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Περίληψη Εργασίας 

Καθημερινά γίνεται λόγος, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από επιστημονικές 

δημοσιεύσεις, για την κλιματική αλλαγή που συντελείται στον Πλανήτη μας. Η 

κλιματική αυτή αλλαγή οφείλεται στην υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και 

στην έκλυση αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τα οποία 

προέρχονται κατά κύριο λόγο από την καύση υδρογονανθράκων για την παραγωγή 

ενέργειας. Υπό αυτές τις συνθήκες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να προωθήσει την χρήση 

εναλλακτικών μορφών ενέργειας στα κράτη μέλη, τα οποία έχουν δυο κύριους 

στόχους: α) την ενεργειακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και β) την προστασία του 

περιβάλλοντος. Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα μας υστερεί αρκετά 

στην υιοθέτηση των λεγόμενων «πράσινων» μεθόδων παραγωγής ενέργειας, δηλαδή 

την παραγωγή με την χρήση αιολικών, φωτοβολταϊκών και διαφόρων άλλων 

τεχνολογιών. Στην παρούσα μελέτη αφότου εξετάσουμε τις γενικές αρχές 

λειτουργίας κάποιων εναλλακτικών μορφών ενέργειας, αναφερόμαστε στην 

διαχρονική χρήση τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και στο θεσμικό 

πλαίσιο που ισχύει γι’ αυτές. Στην συνέχεια αναλύουμε τις μεθόδους καθώς και τους 

χρηματοοικονομικούς τύπους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των 

χρηματοροών των επενδύσεων σε ΑΠΕ, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης που θα 

χρησιμοποιήσουμε για να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με την 

βιωσιμότητά τους. Στο 6ο κεφάλαιο αφότου χωρίσουμε ην Ελλάδα σε γεωγραφικές 

ζώνες, αξιολογούμε την επένδυση στις διάφορες ΑΠΕ με βάση τα στοιχεία που 

έχουμε στην διάθεσή μας σε κάποια αντιπροσωπευτική περιοχή. Τέλος 

αναφερόμαστε στα βιοκλιματικά κτίρια, στις αρχές σχεδιασμού τους καθώς και στις 

ΑΠΕ που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά για την εξοικονόμηση ενέργειας. 
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Abstract 

Nowadays we become witnesses from the media and scientific publications about the 

climate change that is in progress around the world. This climate change has its roots 

in the overutilization of natural sources and the greenhouse gas that is emitted by 

combusting carbohydrate to produce power. Under these circumstances, European 

Union has instituted laws and a normative framework, in order to promote the usage 

of Alternative Sources of Energy at its Member. This framework has two main 

purposes: a) to make Europe more independent from Oil and b) the protection of the 

environment. In comparison with other European Countries, Greece falls short in 

adapting the so – called “green” methods in producing energy, which includes for 

instance the usage of solar and wind technology. In this study, after the examination 

of the basic function principles of several Renewable Energy Sources (RES), we 

make a reference at the historical exploitation in Greece and the rest of the World 

and the decretive framework around them. Afterwards we analyze the methods and 

the financial instruments that are being used so, as to calculate the cash flows of the 

investments in RES and the evaluation measurements that we are going to use in our 

analysis. In chapter 6, after the split of the country in geographical areas, we evaluate 

the investment in those areas, taking into account the data of a representative sample. 

Finally we refer to bioclimatic buildings, the principles of their planning and the RES 

that are being used, in order to save power.     
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1. Εισαγωγή 

 

Η ενέργεια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κοινωνικής και 

οικονομικής ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέχει ατομική άνεση και 

κινητικότητα και είναι βασική στην δημιουργία βιομηχανικού, εμπορικού και 

κοινωνικού πλούτου. Παρόλα αυτά, η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας θέτει 

σημαντικά ζητήματα για το περιβάλλον, τα οποία περιλαμβάνουν την αλλαγή των 

κλιματολογικών συνθηκών, την καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων και την 

πρόκληση αντικρουόμενων αποτελεσμάτων στην ανθρώπινη υγεία. Ο πίνακας 1.1 

εμφανίζει κάποια παραδείγματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που προκαλούνται 

στα διάφορα στάδια της αλυσίδας προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. 

Οι τρεις κύριοι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. – εξασφάλιση της 

προσφοράς, ανταγωνιστικότητα και προστασία του περιβάλλοντος – αλληλεπιδρούν 

σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους. Για παράδειγμα, με τις βελτιώσεις στην 

αποδοτικότητα της ενέργειας θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προσφορά, με την 

μείωση του ποσού της καταναλισκόμενης ενέργειας καθώς και η μείωση της 

εκπομπής ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με την μείωση της 

κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων. Παρόλο που η απελευθέρωση της αγοράς και ο 

ανταγωνισμός στην τιμή θα ωφελήσει την ανταγωνιστικότητα, το γεγονός αυτό 

μπορεί να λειτουργήσει ως αντικίνητρο στην εξοικονόμηση ενέργειας ακόμη και να 

ενθαρρύνει την μεγαλύτερη κατανάλωση, εκτός και αν κάποια εξωτερικά κόστη 

ενσωματωθούν πλήρως και βελτιωθεί η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης. 

Σε συμφωνία με τους τρεις κύριους στόχους της ενεργειακής πολιτικής, οι 

συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί στόχοι της Ε.Ε. είναι να: 

• Μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής και της χρήσης της 

ενέργειας 

• Προωθήσει την εξοικονόμηση και τη μέγιστη αποδοτικότητα της ενέργειας 

•  Αυξήσει την χρήση καθαρότερων μορφών ενέργειας καθώς και το μερίδιο τους 

στην συνολική παραγωγή ενέργειας. 
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Πίνακας 1.1: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 

Προσφορά 
Ενέργειας 

Ζήτηση 
Ενέργειας 

Εξαγωγή των 
κύριων πηγών 
ενέργειας 

Μεταφορά των κύριων 
πηγών ενέργειας 

Μετατροπή της 
Ενέργειας 

Διανομή και 
μεταφορά της 
ενέργειας 

Κατανάλωση 
ενέργειας 

• Μεθάνιο από 
την εξόρυξη 
κάρβουνου, 
φυσικού 
αερίου και 
πετρελαίου 

• Πετρελαιοκηλίδες 
 

• Αέρια του 
θερμοκηπίου, 
στοιχεία που 
μολύνουν τον αέρα 
και απόβλητα από 
τα διυλιστήρια 
πετρελαίου 

• Έκλυση μεθανίου 
από την μεταφορά 
και διανομή 
φυσικού αερίου 

• Αέρια του 
θερμοκηπίου 
και 
σωματίδια 
που 
εκλύονται 
κατά την 
καύση των 
καυσίμων 

• Στερεά 
απόβλητα από 
την εξόρυξη 

• Εκπομπή αερίων του 
θερμοκηπίου και στοιχεία 
που μολύνουν τον αέρα 
από την κατανάλωση 
ενέργειας κατά την 
μεταφορά 

• Στερεά και 
πυρηνικά απόβλητα 
από την παραγωγή 
ενέργειας 

• Κηλίδες και 
υπολείμματα  από 
τα υγρά καύσιμα 

 

• Μόλυνση του 
υδροφόρου 
ορίζοντα από 
την εξόρυξη 

 • Θόρυβος και οπτική 
ενόχληση από τις 
εγκαταστάσεις 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας 

• Εκπομπή αερίων 
του θερμοκηπίου 
και στοιχεία που 
μολύνουν τον αέρα 
από την 
κατανάλωση 
ενέργειας κατά την 
μεταφορά  

 

• Ραδόνιο από 
την εξόρυξη 
ουρανίου 

    

• Υπολείμματα 
πετρελαίου 

    

• Μόλυνση του 
αέρα από την 
καύση 

    

Πηγή: Energy and environment in the EU. An indicator based analysis. 

 

1.1. Οι προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο 

Όπως ορίζεται στην Πράσινη Βίβλο για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 

(2000), κύριες προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι να αντιμετωπισθεί η αυξανόμενη εξάρτηση της από εισαγωγές ενέργειας 

προερχόμενες από λίγες περιοχές της υφηλίου, καθώς και οι κλιματολογικές 

μεταβολές. Με προοπτική τα επόμενα είκοσι μέχρι τριάντα έτη, η Πράσινη Βίβλος 

επέστησε την προσοχή στις διαρθρωτικές αδυναμίες και τα γεωπολιτικά, κοινωνικά 
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και περιβαλλοντικά μειονεκτήματα του ενεργειακού εφοδιασμού της Ε.Ε., ιδίως 

όσον αφορά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η τελευταία με το Πρωτόκολλο του Κιότο. 

Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση των παραπάνω στόχων. Από το 1997, η Ένωση 

έχει καταβάλει προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί έως το 2010 ο στόχος του 12% στο 

μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση 

ενέργειας. Το 1997, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν 5,4% ενώ το 

2001 είχε φθάσει σε 6% σε σύγκριση με το μερίδιο του πετρελαίου το οποίο 

ανέρχεται σε 40%, του φυσικού αερίου σε 23%, της πυρηνικής ενέργειας σε 16% και 

των στερεών καυσίμων σε 15%. 

Επιπλέον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας 

του ατμοσφαιρικού αέρα και του δυναμικού καινοτομίας, στη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης και στην ανάπτυξη της υπαίθρου, δηλαδή 

στην ενίσχυση των 3 πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται ταχύρρυθμα – κατά 15% 

στη δεκαετία 1990-2000. Αναμένεται ακόμη ταχύτερη αύξηση μεταξύ 2000 και 

2020. Τα ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, φυσικό αέριο και πετρέλαιο) καταλαμβάνουν 

περίπου το 80% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Η παγκόσμια κατανάλωση 

ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε ανάλογα με την συνολική κατανάλωση ενέργειας κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90. Μέχρι το 2020 αναμένεται ότι η χρήση ορυκτών 

καυσίμων θα αυξηθεί με υψηλότερο ρυθμό από ότι η συνολική κατανάλωση 

ενέργειας.  

Τα ορυκτά καύσιμα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα. Είναι σχετικά φθηνή η 

εξόρυξή τους, εύκολη η χρήση τους και είναι ευρέως διαθέσιμα. Η υποδομή για την 

παροχή τους υπάρχει ήδη. Οι κλάδοι εφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα είναι καλά 

οργανωμένοι και η προσφορά τους καλύπτει τα περισσότερα μέρη της υφηλίου. 

Έχουν ωστόσο δύο κύρια μειονεκτήματα. Πρώτον, κατά την καύση τους 

εκπέμπονται ρύποι και θερμοκηπιακά αέρια που προξενούν κλιματολογικές αλλαγές 

και δεύτερον, χώρες που δεν διαθέτουν επαρκή αποθέματα ορυκτών καυσίμων – 

κυρίως πετρέλαιο – αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους ασφάλειας του 

ενεργειακού εφοδιασμού τους. Η εξάρτηση από τις αλλαγές και το αυξανόμενο 
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ποσοστό εισαγωγών είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ανησυχίες σχετικά με κίνδυνο να 

διακοπεί ή να καταστεί δύσκολος ο εφοδιασμός. Ωστόσο, η ασφάλεια του 

εφοδιασμού δεν πρέπει να θεωρηθεί απλώς και μόνον ως ζήτημα μείωσης της 

εξάρτησης από τις εισαγωγές ή ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής. Η ασφάλεια του 

εφοδιασμού απαιτεί ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών άσκησης πολιτικής που να 

αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και των 

τεχνολογιών, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται το γεωπολιτικό πλαίσιο και οι 

συνέπειές του. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διατυπώσει σε άλλα έγγραφα τις ιδέες της σχετικά με 

την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, συγκεκριμένα στην Πράσινη Βίβλο 

σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού (2000) και στην ανακοίνωσή 

της σχετικά με την ενεργειακή συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες (2002). 

Ως υποκατάστατο των ορυκτών καυσίμων, οι ανανεώσιμες πηγές μπορούν να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Οι ανανεώσιμες 

πηγές παρέχουν επίσης τη δυνατότητα βελτίωσης της ασφάλειας του εφοδιασμού, 

επειδή ενισχύουν τη διαφοροποίηση της παραγωγής ενέργειας. Τα επιχειρήματα 

υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενισχύονται λόγω των θετικών τους 

αποτελεσμάτων στην προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και στην 

δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και επιχειρήσεων – πολλές εκ των οποίων σε 

αγροτικές περιοχές. 

Σήμερα, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελούν τον 

φθηνότερο τρόπο για τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων. Ωστόσο, οι 

επενδύσεις σε ανανεώσιμη ενέργεια είναι ζωτικές εάν εξετασθούν σε 

μακροπρόθεσμη βάση. Η πείρα σε κλάδους όπως η αιολική ενέργεια έχει αποδείξει 

ότι οι διαρκείς επενδύσεις οδηγούν σε καινοτομίες που καθιστούν φθηνότερη τη 

χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε αντίθεση με το κόστος των πρόσθετων 

μέτρων για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο αυξάνεται.  

 

1.2. Ο ρόλος της Ευρώπης 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και μετά τη διεύρυνσή της σε 25 μέλη, αναμένεται ότι 

θα καταλαμβάνει μόνο το 7% της αύξησης της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας 
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μεταξύ 2000 και 2020. Περισσότερο από ένα τρίτο της αύξησης αυτής αναμένεται 

στην Κίνα και την Ινδία. Οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες 

εκβιομηχανισμένες χώρες θα έχουν αυξανόμενες συνέπειες παγκοσμίως στο μέγεθος 

και τον τρόπο χρήσης της ενέργειας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες του ΟΟΣΑ έχουν την ηθική και πρακτική 

ευθύνη να καταστήσουν δυνατή την υιοθέτηση πολιτικών από τις εκβιομηχανισμένες 

χώρες οι οποίες θα βοηθήσουν να εξασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός τους και 

να τεθεί υπό έλεγχο η κλιματική αλλαγή χωρίς να διακυβευθεί η οικονομική τους 

μεγέθυνση. Ο μέσος πολίτης στην ΕΕ-25 καταναλώνει περίπου το πενταπλάσιο σε 

ορυκτή ενέργεια του μέσου πολίτη της Ασίας, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής 

(πράγμα που ισχύει άλλωστε για τους πολίτες της Ιαπωνίας-περιοχής του Ειρηνικού 

Ωκεανού. Οι πολίτες των ΗΠΑ καταναλώνουν σχεδόν το δωδεκαπλάσιο). Εάν οι 

πλουσιότερες χώρες δεν μετριάσουν την κατανάλωσή τους σε στερεά καύσιμα, 

έχουν ελάχιστες πιθανότητες να πείσουν τις λιγότερο εύπορες χώρες να το πράξουν - 

ιδίως όταν τόσοι πολλοί άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν έλλειψη 

επαρκών ενεργειακών υπηρεσιών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει συγκεκριμένα και πρακτικά στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως με την ανάπτυξη καλύτερων και φθηνότερων 

τεχνικών και θεσμικών λύσεων. Η Ευρώπη πρωτοπορεί στην ανάπτυξη και την 

εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Στη Δυτική Ευρώπη, όπου καταναλώνεται το 16% της ενέργειας παγκοσμίως, 

σημειώθηκε το 31% της αύξησης σε παγκόσμιο επίπεδο της ηλεκτροπαραγωγής από 

βιομάζα μεταξύ 1990 και 2000, το 48% της αύξησης από μικρά υδροηλεκτρικά έργα 

και το 79% της αύξησης ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τα κράτη μέλη της πρωτοπορούν στην άσκηση πολιτικής και στις 

ρυθμιστικές διατάξεις - όπως ο καθορισμός στόχων - και στα χρηματοδοτικά 

προγράμματα που απαιτούνται για την προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας. 

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι πρωτοπόρες παγκοσμίως στην τεχνολογία της 

ανανεώσιμης ενέργειας. Όπως προκύπτει από το διάγραμμα 1.2.1, το μερίδιο των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, στα τέλη του 2004, εξακολουθεί να 
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υστερεί σημαντικά έναντι του μεριδίου των ορυκτών καυσίμων, του πετρελαίου, του 

φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας. 

Διάγραμμα 1.2.1: Δομή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – 2004 

 

Πηγή: Observ’ER, 2005 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ανανεώσιμη ενέργεια σε προσιτές τιμές ώστε να 

συμβάλει στην επίλυση των δικών της προβλημάτων ασφάλειας του εφοδιασμού και 

να εκπληρώσει τους στόχους που έχει θέσει για τη μείωση των εκπομπών 

θερμοκηπιακών αερίων. Αναγνωρίζοντας τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει η 

ανανεώσιμη ενέργεια, η Ευρώπη προωθεί την ανάπτυξη τεχνολογικών και θεσμικών 

λύσεων οι οποίες θα είναι δυνατό να εφαρμοστούν επίσης σε παγκόσμια κλίμακα. 

Αυτές οι λύσεις έχουν οδηγήσει στην ολοένα και αυξανόμενη χρήση των ήπιων 

μορφών ενέργειας. Το διάγραμμα 1.2.2. παρουσιάζει την δομή της παραγωγής 

ηλεκτρισμού από εναλλακτικές πηγές στην Ε.Ε. κατά το τέλος του 2004. 

Διάγραμμα 1.2.2: Δομή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – 2004 

 

Πηγή: Observ’ER, 2005 

Παρότι η ανανεώσιμη ενέργεια πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, είναι 

σημαντικό να μην παραβλεφθούν ορισμένες δυσκολίες. Πρώτον, η οικονομικώς 
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αποδοτική διάθεση ανανεώσιμης ενέργειας είναι οριοθετημένη τεχνικώς και 

πρακτικώς. Η ηλεκτροπαραγωγή από αιολική και ηλιακή ενέργεια παρουσιάζει 

τεράστιες γεωγραφικές διακυμάνσεις. Η παραγωγή βιομάζας πρέπει να ανταγωνιστεί 

άλλες χρήσεις γης, συγκεκριμένα τη γεωργία. Είναι περιορισμένο το πλήθος των 

κοιλάδων που είναι δυνατό να αξιοποιηθούν για υδροηλεκτρικά έργα. Το εσωτερικό 

έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που δημοσιεύεται μαζί με την παρούσα 

ανακοίνωση περιλαμβάνει προσεκτική ανάλυση του δυναμικού της ανανεώσιμης 

ενέργειας ανά κράτος μέλος. Επίκειται εις βάθος ανάλυση, όπως προαναγγέλλεται 

στην παρούσα ανακοίνωση. 

Δεύτερον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χρειάζονται εφεδρικές συμβατικές πηγές 

ενέργειας. Η ηλεκτροπαραγωγή από αιολική και ηλιακή ενέργεια είναι διακοπτόμενη 

και απρόβλεπτη. Κλιματικοί παράγοντες είναι δυνατό να προξενήσουν μεγάλες 

αυξομειώσεις στη διαθεσιμότητα βιομάζας και υδροηλεκτρικής ενέργειας από το ένα 

έτος στο επόμενο. Για τους λόγους αυτούς, είναι περιορισμένο το μερίδιο της 

ανανεώσιμης ενέργειας που είναι σε θέση να απορροφήσουν τα επί του παρόντος 

υφιστάμενα συστήματα εφοδιασμού με ενέργεια. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να 

οδηγήσει σε πλεονάζον εφεδρικό δυναμικό παραδοσιακών πηγών ενέργειας που να 

συνεπάγεται ορισμένες πρόσθετες δαπάνες. Η ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας 

ενδεχομένως επίσης να απαιτήσει νέες επενδύσεις στα υπάρχοντα ενεργειακά 

συστήματα, όπως στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενεργειακή πολιτική 

χρειάζεται την ανάπτυξη πληθώρας διαφορετικών ενεργειακών πηγών, δεδομένου 

ότι δεν θα πρέπει να παραμελείται η ανάγκη διαφοροποίησης τους. 

Τέλος, η ανάπτυξη διαφοροποιημένου και ασφαλούς ενεργειακού συστήματος, όπου 

να περιλαμβάνεται υψηλότερο μερίδιο ανανεώσιμης ενέργειας, επί του παρόντος, 

εξακολουθεί να αποτελεί, εν γένει, πολιτική υψηλότερου κόστους. Είναι σωστό ότι η 

υδροηλεκτρική ενέργεια και οι παραδοσιακές χρήσεις του ξύλου είναι 

ανταγωνιστικές προς τις συμβατικές μορφές ενέργειας, καθώς και ότι η αιολική 

ενέργεια προσεγγίζει την ανταγωνιστικότητα σε ορισμένες παράκτιες τοποθεσίες με 

υψηλές μέσες ταχύτητες ανέμου. Ωστόσο, πολλές μορφές ανανεώσιμης ενέργειας - 

για παράδειγμα ηλεκτρική ενέργεια από βιομάζα και τα βιοκαύσιμα - κοστίζουν το 

διπλάσιο ή ακόμη και περισσότερο απ’ ότι τα συμβατικά εναλλακτικά καύσιμα, εάν 

συγκριθούν μεμονωμένα χωρίς να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος του συνολικού 
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κόστους του ενεργειακού συστήματος. Άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως 

η φωτοβολταϊκή, είναι ακόμη δαπανηρότερες. 

Εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένα εμπόδια για την ανάπτυξη της ανανεώσιμης 

ενέργειας. Παρότι υπό την σημερινή κατάσταση της τεχνολογικής εξέλιξης 

αποκλείεται η προοπτική της πλήρους αντικατάστασης των συμβατικών πηγών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλη την υφήλιο, είναι σίγουρα δυνατό να 

προβλεφθεί μια σταδιακή προσέγγιση. 

Εμφανίζονται ήδη βελτιωμένα εργαλεία ανάλυσης και διαχείρισης που θα 

καταστήσουν δυνατή την ανάπτυξη της κατάλληλης αντιμετώπισης αυτών των 

προκλήσεων και των σημαντικών εμποδίων. Στα εργαλεία αυτά περιλαμβάνονται: 

πλέον εξελιγμένα μοντέλα κοστολόγησης που λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των 

υψηλότερων μεριδίων ανανεώσιμης ενέργειας στο συνολικό κόστος του ηλιακού 

συστήματος, εξελιγμένα εργαλεία μετεωρολογικών προβλέψεων που είναι δυνατό να 

ενσωματωθούν σε σύγχρονα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ώστε ο εφοδιασμός 

να ανταποκρίνεται καλύτερα στη ζήτηση.  

 

1.3 Η οδηγία 

Σύμφωνα με την οδηγία 2001/77/ΕΚ η οποία αφορά την «προαγωγή της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά 

ενέργειας», στόχος της Ελλάδας για κάλυψη από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές σε 

ποσοστό της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας είναι το 20,1% μέχρι το 2010. Ο 

στόχος αυτός συμβιβάζεται και με τις δεσμεύσεις της χώρας που απορρέουν από το 

πρωτόκολλο του Κιότο που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 1997 στα πλαίσια του 

ΟΗΕ για την αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών. Οι πλέον πρόσφατες 

εκτιμήσεις για την ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας κατά το έτος 2010, την 

προσδιορίζουν σε ύψος 68 δις κιλοβατώρων και συνεπώς η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ προσδιορίζεται στις 13,7 δις κιλοβατώρες την ίδια χρονιά. 

Για την εκτίμηση ενός ρεαλιστικού σεναρίου σχετικά με την απαιτούμενη 

εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ θα πρέπει να γίνουν οι εξής υποθέσεις: 
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1. Η κατανομή του μεριδίου συνεισφοράς των διαφόρων τεχνολογιών δεν θα 

διαφοροποιηθεί σημαντικά μέσα στην επόμενη πενταετία 

2. Η μέση ενεργειακή παραγωγή ανά εγκατεστημένη μονάδα ισχύος (συντελεστής 

φόρτισης ή ισοδύναμες ώρες λειτουργίας) θα μειωθεί λόγω της αναγκαίας 

ανάπτυξης έργων σε περιοχές με υποδεέστερο δυναμικό ΑΠΕ. 

Έτσι ο πίνακας 1.3.1 παρουσιάζει τις απαιτήσεις σε εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ για το 

2010 προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. 

Πίνακας 1.3.1: Απαιτήσεις σε εγκατεστημένη ισχύ κατά το 2010 
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Αιολικά πάρκα 3.372 7,09 10,42 
Μικρά υδροηλεκτρικά 364 1,09 1,60 
Μεγάλα 
υδροηλεκτρικά 3.325 4,58 6,74 
Βιομάζα 103 0,81 1,19 
Γεωθερμία 12 0,09 0,13 
Φωτοβολταϊκά 18 0,02 0,03 
Σύνολα 7.193 13,67 20,10 

Πηγή: 3η εθνική έκθεση για το επίπεδο διείσδυσης της ΑΕ 

 

1.4. Βασικά στοιχεία ηλεκτρικού συστήματος κατά το 2005 

Κατά το 2005 το πλαίσιο λειτουργίας του τομέα του ηλεκτρισμού καθορίζεται από 

τον Ν.2773/1999 που ψηφίστηκε για την ενσωμάτωση της οδηγίας 96/92/ΕΚ για την 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως τροποποιήθηκε από το 

Ν.3175/2003. 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε κατά το 2005 σε 57,8 δις KWh με 

εγκατεστημένη ισχύ 12.500 ΜW, για μονάδες της ΔΕΗ, και 1400 MW, από 

αυτοπαραγωγούς και παραγωγούς συμβατικής και ανανεώσιμης ενέργειας. Οι 

γραμμές μεταφοράς έχουν μήκος που υπερβαίνει τα 12.000 χλμ. ενώ οι γραμμές 

διανομής στο σύνολο της χώρας τα 200.000 χλμ. Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων 
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πελατών είναι περίπου 7.000.000. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι με τις όμορες 

βαλκανικές χώρες υπάρχουν συνδέσεις ικανές να καλύψουν σε ετήσια βάση 

ανταλλαγές σε ηλεκτρική ενέργεια σε επίπεδο πάνω από 7% των αναγκών της χώρας 

κυρίως από την Βουλγαρία και την Ρουμανία. Επίσης το σύστημα της Ελλάδος 

συνδέεται με εκείνο της Ιταλίας από το 2002 με υποβρύχιο καλώδιο συνεχούς 

ρεύματος 400 ΚW και δυναμικότητα μεταφοράς αντιστοιχούσα σε 500 MW.  

Η κυριότερη πηγή καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό  

της χώρας είναι ο λιγνίτης μικρής θερμογόνου δύναμης που κάλυψε το 2005 το  55,9 

% του συνόλου των αναγκών της. Το πετρέλαιο, κυρίως για την κίνηση των 

ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων νησιωτικών συστημάτων μη συνδεόμενων με 

την ηπειρωτική χώρα, συμμετέχει με ποσοστό 13,5%. Το φυσικό αέριο που 

προέρχεται από τη Ρωσία και σε μορφή LNG από την Αλγερία καλύπτει το 12,9%. 

Κατά το ίδιο έτος, τα υδροηλεκτρικά έργα παρήγαγαν το 9,1% και η αιολική, τα 

μικρά υδροηλεκτρικά, η βιομάζα και τα φωτοβολταϊκά, συγκέντρωσαν ποσοστό της 

τάξης του 3,1% ενώ οι εισαγωγές – εξαγωγές καλύπτουν το υπόλοιπο 5,5%. 

Το σχήμα 1.4.1 παρουσιάζει την κατ’ έτος προστιθέμενη ισχύ των εγκαταστάσεων 

ΑΠΕ, με βάση αξιόπιστες προβλέψεις για το 2005 και το 2006, οι οποίες στηρίζονται 

στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του κάθε έργου. 

Σχήμα 1.4.1: Αθροιστικά εγκαθιστάμενη ισχύς σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με την χρήση ΑΠΕ 

 

*μΥΗΣ = Μικρά υδροηλεκτρικά συστήματα 
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Παρατηρώντας το παραπάνω σχήμα μπορεί κανείς να διακρίνει την εντυπωσιακή 

επιτάχυνση της ανάπτυξης της αγοράς ΑΠΕ κατά την τρέχουσα διετία 2005 – 2006. 

Η επιτάχυνση αυτή μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται σε δυο κύριους παράγοντες: 

1. Στην ολοκλήρωση την περίοδο αυτή πολλών αδειοδοτικών και αναπτυξιακών 

προσπαθειών ιδιωτικών φορέων, οι οποίες είχαν επιβραδυνθεί κατά την 

περίοδο 2001 – 2004 λόγω κυρίως των θεσμικών αναδιαρθρώσεων του 

ηλεκτρικού τομέα που ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας. 

2. Στην ωρίμανση και εμπέδωση των διοικητικών και θεσμικών παρεμβάσεων 

της διετίας 2003 – 2004, οι οποίες απλοποίησαν το επενδυτικό περιβάλλον σε 

σχέση με προηγούμενα έτη και ήραν πολλά διοικητικά εμπόδια. 

 

1.5 Σκοπός της παρούσας μελέτης 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναδειχθεί αρχικά ο σπουδαίος ρόλος 

που διαδραματίζουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην παραγωγή 

ενέργειας και να καταδειχθεί η ανάγκη για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση τους, 

τόσο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Έτσι, στο πρώτο σκέλος της παρούσας 

μελέτης γίνεται μια τεχνική ανάλυση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της 

κάθε ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Στην συνέχεια κάνουμε μια αναφορά σχετικά με 

την διαχρονική τάση στην χρήση των ΑΠΕ, σε παγκόσμιο, σε πανευρωπαϊκό και σε 

τοπικό επίπεδο και παρουσιάζουμε το νομοθετικό πλαίσιο των ΑΠΕ καθώς και τα 

κίνητρα που δίνονται για επένδυση. 

Μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων κεφαλαίων, προχωράμε στην 

χρηματοοικονομική ανάλυση των επενδύσεων στις διάφορες εναλλακτικές μορφές 

ενέργειας με την παρουσίαση αρχικά των συναρτήσεων υπολογισμού των 

χρηματοροών και των κριτηρίων επιλογής που θα ακολουθηθούν στην συγκεκριμένη 

μελέτη. Στην συνέχεια γίνεται ένας διαχωρισμός της Ελλάδας σε επαρχίες και 

μελετάμε την δυνατότητα επένδυσης στις διάφορες εναλλακτικές μορφές ενέργειας 

σε κάθε μια από αυτές. Τέλος κάνουμε μια γενική αναφορά στα λεγόμενα 

ενεργειακά κτίρια και παρουσιάζουμε τα γενικά συμπεράσματα της παρούσας 

μελέτης.   
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2. Ανάλυση της Τεχνολογίας και του τρόπου Λειτουργίας των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 

2.1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ενέργειας, την οποία διδασκόμασταν στο 

μάθημα της Φυσικής, η συνολική ποσότητα της ενέργειας παραμένει σταθερή, και το 

μοναδικό που συμβαίνει είναι να αλλάζει μορφές. Αυτή ακριβώς η αρχή 

ακολουθείται στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπου εκμεταλλευόμενες τις 

φυσικές πηγές, παράγουν χρήσιμα προϊόντα για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό μας. 

Έτσι για παράδειγμα η αιολική ενέργεια χρησιμοποιεί την δύναμη της έντασης του 

ανέμου, προκειμένου να παράγει κινητική ενέργεια, η οποία με την χρήση διαφόρων 

τεχνολογιών μετατρέπεται σε πιο χρήσιμη μορφή (π.χ. ηλεκτρισμός, άντληση νερού 

από πηγάδια κ.α.). Με την εκμετάλλευση της βιομάζας, που μπορεί να προέρχεται 

από διάφορες πηγές, είναι επίσης δυνατή η παραγωγή καυσίμων, η οποία με την 

σειρά της μπορεί να μετατραπεί σε άλλες μορφές ενέργειας. 

Στο κεφάλαιο αυτό λοιπόν θα αναφερθούμε επιγραμματικά στις διάφορες 

επικρατέστερες εναλλακτικές μορφές ενέργειας και στην τεχνολογία που 

χρησιμοποιούν προκειμένου να παράγουν χρήσιμες μορφές ενέργειας. Η ανάλυση 

του τρόπου λειτουργίας θα μας βοηθήσει αργότερα στον υπολογισμό των 

αναμενόμενων χρηματικών εισροών, προκειμένου να προβούμε στην 

χρηματοοικονομική ανάλυση των επενδύσεων σ’ αυτές. 

 

2.2. Αιολική Ενέργεια 

2.2.1 Γενικά 

Η αιολική ενέργεια είναι η κινητική ενέργεια των αερίων μαζών της ατμόσφαιρας 

και χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο, ως υποκατάστατο της μυϊκής του δύναμης, 

εδώ και χιλιάδες χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι θαλάσσιες 

μετακινήσεις στην αρχαιότητα, με την χρήση πανιών, καθώς και οι ανεμόμυλοι που 

χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες αγροτικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες. Στις 
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πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα μεγάλωσε το ενδιαφέρον για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από τον άνεμο και έτσι σε αρκετές χώρες όπως η Δανία, η πρώην ΕΣΣΔ, οι 

ΗΠΑ, υπήρχαν εγκαταστάσεις αιολικών μηχανών ισχύος έως και 1,25 MW.  

Από θερμοδυναμική άποψη, ο άνεμος είναι πηγή ενέργειας υψηλής ποιότητας και 

ενδείκνυται για την παραγωγή ηλεκτρικής και γενικότερα για την μετατροπή σε 

μηχανική ενέργεια. Στα θετικά της χρήσης αιολικής ενέργειας περιλαμβάνονται: 

 Η προστασία του περιβάλλοντος . 

 Η γνώση της τεχνολογίας για την εκμετάλλευσή της.  

 Το χαμηλό κόστος – μπορεί να ανταγωνιστεί τα πυρηνικά και τα ορυκτά 

καύσιμα. 

 Η ενέργεια είναι δωρεάν, άφθονη και ανεξάντλητη. 

 Αποτελεί έναν παράγοντα προστασίας από τις μεταβολές στις τιμές των 

καυσίμων. 

 Διασφαλίζει την προσφορά ενέργειας – αποφεύγεται η εξάρτηση από 

εισαγωγές ενέργειας. 

Αντίθετα, στα αρνητικά συγκαταλέγονται κάποιες διαταραχές που μπορούν να 

προκαλέσουν τα πτερύγια στην λήψη διαφόρων σημάτων (ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά 

κ.α.), οι οποίες όμως μπορούν να ξεπεραστούν με την χρήση της κατάλληλης 

τεχνολογίας, καθώς και η σημαντική διακύμανση της ταχύτητας του ανέμου και 

εποχιακά και σε μικρά χρονικά διαστήματα. Το τελευταίο γεγονός δημιουργεί 

ανάγκη είτε αποθήκευσης, είτε ύπαρξης συμπληρωματικής ενέργειας, με προφανείς 

αρνητικές λειτουργικές και οικονομικές επιπτώσεις.   

2.2.2. Περιγραφή των Ανεμογεννητριών 

Η τεχνολογία των ανεμογεννητριών έχει φτάσει σε μια κατάσταση ωριμότητας τα 

τελευταία 15 χρόνια, ως αποτέλεσμα του διεθνούς ανταγωνισμού, της μαζικής 

παραγωγής και στις συνεχείς επιτυχίες της έρευνας και ανάπτυξης. Οι πρωτύτερη 

πεποίθηση, ότι οι ανεμογεννήτριες είναι ακριβές και αναξιόπιστες, έχει σε μεγάλο 

βαθμό εκλείψει. Τα κόστη ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ενός αιολικού πάρκου 
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έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, με αντίστοιχη ανάπτυξη της παραγωγικής 

δυναμικότητας στο 30%, σε ορισμένες περιοχές. 

Τα σύγχρονα αιολικά συστήματα λειτουργούν αυτόματα. Οι ανεμογεννήτριες 

βασίζονται στις ίδιες αεροδυναμικές δυνάμεις που δημιουργούνται στα φτερά ενός 

αεροπλάνου, προκειμένου να περιστραφούν. Ένα ανεμόμετρο, το οποίο καταγράφει 

συνεχόμενα την ταχύτητα του ανέμου, αποτελεί βασικό κομμάτι στα συστήματα 

ελέγχου των περισσότερων ανεμογεννητριών. Όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι 

αρκετή προκειμένου να ξεπεραστεί η τριβή, ο έλεγχος επιτρέπει στον ρότορα να 

περιστραφεί και να παράγει μια μικρή ποσότητα ενέργειας. Αυτή η ταχύτητα 

έναρξης είναι συνήθως 4 m/s. Η παραγόμενη ενέργεια αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, 

καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του ανέμου. Όταν η παραγόμενη ενέργεια φτάσει στο 

μέγιστο σημείο, για το οποίο έχει σχεδιαστεί ο μηχανισμός της ανεμογεννήτριας, 

τότε επεμβαίνει ο υπολογιστής που ελέγχει την λειτουργία της και την περιορίζει 

στην ονομαστική της ισχύ. Στο σημείο αυτό η ονομαστική ταχύτητα του ανέμου 

φτάνει συνήθως τα 15 m/s. Σε περίπτωση που η ταχύτητα του ανέμου αυξηθεί 

περαιτέρω, το σύστημα ελέγχου απενεργοποιεί την ανεμογεννήτρια, προκειμένου να 

αποτραπεί ενδεχόμενη ζημιά στον μηχανισμό της. Η ταχύτητα αποσύνδεσης, όπως 

λέγεται, είναι συνήθως 25 m/s.  

Τα κύρια στοιχεία μιας σύγχρονης ανεμογεννήτριας είναι τα ακόλουθα: 

 Ο ρότορας, με δύο ή τρία πτερύγια, ο οποίος μετατρέπει την ενέργεια του 

αέρα σε μηχανική πάνω στον άξονα του. 

 Το κιβώτιο πολλαπλασιασμού στροφών (gearbox), το οποίο συνδέει τον 

άξονα του ρότορα με την γεννήτρια. 

 Ο πύργος, πάνω στον οποίο στηρίζεται ο ρότορας πάνω από το έδαφος, 

προκειμένου να πιάσει υψηλότερες ταχύτητες ανέμου. 

 Η σταθερή θεμελίωση, προκειμένου να αποτραπεί η πτώση της 

ανεμογεννήτριας σε περιπτώσεις πολύ δυνατού ανέμου. 

 Το σύστημα ελέγχου, το οποίο θέτει σε λειτουργία ή σταματά την 

ανεμογεννήτρια και επιβλέπει την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανικών 

μερών του συστήματος. 
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Το σχήμα 2.2.2.1., παρουσιάζει σχηματικά τα μέρη μιας ανεμογεννήτριας και το 

σχήμα 2.2.2.2., παρουσιάζει την εξέλιξη στην κατασκευή ροτόρων μέχρι το 2010. 

Σχήμα 2.2.2.1: Τα μέρη μιας τυπικής ανεμογεννήτριας 

 

Πηγή: Retscreen International: Wind Energy Project Analysis 

 

Σχήμα 2.2.2.2: Εξέλιξη Κατασκευής Ροτόρων έως το 2010 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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2.3. Ηλιακή Ενέργεια 

2.3.1 Γενικά 

Οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις που γίνονται στον ήλιο εκλύουν ενέργεια με την 

μορφή ακτινοβολίας. Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο της ηλιακής ακτινοβολίας, 

είναι ότι η ενέργεια που προέρχεται από αυτή παρουσιάζει μεγάλη χρονική 

διακύμανση μεταξύ της μέγιστης τιμής που λαμβάνει, υπό ιδανικές συνθήκες, την 

ημέρα, και της ελάχιστης τη νύχτα. Επιπλέον υπάρχει μια σημαντική διακύμανση 

ανάλογα με την εποχή και την γεωγραφική θέση. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι 

ότι η ηλιακή ακτινοβολία που φθάνει στην γη, αποτελεί μια αραιή μορφή ενέργειας, 

έχει δηλαδή χαμηλή πυκνότητα. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι εκείνα που 

δημιουργούν τα προβλήματα στις πρακτικές εφαρμογές της μετατροπής της ηλιακής 

ενέργειας σε ηλεκτρική ή άλλες μορφές.  

Ωστόσο οι θετικές συνέπειες τους από την χρήση τους στην παραγωγή ενέργειας, 

καθιστά απαραίτητη την διάδοση των φωτοβολταϊκών εφαρμογών για τους εξής 

λόγους: 

1. Παρέχουν ηλεκτρισμό με χαμηλότερη περιβαλλοντική όχληση, σε σχέση με 

σχεδόν όλες τις υπόλοιπες μεθόδους παραγωγής ενέργειας. 

2. Συμβάλλουν αποτελεσματικά στην μείωση των τοξικών αερίων, που 

σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

3. Συνεισφέρουν στην διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας.  

4. Λειτουργούν αθόρυβα, έχουν αξιοπιστία, ελάχιστη συντήρηση και μεγάλη 

διάρκεια ζωής.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν παθητικές μέθοδοι 

αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, όπως για παράδειγμα στα θερμοκήπια, και 

μέθοδοι μετατροπής της ηλιακής ακτινοβολίας σε άλλες χρήσιμες μορφές ενέργειας. 

Οι τελευταίες, μέρος των οποίων θα μας απασχολήσει, διακρίνονται σε: 

I. Φωτοθερμικές μεθόδους μετατροπής, οι οποίες περιλαμβάνουν τους 

ηλιακούς θερμοσίφωνες και τους ηλιακούς συλλέκτες 
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II. Φωτοχημικές μεθόδους μετατροπής, όπου χρησιμοποιείται η ηλιακή 

ακτινοβολία για την πραγματοποίηση χημικών αντιδράσεων, που τα 

προϊόντα τους αποτελούν πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας. 

III. Φωτοηλεκτρικές μεθόδους παραγωγής οι οποίες περιλαμβάνουν τα γνωστά 

σ’ εμάς φωτοβολταϊκά στοιχεία, τα οποία θα μας απασχολήσουν στην 

παρούσα μελέτη.   

2.3.2 Περιγραφή των φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Το κύριο αντικείμενο εμπορίας στην αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι το 

φωτοβολταϊκό πάνελ. Τα πάνελ κατηγοριοποιούνται με βάση την παραγόμενη 

ενέργεια σύμφωνα με τις Πρότυπες Συνθήκες Ελέγχου (Π.Σ.Ε.) – (Standard Testing 

Conditions) του 1 kW/m2 ηλιακής ακτινοβολίας και σε θερμοκρασία κυττάρου 25°C. 

Το αποτέλεσμα μετράται σε όρους μέγιστης ονομαστικής δυναμικότητας Wp (peak 

Watt). 

Τα πάνελ ενσωματώνονται σε διάφορα συστήματα ανάλογα με τις εφαρμογές στις 

οποίες χρησιμοποιούνται. Τα στοιχεία που προστίθενται συνθέτουν το λεγόμενο 

Balance of System (BOS)  και διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

• Τις Μπαταρίες – αποθηκεύουν ενέργεια προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

κατά την διάρκεια της νύχτας ή όταν υπάρχει συννεφιά. 

• Τους Εναλλαχτείς συνεχούς – εναλλασσόμενου ρεύματος (Inverters) – 

χρειάζονται για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος που παράγουν τα 

φωτοβολταϊκά σε εναλλασσόμενο. 

• Τους ελεγκτές – διαχειρίζονται την αποθήκευση και παροχή ενέργειας προς 

και από τις μπαταρίες 

• Την δομή – αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάνελ και των 

επιμέρους συνθετικών στοιχείων. 

Είναι φυσικό ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν χρησιμοποιούνται σε κάθε εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων. Για παράδειγμα, στα διασυνδεμένα συστήματα δεν 

χρειάζονται οι μπαταρίες, εφόσον η παραγόμενη ενέργεια απορροφάται άμεσα από 

το σύστημα. 



[26] 
 

Στην συνέχεια θα εξετάσουμε περεταίρω τα παραπάνω στοιχεία, προκειμένου ο 

αναγνώστης να αποκτήσει μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη σχετικά με την 

λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ. 

Για την κατασκευή των πάνελ χρησιμοποιούνται δίσκοι κρυσταλλικής σιλικόνης ή 

εξελιγμένες τεχνολογίες λεπτής μεμβράνης. Αρχικά παράγονται με ειδικό εξοπλισμό 

και τεχνολογία μονοκρυσταλλικοί (Single-Si), πολυκρυσταλλικοί (Poly-Si) δίσκοι 

και ταινίες (Ribbon-Si) από σιλικόνη, οι οποίοι στην συνέχεια γίνονται τα κύτταρα 

(cells) που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των πάνελ. Στην 

συνέχεια οι παραγωγοί κυττάρων συναρμολογούν τα πάνελ ή τα δίνουν σε 

παραγωγούς με αποκλειστικό αντικείμενο την συναρμολόγηση. Ένα τυπικό μέγεθος 

πάνελ αποτελείται από ένα κύκλωμα 36 κυττάρων, τα οποία περιβάλλονται από 

γυαλί και πλαστικό, προκειμένου να προστατευθούν από το περιβάλλον. Όλο αυτό 

το σύνολο μπαίνει σε ένα πλαίσιο το οποίο περιέχει ένα σημείο συνένωσης με το 

εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα. Ένα τυπικό μέγεθος αποδοτικότητας ενός τέτοιου 

συστήματος κυμαίνεται μεταξύ 11 και 15%.   

Υπάρχουν τέσσερις τεχνολογίες λεπτής μεμβράνης, τα ονόματα των οποίων 

προκύπτουν από τα ενεργά στοιχεία των κύτταρων: cadmium telluride (CdTe), 

copper indium diselenide (CIS), άμορφης σιλικόνης – amorphous  silicon (a-Si) και 

λεπτής μεμβράνης – thin film silicon (thin film Si). Η άμορφη σιλικόνη είναι αυτή 

που στις μέρες μας είναι εμπορικά διαδεδομένη ενώ οι άλλες τρεις κερδίζουν αργά 

αλλά σταθερά έδαφος. 
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Οι μπαταρίες 

Εάν ένα μη διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει να παρέχει ενέργεια 

σύμφωνα με την ζήτηση και όχι μόνο όταν υπάρχει ηλιοφάνεια, τότε απαιτείται η 

χρήση μπαταριών για την αποθήκευση ενέργειας. Οι πλέον διαδεδομένοι τύποι 

μπαταριών είναι με ορυκτό ασβέστιο (lead – calcium) και ορυκτό αντιμόνιο (lead – 

antimony). Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μπαταρίες καδμίου – νικελίου και 

συγκεκριμένα όταν οι μπαταρίες εκτίθενται σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. 

Ανάλογα λοιπόν με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τα επιθυμητά αποτελέσματα, 

χρησιμοποιούνται και οι αντίστοιχες μπαταρίες. Ανάλογα με τις γενικότερες 

συνθήκες και την ύπαρξη εφεδρικής γεννήτριας, οι στιβάδες μπαταριών 

καθορίζονται έτσι, ώστε να παρέχεται αυτονομία από μερικές μέρες έως εβδομάδες. 

Προσαρμογή ενέργειας 

Για τον έλεγχο και την μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας στα φωτοβολταϊκά τόξα 

χρησιμοποιούνται διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές όπως: 

• Ελεγκτές φόρτισης των μπαταριών – ρυθμίζουν τους κύκλους φόρτισης 

της μπαταρίας 

• Αισθητήρες του μέγιστου σημείου ενέργειας (Maximum Power Point 

Trackers) – διατηρούν την τάση λειτουργίας των τόξων σε εκείνη την 

τιμή, όπου μεγιστοποιείται η απόδοσή του. 

• Εναλλαχτείς συνεχούς – εναλλασσόμενου ρεύματος – μετατρέπουν το 

παραγόμενο από τα φωτοβολταϊκά συνεχές ρεύμα (DC) σε εναλλασσόμενο 

(AC). 

• Ανορθωτές (rectifiers) – μετατρέπουν το εναλλασσόμενο ρεύμα που 

παράγεται από μια γεννήτρια σε συνεχές, προκειμένου να φορτιστούν οι 

μπαταρίες. 

Γεννήτριες 

Σε μη διασυνδεδεμένα συστήματα είναι συνήθως απαραίτητη η ύπαρξη μιας 

γεννήτριας πετρελαίου, η οποία να λειτουργεί ταυτόχρονα με το φωτοβολταϊκό 

σύστημα. Η παρουσία της εξαλείφει την ανάγκη μεγέθυνσης των φωτοβολταϊκών 

τόξων καθώς και την ύπαρξη μεγάλου αποθηκευτικού χώρου (μπαταριών), ώστε να 



[28] 
 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σε ενέργεια σε περιόδους χαμηλής ηλιακής 

ακτινοβολίας.  

Η εικόνα 2.3.2.1 παρουσιάζει μια τυπική δομή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. 

Εικόνα 2.3.2.1: Τυπική δομή Φωτοβολταϊκού Συστήματος 

 
Πηγή: California Energy Commission 

 

2.4 Γεωθερμία 

2.4.1 Γενικά 

Γεωθερμική είναι η φυσική ενέργεια της γης που διαρρέει από το εσωτερικό της 

προς την επιφάνεια. Η διαρροή αυτή μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: 

1. Με αγωγή από το εσωτερικό προς την επιφάνεια με ρυθμό ροής 10-100 

kW/m2. 

2. Με ρεύματα μεταφοράς που περιορίζονται όμως στις ζώνες κοντά στα όρια 

των λιθοσφαιρικών πλακών, λόγω των ηφαιστειακών και υδροθερμικών 

φαινομένων. 

Η φυσική αυτή ενέργεια είναι εκμεταλλεύσιμη με την μορφή ζεστού νερού ή ατμού 

ή μίγματός τους. 

Η γεωθερμική ενέργεια διακρίνεται σε: 
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I. Γεωθερμική ενέργεια υψηλής ενθαλπίας (> 150°C) που χρησιμοποιείται 

συνήθως για την παραγωγή ηλεκτρισμού. 

II. Γεωθερμική ενέργεια μέσης ενθαλπίας ( 80 – 150°C ) που χρησιμοποιείται 

για θέρμανση ή για ξήρανση ξυλείας και αγροτικών προϊόντων στην 

αγροτική οικονομία καθώς και μερικές φορές για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού. 

III. Γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας (25 – 80°C) που χρησιμοποιείται 

για θέρμανση χώρων, όπως θερμοκήπια και ιχθυοκαλλιέργειες.  

Η γεωθερμική ενέργεια έχει αρκετά θετικά χαρακτηριστικά, τα οποία την καθιστούν 

ανταγωνιστική απέναντι στις συμβατικές και σε μερικές ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας όπως: 

 Τον τοπικό χαρακτήρα της γεωθερμίας, γεγονός το οποίο μειώνει την ανάγκη 

για εισαγωγή καυσίμων. 

