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Πρόλογος

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η προσέγγιση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα της αιολικής ενέργειας και πως 
αυτή αξιοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες του εξωτερικού.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Σταμάτη Ντάνο για την 
εμπιστοσύνη που μας έδειξε, αναθέτοντάς μας τη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία. Η 
συνεργασία μας υπήρξε άψογη, καθώς με την ορθή καθοδήγησή του και τις εύστοχες 
επισημάνσεις του επιτύχαμε τους στόχους μας. Να ευχαριστήσουμε τέλος τις
οικογένειές μας, τους φίλους μας και τους καθηγητές μας, που μας στήριξαν και μας 
βοήθησαν, ο καθένας με τον τρόπο του, κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μας
σπουδών.
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Περι?ληψη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα την αιολική ενέργεια και πως αυτές 
αξιοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες του εξωτερικού. Η εργασία 
αποτελείται από 7 κεφάλαια.

Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο αιώνιο ζήτημα που 
απασχολεί την ανθρωπότητα που ονομάζεται ’’Ενεργειακό Πρόβλημα’’. Στο δεύτερο 
κεφάλαιο αναλύουμε τις μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα, και τι υφίσταται στην Ελλάδα και Παγκοσμίως. Στο τρίτο 
κεφάλαιο αναφερόμαστε σε μια σημαντική μορφή ανανεώσιμης ενέργειας αυτής των 
φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Στην συνέχεια στο τέταρτο κεφάλαιο ασχολούμαστε με την αιολική ενέργεια
όπου και πραγματοποιούμε μια ιστορική αναδρομή και αναλύουμε τα 
πλεονεκτήματα χρησιμοποίησης αυτής της μορφής ενέργειας. Επιλέγουμε κάποιες 
ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες χώρες και προβαίνουμε στην ανάλυση τους όσον αφορά 
στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στις χώρες αυτές. 

Τέλος, στο πέμπτο και έκτο κεφάλαιο κλείνουμε με την αναφορά μας στον 
νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις ΑΠΕ και παρουσιάσουμε μια ενδεικτική 
οικονομική ανάλυση κατασκευής ενός αιολικού πάρκου, παρουσιάζοντας παράλληλα 
το πρόγραμμα RETSreen.

Το θέμα αυτό επιλέχτηκε μέσα από μια ομάδα θεμάτων που μας τέθηκαν προς 
διερεύνηση, διότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μείζον θέμα για τον 21ο 
αιώνα. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός, ότι στις μέρες μας γίνεται ολοένα και πιο 
επιτακτική η ανάγκη για στροφή προς άλλες μορφές ενέργειας καθώς και η 
απεξάρτηση των χωρών από τα συμβατικά καύσιμα. 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας μας αντιμετωπίσαμε δυσκολίες 
αφού το μεγαλύτερο μέρος των πηγών μας προέρχεται από το διαδίκτυο, για το οποίο 
δεν ήμασταν σίγουροι για την αξιοπιστία τόσο των πληροφοριών όσο και των 
στατιστικών στοιχείων. Προσπαθήσαμε όμως οι πηγές μας να είναι όσο το δυνατό 
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πιο έγκυρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις στα 
αριθμητικά στοιχεία. 

Λέξεις – Κλειδιά: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολική Ενέργεια, Φωτοβολταϊκά, 
Ανεμογεννήτριες, Εγκατεστημένη Ισχύς, Νομοθετικό πλαίσιο ΑΠΕ, RETSreen
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ????ΤΟ?ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ?
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

1.1 Αποτύπωση κατάστασης

Η ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη στις καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες, 
τόσο στην οικονομία όσο και στην τεχνολογία. Η κατανάλωση ενέργειας κατά 
κεφαλή αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο της ποιότητας του βιοτικού επιπέδου ενός 
κράτους, καθώς και τα δύο μεγέθη σχετίζονται σχεδόν γραμμικά μεταξύ τους.

Σε κάθε χώρα καθημερινά καλύπτουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες από τις 
συμβατικές πηγές ενέργειας, όπως είναι ο άνθρακας, το πετρέλαιο και η βενζίνη. 
Δυστυχώς, ο ηλεκτρισμός που χρησιμοποιούμε που προέρχεται από τις 
συγκεκριμένες πηγές, ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και εξαντλούνται με 
γρήγορους ρυθμούς. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής οδηγεί συνεχώς σε αύξηση της 
ζήτησης. Αντίστοιχα, οι αναπτυγμένες χώρες προσπαθούν να υιοθετήσουν το ίδιο 
πρότυπο τρόπου ζωής.

Ωστόσο, η κατανάλωση ενέργειας που βασίζεται σε συμβατικά καύσιμα είναι 
συνδεδεμένη με δύο σημαντικά προβλήματα: 

α) τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι κλιματικές αλλαγές δεν είναι πια ένα 
ασαφές μελλοντικό πρόβλημα. Ήδη, ο πλανήτης καταστρέφεται με 
ανησυχητικό ρυθμό και
β) τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των αποθεμάτων που δεν είναι 
δεδομένες.

Πολλές χώρες του κόσμου έχουν συνειδητοποιήσει την επείγουσα ανάγκη για καθαρή 
παραγωγή ενέργειας, χωρίς την δημιουργία ρύπανσης, και προσπαθούν να έχουν ως 
κύριο μοχλό για την παραγωγή τους σε ηλεκτρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
(ΚΑΠΕ, Καπλάνης)



11

1.2 Ενεργειακή ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο

Υπάρχει τεράστια ενεργειακή ζήτηση παγκοσμίως με επιτακτική την ανάγκη 
αναζήτησης νέων πηγών ενέργειας, αν ρίξει κανείς μια ματιά στα δεδομένα 
ενεργειακής ζήτησης και κατανάλωσης. Προβλέπεται ότι η κατανάλωση ενέργειας θα 
αυξηθεί δραματικά μέσα στις επόμενες δεκαετίες σε ολόκληρο τον κόσμο, και με 
ιδιαίτερα ραγδαίους ρυθμούς στις χώρες κυρίως της Ασίας. Για παράδειγμα, η 
βιομηχανική ανάπτυξη της Κίνας θα απαιτήσει μέχρι το 2050 την εγκατάσταση νέων 
ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών συνολικής ισχύος. 700 GW. Συγκριτικά, η συνολική 
ισχύς των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών στην Ε.Ε. σήμερα φτάνει τα 580 GW 
περίπου. Στον σχήμα 1.1 που ακολουθεί, δίνονται στοιχεία για την παγκόσμια 
κατανάλωση ενέργειας

Σχήμα 1.1: Παγκόσμια ετήσια κατανάλωση ενέργειας
(Πηγή: ΚΑΠΕ, Καπλάνης)

1.3 Το ενεργειακό πρόβλημα

Το ενεργειακό πρόβλημα πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘50, που 
έκανε δειλά την εμφάνισή του, με μορφή φιλοσοφικού στοχασμού. Το 1950 τα 
εκτιμώμενα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα είχαν επάρκεια 20 χρόνων, επικρατούσε 
κάποια νηφαλιότητα σε σχέση με την ενεργειακή τροφοδότηση. Ωστόσο, με την 
εμφάνιση της ενεργειακής κρίσης του 1973 άρχισε και η πραγματική 
συνειδητοποίηση του ενεργειακού προβλήματος. Από τότε έως σήμερα, έχει 
αναπτυχθεί μια πλούσια φιλολογία αναφορικά με τα αίτια δημιουργίας, τις επιπτώσεις 
και τις πιθανές λύσεις του. Το ενεργειακό πρόβλημα, ανεξάρτητα από τη τοπική και 
την χρονική ιδιαιτερότητα που εμφανίζει, προσδιορίζεται κυρίως από τις εξής τομείς:
¸ Την αβεβαιότητα επάρκειας και σταθερότητας της ενεργειακής τροφοδοσίας. 
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¸ Την ανοδική τάση των τιμών της ενέργειας, η οποία δημιουργεί αύξηση του 
κόστους στο σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η ενεργειακή κρίση 
μέχρι σήμερα οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν τετραπλασιασθεί, γεγονός 
που πιστοποιεί τη μονιμότητα του ενεργειακού προβλήματος ως προς την 
άνοδο των τιμών.

¸ Τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτινων αποδεκτών. Η ενέργεια 
επιδρά δυσμενώς στο περιβάλλον σε κάθε φάση της ενεργειακής ροής, 
δηλαδή από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι την τελική χρήση τους, με 
αποτέλεσμα να συμβάλλει τα μέγιστα στη δημιουργία του φαινομένου του 
θερμοκηπίου και ταυτόχρονα να μειώνει τη διαθεσιμότητα του υδάτινου 
δυναμικού.

¸ Το κύκλωμα διαχείρισης της ενεργειακής ροής χαρακτηρίζεται από μεγάλες 
απώλειες, που ανέρχονται περίπου στο 85% της πρωτογενούς ενέργειας. 
Διαπιστώνεται ως εκ τούτου ότι σημαντική συνιστώσα του ενεργειακού 
συστήματος είναι η μη ορθολογική διαχείρισή του.

¸ Την εξάντληση των ενεργειακών πόρων, έστω και αν αυτή τοποθετείται σε 
μακρινούς χρονικούς ορίζοντες. (ΚΑΠΕ, Καπλάνης)

1.4 Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον

Η αλλαγή του κλίματος του πλανήτη είναι γεγονός και δυστυχώς γίνεται εμφανής
στην καθημερινότητα μας. Η δεκαετία του 1990 ήταν η πιο ζεστή δεκαετία. Τα 
επίπεδα της παρουσίας του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που αποτελεί 
τη βασικότερη αιτία της κλιματικής αλλαγής, έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 
30% από τη βιομηχανική επανάσταση και έπειτα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η μέση 
θερμοκρασία της Γης ανέβηκε κατά 0,6 βαθμούς Κελσίου μέσα στον 20ό αιώνα.

Τελικό αποτέλεσμα είναι η θέρμανση της τροπόσφαιρας και η ψύξη της 
στρατόσφαιρας. Με βάση αρχεία μετρήσεων θερμοκρασίας έχει διαπιστωθεί μία
σημαντική αυξητική τάση στη θερμοκρασία του πλανήτη. Την τελευταία 
εκατονταετία και κυρίως από το 1990, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη αυξήθηκε 
κατά περίπου 0,5οC. Παράλληλα, η τελευταία δεκαετία εμφανίζει τις μέγιστες 
θερμοκρασίες για τον αιώνα, γεγονός που συχνά αποδίδεται στο ανθρωπογενές 
φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η αλλαγή της θερμοκρασίας έχει ως άμεσο επακόλουθο την τήξη των πάγων 
και την άνοδο της μέσης στάθμης της θάλασσας κατά σχεδόν 2 χιλιοστά ανά έτος τα 
τελευταία εκατό χρόνια. Η κάλυψη του χιονιού παγκοσμίως έχει μειωθεί σε ποσοστό 
10% από το 1960 και οι οικονομικές καταστροφές, λόγω των άστατων καιρικών 
φαινομένων, που έχουν πλήξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι 
δεκαπλασιάστηκαν τα τελευταία 40 χρόνια. (ΚΑΠΕ, Καπλάνης)

1.5 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Συνεπώς, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζεται στην καύση ορυκτών 
αποτελεί τον κύριο υπεύθυνο για τη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου. 
Δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον υπάρχουν σε όλα τα στάδια παραγωγής 
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ενέργειας, από την εξόρυξη, τη μεταφορά στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και 
από την ίδια την παραγωγή τους. Ο χώρος εξόρυξης συνήθως είναι κάποιο ορυχείο 
για εξαγωγή των διαφόρων μορφών άνθρακα, πετρελαιοπηγή, για εξαγωγή του αργού 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σε αυτή την φάση, η σημαντικότερη επίπτωση 
στο περιβάλλον, έγκειται στη δέσμευση των μεγάλων εκτάσεων. Η δεσμευμένη 
έκταση υπόκειται σε εντατική και συστηματική εκμετάλλευση με άμεσο αποτέλεσμα 
την τελική υποβάθμισή της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα επιφανειακά 
ορυχεία. Εκτός από τα αισθητικά αποτελέσματα και την καταστροφή του 
οικοσυστήματος, προβλήματα δημιουργούνται και από την ίδια τη φύση του προς 
εξόρυξη καυσίμου.

Μετά την εξόρυξη το καύσιμο πρέπει να μεταφερθεί στους τόπους 
επεξεργασίας ή κατανάλωσης. Συνήθως ο τόπος αυτός είναι κοντά στον τόπο 
εξόρυξης, αλλά αρκετές φορές είναι απαραίτητη η μεταφορά του σε μεγάλες 
αποστάσεις. Η μεταφορά του καυσίμου μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς 
τρόπους όπως, από τη θάλασσα με δεξαμενόπλοια, οδικώς με φορτηγά, με χρήση 
αγωγών καυσίμου, με μεταφορικές ταινίες κ.α. Στις περιπτώσεις αυτές, υπάρχουν
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον που οφείλονται συνήθως στη διαρροή των 
καυσίμων.

Ωστόσο, οι σημαντικότερες επιπτώσεις είναι αυτές που σχετίζονται με την 
παραγωγή ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας αναφέρεται στη διαδικασία εκείνη κατά 
την οποία η ενέργεια των φυσικών πόρων μετατρέπεται σε μια μορφή ικανή να 
μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τον τελικό καταναλωτή. Το πρώτο 
στάδιο της παραγωγής αποτελεί η μετατροπή της χημικής ενέργειας του καυσίμου σε 
θερμική. Αυτό επιτυγχάνεται με την διαδικασία της καύσης. Η καύση είναι μια 
χημική αντίδραση κατά την οποία εκλύονται μεγάλα ποσά θερμότητας. Η 
εκμετάλλευση της εκλυόμενης θερμότητας γίνεται με την αξιοποίηση των θερμών 
καυσαερίων και προϊόντων της καύσης, τα οποία μπορούν να ανταλλάξουν μεγάλο 
μέρος της θερμότητας με κάποιο μέσο (όπως είναι το νερό).

Τα προϊόντα της καύσης, όταν αυτή είναι τέλεια, είναι διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2) και νερό (με τη μορφή υδρατμού). Όταν η καύση δεν είναι τέλεια, τότε 
παράγεται και μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Επειδή απαιτείται η παρουσία του 
οξυγόνου, αυτό παρέχεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα (περιεκτικότητας κατ’ όγκο: 
79% άζωτο και 21% οξυγόνο). Κατά την καύση μπορούν να δημιουργηθούν και 
οξείδια του αζώτου (ΝΟx), κυρίως σε περιπτώσεις ατελούς καύσης. Τέλος, σε 
περιπτώσεις που το καύσιμο περιέχει ποσά θείου, τότε δημιουργείται και διοξείδιο το 
θείου (SO2).

Οι επιπτώσεις από την υπερθέρμανση του πλανήτη γίνεται σήμερα, με βάση 
την παραδοχή μιας αργής αλλά σταθερής αύξησης της θερμοκρασίας στον 21ο αιώνα, 
που θα είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη ανάλογα με τα μέτρα που θα αναλάβει ο 
σύγχρονος άνθρωπος. Όμως, τα φυσικά φαινόμενα δεν ακολουθούν πάντα την 
γραμμική εξέλιξη. Πολλές φορές υπάρχει κάποιο όριο πάνω από το οποίο αλλάζει 
τελείως η μορφή ενός φαινομένου. Η μεταβολή της κατάστασης γίνεται ξαφνικά, 
όταν ξεπερνιέται το κρίσιμο όριο και από το σημείο αυτό και πέρα η πορεία είναι μη 
αναστρέψιμη με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να προβλεφθεί η συμπεριφορά του 
φυσικού περιβάλλοντος σε εκτεταμένες αλλαγές.

Σε ομιλία του σχετικά με την κλιματική αλλαγή ο Al Gore1, αναφέρει από το 
2009 ότι οι αρκτικοί πάγοι, που κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών 
εκατομμυρίων ετών κάλυπταν έκταση αντίστοιχου μεγέθους με τις Η.Π.Α. (χωρίς την 
Αλάσκα), είχαν ήδη περιοριστεί κατά 40%. Εντούτοις, ακόμη και αυτή η 
συνειδητοποίηση δεν παρουσιάζει το πρόβλημα στην πλήρη του διάσταση καθώς δεν 
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εστιάζει στο πάχος του στρώματος των πάγων. Αυτός ο «παγωμένος σκούφος» που 
καλύπτει την Αρκτική μπορεί να αντιμετωπιστεί ως η καρδιά του κλιματικού 
συστήματος της υδρογείου. Καθώς επεκτείνεται το χειμώνα και συρρικνώνεται το 
καλοκαίρι προσομοιάζει στις συσπάσεις της καρδιάς των έμβιων οργανισμών.

Ήδη επικρατεί ανησυχία για την επίπτωση της αύξησης της θερμοκρασίας στα 
ρεύματα των ωκεανών. Το πιο γνωστό από αυτά είναι το Gulf Stream, το οποίο 
φέρνει θερμό νερό από τον Κόλπο του Μεξικού και περιβρέχει τις ακτές της 
βορειοδυτικής Ευρώπης, όπου καθιστά το κλίμα θερμότερο από ότι θα ήταν υπό 
άλλες συνθήκες. Το Λονδίνο, για παράδειγμα, είναι περίπου 10 μοίρες βορειότερα 
από τη Νέα Υόρκη, αλλά έχει πολύ ηπιώτερο κλίμα το χειμώνα. (ΚΑΠΕ, Καπλάνης)

1.6 Η επάρκεια των αποθεμάτων

Είναι βέβαιο, ότι οι υπάρχουσες ποσότητες των συμβατικών ενεργειακών πηγών
(άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) κάποια στιγμή θα εξαντληθούν. Εκείνο που 
ποικίλλει στις εκτιμήσεις των ειδικών είναι το πότε. Το ενεργειακό πρόβλημα 
σχετίζεται άμεσα με την αναμενόμενη εξάντληση.

Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως δηλώνεται και από το όνομά τους,
βρίσκονται σε περιορισμένα αποθέματα στο φυσικό περιβάλλον. Τα αποθέματα αυτά 
εξαντλούνται με τη μακροχρόνια εκμετάλλευσή τους από τον άνθρωπο και δεν 
μπορούν να αντικατασταθούν ξανά. Αυτό σημαίνει ότι όταν αυτά τελειώσουν, τότε 
θα εξαφανιστούν τελείως από το περιβάλλον.

Η επάρκεια και η σταθερότητα της ενεργειακής τροφοδοσίας αποτελούν την
πολιτική πλευρά του προβλήματος. Τα διάφορα μοντέλα ενεργειακών προσφορών
διαμορφώνουν σενάρια για παραγωγή πετρελαίου από τις χώρες του ΟΠΕΚ. Ο 
ΟΠΕΚ έχει ήδη αποφανθεί πως η καλύτερη επένδυση για τις χώρες-μέλη του είναι η 
διαφύλαξη των πετρελαϊκών αποθεμάτων τους. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε 
ενδεχόμενη μείωση της παραγωγής πετρελαίου από τις χώρες αυτές δεν θα έπρεπε να 
προκαλέσει έκπληξη. Επιπλέον, κάθε τυχούσα μεταβολή στη διεθνή 
πολιτικοστρατηγική ισορροπία είναι δυνατόν να οδηγήσει έως και σε διακοπή της 
πετρελαϊκής τροφοδοσίας.

Εκτός από τον όγκο της παραγωγής, μια άλλη ευμετάβλητη παράμετρος είναι
η τιμή του πετρελαίου. Μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου θα επιτείνει τον 
πληθωρισμό και τη νομισματική αστάθεια και θα μειώσει τους ρυθμούς παραγωγής 
και ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. (ΚΑΠΕ, Καπλάνης)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2.1 Μορφές των ΑΠΕ

Οι κύριες μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι οι ακόλουθες:
∑ Γεωθερμία 

Είναι η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και 
εμπεριέχεται σε φυσικούς ατμούς, σε επιφανειακά ή υπόγεια θερμά νερά και 
σε θερμά ξηρά πετρώματα.

∑ Κυματική ενέργεια
Είναι η ενέργεια από την παλίρροια, τα θαλάσσια ρεύματα και τους ωκεανούς.

∑ Ηλιακή Ενέργεια
Είναι η ενέργεια που παράγεται από την αξιοποίηση των τεχνολογιών που 
εκμεταλλεύονται την θερμότητα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του ήλιου. 

∑ Αιολική Ενέργεια 
Είναι η κινητική ενέργεια που παράγεται από την δύναμη του ανέμου και 
μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια.

∑ Υδραυλική Ενέργεια 
Είναι η ενέργεια που παράγεται από τις υδατοπτώσεις και αξιοποιείται από 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

∑ Βιομάζα 
Είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, που μετασχηματίζει 
την ηλιακή ενέργεια με μία σειρά διεργασιών των φυτικών οργανισμών 
χερσαίας ή υδρόβιας προέλευσης.

Οι ΑΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε άμεσα, κυρίως για θέρμανση, είτε 
μετατρεπόμενες σε άλλες μορφές ενέργειας όπως ηλεκτρισμό ή μηχανική ενέργεια. 
Για να είναι χρήσιμη μια πηγή ενέργειας είναι αναγκαίες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
¸ Να μεταφέρεται εύκολα.
¸ Η ενέργεια αυτή να είναι άφθονη και η πρόσβαση στην ενεργειακή πηγή 

εύκολη.
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¸ Να μετατρέπεται χωρίς δυσκολία σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από τα σύγχρονα μηχανήματα.

¸ Να αποθηκεύεται εύκολα.

(allaboutenergy.gr )

2.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΑΠΕ

Τα κύρια πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι τα εξής:
¸ Επενδύοντας στις ΑΠΕ δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τοπικό 

κυρίως επίπεδο.
¸ Είναι φιλικές προς τον άνθρωπο και προς το περιβάλλον και η αξιοποίηση 

τους είναι γενικά αποδεκτή από όλους.
¸ Είναι ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλουν στη μείωση της 

εξάρτησης από τους άλλους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους (κυρίως 
ορυκτά καύσιμα), οι οποίοι με το πέρασμα του χρόνου εξαντλούνται.

¸ Επειδή είναι διάσπαρτες γεωγραφικά οδηγούν στην αποκέντρωση του 
ενεργειακού συστήματος και δίνουν την δυνατότητα κάλυψης των 
ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ανακουφίζοντας 
έτσι τα συστήματα υποδομής και μειώνοντας τις απώλειες από τη μεταφορά 
ενέργειας.

¸ Έχουν αρκετά χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις 
διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των 
συμβατικών καυσίμων.

¸ Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συμβάλουν με αυτόν τον τρόπο στην 
ενίσχυση της αυτάρκειας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

¸ Οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης των Α.Π.Ε. έχουν σχεδιαστεί για να 
καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών και σε μικρή κλίμακα εφαρμογών ή σε 
μεγάλη κλίμακα αντίστοιχα, έχουν μικρή διάρκεια κατασκευής, επιτρέποντας 
έτσι τη γρήγορη ανταπόκριση της προσφοράς προς τη ζήτηση ενέργειας.

¸ Προσφέρουν τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών 
πόρων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών αναγκών των χρηστών 
(allaboutenergy.gr )

Τα βασικότερα μειονεκτήματα των Α.Π.Ε. είναι τα ακόλουθα:
¸ Παρουσιάζουν συχνά διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητά τους που μπορεί να 

είναι μεγάλης διάρκειας απαιτώντας την εφεδρεία άλλων ενεργειακών πηγών 
ή γενικά δαπανηρές μεθόδους αποθήκευσης.

¸ Η χαμηλή διαθεσιμότητά τους συνήθως οδηγεί σε χαμηλό συντελεστή 
χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσής τους.

¸ Το διεσπαρμένο δυναμικό τους είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί σε μεγάλα 
μεγέθη ισχύος ώστε να μεταφερθεί και να αποθηκευθεί.

¸ Έχουν χαμηλή πυκνότητα ισχύος και ενέργειας και συνεπώς για μεγάλη 
παραγωγή απαιτούνται συχνά εκτεταμένες εγκαταστάσεις.
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¸ Το κόστος επένδυσης ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος σε σύγκριση με τις 
σημερινές τιμές των συμβατικών καυσίμων παραμένει ακόμη υψηλό.

2.3 Ανάπτυξη ΑΠΕ σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο

Το δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δηλαδή το κατά πόσο. η ποσότητα 
της ενέργειας που μπορεί να αντληθεί από την φυσική προσφορά των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας με χρήση υπαρχουσών τεχνολογιών, είναι πολύ μεγαλύτερο από την 
παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση.

Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ακόμη πολύ περιορισμένη 
σε παγκόσμια κλίμακα (οι ΑΠΕ συνεισφέρουν περίπου στο 18% της παραγωγής 
ενέργειας παγκοσμίως), εξυπηρετεί όμως το στόχο της προστασίας του 
περιβάλλοντος, γιατί είναι καθαρές και φιλικές προς το περιβάλλον. Η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008) παρουσιάζεται στην 
παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 2.1 Πηγές ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(Πηγή: Ρυθμιστική αρχή ενέργειας, http://www.rae.gr)

Όσο αφορά την Ελλάδα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται κυρίως από 
θερμικούς σταθμούς. Η συγκέντρωση των θερμικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών 
στο Βόρειο τμήμα της χώρας δημιουργεί αυξημένες απώλειες κατά τη μεταφορά της 
ενέργειας και ανισορροπία στη λειτουργία της. Ωστόσο ο σχεδιασμός τους βασίστηκε 
στην εγγύτητά τους στις περιοχές που είναι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του λιγνίτη, 
ο οποίος αποτελεί την καύσιμη πρώτη ύλη για αρκετούς σταθμούς της χώρας. Στη 
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χώρα μας υπάρχουν τέσσερις περιοχές με αποθέματα λιγνίτη, στη Μεγαλόπολη, στη 
Δυτική Μακεδονία, στην Ελασσόνα και στη Δράμα. Έτσι σύμφωνα με στοιχεία του 
2008 για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα το 67.7% της εγκατεστημένης ισχύος των 
ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων είναι θερμικοί σταθμοί, εκ των οποίων με λιγνίτη 
4808 MW, με πετρέλαιο 1160 MW και με φυσικό αέριο 2447,7 MW. Το 24,3% είναι 
υδροηλεκτρικοί σταθμοί και το 8% είναι μονάδες ΑΠΕ. Στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά μορφή καυσίμου φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα:

Σχήμα 2.2: Εγχώρια παραγωγή ενέργειας ανά μορφή καυσίμου στο διασυνδεδεμένο
Σύστημα

(Πηγή: Ρυθμιστική αρχή ενέργειας, http://www.rae.gr)

Η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική αύξηση τα 
τελευταία χρόνια, και κυρίως σε αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά, σε μικρό βαθμό 
στη βιομάζα ενώ ήδη γίνεται πολύ αισθητή και η συνεισφορά των φωτοβολταϊκών
συστημάτων. Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια 
παρουσιάζεται παρακάτω πίνακα. Παρατηρείται ότι το πρώτο εξάμηνο του 2011, η 
συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ανανεώσιμων πηγών έφτασε τα 2022,2 MW και 
το 75% της ισχύος παράγεται από αιολική ενέργεια, το 11,5% από ηλιακή ενέργεια, 
ενώ το υπόλοιπό 13,5% από βιομάζα και υδροηλεκτρική ενέργεια. (rae.gr)

Τεχνολογία Ισχύς
Με Αίτηση για Άδεια Παραγωγής

Υπό αξιολόγηση 30/9/2012
Σε Λειτουργία

Αιολικά MW 23.644,69 1.740,39

Βιομάζα MW 173,06 44,75
Γεωθερμία MW 20,00 0,00
Μικρά 
Υδροηλεκτρικά

MW 152,47 213,08

Φωτοβολταϊκά MW 100,00 1.353,54

Ηλιοθερμικά MW 424,25 0,00

Υβριδικά MW 1.020,70 0,00
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Σύνολο 
Ισχύος(MW)

25.535 3.351

Σχήμα 2.3: Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στην Ελλάδα
(Πηγή: Ρυθμιστική αρχή ενέργειας, http://www.rae.gr)

Σχήμα 2.4: Ηλεκτροπαραγωγή από Α/Γ στην ΕΕ -27 για τα έτη 2010 -2011 (TWh)
(Πηγή: Ρυθμιστική αρχή ενέργειας, http://www.rae.gr)



20

Τέλος, στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η περιβαλλοντική αποτίμηση που έχουν 
οι διάφορες ενεργειακές τεχνολογίες.

Σχήμα 2.5: Περιβαλλοντική αποτίμηση διάφορων ενεργειακών τεχνολογιών
(Πηγή: Ρυθμιστική αρχή ενέργειας, http://www.rae.gr)

2.4 Προοπτικές εξέλιξης των ΑΠΕ στην Ευρώπη

Η ανάγκη ανάπτυξης μίας πολιτικής η οποία να καλύπτει όλες τις πηγές ενέργειας σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη μίας οικονομίας χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας που να είναι ασφαλέστερη, ανταγωνιστικότερη και 
περισσότερο αειφόρος οδήγησε στον καθορισμό των παρακάτω στόχων οι οποίοι 
είναι γνωστοί και ως στόχοι 20-20-20:
¸ 20% διείσδυση ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας
¸ 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, μέσω της βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης
¸ 20% μείωση των εκπομπών CO2, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990

Οι στόχοι αυτοί διατυπώνονται με χρονικό ορίζοντα το 2020 και ισχύουν για όλα τα 
κράτη/μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο αφορά για την Ελλάδα, ο στόχος για τις 
εκπομπές αερίων ρύπων του θερμοκηπίου είναι μείωση κατά 4% στους τομείς εκτός 
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εμπορίας σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, και 18% διείσδυση των ΑΠΕ στην 
ακαθάριστη τελική κατανάλωση.

Η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο υιοθέτησης συγκεκριμένων 
αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτικών, με το Νόμο 3851/2010 προχώρησε 
στην αύξηση του εθνικού στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20%, ο οποίος και εξειδικεύεται σε 40% συμμετοχή των ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή 20% σε ανάγκες θέρμανσης-ψύξης και 10% στις μεταφορές.

Επιπρόσθετα, σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας η Ελλάδα έχει ήδη
καταρτίσει το πρώτο σχέδιο δράσης ενεργειακής αποδοτικότητας όπου προβλέπεται 
9% εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική κατανάλωση μέχρι το έτος 2016 σύμφωνα 
και με την οδηγία 2006/32/ΕΚ, ενώ πρόσφατα και με τον Νόμο 3855/2010, ο οποίος 
προστίθεται και στον πρόσφατο κανονισμό που αφορά την ενεργειακή συμπεριφορά 
των κτιρίων, το λεγόμενο ΚΕΝΑΚ, προχωρά στην ανάπτυξη μηχανισμών της αγοράς 
και εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών που αποσκοπούν στην επίτευξη 
του συγκεκριμένου εθνικού στόχου για εξοικονόμηση της ενέργειας.

