιτικών σε 

κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. 
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1.3 Λευκή Βίβλος, 1997 

Το 1997 εκδόθηκε η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία Κοινοτική 

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης με τον τίτλο: «Ενέργεια για το Μέλλον: Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας». Υπογραμμίζεται η ανάγκη διαμόρφωσης μίας ενιαίας κοινοτικής 

στρατηγικής στον τομέα των ΑΠΕ με στόχο την επίτευξη αυξημένης 

ανταγωνιστικότητας, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού καθώς και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Προς αυτήν την κατεύθυνση προτάθηκε ένα Σχέδιο 

Δράσης που περιλαμβάνει ορισμένα μέτρα εσωτερικής αγοράς σχετικά με την 

πρόσβαση των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, φορολογικές ελαφρύνσεις, 

χρηματοδοτικά κίνητρα κλπ (Μάρκου, 2013). Επιπρόσθετα, αναγνωρίστηκε η ανάγκη 

προαγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως μέτρο προτεραιότητας, δεδομένου 

ότι η εκμετάλλευσή τους συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βιώσιμη 

ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην κοινωνική συνοχή,  στην ασφάλεια 

του ενεργειακού εφοδιασμού και στην ταχύτερη επίτευξη των στόχων του 

πρωτοκόλλου του Κυότο (Mάρκου, 2013). 

1.4 Οδηγία 2001/77/ΕΚ 

Η οδηγία 2001/77/ΕΚ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

ΑΠΕ στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή 

νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση του τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Βασικά σημεία της οδηγίας ήταν:  

 Η προώθηση και αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ 

στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας τη βάση για ένα 

ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο.  

 Η δυνατότητα επιλογής από τα κράτη μέλη του μηχανισμού στήριξης και 

προώθησης των ΑΠΕ.  

 Η διαμόρφωση ενός πλαισίου  για την επίτευξη εθνικών ενδεικτικών στόχων 

εκφρασμένων σε ποσοστό επί τοις εκατό της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας και για χρονικό ορίζοντα δεκαετίας με την υποχρέωση εκπόνησης 

εκθέσεων προόδου ανά διετία.  
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Στην παρούσα οδηγία αναφέρεται για πρώτη φορά η σύσταση του μηχανισμού 

Εγγυήσεων Προέλευσης ενέργειας από ΑΠΕ και λαμβάνεται μέριμνα για τη 

μεταφορά και διανομή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Ιδιαίτερη 

μέριμνα λαμβάνεται επίσης για τη μεταφορά και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από ΑΠΕ (Mάρκου, 2013).   

1.5 Χάρτης Πορείας για τις ΑΠΕ 

Το 2007 με βάση την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Χάρτης πορείας για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τον 21ο αιώνα: 

συμβολή στην ενίσχυση της αειφορίας" διαπιστώθηκε αδυναμία επίτευξης του 

στόχου του ποσοστού χρήσεως των ΑΠΕ στο 12% στο τέλος του 2010.  Προκειμένου 

να αυξηθεί σημαντικά το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι πρέπει να καθοριστούν ορισμένες κύριες θεμελιώδεις αρχές 

του μελλοντικού πλαισίου πολιτικής για τις ΑΠΕ. Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει : 

 «Να βασίζεται σε μακροπρόθεσμους υποχρεωτικούς στόχους και να είναι 

σταθερό 

 Να προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία για τον καθορισμό στόχων που να 

καλύπτουν όλους τους κλάδους 

 Να προβλέπει συνεχείς προσπάθειες για την εξάλειψη αδικαιολόγητων 

εμποδίων στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

 Να συνεκτιμά περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές 

 Να εξασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητα των ασκούμενων πολιτικών 

 Να συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά ενέργειας»  (Χάρτης Πορείας για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 2007, σελ 10-11). 

 

Στα αποτελέσματα της επιτροπής που συστήθηκε με το όνομα «Ενεργειακή πολιτική 

για την Ευρώπη», τέθηκε ως στόχος της κοινής ενεργειακής πολιτικής η δημιουργία 

ασφαλέστερης, ανταγωνιστικότερης και περισσότερο αειφόρου οικονομίας χαμηλής 

κατανάλωσης ενέργειας. Με βάση την προαναφερθείσα ανακοίνωση εκπονήθηκε το 

Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2007-2009, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο το 2007. 
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Με βάση τα παραπάνω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2008 ενέκρινε μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κλιματική και ενεργειακή πολιτική με στόχο την 

καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας 

της Ε.Ε., ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της και την μετατροπή της 

σε μια ιδιαίτερα αποδοτική από ενεργειακή άποψη οικονομία χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα.  

Οι απαιτήσεις που υιοθετήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ήταν:  

 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% κάτω 

από τα επίπεδα του 1990 

 20% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες 

πηγές  

 Μείωση κατά 20% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα 

προβλεπόμενα επίπεδα μέσω τη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι γνωστές ως στόχοι 20-20-20 και ως «δέσμη για το 

κλίμα και την ενέργεια» (ΥΠΕΚΑ, 2009). Με βάση τις θέσεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και λόγω της διαφορετικής 

δυναμικότητας των κρατών μελών ως προς τις ΑΠΕ, ο κοινοτικός στόχος του 20% 

επιμερίστηκε σε επιμέρους εθνικούς στόχους και τα κράτη - μέλη εκπόνησαν εθνικά 

σχέδια δράσης προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, το Συμβούλιο, ενέκρινε για την 

Κοινότητα στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 30% μέχρι το 

2020, σε σχέση με το 1990, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη παγκόσμιας και 

συνολικής συμφωνίας για τη μετά το 2012 εποχή (ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ)(ΥΠΕΚΑ).    

1.6  Οδηγία 2009/28/ΕΚ 

Στα πλαίσια του στόχου 20-20-20 και της δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής εκδόθηκε η οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αντικαθιστώντας την οδηγία 2001/77/ΕΚ 

και θέτοντας ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Τα βασικότερα σημεία της 

οδηγίας είναι : 



 8 

 Τίθενται δεσμευτικοί στόχοι για το συνολικό μερίδιο από ανανεώσιμες πηγές 

στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας ως το 2020 και το μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές. 

 Προδιαγράφεται η εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης τα οποία ορίζουν τους 

επιμέρους εθνικούς στόχους και η λήψη κατάλληλων μέτρων προώθησης των 

ΑΠΕ για την επίτευξή τους. 

 Τονίζεται η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών διμερώς ή 

πολυμερώς όπως στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ κρατών μελών, κοινά έργα 

ανανεώσιμης ενέργειας και κοινά καθεστώτα στήριξης.  

 Υπερθεματίζεται η παροχή σχετικής εγγύησης μέσω της έκδοσης Εγγυήσεων 

Προέλευσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας και την 

αύξηση της διαφάνειας κατά την επιλογή των καταναλωτών μεταξύ 

ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από μη ανανεώσιμες πηγές και ηλεκτρικής 

ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές (Μάρκου, 2013).  

1.7 Ενεργειακός Χάρτης Πορείας για το 2050 

Μετά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις και τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την 

Κλιματική Αλλαγή (COP15) της  Κοπεγχάγης το 2009,  υιοθετήθηκε από την ΕΕ το 

Φεβρουάριο του 2011 ο Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 “Energy Roadmap 

2050” ως βάση για την υποβολή νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για την 

διαμόρφωση μίας νέας ενεργειακής πολιτικής. Ειδικότερα, παρουσιάζεται ένας οδικός 

χάρτης για την πιθανή ανάληψη δράσης, χάρη στην οποία η ΕΕ θα μπορούσε να 

επιτύχει μειώσεις των αερίων θερμοκηπίου σύµφωνα µε τον συμφωνηθέντα στόχο 

του 80 έως 95% και σκιαγραφούνται ορόσηµα που θα δείχνουν κατά πόσον η ΕΕ 

ακολουθεί σωστή πορεία προς την επίτευξη του στόχου της. Αναγνωρίζεται το 

γεγονός ότι η ηλεκτρική ενέργεια από πηγές µε χαµηλή χρήση άνθρακα είναι 

απαραίτητη για την απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές, η οποία απαιτεί ο τοµέας 

ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ να έχει σχεδόν µηδενικές εκποµπές άνθρακα έως το 

2050 (decarbonisation). Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αναβαθμίσει 

τις προσπάθειές της για μια μείωση των εκπομπών ως και 30% έως το 2020, με την 

προϋπόθεση ότι και οι λοιπές βιομηχανικές χώρες δεσμεύονται για ανάλογες μειώσεις 

εκπομπών και οι αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν επαρκώς στην παγκόσμια 

προσπάθεια για μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τέλος, γίνεται λόγος 
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για την προώθηση της έρευνας, την ανάπτυξη και επίδειξη των τεχνολογιών χαµηλών 

εκποµπών και για την ανάγκη προσαρμογής στο σύνολο των οικονοµικών τοµέων και 

δραστηριοτήτων (The 2020 climate and energy package - European Commission).  

Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τον 

Ενεργειακό Χάρτη Πορείας για το 2050 επισημαίνονται μεταξύ των άλλων: 

 Η έγκαιρη και πλήρης εφαρµογή όλων των διατάξεων της οδηγίας σχετικά µε 

την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές θα συμβάλλει τα 

μέγιστα στην επίτευξη του δεσµευτικού στόχου της ΕΕ του 20% τουλάχιστον 

έως το 2020. 

 Η µεγαλύτερη διασύνδεση θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να 

εξάγουν και να εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές ώστε να 

εξασφαλίσουν αξιόπιστο ενεργειακό εφοδιασµό και να αντισταθµίσουν τον 

µεταβλητό χαρακτήρα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως της 

αιολικής ενέργειας. Αναφέρεται ως παράδειγμα η διασύνδεση µε τη Νορβηγία 

που προσφέρει ιδιαίτερο πλεονέκτηµα για την ΕΕ, επειδή της δίνει πρόσβαση 

στις σηµαντικές ικανότητες των νορβηγικών υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια. 

 Μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα µετατοπιστούν στο 

επίκεντρο του ενεργειακού µείγµατος στην Ευρώπη καθώς θα προχωρούν από 

την ανάπτυξη της τεχνολογίας στη µαζική παραγωγή και εξάπλωση, από 

συστήµατα µικρής κλίµακας σε συστήµατα µεγαλύτερης κλίµακας – 

ενσωµατώνοντας τοπικές και περισσότερο αποµακρυσµένες πηγές – και θα 

µετατραπούν από επιδοτούµενες σε ανταγωνιστικές. 

 Η αυξανόµενη αφοµοίωση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας απαιτεί να γίνουν 

αλλαγές στην πολιτική και να δηµιουργηθεί µια δοµή ενεργειακής αγοράς, µε 

στόχο την προσαρµογή των αγορών σε αυτήν την πραγµατικότητα και την 

επίτευξη µεγαλύτερης ολοκλήρωσης της αγοράς, ιδίως όσον αφορά την 

ανταµοιβή της ευελιξίας και των υπηρεσιών για τη σταθερότητα του δικτύου 

 Η σηµασία της µικροπαραγωγής για την αύξηση του µεριδίου των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, 

την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και την ενεργό συµµετοχή των 

πολιτών όσον αφορά τη δική τους ατοµική χρήση ενέργειας και την 
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καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. Επισημαίνεται η ανάγκη για 

συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά µε την µικροπαραγωγή η οποία να 

περιλαµβάνει µέτρα για την επικαιροποίηση της υποδοµής ενέργειας, τη 

µείωση του νοµοθετικού φόρτου και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

όσον αφορά τα φορολογικά κίνητρα 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη για ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας χρησιμοποιώντας μηχανισμούς της αγοράς, όπως τα «πράσινα 

πιστοποιητικά». Οι εν λόγω μηχανισμοί της αγοράς επιτρέπουν σε όλους τους 

παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να επωφελούνται έμμεσα από 

εγγυημένη ζήτηση για την ενέργεια που παράγουν, σε τιμή υψηλότερη της 

αγοραίας τιμής της συμβατικής ενέργειας. Η τιμή των εν λόγω «πράσινων 

πιστοποιητικών» δεν καθορίζεται εκ των προτέρων, αλλά διαμορφώνεται 

βάσει της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς (Report on the Energy 

roadmap 2050). 

1.8 Πράσινη Βίβλος 2013 

Το 2013 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Πράσινη Βίβλος "Πλαίσιο για τις 

πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030" 

όπου εντάσσονται διάφοροι στόχοι πολιτικής, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και η υποστήριξη της 

ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και των θέσεων εργασίας μέσα από την 

εφαρμογή προσέγγισης που αποτελεί συγκερασμό υψηλής τεχνολογίας, 

αποδοτικότητας σε θέματα κόστους και αποδοτικής χρήσης πόρων. Οι βασικοί στόχοι 

που τίθενται στην Πράσινη Βίβλο είναι:  

 Δέσμευση έως το 2030 μείωσης των εκπομπών αέριων θερμοκηπίου κατά 

40% σε σχέση με το έτος αναφοράς 1990.  

 Το μερίδιο των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας να φτάσει το 30%. 

 Αύξηση ενεργειακής απόδοσης κατά 27% σε σχέση με το 1990. 

 

Σημειώνεται ότι τα σενάρια πολιτικής στον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050 

συγκλίνουν για μερίδιο περίπου 30% των ΑΠΕ το 2030. Επιπλέον, το διαμορφούμενο 

πλαίσιο για το 2030 θα πρέπει να στηρίζεται στην πλήρη υλοποίηση των στόχων 20-

20-20 και στα παρακάτω σημεία: 
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 «Φιλόδοξη δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

σύμφωνα με τους χάρτες πορείας για το 2050. Για την υλοποίηση αυτής της 

δέσμευσης θα πρέπει να υιοθετηθεί οικονομικά αποδοτική προσέγγιση, που 

να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις προσιτού κόστους, ανταγωνιστικότητας, 

ασφάλειας των προμηθειών και αειφορίας, και να λαμβάνει υπόψη την 

τρέχουσα οικονομική και πολιτική συγκυρία.  

 Απλούστευση του ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής και παράλληλη βελτίωση 

της συμπληρωματικότητας και της συνάφειας μεταξύ στόχων και μέσων.  

 Εντός αυτού του πλαισίου της ΕΕ, παροχή ευελιξίας στα κράτη μέλη να 

ορίζουν τη μετάβαση προς οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 

εκπομπών ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες τους, το ενεργειακό μείγμα 

που προτιμούν και τις ανάγκες από πλευράς ενεργειακής ασφάλειας, καθώς 

και της δυνατότητας να διατηρούν το κόστος στα ελάχιστα επίπεδα. 

 Ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που θα 

τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν κοινές ενεργειακές και κλιματικές 

προκλήσεις με το χαμηλότερο κόστος, ενώ παράλληλα θα ενισχύεται η 

ενοποίηση της αγοράς και θα αποτρέπεται η στρέβλωση της αγοράς. 

 Αξιοποίηση της δυναμικής της ανάπτυξης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

με πολιτική που θα στηρίζεται σε πιο αποδοτική ως προς το κόστος 

προσέγγιση, η οποία θα ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση και θα 

επικεντρώνεται σε μεγαλύτερη ενοποίηση της εσωτερικής ενεργειακής 

αγοράς και σε ανόθευτο ανταγωνισμό. 

 Πλήρης κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν το ενεργειακό κόστος, 

ούτως ώστε η πολιτική να στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα και στοιχεία 

για να υπάρχει σαφήνεια ως προς ποιες πτυχές μπορούν να επηρεάσουν οι 

εθνικές και οι ενωσιακές πολιτικές και ποιες όχι. Διασφάλιση ότι η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και το προσιτό κόστος της ενέργειας 

για τους καταναλωτές αποτελούν κεντρικά στοιχεία στον καθορισμό των 

στόχων του πλαισίου και των μέσων για την εφαρμογή του. 

 Βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και παράλληλη θέσπιση 

ανταγωνιστικού συστήματος χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, 

μέσω κοινής δράσης, ενοποιημένων αγορών, διαφοροποίησης των 
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εισαγωγών, αειφόρου ανάπτυξης εγχώριων ενεργειακών πηγών, επενδύσεων 

σε απαραίτητη υποδομή, εξοικονόμησης ενέργειας κατά την τελική χρήση 

και στήριξης της έρευνας και καινοτομίας. 

 Ενίσχυση της ασφάλειας για τους επενδυτές με σαφή πλέον μηνύματα για 

τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξει το πλαίσιο πολιτικής μετά το 2020 και με 

εγγυήσεις ότι πριν από το έτος δεν θα επέλθουν σημαντικές αλλαγές στους 

υπάρχοντες στόχους και τα μέσα.  

 Δίκαιο επιμερισμό των προσπαθειών μεταξύ κρατών μελών που θα 

αντικατοπτρίζει τις ειδικές συνθήκες και ικανότητές τους» (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2014, σελ 4). 

Όσον αφορά το στόχο για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

 Υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα μετάβασης προς πιο ασφαλές ενεργειακό 

σύστημα με μεγαλύτερο μερίδιο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ενισχύοντας 

την ενεργειακή ασφάλεια, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προσέλκυση 

νέων επενδύσεων και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.  

 Αναφέρεται  η πρόκληση προσαρμογής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 

λόγω της αποκεντρωμένης και μεταβλητής παραγωγής από ΑΠΕ καθώς και η 

ανταγωνιστικότητα των ΑΠΕ έναντι των άλλων ενεργειακών πηγών.  

 Ενθαρρύνεται η αύξηση του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

ΕΕ σε τουλάχιστον 27% με σκοπό την επίτευξη του στόχου μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40%.  

 Τα κράτη μέλη δεσμεύονται για τον καθορισμό του συλλογικού στόχου που 

θα πρέπει να επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ βάσει των αποτελεσμάτων που πρέπει 

να επιτύχει κάθε κράτος μέλος με τους σημερινούς στόχους του για το 2020.  

 Αναφέρεται η ανάγκη να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά στον τομέα της 

ενέργειας συνδυάζοντας μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη με 

εξορθολογισμό των  εθνικών  συστημάτων στήριξης. 

 Το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ενέργειας θα 

οδηγήσει στη συγκράτηση των τιμών ενέργειας, για τις επιχειρήσεις και τα 

νοικοκυριά.  Οι κρατικές ενισχύσεις στην ενέργεια και το περιβάλλον πρέπει 

να αποτυπώνουν αφενός την εξελισσόμενη δομή του κόστους των 
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ενεργειακών τεχνολογιών και αφετέρου την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα 

του κόστους στην εσωτερική αγορά. 

Ειδικότερα για τις ενισχύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις κατηγοριοποιεί σε 

επενδυτικές ενισχύσεις και σε επενδύσεις λειτουργίας για μέγιστη περίοδο 10 ετών. 

Οι ενισχύσεις θα θεωρούνται συμβατές μόνον εφόσον χορηγούνται σε βιώσιμες 

μορφές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως ορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο 

της ΕΕ.  

Τονίζεται ότι το πλαίσιο πολιτικής για το 2030 θα πρέπει να επιδιώξει ισορροπία 

μεταξύ των συγκεκριμένων μέτρων εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ και να δώσει 

περιθώριο ευελιξίας στα κράτη μέλη για την  επίτευξη των εθνικών στόχων τους. Το 

πλαίσιο που περιγράφεται στην Πράσινη Βίβλο θα πρέπει να λάβει υπόψη ορισμένες 

από τις πιο σημαντικές αλλαγές που συνέβησαν από τότε που συμφωνήθηκε το 

αρχικό πλαίσιο και είναι:   

-  « οι συνέπειες της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης   

- τα δημοσιονομικά προβλήματα για τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες να συγκεντρώσουν κεφάλαια για μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις   

-  οι εξελίξεις στην ΕΕ και στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων 

των εξελίξεων σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις μη συμβατικές πηγές 

πετρελαίου και φυσικού αερίου και την πυρηνική ενέργεια  

- οι ανησυχίες των νοικοκυριών εάν οι τιμές ενέργειας είναι προσιτές, και των 

επιχειρήσεων ως προς την ανταγωνιστικότητα,   

- τα διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης και φιλοδοξίας των διεθνών εταίρων για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου » (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013 σελ.3).  

Επισημαίνονται βασικά προβλήματα που συνδέονται με τη μεγάλης κλίμακας 

εμπέδωση των ΑΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι : 

 η πλήρης ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα 

ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ κατά τρόπο ώστε να αντιμετωπίζεται η 

διαλείπουσα παραγωγή,  
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 η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών κατά την επίτευξη 

των στόχων με μαζικές επενδύσεις σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής μέσω 

διασυνοριακών υποδομών ώστε να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά 

ενέργειας,  

 η εξασφάλιση ότι οι ΑΠΕ θα καταστούν αποδοτικότερες από πλευράς 

κόστους ούτως ώστε να βελτιωθεί η απόδοση τους συγκριτικά με το κόστος, 

να περιοριστεί η χρήση των καθεστώτων στήριξης, να αποφευχθεί η 

υπεραντιστάθμιση και να ενισχυθεί η καινοτομία.  

Σύμφωνα τέλος με το πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014, σελ 16) : 

« Μεγαλύτερο μερίδιο ενέργειας από ΑΠΕ και αποδοτικότερο ενεργειακό σύστημα 

θα συμβάλλουν μεν στην ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια ενεργειακού 

εφοδιασμού (πλέον του θετικού τους αντίκτυπου στις εκπομπές θερμοκηπιακών και 

ρυπογόνων αερίων), δεν επαρκούν όμως αφεαυτά για την εξασφάλιση επαρκούς 

προόδου σε όλες τις πτυχές των εν λόγω στόχων με χρονικό ορίζοντα το 2030. 

Απαιτείται συστηματική παρακολούθηση με χρήση βασικών δεικτών, ώστε να 

διαπιστώνεται η πρόοδος με την πάροδο του χρόνου και να υπάρχει ενημέρωση σε 

περίπτωση μελλοντικής παρέμβασης με άσκηση πολιτικής. Οι δείκτες αυτοί θα 

περιλαμβάνουν: 

 Τις διαφορές στις τιμές ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και μεγάλων εμπορικών 

εταίρων, βάσει της έκθεσης για τις τιμές και το κόστος ενέργειας. 