 Την ωφέλεια που παρέχει στην προστασία του περιβάλλοντος με την μείωση 

της καύσης υδρογονανθράκων. 

 Την επάρκεια σε σύγκριση με τις συμβατικές μορφές ενέργειας. 

 Την συνεχή λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής γεωθερμικής 

ενέργειας, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί από τις καιρικές συνθήκες, όπως 

συμβαίνει με άλλες εναλλακτικές μορφές ενέργειας. 

 Την έμφυτη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας. 

 Τον χαρακτηρισμό της ως αξιόπιστη και ασφαλής πηγή ενέργειας, η οποία 

δεν απαιτεί αποθήκευση ή μεταφορά.  

2.4.2 Χρήσεις Γεωθερμικής Ενέργειας 

Οι χρήσεις της γεωθερμικής ενέργειας ποικίλουν ανάλογα με την θερμοκρασία των 

γεωθερμικών ρευστών που αναβλύζουν από τις γεωθερμικές πηγές. Η εικόνα 2.4.2.1. 

παρουσιάζει τις θερμοκρασίες που επικρατούν σε διάφορα βάθη του φλοιού της Γής, 

τις οποίες εκμεταλλεύεται η συγκεκριμένη ΑΠΕ για την παραγωγή ενέργειας. 
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Εικόνα 2.4.2.1: Οι θερμοκρασίες του φλοιού της Γης  

 

Πηγή: Heating and Cooling with Geothermal Energy 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις δυνατές εφαρμογές της γεωθερμικής 

ενέργειας. 

Πίνακας 2.4.2.1: Χρήσεις γεωθερμικών ρευστών ανάλογα με την θερμοκρασία τους. 

Α
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190°C  

180°C Εξάτμιση συμπυκνωμάτων, ψύξη βιομηχανία χαρτιού 

170°C Ξήρανση γης διατομών 

160°C Ξήρανση θαλασσινών 

150°C Παραγωγή αλουμίνας με την μέθοδο Bayer 

140°C Ξήρανση οπωροκηπευτικών, κονσερβοποιία 

130°C Βιομηχανία ζάχαρης, παραγωγή αλατιού  

110°C
Ξήρανση λαχανικών, ψαριών, μαλλιού 100°C

90°C 

80°C Θέρμανση χώρων (κατοικίες, θερμοκήπια κ.α.) 

70°C Ψύξη  

60°C Εκτροφεία ζώων 

50°C Θέρμανση εδάφους, κολυμβητηρίων κ.α. 

40°C  
Πηγή : Διαχείριση ενεργειακών Πόρων 

Η παρακάτω φωτογραφία παρουσιάζει ένα παράδειγμα εφαρμογής της γεωθερμίας 

σε θερμοκήπιο στην βόρεια Ελλάδα. 
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Πηγή: Heating and Cooling with Geothermal Energy 

 

2.5 Βιομάζα 

2.5.1 Γενικά 

Ο όρος βιομάζα δεν αποτελεί ακριβή χημικό όρο και χρησιμοποιείται συνήθως για 

να δηλώσει τις εξής κατηγορίες υλικών: 

1. Υποπροϊόντα και κατάλοιπα φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής 

παραγωγής (άχυρα, φύλλα, στελέχη, κοπριά κ.α.) 

2. Παραπροϊόντα της βιομηχανικής επεξεργασίας των προϊόντων αυτών 

(φλούδες, πυρήνες, απόβλητα σφαγείων κ.α.) 

3. Αστικά απόβλητα στερεής και υγρής μορφής 

4. Προϊόντα φυσικών δασών και ειδικών φυτειών δασικού ή γεωργικού τύπου 

με στόχο την παραγωγή ενέργειας (ενεργειακές φυτείες) 

Η βιομάζα σχηματίζεται από την φωτοσυνθετική μετατροπή της ηλιακής ενέργειας 

και υπάρχει σε αφθονία στον πλανήτη μας. Μια ιδιομορφία της έγκειται στο γεγονός 

ότι οι περισσότερες μορφές της είναι κατάλοιπα της δραστηριότητας του ανθρώπου, 

γεγονός που την καθιστά έναν ενεργειακό πόρο που συμβάλλει δραστικά στην 

προστασία του περιβάλλοντος.  

2.5.2 Χαρακτηριστικά Βιομάζας 

Κάθε πηγή βιομάζας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την 

περιεκτικότητα σε νερό, την ενεργειακή της αξία, την περιεκτικότητα σε στάχτη κ.α., 
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γεγονός που προϋποθέτει την χρήση διαφορετικής τεχνολογίας για την παραγωγή 

βιοενέργειας. Αυτές οι τεχνολογίες μετατροπής χρησιμοποιούν χημικές, θερμικές ή 

και βιολογικές διαδικασίες. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις διαδρομές μετατροπής 

των διαφόρων μορφών βιομάζας σε βιοενέργεια. 

Πηγή: Boosting Bioenergy in Europe 

Η βιοενέργεια ανάλογα με την τελική της χρήση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως 

ακόλουθα:  

 Παραγωγή θερμότητας. Η καύση βιομάζας στερεής μορφής όπως για 

παράδειγμα ξύλου, αποτελεί την πρωταρχική διαδρομή παραγωγής 

βιοενέργειας παγκοσμίως, με μια συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της 

αποδοτικότητας και μείωση των ρύπων. Στην κατηγορία αυτή μπορούμε να 

εντάξουμε τα μικρής κλίμακας συστήματα θέρμανσης των κατοικιών που 

χρησιμοποιούν ξύλα για καύση. Σε μεγαλύτερη κλίμακα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην βιομηχανία όπου χρησιμοποιούνται μέθοδοι 

παραγωγής που απαιτούν την χρήση θερμότητας. 

 Ηλεκτρισμός: Η καύση που ακολουθείται από έναν κύκλο παραγωγής ατμού 

είναι η κύρια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις μέρες μας, ενώ νέες 
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τεχνολογίες έρχονται στο προσκήνιο. Επιπλέον στις εγκαταστάσεις 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπό υλοποίηση η συμπαραγωγή 

ηλεκτρισμού από άνθρακα και βιομάζα. Το βιοαέριο που προκύπτει από την 

αναερόβια χώνεψη χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε εφαρμογές 

συμπαραγωγής. Τα υγρά και στερεά υπολείμματα από την παραπάνω 

διαδικασία χρησιμοποιούνται κυρίως ως λίπασμα στις αγροτικές 

καλλιέργειες. 

 Υγρά Βιοκαύσιμα: Τα φυτικά έλαια και συγκεκριμένα οι μεθυλεστέρες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς να 

υποστούν κάποια ιδιαίτερη επεξεργασία, σε ποσοστό έως 5%, δίχως να 

χρειάζεται κάποια μετατροπή στους κινητήρες. Κάποιες μετατροπές μπορεί 

να χρειαστούν σε περίπτωση χρήσης βιοντίζελ σε ποσοστό 100%, ενώ η 

χρήση του διευρύνεται συνεχώς στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

 Η παραγωγή αιθανόλης προέρχεται από την καύση ακατέργαστων, 

βασισμένων σε γλυκαντικές πρώτες ύλες, υλικών, η οποία ακολουθείται από 

διύλιση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε βενζινοκινητήρες σε 

ποσοστό έως 10%. Υγρά βιοκαύσιμα μπορούν επίσης να παραχθούν από 

υποβαθμισμένο (ungraded) βιοαέριο. 

Για την αποτελεσματική χρήση της βιοενέργειας θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ 

όψιν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. 

Μειονεκτήματα: 

 Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενέργεια. 

 Πιθανός ανταγωνισμός για την εκμετάλλευση των ίδιων πρώτων υλών με 

άλλα προϊόντα όπως το χαρτί 

 Σε γενικές γραμμές το κόστος επένδυσης για την μετατροπή της βιομάζας 

σε βιοενέργεια είναι μεγαλύτερο από εκείνο που απαιτείται για την 

μετατροπή των ορυκτών καυσίμων 

Πλεονεκτήματα: 

 Δυνατότητα ευρείας διάδοσης στην Ευρώπη. 

 Συνεισφορά στην ασφάλεια της ενεργειακής επάρκειας. 
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 Το κόστος του τελικού προϊόντος που προέρχεται από την βιομάζα είναι 

συνήθως φθηνότερο από εκείνο των ορυκτών καυσίμων. 

 Η βιομάζα ως πρώτη ύλη μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί σε μεγάλες 

ποσότητες και να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες σε ενέργεια. 

 Δημιουργία θέσεων εργασίας κυρίως στην επαρχεία. 

 Η ανάπτυξη τεχνολογιών και τεχνογνωσίας προσφέρουν καλές ευκαιρίες για 

την εξαγωγή τεχνολογίας. 

 Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων βλαβερών αερίων. 

 

2.6 Υδροηλεκτρική Ενέργεια 

2.6.1 Γενικά 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελεί μια από τις πλέον ώριμες εναλλακτικές μορφές 

ενέργειας, παρέχοντας περισσότερο από το 19% της παγκόσμιας κατανάλωσης 

ενέργειας, τόσο από μικρούς, όσο και από μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. 

Χώρες όπως οι Η.Π.Α., η Βραζιλία, ο Καναδάς, παράγουν ενέργεια κατά κύριο λόγο 

από μεγάλες υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ενώ υπάρχουν πολλές άλλες 

παγκοσμίως, μεταξύ αυτών και η χώρα μας, οι οποίες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια 

από μικρές εγκαταστάσεις. Η διάκριση ανάμεσα σε μικρά υδροηλεκτρικά 

συγκροτήματα και σε μεγάλα γίνεται σε όρους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

συγκεκριμένα: μεγάλα θεωρούνται αυτά που έχουν παραγωγική δυναμικότητα 

μεγαλύτερη των 50MW, ενώ μικρά εκείνα που έχουν παραγωγική δυναμικότητα από 

1 MW – 50 MW. Συχνά συναντάμε στην βιβλιογραφία και τους όρους «μίνι» και 

«Μίκρο», οι οποίοι προσδιορίζουν μονάδες παραγωγικής δυναμικότητας μικρότερης 

του 1MW. 

2.6.2 Περιγραφή των Υδροηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

Ένας υδροηλεκτρικός σταθμός αποτελείται από δυο βασικά στοιχεία: τα δομικά και 

τεχνικά έργα και τον ηλεκτρικό και μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Τεχνικά έργα: Τα κύρια τεχνικά έργα είναι η κατασκευή του φράγματος, των 

περασμάτων του νερού και του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο. Σκοπός του φράγματος είναι να κατευθύνει την ροή 

του νερού προς ένα κανάλι, ένα τούνελ, έναν αγωγό νερού ή το σημείο εισαγωγής 
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της τουρμπίνας. Στη συνέχεια το νερό περνάει μέσω της τουρμπίνας, την οποία κινεί, 

δημιουργώντας έτσι αρκετή δύναμη προκειμένου να παραχθεί ενέργεια μέσω μιας 

γεννήτριας, ενώ το νερό επιστρέφει στο ποτάμι μέσω ενός καναλιού διαφυγής. Σε 

γενικές γραμμές οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατασκευάζονται σε ποταμούς με 

αρκετή ροή νερού όπου δεν υπάρχει ανάγκη δημιουργίας επιπλέον έργων για την  

αποθήκευση του. Τα υλικά κατασκευής των έργων αυτών είναι κυρίως μπετόν, ξύλο 

και τούβλα.  

Σχέδιο 2.6.2.1: Δομή μιας υδροηλεκτρικής εγκατάστασης 

 

Πηγή: Retscreen – Small Hydro Project analysis 

 

Τα σημεία από τα οποία περνάει το νερό σε μια υδροηλεκτρική εγκατάσταση 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Το σημείο εισαγωγής του νερού, το οποίο περιλαμβάνει φίλτρα που 

εμποδίζουν τυχόν σκουπίδια να εισέλθουν στο κύκλωμα, μια πύλη και μια 

είσοδο σε ένα κανάλι, έναν αγωγό ή κατευθείαν στην τουρμπίνα, ανάλογα με 

την εγκατάσταση. Το σημείο εισαγωγής του νερού είναι κατά κύριο λόγο 

κατασκευασμένο από μπετόν, τα φίλτρα από ατσάλι και η πύλη από ατσάλι ή 

ξύλο. 

 Ένα κανάλι, τούνελ και/ή έναν αγωγό, τα οποία μεταφέρουν το νερό στο 

σημείο που βρίσκεται ο σταθμός παραγωγής και χρησιμοποιούνται κυρίως σε 
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εγκαταστάσεις όπου ο τελευταίος βρίσκεται σε απόσταση από το φράγμα. 

Για την κατασκευή των παραπάνω γίνονται συνήθως κάποιες εκσκαφές και 

στην συνέχεια χρησιμοποιούνται μπετόν και ατσάλι για την τελική 

διαμόρφωσή τους. 

 Την είσοδο και έξοδο στην τουρμπίνα, οι οποίες περιλαμβάνουν θυρίδες και 

πύλες οι οποίες είναι απαραίτητες για τον καθορισμό της ροής του νερού 

καθώς και για τον αποκλεισμό της τουρμπίνας σε περίπτωση συντήρησης. Τα 

παραπάνω μέρη κατασκευάζονται κυρίως από ατσάλι ή σίδερο. 

 Ένα κανάλι διαφυγής, απ’ όπου επιστρέφει το νερό στο ποτάμι και το οποίο 

δημιουργείται με εκσκαφή καναλιού. 

Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας περιλαμβάνει τις τουρμπίνες και τα περισσότερα 

μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη της εγκατάστασης όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα. 

Ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός 

εξοπλισμός: Τα κύρια ηλεκτρολογικά και 

μηχανολογικά μέρη μιας υδροηλεκτρικής 

εγκατάστασης είναι οι τουρμπίνες και οι 

γεννήτριες. Η διπλανή εικόνα δείχνει μια 

τουρμπίνα τύπου αντίδρασης (reaction type 

turbine) και συγκεκριμένα την Francis, οι 

οποίες χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε 

μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις, δηλαδή σε 

εκείνες που το μέτωπο επαφής με το νερό 

δεν είναι μεγάλο. Σε τέτοιου τύπου τουρμπίνες ο «τροχός» είναι πλήρως βυθισμένος 

στο νερό. Αντίθετα σε εγκαταστάσεις μεγάλου μεγέθους – όπου το μέτωπο επαφής 

με το νερό είναι μεγάλο – χρησιμοποιούνται τουρμπίνες ορμής (impulse turbines) οι 

οποίες λειτουργούν με τον αέρα που δημιουργεί μια έντονη ροή νερού. Τέτοιου 

τύπου τουρμπίνες είναι οι Pelton μια εκ των οποίων φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Υπάρχουν δυο τύποι γεννη-

τριών που χρησιμοποιούνται 

στις υδροηλεκτρικές εγκατα-

στάσεις: οι σύγχρονες 

(Synchronous) και οι επα-

γωγικές (Induction). Οι πρώτες 

μπορούν να λειτουργήσουν και 

αυτόνομα ενώ αντίθετα οι 

δεύτερες θα πρέπει να 

λειτουργούν σε συνεργασία με 

άλλες γεννήτριες. Οι σύγχρονες είναι αυτές που χρησιμοποιούνται ως κύρια πηγή 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επαγωγικές με παραγωγική δυναμικότητα 

λιγότερο από 500kW, ενδείκνυνται περισσότερο για μικρές υδροηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις. 

Άλλα μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη μιας εγκατάστασης παραγωγής 

υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

- Ενισχυτές ταχύτητας, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της 

ιδανικής ταχύτητας περιστροφής της τουρμπίνας σε σχέση με την γεννήτρια. 

- Βαλβίδες διακοπής του νερού για τις τουρμπίνες. 

- Πύλες και στοιχεία ελέγχου για την παράκαμψη του ποταμού. 

- Υδραυλικό σύστημα ελέγχου των τουρμπινών και των βαλβίδων. 

- Σύστημα προστασίας και ελέγχου του ηλεκτρικού συστήματος. 

- Εναλλαχτείς για την μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας. 

- Συστήματα ψύξης και λίπανσης. 

- Σύστημα εξαερισμού 

- Εφεδρικό σύστημα παροχής ενέργειας. 

- Σύστημα τηλεπικοινωνιών 

- Συστήματα πρόληψης πυρκαγιάς 

- Σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  
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3. Η διαχρονική εξέλιξη της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών στην 

Ευρώπη και την Ελλάδα 

3.1 Εισαγωγή 

Η Δυτική Ευρώπη αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας μετά την βόρεια Αμερική και την Νοτιοανατολική Ασία. Η Ευρώπη έχει 

ένα ηλεκτρικό σύστημα το οποίο εξαρτάται λιγότερο από την χρήση 

υδρογονανθράκων (49,5% σε σχέση με 65% της Β. Αμερικής και 76% της 

Ανατολικής και Ν.Α Ασίας). Στον αντίποδα, ο πυρηνικός της τομέας είναι 

περισσότερο ανεπτυγμένος (29,8%) με επίπεδο παραγωγής το 2004 λίγο υψηλότερο 

από εκείνο της Β. Αμερικής (983,1 TWh έναντι 903,8). Η Υδροηλεκτρική ενέργεια 

αποτελεί για την Ευρώπη την τρίτη μεγαλύτερη πηγή παραγωγής ηλεκτρισμού. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τα τελευταία 20 χρόνια δράσεις περιορισμού 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ με διάφορες οδηγίες προς τα Κράτη – 

Μέλη επιδιώκει την συμμόρφωση σε κάποιους κανόνες και την στροφή τους στην 

παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Οδηγία 

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

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

ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την Πράσινη 

Βίβλο της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2000, «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική 

για τη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού» και την 2002/358/ΕΚ Απόφαση του 

Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων 

Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών 

δεσμεύσεων. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια ανάλυση της διαχρονικής 

τάσης στην χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο 

και σε τοπικό (Ελλάδα). Έτσι αφού κάνουμε μια γενική αναφορά στην χρήση των 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, θα επικεντρώσουμε στην συνέχεια 

την προσοχή μας στο τι συμβαίνει χώρα μας. 
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3.2 Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ) από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων και των 10 

χωρών που έγιναν μέλη το 2004. Το 2004, η Ε.Ε. παρήγαγε περισσότερο από το μισό 

(53,9%) της ηλεκτρικής της ενέργειας από πηγές υδρογονανθράκων. Σημαντικό είναι 

επίσης το μερίδιο 

παραγωγής της 

πυρηνικής ενέρ-

γειας (31,1%), το 

οποίο έχει προ-

έλθει από την 

ανάγκη για το όσο 

το δυνατόν μικρό-

τερη ενεργειακή εξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες. Η συγκεκριμένη μορφή 

ενέργειας κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο σε 5 χώρες της Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην 

Λιθουανία (81,2%) στην Γαλλία (78,4%), στο Βέλγιο (55,8%), στην Σλοβακία 

(55%) και στην Σουηδία (50,1%).  

Ένας άλλος εναλλακτικός τρόπος μείωσης της εξάρτησης από τους 

υδρογονάνθρακες είναι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες κατέχουν 

ένα μεγάλο μερίδιο σε χώρες όπως η Λετονία (68,2%) και η Αυστρία (66%). Οι 

χώρες αυτές αντι-

προσωπεύουν το 

14,4% της παρα-

γωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας στην 

Ε.Ε. Η υδραυλική 

ενέργεια (10,6%) 

είναι ο κύριος 

τομέας ανάμεσά τους και ακολουθείται από την βιομάζα με παραγωγή 58,7 TWh, 

την αιολική ενέργεια με 56,8 TWh, την γεωθερμία με 5,5 TWh και την ηλιακή 

ενέργεια με 650 GWh. 

ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ 2004

Γεωθερμία  0,20%

Άνεμος 1,80%

Βιομάζα & Απόβλητα 2,40%

Ηλιακή 0,02%

Υδραυλική 10,60%

Πυρηνική 31,10%

Υδρογανάνθρακες 53,90%

ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟ 2004

Γεωθερμία 1,2%

Άνεμος 12,4%

Βιομάζα 12,9%

Ηλιακή 0,14%

Υδραυλική 73,3%
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ΜΕΣΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1994 ‐ 2004

Γεωθερμία 4,9%

Άνεμος 34,7%

Βιομάζα και απόβλητα 10,8%

Ηλιακή 30,7%

Υδραυλική 0,1%

Πυρηνική 1,6%

Υδρογονάνθρακες 2,4%

Παρόλο που μπορεί κανείς να παρατηρήσει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 

χώρες – μέλη, όπως στη χρήση πυρηνικής ενέργειας ή ΑΠΕ, μπορούν να 

παρατηρηθούν συγκεκριμένες κοινές τάσεις. Η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρισμού 

παρατηρήθηκε για την περίοδο που εξετάζουμε σε ποσοστό 2,2% ανά έτος. Όλοι οι 

τομείς ενέργειας (τόσο οι ανανεώσιμοι όσο και οι μη) συνεισέφεραν σ’ αυτήν την 

αύξηση με εξαίρεση την υδροηλεκτρική, η οποία παρουσίασε διακυμάνσεις ανάλογα 

με τις ετήσιες βροχοπτώσεις. Σε όρους παραγωγής, τα ορυκτά καύσιμα ωφελήθηκαν 

περισσότερο από την ανάπτυξη της Ευρώπης (+ 355.4 TWh, δηλαδή ένας ετήσιος 

ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 2,4%)  και ακολούθησε η πυρηνική ενέργεια (+ 

144.3 TWh, μια αύξηση 1,6% ανά έτος). 

Η ανάπτυξη στις διαφορετικές ανανεώσιμες πηγές ήταν ιδιαίτερα δυναμική. Η 

αιολική ενέργεια ανήλθε σε αξιοσημείωτο βαθμό κατά την διάρκεια των 11 χρόνων, 

πολλαπλασιάζοντας το επίπεδο παραγωγής κατά 19,6 φορές (+53.9 TWh, δηλαδή 

ένας μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης κατά 34,7 %). Η ανάπτυξη της παραγωγής 

ηλεκτρισμού από βιομάζα, η οποία προωθήθηκε από την εξέλιξη της συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού – θερμότητας στις χώρες της βόρειας Ευρώπης, ήταν επίσης 

αξιοσημείωτη (+ 39.6 TWh, δηλαδή μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 11,9%). Η 

αύξηση των κινήτρων σε σχέση με την ηλιακή ενέργεια σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. 

( προνομιακές τιμές αγοράς, επιδοτούμενα δάνεια, φοροαπαλλαγές κ.α.), έχουν 

αρχίσει να διαφαίνονται στην παραγωγή. Η ενέργεια από φωτοβολταϊκά ουσιαστικά 

δεν υπήρχε πριν το 1994, ενώ το 2004 το ύψος παραγωγής έφτασε τις 650 GWh. Η 

συνάθροιση φωτοβολταϊκών πάρκων μεγαλύτερων του 1MWp στην Γερμανία (χάρη 
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κυρίως στην υψηλή τιμή αγοράς) και στην επικείμενη σύνδεση της ηλιο-

θερμοδυναμικής εγκατάστασης (50 MW) της Andasol στην Ισπανία, επιτρέπει στην 

ηλιακή ενέργεια να διατηρήσει έναν πολύ υψηλό ρυθμό ανάπτυξης (έναν μέσο όρο 

+30,7% ανά έτος μεταξύ 1994 και 2004). Ο πίνακας 3.2.1 δείχνει την μεταβολή στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε πηγή από το 1994 έως το 2004.  

Πίνακας 3.2.1: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 1994 - 2004 

Πηγή: Worldwide electricity production from renewable energy sources 

Αυτή η δημοτικότητα που έχει αποκτήσει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, δεν διαφαίνεται να μειώνεται στα επόμενα χρόνια. Θα ωφεληθεί 

από τα προγράμματα υποστήριξης της λεγόμενης «πράσινης» ενέργειας, που 

εφαρμόζεται από τα κράτη – μέλη, με απώτερο σκοπό το 21% της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα μέχρι το 2010 να προέρχεται από πηγές 

φιλικές προς το περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος στόχος, βέβαια, έχει αναθεωρηθεί 

προς τα κάτω, προκειμένου να μπορέσουν  τα 10 νέα κράτη – μέλη να 

ακολουθήσουν την οδηγία στην οποία περιέχεται.  
 

 

 

 

TWh 1994 2001 2002 2003 2004 ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
1994-2004 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
2003-2004 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 3,5 4,6 4,8 5,5 5,5 4,9% 1,6% 

ΑΝΕΜΟΣ 2,9 26,8 36,4 44,4 56,8 34,7% 27,9% 
ΒΙΟΜΑΖΑ & 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
(μερίδιο βιομάζας) 

27,1 
19,1 

52,0 
36,8 

58,8 
43,3 

64,2 
48,1 

75,6 
58,7 

10,8% 
11,9% 

17,7% 
22,1% 

ΗΛΙΑΚΗ 0,045 0,207 0,298 0,475 0,650 30,7% 36,9% 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 331,0 384,2 328,5 323,9 334,8 0,1% 3,3% 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 842,9 954,0 964,5 973,7 987,2 1,6% 1,4% 

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 1354,4 1585,6 1626,1 1704,0 1709,8 2,4% 0,3% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 356,4 452,7 413,3 422,4 456,5 2,5% 8,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 2205,3 2554,7 2606,0 2693,8 2713,8 2,1% 0,7% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2561,8 3007,4 3019,3 3116,2 3170,3 2,2% 1,7% 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 13,9% 15,1% 13,7% 13,6% 14,4%   



 

3.

3.

Μ

επ

υι

τη

αξ

δη

τι

ει

Το

M

εν

πο

υπ

Ο

σχ

Σχ

Πη

.3 Καταγρα

της χώρ

3.1 Γενική 

Μετά από τ

πιδράσεις 

ιοθετήθηκαν

ης χώρας α

ξιοποίηση τ

ημιουργία έ

ς γειτονικές

ισαγωγή του

ο 2003 η ακ

Mtoe (Σχήμα

νώ ο λιγνίτ

οσοστό του

πόλοιπο 5.1

 λιγνίτης εί

χεδόν στην 

χήμα 3.3.1.1: Α

ηγή: 3η Εθνική

αφή των εφ

ας 

εικόνα του Ε

τις δύο πε

τους στην

ν είχαν στό

από το πε

των εγχώριω

έργων υποδ

ς χώρες κα

υ φυσικού α

καθάριστη ε

α 3.3.1.1). 

ης και μικρ

υ φυσικού 

%.  

ίναι η κύρια

ηλεκτροπα

Ακαθάριστη ε

ή Έκθεση για 

φαρμογών 

Ελληνικού Ε

ετρελαϊκές 

ν Ελληνική

όχο τη μείω

ετρέλαιο. Β

ων πηγών ε

ομής για τη

αι, τέλος, η 

αερίου.  

εγχώρια κατ

Το μεγαλύτ

ρές ποσότη

αερίου ήτα

α εγχώρια π

ραγωγή. Έτ

εγχώρια καταν

το επίπεδο δι

[42] 

ΑΠΕ και 

Ενεργειακού

κρίσεις τη

ή οικονομ

ωση της εξά

Βασικό στο

ενέργειας όπ

ην παραγωγ

διαφοροποί

τανάλωση ε

τερο ποσοσ

ητες εισαγό

αν 6.6% κα

πηγή ενέργε

τσι λοιπόν τ

νάλωση ενέργ

ιείσδυσης των

συμμετοχή

ύ Τομέα 

ης δεκαετία

μία, οι εν

άρτησης το

οιχείο αυτώ

πως ο λιγνίτ

γή ηλεκτρισ

ίηση της πρ

ενέργειας σ

στό (57%) 

μενου άνθρ

αι οι ανανεώ

ειας και χρη

το πετρέλαιο

γειας 

ν ΑΠΕ στην Ε

ή στο ενεργ

ας του εβδ

νεργειακές 

ου ενεργειακ

ών των πολ

της και το υ

σμού και τη

ροσφοράς ε

στην Ελλάδα

καλύφθηκε

ρακα κάλυψ

ώσιμες πηγ

ησιμοποιείτ

ο και ο λιγν

Ελλάδα 

γειακό σύσ

δομήντα κα

πολιτικές 

κού συστήμ

λιτικών ήτ

υδροδυναμι

η διασύνδεσ

ενέργειας μ

α έφτασε τα

ε από πετρέ

ψαν το 31%

γές ενέργεια

ται αποκλεισ

νίτης καλύπτ

στημα    

αι τις 

που 

ματος 

ταν η 

ικό, η 

ση με 

με την 

α 30.7 

έλαιο, 

%. Το 

ας το 

στικά 

τουν  



[43] 
 

περίπου το 90% της συνολικής ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας, η οποία 

παρουσιάζει μια σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Το φυσικό αέριο 

πρωτοεμφανίσθηκε το 1997 και οι ΑΠΕ άρχισαν να εμφανίζονται σαν υπολογίσιμη 

πηγή παραγωγής ηλεκτρισμού στο τέλος της δεκαετίας του ‘90. Η ενεργειακή 

εξάρτηση της χώρας ήταν 66.4% το 2003, κυρίως λόγω των εισαγωγών του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου.  

Το 2003 στην τελική κατανάλωση ενέργειας, τα πετρελαιοειδή καλύπτουν το 70% ο 

ηλεκτρισμός το 20% ενώ μικρότερα ποσοστά καλύπτουν ο άνθρακας στη 

βιομηχανία 2.5% οι ΑΠΕ 5% και το φυσικό αέριο 2.5%. 

Ο τομέας των μεταφορών καλύπτει το 38% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, 

είναι ο τομέας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση και παρουσιάζει σταθερή αύξηση. Το 

ποσοστό του οικιακού τομέα έχει αυξηθεί σημαντικά από το 1995. Ο τριτογενής 

τομέας παρουσιάζει επίσης μια σταθερή αύξηση της κατανάλωσης, ενώ η 

βιομηχανία παρουσιάζει μια σταθερή κατανάλωση τα τελευταία χρόνια. (Σχήμα 

3.3.1.2) 

Σχήμα 3.3.1.2: Τελική κατανάλωση ενέργειας

 

Πηγή: 3η Εθνική Έκθεση για το επίπεδο διείσδυσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το 2002 η κατά κεφαλήν ακαθάριστη κατανάλωση 

ενέργειας στην Ελλάδα ήταν 2.71 toe ανά κάτοικο και ήταν από τις χαμηλότερες 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 όπου το Λουξεμβούργο και η Φινλανδία κατείχαν 

τις πρώτες θέσεις με 8.96 και 6.76 toe ανά κάτοικο αντίστοιχα. 
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3.3.2. Ο Τομέας Ηλεκτρισμού στην Ελλάδα 

Από το 1950 η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, είχε το μονοπώλιο στην 

παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, Το ελληνικό ηλεκτρικό 

σύστημα αναπτύχθηκε κυρίως μετά το 1960, με στόχο την εκμετάλλευση των 

εγχώριων πηγών ενέργειας. Έτσι η ζήτηση στο διασυνδεδεμένο σύστημα της 

ηπειρωτικής χώρας καλύφθηκε από λιγνιτικούς σταθμούς και υδροηλεκτρικά έργα, 

ενώ στα συστήματα των νησιών από αυτόνομες πετρελαϊκές μονάδες και πρόσφατα 

από αιολικά πάρκα, λόγω του κόστους της διασύνδεσης. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 

3.3.2.1 το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από το λιγνίτη, 

ενώ η ουσιαστική συμμετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή ξεκίνησε 

το 1998. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ηλεκτρικού συστήματος ήταν 12.2 

GW το 2003, 40% της οποίας αντιστοιχεί σε λιγνιτικούς σταθμούς και κατά 

συνέπεια το μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από αυτούς. 

Η συστηματική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων λιγνίτη στη Βόρεια Ελλάδα και 

στην Πελοπόννησο ήταν η κύρια προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής μετά τις 

κρίσεις του πετρελαίου. Στην Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν 17 μονάδες με 

εγκατεστημένη ισχύ 4108 MW ενώ στην Πελοπόννησο υπάρχουν 4 μονάδες με 

εγκατεστημένη ισχύ 850 MW.  

Σχήμα 3.3.2.1: Ηλεκτροπαραγωγή ανά καύσιμο. 

 
Πηγή: 3η Εθνική Έκθεση για το επίπεδο διείσδυσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα 
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Οι λιγνιτικοί σταθμοί αποτελούν το 40% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, οι 

πετρελαϊκοί σταθμοί το 19%, οι σταθμοί φυσικού αερίου το 13%, οι υδροηλεκτρικοί 

το 25% και τα αιολικά πάρκα το 2.3%. 

Για το έτος 2003 η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 53.6 TWh, από τις 

οποίες το 59.3% ήταν από λιγνίτη, το 14.2% από πετρελαϊκά προϊόντα, το 14.5% 

από φυσικό αέριο, το 10% από υδροηλεκτρικά και το 2% από αιολικά. 

Ταυτόχρονα, υπάρχουν στη χώρα 220 MW μονάδων συμπαραγωγής, που ανήκουν 

σε ιδιώτες αυτοπαραγωγούς. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται σε μεγάλες 

βιομηχανικές μονάδες και αναμένεται ότι τα επόμενα χρόνια η εγκατεστημένη ισχύς 

της συμπαραγωγής θα αυξηθεί αρκετά, λόγω της εισαγωγής του φυσικού αερίου. 

Η εξέλιξη της παραγωγής των μονάδων συμπαραγωγής στη βιομηχανία τα τελευταία 

χρόνια φαίνεται στο σχήμα 3.3.3.2. 

Σχήμα 3.3.3.2: Παραγωγή ηλεκτρισμού από ιδιωτικές μονάδες ΣΗΘ. 

Πηγή: 3η Εθνική Έκθεση για το επίπεδο διείσδυσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα 

 

3.3.3 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Την τελευταία δεκαετία παρουσιάστηκε σημαντική δραστηριότητα σχετικά με 

επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Ο λόγος είναι η συνδυασμένη επίδραση 

των ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης και νομοθεσίας με το σημαντικό 

διαθέσιμο δυναμικό ΑΠΕ στη χώρα. Η αρχική ώθηση δόθηκε από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα για την Ενέργεια (ΕΠΕ) και τον Αναπτυξιακό Νόμο με αποτέλεσμα στο 
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τέλος του 2004 να είναι εγκατεστημένα 430 MW αιολικά, 80 MW μικρά 

υδροηλεκτρικά και 23 MWe σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής από βιομάζα και 

βιοαέριο. 

Μετά την περάτωση του ΕΠΕ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας 

ξεκίνησε το 2000 με συνολικό προϋπολογισμό για ΑΠΕ, συμπαραγωγή και 

εξοικονόμηση, 1060 εκατ. ευρώ.  

Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά εμπόδια στην ευρεία διείσδυση των ΑΠΕ στη 

ηλεκτροπαραγωγή είναι η ικανότητα του δικτύου μεταφοράς στις περιοχές υψηλού 

δυναμικού. Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπονται έργα για την αύξηση της 

δυναμικότητας των γραμμών μεταφοράς καθώς και εξέταση της δυνατότητας 

διασύνδεσης κάποιων νησιών στο ηπειρωτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2001/77/ΕΚ η Ελλάδα, μέχρι το 2010, θα πρέπει να αυξήσει την συνεισφορά 

των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή σε 14% χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά και σε 

20.1% συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών. 

3.3.4. Εξοικονόμηση ενέργειας 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του Ελληνικού ενεργειακού συστήματος είναι η 

συνεχής αύξηση της έντασης πρωτογενούς και τελικής ενέργειας τις τελευταίες 

δεκαετίες. Η ενεργειακή ένταση στον βιομηχανικό τομέα είναι χαμηλή συγκριτικά 

με τις αντίστοιχες των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, λόγω της μορφής του 

βιομηχανικού τομέα. Η ενεργειακή ένταση στα κτίρια είναι χαμηλότερη από τον 

Ευρωπαϊκό μέσον όρο απεικονίζοντας το ήπιο κλίμα της χώρας, αλλά αναμένεται να 

αυξηθεί σαν αποτέλεσμα της αύξησης των εισοδημάτων του πληθυσμού, της 

αύξησης του επιπέδου ζωής και του φορτίου των κλιματιστικών μονάδων. Τέλος, η 

ενεργειακή ένταση των μεταφορών είναι από τις μεγαλύτερες στη Ευρώπη, κυρίως 

λόγω του μεγάλου ποσοστού των οδικών μεταφορών (73% της κατανάλωσης για 

μεταφορές το 2003). 

Υιοθετώντας την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές 

αποφάσεις καθιέρωσαν το νομικό πλαίσιο για τη σήμανση των οικιακών συσκευών. 

Το πλαίσιο για ενεργειακούς κανονισμούς που αφορούν σε κτίρια και καυστήρες 

βρίσκεται σε φάση τελικής επεξεργασίας. Επίσης υιοθετήθηκαν μέτρα στις 

μεταφορές ώστε αφενός να ανανεωθεί ο παλαιωμένος στόλος των ιδιωτικών 
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αυτοκινήτων αφετέρου να βελτιωθούν το οδικό δίκτυο και οι δημόσιες μεταφορές. 

Τέλος το ΕΠΕ χρηματοδότησε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, συμπαραγωγής και 

υποκατάστασης καυσίμου που εκτιμάται ότι οδήγησαν σε εξοικονόμηση 160 ktoe 

ανά έτος. 

3.3.5. Ανάλυση της  εγκατάστασης των ΑΠΕ στην Ελλάδα 

Η συνεισφορά των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας, είναι της τάξης του 

5% σε επίπεδο συνολικής διάθεσης πρωτογενούς ενέργειας και της τάξης του 13-

14% σε επίπεδο εγχώριας παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας. Η ηλεκτροπαραγωγή 

από ΑΠΕ στην Ελλάδα, αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια και είναι της 

τάξης του 1.5-2% της συνολικής ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αφορά κυρίως σε Αιολικά και Μικρά Υδροηλεκτρικά, σε ένα μικρό βαθμό την 

Βιομάζα ενώ σύντομα αναμένεται και η συνεισφορά της Γεωθερμίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα μεγάλα Υδροηλεκτρικά (εξαιρώντας την παραγωγή από άντληση) η 

ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ είναι στα επίπεδα του 8-9%. H παραγωγή θερμικής 

ενέργειας από ΑΠΕ προέρχεται κυρίως από ενεργητικά ηλιακά, θερμικές χρήσεις της 

βιομάζας και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Η μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας 

ηλιακών συλλεκτών κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει την Ελλάδα στη 

δεύτερη θέση σε εγκατεστημένη επιφάνεια συλλεκτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 

παραγωγή θερμότητας όμως από βιομάζα προέρχεται κυρίως είτε από καύση μη 

εμπορικής βιομάζας (δωρεάν δασικά υπολείμματα, αγροτικά υπολείμματα, 

κλαδοδέματα, κλπ.) είτε από υπολείμματα βιομάζας σε βιομηχανικές μονάδες 

κατεργασίας ξύλου, τροφίμων, βάμβακος, κλπ. όπου και χρησιμοποιείται για ίδιες 

ανάγκες. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Ελληνική αγορά θερμότητας από ΑΠΕ 

είναι σε στάδιο εκκίνησης. Η χρήση των βιοκαυσίμων στην Ελλάδα είναι επίσης σε 

φάση εκκίνησης και υπάρχει μελέτη υπό διαμόρφωση για να προκύψει ο 

προγραμματισμός της διείσδυσής τους. Αυτή τη στιγμή είναι υπό κατασκευή δύο 

μονάδες παραγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΝ.  

Η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ήταν 3550 MW 

στο τέλος του 2004, όταν η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ελληνικού 

Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής ήταν περίπου 12000 MW.  
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Πίνακας 3.3.5.1: Ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών 

         MW 
ΑΠΕ-Τεχνολογία 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Υδροηλεκτρική 
Ενέργεια 2523 2522 2728 2856 2959 3072 3076 3078 3079 3096

   Εκ των οποίων  
   αντλητικά  
   συστήματα 

315 315 520 615 615 699 699 699 699 699

   Υ/Η -1 MW 3 3 4 5 8 14 15 17 19 19
   Υ/Η 1-10 MW 39 39 39 40 42 42 45 45 50 61
   Υ/Η 10+MW 2166 2165 2165 2197 2294 2317 2317 2317 2311 2317
Γεωθερμία 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Φωτοβολταϊκά 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Αιολική Ενέργεια 27 27 27 38 109 226 270 287 371 430
Βιοαέριο 0 0 0 0 0 1 22 22 22 23
Ηλιακοί 
Συλλέκτες  
(1000 m2) 

2101 2168 2228 2381 2440 2941 2992 3050 3140 3220

Σύνολο 2552 2551 2757 2896 3068 3299 3369 3388 3473 3550
 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.3.5.1, η συνέπεια των μέτρων οικονομικής 

υποστήριξης και στην ουσία του ΕΠΕ και του Αναπτυξιακού Νόμου είναι η σταθερά 

αυξανόμενη εξέλιξη που είχαν τα Αιολικά, τα Μικρά Υδροηλεκτρικά και το 

Βιοαέριο. Ειδικότερα τα 27 MW των Αιολικών Πάρκων της ΔΕΗ το 1997, έφθασαν 

τα 430 MW με άδεια λειτουργίας στο τέλος του 2004, με άλλα 50 MW να 

βρίσκονται σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας. Τα Μικρά Υδροηλεκτρικά έφθασαν 

τα 80 MW στο τέλος του 2004 από τα 43 MW της ΔΕΗ το 1997. Τέλος, οι 

εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και συμπαραγωγής από βιοαέριο (κυρίως στα 

Λιόσια και την Ψυτάλλεια) έχουν ηλεκτρική ισχύ 23 MW. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ το 2003 έφθασε τις 6.5 TWh περίπου 

και προήλθε κατά 83% από υδροηλεκτρικούς σταθμούς (5332 MWh), κατά 16 % 

από αιολικά πάρκα (1021 MWh), 105 MWh (1.6 %) παρήχθησαν από βιομάζα ενώ 

υπήρχε και μία πολύ μικρή παραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς (βλ. Πίνακα 

3.3.5.2). 

Πίνακας 3.3.5.2: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 

     GWh
ΑΠΕ Τεχνολογία   1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Υδροηλεκτρική 
Ενέργεια 2222 2379 2762 3782 4504 4096 3866 4829 4111 2725 3463 5332

   Υ/Η -1 MW 5 5 8 7 7 11 8 9 26 40 58 76
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Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
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   Υ/Η 1-10 MW 43 77 96 89 119 138 138 160 140 95 92 169
    Υ/Η 10+MW 2174 2297 2589 3434 4222 3733 3572 4423 3527 1962 2650 4521
Αιολική 
Ενέργεια 8 47 37 34 38 36 70 162 451 756 651 1021

Βιοαέριο 2 2 1 0 0 0 0 1 0 79 126 105
Φωτοβολταϊκά 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5 0.6
Σύνολο 2232 2428 2800 3816 4542 4132 3936 4992 4562 3560 4240 6459
 

Η ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας την ίδια χρονιά ήταν 60 TWh. Η 

εξέλιξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ φαίνεται στα Σχήματα 

3.3.5.1 και 3.3.5.2.  

Σχήμα 3.3.5.1: Συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.3.5.2.: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς μεγάλα Υ/Η 
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Για το 2003 η συνολική πρωτογενής παραγωγή θερμότητας ήταν 44018 TJ (Πίνακας 

3.3.5.3) προερχόμενη κατά 86% από βιομάζα και κατά 10% από ηλιακή ενέργεια.  

Πίνακας 3.3.5.3: Πρωτογενής παραγωγή θερμικής ενέργειας 

        TJ 
ΑΠΕ-Τεχνολογία 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Βιομάζα 37556 38008 38125 37960 38127 39547 39257 39670 38075
   στον Οικιακό   
   τομέα 29393 29393 29393 29393 29393 29393 29393 29393 29393

   στη  
   Βιομηχανία 8163 8615 8732 8567 8734 10154 9864 10277 8682

Ηλιακή 
Ενέργεια 3442 3588 3737 3903 4045 4138 4201 4260 4388

Βιοαέριο 30 27 28 37 53 52 1371 2029 1507
Γεωθερμία 115 115 98 105 88 67 95 56 48
Σύνολο 41143 41738 41988 42005 42313 43804 44924 46015 44018

 

Η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από ΑΠΕ (Πίνακας 3.3.5.4) το 2003 ήταν 1598 

Mtoe, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με τα 1.2 Mtoe που μετρήθηκαν στις αρχές της 

δεκαετίας του 90. Εξ’ αυτών 700 ktoe οφείλονται στην χρήση μη εμπορικής 

βιομάζας στα νοικοκυριά, 200 ktoe στην χρήση βιομάζας στη βιομηχανία για ίδιες 

ανάγκες (ποσοστό της βιομάζας 60%), 460 ktoe (30%) από την παραγωγή των 

υδροηλεκτρικών, 90 ktoe (5%) από την παραγωγή των αιολικών, 105 ktoe (7%) από 

την παραγωγή των θερμικών ηλιακών συστημάτων και 36 ktoe από το βιοαέριο, 

κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξέλιξη της παραγωγής 

πρωτογενούς ενέργειας από ΑΠΕ φαίνεται στο Σχήμα 3.3.5.3. 

Πίνακας 3.3.5.4: Πρωτογενής παραγωγή από ΑΠΕ     ktoe 

ΑΠΕ-Τεχνολογία 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Υδροηλεκτρική Ενέργεια 325 388 353 333 416 354 235 298 
 εκ των οποίων αντλητικά    
 συστήματα 22 13 18 13 20 36 54 57 459

     Υ/Η -1 MW* 1 1 1 1 1 2 3 5 49
     Υ/Η 1-10 MW* 8 10 12 12 14 12 8 8 7
     Υ/Η 10+MW* 295 363 321 307 381 304 169 228 15
Βιομάζα 897 908 911 907 911 945 938 948 389
     στον Οικιακό τομέα 702 702 702 702 702 702 702 702 910
     στη Βιομηχανία κτλ 195 206 209 205 209 243 236 246 702
Αιολική Ενέργεια 3 3 3 6 14 39 65 56 207
Φωτοβολταϊκά 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Ηλιακή Ενέργεια 82 86 89 93 97 99 100 102 0
Βιοαέριο 1 1 1 1 1 1 33 48 105
Γεωθερμία 3 3 2 3 2 2 2 1 36
Σύνολο 1311 1388 1359 1342 1440 1439 1373 1453 1
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Σύνολο χωρίς ανλητικά 1290 1375 1340 1329 1420 1403 1319 1396 1598
Σύνολο χωρίς μεγάλα Υ/Η 
ανλητικά, και Βιομάζα 
στον Οικιακό τομέα 

292 309 317 320 337 397 448 466 1550

          
* δεν συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή των αντλητικών 

Σχήμα 3.3.5.3: Πρωτογενής παραγωγή από ΑΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 Τρέχουσα κατάσταση εγκαταστάσεων ΑΠΕ και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων 

Η συνολική δυναμικότητα των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ (εκτός 

μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων) που θα έχουν εγκατασταθεί και θα λειτουργούν ή 

θα είναι έτοιμα προς λειτουργίας μέχρι τέλους του 2005 ή το αργότερο τον 

Ιανουάριο του 2006 ανέρχεται σε 2,2 δις kWh και θα προέρχεται κατά 77,4% από 

αιολικά πάρκα, 13,6% μικρά υδροηλεκτρικά έργα και 9,0% από λοιπές μορφές 

ανανεώσιμης ενέργειας (βιοαέριο, βιομάζα, φωτοβολταϊκά). 

Τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία για τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ στις οποίες έχουν 

περιληφθεί και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα δίνονται στον πίνακα 3. 

Πέραν των αναφερομένων στον πίνακα 3.3.6.1, υπάρχουν αυτή τη στιγμή επί πλέον 

άδειες εγκατάστασης για σταθμούς ΑΠΕ συνολικής ισχύος 590 MW από τα οποία 

505 MW αφορούν αιολικά πάρκα, 62 MW μικρά υδροηλεκτρικά έργα και  22 MW 
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σταθμούς βιομάζας. Πρόκειται για ώριμα έργα σε όλη την Ελλάδα, χωρίς 

προβλήματα σύνδεσης με τα δίκτυα και λυμένα τα ζητήματα περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης με συνέπεια να εκτιμάται ότι θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 

2007. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι τα έργα αυτά μπορούν να 

συνδεθούν άμεσα χωρίς να απαιτούνται εκτεταμένα έργα ενίσχυσης του τοπικού 

δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αντίθετα, σε περιοχές όπως η Νότια Εύβοια, η Νοτιοανατολική Πελοπόννησο και η 

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη τα υπό ανάπτυξη έργα ΑΠΕ πρέπει να αναμείνουν 

την εγκατάστασή τους την ολοκλήρωση των δρομολογημένων έργων μεταφοράς. 

Αναλυτική εικόνα της κατάστασης στις περιοχές αυτές όπως και στα Μη 

Διασυνδεδεμένα Νησιά δίνεται στην παρ. 14. 

Πίνακας 3.3.6.1: Εγκατεστημένη ισχύς συστημάτων ΑΠΕ σε MW (Δεκέμβριος 2005 – Ιανουάριος 2006) 

Περιφέρεια 
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Μ
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Φ
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Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 500,0 162,2 1,00   663,20 

Αττικής  2,6  0,2 20,70 23,30 

Βορείου Αιγαίου  28,7    28,70 

Δυτικής Ελλάδος 1.282,2 36,1 17,62   1335,92 

Κεντρικής Μακεδονίας 492,0 17,0 23,90 0,15 2,50 535,55 

Ηπείρου 543,6  28,7   571,40 

Ιονίων Νήσων  10,2    10,20 

Θεσσαλίας 130,0  4,94  0,35 135,29 

Κρήτης  104,5 0,60 0,80 0,17 106,27 

Νοτίου Αιγαίου  20,1    20,10 

Πελοποννήσου 70,0 36,0 2,00   108,00 

Στερεάς Ελλάδος  204,3 22,0   226,30 

Σύνολα 3.017,8 621,7 99,86 1,15* 23,72 3.764,23 
* Η ισχύς αυτή είναι η καταγεγραμμένη αλλά υπάρχουν πολλά φωτοβολταϊκά συστήματα μη συνδεδεμένα με τα 

δίκτυα. Με βάση στοιχεία πωλήσεων εκτιμάται ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών 

συστημάτων κατά τις αρχές του 2006 θα βρίσκεται σε επίπεδο 4 MW. 

