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Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την εξέλιξη των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας τόσο από θεσμική όσο και από αναπτυξιακή άποψη και συγκεκριμένα

αναλύεται εκτενέστερα η περιοχή της Πελοποννήσου όσο αναφορά την εγκατάσταση

καθώς και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται εκτενέστερα τα είδη των ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας  τα οποία εξελίσσονται στον Ελλαδικό χώρο, ενώ το επόμενο

κεφάλαιο πραγματεύεται την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην

Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ακόμη στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το νομοθετικό

πλαίσιο που ισχύει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, το ενεργειακό δυναμικό

καθώς και η πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα όσο αναφορά τις ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας καθώς και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο Νομός της Πελοποννήσου γεωγραφικά,

ενεργειακά, καταγράφονται παραδείγματα δράσεων των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας και η εξέλιξη αυτών, το πώς οι ανανεώσιμες πηγές συμβάλουν στην

καθημερινότητα των πολιτών και τέλος οι μελλοντικές και οι καινοτόμες

κατευθύνσεις που έχουν αποφασιστεί. Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα καθώς

και η βιβλιογραφία.

Λέξεις κλειδιά : Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Πελοπόννησος, Θεσμικό πλαίσιο
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Abstract

This paper deals with the development of renewable energy sources both from

an institutional and developmental point of view and in particular Peloponnese region.

The first chapter analyzes more extensively the types of renewable energy

sources evolving in Greece. Τhe next chapter deals with the development of

renewable energy sources in Europe and Greece. This chapter also presents the

legislative framework that applies both in Greece and in Europe, the energy potential

as well as my policy followed by Greece as well as the reference to renewable energy

sources as well as the problems that arise.

The third chapter analyzes the Peloponnese Region geographically, energy,

recorded examples of actions of renewable energy sources, their evolution, how the

renewable sources contribute to the everyday life of the citizens and finally the future

and the innovative directions that have been decided. Finally, the findings as well as

the bibliography are presented.

Key words: Renewable energy sources, Peloponnese, Institutional framework
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Εισαγωγή

Με τον όρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 1 καλούνται οι ήπιες μορφές

ενέργειας ή οι νέες πηγές ενέργειας, οι οποίες  είναι απόρροια φυσικών διαδικασιών

(ενέργεια ανέμου, ήλιου, εκμετάλλευση νερού, γης κ.α.). Ο όρος «ανανεώσιμες»

πολλές φορές δεν θεωρείται απόλυτα ορθός αν αναλογιστεί κανείς για παράδειγμα ότι

η γεωθερμική ενέργεια δεν μπορεί να ανανεωθεί σε κλίμακα χιλιετιών. Όπως και να

έχει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας προέρχεται από την ανάγκη που

έχει προκύψει για την αντικατάσταση των μη ανανεώσιμών πηγών ενέργειας, που

προέρχεται από την χρήση αποθεμάτων  ορυκτών καυσίμων. Οι τρεις κύριοι λόγοι
2που επήλθε αυτή η ανάγκη είναι ότι οι συμβατές πηγές ενέργειας  στηρίζονται στα

ορυκτά καύσιμα τα οποία δεν είναι ανεξάντλητα, η χρήση τους επιφέρει δυσμενή

αποτελέσματα στο περιβάλλον καθώς και επηρεάζει άμεσα την οικονομία της

εκάστοτε χώρας.

Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο να διασαφηνιστεί πως ως μη

ανανεώσιμες  καλούνται οι ενέργειες που προέρχονται από την αξιοποίηση του

γαιάνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Πολύ συχνά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλούνται με τον όρο ήπιες

μορφές ενέργειας. Ο λόγος που ονομάζονται ήπιες είναι αρχικά γιατί δεν απαιτείται

κάποιου είδους εξόρυξης, καύσης ή άντλησης για την εκμετάλλευση τους και επειδή

η χρήση τους είναι φιλική προς τον εκάστοτε περιβάλλοντα χώρο.