Σχήμα 2.6: Εξέλιξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στην Ελλάδα, στόχος έτους 2020
(Πηγή: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, http://www.investingreece.gov.gr)

Η Ελλάδα διαθέτει την ένα μεγάλο φυσικό πλούτο και μπορεί να αξιοποιήσει τις 
δυνατότητες που της προσφέρει το φυσικό αυτό δυναμικό που διαθέτει σε 
τεχνολογίες ΑΠΕ & ΕΞΕ και να διαμορφώσει ένα νέο σύγχρονο μοντέλο πράσινης
ανάπτυξης. Παράλληλα, η επίτευξη αυτών των στόχων θα συνεισφέρει στην 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, στη βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών πόρων 
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και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας βασικών κλάδων της Ελληνικής 
οικονομίας.

Η επίτευξη του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 40%
μέχρι το 2020, θα επιτευχθεί μόνο με τη συνδυαστική εφαρμογή θεσμικών, 
κανονιστικών, οικονομικών και τεχνολογικών μέτρων που έχουν ως βασικό στόχο 
την αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού ανάπτυξης μεγάλων έργων ΑΠΕ, την 
ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών επέκτασης και αναβάθμισης του ηλεκτρικού 
δικτύου και στη σταδιακή ανάπτυξη ενός διεσπαρμένου τρόπου παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντίστοιχα, για την ικανοποίηση των εθνικών στόχων συμμετοχής των ΑΠΕ 
σε θέρμανση-ψύξη και μεταφορές, προβλέπεται αξιοποίηση όλων των θεσμικών 
αλλαγών που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή δρομολογούνται ώστε να επιτευχθεί 
εξοικονόμηση ενέργειας μέσω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και υιοθέτησης 
πολιτικών ορθολογικής χρήσης ενέργειας σε όλους τους τομείς. Παράλληλα, η 
ανάπτυξη συγκεκριμένων τεχνολογιών, όπως οι αντλίες θερμότητας, καθώς και η 
ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών από θερμικά ηλιακά συστήματα και 
βιομάζα τόσο στον οικιακό και τριτογενή τομέα, όσο και στη βιομηχανία απαιτείται 
ώστε να μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι συγκεκριμένοι εθνικοί στόχοι.

Ειδικά για τα βιοκαύσιμα, η προσπάθεια εντοπίζεται στην αξιοποίηση του 
εγχώριου δυναμικού για την παραγωγή βιοντήζελ μέσω ενεργειακών καλλιεργειών, 
καθώς και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δικτύων διαχείρισης της βιομάζας για 
ενεργειακή χρήση.

Συγκεκριμένα οι εθνικοί στόχοι για το 2020, αναμένεται να ικανοποιηθούν για 
τη μεν ηλεκτροπαραγωγή με την ανάπτυξη περίπου 13300MW από ΑΠΕ (από 
περίπου 4000MW σήμερα), όπου συμμετέχουν το σύνολο των τεχνολογιών με 
προεξέχουσες τα αιολικά πάρκα με 7500MW, υδροηλεκτρικά με 3000MW και τα 
ηλιακά με περίπου 2500MW, ενώ για τη θέρμανση και ψύξη με την ανάπτυξη των 
αντλιών θερμότητας, των θερμικών ηλιακών συστημάτων, αλλά και των εφαρμογών 
βιομάζας.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτεί την υποστήριξη από τους φορείς 
της αγοράς, τον συντονισμό σε δράσεις και μέτρα, καθώς και την έγκαιρη υλοποίηση 
έργων ανάπτυξης του ηλεκτρικού δικτύου ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας από τους σταθμούς ΑΠΕ. (ypeka.gr)



23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙ?ΚΑ	
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή, ήπια, ανεξάντλητη και ανανεώσιμη. Η 
εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας είναι αρκετά διαδεδομένη κυρίως με εφαρμογές 
φωτοβολταϊκών συστημάτων (Φ/Β). Τα φωτοβολταϊκά συστήματα βασίζονται στο 
φωτοβολταϊκό φαινόμενο, δηλαδή στην άμεση μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας 
σε ηλεκτρισμό, με τη χρήση τεχνολογίας ημιαγώγιμων υλικών τα οποία 
ενεργοποιούνται στο φάσμα του ηλιακού φωτός. Τέτοια συστήματα χαρακτηρίζονται 
ως ηλιακοί συσσωρευτές και η λειτουργία τους είναι φιλική προς το περιβάλλον, ενώ 
η διάρκεια ζωής τους φθάνει τα 25 χρόνια.

3.1 Δομή, λειτουργία και απόδοση των φωτοβολταϊκών 
στοιχείων

Η δομή και η λειτουργία των φωτοβολταϊκών στοιχείων ή ηλιακών κυψελών (cells)
βασίζεται στους ημιαγωγούς, οι οποίοι συνδέονται σε ζεύγη αρνητικής και θετικής
φόρτισης (p-n), ώστε να διαμορφώσουν μεγάλης επιφάνειας ηλεκτροδιόδους. Η ορθή
κατασκευή της ηλεκτροδιόδου αποτελεί βασική προϋπόθεση της επιτυχούς 
λειτουργίας της φωτοβολταϊκής κυψέλης ως ημιαγωγού.

Οι κυψέλες συνδέονται μεταξύ τους σε ομάδες, συνιστώντας φωτοβολταϊκά 
πλαίσια (modules). Με τη σύνδεση σε σειρά επιτυγχάνεται αύξηση της τάσης, ενώ η 
ισχύς του πλαισίου ισούται με την ισχύ της κυψέλης. Αντίθετα, με την παράλληλη 
σύνδεση η ισχύς του πλαισίου αποτελεί άθροισμα της ισχύος των κυψελών, ενώ η 
τάση του ρεύματος ισούται με την τάση της μιας κυψέλης. Μεταξύ των δυο τύπων 
σύνδεσης είναι δυνατό να εφαρμοστούν διάφοροι συνδυασμοί είτε μέσα στο ίδιο 
φωτοβολταϊκό πλαίσιο, είτε και μεταξύ των πλαισίων. Το μέγεθος και η μορφή του 
πλαισίου εξαρτώνται από διάφορες παραμέτρους, όπως η θέση και ο τρόπος 
εγκατάστασης και η μεταφορά.

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από συστοιχίες φωτοβολταϊκών 
πλαισίων (pv modules) με τις μεταλλικές βάσεις τους (σταθερές ή tracker), καθώς και 
τους αντιστροφείς (inverter) που μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο. 
Η μέγιστη ισχύς που αποδίδει ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο σε καθορισμένες συνθήκες 
ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας (πρότυπες συνθήκες), αποτελεί ένα από τα 
βασικά χαρακτηριστικά του και ονομάζεται ισχύς αιχμής Wp.

Ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων είναι:
¸ η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας: η αύξηση της έντασης της ηλιακής 

ακτινοβολίας έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος και άρα μεγαλύτερη παραγόμενη ισχύ.
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¸ η θερμοκρασία: υψηλές θερμοκρασίες έχουν αρνητική επίδραση στη 
μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, καθώς μειώνουν την απόδοση 
και την αποδιδόμενη μέγιστη ισχύ. Η θερμοκρασία λειτουργίας του φ/β 
συστήματος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την επιλογή της τοποθεσίας 
εγκατάστασης. Όμως, είναι δυνατή η εγκατάσταση συστήματος ψύξης για να 
βελτιωθεί η απόδοση του συστήματος.

¸ η ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέμου: μεγάλες ταχύτητες ανέμου έχουν 
ως αποτέλεσμα χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας του φωτοβολταϊκού 
πλαισίου τους, από την επικάθηση σκόνης, φύλλων, χιονιού, γύρης, αλατιού 
από τη θάλασσα κτλ 

¸ η γήρανση, με την πάροδο του χρόνου παρουσιάζεται μια μικρή βαθμιαία 
πτώση στην ποσότητα της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος, 1-2% για κάθε 
έτος

¸ η σκίαση, το φαινόμενο αυτό επιδρά αρνητικά στην απόδοση φωτοβολταϊκών.
¸ οι απώλειες φωτοβολταϊκού συστήματος: κατά το σχεδιασμό ενός 

φωτοβολταϊκού συστήματος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ηλεκτρικές 
απώλειες στους αγωγούς που συνδέουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια στις 
συστοιχίες, καθώς και τις συνδέσεις τους με άλλα μέρη του συστήματος, όπως 
διατάξεις ρύθμισης, προστασίας και ελέγχου, συσσωρευτές, μετατροπείς κλπ. 
Επομένως, κατά τον υπολογισμό της απαιτούμενης επιφάνειας των 
φωτοβολταϊκών ενός συστήματος, πρέπει να γίνεται πρόβλεψη, ανάλογα με 
την περίπτωση και για την κάλυψη όλων αυτών των απωλειών, που μπορεί να 
είναι της τάξης περίπου του 30% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ή και
περισσότερο. (Ελένη Κανατσούλη, 2010)

Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο συγκριτικός πίνακας των διάφορων φωτοβολταϊκών 
τεχνολογιών που υπάρχουν.
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Σχήμα 3.1: Συγκριτικός πίνακας φωτοβολταϊκών τεχνολογιών
(Πηγή: ΣΕΦ http://helapco.gr/)

3.2 Κατηγορίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Υπάρχουν δύο τρόποι να χρησιμοποιήσει κανείς τα φωτοβολταϊκά συστήματα, σε 
συνεργασία με το δίκτυο της ΔΕΗ ή ανεξάρτητα από αυτό.

1η Κατηγορία
Ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκά μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε συνδυασμό με το δίκτυο της ΔΕΗ (διασυνδεδεμένο σύστημα).Ο καταναλωτή 
,πουλάει το ηλιακό ρεύμα στο δίκτυο έναντι μιας ορισμένης από το νόμο τιμής και
συνεχίζει να αγοράζει το ρεύμα από τη ΔΕΗ όπως και σήμερα για να καλύψει τυχόν 
ανάγκες του. Έχει δηλαδή ένα διπλό μετρητή για την καταμέτρηση της εισερχόμενης 
και της εξερχόμενης ενέργειας.

Σχήμα 3.2: Διασυνδεδεμένο Σύστημα
(Πηγή: ΣΕΦ http://helapco.gr/)
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2η Κατηγορία 
Μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να αποτελεί και ένα αυτόνομο σύστημα που 
να καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου ή μιας
επαγγελματικής χρήσης. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει μονάδες αποθήκευσης 
(μπαταρίες) και διάφορα συστήματα διαχείρισης της ενέργειας.

Σχήμα 3.3: Αυτόνομο Σύστημα
(Πηγή: ΣΕΦ http://helapco.gr/)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα φωτοβολταϊκά χρησιμοποιούνται για παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας εφεδρείας (δηλαδή ως συστήματα αδιάλειπτης παροχής – UPS). 
Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα είναι μεν διασυνδεδεμένο με τη ΔΕΗ, αλλά 
διαθέτει και μπαταρίες (συν όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά) για να αναλαμβάνει την 
κάλυψη των αναγκών σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος και για όσο διαρκεί αυτή.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα που είχαν εγκατασταθεί παλιότερα στον
Ελληνικό χώρο εξυπηρετούσαν συνήθως απομονωμένες χρήσεις, σε σημεία όπου δεν 
υπάρχει δίκτυο της ΔΕΗ. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η εναλλακτική λύση μιας 
ηλεκτρογεννήτριας αποδεικνύεται μακροπρόθεσμα εξαιρετικά ακριβή. Ωστόσο πλέον
υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για την παραγόμενη της ηλιακής κιλοβατώρας (όπως ισχύει 
πλέον από τον Ιούνιο του 2006), με αποτέλεσμα να συμφέρει τον καταναλωτή να 
είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο της ΔΕΗ και να πουλά ουσιαστικά τον ηλεκτρισμό 
που παράγει έναντι μιας ορισμένης τιμής σύμφωνα με την ισχύοντα νομοθεσία.
(ΣΕΦ)
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3.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα φωτοβολταϊκών 
συστημάτων

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι τα 
παρακάτω: (Ελένη Κανατσούλη, 2010)

∑ Έχουν πολύ μικρό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
∑ Οι εργασίες συντήρησης είναι περιορισμένες με περισσότερες απαιτήσεις για 

διατάξεις που χρησιμοποιούν Trackers για την παρακολούθηση της πορείας 
του ήλιου.

∑ Λειτουργούν χωρίς προβλήματα, σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και κάτω 
από όλες τις καιρικές συνθήκες.

∑ Το ηλιακό κύτταρο έχει περιορισμένη αλλοίωση κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας του και έχει επίσης μεγάλη διάρκεια ζωής.

∑ Δεν καταναλώνουν καύσιμο.
∑ Κατά τη λειτουργία τους δε ρυπαίνουν το περιβάλλον μειώνοντας έτσι την 

εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου.
∑ Λόγω του σπονδυλωτού τρόπου κατασκευής τους τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα μπορούν να προσαρμοστούν σε όλες τις απαιτήσεις μεγέθους και 
ζήτησης ισχύος, επομένως είναι εύκολα επεκτάσιμα.

∑ Μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν παράλληλα με άλλα συστήματα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνοντας την αξιοπιστία των 
συστημάτων.

∑ Μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και αξιόπιστα χωρίς την παρουσία 
κάποιου χειριστή παρουσιάζοντας τα υψηλότερα ποσοστά αξιοπιστίας από τις 
μονάδες ΑΠΕ.

∑ Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη 
λεγόμενη «διεσπαρμένη παραγωγή ενέργειας»

∑ Δεν έχουν κινούμενα μέρη και παράγουν ισχύ αθόρυβα.

Τέλος, τα φωτοβολταϊκά συστήματα παρουσιάζουν και κάποια μειονεκτήματα τα 
οποία είναι τα εξής:

∑ Εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες, ενώ η έξοδός τους 
μεταβάλλεται σημαντικά με τη νέφωση.

∑ Απαιτούν σημαντική έκταση γης για την εγκατάστασή τους.
∑ Η παραγωγή τους μηδενίζεται τις βραδινές ώρες.
∑ Έχουν υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης.
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3.4 Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα

Στην χώρα μας ο πιο ευρέως διαδεδομένος τρόπος αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας 
είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη, μετά 
τη Γερμανία, σε συνολική εγκατεστημένη επιφάνεια ηλιοσυλλεκτών. Περίπου το 
30% των νοικοκυριών χρησιμοποιούν ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
μέχρι και το 2006 δεν είχε αξιοποιηθεί σημαντικά στην χώρα μας. Μια τέτοια 
ανάπτυξη ήταν σαφώς απογοητευτική, δεδομένου του εξαιρετικού ηλιακού 
δυναμικού που διαθέτει η Ελλάδα.

Ωστόσο, τα τελευταία πέντε χρόνια παρατηρείται μια πολύ μεγάλη αλλαγή 
στο κλάδο της Φ/Β τεχνολογίας. Παρατηρείται μια αύξηση στο ενδιαφέρον τόσο για 
τα φωτοβολταϊκά συστήματα όσο και η επιθυμία αύξησης της εγκατεστημένης 
ισχύος τους. Συγκεκριμένα, το 2010 τα φωτοβολταϊκά συστήματα τετραπλασίασαν 
την διείσδυσή τους στο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας, ξεκινώντας από 55 MW 
στα τέλη του 2009, και καταλήγοντας στα 205.4MW εγκατεστημένης ισχύος στο
τέλος του 2010. Η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των φωτοβολταϊκών πρόκειται 
να συνεχιστεί και στο μέλλον με αντίστοιχους ρυθμούς.

Σχήμα 3.4: Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών
(Πηγή: eunice-group.com/)
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Στην Ελλάδα, παρατηρείται σημαντική πρόοδος στον κλάδο των ενεργητικών 
ηλιακών συστημάτων. Υπάρχουν σημαντικές χαρακτηριστικές καινοτομικές 
εγκαταστάσεις, όπως, είναι το ηλιακό χωριό στην Πεύκη που κατασκευάστηκε το 
1988 και αποτελεί τη μεγαλύτερη από τις πιλοτικές εφαρμογές μαζικής χρήσης 
ενεργητικών και άλλων ηλιακών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί στην χώρα μας. 
Τα ηλιακά συστήματα που εγκαταστάθηκαν στο ηλιακό χωριό λειτουργούν εδώ και
μια δεκαετία, εξοικονομώντας σημαντικά ποσά συμβατικών καυσίμων και 
εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στους καταναλωτές τους. 
Αποδεικνύεται ότι είναι δυνατή μια αποτελεσματική και ταυτόχρονα οικονομικά 
βιώσιμη χρήση των ηλιακών συστημάτων αυτών στην Ελλάδα. 

Σήμερα, στην Ελλάδα υπάρχουν σε λειτουργία μερικές εκατοντάδες κτίρια τα 
οποία μπορούν και αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια με ηλιακά παθητικά συστήματα 
για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Σύμφωνα με στατιστικά, ο κτιριακός 
τομέας είναι υπεύθυνος περίπου για το 40% της καταναλισκόμενης ενέργειας σε 
εθνικό επίπεδο. Συνεπώς, τα παθητικά ηλιακά συστήματα μπορούν να έχουν 
σημαντική συμμετοχή στη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων των κτιρίων τόσο γι 
την θέρμανση όσο και για την ψύξη. (Μπούρης , 2010)



30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του 
ανέμου και η οποία ονομάζεται αιολική, γιατί στην ελληνική μυθολογία ο Αίολος 
ήταν ο θεός του ανέμου. 

Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την κινητική ενέργεια που 
παρέχει ο άνεμος. Το πρώτο μεταφορικό μέσο χωρίς μυϊκή δύναμη ήταν τα 
ιστιοφόρα. Ο ανεμόμυλος είναι μια διάταξη που χρησιμοποιεί ως κινητήρια δύναμη 
την κινητική ενέργεια του άνεμου (αιολική ενέργεια). Με την χρήση τους οι αγρότες 
άλεθαν το σιτάρι αποστράγγιζαν ή άρδευαν τις καλλιέργειές τους. Γύρω στο 1700, η 
προ-βιομηχανοποιημένη Αγγλία διέθετε περισσότερες από 10.000 αιολικές μηχανές, 
αλλά η αιολική ενέργεια παραμελήθηκε προς χάριν της εποχής του ατμού και του 
κάρβουνου. Παρέμεινε παραγκωνισμένη έως την ενεργειακή κρίση του 1973 η οποία 
έδωσε το έναυσμα για νέες έρευνες στην εμπορική εκμετάλλευση της αιολικής 
ενέργειας. 

Ο πρώτος ανεμόμυλος σχεδιάστηκε από τον Ήρωνα τον 1o μετά Χριστό 
αιώνα. Αποτελούνταν από ένα οριζόντιο άξονα περιστροφής και είχε τέσσερα 
πτερύγια. Με την ανάπτυξη των νέων πηγών ενέργειας, οι άνθρωποι σταμάτησαν να 
χρησιμοποιούν τους ανεμόμυλους. Ωστόσο ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης, 
οι μηχανικοί χρησιμοποιούσαν όλο και περισσότερο νέες τεχνολογίες και νέα υλικά, 
αξιοποιώντας έτσι και πάλι την ενέργεια των ανέμων, με νέα είδη ανεμόμυλων. 
Τελικώς, η εξέλιξη αυτή του ανεμόμυλου οδήγησε στην σημερινή Ανεμογεννήτρια, η 
οποία μετατρέπει την μηχανική ενέργεια που λαμβάνει από τον άνεμο, σε ηλεκτρική 
ενέργεια. 

4.1 Γενικά για την αιολική ενέργεια 

Η αιολική ενέργεια έχει μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σύγκριση με τα 
εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα. Τα 
οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι
πολύ σημαντικά.

Σήμερα, η αιολική ενέργεια που παράγεται από τον άνεμο αποτελεί την
οικονομικότερη μορφή ενέργειας σε σχέση με τους σταθμούς που λειτουργούν με 
κάρβουνο ή πυρηνικά ενώ η τεχνολογική πρόοδος των αιολικών πάρκων οδηγεί την 
αιολική ενέργεια σε άμεσο ανταγωνιστικό κόστος. Ήδη η αιολική ενέργεια παράγει 
παγκοσμίως 17.000 MW, μέγεθος ικανό να καλύψει την ηλεκτρική ενέργεια που 
απαιτούν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Ο άνεμος είναι μια από τις πλέον άφθονες πηγές ενέργειας του πλανήτη μας 
και το πιο σημαντικό είναι ότι παρέχεται δωρεάν. Σήμερα μπορούμε εύκολα να 
μετατρέψουμε την αιολική ενέργεια σε κινητική και, στη συνέχεια, σε ηλεκτρική με 
την βοήθεια των ανεμογεννητριών. Επομένως, η χρήση της αιολικής ενέργειας
αποτελεί μια ελκυστική λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. 

Πολλές χώρες στον κόσμο με προηγμένη τεχνολογία όπως είναι οι Δανία,
ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, και άλλες έχουν την ικανότητα να κατασκευάζουν 



31

μεγάλες αιολικές μηχανές, με δυνατότητα ηλεκτρικής παραγωγής πολλών MW. Η
παραγωγή από εγκατεστημένη ισχύς 100MW είναι ικανή να κάνει ανταγωνιστική την 
τιμή της kWh σε σύγκριση με την ενέργεια που παράγεται από τους μεγάλους 
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς. Για παράδειγμα, στην Γαλλία υπολογίστηκε ότι 2000
τέτοιες μηχανές θα μπορούν να προμηθεύουν το 10% του καταναλισκόμενου 
ηλεκτρικού ρεύματος της χώρας. 

Έχει υπολογιστεί ότι το συνολικό δυναμικό της αιολικής ενέργειας καλύπτει 
κατά αρκετές εκατοντάδες φορές τις ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη μας. Η 
ενέργεια αυτή, με μια πλήρη και ικανή εκμετάλλευση, είναι ικανή να παράγει 100 
GWh το χρόνο. 

Το υδροηλεκτρικό δυναμικό, με την χρήση αιολικής ενέργειας, μπορεί όχι 
μόνο να εξοικονομηθεί άλλα και να αναπαραχθεί με την άντληση του νερού, όταν 
υπάρχει περίσσεια αιολικής ενέργειας κατά τις ώρες χαμηλής κατανάλωσης. Ένα
τέτοιο μεικτό αντλητικό υδροηλεκτρικό/αιολικό πάρκο μπορεί να παράγει κάθε χρόνο 
πολύ περισσότερη ενέργεια από το υδροηλεκτρικό πάρκο, με ανταγωνιστικό κόστος. 
Τα αντλητικά υδροηλεκτρικά έργα που υπάρχουν ήδη στο υπάρχων διασυνδεδεμένο 
δίκτυο, μπορούν να θεωρηθούν έτοιμες αποθήκες αιολικής ενέργειας για μεγάλα 
συγκροτήματα αιολικών μηχανών. 

Η μετατροπή της κινητικής ενέργειας του ανέμου σε μηχανική και μετά σε 
ηλεκτρική, απαιτούν εγκαταστάσεις μεγάλων διαστάσεων σε σχέση με την 
παραγόμενη ενέργεια. Από παρατηρήσεις και μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί
έχει βρεθεί ότι τη μεγαλύτερη ταχύτητα και διάρκεια την έχει ο άνεμος στα παράλια, 
σε υψηλά οροπέδια ή λόφους. Η ιδανικότερη όμως τοποθεσία για την εγκατάσταση 
ενός αιολικού πάρκου είναι κοντά στη θάλασσα, ή ακόμα και ανοιχτά στο θαλάσσιο 
πέλαγος. Η θαλάσσια αύρα, και κυρίως στον ελληνικό χώρο, χαρακτηρίζεται ως η 
πλέον ικανή και συνεχής για την ικανοποιητική ανεμοκίνηση των ανεμογεννητριών. 

Η αιολική ενέργεια κατέχει μια σημαντική θέση στον πίνακα των ήπιων 
μορφών ενέργειας μεταξύ των άλλων πηγών ενέργειας, και για πολλούς ειδικούς και 
επιστήμονες καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως η πλέον αποδοτική μορφή ενέργειας,
καθώς αποτελεί μια συμφέρουσα πηγή, με μηχανικό εξοπλισμό πολύ προσιτό, 
κατέχει την κατασκευαστική ευελιξία, με διατάξεις με μεγάλη ποικιλία σχεδιασμού 
ως προς την αποδιδόμενη ισχύ, και με δυνατότητα εύκολης επιδιόρθωσης.
(Ριτσέσκα, 2010)

4.2 Λειτουργικά στοιχεία ανεμογεννητριών

Η λειτουργία μιας ανεμογεννήτριας (Α/Γ) βασίζεται σε δύο συστήματα μετατροπής
της ηλεκτρικής ενέργειας:
¸ Στο μηχανικό σύστημα, το οποίο μετατρέπει την κινητική ενέργεια του 

ανέμου σε μηχανική ροπή στον ρότορα, και
¸ Στο ηλεκτρικό σύστημα, στο οποίο η γεννήτρια μετατρέπει τη μηχανική ροπή 

του ρότορα σε ηλεκτρική ενέργεια.
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται μερικά τυπικά μεγέθη των σύγχρονων 
εμπορικών ανεμογεννητριών. (Γκίκα, 2008)

Σχήμα 4.1: Τυπικά μεγέθη σύγχρονων εμπορικών Α/Γ
(Πηγή: http://www.wind-power-generators.org)

4.3 Κατηγορίες ανεμογεννητριών

Οι βασικοί τύποι των ανεμογεννητριών είναι γεννήτριες:
¸ είτε μεταβλητών στροφών, οι οποίες συνδέονται στο δίκτυο μέσω ενός 

μετατροπέα ηλεκτρονικών ισχύος AC/DC/AC, όπου ο ρυθμός περιστροφής 
τους μεταβάλλεται ανάλογα με τη ταχύτητα του ανέμου. Συνήθως οι 
ανεμογεννήτριες αυτού του είδους χρησιμοποιούν τον έλεγχο της γωνίας 
βήματος των πτερυγίων για τον περιορισμό της ισχύος στις υψηλές ταχύτητες 
του ανέμου. Με τη λειτουργία των μεταβλητών στροφών η ταχύτητα 
περιστροφής της γεννήτριας μπορεί να προσαρμόζεται στην εκάστοτε
ταχύτητα του ανέμου.

¸ είτε σταθερών στροφών, οι οποίες συνδέονται απευθείας στο δίκτυο και η 
ταχύτητα περιστροφής τους δεν εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέμου, 
αλλά από τη συχνότητα του δικτύου. Έτσι λειτουργούν σε ένα στενό εύρος 
ταχύτητας περιστροφής λίγο πάνω από τη σύγχρονη ταχύτητα. Εξαιτίας των 
σταθερών στροφών, οι ανεμογεννήτριες αυτές δεν εκμεταλλεύονται με τον 
βέλτιστο τρόπο την αεροδυναμική ροπή, με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλότερη 
απόδοση σε σχέση με τις γεννήτριες μεταβλητών στροφών.

Οι ανεμογεννήτριες μεταβλητών στροφών έχουν αντικαταστήσει τις ανεμογεννήτριες
σταθερών στροφών εξαιτίας της καταπόνησης των μηχανικών μερών, της χαμηλής
ποιότητας ισχύος εξόδου και του χαμηλού αεροδυναμικού συντελεστή ισχύος. Οι 
ανεμογεννήτριες μεταβλητών στροφών μπορούν να ελεγχθούν κατάλληλα ώστε να 
λειτουργούν με υψηλό αεροδυναμικό συντελεστή ισχύος σε ένα μεγάλο εύρος 
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ταχυτήτων του ανέμου, ώστε να έχουν μειωμένο αεροδυναμικό θόρυβο και να 
μειώνουν την καταπόνηση των μηχανικών μερών της ανεμογεννήτριας.

Οι ανεμογεννήτριες διακρίνονται σε μικρές, μεσαίες ή μεγάλες ανάλογα με 
την ισχύ που αποδίδουν και τη διάμετρο του ρότορα. Ενδεικτικά στοιχεία κατηγοριών 
ανεμογεννητριών παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα που ακολουθεί.

Σχήμα 4.2: Ενδεικτικά στοιχεία κατηγοριών ανεμογεννητριών
(Πηγή: http://www.wind-power-generators.org)

Οι ανεμογεννήτριες ανάλογα με τον προσανατολισμό τους ως προς την ροή του
ανέμου ταξινομούνται σε δύο βασικές κατηγορίες:

∑ σε ανεμογεννήτριες με κατακόρυφο άξονα, ο οποίος παραμένει σταθερός και 
είναι κάθετος προς την επιφάνεια του εδάφους και στη διεύθυνση του ανέμου

∑ σε ανεμογεννήτριες με οριζόντιο άξονα, των οποίων ο δρομέας είναι τύπου 
έλικας και στις οποίες ο άξονας μπορεί να περιστρέφεται, ώστε να βρίσκεται 
παράλληλα προς τον άνεμο

Οι ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα έχουν το πλεονέκτημα ότι το κιβώτιο 
ταχυτήτων, η γεννήτρια και άλλα μέρη της ανεμογεννήτριας τοποθετούνται στο 
έδαφος και έτσι δεν απαιτείται η κατασκευή του πύργου στήριξης. Επιπλέον δεν 
απαιτείται και κάποιο σύστημα προσανατολισμού. Ωστόσο, οι ανεμογεννήτριες
κατακόρυφου άξονα έχουν κάποια πρακτικά μειονεκτήματα που επικεντρώνονται στο 
γεγονός ότι το κάτω μέρος του δρομέα βρίσκεται πολύ κοντά στο έδαφος όπου και 
επικρατούν χαμηλές ταχύτητες ανέμου, με αποτέλεσμα να έχουν μέτρια συνολική 
απόδοση. Επίσης, ο δρομέας δεν αναπτύσσει ροπή εκκίνησης, απαιτείται σχετικά 
μεγάλη επιφάνεια λόγω των καλωδίων στήριξης και συναντώνται δυσκολίες κατά την 
διάρκεια της μηχανικής συντήρησης. Σήμερα, στην παγκόσμια αγορά έχουν 
επικρατήσει οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα  δύο ή τριών πτερυγίων. 

Μια τυπική ανεμογεννήτρια οριζοντίου άξονα αποτελείται από τα εξής μέρη:
¸ το σύστημα προσανατολισμού, όπου αναγκάζει συνεχώς τον άξονα 

περιστροφής του δρομέα να βρίσκεται παράλληλα με τη διεύθυνση του 
ανέμου.

¸ τον πύργο, ο οποίος στηρίζει όλη την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση. Ο
πύργος είναι συνήθως σωληνωτός ή δικτυωτός και σπάνια από οπλισμένο 
σκυρόδεμα.

¸ το δρομέα, που αποτελείται από δύο ή τρία πτερύγια. Τα πτερύγια
τοποθετούνται πάνω σε μια πλήμνη είτε σταθερά, είτε με τη δυνατότητα να 
περιστρέφονται γύρω από το διαμήκη άξονα τους μεταβάλλοντας έτσι το 
βήμα.



34

¸ το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, που αποτελείται από τον κύριο άξονα, τα
έδρανα του και το κιβώτιο πολλαπλασιασμού στροφών, το οποίο προσαρμόζει 
την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα στη σύγχρονη ταχύτητα της 
ηλεκτρογεννήτριας. Η ταχύτητα περιστροφής παραμένει σταθερή κατά την
διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της μηχανής.