Όσον αφορά την πορεία ανάπτυξης λιγότερο ώριμων έργων ΑΠΕ στην υπόλοιπη 

Ελλάδα, δηλαδή πλην των περιοχών όπου έχουν δρομολογηθεί εκτεταμένα έργα 
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δικτύων, πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά το αιολικό δυναμικό είναι εντοπισμένο σε 

περιοχές όπου οι τοπικές συνθήκες επιτάχυνσης της ροής του ανέμου δημιουργούν 

προϋποθέσεις ενεργειακής αξιοποίησης του. Είναι γεγονός ότι το εν λόγω αιολικό 

δυναμικό των περιοχών αυτών είναι γενικά ανεξερεύνητο, όμως τα τελευταία έτη 

υπήρξε σημαντική και εκτεταμένη έρευνα από ιδιωτικούς φορείς για τον εντοπισμό 

κατάλληλων θέσεων σε περιοχές όπου δεν υφίστανται προβλήματα επάρκειας 

δικτύων ή/και δεν έχουν ανακύψει προβλήματα τοπικής αποδοχής.  

Ανάλογη είναι και η κατάσταση με τις υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ όπου επίσης 

υπάρχουν εν εξελίξει πολλές προσπάθειες ανάπτυξης έργων σε διάφορες περιοχές 

της Ελλάδας. 

Αξιόπιστη εικόνα του εν λόγω επενδυτικού ενδιαφέροντος δίνει ο πίνακας 3.3.6.2 

στον οποίο φαίνεται η ισχύς των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην 

ηπειρωτική χώρα σε περιοχές εκτός αυτών όπου έχει δρομολογηθεί ενίσχυση των 

δικτύων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί άδειες εγκατάστασης. Σημειώνεται ότι η 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός έργου με υπαιτιότητα του επενδυτή (π.χ. λόγω 

οικονομικής αδυναμίας του για την υλοποίησή του έργου), οδηγεί σε ανάκληση της 

άδειας παραγωγής. Μέχρι σήμερα έχουν ανακληθεί άδειες περί τα 500 MW που 

είχαν χορηγηθεί κατά το παρελθόν σε έργα ΑΠΕ. 

Πίνακας 3.3.6.2: Άδειες παραγωγής ΑΠΕ στην ηπειρωτική χώρα χωρίς άδεια εγκατάστασης, σε    
περιοχές εκτός αυτών όπου έχουν δρομολογηθεί ενισχύσεις των δικτύων  

Τεχνολογία  Ισχύς (MW) 
Αιολικά πάρκα 2.190 
Μικρά υδροηλεκτρικά 290 
Βιομάζα 7 
Γεωθερμία 8 
Φωτοβολταϊκά 1,31 
Σύνολο 2.496 

 

Με βάση τα στοιχεία ανάπτυξης του πίνακα 3.3.6.2 και την υπόθεση ότι η τάση 

εγκατάστασης έργων που επικρατεί κατά την τελευταία διετία στην Ελλάδα, όχι 

μόνο θα συνεχιστεί και αλλά και θα εμφανίσει περαιτέρω βελτίωση κατά την τριετία 

2008-2010 οφειλόμενη στις δρομολογημένες θεσμικές παρεμβάσεις, εκτιμάται ότι 

μέχρι το 2010, μπορεί να έχουν εγκατασταθεί στις εν λόγω περιοχές της χώρας 

επιπλέον 600-650 MW αιολικών πάρκων, 90-100 MW Μικρών Υδροηλεκτρικών και 
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περί τα 40 MW λοιπών ΑΠΕ (Βιομάζα, Γεωθερμία, Φωτοβολταϊκά), ήτοι συνολικά 

περίπου 780 MW που αντιστοιχούν σε ποσοστό 31% των έργων που σήμερα 

διαθέτουν άδεια παραγωγής κατά τον πίνακα 4.  

 

3.4. Συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη της ηλεκτροπαραγωγής από  

       ανανεώσιμες πηγές 

Η οδηγία 2001/77/ΕΚ ήταν το πρώτο νομοθετικό κείμενο που θεσπίστηκε από το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ρητό σκοπό την ανάπτυξη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Τον Οκτώβριο του 2002, τα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν τους εθνικούς τους στόχους. 

Η Ευρώπη στο σύνολό της επιβεβαίωσε την πρόθεση να επιτύχει μέχρι το 2010 

μερίδιο 22% της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. 

Τον Οκτώβριο του 2003 έληξε η προθεσμία για τη θέσπιση από τα κράτη μέλη της 

νομοθεσίας και των διοικητικών διατάξεων που απαιτούνται να συμμορφωθούν με 

την οδηγία. Όλα τα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει τα μέτρα. Κατά τη διάρκεια του 

2002 και 2003, εννέα κράτη μέλη έθεσαν σε εφαρμογή νέα πολιτική για την 

προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Δύο κράτη είχαν ήδη 

αρχίσει να εφαρμόζουν μέτρα. Η πρόοδος για την επίτευξη των στόχων που 

ορίζονται στην οδηγία έχει αρχίσει. 

Ωστόσο, από την ανάλυση των εθνικών εκθέσεων προκύπτει ότι, με τις πολιτικές και 

τα μέτρα που εφαρμόζονται σήμερα, το μερίδιο που θα καταλαμβάνουν το 2010 

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας οι ανανεώσιμες πηγές θα ανέρχεται μόνον σε 

18%-19%. 

Διοικητικά εμπόδια, όπως π.χ. χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες 

αδειοδότησης, εξακολουθούν να υφίστανται σε ορισμένα κράτη μέλη, λόγω του 

ανεπαρκούς συντονισμού μεταξύ των διαφόρων διοικητικών φορέων. Οι ισχύουσες 

ρυθμίσεις για την πρόσβαση στο δίκτυο δεν εξασφαλίζουν νομικό πλαίσιο με βάση 

αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια. Περαιτέρω πρόοδος για την 

βελτίωση της πρόσβασης στα δίκτυα της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές είναι ουσιαστική για τη σταθερή αύξησή της. 
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Η ανάπτυξη στον κλάδο της βιομάζας οφείλεται σε ανεπαρκή συστήματα στήριξης 

και στην έλλειψη συντονισμένων πολιτικών. Τα συστήματα στήριξης και η 

ασκούμενη πολιτική πρέπει να βελτιωθούν για να προωθηθεί η χρήση ενέργειας από 

βιομάζα, λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό της βιομάζας σε περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. 

Η αιολική ενέργεια έχει αυξηθεί εντυπωσιακά σε τρία κράτη μέλη και η επιτυχία 

αυτή πρέπει να επεκταθεί σε άλλα κράτη μέλη. Η έκρηξη του κλάδου της αιολικής 

ενέργειας δεν θα επαρκέσει ωστόσο για να ισοσταθμίσει την αργή εξέλιξη στον 

κλάδο της βιομάζας. 

Χρειάζονται επιπλέον προσπάθειες, ιδίως στις διάφορες χρήσεις της βιομάζας, της 

υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, καθώς και χρηματοδοτική στήριξη εν γένει. Πρέπει 

επίσης να συνεχιστεί η στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμία, μικρά 

υδροηλεκτρικά έργα και φωτοβολταϊκά (κλάδος όπου η Ιαπωνία έχει υπερκεράσει 

την Ευρώπη). 

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στα κράτη μέλη και 

την πλήρη εφαρμογή όλων των απαιτήσεων της οδηγίας, ώστε να προετοιμάσει 

δράσεις συνέχειας.  

 

3.5 Στόχοι Ε.Ε. 

3.5.1 Βασική Παραγωγή Ενέργειας 

Οι δυο κύριοι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αφορούν το μερίδιο τους στην βασική κατανάλωση 

ενέργειας και στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει το 

μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχέση με την βασική κατανάλωση σε 

25 χώρες της Ε.Ε. το 2004. 
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4. Το Θεσμικό Πλαίσιο και τα κίνητρα για τις ΑΠΕ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι μεταξύ των θεμάτων 

πρώτης προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής και αποτελούν 

ουσιαστική συμβολή για την βελτίωση των εκπομπών CO2 (Πρωτόκολλο του Kyoto) 

και την ασφάλεια εφοδιασμού (Πράσινη Βίβλος για την Ενέργεια). 

Σύμφωνα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή, έχει 

συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών το 1998, οι εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου της Ελλάδας για το διάστημα 2008-12 να αυξηθούν κατά 25% σε 

σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ο συνολικός στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

μείωση κατά 8% για την αντίστοιχη περίοδο.  

Η Ελλάδα είναι πλήρες συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για τις κλιματικές 

αλλαγές και έχει κυρώσει το Πρωτόκολλο με το νόμο (Ν. 3017/2002) Αν και οι ανά 

κάτοικο εκπομπές στην Ελλάδα είναι δεν είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από την μέση 

τιμή της ΕΕ, οι εκπομπές ανά μονάδα ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης 

ενέργειας είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ. Ο λόγος είναι η κυρίαρχη θέση του 

λιγνίτη και του πετρελαίου στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Οι μισές περίπου 

εκπομπές CO2 στην Ελλάδα, προέρχονται από την καύση του λιγνίτη. Έτσι λοιπόν το 

κύριο σημείο της πολιτικής της χώρας για τη μείωση των εκπομπών είναι η 

διαφοροποίηση του σημερινού ενεργειακού μείγματος, με την εισαγωγή καυσίμων 

με χαμηλότερες εκπομπές (φυσικό αέριο) και την διείσδυση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με εξοικονόμηση ενέργειας.  

Ειδικά για τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής προβλέπονται η βελτίωση της 

απόδοσης των υπαρχόντων λιγνιτικών σταθμών, η αύξηση της συμπαραγωγής και η 

διείσδυση του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ. Στο τομέα της κατανάλωσης ενέργειας 

προβλέπονται παρεμβάσεις στον τομέα των κτιρίων (κανονισμοί, χρήση παθητικών 

και ενεργητικών συστημάτων, πιστοποίηση συσκευών και εισαγωγή φυσικού 

αερίου) στον τομέα της βιομηχανίας (χρήση φυσικού αερίου και συμπαραγωγής) και 
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στις μεταφορές κυρίως με βελτίωση των υποδομών για τις δημόσιες μεταφορές και 

με την εισαγωγή των βιοκαυσίμων.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε, σε πρώτη φάση, το νομοθετικό πλαίσιο για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κατόπιν τα οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις 

που προσφέρονται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στην Ελλάδα. 

 

4.2. Η εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου από το 2000 

Από το 1997, η Ένωση προσπαθεί να επιτύχει τον γενικό στόχο να αυξήσει σε 12% 

το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας στην ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση 

ενέργειας της ΕΕ-15 μέχρι το 2010, έναντι μεριδίου 5,2% το 1995. 

Η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει, από το 2000, πλήθος νέων νομοθετικών μέτρων 

για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο έχουν εγκρίνει τις περισσότερες από αυτές τις προτάσεις και οι υπόλοιπες 

βρίσκονται σε προηγμένο στάδιο της διαθεσμικής διαδικασίας. 

Οι νομοθετικές πράξεις που εγκρίθηκαν είναι οι εξής: 

 Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L283/33, 

27.10.2001) 

 Οδηγία 2003/30/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή 

άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές (ΕΕ L123/42, 17.5.2003) 

 Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L1/65, 

4.1.2003) 

 Οδηγία 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας (ΕΕ 

L52/50, 21.2.2004) 

 Οδηγία 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου 

φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ 

283/51, 31.10.2003) 
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 Οδηγία 2000/55/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα 

στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού (ΕΕ 

L279/33, 01.11.2000) 

 Οδηγία 2002/40/ΕΚ της Επιτροπής για την ένδειξη της κατανάλωσης 

ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών φούρνων (ΕΕ L128/45, 15.05.2002) 

 Οδηγία 2002/31/ΕΚ της Επιτροπής για την ένδειξη της κατανάλωσης 

ενέργειας των οικιακών κλιματιστικών (ΕΕ L86/26, 03.04.2003) 

 Οδηγία 2003/66/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά την ένδειξη της 

κατανάλωσης ενέργειας για τα οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και τους 

καταψύκτες, καθώς και τους συνδυασμούς αυτών (ΕΕ L170/10, 09.07.2003) 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 σχετικά με κοινοτικό πρόγραμμα 

επισήμανσης ενεργειακής απόδοσης για γραφειακό εξοπλισμό (ΕΕ L332/1, 

15.12.2001) 

Οι προτάσεις υπό εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι: 

 COM (2003)453 της 01.08.2003 για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού 

σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια 

 COM (2003)739 της 10.12.2003 περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την 

τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών. 

 

4.3. Δράσεις των κρατών μελών 

Την τελευταία διετία, τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει νέες πολιτικές για την 

ανανεώσιμη ενέργεια. Τα νομοθετικά πλαίσια είναι πιο διαρθρωμένα και οι 

οικονομικές προϋποθέσεις σαφέστερες. Αλλά η συνολική εικόνα δεν είναι τόσο 

θετική. Η στράτευση των κρατών μελών για την ανάπτυξη της ανανεώσιμης 

ενέργειας παρουσιάζει μεγάλες διαφορές. 

Η κατάσταση αυτή θα ήταν πολύ διαφορετική εάν η αξιοποίηση της αιολικής 

ενέργειας σε όλη την Κοινότητα είχε φθάσει στο επίπεδο που έχει επιτευχθεί από τη 

Δανία, τη Γερμανία και την Ισπανία, εάν η θέρμανση από βιομάζα είχε εξελιχθεί 

εξίσου δυναμικά όπως στη Φινλανδία ή εάν η γεωθερμική ενέργεια είχε φθάσει στο 

επίπεδο εξέλιξης που έχουν επιτύχει η Σουηδία και η Ιταλία. 
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Σε επίπεδο Κοινότητας έχουν δημιουργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο και το πλαίσιο 

άσκησης πολιτικής που είναι απαραίτητα, αλλά την ευθύνη για την πρόοδο φέρουν 

σαφώς τα κράτη μέλη. Έφθασε πλέον η ώρα να αναβαθμίσουν τα κράτη μέλη τις 

δράσεις τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Καλούνται τα κράτη μέλη 

να μεγιστοποιήσουν την αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται από τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία για να προωθήσουν δράσεις ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

4.4. Κοινοτικά μέσα στήριξης 

Η Κοινότητα διαθέτει περιορισμένα μέσα για τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. Η Κοινότητα μπορεί να παρέμβει μόνο ως καταλύτης και 

υποστηρικτικά. Έχουν αναληφθεί οι ακόλουθες δράσεις. 

4.4.1. Κοινοτικά προγράμματα στήριξης 

Πρόγραμμα "Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη" (2003-2006) 

Το πολυετές πρόγραμμα "Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη", που εγκρίθηκε τον Ιούνιο 

του 2003, βασίζεται στην επιτυχία των προγραμμάτων Save και Altener, με τα οποία 

στηρίχθηκαν δράσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της ανανεώσιμης 

ενέργειας από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Είναι σημαντικό να επισημανθεί η 

αύξηση των κονδυλίων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό που διατίθενται για 

δράσεις στα κράτη μέλη. Ο προϋπολογισμός για τα δύο προηγούμενα προγράμματα 

κατά τη δεκαετία 1993-2002 ανήλθε σε 220 εκ. €, ενώ ο προϋπολογισμός που έχει 

προβλεφθεί για το νέο πρόγραμμα για την περίοδο 2003-2006 σε 250 εκ. €. 

Το πρόγραμμα "Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη" αποσκοπεί στη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης (δράσεις Save), στην προώθηση νέων και ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (δράσεις Altener), στην υποστήριξη πρωτοβουλιών με αντικείμενο 

τις ενεργειακές πτυχές των μεταφορών (Steer) και την προώθηση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης στις αναπτυσσόμενες χώρες 

(Coopener). 

Το πρόγραμμα "Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη" υποστηρίζει την εφαρμογή της 

κοινοτικής νομοθεσίας επειδή θα αποτελέσει καταλύτη για να καταβληθούν 

προσπάθειες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε όλη την ΕΕ. 

Επικεντρώνεται στην άρση των μη τεχνικών εμποδίων, στη δημιουργία ευκαιριών 
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στην αγορά, στην εκπόνηση προτύπων και τη δημιουργία δομών κατάρτισης, καθώς 

και στην ανάπτυξη εργαλείων για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση. Το 

πρόγραμμα αυτό συμπληρώνει προγράμματα ΕΤΑ, συμβάλλοντας στην 

αντιμετώπιση των εμποδίων στην αγορά που συχνά διαπιστώνονται κατά την 

υλοποίηση έργων επίδειξης. Με το πρόγραμμα αυτό ενθαρρύνονται επίσης δράσεις 

από τις τοπικές κοινωνίες και από την τοπική αυτοδιοίκηση, δράσεις ζωτικής 

σημασίας για την δημιουργία βιώσιμων αγορών ανανεώσιμης ενέργειας. 

Η αυξανόμενη σημασία και το μέγεθος της κοινοτικής στήριξης οδήγησε στη 

σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ευφυή Ενέργεια που θα επικουρεί 

την Επιτροπή στην υλοποίηση του προγράμματος "Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη". 

Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη 

Το έκτο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑ (2002-2006) συμβάλλει στις προσπάθειες που 

καταβάλλει η Κοινότητα για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της 

οικονομίας της γνώσης. Υπό την προτεραιότητα του τρέχοντος προγράμματος 

περιλαμβάνονται τα βιώσιμα ενεργειακά συστήματα. Από τον συνολικό 

προϋπολογισμό ΕΤΑ ύψους 17,5 δις. €, για τα βιώσιμα ενεργειακά συστήματα έχουν 

προβλεφθεί 810 εκ. €: 405 εκ. € για την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη έρευνα 

και 405 εκ. € για μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα έργα επίδειξης. 

Το βραχυπρόθεσμο μέχρι μεσοπρόθεσμο μέρος του προγράμματος επικεντρώνεται 

σε πέντε προτεραιότητες έρευνας: 

1. οικονομικά αποδοτικός εφοδιασμός με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

2. μεγάλης κλίμακας ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

3. οικολογικά κτίρια, 

4. πολυπαραγωγή, 

5. εναλλακτικά καύσιμα κινητήρων. 

Υπό αυτό το μέρος του προγράμματος η Επιτροπή δρομολόγησε μείζονα 

πρωτοβουλία – Concerto – υπό την οποία υποστηρίζονται έργα επίδειξης που 

επικεντρώνονται στη βελτιστοποίηση της ροής ενέργειας σε τοπικές κοινότητες με 

την καινοτόμο ενσωμάτωση των τεχνολογιών της ανανεώσιμης ενέργειας και της 

ενεργειακής απόδοσης. Η πρωτοβουλία αυτή έχει επίσης αντικείμενο τον σημαντικό 

στόχο της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων σε δραστηριότητες αειφόρου 
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ανάπτυξης. Η συναφής πρωτοβουλία – Civitas – αντλεί πόρους από τον 

προϋπολογισμό για τις μεταφορές και από τον προϋπολογισμό για την έρευνα με 

σκοπό την προώθηση των αειφόρων αστικών μεταφορών, όπου συμπεριλαμβάνονται 

τα εναλλακτικά καύσιμα κινητήρων. Η Επιτροπή έχει επίσης δρομολογήσει άλλες 

μείζονες πρωτοβουλίες, όπου περιλαμβάνονται οι "πλατφόρμες τεχνολογίας για το 

υδρογόνο και τα φωτοβολταϊκά", με σκοπό μακροπρόθεσμες προοπτικές και 

στρατηγικούς οδικούς χάρτες για αυτές τις δύο νευραλγικές τεχνολογίες. 

Ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο μεσοπρόθεσμο μέχρι βραχυπρόθεσμο 

πρόγραμμα έρευνας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες προτεραιότητες έρευνας: 

♦ νέες και προηγμένες βασικές αρχές στις τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, 

♦ νέες τεχνολογίες για τη μεταφορά και αποθήκευση της ενέργειας, ιδίως 

τεχνολογία υδρογόνου, 

♦ κυψέλες καυσίμου, συμπεριλαμβανόμενων των εφαρμογών τους, 

♦ εκπόνηση κοινωνικοοικονομικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών 

μοντέλων. 

Εξάλλου, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει δύο μείζονες πρωτοβουλίες στον τομέα των 

χρήσεων γης και της γεωργίας, που επιδιώκουν να συμβάλλουν στην κατάστρωση 

της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη με την ανάπτυξη εργαλείων και 

μεθόδων για την αξιολόγηση του αντίκτυπου εναλλακτικών πολιτικών. Μεταξύ των 

γεωργικών και δασικών χρήσεων γης που θα εξεταστούν, ιδιαίτερη προσοχή θα 

δοθεί στην παραγωγή βιομάζας για χρήση ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Τέλος, 

υπό το σχέδιο δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες που έχει δρομολογήσει η 

Γενική Διεύθυνση Έρευνα θα αναλυθούν και θα προωθηθούν οι τεχνολογίες 

ανανεώσιμης ενέργειας. 

4.4.2. Διάδοση – Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού 

Η εκστρατεία εκκίνησης (2000-2003) 

Η Επιτροπή δρομολόγησε την εκστρατεία εκκίνησης για τις ανανεώσιμες ενέργειες 

το 1999. Σκοπός ήταν να καθοριστούν ποσοτικοί στόχοι για οκτώ κλάδους 

ανανεώσιμης ενέργειας, οι οποίοι να αποτελέσουν τις κατευθυντήριες τιμές των 

ιθυνόντων λήψης αποφάσεων και, σχεδιασμού για τη διάδοση επιτυχών 

πρωτοβουλιών, να εξαπλωθούν οι βέλτιστες πρακτικές καθώς και να 



[64] 
 

ευαισθητοποιηθούν οι ιθύνοντες λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Μεταξύ 2000 και 2003 στην εκστρατεία συμμετείχαν ως εταίροι για τις ανανεώσιμες 

ενέργειες περισσότερα από 125 προγράμματα και έργα για τις ανανεώσιμες 

ενέργειες, στα οποία συμμετείχαν άνω των 600 οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

– τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικές υπηρεσίες, τεχνολογικά ινστιτούτα, περιφερειακές 

αρχές, εθνικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις. 

4.5. Επίτευξη του στόχου 12% – ο αντίκτυπος της κοινοτικής νομοθεσίας 

4.5.1. Νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση 

Για τη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και την μείωση των 

εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων η ενεργειακή απόδοση είναι εξίσου σημαντική με 

την ανανεώσιμη ενέργεια. 

Η πολιτική της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση έχει εξελιχθεί κατά τρόπο 

διαφορετικό απ’ ότι η πολιτική για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πολιτική για 

την ανανεώσιμη ενέργεια ξεκίνησε με έναν γενικό στόχο (τον "στόχο 12%"). 

Ακολούθησαν οδηγίες για τον ηλεκτρισμό και τις μεταφορές. Η νομοθεσία της ΕΕ 

για την ενεργειακή απόδοση πραγματεύθηκε κατ’ αρχάς μεμονωμένα προϊόντα. Πριν 

από το 2000, κάλυπτε απαιτήσεις για την ελάχιστη ενεργειακή απόδοση και τη 

σήμανση πληθώρας προϊόντων – καθώς και εθελοντική συμφωνία με την 

αυτοκινητοβιομηχανία (την "συμφωνία ACEA")’ 

Μετά το 2000 η Ένωση συνέχισε τη θέσπιση νομοθεσίας για την ενεργειακή 

απόδοση μεμονωμένων προϊόντων, καθόρισε απαιτήσεις απόδοσης για τα 

στραγγαλιστικά πηνία (στοιχείο των φθοριζόντων λαμπτήρων) καθώς και νέες 

απαιτήσεις σήμανσης για τα ψυγεία, τους καταψύκτες, τα κλιματιστικά και τους 

οικιακούς ηλεκτρικούς φούρνους. 

Παράλληλα, η Ένωση άρχισε να θεσπίζει νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση 

ολοκλήρων κλάδων, όπως η οδηγία που καλύπτει την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων και η οδηγία για τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στα μέσα του 2003, η Επιτροπή πρότεινε οδηγία πλαίσιο για τον οικολογικό 

σχεδιασμό προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια, η οποία θα καταστήσει δυνατόν 
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να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για την απόδοση ή να προωθηθούν 

εθελοντικές συμφωνίες σε αυτόν τον τομέα. 

Τέλος, και πλέον πρόσφατα, η Επιτροπή πρότεινε να θεσπιστεί νομοθετικώς στην 

Ένωση γενικός στόχος για την ενεργειακή απόδοση. Σύμφωνα με την οδηγία για τις 

ενεργειακές υπηρεσίες θα απαιτείται από τα κράτη μέλη να μειώσουν την ποσότητα 

της ενέργειας που διανέμεται στους τελικούς καταναλωτές κατά 1% ετησίως. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξετάζουν επί του παρόντος τις 

προτάσεις οδηγιών της Επιτροπής σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό και την 

ενεργειακή απόδοση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. 

Μέτρα για την ενεργειακή απόδοση είναι δυνατό να καταστήσουν ευκολότερη την 

επίτευξη του στόχου 12% για την ανανεώσιμη ενέργεια, επειδή θα μειώσουν τη 

συνολική κατανάλωση ενέργειας με βάση την οποία υπολογίζεται αυτό το μερίδιο. 

Η Επιτροπή προβλέπει ότι ως αποτέλεσμα αυτής της νέας νομοθεσίας, η συνολική 

κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ-15 το 2010 θα είναι 1.556 εκ. Τόνοι Ισοδύναμοι του 

Πετρελαίου (ΤΙΠ), αντί των 1.578 εκ. ΤΙΠ σύμφωνα με το βασικό σενάριο της 

Επιτροπής. 

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αυτή η εκτίμηση δεν αποδίδει πλήρως τον αντίκτυπο 

της νομοθεσίας της ΕΕ, επειδή πολλά μέτρα θα αποδώσουν κυρίως μόνον μετά το 

2010. Η οδηγία 2002/91/ΕΚ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

αφορά τον οικιακό και τον πρωτογενή τομέα όπου καταναλώνεται περίπου το 40% 

της τελικής ζήτησης ενέργειας στην ΕΕ. Το μακροπρόθεσμο δυναμικό 

εξοικονόμησης ενέργειας εκτιμάται σε περίπου 22%. Με την οδηγία αυτή 

καθιερώνεται ενιαία μέθοδος για πρότυπα ολοκληρωμένης ενεργειακής απόδοσης 

των κτιρίων, όπου συμπεριλαμβάνεται ο εφοδιασμός με ανανεώσιμη ενέργεια και η 

συμπαραγωγή. Τα πρότυπα εφαρμόζονται όχι μόνο σε νέα κτίρια, αλλά και σε 

περίπτωση σημαντικής ανακαίνισης μεγάλων, υπαρχόντων κτιρίων. Τα κτίρια και οι 

κατοικίες πρέπει να είναι πιστοποιημένα όταν πωλούνται ή ενοικιάζονται και πρέπει 

να διαπιστώνονται τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Οι λέβητες, οι εγκαταστάσεις 

θέρμανσης και ψύξης πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και να διενεργείται εκτίμηση 

των δυνατών εξοικονομήσεων ενέργειας. Η οδηγία πρέπει να έχει μεταφερθεί στο 

δίκαιο των κρατών μελών το αργότερο το 2006. 
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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέχρι το 2010 θα εξοικονομηθεί πρωτογενής ενέργεια 9 

εκ. ΤΙΠ και θα μειωθούν οι εκπομπές CO2 κατά 20 εκ. τόνους. Η εκτίμηση αυτή 

βασίζεται σε μοντέλο ετήσιας σταθερής βελτίωσης επί μία εξαετία. 

Σκοπός της οδηγίας 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας 

είναι να αυξηθεί το μερίδιο της ιδιαιτέρως αποδοτικής συμπαραγωγής από το 

σημερινό (2000) επίπεδο του 10% του συνόλου της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας στην ΕΕ. Στην οδηγία διευκρινίζεται ότι με την υψηλής ποιότητας 

συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΘΗ) εξοικονομείται 

τουλάχιστον 10% της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας σε σύγκριση προς τη 

χωριστή παραγωγή. Η κατά μέσον όρο εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας θα 

πρέπει να είναι μάλλον περί το 20-25%. Το μερίδιο που θα ήταν δυνατό να καλυφθεί 

με υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή είχε υπολογιστεί προηγουμένως σε 18% για το 

2010, τούτο όμως πρέπει να αναθεωρηθεί με βάση τις εκθέσεις που πρόκειται να 

υποβάλουν τα κράτη μέλη το 2006 σχετικά με το εθνικό δυναμικό τους για υψηλής 

απόδοσης συμπαραγωγή. Η εγγυημένη πρόσβαση στο δίκτυο με δίκαιους όρους, η 

εξομάλυνση των διοικητικών διαδικασιών, καθώς και σύστημα που να προσφέρει 

εγγύηση προέλευσης για να βοηθηθούν οι διαχειριστές να προωθήσουν την υψηλής 

απόδοσης συμπαραγωγή είναι οι άλλοι μηχανισμοί της οδηγίας. Η οδηγία δεν είναι 

δεσμευτική ως προς το καύσιμο. Η οδηγία αυτή θα προωθήσει την συμπαραγωγή με 

ανανεώσιμες πηγές καθώς και με ορυκτά καύσιμα. 

Εάν το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή φθάσει το 18% το 2010 

οι εξοικονομήσεις πρωτογενούς ενέργειας θα φθάσουν σε 18 εκ. ΤΙΠ και οι 

εκπομπές CO2 θα μειωθούν κατά 42 εκ. τόνους, έναντι της βασικής υπόθεσης ότι το 

μερίδιο της ΣΘΗ θα ανέλθει σε 13%. Το ενδιάμεσο σενάριο (15,5% ΣΘΗ) που 

δίδεται στον παραπάνω πίνακα, οδηγεί σε εξοικονομήσεις πρωτογενούς ενέργειας 10 

εκ. ΤΙΠ και μείωση των εκπομπών κατά 24 εκ. τόνους CO2. 

Η ενεργειακή απόδοση πρέπει να αντιμετωπισθεί υπό την ευρεία έννοια, ως 

σφαιρική ολοκλήρωση των διαδικασιών τόσο από πλευράς παραγωγής όσο και 

κατανάλωσης. Οι πολεοδόμοι πρέπει, μεταξύ άλλων, να ενημερωθούν για τα 

σημαντικά οφέλη της ενεργειακής απόδοσης. 
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4.6 Η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην   

      Ελλάδα  
Με τον Ν.1559/1985 «Ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ειδικών 

θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 

135), εισήλθαν στη χώρα οι ΑΠΕ στα πλαίσια του οποίου η ΔΕΗ εγκατέστησε 24 

MW ενώ οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3 MW μέχρι το 1995, ενώ η 

συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα παρέμεινε μηδενική. Αυτή η πρώτη απόπειρα 

εγκατάστασης ΑΠΕ κατέδειξε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του συγκεκριμένου 

εγχειρήματος κι έτσι άνοιξε ο δρόμος για μεταγενέστερες ωριμότερες βελτιώσεις. 

Ο Ν.2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 168) ο οποίος 

βασιζόταν στον τότε ισχύον γερμανικό νόμο, στάθηκε το έναυσμα για την 

ουσιαστική ανάπτυξη των ΑΠΕ. Με τον νόμο αυτό καθιερώθηκαν σταθερές τιμές 

πώλησης της ανανεώσιμης ενέργειας σε επίπεδα ίσο με το 90% του γενικού 

τιμολογίου στη μέση τάση στο διασυνδεμένο σύστημα της χώρας και υποχρεωνόταν 

η ΔΕΗ να την αγοράζει. Για τη χρέωση του σκέλους ισχύος προβλέφτηκε κλιμακωτή 

αποζημίωση ανάλογα με το είδος του σταθμού ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής με 

την έννοια της χρονικής διαθεσιμότητας του στο ονομαστικό μέγεθος. Σε 

απολογιστική βάση φαίνεται ότι το σκέλος ισχύος προσαυξάνει την τιμή ενέργειας 

κατά μικρό ποσοστό τάξης 6,5% με συνέπεια σήμερα η τιμή αυτή να αντιστοιχεί σε 

0,07287 ευρώ / κιλοβατώρα. Στα νησιά που δεν ανήκουν στο διασυνδεδεμένο 

σύστημα η τιμολόγηση βασίζεται στο 90% του τιμολογίου γενικής χρήσης (χαμηλή 

τάση) και αντιστοιχεί σε 0,08458 ευρώ/κιλοβατώρα ενώ δεν προβλέπεται 

αποζημίωση του σκέλους ισχύος.  

Ο Ν. 2773/1999 για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας διατήρησε 

το ευνοϊκό τιμολογιακό καθεστώς των ΑΠΕ δίνοντας έμφαση και στο θέμα της προ-

τεραιότητας πρόσβασης στο δίκτυο. Επίσης επέβαλε τέλος 2%  επί των πωλήσεων 

ανανεώσιμης ενέργειας υπέρ των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Παράλληλα οι τιμές θεωρήθηκαν "οροφής" και παρασχέθηκε ευχέρεια στον Υπουρ-

γό Ανάπτυξης να ζητά παροχή εκπτώσεων επ' αυτών χωρίς μέχρι σήμερα να έχει 

γίνει προσφυγή σ' αυτή τη δυνατότητα. 
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Το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ηλεκτρο-

παραγωγής σε ορισμένες περιοχές της χώρας όπως η Νότια Εύβοια και η Λακωνία 

που εμφανίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκό αιολικό δυναμικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις 

των τοπικών κοινωνιών. Αφετέρου η τότε έλλειψη ρητών νομοθετικών διατάξεων 

που να προνοούν για την εγκατάσταση ΑΠΕ σε δάση και δασικές εκτάσεις έθεσε σε 

δοκιμασία το καθεστώς αδειοδότησης σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του 

Συμβουλίου της Επικρατείας που ουσιαστικά ζήτησε την θέσπιση αυστηρότερων 

κανόνων για το ζήτημα αυτό. 

Ο Ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότηση Ανανεώ-

σιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. 'ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ' και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 201) αντιμετώπισε αποτελεσματικά το θέμα 

εγκατάστασης ΑΠΕ σε δάση και δασικές εκτάσεις με διατάξεις που έγιναν 

αποδεκτές και κρίθηκαν συνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης 

κάλυψε σημαντικά κενά του νομοθετικού ιστού και αντιμετώπισε πολλά στοιχεία 

παθογένειας του αδειοδοτικού καθεστώτος. 

Με το Ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση-πλαίσιο 

των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος» (ΦΕΚ Α 117) η Ελληνική 

Βουλή επισημοποίησε τη δέσμευση της χώρας για δράσεις αντιστρατευμένες την 

τάση επιδείνωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Ο Ν. 3175/20031 καθιέρωσε για πρώτη φορά συνεκτικό σύνολο κανόνων για την 

ορθολογική χρήση της γεωθερμικής ενέργειας. Το νέο πλαίσιο είναι συμβατό με το 

κοινοτικό δίκαιο που θεωρεί ότι η γεωθερμία αποτελεί μορφή ανανεώσιμης 

ενέργειας που συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Ν. 3175/2003 μετέβαλλε τον 

από μακρού εδραιωμένο χαρακτήρα της γεωθερμίας ως ορυκτού υπαγόμενου στις 

μάλλον αυστηρές ρυθμίσεις του Ν.Δ. 210/1973 "Περί Μεταλλευτικού Κώδικος" 

(ΦΕΚ Α 277). Συνοπτικά, κάθε γεωθερμικό πεδίο θα αντιμετωπίζεται ως ενιαίο 

κοίτασμα-πηγή ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός που προέκυπτε από τις επί 

μέρους μισθωτικές εκχωρήσεις. Δημιουργήθηκε συγκεκριμένη διαγωνιστική 

διαδικασία για όλο το φάσμα των προϊόντων, υποπροϊόντων και παραπροϊόντων. Το 

                                                            
1 Στην ουσία ο κύριος σκοπός του νόμου ήταν ανάπτυξη και ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, η προσέλκυση νέων επενδυτικών πηγών και η διασφάλιση της επάρκειας της ηλεκτρικής ενέργειας για 
την επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών καταναλωτή.  
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απολήψιμο δυναμικό των δύο πλήρως ερευνημένων γεωθερμικών πεδίων υψηλής 

ενθαλπίας για ηλεκτροπαραγωγικούς σκοπούς ανέρχεται σε 170 MWe ενώ το πιθανό 

δυναμικό ολόκληρης της χώρας υπερβαίνει τα 500 MWe.  

Πάντως ο κύριος σκοπός του νέου νόμου ήταν η αναθεώρηση του Ν. 2773/1999 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βραδύτητα που σημειώνεται στη διαδικασία 

απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού κυρίως εξαιτίας της δεσπόζουσας θέσης 

της ΔΕΗ Α.Ε. Η αναθεώρηση αυτή ήταν επίσης αναγκαία για να αντικατοπτριστούν 

τροποποιήσεις που προμηνύονταν τότε από την Οδηγία 2003/54/ΕΚ. Στο χώρο των 

ΑΠΕ ο Ν. 3175/2003 επανέλαβε τον ορισμό του άρθρου 2 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ 

σχετικά με τις υβριδικές εγκαταστάσεις προκειμένου να αρθεί η υπάρχουσα ασάφεια 

σχετικά με την πραγματική κατάταξη της ενέργειας που παράγεται από αυτά τα 

συστήματα. 'Έτσι απολαμβάνουν το ευνοϊκό τιμολογιακό καθεστώς όπως και οι 

άλλες μορφές ΑΠΕ αν και στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα δεν εξαιρούνται από  

διαγωνιστική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας 

παραγωγής. Στο πρότυπο καινοτόμων επεμβάσεων που υλοποιήθηκαν για την 

επίσπευση των έργων των Ολυμπιακών έργων του 2004, ο Ν. 3175/2003 περιέλαβε 

περαιτέρω δράσεις μεταξύ των οποίων και η εισαγωγή συντομευμένων και 

απλουστευμένων διαδικασιών σχετικά με τις απαλλοτριώσεις που είναι αναγκαίες 

για την ενίσχυση και επέκταση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε 

να εξυπηρετηθεί και η ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

Η περιβαλλοντική διαδικασία ακολουθεί αναθεωρημένη πορεία μετά την ψήφιση 

του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 

96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 91) για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας  που 

διέπει την προστασία του περιβάλλοντος στο Κοινοτικό Κεκτημένο. Στο 

κανονιστικό επίπεδο εκδόθηκε Ειδικά για τις ΑΠΕ η κοινή υπουργική απόφαση 

1726/2003 "Διαδικασία προκαταρκτικής εκτίμησης και αξιολόγησης, έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων, καθώς και έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης δάσους ή 

δασικής έκτασης στα πλαίσια της έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθμών 
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ηλεκτροπαραγωγής, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" (ΦΕΚ Β’ 552)2 που υπογρά-

φτηκε από τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος-

Χωροταξίας-Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Πολιτισμού και Μεταφορών-Επικοινω-

νιών ώστε να προσαρμοστεί η συνολική αδειοδότηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ στο 

καθεστώς περιβαλλοντικής αποδοχής. Μεταξύ των εισαγομένων ρυθμίσεων περι-

λαμβάνεται ο περιορισμός των γνωμοδοτούντων φορέων στον απόλυτα αναγκαίο 

αριθμό, η καθιέρωση συντομευμένων προθεσμιών άπρακτη παρέλευση των οποίων 

θα νομιμοποιεί την επισπεύδουσα Υπηρεσία να θεωρεί ως θετικές τις ενδιάμεσες 

εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις άλλων φορέων και γενικότερα η βελτιστοποίηση της 

αλληλουχίας των ενδιαμέσων συναινέσεων κατά το πνεύμα του άρθρου 6 της 

Οδηγίας 77/2001/ΕΚ.  

Τέλος και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις 

άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας υπέστη σημαντική αναθεώρηση. Ειδικά η 

υπουργική απόφαση 8295/1995 (ΦΕΚ Β 385) που αποτελούσε το αναγκαίο 

παρακολούθημα του Ν. 2244/1994 αντικαταστάθηκε με τη νεότερη απόφαση 

2000/2002 (ΦΕΚ Β’ 158) που στην ουσία αποτελεί ενημερωμένο αδειοδοτικό 

κώδικα για τις εν λόγω άδειες σταθμών ΑΠΕ.  

Επίσης αξιοσημείωτη είναι η κοινή υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 

(ΦΕΚ Β' 1671), με την οποία εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής 

μικρού μεγέθους μετατάχτηκαν στην κατηγορία μηδενικής όχλησης με συνέπεια να 

είναι δυνατή η ένταξη τους στον οικιστικό ιστό. Τέλος με την εγκύκλιο του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης Δ6/Φ1/οικ.20603/19.11.2004 καθορίστηκαν οι περιπτώσεις 

για τις οποίες δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής. 

 

4.7 Τρέχουσες εξελίξεις στο θεσμικό περίγυρο των Α.Π.Ε. 

4.7.1 O Νόμος 3468/2006 

Σήμερα το καθεστώς ανάπτυξης των Α.Π.Ε. διέπεται κυρίως από το Ν. 3468/2006 

“Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις” 

                                                            
2 Ελληνικό και αγγλικό κείμενο της απόφασης βρίσκεται και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης 
http://www.ypan.gr/fysikoi_poroi/pdf/JMD1726-2003.doc  
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(ΦΕΚ Α’ 129). Το κείμενο του νόμου μαζί με την εγκύκλιο εφαρμογής του 

Δ6/Φ1/οικ.21691/30.10.2006 βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυ-

ξης (http://www.ypan.gr). Οι κύριοι άξονες της σοβαρής αυτής νομοθετικής 

παρέμβασης σκιαγραφούνται κατωτέρω: 

 Θεσμοθέτηση του εθνικού στόχου για τη συμμετοχή της ηλεκτροπαραγωγής 

με χρήση Α.Π.Ε. το έτος 2010 σε ποσοστό 20,1% και το 2020 σε 29% της 

ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης. 

 Εισαγωγή τομών στην αδειοδότηση με τη νομοθετική επιβολή 

αποκλειστικών προθεσμιών μέσα στις οποίες θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί 

εγκρίσεις ή διατυπωθεί συναινέσεις υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται 

σε ενδιάμεσα στάδια της σχετικής διαδικασίας. Ειδικότερα, γίνεται πρόβλεψη 

ότι εάν οι άδειες εγκατάστασης δεν εκδοθούν μέσα σε 15 ημέρες από το 

Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η αρμοδιότητα αυτή περιέρχεται 

στον Υπουργό Ανάπτυξης. 

 Δημιουργία δύο διϋπουργικών οργάνων, από τα οποία το ένα σε επίπεδο 

γενικών γραμματέων και το άλλο αποτελούμενο από υψηλόβαθμους 

δημοσίους υπαλλήλους, με σκοπό τον έλεγχο των διαδικασιών και την 

παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων στις αδειοδοτούσες υπηρεσίες.  

 Εισαγωγή καθεστώτος αυστηρής παρακολούθησης των κατόχων αδειών 

παραγωγής ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των υποχρεώσεων ανάπτυξης 

των έργων από πλευράς των αδειοδοτημένων φορέων και να αποσυμφορείται 

ο χώρος από άτομα που κερδοσκοπούν από την εμπορία αδειών. 

 Διαφορισμός του προηγούμενου ενιαίου τιμολογιακού καθεστώτος, κυρίως 

επ’ ωφελεία των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ώστε να ενισχυθούν οι 

επενδύσεις στον εν λόγω τομέα που εμφάνιζε σημαντική καθυστέρηση. Οι 

τιμές του νόμου αναπροσαρμόζονται ετησίως με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης στη βάση του σταθμικού μέσου όρου των αυξήσεων των 

τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ενώ μετά την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας η αναπροσαρμογή θα γίνεται στο 80% του δείκτη 

τιμών καταναλωτή. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

Δ6/Φ1/οικ.14610/4.7.2007 «Αναπροσαρμογή τιμολογίων απορρόφησης 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από παραγωγό ή αυτοπαραγωγό σε 
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σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας ή μέσω συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής 

απόδοσης ή σε υβριδικό σταθμό» (ΦΕΚ Β’ 1223) για το τρέχον έτος ισχύουν 

οι τιμές του πίνακα 4.7.1.1. 

 Εισαγωγή ρυθμίσεων κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ισχύοντος ανα-

πτυξιακού Ν. 3299/2004, προκειμένου να θεωρείται νόμιμη η μεταβίβαση 

στον κύριο του Συστήματος και του Δικτύου των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων επιχειρήσεων που λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση για επενδυτικά 

σχέδια και αντιστοιχούν στις δαπάνες έργων επέκτασης για τη σύνδεση των 

μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με το Σύστημα/Δίκτυο, ακόμη και πριν την 

παρέλευση πενταετίας που ισχύει γενικά. 
Πίνακας 4.7.1.1: Εγγυημένες τιμές πώλησης ανανεώσιμης ενέργειας για το έτος 2007 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από: 

Τιμή Ενέργειας (Ευρώ/MWh) 

Διασυνδεδε-
μένο Σύστημα 

Μη 
Διασυνδεδε-
μένα Νησιά 

Αιολική ενέργεια, υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ έως δέκα πέντε 
(15) MWe, γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα, αέρια εκλυόμενα από 
χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού κα-
θαρισμού και βιοαέριο, λοιπές Α.Π.Ε., συμπαραγωγή ηλεκτρισμού 
και θερμότητας υψηλής απόδοσης 

75,82 87,42 

Αιολική ενέργεια από αιολικά πάρκα στη θάλασσα 92,82 
Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές μονάδες με 
εγκαταστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατό (100) KWp, οι 
οποίες εγκαθίστανται σε ακίνητο ιδιοκτησίας ή νόμιμης κατοχής ή 
όμορα ακίνητα του ίδιου ιδιοκτήτη ή νομίμου κατόχου 

452,82 502,82 

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές μονάδες με 
εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των εκατό (100) KWp 

402,82 452,82 

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από μονάδες άλλης τεχνολογίας 
πλην αυτής των φωτοβολταϊκών με εγκατεστημένη ισχύ έως πέντε 
(5) MWe 

252,82 272,82 

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από μονάδες άλλης τεχνολογίας 
πλην αυτής των φωτοβολταϊκών με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτε-
ρη των πέντε (5) MWe 

232,82 252,82 

Πηγή: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 Θεσμοθέτηση της δυνατότητας εγκατάστασης θαλάσσιων αιολικών πάρκων 

κατά το επιτυχές προηγούμενο κατασκευής αντίστοιχων έργων στη Βόρεια 

Θάλασσα. 

 Αδειοδότηση υβριδικών σταθμών χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και άμεση 

σύνδεση της τιμολόγησης της ενέργειας που παράγεται από αυτούς που 

προβλέπεται να εγκατασταθούν σε αυτόνομα νησιωτικά συστήματα, κυρίως 
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με το διαφυγών κόστος από τη λειτουργία συμβατικών μονάδων τους 

οποίους υποκαθιστούν οι υβριδικοί σταθμοί ώστε να διασφαλίζεται η 

οικονομική βιωσιμότητα των εν λόγω σταθμών.  

 Ολοκλήρωση του πλέγματος των προσπαθειών εναρμόνισης του εθνικού 

δικαίου με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παρ. 5 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ 

μέσω της θεσμοθέτησης δημιουργίας συστήματος εκδόσεως εγγυήσεων προ-

έλευσης της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Βελτίωση των όρων αγοραπωλησίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 

με σκοπό τη διευκόλυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης των έργων. 

Ειδικότερα, η αρχική δεκαετής διάρκεια των συμβάσεων μπορεί να 

παραταθεί κατά ίσο χρόνο απλώς με μονομερή δήλωση του παραγωγού προς 

τον οικείο Διαχειριστή. 

 Ανασχεδιασμός και νομοθετική κατοχύρωση του υπέρ ΟΤΑ τέλους επί των 

ακαθάριστων εσόδων από πώληση ανανεώσιμης ενέργειας (με εξαίρεση τη 

φωτοβολταϊκή ενέργεια) που αυξάνει από 2% σε 3%. 

 Διεύρυνση του ορίου εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το οποίο δεν απαιτείται η 

έκδοση αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας. 

 Αύξηση του ορίου μέχρι του οποίου ένα υδροηλεκτρικό έργο χαρακτηρίζεται 

ως μικρό από 10 σε 15 MW, με συνέπεια εφεξής περισσότερα έργα να 

υπάγονται σε καθεστώς εγγυημένης τιμής πώλησης ενέργειας και 

προτεραιότητας κατά την κατανομή φορτίου. 

 Άρση του προηγούμενου περιορισμού εγκατεστημένης ισχύος σε επίπεδο 50 

MW μέχρι του οποίου υπήρχε υποχρέωση του αρμόδιου διαχειριστή να δίνει 

προτεραιότητα κατά την  κατανομή φορτίου. 

 Επιβολή υποχρέωσης στους υποψήφιους επενδυτές να διαθέτουν μετρήσεις 

του προς εκμετάλλευση ανανεώσιμου ενεργειακού πόρου που θα έχουν 

διεξαχθεί από πιστοποιημένο φορέα. 

 

4.7.2. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο 

Για την εφαρμογή του Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και 

έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. 



[74] 
 

I. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 "Τύπος και περιεχόμενο 

συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και το 

Διασυνδεδεμένο Δίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 

3468/2006" (ΦΕΚ Β’ 1442). 

II. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.1725/25.1.2007 "Καθορισμός τύπου και 

περιεχομένου συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με 

χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού 

και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων 

Νήσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3468/2006" 

(ΦΕΚ Β’ 148). 

III. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.5707/13.3.2007 "Κανονισμός Αδειών Παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης" (ΦΕΚ 

Β’ 448). Τα κείμενα της απόφασης και της επόμενης βρίσκονται και στο 

δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης (http://www.ypan.gr). 

IV. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.13310/18.6.2007 "Διαδικασία έκδοσης 

αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας" (ΦΕΚ Β’ 1153)3. 