Για τον λόγο αυτό οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεωρούνται σαν μια

ουσιαστική λύση για την αντιμετώπιση των πληθώρων οικολογικών προβλημάτων

που παρουσιάζει η Γη. Έτσι οι ΑΠΕ θεωρούνται από πολλούς μία αφετηρία για την

επίλυση των οικολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.

1 Κορωναίος, Χ., 2012. Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας, Διδακτικές σημειώσεις στο Δ.Π.Μ.Σ.
Περιβάλλον και ανάπτυξη , Εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο, Αθήνα.

2Ιορδανίδης, Α., 2007. Εκμετάλλευση Ενεργειακών Πρώτων Υλών. Εργαστηριακές σημειώσεις στο
τμήμα Γεωτεχνολογίας  & Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη.
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Σύμφωνα με μελέτες 3το ενεργειακό δυναμικό το οποίο προέρχεται από τις

ήπιες μορφές ενέργειας είναι πολλαπλάσιο της παγκόσμιας συνολικής κατανάλωσης

ενέργειας. Στον Ελλαδικό χώρο οι τρείς βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες της

χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας είναι: τα τεχνικά προβλήματα εφαρμογής,

η μεγάλη γραφειοκρατία για την υλοποίηση μιας εταιρίας που σχετίζεται με την

παραγωγή ενέργειας βασισμένη στην χρήση μιας ανανεώσιμής πηγής ενέργειας

καθώς και στο υψηλό κόστος της όλης κατασκευής.

Ιστορικά το ενδιαφέρον για την χρήση των ήπιων μορφών ενέργειας

εμφανίστηκε κατά την διάρκεια του 19704 κατά την περίοδο της πετρελαϊκής κρίσης

καθώς και της περιβαλλοντικής μόλυνσης λόγω της χρήσης συμβατών πηγών

ενέργειας. Το κόστος για την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν πολύ

υψηλό και γι’ αυτό τον λόγο ξεκίνησαν αρχικά σε πειραματικό στάδιο. Το κόστος για

την εφαρμογή τους μειώνεται αισθητά με το πέρασμα των χρόνων.

Για παράδειγμα η Αμερική και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 6%

της συνολικής ενέργειας προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ στην

Ευρώπη κατά το έτος του 2010 το 25%  της ενέργειας προέρχονται από τις

ανανεώσιμες  πηγές ενέργειας5.

Στην δεκαετία που διανύουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και άλλα

μεμονωμένα κράτη υιοθετούν όλο και καινούργιες πολιτικές με βάση την χρήση των

ανανεώσιμων πηγών ενεργείας . ΟΙ ΑΠΕ αποτελούν τα θεμέλια για την ενίσχυση της

οικονομικής ανάπτυξης της λεγόμενης «πράσινης οικονομίας» καθώς και για την

διασφάλιση του περιβάλλοντος. Στην συνέχεια του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζονται

συνοπτικά οι βασικότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αναπτύσσονται  στον

Ελλαδικό χώρο.

3 Τσακαλάκης, Κ. Παραγωγή Ενέργειας από Συμβατικά  ορυκτά καύσιμα και από Εναλλακτικές πηγές
Ενέργειας. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα.
4 Schobert, H. 2013. Chemistry of Fossil Fuels and Biofuels. Cambridge, UK. Cambridge University
Press.
5 Ανδρίτσος, Ν. 2008. Ενέργεια και Περιβάλλον-Διδακτικές Σημειώσεις. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Βόλος.
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Κεφάλαιο 1 Οι ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας

1.1. Η αιολική ενέργεια στον Ελλαδικό Χώρο

Η Ελλάδα παρουσιάζει γεωγραφικά υψηλές βουνοκορφές  και πληθώρα

νησιών στα οποία εμφανίζονται ισχυροί άνεμοι.  Ο Ελλαδικός χώρος σε παγκόσμιο

επίπεδο παρουσιάζει πολύ ευνοϊκές συνθήκες για την εκμετάλλευση και ανάπτυξη

της αιολικής ενέργειας. Το πρώτο αιολικό πάρκο δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα της

ΔΕΗ  στην περιοχή της Κύθνου6. Βέβαια σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να

γραφεί ότι η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας κυρίως στα νησιά της Ελλάδας μπορεί

να συντελέσει στην ενεργειακή και οικονομική ενίσχυση του τόπου αλλά προκάλεσε

και πολλές αντιδράσεις καθώς τα αιολικά πάρκα τα οποία βρίσκονταν κοντά σε

κατοικήσιμες περιοχές   υποβάθμιζαν την εκάστοτε περιοχή.

Γι’ αυτό τον λόγο η νέα τεχνολογία παρουσιάζει τα υπεράκτια αιολικά πάρκα

τα οποία βρίσκονται μέσα στην θάλασσα και κατασκευάζονται τουλάχιστον δέκα

χιλιόμετρα από την πλησιέστερη ακτή. Στην περίπτωση των υπεράκτιων πάρκων ο

ωφέλιμος άνεμος που αξιοποιείται είναι αρκετά μεγαλύτερος, ενώ η παρουσία ενός

τέτοιου πάρκου δεν επηρεάζει τις κατοικήσιμες περιοχές.

Ένας ακόμη λόγος που έχουν στραφεί οι μελέτες για την αξιοποίηση

περιοχών στην Θάλασσα είναι ότι οι χερσαίες περιοχές  που είναι κατάλληλες να

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός αιολικού πάρκου ολοένα και

περιορίζονται.

Από την άλλη όψη του νομίσματος θα είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η

αιολική ενέργεια δεν είναι μια ενέργεια η οποία μπορεί να  προβλεφτεί πάντα και να

παρουσιάζεται σε ένα συνεχόμενο ρυθμό. Eίναι μια μορφή ενέργειας η οποία

χαρακτηρίζεται από χαμηλή πυκνότητα κάτι που επιφέρει ογκώδεις κατασκευές.

Όπως ήδη έχει αναφερθεί  η χώρα μας παρουσιάζει μια σημαντική και μεγάλη

ακτογραμμή καθώς και ένα τεράστιο πλήθος νησιών. Αυτό επιφέρει σαν αποτέλεσμα

6 περιοδική αποδελτίωση ημερήσιου ηλεκτρονικού τύπου του γραφείου περιβάλλοντος του TEE.
16. - 18.09.2006. διατίθεται ηλεκτρονικά portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC.../e-
ΝΗΜΕΡΩΣΗ%2018_09_06.doc
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την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας αν αναλογιστεί κανείς το σύνολο των ισχυρών

ανέμων που αναπτύσσονται τόσο στα νησιά όσο και στις παραλιακές περιοχές. Στις

μέρες μας το εκμεταλλεύσιμο αιολικό εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 14% της

συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας7.  Τόσο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής

Ένωσης όσο και από την πλευρά του κράτους 8 9 (νόμος 3299/04 και 3468/06)

ενισχύονται και ενθαρρύνονται οι επενδύσεις. Στην Δυτική Ελλάδα αν και η

παρουσία του αιολικού δυναμικού είναι μικρή η ύπαρξη ανεμωδών νησίδων (λόφοι,

υψώματα κ.α.) την καθιστούν περιοχή αρκετά ενδιαφέρουσα για την δημιουργία

αιολικών πάρκων.

Τα δύο βασικά πλεονεκτήματα εκτός της παραγωγής ενέργειας τα  οποία

προέκυψαν από την χρήση και την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας κατά την

περίοδο 2005-2010 είναι η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα 4-5

εκατομμύρια τόνους ανά έτος.