¸ την ηλεκτρική γεννήτρια, επαγωγική ή σύγχρονη, αποτελούμενη από 4 ή 6 
πόλους και η οποία συνδέεται με την έξοδο του πολλαπλασιαστή μέσω ενός 
ελαστικού ή υδραυλικού συνδέσμου και μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε 
ηλεκτρική. Συνήθως βρίσκεται πάνω στον πύργο της ανεμογεννήτριας. Τέλος, 
υπάρχει και το σύστημα πέδης το οποίο είναι ένα συνηθισμένο δισκόφρενο 
που τοποθετείται στον κύριο άξονα ή στον άξονα της γεννήτριας.

¸ το σύστημα ελέγχου, το οποίο είναι τοποθετημένο στη βάση του πύργου. Το 
σύστημα ελέγχου συντονίζει, παρακολουθεί, και ελέγχει όλες τις λειτουργίες 
της ανεμογεννήτριας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία της.

(Πηγή: Κέντρο ανανεώσιμων πηγών http://www.cres.gr/kape/)
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Σχήμα 4.3: Βασικά τμήματα μιας Α/Γ οριζόντιου άξονα
(Πηγή: Κέντρο ανανεώσιμων πηγών http://www.cres.gr/kape/)

Οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα, σύμφωνα με τον αριθμό των πτερυγίων του 
δρομέα τους, διακρίνονται σε μονόπτερες, δίπτερες, τρίπτερες, κτλ. Η πλειοψηφία 
των ανεμογεννητριών που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροπαραγωγή έχουν συνήθως
τρία πτερύγια. Οι συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες είναι πιο σταθερές καθώς το 
αεροδυναμικό φορτίο είναι σχετικά ομοιόμορφο.

Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να διακριθούν και από τον τύπο της γεννήτριας 
με τον οποίο είναι εφοδιασμένες αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται 
στο δίκτυο. Συνεπώς, προκύπτουν οι παρακάτω επικρατέστερες διαμορφώσεις:

∑ Ασύγχρονη γεννήτρια μεταβλητών στροφών διπλής τροφοδότησης
∑ Ασύγχρονη γεννήτρια κλωβού, σταθερών στροφών απευθείας συνδεδεμένη 

στο δίκτυο
∑ Ασύγχρονη γεννήτρια τυλιγμένου δρομέα, μεταβλητών στροφών, μεταβλητής

αντίστασης απευθείας συνδεδεμένη στο δίκτυο
∑ Σύγχρονη γεννήτρια μεταβλητών στροφών με τύλιγμα διεγέρσεως ή μόνιμο

μαγνήτη και μετατροπέας ΕΡ/ΣΡ/ΕΡ στο στάτη για σύνδεση στο δίκτυο 
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Επίσης, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιούνται, οι ανεμογεννήτριες 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής:
¸ Συνδεδεμένες με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού. Στην περίπτωση αυτή η 

παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο. Δεν απαιτείται η αποθήκευση της 
ενέργειας σε κάποιες μπαταρίες, απαιτείται όμως η εγκατάσταση ενός 
μετατροπέα. 

¸ Αυτόνομες, οι οποίες είναι οι μη συνδεδεμένες με το δίκτυο μεταφοράς 
ηλεκτρισμού. Είναι ιδανικές, για εξοχικές κατοικίες οι οποίες είναι 
απομακρυσμένες από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτήν 
όμως την περίπτωση απαιτούνται μπαταρίες για την αποθήκευση της 
ενέργειας καθώς και εγκατάσταση ενός μετατροπέα συνεχούς ρεύματος σε 
εναλλασσόμενο ρεύμα. (Σουσούνης, 2011)

4.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αιολικής ενέργειας

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της αιολικής ενέργειας σε σχέση με τις άλλες
συμβατικές μορφές είναι τα εξής:
¸ Κοινωνικά
¸ Συντελεί στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας
¸ Ενεργειακά
¸ Η αιολική ενέργεια συνεισφέρει σημαντικά στην ηλεκτροπαραγωγή, σε

τοπικό και διεθνές επίπεδο
¸ Εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών
¸ Περιβαλλοντικά
¸ Είναι ιδιαίτερα φιλική στο περιβάλλον
¸ Οι επιδράσεις στη πανίδα είναι πρακτικώς αμελητέες
¸ Είναι ανανεώσιμη και επομένως ανεξάντλητη
¸ Έχει ελάχιστες απαιτήσεις γης
¸ Οικονομικά
¸ Έχει χαμηλό λειτουργικό κόστος
¸ Τα συστήματα παραγωγής ενέργειας έχουν μικρές απώλειες
¸ Είναι ανεξάρτητη από κεντρικά δίκτυα διανομής

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα τα οποία εντοπίζονται στα εξής 
σημεία:
¸ Στη διακύμανση που παρουσιάζει ως προς την απόδοση ισχύος, η οποία 

οφείλεται στη μεταβαλλόμενη κατά τη διάρκεια του έτους ένταση του ανέμου.
¸ Στο σχετικά υψηλό κόστος έρευνας και εγκατάστασης των αιολικών 

συστημάτων.
¸ Στη χαμηλή πυκνότητα που παρουσιάζει ως μορφή ενέργειας, με συνέπεια να

απαιτούνται πολλές ανεμογεννήτριες για την παραγωγή αξιόλογης ισχύος.
¸ Στο χρόνο που απαιτείται για την έρευνα και τη χαρτογράφηση του αιολικού

δυναμικού μεγάλων περιοχών, ώστε να εντοπιστούν τα ευνοϊκά σημεία.
¸ Στις επιπτώσεις που έχουν για το περιβάλλον, οι οποίες όμως συγκρινόμενες 

με τις αντίστοιχες των συμβατικών πηγών ενέργειας θεωρούνται 
δευτερεύουσας σημασίας.
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Ως πλεονεκτήματα της αιολικής ενέργειας σε σχέση με τις άλλες μορφές ΑΠΕ είναι
τα εξής:
¸ Το πλούσιο εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό
¸ Οι οικονομίες κλίμακας, όταν κατασκευάζονται αιολικά πάρκα με σημαντικό

αριθμό ανεμογεννητριών
¸ Το συνεχώς μειούμενο κόστος κατασκευής των ανεμογεννητριών

Παράλληλα ως μειονεκτήματά της σε σχέση με τις άλλες μορφές ΑΠΕ εντοπίζονται 
τα εξής:
¸ Στο θόρυβο από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών
¸ Στις σπάνιες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
¸ Στην άμεση εξάρτηση από την ύπαρξη ικανοποιητικών ταχυτήτων ανέμου

(Τσούτσος, 2006)

4.5 Αξιοποίηση αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα

Στην χώρα μας, οι προσπάθειες για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας 
με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 80 από 
τη ΔΕΗ, οπότε και εγκαταστάθηκε το 1982 το πρώτο αιολικό πάρκο στην Κύθνο ενώ
στα μέσα της δεκαετίας του 1990 δόθηκε μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της αιολικής 
ενέργειας με τη διευκόλυνση επενδύσεων από τους ιδιώτες. Από τότε έως σήμερα
δεκάδες αιολικά πάρκα έχουν εγκατασταθεί σε περιοχές όπως στη Χίο, στη Σάμο, στη 
Άνδρο, στην Εύβοια, στην Λήμνο, στην Κρήτη και στην Λέσβο.

Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, αντιμετωπίζει δυστυχώς 
αρκετά προβλήματα. Παρά τη σημαντική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος που 
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, είναι κοινά αποδεκτό ότι η αύξηση αυτή είναι 
πολύ μικρή σε σύγκριση με το πλούσιο αιολικό δυναμικό της χώρας μας. Λόγω της 
έλλειψης διασύνδεσης με το δίκτυο του συστήματος των νησιών του Αιγαίου οι 
οποίες είναι και οι πλέον αποδοτικές περιοχές με μέση ταχύτητα ανέμου που αγγίζει 
τα 9m/sec, αποτελεί μια μεγάλη δυσκολία για μια πλήρη εκμετάλλευση του 
δυναμικού αυτού. Η έντονη εποχικότητα, που αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της 
αιολικής ενέργειας, περιορίζει τη διαθεσιμότητα και αυξάνει το κόστος παραγωγής 
της kWh. Η εγκατεστημένη ισχύς της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα παρουσιάζεται 
στο σχήμα 4.5  που ακολουθεί.
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Σχήμα 4.4: Μέση ετήσια αιολική ταχύτητα στην Ελλάδα
(Πηγή: http://www.eunice-group.com)

Από το παραπάνω σχήμα παρατηρούμε ότι οι πιο ευνοημένες περιοχές στην Ελλάδα 
βρίσκονται στο Αιγαίο, κυρίως στην περιοχή των Κυκλάδων, της Κρήτης (βόρειο 
τμήμα του νησιού) στην Ανατολική και Νοτιανατολική Πελοπόννησο την Εύβοια και 
την Ανατολική Θράκη.
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Σχήμα 4.5: Εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα
(Πηγή: http://www.eunice-group.com)

Η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και τεράστιο πλήθος νησιών
στο ενεργητικό της. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κυρίως στις νησιωτικές και 
παράλιες περιοχές βοηθούν και προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της 
αιολικής ενέργειας στη χώρα μας. Το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό εκτιμάται ότι 
αντιπροσωπεύει το 13,6% του συνόλου των ηλεκτρικών αναγκών της Ελλάδος. Αν 
και το δυναμικό αυτό παραμένει ως επί το πλείστων αναξιοποίητο, ενέργειες για την 
ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχουν ξεκινήσει σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο 
γεγονός αυτό έχει συμβάλλει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο αφορά τις 
Α.Π.Ε., η οποία ενθαρρύνει και επιδοτεί τέτοιες επενδύσεις που αφορούν τις ήπιες 
μορφές ενέργειας. Εσωτερικά, ο αναπτυξιακός νόμος 3299/04, σε συνδυασμό με το 
νόμο για της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3486/06, παρέχει ισχυρότατα κίνητρα 
ακόμα και για επενδύσεις μικρής κλίμακας που αφορούν την αιολική ενέργεια.

Οι μελλοντικές προοπτικές για την ελληνική αγορά αιολικής ενέργειας είναι 
ιδιαίτερα θετικές, καθώς η κατασκευή των ανεμογεννητριών αποτελεί ένα 
αντικείμενο τεχνολογικά και οικονομικά προσιτό στις μεγάλες βιομηχανίες μας. 
Επίσης, το αιολικό δυναμικό, δηλαδή η μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου, σε πολλά 
σημεία της χώρας μας βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και αν το εκμεταλλευτούμε σωστά μπορεί να βελτιώσει 
σημαντικά το ενεργειακό μας ισοζύγιο. Στα νησιά του Αιγαίου το αιολικό δυναμικό
παρουσιάζει μια μέση ετησίως τιμή, από 7 έως 11 m/s, το οποίο υπερκαλύπτει την
αποδοτική ταχύτητα ανέμου για τις ανεμογεννήτριες και τις απαιτήσεις σε ηλεκτρική 
ενέργεια των νησιών αυτών. Συνεπώς, ο νησιωτικός χώρος της Ελλάδος αποτελεί ένα
ιδανικό πεδίο εφαρμογής της τεχνολογίας των αιολικών συστημάτων. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις υπάρχει η δυνατότητα για εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών μονάδων
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συνολικής ισχύος 3.000MW τόσο στην ενδοχώρα, για άμεση ενίσχυση και βελτίωση
του διασυνδεδεμένου δικτύου της χώρας, όσο και στο νησιωτικό σύμπλεγμα, με 
δυνατότητα να καλυφθεί το 25-35% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Οι πιο ευνοημένες, από πλευράς αιολικού δυναμικού, περιοχές στην Ελλάδα 
βρίσκονται στο Αιγαίο, και κυρίως στην περιοχή της Κρήτης (βόρειο τμήμα του 
νησιού), στις Κυκλάδες, στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο την 
Εύβοια και την Ανατολική Θράκη. Το σημαντικότερο πρόβλημα των νησιών είναι η 
μη ύπαρξη διασύνδεσης με το εθνικό δίκτυο, ώστε να υπάρχει απορρόφηση της 
παραγόμενης ενέργειας κατά την εποχή χαμηλής ζήτησης. Ωστόσο, περιοχές με 
αιολικό ενδιαφέρον όμως υπάρχουν και στη λοφώδη παράκτια ζώνη της Δυτικής 
Ελλάδας αλλά και σε αρκετά βουνά.

Σχήμα 4.6: Βαρομετρικός χάρτης Ευρώπης
(Πηγή: Τσούτσος, 2008)

Είναι σημαντικό στην χώρα μας να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα παράκτια και 
θαλάσσια αιολικά πάρκα. Αντίθετα, στη θάλασσα πνέουν εντονότεροι άνεμοι και η 
παραγόμενη ενέργεια μεταβάλλεται ανάλογα με τον κύβο της ταχύτητας του ανέμου. 
Εκτιμάται ότι κάθε θαλάσσια ανεμογεννήτρια μπορεί να παράγει αρκετή ενέργεια 
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μέσα σε έναν χρόνο, ώστε να καλύψει τις ανάγκες περίπου 1.500 νοικοκυριών, ενώ 
ταυτόχρονα μπορεί και περιορίζει κατά 35.000 τόνους την παραγωγή του διοξειδίου 
του άνθρακα. Αν σε όλα αυτά συνυπολογιστεί και ο χρόνος ζωής της, που στη 
θάλασσα είναι μεγαλύτερος κατά 25 χρόνια, προκύπτει πόση μεγάλη σημασία 
αποτελεί η εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στη Λήμνο έδωσε την άδεια για τη 
κατασκευή του τρίτου μεγαλύτερου θαλάσσιου αιολικού πάρκου στον κόσμο, 
αποτελούμενο από 81 ανεμογεννήτριες με συνολική ισχύ 498,15 MW. Πρόκειται για 
μια πολύ μεγάλη επένδυση συνολικού ύψους 2 δις ευρώ. Το έργο θα εγκατασταθεί
στα βορειοανατολικά της Λήμνου σε απόσταση άνω των 2 km από την ακτή 
προκειμένου να μην προκαλεί οπτική όχληση. Με βάση την ισχύ του έργου 
κατατάσσεται στην 3η θέση παγκοσμίως, ανάμεσα στα υπό κατασκευή offshore 
πάρκα. Τα δύο πρώτα πάρκα βρίσκονται στη Μ. Βρετανία, (London Array και το 
Greater Gabbard) με 630 και 504 MW αντίστοιχα, ενώ το τέταρτο, με ισχύ 400 MW, 
βρίσκεται στη Γερμανία κοντά στο νησί Μπόρκουμ. Η συγκεκριμένη περιοχή που 
επιλέκτηκε θεωρείται από τα πιο κατάλληλα σημεία του Αιγαίου, καθώς έχει καλό 
ανεμολογικό δυναμικό και είναι ρηχή, δηλαδή όσο αυξάνεται το βάθος τόσο 
αυξάνεται γεωμετρικά και το κόστος για ένα υπεράκτιο πάρκο. Η σύνδεση θα 
επιτευχθεί μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους περίπου 120 χιλιομέτρων μέχρι τα 
παράλια του Νομού Ξάνθης, και στην συνεχεία με υπόγειο καλώδιο θα ενωθεί με το 
εθνικό σύστημα ηλεκτρισμού της υπόλοιπης χώρας. 

Στην δέκατη θέση της κατάταξης, βάσει των νέων εγκαταστάσεων αιολικών, 
μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ βρέθηκε το 2011 η Ελλάδα με τα 311 MW νέων 
πάρκων που έχουν ήδη ξεκινήσει την λειτουργία τους. Συνολικά 311,1MW πάρκων 
προστέθηκαν στη ελληνική αγορά των αιολικών το 2011, ενώ η καθαρή αύξηση της 
ισχύος ήταν 306,1 MW, καθώς απεγκαταστάθηκαν περίπου πάρκα ισχύος 5,1 MW. 
Στην αγορά των αιολικών παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση κατά 23,18%, 
φτάνοντας τα 1.626,5 MW. Από αυτά στο διασυνδεδεμένο σύστημα βρίσκονται 
1.356,9 MW ενώ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά 269,6 MW. Εκτός από τα 1.626,5
MW, ήδη έχουν ξεκινήσει την αδειοδοτική και κατασκευαστική διαδικασία για
επιπλέον αιολικά πάρκα πρόσθετης συνολικής ισχύος 145 MW που αναμένεται να 
τεθούν σε λειτουργία έως το 2012.

Σύμφωνα με την οδηγία 2009/28, για την Ελλάδα ο δεσμευτικός στόχος για τη 
διείσδυση των ΑΠΕ καθορίσθηκε σε 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 
2020. Σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η ελληνική νομοθεσία έθεσε
υψηλότερους στόχους για το ελληνικό ενεργειακό σύστημα το 2020, οι οποίοι είναι οι
εξής:

∑ Συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην 
ακαθάριστη κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 40%.

∑ Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση
ενέργειας στις μεταφορές κατά 20%.

∑ Συμμετοχή στην ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ στη ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας κατά 20%.

∑ Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση
ενέργειας για θέρμανση και ψύξη κατά 10%. Ειδικά για την αιολική ενέργεια 
οι ανωτέρω στόχοι μεταφράζονται σε συνολική εγκατάσταση περίπου 10.000 
MW το 2020, δηλαδή πολλές φορές περισσότερα από τα περίπου 1.630 MW 
που λειτουργούσαν στο τέλος του 2011
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Ωστόσο, σε πολλά ελληνικά νησιά οι κάτοικοι αντιδρούν στην εγκατάσταση 
αιολικών πάρκων φοβούμενοι μήπως οι ανεμογεννήτριες χαλάσουν την τουριστική 
εικόνα του νησιού. Σε αυτήν την περίπτωση έρχεται να δώσει λύση μια νέα πολλά 
υποσχόμενη τεχνολογία που αναπτύσσεται στην Βόρεια Ευρώπη και ιδιαίτερα στην
Σκανδιναβία και στην Γερμανία., τα ονομαζόμενα «Αιολικά πάρκα off shore» τα 
οποία κατασκευάζονται μέσα στην θάλασσα σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλές 
ταχύτητες άνεμου. Το Αιγαίο πέλαγος προσφέρεται ιδιαίτερα για μια τέτοια χρήση 
και υπολογίζεται ότι ένα θαλάσσιο αιολικό πάρκο μπορεί να παράγει ετησίως μέχρι 
40% περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα από ότι ένα ηπειρωτικό αιολικό πάρκο. Το 
μέλλον της αιολικής ενέργειας φαίνεται να βρίσκεται στα θαλάσσια αιολικά πάρκα. 
(Τσούτσος, 2006)

4.6 Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα

Η Ελλάδα στην Αιολική Ενέργεια βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο, με μεγάλο 
αριθμό ανεμογεννητριών και μεγάλη συνολική εγκατεστημένη ισχύς. Οι δυνατότητες 
της αιολικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια κάθε άλλο παρά κορεσμένες είναι, 
με τις προοπτικές και τις εκτιμήσεις για τα επόμενα χρόνια να είναι αρκετά 
ενθαρρυντικές σύμφωνα με την ανοδική τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. 
Από το 1998 και μετά οι ρυθμοί ανάπτυξης στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας είναι 
αρκετά υψηλοί οι οποίοι δεν κλονίστηκαν αρκετά, κατά το ξέσπασμα και τα πρώτα 
χρόνια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ξέσμπασε. (HWEA Wind Energy 
Statistics)

Το αιολικό δυναμικό της Ελλάδας είναι αρκετά αξιόλογο, έχοντας σε αρκετές 
περιοχές της επικράτειας μέσες ταχύτητες ανέμου που είναι οικονομικά 
αξιοποιήσιμες. Οι μέγιστες τιμές στην ταχύτητα του ανέμου, είναι αυτές που είναι 
μεγαλύτερες των 10 μέτρων το δευτερόλεπτο, και οι οποίες βρίσκονται στην Σκύρο, 
στην Άνδρο, στο νότιο άκρο της Εύβοιας, στον Νομό Λακωνίας, στην Αμοργό, στην 
δυτική Σάμο, στην νοτιοδυτική Ρόδο, την ανατολική Κρήτη και στην Κάρπαθο. Τιμές 
9 με 10 m/s, βρίσκονται σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, στην νότια Εύβοια, στην 
Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά, στην νότια Αττική και σε διάσπαρτα σημεία της Ελλάδας.

Το συγκεκριμένο δυναμικό έδωσε μέχρι το τέλος του 2012 συνολική 
εγκατεστημένη ισχύ 1.749 MW. Από το 2002, μέχρι και το 2012 η συνολική ισχύς 
της Ελλάδας σχεδόν οχταπλασιάστηκε, όπως ακριβώς συνέβη και με την συνολική 
ισχύ της Ευρώπης σε διαφορετικά όμως μεγέθη. Αυτό το γεγονός, επιβεβαιώνει την 
υψηλή ανάπτυξη του κλάδου σε «Κοινοτικούς» ρυθμούς, και συγκεκριμένα το 2011 
με μια αύξηση της τάξης περίπου του 20% προστέθηκε νέα εγκατεστημένη ισχύς 
μεγαλύτερη των 300 MW, η οποία είναι και η μεγαλύτερη από την συνολική 
εγκατεστημένη ισχύ της Ελλάδας μέχρι και το 2002. Την δεκαετία του 1980, υπήρξε 
η απαρχή της αξιοποίησης της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού από την ΔΕΗ, με το πρώτο αιολικό πάρκο που κατασκευάστηκε το 1982 
στην Κύθνο. (European Wind Energy Association, 2013. Wind in Power: 2012 
European Statistics)

Στον τομέα των Υπεράκτιων Αιολικών πάρκων, η Ελλάδα όπως και οι 
περισσότερες μεσογειακές χώρες, ξεκίνησαν μια αρχική προκαταρκτική χωροθέτηση 
μόλις το 2010. Στην Ελλάδα, από τις δώδεκα περιοχές που προτάθηκαν, μόνο οι οχτώ 
ικανοποίησαν τα κριτήρια επιλογής (αέρας, Δίκτυο, Βάθος, Μέγεθος) οι οποίες είναι 
η Αλεξανδρούπολη, η Θάσος, η Κέρκυρα, η Κύμη, η Λήμνος, η Σαμοθράκη και 
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άλλες. Ο ορίζοντας ανάπτυξης για την πρώτη φάση των έργων στις περιοχές αυτές, 
προσδιορίστηκε για την πενταετία 2012 ως 2017, ωστόσο όμως μέχρι το τέλος του 
2012 κανένα έργο δεν έχει κάνει κάποιο αρχικό βήμα αρχικής υλοποίησης. 
(Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)

Η συνολική ισχύς των 1746 MW ως το τέλος του 2012, κατανεμήθηκε σε 
1461,4 MW στο Διασυνδεμένο Σύστημα και 284,6 MW στα Μη Διασυνδεμένα 
Νησιά. Η αύξηση που σημειώθηκε το 2012 ήταν της τάξης του 6,8% που ήταν 
αρκετά μειωμένη σε σχέση με το 23,5% για το 2011 που αποτέλεσε την χρονιά ρεκόρ 
στην νέα εγκατεστημένη ισχύ για την Ελλάδα. Το 2012 παρά την μεγάλη μείωση του 
ρυθμού ανάπτυξης, η νέα αιολική ισχύς μεταφράζεται σε επενδύσεις ύψους
150.000.000 Ευρώ, με ένα μεγάλο πλήθος έργων να είναι ώριμο για υλοποίηση 
αφήνοντας θετικές προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. (Ελληνική 
Επιστημονική Ένωση Αιολική Ενέργειας, 2012)

Αναλύοντας της συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύ της Ελλάδας στις 
επιμέρους Περιφέρειες της χώρας, γίνεται εμφανές ότι η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας πρωτοστατεί με το μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής. Με συνολική 
εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 100 MW, είναι η Περιφέρειες Πελοποννήσου, 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Κρήτη και η Δυτική Ελλάδα, ενώ αρκετά πιο 
χαμηλά ακολουθούν η Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, 
Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
(HWEA Wind Energy Statistics)

Σχήμα 4.7: Σύνολο εγκατεστημένης αιολικής ισχύς σε Περιφέρειες στην Ελλάδα 
(2012)

(Πηγή: ΕΛΕΤΑΕΝ)



44

Η Στερεά Ελλάδα, αποτελεί την πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα στην παραγωγή 
Αιολικής Ενέργειας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ ως το τέλος του 2012 τα 548 
MW, κατέχει το 31,3% της συνολικής αιολικής ισχύος της χώρας. Οι περιφερειακές 
ενότητες που συνεισφέρουν στην ισχύ αυτή είναι οι νομοί Εύβοιας, Βοιωτίας, 
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, με την πρώτη εξ’ αυτών, να κατέχει το μεγαλύτερο 
μερίδιο της παραγωγής.

Η Εύβοια, πρωτοπόρος για χρόνια της Στερεάς Ελλάδας αλλά και ολόκληρης 
της χώρας στο τομέα της Αιολικής Ενέργειας, αξιοποιεί το εξαιρετικό αιολικό 
δυναμικό στα νοτιοανατολικά κυρίως του νομού αποφέροντας συνολική ισχύ που 
ξεπερνάει ακόμα και τα 210 MW, με δυνατότητες για ακόμα 1.800 MW. Οι υψηλές 
δυνατότητες του νομού, έχουν ως εμπόδιο την μη διαθεσιμότητα ικανών δικτύων 
μεταφοράς της ενέργειας προς ενεργοβόρες τοποθεσίες, με αποτέλεσμα το κορεσμένο 
δίκτυο να περιορίζει την διείσδυση της Αιολικής Ενέργειας.

Στην Εύβοια τα πρωτεία για το έτος 2011, κατέχει ο δήμος Στυρέων με 65,7 
MW ισχύος και το 31% του συνόλου, ενώ ακολουθούν ο δήμος Δυστίων με 54,52 
MW (26%), ο δήμος Μαρμαρίου με 37,08 MW (17%), η κοινότητα Καφηρέως με 
36,6 MW (17%), ο δήμος Ταμυνέων με 10,2 MW (5%) και ο δήμος Καρύστου με 8 
MW (4%). (Καμαριώτης, Σ. Τερζή, Κ. Τζαλαβάρας, Σ,. 2009)

Στον επιχειρηματικό και βιομηχανικό τομέα της Αιολικής Ενέργειας στην 
Ελλάδα, οι πέντε μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι με το μεγαλύτερο μερίδιο 
αιολικής ισχύος ήταν:

¸ η EDF με 298,8 MW (17,1%), 
¸ η Iberdrola Rokas με 250,7 MW (14,4%), 
¸ η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 241,5 MW (13,8%), 
¸ η ENEL Green Power με 200,5 MW (11,5%) 
¸ η ΕΛΛΑΚΤΩΡ με 146,8 MW

Με συνολική ισχύ μικρότερη των 100 MW, ακολουθούν οι εταιρίες: 
¸ PPC Renewables (65 MW), 
¸ Eunice (59,8 MW), 
¸ RF Energy (58 MW), 
¸ Acciona (43,6 MW), 
¸ Babcock & Brown (42 MW), 
¸ Protergia (35,6 MW), 
¸ Enercon (27,5 MW), 
¸ WP IWECO (26,9 MW), 
¸ BCI (24,7 MW), 
¸ Jaspar Energy (22,1 MW), 
¸ Gamesa (21,9MW), 
¸ Iktinos (19,8 MW), 
¸ Envitec (16,1 MW), 
¸ Enteka (15,3MW), 
¸ Attica Venturies (12,4 MW), 
¸ Plastika Kritis (11,9MW), 
¸ WRE (10,2 MW), 
¸ Aerotechniki (10,2 MW), 
¸ Reninvest (10 MW)
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Τέλος, σε επίπεδο κατασκευαστών του κλάδου της Αιολικής Ενέργειας, η δανέζικη 
Vestas έχει προμηθεύσει περίπου το μισό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στην 
Ελλάδα ως σήμερα, με 22% η γερμανική Enercon GmbH, με 11% η γερμανική 
Siemens, την ισπανική Gamesa με 10% και την γερμανική Nordex με 4%. 
Συγκεκριμένα το 2012, τα μερίδια της αγοράς κυμάνθηκαν στο 46,6% για την Vestas, 
στο 38,2% για την Enercon και στο 15,2% για την Gamesa. (Econews, 2013)

4.7 Αιολική Ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπεράστηκε το όριο των 100 GW της εγκατεστημένης 
ισχύος σε αιολική ενέργεια, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας 
(EWEA). Τα 100 GW αιολικής ισχύος μπορούν να παράγουν ετησίως ηλεκτρική 
ενέργεια που καλύπτει την κατανάλωση 57 εκατομμυρίων νοικοκυριών, ποσό που 
αντιστοιχεί με την παραγωγή ενέργειας από 39 πυρηνικούς σταθμούς. Ο ευρωπαϊκός 
κλάδος αιολικής ενέργειας χρειάστηκε 20 περίπου χρόνια για να αγγίξει τα πρώτα 10 
GW και 13 χρόνια για να προστεθούν επιπλέον 90 GW. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαχρονικά βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα στον 
τομέα της παραγωγής Αιολικής Ενέργειας, προσπερνώντας ακόμα και κατά πολύ 
αισιόδοξους στόχους εξέλιξης που η ίδια κατά καιρούς είχε θέσει. Το 2010 η τελική 
πραγματική ισχύς, ήταν υπερδιπλάσια του στόχου, φτάνοντας τα συνολικά 84,6 GW, 
ενώ το 2012 έφτασε τα 106 GW. Παράλληλα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βρίσκονται σε εξίσου υψηλό επίπεδο τεχνολογίας και τεχνογνωσίας πάνω στην 
Αιολική Ενέργεια, έχοντας πολλές εταιρίες που κατατάσσονται στους 10 
μεγαλύτερους κατασκευαστές ανεμογεννητριών παγκοσμίως. (European Wind Energy
Association, 2013)

Οι μέγιστες τιμές, των τάξεων του ανέμου βρίσκονται κατά κύριο λόγω στο 
νότιο τμήμα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου και στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά 
και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντίστοιχα υψηλό δυναμικό εντοπίζεται στα 
δυτικά παράλια της Γαλλίας, στην Ισλανδία, στα σύνορα της Πολωνίας με την Τσεχία 
και την Σλοβακία, στην Σαρδηνία και στην Κορσική, στην Βοσνία κ.α. (Archer, C. L. 
Jacobson, M. Z., 2005)
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Σχήμα 4.8: Αιολικό δυναμικό Ευρώπης, σε κλάσεις ανέμων στα 80 m υψόμετρο
(Πηγή: Christina L. Archer & Mark Z. Jacobson, Stanford University)

Η εξέλιξη της αξιοποίησης της Αιολικής Ενέργειας είναι ταχύτατη, καθότι μέσα σε 
μια δεκαετία από το 2000, η συνολική ισχύς σχεδόν οχταπλασιάστηκε. Ακόμα 
ταχύτερη, είναι η εξέλιξη της Υπεράκτιας Αιολικής Ενέργειας τα τελευταία χρόνια, 
με σχεδόν ενενηνταπλάσια ισχύ κατά το τέλος σε σχέση με την αρχή της δεκαετίας 
του 2000, με το έτος 2012 να φτάνει σχεδόν τα συνολικά 5 GW ισχύος. Όμως μέχρι 
σήμερα, στο συνολικό μερίδιο της συνολικής παραγωγής καλύπτει μόλις το ένα 
εικοστό περίπου της συνολική ισχύος. (European Wind Energy Association, 2013)

Μια οικονομική προβολή της εγκατεστημένης ισχύος σε επενδύσεις, σύμφωνα 
με την Ένωση Ευρωπαϊκής Αιολικής Ενέργειας (EWEA), φτάνει στα λίγο 
περισσότερα των 13 δισ Ευρώ για το 2012, που όμως είναι λιγότερα από τις 
συνολικές επενδύσεις για το 2009. Σε επίπεδο Υπεράκτιας Αιολικής Ενέργειας 
υπολογίζεται ότι στις συνολικά 293 ανεμογεννήτριες που συνδέθηκαν σε 17 Αιολικά 
Πάρκα το 2012, αντικατοπτρίζονται επενδύσεις ύψους από 3.6 δις ως και 4.6 δις 
Ευρώ. Αντιπαραβάλλοντας το ποσοστό των επενδύσεων προς την Υπεράκτια Αιολική 
Ενέργεια, με την συνολική συμμετοχή της στην παραγωγή για το 2012, γίνεται 
αντιληπτό ότι στο εσωτερικό ενός κλάδου ήδη σε άνθηση, υποβόσκει ένας τομέας με 
ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια δίνοντας το στίγμα του μέλλοντος.