                                                            
3 Τα κύρια σημεία του νέου κανονισμού αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας είναι τα ακόλουθα: 
α) Η διαδικασία διατύπωσης προσφοράς σύνδεσης προηγείται της κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας 
εγκατάστασης. Μετά τη διατύπωση της προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή ο κάτοχος της άδειας 
Παραγωγής αποτυπώνει σε τοπογραφικό διάγραμμα τον προτεινόμενο από το Διαχειριστή τρόπο σύνδεσης του 
σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο και το υποβάλλει σε αυτόν (Διαχειριστή) για θεώρηση. Σε περίπτωση που ο 
σταθμός συνδέεται μέσω νέου υποσταθμού μέσης προς υψηλή τάση, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει 
στον αρμόδιο Διαχειριστή, βεβαίωση καταλληλότητας του γηπέδου εγκατάστασης του υποσταθμού, η οποία 
εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Κυρίου του Συστήματος και Δικτύου. Ο Διαχειριστής θεωρεί τα 
τοπογραφικά διαγράμματα ως προς τη συμβατότητά τους με το περιεχόμενο της προσφοράς σύνδεσης. Με τη 
ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που 
συντάσσεται από τον παραγωγό στη συνέχεια και η οποία περιλαμβάνει και τα έργα σύνδεσης δεν θα υπόκειται 
σε περαιτέρω μεταβολές και θα έχει την έγκριση του Διαχειριστή. 

β) Στη συνέχεια προβλέπεται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο προς την αδειοδοτούσα αρχή, φακέλου για την 
έκδοση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), και για την έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση, όπου 
απαιτείται, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών (συμπεριλαμβανομένης της άδειας παραγωγής και της 
προσφοράς σύνδεσης). Η αδειοδοτούσα αρχή μετά τη διενέργεια προκαταρκτικού ελέγχου για την ταύτιση των 
στοιχείων με αυτά της άδειας παραγωγής διαβιβάζει τα στοιχεία στην αρμόδια, για την έκδοση της Ε.Π.Ο., 
Υπηρεσία. Τέλος, μετά την έκδοση της Ε.Π.Ο υποβάλλεται αίτηση στην ανωτέρω αρχή για την έκδοση της 
άδειας εγκατάστασης.  

γ) Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, υποβάλλεται, από τον ενδιαφερόμενο, φάκελος στην αρχή η οποία 
εξέδωσε την άδεια εγκατάστασης. Στην υπουργική απόφαση περιγράφεται και η νέα διαδικασία που 
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V. Οι υπουργικές αποφάσεις υλοποίησης του προγράμματος ανάπτυξης 

φωτοβολταϊκής ενέργειας. 

Για την ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου απομένει η έκδοση υπουργικής 

απόφασης που θα εγκρίνει τους όρους, προϋποθέσεις, καθώς  και τιμολόγιο των 

έργων  σύνδεσης Πελατών και Παραγωγών στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας. 

 

4.8 Ο Αναπτυξιακός Νόμος 

Το Μέτρο 6.5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του 

ΥΠΑΝ στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ) περιγράφει το 

καθεστώς και τους όρους της δημόσιας ενίσχυσης ενεργειακών επενδύσεων μέσω 

των πόρων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό. 

Ως ενεργειακές επενδύσεις νοούνται οι επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης 

ενέργειας, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, υποκατάστασης 

συμβατικών καυσίμων με υγραέριο ή φυσικό αέριο και ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας προϋπολογισμού άνω των 44 χιλ. € ανά τεχνολογική κατηγορία. Το 

ανώτατο όριο συγκεκριμένης επένδυσης επί του οποίου παρέχεται επιχορήγηση είναι 

44 εκ. €. Επιλέξιμο τμήμα των επενδύσεων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ή ΣΗΘ 
                                                                                                                                                                         
καθιερώνεται στο πλαίσιο της έκδοσης άδειας λειτουργίας έργων Α.Π.Ε. με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 8 του Ν. 3468/2006, για τον έλεγχο των λειτουργικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού του σταθμού 
από το ΚΑ.Π.Ε. 

δ) Εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με σκοπό τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης, την έκδοση απόφασης παραχώρησης δασικής 
έκτασης ή την έκδοση άδειας λειτουργίας, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3468/2006 και έως και την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της απόφασης, καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις της. Προϋπόθεση για την εξέταση των εν 
λόγω αιτημάτων είναι η ύπαρξη θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.), η οποία, στις περιπτώσεις που η άδεια 
παραγωγής είχε εκδοθεί  πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3468/2006, εκδίδεται μετά από αίτημα του 
ενδιαφερομένου που υποβάλλεται απευθείας στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία. 

ε) Η διατύπωση προσφοράς σύνδεσης για εκκρεμείς αιτήσεις διενεργείται πλέον μετά τη λήψη θετικής 
γνωμοδότησης στο πλαίσιο της διαδικασίας Π.Π.Ε.Α., έτσι ώστε να μη δεσμεύεται ισχύς στο Σύστημα για έργα 
τα οποία δεν έχουν κατάλληλο περιβαλλοντικό σχεδιασμό ώστε να εξασφαλίσουν την θετική γνωμοδότηση της 
Π.Π.Ε.Α. 

στ) Επεκτείνεται το διάστημα χρονικής ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών. Συγκεκριμένα, οι άδειες εγκατάστασης ή επέκτασης των ανωτέρω 

σταθμών που εκδίδονται μετά από την έναρξη ισχύος της απόφασης θα έχουν πλέον χρονική ισχύ δύο ετών με 

δικαίωμα παράτασης για δύο επιπλέον έτη υπό προϋποθέσεις. 
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είναι και τα έργα σύνδεσης τους με το Δίκτυο ή το Σύστημα (απευθείας ή μέσω του 

Δικτύου), ωστόσο τα προαναφερθέντα όρια αναφέρονται στον προϋπολογισμό της 

επενδυτικής πρότασης χωρίς να συνυπολογίζεται το κόστος διασύνδεσης των έργων 

ηλεκτροπαραγωγής. Επομένως ο συνολικός προϋπολογισμός επενδυτικής πρότασης 

που αφορά σε έργο ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να ξεπερνά τα παραπάνω όρια μόνο 

κατά το τμήμα του που αφορά στο κόστος σύνδεσης του έργου με το ηλεκτρικό 

δίκτυο. 

Το συνολικό κόστος του Μέτρου 6.5 του ΕΠΑΝ ανέρχεται σε 79,2 εκ. €. Από το 

ποσό αυτό η συνολική δημόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική) ανέρχεται σε 39,6 εκ. 

€. Το υπόλοιπο του κόστους θα καλυφθεί από ιδιωτική συμμετοχή.  

Δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης έχει κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού 

τομέα ή επιχείρηση Ο.Τ.Α. ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν περιλαμβάνεται στον δημόσιο τομέα 

σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.1892/90 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 6 

του Ν.1943/91. 

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται οπουδήποτε εντός της 

Ελληνικής Επικράτειας. 

Πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης απαιτείται είτε η διενέργεια 

ενεργειακής επιθεώρησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης Δ6/Β/ΟΙΚ/11038/ΦΕΚ 1526Β/27.7.99 είτε η εφαρμογή επιστημονικά 

αποδεκτής μεθόδου προσδιορισμού του προς εκμετάλλευση ενεργειακού δυναμικού. 

Στους τομείς ηλεκτροπαραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας προϋπόθεση για 

την υποβολή πρότασης επένδυσης για υπαγωγή της στο καθεστώς δημόσιας 

ενίσχυσης του ΕΠΑΝ αποτελεί η ύπαρξη σύμφωνα με τους Ν. 2773/99 και Ν. 

3175/03 Άδειας Παραγωγής και Άδειας Διανομής Θερμικής Ενέργειας αντίστοιχα 

(όπου απαιτείται), που αφορά στην επένδυση. 

Προϋπόθεση για την υποβολή επενδυτικής πρότασης είναι η κατοχή ισχύουσας 

Άδειας Εγκατάστασης. Στην περίπτωση που αυτή κατά τον νόμο δεν απαιτείται ή 

προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης της,  προϋπόθεση για την 

υποβολή επενδυτικής πρότασης είναι η κατοχή Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, 

όπου αυτή απαιτείται. Ειδικά για τις περιπτώσεις επενδυτικών προτάσεων 
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παραγωγής βιοκαυσίμων για μεταφορές, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 

προσκόμιση της αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια υπηρεσία για τη  

χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την επένδυση, με τον αριθμό 

πρωτοκόλλου εισερχομένων της υπηρεσίας. 

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπάνης είναι οι ακόλουθες: 

1. Προμήθεια εξοπλισμού,  

2. Επεμβάσεις σε οικόπεδα, κτίρια και έργα υποδομής, 

3. Ενεργειακή Επιθεώρηση ή Προσδιορισμός του προς εκμετάλλευση 

Ενεργειακού Δυναμικού,  

4. Αμοιβή Συμβούλων, και 

5. Εκπαίδευση στη λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού. 

Οι επενδυτικές προτάσεις που υποβάλλονται αξιολογούνται από Κύρια Επιτροπή 

Αξιολόγησης (ΚΕΑ), η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.  

Η κρίση μιας πρότασης περιλαμβάνει (i) έλεγχο τυπικής πληρότητας, (ii) 

χρηματοοικονομική αξιολόγηση του επενδυτή, (iii) τεχνικοοικονομική 

αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης, και (iv)τελική γνωμάτευση της ΚΕΑ. 

4.8.1 Το Μέτρο 6.5 του ΕΠΑΝ 

Το Μέτρο 6.5 «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό 

σύστημα της χώρας – Εξοικονόμηση Ενέργειας» υπάγεται στον Άξονα 

Προτεραιότητας 6: Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και προώθηση της 

απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Αφορά στην προώθηση των συστημάτων 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού –Θερμότητας 

(ΣΗΘ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) μέσω: 

- παροχής οικονομικών κινήτρων για μεμονωμένες ιδιωτικές ενεργειακές 

επενδύσεις σε συστήματα συμπαραγωγής, ΑΠΕ, και εξοικονόμησης 

ενέργειας. Θα εφαρμοστεί το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης Ν323/01 – 

Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για επενδύσεις σε εξοικονόμηση ενέργειας, 

συμπαραγωγή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12.12.2001 (c(2001)3968fin). 
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- ενίσχυσης επενδύσεων στο ηλεκτρικό σύστημα / δίκτυο για την σύνδεση 

έργων ηλεκτροπαραγωγής που θα χρηματοδοτηθούν από Μέτρα του ΕΠΑΝ   

Στο πλαίσιο του Μέτρου είναι δυνατόν να επιχορηγηθούν και αυτοτελώς έργα 

ενίσχυσης / επέκτασης του συστήματος / δικτύου, απαραίτητα για την σύνδεση 

μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘ που συγχρηματοδοτούνται από 

μέτρα του ΕΠΑΝ.  

Γενικοί στόχοι του Μέτρου είναι: 

- η αύξηση της συμμετοχής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 

και  ΣΗΘ στην συνολική ηλεκτροπαραγωγή της χώρας 

- η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και ελάττωση της εξάρτησης από 

εισαγόμενες μορφές πρωτογενούς ενέργειας μέσω της διαφοροποίησης των 

ενεργειακών πηγών τροφοδοσίας  

- η προστασία του περιβάλλοντος. 

Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 6.5 διέπεται από το καθεστώς κρατικής 

ενίσχυσης Ν.323/01 - Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για επενδύσεις σε 

εξοικονόμηση ενέργειας, συμπαραγωγή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11.12.2001 (c(2001)3968fin) και 

τροποποιήθηκε στις 18.11.2004. 

Το συνολικό κόστος του Μέτρου 6.5 για την περίοδο 2000 – 2006 ανέρχεται σε 

79,2 εκ. €. Η συνολική δημόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική) ανέρχεται σε 39,6 εκ. 

€. Το 50% της δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί κοινοτική συμμετοχή, 

προερχόμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 

αποστολή του οποίου είναι η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των 

περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχή εφαρμογής του Μέτρου 6.5 είναι το 

Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Τα έργα διασύνδεσης των έργων ηλεκτροπαραγωγής θα είναι επιλέξιμα για 

συγχρηματοδότηση εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

- Για την σύνδεση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ δεν απαιτείται 

πρόσθετο έργο ενίσχυσης του ηλεκτρικού δικτύου και συστήματος ή, αν 

απαιτείται τέτοιο, θα έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την Μελέτη Ανάπτυξης 

του Συστήματος Μεταφοράς για τα έργα ενίσχυσης του Συστήματος ή/και 
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σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διαχειριστή του Δικτύου για τα έργα 

ενίσχυσης του Δικτύου, μέχρι την ημερομηνία έναρξης των εργασιών 

διασύνδεσης του έργου, βάσει του χρονοδιαγράμματός του, και όχι αργότερα 

από την 31/12/2006. 

- Η διασύνδεση, που θα χρηματοδοτηθεί, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους 

όρους σύνδεσης που εκδίδει ο διαχειριστής του Δικτύου για τα Μη 

Διασυνδεδεμένα Νησιά ή ο Διαχειριστής του Συστήματος για το σύστημα και 

το Δίκτυο όλης της χώρας πλην αυτού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, 

και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.  

4.8.2. Υπαγόμενες Επενδύσεις (Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Επενδύσεων) 

Οι υπαγόμενες κατηγορίες και υποκατηγορίες επενδύσεων παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.8.2.1. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν σε ώριμες τεχνολογικά κατηγορίες 

και όχι τεχνολογίες που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης.   

Πίνακας 4.8.2.1:Επενδύσεις που υπάγονται στο Μέτρο 6.5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα» 

Κωδ. Τεχνολογική κατηγορία / Υποκατηγορία ΑΠΕ 
ΕΞΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΣΗΘ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ 
ΥΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Ή ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΑΠΕ/ΑΙ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΠΕ/ΓΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΠΕ/ΥΗ ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΑΠΕ/ΗΛ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΠΕ/ΒΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 
ΑΠΕ/ΦΒ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

ΕΞΕ – Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Υφιστάμενες Επιχειρηματικές Μονάδες 

 Με επεμβάσεις αντικατάστασης υπαρχόντων ή / και ένταξης νέων υλικών και 

εξοπλισμού για τη μείωση άεργων ενεργειακών καταναλώσεων και 

απωλειών ενέργειας. 

 Με επεμβάσεις αντικατάστασης υπάρχοντος ή / και ένταξης νέου εξοπλισμού 

στις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της μονάδας. Στον εξοπλισμό αυτό 

δεν περιλαμβάνεται ο παραγωγικός εξοπλισμός της μονάδας. 



[80] 
 

 Με επεμβάσεις εγκατάστασης νέου εξοπλισμού για ανάκτηση απορριπτόμενης 

ενέργειας είτε άμεσα είτε έμμεσα από ανάκτηση / ανακύκλωση 

απορριπτόμενου υλικού, προϊόντος ή εργαζόμενου μέσου. Στην περίπτωση 

αυτή δεν περιλαμβάνονται επενδύσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-

θερμότητας/ψύξης ή επενδύσεις αξιοποίησης βιομάζας. 

    Με ένταξη πληροφοριακών συστημάτων ή / και αυτοματισμών ή / και 

συστημάτων τηλεμέτρησης. 

Δεν είναι επιλέξιμες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε οχήματα και κινητά 

μηχανήματα. 

Η μελέτη και η κατασκευή μηχανών ή μεταφορικών μέσων, που μπορούν να 

λειτουργούν με λιγότερους φυσικούς πόρους, δεν είναι δραστηριότητες επιλέξιμες 

για ενισχύσεις στην κατηγορία επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε 

υφιστάμενες επιχειρηματικές μονάδες. 

ΣΗΘ – Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού – Θερμότητας / Ψύξης 

 ΣΗΘ.1: Εγκατάσταση νέου συστήματος συμπαραγωγής  

ΣΗΘ.2:Μετατροπή μεμονωμένης παραγωγής ηλεκτρισμού ή / και  μεμονωμένης 

παραγωγής θερμότητας/ ψύξης σε συμπαραγωγή 

Στην κατηγορία ΣΗΘ υπάγονται και επενδύσεις τηλεθέρμανσης / ψύξης σε 

συνδυασμό με επενδύσεις συμπαραγωγής. Επενδύσεις ΣΗΘ οι οποίες αξιοποιούν 

αποκλειστικά και μόνο ΑΠΕ, δεν υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. 

Η συμπαραγωγή ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο ορισμό, που προκύπτει από το 

Ν. 2773/99: 

Εγκαταστάσεις ΣΗΘ θεωρούνται εκείνες που παράγουν ηλεκτρισμό: 

 Από την ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας 

 Με την ενεργειακή αξιοποίηση των μη τοξικών και μη επικίνδυνων για το 

περιβάλλον βιομηχανικών αποβλήτων (ως βιομηχανικά απόβλητα νοούνται 

και παράγωγα-κατάλοιπα της συγκεκριμένης βιομηχανίας, τα οποία 

αποδεσμεύονται από την παραγωγική διαδικασία) μονάδων νομίμως 

εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια 
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 Σε συνδυασμό με την παραγωγή θερμότητας και έχουν εξασφαλισμένη τη 

διάθεση της παραγόμενης θερμότητας για την κάλυψη άμεσα θερμικών ή και 

έμμεσα ψυκτικών φορτίων. Επιπλέον, εφόσον η συμπαραγωγή δεν γίνεται 

αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ, η σχέση δυναμικοτήτων της ηλεκτρικής και 

της θερμικής ισχύος της εγκατάστασης συμπαραγωγής και η εφαρμοζόμενη 

τεχνολογία πρέπει να εξασφαλίζουν συνολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης της 

εγκατάστασης συμπαραγωγής, υπολογιζόμενο στην ωφέλιμα 

χρησιμοποιούμενη θερμότητα, τουλάχιστον 65% και ειδικά στην περίπτωση 

που χρησιμοποιείται τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου 75%. Ειδικά στην 

περίπτωση αυτοπαραγωγών του τριτογενή τομέα το ελάχιστο όριο για τον ως 

άνω οριζόμενο συνολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης ορίζεται σε 60%. 

Σε επενδύσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας η παραγωγή θερμότητας 

και ηλεκτρισμού νοείται ότι γίνεται ταυτόχρονα από την ίδια πηγή ενέργειας. 

Δεν είναι επιλέξιμες μονάδες συμπαραγωγής σε οχήματα και κινητά μηχανήματα. 

ΥΠΟ - Υποκατάσταση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή άλλων συμβατικών καυσίμων με 

φυσικό αέριο ή υγραέριο σε υφιστάμενες επιχειρηματικές μονάδες   

ΑΠΕ/ΑΙ – Αιολικά Συστήματα  

 ΑΠΕ/ΑΙ: Αιολικά συστήματα για ηλεκτροπαραγωγή ή άλλες χρήσεις.   

ΑΠΕ/ΓΕ – Γεωθερμικές Εφαρμογές 

ΑΠΕ/ΓΕ.1: Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού για α) παραγωγή 

ηλεκτρισμού, β) συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας/ψύξης, γ) 

τηλεθέρμανση ή/ και τηλεψύξη και δ) παραγωγή θερμότητας / ψύξης σε 

μεμονωμένη κεντρική εγκατάσταση και διανομή στον ευρύτερο χώρο 

ΑΠΕ/ΓΕ.2: Συστήματα κλιματισμού χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της 

θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και 

υπογείων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό πεδίο 

ΑΠΕ/ΥΗ – Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα ισχύος μέχρι 10 MWe 

 ΑΠΕ/ΥΗ.1: Σε ποταμούς και γενικά υδατορεύματα 

 ΑΠΕ/ΥΗ.2: Σε υφιστάμενα υδραυλικά δίκτυα 
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ΑΠΕ/ΗΛ – Κεντρικά Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα 

ΑΠΕ/ΗΛ.1: Παραγωγή ζεστού νερού οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης 

από επίπεδους θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες νερού. Ο 

στιγμιαίος βαθμός απόδοσης του συλλέκτη, μετρημένος από  

διαπιστευμένα εργαστήρια, σύμφωνα με τα ισχύοντα 

εναρμονισμένα πρότυπα (ISO 9806-1, EN 12975-2), πρέπει να 

υπερβαίνει το 50% για τις συνθήκες ΔΤ=30Κ (διαφορά μέσης 

θερμοκρασίας λειτουργίας συλλέκτη από θερμοκρασία 

περιβάλλοντος), G=800W/m2 και με επιφάνεια αναφοράς την 

επιφάνεια παραθύρου του συλλέκτη. 

ΑΠΕ/ΗΛ.2: Παραγωγή θερμότητας από θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες 

διαφόρων τύπων υψηλής απόδοσης (παραβολικοί, επίπεδοι, 

κενού κλπ.) για θέρμανση νερού χρήσης, θέρμανση - ψύξη 

χώρων, με χρήση αντλιών θερμότητας-ψυκτικών ή για θερμικές 

διεργασίες. Υψηλής απόδοσης θερμικοί επίπεδοι ηλιακοί 

συλλέκτες θεωρούνται συλλέκτες των οποίων ο στιγμιαίος 

βαθμός απόδοσης, μετρημένος σύμφωνα με τα ως άνω πρότυπα 

(ISO 9806-1, EN 12975-2), υπερβαίνει το 60% για τις 

προαναφερθείσες συνθήκες (ΔΤ=30Κ, G=800W/m2) και με 

επιφάνεια αναφοράς την επιφάνεια παραθύρου του συλλέκτη. 

ΑΠΕ/ΒΙ – Αξιοποίηση Βιομάζας  

ΑΠΕ/ΒΙ.1 : Παραγωγή βιοκαυσίμων για μεταφορές 

ΑΠΕ/ΒΙ.2:Παραγωγή θερμότητας / ψύξης σε μεμονωμένη κεντρική 

εγκατάσταση και διανομή στον ευρύτερο χώρο ή για 

τηλεθέρμανση ή/ και τηλεψύξη.  

ΑΠΕ/ΒΙ.3: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού – θερμότητας (αποκλειστικά με χρήση 

βιομάζας) 

ΑΠΕ/ΒΙ.4: Παραγωγή ηλεκτρισμού (αποκλειστικά με χρήση βιομάζας) 

Η βιομάζα ορίζεται ως το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των προϊόντων, αποβλήτων και 

υπολειμμάτων που προέρχονται από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των 
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φυτικών και ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τις συναφείς βιομηχανίες, καθώς και 

το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων. 

ΑΠΕ/ΦΒ: Φωτοβολταϊκά Συστήματα 

ΑΠΕ/ΦΒ: Φωτοβολταϊκά συστήματα είτε συνδεδεμένα στο δίκτυο είτε 

αυτόνομα 

4.8.3.Ύψος επενδύσεων 

Το κατώτατο και το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού επενδυτικής πρότασης που 

επιχορηγείται καθορίζονται σε 44 χιλ. € και σε 44 εκ. € αντίστοιχα, για κάθε 

τεχνολογική κατηγορία ή υποκατηγορία ΑΠΕ. 

Τα προαναφερθέντα όρια αναφέρονται στον προϋπολογισμό της επενδυτικής 

πρότασης χωρίς να συνυπολογίζεται το κόστος διασύνδεσης των έργων 

ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘ με το ηλεκτρικό δίκτυο. Επομένως ο 

συνολικός προϋπολογισμός επενδυτικής πρότασης που αφορά σε έργο 

ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να ξεπερνά τα παραπάνω όρια μόνο κατά το τμήμα του 

που αφορά στο κόστος σύνδεσης του έργου με το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Οι επενδυτικές προτάσεις αφορούν σε εφαρμογή μιας ή περισσότερων τεχνολογιών 

ή υποκατηγοριών ΑΠΕ στην ίδια επιχειρησιακή μονάδα (στον ίδιο χώρο). Για κάθε 

μια από τις τεχνολογικές κατηγορίες ή υποκατηγορίες ΑΠΕ ο προϋπολογισμός θα 

πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 44 χιλ. €. 

Δεκτές γίνονται επίσης επενδυτικές προτάσεις  στις οποίες προτείνεται να 

υλοποιηθεί επένδυση σε διαφορετικούς χώρους, εφόσον όλοι οι χώροι αυτοί 

ανήκουν στον υποβάλλοντα την πρόταση φορέα, η επένδυση αφορά σε  

εγκαταστάσεις ανήκουσες στην ίδια επιλέξιμη τεχνολογία ή συνδυασμό επιλέξιμων 

τεχνολογιών και εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό σε κάθε επιμέρους χώρο, ακόμη και αν 

το ύψος προϋπολογισμού κάθε εγκατάστασης ανά χώρο που προτείνεται είναι 

μικρότερο των 44 χιλ. €, αλλά το άθροισμα των επιμέρους προϋπολογισμών τους 

υπερβαίνει τα 44 χιλ. €. 

Οι προτάσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα και να είναι λειτουργικές 

χωρίς την ανάγκη άλλου συμπληρωματικού ή υποστηρικτικού έργου. 
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Εάν ο συνολικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης επένδυσης για το σύνολο των 

τεχνολογικών κατηγοριών υπερβαίνει τα 44 εκ. €, η δημόσια χρηματοδότηση 

περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε συνολικό προϋπολογισμό επένδυσης 

ύψους 44 εκ. €. 

Ειδική κοινοποίηση απαιτείται επίσης σε περίπτωση επένδυσης στον κλάδο της 

μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, αν ο επιλέξιμος προϋπολογισμός 

της υπερβαίνει τα 25 εκ. € ή αν η επιχορήγηση υπερβαίνει τα 12 εκ. €. 

Ειδικά για επενδύσεις συμπαραγωγής, η δημόσια επιχορήγηση δεν μπορεί να 

υπερβεί το ποσό που αντιστοιχεί σε εγκατεστημένη ισχύ 35 MWe, εκτός αν 

πρόκειται για περίπτωση αυτοπαραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας με συμπαραγωγή, 

οπότε το όριο σε εγκατεστημένη ισχύ είναι 50 MWe. 

4.8.4 Δημόσια χρηματοδότηση 

Η δημόσια χρηματοδότηση έχει τη μορφή επιχορήγησης τμήματος του επιλέξιμου 

κόστους της επένδυσης. Τα ανώτατα ποσοστά δημόσιας επιχορήγησης για κάθε 

τεχνολογική κατηγορία και υποκατηγορία ΑΠΕ, για κάθε είδος επένδυσης και κάθε 

περιοχή της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.8.4.1. 

Πίνακας 4.8.4.1: Ανώτατα Ποσοστά Δημόσιας Επιχορήγησης 

Κωδ. Περιοχή της χώρας 

Ποσοστό 
επιχορήγησης 

Αρχικής 
επένδυσης 

Ποσοστό επιχορήγησης 
Περιβαλλοντικής επένδυσης σε 

Μεγάλη 
Επιχείρηση ΜΜΕ Μέγιστο: 

ΕΞΕ Θράκη (Νομοί Ξάνθης, 
Ροδόπης, Έβρου) 

40 % 

60% 75% 

40% επί του 
συνολικού 
Π/Υ 

Υπόλοιπη Ανατολική 
Μακεδονία - Θράκη, 
Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Βόρειο 
Αιγαίο 

55% 70% 

Υπόλοιπη χώρα 50% 65% 
Περιοχές Α και Β της 
Κεντρικής Μακεδονίας και 
Αττικής, σύμφωνα με τον 
Ν.3299/04 ως ισχύει 

45% 60% 

ΣΗΘ Θράκη (Νομοί Ξάνθης, 
Ροδόπης, Έβρου) 

35 % 

60% 75% 

35% επί του 
συνολικού 
Π/Υ 

Υπόλοιπη Ανατολική 
Μακεδονία - Θράκη, 
Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Βόρειο 
Αιγαίο 

55% 70% 

Υπόλοιπη χώρα 50% 65% 
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Περιοχές Α και Β της 
Κεντρικής Μακεδονίας και 
Αττικής, σύμφωνα με τον 
Ν.3299/04 ως ισχύει 

45% 60% 

ΥΠΟ Θράκη (Νομοί Ξάνθης, 
Ροδόπης, Έβρου) 

30 % 

60% 75% 

30% επί του 
συνολικού 
Π/Υ 

Υπόλοιπη Ανατολική 
Μακεδονία - Θράκη, 
Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Βόρειο 
Αιγαίο 

55% 70% 

Υπόλοιπη χώρα 50% 65% 
Περιοχές Α και Β της 
Κεντρικής Μακεδονίας και 
Αττικής, σύμφωνα με τον 
Ν.3299/04 ως ισχύει 

45% 60% 

ΑΠΕ/ΑΙ 
Όλη η χώρα 30 % 100% 100% 

30% επί του 
συνολικού 
Π/Υ 

ΑΠΕ/ΓΕ 
Όλη η χώρα 40 % 100% 100% 

40% επί του 
συνολικού 
Π/Υ 

ΑΠΕ/ΥΗ 
Όλη η χώρα 40 % 100% 100% 

40% επί του 
συνολικού 
Π/Υ 

ΑΠΕ/ΗΛ.1 
Όλη η χώρα 30 % 100% 100% 

30% επί του 
συνολικού 
Π/Υ 

ΑΠΕ/ΗΛ.2 
Όλη η χώρα 40 % 100% 100% 

40% επί του 
συνολικού 
Π/Υ 

ΑΠΕ/ΒΙ 
Όλη η χώρα 40 % 100% 100% 

40% επί του 
συνολικού 
Π/Υ 

ΑΠΕ/ΦΒ Θράκη (Νομοί Ξάνθης, 
Ροδόπης, Έβρου) 50 % 

100% 100% 
50% επί του 
συνολικού 
Π/Υ 

Περιοχές Α και Β της 
Κεντρικής Μακεδονίας και 
Αττικής, σύμφωνα με τον 
Ν.3299/04 ως ισχύει 

40 % 

Υπόλοιπη χώρα 45 % 
 

Το κόστος διασύνδεσης έργων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘ με το 

ηλεκτρικό δίκτυο δεν επιχορηγείται βάσει των ανωτέρω ποσοστών, αλλά 

χρηματοδοτείται ανεξάρτητα από την τεχνολογική κατηγορία της επένδυσης με 

ποσοστό επιχορήγησης που ανέρχεται σε 45% ή 50% ανάλογα με την περιοχή στην 

οποία υλοποιείται το έργο και ανάλογα με το μέγεθος του φορέα που το υλοποιεί. 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα ποσοστά επιχορήγησης για κάθε περιοχή. 
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Πίνακας 4.8.4.2: Ποσοστά Δημόσιας Επιχορήγησης έργων διασύνδεσης 

Περιοχή της χώρας Ποσοστό επιχορήγησης 

Μεγάλες Επιχειρήσεις ΜΜΕ 

Περιοχές Α και Β της Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής, 
σύμφωνα με το Ν.3299/04 ως ισχύει 45% 50% 
Υπόλοιπη Χώρα 50% 
 

Ειδικά για επενδύσεις (είτε Αρχικές είτε Περιβαλλοντικές, είτε από μεγάλη 

επιχείρηση είτε από ΜΜΕ) που υλοποιούνται στον τομέα της παραγωγής αγροτικών 

προϊόντων, αν δεν υλοποιούνται σε κάποια από τις μειονεκτικές περιοχές της χώρας, 

κανένα από τα ανωτέρω ποσοστά δεν μπορεί να υπερβεί το 40%. Για τις υπόλοιπες 

επενδύσεις στον τομέα της γεωργίας, δηλαδή επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής 

που υλοποιούνται σε μειονεκτικές περιοχές και επενδύσεις στον τομέα της 

μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων οπουδήποτε και αν υλοποιούνται, 

κανένα από τα ανωτέρω ποσοστά δεν μπορεί να υπερβεί το 50%. 

Οι μειονεκτικές περιοχές της χώρας είχαν προσδιοριστεί στην Οδηγία 81/645/ΕΟΚ 

(που συνοδεύεται από το διορθωτικό Α), η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

93/66/ΕΟΚ. 

4.8.5 Ιδιωτική Συμμετοχή 

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να αποτελείται από ίδια κεφάλαια του υποψήφιου 

επενδυτή (ίδια συμμετοχή) ή/και από τραπεζικό δάνειο (τραπεζική συμμετοχή), 

που θα λάβει ο υποψήφιος επενδυτής για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

επένδυσης. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση το ύψος της ίδιας συμμετοχής στην 

επένδυση πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 15% του προϋπολογισμού της 

επένδυσης. 

Η τραπεζική συμμετοχή τεκμηριώνεται με την προσκόμιση από τον υποψήφιο 

επενδυτή, ως δικαιολογητικού, σχετικής επιστολής της τράπεζας για την πρόθεση 

χορήγησης του δανείου (κατ’ αρχήν ενδιαφέρον τραπέζης για χρηματοδότηση 

δανείου). Στην εν λόγω επιστολή πρέπει, εκτός των άλλων, να αναφέρονται ο 

σκοπός του δανείου (όπου θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη 

επένδυση και για το συγκεκριμένο προϋπολογισμό αυτής), το ύψος του δανείου, η 
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διάρκειά του, το επιτόκιό του, η περίοδος χάριτος και οι εξασφαλίσεις για την 

παροχή του.   

Αυτό πρέπει: 

i. να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας, 

ii. να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε 

δημόσια ή μη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, 

αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού και 

iii. να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό 

θα προκύπτει ρητά από τη σχετική επιστολή. 

Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα. 

Η ίδια συμμετοχή του επενδυτή αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές 

επιχειρήσεις και εταιρικό κεφάλαιο για τις λοιπές και θα πρέπει να τεκμηριώνεται 

επαρκώς. Για τις λοιπές περιπτώσεις ως ίδια συμμετοχή του επενδυτή νοείται για μεν 

τις νεοϊδρυόμενες εταιρίες το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε τις υφιστάμενες 

το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε 

μετρητά εισφορές των εταίρων ή κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεματικά, 

όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να 

απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου. Τα φορολογηθέντα 

(έκτακτα) αποθεματικά επιχείρησης αποτελούν ίδια συμμετοχή στην επένδυση, 

εφόσον κατά το στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης ελέγχεται και διαπιστώνεται η 

επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης μετά την αφαίρεση των ποσών των 

διαθεσίμων της που πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συμμετοχή. 

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου υφιστάμενων εταιριών πρέπει να γίνεται μετά 

την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. 

Επισημαίνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να εμπεριέχει οποιασδήποτε 

μορφής δημόσια ενίσχυση, όπως, για παράδειγμα, δάνειο με επιδότηση επιτοκίου ή 

με εγγύηση του Δημοσίου που περικλείει στοιχεία ενίσχυσης, ή κεφάλαια που 

προέρχονται από άλλα κοινοτικά προγράμματα ή το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων. 
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4.9 Αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων στήριξης 

Σήμερα υπάρχει στην ΕΕ ένα φάσμα διαφορετικών επιχειρησιακών συστημάτων 

στήριξης που μπορούν ευρέως να καταταχθούν σε τέσσερις ομάδες: τιμολόγια 

τροφοδότησης, πράσινα πιστοποιητικά, συστήματα δημοπρασίας και φορολογικά 

κίνητρα. 

Στα περισσότερα κράτη μέλη υπάρχουν τιμολόγια τροφοδότησης. Τα συστήματα 

αυτά χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη τιμή, που κανονικά ορίζεται για περίοδο γύρω 

στην επταετία, η οποία πρέπει να καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, 

συνήθως επιχειρήσεις διανομής, σε εγχώριους παραγωγούς οικολογικά συμβατής 

(«πράσινης») ηλεκτρικής ενέργειας. Το επιπρόσθετο κόστος των εν λόγω 

μηχανισμών καλύπτεται από τους προμηθευτές αναλογικώς προς τον όγκο 

πωλήσεών τους, μεταβιβάζεται δε περαιτέρω στους καταναλωτές ηλεκτρισμού μέσω 

πριμοδότησης της τιμής kWh στον τελικό χρήστη. Οι μηχανισμοί αυτοί 

παρουσιάζουν πλεονεκτήματα ως προς την επενδυτική ασφάλεια, τη δυνατότητα 

λεπτής ρύθμισης και την προαγωγή τεχνολογιών μέσο – και μακροπρόθεσμα. Από το 

άλλο όμως μέρος, είναι δύσκολο να εναρμονιστούν σε κοινοτικό επίπεδο, μπορεί να 

αμφισβητηθούν με βάση τις αρχές για την εσωτερική αγορά και συνεπάγονται 

κίνδυνο χρηματοδότησης πλέον του δέοντος (υπερχρηματοδότησης), αν η καμπύλη 

μάθησης για κάθε τεχνολογία ΗΑΠΕ δεν έχει λάβει φθίνουσα μορφή με την πάροδο 

του χρόνου. Παραλλαγή του μηχανισμού τιμολογίων τροφοδότησης είναι ο 

μηχανισμός σταθερής πριμοδότησης που εφαρμόζεται τώρα στη Δανία και εν μέρει 

στην Ισπανία. Με βάση το εν λόγω σύστημα, η κυβέρνηση ορίζει σταθερή 

πριμοδότηση ή περιβαλλοντικό δώρο, το οποίο καταβάλλεται πέραν της κανονικής ή 

τιμής άμεσης παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας στις επιχειρήσεις ΗΑΠΕ.  

Με βάση το σύστημα πράσινων πιστοποιητικών, που τώρα υφίσταται στη Σουηδία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Πολωνία, η ΗΑΠΕ πωλείται σε 

συμβατικές τιμές όπως στην αγορά ηλεκτρισμού. Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί 

το επιπρόσθετο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά οικολογικά συμβατό 

τρόπο, και για να διασφαλιστεί ότι πράγματι παράγεται η επιθυμητή οικολογικά 

συμβατή ηλεκτρική ενέργεια, όλοι οι καταναλωτές (ή σε ορισμένες χώρες οι 

παραγωγοί) υποχρεούνται να αγοράσουν ορισμένο αριθμό πράσινων πιστοποιητικών 
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από παραγωγούς ΗΑΠΕ, σύμφωνα με καθορισμένο εκατοστιαίο ποσοστό, ή 

ποσόστωση, της συνολικής τους κατανάλωσης/παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα 

χρηματικά πρόστιμα για μη συμμόρφωση μεταβιβάζονται είτε σε ταμείο έρευνας, 

ανάπτυξης και επίδειξης (ΕΑ&Ε) με αντικείμενο τις ανανεώσιμες πηγές ή εισρέουν 

στο γενικό δημόσιο προϋπολογισμό. Επειδή οι παραγωγοί/καταναλωτές επιθυμούν 

να αγοράσουν τα πιστοποιητικά αυτά κατά το δυνατόν φθηνότερα, αναπτύσσεται 

δευτερογενής αγορά πιστοποιητικών, στην οποία οι παραγωγοί ΗΑΠΕ 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να πωλήσουν πράσινα πιστοποιητικά. Ως εκ τούτου, 

τα πράσινα πιστοποιητικά αποτελούν μέσα βασιζόμενα στις δυνάμεις της αγοράς, τα 

οποία είναι θεωρητικώς εν δυνάμει ικανά, εάν λειτουργήσουν ορθώς, να 

διασφαλίσουν την καλύτερη αξιοποίηση των επενδύσεων. Τα συστήματα αυτά 

μπορούν να λειτουργήσουν καλώς σε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και 

παρουσιάζουν, θεωρητικώς, χαμηλότερο κίνδυνο υπερχρηματοδότησης. Ωστόσο, τα 

πράσινα πιστοποιητικά πιθανώς να συνεπάγονται υψηλότερο κίνδυνο για τους 

επενδυτές, στο πλαίσιο δε των μηχανισμών αυτών δεν αναπτύσσονται εύκολα 

απώτερου ορίζοντα, υψηλού κόστους επί του παρόντος, τεχνολογίες. Τα συστήματα 

αυτά συνεπάγονται υψηλότερο κόστος διοικητικής διαχείρισης. 

Γνήσιες διαδικασίες δημοπρασίας υπήρχαν σε δύο κράτη μέλη (Ιρλανδία και 

Γαλλία). Ωστόσο, η Γαλλία άλλαξε πρόσφατα το σύστημά της σε τιμολόγιο 

τροφοδότησης σε συνδυασμό με σύστημα δημοπρασίας σε ορισμένες περιπτώσεις, η 

δε Ιρλανδία μόλις ανήγγειλε παρόμοια κίνηση. Με βάση τη διαδικασία 

δημοπρασίας, το κράτος προκηρύσσει σειρά δημοπρασιών για την παροχή ΗΑΠΕ, η 

οποία παρέχεται έπειτα με βάση σύμβαση σε τιμή προκύπτουσα από τη δημοπρασία. 

Το επιπρόσθετο κόστος που δημιουργεί η αγορά Η ΑΠΕ μεταβιβάζεται στον τελικό 

καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω ειδικού τέλους. Ενώ τα συστήματα 

δημοπρασίας θεωρητικά χρησιμοποιούν κατά βέλτιστο τρόπο τις δυνάμεις της 

αγοράς, από τη φύση τους άλλοτε σταματούν και άλλοτε ξεκινούν πράγμα που δεν 

οδηγεί στη διαμόρφωση σταθερών συνθηκών. Ο τύπος αυτός μηχανισμού 

συνεπάγεται επίσης τον κίνδυνο μη υλοποίησης των έργων λόγω χαμηλών 

προσφορών. 

Συστήματα βασιζόμενα μόνο σε φορολογικά κίνητρα εφαρμόζονται στη Μάλτα και 

στη Φινλανδία. Στις περισσότερες περιπτώσεις (π.χ. Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο και 
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Τσεχική Δημοκρατία) όμως, το μέσο αυτό χρησιμοποιείται ως πρόσθετο εργαλείο 

άσκησης πολιτικής. 

Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση σε τέσσερις ομάδες αποτελεί αρκετά απλουστευμένη 

παρουσίαση της κατάστασης. Υπάρχουν διάφορα συστήματα με ανάμεικτα στοιχεία, 

ειδικώς σε συνδυασμό με φορολογικά κίνητρα.  

 

4.10 Συμπεράσματα 

Υπάρχουν και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγουν ηλεκτρισμό, οι 

οποίες δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. Μια από αυτές είναι τα μεγάλα 

υδροηλεκτρικά έργα που αποτελεί καλώς αναπτυγμένη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας 

και εν γένει δεν χρειάζεται τυχόν στήριξη. Άλλες μορφές είναι η ενέργεια των 

κυμάτων και της παλίρροιας και τα ηλιακά συστήματα με συγκέντρωση της 

θερμικής ισχύος, που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία, επειδή 

τυγχάνουν στήριξης σε ορισμένα μόνο κράτη μέλη ή δεν εφαρμόζονται ακόμη σε 

βιομηχανικό επίπεδο. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι επιστήμονες στην 

Αυστραλία κάνουν απόπειρες να εκμεταλλευτούν την δύναμη που δημιουργεί ένας 

κυκλώνας, κατασκευάζοντας τεχνητές συνθήκες δημιουργίας τους. 

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλει πολλές 

προσπάθειες προκειμένου να υιοθετηθεί από τα κράτη – μέλη αυτό που αποκαλείται 

πράσινη πολιτική. Για τον σκοπό αυτό έχει θεσπίσει ένα σύνολο νόμων και 

κανονισμών που στόχο έχουν τον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος και 

την απεξάρτηση από το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα. Η χώρα μας 

μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται ακόμα πίσω σε σχέση με άλλα κράτη – μέλη όπως 

η Γερμανία και η Ισπανία, στην υιοθέτηση των εναλλακτικών μορφών παραγωγής 

ενέργειας. Η γραφειοκρατία και οι πολιτικές αγκυλώσεις αποτελούν τους κύριους 

παράγοντες αυτής της καθυστέρησης. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο προκειμένου να 

αξιοποιηθεί το πλούσιο ενεργειακό δυναμικό της χώρας μας, να ξεπεραστούν όλοι οι 

ανασταλτικοί παράγοντες της ανάπτυξης των εναλλακτικών πηγών ενέργειας έτσι, 

ώστε η χώρα μας να ανελιχθεί στις πρώτες θέσεις στην εφαρμογή των «πράσινων» 

πολιτικών. 
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5. Χρηματοοικονομικά δεδομένα για την Αξιολόγηση των 

Επενδυτικών Σχεδίων 

5.1. Εισαγωγή 

Οι υποστηρικτές, οι επενδυτές και οι χρηματοδότες των ενεργειακών σχεδίων 

προβληματίζονται συνεχώς από ερωτήματα όπως «πόσο ακριβείς μπορεί να είναι οι 

μετρήσεις του κόστους και της εξοικονόμησης ενέργειας ή της ενεργειακής 

παραγωγής, ποιες είναι οι δυνατότητες αντιμετώπισης του υψηλού κόστους καθώς 

και με την χρηματοοικονομική σύγκριση των επενδυτικών σχεδίων με άλλα 

ανταγωνιστικά;» Τα παραπάνω ερωτήματα είναι πολύ δύσκολο να απαντηθούν με 

συγκεκριμένο βαθμό βεβαιότητας, καθώς όσο καλά και αν είναι προετοιμασμένος 

κανείς, έχει να αντιμετωπίσει δυο συγκρουόμενες προϋποθέσεις: 

1. Να διατηρήσει το κόστος ανάπτυξης του σχεδίου σε χαμηλά επίπεδα, σε 

περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ή σε περίπτωση 

που το συγκεκριμένο σχέδιο κριθεί ασύμφορο σε σχέση με άλλα 

ανταγωνιστικά. 

2. Να ξοδέψει περισσότερο χρόνο και χρήμα στην δημιουργία μιας πιο 

ξεκάθαρης εικόνας σχετικά με το δυνατό κόστος του έργου καθώς και για να 

εκτιμήσει με περισσότερη ακρίβεια την ενεργειακή απόδοση ή 

εξοικονόμηση.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τα στάδια που ακολουθούνται σε γενικές 

γραμμές σχετικά με την εκτίμηση και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων σε 

εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Στην συνέχεια θα κάνουμε μια γενική περιγραφή 

των χρηματοοικονομικών μεθόδων και τύπων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

αξιολογηθούν τα επενδυτικά σχέδια. Τέλος θα αναφερθούμε στην ελληνική 

πραγματικότητα και στην διαδικασία αξιολόγησης των επενδύσεων σε εναλλακτικές 

μορφές ενέργειας που ισχύει μέχρι σήμερα. 

 

5.2. Η διαδικασία εφαρμογής ενός τυπικού ενεργειακού σχεδίου. 

Στο σχήμα 5.2.1 παρουσιάζονται τα στάδια αξιολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου. 
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δυτικού σχεδί
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σχεδίου. Κάποιες ενέργειες ανάπτυξης όπως η εκπαίδευση, η σχέση με τους πελάτες 

και η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, αποτελούν μέρη του σταδίου κατασκευής 

του έργου. Η φάση αυτή είναι καθοριστική για την ανάπτυξη του σχεδίου, εφόσον 

μπορεί να προκύψουν κάποιες εξελίξεις όπως για παράδειγμα η έλλειψη 

χρηματοδότησης ή η παράλειψη εκτίμησης κάποιων σημαντικών παραγόντων 

κόστους στις προηγούμενες φάσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την 

αδρανοποίηση του σχεδίου. 

Κατασκευή και Εφαρμογή. Στο τελικό στάδιο μπαίνουν σε εφαρμογή οι μελέτες και 

κατασκευάζεται το έργο.  

Σημαντικό είναι στο σημείο αυτό να αναφέρουμε τις επιθυμητές συνθήκες για την 

ανάπτυξη ενός σχεδίου καθώς και τους παράγοντες οικονομικής βιωσιμότητάς του. 

Έτσι οι επιθυμητές συνθήκες είναι: 

• Η ανάγκη για το συγκεκριμένο ενεργειακό σύστημα που προτείνεται στο 

σχέδιο. 

• Η εφαρμογή των σχεδίων σε νέες εγκαταστάσεις που πληρούν κάποιες 

ενεργειακές προδιαγραφές 

• Υψηλό κόστος των συμβατικών καυσίμων 

• Ενδιαφέρον από κρίσιμους παράγοντες όπως για παράδειγμα τα κράτη. 

• Λίγα γραφειοκρατικά εμπόδια 

• Εύκολη πρόσβαση σε κεφάλαια. 

• Επαρκείς τοπικές πηγές ενεργειακών πηγών 

Αντίστοιχα οι παράγοντες οικονομικής βιωσιμότητας είναι: 

 Διαθέσιμοι ενεργειακοί πόροι στο σημείο της επένδυσης 

 Αποδοτικότητα εξοπλισμού 

 Αρχικό κόστος σχεδίου 

 Λειτουργικό κόστος επένδυσης 

 Κόστος χρηματοδότησης 

 Φόροι τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο εισόδημα 

 Επιδοτήσεις και άλλες ενισχύσεις 
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5.3. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων. 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία και σ’ 

εκείνους τους τύπους που χρησιμοποιούνται γενικά κατά την ανάλυση εφικτότητας 

μιας επένδυσης. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται, 

βασίζονται στις ακόλουθες παραδοχές: 

1. Η αρχική επένδυση πραγματοποιείται στο έτος 0 

2. Οι διάφορες τιμές που δίνονται παίρνουν ως έτος βάσης το 0 και οι 

οποιεσδήποτε πληθωριστικές αναπροσαρμογές γίνονται από το 1ο έτος και 

μετά. 

3. Ο χρόνος πραγματοποίησης των χρηματοροών είναι το τέλος του έτους. 

5.3.1 Οι πληρωμές των δανειακών κεφαλαίων. 

Οι πληρωμές αυτές συμβαίνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα και έχουν ορισμένη 

διάρκεια, και υπολογίζονται από τον τύπο: 

 

όπου  

D: η ετήσια πληρωμή, 

C: το συνολικό αρχικό κόστος της επένδυσης 

fd: ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης 

id: το επιτόκιο 

N`:  η διάρκεια σε έτη. 

5.3.2 Χρηματικές Ροές προ φόρων 

Οι χρηματοροές προ φόρων διακρίνονται σε εκροές (δαπάνες) και εισροές (έσοδα) 

από την λειτουργία της επένδυσης. Ο τύπος που μας δίνει την καθαρή λειτουργική 

χρηματική ροή είναι ο ακόλουθος: 

 

Όπου 
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Cn: η καθαρή χρηματοροή στον χρόνο n 

 Cin,n: οι χρηματικές εισροές στον χρόνο n 

Cout,n:  οι χρηματικές εκροές στον χρόνο n 

Οι εκροές διακρίνονται σε επενδυτικές και λειτουργικές. Οι επενδυτικές 

πραγματοποιούνται στον χρόνο 0 και περιλαμβάνουν το ποσό εκείνο του κεφαλαίου 

που καταβλήθηκε άμεσα, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπ’ όψιν η όποια δανειακή 

επιβάρυνση, και βρίσκονται από τον τύπο: 

 

ενώ για τα επόμενα έτη έχουμε: 

 

όπου  

CO&M: είναι το ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 

ri : ο ρυθμός πληθωρισμού 

Cfuel : το ετήσιο κόστος ανάλωσης καυσίμων και ηλεκτρισμού 

re : ο ρυθμός αύξησης του κόστους της ενέργειας 

D:  η ετήσια πληρωμή του χρέους 

Cper : τα περιοδικά κόστη που μπορεί να συμβούν στο σύστημα. 