Το 2016 η Ελλάδα κατακτά την δεύτερη θέση στην καλύτερη επίδοση με

αιολική ισχύ 2374,3 ΜW10. Στα τέλη του 2017 η Ελλάδα επήλθε στην κορυφή της

Ευρώπης με 23 γιγαβατώρες καθώς το σύνολο της αιολικής παράγωγής κάλυψε το

20% της ζήτησης του ηλεκτρισμού. Η βασικότερη αιτία για να βρεθεί η Ελλάδα στην

πρώτη θέση είναι οι ευνοϊκές συνθήκες του ανέμου που προέκυψαν στον Ελλαδικό

χώρο την χρονιά αυτή σε σύγκριση με τις συνθήκες των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών

χωρών.

Η περιοχή της Στερεάς Ελλάδας 11 φιλοξενεί 736,7 MW, ακολουθεί η

Πελοπόννησος με 453,9 MW και στην συνέχεια η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

που βρίσκονται 298,65 MW.

Όσο αναφορά τα νησιά εκτός από την περιοχή της Κρήτης που η αιολική

ενεργεία αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό, αναμένεται μέχρι το τέλος του 201812 να

7 Περιοδικό "Τεχνικά Θέματα", Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Τεύχος 63, Απρίλιος 2006
8 Νόμος 3299/04. Νέος αναπτυξιακός νόμος. ΦΕΚ 261/Α'/23-12-2004
9 Νόμος 3468/06. Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις. ΦΕΚ Α' 129/27-
6-06.
10 ΕΛΕΤΑΕΝ2016 διατίθεται ηλεκτρονικά
https://energypress.gr/sites/default/files/media/2016_hwea_statistics_greece_12012017c.pdf

11 ΕΛΕΤΑΕΝ 2018 διατίθεται ηλεκτρονικά http://eletaen.gr/wp-content/uploads/2018/03/1-
ypomnima-theseon-martios-2018.pdf
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εγκατασταθούν 349 ανεμογεννήτριες  σε έντεκα νησιά του Αιγαίου στη Κω, στην

Κύθνο, στην Τήλο, στη Φολέγανδρο, στη Μήλο, στην Αμοργό, στη Πολύαιγο, στην

Ίο, στη Σίκινο, στην Αστυπάλαια, και στη Κίμωλο και θα έχουν συνολική ισχύ

1.050ΜW και θα καλύπτουν το 70% της συνολικής ενέργειας που απαιτούν τα νησιά

ετησίως.

1.2. Η ηλιακή ενέργεια στον Ελλαδικό Χώρο

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη ηλιοφάνεια. Η ηλιακή ενέργεια

χρησιμοποιείται από τα ελληνικά νοικοκυριά σε επίπεδο 30% μέσα από την χρήση

των ηλιακών θερμοσιφώνων13. Ακόμη η ανάπτυξη των  φωτοβολταϊκών συστημάτων

εξαπλώνεται με γρήγορους ρυθμούς. Συγκεκριμένα από το 2009 μέχρι και το 2010 η

ισχύς των φωτοβολταϊκών πενταπλασιάστηκε ενώ το 2010 με 2011 τριπλασιάστηκε14.

Γενικά το ηλιακό δυναμικό στον Ελλαδικό χώρο θεωρείται από το πιο υψηλά

τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και παγκοσμίως. Η γεωγραφική θέση της χώρας, την

εντάσσει στο μεσογειακό κλίμα, το οποίο θεωρείται ένα κλίμα κατάλληλο για την

εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Το μέγιστο μέσο δυναμικό εμφανίζεται στην περιοχή των νησιών (κυρίως στα

Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο και στις Σποράδες) στην νότια

Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια καθώς και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Από την

άλλη πλευρά το χαμηλότερο δυναμικό εμφανίζεται στην ανατολική Μακεδονία

καθώς και στην περιοχή της Θράκης14.