Κατ’ επέκταση των επενδύσεων και των πολλών GW εγκατεστημένης ισχύος, 
ο κλάδος της Αιολικής Ενέργειας υπολογίζεται ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απασχολεί άμεσα και έμμεσα γύρω στους 200.000 με 250.000 συνολικά υπαλλήλους, 
είτε με πλήρη εργασία, είτε με ημιαπασχόληση. (European Wind Energy Association, 
2013)
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4.7.1 Κράτη-Μέλη και Αιολική Ενέργεια 

Αν καταμερίσουμε την συνολική παραγόμενη ισχύ Αιολικής Ενέργειας της 
Ευρωπαϊκή Ένωσης, παρατηρούμε ότι η Γερμανία και η Ισπανία να κατέχουν 
παραπάνω από το 50% της συνολικής παραγωγής (σχήμα 4.8). Όσο αφορά το επίπεδο 
συμμετοχής της Αιολικής Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, παρατηρούμε δύο 
μικρότερες χώρες να έχουν την πρωτιά, την Δανία και την Πορτογαλία, με την 
Ισπανία 3η, την Ισλανδία στην 4η θέση και την Γερμανία στην 5η θέση. (European
Wind Energy Association, 2013)

Σχήμα 4.9: Καταμερισμός της συνολικής παραγωγής ενέργειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης-Συμμετοχή Αιολικής Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή της Ευρώπης

(Πηγή: European Wind Agency Association)

Η πρωτοπόρος Γερμανία της Αιολικής Ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 
συνολική εγκατεστημένη ισχύ 31,3 GW, σε συνολικά 23.030 ανεμογεννήτριες μέχρι 
το τέλος του 2012, και περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους απασχολούμενους 
στον κλάδο, κρατά την πρωτιά με διαφορά, εδώ και πολλά χρόνια. Σε παγκόσμιο 
επίπεδο, κατέχει της 3η θέση πίσω από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, ενώ πριν το 2007 βρισκόταν στην πρώτη θέση.

Τα κρατίδια της Γερμανίας με την υψηλότερη παραγωγή Αιολικής Ενέργειας, 
είναι αυτό της Κάτω Σαξονίας για τον Βορρά (7,33 GW), του Μπραντενμπουργκ για 
την κεντρική Γερμανία (4,81 GW) και της Ρηνανία-Παλατινάτο για τον Νότο (1,92 
GW). Το μερίδιο της Υπεράκτιας Αιολικής ανέρχεται στα 280 MW ισχύος, σε 68 
συνολικά ανεμογεννήτριες, που μοιράζονται σε 46 στην Βόρεια Θάλασσα και 22 
στην Βαλτική Θάλασσα. (Deutsche WindGuard GmbH, 2012)

Η Ισπανία, με συνολική ισχύ 22,7 GW κατέχει το δεύτερο μεγαλύτερο 
κομμάτι στην παραγωγή Αιολικής Ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
τέταρτο παγκοσμίως. Στον κλάδο της Αιολικής Ενέργειας απασχολούνται 
περισσότεροι από 27.000 εργαζόμενοι, ενώ το συνολικό όφελος στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) φτάνει τα 2.600.000.000 Ευρώ.

Οι Περιφέρειες της Ισπανίας με την υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύ Αιολικής 
Ενέργειας, είναι αυτή της Καστίλλης-Λεόν με συνολικά 5,51 GW, της Καστίλλη-Λα 
Μάντσα με 3,80 GW, της Γαλικίας με 3,31 GW και της Ανδαλουσίας με 3,26 GW 
συνολική ισχύ μέχρι το τέλος του 2012.
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Το Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολική αιολική ισχύ 9,16 GW παραγόμενη από 
4.686 ανεμογεννήτριες, βρίσκεται στην 4η θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στην 6η σε παγκόσμιο επίπεδο παραγωγής. Στον ευρύτερο κλάδο της Αιολικής 
Ενέργειας, υπολογίζεται ότι απασχολούνται άμεσα και έμμεσα περίπου 17.000 
εργαζόμενοι σε 413 συνολικά χερσαία και υπεράκτια project. Κύρια παραγωγός 
περιοχή είναι η Σκωτία, ενώ σε επίπεδο Υπεράκτιας Αιολικής το Ηνωμένο Βασίλειο 
βρίσκεται με 59% στην πρώτη θέση στην Ευρώπη με πολύ μεγάλη διαφορά από την 
δεύτερη Δανία. (Global Wind Energy Council, 2013)

Σχήμα 4.10: Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια σε Ευρωπαϊκή Ένωση
(Πηγή: European Wind Agency Association)

Η 4η κατά σειρά χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 7η στον κόσμο στην συνολική 
παραγωγή Αιολικής Ενέργειας Ιταλία, παράγει ως και το 2012, 8,14 GW ισχύ 
προερχόμενα από συνολικά 6.132 ανεμογεννήτριες, σε 487 ενεργά αιολικά πάρκα. 
Ατμομηχανή στην παραγωγή αυτής της ισχύος, είναι η Σικελία με 2,26 GW 
εγκατεστημένης ισχύος, με την Απουλία (1,41 GW) και την Σαρδηνία (1,01 GW) να 
ακολουθούν. (Global Wind Energy Council, 2013)

Η Γαλλία, με συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύ 7,19 GW, βρίσκεται στην 
5η θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 8η σε παγκόσμιο επίπεδο και στην 
20η σε συμμετοχή στην συνολική ηλεκτροπαραγωγή. Μία θέση πιο πίσω στην 
κατάταξη εγκατεστημένης αιολικής ισχύος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται η 
Πορτογαλία με 4,52 GW, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο πέφτει πίσω και από τον 
Καναδά, στην 10η θέση. Στην συμμετοχή της Αιολικής Ενέργειας όμως στην 
συνολική ηλεκτροπαραγωγή, η Πορτογαλία ανεβαίνει 2η στην Ευρώπη, με ποσοστό 
17%. Το μεγαλύτερο κομμάτι της συνολικής αιολικής ισχύος της Πορτογαλίας 
προέρχεται από τις περιοχές Viseu (961 MW), Coimpra (667 MW), Vila Real (560 
MW) και Castello Branco (507 MW).

Η ιστορικά πρωτοπόρος στην Αιολική Ενέργεια Δανία, με συνολική 
εγκατεστημένη αιολική ισχύς 4,16 GW, βρίσκεται στην 7η θέση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στην 11η παγκοσμίως. Η θέση αυτή αιτιολογείται σε μεγάλο βαθμό, από 
τον μικρό πληθυσμό και έκταση έναντι των παραπάνω χωρών, ενώ το υψηλό της 
επίπεδο αποκαλύπτεται καθαρά, στην πρώτη θέση που κατέχει με σημαντική 
διαφορά, στην συμμετοχή της Αιολικής Ενέργειας στην συνολική ηλεκτροπαραγωγή 
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(27 %) και την πρώτη θέση στην ανά κάτοικο παράγωγη Αιολικής Ισχύος. Η Δανία 
κατέχει την πρώτη θέση στην βιομηχανία Αιολικής Ενέργειας, στην οποία 
απασχολούνται περίπου 25.000 εργαζόμενοι.

Σε πολύ υψηλό επίπεδο βρίσκεται η Δανία στην Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια 
με ισχύ 948 MW σε 416 ανεμογεννήτριες, όντας στην δεύτερη θέση παγκοσμίως, με 
τρεις φορές σχεδόν όμως μικρότερη ισχύ από το δώδεκα φορές μεγαλύτερο 
πληθυσμιακά Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται στην πρώτη θέση και μια θέση 
μπροστά από την Κίνα. To αιολικό πάρκο Anholt, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο 
της Δανίας, είναι έτοιμο να ολοκληρωθεί, προσθέτοντας 400 MW συνολικής ισχύος 
μέσα στο 2013. (Global Wind Energy Council, 2013)

4.7.2 Βιομηχανία Αιολικής Ενέργειας 

Η βιομηχανία Αιολικής Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πολύ υψηλό 
επίπεδο έχοντας μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου παγκοσμίως 
(Vestas, Iberdrola, Enercon, Gamesa), μεγάλη συμμετοχή στο συνολικό Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν, μεγάλα έσοδα για την Ένωση από φόρους και εξαγωγές, ενώ στον 
αντίποδα οδηγεί σε ελάχιστες εισαγωγές. Η εξαργύρωση αυτού του επιπέδου γίνεται 
«οικουμενικά» από την ίδια την Ένωση, από τα κράτη-μέλη ξεχωριστά, αλλά και από 
κάθε άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενη με την βιομηχανία Αιολικής Ενέργειας, ιδιωτική 
ή δημόσια επιχείρηση.

Στον βιομηχανικό τομέα της Αιολικής Ενέργειας, για το 2010 οι εξαγωγές 
έφτασαν τα 8.83 δισ Ευρώ, οι φόροι που δόθηκαν είναι 3,59 δισ Ευρώ, ενώ η 
συμμετοχή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε 
συνολικά τα 32,43 δισ Ευρώ, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ότι για το 2030, το ποσό 
αυτό θα εκτοξευτεί στα 17 δισ Ευρώ με δυνατότητες για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση.

Οι Εταιρίες Ανάπτυξης, έχουν σημαντική συμμετοχή στην ευρωπαϊκή 
βιομηχανία της Αιολικής Ενέργειας. Η τελική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν γίνεται μέσω της πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα τελευταία χρόνια οι 
εταιρίες ανάπτυξης έχουν την μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με τους υπόλοιπους 
τομείς, με την αυξητική τάση να μην έχει ανακοπεί ακόμα και στην αρχή της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Αιολικής Ενέργειας, προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες 
σε όλα τα εμπλεκόμενα επίπεδα, σε όλους τους τομείς Αιολικής Ενέργειας και είναι 
οι εξής: μεταφορά εξοπλισμού Αιολικής Ενέργειας, υπηρεσίες συντήρησης, παροχή 
τεχνολογιών επίβλεψης, ελέγχου και λύσεων, μηχανικούς Αιολικής Ενέργειας, 
συμβουλευτικές εταιρίες, παρόχους πληροφοριών-εκπαίδευσης, εξειδικευμένες 
ασφαλιστικές υπηρεσίες και ενώσεις του κλάδου.

Εκτός από τους άμεσα εμπλεκόμενους στο τομέα της βιομηχανίας Αιολικής 
Ενέργειας που αναφέρθηκαν παραπάνω, εκ παραδρομής, με έμμεση πρακτικά 
συμμετοχή, αλλά σημαντικά ωφελούμενοι, είναι αρκετοί κλάδοι, που για το 2010 
συγκέντρωναν 14,82 δισ Ευρώ. Ο κλάδος των μετάλλων είναι ο πιο ευνοημένος από 
την Αιολική Ενέργεια, όπου για κάθε ένα επενδυμένο ευρώ που ξοδεύεται, 0,277 
Ευρώ καταλήγουν τελικά σε αυτόν. Μερικοί ακόμα κλάδοι που συνδέονται 
δευτερευόντως, αλλά με αρκετά σημαντική συμμετοχή, είναι αυτοί που ασχολούνται 
με: ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κατασκευαστές μεταλλικών εξαρτημάτων,
μεταφορές, κατασκευές και άλλα.

Στον χώρο της Αιολικής Ενέργειας δραστηριοποιούνται συνολικά 457 
εταιρίες με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων 222 συναλλάσσονται με 
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χώρες εκτός της Ένωσης. Στον τομέα των κατασκευαστών ανεμογεννητριών, 
τέσσερις ευρωπαϊκές εταιρίες βρίσκονται στις καλύτερες δέκα του κόσμου, 
κατέχοντας το 31 με 34,5% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Η πρώτη εταιρία 
στον κόσμο εδώ και πολλά έτη, είναι η δανέζικη Vestas, έχοντας σταθερά το 
μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς (περίπου 15 %). Στην πέμπτη θέση παγκοσμίως, 
βρίσκεται η γερμανική Enercon με μερίδιο περίπου 7%, στην όγδοη η ισπανική 
Gamesa με 6,6-7% και στην ένατη τέλος, η γερμανική Siemens Wind με περίπου 4%.

Στις εταιρίες ανάπτυξης, πέντε στις δέκα καλύτερες παγκοσμίως είναι 
ευρωπαϊκές, κατέχοντας το 56,7% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, που 
μεταφράζεται σε 30,5 GW. Η ισπανική Iberdrola, είναι η μεγαλύτερη εταιρία στον 
κόσμο, με συνολικά 12 GW εγκατεστημένης ισχύος στο δυναμικό της, ενώ στην 3η 
θέση βρίσκεται η επίσης ισπανική Acciona με συνολικά 6,614 GW.

Ως και το 2010, το 90% των συνολικών εγκαταστάσεων αυτών, γινόταν με 
προμηθευτές την Vestas και την Siemens, έχοντας ως βασικούς διαχειριστές την 
δανέζικη Dong Energy, την σουηδική Vattenfall και την γερμανική E.on. (European
Wind Energy Association, 2012)

4.8 Αιολική Ενέργεια Παγκοσμίως

Η αιολική ενέργεια, την ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας στον κόσμο, είναι 
μια καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που ήταν σε χρήση για αιώνες στην 
Ευρώπη και πιο πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλα έθνη. Οι 
ανεμογεννήτριες, μικρές και μεγάλες, παράγουν ηλεκτρικής ενέργειας για 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και για οικιακούς καταναλωτές σε απομακρυσμένα
χωριά.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι εύκολα προσβάσιμες για τον άνθρωπο 
σε όλο τον κόσμο και υπάρχουν σε αφθονία στην φύση. Η αυξημένη χρήση της 
αιολικής ενέργειας και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πηγές θα τονώσει την 
οικονομική ανάπτυξη, την δημιουργία απασχόλησης,  την ενίσχυση της εθνικής 
ασφάλειας, την προστασία των καταναλωτών από την εκτίναξη των τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας και θα μειώσει δραματικά το ρύπο που θερμαίνει τον πλανήτη, 
που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μελλοντικά θεωρούνται ως ένα βασικός 
παράγοντας για την άμβλυνση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Η αιολική 
ενέργεια, μεταξύ των διαφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει  γνώρισε τη 
μεγαλύτερη ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο κατά τα τελευταία χρόνια.

Η αιολική ενέργεια ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ενεργειακή τεχνολογία 
στην δεκαετία του '90, από την άποψη του ποσοστού της ετήσιας αύξησης της 
εγκατεστημένης ισχύος ανά πηγή τεχνολογίας. Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, 
ωστόσο, δεν είναι ομοιόμορφα διανέμονται σε όλο τον κόσμο, όπως παρουσιάζεται 
στον παρακάτω πίνακα. 
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Σχήμα 4.11: Εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας ανά Ήπειρο
(Πηγή: GWEC)
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Μέχρι το έτος 1999, περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγικής δυναμικότητας 
αιολικής ενέργειας ήταν εγκατασταθεί στην Ευρώπη, 19% στη Βόρεια Αμερική και 
9% στην Ασία και στην περιοχή του Ειρηνικού.

Υπήρξε μια σημαντική αύξηση της ζήτησης στην ηλεκτρική ενέργεια λόγω 
των οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων σε όλο τον κόσμο. Η παγκόσμια 
οικονομία αναπτύχθηκε 3,3% ετησίως κατά τα τελευταία 30 χρόνια και σε αυτή την 
περίοδο η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε 3,6%. Η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας σε όλο το κόσμο το 2004 ήταν 17.450 TWh  και εκτιμάται ότι θα φτάσει 
31.657 TWh το 2030. Σε γενικές γραμμές, οι πολιτικές των περισσοτέρων χωρών 
περιλαμβάνουν φόρους απαλλαγής, επιδοτήσεις, feed in tariff, και τη συμμετοχή των 
ερευνητικών ιδρυμάτων.

Στην Μαλαισία, η σημερινή κατάσταση που επικρατεί δείχνει ότι δεν υπάρχει 
συγκεκριμένο πολιτική για την αιολική ενέργεια, δεδομένου ότι η αιολική ενέργεια 
είναι μια σχετικά ένας νέος τρόπος παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για 
τη χώρα και το δυναμικό της δεν έχει πλήρως διερευνηθεί. Η πολιτική της αιολικής 
ενέργειας είναι απαραίτητη αν η αιολική ενέργεια πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
σοβαρά στη Μαλαισία. (Πηγές 11-18)

Σχήμα 4.12: Εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας (MW) ανά χώρα παγκοσμίως
(Πηγή: WWEA)
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Σχήμα 4.13: Χώρες σε νέα εγκατεστημένη αιολική ισχύ το 2012
(Πηγή: WWEA)

Από το σχήμα 4.13 παρατηρούμε την μεγάλη δυναμική της Κίνας και τις ΗΠΑ οι 
οποίες κατέχουν το 30% και το 29% της νέας εγκατεστημένης αιολικής ισχύς 
αντίστοιχα. Στην τρίτη θέση βλέπουμε την Γερμανία, η οποία είναι και η πρώτη χώρα 
από τις Ευρωπαϊκές χώρες. Στην όγδοη θέση, βρίσκεται η Βραζιλία, παρά το γεγονός 
πως σε συνολική εγκατεστημένη ισχύ δεν ανήκει στα πρώτα 10 κράτη, κάτι που 
ωστόσο καταδεικνύει την μεγάλη δυναμική που εμφανίζει η συγκεκριμένη χώρα. 

Τέλος, από το σχήμα 4.14, παρατηρούμε την όλο και μεγαλύτερη στροφή της 
παγκόσμιας οικονομίας προς την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας.
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Σχήμα 4.14: Συνολική παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς με την πάροδο των ετών
(Πηγή: WWEA)

4.6.1 Σκωτία

Η κυβέρνηση της Σκωτίας έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την επίτευξη του 100% 
της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. Δεδομένου ότι η 
Σκωτία έχει τους καλύτερους ενεργειακούς πόρους όσο αφορά την αιολική ενέργεια 
στην Ευρώπη, η ανάπτυξη της είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων 
αυτών. Ωστόσο, η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας θέτει μια σειρά από θέματα που 
σχετίζονται με την οικονομική βιωσιμότητα, τη σύνδεση με το δίκτυο και τη δημόσια 
αποδοχή.

Μετά από μελέτες προέκυψε ότι υπάρχουν διάφορα εμπόδια που 
παρακωλύουν την πρόοδο στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη Σκωτία. 
Κατέστη σαφές ότι η αντίθεση των ενδιαφερόμενων μερών, ο ανεπαρκής μηχανισμός
στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η ανεπαρκής υποδομή του 
δικτύου της Σκωτίας θέτουν πολλά εμπόδια. Κατέστη σαφές ότι προκειμένου να 
ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, επιβάλλονται ορισμένες αλλαγές που πρέπει να 
λάβουν χώρα. (Πηγές 11-18)

4.6.2 Σουηδία

Η αιολική ενέργεια προσφέρει σήμερα λιγότερο από το 1% του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Σουηδίας. Ωστόσο, η Σουηδικές εθνικές αρχές έχουν δεσμευτεί ότι η 
χώρα θα προχωρήσει σε σημαντική αύξηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. Έχουν θέσει ένα εθνικό στόχο στον προγραμματισμό για την 
αιολική ενέργεια τα 10 TWh μέχρι το έτος 2015. Η ανάπτυξη του αιολικού πάρκου 
ανατίθεται σε ιδιωτικές εταιρείες. Έχουν χρηματοδοτηθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα 
έρευνας και έχουν εισάγει μια σειρά από οικονομικά κίνητρα, όπως επιδοτήσεις για 
επενδύσεις και φορολογικά μέτρα.

Δύο κύρια χαρακτηριστικά προκύπτουν όταν εξετάζουμε τα επιχειρήματα των 
επενδυτών για την απόκτηση άδεια λειτουργίας αιολικών πάρκων στη Σουηδία:
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1. πρώτον, ότι η προσέγγισή τους μπορούν να διαμορφωθούν σε όρους
μιας γραμμής αναγκαιότητας-ικανότητας-αποδοχής του επιχειρήματος
και, 

2. δεύτερον, ότι συνδυάζουν μια λογική προσέγγιση με μια ρητορική 
προσέγγιση στην πρακτική τους επιχειρηματολογία.

Μια σειρά από αιολικά πάρκα στην περιοχή Norrbotten County, θα κατασκευαστεί 
μέχρι το 2020 και θα έχει χωρητικότητα έως και 4GW. Το αιολικό πάρκο θα καλύψει 
περίπου 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το οποίο θα περιλαμβάνει περίπου 1.100 
ανεμογεννήτριες και θα παράγει έως και 12 TW ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος.

Στην Σουηδία ενώ η αιολική ενέργεια που παράγεται αντιστοιχεί στο 1% της 
συνολικής παραγόμενης ενέργειας, ωστόσο βρίσκεται 8η στην κατάταξη ανάμεσα 
στα 27 κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, η Σουηδική Υπηρεσία Ενέργειας ανέπτυξε ένα εγχειρίδιο για την 
αιολική ενέργεια που περιέχει πληροφορίες από το στάδιο έκδοσης αδειών για την 
αιολική ενέργεια μέχρι το σχεδιασμό του έργου και την αποπεράτωση του αιολικού 
πάρκου. (Πηγές 11-18)

4.6.3 ΗΠΑ

Παρά το γεγονός ότι η αιολική ενέργεια αντιστοιχεί σε λιγότερο του 2% του 
ενέργειας που καταναλώνεται στις ΗΠΑ, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 
δραματική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύς της αιολικής ενέργειας. Ο 
προβλεπόμενος στόχος είναι η παραγωγή αιολικής ενέργειας που να αντιστοιχεί στο 
20% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας της χώρας.

Σχεδόν το ένα τέταρτο της συνολικής παραγωγής από αιολική ενέργεια 
βρίσκεται στο Τέξας. Το capacity factor της αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ κυμαίνεται 
από 20-35%. Στην περιοχή της  Nolan στις ΗΠΑ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα 
αιολικά πάρκα στον κόσμο.

Η ενεργειακή πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών καθορίζεται από 
ομοσπονδιακή φορολογικά κίνητρα, τα πρότυπα του κράτους σε ανανεώσιμες πηγές 
χαρτοφυλακίου και στις τοπικές δημόσιες οντότητες που υπάρχουν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της ενέργειας της παραγωγής, της 
διανομής και της κατανάλωσης. Τρεις Ενεργειακές πράξεις πολιτικής έχουν περάσει, 
το 1992, το 2005, και το 2007. (Πηγές 11-18)

4.6.4 Καναδάς

Ο Καναδάς αποτελεί τον 5ο μεγαλύτερο παραγωγό ενέργειας στον κόσμο, όπου 
παράγει περίπου το 6% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενέργεια αποτελεί 
ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας του Καναδά στις επενδύσεις, στο εμπόριο, στην 
παραγωγή εισοδήματος και στην απασχόληση. Με βάση την παραγωγή ενέργειας, το 
ουράνιο αντιπροσωπεύει 33% της παραγωγής, το φυσικό αέριο 30%, το πετρέλαιο 
23%, άνθρακα 6%, και ανανεώσιμες πηγές (υδροηλεκτρική, αιολική ενέργεια και 
βιομάζα) 8%.

Το feed-in tariff είναι ένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων που διεγείρει τον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της νομοθεσίας που έχει θεσπίσει η 
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κυβέρνηση του Καναδά. Απαιτεί οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας να αγοράζουν 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάνω από τα επιτόκια της αγοράς (που καθορίζεται 
από την κυβέρνηση) και να παράγει ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό έχει 
αποδειχθεί ότι είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να ξεκινήσει 
κάποιος να γίνει παραγωγός από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η εγκατεστημένη ισχύς ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια στον 
Καναδά είχαν ένα μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 51% μεταξύ του 2000 και το 2006. Το 
2006, η εγκατεστημένη ισχύς έφτασε τα 776MW. Το 2006, ο Καναδάς έγινε ένας από 
τους 13 χώρες σε όλο τον λέξη που έχουν 1 GW εγκατεστημένη ισχύς 
ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια. (Πηγές 11-18)

Σχήμα 4.15:  Εγκατεστημένη ισχύς (MW) Ανεμογεννητριών στον Καναδά
(Πηγή: A review on global wind energy policy)

4.6.5 Δανία

Η Δανία έχει μια μακρά παράδοση στην εκμετάλλευση και στην ανάπτυξη της 
αιολικής ενέργειας. Στην Δανία πραγματοποιείται έρευνα και ανάπτυξη σε νέα είδη  
ανεμογεννητριών ήδη από τα  τέλη του 1970. Σε συνδυασμό με την ευνοϊκή 
κυβερνητική πολιτική για επιχορηγήσεις για την παραγωγή αιολικής ενέργειας, έχουν 
δημιουργήσει ένα ιστορικό επιτυχίας. Το 2001, περίπου το 18% της ηλεκτρικής 
ενέργειας που καταναλώνεται τροφοδοτείται από την αιολική ενέργεια, σε αντίθεση 
με το 2% το 1990.

Οι συμφωνίες με επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για τους στόχους υλοποίησης 
και επιδότηση kWh έχει οδηγήσει σε μια ισχυρή εγχώρια αγορά για την αύξηση της 
βιομηχανικής αιολικής ενέργειας στην Δανία και η εφαρμογή της αιολικής ενέργειας 
καθιστά τη Δανία μια χώρα με ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά διείσδυσης αιολικής 
ενέργειας στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας: 23% το 2006.

Η αιολική ενέργεια στη Δανία απολαμβάνει γενικά υψηλή αποδοχή από το 
κοινό. Ο κύριος λόγος πίσω από αυτό ήταν η ιδιοκτησία. Ο δημόσιος κανονισμός 
χορηγεί ένα ποσοστό του ανέμου ικανό να ανεγερθεί από δημόσιες επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας και περισσότερο σημαντικό είναι ότι η νομοθεσία διεγείρει το 
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σχηματισμό του τοπικών συνεταιρισμών με ψιλή κυριότητα των μετοχών της 
ανεμογεννήτριας σε δημοτικά έργα.

Στις 28 Μαρτίου του 2012, η Δανία πετυχαίνει μια συμφωνία μέσα στο 
Κοινοβούλιο για την ενέργεια. Με τη πιο μακροπρόθεσμη ενεργειακή συμφωνία που 
έχει επιτευχθεί ποτέ, η Δανία ισχυρίζεται πως μέχρι το 2020 , το ήμισυ της 
κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται από την αιολική ενέργεια 
έναντι του 25 % που βρίσκεται σήμερα. Η συμφωνία παρουσιάζει και την 
κατεύθυνση της Δανίας μέχρι το 2050. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Δανία 
έχει αποφασίσει να ενισχύσει την αιολική ενέργεια με ένα σύνολο 3300 MW νέας 
αιολικής ενέργειας. Αυτό θα αποτελείται από δύο μέρη εκ των οποίων το ένα 
περιλαμβάνει την κατασκευή δυο υπεράκτιων αιολικών πάρκων και το υπόλοιπο από 
ανεμογεννήτριες ξηράς και υπεράκτιες ανεμογεννήτριες στις παράκτιες περιοχές. Η 
πρωτοπόρος Δανία, με τη βοήθεια της Δανέζικης Υπηρεσίας Ενέργειας (DEA), έχει
καταφέρει να δημιουργήσει δώδεκα υπεράκτια αιολικά πάρκα και να βρίσκεται στις 
διαδικασίες έγκρισης για την κατασκευή άλλων δύο.

Τον Αύγουστο του 2012, η κυβέρνηση της Δανίας έδωσε το πράσινο φώς για 
την κατασκευή τοηυ αιολικού πάρκου Ανχολτ. Το πάρκο θα έχει συνολική ισχύ 400 
μεγαβάτ και θα παράγει καθαρή ενέργεια για 400.000 νοικοκυριά. Το Άνχολτ θα 
ολοκληρωθεί πριν το έτος 2013, θα στοιχίσει 1,8 δις ευρώ και θα αποτελεί το 
μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της χώρας και από τα πιο μεγάλα παγκοσμίως , σύμφωνα 
με το άρθρο της energypress.

Το νομοθετικό πλαίσιο της Δανίας είναι περίπλοκο σε σχέση με άλλων χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουμε στοιχεία με ολοκληρωμένους νόμους παρά 
μόνο άρθρα.

Όσον αφορά τη τιμολόγηση στην Δανία, δεν είναι καθαρά της μορφής Feed In 
Tariffs, αλλά ονομάζεται Σταθερά τιμολόγια τροφοδότησης και πριμοδότηση (Fixed 
Feed In Tariffs and premium). Η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 
Δανία γίνεται με τη μορφή μιας σταθερής πριμοδότησης ή/και τροφοδότησης ώστε να 
εξασφαλίζει στο παραγωγό ένα σταθερό τιμολόγιο. (Πηγές 11-18)

4.6.6 Γερμανία

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Γερμανία ξεκίνησε το 1974. Η 
Γερμανία κατέχει μια ηγετική θέση στην Ευρώπη στη μετάβαση από τη συμβατικές 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι Ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες έχουν 
αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς στη Γερμανία από το 1990 σε μεγάλο βαθμό ως 
αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολουθήθηκαν για την ενέργεια που εγκρίθηκε από 
τη γερμανική κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία έχει 
εγκατεστημένη ισχύ 20,7 GW από αιολική ενέργεια μέχρι το 2006. Επιπλέον περίπου 
7 GW αναμένεται να κατασκευαστούν μέχρι το 2015 ενώ υπάρχει ο μακροπρόθεσμος 
στόχος των 30 GW έως το 2030.