 Τη διαφοροποίηση των εισαγωγών ενέργειας και του μεριδίου της ενέργειας 

από εγχώριες πηγές για την κάλυψη της ενεργειακής κατανάλωσης κατά τη 

χρονική περίοδο έως το 2030, που πρέπει επίσης να παρακολουθείται. 

 Την εγκατάσταση έξυπνων δικτύων και γραμμών διασύνδεσης μεταξύ 

κρατών μελών, με ιδιαίτερη προτεραιότητα όπου σημειώνεται η μεγαλύτερη 

καθυστέρηση από την επίτευξη του ήδη εγκεκριμένου στόχου για τα κράτη 

μέλη που αφορά την εξασφάλιση επιπέδου ηλεκτρικής διασύνδεσης 

αντίστοιχου ή μεγαλύτερου από το 10% της εγκατεστημένης σε αυτά 

δυναμικότητας παραγωγής. 
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 Τη σύζευξη των ενεργειακών αγορών εντός της ΕΕ, στηριζόμενη στην 

ελευθέρωση των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που έχει 

ήδη επιτευχθεί με την ενωσιακή νομοθεσία.  

 Τον ανταγωνισμό και τη συγκέντρωση στις αγορές ενέργειας σε εθνικό 

επίπεδο, καθώς και σε περιφέρειες όπου λειτουργεί η σύζευξη σε επίπεδο 

χονδρικής.  

 Την τεχνολογική καινοτομία (δαπάνες Ε&Α, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ΕΕ, 

ανταγωνιστική θέση σε τεχνολογίες εν συγκρίσει με τρίτες χώρες) ». 

1.9 Διασύνδεση αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 

Σημαντική προτεραιότητα της ΕΕ αποτελεί η διασύνδεση των αγορών ηλεκτρικής 

ενέργειας που στόχο έχει την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ολοκλήρωση της 

εσωτερικής αγοράς και τέλος την ευελιξία στη λειτουργία για τη διαχείριση της 

αυξανόμενης παραγωγής των ΑΠΕ. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον 

Οκτώβριο του 2014 ζήτησε από τα κράτη-μέλη να επιτύχουν διασύνδεση σε ποσοστό  

τουλάχιστον 10% των εγκατεστημένων τους υποδομών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας έως το 2020. Επιπλέον στόχος είναι το ποσοστό μεταφοράς να φτάσει το 

15% το 2030. Τα οφέλη από τη διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών είναι: 

 Μεγαλύτερη αξιοπιστία και μείωση κινδύνου διακοπών ρεύματος 

 Εξοικονόμηση χρημάτων λόγω μείωσης ανάγκης κατασκευής νέων σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής 

 Περισσότερες δυνατότητες επιλογής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και 

άσκηση πίεσης για μείωση των χρεώσεων 

 Καλύτερη διαχείριση αυξανόμενης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

λόγω της μεταβλητότητας στην παραγωγή τους (καιρικές 

συνθήκες)(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015). 

Με νέες διασυνδέσεις μεγάλης ισχύος σε περιφερειακό επίπεδο θα παρέχεται 

ηλεκτρική ενέργεια εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και 

υποστηρίζοντας το Ευρωπαϊκό διασυνδεδεμένο σύστημα. Προς την κατεύθυνση αυτή 

θα καταρτιστεί κατάλογος υποδομών για έργα κοινού ενδιαφέροντος με πρόβλεψη 

διασυνοριακού επιμερισμού του κόστους βάση των δημιουργούμενων ωφελειών στο 

εκάστοτε κράτος-μέλους. Σημειώνεται ότι ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο είναι αυτό της 
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διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ με υποβρύχιο καλώδιο στα 

πλαίσια του προγράμματος διασύνδεσης της Ευρώπης με την Ασία (ΙΕΝΕ, 2012).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

2.1  Πολιτικές Προώθησης των ΑΠΕ 

Πρωταρχικός στόχος των πολιτικών προώθησης των ΑΠΕ, όπως αναφέρθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, είναι η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ και η 

εναρμόνιση των εθνικών σχεδίων των χωρών - μελών με τους στόχους της οδηγίας 

2009/28/EK. Τα διαθέσιμα μέτρα στήριξης των επενδύσεων για την προώθηση των 

ανανεώσιμων μορφών ενέργειας διεθνώς συνήθως βασίζονται σε ένα συνδυασμό 

διαφορετικών ακολουθούμενων πολιτικών. Οι πολιτικές προώθησης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διαφοροποιούνται με βάση επιμέρους 

χαρακτηριστικά, όπως είναι η κανονιστική ή η εθελοντική εφαρμογή τους, ο άμεσος ή 

έμμεσος προσανατολισμός, η στόχευση σε νέες επενδύσεις ή αποκλειστικά στην 

υπάρχουσα παραγωγή κλπ.  

 Οι κυρίαρχες πολιτικές στον τομέα προώθησης ΑΠΕ που υπάρχουν την παρούσα 

στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι: 

1. Η πλήρης εναρμόνιση των εργαλείων πολιτικής τα οποία επιλέγονται και 

εφαρμόζονται ομοίως σε όλες τις χώρες ακολουθώντας μία στρατηγική από το 

ανώτερο επίπεδο (ΕΕ) προς τα κατώτερα επίπεδα (χώρες ΕΕ).  

2. Οι χώρες της ΕΕ έχουν ανεξάρτητη επιλογή των εργαλείων προώθησης και 

πολιτικής για τις ΑΠΕ αναπτύσσοντας μία στρατηγική από το κατώτερο επίπεδο προς 

το ανώτερο αντικατοπτρίζοντας την παρούσα εικόνα του κλάδου των ΑΠΕ στην ΕΕ. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το ρόλο της παρακολούθησης των εθνικών σχεδίων 

δράσης και των μηχανισμών προώθησης των ΑΠΕ. 

3. Η πιο πρόσφατη προσέγγιση είναι η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων χωρών σε 

περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση των ΑΠΕ με στόχο την επίτευξη του στόχου 

20-20-20, όπως είναι το παράδειγμα της συνεργασίας Σουηδίας και Νορβηγίας. 

Ειδικότερα, οι επιλογές συνεργασίας συνοψίζονται σε:  

 Στατιστικές μεταβιβάσεις (Statistical transfers), στις οποίες η παραγόμενη 

ενέργεια από ΑΠΕ μπορεί να μεταφερθεί εκ των υστέρων από μία χώρα-μέλος 

σε μία άλλη χώρα προσμετρούμενη στον εθνικό της στόχο παραγωγής 

ενέργειας από ΑΠΕ.  



 18 

 Κοινά προγράμματα (Joint projects), όπου τίθεται κοινό πλαίσιο μεταξύ των 

συνεργαζόμενων χωρών-μελών για την προώθηση προγραμμάτων και  

 Κοινά συστήματα στήριξης (Joint support schemes), όπου οι συνεργαζόμενες 

χώρες-μέλη συνδυάζουν από κοινού προγράμματα προώθησης των ΑΠΕ για 

την επίτευξη των εθνικών στόχων από κοινού.  

Εναλλακτική τάση που αναπτύσσεται είναι η εφαρμογή μέτρων προώθησης ΑΠΕ στα 

πλαίσια αυστηρά μεμονωμένων εθνικών σχεδίων μέσω της χρηματοοικονομικής 

μηχανικής και χρηματοδότησης από θεσμούς της ΕΕ, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων (EIF). Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνται από προγράμματα 

της ΕΕ σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία (Kitzing et al, 2012). 

2.2 Παράγοντες σχεδιασμού για την επιλογή των εργαλείων 

προώθησης  

Η επιτυχία στην εφαρμογή των πολιτικών της προώθησης των ανανεώσιμων μορφών 

ενέργειας που αναφέρθηκαν παραπάνω βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επιλογή των 

κατάλληλων εργαλείων σχεδιασμού. Οι βασικότεροι παράγοντες σχεδιασμού για την 

επιλογή των εργαλείων προώθησης των ΑΠΕ είναι: 

1. Η επιλογή των εγκαταστάσεων παραγωγής από ΑΠΕ (νέων έναντι υπαρχόντων). 

Επιλέγονται καινούριες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας αλλά ακολουθώντας την αρχή της μη αναδρομικότητας θα μπορούσαν να 

επιδοτηθούν και υπάρχουσες εγκαταστάσεις με βάση τα υφιστάμενα εθνικά σχέδια 

δράσης έως το τέλος της εμπορικής λειτουργίας τους.  

2. Το ποσοστό μείωσης της χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της περιόδου 

στήριξης. Η χρηματοδότηση για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη στην αρχή της περιόδου και να βαίνει μειούμενη είτε με ένα ετήσιο 

ποσοστό μείωσης είτε με βαθμιαία μείωση, είτε να είναι σταθερή. Σε κάθε περίπτωση 

οι όροι και οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι καθορισμένοι και σταθεροί εκ των 

προτέρων.  

3. Η επιλογή των διαθέσιμων τεχνολογιών, δηλαδή ποιες τεχνολογίες ΑΠΕ θα 

συμπεριληφθούν. 
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4. Η διάρκεια του προγράμματος προώθησης των ΑΠΕ. Συνήθως χρονικές περίοδοι 

της τάξης των 15 έως 20 ετών παρέχουν μικρό κίνδυνο για τους επενδυτές και 

εναρμονίζονται με τα κριτήρια αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας καθώς τα 

χαμηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου ενισχύουν την ευκολότερη χρηματοδότηση και τη 

μείωση του κόστους του έργου. Η διάρκεια διαφοροποιείται ανάλογα με το εργαλείο 

προώθησης ΑΠΕ.  

5. Η επιβάρυνση του κόστους των εργαλείων προώθησης των ΑΠΕ η οποία μπορεί να 

επιβαρύνει του καταναλωτές ηλεκτρική ενέργειας ή τους φορολογούμενους καθώς 

και ο καταμερισμός του κόστους. 

 6. H επιδότηση της επιλεγμένης τεχνολογία προώθησης ΑΠΕ που βασίζεται στο 

εκάστοτε εργαλείο προώθησης  και σχετίζεται με την ίση χρηματοδότηση ή όχι των 

διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ. 

7. Η επιδότηση ως προς την εγκατάσταση που διαφοροποιείται ανάλογα με το 

μέγεθος λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κόστη παραγωγής των μεγάλων εγκαταστάσεων 

είναι μικρότερα λόγω των οικονομιών κλίμακας αλλά και το γεγονός ότι οι 

κυβερνήσεις μπορεί να επιλέξουν να προωθήσουν εγκαταστάσεις μικρότερης 

κλίμακας με βάση κριτήρια όπως είναι η αποκεντρωμένη παραγωγή και η κοινωνική 

αποδοχή. 

8. Η επιδότηση ως προς την τοποθεσία της εγκατάστασης η οποία διαμορφώνεται 

ανάλογα με την επιλογή της τοποθεσίας με μεγαλύτερη επιδότηση σε εγκαταστάσεις 

που θα αναπτυχθούν σε περιοχές με μεγαλύτερα κόστη. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με 

την οικονομική αποτελεσματικότητα, δεδομένου ότι προτιμότερη είναι η προώθηση 

εγκαταστάσεων εκεί όπου ελαχιστοποιείται το κόστος παραγωγής. Ωστόσο αυτό δεν 

ισχύει πάντα, δεδομένου ότι, εάν οι καλές θέσεις είναι περιορισμένες, το πλεόνασμα 

παραγωγού θα μπορούσε να είναι υπερβολικό. Το σκεπτικό είναι να αποφευχθεί η 

συγκέντρωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε λίγες τοποθεσίες (Del 

Rio, 2012) 
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2.3 Μηχανισμοί προώθησης ΑΠΕ 

Οι μηχανισμοί προώθησης των ΑΠΕ που εφαρμόζονται στην Ευρώπη 

κατηγοριοποιούνται με βάση την τιμή (price-driven) και την ποσότητα (quantity-

driven). Διακρίνονται σε:  

 Ποσοτικά Συστήματα (Quota or Amount Systems) και  

 Συστήματα Τιμών (Price Systems).  

Στα Ποσοτικά Συστήματα η επιθυμητή ποσότητα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 

καθορίζεται πολιτικά και η αγορά ρυθμίζει την τιμή, ενώ στα Συστήματα Τιμών η 

τιμή καθορίζεται με κρατική παρέμβαση και η αγορά με τη σειρά της ρυθμίζει τις 

ποσότητες (Haas et al, 2004).  

Μία δεύτερη βασική κατηγοριοποίηση είναι ως προς την αμεσότητα ή μη των 

εργαλείων προώθησης (Held et al, 2006). Τα άμεσα εργαλεία έχουν ως σκοπό την 

άμεση προώθηση και ενίσχυση των χρήσεων και των επενδύσεων των ΑΠΕ ενώ τα 

έμμεσα εργαλεία στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών μακροπρόθεσμα.  

Μία τρίτη κατηγοριοποίηση στηρίζεται στον κανονιστικό ή εθελοντικό χαρακτήρα 

τους. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες την παρούσα χρονική στιγμή τα εργαλεία 

προώθησης των χρήσεων από ΑΠΕ έχουν κανονιστικό χαρακτήρα.  

Συνοπτικά στον Πίνακα 2.1 παρατίθενται κατηγοριοποιημένα τα εργαλεία 

προώθησης χρήσεων ΑΠΕ με βάση τη δεύτερη και τρίτη κατηγοριοποίηση. 

Πίνακας 2.1: Εργαλεία προώθησης χρήσεων ΑΠΕ (Πηγή: Held et al, 2006) 
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Τέλος τα εργαλεία προώθησης διακρίνονται σε κύρια (Major support instruments) και 

συμπληρωματικά (Supplementary support instruments) εργαλεία όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 2.2.  

Πίνακας 2.2: Κύρια και συμπληρωματικά εργαλεία προώθησης χρήσεων ΑΠΕ  

Κύρια εργαλεία Συμπληρωματικά εργαλεία 

Μηχανισμός εγγυημένων τιμών 

(feed-in-tariff, FIT) 

Μηχανισμός επενδυτικών 

επιχορηγήσεων (investment grants) 

Μηχανισμός εγγυημένων διαφορικών τιμών 

(feed-in-premium, FIP) 

Μηχανισμός με φορολογικές απαλλαγές 

(tax exemptions) 

Μηχανισμός μειοδοτικών διαγωνισμών 

(TND) 

Μηχανισμός με χρηματοδοτικά κίνητρα 

(fiscal incentives) 

Μηχανισμός υποχρεωτικής ποσόστωσης 

(quota obligations with tradable green 

certificates, TGC) 

 

2.3.1 Ποσοτικά συστήματα 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στα ποσοτικά συστήματα ορίζεται η τιμή από το κράτος και η 

αγορά ρυθμίζει την ποσότητα (γράφημα 2.1). Οι σημαντικότεροι μηχανισμοί είναι: 

 

 Γράφημα 2.1: Λειτουργία συστήματος τιμών (Πηγή: Ηaas et al, 2004) 
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2.3.1.1 Μηχανισμός εγγυημένων τιμών / Feed in Tarifs (FIT) 

Ο μηχανισμός σταθερών εγγυημένων τιμών (FIT) είναι το πιο διαδεδομένο σε 

παγκόσμιο επίπεδο εργαλείο προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στόχος 

του είναι η ενθάρρυνση και στήριξη των μικρών επιχειρήσεων για επενδύσεις σε 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο μηχανισμός 

σταθερών εγγυημένων τιμών είναι επιδοτήσεις ανά παραγόμενη κιλοβατώρα που 

καταβάλλονται με τη μορφή εγγυημένων τιμών πριμοδότησης και σε συνδυασμό με 

την υποχρέωση αγοράς από τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας ανεξάρτητα από το 

κόστος παραγωγής της ενέργειας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού είναι 

τα παρακάτω:  

 Εγγυημένη πρόσβαση στο δίκτυο 

 Συμβόλαια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης χρονικής διάρκειας 

 Αγοραπωλησία της ενέργειας σε τιμή αγοράς για τους ιδιοκτήτες και 

ανεξάρτητους παραγωγούς 

 Εγγυημένες τιμές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή για μία 

προκαθορισμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμογής της πολιτικής των FIT οι παραγωγοί 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξαιρούνται από τη 

συμμετοχή τους στην αγορά και λαμβάνουν την εγγυημένη τιμή μέσω της μεταφοράς 

της ενέργειας στους τελικούς χρήστες. Ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι υποχρεωμένος να αγοράσει από τους παραγωγούς ανανεώσιμης 

ενέργειας την παραγόμενη ποσότητα στην εγγυημένη τιμή και στη συνέχεια να την 

τιμολογήσει μετακυλίοντας το επιπλέον κόστος στους τελικούς καταναλωτές μέσω 

χρεώσεων στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.  

Ο μηχανισμός σταθερών εγγυημένων τιμών προβλέπει συνολικές πληρωμές ανά kWh 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σημειώνεται ότι υπάρχουν διάφορες 

παραλλαγές των FIT σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες παρουσιάζονται 

στη συνέχεια:     

1. Fixed feed-in tariff. Καθορισμένος μηχανισμός εγγυημένων τιμών όπου μία 

ξεχωριστή τιμή καθορίζεται για κάθε διαφορετική τεχνολογία παραγωγής 

ανανεώσιμης ενέργειας και αλλάζει μόνο με τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου. 
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2. Time-depended feed-in-tariff. Καθορίζονται 2 έως 3 διαφορετικές τιμολογήσεις  

(ημέρα/ νύχτα, αιχμή φορτίου/ μη αιχμή) για κάθε διαφορετική τεχνολογία και 

αλλάζουν μόνο με τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου. 

3. Indexed feed-in-tariff. Οι τιμές βασίζονται στην παρακολούθηση συγκεκριμένων 

δεικτών, όπως για παράδειγμα η ισοτιμία με το ευρώ ή η τιμή του φυσικού αερίου. 

4. Adjusting feed-in-tariff. Οι τιμές δεν καθορίζονται αυστηρά κατά τη στιγμή της 

επένδυσης και μπορούν να εφαρμοστούν αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο σε 

υφιστάμενες επενδύσεις.  

5. Target price feed-in-tariff. Η τιμή είναι εγγυημένη και αποπληρώνεται μέσω μιας 

ρυθμιζόμενης χρέωσης στην τιμή αγοράς έτσι ώστε η διαμορφούμενη τιμή να 

προσαρμόζεται στην εγγυημένη τιμή. Το σκεπτικό της εφαρμογής είναι η  ταχύτερη 

ένταξη στην αγορά της παραγόμενης ενέργειας μέσω του μηχανισμού FIT 

παρέχοντας ταυτόχρονα ασφάλεια από ενδεχόμενο κίνδυνο στην αγορά μέσω της 

εγγυημένης τιμής (Kitzing et al, 2012). 

Η σύγχρονη εκδοχή των FIT είναι τα Advanced Renewable Tariffs, που καθορίζονται 

λαμβάνοντας υπόψη μεγαλύτερη βάση δεδομένων πέραν του είδους τεχνολογίας των 

ΑΠΕ, όπως το μέγεθος τους, η εφαρμογή τους, η τοποθεσία και η διάρκεια 

λειτουργίας κάθε μονάδας παραγωγής ΑΠΕ. Χρησιμοποιούνται κυρίως στην Βόρεια 

Ευρώπη.    

Ο μηχανισμός FIT βρίσκει μεγάλη εφαρμογή σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι 

η Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, 

Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, 

Ισπανία και Ελβετία.  

2.3.1.2 Μηχανισμός εγγυημένων διαφορικών τιμών / Feed in Premiums (FIP) 

Ο μηχανισμός εγγυημένων διαφορικών τιμών (FIP) είναι ποσοτικός μηχανισμός και 

προσφέρει στην ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ μια πριμοδότηση στην τιμή 

αγοράς. Το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί τον μηχανισμό FIP από τον αντίστοιχο των 

σταθερών εγγυημένων τιμών (FIT), αφού στο πλαίσιο του τελευταίου η αποζημίωση 

των ΑΠΕ είναι ανεξάρτητη από την τιμή της αγοράς. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση 

του μηχανισμού εγγυημένων διαφορικών τιμών η συνολική αποζημίωση που 

λαμβάνουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ εξαρτάται από την 
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εκάστοτε τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, είτε η πριμοδότηση είναι σταθερή είτε 

εξαρτάται και αυτή με τη σειρά της από την τιμή της αγοράς. Όπως και στην 

περίπτωση του μηχανισμού FIT, το ύψος της πριμοδότησης μπορεί να 

διαφοροποιηθεί για να διαμορφωθεί ένα συνολικό επίπεδο πληρωμών με βάση το 

κόστος για κάθε τύπο τεχνολογίας, καυσίμου και ανάλογα με το μέγεθος της 

εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ. Οι συνηθέστερες εφαρμογές του μηχανισμού 

εγγυημένων διαφορικών τιμών είναι:  

1. Fixed feed-in premium. Καθορίζεται μία συγκεκριμένη τιμή μέσω νομοθεσίας για 

κάθε τύπο τεχνολογίας και μπορεί να αλλάξει μόνο με τροποποίηση των 

κανονιστικών διατάξεων. 

2. Adjusting feed-in premium. Εδώ οι χρεώσεις δεν καθορίζονται αυστηρά κατά τη 

στιγμή της επένδυσης και μπορούν να αναπροσαρμοστούν σε υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις παραγωγής ΑΠΕ. Οι χρεώσεις μπορεί να είναι μεταβλητές 

εξαρτώμενες από διαφορετικούς παράγοντες από χώρα σε χώρα, όπως για 

παράδειγμα στην Ισπανία όπου ο μηχανισμός εγγυημένων διαφορικών τιμών (FIP) 

βασίζεται στην τιμολόγηση ανά ώρα διαμορφώνοντας μία κατώτερη και μία ανώτερη 

τιμή για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργεια από ΑΠΕ (Kitzing et al, 2012). 