Οι χρηματικές εισροές κατά το έτος 0 ισούνται με τα κίνητρα που δίνονται (π.χ. 

επιδοτήσεις) για την πραγματοποίηση της επένδυσης και δίνονται από τον τύπο: 

, 

όπου IG τα παραπάνω κίνητρα. 

Ακολούθως και στα επόμενα έτη οι χρηματικές εισροές δίνονται από τον τύπο: 

 

όπου 

Cener : η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 
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Ccapa : η ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων ή τα έσοδα 

CRE : η ετήσια χρηματική απόδοση από την παραγωγή με ανανεώσιμες πηγές  

CGHG : το ετήσιο έσοδο από την μείωση της εκπομπής ρύπων του φαινομένου του  

θερμοκηπίου 

rRE : ο ρυθμός αύξησης της απόδοσης των ΑΠΕ 

rGHG : ο ρυθμός αύξησης της απόδοσης της εκπομπής ρύπων του φαινομένου του  

θερμοκηπίου.   

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για την χρηματοοικονομική ανάλυση του σχεδίου 

λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι ετήσιες αποσβέσεις που πραγματοποιούνται στον πάγιο 

εξοπλισμό της επένδυσης. Ενδεικτικά θα αναφερθούμε στον υπολογισμό με την 

μέθοδο της σταθερής απόσβεσης όπου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος: 

 

όπου 

CCA0 : είναι το ύψος της αναπόσβεστης αξίας στο χρόνο 0 

δ:  είναι το ποσοστό απόσβεσης   

ενώ για τα επόμενα χρόνια: 

 

όπου Νd είναι η περίοδος απόσβεσης σε έτη.  

5.3.3. Φορολογία Εισοδήματος 

Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος επιτρέπει στο μοντέλο χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης να υπολογίσει τις χρηματοροές μετά από τους φόρους, καθώς και τους 

αντίστοιχους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Για τον υπολογισμό του φορολογητέου 

εισοδήματος, το μοντέλο υποθέτει ότι οι χρηματικές εισροές και εκροές 

υπολογίζονται στο τέλος του έτους που πραγματοποιούνται. Έτσι το σύνολο του 

φόρου Tn για τον χρόνο n ισούται με το ποσοστό φορολογίας t επί το καθαρό 

εισόδημα In δηλαδή: 
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Tn = t In 

Το καθαρό εισόδημα υπολογίζεται από τον τύπο: 

In=Cn + Di,n - CCAn , όπου 

Cn : είναι η καθαρή χρηματοροή προ φόρων, 

Di,n : η αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου και 

CCAn : το κόστος των αποσβέσεων. 

 

5.4. Γενικές μέθοδοι αξιολόγησης της επένδυσης και χρηματοοικονομικοί 

δείκτες. 

5.4.1 Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τιε μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων σε 

εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τις οποίες θα ακολουθήσουμε και στο επόμενο 

κεφάλαιο, προκειμένου να εκτιμήσουμε την ωφέλεια και την αποδοτικότητα της 

επένδυσης σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. 

Η μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) ή Net Present Value (NPV) 

Με την μέθοδο αυτή υπολογίζουμε την παρούσα αξία των αναμενόμενων 

χρηματοροών, των αναμενόμενων δηλαδή καθαρών χρηματικών ροών. Οι τελευταίες 

υπολογίζονται με την αφαίρεση της παρούσας αξίας των αναμενόμενων χρηματικών 

εκροών από τις αναμενόμενες χρηματικές εισροές. Έστω k είναι το κόστος 

κεφαλαίου, I0 η επενδυτική εκροή στο χρόνο 0 και CFt η καθαρή χρηματοροή στο 

τέλος του έτους t, τότε η ΚΠΑ δίνεται από τον τύπο: 

 1   

Η μέθοδος αυτή παρά τα όποια μειονεκτήματα που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί 

στην βιβλιογραφία, αποτελεί το πιο χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του επενδυτή, 

προκειμένου να αποκτήσει μια πρώτη αντικειμενική εικόνα για την επένδυσή του. 

Σημειώνουμε ότι εφόσον NPV>0, η επένδυση είναι αποδοτική και επομένως 

συμφέρουσα για την επιχείρηση η πραγματοποίηση της. 
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Ο δείκτης αποδοτικότητας (Profitability Index) 

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει την αύξηση της αξίας για κάθε μονάδα χρήματος που 

επενδύεται και βασίζεται άμεσα στην ΚΠΑ. Έστω λοιπόν PI ο δείκτης 

αποδοτικότητας, I0 η αρχική επένδυση και CFt η καθαρή χρηματοροή το έτος t, τότε 

από την ακόλουθη σχέση υπολογίσουμε τον δείκτη αποδοτικότητας. 

∑ 1  

Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (Internal Rate of Return). 

Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης αποβλέπει στον υπολογισμό του ποσοστού 

προεξόφλησης που καθιστά την ΚΠΑ των αναμενόμενων χρηματικών ροών ίση με 

το 0. Με άλλα λόγια προσβλέπει στον εντοπισμό του επιπέδου εκείνου του κόστους 

κεφαλαίου k όπου αυτό ισούται με το εκάστοτε επιτόκιο δανεισμού της αγοράς. Θα 

πρέπει να σημειώσουμε ότι η μέθοδος αυτή έχει κάποιες δυσκολίες καθ’ ότι μπορεί 

να υπάρχουν περισσότερα από ένα εσωτερικά ποσοστά απόδοσης, γεγονός που 

δυσχεραίνει την αξιολόγηση μιας επένδυσης. 

Η μέθοδος της Επανείσπραξης του αρχικού κεφαλαίου (Payback Period) 

Η μέθοδος αυτή είναι απλή και δημοφιλής και δείχνει την περίοδο που απαιτείται για 

μια επένδυση προκειμένου να εισπραχθεί το αρχικά επενδεδυμένο κεφάλαιο. Πιο 

συγκεκριμένα είναι η χρονική περίοδος που απαιτείται προκειμένου οι 

συσσωρευμένες χρηματικές εισροές να εξισωθούν με την αρχική χρηματική εκροή. 

Για πιο ακριβείς μετρήσεις συνήθως χρησιμοποιείται η προεξοφλημένη περίοδος 

επανείσπραξης του αρχικού κεφαλαίου όπου οι χρηματικές ροές προεξοφλούνται 

προκειμένου να υπολογιστεί η περίοδος που χρειάζεται για να εξισωθεί με την 

αρχική ταμειακή εκροή. 

Η αποδοτικότητα του επενδυμένου κεφαλαίου (Return on Investment – ROI)  

Η μέθοδος αυτή διαφέρει από τις προηγούμενες στο ότι επικεντρώνεται στο 

λογιστικό αποτέλεσμα παρά στην χρηματοροή. Ορίζεται ως ο λόγος του μέσου 

λογιστικού εσόδου προς το μέσο ύψος της επένδυσης. Για τον σκοπό της ανάλυσης 

το λογιστικό έσοδο μπορεί να είναι το εισόδημα μετά φόρων, το εισόδημα προ 
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φόρων και τόκων. Συνήθως προτιμάται το πρώτο, καθότι αυτό είναι που ωφέλει τον 

επενδυτή. Ο τύπος υπολογισμού λοιπόν είναι ο ακόλουθος: 

 
  1  
  

2

 

Όπου Beginning Value η αρχική αξία της επένδυσης και Ending Value είναι η αξία 

της επένδυσης μετά από n χρόνια που θα έχει ωφέλιμη ζωή η επένδυση.  

 

5.5 Αξιολόγηση και Υπαγωγή Προτάσεων 

5.5.1 Διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων 

Οι αιτήσεις ένταξης επενδύσεων στο ΕΠAN αξιολογούνται από την αρμόδια Κύρια 

Επιτροπή Αξιολόγησης (ΚΕΑ), που συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, σύμφωνα με το ΠΔ 98/96 (ΦΕΚ 77/8.5.96). 

Η Κύρια Επιτροπή Αξιολόγησης υποστηρίζεται από ειδικές επιτροπές, εφόσον κριθεί 

απαραίτητο. Επίσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, δύνανται να 

ανατίθενται τμήματα της αξιολόγησης σε ειδικούς, κατά περίπτωση, επιστήμονες, με 

τεχνική ή οικονομική εξειδίκευση καθώς και σε ολιγομελείς επιτροπές τέτοιων 

επιστημόνων. Τα ως άνω άτομα και επιτροπές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

Η κρίση μιας πρότασης περιλαμβάνει τρία στάδια: 

i. έλεγχο τυπικής πληρότητας 

ii. χρηματοοικονομική αξιολόγηση του επενδυτή 

iii. τεχνικοοικονομική αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης. 

Μετά την ολοκλήρωση των τριών σταδίων κρίσης όλων των προτάσεων της 

προκήρυξης, οι προτάσεις που έχουν κριθεί επιτυχείς στα στάδια i, ii και iii 

κατατάσσονται από το μηχανογραφικό σύστημα αξιολόγησης κατά φθίνουσα 

βαθμολογική σειρά ανά τεχνολογική κατηγορία και υποκατηγορία ΑΠΕ, σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα του σταδίου iii της αξιολόγησής. Η Κύρια Επιτροπή 

Αξιολόγησης προσδιορίζει την ελάχιστη απαιτούμενη για έγκριση βαθμολογία, ανά 

τεχνολογική κατηγορία και υποκατηγορία ΑΠΕ και ανά περιφέρεια της χώρας και 

γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης μέσα σε ένα μήνα από την περιέλευση σε 
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αυτήν των αποτελεσμάτων της βαθμολόγησης. Ο Υπουργός με τη σειρά του 

αποφασίζει για τον πίνακα των εντασσομένων έργων. 

Με την ίδια υπουργική απόφαση, προτάσεις που αξιολογήθηκαν με μεγαλύτερη ή 

ίση βαθμολογία σε σύγκριση με το κατώτατο όριο βαθμολογίας αλλά δεν έτυχαν 

χρηματοδότησης λόγω μη επάρκειας του διατιθέμενου Προϋπολογισμού, 

κατατάσσονται σε ειδικό πίνακα «Εν Δυνάμει Χρηματοδοτούμενων Προτάσεων» και 

δύνανται να τύχουν χρηματοδότησης με νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις, σε 

περίπτωση εξεύρεσης των σχετικών κονδυλίων. 

Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Υπουργικής 

Απόφασης ένταξης των έργων και των λόγων απόρριψης των απορριφθέντων 

προτάσεων στους ΕΦΔ, οι υποψήφιοι επενδυτές, των οποίων οι προτάσεις 

απορρίφθηκαν, ενημερώνονται εγγράφως από τον αρμόδιο ΕΦΔ σε ποιο στάδιο της 

αξιολόγησης απορρίφθηκαν και για ποιους λόγους. Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι 

υποψήφιοι επενδυτές, των οποίων οι προτάσεις δεν έτυχαν χρηματοδότησης λόγω μη 

επάρκειας του διατιθέμενου Προϋπολογισμού, ενημερώνονται εγγράφως από τον 

αρμόδιο ΕΦΔ. 

5.5.2 Έλεγχος τυπικής πληρότητας (i) 

Κατά το στάδιο i της αξιολόγησης η ΚΕΑ, σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους 

Φορείς, εξετάζει την τυπική πληρότητα της πρότασης αναφορικά με τη νομική 

μορφή του υποβάλλοντος φορέα, τα όρια προϋπολογισμού, τις απαιτούμενες άδειες 

και δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα απαιτούμενα από την προκήρυξη. 

Σε αυτό το στάδιο ελέγχεται η επιλεξιμότητα του υποβάλλοντος την πρόταση, με 

βάση τα αναφερόμενα παρακάτω. Ελέγχεται επίσης αν έχουν υποβληθεί όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και έντυπα για τα επόμενα στάδια αξιολόγησης. 

Από το παρόν στάδιο αξιολόγησης οι προτάσεις χαρακτηρίζονται ως τυπικά 

πλήρεις ή τυπικά μη πλήρεις. Προωθούνται για τα επόμενα στάδια αξιολόγησης 

μόνο οι τυπικά πλήρεις προτάσεις. Οι προτάσεις που δεν πληρούν τις τυπικές 

προϋποθέσεις του παρόντος (τυπικά μη πλήρεις προτάσεις) θα αρχειοθετούνται και 

θα ενημερώνονται σχετικά οι αιτούντες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αξιολόγησης. 
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5.5.3 Χρηματοοικονομική αξιολόγηση του επενδυτή (ii) 

Κατά το στάδιο ii της αξιολόγησης, στις προτάσεις που είναι τυπικά πλήρεις 

εξετάζονται τα δικαιολογητικά τα σχετικά με την καταλληλότητα του επενδυτή και 

τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και ελέγχεται αν ο επενδυτής είναι 

μεγάλη επιχείρηση ή ΜΜΕ. Η αξιολόγηση του σταδίου ii πραγματοποιείται από δύο 

εμπειρογνώμονες που προέρχονται από το Μητρώο Οικονομικών Αξιολογητών του 

ΥΠΑΝ. 

Κατά την αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης έργου ηλεκτροπαραγωγής από 

ΑΠΕ ή ΣΗΘ, ο συνολικός προϋπολογισμός της εξετάζεται ως το άθροισμα του 

προϋπολογισμού του έργου ηλεκτροπαραγωγής και του κόστους διασύνδεσης του.   

Αναλυτικότερα, σε αυτή περιλαμβάνεται η εξέταση: 

1. Της καταλληλότητας του επενδυτή, για την οποία ελέγχονται: 

1.1. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται δάνειο, το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον 

τραπέζης για χρηματοδότηση της επένδυσης, στην οποία θα πρέπει να 

αναφέρονται οι βασικοί όροι χορήγησης του δανείου, όπως: 

• Το ύψος του δανείου και το συνολικό κόστος της επένδυσης 

• Η διάρκεια του δανείου 

• Το επιτόκιο 

• Η περίοδος χάριτος 

• Οι εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου 

1.2. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται δάνειο: 

1.2.1. Οι δείκτες οικονομικής αποδοτικότητας, δανειακής επιβάρυνσης, 

ρευστότητας και σχετικού μεγέθους κεφαλαίου του υποβάλλοντος 

την πρόταση. Οι δείκτες υπολογίζονται από τους ισολογισμούς των 

τριών τελευταίων ετών για επιχειρήσεις με ιστορικούς ισολογισμούς ή 

δυνατότητα έκδοσής τους και από τις προβλέψεις των πέντε επόμενων 

ετών για επιχειρήσεις χωρίς ιστορικούς ισολογισμούς. Οι ορισμοί των 

δεικτών αυτών και οι συνθήκες που πρέπει να πληρούν δίνονται στον 

Πίνακα 5.5.3.1. Για να εκτελεστεί το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης 
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είναι απαραίτητο τουλάχιστον δύο από τους τέσσερις δείκτες να 

πληρούν τις αντίστοιχες συνθήκες. 

1.2.2. Σε περιπτώσεις που ο υποβάλλων την πρόταση είναι νεοϊδρυθείσα 

επιχείρηση, αξιολογούνται επίσης η ύπαρξη και ποιότητα του 

επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την επιχείρηση (όχι την 

επένδυση), καθώς και το βιογραφικό σημείωμα κάθε μετόχου, κάθε 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε μέλους της ομάδας 

ευθύνης σε σχέση με την επενδυτική πρόταση, ώστε να διακριβωθεί η 

αξιοπιστία του επενδυτικού σχήματος. 

2. Της δυνατότητας κάλυψης της προτεινόμενης ίδιας συμμετοχής του 

επενδυτή. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση πρέπει να ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 15% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Τα ίδια κεφάλαια των 

προτεινόντων φορέων πρέπει αθροιζόμενα να καλύπτουν την ίδια συμμετοχή 

στην επένδυση, η δε ύπαρξη και διάθεσή τους για το σκοπό της επένδυσης πρέπει 

να τεκμηριώνεται επαρκώς. Προτάσεις που δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση 

απορρίπτονται. 

3. Του μεγέθους της επιχείρησης, αν δηλαδή πρόκειται για Μεγάλη Επιχείρηση ή 

ΜΜΕ.  

Πίνακας 5.5.3.1  Συνθήκες καταλληλότητας υποψήφιων επενδυτών 

α/α Δείκτης Ορισμός 
Ιστορικοί ισολογισμοί ή 
δυνατότητα έκδοσής τους  
με  Χωρίς  

1 Οικονομική 
αποδοτικότητα 

(Κέρδη προ Φόρων και 
Αποσβέσεων) / (Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων) 

Μεγαλύτερος ή 
ίσος του 0 

Μεγαλύτερος ή 
ίσος του 0,1 

2 Δανειακή 
επιβάρυνση 

(Ίδια Κεφάλαια) / (Ίδια κεφάλαια 
+ Ξένα Κεφάλαια) 

Μεγαλύτερος ή ίσος του 0,20 
 

3 Κυκλοφοριακή 
Ρευστότητα 

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό) / 
(Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) 

Μεγαλύτερος ή ίσος του 1,1 
 

4 Σχετικό μέγεθος 
κεφαλαίου 

(Ίδια Κεφάλαια + Ξένα 
Κεφάλαια)  / (Ύψος 
Προτεινόμενης Επένδυσης) 

Μεγαλύτερος ή ίσος του 1 
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Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα στοιχεία δεν κρίνονται επαρκή, η ΚΕΑ δύναται 

να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων σε εύλογο χρονικό διάστημα, 

προκειμένου να συνεχίσει την αξιολόγηση της πρότασης. 

Σε περίπτωση που οι δύο εμπειρογνώμονες δεν συμφωνούν σε κάποιον από τους 

ανωτέρω ελέγχους η χρηματοοικονομική αξιολόγηση διενεργείται και από τρίτο 

εμπειρογνώμονα, ο οποίος αποφασίζει τελικά. 

Ειδικά στον τομέα της γεωργίας εξετάζονται επιπλέον κριτήρια για την 

καταλληλότητα του υποψήφιου επενδυτή: 

α) Η οικονομική βιωσιμότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσω των ακόλουθων 

πρόσθετων κριτηρίων: 

- Εφόσον πρόκειται για υφιστάμενη επιχείρηση: 

Για προτάσεις προϋπολογισμού μικρότερου ή ίσου των 300.000 € η 

βιωσιμότητα του φορέα κρίνεται με βάση την κερδοφορία της επιχείρησης 

κατά την τελευταία τριετία. 

Κριτήριο: Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων 

πρέπει να είναι θετικός. 

Για προτάσεις προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 300.000 € η βιωσιμότητα 

του φορέα κρίνεται με βάση τα παρακάτω πέντε κριτήρια. Από τα κριτήρια 

αυτά θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον τα τρία. Για φορείς που δεν 

υποχρεούνται να δημοσιεύουν ισολογισμούς, περίπτωση που προβλέπεται 

από τον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων, εξετάζονται μόνο τα κριτήρια 1, 

2 και 5 και πρέπει να πληρούται τουλάχιστον το ένα. 

Όλα τα μεγέθη που αναφέρονται στα κριτήρια πρέπει να αφορούν σε 

μέσους όρους της τελευταίας τριετίας. 

Κριτήριο 1: (Μικτά κέρδη) / (πωλήσεις) x 100% > 10% 

Κριτήριο 2: (Καθαρά κέρδη) / (πωλήσεις) x 100% > 3% 

Κριτήριο 3: (Καθαρά κέρδη) / (ίδια κεφάλαια) x 100% > 10% 

Κριτήριο 4: (Κυκλοφορούν ενεργητικό) / (βραχ/μες υποχρεώσεις) x 

100% > 0,4% 
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Κριτήριο 5: [(Κ.Ε.t) / (Κ.Ε.(t-1)) –1] x 100% > 0 : Μέσος όρος του 

ρυθμού ανάπτυξης του κύκλου εργασιών (Κ. Ε.) της τελευταίας 

τριετίας να είναι θετικός 

- Εφόσον πρόκειται για νεοϊδρυθείσα επιχείρηση αυτή θα αξιολογηθεί με τα 

παραπάνω αναφερθέντα κριτήρια βάσει των μεγεθών που προκύπτουν από το 

επιχειρησιακό σχέδιο που πρέπει να υποβάλει μαζί με την πρόταση. 

β) Πρέπει να πληρούνται τα ελάχιστα κοινοτικά πρότυπα σχετικά με το περιβάλλον, 

την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων 

γ) Πρέπει να υπάρχουν διέξοδοι στην αγορά σύμφωνα με την ΚΟΑ 

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των κριτηρίων (β) και (γ), το ΥΠΑΝ μετά την 

εισήγηση της ΚΕΑ για ένταξη έργων στο Μέτρο 6.5 του ΕΠΑΝ, εφόσον μεταξύ 

αυτών υπάρχουν έργα που υλοποιούνται στον τομέα της γεωργίας, θα έρχεται σε 

επαφή με σχετική Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από εμπειρογνώμονες ή 

στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας ή/ και της Διαχειριστικής Αρχής του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να 

επιβεβαιώσει ότι αυτά πληρούνται για τους υποψήφιους επενδυτές. 

Από το παρόν στάδιο αξιολόγησης οι φορείς των προτάσεων χαρακτηρίζονται ως 

χρηματοοικονομικά ικανοί ή χρηματοοικονομικά μη ικανοί. Προωθούνται για το 

επόμενο στάδιο αξιολόγησης μόνο οι προτάσεις φορέων που χαρακτηρίζονται 

χρηματοοικονομικά ικανοί. Οι προτάσεις φορέων που χαρακτηρίζονται 

χρηματοοικονομικά μη ικανοί θα τίθενται στο αρχείο και θα ενημερωθούν σχετικά οι 

αιτούντες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. 

5.5.4 Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης (iii) 

Κατά το στάδιο (iii) της αξιολόγησης, δύο αξιολογητές διενεργούν την 

τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει: 

♦ έλεγχο της επιλεξιμότητας και του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της 

επένδυσης 

♦ έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών και ορθής συμπλήρωσης της 

τεχνικοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας  
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♦ έλεγχο του χαρακτηρισμού της επένδυσης ως Αρχική ή Περιβαλλοντική, ή 

διάκριση αυτής σε δύο τμήματα, ένα Αρχικό και ένα Περιβαλλοντικό, αν η 

επένδυση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αμιγώς 

♦ έλεγχο επιλεξιμότητας δαπανών και τήρησης όλων των σχετικών ορίων ανά 

κατηγορία δαπάνης  και τεχνολογική κατηγορία. Δαπάνες που υπερβαίνουν 

τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των αντίστοιχων κατηγοριών περικόπτονται. 

Επίσης, δαπάνες που υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των 

αντίστοιχων τεχνολογιών περικόπτονται, εκτός εάν η υπέρβαση 

τεκμηριώνεται πλήρως και γίνει αποδεκτή κατά τη σχετική αξιολόγηση. 

♦ αξιολόγηση και διόρθωση, αν απαιτείται, των μεγεθών που ο επενδυτής 

αναφέρει στην πρότασή του και τα οποία υπεισέρχονται στους τύπους 

υπολογισμού των βαθμών προκαθορισμένων κριτηρίων. Τυχόν διορθώσεις 

αυτών από τον αξιολογητή θα πρέπει να συνοδεύονται από τεκμηριωμένη 

εισήγησή του. 

♦ εξέταση της προσφοράς Σύνδεσης, που συντάσσεται από τη ΔΕΗ ή το 

ΔΕΣΜΗΕ, κατά περίπτωση, προκειμένου να εξακριβωθεί το 

προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής του έργου της σύνδεσης, καθώς και 

ποιες ακριβώς δαπάνες περιλαμβάνει, καθώς και της αίτησης 

χρηματοδότησης του επενδυτή προκειμένου να επιβεβαιωθεί  ότι τα 

στοιχεία της αντιστοιχούν στα προβλεπόμενα στην Προσφορά Σύνδεσης. Σε 

κάθε περίπτωση οι αξιολογητές θα υπολογίζουν ως επιλέξιμο κόστος του 

έργου σύνδεσης το μικρότερο μεταξύ αυτού της αίτησης χρηματοδότησης 

και αυτού της Προσφοράς Σύνδεσης. 

Η βαθμολογία και ο προϋπολογισμός της πρότασης προκύπτουν ως το ημιάθροισμα 

των βαθμολογιών και των προτεινόμενων προϋπολογισμών των δύο αξιολογητών. 

Στην περίπτωση που οι δύο βαθμολογίες ή οι προτεινόμενοι προϋπολογισμοί της 

επένδυσης βάσει της κρίσης των δύο αξιολογητών αποκλίνουν σημαντικά4, η ΚΕΑ 

                                                            
4 Σημαντική απόκλιση θεωρείται 

 ως προς τον προϋπολογισμό: διαφορά μεγαλύτερη του 15% του προτεινόμενου από τον 
επενδυτή προϋπολογισμού της πρότασης. 

 ως προς τη συνολική βαθμολογία: διαφορά μεγαλύτερη των 2 βαθμών μεταξύ των 
βαθμολογιών των 2 αξιολογητών. 
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παραπέμπει την πρόταση σε άλλο αξιολογητή και η τελική βαθμολογία ή ο 

προϋπολογισμός προκύπτουν ως το ημιάθροισμα των δύο βαθμολογιών ή 

προϋπολογισμών που αποκλίνουν λιγότερο. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι προτεινόμενοι προϋπολογισμοί των 

αξιολογητών αντιστοιχούν σε διαφορετικό φυσικό αντικείμενο έργου ή υπάρχει 

διαφωνία των αξιολογητών ως προς το φυσικό αντικείμενο του έργου, τότε η ΚΕΑ 

λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των αξιολογητών καθορίζει το φυσικό 

αντικείμενο, τον αντίστοιχο προϋπολογισμό και την αντίστοιχη βαθμολογία. 

Επίσης σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο αξιολογητής κρίνει μία πρόταση 

συνολικά απαράδεκτη, έχει τη δυνατότητα να μη τη βαθμολογήσει (ως προς κανένα 

κριτήριο) και να ζητήσει την απόρριψή της, συνοδεύοντας τη γνωμάτευσή του με 

πλήρη τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή η ΚΕΑ λαμβάνει την τελική απόφαση ή 

παραπέμπει την πρόταση σε άλλο αξιολογητή. 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση των προτάσεων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.4.1, μαζί με τους αντίστοιχους συντελεστές 

βαρύτητας. 

Όλα τα κριτήρια αξιολόγησης βαθμολογούνται σε κλίμακα 0-10, όπως περιγράφεται 

στη συνέχεια. 

Πίνακας 5.5.4.1: Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Επενδύσεις με 
Π/Υ μεγαλύτερο 
από 440 χιλ. € 

Επενδύσεις με 
Π/Υ μικρότερο 
ή ίσο από 
440 χιλ. € 

1 Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης 20 - 
2 Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Συμβατικής Ενέργειας 25 40 
3 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 15 20 
4 Κοινωνικές Επιπτώσεις 10 10 
5 Αξιοπιστία Τεχνολογίας και Επάρκεια Επενδυτικής 

Πρότασης 
30 30 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 
 

1. Εσωτερικός βαθμός απόδοσης 

Σκοπός του κριτηρίου αυτού είναι η ενίσχυση των προτάσεων που, εφόσον λάβουν 

επιχορήγηση, έχουν μέση αποδοτικότητα, όπως αυτή μετράται με τον εσωτερικό 
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βαθμό απόδοσης (EBA). Τη μέγιστη βαθμολογία λαμβάνουν προτάσεις, που εφόσον 

λάβουν επιχορήγηση, έχουν ΕΒΑ ίσο με 15%. Προτάσεις που, εφόσον λάβουν 

χρηματοδότηση, έχουν ΕΒΑ χαμηλότερο από 5% ή υψηλότερο από 25%, λαμβάνουν 

βαθμό μηδέν (0). Βαθμό 0 λαμβάνουν και προτάσεις των οποίων ο ΕBΑ δεν μπορεί 

να προσδιοριστεί. 

2. Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Συμβατικής Ενέργειας 

Ο βαθμός της επένδυσης είναι συνάρτηση του πηλίκου της ετήσιας εξοικονόμησης 

πρωτογενούς συμβατικής ενέργειας προς τον προϋπολογισμό της επένδυσης. 

3. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 

Ο βαθμός της επένδυσης είναι συνάρτηση του πηλίκου της ετήσιας αποφυγής ρύπων 

προς τον προϋπολογισμό της επένδυσης. 

4. Κοινωνικές Επιπτώσεις 

Ο βαθμός της επένδυσης είναι συνάρτηση: 

• του πηλίκου του μεγέθους της επένδυσης προς τον σχετικό περιφερειακό δείκτη 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και 

• του γινομένου των νέων θέσεων εργασίας και του σχετικού περιφερειακού 

δείκτη ανεργίας 

5. Αξιοπιστία Τεχνολογίας και Επάρκεια  Επενδυτικής Πρότασης 

Λαμβάνονται υπόψη η συνολική ορθότητα και αξιοπιστία των στοιχείων της 

επενδυτικής πρότασης, η τεκμηρίωση της ανάγκης επένδυσης και η τεχνογνωσία επί 

των προτεινόμενων τεχνολογιών. 

Ειδικότερα αξιολογούνται: 

• η αξιοπιστία και η επάρκεια τεκμηρίωσης των στοιχείων που δίδονται και της 

πρότασης συνολικά, κατά την αιτιολογημένη εκτίμηση του αξιολογητή 

• η ποιότητα της ενεργειακής επιθεώρησης και του προσδιορισμού του προς 

εκμετάλλευση ενεργειακού δυναμικού σε συνδυασμό με την τεχνικοοικονομική 

μελέτη  

• η τεχνογνωσία στη συγκεκριμένη τεχνολογία  
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• η ύπαρξη πιστοποιητικών για τη συγκεκριμένη τεχνολογία σύμφωνα με διεθνώς 

αναγνωρισμένα πρότυπα και 

• η ύπαρξη και επάρκεια σχεδίων υλοποίησης και αξιοποίησης της επένδυσης. 

Επενδυτικές προτάσεις που θα βαθμολογηθούν κάτω από πέντε (5) στο κριτήριο 

αυτό θα απορρίπτονται ανεξαρτήτως της βαθμολογίας τους στα υπόλοιπα 

κριτήρια. 

5.5.5 Τελική γνωμάτευση από Κύρια Επιτροπή Αξιολόγησης 

Η Κύρια Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το σύνολο των προτάσεων και ειδικότερα 

εκείνες που εμπίπτουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Προτάσεις που έχουν απορριφθεί κατά το στάδιο iii. 

• Προτάσεις των οποίων το φυσικό/ οικονομικό αντικείμενο έχει μεταβληθεί κατά 

το στάδιο iii και ιδιαίτερα, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ 

των αξιολογήσεων, ώστε να καταλήξει σε μία τελική γνωμοδότηση αίροντας τις 

όποιες αποκλίσεις. 

• Προτάσεις που εμφανίζουν ειδικά προβλήματα (π.χ. ασάφεια ως προς την 

επιλεξιμότητα τους). 

Η Κύρια Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να προβεί σε: 

• Τεκμηριωμένη Αλλαγή της βαθμολογίας μίας πρότασης. 

• Τεκμηριωμένη απόρριψη μίας πρότασης στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι 

κάποιες από τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (επιλεξιμότητα επιχείρησης 

ή φυσικού / οικονομικού αντικειμένου) δεν πληρείται. 

• Τεκμηριωμένη αξιολόγηση ήδη απορριφθείσας πρότασης στην περίπτωση που 

διαπιστώσει ότι κάποιος από τους λόγους απόρριψης δεν ισχύει. 

Τα αποτελέσματα των εργασιών της ΚΕΑ συντάσσονται σε πρακτικά και 

προστίθενται στην τεκμηρίωση της αξιολόγησης που υφίσταται από το στάδιο iii της 

διαδικασίας. 
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H τελική βαθμολογία των επενδύσεων εισάγεται στο μηχανογραφικό σύστημα 

αξιολόγησης, όπου κατατάσσεται σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά τεχνολογική 

κατηγορία ή υποκατηγορία ΑΠΕ και ανά περιφέρεια της χώρας.  

Η Κύρια Επιτροπή Αξιολόγησης καθορίζει τα κατώτατα όρια βαθμολογίας για κάθε 

επιλέξιμη τεχνολογική κατηγορία ή υποκατηγορία ΑΠΕ και ανά περιφέρεια της 

χώρας και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με τις επενδύσεις που 

πληρούν τα κατώτατα όρια. Ο Υπουργός με τη σειρά του αποφασίζει για τον πίνακα 

των εντασσομένων έργων. 

Οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης λόγω μη 

επάρκειας του διατιθέμενου Προϋπολογισμού, κατατάσσονται σε ειδικό πίνακα «Εν 

Δυνάμει Χρηματοδοτούμενων Προτάσεων» και δύνανται να τύχουν 

χρηματοδότησης με νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις, σε περίπτωση εξεύρεσης των 

σχετικών κονδυλίων. Η κατάταξη τους γίνεται σε φθίνουσα σειρά, ανεξαρτήτου 

περιφέρειας και τεχνολογικής κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΑΠΕ, σύμφωνα με την 

τιμή του λόγου ΕΕΠΕ/C όπου ΕΕΠΕ η ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς 

συμβατικής ενέργειας και C είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης. 

Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Υπουργικής 

Απόφασης ένταξης των έργων και των λόγων απόρριψης των απορριφθέντων 

προτάσεων στους ΕΦΔ, οι υποψήφιοι επενδυτές, των οποίων οι προτάσεις 

απορρίφθηκαν, ενημερώνονται εγγράφως από τον αρμόδιο ΕΦΔ σε ποιο στάδιο της 

αξιολόγησης απορρίφθηκαν και για ποιους λόγους. Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι 

υποψήφιοι επενδυτές, των οποίων οι προτάσεις δεν έτυχαν χρηματοδότησης λόγω μη 

επάρκειας του διατιθέμενου Προϋπολογισμού, ενημερώνονται εγγράφως από τον 

αρμόδιο ΕΦΔ. 
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6. Αξιολόγηση Επενδύσεων στην Ελλάδα. 
 

6.1. Εισαγωγή. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την ανάλυση και την αξιολόγηση των 

εναλλακτικών μορφών ενέργειας στην Ελληνική επικράτεια. Για τον σκοπό αυτό 

κρίνεται σκόπιμο να χωριστεί η χώρα σύμφωνα με τα 9 γεωγραφικά διαμερίσματα, 

όπως φαίνεται και από τον ακόλουθο χάρτη.  

 
Σε κάθε διαμέρισμα θα αξιολογηθούν οι διάφορες μορφές ενέργειας με βάση τις 

σχέσεις και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αναλύθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Στην προσπάθεια χρηματοοικονομικής ανάλυσης των επενδύσεων θα 

βασιστούμε σε μεγάλο μέρος στο πρόγραμμα και στα δεδομένα που παρέχονται από 

τον ιστοχώρο της Retscreen International. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι στην 

ανάλυση μας δεν λαμβάνουμε υπ’ όψιν τυχόν γενικότερες τεχνικές παραμέτρους που 



[111] 
 

μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποδοτικότητα των διαφόρων 

εναλλακτικών μορφών ενέργειας, αλλά λαμβάνονται ως δεδομένο εκείνες οι τεχνικές 

προδιαγραφές, που προσφέρουν την μέγιστη αποδοτικότητα ανά μονάδα επένδυσης. 

Σημαντικό επίσης είναι να αναφερθούμε στην ποικιλία του μικροκλίματος των 

διαφόρων περιοχών της Ελλάδος, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στις 

εναλλακτικές μορφές ενέργειας και στην αποδοτικότητα τους, και που μας οδηγεί 

στην ενδεικτική αναφορά της επένδυσης σε διάφορες περιοχές.  

 

6.2. Επένδυση στα φωτοβολταϊκά.  

Για την ανάλυση των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά θα πρέπει να γίνουν κάποιες 

παραδοχές, οι οποίες θα βοηθήσουν στους υπολογισμούς. 

 Θα εξετάσουμε περιπτώσεις επενδύσεων σε παραγωγική δυναμικότητα των 

100 KWp. 

 Το αρχικό κόστος της επένδυσης – επενδυτική εκροή – ανέρχεται σε 6 €/W 

οπότε η συνολική επενδυτική εκροή ισούται με €600.000. 

 Η τιμή πώλησης ανά μονάδα είναι 0,4 €/KWh με ετήσια αύξηση ίση με τον 

ρυθμό πληθωρισμού 3% 

 Τα φωτοβολταϊκά πάνελ με βάση τα οποία θα γίνει η ανάλυση, έχουν 

μοναδιαία παραγωγική δυναμικότητα της τάξεως των 175 Watt και 

καταλαμβάνουν επιφάνεια περίπου 1,38 m2. Για την επένδυση λοιπόν των 

100 KWp θα χρειαστούν 100.000W / 175 W = 572 πάνελ. Ένα μέσο πάνελ 

έχει ημερήσια αποδοτικότητα περίπου το 20% της ονομαστικής. Συνεπώς για 

να βρούμε την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα πολλαπλασιάζουμε τον 

δείκτη ακτινοβολίας της περιοχής με την παραπάνω επιφάνεια του πάνελ και 

στην συνέχεια με τον αριθμό των πάνελ. Για μια πιο ξεκάθαρη εικόνα η 

παρακάτω σχέση δείχνει τον τρόπο που υπολογίζεται η ετήσια 

αποδοτικότητα της επένδυσης: 

Συνολική Ετήσια Παραγωγικότητα = Ακτινοβολία ανά m2 την ημέρα 

στην περιοχή x 1,38 m2 x 572 x 365 ημέρες x 20% 

 Το ετήσιο συνολικό κόστος παραγωγής μεταβλητό και σταθερό ανέρχεται 

στο 1,5% του κόστους της επένδυσης με τιμαριθμική αναπροσαρμογή. 
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 Ο δανεισμός που απαιτείται για την πραγματοποίηση της επένδυσης αποτελεί 

το 35% της επένδυσης, δηλαδή €210.000,00, το επιτόκιο δανεισμού ορίζεται 

στο 6% και η διάρκεια του δανείου καθορίζεται στα 10 έτη. 

 Τα Ίδια Κεφάλαια που θα πρέπει να εισφέρει ο επενδυτής εξαρτώνται από το 

ύψος της επιχορήγησης της κάθε περιοχής. 

 Κόστος κεφαλαίου k = 12% 

 Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης και με 

συντελεστή 8% 

 Ο συντελεστής φορολογίας είναι 25% 

 Η διάρκεια της επένδυσης είναι 20 έτη 
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6.2.1 Θράκη 

Από την ανάλυση η οποία έγινε σε προηγούμενα κεφάλαια, προκύπτει το γενικότερο 

συμπέρασμα ότι η επένδυση σε παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά έχει ένα 

σημαντικό μειονέκτημα: το υψηλό κόστος εγκατάστασης σε σχέση με την 

παραγωγική τους δυναμικότητα και την αποδοτικότητα τους. Για την ανάλυση της 

επένδυσης στην Θράκη θα πάρουμε ως σημείο αναφοράς την Αλεξανδρούπολη. Θα 

πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία της ηλιακής ακτινοβολίας λαμβάνονται 

από τα μετεωρολογικά στοιχεία της NASA.  

Για την περιοχή λοιπόν της Αλεξανδρούπολης η μέση ετήσια ακτινοβολία κατά την 

διάρκεια της μέρας είναι 4,62 KWh ανά m2. Η συνολική ετήσια παραγωγική 

δυναμικότητα ανέρχεται σε 266.220 KWh. Το ύψος της επιδότησης στην 

συγκεκριμένη περιοχή είναι 40%. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι 

αναμενόμενες εισροές και εκροές της επένδυσης στην συγκεκριμένη περιοχή. 

Πίνακας 6.2.1.1: Οι αναμενόμενες ετήσιες χρηματοροές της επένδυσης 

ΕΤΗ ΕΠΕΝ/ΤΙΚΗ 
ΕΚΡΟΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤ/ΓΙΚΕΣ 
ΕΚΡΟΕΣ 

ΤΟΚΟ-
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 

ΑΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ 
ΡΟΗ 

1ο 360.000 106.488 1.597 28.532 48.000 28.359 
2ο - 109.150 1.637 28.532  48.000 30.981 
3ο - 111.812 1.677 28.532  48.000 33.603 
4ο - 117.137 1.757 28.532  48.000 38.848 
5ο - 119.799 1.797 28.532  48.000 41.470 
6ο - 122.461 1.837 28.532  48.000 44.092 
7ο - 125.123 1.877 28.532  48.000 46.715 
8ο - 127.786 1.917 28.532  48.000 49.337 
9ο - 130.448 1.957 28.532  48.000 51.959 
10ο - 133.110 1.997 28.532  48.000 54.581 
11ο - 135.772 2.037   48.000 85.736 
12ο - 138.434 2.077   48.000 88.358 
13ο - 143.759 2.156   24.000 117.602 
14ο - 149.083 2.236    146.847 
15ο - 154.408 2.316    152.091 
16ο - 159.732 2.396    157.336 
17ο - 165.056 2.476    162.581 
18ο - 170.381 2.556    167.825 
19ο - 175.705 2.636    173.070 
20ο - 181.030 2.715    178.314 
ΣΥΝΟΛΟ 360.000 2.776.675 41.650 285.320 600.000 1.849.704 
 

Ξεκινάμε την ανάλυση μας από την ΚΠΑ. Ο τύπος της είναι ο ακόλουθος: 



[114] 
 

 1   

Αντικαθιστώντας στον παραπάνω τύπο έχουμε: 

ΚΠΑ = 28359 (0,8929) + 30.981 (0,7972) + 33.603 (0,7118) + 38.848 (0,6335) + 

41.470 (0,5674) + 44.092 (0,5066) + 46.715 (0,4523) + 49.337 (0,4039) + 51.959 

(0,3606) + 54.581 (0,3220) + 85.736 (0,2875) + 88.358 (0,2567) + 117.602 (0,2292) 

+ 146.847 (0,2046) + 152.091 (0,1827) + 157.336 (0,1631) + 162.581 (0,1456) + 

167.825 (0,1300) + 173.070 (0,1161) + 178.314 (0,1037) – 360.000 = 463.635 – 

360.000 = 103.625  > 0 

Με βάση λοιπόν το κριτήριο της ΚΠΑ, η συγκεκριμένη επένδυση στην περιοχή της 

Θράκης είναι συμφέρουσα. 

Στην συνέχεια εξετάζουμε την επένδυση με βάση το κριτήριο του δείκτη 

αποδοτικότητας, ο οποίος εξευρίσκεται από τον παρακάτω τύπο: 

∑ 1  

Αντικαθιστώντας λοιπόν έχουμε: 

463.635 / 360.000 = 1,29 

Ερμηνεύοντας τον δείκτη αυτόν θα λέγαμε ότι για κάθε 1 € που επενδύει κάποιος 

στην συγκεκριμένη επένδυση λαμβάνει  1,29 € ή η απόδοση της επένδυσης του είναι 

29%, γεγονός που την χαρακτηρίζει ως αρκετά συμφέρουσα. 

Ακολούθως εξετάζουμε την επένδυση με βάση το κριτήριο της Προεξοφλημένης 

Περιόδου Επανείσπραξης του Αρχικού Επενδυμένου Κεφαλαίου. Από τα δεδομένα 

βλέπουμε ότι η ΠΑ των εισροών για τα πρώτα 15 έτη είναι €353.900 ενώ για τα 16 

έτη €379.561. Συνεπώς για να εισπράξει ο επενδυτής το αρχικό του κεφάλαιο θα 

χρειαστεί 15 έτη και 3 μήνες. Το χρονικό διάστημα αυτό θα λέγαμε ότι είναι αρκετά 

μεγάλο, γεγονός που μπορεί να αποτρέψει κάποιον εν δυνάμει επενδυτή να 

χρηματοδοτήσει μια επένδυση στην συγκεκριμένη περιοχή. 
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Τέλος εξετάζουμε την συγκεκριμένη επένδυση με βάση την αποδοτικότητα του 

επενδυμένου κεφαλαίου ROI. Ο τύπος που χρησιμοποιούμε στην συγκεκριμένη 

επένδυση είναι: 

 
  1  
  

2

 

Να σημειώσουμε εδώ ότι τι ύψος των ετήσιων τόκων ανέρχεται σε €7.532. Επιπλέον 

ως αξία προ φόρων και τόκων θα λάβουμε μια μέση τιμή των αναμενόμενων 

εισροών για τα 20 έτη ωφέλιμης ζωής της επένδυσης, δηλαδή € 92.485. 

Αντικαθιστώντας λοιπόν στον παραπάνω τύπο έχουμε: 

ROI = (100.017 x 0, 75) / 180.000 = 0, 42 ή 42% 

Για την λήψη της απόφασης για επένδυση θα πρέπει ο παραπάνω δείκτης να 

συγκριθεί με κάποιον άλλο δείκτη αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων του 

επενδυτή, προκειμένου να κριθεί το κατά πόσον συμφέρει η δέσμευση κεφαλαίων 

στην συγκεκριμένη επένδυση. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι η συγκεκριμένη επένδυση 

είναι σχεδόν μηδενικού κινδύνου, εφόσον οι αναμενόμενη απόδοση είναι εγγυημένη.  

6.2.2. Μακεδονία 

Προκειμένου να αξιολογήσουμε μια επένδυση στην συγκεκριμένη περιοχή, θα 

λάβουμε υπ’ όψιν μας μετεωρολογικά δεδομένα της Θεσσαλονίκης. Με βάση τα 

στοιχεία της NASA, η μέση ημερήσια ακτινοβολία ανά m2 ανέρχεται σε 4,01 KWh. 

Συνεπώς η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα είναι 231.069 KWh. Η επιδότηση στην 

συγκεκριμένη περιοχή είναι 40%. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι 

αναμενόμενες εισροές και εκροές της επένδυσης στην συγκεκριμένη περιοχή. 

Πίνακας 6.2.2.1: Οι αναμενόμενες ετήσιες χρηματοροές της επένδυσης 

ΕΤΗ ΕΠ/ΤΙΚΗ 
ΕΚΡΟΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΚΡΟΕΣ 

ΤΟΚΟ-
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 

ΑΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΡΟΗ 
1ο 360.000 92.428 1.386 28.532 48.000 14.509 
2ο - 94.738 1.421 28.532 48.000 16.785 
3ο - 97.049 1.456 28.532 48.000 19.061 
4ο - 101.670 1.525 28.532 48.000 23.613 
5ο - 103.981 1.560 28.532 48.000 25.889 
6ο - 106.292 1.594 28.532 48.000 28.165 
7ο - 108.602 1.629 28.532 48.000 30.441 
8ο - 110.913 1.664 28.532 48.000 32.717 
9ο - 113.224 1.698 28.532 48.000 34.993 
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10ο - 115.535 1.733 28.532 48.000 37.269 
11ο - 117.845 1.768  48.000 68.078 
12ο - 120.156 1.802  48.000 70.354 
13ο - 124.777 1.872  24.000 98.906 
14ο - 129.399 1.941   127.458 
15ο - 134.020 2.010   132.010 
16ο - 138.641 2.080   136.562 
17ο - 143.263 2.149   141.114 
18ο - 147.884 2.218   145.666 
19ο - 152.506 2.288   150.218 
20ο - 157.127 2.357   154.770 
ΣΥΝΟΛΟ 360.000 2.410.050 36.151 285.320 600.000 1.488.579 
 

Αρχικά υπολογίζουμε την ΚΠΑ από τον γνωστό τύπο: 

 1   

Έτσι έχουμε: 

ΚΠΑ = 14.509 (0,8929) + 16.785 (0,7972) + 19.061 (0,7118) + 23.613 (0,6335) + 

25.889 (0,5674) + 28.165 (0,5066) + 30.441 (0,4523) + 32.717 (0,4039) + 34.993 

(0,3606) + 37.269 (0,3220) + 68.078 (0,2875) + 70.354 (0,2567) + 98.906 (0,2292) + 

127.458 (0,2046) + 132.010 (0,1827) + 136.562 (0,1631) + 141.114 (0,1456) + 

145.666 (0,1300) + 150.218 (0,1161) + 154.770 (0,1037) – 360.000 = 341.167 – 

360.000 = - 18.833 < 0 

Παρατηρούμε λοιπόν από τα παραπάνω ότι για το συγκεκριμένο κόστος κεφαλαίου 

η επένδυση στην συγκεκριμένη περιοχή σε φωτοβολταϊκά συστήματα δεν είναι 

συμφέρουσα. Ίσως βέβαια με την χρήση μιας από τις άλλες τεχνολογίες που 

υπάρχουν στα φωτοβολταϊκά ή με την χρήση trackers, τα παραπάνω δεδομένα να 

άλλαζαν, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο και δύσκολο να παρουσιαστεί 

στην συγκεκριμένη μελέτη. Επειδή το κριτήριο της ΚΠΑ είναι και το βασικότερο 

στην αξιολόγηση της επένδυσης που μελετάμε, δεν θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω 

ανάλυση των υπόλοιπων κριτηρίων και θα απορρίψουμε την επένδυση στην 

συγκεκριμένη περιοχή. Η εξεύρεση του κόστους κεφαλαίου όπου η ΚΠΑ = 0 και 

κατ’ επέκταση το ύψος εκείνο για το οποίο συμφέρει μια τέτοια επένδυση στην 

περιοχή, ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας ανάλυσης.   
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6.2.3. Ήπειρος 

Η Ήπειρος αποτελεί μια περιοχή όπου θα υπέθετε κάποιος ότι έχει πολύ χαμηλά 

επίπεδα ακτινοβολίας, λόγω των συχνών και παρατεταμένων βροχοπτώσεων. 

Ωστόσο μια καλύτερη άποψη θα αποκομίσουμε μελετώντας μια επένδυση σε 

φωτοβολταϊκά στα Ιωάννινα. Στην συγκεκριμένη περιοχή η μέση ετήσια 

ακτινοβολία την ημέρα ανά m2 είναι 4,37 KWh και η συνολική παραγωγική 

δυναμικότητα ανέρχεται σε 251.814 KWh. Όπως και στις προηγούμενες περιοχές, 

έτσι και σε αυτή το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 40%. Ο ακόλουθος πίνακας 

παρουσιάζει τις αναμενόμενες εισροές και εκροές καθ’ όλη την ωφέλιμη ζωή της 

επένδυσης. 