Ομοσπονδιακή στόχος της Γερμανίας είναι να επιτευχθεί το 30% της 
ηλεκτρικής ενέργειας της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το έτος 
2020, με ένα μακροπρόθεσμο στόχος του 50% μέχρι το 2050. Η Γερμανία κατέχει 
περισσότερο από το ένα τρίτο της εγκατεστημένης ισχύος του κόσμου, στην 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ειδικά από ανεμογεννήτριες. (Πηγές 
11-18)
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Σχήμα 4.16: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 2000–2030
(Πηγή: A review on global wind energy policy)

4.6.7 Τουρκία

Η Τουρκία παρουσίασε το πρώτο του νόμου σχετικά με τη χρήση των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τον Μάιο του 2005, για τη 
θέσπιση τιμολόγιο στήριξης για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές. Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από πρόσθετα μέτρα πολιτικής
στην Τουρκία έχουν συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. 

Το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  της Τουρκίας προγραμματίζει
για μια πολύ μεγάλη αύξηση στο ηλεκτρικό δυναμικό παραγωγής για τα επόμενα 
είκοσι χρόνια. Το υπουργείο έχει την πρόθεση ότι οι περισσότερες από τις νέες 
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να δημιουργηθούν από ξένους επενδυτές
σε ένα '' Build, Operate and Transfer '' βάση.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αναμένεται να συνεχίσουν να 
μειώνονται μέχρι το 2020, με κύριο στόχο την μείωσή τους κατά 20% σε σύγκριση με 
το 1990.
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Σχήμα 4.17: Κατανομή της εγκατεστημένης ισχύς στην Τουρκία
(Πηγή: A review on global wind energy policy)

Η μέση ετήσια αύξηση του ποσοστού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν περίπου 
8,7% για το 1970-2008. Στο τέλος του 2005, η εγκατεστημένη ισχύς από αιολική 
ενέργεια ήταν 20,1 MW. Το 2008, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο
την εξουσία στην Τουρκία έφθασε 797 GW h, η οποία είναι ισοδύναμη με 0,4% της 
συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία. Ο μέσος συντελεστής 
χωρητικότητας των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας κυμαίνονταν από 30% έως 
45% μεταξύ 1998 και το 2008. Επί του παρόντος, η εγκατεστημένη αιολική ισχύς 
είναι 727,45 MW, ενώ υπάρχουν 751 έργα (78.180,2 MW) υπό διερεύνηση και 
αξιολόγηση. Καθώς αυτοί οι αριθμοί δείχνουν, τη συμβολή της αιολικής ενέργειας
στο ενεργειακό μείγμα στην Τουρκία πρόκειται να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον. Η 
αιολική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε λογικό κόστος 
και μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. (Πηγές 11-18)

4.6.8 Αυστραλία

Η Αυστραλία είναι η 14η μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομία, με σημαντική εναέρια
κυκλοφορία μεταξύ των περιοχών της και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα από κλιματικές 
ζώνες με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των αστικών της κέντρων, ενώ η διαμόρφωση
του εδάφους εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικές αλλαγές. Η εθνική πολιτική όσο 
αφορά τις ανάπτυξη των Ανανεώσιμες Πηγών Ενέργειας περιλαμβάνει τρεις κύριους 
στόχους: 
¸ να ενθαρρύνουν την πρόσθετη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από

ανανεώσιμες πηγές
¸ τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, και
¸ να διασφαλίσει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι οικολογικά βιώσιμη

Η Αυστραλία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εκπομπής των αερίων του 
θερμοκηπίου κατά κεφαλήν. Εν μέρει, αυτό συμβαίνει λόγω των μεγάλων εγχώριων 
αποθεμάτων του άνθρακα στη χώρα, οι οποίες διατηρούν χαμηλά το κόστος 
παραγωγής και κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να 
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προσελκύουν πολλούς βιομηχανικούς επενδυτές. Σήμερα, η χρήση της καύσης του 
άνθρακα τροφοδοτεί ενέργεια σε περισσότερο από το 75% της εγχώριας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από αιολική ενέργεια, στο τέλος του 2007 
ήταν 824 MW. Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την παραγωγή 
ενέργειας 45.000 GWh, από ανανεώσιμες ενέργειες έως το 2020. (Πηγές 11-18)

4.6.9 Κίνα

Η Κίνα είναι προικισμένη με μεγάλο αιολικό δυναμικό κυρίως στα βόρεια τμήματα 
της χώρας. Η συνολική διαθέσιμη αιολική ενέργεια στην Κίνα έχει εκτιμηθεί σε 3,2 
TW. Το Υπουργείο Ηλεκτρικής Ενέργειας εκτιμά ότι το εκμεταλλεύσιμο ηλεκτρικό 
δυναμικό, σε ύψος 10m, είναι 253 GW. Μέχρι στιγμής, για 200MWh έχουν 
αναπτυχθεί μέσω μεγάλης και μικρής κλίμακας έργα που έχουν υλοποιηθεί στην 
χώρα.. Το Υπουργείο αξιολόγησης Ηλεκτρικής Ισχύος του ανέμου των πόρων δείχνει 
ότι τα καλύτερα αιολικό δυναμικό καλύπτουν μια έκταση 83.000 km2. (Πηγές 11-18)

Σχήμα 4.18: Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από αιολική ενέργεια στην Κίνα
(Πηγή: A review on global wind energy policy)

4.6.10 Ιαπωνία

Η παραγωγή αιολικής ενέργειας στην Ιαπωνία αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,3% 
του η συνολικής ενέργειας που παράγει η χώρα. Το 1999, ο ρυθμός ανάπτυξης της 
αιολικής ενέργειας έφθασε μόνο 0,04%, ενώ σε νέες πηγές ενέργειας μόνο το 0,22%. 
Ακόμη και αν η αιολική ενέργεια φτάνει μέχρι το 2010, σε ποσότητες μέχρι 3000MW 
που είναι ο στόχος της ιαπωνικής κυβέρνησης, το ποσοστό θα παραμείνει χαμηλά στο
1,1%.

Για την επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο, η Ιαπωνία έχει 
θέσει ως στόχο να μειώσει το επίπεδο των αερίων του θερμοκηπίου κατά 6% (σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990) κατά την περίοδο 2008-2012. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, η ιαπωνική κυβέρνηση εισήγαγε ένα Χαρτοφυλάκιο για τις 



61

Ανανεώσιμες πηγές τον Απρίλιο του 2003 με στόχο την τόνωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Ο επίσημος στόχος της κυβέρνησης για παραγωγή από αιολική 
ενέργεια στην Ιαπωνία από το 2010 είναι τα 3.000 MW. (Πηγές 11-18)

4.6.11 Κορέα

Στην Κορέα βραχυπρόθεσμος στόχος αποτελεί η επίτευξη 2% της συνολικής 
ενεργειακής ζήτησης μέσω από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2003. Οι 
τομείς προτεραιότητας για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η παραγωγή από 
αιολική ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά (PV). Έχει τεθεί ως στόχος τα 2250MW 
εγκατεστημένη ισχύς από αιολική ενέργεια έως το 2012.

Υπάρχουν 12 αιολικά πάρκα στην Κορέα, που αποτελείται από περισσότερα
από 120 εμπορικές ανεμογεννήτριες. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε 
κατά 18 MW το 2007, και σήμερα ανέρχεται στα 191MW.

Η κυβέρνηση της Κορέας προωθεί την έρευνα και την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με διάφορες τεχνολογίες για τη δημιουργία ενός νέου 
τομέα υψηλής τεχνολογίας για την οικονομία της χώρας. (Πηγές 11-18)

4.6.12 Αίγυπτος

Με σκοπό να αυξηθεί η παραγωγή ενέργειας από την χρήση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, στην Αίγυπτο έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με αυτούς τους στόχους, από το έτος 2005 το μερίδιο της
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε στο 5% του συνολικού 
ποσού της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στην Αίγυπτο.

Τον Απρίλιο του 2007, το Ανώτατο Συμβούλιο Ενέργειας στην Αίγυπτο
ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την παραγωγή 400MW από άνεμο, όπου θα 
αυξήσει την ικανότητα στα 600MW μέχρι τα μέσα του 2010 και 20% της ηλεκτρικής 
ενέργειας της χώρας θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020,
συμπεριλαμβανομένων συνεισφορά 12% από την αιολική ενέργεια, η οποία είναι 
περίπου 7200MW. (Πηγές 11-18)

4.6.13 Αλγερία

Τόσο η αλγερινή κυβέρνηση και ο ιδιωτικός τομέας έχουν επίγνωση της δέσμευσης 
της Ευρώπης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως το στόχο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να έχουν 17% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της 
χώρας έως το 2010. Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αλγερία 
είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες, αν και οι τάσεις της 
ανάπτυξης είναι θετικές.

Μία από τις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες της νέας Ενέργειας της 
Αλγερίας η οποία είναι ανανεώσιμη υπηρεσία ενέργειας της Αλγερίας προσπαθεί να 
επιτύχει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πρωτογενές ενεργειακό 
εφοδιασμό της τάξης 10-12% έως το 2010. (Πηγές 11-18)
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Σχήμα 4.19: Η πολιτική της αιολικής ενέργειας σε διάφορες χώρες
(Πηγή: A review on global wind energy policy)

4.7 Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις 

Τα περιβαλλοντολογικά οφέλη από την αιολική ενέργεια προέρχονται κυρίως από τη 
μείωση της χρήσης των πετρελαϊκών καυσίμων πράγμα που οδηγεί στη μείωση της 
εκπομπής ρύπων που δημιουργούνται από την καύση. Αυτοί είναι: 

¸ Εκπομπή αερίων 

¸ Ιπτάμενη στάχτη 

¸ Σκουριά 

Το πιο σημαντικό από παραπάνω είναι η έλλειψη εκπομπής αερίων όπως οξειδίων 
του άνθρακα, θειάφι και άζωτο. Ο αιολικός σταθμός δεν εκπέμπει διοξείδιο του 
άνθρακα οπότε δεν συμβάλει σε κλιματικές αλλαγές, όπως είναι το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Τα συμβατικά πετρελαϊκά καύσιμα πολλών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ισχύος εκπέμπουν οξείδια του θείου και του αζώτου που συμβάλουν στη 
δημιουργία όξινης βροχής, η οποία έχει προξενήσει σημαντικές περιβαλλοντολογικές 
καταστροφές στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ελάττωση των 
εκπομπών οξειδίων εξαρτάται από το ποσοστό των αιολικών σταθμών που 
συνδέονται στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Μια ανεμογεννήτρια δεν παράγει ρύπους κατά τη λειτουργία της η οποία 
διαρκεί για πολλά χρόνια. Παράγονται μόνο ρύποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
της και το στάδιο της κατασκευής διαρκεί πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Κατά τον ίδιο 
τρόπο η δαπανούμενη ενέργεια για την κατασκευή της ανεμογεννήτριας αποσβένεται 
κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας της.

Στα περιβαλλοντολογικά μειονεκτήματα των ανεμογεννητριών 
περιλαμβάνονται επίσης η οπτική επίπτωση, η χρήση γης, ο αντίκτυπος στην τοπική 
οικολογία, η πρόκληση θρόμβου και η διαταραχή στις ραδιοεπικοινωνίες και στη 
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λήξη τηλεοπτικών εκπομπών. Ωστόσο, τα μειονεκτήματα αυτά μπορούν να 
υπερκεραστούν με σωστή σχεδίαση και εγκατάσταση του σταθμού, καθώς και με μια 
πολιτική σχεδιασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη μέγιστη αποδοχή της αιολικής 
ενέργειας από τη κοινή γνώμη. 

Η οπτική επίπτωση μεταφράζεται ως το οπτικό εμπόδιο που παρουσιάζεται 
από τις ανεμογεννήτριες σε μια γραφική θέα της φύσης είναι η πιο συχνή αντίρρηση 
του κοινού στην εγκατάσταση ενός αιολικού σταθμού. Οι περιοχές στις οποίες 
επικρατούν συχνοί άνεμοι είναι συνήθως γραφικότερες καθώς εκεί δεν παρεμβαίνει 
πολύ ο άνθρωπος. Η αντίρρηση του κοινού προκαταλαμβάνεται για κάθε είδος 
σταθμού παραγωγής που λειτουργεί αποδοτικά. Το μέγεθος, το ύψος, το χρώμα, τα 
υλικά και η όλη σύσταση του αιολικού σταθμού καθώς και η θέση εγκατάστασης του 
η οποία δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη θέα είναι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για να μειωθεί η οπτική επίπτωση. 

Με έναν αιολικό σταθμό κάνουμε διπλή χρήση γης. Κάθε ανεμογεννήτρια 
πρέπει να βρίσκεται κάπως μακριά από την άλλη για να μην επηρεάζονται από 
τυρβώδεις ροές. Έτσι σε έναν σύγχρονο σταθμό παραγωγής οι ανεμογεννήτριες και οι 
βάσεις στήριξης τους καταλαμβάνουν το 2% του εμβαδού της επιφάνειας του 
σταθμού. Η υπόλοιπη γη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργικές καλλιέργειες και 
για δρόμους πρόσβασης στις ανεμογεννήτριες, από την πλευρά των γεωργών αυτό 
θεωρείται περισσότερο σαν πλεονέκτημα παρά σαν μειονέκτημα αν βέβαια γίνει 
κατάλληλος σχεδιασμός. 

Το μέγεθος της πιθανής διαταραχής της τοπικής οικολογίας που προξενείτε 
κατά την εγκατάσταση και εν συνεχεία κατά τη λειτουργία ενός αιολικού σταθμού 
προβληματίζει πολλούς ανθρώπους. Η περίοδος ανέγερσης ενός αιολικού σταθμού 
είναι πολύ μικρή δηλαδή μικρότερη από έξι μήνες συγκρινόμενη με την περίοδο 
ανέγερσης ενός συμβατικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. 

Η διαδικασία της ανέγερσης διαταράσσει μόνο μια μικρή επιφάνεια της όλης 
περιοχής διατίθεται για το σταθμό κατόπιν αυτού η περιοχή επανέρχεται στην 
προηγούμενη της κατάσταση εκτός από μια μικρή επιφάνεια που απαιτείται για την 
στήριξη των ανεμογεννητριών και για τους διαδρόμους πρόσβασης σ αυτές. 

Η επίπτωση των ανεμογεννητριών στη ζωή των πτηνών αποτελεί ένα 
σημαντικό θέμα και απασχολεί πολλές χώρες. Τα πουλιά μπορεί να πληγωθούν ή να 
σκοτωθούν αν συγκρουστούν στα πτερύγια ή στον πύργο στήριξης η ακόμα να 
διαταραχθεί η ανάπτυξη τους και οι συνήθειες διατροφής τους. Ο αριθμός των 
πτηνών θυμάτων είναι μικρότερος από τον αριθμό των πτηνών που θανατώνονται 
πάνω στις γραμμές μεταφοράς υψηλής ηλεκτρικής τάσης. Από μια μελέτη που έγινε 
βρέθηκε ότι οι 3.500 ανεμογεννήτριες της Δανίας έγιναν η αιτία του θανάτου 20.000-
25.000 πτηνών ετησίως όταν αυτά συγκρούστηκαν με αυτές ενώ 1.000.000
θανατώθηκαν από την κυκλοφορία στους δρόμους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Η 
διαταραχή της ανάπτυξης των εντοπίων πτηνών δεν είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή των 
αποδημητικών πτηνών. Δεν πρέπει λοιπόν να γίνονται εγκαταστάσεις αιολικών 
σταθμών στους δρόμους των αποδημητικών πτηνών. Επίσης οι ανεμογεννήτριες 
μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε τα πουλιά να μην μπορούν να καθίσουν ούτε να 
φωλιάσουν επάνω τους. 

Η αντίρρηση του κοινού τόσο στην οπτική επίπτωση όσο και στο θόρυβο που 
προκαλείται από τις ανεμογεννήτριες είναι υποκειμενική. Ότι είναι αποδεκτό σε μια 
βιομηχανική περιοχή δεν είναι αποδεκτό σε μια αγροτική περιοχή και ότι είναι 
αποδεκτό κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν είναι αποδεκτό κατά τη διάρκεια της 
νύχτας παραδόξως ο θόρυβος που προξενείτε από μια ανεμογεννήτρια είναι 
περισσότερο αισθητός σε μικρές ταχύτητες ανέμου παρά σε μεγάλες, διότι το 
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θρόισμα των φύλλων των δέντρων για παράδειγμα σε χαμηλές ταχύτητες δεν 
καλύπτει το θόρυβο της ανεμογεννήτριας. Ο θόρυβος μιας ανεμογεννήτριας 
προέρχεται από την αεροδυναμική των πτερυγίων της έλικας, από την 
ηλεκτρογεννήτρια, από το δρομέα, από το κιβώτιο ταχυτήτων και άλλα. Ο θόρυβος 
του κιβωτίου ταχυτήτων είναι διακεκριμένος και μπορεί να υπερκαλύψει τον 
αεροδυναμικό θόρυβο, αλλά με προσεκτικό σχεδιασμό μπορεί να ελαττωθεί σε 
αποδεκτά χαμηλά επίπεδα. Ο αεροδυναμικός θόρυβος καλύπτει συνήθως μεγάλο 
μέρος του φάσματος των ακουστικών συχνοτήτων και προέρχεται από το 
μεταβαλλόμενο και ασταθές προφίλ του ανέμου και τη διάχυση των βαράθρων 
τυρβώδους ροής των ακραίων σημείων των πτερυγίων της έλικας. 

Ο αεροδυναμικός θόρυβος μπορεί να μειωθεί αν τα ακραία σημεία των 
πτερυγίων γίνουν λεπτά και σχεδιαστούν με το ανάλογο προφίλ. Μια τυπική 
σύγχρονη ανεμογεννήτρια των 300 kW που λειτουργεί σε ταχύτητα ανέμου 8 m/s ένα 
επίπεδο θορύβου 45 dBA σε ακτίνα 200 μ. Οι κανονισμοί στη Δανία προτείνουν αυτή 
την απόσταση ασφαλείας από μια ανεμογεννήτρια έως έναν κατοικημένο χώρο ως 
την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας για να είναι αποδεκτός ο θόρυβος και 500 μέτρα 
από έναν σταθμό παραγωγής. Ένα επίπεδο αποδεκτού θορύβου είναι 5 dBA πάνω 
από τον υπάρχοντα θόρυβο του περιβάλλοντος τόσο κατά τις ώρες της ημέρας όσο 
και της νύχτας. 

Σήμερα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας κατασκευάστηκε νέα γενιά 
αθόρυβων ανεμογεννητριών silentwind συνεχόμενης ισχύος 400w, μέγιστης ισχύος 
600w για επίγεια και θαλάσσια χρήση. Οι Ανεμογεννήτριες Silentwind 12V και 24V 
400W, με νέο σχεδιασμό πτερυγίων για αθόρυβη λειτουργία, παρέχουν υψηλή 
απόδοση ηλεκτρικής ενέργειας με πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου, σε χαμηλής, 
μεσαίας και υψηλής έντασης ανέμους. Διαθέτουν εξωτερικό υβριδικό ρυθμιστή 
φόρτισης 600W για ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκά. (Πηγές 11-18)

4.7.1 Προσδιορισμός περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων 

Η αίτηση που θα κάνει ένας επιχειρηματίας για να δοθεί η έγκριση σχεδιασμού για 
σταθμό αιολικής ενέργειας μπορεί να περιλαμβάνει ένα νομικό αίτημα υποβολής 
περιβαλλοντολογικής μελέτης καθώς και περιβαλλοντολογικής δήλωσης. Η 
παρουσίαση περιβαλλοντολογικής μελέτης είναι μια καλή πρακτική που πείθει ότι το 
έργο έχει σχεδιαστεί καλά. Μια εμπεριστατωμένη δήλωση περιβαλλοντολογικών 
επιπτώσεων είναι το πιο χρήσιμο έγγραφο που μπορεί να παρουσιαστεί κατά την 
περίοδο συνδιαλλαγής με τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής στην οποία θα 
εγκατασταθεί ο σταθμός. Ο προσδιορισμός των επιπτώσεων αυτών απαιτεί από τον 
επιχειρηματία να αποδείξει ότι ο προτεινόμενος σταθμός συμμορφώνεται με διάφορες 
απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές σχετίζονται με θέματα όπως οπτική επίπτωση, 
θόρυβο, παρενέργειες στην τοπική οικολογία και ασφάλεια, και ο εκάστοτε 
επιχειρηματίας πρέπει να δείξει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

Προτεινόμενα θέματα που πρέπει να συμπεριληφθούν στην 
περιβαλλοντολογική δήλωση αναφέρονται σε κατάλογο του Βρετανικού Συνδέσμου 
Αιολικής Ενέργειας. 
¸ Παρεμβολή στα συστήματα τηλεπικοινωνίας 

Είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι δεν θα υπάρξει παρεμβολή στη 
λήψη τηλεοπτικών ή μικροκομματικών σημάτων στην περιοχή που θα 
εγκατασταθεί ο σταθμός. 
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¸ Καθορισμός ασφάλειας 
Ασφάλεια στην περιοχή της εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης και της 
δοκιμής ακεραιότητας των ανεμογεννητριών. 

¸ Ασφάλεια αεροπλοΐας
Για τα αεροσκάφη που ίπτανται σε χαμηλό ύψος καθώς και τα συστήματα 
ραδιοεντοπισμού (RADAR) πρέπει να συμβουλευτούμε τις πολιτικές και 
στρατιωτικές αρχές, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα. 

¸ Διαχείριση κυκλοφορίας και έργων
Περιλαμβάνει ορισμένες απαραίτητες τροποποιήσεις στους δημόσιους 
δρόμους.

¸ Πλαίσιο πολιτικής
Πως το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στα τοπικά και εθνικά σχέδια 
ανάπτυξης. 

¸ Επιλογή περιοχής
Αφορά το γιατί επιλέχτηκε η συγκεκριμένη περιοχή. 

¸ Χαρακτηρισμός περιοχών
αν το έργο επηρεάζει κάποιες περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί π.χ για 
εθνικά πάρκα. 

¸ Προσδιορισμός οπτικής ή θεαματικής επίπτωσης
ετοιμάζεται ένας χάρτης που δείχνει από ποιες τοποθεσίες είναι ορατές οι 
ανεμογεννήτριες πιο περίπλοκες τεχνικές θα ήταν ίσως κατάλληλες για 
μεγαλύτερα σχέδια. 

¸ Καθορισμός θορύβου
Προς βεβαίωση του ότι δεν θα ενοχληθούν οι περίοικοι από το θόρυβο που θα 
προκαλεί ο σταθμός. 

¸ Προσδιορισμός οικολογικής επίπτωσης
Επιπτώσεις στη χλωρίδα και τη πανίδα . 

¸ Εκτίμηση επίπτωσης στο αρχαιολογικό και ιστορικό περιβάλλον
Έτσι ώστε αν υπάρχει κάποια τοποθεσία ορισμένου ιστορικού ενδιαφέροντος 
να γίνει αντιληπτή για να μην εγκατασταθεί εκεί ο σταθμός. 

¸ Υδρολογικός προσδιορισμός
Το πώς το σχέδιο θα επηρεάσει τον υδροφόρο ορίζοντα. 

¸ Ηλεκτρική σύνδεση
Οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη π.χ εναέρια καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος 
και υποσταθμοί. 

¸ Οικονομικές επιρροές στην τοπική οικονομία
Περιλαμβάνει μια εκτίμηση του αριθμού των μόνιμων και προσωρινών 
θέσεων εργασίας που μπορεί να δημιουργηθούν. 

¸ Συνέπειες στο περιβάλλον της γης
Το όφελος που προκύπτει από τη χρήση των ανεμογεννητριών μπορεί να 
επιδειχτεί, είναι το όφελος που προκύπτει από την ελάττωση της χρήσης 
συμβατικών σταθμών παραγωγής που χρησιμοποιούν πετρελαϊκά καύσιμα 
αναδίδοντας επικίνδυνες αναθυμιάσεις στη γήινη ατμόσφαιρα. 

¸ Συνέπειες στην περιήγηση και τη διασκέδαση
Τις συνέπειες του έργου στις δραστηριότητες περιήγησης και διασκέδασης. 

¸ Αποπομπή
Προτάσεις για το έργο κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 

¸ Μετριασμός αντιξοοτήτων
Τρόποι που μπορεί να μετριάσουν δυσάρεστες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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¸ Περίληψη χωρίς τη χρήση τεχνικών όρων
Είναι το πιο σημαντικό τμήμα της δήλωσης και θα μπορέσουν να καταλάβουν 
και οι μη ειδήμονες αναγνώστες τα αποτελέσματα της περιβαλλοντολογικής 
εκτίμησης. 

Για επιχείρηση μεγάλης έκτασης ο προσδιορισμός των περιβαλλοντολογικών 
επιπτώσεων μπορεί να στοιχήσει ακριβά. Είναι δυνατόν να γίνουν εκτεταμένες 
μελέτες με χρήση φαινομενικής πραγματικότητας, μέσω υπολογιστή ή με άλλους 
τρόπους για να προσδιοριστεί η οπτική επίπτωση. Μέσω υπολογιστή μπορεί να γίνει 
η γεωγραφική απεικόνιση μιας περιοχής όπου θα φαίνονται οι ζώνες της οπτικής 
επήρειας. Οι χάρτες αυτοί μπορούν να δείξουν την επίδραση των ανεμογεννητριών 
στις τηλεπικοινωνίες για να ληφθεί υπόψη και η πιθανότητα παρεμβολής. (Πηγές 11-
18)

4.8 Κοινωνικά θέματα 

Το αν το κοινό θα δεχθεί τους αιολικούς σταθμούς εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από 
την εκ μέρους του κοινού αναγνώριση της ανάγκης διατήρησης των αποθεμάτων 
πετρελαϊκών καυσίμων που σπανίζουν αφενός και ελάττωσης των εκπομπών 
επικινδύνων αναθυμιάσεων αφετέρου. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει ενημέρωση του 
κοινού μέσω σεμιναρίων για να γίνει έτσι γνωστή και αυτή η εναλλακτική πηγή 
ενέργειας και να προαχθεί στη γνώμη του κοινού περαιτέρω. 

Πρέπει επίσης να μεταδοθεί το συναίσθημα της τοπικής ιδιοκτησίας στην 
κοινή γνώμη δηλαδή το γεγονός ότι αυτό το χωριό ή η πόλη έχει ένα δικό της αιολικό 
σταθμό που δε μολύνει το περιβάλλον. Παρόλα αυτά θα υπάρξουν και αυτοί που θα 
αντιδράσουν στην εγκατάσταση ενός τέτοιου σταθμού. 

Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι η δημόσια γνώμη θεωρείται γενικά ως 
εξαιρετικά ασταθές και οι συμπεριφορές μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από το ένα 
έργο στο άλλο, καθώς και μεταξύ των τοποθεσιών ή ακόμα και μέσα σε μία θέση
μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Πράγματι, η κοινή γνώμη εξαρτάται 
από διάφορους παράγοντες, όπως η άγνοια ή παραπληροφόρηση από τα οφέλη της 
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες, τις εθνικές 
πολιτικές ενέργειας, των ανθρώπων με εμπειρία σε αυτό το είδος των έργων.

Πιο συγκεκριμένα, στα ελληνικά νησιά η δημόσια στάση ήταν σαφώς 
υποστηρικτική για τις υπάρχουσες και νέες ανεμογεννήτριες, δεδομένου ότι μόνο μια
μικρή μειονότητα (λιγότερο από 20%) εκφράζεται αρνητικά σε σχέση με τις 
εφαρμογές της αιολικής ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, στην ελληνική ηπειρωτική 
χώρα η δημόσια στάση είτε διαιρείται ή σίγουρα κατά της εφαρμογής της αιολικής 
ενέργειας.