 

2.3.1.3 Μηχανισμός επενδυτικών επιχορηγήσεων / Ιnvestment Grants (INV) 

Οι επενδυτικές επιχορηγήσεις είναι χρηματοδοτικά εργαλεία επιχορηγούμενα από 

εθνικά ή ευρωπαϊκά ιδρύματα προσανατολισμένα σε έργα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας με τη μορφή μή επιστρεφόμενων πληρωμών στη φάση κατασκευής των 

έργων. Οι επενδυτικές επιχορηγήσεις ως επί το πλείστον αναφέρονται στη φάση 

κατασκευής της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.  Με αυτόν τον τρόπο 

δεν στοχεύουν αποκλειστικά στην παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας 

προερχόμενη από ΑΠΕ. Οι πληρωμές συχνά υπόκεινται σε δεσμευτικούς κανόνες 

όπως είναι η επιτυχής ολοκλήρωση και σύνδεση μίας εγκατάστασης παραγωγής ΑΠΕ 

στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η συμμόρφωση με συγκεκριμένες 

προδιαγραφές. Οι επιδοτήσεις στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνονται από 

5 έως 70% του συνολικού κόστους της επένδυσης (Kitzing et al, 2012). 
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2.3.1.4 Μηχανισμός με φορολογικές απαλλαγές / Fiscal measures (TAX) 

 Στην ουσία πρόκειται για μέτρα φορολογικού χαρακτήρα τα οποία στοχεύουν στην 

άμεση δημοσιονομική στήριξη. Μέτρα έμμεσου χαρακτήρα όπως είναι οι οικολογικοί 

φόροι (ecotax), οι εκπομπές CO2 εξαιρούνται των φόρων καθώς θεωρείται ότι 

εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους. 

Οι πιο διαδεδομένοι μηχανισμοί φορολογικών απαλλαγών που βρίσκονται σε 

εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι:  

1. Φορολογικές ελαφρύνσεις (Income tax reliefs), που χορηγούνται ως μερική ή πλήρη 

απαλλαγή, είτε άμεσα (Βέλγιο) είτε μέσω ενισχυμένων κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 

και άλλων ευνοϊκών ρυθμίσεων απόσβεσης επί του κόστους της επένδυσης 

(Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία). 

2. Φορολογικές ελαφρύνσεις επί της ηλεκτρικής ενέργειας (electricity tax reliefs), όπου 

σε ορισμένες χώρες οι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος υπόκεινται σε φορολογία της 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

3. Μειώσεις στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Reduced value add tax, VAT), που 

μπορούν να εφαρμοστούν σε πωλήσεις προερχόμενες από επιλέξιμες τεχνολογίες.  

4. Αυτοπαραγωγή - ενεργειακός συμψηφισμός (net metering for own consumption) που 

δύναται να έχει το αποτέλεσμα φοροελάφρυνσης από τους επιβαλλόμενους φόρους 

στους καταναλωτές ενέργειας. Σημειώνεται ότι η αυτοπαραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές πλεονεκτεί των φοροελαφρύνσεων (Kitzing et al, 2012). 

2.3.1.5 Μηχανισμός με χρηματοδοτικά κίνητρα / Financing support (FIN) 

Στο μηχανισμό αυτό περιλαμβάνεται ένα μεγάλο εύρος εργαλείων στον τομέα της 

χρηματοδότησης, όπως είναι επιστρεπτέες επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων ή προβλέψεις 

επιχειρηματικών κεφαλαίων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου κρατικών ιδρυμάτων 

καθώς επίσης και προγράμματα χρηματοδότησης (πχ δάνεια χαμηλού επιτοκίου σε 

ενεργειακά projects τα οποία χορηγούνται από κρατικά ιδρύματα). Πιο πρόσφατα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι η χρηματοδότηση μεσαίου επιπέδου 

(χρεόγραφα/ χρέη υβριδικής μορφής), χρεόγραφα με εγγυήσεις, δάνεια με εγγυήσεις 

και προϊόντα υψηλής ασφάλειας (πχ προβλέψεις συμβάσεων μετάθεσης του κινδύνου 

από αθέτηση υποχρεώσεων του εκδότη, CDS). Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να 

παρέχουν στους επενδυτές ανανεώσιμων έργων πρόσβαση στην αγορά κεφαλαίου και 
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στην απόκτηση χρηματοδότησης με επαρκείς όρους με τελικό στόχο την επίτευξη 

περισσότερων ενεργειακών επενδύσεων και την ανάπτυξή τους με χαμηλό κόστος 

(Kitzing et al, 2012). 

2.3.2 Ποσοτικά συστήματα  

Στα ποσοτικά συστήματα η ποσότητα είναι καθορισμένη και η τιμή προσδιορίζεται 

από την αγορά (γράφημα 2.2). Οι σημαντικότεροι μηχανισμοί είναι: 

 

Γράφημα 2.2: Λειτουργία ποσοτικού συστήματος (Πηγή: Ηaas et al, 2004) 

2.3.2.1 Μηχανισμός υποχρεωτικής ποσόστωσης με εμπορεύσιμα πράσινα 

πιστοποιητικά  / Quota obligations with tradable green certificates (TGC) 

Ο μηχανισμός υποχρεωτικής ποσόστωσης εμπορεύσιμων πράσινων πιστοποιητικών 

(TGC) είναι ποσοτικό εργαλείο ελέγχου και στηρίζεται στα εθνικά σχέδια δράσης που 

καταστρώνουν οι κυβερνήσεις σχετικά με το ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ με 

απώτερο στόχο την επίτευξη του στόχου με το χαμηλότερο κόστος. Σε αυτό οι 

παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να έχουν στην κατοχή τους ένα 

συγκεκριμένο μερίδιο παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ (Quota obligation). Επίσης, 

υποχρεούνται να έχουν στην κατοχή τους ένα συγκεκριμένο αριθμό πιστοποιητικών 

ως ποσοστό της ετήσιας κατανάλωσης τους, διαφορετικά υπόκεινται σε κυρώσεις 

μέσω ενός μηχανισμού αυτομάτων ποινών που λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα 

του συστήματος. Οι προμηθευτές που δε δύναται ή που επιλεγούν να μην 

εγκαταστήσουν δική τους μονάδα ΑΠΕ, μπορούν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση 
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τους αγοράζοντας πιστοποιητικά από εκείνους που έχουν πλεόνασμα πιστοποιητικών. 

Tα πράσινα πιστοποιητικά μπορούν να αποκτηθούν με τους παρακάτω τρόπους:  

 Ιδία παραγωγή  

 Απόκτηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδευόμενων 

πράσινων πιστοποιητικών από άλλους παραγωγούς 

 Απόκτηση μόνο των πράσινων πιστοποιητικών χωρίς την απόκτηση της 

παραγόμενης ενέργειας από άλλους παραγωγούς (Ηaas et al, 2010). 

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία παράλληλη αγορά πράσινων πιστοποιητικών 

και η τιμή τους διαμορφώνεται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση (Ηeld, 2006). 

Τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν μια συγκεκριμένη παραγωγή ενέργειας από 

ΑΠΕ (πχ 1 MWh από ΑΠΕ ισοδυναμεί με  ένα 1 TGC) χρησιμοποιούνται για να 

αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με το μηχανισμό υποχρεωτικής ποσόστωσης στις 

αρμόδιες αρχές. Αυτά τα πιστοποιητικά μπορούν να διαπραγματευτούν ελεύθερα 

στην αγορά και μία τιμή αγοράς υλοποιείται για τα πιστοποιητικά σε κάθε περίοδο 

συμμόρφωσης (π.χ ένας χρόνος).  

Η τιμή που διαμορφώνεται από το μηχανισμό υποχρεωτικής ποσόστωσης εξαρτάται 

από τους νόμους της αγοράς, δηλαδή την αλληλεπίδραση της προσφοράς και της 

ζήτησης. Χαμηλή προσφορά συνεπάγεται υψηλές τιμές γεγονός που συμβάλλει στη 

στροφή των παραγωγών προς την πράσινη ενέργεια. Η τιμή του πράσινου 

πιστοποιητικού (TGC) mc* (γράφημα 3.3) καλύπτει το κενό μεταξύ του οριακού 

κόστους παραγωγής ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στην 

υποχρεωτική ποσόστωση (Q) και της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας (Pe). Οι τιμές 

κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση που σημαίνει ότι η αύξηση της τιμής ηλεκτρικής 

ενέργειας (Pe) μειώνει την αναμενόμενη τιμή του πράσινου πιστοποιητικού (TGC). 
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Σχήμα 2.3: Σχηματική παράσταση του μηχανισμού TGC (Πηγή: Bergek et al, 2010) 

Τα συστήματα υποχρεωτικής ποσόστωσης μπορεί να είναι ομοιόμορφα ή 

διαφοροποιημένα ως προς τη χορήγηση των πράσινων πιστοποιητικών ανά 

παραγόμενη μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας. Εφόσον το σύστημα είναι ομοιόμορφο, 

όλες οι τεχνολογίες ΑΠΕ λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό πιστοποιητικών ανά 

παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ. Σε διαφορετική περίπτωση ορισμένες τεχνολογίες 

λαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό πράσινων πιστοποιητικών σε σχέση με άλλες (Batlle 

et al, 2011). Η διαφοροποίηση του αριθμού των πράσινων πιστοποιητικών ως προς 

την ωριμότητα των τεχνολογιών είναι γνωστή και ως banding. Ο αριθμός των 

πράσινων πιστοποιητικών είναι μεγαλύτερος στις ανώριμες τεχνολογίες. Επίσης 

οριοθετούνται και όρια διακύμανσης των τιμών με το κάτω όριο να εξασφαλίζει ένα 

ελάχιστο εισόδημα στους επενδυτές και το άνω να οριοθετεί την τιμή του προστίμου 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης (Del Rio et al, 2012). Σημειώνεται ότι τα 

εμπορεύσιμα πράσινα πιστοποιητικά μπορούν να μεταφέρονται από μία περίοδο 

συμμόρφωσης σε μία άλλη γεγονός που τους δίνει έντονο διαπραγματευτικό 

χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πράσινα πιστοποιητικά εθελοντικού χαρακτήρα 

εγγυημένης προέλευσης (Guarantee of origin) στα οποία δεν επιβάλλεται 

υποχρεωτική ποσόστωση και κυρώσεις μέσω ενός μηχανισμού αυτομάτων ποινών 

(Kitzing et al, 2012). 

Στο μηχανισμό υποχρεωτικής ποσόστωσης οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ επωφελούνται: 

1. Από την τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και  
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2. Από την τιμή αγοράς των πράσινων πιστοποιητικών πολλαπλασιασμένη με τις 

παραγόμενες κιλοβατώρες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που διαμοιράζονται στο 

δίκτυο μεταφοράς.  

Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα στατιστικών μεταβιβάσεων τόσο της 

παραγόμενης ενέργειας όσο και των πράσινων πιστοποιητικών μεταξύ των χωρών.  

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τα πράσινα πιστοποιητικά ως εργαλείο 

προώθησης ΑΠΕ στα πλαίσια των αγορών τους, όπως για παράδειγμα η Πολωνία, η 

Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ρουμανία και το Βέλγιο.  

2.3.2.2 Μηχανισμός μειοδοτικών διαγωνισμών / Tenders (TND) 

Οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί (Tenders) στοχεύουν στην προκήρυξη διαγωνισμών για 

την παροχή συγκεκριμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Ο 

διαχειριστής του συστήματος προκηρύσσει υποβολή προσφορών και οι ανάδοχοι 

(βάσει της φθηνότερης προσφοράς) συνάπτουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις 

παραγωγής με τον φορέα του διαγωνισμού, αποκτούν πρόσβαση στο δίκτυο και 

πληρώνονται στην τιμή της προσφοράς δεσμευόμενοι από τις προδιαγραφές των 

συμβάσεων (τήρηση χρονοδιαγράμματος, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ). Ο 

ανάδοχος καταβάλλει την τιμή προσφοράς ανά kWh. Ένα ταμείο χρηματοδοτούμενο 

από εισφορές των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας ή φορολογουμένων καλύπτει 

τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι συνηθέστερες μορφές μειοδοτικών διαγωνισμών είναι:  

1. Συστήματα μειοδοτικών διαγωνισμών για καθορισμένες εγγυημένες τιμές 

2. Συστήματα μειοδοτικών διαγωνισμών για τιμές - στόχους μέσω του μηχανισμού των 

εγγυημένων τιμών FIT (Kitzing et al, 2012). 

2.4 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας  

Η ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στα επικρατέστερα 

εργαλεία προώθησης FIT και TGC και στη σύγκριση μεταξύ τους. Τα FIT και τα 

TGC είναι τα πιο διαδεδομένα εργαλεία παγκοσμίως με τα FIT να έχουν τη μερίδα 

του λέοντος. Η εφαρμογή των FIT στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγήσει στην 

ανάπτυξη περισσοτέρων από 15.000 MW φωτοβολταϊκών και 55.000 MW αιολικών 
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από το 2000 έως τα τέλη του 2009 (NREL, 2010). Ο μηχανισμός ΤGC έχει συμβάλλει 

στην ταχύτερη ανάπτυξη των ΑΠΕ με αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΑΠΕ. 

Τόσο τα ποσοτικά όσο και τα συστήματα τιμών δημιουργούν μία τεχνητή αγορά 

καθώς και κοινωνικό κόστος που επαφίεται στη στάση των καταναλωτών για την 

αποδοχή τους. Όσο μικρότερο είναι το κόστος αυτό τόσο μεγαλύτερη η αποδοχή και 

η επιπλέον παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ. Η ελαχιστοποίηση του 

κόστους επηρεάζει το πλεόνασμα του παραγωγού και τελικά οδηγεί στην ανάπτυξη 

τεχνολογίας με λιγότερα κέρδη για τις φθηνότερες τεχνολογίες. Τα επιπλέον κόστη 

είναι μεγαλύτερα στα ποσοτικά συστήματα από τα συστήματα τιμών λόγω 

διαφοροποίησης στην καμπύλη κόστους. Στα ποσοτικά συστήματα (TGC) λόγω 

μεγάλων διαφορών κόστους μεταξύ των διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ, η καμπύλη 

κόστους είναι πιο απότομη με αποτέλεσμα το πλεόνασμα του παραγωγού να είναι 

σημαντικό και σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερο από το κόστος παραγωγής. Το 

επιπλέον κόστος που μετακυλίεται στους τελικούς καταναλωτές ανεβαίνει 

περισσότερο σε σχέση με το μηχανισμό FIT όπως παρουσιάζεται στο γράφημα 2.4 

(Haas et al, 2010). 

Γράφημα 2.4: Πλεόνασμα παραγωγού μηχανισμών TGC & FΙΤ (Πηγή: Haas et al, 

2010) 

Από τη σύγκριση μεταξύ των μηχανισμών FIT και TGC προκύπτει ότι οι δύο 

μηχανισμοί είναι ισοδύναμοι ως προς την αποτελεσματικότητα και την προώθηση 

των ΑΠΕ (Wang, 2014). O μηχανισμός FIT υπερτερεί στην προαγωγή της 

καινοτομίας σε σχέση με το μηχανισμό TGC και ενέχει μικρότερο επενδυτικό ρίσκο. 

Εντούτοις, ο μηχανισμός TGC μπορεί να παρέχει υψηλά κίνητρα επενδύσεων με 

έμφαση στην αιολική ενέργεια, να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του ποσοστού 
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χρήσης των ΑΠΕ στην ΕΕ με ένα προβλέψιμο ρυθμό και να προωθήσει τη χρήση 

μεγαλύτερου εύρους διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ σε αντίθεση με το μηχανισμό 

FIT (Wang, 2014).   

O μηχανισμός FIT είναι προτιμότερος για νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας 

από ΑΠΕ και προτιμάται για μικρού μεγέθους εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ ανεξάρτητα από το είδος της τεχνολογίας σε σχέση με το 

μηχανισμό TGC (Kitzing et al, 2012). Ο μηχανισμός TGC χωρίς να υπάρχει 

διαφοροποίηση στην αγορά των πιστοποιητικών ανάλογα με την τεχνολογία 

(banding) είναι προτιμότερος σε ώριμες τεχνολογίες (Bergek and Jacobsson, 2010). 

Ως αδύνατο σημείο του μηχανισμού TGC αναφέρεται η μεταβλητότητα της 

διαμορφούμενης τιμής του πιστοποιητικού σε συνδυασμό με την έλλειψη 

ρευστότητας σε αγορές μικρού μεγέθους (Menanteau et al., 2003). Τα TGC 

υπερτερούν των FIT ως προς το κόστος των καταναλωτών εν αντιθέσει με την 

εφαρμογή σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις ΑΠΕ όπου τα FIT έχουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα  (Haas, 2003). Τα συστήματα τιμών χρησιμοποιούνται σε περισσότερες 

χώρες από τα αντίστοιχα ποσοτικά παρουσιάζοντας μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης 

(Kitzing et al, 2012). 

Σύμφωνα με την Held (2006), ο μηχανισμός των FΙΤ υπερέχει λόγω της εύκολης 

εφαρμογής και της αναθεώρησης για νέες εγκαταστάσεις σε σύντομο χρονικό 

διάστημα όπως συνέβη με την περίπτωση της Γερμανίας που θα παρουσιαστεί 

παρακάτω. Ο εύκολος διαχωρισμός μεταξύ υφιστάμενων και νέων εγκαταστάσεων 

ανάλογα με τη στρατηγική που ακολουθείται (μη εναρμονισμένη και εναρμονισμένη 

αντίστοιχα) δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα στα FIT. 

Ο μηχανισμός TGC δεν στοχεύει μόνο στην κάλυψη του επιδιωκόμενου ποσοστού 

συμμετοχής των ΑΠΕ αλλά και στη διασφάλιση της επίτευξης του στόχου. Στο 

μηχανισμό FIT όταν διαμορφώνονται χαμηλές τιμές δεν εξασφαλίζεται η επίτευξη 

του στόχου και όταν είναι υψηλές τότε τα κέρδη των παραγωγών είναι υψηλά και η 

επιβάρυνση των καταναλωτών μεγαλύτερη με αποτέλεσμα την απώλεια απόδοσης 

της πραγματικής οικονομίας (Ringel, 2006). 

Εφόσον η λειτουργία της αγοράς είναι άριστη ο αποτελεσματικότερος μηχανισμός για 

την επίτευξη συγκεκριμένου ποσοστού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ είναι ο 
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μηχανισμός υποχρεωτικής ποσόστωσης. Ο μηχανισμός TGC είναι πιο ευάλωτος ως 

προς τη διακύμανση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος εν αντιθέσει με το 

μηχανισμό FIT. Εφόσον υπάρχουν υπερεπενδύσεις οι τιμές των πιστοποιητικών θα 

πέσουν και αντίστοιχα το κέρδος των συμμετεχόντων παραγωγών θα μειωθεί. Το 

παραπάνω μπορεί να εξομαλυνθεί με σύναψη συμβολαίων μεγαλύτερης χρονικής 

διάρκειας. Επίσης, ο μηχανισμός των πράσινων πιστοποιητικών οδηγεί στη 

δημιουργία μεγαλύτερων παικτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς παρέχει 

κίνητρα στους συμβατικούς παραγωγούς να συμπεριλάβουν μερίδιο AΠE στο 

χαρτοφυλάκιό τους μέσω θυγατρικών εταιριών παρά από καινούριους παραγωγούς 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Το παραπάνω θέτει εμπόδια στην είσοδο νέων 

παραγωγών από ΑΠΕ. O μηχανισμός FIT είναι πολύ ανταγωνιστικός στον 

προσδιορισμό του κατάλληλου επιπέδου αμοιβών καθώς υπάρχει το ρίσκο της 

χαμηλής και της υψηλής τιμής με αποτέλεσμα την αποθάρρυνση νέων παραγωγών 

και την στασιμότητα στην τεχνολογική εξέλιξη εφόσον υπάρχουν πολύ υψηλά 

επίπεδα τιμών (Batlle, 2011).  

Τα διοικητικά κόστη στα FIT είναι σημαντικά μικρότερα των αντίστοιχων του 

μηχανισμού TGC και αυτό έχει σημαντικό ρόλο σε μικρές εθνικές αγορές (Held et al, 

2006). Ο μηχανισμός των πράσινων πιστοποιητικών απαιτεί μεγαλύτερα διοικητικά 

κόστη λόγω του εναρμονισμού των διαδικασιών έκδοσης και παρακολούθησης των 

πιστοποιητικών (Kambezidis et al, 2011). Επίσης ο μηχανισμός TGC απαιτεί 

ελάχιστη παρέμβαση από το κράτος καθώς το τελευταίο ορίζει μόνο το ποσοστό 

συμμετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή και δεν υπάρχουν κίνητρα για επιπλέον 

επενδύσεις πέραν του στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ. Η τιμή των TGC μπορεί να 

παρουσιάσει αστάθεια κοντά στην εκπλήρωση του στόχου του εθνικού σχεδίου 

δράσης. Ως προς την εγκατεστημένη ισχύ και την ανάπτυξη της τεχνολογίας η 

Μenanteau (2003) αναφέρει το συγκριτικό πλεονέκτημα των FIT έναντι των TGC 

λόγω του ασφαλέστερου επενδυτικού περιβάλλοντος με την εγγύηση σταθερών 

τιμών.  

Παράγοντας μεγάλης βαρύτητας και για τους δύο μηχανισμούς είναι η ύπαρξη 

σταθερής πολιτικής βούλησης μακρόχρονης διάρκειας στην εφαρμογή και στην 

προώθηση των ΑΠΕ (Poputoaia et Fripp, 2008). Σημειώνεται ότι η αλληλεπίδραση 

των FIT και των TGC έχει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα 

αποτελέσματα μόνο ενός εκ των δύο μηχανισμών (Oikonomou et al, 2014) και οι 
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ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει την εφαρμογή περισσοτέρων μηχανισμών 

προώθησης την ίδια χρονική στιγμή, όπως για παράδειγμα η Μ. Βρετανία και η 

Ιταλία που χρησιμοποιούν συνδυασμό FIT και TGC, αυξάνοντας την ευελιξία και 

αποκτώντας πλεονέκτημα για περαιτέρω διασυνοριακή συνεργασία (Kitzing et al, 

2012). 