Πίνακας 6.2.3.1: Οι αναμενόμενες ετήσιες χρηματοροές της επένδυσης 

ΕΤΗ ΕΠ/ΤΙΚΗ 
ΕΚΡΟΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤ/ΓΙΚΕΣ 
ΕΚΡΟΕΣ 

ΤΟΚΟ-
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 

ΑΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΡΟΗ 
1ο 360.000 100.726 1.511 28.532 48.000 22.683 
2ο - 103.244 1.549 28.532 48.000 25.163 
3ο - 105.762 1.586 28.532 48.000 27.643 
4ο - 110.798 1.662 28.532 48.000 32.604 
5ο - 113.316 1.700 28.532 48.000 35.085 
6ο - 115.834 1.738 28.532 48.000 37.565 
7ο - 118.353 1.775 28.532 48.000 40.045 
8ο - 120.871 1.813 28.532 48.000 42.526 
9ο - 123.389 1.851 28.532 48.000 45.006 
10ο - 125.907 1.889 28.532 48.000 47.486 
11ο - 128.425 1.926  48.000 78.499 
12ο - 130.943 1.964  48.000 80.979 
13ο - 135.980 2.040  24.000 109.940 
14ο - 141.016 2.115   138.901 
15ο - 146.052 2.191   143.861 
16ο - 151.088 2.266   148.822 
17ο - 156.125 2.342   153.783 
18ο - 161.161 2.417   158.744 
19ο - 166.197 2.493   163.704 
20ο - 171.234 2.569   168.665 
ΣΥΝΟΛΟ 360.000 2.626.420 39.396 285.320 600.000 1.701.704 
 

Η ΚΠΑ της επένδυσης από τον τύπο: 

 1   

είναι: 
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ΚΠΑ = 22.683 (0,8929) + 25.163 (0,7972) + 27.643 (0,7118) + 32.604 (0,6335) + 

35.085 (0,5674) + 37.565 (0,5066) + 40.045 (0,4523) + 42.526 (0,4039) + 45.006 

(0,3606) + 47.486 (0,3220) + 78.499 (0,2875) + 80.979 (0,2567) + 109.940 (0,2292) 

+ 138.901 (0,2046) + 143.861 (0,1827) + 148.822 (0,1631) + 153.783 (0,1456) + 

158.744 (0,1300) + 163.704 (0,1161) + 168.665 (0,1037) – 360.000 = 413.444 – 

360.000 = 53.444 > 0 

Συνεπώς η επένδυση σε φωτοβολταϊκά στην συγκεκριμένη περιοχή κρίνεται 

συμφέρουσα με βάση το κριτήριο της ΚΠΑ 

Ας εξετάσουμε τώρα την επένδυση με βάση το κριτήριο του δείκτη αποδοτικότητας, 

σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

∑ 1  

Αντικαθιστώντας λοιπόν έχουμε: 

413.444 / 360.000 = 1,15 

Ερμηνεύοντας τον δείκτη αυτόν θα λέγαμε ότι για κάθε 1 € που επενδύει κάποιος 

στην συγκεκριμένη επένδυση λαμβάνει  1,15 € ή η απόδοση της επένδυσης του είναι 

15%, γεγονός που την χαρακτηρίζει ως αρκετά συμφέρουσα. 

Ακολούθως εξετάζουμε την επένδυση με βάση το κριτήριο της Προεξοφλημένης 

Περιόδου Επανείσπραξης του Αρχικού Επενδυμένου Κεφαλαίου. Από τα δεδομένα 

βλέπουμε ότι η ΠΑ των εισροών για τα πρώτα 17 έτη είναι €356.311 ενώ για τα 18 

έτη €376.947. Συνεπώς για να εισπράξει ο επενδυτής το αρχικό του κεφάλαιο θα 

χρειαστεί 17 έτη και 2 περίπου μήνες. Το χρονικό διάστημα αυτό θα λέγαμε ότι είναι 

αρκετά μεγάλο, γεγονός που μπορεί να αποτρέψει κάποιον εν δυνάμει επενδυτή να 

χρηματοδοτήσει μια επένδυση στην συγκεκριμένη περιοχή. 

Τέλος εξετάζουμε την συγκεκριμένη επένδυση με βάση την αποδοτικότητα του 

επενδυμένου κεφαλαίου ROI. Ο τύπος που χρησιμοποιούμε στην συγκεκριμένη 

επένδυση είναι: 

 
  1  
  

2
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Να σημειώσουμε εδώ ότι τι ύψος των ετήσιων τόκων ανέρχεται σε €7.532. Επιπλέον 

ως αξία προ φόρων και τόκων θα λάβουμε μια μέση τιμή των αναμενόμενων 

εισροών για τα 20 έτη ωφέλιμης ζωής της επένδυσης, δηλαδή € 85.085. 

Αντικαθιστώντας λοιπόν στον παραπάνω τύπο έχουμε: 

ROI = (92.617 x 0, 75) / 180.000 = 0, 39 ή 39% 

6.2.4. Θεσσαλία 

Ως σημείο αναφοράς για την εξέταση της επένδυσης σε παραγωγή ηλεκτρισμού από 

φωτοβολταϊκά θα πάρουμε την περιοχή της Λάρισας. Στην συγκεκριμένη περιοχή η 

μέση ετήσια ηλιακή ακτινοβολία ανά m2 την ημέρα είναι 4,12 KWh και κατ’ 

επέκταση η συνολική ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 237.408 KWh. Το ύψος της 

επιδότησης και στην συγκεκριμένη περιοχή είναι 40%. Στον παρακάτω πίνακα 

καταγράφονται οι αναμενόμενες χρηματοροές.  

Πίνακας 6.2.4.1: Οι αναμενόμενες ετήσιες χρηματοροές της επένδυσης 

ΕΤΗ ΕΠ/ΤΙΚΗ 
ΕΚΡΟΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤ/ΚΕΣ 
ΕΚΡΟΕΣ 

ΤΟΚΟ-
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 

ΑΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΡΟΗ 
1ο 360.000 94.963 1.424 28.532 48.000 17.007 
2ο - 97.337 1.460 28.532 48.000 19.345 
3ο - 99.711 1.496 28.532 48.000 21.684 
4ο - 104.460 1.567 28.532 48.000 26.361 
5ο - 106.834 1.603 28.532 48.000 28.699 
6ο - 109.208 1.638 28.532 48.000 31.038 
7ο - 111.582 1.674 28.532 48.000 33.376 
8ο - 113.956 1.709 28.532 48.000 35.715 
9ο - 116.330 1.745 28.532 48.000 38.053 
10ο - 118.704 1.781 28.532 48.000 40.391 
11ο - 121.078 1.816  48.000 71.262 
12ο - 123.452 1.852  48.000 73.600 
13ο - 128.200 1.923  24.000 102.277 
14ο - 132.948 1.994   130.954 
15ο - 137.697 2.065   135.631 
16ο - 142.445 2.137   140.308 
17ο - 147.193 2.208   144.985 
18ο - 151.941 2.279   149.662 
19ο - 156.689 2.350   154.339 
20ο - 161.437 2.422   159.016 
ΣΥΝΟΛΟ 360.000 2.476.165 37.142 285.320 600.000 1.553.703 
 

Η ΚΠΑ της επένδυσης από τον τύπο: 

 1   
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είναι: 

ΚΠΑ = 17.007 (0,8929) + 19.345 (0,7972) + 21.684 (0,7118) + 26.361 (0,6335) + 

28.699 (0,5674) + 31.038 (0,5066) + 33.376 (0,4523) + 35.715 (0,4039) + 38.053 

(0,3606) + 40.391 (0,3220) + 71.262 (0,2875) + 73.600 (0,2567) + 102.277 (0,2292) 

+ 130.954 (0,2046) + 135.631 (0,1827) + 140.308 (0,1631) + 144.985 (0,1456) + 

149.662 (0,1300) + 154.339 (0,1161) + 159.016 (0,1037) – 360.000 = 363.253 – 

360.000 = 3.253 > 0 

Συνεπώς η επένδυση σε φωτοβολταϊκά στην συγκεκριμένη περιοχή κρίνεται 

συμφέρουσα, έστω και οριακά, με βάση το κριτήριο της ΚΠΑ 

Η παραπάνω αξιολόγηση δημιουργεί την ανάγκη περαιτέρω εξέτασης της επένδυσης 

με βάση το κριτήριο του δείκτη αποδοτικότητας. Έτσι έχουμε: 

∑ 1  

Αντικαθιστώντας λοιπόν έχουμε: 

363.253 / 360.000 = 1,01 

Και αυτός ο δείκτης μας δίνει οριακό αποτέλεσμα, γεγονός που κάνει την επένδυση 

στην περιοχή της Λάρισας λιγότερο ελκυστική.  

Συνεχίζοντας την αξιολόγηση της επένδυσης την προσεγγίζουμε με βάση το 

κριτήριο της Προεξοφλημένης Περιόδου Επανείσπραξης του Αρχικού Επενδυμένου 

Κεφαλαίου. Και αυτό το κριτήριο εξάγει δυσμενή αποτελέσματα για την 

συγκεκριμένη επένδυση εφόσον το κεφάλαιο εισπράττεται κοντά στο τέλος της 

ωφέλιμης ζωής της επένδυσης.  

Μάλλον θα λέγαμε ότι η συγκεκριμένη επένδυση δεν είναι συμφέρουσα για την 

συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο μην ξεχνάμε ότι με την χρήση διαφορετικών και 

ίσως πιο εξελιγμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε 

και την ημερήσια παραγωγικότητα. Επιπλέον ένα μεγαλύτερο μέγεθος επένδυσης 

ίσως να ήταν πιο συμφέρον. Τέλος ας μην ξεχνάμε και τον παράγοντα μικροκλίμα, ο 

οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποδοτικότητα μιας τέτοιας επένδυσης. 
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6.2.5 Στερεά Ελλάδα 

Για την εξέταση της επένδυσης στην φωτοβολταϊκή τεχνολογία στην συγκεκριμένη 

περιοχή θα λάβουμε υπ’ όψιν μας τα μετεωρολογικά στοιχεία από το Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα μας η μέση ημερήσια 

ακτινοβολία στην συγκεκριμένη περιοχή είναι 4,33KWh και η συνολική ετήσια 

παραγωγικότητα 249.509KWh. Με επιδότηση λοιπόν 40% παίρνουμε τα δεδομένα 

του παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 6.2.5.1: Οι αναμενόμενες ετήσιες χρηματοροές της επένδυσης 

ΕΤΗ ΕΠ/ΤΙΚΗ 
ΕΚΡΟΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤ/ΓΙΚΕΣ 
ΕΚΡΟΕΣ 

ΤΟΚΟ-
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 

ΑΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΡΟΗ 
1ο 360.000 99.804 1.497 28.532 48.000 21.775 
2ο - 102.299 1.534 28.532 48.000 24.232 
3ο - 104.794 1.572 28.532 48.000 26.690 
4ο - 109.784 1.647 28.532 48.000 31.605 
5ο - 112.279 1.684 28.532 48.000 34.063 
6ο - 114.774 1.722 28.532 48.000 36.521 
7ο - 117.269 1.759 28.532 48.000 38.978 
8ο - 119.764 1.796 28.532 48.000 41.436 
9ο - 122.259 1.834 28.532 48.000 43.894 
10ο - 124.755 1.871 28.532 48.000 46.351 
11ο - 127.250 1.909  48.000 77.341 
12ο - 129.745 1.946  48.000 79.799 
13ο - 134.735 2.021  24.000 108.714 
14ο - 139.725 2.096   137.629 
15ο - 144.715 2.171   142.544 
16ο - 149.705 2.246   147.460 
17ο - 154.696 2.320   152.375 
18ο - 159.686 2.395   157.290 
19ο - 164.676 2.470   162.206 
20ο - 169.666 2.545   167.121 
ΣΥΝΟΛΟ 360.000 2.602.379 39.036 285.320 600.000 1.678.023 
 

Ξεκινάμε την ανάλυση μας από την ΚΠΑ. Αντικαθιστώντας στον γνωστό τύπο 

έχουμε:  

ΚΠΑ = 21.775 (0,8929) + 24.232 (0,7972) + 26.690 (0,7118) + 31.605 (0,6335) + 

34.063 (0,5674) + 36.521 (0,5066) + 38.978 (0,4523) + 41.436 (0,4039) + 43.894 

(0,3606) + 46.351 (0,3220) + 77.341 (0,2875) + 79.799 (0,2567) + 108.714 (0,2292) 

+ 137.629 (0,2046) + 142.544 (0,1827) + 147.460 (0,1631) + 152.375 (0,1456) + 

157.290 (0,1300) + 162.206 (0,1161) + 167.121 (0,1037) – 360.000 = 405.413 – 

360.000 = 55.413  > 0 
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Με βάση λοιπόν το κριτήριο της ΚΠΑ, η συγκεκριμένη επένδυση στην περιοχή της 

Στερεάς Ελλάδας είναι συμφέρουσα. 

Στην συνέχεια εξετάζουμε την επένδυση με βάση το κριτήριο του δείκτη 

αποδοτικότητας. Αντικαθιστώντας στον τύπο έχουμε: 

405.413 / 360.000 = 1,13 

Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είναι και ο καλύτερος 

εφόσον η αποδοτικότητα ανέρχεται στο 13%. Θα λέγαμε ότι η αποδοτικότητα 

κρίνεται ικανοποιητική. 

Με το κριτήριο της Προεξοφλημένης Περιόδου Επανείσπραξης του Αρχικού 

Επενδυμένου Κεφαλαίου βλέπουμε ότι για να εισπράξει ο επενδυτής το αρχικό του 

κεφάλαιο θα χρειαστεί περίπου 17 έτη και 6 μήνες. Το χρονικό διάστημα αυτό θα 

λέγαμε ότι είναι αρκετά μεγάλο, γεγονός που μπορεί να αποτρέψει κάποιον εν 

δυνάμει επενδυτή να χρηματοδοτήσει μια επένδυση στην συγκεκριμένη περιοχή. 

Τέλος εξετάζουμε την συγκεκριμένη επένδυση με βάση την αποδοτικότητα του 

επενδυμένου κεφαλαίου ROI. Ο τύπος που χρησιμοποιούμε στην συγκεκριμένη 

επένδυση είναι: 

 
  1  
  

2

 

Το ύψος των ετήσιων τόκων ανέρχεται σε €7.532. Η μέση αξία προ φόρων και 

τόκων της επένδυσης, είναι € 83.901. Αντικαθιστώντας λοιπόν στον παραπάνω τύπο 

έχουμε: 

ROI = (91.433 x 0, 75) / 180.000 = 0, 38 ή 38% 

Για την λήψη της απόφασης για επένδυση θα πρέπει ο παραπάνω δείκτης να 

συγκριθεί με κάποιον άλλο δείκτη αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων του 

επενδυτή. Σε γενικές γραμμές πάντως θα λέγαμε ότι ο δείκτης είναι πολύ καλός. 

6.2.6. Ιόνια Νησιά  

Όπως γνωρίζουμε οι νησιωτικές περιοχές έχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερη 

ηλιοφάνεια από τις ηπειρωτικές. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε την επένδυση στα 

νησιά του Ιονίου και θα λάβουμε ως αντιπροσωπευτική περιοχή εκείνη της 
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Κέρκυρας. Η μέση ετήσια ηλιοφάνεια ανά m2 είναι 4,87 KWh και η συνολική ετήσια 

παραγωγή ηλεκτρισμού ανέρχεται σε 280.625 KWh. Στον πίνακα 6.2.6.1 αναλύουμε 

τις αναμενόμενες χρηματοροές της συγκεκριμένης επένδυσης.  

Πίνακας 6.2.6.1: Οι αναμενόμενες ετήσιες χρηματοροές της επένδυσης 

ΕΤΗ ΕΠΕΝ/ΚΗ 
ΕΚΡΟΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤ/ΓΙΚΕΣ 
ΕΚΡΟΕΣ 

ΤΟΚΟ-
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 

ΑΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΡΟΗ 
1ο 360.000 112.250 1.684 28.532 48.000 34.034 
2ο - 115.056 1.726 28.532 48.000 36.798 
3ο - 117.863 1.768 28.532 48.000 39.563 
4ο - 123.475 1.852 28.532 48.000 45.091 
5ο - 126.281 1.894 28.532 48.000 47.855 
6ο - 129.088 1.936 28.532 48.000 50.619 
7ο - 131.894 1.978 28.532 48.000 53.383 
8ο - 134.700 2.021 28.532 48.000 56.148 
9ο - 137.506 2.063 28.532 48.000 58.912 
10ο - 140.313 2.105 28.532 48.000 61.676 
11ο - 143.119 2.147  48.000 92.972 
12ο - 145.925 2.189  48.000 95.736 
13ο - 151.538 2.273  24.000 125.264 
14ο - 157.150 2.357   154.793 
15ο - 162.763 2.441   160.321 
16ο - 168.375 2.526   165.849 
17ο - 173.988 2.610   171.378 
18ο - 179.600 2.694   176.906 
19ο - 185.213 2.778   182.434 
20ο - 190.825 2.862   187.963 
ΣΥΝΟΛΟ 360.000 2.926.919 43.904 285.320 600.000 1.997.695 
 

Ξεκινάμε λοιπόν την ανάλυση μας με την ΚΠΑ. Αντικαθιστώντας στον γνωστό τύπο 

λαμβάνουμε τα εξής δεδομένα: 

ΚΠΑ = 34.034 (0,8929) + 36.798 (0,7972) + 39.563 (0,7118) + 45.091 (0,6335) + 

47.855 (0,5674) + 50.619 (0,5066) + 53.383 (0,4523) + 56.148 (0,4039) + 58.912 

(0,3606) + 61.676 (0,3220) + 92.972 (0,2875) + 95.736 (0,2567) + 125.264 (0,2292) 

+ 154.793 (0,2046) + 160.321 (0,1827) + 165.849 (0,1631) + 171.378 (0,1456) + 

176.906 (0,1300) + 182.434 (0,1161) + 187.963 (0,1037) – 360.000 = 513.823 – 

360.000 = 153.823  > 0 

Η επένδυση στην συγκεκριμένη περιοχή βλέπουμε ότι είναι συμφέρουσα εφόσον η 

ΚΠΑ είναι αρκετά παραπάνω από το 0. Συνεπώς θα συστήναμε να επενδύσει 

κάποιος στην συγκεκριμένη περιοχή. Προτού όμως να οδηγηθούμε σε ασφαλή 

συμπεράσματα καλό είναι να εξετάσουμε και τα υπόλοιπα κριτήρια. 

Ο Δείκτης Αποδοτικότητας όπως εξάγεται από τον γνωστό τύπο έχει ως εξής: 
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ΔΑ = 513.823 / 360.000 = 1,43 

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είναι αρκετά υψηλός και 

ερμηνεύοντας το παραπάνω αποτέλεσμα θα λέγαμε ότι κάθε ευρώ που επενδύεται 

αποδίδει 0,43 ευρώ ή έχει απόδοση 43% 

Στην συνέχεια αξιολογούμε την συγκεκριμένη επένδυση με βάση το κριτήριο της 

Προεξοφλημένης Περιόδου Επανείσπραξης του Αρχικού Επενδυμένου Κεφαλαίου. 

Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι για να εισπράξει ο επενδυτής 

το αρχικό του κεφάλαιο θα χρειαστεί περίπου 13 έτη και 11 μήνες. Το χρονικό 

διάστημα αυτό θα λέγαμε ότι είναι πολύ ικανοποιητικό, γεγονός που καθιστά την 

συγκεκριμένη επένδυση αρκετά ελκυστική. 

Τέλος εξετάζουμε την συγκεκριμένη επένδυση με βάση την αποδοτικότητα του 

επενδυμένου κεφαλαίου ROI. Το ύψος των ετήσιων τόκων ανέρχεται σε €7.532. Η 

μέση αξία προ φόρων και τόκων της επένδυσης, είναι € 99.885. Αντικαθιστώντας 

λοιπόν στον παραπάνω τύπο έχουμε: 

ROI = (107.417 x 0, 75) / 180.000 = 0, 45 ή 45% 

Μπορούμε να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είναι αρκετά καλός και αποτελεί 

ακόμα ένα κριτήριο που συνεπικουρεί στην λήψη θετικής απόφασης για την 

συγκεκριμένη επένδυση. Ωστόσο και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει ο 

παραπάνω δείκτης να συγκριθεί με κάποιον άλλο δείκτη αποδοτικότητας των 

επενδυμένων κεφαλαίων του επενδυτή, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα. 

6.2.7. Πελοπόννησος. 

Στην συγκεκριμένη περιοχή θα λάβουμε ως σημείο αναφοράς την Τρίπολη όπου η 

μέση ετήσια ηλιοφάνεια ανά m2 την ημέρα με βάση τα στοιχεία της NASA είναι 

4,33KWh, όσο δηλαδή και στην στερεά Ελλάδα όπου πήραμε ως σημείο αναφοράς 

την Αθήνα. Συνεπώς δεν θα προχωρήσουμε σε περεταίρω ανάλυση των δεδομένων, 

αφού τα μεγέθη και τα συμπεράσματα για τις δυο περιοχές είναι κοινά. Θα πρέπει 

όμως να σημειώσουμε ότι, με βάση κάποιες παρατηρήσεις των μετεωρολόγων, η 

νότια Πελοπόννησος έχει σημαντικά περισσότερες ώρες ηλιοφάνεια, απ’ ότι η 
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υπόλοιπη, αλλά δυστυχώς δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία για κάποια συγκεκριμένη 

περιοχή προκειμένου να προβούμε στην αξιολόγησή της. 

6.2.8. Νησιά Αιγαίου 

Καθώς αναλύουμε την επένδυση σε παραγωγή ενέργειας με τη χρήση 

φωτοβολταϊκής τεχνολογίας σε όλο και πιο νότια τμήματα της χώρας, παρατηρούμε 

ότι η μέση τιμή της ηλιοφάνειας αυξάνεται. Έτσι για την εξέταση της επένδυσης στα 

νησιά του Αιγαίου θα πάρουμε ως αντιπροσωπευτικό δείγμα το νησί της Νάξου. Στο 

συγκεκριμένο νησί η μέση ετήσια ακτινοβολία είναι 5,08 KWh και η ετήσια 

παραγωγικότητα αγγίζει τις 292.726 KWh. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις 

αναμενόμενες χρηματοροές της επένδυσης για την ωφέλιμη ζωή της . 

Πίνακας 6.2.8.1: Οι αναμενόμενες ετήσιες χρηματοροές της επένδυσης 

 ΕΤΗ ΕΠΕΝ/ΤΙΚΗ 
ΕΚΡΟΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤ/ΓΙΚΕΣ 
ΕΚΡΟΕΣ 

ΤΟΚΟ-
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 

ΑΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΡΟΗ 
1ο 360.000 117.090 1.756 28.532 48.000 38.802 
2ο - 120.018 1.800 28.532 48.000 41.685 
3ο - 122.945 1.844 28.532 48.000 44.569 
4ο - 128.799 1.932 28.532 48.000 50.335 
5ο - 131.727 1.976 28.532 48.000 53.219 
6ο - 134.654 2.020 28.532 48.000 56.102 
7ο - 137.581 2.064 28.532 48.000 58.986 
8ο - 140.508 2.108 28.532 48.000 61.869 
9ο - 143.436 2.152 28.532 48.000 64.752 
10ο - 146.363 2.195 28.532 48.000 67.636 
11ο - 149.290 2.239  48.000 99.051 
12ο - 152.218 2.283  48.000 101.934 
13ο - 158.072 2.371  24.000 131.701 
14ο - 163.927 2.459   161.468 
15ο - 169.781 2.547   167.234 
16ο - 175.636 2.635   173.001 
17ο - 181.490 2.722   178.768 
18ο - 187.345 2.810   184.534 
19ο - 193.199 2.898   190.301 
20ο - 199.054 2.986   196.068 
ΣΥΝΟΛΟ 360.000 3.053.132 45.797 285.320 600.000 2.122.015 
 

Για την συγκεκριμένη επένδυση έχουμε: 

ΚΠΑ = 38.802 (0,8929) + 41.685 (0,7972) + 44.569 (0,7118) + 50.335 (0,6335) + 

53.219 (0,5674) + 56.102 (0,5066) + 58.986 (0,4523) + 61.869 (0,4039) + 64.752 

(0,3606) + 67.636 (0,3220) + 99.051 (0,2875) + 101.934 (0,2567) + 131.701 

(0,2292) + 161.468 (0,2046) + 167.234 (0,1827) + 173.001 (0,1631) + 178.768 
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(0,1456) + 184.534 (0,1300) + 190.301 (0,1161) + 196.068 (0,1037) – 360.000 = 

555.984 – 360.000 = 195.894  > 0 

Η επένδυση στην συγκεκριμένη περιοχή βλέπουμε ότι είναι πολύ συμφέρουσα 

καθώς οι αναμενόμενες εισροές είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τις εκροές και η 

ΚΠΑ είναι αρκετά παραπάνω από το 0. Συνεπώς θα συστήναμε να επενδύσει 

κάποιος στην συγκεκριμένη περιοχή.  

Ο Δείκτης Αποδοτικότητας όπως εξάγεται από τον γνωστό τύπο έχει ως εξής: 

ΔΑ = 555.984 / 360.000 = 1,54 

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είναι αρκετά υψηλός και 

ερμηνεύοντας το παραπάνω αποτέλεσμα θα λέγαμε ότι κάθε ευρώ που επενδύεται 

αποδίδει 0,54 ευρώ ή έχει απόδοση 54% 

Στην συνέχεια αξιολογούμε την συγκεκριμένη επένδυση με βάση το κριτήριο της 

Προεξοφλημένης Περιόδου Επανείσπραξης του Αρχικού Επενδυμένου Κεφαλαίου. 

Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι για να εισπράξει ο επενδυτής 

το αρχικό του κεφάλαιο θα χρειαστεί περίπου 12 έτη και 8 μήνες. Το χρονικό 

διάστημα αυτό θα λέγαμε ότι είναι πολύ ικανοποιητικό, γεγονός που καθιστά την 

συγκεκριμένη επένδυση αρκετά ελκυστική. 

Τέλος εξετάζουμε την συγκεκριμένη επένδυση με βάση την αποδοτικότητα του 

επενδυμένου κεφαλαίου ROI. Το ύψος των ετήσιων τόκων ανέρχεται σε €7.532. Η 

μέση αξία προ φόρων και τόκων της επένδυσης, είναι € 106.101. Αντικαθιστώντας 

λοιπόν στον παραπάνω τύπο έχουμε: 

ROI = (113.633 x 0, 75) / 180.000 = 0, 47 ή 47% 

Μπορούμε να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είναι αρκετά καλός και αποτελεί 

ακόμα ένα κριτήριο που συνεπικουρεί στην λήψη θετικής απόφασης για την 

συγκεκριμένη επένδυση. Ωστόσο και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει ο 

παραπάνω δείκτης να συγκριθεί με κάποιον άλλο δείκτη αποδοτικότητας των 

επενδυμένων κεφαλαίων του επενδυτή, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα. 
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6.2.9. Κρήτη 

Η Κρήτη αποτελεί μια από τις περιοχές της Ελλάδας με την υψηλότερη ετήσια 

ηλιοφάνεια. Ως αντιπροσωπευτικό δείγμα για την αξιολόγηση της επένδυσης στην 

συγκεκριμένη περιοχή θα πάρουμε την περιοχή του Ηρακλείου όπου η μέση ετήσια 

ηλιοφάνεια ανά m2 την ημέρα είναι 5,34 KWh και η συνολική ετήσια 

παραγωγικότητα ανέρχεται σε 307.708 KWh. Από τα δεδομένα του παρακάτω 

πίνακα έχουμε: 

Πίνακας 6.2.9.1: Οι αναμενόμενες ετήσιες χρηματοροές της επένδυσης 

ΕΤΗ ΕΠ/ΤΙΚΗ 
ΕΚΡΟΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤ/ΓΙΚΕΣ 
ΕΚΡΟΕΣ 

ΤΟΚΟ-
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 

ΑΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΡΟΗ 
1ο 360.000 123.083 1.846 28.532 48.000 44.705 
2ο - 126.160 1.892 28.532 48.000 47.736 
3ο - 129.237 1.939 28.532 48.000 50.767 
4ο - 135.392 2.031 28.532 48.000 56.829 
5ο - 138.469 2.077 28.532 48.000 59.860 
6ο - 141.546 2.123 28.532 48.000 62.890 
7ο - 144.623 2.169 28.532 48.000 65.921 
8ο - 147.700 2.215 28.532 48.000 68.952 
9ο - 150.777 2.262 28.532 48.000 71.983 
10ο - 153.854 2.308 28.532 48.000 75.014 
11ο - 156.931 2.354  48.000 106.577 
12ο - 160.008 2.400  48.000 109.608 
13ο - 166.162 2.492  24.000 139.670 
14ο - 172.316 2.585   169.732 
15ο - 178.471 2.677   175.794 
16ο - 184.625 2.769   181.855 
17ο - 190.779 2.862   187.917 
18ο - 196.933 2.954   193.979 
19ο - 203.087 3.046   200.041 
20ο - 209.241 3.139   206.103 
ΣΥΝΟΛΟ 360.000 3.209.394 48.141 285.320 600.000 2.275.934 
 

Η ΚΠΑ της επένδυσης είναι: 

ΚΠΑ = 44.705 (0,8929) + 47.736 (0,7972) + 50.767 (0,7118) + 56.829 (0,6335) + 

59.860 (0,5674) + 62.890 (0,5066) + 65.921 (0,4523) + 68.952 (0,4039) + 71.983 

(0,3606) + 75.014 (0,3220) + 106.577 (0,2875) + 109.608 (0,2567) + 139.670 

(0,2292) + 169.732 (0,2046) + 175.794 (0,1827) + 181.855 (0,1631) + 187.917 

(0,1456) + 193.979 (0,1300) + 200.041 (0,1161) + 206.103 (0,1037) – 360.000 = 

608.182 – 360.000 = 248.182  > 0 

Η επένδυση στην συγκεκριμένη περιοχή βλέπουμε ότι είναι πολύ συμφέρουσα 

καθώς οι αναμενόμενες εισροές είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τις εκροές και η 
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ΚΠΑ είναι αρκετά παραπάνω από το 0. Συνεπώς θα συστήναμε να επενδύσει 

κάποιος στην συγκεκριμένη περιοχή.  

Ο Δείκτης Αποδοτικότητας όπως εξάγεται από τον γνωστό τύπο έχει ως εξής: 

ΔΑ = 608.182 / 360.000 = 1,69 

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είναι πολύ υψηλός και ερμηνεύοντας 

το παραπάνω αποτέλεσμα θα λέγαμε ότι κάθε ευρώ που επενδύεται αποδίδει 0,694 

ευρώ ή έχει απόδοση 69% 

Στην συνέχεια αξιολογούμε την συγκεκριμένη επένδυση με βάση το κριτήριο της 

Προεξοφλημένης Περιόδου Επανείσπραξης του Αρχικού Επενδυμένου Κεφαλαίου. 

Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι για να εισπράξει ο επενδυτής 

το αρχικό του κεφάλαιο θα χρειαστεί περίπου 11 έτη και 2 μήνες. Το χρονικό 

διάστημα αυτό θα λέγαμε ότι είναι πολύ καλό, γεγονός που καθιστά την 

συγκεκριμένη επένδυση αρκετά ελκυστική. 

Τέλος εξετάζουμε την συγκεκριμένη επένδυση με βάση την αποδοτικότητα του 

επενδυμένου κεφαλαίου ROI. Το ύψος των ετήσιων τόκων ανέρχεται σε €7.532. Η 

μέση αξία προ φόρων και τόκων της επένδυσης, είναι € 113.797. Αντικαθιστώντας 

λοιπόν στον γνωστό τύπο έχουμε: 

ROI = (121.329 x 0, 75) / 180.000 = 0, 51 ή 51% 

Μπορούμε να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είναι πολύ καλός και αποτελεί 

ακόμα ένα κριτήριο που συνεπικουρεί στην λήψη θετικής απόφασης για την 

συγκεκριμένη επένδυση. Ωστόσο και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει ο 

παραπάνω δείκτης να συγκριθεί με κάποιον άλλο δείκτη αποδοτικότητας των 

επενδυμένων κεφαλαίων του επενδυτή, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα. 

6.2.10 Συμπεράσματα 

Με την εξέταση των παραπάνω στοιχείων αναφορικά με την επένδυση σε 

φωτοβολταϊκά συστήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας μπορούμε να εξάγουμε 

κάποια γενικά συμπεράσματα. Αρχικά παρατηρούμε ότι σε γενικές γραμμές η 

επένδυση σε αυτό το είδος παραγωγής ενέργειας είναι πιο συμφέρουσα στα νησιά 

πάρα στην ηπειρωτική χώρα. Θα πρέπει βέβαια να παρατηρήσουμε εδώ ότι τα νησιά 
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ανήκουν στο μη διασυνδεμένο σύστημα και συνεπώς η ενέργεια που παράγεται 

καταναλώνεται από τα ίδια. Επιπλέον το δίκτυο στις συγκεκριμένες περιοχές 

χαρακτηρίζεται προβληματικό και ευάλωτο σε απότομες αυξομειώσεις ενέργειας 

που μπορεί να προκαλέσουν τα φωτοβολταϊκά και συνεπώς μπορεί κανείς να 

υποστηρίξει ότι ο παράγοντας αυτός στέκεται τροχοπέδη στην γρήγορη εξάπλωσή 

τους. Κατά δεύτερο λόγο παρατηρούμε ότι στις  περιοχές της Μακεδονίας και της 

Θεσσαλίας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μας δεν είναι ικανοποιητικά και 

δύσκολα θα προτρέπαμε κάποιον να επενδύσει σ’ αυτές σε φωτοβολταϊκά. Το 

γεγονός αυτό όμως δεν αποκλείει την χρήση άλλων εναλλακτικών μορφών 

ενέργειας, κάτι το οποίο θα αποπειραθούμε να αναλύσουμε στην συνέχεια. 

Τελικά θα λέγαμε ότι η Ελλάδα ενδείκνυται για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά. Μια 

διεξοδικότερη ανάλυση των μετεωρολογικών στοιχείων των διαφόρων περιοχών 

μπορεί να προσφέρει ασφαλέστερα αποτελέσματα, κάτι όμως το οποίο ξεφεύγει από 

τα όρια των στόχων της παρούσας παρουσίασης. 

 

6.3. Επένδυση στις ανεμογεννήτριες 

Στην χώρα μας, η παραγωγή ενέργειας με την χρήση ανεμογεννητριών, σε αντίθεση 

με τις υπόλοιπες εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο 

τρόπο παραγωγής ηλεκτρισμού. Μεγάλα αιολικά πάρκα βρίσκονται διάσπαρτα στην 

χώρα μας και ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, όπου κύριο χαρακτηριστικό τους 

είναι οι άνεμοι σχετικά μεγάλης έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παρακάτω 

εικόνα παρουσιάζει την συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε MW των αιολικών πάρκων 

της Ευρώπης. Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε την 

επένδυση σε τέτοιας μορφής ενέργειας σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. 
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Για την αξιολόγηση των επενδύσεων στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας 

λαμβάνουμε τα εξής δεδομένα: 

• Ο τύπος της ανεμογεννήτριας που θα χρησιμοποιήσουμε για την μελέτη μας 

είναι ο VESTAS V52 (850KW). 

• Το αρχικό κόστος επένδυσης μιας ανεμογεννήτριας με ονομαστική 

παραγωγική δυναμικότητα 850 KWh ανέρχεται σε €850.000 

• Το μέσο συνολικό κόστος παραγωγής ανά KWh είναι €0,012 

• Η διάρκεια ζωής της επένδυσης είναι 20 έτη 

• Το κόστος κεφαλαίου είναι k = 10%  

• Για τον υπολογισμό της ετήσιας παραγωγής θα χρησιμοποιήσουμε το 

εργαλείο υπολογισμού που παρέχεται στην παρακάτω ιστοσελίδα: 

http://www.wind-data.ch/tools/powercalc.php  

• Τα δεδομένα σχετικά με το αιολικό δυναμικό της χώρας λαμβάνονται από 

την ιστοσελίδα www.cres.gr του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  

• Η τιμή πώλησης 0,076 €/KWh για την ηπειρωτική Ελλάδα και 0,087 €/KWh 

για τα νησιά, με τιμαριθμική αναπροσαρμογή 3%. 



[131] 
 

• Ο δανεισμός που απαιτείται για την πραγματοποίηση της επένδυσης αποτελεί 

το 35% της επένδυσης, δηλαδή €297.500,00, το επιτόκιο δανεισμού ορίζεται 

στο 6% και η διάρκεια του δανείου καθορίζεται στα 10 έτη. 

• Τα Ίδια Κεφάλαια που θα πρέπει να εισφέρει ο επενδυτής εξαρτώνται από το 

ύψος της επιχορήγησης της κάθε περιοχής, όπου σαν επενδυτής ορίζεται μια 

μικρομεσαία επιχείρηση. 

• Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης και με 

συντελεστή 8% 

• Ο συντελεστής φορολογίας είναι 25% 

6.3.1. Θράκη 

Παρατηρώντας τον χάρτη αιολικού δυναμικού στην παρακάτω εικόνα για την 

περιοχή της Θράκης, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το αιολικό δυναμικό της δεν 

είναι αρκετά ισχυρό.  

   
Η μέση ετήσια τιμή ταχύτητας του ανέμου στην συγκεκριμένη περιοχή είναι 7 m/s 

και η ετήσια παραγωγικότητα ανέρχεται σε 2.386.638 KWh. Ενδεικτικά 

παρουσιάζουμε την παρακάτω καμπύλη αποδοτικότητας της συγκεκριμένης 

επένδυσης 
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Για την αξιολόγηση της επένδυσης σε αιολικά πάρκα στην συγκεκριμένη περιοχή 

λαμβάνουμε τα δεδομένα του πίνακα όπου η επιδότηση ανέρχεται σε 40%  

Πίνακας 6.3.1.1: Οι αναμενόμενες ετήσιες χρηματοροές της επένδυσης 

ΕΤΗ ΕΠ/ΤΙΚΗ 
ΕΚΡΟΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤ/ΓΙΚΕΣ 
ΕΚΡΟΕΣ 

ΤΟΚΟ-
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 

ΑΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΡΟΗ 
1ο 510.000 181.384 28.640 40.421 68.000 44.324 
2ο - 186.826 28.640 40.421 68.000 49.765 
3ο - 192.431 28.640 40.421 68.000 55.370 
4ο - 198.204 28.640 40.421 68.000 61.143 
5ο - 204.150 28.640 40.421 68.000 67.089 
6ο - 210.274 28.640 40.421 68.000 73.214 
7ο - 216.583 28.640 40.421 68.000 79.522 
8ο - 223.080 28.640 40.421 68.000 86.019 
9ο - 229.772 28.640 40.421 68.000 92.712 
10ο - 236.666 28.640 40.421 68.000 99.605 
11ο - 243.766 28.640  68.000 147.126 
12ο - 251.079 28.640  68.000 154.439 
13ο - 258.611 28.640  34.000 195.971 
14ο - 266.369 28.640   237.730 
15ο - 274.360 28.640   245.721 
16ο - 282.591 28.640   253.951 
17ο - 291.069 28.640   262.429 
18ο - 299.801 28.640   271.161 
19ο - 308.795 28.640   280.155 
20ο - 318.059 28.640   289.419 
ΣΥΝΟΛΟ 510.000 4.873.869 572.793 404.210 850.000 3.046.866 
 

Ξεκινάμε λοιπόν την ανάλυση μας από την εξεύρεση της Καθαρής Παρούσας Αξίας 

η οποία όπως γνωρίζουμε εξάγεται από τον παρακάτω τύπο: 

 1   
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Αντικαθιστώντας από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα έχουμε: 

ΚΠΑ = 44.324 (0,9091) + 49.765 (0,8264) + 55.370 (0,7513) + 61.143 (0,683) + 

67.089 (0,6209) + 73.214 (0,5646) + 79.522 (0,5132) + 86.019 (0,4665) + 92.712 

(0,4241) + 99.605 (0,3855) + 147.126 (0,3505) + 154.439 (0,3186) + 195.971 

(0,2897) + 237.730 (0,2633) + 245.721 (0,2394) + 253.951 (0,2176) + 262.429 

(0,1978) + 271.161 (0,1799) + 280.155 (0,1635) + 289.419 (0,1486) – 510.000 = 

930.157 – 510.000 =420.157 > 0 

Η επένδυση στην συγκεκριμένη περιοχή βλέπουμε ότι είναι πολύ συμφέρουσα 

καθώς η παρούσα αξία των αναμενόμενων εισροών είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από 

εκείνη των εκροών και η ΚΠΑ είναι αρκετά παραπάνω από το 0. Συνεπώς θα 

συστήναμε να επενδύσει κάποιος στην συγκεκριμένη περιοχή στην 

ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά.  

Σε σύγκριση με τα φωτοβολταϊκά θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι: 

Α) η επένδυση είναι σαφώς μεγαλύτερη και γι’ αυτό τον λόγο παρουσιάζει καλύτερο 

αποτέλεσμα, και 

Β) το κόστος κεφαλαίου είναι χαμηλότερο και συνεπώς δίνει μεγαλύτερη ΚΠΑ. 

Συνεχίζουμε την αξιολόγηση της συγκεκριμένης επένδυσης με την εξέταση του 

δείκτη αποδοτικότητας, ο οποίος βρίσκεται από τον παρακάτω τύπο: 

∑ 1  

Αντικαθιστώντας από τα δεδομένα του προβλήματος έχουμε: 

PI = 930.157 / 510.000 = 1, 82 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει ότι για κάθε € που επενδύεται, η απόδοση είναι 82 

eurocent ή η απόδοση της παραπάνω επένδυσης είναι 82%. Αξιολογώντας τον 

συγκεκριμένο δείκτη θα τον κρίναμε πολύ καλό και αποτελεί ακόμα έναν παράγοντα 

θετικής γνωμοδότησης σχετικά με την επένδυση. 

Ακολούθως εφαρμόζουμε το κριτήριο της Προεξοφλημένης Περιόδου 

Επανείσπραξης του Αρχικού Επενδυμένου Κεφαλαίου. Από τον παραπάνω πίνακα 

βλέπουμε ότι η περίοδος που χρειάζεται ο επενδυτής προκειμένου να εισπράξει το 
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αρχικά επενδεδυμένο κεφάλαιο είναι περίπου 12 έτη και 1 μήνας, χρονικό διάστημα 

που κρίνεται άκρως ικανοποιητικό. 

Τέλος αξιολογούμε την επένδυση με βάση την λογιστική της απόδοση, η οποία 

βρίσκεται από τον παρακάτω τύπο: 

 
  1  
  

2

 

Το ύψος των ετήσιων τόκων ανέρχεται σε €10.671. Η μέση αξία προ φόρων και 

τόκων της επένδυσης, είναι € 152.343. Αντικαθιστώντας λοιπόν στον γνωστό τύπο 

έχουμε: 

ROI = (163.014 x 0, 75) / 255.000 = 0, 48 ή 48% 

Μπορούμε να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είναι πολύ καλός και αποτελεί 

ακόμα ένα κριτήριο που συνεπικουρεί στην λήψη θετικής απόφασης για την 

συγκεκριμένη επένδυση. Ωστόσο και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει ο 

παραπάνω δείκτης να συγκριθεί με κάποιον άλλο δείκτη αποδοτικότητας των 

επενδυμένων κεφαλαίων του επενδυτή, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα. 

6.3.2. Μακεδονία 

Η περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, την οποία θα λάβουμε ως σημείο αναφοράς 

για την εξέτασή μας, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα δεν μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι έχει ιδιαίτερα ισχυρό αιολικό δυναμικό. Θα μπορούσε κάποιος να 

υποστηρίξει ότι η μέση τιμή – κυρίως στις βορινότερες περιοχές – της έντασης του 

ανέμου είναι τα 6 m / s. Η ετήσια παραγωγικότητα ανέρχεται σε 1.732.895 KWh. 

Χρησιμοποιώντας λοιπόν την τιμή αυτή και με το δεδομένο της επιδότησης της 

επένδυσης, ύψους 40 % παίρνουμε τα δεδομένα του πίνακα 6.3.2. 
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Πίνακας 6.3.2.1. Οι Αναμενόμενες Χρηματοροές της Επένδυσης 

ΕΤΗ ΕΠ/ΤΙΚΗ 
ΕΚΡΟΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤ/ΓΙΚΕΣ 
ΕΚΡΟΕΣ 

ΤΟΚΟ-
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 

ΑΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΡΟΗ 
1ο 510.000 131.700 20.795 40.421 68.000 2.484 
2ο - 135.651 20.795 40.421 68.000 6.435 
3ο - 139.721 20.795 40.421 68.000 10.505 
4ο - 143.912 20.795 40.421 68.000 14.696 
5ο - 148.230 20.795 40.421 68.000 19.014 
6ο - 152.676 20.795 40.421 68.000 23.461 
7ο - 157.257 20.795 40.421 68.000 28.041 
8ο - 161.974 20.795 40.421 68.000 32.759 
9ο - 166.834 20.795 40.421 68.000 37.618 
10ο - 171.839 20.795 40.421 68.000 42.623 
11ο - 176.994 20.795  68.000 88.199 
12ο - 182.304 20.795  68.000 93.509 
13ο - 187.773 20.795  34.000 132.978 
14ο - 193.406 20.795   172.611 
15ο - 199.208 20.795   178.413 
16ο - 205.184 20.795   184.390 
17ο - 211.340 20.795   190.545 
18ο - 217.680 20.795   196.885 
19ο - 224.210 20.795   203.416 
20ο - 230.937 20.795   210.142 
ΣΥΝΟΛΟ 510.000 3.538.829 415.895 404.210 850.000 1.868.724 
 

Ξεκινάμε λοιπόν την ανάλυση μας από την εξεύρεση της Καθαρής Παρούσας Αξίας 

η οποία όπως γνωρίζουμε εξάγεται από τον παρακάτω τύπο: 

 1   

Αντικαθιστώντας από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα έχουμε: 
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ΚΠΑ = 2.484 (0,9091) + 6.435 (0,8264) + 10.505 (0,7513) + 14.696 (0,683) + 

19.014 (0,6209) + 23.461 (0,5646) + 28.041 (0,5132) + 32.759 (0,4665) + 37.618 

(0,4241) + 42.623 (0,3855) + 88.199 (0,3505) + 93.509 (0,3186) + 132.978 (0,2897) 

+ 172.611 (0,2633) + 178.413 (0,2394) + 184.390 (0,2176) + 190.545 (0,1978) + 

196.885 (0,1799) + 203.416 (0,1635) + 210.142 (0,1486) – 510.000 = 477.724 – 

510.000 = -32.276 < 0 

Η επένδυση στην συγκεκριμένη περιοχή βλέπουμε ότι δίνει ΚΠΑ αρνητική, γεγονός 

που οδηγεί στο συμπέρασμα της αποφυγής της επένδυσης στην συγκεκριμένη 

περιοχή. Ας εξετάσουμε όμως και τα υπόλοιπα κριτήρια. 

Ο δείκτης αποδοτικότητας είναι: 

PI = 477.724 / 510.000 = 0, 94 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει ότι για κάθε € που επενδύεται, υπάρχει αρνητική 

απόδοση γεγονός που απομακρύνει κάποιον εν δυνάμει επενδυτή από την 

συγκεκριμένη επένδυση. 

Η ανάλυση για την συγκεκριμένη περιοχή θα σταματήσει εδώ εφόσον και τα άλλα 

δύο κριτήρια δίνουν αρνητικά αποτελέσματα. Θα πρέπει όμως όπως και στην 

περίπτωση των φωτοβολταϊκών να εξετασθεί περαιτέρω το κατά πόσο συμφέρει μια 

τέτοια επένδυση στην περιοχή, με βάση τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες και 

κάποια άλλα χρηματοοικονομικά δεδομένα. 

6.3.3. Ήπειρος 

Από τον χάρτη αιολικού δυναμικού της περιοχής όπως φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα, μπορεί να εξάγει κανείς το συμπέρασμα ότι η Ήπειρος έχει ένα πολύ ασθενές 

αιολικό δυναμικό της τάξης των 0 – 4 m /s εκτός από κάποιες ελάχιστες περιοχές 

όπου το δυναμικό είναι λίγο ισχυρότερο. 
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Συνεπώς δεν θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση τέτοιας μορφής επένδυσης στην 

συγκεκριμένη περιοχή, καθ’ ότι οι αποδόσεις των αιολικών συστημάτων σε τέτοια 

μεγέθη είναι ελάχιστες. 

6.3.4. Θεσσαλία 

Και στην περίπτωση της Θεσσαλίας όπως και στην Ήπειρο βλέπουμε από την 

παρακάτω εικόνα, ότι το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό είναι πολύ περιορισμένο 

και κατά συνέπεια ισχύουν όσα αναφέραμε στην περίπτωση της Ηπείρου. 

   
 

6.3.5 Στερεά Ελλάδα 

Για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας μπορούμε να πούμε ότι τα δεδομένα είναι 

σαφώς καλύτερα. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον χάρτη δυναμικού της κεντρικής 

Στερεάς που παρουσιάζεται παρακάτω, καθώς και της Εύβοιας που για λόγους 
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οικονομίας χώρου δεν παρουσιάζουμε εδώ, μπορούμε να πούμε ότι η μέση ετήσια 

ένταση του ανέμου αγγίζει τα 9 m / s. 

     

Η ετήσια παραγωγικότητα λοιπόν ανέρχεται σε 3.546.612 KWh. Η επιδότηση στην 

συγκεκριμένη περιοχή είναι 40%. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις αναμενόμενες 

χρηματοροές της επένδυσης. 