Το πιο ενοχλητικό αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης 
μειονότητας που είναι έντονα κατά της εφαρμογής της αιολικής ενέργειας, 
ανεξάρτητα από τα χρηματοοικονομικά οφέλη που θα προκύψουν. Να θυμίσουμε ότι 
νομικές ενέργειες μπορούν να προκληθούν ακόμα και από ένα μόνο άτομο. (John F. 
Walker, Nicholas Jenkins )
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Σχήμα 4.20: Κοινωνική αποδοχή των υπαρχόντων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
(Πηγή: Social attitude towards wind energy applications in Greece)

Σχήμα 4.21: Κοινωνική αποδοχή για την δημιουργία νέων αιολικών πάρκων στην 
Ελλάδα

(Πηγή: Social attitude towards wind energy applications in Greece)

4.9 Το Μέλλον της Αιολικής Ενέργειας 

Η Αιολική Ενέργεια, όντας μια εκ των αρχαιότερων Ανανεώσιμων Μορφών 
Ενέργειας που αξιοποιήθηκαν, είχε μια εξελικτική πορεία, μέσα από την οποία
οδηγήθηκε σε ένα αρκετά υψηλό τεχνολογικό επίπεδο σήμερα, αλλά και σε ένα 
μεγάλο εύρος αξιοποίησης της. Τα στατιστικά αυτής της μορφής ενέργειας, δείχνουν 
ότι κάθε άλλο παρά κορεσμένος είναι ο κλάδος, ενώ αποτιμώντας την τρέχουσα 
κατάσταση της αγοράς και την κατά περίπου 20% ετήσια αύξηση τα τελευταία 
χρόνια, βγαίνει το συμπέρασμα ότι υπάρχει πολύ μέλλον ακόμα στην πορεία της 
Αιολικής Ενέργειας. (Αλεξάκης, 2001)
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Με κατάλληλους στατιστικούς υπολογισμούς, η Παγκόσμια Ένωση Αιολικής 
Ενέργειας (WWEA), στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αιολικής Ενέργειας στην Βόννη, 
προέβλεψε ότι η ισχύς του 2012 (282 GW), ως το 2020 θα έχει σχεδόν 
τετραπλασιαστεί, εκτοξεύοντάς την στα περίπου 1000 GW συνολικής ισχύος. 
Υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας 
(EWEA), οι οποίοι προέβλεπαν πως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2020 η ισχύς 
θα ανέρχεται κατά προσέγγιση στα 230 GW, ενώ για το 2030 κοντά 400 GW 
συνολικής ισχύος. Φυσικά, οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε θεωρητικά μοντέλα 
και είναι πιθανό να μην συμπέσουν με τα πραγματικά νούμερα, αλλά ως σήμερα η 
πλειοψηφία των αναθεωρημένων προβλέψεων ήταν πάντα προς τα πάνω. (European 
Wind Energy Association, 2011)

Τεχνολογικά, η εξέλιξη των ανεμογεννητριών είναι ραγδαία τα τελευταία έτη, 
με συνεχή ενίσχυση της απόδοσής τους, κάτι το οποίο προβλέπεται να συνεχιστεί 
αδιάκοπα, μέσα στα επόμενα χρόνια. Σε τεχνικό επίπεδο, προβλέπονται ολοένα και 
μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες, με όλο και μεγαλύτερη διάμετρο πτερυγίων, όμως 
φυσικά πάντα προσαρμοσμένες σε ισορροπίες οικονομικού συμφέροντος. (Madsen, 
H. A. The Future of Wind Power)

Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, έχουν ήδη ενταχτεί στον παγκόσμιο επενδυτικό 
σχεδιασμό, ενώ με το πολύ υψηλό δυναμικό τους, στο άμεσο μέλλον φαίνεται 
σίγουρο ότι θα αποτελέσουν μια πολύ σημαντική ενίσχυση στην παραγωγή της 
Αιολικής Ενέργειας. Σε προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας 
(EWEA), υπολογίζεται ότι ως το 2020 περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής 
παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι από υπεράκτια αιολικά πάρκα, ενώ 
μέχρι το 2030, θα φτάσει περίπου τα δύο πέμπτα. Σημαντικές περιοχές επένδυσης, 
τείνουν να παραμένουν, η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα. (European Wind Energy 
Association, 2011)

Μια σημαντική νέα τάση, είναι η επένδυση σε μικρές ανεμογεννήτριες (6W-
300kW) για παραγωγή ενέργειας, ικανή να καλύψει ενεργειακές ανάγκες από 
οικιακές συσκευές μέχρι ολόκληρα σπίτια, ή ακόμα τις ανάγκες μικρών οικισμών, και 
που θα αξιοποιούνται από αγρότες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και ιδιώτες. 
Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Ένωσης Αιολικής Ενέργειας 
(WWEA), μέχρι το 2020 οι συγκεκριμένου τύπου ανεμογεννήτριες θα παράγουν 
παγκόσμια ισχύ, σχεδόν 3.817 MW. (Andersen, 2006)

Η παραγωγή ενέργειας σε χαμηλές ταχύτητες ανέμων είναι μια ακόμα 
σταδιακή προσαρμογή που θα συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια. Στην ίδια λογική, 
ανεμογεννήτριες με πολλαπλούς έλικες ή με έλικες από ύφασμα, προβλέπεται να 
ενταχτούν σε ορισμένες εφαρμογές, αξιοποιώντας το δυναμικό χρονικών 
διαστημάτων με χαμηλές ή διαφορετικές ταχύτητες ανέμου, εκμεταλλευόμενες έτσι 
τα μέγιστα και οικονομικά, υπό πληθώρα συνθηκών. (Madsen, H. A. The Future of 
Wind Power)

Η εξέλιξη της τεχνολογίας εκτός από καινοτόμες ιδέες και τεχνολογική 
πρόοδο με οφέλη στο εύρος εφαρμογής, την αντοχή, στην μείωση του θορύβου κ.τ.λ, 
συντελεί στην μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής, το οποίο αποτελεί 
σημαντικό περιοριστικό παράγοντα της Αιολικής Ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Σε αυτή την διαρκή μείωση, αρωγοί εκτός της έρευνας, θα είναι κάποια προηγμένα 
σχεδιαστικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία, όπως 2D-3D 
κώδικες CFD για τον σχεδιασμό και για προσομοιώσεις λειτουργίας του ρότορα και 
των πτερυγίων. (Madsen, H. A. The Future of Wind Power)

Τέλος, η Αιολική Ενέργεια, εκτός από τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά 
οφέλη που παρέχει και θα συνεχίσει να παρέχει τα επόμενα χρόνια, είναι παράμετρος 
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με εμπλοκή στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (EWEA), υπολογίζεται ότι ως το 2020 
περίπου μισό εκατομμύριο άτομα θα εργάζονται σε θέσεις που θα έχουν σχέση με την 
Αιολική Ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μέχρι το 2030 ο αριθμός αυτός θα 
αγγίξει τις 800.000. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι προβλέψεις σε εργασιακό επίπεδο 
ποικίλουν, με προχωρημένα σενάρια, να αγγίζουν ακόμα τα 2,1 εκατομ, το 2020 και 
τα 2,6 εκατομ. το 2030. (European Wind Energy Association, 2012)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΠΕ

5.1 Νομοθεσία για την λειτουργία και την ανάπτυξη των ΑΠΕ
και Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα

Η υπέρτερα νομοθετική διάταξη, η οποία ισχύει σήμερα στην Ελλάδα είναι το
Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν περιλαμβάνει διατάξεις, που αναφέρονται άμεσα στην
ενέργεια, ούτε βέβαια διατάξεις που αναφέρονται ειδικότερα στις ΑΠΕ. Ωστόσο,
περιλαμβάνει διατάξεις που αναφέρονται, αφενός στην προστασία του
περιβάλλοντος, με ρητή μάλιστα κατοχύρωση της αρχής της αειφορίας, η οποία
σχετίζεται άμεσα με τις ΑΠΕ, και αφετέρου, διατάξεις που αναφέρονται γενικά στον
εθνικό πλούτο και στα δικαιώματα του κράτους επ’ αυτού, στον οποίο
περιλαμβάνονται και οι πηγές ενέργειας. Ακόμη, η Ελλάδα, ακολουθώντας την
κοινοτική πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές, κύρωσε με το ν. 3017/2002 το
Πρωτόκολλο του Κιότο, που θεσπίστηκε στις 10.12.1997. Συγκεκριμένα, το
Πρωτόκολλο του Κιότο εξειδικεύει το ρυθμιστικό πλαίσιο της Σύμβασης Πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές και αποτελεί σημαντικό 
κανονιστικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, καθώς 
εμπεριέχει συγκεκριμένους εθνικούς ποσοτικούς στόχους για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως για τα κράτη του βιομηχανικού κόσμου. 
Το Πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει για την Ελλάδα συγκράτηση του ρυθμού 
αύξησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς και άλλων αερίων που 
επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μέχρι το έτος 2010 κατά 25% σε σχέση με 
το έτος 1990.

Ο στόχος αυτός, αν και αυξητικός, σε αντίθεση με όσα προβλέπονται για τις
περισσότερες χώρες της ΕΕ, είναι δύσκολο 95 να επιτευχθεί δεδομένου ότι η τάση
αύξησης των εκπομπών είναι πολύ μεγάλη. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι
που τίθενται από το πρωτόκολλο του Κιότο κρίνεται απαραίτητη η αύξηση της
χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το έτος 2001, το ποσοστό συμμετοχής
της ενέργειας που παρείχαν οι ΑΠΕ ανερχόταν, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Υπουργείου Ανάπτυξης
(Φεβρουάριος 2003), στο 8,4% (με το 1,6% να προέρχεται από την αιολική ενέργεια,
μικρά υδροηλεκτρικά, και φωτοβολταϊκά και το 6,8% από μεγάλα υδροηλεκτρικά).
Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης οι εκτιμήσεις για την ακαθάριστη κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά το έτος 2010, προσδιορίζεται σε 68 δις κιλοβατώρων. 
Κατά συνέπεια υφίσταται ανάγκη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
(συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών) της τάξης των 13,7 δις 
κιλοβατώρων κατά το έτος 2010 ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να ανταποκριθεί στις 
δεσμεύσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο και στους συναφείς στόχους της Οδηγίας 
2001/77/ΕΚ . Σύμφωνα πάντως με την 3η Εθνική Έκθεση για τις ΑΠΕ, που
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2005, με ενδεικτικό στόχο για ποσοστό 20,1%
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ το 2010, το ποσοστό συμμετοχής θα είναι 
κοντά στο 18% (βασικό σενάριο). Παράλληλα, στην Παγκόσμια Σύνοδο για την
αειφόρο ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2002 στο
Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, συμφωνήθηκε μεταξύ των συμμετεχουσών
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κυβερνήσεων να αυξηθεί σημαντικά το μερίδιο των ΑΠΕ στο παγκόσμιο ενεργειακό
ισοζύγιο χωρίς όμως δυστυχώς να επιτευχθεί συμφωνία ως προς τα συγκεκριμένα
ποσοστά της εν λόγω αύξησης και ως προς το χρονοδιάγραμμα.

Η ενέργεια ως αντικείμενο κρατικής παρέμβασης
Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106 παρ. 1 του
Συντάγματος το κράτος υποχρεούται να προβεί στην «αξιοποίηση των πηγών του
εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή από θαλάσσια κοιτάσματα,
για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της
οικονομίας των ορεινών, νησιώτικων και παραμεθόριων περιοχών». Στα πλαίσια
αυτά «μπορεί να ρυθμίζονται με νόμο τα σχετικά με την εξαγορά επιχειρήσεων ή την 
αναγκαστική συμμετοχή σε αυτές του κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων, εφόσον οι 
επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την 
αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο» (άρθρο 106 παρ.3). Εξάλλου, η διάταξη του 
άρθρου 18 παρ.1 του Συντάγματος, η οποία επιτρέπει τη ρύθμιση θεμάτων
ιδιοκτησίας κατά παρέκκλιση από τις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 17, ορίζει 
ότι οι «Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διάθεση των 
μεταλλείων, των ορυχείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών χώρων και θησαυρών
,ιαματικών, ρεόντων και υπογείων υδάτων και γενικά του υπόγειου πλούτου». Η
ρύθμιση αυτή, που αναφέρεται όμως μόνο στις ορυκτές μορφές ενέργειας και στα
ύδατα, είναι εύλογη, δεδομένου ότι συχνά η αξιοποίηση των πηγών του εθνικού
πλούτου προϋποθέτει και την ιδιοκτησία αυτών. Από το πλέγμα των
προαναφερόμενων διατάξεων προκύπτει, ότι το Σύνταγμα παρέχει την ευχέρεια στον 
κοινό νομοθέτη να ιδρύσει δικαιώματα υπέρ του κράτους ή γενικότερα υπέρ φορέων 
του δημόσιου τομέα ή και υπέρ ιδιωτών που αφορούν γενικότερα «τις πηγές του 
εθνικού πλούτου», στον οποίο περιλαμβάνονται, όπως προαναφέρθηκε , και οι πηγές 
ενέργειας. Παράλληλα, το Σύνταγμα, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που 
έχουν οι πηγές ενέργειας, ως στοιχείο του εθνικού πλούτου για την ανάπτυξη της 
εθνικής οικονομίας, θεσπίζει ειδική υποχρέωση του κράτους για την αξιοποίησή τους. 
Η αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου αποτελεί αντικείμενο του οικονομικού 
προγράμματος του κράτους. Εξάλλου, η παρέμβαση του κράτους στον τομέα της 
ενέργειας επιβάλλεται από το γεγονός ότι η ενέργεια αποτελεί μία βιομηχανία στην 
οποία επενδύονται τεράστια ποσά και έχει μεγάλη γεωπολιτική σημασία. 

Βεβαίως, η ευρωπαϊκή πραγματικότητα, όπως αποτυπώνεται στα πολιτικά και 
στα νομικά κείμενα των οργάνων της ΕΕ, κινείται σταθερά προς την κατεύθυνση της 
ιδιωτικοποίησης των σχετικών τομέων. Η άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας, δηλ. η παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας, χαρακτηρίζεται από τον κοινό νομοθέτη υπηρεσία κοινής ωφέλειας και 
τίθεται υπό την εποπτεία του κράτους. Η παροχή ενέργειας αποτελεί αγαθό ζωτικής 
σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, καθώς εξυπηρετεί βασικές ανάγκες των μελών 
του, συνιστά δηλαδή κοινωνικό αγαθό (και όχι απλώς εμπόρευμα) που είναι 
απολύτως απαραίτητο για τον σύγχρονο κοινωνικό άνθρωπο. Αντικείμενο της 
κρατικής εποπτείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.2773/1999, ο μακροχρόνιος
ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας και ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας, για την εξασφάλιση, υπό συνθήκες 
ανταγωνισμού, της παροχής τεχνικώς αξιόπιστης και οικονομικώς προσιτής 
ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές και για την εφαρμογή των κανόνων της 
σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Το άρθρο 106 παρ. 
3 του Συντάγματος προβλέπει τη δυνατότητα εξαγοράς ή αναγκαστικής συμμετοχής 
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του κράτους σε επιχειρήσεις, που «έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία 
για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου ή έχουν ως κύριο σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο». Η σύγχρονη όμως κανονιστική σημασία 
του άρθρου 106 παρ.3 του Συντ. δεν πρέπει να αναζητηθεί μάλλον στην πρόβλεψη 
μιας διαδικασίας κρατικοποίησης, αλλά στην έκφραση ενός ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 
για τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για 
την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου , ή έχουν ως κύριο σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, το οποίο σημαίνει ότι οι δραστηριότητες 
αυτές διαφοροποιούνται από τις κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες διότι δεν 
αφήνονται στους μηχανισμούς της αγοράς, αλλά οφείλουν να υπόκεινται στην 
πολιτική διαμεσολάβηση. Άλλωστε, η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας 
χωρίς την ύπαρξη οποιουδήποτε κρατικού παρεμβατισμού και σχεδιασμού των 
ενεργειακών αναγκών της χώρας θα οδηγούσε σε υπονόμευση των ίδιων των 
βασικών σκοπών του νόμου, δηλ. της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μέσω της 
παροχής τεχνικώς αξιόπιστης και οικονομικώς προσιτής ηλεκτρικής ενέργειας στους 
καταναλωτές, όπως αποδείχθηκε και από τις μεγάλες διακοπές ρεύματος στις ΗΠΑ 
τον Αύγουστο του 2003.

Όσα προαναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα ισχύουν κατά μείζονα λόγο 
και για τις ΑΠΕ. Το άρθρο 106 παρ. 1 του Συντ. που αφορά στην υποχρέωση
αξιοποίησης των πηγών του εθνικού πλούτου κάνει μάλιστα ρητή αναφορά και στην
ατμόσφαιρα. Στην έννοια των πηγών του εθνικού πλούτου περιλαμβάνονται και οι
πηγές ενέργειας, συνεπώς και οι ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και αντίστοιχη 
υποχρέωση του κράτους για την αξιοποίηση των ΑΠΕ, ως πηγών εθνικού πλούτου. 
Όπως σημειώσαμε ήδη πιο πάνω, η κρατική υποχρέωση για αξιοποίηση και ενίσχυση 
των ΑΠΕ, προκύπτει πρωτίστως από την συνταγματική επιταγή προστασίας του 
περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, για την πολιτεία προκύπτει μια δέσμη υποχρεώσεων, 
η οποία περιλαμβάνει την υποχρέωση θέσπισης του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου 
για την αξιοποίηση των ΑΠΕ (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.) και δικαιολογεί 
την στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ από κρατικούς πόρους. 
Αντίστοιχα, το κράτος διατηρεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απορρέουν 
από τα άρθρα 17,18 και 106 του Συντάγματος. Μπορεί δηλ. να λάβει τα κατάλληλα 
μέτρα που κυμαίνονται από τη 100 ρύθμιση ή τον συντονισμό των σχετικών 
ιδιωτικών δραστηριοτήτων μέχρι την επιβολή κρατικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών. Οι 
διάφορες ΑΠΕ εμπίπτουν (κατά την κρατούσα άποψη ) στην έννοια των πραγμάτων 
που είναι κοινά σε όλους (ατμόσφαιρα, θάλασσα) ή κοινόχρηστα (αιγιαλός, 
τρεχούμενα νερά) και συνεπώς είναι εκτός. Τα πράγματα αυτά επειδή ακριβώς είναι 
ανεξάντλητα και υφίσταται αδυναμία εξουσίασης τους ανήκουν κατά κανόνα σε 
κοινή χρήση. Για το λόγο αυτό καθένας έχει κατ’ αρχήν το δικαίωμα να τα 
χρησιμοποιεί ελεύθερα και να αξιοποιεί την ενέργεια που περικλείουν. Ωστόσο, το 
κράτος, με τις πρώτες του νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα των ΑΠΕ, υπήγαγε την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε καθεστώς προηγουμένης άδειας επειδή 
ακριβώς το αποκλειστικό προνόμιο παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας 
άνηκε στη ΔΕΗ. (ypeka.gr)
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5.2 Νομοθετικές ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ

Το εθνικό δίκαιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μέχρι τη θέση σε
ισχύ του ν. 3468/2006 περιλαμβάνεται κυρίως στους ν. 2244/1994, 2773/1999,
2941/2001, 3175/2003 και έχει δεχθεί την επίδραση σχετικών κοινοτικών κανόνων.
Το δίκαιο των ΑΠΕ, γενικά, προήλθε από μία σταδιακή εξέλιξη, που ξεκίνησε με
αποσπασματικές ρυθμίσεις οι οποίες αφορούσαν μόνο σε ορισμένες κατηγορίες
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι Πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις μέχρι το 1999
Οι πρώτες ρυθμίσεις που αφορούν στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και
συγκεκριμένα στη γεωθερμική ενέργεια περιλαμβάνονται στο ν. 1475/1984
«Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού». Την πρώτη σημαντική προσπάθεια για
την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας αποτέλεσε η ψήφιση του ν. 1559/1985
«Ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ειδικών θεμάτων
ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», ο οποίος
καταργήθηκε μεταγενέστερα από το άρθρο 10 του ν. 2244/1994. Με το νόμο αυτό
επιδιώχθηκε η προώθηση της ανάπτυξης των ΑΠΕ και επιτράπηκε η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ανεξάρτητους αυτοπαραγωγούς, πλην όμως η ιδιωτική
πρωτοβουλία επιτράπηκε μόνο για την κάλυψη ιδίων αναγκών ή για την πώληση της
ενέργειας προς τη ΔΕΗ. Το έτος 1987 ιδρύθηκε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με το π.δ. 375/1987 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού
Δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» με σκοπό την
προώθηση και υποστήριξη της ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Με το ν.2244/1994
«Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και από συμβατικά καύσιμα και
άλλες διατάξεις», ο οποίος είχε ως πρότυπο τον αντίστοιχο γερμανικό νόμο,
ρυθμίστηκαν θέματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και επιτράπηκε η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες. Το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας διατηρήθηκε κατ’ αρχήν υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Επιτράπηκε όμως και η κατόπιν άδειας παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από τρίτους (ανεξάρτητους) παραγωγούς, με χρήση ανανεώσιμων πηγών,
οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να τη διαθέτουν αποκλειστικά στη ΔΕΗ (άρθρο 1 παρ.1
περ.α, 2 περ.β και 10 του νόμου). Περαιτέρω, προσφέρθηκαν ελκυστικές τιμές
αγοράς στους ανεξάρτητους παραγωγούς , ενώ προβλέφθηκε η σύναψη πολυετών
συμβάσεων μεταξύ των ανεξάρτητων παραγωγών και της ΔΕΗ, προκειμένου να
καταστούν οικονομικά βιώσιμες οι επενδύεις στον τομέα των ΑΠΕ. Η τιμή ορίστηκε
ενιαία για όλες τις μορφές των ΑΠΕ. Ο νόμος καθόρισε για το διασυνδεδεμένο
σύστημα της χώρας σταθερές τιμές πώλησης της ανανεώσιμης ενέργειας σε επίπεδα 
ίσα με το 90% και 70% του γενικού τιμολογίου στη μέση και στην υψηλή τάση, 
αντίστοιχα. Στα νησιά που δεν ανήκουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα η τιμολόγηση 
βασίζεται στο 90% του τιμολογίου γενικής χρήσης (χαμηλή τάση). Οι ρυθμίσεις 
αυτές συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση των επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ, 
ιδίως στην αιολική ενέργεια. Με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 Β του
ν.2647/1998«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις» μεταβιβάστηκαν στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών οι 
προβλεπόμενες από το άρθρο 3 του ν. 2244/1994 αρμοδιότητες του Υπουργού
Ανάπτυξης για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και
επέκτασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ.
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Νομοθεσία μέχρι το 2006
Με το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση
θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» ,επιχειρήθηκε η απελευθέρωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/92/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ηςΔεκεμβρίου 1996, σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με το νόμο 
αυτό θεσπίστηκε νέο σύστημα αδειοδότησης των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά το οποίο προηγείται η άδεια παραγωγής, χορηγούμενη από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτό και στον 
Κανονισμό Αδειών. Κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο (άρθρο 9 παρ.3 ), η άδεια 
παραγωγής, η οποία είναι ανεξάρτητη των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 
(άρθρο 9 παρ.5), χορηγείται κυρίως βάση οικονομικών κριτηρίων και συνδέεται με τη 
σκοπιμότητα του έργου, πρέπει δε να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία : α) 
το πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται το δικαίωμα, β)το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, για 
τον οποίο χορηγείται η άδεια, τον τόπο εγκατάστασής του, το δυναμικό παραγωγής 
και τη χρησιμοποιούμενη καύσιμη ύλη. Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 28 
παρ.1 του ίδιου νόμου προβλέφθηκε η θέσπιση Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης , ύστερα 
από γνώμη της ΡΑΕ. Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίστηκε το περιεχόμενο της 
αιτήσεως, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για τη χορήγηση των 
αδειών παραγωγής, αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος , διαχείρισης 
του Συστήματος, αποκλειστικότητας της κυριότητας και διαχείρισης του Δικτύου και 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις 
χορηγήσεώς τους. Σχετική ρύθμιση υπήρχε στα άρθρα 4 και 5 της Οδηγίας 96/92/ΕΚ, 
όπου προβλεπόταν ότι οι άδειες παραγωγής χορηγούνται με αντικειμενικά, διαφανή 
και αμερόληπτα κριτήρια και αναφέρονταν ενδεικτικά μερικά από τα κριτήρια του 
νόμου. Τα θέματα αυτά ρυθμίστηκαν εν πολλοίς εκ νέου με τις διατάξεις του ν. 
3426/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας», με τον οποίο μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο οι 
διατάξεις της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της Οδηγίας 96/92/ΕΚ. 

Ως προς τις ΑΠΕ ο ν. 2773/1999 διατήρησε το ευνοϊκό τιμολογιακό καθεστώς 
τους, δίνοντας παράλληλα έμφαση και στο θέμα της προτεραιότητας πρόσβασης στο 
δίκτυο. 104 Συγκεκριμένα, ο ΔΕΣΜΗΕ, ως διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, 
υποχρεώθηκε να δίνει προτεραιότητα κατά την κατανομή του φορτίου στους 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, υδροηλεκτρικής ενέργειας και 
συμπαραγωγής με μέγιστη ισχύ 50, 10 και 35 MW, αντίστοιχα. Επίσης, θεσπίστηκε 
ειδικό τέλος επί των πωλήσεων ανανεώσιμης ενέργειας υπέρ των οικείων οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξάλλου, με τον «Οδηγό αξιολόγησης αιτήσεων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και μικρή ΣΗΘ», που εξέδωσε η ΡΑΕ (Ιούλιος 2001), 
εξειδικεύτηκαν τα κριτήρια του ν. 2773/1999 και η διαδικασία αξιολόγησης.

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας (φάση Α) εξετάζεται κάθε αίτηση 
αυτοτελώς, προκειμένου να λάβει θετική ή αρνητική γνώμη. Στη συνέχεια, γίνεται 
συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ έργων που έχουν λάβει θετική γνώμη, εφόσον 
συγκρούονται μεταξύ τους, είτε λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του Δικτύου, 
είτε λόγω εδαφικής επικάλυψης των έργων ή κορεσμού της περιοχής. Κατά τη 
συγκριτική αξιολόγηση των κατά τα ανωτέρω ανταγωνιστικών έργων το κριτήριο της
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ωριμότητας του έργου βαθμολογείται και η επίδοση υπολογίζεται ανάλογα με τυχόν
εγκρίσεις και άδειες που έχει εξασφαλίσει ο αιτών (έγκριση επέμβασης, προέγκριση
χωροθέτησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων κλπ.). Στη συνέχεια οι πρωτοβουλίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των ΑΠΕ , που οδήγησαν στην έκδοση
της Οδηγίας2001/77/ΕΚ της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την προαγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας έδωσαν την ώθηση για την ψήφιση του ν. 2941/2001
«Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης ΑΠΕ…». Σημαντική
καινοτομία αποτελεί η διάταξη του άρθρου 2 του ν. 2941/2001, σύμφωνα με την
οποία, τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής 
υποσταθμών και υποδομής εν γένει, χαρακτηρίζονται ως έργα 105 δημόσιας 
ωφέλειας, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης τους, γεγονός που επιτρέπει την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που είναι απαραίτητα για την κατασκευή 
τους ή τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επ’ αυτών. Επίσης , τα έργα σύνδεσης 
των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ με το διασυνδεδεμένο Σύστημα της 
ηπειρωτικής χώρας και τα δίκτυα αυτόνομων νησιωτικών περιοχών μπορούν να 
κατασκευάζονται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή σύμφωνα με 
προδιαγραφές που προέρχονται από το Διαχειριστή του Συστήματος και των 
Δικτύων. Περαιτέρω ορίστηκε ότι για την κατασκευή ηλιακών σταθμών και 
ανεμογεννητριών δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής με εξαίρεση τα έργα 
πολιτικού μηχανικού . 

Καταβλήθηκε επίσης προσπάθεια εφαρμογής της λεγόμενης 
μονοαπευθυντικής διαδικασίας (“one stop shop”), αφού προβλέφθηκε ότι αρμόδιες 
για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας Διευθύνσεις Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών συντονίζουν την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
στην οποία εμπλέκεται πληθώρα δημόσιων υπηρεσιών και άλλων φορέων, 
προκειμένου να μειωθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνταν στις 
σχετικές διοικητικές διαδικασίες. Τέλος, οι εξαιρέσεις, που ισχύουν για μεγάλα έργα 
υποδομής για την εντός δασών και δασικών εκτάσεων εγκατάσταση μεγάλων έργων 
υποδομής δημόσιου συμφέροντος επεκτάθηκαν (με τροποποίηση του άρθρου 58 του 
ν. 998/1979) και στα έργα ΑΠΕ. Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ εντός 
προστατευομένων περιοχών πραγματοποιείται, μέχρι την έκδοση Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ , μετά από 
γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ειδικά για την Αττική η 
εν λόγω χωροθέτηση γίνεται, έως την έκδοση του ανωτέρω Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, μετά από κοινή 106 
γνωμοδότηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και του ΚΑΠΕ. Με την 
Δ6/Φ1/2000/6.2.2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Διαδικασία έκδοσης 
αδειών και εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και 
τύποι συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας» προβλέφθηκε ότι 
προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας εγκατάστασης ή 
επέκτασης είναι η κατοχή ισχύουσας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 
3 παρ.2) και ότι εάν ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο η άδεια παραγωγής ανακαλείται 
υποχρεωτικά και η άδεια εγκατάστασης (άρθρο 11 παρ.5). Με το ν.3175/2003 
«Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» 
επιδιώχθηκε η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ορθολογική αξιοποίηση του 
γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, από την οποία 
μπορεί φυσικά να παραχθεί και ηλεκτρική ενέργεια. Ορίστηκε ότι οι διατάξεις του
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Μεταλλευτικού Κώδικα και γενικότερα της μεταλλευτικής νομοθεσίας εφαρμόζονται
και για το γεωθερμικό δυναμικό, εφόσον δεν γίνεται διαφορετική ρύθμιση με τις 
διατάξεις του νόμου αυτού (άρθρο 3 παρ.3) θεσπίστηκε η ενιαία αντιμετώπιση ενός 
γεωθερμικού πεδίου ως «κοίτασμα-πηγή», η παύση των επιμέρους μισθώσεων που
προβλέπονται στο προ ισχύον νομικό πλαίσιο και διαχωρίστηκαν τα βεβαιωμένα από 
τα πιθανά γεωθερμικά πεδία. Ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
γεωθερμία και τη χορήγηση της σχετικής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
που συνδυάζεται με την εκμίσθωση για την εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού, ο
νόμος ορίζει ότι επιτρέπεται μόνον εφόσον ο υποψήφιος έχει επιτύχει σε διαγωνισμό 
που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 αυτού. Ο νόμος κάλυψε 
και το νομοθετικό κενό που υπήρχε για τον τομέα της τηλεθέρμανσης. 

Τέλος, με το άρθρο 23 παρ.6 υιοθετήθηκε ο 107 ορισμός της Οδηγίας 
2001/77/ΕΚ σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από υβριδικά 
συστήματα ώστε να αρθούν ασάφειες που ενδεχομένως να ανέκυπταν ως προς την 
ενέργεια που παράγεται από τα συστήματα αυτά. Με την ΚΥΑ 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 ηλεκτροπαραγωγής, από ΑΠΕ» 
προσαρμόστηκε η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ 
στις νέες ρυθμίσεις του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 
97/61/ΕΕ…». Με τις ρυθμίσεις αυτές, περιορίστηκε ο αριθμός των γνωμοδοτούντων 
φορέων, οι οποίοι έφθαναν τους 41 πριν την έκδοση της ΚΥΑ και οι οποίοι 
περιορίστηκαν σε 27, και καθιερώθηκαν συντομότερες προθεσμίες, άπρακτη 
παρέλευση των οποίων, νομιμοποιεί την επισπεύδουσα Υπηρεσία να θεωρεί ως 
θετικές τις ενδιάμεσες εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις άλλων φορέων. Ωστόσο, έχει 
τονιστεί ότι «Η έκδοση απόφασης χωρίς την προβλεπόμενη γνωμοδότηση, επειδή 
έχει παρέλθει άπρακτος ο νόμιμος χρόνος, επιφέρει αποδυνάμωση της διαδικασίας. 
Διότι, συνεπάγεται μείωση της προστασίας υπό την έννοια ότι μετατοπίζεται η 
σχετική ευθύνη στο όργανο που αποφασίζει καθ’ υποκατάσταση της συμβολής του 
ερωτηθέντος να γνωμοδοτήσει. Η ρύθμιση αυτή (ενν. του άρθρου 2 του ν. 
3010/2002)δεν συνάδει προς τις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης». Με το 
άρθρο 2 της ΚΥΑ Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 «Τροποποίηση της 13727/724/2003 
κοινής υπουργικής απόφασης ως προς την αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην 
πολεοδομική νομοθεσία», οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ 
μικρού μεγέθους μετατάχτηκαν στην κατηγορία μηδενικής όχλησης με συνέπεια να 
είναι δυνατή η ένταξή τους στον οικιστικό ιστό. Το γεγονός και μόνο ότι το θεσμικό 
πλαίσιο των ΑΠΕ περιλαμβανόταν σε πέντε νόμους (ν.2244/1994, 2643/1998, 
2773/1999, 2941/2001 και 3175/2003), οι οποίοι τροποποιήθηκαν επανειλημμένα και
εξειδικεύτηκαν με την έκδοση αρκετών κανονιστικών αποφάσεων, αποδεικνύει ότι σε 
πολλά θέματα παρατηρούνταν συχνά επικαλύψεις, αντιφάσεις και ασάφειες, ενώ δεν 
ήταν πάντοτε ευκρινές ποιοι κανόνες εξακολουθούσαν να ισχύουν.

Νέα νομοθεσία (3468/2006,3734/2009, 3851/2010)
Με το νόμο 3468/2006 γίνεται προσπάθεια να ορθολογικοποιηθεί η νομοθεσία που
διέπει τις ΑΠΕ και εισάγεται και η κοινοτική οδηγία 2001/77/ΕΚ και αφετέρου
προωθείται κατά προτεραιότητα η παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ και
ΣΥΘΗΑ. Στη συνέχεια με το νόμο 3734/2009 εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία 
με την οδηγία 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας και
συμπληρώνεται με το σχετικό νομικό πλαίσιο και αναπροσαρμόστηκαν τα τιμολόγια
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απορρόφησης της ενέργειας από φωτοβολταικούς σταθμούς. Ο νόμος αυτός έχει
τροποποιητικές σε σχέση με τους Ν.3468/2006 και Ν.3199/2003, και εισάγει τα
παρακάτω βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη της αγοράς των φ/β και γενικότερα των 
ΑΠΕ:

∑ Απλοποιείται σε κεντρικό επίπεδο η διαδικασία έκδοσης των αδειών
εγκατάστασης και λειτουργίας, οι οποίες πλέον εκδίδονται με υπουργική 
απόφαση και όχι με κοινή υπουργική απόφαση.