Συνοψίζοντας, ο μηχανισμός των FIT υπερέχει στη γρηγορότερη προώθηση νέων 

εγκαταστάσεων ΑΠΕ, έχει μικρότερο διοικητικό κόστος, παρέχει μεγαλύτερη 

ασφάλεια στους επενδυτές λόγω των εγγυημένων τιμών και απευθύνεται περισσότερο 

στις μικρότερες και νεότερες αγορές. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον η τιμή 

επιδότησης ανάλογα με το είδος της τεχνολογίας είναι σωστά προσδιορισμένη από 

την αρχή και λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση της τιμής η εξέλιξη του κόστους 

των διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ σε βάθος χρόνου. Ο μηχανισμός της 

υποχρεωτικής ποσόστωσης και των πράσινων πιστοποιητικών (TGC) λόγω της 

μεταβλητότητας της τιμής μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη στους παραγωγούς, 

λειτουργεί με ελάχιστη κρατική παρέμβαση, προσανατολίζεται σε μεγαλύτερου 

μεγέθους εγκαταστάσεις ΑΠΕ και κατά επέκταση αγορές και ενισχύει τη συνεργασία 

μεταξύ των χωρών μελών με τις στατιστικές μεταβιβάσεις των πιστοποιητικών 

ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση, το 

μέγεθος και οι δυνατότητες της αγοράς, αποτελούν παράγοντες κλειδιά για την 

επιλογή του καταλληλότερου μηχανισμού προώθησης ΑΠΕ ή ακόμα και συνδυασμού 

μηχανισμών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 

3.1 Τρέχουσα κατάσταση ΑΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

παρουσιάζει αυξητική πορεία και προσέγγισε το 15 % το 2013 έναντι ποσοστού 8,3% 

το 2004 (γράφημα 3.1) ως αποτέλεσμα της ευρύτατης χρήσης των εργαλείων 

προώθησης των ΑΠΕ. 

 

Γράφημα 3.1: Ποσοστό συμμετοχής ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας της 

ΕΕ (Πηγή: Eurostat,2015) 

Στο γράφημα 3.2 παρουσιάζονται τα ποσοστά συμμετοχής ΑΠΕ των χωρών μελών 

της ΕΕ όσον αφορά την τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2013. Όπως φαίνεται, 

τα μεγαλύτερα ποσοστά συναντώνται στη Σουηδία (52,1%), Λετονία (37,1%) και 

Φιλανδία (36,8%). Τρείς (3) χώρες έχουν εκπληρώσει ήδη τους εθνικούς στόχους για 

το 2020. Αυτές είναι η Βουλγαρία (19% έναντι 16%), η Εσθονία  (25,6% έναντι 25%) 

και η Σουηδία (52,1% έναντι 49%). Στον αντίποδα οι χώρες με τη μεγαλύτερη 

απόκλιση από τους εθνικούς στόχους είναι η Μ. Βρετανία (5,5% έναντι 15%), η 

Ολλανδία (4,5% έναντι 14%), η Γαλλία (14,3% έναντι 23%) και η Ιρλανδία (7,8% 

έναντι 16%) (Εurostat, 2015). 
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Γράφημα 3.2: Ποσοστά συμμετοχής ΑΠΕ ανά μέλος ΕΕ στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας, 2013 (Πηγή: Eurostat, 2015) 

3.2 Τρέχουσα κατάσταση ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ 

Ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καταγράφεται υπερδιπλασιασμός της 

ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ με βάση το έτος αναφοράς 1990 με ταυτόχρονη μείωση 

της παραγόμενης ενέργειας από άνθρακα και πετρέλαιο γεγονός που φανερώνει τη 

στροφή της ΕΕ προς τις ΑΠΕ (γράφημα 3.3).  

 

Γράφημα 3.3: Εξέλιξη ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ (Πηγή: Eurostat, 2015). 
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Η  συμμετοχή της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή 

της Ευρώπης ανέρχεται για το 2012 στο 24,2%. Τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνει 

η υδροηλεκτρική ενέργεια (45,9%) και ακολουθούν η αιολική (25,8%), η βιομάζα 

(18,7%) και η ηλιακή ενέργεια (8,9%) (Πίνακας 3.1). 

Πίνακας 3.1: Συμμετοχή ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή της ΕΕ (Πηγή: EU: Energy in 

figures Statistical Pocketbook 2014). 

 

Το ποσοστό συμμετοχής της υδροηλεκτρικής παραγωγής στις ΑΠΕ από το 94% το 

1990 έφτασε στο 43% (στοιχεία 2015) λόγω της αλματώδους ανάπτυξης της 

παραγωγής από αιολικά και ηλιακά. Η παραγωγή από αιολικά τριπλασιάστηκε την 

περίοδο 2005 - 2014 ενώ η παραγωγή από φωτοβολταϊκά αντιστοιχεί πλέον στο 10% 

της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ (γράφημα 3.4).  

 

Γράφημα 3.4: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά είδος ΑΠΕ στην ΕΕ (Πηγή:  

Eurostat) 
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3.3 Εργαλεία προώθησης ΑΠΕ στην ΕΕ 

Στο σχήμα 3.1 παρουσιάζεται η κατανομή των κυριότερων εργαλείων προώθησης 

των ΑΠΕ στις χώρες-μέλη της ΕΕ. Όπως φαίνεται, o μηχανισμός εγγυημένων τιμών 

(FIT) βρίσκεται σε εφαρμογή στις περισσότερες χώρες συμπεριλαμβανομένης και της 

Ελλάδας. Επίσης υπάρχει συνδυασμός των εργαλείων FIT, TGC στη Μ. Βρετανία, 

στο Βέλγιο και στην Ιταλία καθώς και FIT, FIP στην Τσεχία, Ισπανία Μάλτα και 

Εσθονία. 

 

Σχήμα 3.1: Χρησιμοποιούμενα εργαλεία προώθησης στις χώρες-μέλη της ΕΕ (Πηγή: 

Intelligent Europe, 2011) 

Στον πίνακα 3.2 παρουσιάζονται τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία προώθησης των 

ΑΠΕ στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξινομημένα ανά τεχνολογία ΑΠΕ. 
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Πίνακας 3.2: Μηχανισμοί στήριξης ΑΠΕ στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ανά είδος τεχνολογίας (Πηγή: CEER, 2015) 

 Bioenergy Geothermal Hydro Ocean Other Solar Wind 

Austria FIT  FIT, INV   FIT,INV FIT 

Belgium TGC  TGC   TGC TGC,INV 

Croatia FIT  FIT   FIT FIT 

Czech 

Republic 
FIT, FIP  FIT, FIP   FIT, FIP FIT, FIP 

Denmark FIT, FIP    FIT  FIT, FIP 

Estonia FIT  FIT   FIT FIT 

Finland FIT, FIP,INV INV INV  INV INV FIT 

France FIT, TND FIT FIT  FIT FIT,TND FIT,TND 

Germany FIT, FIP FIT, FIP FIT, FIP   FIT, FIP FIT, FIP 

Greece FIT  FIT   FIT FIT 

Hungary FIT  FIT   FIT FIT 

Ireland FIT  FIT  FIT  FIT 

Italy 
FIT,FIP,TGC FIP,TGC 

FIT,FIP, 

TGC 
  FIT, FIP 

FIT,FIP, 

TGC 

Lithuania FIT  FIT   FIT FIT 

Netherlands FIP FIP FIP   FIP FIP 

Norway   TGC    TGC 

Poland TGC  TGC   TGC TGC 

Portugal FIT  FIT  FIT FIT FIT 

Romania TGC  TGC   TGC TGC 

Spain FIT  FIT   FIT FIT 

Sweden TGC  TGC   TGC TGC 

UK FIT,TGC  FIT,TGC TGC  FIT,TGC FIT,TGC 

 

Το πιο διαδεδομένο εργαλείο προώθησης είναι το FIT. Το εργαλείο της υποχρεωτικής 

ποσόστωσης (TGC) απαντάται σε επτά χώρες που είναι η Ιταλία, η Σουηδία, η 

Νορβηγία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Μ. Βρετανία και η Ρουμανία. Επίσης σε 

ορισμένες χώρες υπάρχει συνδυασμός εργαλείων προώθησης των ΑΠΕ όπως είναι η 

Ιταλία (FIT, FIP, TGC) και η Αγγλία (FIT, TGC).   

 

 



 39 

3.4 Μηχανισμός πράσινων πιστοποιητικών  

Όπως αναφέρθηκε στο 2ο κεφάλαιο ο μηχανισμός υποχρεωτικής ποσόστωσης (Quota 

obligation) ανήκει στα ποσοτικά εργαλεία προώθησης των ΑΠΕ που καθορίζουν ένα 

συγκεκριμένο στόχο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Ο μηχανισμός υποχρεωτικής 

ποσόστωσης μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το μηχανισμό εμπορίας 

πράσινων πιστοποιητικών που πιστοποιούν την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Tα 

πράσινα πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται ως μηχανισμός ελέγχου και συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι:   

 Μπορούν να εισαχθούν ή να εξαχθούν μεταξύ χωρών μελών  

 Ξεπερνάνε τους φυσικούς περιορισμούς μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας  

 Συμβάλλουν στην άρση της υποχρέωσης της αγοραπωλησίας της 

παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ την ίδια χρονική στιγμή 

 Αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα εθνικά σχέδια και τους κανόνες που 

διέπουν την κοινή ενεργειακή πολιτική της ΕΕ  

 Προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα κινήσεων στους υποψήφιους 

επενδυτές καθώς οι τιμές καθορίζονται από την αγορά και όχι από το κράτος 

 Επιτυχημένη εφαρμογή στα συστήματα όπου εξασφαλίζονται μεγάλης 

διάρκειας συμβόλαια με φερέγγυους αντισυμβαλλόμενους (The World Bank 

Group, 2014). 

Τα πράσινα πιστοποιητικά διακρίνονται σε υποχρεωτικού τύπου ή αλλιώς εγγυήσεις 

προέλευσης (GOs) και εθελοντικού (RECS). 

3.4.1 Εγγύηση προέλευσης / Guarantee of Origin (GO)  

Η εγγύηση προέλευσης (GO) είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδεται μόνο από τις κυβερνήσεις των 

χωρών-μελών της ΕΕ και αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Σκοπός είναι 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/28/ΕΚ η πιστοποίηση ότι η παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ΑΠΕ προσδιορίζοντας : 

 το είδος ΑΠΕ που χρησιμοποιήθηκε 

 την ημερομηνία παραγωγής 
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 την ονομασία, τον τόπο, το είδος και τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

 εάν η εγγύηση προέλευσης προορίζεται για ηλεκτρική ενέργεια ή θέρμανση ή 

ψύξη 

 εάν και σε ποιο βαθμό η εγκατάσταση έχει λάβει χρηματοδότηση  

 την ημερομηνία εμπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης  

 την ημερομηνία και χώρα έκδοσης και 

 το μοναδικό αριθμό αναγνωρισιμότητας-ταυτοποίησης 

Δεν υπάρχει προκαθορισμένη τιμή εγγύησης προέλευσης καθώς η τιμή εξαρτάται από 

τη μεταβολή της ζήτησης της αγοράς όπως αυτή αποτυπώνεται στα ευρωπαϊκά 

χρηματιστήρια ενέργειας. Όλες οι εγγυήσεις προέλευσης με βάση τον ισχύοντα 

κανονισμό ακυρώνονται μετά από ένα χρόνο από την ημερομηνία παραγωγής της 

ηλεκτρικής ενέργειας που αντιπροσωπεύουν.  

3.4.2 Renewable Energy Certificate (REC)  

Το REC (Renewable Energy Certificate) είναι ένα πράσινο πιστοποιητικό 

εθελοντικού χαρακτήρα που ξεκίνησε να βρίσκεται σε εφαρμογή πριν από τη χρήση 

των πιστοποιητικών εγγυήσεων προέλευσης το 2001. Είναι το αποτέλεσμα της 

ζήτησης περισσότερων πιστοποιητικών από τα ήδη διαθέσιμα στην αγορά από τους 

τελικούς καταναλωτές. Η αγορά των RECS είναι εθελοντική και χρησιμοποιεί τις 

αρχές προσφοράς και ζήτησης διαμορφώνοντας μία τιμή. Χάρη στις πληροφορίες που 

συνοδεύουν τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα μεγάλο εύρος 

εθνικών συστημάτων υποστήριξης με την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε εθνική 

νομοθεσία το επιτρέπει. 

Η εγγύηση προέλευσης GOs μπορεί να αναγνωριστεί από ένα σύστημα RECS, το 

αντίστροφο όμως δεν ισχύει. H αγορά των GOs έχει ξεπεράσει την αντίστοιχη των 

RECS σε πολλές χώρες. Ο πανευρωπαϊκός φορέας των εθελοντικών πιστοποιητικών 

(RECS International) προτίθεται να ενσωματώσει στο μέλλον ισοδύναμα 

πιστοποιητικά από αγορές εκτός ΕΕ. Υπάρχουν όμως διάφορα εθνικά πιστοποιητικά 

μη συμμορφούμενα με το EECS γεγονός που καθιστά πιο περίπλοκη την εμπορία των 

πιστοποιητικών τύπου RECS (Sustainability roundtable, 2012). 
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3.5 Φορείς πράσινων πιστοποιητικών  

3.5.1 Association of Issuing Bodies (AIB) 

Το 2001 ιδρύθηκε ο οργανισμός συνδεόμενων φορέων AIB (Association of Issuing 

Bodies) με αποστολή τη θέσπιση ενός αξιόπιστου μηχανισμού απόδοσης της 

εγγύησης προέλευσης της παραγόμενης ενέργειας στην Ευρώπη. Ακρογωνιαίος λίθος 

του μηχανισμού αποτελεί η τυποποίηση και η αξιοπιστία των πιστοποιητικών 

εγγύησης προέλευσης προκειμένου οι τελικοί καταναλωτές να γνωρίζουν επακριβώς 

το είδος και την προέλευση της καταναλισκόμενης ενέργειας.  

Σκοπός του οργανισμού AIB είναι η ανάπτυξη, χρήση και προώθηση ενός 

καθορισμένου συστήματος εμπορίας πράσινων πιστοποιητικών γνωστό ως 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενεργειακών, χωρίς ο οργανισμός να χειραγωγεί κι να 

παρεμβαίνει στις νομοθεσίες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση 

την ετήσια έκθεση του 2014, ο ΑΙΒ αριθμεί 21 μέλη εκ των οποίων τα έξι (6) είναι 

Ρυθμιστικές εθνικές αρχές ενέργειας, δέκα (10) διαχειριστές δικτύων μεταφοράς, 

τρεις (3) λειτουργοί αγοράς ηλεκτρισμού και τρία (3) άλλα μέλη. Ο οργανισμός 

βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με δέκα υποψήφιες προς ένταξη χώρες, μία εκ των 

οποίων είναι η Ελλάδα εκπροσωπούμενη από το ΛΑΓΗΕ (ΑΙΒ, Annual Report 2014).  

3.5.2 Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενεργειακών Πιστοποιητικών (EECS) 

To Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενεργειακών Πιστοποιητικών (European Energy 

Certification System, EECS) είναι εναρμονισμένο με την οδηγία 2009/72/ΕΚ σχετικά 

με τους κοινούς κανόνες που διέπουν την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τον 

διαχωρισμό και την ανεξαρτησία των συστημάτων μεταφοράς, των διαχειριστών 

συστημάτων μεταφοράς και των διαχειριστών συστημάτων διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Αντικείμενο του EECS είναι η έκδοση, κατοχή, μεταφορά και επεξεργασία 

των εγγυήσεων προέλευσης (GOs) της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

Βασίζεται σε δομές και διαδικασίες που διασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία των 

συστημάτων των πράσινων πιστοποιητικών. Αυτά τα συστήματα πληρούν τα 

κριτήρια της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας και του κόστους 

της αποτελεσματικότητας, με σκοπό να διευκολύνουν την εμπορία και ανταλλαγή  

τους. Τα κράτη που είναι μέλη του AIB και τηρούν το EECS, είναι σε θέση να 

εμπορεύονται διασυνοριακά τις εγγυήσεις προέλευσης της παραγόμενης ενέργειας 
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εξαλείφοντας τον κίνδυνο διπλής μέτρησης, διεκδίκησης ή απόδοσης. Τέλος το EECS 

αναγνωρίζει τα RECS που προέρχονται από ανεξάρτητους οργανισμούς που δε 

περιλαμβάνουν προμηθευτές ενέργειας στο χαρτοφυλάκιό τους (RECS,2015).   

3.5.3 Χρήση ΕΕCS 

Το πιστοποιητικό που είναι εναρμονισμένο με βάση το EECS αποτελεί έναν 

αποτελεσματικό μηχανισμό για :  

 Την ποιότητα και τον τρόπο παραγωγής της παρεχόμενης ενέργειας προς τους 

τελικούς καταναλωτές 

 Την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επίτευξη των στόχων για τη 

χρησιμοποίηση συγκεκριμένων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας 

 Την παραγωγή ή κατανάλωση ενέργειας με σκοπό την πρόσκληση 

επενδυτικού ενδιαφέροντος για συγκεκριμένες τεχνολογίες. 

Επιπλέον, το πιστοποιητικό επιτρέπει την τιμολόγηση του προϊόντος με βάση τις 

διαφορετικές μορφές παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και τη δυνατότητα 

διαπραγμάτευσης ξεχωριστά από την αγοραπωλησία της παραγόμενης ενέργειας. Το 

πλαίσιο λειτουργίας του EECS διασφαλίζει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την 

εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία των ενεργειακών πιστοποιητικών που εκδίδονται και 

διαπραγματεύονται από τα μέλη του φορέα ΑΙΒ. Τα ενεργειακά πιστοποιητικά του 

EECS μπορούν να εκδοθούν μόνο από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που η 

αίτηση συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενεργειακών Πιστοποιητικών έχει 

γίνει αποδεκτή. Τα πιστοποιητικά που έχουν τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης 

αντιπροσωπεύουν την καθαρή (net) παραγόμενη ενέργεια που διατίθεται στο δίκτυο 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.   

3.5.4 Κύκλος ζωής EECS 

Ο κύκλος ζωής του πιστοποιητικού EECS απεικονίζεται  στο σχήμα 4.2. Ως κύρια  

στάδια του κύκλου ζωής του πιστοποιητικού καταγράφονται η έκδοση, η μεταφορά, η 

ακύρωση, η απόρριψη και η λήξη.  
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Σχήμα 3.2:  Κύκλος ζωής ενός ενεργειακού πιστοποιητικού EECS (Πηγή:AIB) 

 Έκδοση (issue) 

Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή με ιχνηλασιμότητα μόνο σε 

εγγραφές μελών του φορέα ΑΙΒ ή για λογαριασμό των μελών σε συνδυασμό με τις 

εθνικές νομοθεσίες. 

 Μεταφορά (transfer) 

Στη φάση της μεταφοράς το πιστοποιητικό μπορεί να μεταφέρεται από τον 

λογαριασμό του παραγωγού στο λογαριασμό ενός εμπόρου ή καταναλωτή ενέργειας 

και από εκεί στους λογαριασμούς άλλων εμπόρων και καταναλωτών τελικής 

ενέργειας μέσα στην ίδια χώρα ή σε άλλη χώρα που συμμετέχει στο φορέα ΑΙΒ μέσω 

διαπιστευμένων μελών της.  

 Ακύρωση (cancellation) 

Η ακύρωση είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει τη διαγραφή από την κυκλοφορία 

στην αγορά ενός πιστοποιητικού. Η ακύρωση μίας εγγύησης προέλευσης 

πραγματοποιείται τη χρονική στιγμή κατά την οποία εξαργυρώνεται η αξία του 

πιστοποιητικού αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την εγκυρότητα του. Απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί ένα αξιόπιστο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και 

ιχνηλασιμότητας των πιστοποιητικών (tracking system). Το καταστατικό του 
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Ευρωπαϊκού Συστήματος Ενεργειακών Πιστοποιητικών (EECS) προβλέπει τη 

δυνατότητα μονοσήμαντης ακύρωσης του πιστοποιητικού τη στιγμή που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ακύρωση οποιοδήποτε αδιάθετου υπολείμματος 

ενέργειας. Μετά την ακύρωση της Εγγύησης Προέλευσης, ο τελικός χρήστης μπορεί 

να κατοχυρώσει τον τύπο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε, καθώς και 

άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες με βάση την προέλευση του πιστοποιητικού 

ηλεκτρική ενέργεια που ακυρώθηκε (claim).   

 Απόρριψη (withdrawn) 

Η απόρριψη είναι ένας μηχανισμός κατά τον οποίο απορρίπτονται τα εσφαλμένα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τους παραγωγούς. 

 Λήξη (expired) 

Η λήξη είναι ο μηχανισμός στον οποίο τα πιστοποιητικά δεν έχουν ακυρωθεί μέσα 

στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (οπότε ακυρώνονται αυτόματα) αλλά μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση οποιουδήποτε υπολειμματικού μείγματος (AIB, 

Introduction 2014).  

3.6 Αγορά πιστοποιητικών εγγυήσεων προέλευσης 

Το ποσοστό της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη που παρακολουθείται 

με το σύστημα εγγυήσεων προέλευσης (GOs) αγγίζει το 21%. Τα τελευταία χρόνια 

και ειδικότερα από το 2010 έως το 2014 η χρήση των εγγυήσεων προέλευσης έχει 

σημειώσει μια αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 16,4 % με παράλληλη αύξηση της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ κατά 8,2 %. Η παραπάνω δυναμική 

συντείνει στο γεγονός ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η διαμορφούμενη ζήτηση θα 

καλύψει την προσφορά. 

Έως το τέλος του 2014 είχε ακυρωθεί το 70% των πιστοποιητικών παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ του 2013 και το 19% αντίστοιχα του 2014. Φαίνεται 

ότι ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των συμμετεχόντων μελών έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση του αριθμού των πιστοποιητικών που δεν ακυρώνονται εγκαίρως και ότι 

το πλεόνασμα των πιστοποιητικών χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των 12 μηνών 

εξαντλείται με γρήγορους ρυθμούς. Δημιουργείται επομένως η απαίτηση 

περισσότερων νέων πιστοποιητικών από καινούριες πηγές ΑΠΕ παράλληλα με την 

ανάπτυξη των ΑΠΕ στα μέλη του ΑΙΒ. Στο γράφημα 3.5 παρουσιάζεται το μέγεθος 
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των ετήσιων συναλλαγών της αγοραπωλησίας των πιστοποιητικών EECS 

(εκφρασμένες σε ΤWh) με βάση το έτος έκδοσής τους. Διαπιστώνεται μία αυξητική 

τάση το χρονικό διάστημα 2011 έως 2013. Ο αριθμός των εκδοθέντων 

πιστοποιητικών κατά τη διάρκεια του 2014 αναμένεται να οριστικοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια των επόμενων μηνών και όπως δείχνουν οι τάσεις αναμένεται μία σημαντική 

αύξηση της τάξης του 20% (ΑΙΒ, Annual report 2014). 