 Πίνακας 6.3.5.1. Οι Αναμενόμενες Χρηματοροές της Επένδυσης 

ΕΤΗ ΕΠ/ΤΙΚΗ 
ΕΚΡΟΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤ/ΓΙΚΕΣ 
ΕΚΡΟΕΣ 

ΤΟΚΟ-
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 

ΑΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΡΟΗ 
1ο 510.000 269.543 42.559 40.421 68.000 118.562 
2ο - 277.629 42.559 40.421 68.000 126.648 
3ο - 285.958 42.559 40.421 68.000 134.977 
4ο - 294.536 42.559 40.421 68.000 143.556 
5ο - 303.372 42.559 40.421 68.000 152.392 
6ο - 312.474 42.559 40.421 68.000 161.493 
7ο - 321.848 42.559 40.421 68.000 170.868 
8ο - 331.503 42.559 40.421 68.000 180.523 
9ο - 341.448 42.559 40.421 68.000 190.468 
10ο - 351.692 42.559 40.421 68.000 200.711 
11ο - 362.243 42.559  68.000 251.683 
12ο - 373.110 42.559  68.000 262.551 
13ο - 384.303 42.559  34.000 307.744 
14ο - 395.832 42.559   353.273 
15ο - 407.707 42.559   365.148 
16ο - 419.938 42.559   377.379 
17ο - 432.537 42.559   389.977 
18ο - 445.513 42.559   402.953 
19ο - 458.878 42.559   416.319 
20ο - 472.644 42.559   430.085 
ΣΥΝΟΛΟ 510.000 7.242.708 851.187 404.210 850.000 5.137.311 
 

Ξεκινάμε λοιπόν την ανάλυση μας από την εξεύρεση της Καθαρής Παρούσας Αξίας 

η οποία όπως γνωρίζουμε εξάγεται από τον παρακάτω τύπο: 
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 1   

Αντικαθιστώντας από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα έχουμε: 

ΚΠΑ = 118.562 (0,9091) + 126.648 (0,8264) + 134.977 (0,7513) + 143.556 (0,683) 

+ 152.392 (0,6209) + 161.493 (0,5646) + 170.868 (0,5132) + 180.523 (0,4665) + 

190.468 (0,4241) + 200.711 (0,3855) + 251.683 (0,3505) + 262.551 (0,3186) + 

307.744 (0,2897) + 353.273 (0,2633) + 365.148 (0,2394) + 377.379 (0,2176) + 

389.977 (0,1978) + 402.953 (0,1799) + 416.319 (0,1635) + 430.085 (0,1486) – 

510.000 = 1.732.934 – 510.000 = 1.222.934 > 0 

Η επένδυση στην συγκεκριμένη περιοχή βλέπουμε ότι είναι πολύ συμφέρουσα 

καθώς η παρούσα αξία των αναμενόμενων εισροών είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από 

εκείνη των εκροών και η ΚΠΑ είναι αρκετά παραπάνω από το 0. Συνεπώς θα 

συστήναμε να επενδύσει κάποιος στην συγκεκριμένη περιοχή στην 

ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά.  

Συνεχίζουμε την αξιολόγηση της συγκεκριμένης επένδυσης με την εξέταση του 

δείκτη αποδοτικότητας, ο οποίος βρίσκεται από τον παρακάτω τύπο: 

∑ 1  

Αντικαθιστώντας από τα δεδομένα του προβλήματος έχουμε: 

PI = 1.732.934 / 510.000 = 3, 40 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει ότι για κάθε € που επενδύεται, η απόδοση είναι 2,40 

eurocent ή η απόδοση της παραπάνω επένδυσης είναι 240%. Αξιολογώντας τον 

συγκεκριμένο δείκτη θα τον κρίναμε εξαιρετικό και αποτελεί ακόμα έναν παράγοντα 

θετικής γνωμοδότησης σχετικά με την επένδυση. 

Ακολούθως εφαρμόζουμε το κριτήριο της Προεξοφλημένης Περιόδου 

Επανείσπραξης του Αρχικού Επενδυμένου Κεφαλαίου. Από τον παραπάνω πίνακα 

βλέπουμε ότι η περίοδος που χρειάζεται ο επενδυτής προκειμένου να εισπράξει το 

αρχικά επενδεδυμένο κεφάλαιο είναι περίπου 5 έτη, χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

υπάρχουν ελάχιστες επενδύσεις που να παρουσιάζουν αντίστοιχη συμπεριφορά. 
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Τέλος αξιολογούμε την επένδυση με βάση την λογιστική της απόδοση, η οποία 

βρίσκεται από τον παρακάτω τύπο: 

 
  1  
  

2

 

Το ύψος των ετήσιων τόκων ανέρχεται σε €10.671. Η μέση αξία προ φόρων και 

τόκων της επένδυσης, είναι € 256.866. Αντικαθιστώντας λοιπόν στον γνωστό τύπο 

έχουμε: 

ROI = (267.537 x 0, 75) / 255.000 = 0, 79 ή 79% 

Μπορούμε να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είναι πάρα πολύ καλός και 

αποτελεί ακόμα ένα κριτήριο που συνεπικουρεί στην λήψη θετικής απόφασης για 

την συγκεκριμένη επένδυση. Ωστόσο και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει ο 

παραπάνω δείκτης να συγκριθεί με κάποιον άλλο δείκτη αποδοτικότητας των 

επενδυμένων κεφαλαίων του επενδυτή, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα. 

6.3.6. Ιόνια Νησιά  

Από τους χάρτες αιολικού δυναμικού που λαμβάνουμε για την περιοχή από την 

ιστοσελίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ένας χαρακτηριστικός 

εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα – μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές 

αυτό φτάνει τον μ.ο. της ελληνικής επικράτειας.  
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Η μέση ετήσια ένταση του ανέμου για την συγκεκριμένη περιοχή θα λέγαμε ότι είναι 

8 m /s και επομένως η συνολική ετήσια παραγωγικότητα ανέρχεται σε 3.002.485 

KWh. Η επιδότηση στην συγκεκριμένη περιοχή είναι 40%. Ο παρακάτω πίνακας μας 

δίνει τις αναμενόμενες χρηματοροές. 

Πίνακας 6.3.6.1. Οι Αναμενόμενες Χρηματοροές της Επένδυσης 

ΕΤΗ ΕΠ/ΤΙΚΗ 
ΕΚΡΟΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤ/ΓΙΚΕΣ 
ΕΚΡΟΕΣ 

ΤΟΚΟ-
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 

ΑΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΡΟΗ 
1ο 510.000 228.189 36.030 40.421 68.000 83.738 
2ο - 235.035 36.030 40.421 68.000 90.584 
3ο - 242.086 36.030 40.421 68.000 97.635 
4ο - 249.348 36.030 40.421 68.000 104.897 
5ο - 256.829 36.030 40.421 68.000 112.378 
6ο - 264.533 36.030 40.421 68.000 120.083 
7ο - 272.469 36.030 40.421 68.000 128.019 
8ο - 280.644 36.030 40.421 68.000 136.193 
9ο - 289.063 36.030 40.421 68.000 144.612 
10ο - 297.735 36.030 40.421 68.000 153.284 
11ο - 306.667 36.030  68.000 202.637 
12ο - 315.867 36.030  68.000 211.837 
13ο - 325.343 36.030  34.000 255.313 
14ο - 335.103 36.030   299.073 
15ο - 345.156 36.030   309.126 
16ο - 355.511 36.030   319.481 
17ο - 366.176 36.030   330.146 
18ο - 377.161 36.030   341.132 
19ο - 388.476 36.030   352.446 
20ο - 400.131 36.030   364.101 
ΣΥΝΟΛΟ 510.000 6.131.520 720.596 404.210 850.000 4.156.714 
 

Ξεκινάμε λοιπόν την ανάλυση μας από την εξεύρεση της Καθαρής Παρούσας Αξίας 

η οποία όπως γνωρίζουμε εξάγεται από τον παρακάτω τύπο: 

 1   

Αντικαθιστώντας από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα έχουμε: 

ΚΠΑ = 83.738 (0,9091) + 90.584 (0,8264) + 97.635 (0,7513) + 104.897 (0,683) + 

112.378 (0,6209) + 120.083 (0,5646) + 128.019 (0,5132) + 136.193 (0,4665) + 

144.612 (0,4241) + 153.284 (0,3855) + 202.637 (0,3505) + 211.837 (0,3186) + 

255.313 (0,2897) + 299.073 (0,2633) + 309.126 (0,2394) + 319.481 (0,2176) + 

330.146 (0,1978) + 341.132 (0,1799) + 352.446 (0,1635) + 364.101 (0,1486) – 

510.000 = 1.356.363 – 510.000 = 846.363 > 0 
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Η επένδυση στην συγκεκριμένη περιοχή βλέπουμε ότι είναι πολύ συμφέρουσα 

καθώς η παρούσα αξία των αναμενόμενων εισροών είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από 

εκείνη των εκροών και η ΚΠΑ είναι αρκετά παραπάνω από το 0. Συνεπώς θα 

συστήναμε να επενδύσει κάποιος στην συγκεκριμένη περιοχή στην 

ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά.  

Συνεχίζουμε την αξιολόγηση της συγκεκριμένης επένδυσης με την εξέταση του 

δείκτη αποδοτικότητας, ο οποίος βρίσκεται από τον παρακάτω τύπο: 

∑ 1  

Αντικαθιστώντας από τα δεδομένα του προβλήματος έχουμε: 

PI = 1.356.363 / 510.000 = 2, 66 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει ότι για κάθε € που επενδύεται, η απόδοση είναι 1,66 

eurocent ή η απόδοση της παραπάνω επένδυσης είναι 166%. Αξιολογώντας τον 

συγκεκριμένο δείκτη θα τον κρίναμε εξαιρετικό και αποτελεί ακόμα έναν παράγοντα 

θετικής γνωμοδότησης σχετικά με την επένδυση. 

Ακολούθως εφαρμόζουμε το κριτήριο της Προεξοφλημένης Περιόδου 

Επανείσπραξης του Αρχικού Επενδυμένου Κεφαλαίου. Από τον παραπάνω πίνακα 

βλέπουμε ότι η περίοδος που χρειάζεται ο επενδυτής προκειμένου να εισπράξει το 

αρχικά επενδεδυμένο κεφάλαιο είναι περίπου 7 έτη και 2 μήνες, χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο υπάρχουν ελάχιστες επενδύσεις που να παρουσιάζουν αντίστοιχη 

συμπεριφορά. 

Τέλος αξιολογούμε την επένδυση με βάση την λογιστική της απόδοση, η οποία 

βρίσκεται από τον παρακάτω τύπο: 

 
  1  
  

2

 

Το ύψος των ετήσιων τόκων ανέρχεται σε €10.671. Η μέση αξία προ φόρων και 

τόκων της επένδυσης, είναι € 207.836. Αντικαθιστώντας λοιπόν στον γνωστό τύπο 

έχουμε: 

ROI = (218.507 x 0, 75) / 255.000 = 0, 64 ή 64% 
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Μπορούμε να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είναι πάρα πολύ καλός και 

αποτελεί ακόμα ένα κριτήριο που συνεπικουρεί στην λήψη θετικής απόφασης για 

την συγκεκριμένη επένδυση. Ωστόσο και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει ο 

παραπάνω δείκτης να συγκριθεί με κάποιον άλλο δείκτη αποδοτικότητας των 

επενδυμένων κεφαλαίων του επενδυτή, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα. 

6.3.7. Πελοπόννησος. 

Μελετώντας στη συνέχεια τους χάρτες αιολικού δυναμικού της Πελοποννήσου, 

μπορεί να υποστηρίξει ότι με εξαίρεση την περιοχή της Λακωνίας, στις υπόλοιπες 

περιοχές η μέση ετήσια τιμή της ταχύτητας του ανέμου δεν ξεπερνάει τα 5 m / s. 

Στην περιοχή λοιπόν της Λακωνίας, η οποία φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, θα 

λέγαμε ότι η μέση ένταση του ανέμου είναι γύρω στα 7 m / s. 

   
Κατά συνέπεια για την αξιολόγηση της επένδυσης στην συγκεκριμένη περιοχή, 

ισχύουν τα ίδια δεδομένα με την περιοχή της Θράκης. 

6.3.8. Νησιά Αιγαίου 

Στα νησιά του Αιγαίου, όπως γνωρίζουμε, οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ιδανικές 

για την ανάπτυξη αιολικών συστημάτων. Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, 

η οποία προέρχεται από τις κεντρικές Κυκλάδες, η μέση ετήσια ένταση του ανέμου 

είναι σε αρκετές περιοχές άνω των 10 m/s. Συνεπώς η ετήσια παραγωγική 

δυναμικότητα είναι 3.999.603 KWh. Η επιδότηση στην συγκεκριμένη περιοχή 

ανέρχεται σε 40%  
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Ο πίνακας 6.3.8.1 παρουσιάζει τις αναμενόμενες χρηματοροές για μέση ένταση 

ανέμου που αγγίζει τα 10 m / s. 

Πίνακας 6.3.8.1. Οι Αναμενόμενες Χρηματοροές της Επένδυσης 

ΕΤΗ ΕΠ/ΤΙΚΗ 
ΕΚΡΟΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤ/ΓΙΚΕΣ 
ΕΚΡΟΕΣ 

ΤΟΚΟ-
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 

ΑΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΡΟΗ 
1ο 510.000 303.970 47.995 40.421 68.000 147.554 
2ο - 313.089 47.995 40.421 68.000 156.673 
3ο - 322.482 47.995 40.421 68.000 166.065 
4ο - 332.156 47.995 40.421 68.000 175.740 
5ο - 342.121 47.995 40.421 68.000 185.704 
6ο - 352.384 47.995 40.421 68.000 195.968 
7ο - 362.956 47.995 40.421 68.000 206.540 
8ο - 373.845 47.995 40.421 68.000 217.428 
9ο - 385.060 47.995 40.421 68.000 228.644 
10ο - 396.612 47.995 40.421 68.000 240.195 
11ο - 408.510 47.995  68.000 292.515 
12ο - 420.765 47.995  68.000 304.770 
13ο - 433.388 47.995  34.000 351.393 
14ο - 446.390 47.995   398.395 
15ο - 459.782 47.995   411.786 
16ο - 473.575 47.995   425.580 
17ο - 487.782 47.995   439.787 
18ο - 502.416 47.995   454.421 
19ο - 517.488 47.995   469.493 
20ο - 533.013 47.995   485.018 
ΣΥΝΟΛΟ 510.000 8.167.783 959.905 404.210 850.000 5.953.668 
 

Ξεκινάμε λοιπόν την ανάλυση μας από την εξεύρεση της Καθαρής Παρούσας Αξίας 

η οποία όπως γνωρίζουμε εξάγεται από τον παρακάτω τύπο: 

 1   
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Αντικαθιστώντας από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα έχουμε: 

ΚΠΑ = 147.554 (0,9091) + 156.673 (0,8264) + 166.065 (0,7513) + 175.740 (0,683) 

+ 185.704 (0,6209) + 195.968 (0,5646) + 206.540 (0,5132) + 217.428 (0,4665) + 

228.644 (0,4241) + 240.195 (0,3855) + 292.515 (0,3505) + 304.770 (0,3186) + 

351.393 (0,2897) + 398.395 (0,2633) + 411.786 (0,2394) + 425.580 (0,2176) + 

439.787 (0,1978) + 454.421 (0,1799) + 469.493 (0,1635) + 485.018 (0,1486) – 

510.000 = 2.046.433 – 510.000 = 1.536.433 > 0 

Η επένδυση στην συγκεκριμένη περιοχή βλέπουμε ότι είναι πολύ συμφέρουσα 

καθώς η παρούσα αξία των αναμενόμενων εισροών είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από 

εκείνη των εκροών και η ΚΠΑ είναι αρκετά παραπάνω από το 0. Συνεπώς θα 

συστήναμε να επενδύσει κάποιος στην συγκεκριμένη περιοχή στην 

ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά.  

Συνεχίζουμε την αξιολόγηση της συγκεκριμένης επένδυσης με την εξέταση του 

δείκτη αποδοτικότητας, ο οποίος βρίσκεται από τον παρακάτω τύπο: 

∑ 1  

Αντικαθιστώντας από τα δεδομένα του προβλήματος έχουμε: 

PI = 2.046.433 / 510.000 = 4, 01 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει ότι για κάθε € που επενδύεται, η απόδοση είναι 3,01 

eurocent ή η απόδοση της παραπάνω επένδυσης είναι 301%. Αξιολογώντας τον 

συγκεκριμένο δείκτη θα τον κρίναμε εξαιρετικό και αποτελεί ακόμα έναν παράγοντα 

θετικής γνωμοδότησης σχετικά με την επένδυση. 

Ακολούθως εφαρμόζουμε το κριτήριο της Προεξοφλημένης Περιόδου 

Επανείσπραξης του Αρχικού Επενδυμένου Κεφαλαίου. Από τον παραπάνω πίνακα 

βλέπουμε ότι η περίοδος που χρειάζεται ο επενδυτής προκειμένου να εισπράξει το 

αρχικά επενδεδυμένο κεφάλαιο είναι περίπου 4 έτη, χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

υπάρχουν ελάχιστες επενδύσεις που να παρουσιάζουν αντίστοιχη συμπεριφορά. 

Τέλος αξιολογούμε την επένδυση με βάση την λογιστική της απόδοση, η οποία 

βρίσκεται από τον παρακάτω τύπο: 
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Το ύψος των ετήσιων τόκων ανέρχεται σε €10.671. Η μέση αξία προ φόρων και 

τόκων της επένδυσης, είναι € 297.683. Αντικαθιστώντας λοιπόν στον γνωστό τύπο 

έχουμε: 

ROI = (267.537 x 0, 75) / 255.000 = 0, 91 ή 91% 

Μπορούμε να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είναι πάρα πολύ καλός και 

αποτελεί ακόμα ένα κριτήριο που συνεπικουρεί στην λήψη θετικής απόφασης για 

την συγκεκριμένη επένδυση. Ωστόσο και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει ο 

παραπάνω δείκτης να συγκριθεί με κάποιον άλλο δείκτη αποδοτικότητας των 

επενδυμένων κεφαλαίων του επενδυτή, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα. 

6.3.9. Κρήτη 

Για την περιοχή της Κρήτης δεν έχουμε να τονίσουμε κάτι ιδιαίτερο. Σε γενικές 

γραμμές ισχύει ότι αναλύσαμε και παραπάνω για τις υπόλοιπες περιοχές της 

Ελλάδας. Αυτό που αξίζει να παρατηρήσει κανείς είναι ότι υπάρχουν ορισμένες 

περιοχές ιδιαίτερα στην ανατολική Κρήτη - όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα – 

οι οποίες δίνουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές αιολικού δυναμικού. Έτσι θα λέγαμε ότι δεν 

είναι τυχαίο, ότι στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν αρκετές επενδύσεις σε 

αιολική ενέργεια. 

   
6.3.10. Συμπεράσματα 

Για τους σκοπούς της παραπάνω ανάλυσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι 

απλοποιήσαμε αρκετά κάποια μεγέθη όπως αυτά αναφέρθηκαν στην αρχή του 

κεφαλαίου. Ωστόσο παρατηρώντας κάποιος τα αποτελέσματα μπορεί να συμπεράνει 
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σε γενικές γραμμές, ότι οι περιοχές εκείνες που ενδείκνυνται περισσότερο για 

επένδυση στην αιολική ενέργεια είναι τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, η Κρήτη, 

περιοχή της ανατολικής Στερεάς και της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου. Και στην 

συγκεκριμένη όμως αξιολόγηση δεν λάβαμε υπ’ όψιν μας το μικροκλίμα των 

διαφόρων περιοχών, όπου με μια διεξοδικότερη ανάλυση μπορεί κάποιος να εξάγει 

ασφαλέστερα συμπεράσματα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Μια τέτοια όμως 

ανάλυση όπως και στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, ξεφεύγει από τους σκοπούς 

της παρούσης εργασίας. 

 

6.4. Επένδυση στην βιομάζα 

Στο 2ο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας περιγράψαμε την τεχνολογία και τον τρόπο 

λειτουργίας της κάθε εναλλακτικής μορφής ενέργειας. Αναφορικά με την βιομάζα 

αναφέραμε ότι, οι πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου 

κάποιος να αντλήσει ενέργεια ποικίλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν από αστικά 

λήμματα μέχρι προϊόντα και υποπροϊόντα ζωικής και φυτικής προέλευσης. 

Δυστυχώς λόγο έλλειψης δεδομένων και λόγω του εύρους των υλικών από τα οποία 

μπορεί να προκύψει κάποιο είδος βιοκαυσίμου, θα αρκεστούμε σε μια γενικότερη 

αναφορά σχετικά με τις πηγές απ’ όπου μπορεί να αντλήσει κάποιος ενέργεια στις 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

Έτσι θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα τα λήμματα 

που παράγονται καθημερινά μπορούν με την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών 

να αξιοποιηθούν και να δώσουν αρκετές ποσότητες εναλλακτικής ενέργειας. Στις 

αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, τόσο τα φυτικά, όσο και τα οργανικά κατάλοιπα 

μπορούν και αυτά με την σειρά τους να δώσουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. 

Επιπλέον με την συστηματική καλλιέργεια ελαιοκράμβης, καλαμποκιού και άλλων 

γεωργικών προϊόντων τα οποία αποδεδειγμένα μπορούν να δώσουν σημαντικές 

ποσότητες ενέργειας, μπορεί να υπάρξει ένα ιδανικό αποτέλεσμα και ιδιαίτερα 

επικερδές για τον εν δυνάμει επενδυτή. 

Ωστόσο στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε γενικά στο κόστος των διαφόρων 

πηγών ενέργειας από βιομάζα. Πριν από αυτό όμως αναφέρουμε ότι η τιμή στην 
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οποία αγοράζεται η ενέργεια που παράγεται από την βιομάζα είναι 75,82 € / MW για 

την ηπειρωτική Ελλάδα και 87,42 € / MW για την νησιωτική. 

Κατά μ.ο. το κόστος παραγωγής της βιομάζας στην Ευρώπη των 15 κυμαίνεται από 

1.6 €/GJ (στερεά βιομηχανικά απόβλητα) έως 5.4 €/GJ (στερεά γεωργικά προϊόντα). 

Ο πίνακας 6.4.1. παρουσιάζει το μέσο κόστος παραγωγής βιομάζας ως κινητήριο 

καύσιμο. 

Πίνακας 6.4.1. Μέσο κόστος παραγωγής βιομάζας 

  EU-15 10 NMS + BG + RO 
  €/GJ €/toe €/GJ €/toe 
Δασικά Προϊόντα  2.4 100 2.1 88 
Προϊόντα Ξύλου  4.3 180 2.7 113 
Αγροτικά Υπολείμματα  3.0 126 2.1 88 
Ξηρά βιομηχανικά 
υποπροϊόντα  

1.6 
67 

2.5 
105 

Ενεργειακά φυτά  5.4 226 4.4 184 
Εισαγόμενα Βιοκαύσιμα  6 251 6 251 
Βιοντίζελ 23 ≈ 960 23 ≈ 960 
Βιοαιθανόλη 29 ≈ 1200 29 ≈ 1200 
Πηγή: BTG, 2004 

Όσον αφορά την χρήση των βιοκαυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ο 

πίνακας 6.4.2. παρουσιάζει τα κόστη του επενδυμένου κεφαλαίου, την 

αποδοτικότητά τους καθώς και τις ανταγωνιστικότερες μεθόδους μετατροπής τους. 

Πίνακας 6.4.2: Κόστη του επενδυμένου κεφαλαίου, η αποδοτικότητά τους καθώς και οι 
ανταγωνιστικότερες μέθοδοι μετατροπής τους 

Τεχνολογία 

Κόστος 
Κεφαλαίου το 
2002 
(EUR/kWe) 

Κόστος 
Κεφαλαίου το 
2020 
(EUR/kWe) 

Ηλεκτρική 
Αποδοτικότητα 
(%) 

Κόστος 
Ηλεκτρισμού 
2020 ** 
(EUR/MWh) 

Λιγνίτης 250 250 35 - 40 24 – 47 
Συνδυασμός Λιγνίτη – Φυσικού 
Αερίου 

700 600 35 - 40 34 – 59 

Καυστήρας Στερεών – Υγρών 
Καυσίμων 

1500 - 2500 1500 - 2500 20 - 40 57 - 140 

Αεριοποίηση και μηχανή 
πετρελαίου ή αερίου 
(50 kWe – 30 MW)* 

1500 - 2500 1000 - 2000 20 – 30 
  

50 - 120 

Αεριοποίηση και Συνδυασμένος 
Κύκλος 
(30 – 100 MWe) 

5000 - 6000 1500 - 2500 40 – 50 
  

53 - 100 

Καύση Υγρής Βιομάζας και 
κινητήρας ή τουρμπίνα 

2000 - 5000 2000 - 5000 25 - 35 52 - 130 

Αέριο από σκουπίδια και 
κινητήρας ή τουρμπίνα 

1000 - 1200 1000 25 - 35 26 
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Κονιορτοποιημένος Άνθρακας 
– 500 MWe 

1300 1300 35 - 40 48 – 50 

Συνδυασμένος Κύκλος 
Φυσικού Αερίου – 500 MWe 

500 500 50 - 55 23 - 35 

* Μεγαλύτερης κλίμακας συστήματα θα χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη  
** 15% κόστος προεξόφλησης – κόστος βιομάζας μεταξύ 7,2 και 14,4 €/MWh εκτός από μονάδες 
καύσης και αερίου σκουπιδιών όπου το κόστος του καυσίμου ισούται με 0 – κόστος άνθρακα 5,8 
€/MWh – κόστος φυσικού αερίου μεταξύ 5,4 and 10,8 €/MWh. Το κόστος υπολογίζεται μόνο για την 
παραγωγή ηλεκτρισμού και η συμπαραγωγή θα μπορούσε να μειώσει το κόστος παραγωγής σημαντικά. 
www.eubia.org  

 

6.5 Επένδυση στα Υδροηλεκτρικά 

Στην χώρα μας υπάρχουν αρκετοί μικρού μεγέθους υδροηλεκτρικοί σταθμοί στις 

περιοχές εκείνες της ηπειρωτικής Ελλάδας όπου υφίστανται μεγάλα ποτάμια και η 

παραγωγή ηλεκτρισμού με την χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι 

συμφέρουσα. Ωστόσο και στην προκειμένη περίπτωση τα δεδομένα που έχουμε στην 

διάθεσή μας δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε σε μια αξιολόγηση της 

επένδυσης σ’ αυτή την μορφή ενέργειας και έτσι θα αρκεστούμε στα παρακάτω. 

Η τιμή στην οποία αγοράζεται η ενέργεια που παράγεται από υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς έως 15 MWp είναι 75,82 € / MW για την ηπειρωτική Ελλάδα και 87,42 € / 

MW για την νησιωτική. Στα υδροηλεκτρικά υφίσταται ένα σχετικά μεγάλο αρχικό 

επενδυτικό κόστος καθ ‘ότι υπάρχουν αρκετές εργασίες που θα πρέπει να 

επιτελεστούν όπως είναι η διαμόρφωση του εδάφους και οι κατασκευαστικές 

εργασίες. Βέβαια μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι αν δεν ληφθεί υπ ‘όψιν το 

ενδεχόμενο ακραίων φαινομένων όπως η παρατεταμένη ξηρασία, τα υδροηλεκτρικά 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως ενεργειακά πιο αξιόπιστα σε σχέση με τα αιολικά 

και τα φωτοβολταϊκά. 

 

6.6. Επένδυση στην Γεωθερμία 

Η γεωθερμία όπως περιγράψαμε στο 2ο κεφάλαιο χρησιμοποιείται τόσο για την 

παραγωγή ηλεκτρισμού όσο και θερμότητας. Η χώρα μας είναι πλούσια σε 

γεωθερμικές πηγές – χαμηλής – κατά κύριο λόγο ενθαλπίας και εντοπίζονται σε 

περιοχές όπως: 

1. Η κοιλάδα του Στρυμόνα 

2. Η κοιλάδα του Νέστου 
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3. Η κοιλάδα του Έβρου 

4. Η Μήλος 

5. Η Αιδηψός κα 

Μια χαρακτηριστική εικόνα των γεωθερμικών πηγών της χώρας μας δίνει το 

παρακάτω σχήμα 

 
Δυστυχώς και στην συγκεκριμένη μορφή ενέργειας τα δεδομένα που έχουμε στην 

διάθεσή μας δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε μια αξιολόγηση της επένδυσης στις 

παραπάνω περιοχές της ελληνικής Επικράτειας και έτσι η ανάλυση μας θα 

σταματήσει εδώ. 
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7. Ενεργειακά Κτίρια 

 

7.1. Εισαγωγή 

Ο όρος βιοκλιματική (ή αειφόρος) αρχιτεκτονική αναφέρεται σε έναν εναλλακτικό 

τρόπο κατασκευής κτιρίων έτσι, ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι τοπικές 

κλιματολογικές συνθήκες καθώς και στην χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων 

για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ο παραπάνω όρος αναφέρεται σε 

τεχνικές ψύξης ή θέρμανσης οι οποίες απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία ή την 

αποτρέπουν.  

Οι βιοκλιματικές δομές είναι με τέτοιο τρόπο κατασκευασμένες, ώστε κατά την 

διάρκεια των χειμερινών μηνών να περιορίζεται η έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες 

και να αυξάνεται η λήψη ακτινοβολίας, ενώ κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών 

μηνών με την βοήθεια κάποιων μεθόδων σκίασης καθώς και κάποιων ΑΠΕ, 

επιτυγχάνεται ακριβώς το αντίθετο. 

Έχει υπολογιστεί ότι 4,5 από τους 6 δις τόνους διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται 

παγκοσμίως από την ανθρώπινη δραστηριότητα, οφείλεται στις βιομηχανοποιημένες 

περιοχές. Από αυτή περίπου η μισή οφείλεται στα κτίρια. Η κατασκευή ενεργειακά 

αποδοτικότερων κτιρίων, θα μπορούσε να μειώσει την έκλυση CO2 κατά 60 % ή και 

περισσότερο. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι με την κατασκευή βιοκλιματικών 

κτιρίων θα περιοριστεί η κατανάλωση των συμβατικών μορφών ενέργειας και κατ’ 

επέκταση η εξάρτηση από το πετρέλαιο. Στην χώρα μας εφαρμόζεται από τις αρχές 

του 2007 ο Νόμος για την Λογική Χρήση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, ο οποίος 

υποχρεώνει την λήψη μέτρων περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας.  

Στην ανάλυση που ακολουθεί, θα κάνουμε μια γενική περιγραφή των τεχνολογιών 

που ακολουθούνται στην ανέγερση βιοκλιματικών κτιρίων καθώς και στην 

αποδοτικότητά τους. 

 

7.2 Παθητικά Ηλιακά Συστήματα Θέρμανσης 

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα στα κτίρια αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για 

θέρμανση των χώρων το χειμώνα, καθώς και για παροχή φυσικού φωτισμού. 
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Το συνηθέστερο παθητικό ηλιακό σύστημα είναι το σύστημα άμεσου (ηλιακού) 

κέρδους, το οποίο αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για θέρμανση, με άμεσο τρόπο 

μέσω ανοιγμάτων κατάλληλου (νότιου) προσανατολισμού των χώρων. Εκτός από τα 

ανοίγματα το σύστημα αποτελείται από την απαιτούμενη θερμική μάζα (χρήση 

υλικών υψηλής θερμοχωρητικότητας), την κατάλληλη θερμική προστασία 

(θερμομόνωση κελύφους, διπλοί υαλοπίνακες) και την απαιτούμενη ηλιοπροστασία 

κατά τους θερινούς μήνες. 

Τα υπόλοιπα παθητικά συστήματα είναι συστήματα έμμεσου κέρδους και 

ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Ηλιακοί τοίχοι: αποτελούνται από τοιχοποιίες συνδυαζόμενες με 

υαλοστάσιο, τοποθετημένο εξωτερικά, σε απόσταση 5-15cm. Η τοιχοποιία 

είναι είτε μη μονωμένος τοίχος μεγάλης θερμικής μάζας (τοίχος θερμικής 

αποθήκευσης), είτε θερμομονωμένος (θερμοσιφωνικό πάνελ). ενώ, το 

υαλοστάσιο μπορεί να είναι σταθερό ή ανοιγόμενο και να φέρει μονούς ή 

διπλούς υαλοπίνακες. Ο ηλιακός τοίχος λειτουργεί ως ηλιακός συλλέκτης και 

η θερμότητα που δημιουργείται μεταφέρεται μέσω της μάζας του τοίχου ή 

μέσω θυρίδων στον προσκείμενο χώρο. Μια ειδική κατηγορία τοίχων 

θερμικής αποθήκευσης είναι ο τοίχος Tombe - Michel (τοίχος μάζας με 

θυρίδες), ο οποίος συνδυάζει και τις δύο λειτουργίες θερμικής απόδοσης. 

• Θερμοκήπια (ηλιακοί χώροι): είναι κλειστοί χώροι που προσαρτώνται ή 

ενσωματώνονται σε νότια τμήματα του κτιριακού κελύφους και 

περιβάλλονται από υαλοστάσια. Η ηλιακή ακτινοβολία, εισερχόμενη από τα 

νότια υαλοστάσια του θερμοκηπίου, μετατρέπεται σε θερμική και μέρος 

αυτής αποδίδεται άμεσα στο χώρο (αυξάνοντας τη θερμοκρασία αέρα), ενώ 

μέρος αυτής αποθηκεύεται στα δομικά στοιχεία του χώρου (θερμική μάζα) 

και αποδίδεται με χρονική υστέρηση. Η μεταφορά της θερμικής ενέργειας 

από τον ηλιακό χώρο προς το εσωτερικό του κτιρίου επιτυγχάνεται μέσω 

θυρίδων ή ανοιγμάτων του διαχωριστικού δομικού στοιχείου. 

• Ηλιακά αίθρια: είναι οι αίθριοι χώροι του κτιρίου οι οποίοι επικαλύπτονται 

με υαλοστάσια και η θερμική τους λειτουργία είναι παρόμοια με αυτή των 

θερμοκηπίων. 



[153] 
 

Όλα τα ΠΗΣ πρέπει να συνδυάζονται με κατάλληλη θερμική προστασία, ικανή 

θερμική μάζα (για να αποθηκεύεται μέρος της θερμικής ενέργειας και να αποδίδεται 

σταδιακά στους χώρους), αλλά και με επαρκή συστήματα ηλιοπροστασίας 

(σκιασμού) και φυσικού αερισμού για το καλοκαίρι για την αποφυγή ανεπιθύμητων 

συνθηκών. 

Τεχνικές Φυσικού Δροσισμού 

Οι πιο συνηθισμένες και απλές μέθοδοι φυσικού δροσισμού είναι: 

1.    Η ηλιοπροστασία (σκίαση) του κτιρίου, η οποία επιτυγχάνεται με διάφορους 

τρόπους  και  μέσα,  όπως  η  φυσική  βλάστηση, τα γεωμετρικά στοιχεία 

(προεξοχές) του κτιρίου, σκίαστρα μόνιμα ή κινητά, εξωτερικά ή εσωτερικά των 

ανοιγμάτων, υαλοπίνακες με ειδικές επιστρώσεις ή ειδικής επεξεργασίας 

(ανακλαστικοί, επιλεκτικοί, ηλεκτροχρωμικοί, κλπ.). 

2.    Ο   φυσικός  εξαερισμός  με   κατάλληλο  σχεδιασμό   και  λειτουργία  των 

ανοιγμάτων  στο  κέλυφος  και   θυρίδες  στο  άνω   και   κάτω  τμήμα  των 

διαχωριστικών εσωτερικών τοίχων που επιτρέπουν την κίνηση του αέρα στους 

εσωτερικούς χώρους. 

• Ο  νυχτερινός  διαμπερής  αερισμός  είναι   ιδιαίτερα   αποτελεσματικός, 

ιδιαίτερα τις θερμές ημέρες, κατά τις οποίες ο ημερήσιος αερισμός δεν είναι 

δυνατός.   Ο νυχτερινός αερισμός συνεισφέρει στην αποθήκευση «δροσιάς» 

στη θερμική μάζα του κτιρίου, με αποτέλεσμα την μειωμένη επιβάρυνση του 

κτιρίου κατά την επόμενη μέρα. 

• Η  χρήση  ανεμιστήρων,   ιδιαίτερα  ανεμιστήρων  οροφής,  ενισχύει  το 

φαινόμενο του φυσικού αερισμού, με ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας.   Επί πλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη θερμικής άνεσης σε 

θερμοκρασίες υψηλότερες από τις συνήθεις (περίπου 2-3°Ο), καθώς με την 

κίνηση του αέρα που δημιουργείται μεταφέρεται θερμότητα από το 

ανθρώπινο σώμα. 

3.    Η   χρήση   της   θερμικής   μάζας  για   τη   μείωση   των  θερμοκρασιακών 

διακυμάνσεων κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. 
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Άλλες μέθοδοι παθητικού δροσισμού πιο σύνθετες και όχι τόσο ευρείας εφαρμογής, 

επιφέρουν επιπρόσθετα οφέλη ψύξης, και είναι: 

 Θερμική προστασία του κτιριακού περιβλήματος με τεχνικές όπως φυτεμένο 

δώμα. αεριζόμενο κέλυφος, ανακλαστικά επιχρίσματα εξωτερικών 

επιφανειών, φράγμα ακτινοβολίας. 

 Ενίσχυση του φαινόμενου του φυσικού εξαερισμού με πύργους αερισμού ή 

ηλιακές καμινάδες 

 Δροσισμός υε εξάτμιση νερού με τεχνικές όπως: υδάτινες επιφάνειες, πύργος 

δροσισμού, ψυκτικές μονάδες εξάτμισης (άμεσης, έμμεσης ή συνδυασμένης 

εξάτμισης), ή και βλάστηση (μέσω της εξατμισοδιαπνοής των φυτών). 

 Δροσισμός με απόρριψη της θερμότητας στην ατμόσφαιρα με ακτινοβολία 

στο νυχτερινό ουρανό, 

 Δροσισμός με απόρριψη της θερμότητας από το κτίριο στη γη με αγωγή, 

(υπόσκαψα   ή   ημιυπόσκαφα   κτίρια,   ή   υπεδάφιο  σύστημα  αγωγών  και 

εναλλαχτείς εδάφους-αέρα). 

Συστήματα και Τεχνικές Φυσικού Φωτισμού 

Κατάλληλα σχεδιασμένα συστήματα φυσικού φωτισμού αξιοποιούν το ηλιακό φως. 

Τα συστήματα φυσικού φωτισμού διακρίνονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: 

•   Ανοίγματα στην κατακόρυφη τοιχοποιία  

•   Ανοίγματα οροφής 

•   Αίθρια 

•   Φωταγωγοί 

Τα συστήματα αυτά συνδυάζονται με 

συγκεκριμένες τεχνικές που αφορούν στο 

σχεδιασμό των ανοιγμάτων, στις οπτικές 

ιδιότητες των υαλοπινάκων, στα 

φωτομετρικά χαρακτηριστικά επιφανειών (υφή, χρώμα, φωτοδιαπερατότητα υλικών) 

και στη χρήση ανακλαστήρων, έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια και ομαλή κατανομή 

Φυσικού Φωτός μέσα στους χώρους. Οι συνηθέστερες τεχνολογίες φυσικού 

φωτισμού αφορούν υαλοπίνακες με συγκεκριμένες ιδιότητες, πρισματικά 
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φωτοδιαπερατά στοιχεία, διαφανή μονωτικά υλικά και ανακλαστήρες (ράφια 

φωτισμού ή ανακλαστικές περσίδες). 

Επιλογή Συστημάτων Και Τεχνικών 

Η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια προκύπτει από το σωστό και 

ορθολογικό σχεδιασμό, όσον αφορά στη χωροθέτηση και τον προσανατολισμό του 

κτιρίου, το μέγεθος, τον προσανατολισμό και τη θέση των ανοιγμάτων, την 

προστασία του κελύφους (θερμομόνωση, ανεμοπροστασία, ηλιοπροστασία), αλλά 

και από τη σωστή λειτουργία των συστημάτων. Προτιμότερα είναι τα συστήματα 

που είναι απλά στην κατασκευή και στη λειτουργία τους και που συνδυάζουν 

θερμικά οφέλη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η 

εξασφάλιση επαρκούς ηλιοπροστασίας (σκίασης) και φυσικού αερισμού το 

καλοκαίρι. Η εξοικονόμηση ενέργειας με το βιοκλιματικό σχεδιασμό ποικίλει 

ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου, το κλίμα της περιοχής και από τις επί μέρους 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Σε κατοικίες της Ελλάδας έχει καταγραφεί 

εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 15-40% για θέρμανση και ολική κάλυψη 

των αναγκών ψύξης των κτιρίων. 

Εφαρμογές στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον 180 εφαρμογές βιοκλιματικού 

σχεδιασμού, εκ των οποίων οι δύο αφορούν οικιστικά σύνολα (το Ηλιακό Χωριό 

στην Αττική και ένας οικισμός στην Καλαμάτα). Περίπου το 75% των εφαρμογών 

αφορά κατοικίες, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν κυρίως γραφεία και εμπορικά κτίρια, 

εκπαιδευτικά κτίρια, ξενοδοχειακές και νοσηλευτικές εγκαταστάσεις. 

 

7.3 Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικών χώρων και χρήση βλάστησης. 

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικών χώρων περιλαμβάνει την κλίμακα του κτιρίου, 

του οικοδομικού τετραγώνου ή και της ίδιας της πόλης. Στόχος είναι η δημιουργία 

πολεοδομικών συνόλων με ευνοϊκό μικροκλίμα, άνετους εξωτερικούς χώρους, 

καθώς και η μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιριακού τομέα για 

θέρμανση και ψύξη. Σχεδιαστικές παρεμβάσεις και αναπλάσεις μπορούν να γίνουν 
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στις διαφορετικές κλίμακες και στους υπαίθριους χώρους, κοινόχρηστους και 

ιδιωτικούς. 

Μικροκλίμα και δόμηση 

Το μικροκλίμα μιας περιοχής επηρεάζεται κατ' αρχάς από τις επικρατούσες 

κλιματικές συνθήκες: θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου και 

υγρασία, οι οποίες παρουσιάζουν τόσο εποχιακές όσο και ημερήσιες 

διαφοροποιήσεις. Το δομημένο περιβάλλον, ο προσανατολισμός και η γεωμετρία 

των κτιρίων, η τοπογραφία, η κάλυψη του εδάφους με βλάστηση διαφόρων ειδών, τα 

υλικά, ακόμα και τα χρώματα προσδιορίζουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του 

χώρου και διαμορφώνουν το μικροκλίμα της περιοχής, καθορίζοντας τις συνθήκες 

άνεσης στο χώρο και την ενεργειακή κατανάλωση των γύρω κτιρίων. 

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός σε πολεοδομική κλίμακα απαιτεί καθορισμένο 

προσανατολισμό και χωροθέτηση των κτιριακών συνόλων, καθώς και διάταξη και 

πλάτος των δρόμων. Παράλληλα, απαιτείται κατάλληλη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου και επιλογή βλάστησης για τον ανάλογα με την εποχή 

ηλιασμό ή ηλιοπροστασία, και αντίστοιχα έκθεση στον άνεμο ή ανεμοπροστασία του 

πολεοδομικού συνόλου, με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής. 

Σημαντική παράμετρος είναι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κτίρια, δρόμους 

και πεζοδρόμια, τα οποία επηρεάζουν το μικροκλίμα, τις συνθήκες άνεσης σε 

υπαίθριους χώρους και την ενεργειακή κατανάλωση των γύρω κτιρίων. Τεχνικά 

χαρακτηριστικά όπως, ο συντελεστής ανακλαστικότητας και ο συντελεστής 

εκπομπής στη μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό 

τη θερμοκρασία των εξωτερικών επιφανειών. Ανοιχτόχρωμες επιφάνειες 

απορροφούν μικρό ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς 

αντανακλούν το μεγαλύτερο μέρος, και επομένως οι θερμοκρασίες που 

αναπτύσσονται είναι μειωμένες, συμβάλλοντας στη μείωση της υπερθέρμανσης του 

γύρω χώρου και των κτιρίων, σημαντικός παράγοντας κατά τη θερινή περίοδο. 

Βλάστηση 

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η βλάστηση επηρεάζει σημαντικά το 

μικροκλίμα της περιοχής. Ο πιο σημαντικός ρόλος της βλάστησης στο δομημένο 

περιβάλλον είναι η συνεισφορά της στη μείωση της θερμοκρασίας του αέρα του 
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περιβάλλοντος χώρου τη θερινή περίοδο, αποτέλεσμα του σκιασμού της περιοχής 

και της απώλειας θερμότητας μέσω των βασικών λειτουργιών των φυτών για 

φωτοσύνθεση, διαπνοή και εξάτμιση. Καθώς το φυτό διαπνέει, εξατμίζεται νερό από 

τα φύλλα του και παγιδεύεται θερμική ενέργεια από το περιβάλλον, ώστε να 

δροσίζονται τα φύλλα και ο αέρας που τα περιβάλλει, με αποτέλεσμα την πτώση της 

θερμοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου. Συνεπώς, ο αέρας κοντά στο έδαφος σε 

δεντροφυτεμένες περιοχές είναι πιο δροσερός από άλλες δομημένες περιοχές. 

Διαφορετικές μελέτες και πειράματα μετρήσεων της θερμοκρασίας που έχουν γίνει 

μεταξύ δεντροφυτεμένων περιοχών και του δομημένου περιβάλλοντος, έχουν δείξει 

ότι η διαφορά θερμοκρασίας μπορεί να φτάσει μέχρι και 5 °C, επηρεάζοντας θετικά 

το μικροκλίμα της περιοχής. Γενικά, ακόμα και στον ίδιο χώρο είναι αναμενόμενη 

διαφορά θερμοκρασίας της τάξεως των 2 °C στην περιοχή όπου επηρεάζεται από τη 

βλάστηση. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι αποτέλεσμα της χαμηλότερης 

θερμοκρασίας των φυτών και του εδάφους, η ακτινοβολία μεγάλου κύματος που 

εκπέμπεται από τα φύλλα και το έδαφος είναι μειωμένη σε σχέση με την 

ακτινοβολία που εκπέμπεται από επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο. 

Επομένως, το επακόλουθο θερμικό φορτίο στον άνθρωπο είναι πολύ μικρότερο, 

βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες θερμικής άνεσης κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες. 

Όταν η βλάστηση χρησιμοποιείται κοντά σε κτίρια για ηλιοπροστασία, μπορεί να 

μειωθεί το ψυκτικό φορτίο του κτιρίου, ενώ συστηματικά αυξάνοντας τη βλάστηση 

στην πόλη, μπορεί να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη στο 

αστικό περιβάλλον. 

Η βλάστηση επηρεάζει και το πεδίο ανεμοροής της περιοχής, μειώνοντας την 

ταχύτητα του ανέμου. Ομαδοποιώντας συστάδες δέντρων, είναι δυνατή η δημιουργία 

ανεμοφραχτών, παρέχοντας προστασία στα κοντινά κτίρια, ελαττώνοντας την 

ταχύτητα των ανέμων προς αυτήν την κατεύθυνση. Ανάλογα με τις ανάγκες, είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δενδροφυτεύσεις και για την ανακατεύθυνση του 

ανέμου και δημιουργία ρευμάτων γύρω από το κτίριο, με στόχο το δροσισμό του 

κτιρίου. 
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Άλλα οφέλη της βλάστησης αφορούν τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις 

πόλεις και τη μείωση του θορύβου. Η μείωση του θορύβου γίνεται λόγω της 

απορρόφησης, ανάκλασης, και διάθλασης του ήχου από το φύλλωμα. Τα φυτά 

ανάλογα με τη διάταξη τους δρουν και ως αποτελεσματικό φράγμα ήχου, με τη 

δημιουργία ζώνης ανάσχεσης. Το φράγμα ήχου μπορεί να μειώσει το θόρυβο μέχρι 

και 10 dBA, εάν είναι τοποθετημένο πολύ κοντά στην πηγή του θορύβου, ενώ 

σημαντικός είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας με τον οπτικό διαχωρισμό και 

πιθανή απόκρυψη της πηγής του θορύβου. 

Σχεδιαστικές εφαρμογές 

Η ένταξη της βλάστησης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό γίνεται τόσο στην κλίμακα 

μεμονωμένων κτιρίων όσο και σε επίπεδο πόλης. Σε μεμονωμένα κτίρια 

περιλαμβάνει δέντρα σε μικρή απόσταση από το κτίριο, αναρριχώμενα φυτά και 

πέργκολες προσκείμενες σε τοίχους του κτιρίου, φυτεμένα δώματα, κτλ. Ανάλογα με 

τον προσανατολισμό του κτιρίου, συστήνεται διαφορετικό είδος πρασίνου, με σκοπό 

τη βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών και τη μείωση των ενεργειακών 

καταναλώσεων του κτιρίου. 

Στην αστική κλίμακα, η βλάστηση εντάσσεται σε δρόμους, πάρκα, άλση, κήπους, 

παιδικές χαρές και άλλους χώρους αναψυχής, βελτιώνοντας το μικροκλίμα της 

περιοχής και το δυναμικό αερισμού της πόλης. Σε δημόσιους χώρους, ο σκιασμός 

ολόκληρων δρόμων είναι εφικτός, παρέχοντας θερμική και οπτική ανακούφιση. Η 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τον κατάλληλο σχεδιασμό της 

βλάστησης, περαιτέρω βοηθάει στην ανακατεύθυνση του ανέμου και 

ανεμοπροστασία, ανάλογα με το ύψος και την πυκνότητα των δέντρων. 

Εφαρμογές στην Ελλάδα 

Εφαρμογές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πολεοδομικό επίπεδο δεν υπάρχουν 

ακόμα. Είναι όμως δυνατή η αναβάθμιση του δομημένου χώρου με κατάλληλες 

αναπλάσεις με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στο δομημένο περιβάλλον, 

βελτιώνοντας ακόμα και την ποιότητα ζωής στα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα. 
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7.4 Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα 

Τα θερμικά ηλιακά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα. 

Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα χρησιμοποιούν τους συλλέκτες και τη δεξαμενή 

αποθήκευσης ως χωριστές συνιστώσες και η μεταφορά της ενέργειας γίνεται με την 

βοήθεια κάποιας αντλίας συστήματος. 

Ένα θερμικό ηλιακό σύστημα, συλλέγει, αποθηκεύει και διανέμει την ηλιακή 

ενέργεια χρησιμοποιώντας είτε κάποιο υγρό είτε αέρα ως ρευστό μεταφοράς της 

θερμότητας των συλλεκτών. Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για θέρμανση νερού οικιακής χρήσης, για τη θέρμανση και ψύξη 

χώρων, για βιομηχανικές διεργασίες, για αφαλάτωση, για διάφορες αγροτικές 

εφαρμογές, για θέρμανση πισινών κ.λπ. 

Κατηγορίες θερμικών ηλιακών συστημάτων 

Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες 

κατηγορίες, ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται, την τεχνολογία 

που χρησιμοποιείται, το μέγεθος τους, τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, κ.λπ. Η 

ποικιλία που παρουσιάζουν οι διατάξεις των συστημάτων αυτών οφείλεται κυρίως 

στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα συστήματα προστατεύονται από 

τον παγετό. 

Οι τύποι των ενεργητικών ηλιακών συστημάτων είναι δύο: Τα συστήματα φυσικής 

κυκλοφορίας και τα συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας. Τα πρώτα 

χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: 

1. Τους συμπαγείς θερμαντήρες ή, όπως ονομάζονται αλλιώς, τα 

ολοκληρωμένα συστήματα συλλέκτη-αποθήκευσης, που αποτελούνται από 

μια ή περισσότερες δεξαμενές αποθήκευσης και τοποθετούνται σε ένα 

μονωμένο περίβλημα με την διαφανή πλευρά να βλέπει προς τον ήλιο. 