∑ Προς άρση της εικονικής συμφόρησης δικτύων και προβλέπεται ενιαίο 
πλαίσιο χορήγησης Π.Σ., παύση ισχύος των παλαιών Π.Σ. βάσει μεταβατικών 
διατάξεων και διάρκεια νέων Π.Σ. τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης μόνο 
εάν εκδοθεί η οικεία άδεια εγκατάστασης.

∑ Εκλογικεύονται οι αποκλειστικές προθεσμίες του ν. 3468/2006 και έτσι 
αίρεται ο κίνδυνος ακυρότητας των πράξεων.

∑ Απαλείφεται ο όρος θεώρηση αντί οικοδομικής άδειας και γίνεται πρόβλεψη
για έγκριση εργασιών για τις μη δομικές κατασκευές των αιολικών και φ/β 
σταθμών.

Ακόμη, με ΚΥΑ του Ιουνίου του 2009 ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών στις στέγες οικιών και επαγγελματικών στεγών με ισχύ έως 10kw και 
τιμή απορροφημένης ενέργειας τα 0,55ε/kwh. Αν και ο νόμος 3734/2009 έκανε
κάποιες διορθωτικές κινήσεις δεν κατάφερε να επιταχύνει τις επενδύσεις σε ΑΠΕ.
Μιας και οι διαδικασίες αδειοδότησης, οι οποίες προβλέπονταν από το νόμο
3468/2006 ήταν χρονοβόρες δημιουργήθηκε η ανάγκη να θεσπιστεί ένας καινούργιος 
νόμος ο οποίος θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι για συμμετοχή των ΑΠΕ στην εθνική κατανάλωση ενέργειας. 
Έτσι, θεσπίστηκε ο νόμος της 25/6/2010. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, για να 
μειωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να επιτευχθεί ο στόχος για συμμετοχή 
της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 
ενέργειας σε ποσοστό 20% και για συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε
ποσοστό τουλάχιστον 40%, μειώνονται οι ημέρες εξέτασης των αιτημάτων,
συμπτύσσεται η προηγουμένη διαδικασία της έκδοσης προκαταρκτικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης και στη συνέχεια της έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σε μία διαδικασία με την απαίτηση πλέον για έκδοση
μόνο ΕΠΟ και αυξάνονται τα όρια ισχύος από τα οποία εξαιρούνται οι
ενδιαφερόμενοι για έκδοση αδείας παραγωγής. Με το νέο νόμο μεγαλώνουν τα
επίπεδα ισχύος των ΑΠΕ για τα οποία δεν απαιτείται άδεια Ε.Π.Ο, η οποία ήταν μια 
αρκετά χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία. Συγκεκριμένα για σταθμούς 
γεωθερμίας, βιομάζας, βιοαερίου, φωτοβολταικούς, ηλιοθερμικούς και βιοκαυσίμων 
η ισχύς ανεβαίνει στα 500kW μιας και θεωρούνται χαμηλής όχλησης. Για τα αιολικά 
η ισχύς δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20kW. Με το νέο νόμο ακόμη, αυξάνονται οι 
σταθερές τιμές με τις οποίες απορροφάτε η παραγομένη ενέργεια από ΑΠΕ.
(ypeka.gr)
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5.3 Διαδικασία αδειοδότησης Αιολικών Εγκαταστάσεων

Η διαδικασία αδειοδότησης ποικίλλει ανάλογα με την ισχύ των αιολικών πάρκων. Σε
χαμηλές και μεσαίες τιμές ισχύος είναι λιγότερο γραφειοκρατική και πιο γρήγορη σε
σχέση με την εγκατάσταση μεγάλης ισχύος αιολικών πάρκων όπου εμφιλοχωρούν και 
άλλοι παράγοντες(όπως περιβαλλοντικοί) οι οποίοι απαιτούν περισσότερες
γραφειοκρατικές διαδικασίες και περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθούν.

Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε την αδειοδοτική διαδικασία αιολικών πάρκων
διακρίνοντας τις εξής κατηγορίες με βάση την ισχύ τους:

∑ Αιολικά πάρκα ισχύος έως 20KW
∑ Αιολικά πάρκα ισχύος από 20‐100KW
∑ Αιολικά πάρκα ισχύος από 100KW‐2MW
∑ Αιολικά πάρκα ισχύος άνω των 2MW

Αιολικά πάρκα ισχύος έως 20KW
Επειδή η ισχύς βρίσκεται κάτω από 100KW το αιολικό πάρκο με ισχύ έως 20KW
εξαιρείται από την έκδοση αδείας παραγωγής, άδειας εγκαταστάσεως και άδειας
λειτουργίας. Η εξαίρεση από την άδεια παραγωγής γίνεται ύστερα από αίτηση προς 
τη ΡΑΕ, η οποία αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση της περί μη κορεσμού του
δικτύου. Εφόσον, υπάρχει η εξαίρεση από την άδεια παραγωγής δεν απαιτείται ούτε η 
έκδοση άδειας λειτουργίας ούτε η έκδοση άδειας εγκατάστασης. Ακόμη, λόγω της 
ισχύος κάτω από 20KW δεν απαιτείται ούτε έκδοση αδείας εγκρίσεως
περιβαλλοντικών όρων παρά μόνο βεβαίωση εξαιρέσεως αυτής, η οποία εκδίδεται
μέσα σε 20 ημέρες από την περιβαλλοντική υπηρεσία της αρμόδιας Περιφέρειας. Ο
επενδυτής ζητά ταυτόχρονα την έκδοση προσφοράς σύνδεσης από τον Αρμόδιο
Διαχειριστή (ΔΕΣΜΗΕ στο διασυνδεδεμένο, ΔΕΗ στο μη διασυνδεδεμένο). Ο
διαχειριστής εκδίδει την προσφορά σύνδεσης σε 4 μήνες, η οποία καθίσταται
δεσμευτική όταν εκδοθεί η βεβαίωση εξαίρεσης από την ΕΠΟ. Αφού, καταστεί
δεσμευτική η προσφορά σύνδεσης ο δικαιούχος ενεργεί για τη σύναψη της Σύμβασης 
Σύνδεσης και της Σύμβασης Πώλησης σύμφωνα με τα άρθρα 9,10 και 12 και τους 
κώδικες διαχείρισης του συστήματος και του δικτύου.

Αιολικά πάρκα ισχύος από 20-100KW
Επειδή η ισχύς βρίσκεται κάτω από 100 KW το αιολικό πάρκο εξαιρείται από την
έκδοση αδείας παραγωγής, εγκαταστάσεως και λειτουργίας. Η διαδικασία που
ακολουθείται από τον δικαιούχο είναι αυτή που αναφέρθηκε παραπάνω. Όμως,
επειδή η ισχύς υπερβαίνει τα 20KW πρέπει να εκδοθεί άδεια ΕΠΟ. Η ΕΠΟ εκδίδεται
από τον Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Περιφέρειας μέσα σε 4 μήνες από την
κατάθεση της αίτησης. Για την προσφορά σύνδεσης και την υπογραφή της 
συμβάσεως σύνδεσης και πώλησης ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρθηκε
παραπάνω.

Αιολικά πάρκα ισχύος άνω των 100KW και έως 2MW
Επειδή, το αιολικό πάρκο έχει ισχύ ανωτέρα των 100KW πρέπει να εκδοθεί άδεια
παραγωγής. Για αυτό απαιτείται αίτηση προς τη ΡΑΕ η οποία αποφασίζει μέσα σε 2
μήνες και ο Υπουργός ανάπτυξης ελέγχει τη νομιμότητα της μέσα σε 20 ημέρες από
τότε που θα την παραλάβει. Στη συνέχεια πρέπει να εκδοθεί άδεια ΕΠΟ. Στην
αρμόδια αρχή πρέπει να κατατεθεί πλήρης φάκελος του έργου και μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η άδεια ΕΠΟ εκδίδεται από το Νομάρχη σε 2 μήνες
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όταν το έργο εντάσσεται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας στη
Δεύτερη κατηγορία και στην υποκατηγορία τρία ή τέσσερα. Στη συνέχεια πρέπει να
εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης. Όταν υπεύθυνος για ΕΠΟ είναι ο Γενικός
Γραμματέας της οικείας Περιφερείας ή ο Νομάρχης τότε τα δικαιολογητικά εφόσον
είναι πλήρη ελέγχονται μέσα σε 30 ημέρες και εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης μέσα 
σε 15 ημέρες από τον έλεγχο. Όταν είναι υπεύθυνος για την έκδοση ΕΠΟ ο Υπουργός 
Ανάπτυξης τότε τα δικαιολογητικά ελέγχονται μέσα σε 30 ημέρες και η άδεια 
εκδίδεται μέσα σε 15 ημέρες από τον έλεγχο. Ακόμη, ο δικαιούχος πρέπει να έχει ήδη 
κάνει αίτηση για προσφορά σύνδεσης στο Διαχειριστή του συστήματος, ο οποίος 
εκδίδει την προσφορά σύνδεσης μέσα σε 4 μήνες και η οποία καθίσταται δεσμευτική 
αφού εκδοθεί η ΕΠΟ. Στη συνέχεια ο δικαιούχος υπογράφει την Σύμβαση σύνδεσης 
και πώλησης και προβαίνει σε αίτηση για την έκδοση αδείας λειτουργίας στο 
Νομάρχη ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης. Με την 
αίτηση του δικαιούχου κλιμάκιο της υπηρεσίας ή του ΚΑΠΕ ελέγχει την 
εγκατάσταση και εκδίδει την άδεια λειτουργίας μέσα σε 20 ημέρες από τον έλεγχο.

Αιολικά πάρκα ισχύος άνω των 2MW
Η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση των αδειών παραγωγής,
εγκατάστασης και λειτουργίας και για την ΕΠΟ είναι η ίδια μόνο που επειδή τα
αιολικά έργα με ισχύ άνω των 2MW ανήκουν σε ανώτερη κατηγορία υπεύθυνος για
την έκδοση άδειας εγκατάστασης είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης την οποία εκδίδει
μέσα σε 15 ημέρες μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που διαρκεί το πολύ σε
30ημέρες. Τέλος και η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά
από έλεγχο κλιμακίου του Υπουργείου ή του ΚΑΠΕ. (ypeka.gr)

Σχήμα 5.1: Εικονική περιγραφή αδειών για πάρκα αιολικής ενεργείας κατά μήκος όλης 
της χώρας

(Πηγή: ypeka.gr)
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5.4 Ειδικά Κριτήρια χωροθέτησης αιολικών στον εθνικό χώρο
και Συνθήκες Αγοράς

Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης σε ΟΤΑ εντός ΠΑΠ: 8% (1,05 τυπικές
α/γ/1000 στρέμματα) που μπορεί να αυξάνεται ως 30% με σύμφωνη γνώμη του
Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικά για αιολικά μεγάλης κλίμακας που εκτείνονται σε
περισσότερους από έναν ΟΤΑ εντός ΠΑΠ, ο αριθμός των τυπικών α/γ σε ένα ΟΤΑ
μπορεί να προσαυξηθεί με τη μεταφορά αριθμού α/γ από το σύνολο των ΟΤΑ που
εκτείνεται το έργο αλλά δεν μπορεί να υπερβεί το 30% των τυπικών α/γ που
αντιστοιχούν στον ΟΤΑ με το μεγαλύτερο πλεόνασμα αδιάθετων α/γ. Μέγιστο
επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης σε δήμους με υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης
(Μονεμβασίας, Αραχόβης, Καρπενησίου, Καρύστου): 4% (0,53 τυπικές α/γ /1000
στρέμματα). Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης σε ΟΤΑ εντός ΠΑΚ: 5% (0,66
τυπικές α/γ/1000 στρέμματα) που μπορεί να αυξάνεται ως 50% με σύμφωνη γνώμη
του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης σε ΟΤΑ στα
νησιά: 4% (0,53 τυπικές α/γ/1000 στρέμματα). Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό
κάλυψης σε ΟΤΑ της Αττικής: 8% (1,05 τυπικές α/γ/1000 στρέμματα). 

Ειδικά Κριτήρια χωροθέτησης παράκτιων αιολικών αποτελούν οι 
απαγορευμένες ζώνες και οι ελάχιστες αποστάσεις από πληθώρα περιοχών και 
χρήσεων. Η Ελληνική αγορά αιολικής ενέργειας λόγω των κλιματικών, γεωλογικών,
διοικητικών και λοιπών ιδιαιτεροτήτων της χώρας παρουσιάζει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:

∑ Κυριαρχία της αιολικής ενέργειας στις ΑΠΕ, η οποία καλύπτει το 83,3% της 
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ(δεν λαμβάνεται υπόψη η 
υδροηλεκτρική ενέργεια από μονάδες >10MW).

∑ Χαμηλή αξιοποίηση του πλούσιου αιολικού δυναμικού.
∑ Μεγάλες διαφοροποιήσεις του υπάρχοντος αιολικού δυναμικού κατά 

γεωγραφική περιοχή.
∑ Σοβαρές δυσκολίες διασύνδεσης ιδιαίτερα με τις νησιωτικές περιοχές όπου

βρίσκεται και το μεγαλύτερο αιολικό δυναμικό της χώρας.
∑ Χαμηλή οικολογική συνείδηση του πληθυσμού και μικρή αποδοχή των Α/Π 

από τις τοπικές κοινωνίες.
∑ Χαμηλή καθετοποίηση του κλάδου με μικρή παραγωγή κεφαλαιουχικού

εξοπλισμού.
∑ Υψηλή συγκέντρωση της παραγωγής και έλεγχος του κλάδου από 

πολυεθνικές και εγχώριες τεχνικές / κατασκευαστικές εταιρίες με σχετικά 
χαμηλή συμμετοχή αμιγών ενεργειακών εταιριών.

∑ Σοβαρή υστέρηση μεταξύ αδειοδοτήσεων και υλοποιήσεων έργων Α/Π, λόγω 
των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών ή του παγώματος των 
επενδύσεων από το Συμβούλιο Επικρατείας.

∑ Σημαντικά κίνητρα ανάπτυξης των ΑΠΕ. (ypeka.gr)
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5.5 Συμπεράσματα από το νομοθετικό πλαίσιο

Από την παραπάνω αναφορά για το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ισχύει για τις ΑΠΕ
στη χώρα μας παρατηρούνται τα εξής ζητήματα:
¸ Το υπέρτατο νομοθετικό κείμενο, το Σύνταγμα ρυθμίζει έμμεσα την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μέσω της αναφοράς του στην 
προστασία του περιβάλλοντος

¸ Υπάρχει τεράστια πολυνομία σχετική με τη διαδικασία αδειοδότησης και
εγκατάστασης μιας επένδυσης στις ΑΠΕ. Πιο συγκεκριμένα μέχρι το 2006
θεσπίστηκαν πέντε διαφορετικοί νόμοι (ν.2244/1994, 2643/1998,
2773/1999,2941/2001 και 3175/2003), οι οποίοι δημιούργησαν ασάφεια και
πολυπλοκότητα στο επενδυτικό περιβάλλον, διότι πολλές φορές οι 
νομοθετικές διατάξεις αλληλεπικαλύπτονταν ή έρχονταν σε αντίφαση.

¸ Ακόμη, οι διατάξεις των νόμων προέβλεπαν γραφειοκρατικές διαδικασίες για 
την ολοκλήρωση ενός επενδυτικού έργου, μιας και όπως είδαμε μέχρι την 
ΚΥΑ 1726/2003 οι δημόσιοι φορείς, οι οποίοι εμπλέκονταν στην αδειοδοτική 
διαδικασία ανέρχονταν στους 41 ενώ αργότερα περιορίστηκαν στους 27.

¸ Μέχρι σήμερα έχουν θεσπιστεί άλλοι 3 νόμοι με τελευταίο τον 3851/2010.
¸ Στον ν. 3734/2009 εισήχθη για πρώτη φορά στη χώρα μας το πρόγραμμα των

ηλιακών στεγών.
¸ Τέλος με τον τελευταίο νόμο, γίνεται προσπάθεια να βελτιωθούν και να

επιταχυνθούν οι δανειοδοτικές διαδικασίες μέσα από τη σύμπτυξη σε μία της 
έκδοσης των ΠΠΕΑ και της ΕΠΟ. Επίσης, προβλέπεται σε κάποιες μορφές 
ΑΠΕ‐ σε σχέση με την προηγουμένη νομοθεσία‐ η αύξηση των ορίων της 
εγκατεστημένης ισχύος, ώστε να μην είναι απαραίτητη η έκδοση πολλών 
αδειών.

Το κόστος εγκατάστασης ανά μονάδα ηλεκτρικής ισχύος για τα αιολικά πάρκα είναι
χαμηλότερο όχι μόνο από αυτό των λοιπών ΑΠΕ, αλλά και των περισσότερων
συμβατικών πηγών ενέργειας. Λόγω των πλεονεκτημάτων της αιολικής ενέργειας οι
προοπτικές ανάπτυξης της τα επόμενα χρόνια είναι εξαιρετικά θετικές. Σύμφωνα με
τις προβλέψεις της Emerging Energy Research, o μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της
παγκόσμιας αιολικής ισχύος για την περίοδο 2008-2020 θα είναι 18%, ενώ το 2020 η
παγκόσμια εγκαταστημένη δυναμικότητα θα ξεπεράσει τα 600 GW. Η τεράστια
επενδυτική προσπάθεια που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο,
αναμένεται να αμβλύνει τα σημαντικότερα προβλήματα της ανθρωπότητας που είναι 
η οικονομική, η ενεργειακή και η περιβαλλοντική κρίση. Η μεγάλη σημασία που 
αποδίδεται στην αιολική ενέργεια προκύπτει από την ιδιαίτερα θετική στάση των 
πολιτικών ηγεσιών και του επιχειρηματικού τομέα των ανεπτυγμένων χωρών,
ιδιαίτερα των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ypeka.gr)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ

Η οικονομικότητα των επενδύσεων στην κατασκευή αιολικών πάρκων εξαρτάται από 
πληθώρα παραμέτρων που καθορίζονται από:
¸ το ενεργειακό περιβάλλον
¸ την πολιτική προώθησης που διέπει επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
¸ το αιολικό δυναμικό
¸ το κόστος, τη διάρκεια ζωής και τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας
¸ το χρηματοοικονομικό περιβάλλον
¸ τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής
¸ το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς / διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά την παραμετρική ανάλυση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής μιας
παραμέτρου από τις παραπάνω και εξέτασης της επίδρασης αυτής της παραμέτρου
στους δείκτες οικονομικότητας που χαρακτηρίζουν μια επένδυση.

Σχήμα 6.1: Κατανομή του μέσου κόστους κατασκευής ενός αιολικού πάρκου
(Πηγή: An investigation into the potential barriers facing the development of offshore

wind energy in Scotland: Case study – Firth of Forth offshore wind farm)
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Σχήμα 6.2: Ειδικό κόστος κατασκευής (Ευρώ/kW) ανά χώρα παγκοσμίως
(Πηγή: An investigation into the potential barriers facing the development of offshore

wind energy in Scotland: Case study – Firth of Forth offshore wind farm)

Παρακάτω θα αναλύσουμε ένα Αιολικό Πάρκο (Α.Π.) από 4 Ανεμογεννήτριες, 
ισχύος 600kW η κάθε μία.

6.1 Κόστος αιολικού πάρκου

Η διαχρονική αξία του κόστους μιας ενεργειακής εγκατάστασης είναι ένας 
συνδυασμός του αρχικού κόστους επένδυσης και του αντιστοίχου κόστους
συντήρησης και λειτουργίας της εγκατάστασης. Το αρχικό κόστος μιας αιολικής 
εγκατάστασης περιλαμβάνει:
¸ την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση των ανεμογεννητριών και 
¸ του απαραιτήτου ηλεκτρονικού-ηλεκτρικού εξοπλισμού ,είτε για την αυτόνομη 

διαχείριση και αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας, είτε για τη σύνδεση με 
το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα το αρχικό κόστος ίδρυσης μιας αιολικής μονάδας συνίσταται από
το κόστος αγοράς των ανεμογεννητριών καθώς και από το κόστος εγκατάστασης. Στο 
κόστος εγκατάστασης συμπεριλαμβάνεται:
¸ το κόστος διασύνδεσης με το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο
¸ τα κόστη μελέτης, επίβλεψης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, 
¸ το κόστος των απαραιτήτων αδειών και εγκρίσεων, 
¸ το κόστος μεταφοράς και εκτελωνισμού, 
¸ το κόστος θεμελίωσης και ανέγερσης των μηχανών, 
¸ τα πιθανά χρηματοοικονομικά έξοδα,
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¸ το κόστος αγοράς η ενοικίασης του οικοπέδου του υπό κατασκευή αιολικού 
σταθμού.

Για τον καθορισμό του κόστους αγοράς και εγκατάστασης μιας ανανεώσιμης 
ενεργειακής μονάδας απαιτεί να γίνει συστηματική ερεύνα αγοράς, να συζητηθούν οι 
όροι εγγύησης και υποστήριξης από τον πωλητή και να ληφθεί υπόψη η 
συναλλαγματική ισοτιμία σε περιπτώσεις εισαγωγής του εξοπλισμού από χώρες με 
διαφορετικό νόμισμα.

Τα έξοδα που περιλαμβάνονται στο αρχικό κόστος του αιολικού πάρκου και
αφορούν την κατασκευή και την εγκατάσταση του είναι τα εξής:

∑ Μετρητικές Διατάξεις
Καλωδιώσεις και λογισμικά για την παρακολούθηση της λειτουργίας του 
πάρκου.

∑ Ειδικός Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Επιπλέον εξοπλισμός για κάθε ανεμογεννήτρια. Μετασχηματιστές, γειώσεις ,
αντικεραυνική προστασία, σύστημα διόρθωσης κ.τ.λ.

∑ Έργα Πολιτικού Μηχανικού
Εκσκαφές, επιχώσεις, διαμόρφωση πλατειών για την εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών, διάνοιξη δρόμων, κτίριο ελέγχου.

∑ Γενικός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός
Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για όλο το αιολικό πάρκο.

∑ Σύνδεση με το Δίκτυο
Γραμμή μεταφοράς ενέργειας και κόστος υποσταθμού.

∑ Μελέτες και Άδειες
Όλες οι μελέτες, οι άδειες και τα παράβολα που απαιτούνται μέχρι και την 
άδεια λειτουργίας του πάρκου.

∑ Μετεωρολογικός Ιστός
Περιλαμβάνει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του Ιστού στην θέση του 
πάρκου.

∑ Αγορά αιολικού πάρκου
Το κόστος των μηχανών, συμπεριλαμβανόμενου και του κόστους των πύργων 
η του κόστους κατασκευής τους εφόσον δεν αγοραστούν από την εταιρεία
παραγωγής των ανεμογεννητριών.

∑ Μεταφορά και Ασφάλιστρα
Μεταφορά των ανεμογεννητριών από την εταιρεία παραγωγής στη θέση 
εγκατάστασης του αιολικού πάρκου.

∑ Συναρμολόγηση και Εγκατάσταση
Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την ανέγερση του αιολικού πάρκου.

∑ Εκπαίδευση Προσωπικού
Το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού που θα αναλάβει τη συντήρηση και 
την επίβλεψη του αιολικού πάρκου.

Επίσης υπάρχουν και πιθανές επιπλέον δαπάνες που θα προκύψουν κατά την πορεία 
εκτέλεσης του έργου.
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Οδοποιία πρόσβασης και εσωτερική οδοποιία
Η πρόσβαση σε κάθε μια ανεμογεννήτρια βρίσκεται σε συνάρτηση με την ποιότητα
και τη μορφολογία του εδάφους της περιοχής εγκατάστασης. Στην περίπτωση όπου η 
τοποθεσία είναι δύσβατη και δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη προσέγγιση σε κάθε
ανεμογεννήτρια απαιτείται έργο οδοποιίας. Το κόστος υπολογίζεται σε 10.000
ευρώ/km.

Μελέτες, έξοδα τεχνικών και νομικών συμβούλων
Οι διαφορές μελέτες που πραγματοποιούνται για την κατασκευή ενός αιολικού
πάρκου είναι οι εξής:
¸ Γεωφυσικές μελέτες αιολικού πάρκου.
¸ Μελέτες έργων πολιτικού μηχανικού αιολικού πάρκου.
¸ Τοπογραφικές μελέτες.
¸ Μελέτες οδοποιίας.
¸ Μελέτες για πολεοδομικές άδειες.
¸ Μελέτες Η/Μ έργων αιολικού πάρκου.
¸ Τεχνοοικονομική μελέτη για ένταξη στο Ν.3299 η μελέτη οικονομικής 

χρηματοδότησης μέσω ΚΠΣ.
¸ Νομικοί και Οικονομικοί σύμβουλοι.
¸ Μελέτη άδειας παραγωγής.
¸ Μελέτη εκτίμησης παραγωγής και αιολικού δυναμικού.
¸ Μελέτη αίτησης στον Αναπτυξιακό Νόμο η οικονομικής χρηματοδότησης 

μέσω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
¸ Χάρτες ψηφιοποίησης.
¸ Μελέτη άδειας εγκατάστασης.
¸ Γεωτεχνικές μελέτες αιολικού πάρκου.

Το κόστος του συνόλου όλων των μελετών εξαρτάται από τις δυσκολίες των 
μελετών. Ένα ενδεικτικό κόστος για το παράδειγμά μας είναι 180.000 ευρώ.

Κόστος Υποσταθμού ανύψωσης τάσης
Το κόστος διασύνδεσης ενός αιολικού πάρκου 10 MW με το δίκτυο κυμαίνεται στις 
580.000 ευρώ . Για το συγκεκριμένο έργο υπολογίστηκε η τιμή των 130.000 ευρώ.

Εγγυητική επιστολή – Αγορά οικοπέδου Υποσταθμού
Η έκταση ενός αιολικού πάρκου εξαρτάται από τον αριθμό των ανεμογεννητριών και
τη χωροθέτηση τους .Για το αιολικό πάρκο που παρουσιάζουμε έχουμε υπολογίσει 60
στρέμματα. Για την παραχώρηση της έκτασης αυτής εκδίδεται εγγυητική επιστολή 
2% επί του θεωρημένου προϋπολογισμού του έργου προς τον δημόσιο φορέα στον 
οποίο ανήκει.

Διάφορα γενικά και τραπεζικά έξοδα
Το συνολικό κόστος για τα έξοδα αυτά κυμαίνονται έως 1.200.000 ευρώ για αιολικά
πάρκα έως 30 MW. Για το συγκεκριμένο έργο υπολογίστηκε 130.000 ευρώ.

Έξοδα Συντήρησης 
Ως βοηθητικές ύλες μπορούν να θεωρηθούν οι αναλώσιμες ύλες για την ομαλή
λειτουργία και συντήρηση των ανεμογεννητριών. Οι βοηθητικές για τα πέντε πρώτα 
έτη λειτουργίας είναι περίπου 5.000 ευρώ/ανεμογεννήτρια/έτος.
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Κόστος συστήματος SCADA
Στο κτίριο ελέγχου του αιολικού πάρκου θα εγκατασταθεί πλήρες Σύστημα Ελέγχου,
Εποπτείας και Μετρήσεων (SCADA), το οποίο θα περιλαμβάνει κεντρικό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, modem, interface κλπ., περιφερειακές μονάδες 
με επεξεργαστή (RTU) σε κάθε ανεμογεννήτρια και κάθε μετεωρολογικό ιστό και το 
απαραίτητο εξειδικευμένο λογισμικό για τη λειτουργία του συστήματος ελέγχου και 
μετρήσεων. Μέσω του συστήματος SCADA το αιολικό πάρκο θα έχει τη δυνατότητα 
αμφίδρομης επικοινωνία με το Κέντρο της Δ.Ε.Η. Το κόστος του ανέρχεται στις 
140.000 ευρώ.

Ετήσιες επιπλέον δαπάνες
¸ Σύμβαση συντήρησης (40.000 ευρώ)
¸ Ασφάλιστρα 3% του βασικού εξοπλισμού
¸ Αμοιβή λογιστή (3.000 ευρώ)
¸ Συντηρητής (3.000 ευρώ)
¸ Δημοτικοί φόροι και τέλη 3% (ετήσια έσοδα)
¸ Φόροι 20% από τα κέρδη

Κόστος Ανεμογεννήτριας
Μια εκτίμηση του κόστους των ανεμογεννητριών παρέχει την ανοιγμένη τιμή των
1000 ευρώ/kW. Στο κόστος αυτό εμπεριέχονται όλα τα εξαρτήματα από τα οποία 
αποτελείται μια ανεμογεννήτρια:
¸ Τα μηχανικά συστήματα πέδησης.
¸ Το σύστημα ελέγχου της ανεμογεννήτριας.
¸ Ο κύριος άξονας και τα συστήματα κίνησης.
¸ Ο πύργος ύψους 65 μέτρων.
¸ Τα πτερύγια που αντιστοιχούν 3 σε κάθε ανεμογεννήτρια.
¸ Το κιβώτιο ταχυτήτων και το σύστημα μετάδοσης ισχύος στη φυγοκεντρική

αντλία.
¸ Το κάλυμμα.

Τα ανταλλακτικά συνήθως συνοδεύουν τις ανεμογεννήτριες και εμπεριέχονται στο
αρχικό κόστος αγοράς. Η αγορά των ανταλλακτικών συγχρόνως με την αγορά των
ανεμογεννητριών προτιμάται λόγο της ακριβότερης διάθεσης των πρώτων σε κάποια 
μεταγενέστερη χρονική περίοδο. Η έκταση του καταλόγου των ανταλλακτικών 
εξαρτάται κυρίως από την αξιοπιστία των ανεμογεννητριών, την εγγύηση που τις 
συνοδεύει, τη δυσκολία μεταφοράς στον τόπο εγκατάστασης καθώς και τη 
διαθεσιμότητα ορισμένων ανταλλακτικών. Το κόστος των ανταλλακτικών 
καταλαμβάνει το 3% της αξίας των ανεμογεννητριών.

Κόστος εκμίσθωσης οικοπέδου
Η έκταση που θα χρησιμοποιήσουμε για ένα τέτοιο αιολικό πάρκο είναι περίπου 60
στρέμματα. Θα θεωρήσουμε ότι κάνουμε μια εκμίσθωση του οικοπέδου με ετήσιο 
κόστος 7000 ευρώ. Συνολικά για τα 20 χρόνια ζωής του αιολικού πάρκου θα μας 
κοστίσει 140.000 ευρώ.
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Κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης Ανεμογεννήτριας
Οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης εξαρτώνται από τον αριθμό των
ανεμογεννητριών, τη διαδρομή που ακολουθείται και από τη δυσκολία της
εγκατάστασης. Οι κυριότερες εργασίες προετοιμασίας και εγκατάστασης είναι οι 
εξής:
¸ Προετοιμασία της ατράκτου.
¸ Προετοιμασία και συναρμολόγηση πύργων.
¸ Εγκατάσταση ατράκτου στους πύργους.
¸ Προετοιμασία της πλήμνης.
¸ Τοποθέτηση του κώνου της πλήμνης.
¸ Κλείδωμα του ρότορα.
¸ Τοποθέτηση ανεμομέτρων και ανεμοδεικτών.
¸ Τοποθέτηση και σύνδεση καλωδίων στους πύργους και εγκατάσταση του 

ελεγκτή.
¸ Τοποθέτηση του κάθε πτερύγιου ξεχωριστά σε οριζόντια θέση.
¸ Εγκατάσταση Μ/Σ.