 

Γράφημα 3.5: Ετήσιες συναλλαγές πιστοποιητικών (σε TWh) (Πηγή: ΑΙΒ) 

Ως προς το είδος της τεχνολογίας, η επικρατέστερη ΑΠΕ στην έκδοση και ακύρωση 

πιστοποιητικών είναι η υδροηλεκτρική ακολουθούμενη από την αιολική που 

διπλασίασε το ποσοστό σε σχέση με το 2013 (γράφημα 3.6). Η Νορβηγία κατέχει το 

μερίδιο του λέοντος στην έκδοση πιστοποιητικών με 44,5% που αντιστοιχεί σε 130 

TWh GOs και μαζί με την Ελβετία κατέχουν το 66% των νέων πιστοποιητικών. Η 

χώρα με τις περισσότερες ακυρώσεις ενεργειακών πιστοποιητικών είναι η Γερμανία 

με ποσοστό 24,3% ακολουθούμενη από την Ελβετία και την Ολλανδία, όπως 

παρουσιάζεται στο γράφημα 3.7. 
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Γράφημα 3.6: Έκδοση και ακύρωση πιστοποιητικών ανά είδος ΑΠΕ (Πηγή: ΑΙΒ) 

 

Γράφημα 3.7: Έκδοση και ακύρωση πιστοποιητικών ανά χώρα (Πηγή: ΑΙΒ) 

Η ακύρωση των πιστοποιητικών βαίνει αυξανόμενη αντανακλώντας την αύξηση της 

κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ στις χώρες μέλη του ΑΙΒ. Η αύξηση κατά 31% το 

2014 στην ακύρωση των πιστοποιητικών σε σχέση με το 2013 έχει οδηγήσει σε 

αύξηση της ζήτησης ενέργειας που αντιστοιχεί περίπου στο 30% του συνόλου της 

ευρωπαϊκής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Παρατηρείται ένα έλλειμμα των 

εγγυήσεων προέλευσης για πρώτη φορά γεγονός που πιστοποιεί την ανάγκη της 

μεγαλύτερης ζήτησης πιστοποιητικών άρα και παραγωγής επιπλέον ενέργειας 

προερχόμενης από ΑΠΕ (ΑΙΒ, Annual report 2014). 
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3.7 Χρηματιστήρια Ενέργειας& Πράσινα πιστοποιητικά  

Η ΕΕ βάση της οδηγίας 2009/72/ΕΚ (Target Model) προτίθεται να προχωρήσει στην 

ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έως τα τέλη του 2015. Μαζί 

με την αναδιάρθρωση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας απώτερος στόχος είναι η 

συμμετοχή σε μια περιφερειακή αγορά ενέργειας και η προώθηση της εμπορίας 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Επίσης, η εφαρμογή του μοντέλου αποσκοπεί 

στη βελτιστοποίηση της χρήσης της δυναμικότητας του Συστήματος Μεταφοράς, 

στην επίτευξη αξιόπιστων τιμών, στον καταμερισμό της δυναμικότητας των 

διασυνδέσεων για την αγορά της επόμενης ημέρας και στο σχεδιασμό 

αποτελεσματικών ενδο-ημερήσιων αγορών για τον καταμερισμό της δυναμικότητας 

των διασυνδέσεων (ΙΕΝΕ, 2012). Έχουν διαμορφωθεί δύο κύριες μορφές 

οργανωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που είναι: 

 Συστήματα συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας (power pools) και  

 Χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας, κοινοπραξία ισχύος (power exchanges) 

Το χρηματιστήριο ενέργειας δίνει την ευκαιρία στους συναλλασσομένους να 

προσφέρουν ή να προμηθευτούν ενέργεια και μέσα από αυτή τη διαδικασία να 

προκύψει αβίαστα και εν μέσω υψηλής ρευστότητας η τιμή που εξισορροπεί τις 

αντίρροπες δυνάμεις της ζήτησης και προσφοράς για κάθε ώρα παράδοσης. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά μετρητοίς (spot market) όπου οι συναλλαγές 

αφορούν την παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας εντός 24 ωρών. Το τμήμα της αγοράς 

που εξισορροπεί τις αποκλίσεις την ημέρας παράδοσης ονομάζεται αγορά 

εξισορρόπησης (balancing market)(Μυλωνάς, 2014).  

Τα κυριότερα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια Ενέργειας είναι το ΕΕΧ στη Λειψία, το 

NordPool (με παρουσία σε όλες τις Σκανδιναβικές Χώρες), το PowerNext της 

Γαλλίας (έχει πλέον συγχωνευθεί με το ΕΕΧ), ο GME στην Ιταλία, ο OMEL που 

καλύπτει τις Αγορές της Ιβηρικής Χερσονήσου, το HUPX με παρουσία στην 

Ουγγαρία κ.α. Αξίζει να αναφερθεί πως πολλά από τα παραπάνω χρηματιστήρια 

διενεργούν δημοπρασίες και για άλλα ενεργειακά προϊόντα εκτός της ηλεκτρικής 

ενέργειας, όπως το Φυσικό Αέριο, οι Αέριοι Ρύποι (CO2 Emissions) και τα Πράσινα 

Πιστοποιητικά. Το Φεβρουάριο του 2014 τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία η 

ενιαία πλατφόρμα των χρηματιστηρίων, κίνηση που καταγράφηκε ως ημερομηνία 

ορόσημο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
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περιοχή που εκτείνεται από τη Γαλλία μέχρι τη Φινλανδία, λειτουργεί με κοινό 

υπολογισμό των τιμών των προημερησίων αγορών, χρησιμοποιώντας έναν κοινό 

αλγόριθμο (Καθημερινή, 2014). Στο γράφημα 3.8 παρουσιάζεται η εξέλιξη των τιμών 

των εγγυήσεων προέλευσης στο χρηματιστήριο της Λειψίας (ΕΕΧ).  

 

Γράφημα 3.8:  Εξέλιξη των τιμών των εγγυήσεων προέλευσης (Πηγή: EEX, 2015) 

 

Οι 3 καμπύλες αφορούν επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των εγγυήσεων προέλευσης 

ανάλογα με το είδος της χρησιμοποιούμενης ΑΠΕ και τη χώρα παραγωγής. Οι 

καμπύλες FECA, FECN αφορούν εγγυήσεις προέλευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας 

και η καμπύλη FECW εγγυήσεις προέλευσης αιολικής ενέργειας (Πίνακας 4.3).  

Πίνακας 3.3 : Τύπος Εγγυήσεων Προέλευσης διαπραγμάτευσης στο ΕΕΧ 

ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΣ GO ΧΩΡΕΣ 

FECA Go on Alpin Hydro Power CH, AT, OE 

FECN Go on Nordic Hydro Power NO,SE,FI,DK 

FECW Go on Northern continental Europe DE, DK, NL, BE 

 

DEC13 MAR14 DEC14 MAR15

FECA 0.75 0.883 0.45 0.45

FECN 0.1 0.1 0.045 0.06

FECW 0.25 0.175 0.21 0.26
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Διαπιστώνεται ότι οι τιμές των εγγυήσεων προέλευσης κινούνται πτωτικά για την 

υδροηλεκτρική ενέργεια και ελαφρώς ανοδικά αντίστοιχα για την αιολική, γεγονός 

που ερμηνεύεται ως πλεόνασμα πιστοποιητικών από υδροηλεκτρική ενέργεια με 

αποτέλεσμα την πτώση των τιμών. 

3.8 Εφαρμογές πράσινων πιστοποιητικών στην ΕΕ 

3.8.1 Σουηδία 

Η Σουηδία είναι μία από τις πιο επιτυχημένες χώρες στην εφαρμογή του συστήματος 

της υποχρεωτικής ποσόστωσης και της εμπορίας πράσινων πιστοποιητικών. Όπως 

αναφέρθηκε και στη παράγραφο 3.1, η Σουηδία έχει ήδη επιτύχει την κάλυψη του 

εθνικού στόχου για το 2020. Οι πιο ανεπτυγμένες μορφές ΑΠΕ στη Σουηδία είναι η 

υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα και η αιολική ενέργεια. 

Το σύστημα ξεκίνησε να εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2003 με απώτερο στόχο την 

αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ κατά 25 TWh το 2020 σε σχέση με το 

έτος αναφοράς 2002. H ιδιαιτερότητα στη Σουηδία είναι ότι στο μηχανισμό αρχικά 

μετείχαν σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν κατασκευαστεί 

πρωτύτερα. Το 10 έως 15% των πράσινων πιστοποιητικών αρχικά αποδόθηκαν σε 

αυτούς οδηγώντας αρχικά σε φαινόμενα πολύ υψηλών αποζημιώσεων αλλά από το 

2013 οι σταθμοί παλαιάς τεχνολογίας σταμάτησαν να είναι επιλέξιμοι. Τα δύο πρώτα 

χρόνια και λόγω της χαμηλής τιμής του προστίμου, η κάλυψη της ποσόστωσης άγγιξε 

μόλις το 77% το 2003 (Energypedia, 2015). Οι παρεμβάσεις που ακολούθησαν με : 

 την αύξηση του προστίμου στο 150% της τιμής του πράσινου πιστοποιητικού 

 την επέκταση της εγκυρότητας των πράσινων πιστοποιητικών από το 2010 

έως το 2030 εξασφαλίζοντας κλίμα αισιοδοξίας λόγω των μακροχρόνιων 

επενδύσεων και  

 το κοινό σύστημα εμπορίας πιστοποιητικών ηλεκτρικής ενέργειας με τη 

Νορβηγία σε ισχύ από το 2012 

είχαν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην 

ηλεκτροπαραγωγή από το 51,2% το 2004 στο 60% το 2012 και την επίτευξη σχεδόν 

στο 100% του προκαθορισμένου στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή 

ενέργειας (49%), με βάση το εθνικό σχέδιο δράσης.  
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των πράσινων πιστοποιητικών που διατίθεται προέρχεται 

από τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και το μεγαλύτερο ρυθμό 

ανάπτυξης παρουσιάζει η αιολική ενέργεια εξαιρούμενης της υπεράκτιας λόγω 

υψηλότερου κόστους. Στο γράφημα 3.9 παρουσιάζεται η αγορά των πράσινων 

πιστοποιητικών από το 2004 έως το 2011.  

 

Γράφημα 3.9: Εξέλιξη της αγοράς των πράσινων πιστοποιητικών στη Σουηδία 

(Πηγή: ΙΕΑ, 2011) 

Τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν το 2011 ήταν σχεδόν τα διπλάσια σε σχέση με το 

2004. Επίσης, η αύξηση του αριθμού των πιστοποιητικών οδήγησε σε μείωση της 

τιμής τους από το 2010 και μετά κυρίως λόγω της ενθάρρυνσης των τεχνολογιών 

ΑΠΕ μικρότερου κόστους σε συνδυασμό με το αυξανόμενο πλεόνασμα των 

αδιάθετων πράσινων πιστοποιητικών. Αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι για τη χαμηλή τιμή 

των πράσινων πιστοποιητικών και της ηλεκτρικής ενέργειας (IEA, 2011).  

Το γεγονός ότι η Σουηδία έχει ήδη επιτύχει το στόχο για το 2020 μπορεί να αποβεί 

ανασταλτικός παράγοντας για την τεχνολογική ανάπτυξη, την περαιτέρω ανάπτυξη 

των ΑΠΕ και την αύξηση του επενδυτικού ρίσκου λόγω των χαμηλών τιμών (2020 

Keep on track, 2015). Κλείνοντας, η Σουηδία, όντας πρωτοπόρος σε θέματα 

συνεργασίας με άλλες χώρες από το 2012 μετέχει σε κοινό σύστημα εμπορίας 

πράσινων πιστοποιητικών με τη Νορβηγία (joint certificate scheme), που θα 

παρουσιαστεί στην παράγραφο 3.8.  
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3.8.2 Μ. Βρετανία 

H Μ. Βρετανία παρουσιάζει μία από τις μεγαλύτερες αποκλίσεις στην ΕΕ στα 

πλαίσια της κάλυψης του εθνικού στόχου για το 2020 καθώς υστερεί κατά 9,5 

ποσοστιαίες μονάδες  (5,5 έναντι 15%). Η χερσαία και υπεράκτια αιολική ενέργεια 

έχουν αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το βιοαέριο και τα 

υδροηλεκτρικά όπως φαίνεται με πρωταθλήτρια την χερσαία αιολική ενέργεια 

(γράφημα 3.10)  

 

Γράφημα 3.10: Συμμετοχή ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Πηγή: ΕΕC) 

Η αγορά των πράσινων πιστοποιητικών στη Μ. Βρετανία (Renewable Energy 

Certificates, ROC) ξεκίνησε το 2002 χωρίς καμία διαφοροποίηση ως προς τις 

τεχνολογίες ΑΠΕ. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης το επιβαλλόμενο πρόστιμο 

εισπράττεται από ένα κεντρικό ταμείο με αποστολή την αναδιανομή του ποσού στους 

παραγωγούς που έχουν καλύψει τη συμφωνηθέντα παραγωγή ανάλογα με τον αριθμό 

των πράσινων πιστοποιητικών που έχουν εκδώσει.  

Η επιτυχία του συστήματος των πράσινων πιστοποιητικών ως προς την κάλυψη του 

εθνικού στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ δεν είναι η αναμενόμενη γεγονός που 

οφείλεται κατά κύριο λόγο  

 στη χαμηλή τιμή του επιβαλλόμενου προστίμου  

 στην τοποθεσία των εγκαταστάσεων ΑΠΕ και τους υπάρχοντες περιορισμούς 
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 στην ανησυχία των παραγωγών, αφενός λόγω της απαγόρευσης 

χρηματοδότησης εκ μέρους των τραπεζών και αφετέρου ότι παρόλη τη 

δυνατότητα μεγάλων χρονικής διάρκειας συμβολαίων όσο προσεγγίζεται ο 

ζητούμενος στόχος παραγωγής από ΑΠΕ τόσο μειώνεται η τιμή του 

πιστοποιητικού (Haas et al, 2011) . 

Λόγω της μεγάλης υστέρησης στην κάλυψη του εθνικού στόχου, τον Απρίλιο του 

2009 ο διαχειριστής του συστήματος OFGEM προχώρησε σε μία αναπροσαρμογή του 

αριθμού των ROCS ανάλογα με το είδος της τεχνολογίας ΑΠΕ (banding) για να 

εξασφαλιστούν ικανοποιητικότερες αποδόσεις από τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

τεχνολογίες και να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω ανάπτυξή τους. Θεσπίστηκαν νέες τιμές  

ίσες με 0,25 ROC/MWh για το βιοαέριο, 1 ROC/MWh για τα αιολικά και τα 

υδροηλεκτρικά και τέλος 2 ROC/MWh για τα παράκτια αιολικά, τη γεωθερμία, τα 

φωτοβολταϊκά και την κυματική ενέργεια. Ως φυσικό επακόλουθο, η παράκτια 

αιολική και η ηλιακή ενέργεια άρχισαν να καταγράφουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και 

το επίπεδο στήριξης ανά MWh των υπόλοιπων τεχνολογιών (μικρά υδροηλεκτρικά, 

βιοαέριο) να έχει μειωθεί σημαντικά όπως παρουσιάζεται στο γράφημα 3.11. Η 

πτώση μεταξύ του 2011 και 2012 οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των 

πιστοποιητικών που οδήγησε σε μείωση της τιμής των RO (Πίνακας 3.4). Επίσης 

παρουσιάζεται μία σημαντική πτώση των τιμών των ROs από το 2008 έως το 2014 

κατά 21,3% με παράλληλο τριπλασιασμό του αριθμού των πράσινων πιστοποιητικών 

το ίδιο χρονικό διάστημα.  

Τον Απρίλιο του 2010 η ανάπτυξη των εγκαταστάσεων ΑΠΕ μικρής δυναμικότητας 

(<5MW) προωθήθηκε με το μηχανισμό FIT. Για την επίτευξη και προσέλκυση 

περισσότερων επενδύσεων άρα και για την επίτευξη του εθνικού στόχου  η βρετανική 

κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο μετάβασης από το εργαλείο TGC σε μία εκδοχή 

του FIT με συμβόλαια διαφοράς, γνωστά ως Feed in tariffs with contracts for 

difference.  
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Γράφημα 3.11: Εξέλιξη επιπέδου στήριξης τιμών ΑΠΕ Μ. Βρετανία (Πηγή: 

OFGEM, 2015) 

 

Πίνακας 3.4: Στοιχεία αγοράς ROC για τα έτη 2008 - 20014 (Πηγή: OFGEM, 2015) 
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3.9 Μοντέλα συνεργασίας μεταξύ χωρών μελών  

Μία νέα τάση που διαμορφώνεται είναι η συνεργασία μεταξύ χωρών - μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την αμοιβαία ανταλλαγή πράσινων πιστοποιητικών 

για την επίτευξη των εθνικών στόχων ΑΠΕ στα πλαίσια της οδηγίας 20-20-20.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία της Σουηδίας με τη Νορβηγία 

όσον αφορά την αγορά των πράσινων πιστοποιητικών (joint certificate scheme).  

Η Νορβηγία δεν αποτελεί μέλος της ΕΕ αλλά ως μέλος της ευρύτερου ευρωπαϊκού 

οικονομικού χώρου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κοινή Ευρωπαϊκή 

ενεργειακή πολιτική και τις δράσεις για την κλιματική αλλαγή. Στηριζόμενη σε 

μεγάλο βαθμό στην υδροηλεκτρική παραγωγή και στο πετρέλαιο, η Νορβηγία είχε 

μικρό κίνητρο ανάπτυξης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε σχέση με τις 

γειτονικές χώρες όπως η Δανία που είχε υιοθετήσει τα FIT και η Σουηδία το σύστημα 

των πράσινων πιστοποιητικών (TGC) από το 2003. Ξεκίνησε μία διαδικασία 

διαπραγματεύσεων μεταξύ Νορβηγίας και Σουηδίας στα μέσα της δεκαετίας του 2000 

με ανασταλτικούς παράγοντες τη γραφειοκρατική απροθυμία και τον έντονο 

ανταγωνισμό ως προς τις ενεργειακές επενδύσεις. Από τη μία μεριά η Νορβηγία 

ανησυχούσε για την ανισόρροπη κατανομή των επενδύσεων και από την άλλη η 

Σουηδία για την μεγαλύτερη πριμοδότηση νέων έργων στη Νορβηγία λόγω του 

χαμηλότερου κόστους των υδροηλεκτρικών έργων γεγονός που οδήγησε στην 

αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Από το 2008 με τη νέα οδηγία της ΕΕ η Νορβηγία 

δεσμεύτηκε για την αύξηση του ποσοστού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ όχι μόνο για τη ιδία αύξηση παραγωγής ενέργειας αλλά και για την επίτευξη 

του εθνικού στόχου στα πλαίσια της οδηγίας της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ 

των δύο χωρών επαναλήφθηκαν εκ νέου και οι παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στη 

συμφωνία ήταν: 

 Το επιτυχημένο σε εφαρμογή σύστημα των πράσινων πιστοποιητικών στη 

Σουηδία (αύξηση κατά 240% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 

το χρονικό διάστημα 2003-2011) ανεξάρτητα από την ευρύτερη χρήση του 

μηχανισμού των FIT στις περισσότερες χώρες της ΕΕ 

 Το χαμηλό κόστος που μετακυλίεται στους καταναλωτές (3-5% της τιμής 

ηλεκτρικής ενέργειας) (Lopez, 2013) 

 Η υπάρχουσα διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων των δύο χωρών  
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 Η ανεξαρτησία του συστήματος των πράσινων πιστοποιητικών από τον ετήσιο 

κρατικό προϋπολογισμό  

 Η προβλεψιμότητα και η σταθερότητα του μηχανισμού των πράσινων 

πιστοποιητικών για μεγάλο χρονικό διάστημα  

 Ο μειωμένος πολιτικός κίνδυνος λόγω συνευθύνης των δύο κοινοβουλίων και 

κυβερνήσεων  

 Το χαμηλό κόστος που μετακυλίεται στους καταναλωτές 

 Το γεγονός ότι οι όμορες χώρες με ομοιότητες στον οικονομικό, πολιτιστικό, 

εκπαιδευτικό τομέα υιοθετούν παρόμοιες πολιτικές και ότι η Σουηδία 

αποτελεί το φυσικό συνεργάτη της Νορβηγίας (Gullberg et Bang, 2014).   

Από την 1η Ιανουαρίου 2012 οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει κοινό σύστημα εμπορίας 

πιστοποιητικών ηλεκτρικής ενέργειας (joint CGS). Στόχος είναι έως το 2020 η 

παραγωγή από ΑΠΕ να φτάσει τις 26,4 TWh και το 2035 τις 198 TWh. Η κοινή 

αγορά (joint market) επιτρέπει αφενός την εμπορία των πιστοποιητικών σε Σουηδικά 

και Νορβηγικά πράσινα πιστοποιητικά και αφετέρου τη λήψη πράσινων 

πιστοποιητικών σε κάθε χώρα με το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο για την παραγωγή ΑΠΕ 

και τις ίδιες υποχρεώσεις των παραγωγών και στις δύο χώρες. Στα πλεονεκτήματα 

συγκαταλέγονται για τη Σουηδία το μικρότερο κόστος υποστήριξης και για τη 

Νορβηγία η υιοθέτηση ενός ήδη πετυχημένου μηχανισμού προώθησης και η αύξηση 

της εγκατεστημένης ισχύς από ΑΠΕ. Στο σχήμα 3.3 παρουσιάζεται συνοπτικά η αρχή 

λειτουργίας του μοντέλου συνεργασίας των δύο χωρών και στη συνέχεια 

επεξηγούνται επιγραμματικά τα επιμέρους στάδια. 