2. Τα θερμοσιφωνικά συστήματα, τα οποία στηρίζονται στη φυσική μεταφορά 

για την κυκλοφορία του νερού στους συλλέκτες και τη δεξαμενή, η οποία 

βρίσκεται επάνω από το συλλέκτη. Καθώς το νερό θερμαίνεται στον ηλιακό 

συλλέκτη γίνεται ελαφρύτερο και ανέρχεται με φυσικό τρόπο προς την 

δεξαμενή αποθήκευσης ενώ το ψυχρότερο νερό της δεξαμενής ρέει μέσω των 
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σωληνώσεων προς το κατώτερο σημείο του συλλέκτη δημιουργώντας 

κυκλοφορία σε όλο το σύστημα. 

Τα συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας συστήματα χρησιμοποιούν ηλεκτρικές 

αντλίες, βαλβίδες και συστήματα ελέγχου για να κυκλοφορήσουν το νερό ή τα άλλα 

ρευστά μεταφοράς της θερμότητας μέσα στους συλλέκτες. Υπάρχουν δυο τύποι 

τέτοιων συστημάτων: 

1. Τα συστήματα ανοικτού βρόχου, τα οποία χρησιμοποιούν αντλίες 

(κυκλοφορητές), για να κυκλοφορήσουν το νερό χρήσης στους συλλέκτες. 

2. Τα συστήματα κλειστού βρόχου, που αντλούν το ρευστό μεταφοράς 

θερμότητας, όπως είναι π.χ. ένα αντιπηκτικό μίγμα γλυκόζης και νερού, μέσα 

στους συλλέκτες. Η θερμότητα μεταφέρεται μέσω εναλλακτών θερμότητας 

από το ρευστό στο νερό που αποθηκεύεται στις δεξαμενές. 

Τα συστήματα φυσικής κυκλοφορίας είναι γενικά πιο αξιόπιστα, ευκολότερα στη 

συντήρηση και ενδεχομένως μεγαλύτερης διάρκειας ζωής από τα συστήματα 

εξαναγκασμένης κυκλοφορίας. 

Εφαρμογές 

1. Παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση 

Οι ηλιακοί θερμαντήρες ζεστού νερού κάθε τύπου μπορούν να καλύψουν ένα 

μεγάλο ποσοστό των αναγκών των νοικοκυριών σε ζεστό νερό χρήσης, μειώνοντας 

ταυτόχρονα τις οικιακές δαπάνες σε ενέργεια. Η ποσότητα του ζεστού νερού που 

αποδίδει η ηλιακή ενέργεια εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος του συστήματος, 

το κλίμα και την ποιότητα της περιοχής όσον αφορά την ηλιοφάνεια. 

Ιδιαίτερα αποδοτικά είναι τα κεντρικά ηλιακά συστήματα, τα οποία εφαρμόζονται σε 

σύνολα κατοικιών. Αυτά τα συστήματα αποτελούνται από ένα κεντρικό σύστημα 

συλλεκτών και μια κεντρική δεξαμενή, η οποία παρέχει ζεστό νερό στις 

μεμονωμένες κατοικίες (π.χ. διαμερίσματα), μέσω δικτύου αγωγών. Με το σύστημα 

αυτό η ζήτηση θερμού νερού είναι ομαλότερα κατανεμημένη κατά τη διάρκεια του 

εικοσιτετραώρου και έτσι μειώνονται οι θερμικές απώλειες του αποθηκευμένου 

νερού για την κάλυψη των απαιτήσεων του συνόλου των κατοικιών. Ένα τέτοιο 

σύστημα έχει εφαρμοστεί το Ηλιακό Χωριό, στην Πεύκη Αττικής. 

2. Θέρμανση και δροσισμός χώρων 
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Η ηλιακή θέρμανση χώρων αντιπροσωπεύει μια εν δυνάμει πολύ μεγάλη αγορά, αν 

και οι δυνατότητες για την διάδοση αυτής της τεχνολογίας σε υφιστάμενα κτήρια 

πυκνοκατοικημένων αστικών περιοχών, ειδικότερα στα Εξαιτίας της σύμπτωσης στη 

ζήτηση του δροσισμού ή της ψύξης με την μέγιστη διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία, ο 

ηλιακός δροσισμός εμφανίζεται ως μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία που ίσως 

ανοίξει μια ραγδαίας ανάπτυξης αγορά. Η ψύξη κύκλου απορρόφησης είναι η πρώτη 

και παλιότερη από τις τεχνολογίες κλιματισμού. Ένα κλιματιστικό κύκλου 

απορρόφησης δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρικό συμπιεστή για να διατηρήσει μηχανικά 

υπό πίεση το ψυκτικό μέσο. Αντί γι' αυτό χρησιμοποιείται μια πηγή θερμότητας 

όπως ένας μεγάλος ηλιακός συλλέκτης για να εξατμιστεί το ήδη βρισκόμενο υπό 

πίεση ψυκτικό ρευστό από ένα μίγμα απορροφητή/ψυκτικού μέσου. 

3. Αφαλάτωση 

Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαλάτωση θαλασσινού νερού 

με κόστος που επιτρέπει τη χρήση του νερού σε αγροτικές εφαρμογές. Δεδομένου 

ότι οι πολλές άνυδρες περιοχές είναι κοντά στη θάλασσα, το αφαλαττωμένο νερό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναμόρφωση τους. 

4. Θέρμανση πισίνας 

Σε μια πισίνα απαιτείται θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας για να διατηρηθεί το 

νερό γύρω στους 27°C. Η μικρή διαφορά μεταξύ της μέσης ημερήσιας 

θερμοκρασίας μιας μη θερμαινόμενης πισίνας και της θερμοκρασίας που είναι 

επιθυμητή κατά της κολύμβηση επιτρέπει την χρήση πολύ απλών, αλλά ταυτόχρονα 

και αποδοτικών συλλεκτών. Στα συστήματα αυτού του είδους δεν απαιτείται η 

ύπαρξη ξεχωριστής δεξαμενής αποθήκευσης, δεδομένου ότι η ίδια η πισίνα 

χρησιμεύει ως αποθήκη θερμότητας. 

Δυνατότητες της αγοράς - Προώθηση ηλιακών συστημάτων 

Μεταξύ των συστημάτων εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα 

ενεργητικά ηλιακά συστήματα είναι εκείνα με την μεγαλύτερη διείσδυση στην 

αγορά. Η σχετική κατασκευαστική δραστηριότητα άρχισε κατά την δεκαετία του 70 

και από τότε έχει προχωρήσει σημαντικά, ενώ στα αποτελέσματα της 

περιλαμβάνονται προϊόντα με υψηλή αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές των 

οποίων η αρτιότητα εξελίσσεται συνεχώς. 
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Όσον αφορά τις διάφορες εφαρμογές, με εξαίρεση τους ακάλυπτους συλλέκτες που 

χρησιμοποιούνται για την θέρμανση νερού σε πισίνες, η μεγάλη πλειοψηφία των 

ενεργητικών ηλιακών συστημάτων που παράγονται και που πωλούνται στην Ευρώπη 

χρησιμοποιούνται για την παροχή ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Τα μεγάλα 

συλλεκτικά ηλιακά συστήματα που προορίζονται για την θέρμανση ή την 

προθέρμανση του νερού στις εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, αντιπροσωπεύουν ένα 

πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής εγκατεστημένης επιφάνειας συλλεκτών και 

αφορούν κυρίως εγκαταστάσεις ξενοδοχείων, νοσοκομείων κ.λπ. 

Εφαρμογές στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγάλο αριθμό εφαρμογών ενεργητικών ηλιακών 

συστημάτων. Περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά καλύπτουν μεγάλο μέρος των 

αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιακούς θερμοσίφωνες. Οι δε πωλήσεις 

ηλιακών θερμοσιφώνων στην Ελλάδα ανέρχονται σε 50.000 ετησίως. Επί πλέον 

υπάρχει σημαντικός αριθμός εφαρμογών κεντρικών ηλιακών συστημάτων 

εγκαταστημένα σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κ.ά. Στο Ηλιακό Χωριό στην Πεύκη 

Αττικής είναι εγκατεστημένο κεντρικό ηλιακό σύστημα για τη θέρμανση νερού 

χρήσης των κατοικιών, ενώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει γίνει εγκατάσταση 

300 τετ. μέτρων επίπεδων ηλιακών συλλεκτών, που καλύπτουν τις ανάγκες του 

κόσμου που χρησιμοποιεί ζεστό νερό χρήσης. 

 

7.5 Φωτοβολταϊκά στα κτίρια 

Η χρήση Φ/Β για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο θεωρείται 

σημαντική από περιβαλλοντική πλευρά αλλά όχι πάντα οικονομική. Η Ελλάδα 

παρουσιάζει αξιοσημείωτες προϋποθέσεις, για ανάπτυξη και εφαρμογή των Φ/Β 

συστημάτων λόγω του ιδιαίτερα υψηλού δυναμικού ηλιακής ενέργειας. Η 

δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τόσο σε απομακρυσμένες όσο και σε 

κατοικημένες περιοχές, χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον, κάνει ελκυστική τη χρήση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα. 

Σήμερα υπάρχουν αρκετοί χρήστες, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές              

που χαρακτηρίζονται από έλλειψη ηλεκτρικού δικτύου, για τους οποίους τα 
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φωτοβολταϊκά συστήματα θεωρούνται η πλέον ενδεδειγμένη και οικονομική λύση 

για την κάλυψη των ηλεκτρικών τους αναγκών. 

Με την φωτοβολταϊκή τεχνολογία γίνεται εκμετάλλευση της ενέργειας της ηλιακής 

ακτινοβολίας. Η ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε μία επιφάνεια 1 

m2 μια ηλιόλουστη μέρα μπορεί να φθάσει το 1 kW 

Η ενέργεια η οποία προσπίπτει συνολικά σε ένα έτος σε μια επιφάνεια εξαρτάται 

από τη γεωγραφική θέση και το προσανατολισμό της επιφάνειας. Για τη περιοχή της 

Αθήνας, η τιμή της ετήσιας ενέργειας που προσπίπτει σε μια οριζόντια επιφάνεια 1 

m2 κυμαίνεται περίπου στις 1.500 kWh. Με δεδομένο ότι τα Φ/Β πλαίσια που 

κυκλοφορούν στην αγορά μετατρέπουν περίπου το 11% της ηλιακής ενέργειας σε 

ηλεκτρική, ένα πλαίσιο επιφάνειας 1 m2 παράγει περίπου 110 Wp. 

Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 

Βασικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας των Φ/Β είναι η δυνατότητα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στο σημείο χρήσης. Άλλα πλεονεκτήματα είναι τα παρακάτω: 

• μηδενική ρύπανση της ατμόσφαιρας, 

• μεγάλη διάρκεια ζωής των ηλιακών στοιχείων (πάνω από 25 χρόνια) 

• αθόρυβη λειτουργία, 

• μηδαμινό κόστος συντήρησης και λειτουργίας, 

• δυνατότητα ενσωμάτωσης τους σε οροφές, προσόψεις κτιρίων ως κύρια 

δομικά στοιχεία, 

• δυνατότητα   επέκτασης   του   συστήματος   ανάλογα   με   τις   ενεργειακές 

απαιτήσεις. 

Τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον για εφαρμογές Φ/Β 

συστημάτων ενσωματωμένων σε κτίρια. Στις εφαρμογές αυτές τα Φ/Β συστήματα 

εγκαθίστανται σε κτίρια για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενώ συγχρόνως τα Φ/Β 

πλαίσια χρησιμοποιούνται και σαν δομικά στοιχεία για τη κάλυψη εξωτερικών 

επιφανειών του κτιρίου, όπως π.χ. σε οροφές, προσόψεις, σκίαστρα κλπ. Επίσης 

μπορούν να εγκατασταθούν ομοίως και σε κατασκευές του ευρύτερου οικιστικού 

περιβάλλοντος, όπως σε υπαίθρια παρκινγκ, στέγαστρα, ηχοπετάσματα κλπ. Τα 

οφέλη από τη μεγάλης κλίμακας εφαρμογή των Φ/Β σε κτίρια είναι πολλαπλά. Η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β είναι η μόνη τεχνολογία που μπορεί να 
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εφαρμοσθεί σε αστικό περιβάλλον με μηδενική ρύπανση. Η παραγωγή των Φ/Β 

προκύπτει κατά τις ώρες αιχμής της ζήτησης, υποστηρίζοντας το σύστημα 

παραγωγής ενέργειας σε περιόδους υψηλού κόστους παραγωγής. Λόγω δε της 

κατανεμημένης παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στα σημεία ζήτησης 

μειώνονται οι απώλειες στο σύστημα μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Το κόστος των Φ/Β πλαισίων αποτελεί το μεγαλύτερο μειονέκτημα για την ευρεία 

εξάπλωση της Φ/Β τεχνολογίας. Παρόλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις, όπως σε 

απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιοχές όπου το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι υψηλό, τα Φ/Β αποτελούν τη πλέον ενδεδειγμένη, τεχνικά αξιόπιστη 

και οικονομικά αποδεκτή λύση. 

Σημαντικότερα θέματα 

Το κύριο όφελος για τον εγκαταστάτη Φ/Β σε κτίρια είναι η χρήση των Φ/Β και σαν 

δομικά στοιχεία τα οποία αντικαθιστούν άλλα υλικά της εξωτερικής επιφάνειας των 

κτιρίων και τα οποία πολλές φορές έχουν σημαντικό κόστος, όπως αυτά που 

χρησιμοποιούνται για τη κάλυψη προσόψεων των κτιρίων. Η εξοικονόμηση που 

προκύπτει από την αποφυγή αυτού του κόστους καθιστά οικονομικότερη τη χρήση 

των Φ/Β. 

Οι κυριότερες εφαρμογές ενσωμάτωσης Φ/Β σε κτίρια είναι: 

• η κάλυψη ολόκληρης η μέρους της οροφής του κτιρίου 

• η χρήση τους σε υάλινες προσόψεις του κτιρίου 

• η χρήση τους σε επιφάνειες προστασίας από καιρικές συνθήκες όπως 

στέγαστρα, σκίαστρα. 

Στις εφαρμογές πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό 

ώστε τα Φ/Β πλαίσια να δένουν αισθητικά με την αρχιτεκτονική του κτιρίου. Κατά 

τη φάση της σχεδίασης του Φ/Β συστήματος απαιτείται πλέον και η ενεργός 

συμμετοχή των αρχιτεκτόνων, ώστε να συνδυασθεί η τεχνική λύση με αποτελέσματα 

που πληρούν τους όρους της αισθητικής. 

Ενσωμάτωση σε κτίρια. 
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Για εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων σε υπάρχουσες κατασκευές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τα κοινά πλαίσια με το πλαίσιο αλουμινίου που διαθέτουν. Σε 

αυτήν τη περίπτωση απαιτείται μια πρόσθετη ενδιάμεση κατασκευή πάνω στην 

οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν τα Φ/Β πλαίσια. 

Για εφαρμογές Φ/Β συστημάτων σε νέα κτίρια είναι προτιμότερα τα πλαίσια χωρίς 

το πλαίσιο αλουμινίου τα οποία επιτρέπουν την ενσωμάτωση τους σαν δομικές 

επιφάνειες του κτιρίου. Η στήριξη των πλαισίων μπορεί να γίνει με ειδικά 

σχεδιασμένα υλικά η με τυποποιημένα υλικά που χρησιμοποιούνται στην αγορά για 

τη στήριξη υαλοπινάκων. 

Επίσης πολλές κατασκευάστριες εταιρείες μπορούν να παράγουν Φ/Β κατά 

παραγγελία σε συγκεκριμένες διαστάσεις η ακόμα και σε διαφορετικά γεωμετρικά 

σχήματα. Για εφαρμογές ενσωμάτωσης Φ/Β πλαισίων σε κτίρια διατίθενται και 

πλαίσια διαφόρων χρωμάτων και βαθμού διαφάνειας, σε βάρος όμως της απόδοσης. 

Επίσης οι κατασκευαστές διαθέτουν και ειδικά προϊόντα όπως Φ/Β πλαίσια που 

μπορούν να αντικαταστήσουν απευθείας κεραμίδια, η άλλα συμβατικά υλικά που 

χρησιμοποιούνται για τη κάλυψη οροφών. 

Προσανατολισμοί: 

Στα Φ/Β συστήματα που εγκαθίστανται στο έδαφος πάντοτε δίνεται ο 

προσανατολισμός και η κλίση που θα επιτρέπει την βέλτιστη εκμετάλλευση της 

προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό είναι επιθυμητό και στις εφαρμογές των 

Φ/Β σε κτίρια, παρόλα' αυτά αυτό δεν είναι συνήθως δυνατό καθόσον υπάρχουν 

περιορισμοί από τις δεδομένες επιφάνειες του κτιρίου. Έτσι δεν γίνεται πάντα η 

βέλτιστη εκμετάλλευση ηλιακής ακτινοβολίας, όμως οι απώλειες από το μη σωστό 

προσανατολισμό μπορούν να μην είναι τόσο σημαντικές, σε σχέση με τα οφέλη που 

προκύπτουν από την χρήση των πλαισίων σε αντικατάσταση άλλων δομικών 

στοιχείων του κτιρίου. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μη δημιουργούνται 

σκιασμοί στην επιφάνεια των Φ/Β πλαισίων από παρακείμενα κτίρια η αντικείμενα, 

κυρίως τις ώρες υψηλής ακτινοβολίας, διότι έστω και μικρός σκιασμός των Φ/Β 

πλαισίων προκαλεί σημαντική μείωση της παραγόμενης ισχύος. Σε περιπτώσεις δε 

που η ακτινοβολία δεν προσπίπτει ομοιόμορφα σε όλα τα Φ/Β πλαίσια, συνιστάται η 

σύνδεση των Φ/Β πλαισίων σε μικρές συστοιχίες με ομοιόμορφη πρόσπτωση 
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ακτινοβολίας. Σε μια συστοιχία με μη ομοιόμορφη πρόσπτωση ακτινοβολίας η σε 

περίπτωση μερικού σκιασμού αυτής, η απόδοση ολόκληρης της συστοιχίας 

καθορίζεται από την απόδοση του πλαισίου με τη μικρότερη απόδοση. 

Ηλεκτρική σύνδεση 

Η έξοδος της Φ/Β συστοιχίας συνδέεται μέσω κατάλληλων μετατροπέων στο 

ηλεκτρικό δίκτυο. Η ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από το Φ/Β σύστημα 

χρησιμοποιείται για τη κάλυψη μέρους των αναγκών του κτιρίου ενώ οι υπόλοιπες 

καλύπτονται από το ηλεκτρικό δίκτυο. Έτσι ο ιδιοκτήτης ωφελείται από τη μειωμένη 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο. Αν υπάρχουν περίοδοι που η 

παραγωγή από τα Φ/Β είναι μεγαλύτερη από το φορτίο του κτιρίου, το πλεόνασμα 

της ενέργειας μπορεί να πωλείται στο δίκτυο με τη προβλεπόμενη τιμή. Για τη 

σύνδεση των Φ/Β συστοιχιών με το ηλεκτρικό δίκτυο χρησιμοποιούνται μετατροπείς 

οι οποίοι μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα που παράγουν τα Φ/Β σε εναλλασσόμενο 

Η υψηλή τεχνολογία των μετατροπέων επιτρέπει τη παροχή ηλεκτρικής ισχύος 

εξόδου υψηλής ποιότητας, ενώ για λόγους ασφαλείας του δικτύου διακόπτουν τη 

λειτουργία τους σε περίπτωση που διακόπτεται η παροχή του δικτύου. 

Εφαρμογές στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τον μικρό αριθμό εγκατεστημένων Φ/Β συστημάτων, 

συνολικής εγκατεστημένης ισχύος τάξεως μεγέθους 1400 KWp. Οι δε εφαρμογές 

των Φ/Β σε κτίρια είναι ελάχιστες και συνήθως τα Φ/Β δεν είναι ενταγμένα σαν 

δομικά στοιχεία αλλά τοποθετούνται στην οροφή. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν 

ορισμένες εταιρίες που προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο αυτό. Τέτοιες 

εταιρίες ασχολούνται συνήθως με την παραγωγή και εμπορία προφίλ αλουμινίου, 

ενώ μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρία κατασκευάζει εργοστάσιο παραγωγής Φ/Β, 

όπου μεταξύ άλλων θα παράγει και ολοκληρωμένες οροφές κατοικιών με Φ/Β. 

 

7.6 Τηλεθέρμανση με βιομάζα 

Τηλεθέρμανση είναι η παροχή θέρμανσης χώρων καθώς και θερμού νερού χρήσης 

σε ένα σύνολο κτιρίων, έναν οικισμό, ένα χωριό ή μια πόλη, από έναν κεντρικό 
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σταθμό παραγωγής θερμότητας. Η θερμότητα μεταφέρεται με δίκτυο μονωμένων 

αγωγών από το σταθμό προς τα θερμαινόμενα κτίρια. 

Ένα σύστημα τηλεθέρμανσης αποτελείται από:  

α) Το σταθμό παραγωγής θερμότητας όπου είναι εγκατεστημένος ο κεντρικός 

εξοπλισμός (λέβητες, σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου, καπνοδόχος, αντλίες κλπ),  

β) Το δίκτυο διανομής του θερμαίνοντος μέσου, το οποίο είναι θερμό ή υπέρθερμο 

νερό, από το σταθμό παραγωγής θερμότητας προς τα θερμαινόμενα κτίρια. 

γ) Τους υποσταθμούς σύνδεσης, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η σύνδεση των 

εσωτερικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων με το δίκτυο διανομής 

τηλεθέρμανσης. 

δ) Τις εσωτερικές εγκαταστάσεις θέρμανσης των κτιρίων (δίκτυα σωληνώσεων, 

θερμαντικά σώματα κλπ). 

Πλεονεκτήματα 

• Εξοικονόμηση ενέργειας με την αξιοποίηση ενός εγχώριου ενεργειακού 

πόρου. 

• Επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού απόδοσης. Η συνήθως πλημμελής συντήρηση 

των καυστήρων και των λεβήτων των κεντρικών θερμάνσεων των κατοικιών     

μειώνει σημαντικά το βαθμό απόδοσης του συστήματος, ενώ σε κεντρικά 

συστήματα ο βαθμός απόδοσης έχει υψηλές τιμές λόγω της συνεπούς 

συντήρησης, με άμεσο αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας. 

• Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, καθώς επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα 

θέρμανσης, ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν τοπικές θερμάνσεις 

(τζάκια, ξυλόσομπες κλπ.), ενώ ο καταναλωτής εξασφαλίζει τη θέρμανση του 

χωρίς πρόσθετες δικές του φροντίδες (προμήθεια πετρελαίου ή καυσόξυλων, 

συντήρηση καυστήρα κλπ). 

• Μείωση της εξάρτησης της χώρας από ξένες ενεργειακές πηγές. 

• Εξοικονόμηση σημαντικού ποσού συναλλάγματος, λόγω της μείωσης των 

εισαγόμενων συμβατικών καυσίμων. 

• Ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, αφενός εξαιτίας της 

χρησιμοποίησης ενός κεντρικού σταθμού παραγωγής θερμότητας σωστά 
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συντηρούμενου, αντί πολλών λεβήτων διασκορπισμένων στα κτίρια, και 

αφετέρου εξαιτίας της χρήσης βιομάζας σαν καύσιμο, αντί του πετρελαίου. 

Οι εκπομπές SOΧ είναι ελάχιστες, οι εκπομπές ΝΟΧ πολύ μικρότερες από 

αυτές των συμβατικών καυσίμων, ενώ επιτυγχάνεται σημαντική 

εξοικονόμηση CΟ2. 

Σημαντικότερες τεχνολογίες 

Στον σταθμό παραγωγής θερμότητας είναι εγκατεστημένοι ειδικοί λέβητες στους 

οποίους καίγεται βιομάζα και παράγεται θερμό νερό. Συνήθως χρησιμοποιούνται 

λέβητες με εστίες κινούμενων εσχαρών. 

Η βιομάζα τροφοδοτείται προς τους λέβητες με πλήρως αυτοματοποιημένα 

συστήματα τροφοδοσίας. 

Τα καυσαέρια καθαρίζονται με ειδικές διατάξεις όπως πολυκυκλώνες, σακκόφιλτρα 

ή ηλεκτροστατικά φίλτρα και στη συνέχεια οδηγούνται στην καμινάδα και από εκεί 

στην ατμόσφαιρα. 

Οι αγωγοί του δικτύου διανομής είναι προμονωμένοι και αποτελούνται από 

εσωτερικό χαλύβδινο αγωγό, μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερικό προστατευτικό 

περίβλημα πολυαιθυλενίου. Οι προμονωμένοι αγωγοί τοποθετούνται απευθείας στο 

έδαφος. Στη μόνωση πολυουρεθάνης είναι τοποθετημένα σύρματα (συνήθως 

χάλκινα) προκειμένου να εντοπίζονται τα σημεία εμφάνισης υγρασίας κατά μήκος 

του δικτύου, μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου. Η εμφάνιση υγρασίας 

μπορεί να οφείλεται είτε σε διαρροή του χαλύβδινου αγωγού, είτε σε είσοδο της 

υγρασίας του εδάφους στη μόνωση. Το θερμό νερό επανακυκλοφορεί στο δίκτυο 

διανομής με τη βοήθεια αντλιών.  

Εφαρμογές στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει σε λειτουργία σύστημα τηλεθέρμανσης με 

βιομάζα. 

Έχουν εκπονηθεί ορισμένες μελέτες για οικισμούς, με αξιοποίηση της διαθέσιμης 

δασικής και γεωργικής βιομάζας στην περιοχή. 

Αυτή τη στιγμή είναι υπό κατασκευή σύστημα τηλεθέρμανσης με βιομάζα στο Δήμο 

Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας. 
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7.7 Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 

Παραγωγή ενέργειας 

Η αξιοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) με τελικό σκοπό την 

παραγωγή ενέργειας γίνεται μέσω της καύσης και της αναερόβιας επεξεργασίας του 

οργανικού κλάσματος, κυρίως σε επίπεδο μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων 

(δηλαδή πόλεων). Η ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΣΑ αποτελεί μία από τους 

σημαντικότερους τρόπους της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ όσον αφορά 

την αειφόροo λειτουργία των πόλεων σύμφωνα με την LOCAL AGENDA 21. 

Η αξιοποίηση των ΑΣΑ με σκοπό την παραγωγή ενέργειας έχει πολλαπλά οφέλη 

όπως: 

1. Tην ανάδειξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ σε τοπικό αστικό 

επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη την Οδηγία 99/31/EC αλλά και τις κατευθύνσεις 

της LOCAL AGENDA 21 για την αειφόρο ανάπτυξη. 

2. Tην απεξάρτηση από τη χρήση συμβατικών καυσίμων και τον ασφαλή 

ενεργειακό εφοδιασμό μέσω της αξιοποίησης ενός 'πόρου' όπως θεωρούνται 

πλέον στις μέρες μας τα ΑΣΑ. 

3. Την μείωση της ανεξέλεγκτης εκπομπής αερίων όπως ΟΗ4, ΝΗ3 και CΟ2 με 

δυσμενείς συνέπειες στο περιβάλλον (φαινόμενο του θερμοκηπίου, όξινη 

βροχή, κ.ά.) 

4. Tην αποτροπή επιβάρυνσης των υπόγειων νερών από τα παραγόμενα 

στραγγίδια των ανεξέλεγκτων χωματερών 

5. Tην αποφυγή πυρκαγιών από τις διάσπαρτες αποθέσεις των ΑΣΑ κυρίως 

απόκρημνων τοποθεσιών (ραμπλέδες). 

Τα εμπόδια στην εφαρμογή των τεχνολογιών ΑΣΑ είναι περισσότερο μη-

τεχνολογικά. Αυτά είναι: 

1. Διοικητικές ανεπάρκειες και έλλειψη προγραμματισμού των Φορέων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και της Πολιτείας. 

2. Οργανωτική υστέρηση και ασαφής στρατηγική, έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού σε κομβικά σημεία αποφάσεων και τέλος έλλειψη συντονισμού 

και αξιόπιστων στοιχείων καθώς και μελετών. 



[170] 
 

3. Ανεπάρκεια περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών στην Ελλάδα σε   

βαθμό που να περιορίζει την επιτυχία προγραμμάτων διαχωρισμού στη πηγή 

καθώς και της αποδοχής μονάδων διαχείρισης ΑΣΑ. 

Σημαντικότερες τεχνολογίες αξιοποίησης των ΑΣΑ 

Η αξιοποίηση των ΑΣΑ περιλαμβάνει τις παρακάτω μεθόδους ανάκτησης υλικών ή 

ενέργειας: 

Ανακύκλωση: Διαλογή των χρήσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, κ.α.) στην πηγή (δηλαδή 

σπίτια, γραφεία) σε ξεχωριστούς κάδους ή συγκέντρωση και μηχανική διαλογή 

στους χώρους απόθεσης των ΑΣΑ (ΧΥΤΑ). 

Καύση: Η αποτέφρωση του συνόλου των οικιακών απορριμμάτων σε βιομηχανικές 

μονάδες για την παραγωγή ενέργειας και ατμού ή η μετά από μηχανική επεξεργασία 

των ΑΣΑ με την παραγωγή στερεών καυσίμων τα οποία επίσης χρησιμοποιούνται 

ενεργειακά. 

Κομποστοποίηση: Διαχωρισμός των ΑΣΑ για την απολαβή του οργανικού 

κλάσματος (υπολείμματα τροφών, φρούτα, οργανικά) στην πηγή (γειτονιά) ή στους 

χώρους συγκέντρωσης για την παραγωγή κομπόστας ως εδαφοβελτιωτικού. 

Αναερόβια χώνευση: Απόληψη του οργανικού κλάσματος όπως στην 

κομποστοποίηση όπου, μέσω αναερόβιας χώνευσης, είτε στη μεσόφιλη (30° - 37 °C) 

είτε στη θερμόφιλη περιοχή (50° - 60° C), παράγεται βιοαέριο για την παραγωγή 

ενέργειας μέσω μηχανών εσωτερικής καύσης. 

Υγειονομική Ταφή: Κατά την ταφή των ΑΣΑ σε οργανωμένους Χώρους 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) δημιουργούνται αναερόβιες συνθήκες 

με αποτέλεσμα να παράγεται βιοαέριο το οποίο απομαστεύεται και καίγεται σε 

μηχανές για την παραγωγή ενέργειας. 

Πυρόλυση: Το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ εξαερώνεται με θερμική κατεργασία 

παρουσία μικρής ποσότητας οξυγόνου. Η πυρόλυση αρχίζει στους 150-200 °C και 

ολοκληρώνεται στους 900-1000 °C. Τα παραγόμενα προϊόντα είναι αέρια (ΟΗ4, Η2, 

CΟ2, CΟ), υγρά (με πλήθος οργανικών ενώσεων) και στερεά (ανθρακούχο στερεό 

υπόλειμμα υψηλής θερμογόνου αξίας). 
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Μερικοί από τους δόκιμους συνδυασμούς των παραπάνω μεθόδων για την 

ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΣΑ μπορεί να είναι: 

1. Ανακύκλωση υλικών - Υγειονομική ταφή - Απομάστευση βιοαερίου -

Παραγωγή ενέργειας 

2. Ανακύκλωση υλικών - Αναερόβια χώνευση του οργανικού κλάσματος -

Παραγωγή βιοαερίου - Παραγωγή ενέργειας + Κομπόστας 

3. Διαχωρισμός υλικών - Παραγωγή Στερεών Καυσίμων - Παραγωγή Ενέργειας 

+ Υγειονομική Ταφή 

4. Διαχωρισμός υλικών - Κομποστοποίηση των οργανικών - Πυρόλυση των 

Στερεών Καυσίμων - Υγειονομική ταφή των υπολοίπων 

Τα κριτήρια επιλογής του πλέον δυνατού συνδυασμού των μεθόδων διαχείρισης των 

ΑΣΑ πρέπει να λάβει υπόψη τα ακόλουθα σημεία: 

I. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που αφορούν ΟΗ4, ΝΗ3, ιπταμένη τέφρα και 

VOC’s καθώς τοξικών ρυπαντών όπως διοξινών. 

II. Κόστος επεξεργασίας ή του συνδυασμού των τεχνολογιών που θα δώσουν το 

μικρότερο δυνατό κόστος επένδυσης 

III. Κόστος επένδυσης, αφορά τις μεταβαλλόμενες τοπικές συνθήκες αλλά και 

των εναλλακτικών μορφών αξιοποίησης 

IV. Διάρκεια εφαρμογής της τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές 

εξελίξεις και το επενδυτικό ρίσκο της συγκεκριμένης εφαρμογής 

V. Απαραίτητη έκταση γης, καθορίζει το είδος της τεχνολογίας αλλά και του 

συνδυασμού των μεθόδων.  

VI. Ποσοστό αξιοποίησης όσο αφορά την περιεχόμενη σύνθεση των ΑΣΑ 

(υγρασία, οργανικό κλάσμα και αδρανή υλικά) 

Εφαρμογές στην Ελλάδα 

Σήμερα στην Ελλάδα απορρίπτεται ανεξέλεγκτα ένα μεγάλο μέρος των ΑΣΑ σε 

χωματερές ενώ μόνο ένα μικρό μέρος αυτών που έχουν άμεση εμπορική αξία 

(εφημερίδες, αλουμινένια κουτιά, κ.ά.) ανακυκλώνονται συστηματικά (Ενώσεις 

Δήμων). 

Εφαρμογές ενεργειακής αξιοποίησης από τη διαχείριση των ΑΣΑ σήμερα στην 

Ελλάδα δεν υπάρχουν. Λειτουργεί όμως η Μονάδα Λιπασματοποίησης του Δήμου 
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Καλαμάτας (φωτογραφία) ενώ ολοκληρώνεται η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής στη 

χωματερή των Λιοσίων. 

 

7.8 Γεωθερμία 

Η γεωθερμική ενέργεια είναι μια ήπια και ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή, που με τα 

σημερινά τεχνολογικά δεδομένα μπορεί να καλύψει ποικιλία ενεργειακών αναγκών. 

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία υπάρχει στο εσωτερικό της γης και 

η οποία αξιοποιείται μέσω των γεωθερμικών ρευστών. Ο σημαντικότερος 

παράγοντας για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας μιας περιοχής είναι η 

θερμοκρασία των γεωθερμικών ρευστών που καθορίζει και το είδος της εφαρμογής 

της. 

Στην Ελλάδα η συνηθέστερη εφαρμογή γεωθερμίας αφορά στη θέρμανση 

θερμοκηπίων. Άλλες εφαρμογές είναι η τηλεθέρμανση στα κτίρια, ο συνδυασμός με 

αντλίες θερμότητας στα κτίρια, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η ξήρανση αγροτικών 

προϊόντων, η αφαλάτωση νερού (θαλασσινού ή ακόμα και γεωθερμικού νερού) και 

άλλες. 

Εφαρμογές γεωθερμίας στον κτιριακό τομέα 

Οι εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας στα κτίρια ποικίλουν ανάλογα με τη 

θερμοκρασία του διαθέσιμου ρευστού. Για θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 90°C οι 

εφαρμογές είναι: 

1.      η ηλεκτροπαραγωγή, 

2.      η ψύξη και ο κλιματισμός με αντλίες θερμότητας ρόφησης, 

3.      η θέρμανση χώρων με σώματα καλοριφέρ, 

4.      η παραγωγή ζεστού νερού σε μπόιλερ και 

5.      η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού για χρήση σε ξενοδοχεία κλπ. 

Για μικρότερες θερμοκρασίες υπάρχουν εφαρμογές όπως η θέρμανση χώρων με 

αερόθερμα νερού ή ενδοδαπέδιο σύστημα, η παραγωγή ή προθέρμανση ζεστού 

νερού με εναλλάκτη θερμότητας και τα θερμά λουτρά. Για θερμοκρασίες νερού 

κάτω από 40°C χρησιμοποιούνται αντλίες θερμότητας για θέρμανση και κλιματισμό. 
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Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόγειο νερό, οι αντλίες θερμότητας μπορούν να 

συνδυαστούν με γήινους εναλλαχτείς θερμότητας. 

Εφαρμογές στην Ελλάδα 

Όπως φαίνεται στο χάρτη, περιοχές με σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό είναι η 

λεκάνη των Θερμοπυλών, η περιοχή του Λαγκαδά, τα νησιά του τόξου 

Νισύρου/Μήλου, η Λέσβος, η ευρεία περιοχή Καβάλας κ.α., όπου βρίσκονται 

συνήθως ιαματικά λουτρά. 

 

Σήμερα στην Ελλάδα, εκτός από τα ιαματικά λουτρά, οι γεωθερμικές εφαρμογές 

περιλαμβάνουν (α) θέρμανση θερμοκηπίων (για παραγωγή κυρίως κηπευτικών και 

τριαντάφυλλου) στη Νιγρίτα, στο Σιδηρόκαστρο, στο Λαγκαδά, στη Νυμφόπετρα, 

στη Νέα Απολλωνία, στη Νέα Τρίγλια, στη Λέσβο (Πολύχνιτος), και στη Μήλο, (β) 

θέρμανση εδαφών για καλλιέργεια σπαραγγιών στο Νέο Εράσμιο και στη Νιγρίτα, 

(γ) παραγωγή πόσιμου νερού με αφαλάτωση θαλασσινού νερού στην Κίμωλο. 
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7.9 Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού 

Συμπαραγωγή είναι η διαδοχική (ταυτόχρονη) παραγωγή και εκμετάλλευση δύο 

μορφών ενέργειας, ηλεκτρικής (ή μηχανικής) και θερμικής, από ένα σύστημα 

μηχανών με τη χρήση του ίδιου καύσιμου. 

Με την συμπαραγωγή γίνεται ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας του καυσίμου 

και ανάλογη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων. Είναι εφαρμόσιμη σε βιομηχανίες 

και κτίρια με ταυτόχρονη ζήτηση σε ηλεκτρισμό και θερμότητα και, συνήθως, όταν 

οι ετήσιες ώρες λειτουργίας ξεπερνούν τις 4000. 

Σε έναν συμβατικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (θερμικό, 

υδροηλεκτρικό, πυρηνικό κλπ) η μέση αποδοτικότητα είναι 37%. Οι απώλειες 

μεταφοράς του ηλεκτρισμού στους καταναλωτές περίπου 8%. Η αποδοτικότητα 

μειώνεται στο 34%. Στην Ελλάδα η αποδοτικότητα είναι αρκετά χαμηλότερη κυρίως 

λόγω του λιγνίτη. Συνεπώς, το 66% της ενέργειας του καυσίμου χάνεται υπό μορφή 

θερμότητας στο περιβάλλον. 

Η συνολική αποδοτικότητα των σταθμών ΣΗΘ είναι της τάξης του 85%. 

Πλεονεκτήματα συμπαραγωγής 

Η επιτυχής εγκατάσταση ΣΗΘ οδηγεί σε μείωση κατανάλωσης καυσίμου - της 

τάξεως του 25%. Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ανάλογη. Με την 

χρήση επίσης του φυσικού αερίου μηδενίζονται οι εκπομπές 3Ο2, και αιθάλης. 

Στο επίπεδο του χρήστη τα οφέλη είναι καθαρά οικονομικά, διότι το κόστος 

ενέργειας μειώνεται σε σχέση με τις "συμβατικές" μονάδες. Σε επιτυχημένες 

εγκαταστάσεις ΣΗΘ η μείωση των τιμών είναι 20-30%. 

Αυξάνεται η αξιοπιστία προσφοράς ενέργειας. Ο σταθμός ΣΗΘ ενωμένος με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, όπου δίνει ή παίρνει ηλεκτρισμό εγγυάται απρόσκοπτη λειτουργία 

σε επίπεδο μονάδας, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του σταθμού ή 

ηλεκτροδότησης από το δίκτυο. Σε επίπεδο χώρας, μειώνει την ανάγκη 

εγκατάστασης μεγάλων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και αυξάνει την ευστάθεια του 

ηλεκτρικού συστήματος της χώρας. 

Η συμπαραγωγή μπορεί να επιτευχθεί με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. 

βιομάζα) υποκαθιστώντας συμβατικά καύσιμα. 
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Τεχνολογίες Συμπαραγωγής 

Το βασικότερο μέρος μιας εγκατάστασης ΣΗΘ είναι η μηχανή, η οποία παράγει 

θερμότητα και ηλεκτρισμό. 

Οι βασικές γνωστές τεχνολογίες είναι: 

1. Αεριοστρόβιλος (κύκλος Brayton). Γνωστός από τη χρήση του στα 

αεροπλάνα. Ο αέρας συμπιέζεται μέχρι τον θάλαμο καύσης και ακολούθως 

εκτονώνεται 

2. Ατμοστρόβιλος (κύκλος Rankine). Εκτονώνει ατμό υψηλής ενθαλπίας, και 

παράγει μηχανικό έργο καθώς και ατμό χαμηλότερης ενθαλπίας 

3. Συνδυασμένος κύκλος. Συνδυασμός των παραπάνω, με λέβητα ανάκτησης 

ανάμεσα τους. 

4. Παλινδρομική μηχανή εσωτερικής καύσης ( κύκλος Diesel ή Otto). 

Γνωστές από τις χρήσεις στα οχήματα. Πετρελαιομηχανές των βαρέων 

οχημάτων ή βενζινοκινητήρες (αεριοκινητήρες) μικρότερων αυτοκινήτων. 

5. Στοιχεία καυσίμου (Fuel Cells). Αρχή των μηχανών αυτών είναι η 

παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού χωρίς καύση. Με ηλεκτροχημικές 

διεργασίες στο καύσιμο (κυρίως φυσικό αέριο) διασπάται και από τις χημικές 

αντιδράσεις παράγεται θερμότητα και ηλεκτρισμός (υπό μορφή ιόντων). 

Οι μηχανές 1-4 παράγουν ηλεκτρισμό με σύνδεση γεννήτριας στον άξονα τους. Η 

θερμότητα παράγεται από λέβητες ανάκτησης με ή χωρίς συμπληρωματική καύση. 

Η ψύξη, παράγεται με τον κύκλο απορρόφησης ή προσρόφησης. 

Εκλογή Συστήματος 

Το πρώτο στάδιο στην απόφαση εγκατάστασης συστήματος ΣΗΘ είναι η καταγραφή 

των ενεργειακών απαιτήσεων της μονάδας. Η επιλογή του συστήματος θα γίνει αφού 

έχουν ληφθεί όλα τα άλλα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. 

Καταγράφονται αναλυτικά τα καύσιμα που καταναλώθηκαν κατά τα προηγούμενα 

έτη, ζεστό νερό ή ατμός που χρησιμοποιείται. Ημερήσιες καμπύλες δίνουν την 

δυνατότητα αξιοποίησης της μονάδας. Γίνονται προβλέψεις για μελλοντικές 

καταναλώσεις και χρήσεις. 
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Από τα παραπάνω υπολογίζεται ο λόγος θερμότητας/ηλεκτρισμού που αποτελεί ένα 

από τα βασικά κριτήρια επιλογής μηχανής. 

Οικονομική ανάλυση 

Η οικονομική ανάλυση είναι αυτή που θα δώσει ένδειξη για το αν η συμπαραγωγή 

είναι αποδεκτή και ποια τεχνολογία θα εφαρμοστεί. 

Το σύστημα ΣΗΘ θα είναι συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Στο 

δίκτυο αυτό ο σταθμός ΣΗΘ θα:  

1. Παρέχει (πουλάει) περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας  

2. Απορροφά (αγοράζει) αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια. Το κόστος μιας 

εγκατάστασης αποτελείται από: 

Κόστος επένδυσης. Είναι το άθροισμα του κόστους των βασικών μηχανημάτων 

παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

καυσίμου, των πιθανών φίλτρων καθαρισμού αερίων καύσης, των εργατικών, των 

κτιριακών εγκαταστάσεων, σωληνώσεων, καλωδιώσεων, των συστημάτων ελέγχου 

και τέλος των μηχανολογικών μελετών και επιβλέψεων. 

Κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Το κόστος καυσίμου της κύριας μηχανής 

ΣΗΘ αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό κόστος. Προστίθενται έσοδα από την 

πώληση ηλεκτρισμού στο δίκτυο και αφαιρούνται έξοδα αγοράς ηλεκτρισμού από το 

δίκτυο. Εκτιμάται το κόστος εργατικό και των ανταλλακτικών για την περιοδική 

συντήρηση του συστήματος ΣΗΘ και προστίθενται τα λειτουργικά έξοδα. 

Με βάση όλα τα παραπάνω υπολογίζονται οι οικονομικοί δείκτες από τους οποίους 

προκύπτει αν η συμπαραγωγή είναι οικονομικά συμφέρουσα λύση ή όχι. Ακολουθεί 

ανάλυση ευαισθησίας. 

Νομικό πλαίσιο - Χρηματοδότηση 

Ο βασικός νόμος ο οποίος ορίζει τις εφαρμογές της ΣΗΘ είναι ο 2244/94. Η αρχική 

εξέταση γίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), και ακολουθεί το ΥΠΑΝ 

με το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Η εγκατάσταση μιας μονάδας ΣΗΘ απαιτεί μεγάλες επενδύσεις κεφαλαίων κατά την 

αρχική περίοδο. Τα κεφάλαια αυτά μπορούν να αντληθούν από τραπεζικά δάνεια ή 
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χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με την μέθοδο της "χρηματοδότησης από 

τρίτους". 

Υπάρχουσα κατάσταση 

Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα περίπου 20 μονάδες σε βιομηχανικές κυρίως 

εγκαταστάσεις, με συμμετοχή 2% στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Η 

εγκατάσταση νέων μονάδων προχωρά με αργούς ρυθμούς. 

 

7.10 Συμπεράσματα 

Οι μακροπρόθεσμα ευρύτεροι στόχοι που θεωρούνται απαραίτητοι και αναμένεται 

να συμβάλλουν στην επίτευξη της ενεργειακής ανάπτυξης της Ε.Ε. μέσα από ένα 

μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης, παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας εναπόκεινται 

στην ανάπτυξη του πλήρους φάσματος των τεχνολογιών εξοικονόμησης της 

ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών. Η φιλόδοξη αυτή πολιτική, δηλαδή της 

καταπολέμησης της «κλιματικής αλλαγής» πρέπει να συνδυαστεί με την προώθηση 

της καινοτομίας (π.χ. κεντρικά ηλιακά συστήματα) καθώς και των διαρθρωτικών 

αλλαγών (απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας) οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα 

σύστημα αποδοτικότερης παραγωγής και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της 

Ευρωπαϊκής Οικονομίας. 
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8. Συμπεράσματα 
 

Η ανάγκη της Ε.Ε. για ενεργειακή επάρκεια, για διαφοροποίηση των πηγών 

παραγωγής ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, την έχουν οδηγήσει 

στην θέσπιση ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, υποχρεωτικού προς τα 

κράτη – μέλη, προς την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στα πλαίσια αυτά 

έχουν δοθεί μια σειρά από κίνητρα, τόσο σε κρατικούς οργανισμούς, όσο και σε 

ιδιώτες, προκειμένου να προβούν σε έρευνα σχετικά με τις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και στην 

εγκατάσταση αυτών των τεχνολογιών, όπου αυτό ενδείκνυται. 

Στην παρούσα εργασία θίξαμε ακροθιγώς το παραπάνω πλαίσιο κανόνων που έχει 

υιοθετήσει τόσο η Ε.Ε. όσο και η χώρα μας, προκειμένου να προωθήσουν την 

παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Επίσης 

παρουσιάσαμε την διαχρονική εξέλιξη της χρήσης των κυριοτέρων από αυτές 

τεχνολογιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τα κίνητρα που δίνονται από τα 

κράτη στους ιδιώτες, προκειμένου οι επενδύσεις σ’ τέτοιου είδους τεχνολογίες να 

καταστούν συμφέρουσες. 

Στην συνέχεια αναφερθήκαμε στους χρηματοοικονομικούς τύπους για τον 

υπολογισμό των αναμενόμενων χρηματοροών και στις μεθόδους αξιολόγησης των 

επενδυτικών προτάσεων που ακολουθείται από το ελληνικό Κράτος. Ακολούθως 

χωρίσαμε την Ελλάδα σε εννέα τομείς, απ’ όπου λαμβάνοντας δεδομένα από κάποιες 

χαρακτηριστικές περιοχές, αξιολογήσαμε την επένδυση στις διάφορες εναλλακτικές 

μορφές ενέργειας με την χρήση των κάτωθι κριτηρίων: 

1. Της Καθαράς Παρούσας Αξίας 

2. Του Δείκτη Αποδοτικότητας 

3. Της προεξοφλημένης επανείσπραξης του αρχικού επενδυμένου κεφαλαίου 

4. Την αποδοτικότητα του επενδυμένου κεφαλαίου (ROI) 

Τα γενικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παραπάνω αξιολόγηση είναι 

ότι με βάση τα κίνητρα που παρέχονται από την Ε.Ε., η επένδυση στις διάφορες 

μορφές ενέργειας στην χώρα μας είναι αρκετά συμφέρουσα. Ωστόσο στην παρούσα 

μελέτη δεν είχαμε την δυνατότητα να εξειδικευτούμε σε κάποια από αυτές 

προκειμένου να εξετάσουμε υπό ποιες συνθήκες και για ποιες περιοχές, οι διάφορες 
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ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είναι περισσότερο συμφέρουσες από κάποιες άλλες. 

Σε γενικές γραμμές μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι η νησιωτική χώρα 

ενδείκνυται περισσότερο για επενδύσει σε αιολική και φωτοβολταϊκή ενέργεια, ενώ 

αντίθετα στην ηπειρωτική χώρα δείχνουν πιο συμφέρουσες οι επενδύσεις σε βιομάζα 

– λόγω των μεγάλων γεωργικών εκτάσεων – σε υδροηλεκτρικά – λόγω του 

υδροδυναμικού που παρουσιάζουν και σε γεωθερμία με εξαίρεση κάποιες 

νησιωτικές περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Τέλος εξετάσαμε τα βιοκλιματικά κτίρια, όσον αφορά τον τρόπο σχεδίασης τους, 

καθώς και την δυνατότητα χρήσης ΑΠΕ, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη 

δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. 
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