Μια ενδεικτική τιμή κόστους είναι τα 160.000 ευρώ.

Δαπάνες έργων πολιτικού μηχανικού
Τα δομικά έργα πολιτικού μηχανικού ενός αιολικού πάρκου είναι τα παρακάτω:
¸ Τάφροι όδευσης καλωδίων κατά μήκος του αιολικού πάρκου και για τη 

σύνδεση με τον υποσταθμό.
¸ Πλατείες ανέγερσης των ανεμογεννητριών.
¸ Θεμελιώσεις βάσεων των ανεμογεννητριών.
¸ Δωμάτιο ελέγχου αιολικού πάρκου.

Η θεμελίωση μιας ανεμογεννήτριας αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη
επαρκούς στατικότητας. Το κόστος της περιλαμβάνει το κόστος διεκπεραίωσης από 
το εργατικό δυναμικό και το κόστος των χρησιμοποιούμενων υλικών όπως το 
σκυρόδεμα και τα μεταλλικά πλέγματα. Εκτιμάται ότι το κόστος θεμελίωσης για κάθε 
ανεμογεννήτρια ανέρχεται σε 15.000 ευρώ. Το κόστος ανέγερσης κάθε 
ανεμογεννήτριας που ακολουθεί της θεμελίωσης περιλαμβάνει το κόστος 
διεκπεραίωσης από το εργατικό δυναμικό καθώς και την εκμίσθωση του απαραιτήτου 
εξοπλισμού. Στον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί περιλαμβάνονται 
γερανοφόρο όχημα και βαρούλκα. Το κόστος της εκμίσθωσης του εξοπλισμού μπορεί 
να επιβαρυνθεί σημαντικά σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του απαραιτήτου 
εξοπλισμού στην τοποθεσία εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή ο ειδικός 
εξοπλισμός θα πρέπει να μεταφερθεί στην εν λόγο περιοχή και αυτό συνεπάγεται 
επιπρόσθετο κόστος μεταφοράς και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια εκμίσθωσης αυτού. 
Στο παράδειγμά μας το κόστος ανέρχεται σε 15.000 ευρώ για κάθε ανεμογεννήτρια.

Δαπάνες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αιολικού πάρκου
Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός ενός αιολικού πάρκου αποτελείται από:
¸ Καλώδια οπτικών ινών.
¸ Γειώσεις
¸ Αγωγοί, σωλήνες
¸ Μικροί υποσταθμοί ζεύξης κλάδων κ.τ.λ.
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Το κόστος για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό είναι 180.000 ευρώ.

Εργασίες Κόστος (ευρώ)
Κόστος Αγοράς Ανεμογεννήτριας 2.500.000
Έργα πολιτικού μηχανικού 120.000
Μεταφορά και Εγκατάσταση 160.000
Μελέτες, έξοδα τεχνικών και νομικών 
συμβούλων

180.000

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός 180.000
Κόστος εκμίσθωσης οικοπέδου 140.000
Διασύνδεση με το ηλεκτρικό Δίκτυο 130.000
Κόστος συστήματος SCADA 140.000
Γενικά και τραπεζικά Έξοδα 130.000

Σύνολο: 3.680.000

Σχήμα 6.3: Ανάλυση κόστους αγοράς και εγκατάστασης αιολικού πάρκου 2,4MW
(Πηγή: www.google.gr)

6.2 Παράδειγμα Εφαρμογής Αιολικού Πάρκου με το Λογισμικό 
RETScreen

Το λογισμικό RETScreen είναι ένα πάρα πολύ εύχρηστο εργαλείο το όποιο έχει την 
ικανότητα να αξιολογεί επενδυτικά σχεδία τα οποία αφορούν παραγωγή ηλεκτρικής
ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται από τα 
πλέον αξιόλογα αφού έχει αναπτυχτεί από διακεκριμένους γνώστες του χώρου τόσο
της ακαδημαϊκής όσο και της βιομηχανικής κοινότητας. Το RETScreen παραχωρείται
ελευθέρα από το διαδίκτυο και αποτελεί εφαρμογή πάνω στο πρόγραμμα Excel του 
Microsoft Office. Η έκδοση η οποία χρησιμοποιείτε στην εργασία είναι η RETScreen
4.

Το πρόγραμμα παράγει αποτελέσματα τα οποία είναι προσιτά στον χρηστή
και σχετίζονται με τον υπολογισμό της παραγωγής ενεργείας, του κόστους των
εγκαταστάσεων, την μείωση των εκπομπών που είναι υπεύθυνα για το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου καθώς και το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης που μελετά ο χρηστής.
Ακόμα ο χρήστης μπορεί να κάνει εφαρμογές με τα περισσότερα μοντέλα από την
μονάδα που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Όσα στοιχεία δεν υπάρχουν, ο χρήστης
μπορεί να εισάγει τα χαρακτηριστικά τους. Το πρόγραμμα παρέχει και τα
μετεωρολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής που μελετά ο χρήστης. Ο χρήστης
μπορεί να πραγματοποιήσει εφαρμογές που αφορούν είτε συνδεδεμένο είτε
απομακρυσμένο δίκτυο.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τέσσερις διαφορετικούς τύπους κελιών στο Excel 
τα οποία ξεχωρίζουν από την απόχρωση τους. Αυτοί οι τύποι κελιών είναι οι εξής:
¸ Τα γαλάζια κελία, που είναι απαραίτητα για να τρέξει το μοντέλο, και 

υπάρχουν σε αυτά πληροφορίες από τη βάση δεδομένων του προγράμματος 
και τα εισάγει ο χρήστης.

¸ Τα γκρι κελία που δεν είναι απαραίτητα για να τρέξει το μοντέλο και τα βάζει
ο χρήστης μόνο για μια απλή αναφορά.
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¸ Τα λεύκα κελιά που περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα που βγάζει το μοντέλο
και συμπληρώνονται αυτόματα από το πρόγραμμα. 

¸ Τα κίτρινα κελιά που είναι απαραίτητα για να τρέξει το μοντέλο και είναι
δεδομένα που τα εισάγει ο χρήστης. (Μπαρμπαρήγου 2011, retscreen.net )

Το κύριο μέρος του λογισμικού αποτελείται από τα παρακάτω λογιστικά φύλλα: 
∑ Εκκίνηση
∑ Ενεργειακό μοντέλο
∑ Ανάλυση κόστους
∑ Ανάλυση εκπομπών
∑ Οικονομική ανάλυση

Στην συνέχεια ακολουθεί μια πιο συνοπτική περιγραφή των βασικών λειτουργιών του 
προγράμματος παίρνοντας ως παράδειγμα ένα αιολικό πάρκο 2,4MW στην Λήμνο.

6.2.1 Εκκίνηση

Σε αυτό το φύλλο συμπληρώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου που 
θέλουμε να υλοποιήσουμε. Όσον αφορά το πρώτο τμήμα του συγκεκριμένο φύλλου 
συμπληρώνονται πληροφορίες σχετικά με το έργο, όπως:

- η ονομασία και τοποθεσία του έργου,
- ο τύπος του (παραγωγή-συμπαραγωγή θερμότητας / ηλεκτρισμού/ψύξης)
- η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί 
- ο τύπος του δικτύου 
- ο τύπος ανάλυσης της εφαρμογής, μέσω του RETScreen, που θέλουμε να 

υλοποιήσουμε. (μέθοδος 1ή 2)
- επιλογή της θερμογόνου ικανότητας αναφοράς (ανώτερης/κατώτερης)
- και άλλες πληροφορίες όπως το νόμισμα, η γλώσσα και οι μονάδες μέτρησης.

Η θερμογόνος δύναμη μετρά την ικανότητα παραγωγής θερμικής ενέργειας ενός 
υλικού, το οποίο μπορεί να καεί, κατά την καύση του. Είναι η θερμική ενέργεια που 
εκλύεται κατά την καύση ενός κιλού στερεού ή υγρού καυσίμου ή ενός κυβικού 
μέτρου αερίου καυσίμου που βρίσκεται σε κανονικές συνθήκες. Διακρίνεται σε 
Κατώτερη και Ανώτερη θερμογόνο δύναμη. Εξ ορισμού η Ανώτερη Θερμογόνος 
δύναμη επιλέγεται όταν στα προϊόντα καύσης το νερό βρίσκεται σε υγρή κατάσταση, 
δεν έχει απορροφήσει δηλαδή ενέργεια. Αντίστοιχα, η Κατώτερη Θερμογόνος 
δύναμη αναφέρεται σε προϊόντα καύσης που το νερό βρίσκεται σε αέρια κατάσταση 
(υδρατμοί), το νερό έχει απορροφήσει ενέργεια και η θερμογόνος δύναμη, που έχει 
κατά συνέπεια μικρότερη τιμή από της ανώτερης, ονομάζεται Κατώτερη Θερμογόνος 
δύναμη.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα που εισήχθησαν στο πρόγραμμα 
στο φύλλο της Εκκίνησης. (Μπαρμπαρήγου 2011, retscreen.net )
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Σχήμα 6.4: Πληροφορίες έργου
(Πηγή: http://www.retscreen.net/)
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Σχήμα 6.5: Κλιματικά Δεδομένα περιοχής
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6.2.2 Ενεργειακό μοντέλο

Στο φύλλο του ενεργειακού μοντέλου θα καθορίσαμε τα απαραίτητα τεχνικά 
χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα στην αξιολόγηση πηγών καθορίσαμε τη Μέθοδο 
(εκτίμησης) φυσικών πόρων και την ετήσια Ταχύτητα ανέμου, Θερμοκρασίας και 
Ατμοσφαιρικής πίεσης της περιοχής εγκατάστασης του έργου. Στην συνέχεια 
διαλέγουμε τον τύπο της ανεμογεννήτριας που θα χρησιμοποιήσουμε καθώς και τον 
αριθμό τους.

Σχήμα 6.6: Αξιολόγηση πηγών- Τύπος Ανεμογεννήτριας
(Πηγή: http://www.retscreen.net/)

Άλλα βασικά πεδία που συμπληρώνουμε είναι τα εξής:
∑ Το ποσοστό απωλειών διάταξης, που οφείλεται στην αλληλεπίδραση των 

ανεμογεννητριών μεταξύ τους μέσω των κυματισμών τους. Τυπικές τιμές 
είναι 0-20%, όμως για μικρό αριθμό μονάδων το ποσοστό αυτό περιορίζεται 
έως 5%.

∑ Οι απώλειες πτερυγίου προκαλούνται από το λέρωμα των λεπίδων με 
συσσώρευση πάγου και από άλλα σφάλματα τα οποία επηρεάζουν την 
αεροδυναμική απόδοση των λεπίδων και εμποδίζουν την εκκίνησή τους. Αυτό 
μπορεί να βελτιωθεί με το πλύσιμο των λεπίδων τακτικά ή τη θέρμανση της 
ακμής των λεπίδων. Οι απώλειες αυτές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία του 
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περιβάλλοντος, το υψόμετρο στο οποίο είναι εγκατεστημένο το μηχάνημα, το 
επίπεδο της υγρασίας και του σχεδιασμού της μηχανής. Τυπικές τιμές
κυμαίνονται από 1 έως 10% 

∑ Οι λοιπές απώλειες παραγωγής ενέργειας που οφείλονται στο ξεκινά-σταματά, 
στον ισχυρό άνεμο και σε τυχόν παρασιτικές απαιτήσεις ισχύος και απώλειες 
στη γραμμή μεταφοράς από το χώρο πραγματοποίησης του έργου μέχρι το 
σημείο όπου το έργο συνδέεται με το τοπικό δίκτυο διανομής. Τυπικές τιμές 
κυμαίνονται από 2 έως 6%.

∑ Η διαθεσιμότητα όλων των ανεμογεννητριών σε ένα αιολικό πάρκο που 
μπορεί να επηρεαστεί από τις τοπολογικές συνθήκες και οι οποίες
κυμαίνονται από 93-98%.

Σχήμα 6.7: Καρτέλα απωλειών
(Πηγή: http://www.retscreen.net/)

Στο τελευταίο τμήμα της καρτέλας υπάρχει η περίληψη που περιλαμβάνει το 
συντελεστή χρησιμοποίησης, τη συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και την
τιμή του πωλούμενου ηλεκτρισμού. Ο συντελεστής χρησιμοποίησης που 
υπολογίζεται από το μοντέλο, αντιπροσωπεύει την αναλογία της μέσης παραγόμενης
ενέργειας από την μονάδα παραγωγής ενέργειας πάνω από ένα χρόνο για να 
αξιολογηθεί η ικανότητα ισχύος. Τυπικές τιμές για τον συντελεστή χρησιμοποίησης 
είναι 20-40%.
Η συνολική ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο υπολογίζεται από το 
μοντέλο βάση της στρατηγικής λειτουργίας που ακολουθήθηκε. Τέλος 
συμπληρώνεται η τιμή του πωλούμενου ηλεκτρισμού που καταβάλλεται από την 
ηλεκτρική εταιρία ή άλλο αγοραστή, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.
(Μπαρμπαρήγου 2011, retscreen.net )
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Σχήμα 6.8: Καμπύλη ισχύος και ενέργειας
(Πηγή: http://www.retscreen.net/)

Σχήμα 6.9: Δεδομένα καμπύλης ισχύος
(Πηγή: http://www.retscreen.net/)

6.2.3 Ανάλυση Κόστους

Για την πραγματοποίηση ή όχι ενός έργου απαιτείται μια οικονομική ανάλυση της 
επιθυμητής επένδυσης, βάση συγκεκριμένων πεδίων που εξετάζονται στο τρίτο
φύλλο εργασίας του προγράμματος RETScreen 4.

Αρχικό κόστος:
¸ Μελέτη Σκοπιμότητας

Με τη μελέτη αυτή μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν μια επένδυση καθίσταται 
οικονομικά βιώσιμη, μελετώντας εάν θα υπάρξει μελλοντικά κέρδος ή ζημία, κάτι 
που θα καθορίσει την πραγματοποίηση ή ακύρωση του έργου. Συγκεκριμένα, για τη 
μελέτη σκοπιμότητας συμπεριλαμβάνονται έξοδα που σχετίζονται με τον
προκαταρκτικό σχεδιασμό του έργου, το λεπτομερή υπολογισμό του κόστους, τη 
διερεύνηση του χώρου, τη περιβαλλοντική αξιολόγηση και τα έξοδα όλων των 
απαραίτητων ταξιδιών. Εξαιτίας της αναγκαιότητας εγκατάστασης μετεωρολογικών 
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σταθμών στην περιοχή πραγματοποίησης του έργου, έτσι ώστε να έχουμε ακριβείς 
μετρήσεις και αξιολόγηση των φυσικών πόρων, αυτή η εγκατάσταση αποτελεί και το 
μεγαλύτερο μέρος των εξόδων που αφορούν τη μελέτη σκοπιμότητας.
¸ Ανάπτυξη του έργου

Έξοδα για την ανάπτυξη του έργου αποτελούν οι απαραίτητες ενέργειες για τις 
απαιτούμενες άδειες, οι διαπραγματεύσεις συμβολαίων, πιθανά ταξίδια, νομικές και 
λογιστικές υπηρεσίες καθώς και η απαιτούμενη έκταση γης όπου θα γίνει το έργο. 
Στην περίπτωση που ο επενδυτής έχει στην κατοχή του την έκταση δεν θα έχει 
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
¸ Μηχανολογικά

Η απαραίτητη επίβλεψη του μηχανικού καθ' όλη τη διάρκεια του έργου μαζί με τον 
αναγκαίο ηλεκτρολογικό, μηχανολογικό και οικοδομικό σχεδιασμό, την προκήρυξη 
διαγωνισμών και την υπογραφή συμβάσεων, επιβαρύνουν το κόστος της επένδυσης.
¸ Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει την αγορά των μονάδων 
που χρησιμοποιούμε κάθε φορά, των ανταλλακτικών τους, τη μεταφορά τους, καθώς 
και απρόοπτα έξοδα. Αυτό το κομμάτι είναι το πιο δαπανηρό λόγω του κόστους 
βασικών μονάδων.
¸ Ισοζύγιο του συστήματος & Διάφορα έξοδα

Με το ισοζύγιο του συστήματος εννοούνται όλες οι εργασίες που αφορούν την 
εγκατάσταση του έργου, όπως:

- ανέγερση μονάδων 
- έργο οδοποιίας
- γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού με καλώδιο υψηλής τάσης
- υποσταθμός υψηλής τάσης

Επειδή δεν μπορούν να προβλεφθούν ακριβώς όλα τα έξοδα που πιθανόν να 
προκύψουν κατά τη διεκπεραίωση του έργου, συνυπολογίζουμε ένα 5% έτσι ώστε να 
είμαστε καλυμμένοι.

Ετήσια κόστη:
Εδώ συμπεριλαμβάνονται έργα συντήρησης του έργου και των γραμμών μεταφοράς, 
πιθανή ενοικίαση γης, ο φόρος ιδιοκτησίας, τα ασφάλιστρα, η μισθοδοσία και τα 
έξοδα όλων τα απαραίτητων ταξιδιών. 

Περιοδικά κόστη:
Αφορά συγκεκριμένες εργασίες που πρέπει να γίνουν μετά από κάποια χρόνια 
λειτουργίας του πάρκου όπως η αλλαγή του συστήματος μετάδοσης της 
ανεμογεννήτριας κάθε 10 έτη.

(Μπαρμπαρήγου 2011, retscreen.net )
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Σχήμα 6.10: Ανάλυση Κόστους
(Πηγή: http://www.retscreen.net/)

6.2.4 Ανάλυση Εκπομπών

Σε αυτό το φύλλο ο χρήστης μπορεί να υπολογίσει τις εκπομπές των αερίων του 
θερμοκηπίου που θα είχαμε επιπλέον στην ατμόσφαιρα αν δεν πραγματοποιήσουμε
το συγκεκριμένο έργο. Το συγκεκριμένο φύλλο είναι προαιρετικό. Τα αέρια όπου
λογίζονται ως βλαβερά για το περιβάλλον, είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το 
μεθάνιο (CH4) και το υποξείδιο του αζώτου (N2O) και κάθε τύπος καυσίμου έχει το 
δικό του συντελεστή εκπομπής αερίων θερμοκηπίου .

Το σύστημα υπολογίζει δυο συντελεστές εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, 
έναν για το συμβατικό σύστημα που ήδη υπάρχει και έναν για το εναλλακτικό
σύστημα που μελετά ο χρήστης. Η διάφορα των συντελεστών αερίων του 
θερμοκηπίου που υπολογιστήκαν δίνει το συνολικό μειούμενο όγκο εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου, σε ισοδυνάμους τόνους αερίου CO2.
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Ο καθορισμός της παραγωγής αερίων θερμοκηπίου από κάθε καύσιμο, 
πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή του κάθε τύπου καυσίμου στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η περιβαλλοντική αξιολόγηση των επενδύσεων 
αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω μελέτης. Στην ανάλυση εκπομπών ορίζονται 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη βασική περίπτωση συστήματος ηλεκτρισμού.
(Μπαρμπαρήγου 2011, retscreen.net)

Σχήμα 6.11: Ανάλυση Εκπομπών
(Πηγή: http://www.retscreen.net/)
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6.2.5 Οικονομική Ανάλυση

Σε αυτό το φύλλο καθορίζονται βασικές τιμές οικονομικών παραμέτρων και 
συνοψίζονται άλλες όπως τα ετήσια έσοδα, τα κόστη και οι αποταμιεύσεις του έργου, 
η ετήσια χρηματοροή, η οικονομική βιωσιμότητα και το διάγραμμα αθροιστικών 
χρηματοροών. Όσον αφορά τις οικονομικές παραμέτρους που συμπληρώνονται, είναι 
χωρισμένες σε τρεις υποενότητες.

Αρχικά περιλαμβάνονται κάποιοι γενικοί οικονομικοί όροι όπως ο κυλιόμενος 
φόρος κόστους καυσίμου, η τιμή του πληθωρισμού, το επιτόκιο αναγωγής και η 
διάρκεια ζωής του έργου. Έπειτα ακολουθούν παράμετροι που σχετίζονται με την 
χρηματοδότηση του έργου όπως πιθανά κίνητρα και επιχορηγήσεις, τοκοχρεολύσιο, 
το επιτόκιο δανεισμού και η περίοδος χρέους. Τέλος συμπληρώνονται πεδία που 
σχετίζονται με την ανάλυση φόρου εισοδήματος. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται ο 
συντελεστής φόρου εισοδηματικής επίπτωσης οι ζημιές σε μεταφορά, το μέγεθος
απόσβεσης, η φορολογικέ βάση απόσβεσης, η περίοδος απόσβεσης και το εάν 
υφίσταται φορολογική ατέλεια. (Μπαρμπαρήγου 2011, retscreen.net)

(Πηγή: http://www.retscreen.net/)
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Σχήμα 6.12: Οικονομική Ανάλυση
(Πηγή: http://www.retscreen.net/)

Σχήμα 6.13: Σύνοψη Κόστους
(Πηγή: http://www.retscreen.net/)
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Σχήμα 6.14: Ετήσια Χρηματορροή
(Πηγή: http://www.retscreen.net/)
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Σχήμα 6.15: Διάγραμμα αθροιστικών χρηματορροών
(Πηγή: http://www.retscreen.net/)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η σταδιακή 
απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα θα πρέπει να αποτελέσει μελλοντικά ένα
δεσμευτικό στόχο όλων των χωρών του κόσμου για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό 
προκύπτει όχι μόνο από την μείωση των αποθεμάτων στα συμβατικά καύσιμα αλλά 
και από την μόλυνση του περιβάλλοντος που επιφέρουν. Στις μέρες μας η ενεργειακή 
ανεξαρτησία της εκάστοτε χώρας αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η ανάλυση των ΑΠΕ 
κατέδειξε ότι η αξιοποίησή τους αποβλέπει στην ενεργειακή ανεξαρτησία, την 
απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα καθώς και τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα με στόχο τη προστασία του περιβάλλοντος παγκοσμίως. 

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της κάθε χώρας, συμπεράναμε ότι στο 
μεγαλύτερο ποσοστό των χωρών δεν υπάρχει ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο αλλά 
μεταβάλλεται και τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ενώ στο υπόλοιπο 
ποσοστό εμφανίζεται να είναι ελλιπές, γεγονός που απωθεί την προσέλευση 
επενδυτών σε χώρες που το νομοθετικό πλαίσιο δεν παραμένει σταθερό. Βασικό 
κριτήριο της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας μιας χώρας θα πρέπει να είναι ένα σαφές 
και περιεκτικό νομοθετικό πλαίσιο. 

Όσον αφορά την υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική, διακρίναμε διαφορετικά 
καθεστώτα στήριξης τα οποία διαμορφώθηκαν με βάση τις προδιαγραφές της κάθε 
χώρας. Ωστόσο παρατηρήσαμε πως η τιμολογιακή πολιτική αναπροσαρμοζόταν σε 
σχέση με κάποια γεγονότα που συνέβαιναν στο εσωτερικό της εκάστοτε χώρας 
ανάλογα με δημοσιονομικό έλλειμμα, την αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής, 
και άλλα. Η δική μας πρόταση είναι πως η οποιαδήποτε αφορμή επιβάλλει την 
αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής, να γίνεται πάντα προς όφελος των 
επενδυτών και των καταναλωτών.

Το θεσμικό πλαίσιο διακρίνεται σε δημόσιους, ημικρατικούς και ιδιωτικούς 
φορείς. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα συνεργασίας αφού δρουν βάσει 
διαφορετικών συμφερόντων. Για αποφυγή τυχόν προβλημάτων προτείνουμε τη 
δημιουργία ενός ενιαίου φορέα για κάθε χώρα, στον οποίο το μέλος που θα 
ενσωματώνεται θα αναλαμβάνει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες του εξωτερικού έχει αρχίσει η 
απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα, ωστόσο η προσπάθεια που καταβάλλουν 
πρέπει να γίνει πιο δραστική αν επιδιώκουν την πλήρη απεξάρτηση από αυτά. Οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν σημαντικά, ως αποτέλεσμα του 
γεγονότος ότι οι χώρες της ΕΕ έχουν αντιληφθεί την καταστροφή που θα 
ακολουθούσε στο περιβάλλον, εάν δεν συνέβαλαν στην προστασία του. Για το λόγο 
αυτό έχουν θεσπίσει εθνικούς στόχους, ώστε να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές 
περιβάλλον για όλους.

Όπως όμως κάθε ανθρώπινη επέμβαση του ανθρώπου έτσι και η δημιουργία 
εγκαταστάσεων, τα οποία θα εκμεταλλεύονται τις ΑΠΕ μπορεί κάποιες φορές να 
προξενήσουν προβλήματα στο περιβάλλον, τα οποία μπορεί να εξαλειφθούν ύστερα 
από προσεκτικές μελέτες. Ακόμη, προέκυψαν και τα σοβαρά πλεονεκτήματα τα 
οποία έχει η αιολική ενέργεια και γενικά οι ΑΠΕ τόσο στο περιβάλλον όσο και στην 
οικονομία μίας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μειώνει τη χρήση 
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα 
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με αποτέλεσμα την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αέριων 
ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα η κάθε χώρα 
να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τους εκπεμπόμενους ρύπους της με βάση το 
πρωτόκολλο του Κιότο και με επακόλουθο αποτέλεσμα τη δυνατότητα μικρότερης ή 
καθόλου πληρωμής για την αγορά δικαιωμάτων ρύπων.

Η κατασκευή αιολικών πάρκων με την ταυτόχρονη παραγωγή των 
συστατικών ενός αιολικού πάρκου από την εγχώρια βιομηχανία δημιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας απορροφώντας εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης, αναπτύσσεται η 
τεχνογνωσία των εργοστασίων με αποτέλεσμα την κατασκευή πιο αποτελεσματικών 
ανεμογεννητριών αλλά και την εξαγωγή τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εισαγωγή
συναλλάγματος.

Τα οφέλη από την παραγωγή μιας ανεμογεννήτριας ή μερών της αποτελούν
εταιρείες με έδρα τη Δανία, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Αυστρία. Σε αυτές τις 
χώρες όπου η εγκατάσταση αιολικών πάρκων είναι μεγάλη οι εταιρείες τους όπως η 
VESTAS, η GAMESA, η SIEMENS παράγουν αξιόπιστες και τεχνολογικά 
προηγμένες ανεμογεννήτριες τις οποίες εξάγουν και σε άλλες χώρες.

Αν και η χρήση της αιολικής ενέργειας και γενικότερα των ΑΠΕ έχει σοβαρά 
πλεονεκτήματα και για την οικονομία και το περιβάλλον από τη μελέτη 
παρατηρήσαμε ότι σε χώρες της ΕΕ γίνεται μεγάλη προσπάθεια και ως ένα βαθμό 
βρίσκονται κοντά στο να πετύχουν τους εθνικούς στόχους για τη χρήση των ΑΠΕ στη 
συνολική κατανάλωση ενέργειας σε αντίθεση με τη χώρα μας, η οποία απέχει πολλή 
από το να πετύχει τους εθνικούς της στόχους. Συγκεκριμένα παρατηρήσαμε ότι και σε 
απόλυτο μέγεθος αλλά και ανά κάτοικο εγκατεστημένη αιολική ισχύς είναι μειωμένη 
στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ όπως η Δανία και η Γερμανία.

Ακόμη, παρατηρήσαμε ότι σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ εκτός κάποιων 
εξαιρέσεων, όπως για παράδειγμα η Ολλανδία, χρησιμοποιούν για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στην αιολική ενέργεια το σύστημα της μακροπρόθεσμα εγγυημένης 
απορροφημένης ηλεκτρικής παραγωγής σε εγγυημένα υψηλές τιμές.

Στο ίδιο μονοπάτι βρίσκεται και η χώρα μας, η οποία αρχικά έδινε τιμές οι 
οποίες υπολογίζονταν με βάση το τιμολόγιο του καταναλωτή σε ποσοστά μεταξύ 
70% και 90% και στη συνέχεια με το νόμο 3846/2006 και το νόμο 3851/2010 παρείχε 
σταθερές τιμές. Η τιμή με την οποία απορροφάτε η παραγομένη αιολική ενέργεια 
βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά που ισχύουν στη χώρα μας εκτός από τη 
Δανία, η οποία μείωσε τις γενναίες αποζημιώσεις για την απορρόφηση της 
παραγομένης από αιολικά πάρκα ενέργειας σε όλα τα καινούργια αιολικά πάρκα που
συνδέονται με το δίκτυο.

Ένα παράδειγμα παρόμοιας τιμής με αυτή που ισχύει στη χώρα μας είναι η 
περίπτωση της Γερμανίας, όπου ανάγοντας την πληρωτέα τιμή ανά έτος μέσα από μία 
περίοδο 20 ετών είναι σχεδόν ίδια με την τιμή που παρέχεται από την ελληνική
νομοθεσία. Ωστόσο στη χώρα μας δρουν διάφοροι παράγοντες, στους οποίους
οφείλεται η έλλειψη ανάπτυξης των αιολικών πάρκων. Το πρώτο και σημαντικό 
στοιχείο, για την μικρή εγκατεστημένη ισχύ αιολικών πάρκων στην Ελλάδα σε σχέση 
με άλλες χώρες της ΕΕ είναι το ζήτημα της πολυνομίας. Στη χώρα μας όπως 
παρατηρήσαμε υπάρχουν πολλοί νόμοι για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων, οι 
διατάξεις των οποίων πολλές φορές αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους ή 
δημιουργούν ασάφειες με αποτέλεσμα και την αυξανόμενη γραφειοκρατία. Επίσης, 
δεν υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο στα χωροταξικά και στα κτηματολογικά ζητήματα.
Αντίθετα, όπως παρατηρήσαμε σε άλλες χώρες της ΕΕ υπάρχουν δυο με τρεις 
νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και 
τα κίνητρα που δίδονται για την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων. Χαρακτηριστικά 
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παραδείγματα αποτελούν η Γερμανία και η Ισπανία, καθώς επίσης και ξεκάθαρη
αντιμετώπιση των χωροταξικών ζητημάτων.

Τέλος. τα αποτελέσματα από την εφαρμογή στο πρόγραμμα RETScreen
έδειξαν ότι η προοπτική κατασκευής αιολικών πάρκων στην Ελλάδα φαντάζει ως
αρκετά καλή, καθώς το τεράστιο αιολικό δυναμικό της χώρας μας αποτελεί εγγύηση 
για θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Οι οικονομικοί δείκτες που προέκυψαν για την 
πλειοψηφία των σεναρίων είναι ενθαρρυντικά θετικοί.
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