 

Σχήμα 3.3: Απεικόνιση αρχής λειτουργίας μοντέλου συνεργασίας Σουηδίας - 

Νορβηγίας (Πηγή: Lopez, 2013) 



 56 

1. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος αποκτούν πράσινα πιστοποιητικά για κάθε 

MWh που προέρχεται από ΑΠΕ τόσο στη Σουηδία (Cesar) όσο και στη Νορβηγία 

(NECS). Τα πιστοποιητικά εκδίδονται στις 15 του μηνός με βάση την παραγωγή του 

προηγούμενου μήνα και οι παραγωγοί μπορούν να λαμβάνουν πιστοποιητικά για 

χρονική διάρκεια 15 ετών. 

2. Οι παραγωγοί μπορούν να πουλήσουν τα πράσινα πιστοποιητικά επωφελούμενοι 

επιπλέον της τιμής πώλησής τους για την ιδία παραγωγή τους. 

3. Τα πράσινα πιστοποιητικά διαπραγματεύονται σε μία ενιαία ανοιχτή αγορά όπου η 

τιμή ρυθμίζεται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση και οι διαμορφούμενες τιμές 

συμφωνούνται μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών.  

4.Στους αγοραστές ανήκουν Σουηδικές και Νορβηγικές εταιρίες εμπορίας ηλεκτρικής 

ενέργειας με υποχρέωση ποσόστωσης (quota obligation). Το μέγεθος της 

ποσόστωσης ρυθμίζεται από τις αρμόδιες αρχές των δύο χωρών και διαμορφώνεται η 

ζήτηση των πράσινων πιστοποιητικών.  

5. Εφόσον ο αγοραστής είναι ταυτόχρονα και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, το 

κόστος των πιστοποιητικών μετακυλίεται ως ένα ποσοστό της τελικής τιμής πώλησης 

της ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Μέσω αυτής της διαδικασίας 

οι τελικοί καταναλωτές συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επέκταση της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

6. Κάθε χρόνο, όσοι διατηρούν την υποχρέωση της ποσόστωσης οφείλουν να έχουν 

στην κατοχή τους τον απαιτούμενο αριθμό πράσινων πιστοποιητικών. Τα 

πιστοποιητικά ακυρώνονται μία φορά ανά έτος γεγονός που σημαίνει ότι οι κάτοχοί 

τους πρέπει να αγοράσουν καινούρια πιστοποιητικά ούτως ώστε να εναρμονιστούν με 

τα δικαιώματα ποσόστωσης της επόμενης χρονιάς που τους αναλογούν. Με αυτόν τον 

τρόπο δημιουργείται μία διαρκής ζήτηση πράσινων πιστοποιητικών ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Διακρίνονται δύο είδη συμβάσεων των πιστοποιητικών: συμβάσεις με τιμή spot και 

προθεσμιακές συμβάσεις. Και για τα δύο είδη η τιμή των πιστοποιητικών ηλεκτρικής 

ενέργειας έχει οριστεί την ημερομηνία της συμφωνίας. Η κύρια διαφορά μεταξύ των 

τύπων της σύμβασης είναι η ημερομηνία της μεταβίβασης και της πληρωμής για τα 

πιστοποιητικά ηλεκτρικής ενέργειας. Στα προθεσμιακά συμβόλαια, η μεταφορά και η 
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πληρωμή πραγματοποιούνται  σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία, ενώ με 

τις συμβάσεις με τιμή spot τα πιστοποιητικά εξοφλούνται και μεταφέρονται μέσα σε 

πέντε και δέκα εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα. 

 

Οι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις από την ημερομηνία 

σύστασης της κοινής αγοράς των πιστοποιητικών. Ο συνολικός αριθμός των 

πιστοποιητικών που θα ακυρωθούν έως τα τέλη του 2035 ανέρχεται σε 198 

εκατομμύρια για κάθε χώρα καθώς τόσο η Σουηδία όσο και η Νορβηγία 

χρηματοδοτούν ετησίως 13,2 TWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για 

διάστημα 15 ετών (2020-2035). Οι καμπύλες των ποσοστώσεων για κάθε χώρα 

παρουσιάζονται στο γράφημα 3.12. 

 

Γράφημα 3.12: Κατανομή ποσοστώσεων Σουηδίας - Νορβηγίας (Πηγή: 

Energimyndiggheten, 2013) 

Διαπιστώνεται ότι οι ποσοστώσεις των δύο χωρών αυξάνονται έως το 2020 το οποίο 

συνεπάγεται αύξηση της ζήτησης πράσινων πιστοποιητικών. Η διάθεση των 

πιστοποιητικών για τη Νορβηγία καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 2012 έως το 

2035. Οι καμπύλες των ποσοστώσεων βασίζονται σε υποθέσεις για τη μελλοντική 

κατανάλωση ενέργειας. Η διαφορά των ποσοστών για τις δύο χώρες από το 2012 έως 

το 2018 οφείλεται στο ότι οι ποσοστώσεις έχουν υπολογιστεί συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους χρηματοδότησης των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ στο σύστημα μεταφοράς και στο γεγονός ότι η κατανάλωση ενέργειας στη 

Σουηδία είναι σημαντικά μεγαλύτερη της αντίστοιχης στη Νορβηγία.  
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Με βάση νέες εκτιμήσεις παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας στις δύο χώρες 

φαίνεται ότι θα υπάρξει ανάγκη για αναπροσαρμογή των καμπύλων ποσόστωσης των 

πιστοποιητικών ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση της εκτιμώμενης ζήτησης για τη 

Νορβηγία και αύξηση αντίστοιχα για τη Σουηδία. Οι στόχοι για την κοινή νορβηγική-

σουηδική αγορά πιστοποιητικών ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν αμετάβλητοι. 

Κλείνοντας, αυτή τη στιγμή τρέχουν και άλλα μοντέλα συνεργασίας στην ΕΕ όπως 

είναι των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία 

και Σλοβακία) ως προς το εργαλείο προώθησης FIP και ως προς την ανταλλαγή 

τεχνολογίας γα την παραγωγή υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.  
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4.  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

4.1 Θεσμικό πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ   

Ο κύριος μηχανισμός στήριξης των ΑΠΕ που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα είναι ο 

μηχανισμός εγγυημένων τιμών (FIT) από το 1994 που εισήχθη με τον εξειδικευμένο 

νόμο 2244/1994.  Κατά τη χρονική περίοδο 1994 - 2006 το ύψος των FIT ήταν το ίδιο 

για όλες τις τεχνολογίες και άμεσα συνδεδεμένο με την αύξηση του τιμολογίου 

λιανικής πώλησης της ΔΕΗ. Η σύμβαση πώλησης ενέργειας είχε δεκαετή διάρκεια με 

δικαίωμα ανανέωσης στη βάση νέας σύμβασης.  

Με το νόμο 2941/2001 έγινε μια προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών 

αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ και δόθηκε η δυνατότητα στους επενδυτές να 

κατασκευάζουν τα έργα σύνδεσης των σταθμών ΑΠΕ με το Σύστημα ή το Δίκτυο, 

ενώ ορίστηκε ότι δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για την κατασκευή ηλιακών 

σταθμών και ανεμογεννητριών, αλλά αρκεί η έγκριση εργασιών από την αρμόδια 

πολεοδομική υπηρεσία. 

Με το νόμο 3468/2006 καθορίστηκαν συγκεκριμένες τιμές διαφορετικές ανά 

τεχνολογία με την ιδιαιτερότητα ότι για τα φωτοβολταϊκά οι τιμές ήταν συγκριτικά 

υψηλότερες σε σχέση με τις τιμές των άλλων μορφών ΑΠΕ. Για πρώτη φορά τέθηκε 

δεσμευτικός εθνικός στόχος συμμετοχής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, αυξημένος κατά 20,1% ως το 2010 και κατά 29% ως 

το 2020. Επιπλέον τέθηκε και ο γενικός στόχος της προώθησης των ΑΠΕ κατά 

προτεραιότητα στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα υπήρχε 

πρόβλεψη για τη μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ Φ/Β στην επικράτεια να μην ξεπερνά 

τις 7000 MWh. Τέλος ο νόμος όριζε ότι η ετήσια αναπροσαρμογή των εγγυημένων 

τιμών θα είναι σύμφωνη με τη μεσοσταθμική αναπροσαρμογή των τιμολογίων της 

ΔΕΗ ως αποτέλεσμα κυβερνητικής ενεργειακής πολιτικής. Το γεγονός αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα Φ/Β. Η 

αδειοδοτική διαδικασία παραμένει χρονοβόρα και περίπλοκη.  

Το 2009 καταργείται με το νόμο 3734/2009 ο περιορισμός της ανώτατης τεχνολογίας 

και ορίζεται μηχανισμός αυτόματης απομείωσης της τιμής που ορίστηκε σε ετήσιο 

ποσοστό 11% επιμερισμένο ανά εξάμηνο για τις νέες Φ/Β εγκαταστάσεις.  



 60 

Στη συνέχεια ακολούθησε ο νόμος 3851/2010 ο οποίος θέτει εθνικούς στόχους για το 

2020, απλοποιεί τη ν αδειοδοτική διαδικασία, μειώνει τις εγγυημένες τιμές σε βάθος 

πενταετίας και καθορίζει 20ετής διάρκεια σύμβασης πώλησης για όλες τις ΑΠΕ και 

25ετής για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς και για τα Φ/Β στις στέγες ισχύος 

μικρότερης των 10 KW. Επίσης οι ΑΠΕ κατηγοριοποιούνται  σε τρεις βασικές 

κατηγορίες:   

1. Εμπορικά ώριμες τεχνολογίες (χερσαία αιολικά πάρκα, μικροί υδροηλεκτρικοί 

σταθμοί) με διάκριση της τιμής για τα διασυνδεδεμένα και μη αιολικά πάρκα στο 

ηπειρωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας, 

2. Αναδυόμενες και τεχνολογικά σύνθετες εφαρμογές ΑΠΕ (ηλιοθερμικοί σταθμοί 

παραγωγής, γεωθερμική ενέργεια, σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με βάση το βιοαέριο) 

με σχετικά αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που επιτρέπουν την αποπληρωμή 

του επενδυτικού κόστους σε χρονικό ορίζοντα 20-25 ετών για τις ηλιοθερμικές 

εγκαταστάσεις. Επίσης εισάγονται επιμέρους κατηγορίες για τη βιομάζα ανάλογα με 

την εγκατάσταση και το είδος.   

3. Εφαρμογές ΑΠΕ μικρής κλίμακας (Ανεμογεννήτριες έως 50KW, Φ/Β έως 10KW) 

όπου προβλέπονται αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την ευρύτερη 

χρήση των ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα και σε δίκτυα χαμηλής τάσης κοντά στην 

κατανάλωση (Τσαλέμης κα, 2012). 

Τέλος, ο νόμος 4254/2014 γνωστός και ως New Deal, προσαρμόζει τα στοιχεία 

τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο για τις υφιστάμενες όσο και για τις νέες 

εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Το καινούριο στοιχείο είναι η διαφοροποίηση στις τιμές 

πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας των έργων που έχουν εξασφαλίσει ενίσχυση με τη 

μορφή επιχορήγησης ή φορολογικής απαλλαγής με αυτά που κατασκευάζονται χωρίς 

ενίσχυση. Καταργείται η ετήσια αναπροσαρμογή της τιμής πώλησης με βάση τη 

μεταβολή των τιμολογίων της ΔΕΗ, παύει να ισχύει η αναστολή κατασκευής νέων 

φωτοβολταϊκών πάρκων που είχε εφαρμοστεί από τον  2012 και θεσπίζεται ετήσιο 

μέγιστο όριο 200 MW νέων εγκαταστάσεων ΑΠΕ (.  

4.2 Κυριότεροι φορείς ΑΠΕ 

Οι κυριότεροι φορείς του κλάδου των ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι: 
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1.  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2000. Αποτελεί 

ανεξάρτητη διοικητική αρχή, παρακολουθεί και ελέγχει την αγορά ενέργειας τόσο 

στην Ελληνική αγορά όσο και σε σχέση με τις ξένες αγορές και ιδιαίτερα με αυτές 

που είναι διασυνδεδεμένη. Έχει γνωμοδοτική αρμοδιότητα στη χορήγηση αδειών 

παραγωγής τόσο από συμβατικά καύσιμα όσο και από ΑΠΕ. Παρακολουθεί την 

ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΡΑΕ). 

2. Λειτουργός Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Προήλθε μετά την 

ολοκλήρωση της απόσχισης της Δραστηριότητας Μεταφοράς της ΔΕΗ ΑΕ. Ο 

ΛΑΓΗΕ είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των κανόνων περί της λειτουργίας της 

Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Προγραμματίζει το ισοζύγιο εγχύσεων - 

απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) με βάση τον υφιστάμενο κώδικα συναλλαγών 

ηλεκτρικής ενέργειας, υπολογίζει την οριακή τιμή του συστήματος (ΟΤΣ) και 

εκκαθαρίζει τις συναλλαγές στο πλαίσιο του Ημερήσιο Ενεργειακού 

Προγραμματισμού. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη σύναψη συμβολαίων πώλησης 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Η Σύμβαση 

Πώλησης ισχύει για είκοσι (20) χρόνια και μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τους 

όρους της άδειας αυτής μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών (ΛΑΓΗΕ).  

3. Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηεκτρικής Ενέργειας 

(ΑΔΜΗΕ). Είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). 

Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να 

διασφαλίζεται απρόσκοπτα και αδιάλειπτα η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με τρόπο 

ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο καθώς και διαχειρίζεται τις ροές ηλεκτρικής 

ενέργεια στο σύστημα συνεκτιμώντας τις ανταλλαγές με άλλα διασυνδεδεμένα 

συστήματα μεταφοράς Συνεργάζεται με το ΛΑΓΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα Συναλλαγών και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ). 

4.3 Λειτουργία αγοράς 

Το υπάρχον μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού που έχει επιλέγει είναι 

γνωστό εν συντομία ως pool (δεξαμενή) προκειμένου να διευκολύνει τη συμμετοχή 

τόσο των ιδιωτών παραγωγών όσο και της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Βάση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού γίνονται υποχρεωτικές 



 62 

προσφορές των παραγωγών και των προμηθευτών για το σύνολο της ισχύος και της 

ζήτησης. Μέσω του μηχανισμού αυτού διαμορφώνεται σε καθημερινή βάση η 

Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) (Σταμπολής κ.α, 2013). 

4.3.1 Οριακή τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) 

Η Οριακή Τιμή του Συστήματος είναι η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας και είναι η τιμή που εισπράττουν όλοι όσοι εγχέουν ενέργεια 

στο Σύστημα και πληρώνουν όλοι όσοι ζητούν ενέργεια από το Σύστημα. 

Συγκεκριμένα, η ΟΤΣ διαμορφώνεται από τον συνδυασμό των προσφορών τιμών και 

ποσοτήτων που υποβάλλουν κάθε μέρα οι διαθέσιμες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, και του ωριαίου φορτίου ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, που 

διαμορφώνεται σε καθημερινή βάση από τους καταναλωτές. Η δυνατότητα 

πρόσβασης και έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση αυστηρά 

προβλεπόμενους κανόνες και διατάξεις που προβλέπονται στον κώδικα Λειτουργίας 

του Συστήματος, όπως αυτός έχει ορισθεί από τη ΡΑΕ.  

Για λόγους προστασίας των καταναλωτών και διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς 

ανταγωνισμού τίθεται διοικητικά ανώτερο όριο ως προς την προσφερόμενη τιμή, το 

οποίο έχει τεθεί ίσο με 150€/MWh καθώς και κατώτερο επίπεδο προσφορών, το 

οποίο είναι το μεταβλητό κόστος της μονάδας, ώστε στις περισσότερες περιπτώσεις 

οι παραγωγοί να πληρώνονται το κόστος καυσίμου τους. Η μη τήρηση των κανόνων 

αυτών από τους συμμετέχοντες ή της χειραγώγησής του (στην περίπτωση της ΔΕΗ) 

έχουν οδηγήσει σε σοβαρές στρεβλώσεις την αγορά με αποτέλεσμα την κατά καιρούς 

εμφάνιση πλασματικά υψηλών ή χαμηλών τιμών (ΡΑΕ). 

4.3.2 Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)  

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι η παραγόμενη ηλεκτρικής ενέργεια από ΑΠΕ 

αποζημιώνεται με εγγυημένη τιμή μέσω Ειδικού Λογαριασμού που διαχειρίζεται ο 

ΛΑΓΗΕ, βασικά έσοδα του οποίου είναι οι πληρωμές των προμηθευτών και το 

υπόλοιπο κόστος κατανέμεται απευθείας στους καταναλωτές και εισπράττεται μέσω 

ενός Ειδικού Τέλους, γνωστό ως Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων 

(ΕΤΜΕΑΡ)  
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Το ύψος του προσδιορίζεται με Υπουργική Απόφαση μετά από πρόταση της ΡΑΕ και 

χρεώνεται σε όλους τους καταναλωτές με βάση το ύψος της ηλεκτρικής ενέργειας 

που καταναλώνουν. Η ΔΕΗ (και οι λοιποί προμηθευτές) καταβάλουν το ΕΤΜΕΑΡ 

στο Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ), προκειμένου αυτός να καλύψει μέρος του 

απαιτούμενου ποσού που καταβάλλει στους Παραγωγούς ΑΠΕ, για την αγορά από 

αυτούς ολόκληρης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν. Το ΕΤΜΕΑΡ καλύπτει 

το ακριβότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, έναντι της 

φθηνότερης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα συμβατικά καύσιμα (λιγνίτης). 

Η χρέωση αποτελεί ένα «ανταποδοτικό τέλος» που η Πολιτεία δια του Ν.2773/99 έχει 

επιβάλει για να καλυφθεί το κόστος του περιβαλλοντικού αγαθού που προσφέρει 

στους πολίτες. 

4.4 Εθνικοί στόχοι για τις ΑΠΕ 

Η Ελλάδα εναρμονισμένη με την πολιτική της ΕΕ (Οδηγία 2009/28/EΚ) έχει 

καθορίσει στόχους για το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ με ορίζοντα το 2020 (με 

ενδιάμεση ανασκόπηση το 2014) που είναι : 

 Συμμετοχή της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 18% 

 Συμμετοχή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 

τουλάχιστον 40%  

Η διείσδυση των ΑΠΕ ως προς τους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί για το 2020 

παρουσιάζεται στον πίνακα 4.1. Διαπιστώνεται ότι ήδη από το Μάϊο του 2015 η 

Ελλάδα έχει πιάσει το στόχο του 2020 στα φωτοβολταϊκά έχοντας 2.228 MW 

εγκατεστημένη ισχύ.  Οι υπόλοιπες ΑΠΕ υπολείπονται των ενδιάμεσων στόχων για 

το 2014. Αναλυτικότερα, τα μικρά υδροηλεκτρικά καλύπτουν το στόχο σε ποσοστό 

74,3%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά σε ποσοστό 93,2% , τα αιολικά σε ποσοστό 62,5%, 

η βιομάζα σε ποσοστό 24,5% ενώ τα ηλιοθερμικά έχουν μηδενική συνεισφορά 

(ΛΑΓΗΕ).  
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Πίνακας 4.1: Διείσδυση ΑΠΕ και εθνικοί στόχοι 2014, 2020 (Πηγή ΛΑΓΗΕ ΑΕ, 

Μηνιαίο δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ &ΣΗΘΥΑ, Ιούνιος 2015) 

  

4.4.1 Ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ 

Η εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ στην Ελλάδα τη χρονική περίοδο 

2004 έως 2015 παρουσιάζεται στο γράφημα 4.1. 

Γράφημα 4.1: Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στην Ελλάδα (Πηγή: ΛΑΓΗΕ, Μηνιαία 

στατιστικά δελτία ΑΠΕ& ΣΗΘΥΑ ) 

Διαπιστώνεται μια ανοδική τάση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και ειδικότερα το 2015 

καταγράφηκε μία αύξηση κατά 83% σε σχέση με το 2004. Η διείσδυση των ΑΠΕ 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΑΠΕ 404 480 660 770 988 1143 1433 2052 3148 4205 4364 4483
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παρουσίασε ιδιαίτερη εξέλιξη ιδιαίτερα όσον αφορά τις τεχνολογίες της αιολικής 

ενέργειας και των φωτοβολταϊκών όπως παρουσιάζεται στο γράφημα 4.2. Ειδικότερα 

από το 2010 έως το 2013 η εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύς μεγεθύνθηκε κατά 16 

φορές. Αυτό κυρίως οφείλεται στην επιδότηση και την υπεραποζημίωση των 

φωτοβολταϊκών έργων με εξαιρετικά υψηλές ταρίφες μέσω του μηχανισμού FIT που 

θα παρουσιαστεί στη συνέχεια.  

 

Γράφημα 4.2: Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ ανά κατηγορία στην Ελλάδα (Πηγή: 

ΛΑΓΗΕ, Μηνιαία στατιστικά δελτία ΑΠΕ& ΣΗΘΥΑ) 

 Για το ίδιο χρονικό διάστημα στο γράφημα 4.3 παρουσιάζεται η αυξητική πορεία της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα εκφρασμένη σε τόνους 

ισοδύναμου πετρελαίου (ktoe). Σημειώνεται ότι το 2013 το ποσοστό των ΑΠΕ στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας άγγιξε το 15% αποτυπώνοντας την πρόοδο 

για την επίτευξη του στόχου του εθνικού σχεδίου δράσης (18%) για το 2020.   

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΑΙΟΛΙΚΑ 341 412 549 637 791 917 1039 1363 1466 1520 1662 1767

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 43 48 74 96 158 183 197 205 213 220 220 224

ΒΙΟΑΕΡΙΟ 20 20 37 37 39 43 44 45 45 46 47 49

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 0 0 0 0 0 0 153 439 1424 2419 2435 2443
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Γράφημα 4.3: Παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ στην Ελλάδα (Πηγή: 

Eurostat, Shares -2013) 

 

Στο γράφημα 4.4 αποτυπώνεται το μερίδιο συμμετοχής κάθε τύπου καυσίμου στη 

συνολική ηλεκτροπαραγωγή για το μήνα Ιούλιο του 2015. 

 

Γράφημα 4.4: Ποσοστό (%) στο σύνολο της μηνιαίας παραγωγής ανά τύπο καυσίμου 

(Πηγή ΛΑΓΗΕ, Ιούλιος 2015) 
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Ήδη έχει χορηγηθεί ιδιαίτερα µεγάλος αριθµός αδειών παραγωγής για έργα ΑΠΕ περί 

τα 28,5 GW σε όλη τη χώρα. Οι άδειες αυτές αφορούν κυρίως αιολικά πάρκα (Α/Π) 

και φωτοβολταϊκούς σταθµούς (Φ/Β) καθώς και σε µικρότερη έκταση, µικρούς 

υδροηλεκτρικούς σταθµούς (ΜΥΗΣ), µονάδες καύσης βιοµάζας και βιοαερίου 

(ΣΒΙΟ). Περιλαµβάνονται επίσης και οι σταθµοί συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και 

θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Παράλληλα, ο Α∆ΜΗΕ έχει χορηγήσει 

∆εσµευτικές Προσφορές Σύνδεσης για επιπλέον 600 σταθµούς ΑΠΕ συνολικής 

εγκατεστηµένης ισχύος 5665 MW (δεν περιλαµβάνονται οι µονάδες που εξαιρούνται 

από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής προ του Ν. 3851/2010) (ΑΔΜΗΕ, 

2013).  

4.4.2 Εξέλιξη Οριακής Τιμής Συστήματος  

Η πορεία της οριακής τιμής συστήματος της ηλεκτρικής ενέργειας για το 

διασυνδεδεμένο σύστημα με βάση τα στατιστικά δελτία ΑΠΕ που δημοσιεύονται σε 

μηνιαία βάση από τον ΛΑΓΗΕ παρουσιάζεται στο γράφημα 4.5. Σημειώνεται ότι η 

τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώθηκε πλήρως τον Ιούλιο του 2013. 

 

Γράφημα 4.5: Οριακή Τιμή Συστήματος (Πηγή: ΛΑΓΗΕ) 
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4.4.3 Εξέλιξη Μεσοσταθμικής Τιμής ΑΠΕ 

H εξέλιξη της μεσοσταθμικής τιμής της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ στο διασυνδεδεμένο σύστημα για το χρονικό διάστημα 2012 έως 2014 

παρουσιάζεται στο γράφημα 4.6 (ανά τετράμηνο). 

 

 

Γράφημα 4.6:  Μεσοσταθμική τιμή ΑΠΕ (Πηγή: ΛΑΓΗΕ) 
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Γράφημα 4.7: Εξέλιξη τιμών FIT για τα φωτοβολταϊκά  (Πηγή: ΛΑΓΗΕ) 

Στα γραφήματα 4.8 και 4.9 παρουσιάζεται η εξέλιξη της μεσοσταθμικής τιμής των 

φωτοβολταϊκών ανάλογα με τη δυναμικότητά τους και σε συνάρτηση με την ΟΤΣ και 

τις επιδοτήσεις (FIT) των φωτοβολταϊκών. 

 

Γράφημα 4.8:  Εξέλιξη τιμής Φωτοβολταϊκών δυναμικότητας < 100kW (στέγες) 
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Γράφημα 4.9: Εξέλιξη τιμής Φωτοβολταϊκών δυναμικότητας >100kW(Πηγή: 

ΛΑΓΗΕ) 
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Στο γράφημα 4.10 παρουσιάζεται αντίστοιχα η εξέλιξη της τιμολόγησης των 

αιολικών (€/MWh). Διαπιστώνεται ότι η εγγυημένη τιμή των FIT είναι σχεδόν η ίδια 

με τη μεσοσταθμική τιμή της αιολικής ενέργειας. 

 

Γράφημα 4.10:  Εξέλιξη τιμής αιολικών (>50kW)  
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καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.  
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Γράφημα 4.11:  Εξέλιξη μεσοσταθμικών τιμών (€/MWh) ανά κατηγορία ΑΠΕ (Πηγή: Μηνιαία δελτία Ενέργειας από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, 

ΛΑΓΗΕ, Ιδία Επεξεργασία) 
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4.5 Στρεβλώσεις μηχανισμού FIT στην Ελλάδα  

Η ακολουθούμενη ενεργειακή πολιτική με την προώθηση των ΑΠΕ μέσω του 

μηχανισμού των εγγυημένων τιμών (FIT) έφερε μεγάλη ανάπτυξη στην αγορά των 

ΑΠΕ στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά. Θεσπίζοντας από την αρχή τις 

υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη για την πληρωμή της παραγόμενης ενέργειας από τις 

ΑΠΕ με το μηχανισμό FIT για μεγάλο χρονικό διάστημα (20-25 έτη), δημιουργήθηκε 

τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Οι περισσότεροι στην Ελλάδα θεώρησαν τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Φ/Β ως 

μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για γρήγορο κέρδος, λόγω του ότι ήθελαν να επενδύσουν 

άμεσα και επειδή το κράτος παρουσιάζονταν ως εγγυητής υψηλού εισοδήματος. 

Μέσω της ακολουθούμενης πολιτικής πολλές επενδύσεις στηρίχτηκαν σε τραπεζικά 

δάνεια. Σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των χρονοβόρων διαδικασιών 

αδειοδότησης των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων το αποτέλεσμα ήταν η ενίσχυση της 

εμπορίας αδειών και η αύξηση του κόστους των επενδύσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

σε λιγότερο από ένα χρόνο έφτασαν πάνω από 3000 αιτήσεις στη ΡΑΕ για 

φωτοβολταϊκά έργα ισχύος πάνω από 5GW και η αδειοδοτική διαδικασία να καταστεί 

ιδιαίτερα χρονοβόρα (πάνω από 3 έτη). 

Μία σημαντική στρέβλωση είναι η μέθοδος υπολογισμού του Ειδικού Τέλους των 

ΑΠΕ. Το ΕΤΜΕΑΡ μπήκε σε εφαρμογή το 1999 όταν οι ΑΠΕ είχαν ακόμα ελάχιστο 

μερίδιο στο ισοζύγιο ενέργειας. Όσο περισσότεροι σταθμοί ΑΠΕ άρχισαν να 

μετέχουν στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και στην παραγωγή ενέργειας τόσο 

περισσότερο συμβατικοί σταθμοί ενέργειας άρχισαν να εκτοπίζονται. Με βάση το 

γεγονός ότι η ΟΤΣ διαμορφώνεται μειοδοτικά, οι ακριβότερες συμβατικές 

κιλοβατώρες δε συμμετέχουν στη διαμόρφωση της τιμής  με αποτέλεσμα τη μείωση 

της ΟΤΣ. Η μέθοδος υπολογισμού του ΕΤΜΕΑΡ όμως αγνοεί το γεγονός ότι η 

συνεισφορά των ΑΠΕ έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ΟΤΣ. Αυτό συμβαίνει γιατί 

ο υπολογισμός του ΕΤΜΕΑΡ στηρίζεται στο ότι η ΟΤΣ λαμβάνεται υπόψη μετά το 

συνυπολογισμό των ΑΠΕ στο φορτίο του συστήματος και όχι προγενέστερα. Η ΟΤΣ 

με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται από την ακριβότερη οικονομική προσφορά για την 

κάλυψη της ωριαίας ζήτησης. Μείωση της ΟΤΣ έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

διαφοράς της μέσης αποζημίωσης των ΑΠΕ από την ΟΤΣ που οδηγεί σε αύξηση του 

ΕΤΜΕΑΡ επιβαρύνοντας τους τελικούς καταναλωτές. Λόγω αυτής της υποεκτίμησης, 
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προκύπτει έλλειμμα για τον ΑΔΜΗΕ και κατά συνέπεια διόγκωση του Ειδικού 

Τέλους των ΑΠΕ το οποίο με τη σειρά του μετακυλίεται στους καταναλωτές μέσω 

του λογαριασμού ρεύματος χωρίς την επιβάρυνση των προμηθευτών ενέργειας. Εάν 

συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η εγγυημένη τιμή των ΑΠΕ δεν συγκρίνεται με το 

πλήρες κόστος της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής που υποκαθιστούν οι ΑΠΕ αλλά 

μόνο με το μεταβλητό κόστος (κόστος καυσίμου), η στρέβλωση που δημιουργείται 

στην αγορά είναι ακόμα μεγαλύτερη (Κάπρος, 2011). 

Με βάση τα παραπάνω το κράτος, όπως αποδείχτηκε σχετικά γρήγορα, δεν ήταν σε 

θέση να υποστηρίξει τόσο υψηλές τιμές FIT για το πλήθος των παραγωγών γεγονός 

που οδήγησε σε καθυστερήσεις των πληρωμών στους παραγωγούς ενέργειας, σε 

καθήλωση της αγοράς θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Το 

αποτέλεσμα είναι ο εκκαθαριστής του συστήματος (ΛΑΓΗΕ) να έχει συσσωρεύσει 

έλλειμμα ύψους 500 εκ. ευρώ για το 2013 χωρίς να μπορεί να καταβάλει εγκαίρως τις 

οφειλές στους παραγωγούς οι οποίοι πληρώνονται με μέσο όρο καθυστέρησης τους 

έξι (6) μήνες. Στο γράφημα 4.12 παρουσιάζεται η εξέλιξη του μηνιαίου σωρευτικού 

ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ με πρόβλεψη έως το 2017. 

 

Γράφημα 4.12: Διάγραμμα Μηνιαίου Σωρευτικού Ελλείμματος του Ειδικού 

Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Πηγή ΛΑΓΗΕ, Ιούλιος 2015) 
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Προκειμένου να πληρωθούν οι παραγωγοί η ΡΑΕ προχώρησε σε αύξηση του 

ΕΤΜΕΑΡ με αποτέλεσμα την αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας των 

καταναλωτών. Η καμπύλη 1 αντιστοιχεί στην εξέλιξη του ελλείμματος 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων με τιμή ΕΤΜΕΑΡ στα 

19,73 €/MWh (από 1.4.2014). Σημειώνεται ότι η τιμή του ΕΤΜΕΑΡ έχει 

υπερδιπλασιαστεί από το 2013 (9,32 €/MWh) επιβαρύνοντας σημαντικά τους 

καταναλωτές.  

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ επιβάρυνε τον ηλεκτρικό τομέα με αποτέλεσμα οι 

καταναλωτές και η οικονομία να πληρώσουν αυτές τις πρόσθετες επιβαρύνσεις 

καθώς όταν τα έργα ολοκληρώνονταν το κόστος των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων 

είχε μειωθεί σε σημαντικό βαθμό. Επιπλέον, οι υψηλές δαπάνες για την σύνδεση στο 

δίκτυο και οι καθυστερήσεις καθιστούσαν ακόμη ακριβότερες τις επενδύσεις. 

Οι μειώσεις στις τιμές των FIT το 2012 και το 2013 κατά 50%, συνεπικουρούμενες 

από την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αναστείλει τον Αύγουστο του 2012 

τη διαδικασία έγκρισης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων και 

των εκκρεμών αιτήσεων, κλόνισαν την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον των 

επενδυτών. Στο γράφημα 4.13 παρουσιάζεται η εξέλιξη των τιμών FIT βάση του 

νομοθετικού πλαισίου από το 2004 έως σήμερα. Το επίπεδο των FIT για τα 

φωτοβολταϊκά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίπεδο των τιμών του 200 ως 

αποτέλεσμα των κυβερνητικών αποφάσεων και της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.  

 

Γράφημα 4.13: Εξέλιξη εγγυημένων τιμών FIT με το νομοθετικό πλαίσιο (Πηγή: 

Τζαννίνη κ.α, 2015) 
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Η σημερινή κατάσταση δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της τρέχουσας οικονομικής 

κρίσης αλλά οφείλεται και σε έλλειψη εμπειρίας στο σχεδιασμό φωτοβολταϊκών 

συστημάτων που έχει οδηγήσει σε μικρές αποδόσεις και σε υψηλά κόστη συντήρησης 

και αντικατάστασης. Σε αυτό προστίθεται το γεγονός ότι οι ΑΠΕ οι οποίες 

εισέρχονται κατά προτεραιότητα στο σύστημα, έχουν υψηλότερο κόστος σε σχέση με 

αυτό των συμβατικών μονάδων. Επιπλέον δεν υπήρξε επαρκής πρόβλεψη για την 

κάλυψη του πρόσθετου κόστους.  

Τέλος η αυξανόμενη έλλειψη ρευστότητας της εθνικής αγοράς ηλεκτρισμού ως 

αποτέλεσμα και της οικονομικής κρίσης αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα της 

περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ καθώς σε συνδυασμό με το μη σταθερό φορολογικό 

σύστημα και τη ραγδαία μείωση των τιμών FIT αποθάρρυνε μελλοντικούς επενδυτές. 

να προχωρήσουν στη χρηματοδότηση νέων ενεργειακών έργων και έργων ΑΠΕ όπως 

είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, η διασύνδεση των νησιών και οι διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες.  

Συνοψίζοντας, ο μηχανισμός των FIT στην Ελλάδα οδήγησε σε 

 Μη έγκαιρη προσαρμογή των τιμών των επιδοτήσεων στο κόστος των 

φωτοβολταϊκών λόγω τεχνολογικής εξέλιξης και μείωσης του κόστους. 

 Αδυναμία πληρωμών των παραγωγών λόγω της υπερβολικής τιμής των FIT 

για τα φωτοβολταϊκά 

 Δυσθεώρητη αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ για την μείωση του ελλείμματος του 

ΛΑΓΗΕ με επιβάρυνση των καταναλωτών 

 Μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και δημιουργία κλίματος ανησυχίας 

στους επενδυτές 

 Ραγδαία μείωση του ύψους των FIT και επαναλαμβανόμενες πολιτικές 

παρεμβάσεις 

 

Συμπερασματικά, τα FIT πρέπει να υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το 

αρχικό κόστος των επενδύσεων αλλά και την πηγή της χρηματοδότησης και τους 

κινδύνους της οικονομίας. 
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4.6 ΑΠΕ στη Γερμανία 

Η Γερμανία αποτελεί ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα επιτυχημένης 

προώθησης των ΑΠΕ καθώς έχει επενδύσει την τελευταία δεκαετία 120 δισ. ευρώ σε 

μορφές ενέργειας που μολύνουν λιγότερο το περιβάλλον.  Σύμφωνα με στοιχεία του 

γερμανικού υπουργείου ενέργειας τo 2014 η συμμετοχή των ΑΠΕ στην κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε το 27,8% σε σχέση με το 25,3% της προηγούμενης 

χρονιάς με την αιολική ενέργεια να κατέχει το 8,6% και να ακολουθείται από τη 

βιομάζα και τα φωτοβολταϊκά (γράφημα 4.14). Στόχος είναι η συμμετοχή των ΑΠΕ 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να φτάσει το 2025 στο 40-45%  .  

 

Γράφημα 4.14: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία (πηγή: BMWI, 2015) 

Στο γράφημα 4.15 παρουσιάζεται η εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ μεταξύ 

1990 έως 2012. Σε  χρονικό διάστημα τεσσάρων  ετών (2009-2012) η εγκατεστημένη 

ισχύς των φωτοβολταϊκών σχεδόν διπλασιάστηκε. Η αιολική ενέργεια σημείωσε 

αύξηση από το 1999 και έπειτα. 
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Γράφημα 4.15 : Εξέλιξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στη Γερμανία (Πηγή: BMWI, 

2015) 

4.6.1 Εξέλιξη νομοθετικού πλαισίου 

Αρχικά το 1991 εισήχθη ο νόμος Stromeinspeisungsgesetz (StrEG) με σκοπό την 

κάλυψη του επενδυτικού κόστους για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 

υποχρεώνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες από 

ΑΠΕ. Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν η ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής και της 

αιολικής παραγωγής πλησίον της ακτογραμμής χωρίς να λαμβάνεται αρχικά μέριμνα 

για την ευρύτερη γεωγραφική εξάπλωση των ΑΠΕ (Rowlands, 2005). Η ισχύουσα 

νομοθεσία αναθεωρήθηκε με το νόμο EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) το 2000. 

Τα κύρια σημεία ήταν: 

 Προστασία των επενδύσεων μέσω των εγγυημένων τιμών (FIT) που 

εξαρτώνται από το είδος και την τεχνολογία ΑΠΕ, το έτος κατασκευής και 

εγγύηση τιμών για χρονικό ορίζοντα 20 ετών. 

 Εξασφαλισμένη σύνδεση στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τις 

ΑΠΕ.  

 Σταδιακή μείωση των FIT για καινούριες εγκαταστάσεις βάση ενός σταθερού 

ρυθμού δίνοντας κίνητρο για τη μείωση του κόστους των ΑΠΕ λαμβάνοντας 

υπόψη την τεχνολογική πρόοδο. 
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 Χρηματοδότηση των FIT από την αγορά και τους τελικούς καταναλωτές 

χωρίς τη συμμετοχή του κράτους (Poser et al, 2014). 

 

Λόγω του μεγάλου ρυθμού ανάπτυξης που σημειώθηκε, το 2004 έγινε 

αναπροσαρμογή του εθνικού στόχου και με την προώθηση φωτοβολταϊκών στις 

στέγες ενισχύθηκε μία γρηγορότερη αποκλιμάκωση της τιμής των FIT. 

Διαφοροποιήθηκε ο ρυθμός πτώσης των FIT ανάλογα με το είδος των ΑΠΕ και το 

μέγεθος της εγκατάστασης με το μεγαλύτερο ποσοστό απομείωσης να αφορά την 

ηλιακή και αιολική ενέργεια λόγω της αυξανόμενης εγκατεστημένης ισχύος και της 

πτώσης του κόστους εγκατάστασης. Λόγω της αυξανόμενης ανάπτυξης των 

φωτοβολταϊκών το 2008, το 2009 έγινε μία δεύτερη αναθεώρηση του EEG στην 

οποία υπήρχε πρόβλεψη με βάση την εξέλιξη της αγοράς. Ο ρυθμός πτώσης των 

τιμών FIT της τρέχουσας χρονιάς εξαρτάται από την εγκατεστημένη ισχύ της 

προηγούμενης (corridor system). Όσο μεγαλύτερη η εγκατεστημένη ισχύς, τόσο 

μεγαλύτερη η πτώση των FIT (Del Rio and Artigues, 2014). Αυτό επιτυγχάνεται με 

το διαχωρισμό των FIT σε δύο μέρη . Το ένα αντιπροσωπεύει το βασικό επιτόκιο ίσο 

με 1% και το άλλο ένα ευέλικτο επιτόκιο εξαρτώμενo της συνολικής εγκατεστημένης 

ισχύος νέων φωτοβολταϊκών του τρέχοντος μήνα. Το ευέλικτο αυτό επιτόκιο 

υπολογίζεται σταθμίζοντας τον ετήσιο κυβερνητικό στόχο μεταξύ 2,5 GW και 3,5GW 

(Dusonchet et Telaretti, 2014).  

Κομβικό σημείο στην ενεργειακή πολιτική της Γερμανίας αποτελεί το 2010 με 

αφορμή το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Τότε μπήκε σε εφαρμογή το πλάνο 

Energiewende (μετατροπή ενέργειας) για τη μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία με 

την προώθηση της σταδιακής αποκαρβονοποίησης της παραγωγής και το κλείσιμο 

των πυρηνικών σταθμών το 2022. Οι τιμές των FIT μειώθηκαν επιπλέον κατά 16% 

λόγω της πτώσης του κόστους προμήθεια και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών. Η 

πολιτική της μείωσης των FIT με προδιαγεγραμμένο ρυθμό συνεχίστηκε και το 2011 

υπήρξε μία μεταφορά ποσοστού της μείωσης της τιμής για το 2012 στα μέσα του 

2011 λόγω της αλματώδους ανάπτυξης νέων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων το 

2010. Η αιολική ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά έχουν σημειώσει τεράστια ανάπτυξη 

και ηγούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος είναι η κάλυψη του 60% των 

ενεργειακών αναγκών της Γερμανίας μέσω ΑΠΕ, έναντι του 28% που είναι σήμερα. 
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Στο γράφημα 4.16 παρουσιάζεται η ανάπτυξη των ΑΠΕ σε σχέση με τις αλλαγές της 

νομοθεσίας.  

 

Γράφημα 4.16: Ανάπτυξη ΑΠΕ συναρτήσει της ισχύουσας νομοθεσίας FIT στη 

Γερμανία (Πηγή: Energy transition, 2015) 

4.6.2 Παράγοντες επιτυχίας 

Η επιτυχία στην εφαρμογή του εργαλείου πολιτικής στη Γερμανία οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στη διαρκή αναπροσαρμογή και αναθεώρηση των FIT παράλληλα με την 

εξέλιξη της ανάπτυξης και της τεχνολογικής προόδου. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η 

τακτική αναπροσαρμογή του επιπέδου των τιμών σε σχέση με τα επιδιωκόμενα 

επίπεδα ανάπτυξης των AΠΕ έτσι ώστε να αποφεύγονται αδικαιολόγητες αυξήσεις 

της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές και να προωθείται 

γρηγορότερα η καινοτομία και η τεχνολογία. Η αναθεώρηση λαμβάνει χώρα κάθε 3 

μήνες με περίοδο προσαρμογής τον ένα μήνα  

Διασφαλίζονται εγγυημένες τιμές για χρονικό ορίζοντα 20 ετών οι οποίες 

καθορίζονται από τον EEG ο οποίος προβλέπει την προσαύξηση που στην ουσία 

αποτελεί την υποχρεωτική συνεισφορά των τελικών καταναλωτών. Το ύψος της 
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προσαύξησης καθορίζεται από την εκκαθάριση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας 

όπως διαμορφώνεται στο Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο Ενέργειας της Λειψίας 

(Fraunhofer, 2015). Η χρηματοδότηση των FIT προέρχεται από το ποσό που 

πληρώνουν οι τελικοί καταναλωτές στο λογαριασμό ρεύματος χωρίς την εμπλοκή του 

κράτους μέσω του προϋπολογισμού.   

Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη και το μέγεθος της εγκατάστασης ΑΠΕ στον 

προσδιορισμό των FIT με αντιστρόφως ανάλογη σχέση. Αυτό αποσκοπεί στην 

ενθάρρυνση μικρής κλίμακας ανάπτυξης των κοινοτήτων προσφέροντας μία δίκαιη 

τιμή των FIT για την απόσβεση της νέας εγκατάστασης. Υπάρχει ευελιξία ανάλογα 

με το μέγεθος των εγκαταστάσεων προσφέροντας στοχευμένες τιμές FIT για την 

ανάπτυξη τέτοιων σχεδίων, όπως για παράδειγμα η επένδυση σε εγκαταστάσεις 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα συνοδεύεται από στήριξη των 

ενεργειακών καλλιεργειών, εγκατάσταση προχωρημένης τεχνολογίας ή επενδύσεις σε 

εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.  

Ως προς τα φωτοβολταϊκά, τα FIT οδήγησαν στη μείωση του κόστους εγκατάστασης 

κατά 13% σε ετήσια βάση από το 2006 και η τιμή από τα 5 €/W που ήταν το 2007 

έχει πέσει στα 1,64 €/W. Αυτή η μείωση συμπίπτει τόσο με την αύξηση της 

εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών όσο  και με τη σταδιακή μείωση των τιμών 

το ίδιο διάστημα των FIT από 0,50 €/kW το 2008 σε μόλις 0,1 €/kW στις αρχές του 

2014 (γράφημα 4.17). Σε αυτό συνέβαλλε και η μείωση τoυ κόστους εγκατάστασης 

ως αποτέλεσμα της ραγδαίας αύξησης των φωτοβολταϊκών καθώς και της 

προστιθέμενης εμπειρίας (καμπύλη μάθησης) όπως αποτυπώνεται στο γράφημα 4.18. 

Σημειώνεται ότι o ρυθμός μείωσης των FIT στα φωτοβολταϊκά είναι ταχύτερος σε 

σχέση με τις υπόλοιπες ΑΠΕ.  
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Γράφημα 4.17: Εξέλιξη κόστους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στη Γερμανία 

(Πηγή: Fraunhoffer, 2015) 

 

Γράφημα 4.18:  Εξέλιξη τιμών FIT - εγκατεστημένης ισχύος (Πηγή: Brattle Group, 

2014)  

Στο γράφημα 4.19 παρουσιάζεται η μείωση των τιμών FIT από το 2000 έως το 2018 

ενσωματώνοντας πρόβλεψη για τα επόμενα χρόνια. Παρατηρείται ότι τα FIT των 

νέων φωτοβολταϊκών πέφτουν με γρηγορότερο ρυθμό έναντι των υπαρχόντων. 
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Γράφημα 4.19: Εξέλιξη τιμών FIT (Πηγή: Brattle Group, 2014) 

Μία σημαντική παράμετρος του συστήματος είναι ότι συνυπολογίζεται η πρόοδος και 

η ωριμότητα της τεχνολογίας στη διαμόρφωση των τιμών. Η ισχύουσα νομοθεσία 

προβλέπει για τις νέας τεχνολογίας εγκαταστάσεις αιολικών συγκεκριμένες 

προδιαγραφές για τη διασύνδεσή τους στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και την 

πριμοδότησή τους επιπλέον του FIT (0,5€ct/kWh). Επίσης για τα παλαιά αιολικά 

εφόσον έως το τέλος του 2010 είχαν προχωρήσει σε αναβάθμιση του εξοπλισμού, το 

bonus πλέον του FIT είναι μεγαλύτερο του αντίστοιχου των καινούριων 

ανεμογεννητριών (0,7€ct/kWh για 5 χρόνια) (Ragwitz, 2010). Για τα υδροηλεκτρικά 

το ποσοστό μείωσης της εγγυημένης τιμής είναι 1% ετησίως, για τα αιολικά και 

φωτοβολταϊκά 0,4% και 0,5 % το μήνα αντίστοιχα και για τη βιομάζα 0,5% ανά 

τετράμηνο. Όσο πιο γρήγορα δράσουν οι επενδυτές στην κατεύθυνση της 

τεχνολογικής εξέλιξης τόσο μεγαλύτερο το κέρδος που θα τους αποφέρει (Energy 

transition, 2015).  To κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα αιολικά σύμφωνα 

με την ΕWEA στη Γερμανία (Πίνακας 4.2) είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με 

το αντίστοιχο σε χώρες (Μ. Βρετανία, Ιταλία) όπου εφαρμόζεται η υποχρεωτική 

ποσόστωση και η εμπορία πράσινων πιστοποιητικών.  
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Πίνακας 4.2 : Συγκριτικά κόστη αιολικής ενέργειας σε συστήματα FIT και TGC 

 

Ιδιαίτερο ρόλο στην επιτυχία των FIT παίζει η στάση της κοινωνίας. Αξίζει να 

σημειωθεί η ευρύτατη συναίνεση και αποδοχή από τους γερμανούς πολίτες της 

ακολουθούμενης ενεργειακής πολιτικής (92% αποδοχή τον Οκτώβριο του 2014) η 

οποία έχει δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.  Τέλος η έλλειψη γραφειοκρατίας και 

το υψηλό ποσοστό επενδυτικής ασφάλειας έχουν συμβάλλει επιπλέον στη μείωση του 

κόστους των ΑΠΕ (Energy transition, 2015). 

Ανακεφαλαιώνοντας, τα σημεία κλειδιά της επιτυχημένης εφαρμογής των FIT στη 

Γερμανία είναι : 

 Η κατά προτεραιότητα πρόσβαση των ΑΠΕ στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 

 Προτεραιότητα στη μεταφορά και στη διανομή των ΑΠΕ 

 Σταθερή τιμή για κάθε παραγόμενη κιλοβατώρα από ΑΠΕ για χρονικό 

ορίζοντα 20 ετών και για διάφορες τεχνολογίες και μεγέθη εγκαταστάσεων  

 Μείωση των τιμών των FIT σε βάθος χρόνου σύμφωνα με την τεχνολογική 

εξέλιξη και την ανάπτυξη της αγοράς 

 Εξίσωση του επιπλέον κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μεταξύ όλων 

των διαχειριστών του δικτύου και των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας 

 Ανεξαρτησία από το δημόσιο προϋπολογισμό  

 Τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση του συστήματος με παράλληλη 

διαδικασία ολοκληρωμένης έρευνας και ανάλυσης (ΙΕΑ, 2013) 
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4.7 Εγγυήσεις Προέλευσης στην Ελλάδα  

Όπως αναφέρθηκε στο 4ο κεφάλαιο, η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το 

φορέα ΑΙΒ και αποτελεί απλό «Παρατηρητή» (Observer). Η Ελλάδα εναρμονισμένη 

με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης των Εγγυήσεων 

προέλευσης για εσωτερική χρήση οι οποίες δεν είναι ακόμα διαπραγματεύσιμες σε 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Δεν είναι ακόμα συνδεδεμένη λογισμικά στο ηλεκτρονικό 

μητρώο (Hub) του ΑΙΒ, καθιστώντας ουσιαστικά όλες τις ΕΠ από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. μη διαπραγματεύσιμες στην Ευρώπη έως τώρα (Κουμούσης, 2014).  

Υπάρχουν τρεις φορείς που είναι αρμόδιοι για την έκδοση των ΕΠ: 

 ο ΛΑΓΗΕ εκδίδει τις εγγυήσεις προέλευσης για τις διασυνδεδεμένες ΑΠΕ, 

 η ΔΕΔΔΗΕ Νήσων εκδίδει τις εγγυήσεις προέλευσης για τις διασυνδεδεμένες 

ΑΠΕ και  

 το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) εκδίδει τις εγγυήσεις 

προέλευσης για τους αυτοπαραγωγούς. 

 

Η πορεία των νέων και των ακυρωμένων εγγυήσεων προέλευσης στο διασυνδεδεμένο 

σύστημα για το χρονικό διάστημα 2011-2013 παρουσιάζεται στο γράφημα 4.20. Το 

ποσοστό ακύρωσης των πιστοποιητικών από 84,7% το 2011 έπεσε στο 75,3% το 

2013.  

 

Γράφημα 4.20: Εγγυήσεις Προέλευσης ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα (Πηγή: 

ΛΑΓΗΕ) 

2011 2012 2013

ΝΕΕΣ 2077612 3344000 3773738

ΑΚΥΡΩΜΕΝΕΣ 1760416 2891985 2841433
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4.8  Πιθανή εφαρμογή μηχανισμού TGC στην Ελλάδα  

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2, ο μηχανισμός υποχρεωτικής ποσόστωσης 

μπορεί να είναι αποδοτικός (σε ότι αφορά τη διείσδυση των ΑΠΕ) εφόσον 

συνοδεύεται από μακροχρόνια συμβόλαια συνήθως με ορίζοντα 20ετίας. Ο 

μηχανισμός επίσης επιβάλλει σε μεγάλους παραγωγούς συμβατικής ενέργειας να 

διαφοροποιήσουν το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο επενδύοντας σε διαφορετικές 

τεχνολογίες ΑΠΕ προκειμένου να συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

Το είδος των τεχνολογιών που θα συμμετάσχουν στο μηχανισμό υποχρεωτικής 

ποσόστωσης αποτελεί ένα καίριο ζήτημα. Στην παρούσα φάση, η αγορά των 

φωτοβολταϊκών μπορεί να χαρακτηριστεί  ως ώριμη, λόγω του ότι έχει επιτευχθεί μία 

ραγδαία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος και ο στόχος συμμετοχής των 

φωτοβολταϊκών στα πλαίσια του εθνικού σχεδίου για τις ΑΠΕ για το 2020 έχει ήδη 

επιτευχθεί. Για τις υπόλοιπες τεχνολογίες θα μπορούσε να εφαρμοστεί η έκδοση 

διαφορετικού αριθμού πιστοποιητικών (banding). Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 

προωθηθούν ταχύτερα η βιομάζα, τα ηλιοθερμικά και η αιολική ενέργεια η οποία έχει 

αδικηθεί τα προηγούμενα χρόνια λόγω της μικρότερης επιδότησης FIT σε σχέση με 

τα φωτοβολταϊκά. Με βάση τους Καραβιδέ και Παπαδόπουλο (2005), θα πρέπει να 

αναµένεται η εξαίρεση των µεγάλης κλίµακας υδροηλεκτρικών σταθµών καθώς είναι 

ανταγωνιστικοί ως προς τους συµβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

Η πολιτική και οικονομική σταθερότητα που δημιουργούν κλίμα ασφάλειας για τους 

επενδυτές είναι μείζονος σημασίας. Στην παρούσα φάση η Ελλάδα δεν έχει ξεπεράσει 

ακόμα την οικονομική κρίση και σε συνδυασμό με το μη σταθερό φορολογικό 

σύστημα, τη συχνή επιβολή έκτακτων εισφορών και την έλλειψη ρευστότητας η 

προσέλκυση επενδύσεων δυσχεραίνεται σημαντικά. To αρνητικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον με την αβεβαιότητα της μελλοντικής διαμόρφωσης του συστήματος 

κινήτρων συμβάλλουν στην επιβάρυνση του κόστους των ΑΠΕ και στη μείωση της 

ανταγωνιστικότητας.  

Το μέγεθος της αγοράς είναι θέμα κομβικής σημασίας για την απόφαση αλλαγής του 

μηχανισμού προώθησης των ΑΠΕ. Η ελληνική αγορά των ΑΠΕ λόγω του πλούσιου 

αιολικού και ηλιακού δυναμικού εμφανίζει μεγάλης διασπορά ως προς την τοποθεσία 

των εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σύστημα 
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ηλεκτρικής ενέργειας να  χαρακτηρίζεται από πολλά μικρά αυτόνομα δίκτυα για τις 

νησιωτικές περιοχές μη διασυνδεδεμένα με το ΕΣΜΗΕ. Αποτέλεσμα είναι το υψηλό 

κόστος κάλυψης των ενεργειακών αναγκών, μειωμένη ευστάθεια του συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας και η εμφάνιση στρεβλώσεων και περιορισμώνστην ανάπτυξη 

των ΑΠΕ. Λόγω του μικρού μεγέθους της ελληνικής αγοράς οι Καραβιδές και 

Παπαδόπουλος (2005) θεωρούν επίσης ότι η ανάπτυξη ξεχωριστών αγορών ΑΠΕ δεν 

είναι βιώσιμη. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3 μεγαλύτερου εύρους αγορά είναι 

προτιμότερη για το μηχανισμό ΤGC.  

Ως προς την εποπτεία της λειτουργίας της αγοράς του μηχανισμού TGC καθώς και 

την παρακολούθηση της έκδοσης και ακύρωσης των πράσινων πιστοποιητικών, το 

ελληνικό σύστημα παρουσιάζει πολλές αγκυλώσεις γραφειοκρατικού χαρακτήρα στα 

πλαίσια του εξορθολογισμού του νομοθετικού πλαισίου. Η υπάρχουσα εμπειρία της 

αδειοδοτικής διαδικασίας νέων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ΑΠΕ αποτελεί 

τρανταχτό παράδειγμα των υπαρχουσών αδυναμιών. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή 

υπάρχουν τρεις φορείς που εποπτεύουν την έκδοση των εγγυήσεων προέλευσης είναι 

σίγουρο ότι σε περίπτωση αλλαγής του μηχανισμού θα χρειαστεί απλούστευση της 

διαδικασίας έκδοσης και ακύρωσης των πράσινων πιστοποιητικών. Επιπρόσθετα τα 

διοικητικά κόστη που είναι ήδη σημαντικά αναμένεται να μεγαλώσουν στην 

περίπτωση του μηχανισμού TGC. Η ΡΑΕ καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο 

για τη συμπίεση του κόστους στην περίπτωση του μηχανισμού TGC με τη σύμπτυξη 

των φορέων έκδοσης πιστοποιητικών. 

Ο εναρμονισμός των εγχώριων πράσινων πιστοποιητικών με τα αντίστοιχα 

ευρωπαϊκά βάση του προτύπου EECS και η εμπορία τους προϋποθέτουν ένα ευέλικτο 

ηλεκτρικό σύστημα και υποδομές εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση 

με το χαμηλότερο κόστος. Στην παρούσα φάση το ελληνικό ενεργειακό σύστημα 

χαρακτηρίζεται από γεωγραφική απομόνωση των ηλεκτρικών συστημάτων και από 

μη επαρκείς διεθνείς διασυνδέσεις. Η τεχνολογία αποθήκευσης της παραγόμενης 

ενέργειας από ΑΠΕ, η διασύνδεση του νησιωτικού συμπλέγματος του Αιγαίου με το 

ηπειρωτικό σύστημα και η ανάπτυξη και αναβάθμιση των διασυνδέσεων με τις 

γειτονικές χώρες θα συμβάλουν στη διευκόλυνση της εφαρμογή του συστήματος των 

πράσινων πιστοποιητικών βαρύνοντας την όλη διαδικασία με επιπλέον κόστος.  
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Άλλη σημαντική παράμετρος είναι η διάχυση της τεχνολογίας μέσω της καμπύλης 

μάθησης της τεχνολογίας καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε μία 

οικονομία που βρίσκεται ακόμα σε ύφεση. Βέβαια, ο μηχανισμός FIT με τη 

κλιμακωτή μείωση της τιμής λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική εξέλιξη  υπερέχει 

σε θέματα καινοτομίας και έρευνας.  

Η κοινωνική αποδοχή και υποστήριξη του συστήματος των πράσινων πιστοποιητικών 

είναι αναγκαία συνθήκη καθώς το σύστημα υποχρεώνει τόσο την παραγωγή όσο και 

την κατανάλωση ενέργειας με σκοπό την ανάπτυξη των ΑΠΕ με την αναγκαία 

επιβάρυνση των καταναλωτών. Η υπερτιμολόγηση του ΕΤΜΕΑΡ που συνέβη στην 

Ελλάδα για να αποφευχθεί η στάση πληρωμών προς τους παραγωγούς αποτελεί 

έσχατη λύση και με άμεσο αντίκτυπο στην αγοραστική δύναμη των τελικών 

καταναλωτών. Σε ότι αφορά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου που θα ισχύει 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προτείνεται το πρόστιμο να αντιστοιχεί στην 

τρέχουσα τιμή της αγοράς, προσαυξηµένης κατά ένα σημαντικό ποσοστό.  

Το εύρος της προωθούμενης απελευθέρωσης της αγορά ενέργειας δίνοντας σε 

περισσότερους παίκτες τη δυνατότητα παραγωγής και απόδοσης στο σύστημα 

ενέργειας από ΑΠΕ είναι ένα  ακόμα σημείο προς συζήτηση. Η πρόθεση της ΡΑΕ, 

όπως αυτή αποτυπώνεται στην παρούσα φάση, είναι η προώθηση των πράσινων 

πιστοποιητικών αντί του υφιστάμενου καθεστώτος των FIT για τη δημιουργία νέων 

ανταγωνιστικών συνθηκών για τις ΑΠΕ (Energia, 2014). Μένει βέβαια να φανεί η 

πολιτική βούληση προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1 Συμπεράσματα 

Η Ελλάδα, όντας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλείται να επιτύχει τον εθνικό 

στόχο συμμετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας. Προς την κατεύθυνση αυτή 

το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε έως τώρα είναι τα FIT. Λόγω των 

στρεβλώσεων που προκλήθηκαν από τη μη σχεδιασμένη σε βάθος ενεργειακή 

πολιτική προέκυψαν σημαντικά προβλήματα τόσο στους παραγωγούς όσο και στους 

τελικούς καταναλωτές. Εξετάζοντας το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των FIT και 

το μηχανισμό υποχρεωτικής ποσόστωσης και εμπορίας πράσινων πιστοποιητικών σε 

χώρες της Ευρώπης προκύπτουν δύο επιλογές για την Ελλάδα και την πορεία 

ανάπτυξης των ΑΠΕ.  

Η πρώτη επιλογή είναι η αναθεώρηση του υφιστάμενου μηχανισμού FIT με βάση τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής του στη Γερμανία και η δεύτερη η 

μετάβαση στο μηχανισμό TGC με διαφοροποιημένο αριθμό πιστοποιητικών για κάθε 

τεχνολογία ΑΠΕ δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην αιολική. 

Ως προς την αναθεώρηση του υπάρχοντος μηχανισμού των FIT, ο σωστός 

προσδιορισμός του αρχικού επιπέδου πριμοδότησης σε συνδυασμό με το ρυθμό 

απομείωσής του σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη λειτουργία της 

αγοράς είναι ουσιαστικά ο καθοριστικότερος παράγοντας για την επιτυχία ή όχι, όπως 

στην περίπτωση της Γερμανίας. Η διαφοροποίηση και κατηγοριοποίηση των FIT ως 

προς την τεχνολογία, το μέγεθος, και την ηλικία των εγκαταστάσεων αποτελεί 

ευκαιρία εξισορρόπησης και επανακαθορισμού του επιπέδου των τιμών στη 

λειτουργία της αγοράς τόσο των φωτοβολταϊκών όσο και των άλλων τεχνολογιών 

ΑΠΕ. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ μπορεί να δοθεί στα αιολικά και 

στα μικρά υδροηλεκτρικά λόγω του άδικου έως τώρα επιπέδου των FIT που είχε 

νομοθετηθεί με επαναπροσδιορισμό του ύψους των FIT και λόγω της υπολειπόμενης 

συμμετοχής τους με βάση το εθνικό σχέδιο δράσης για την επίτευξη του στόχου 20-

20-20. Το υφιστάμενο έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ προς τους καταναλωτές και οι 

αυξημένες παρεμβάσεις της πολιτείας στον καθορισμό των τιμών αποτελούν 
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παραδείγματα προς αποφυγή επανάληψης στο εγγύς μέλλον και ιδαίτερα ως προς τις 

μη ανεπτυγμένες ΑΠΕ όπως είναι η αιολική και η βιομάζα. 

Η μετάβαση στο μηχανισμό TGC παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα σε μία ώριμη 

αγορά μεγάλου μεγέθους και για μεγάλο χρονικό διάστημα (20 έως 25 έτη). Η 

έκδοση διαφορετικού αριθμού πιστοποιητικών (banding) προκρίνεται ως πιο 

αποτελεσματική για την προώθηση των λιγότερο ανεπτυγμένων ΑΠΕ, όπως η 

αιολική και η βιομάζα. Ο εναρμονισμός των πράσινων πιστοποιητικών με το ισχύον 

ευρωπαϊκό σύστημα προϋποθέτει αποτελεσματικότερες διασυνδέσεις και υποδομές 

σε συνδυασμό με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τη δραστική μείωση 

του επιπέδου κυβερνητικής παρέμβασης. Η υφιστάμενη οικονομική κρίση είναι 

ανασταλτικός παράγοντας για την αλλαγή του μηχανισμού όπως και το κόστος των 

επενδύσεων σε διασυνδέσεις του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας τόσο εγχώριες 

όσο και διασυνοριακές. Το περιορισμένο μέγεθος της αγοράς και τα διοικητικά κόστη 

είναι αποτρεπτικοί παράγοντες στην παρούσα φάση για μία ενδεχόμενη αλλαγή του 

μηχανισμού. 

Κοινή συνιστώσα αποτελεί η αποδοχή και στήριξη του μηχανισμού προώθησης από 

τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, καθώς και η ύπαρξη σταθερού πολιτικού, 

οικονομικού και φορολογικού συστήματος για την προσέλκυση νέων επενδύσεων 

ΑΠΕ.  

 

5.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Θα μπορούσε να διερευνηθεί το μοντέλο συνεργασίας της Ελλάδας με γειτονικές  

χώρες όπως για παράδειγμα με την Ιταλία κατά το παράδειγμα της συνεργασίας 

Σουηδίας - Νορβηγίας για την εκπλήρωση των επιμέρους εθνικών στόχων στα 

πλαίσια του 20-20-20. Οι στατιστικές μεταβιβάσεις με βάση το μοντέλο εμπορίας των 

πράσινων πιστοποιητικών σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου 

Ενέργειας της Ν. Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί αντικείμενο προς διερεύνηση. 

Επίσης, μπορεί να διερευνηθεί η λειτουργία του μηχανισμού TGC με την υπόθεση 

ολοκλήρωσης της διασύνδεσης των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης στο ΕΣΜΗΕ 

και των διασυνδέσεων με την Ευρώπη, καθώς και η μελέτη της αγοράς των πράσινων 
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πιστοποιητικών σε συνδυασμό με τη μελλοντική λειτουργία του χρηματιστηρίου 

Ενέργειας της Ν. Ανατολικής Ευρώπης.  

Τέλος, η εφαρμογή ενός υβριδικού μοντέλου του μηχανισμού TGC παράλληλα με τον 

ισχύοντα μηχανισμό των FIT χρήζει περαιτέρω διερεύνησης σχετικά με τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν ανά τεχνολογία ΑΠΕ ανάλογα με τον 

εκάστοτε μηχανισμό προώθησης ΑΠΕ.  
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