Το ηλιακό δυναμικό της χώρας μας όλο ένα και αυξάνεται τοποθετώντας την

Ελλάδα στην τέταρτη θέση στον Ευρωπαϊκό χώρο και στην έβδομη θέση

Παγκοσμίως. Η συνολική παραγωγή αγγίζει τις 1.700.000.000  κιλοβατώρες και έχει

καλύψει το 3% των αναγκών της χώρας. Η Πελοπόννησος  έχει καταγραφεί σαν την

12 ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 2018. https://www.ppcr.gr/el/future-wind/wind-general-info

13 Πληροφορίες για τα φ/β Συστήματα,2009. http://www.cres.gr/kape/PV_INFO.pdf

14 Σύνδεσμος Εταιριών φωτοβολταϊκών,2012. http://www.helapco.gr/ims/file/market_statistics/pv-
stats_greece_2011.pdf
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πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η

συνολική εγκατεστημένη ισχύ ξεπερνά τα 204,6ΜW. Η περιοχή της Πελοποννήσου

κατατάσσεται πρώτη σε όλα τα επιμέρους συστήματα των διαφορετικών κατηγοριών

όσο αναφορά τους σταθμούς παραγωγής που είναι ενεργοί, ενώ κατέχει την δεύτερη

θέση στο σύνολο των οικιακών φωτοβολταϊκών που έχουν τοποθετηθεί σε στέγες με

ισχύ που ξεπερνά τα 48,1 MW15.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εμφανίζουν ισχύ που ξεπερνά τα

1,5ΜW παρουσιάζονται στις εξής θέσεις:

- Ξηροκάμπη, 6MW (δήμος σκάλας)

- Μετόχι, 199ΜW (δήμος Γερονθρών)

- Γόδενα 1,98 MW (δήμος Σπάρτης)

- Καλαμάτας 1,9 ΜW (δήμος Μεσσηνίας)

1.3. Γεωθερμική ενέργεια στον Ελλαδικό Χώρο

Η βασικότερη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας στις μέρες μας τόσο στον

Ελλαδικό χώρο όσο και σε όλο τον κόσμο, έχει να κάνει με την θέρμανση των

θερμοκηπίων. Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υδατοκαλλιέργειες, καθώς

υπάρχουν πολλά είδη υδρόβιων οργανισμών (χέλια, γαρίδες κ.α.) που αναπτύσσονται

με πιο γρήγορο ρυθμό όταν η θερμοκρασία που τα περιβάλλει είναι αυξημένη16.

Άλλη μια κατηγορία που χρησιμοποιείται η γεωθερμία είναι η θέρμανση των

οικισμών. Το σύνολο της θερμικής ενέργειας το οποίο δεσμεύεται από την εκάστοτε

γεωθερμική πηγή θα διοχετευτεί από τους χρήστες με την συμβολή των ειδικών

αγωγών. Στα νησιά καθώς και στις παραθαλάσσιες περιοχές μπορεί να γίνει και η

θερμική αφαλάτωση θαλασσινού νερού, ενώ ακόμη μπορεί να παραχθεί και

ηλεκτρικό ρεύμα από την επεξεργασία των ρευστών υψηλής θερμοκρασίας.

15 Πράσινο Σπίτι & Κτίριο,2013.
http://www.4green.gr/data/fotovoltaika/news/preview_news/95156.asp#photo6

16 Κατσαπρακάκης, Δ.Α. Γεωθερμία. Διδακτικό υλικό, Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας,ΤΕΙ
Κρήτης,Ηρακλείο.
http://www.tm.teiher.gr/Portals/23/Shmeioseis/anan_piges_ene%20greias/%CE%93%CE%B5%CF%8
9%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AF%CE%B1.pdf



13

Ο Ελλαδικός χώρος παρουσιάζει έναν αυξημένο αριθμό γεωθερμικών πεδίων

που έχουν επιβεβαιωθεί, όπως για παράδειγμα στην Ξάνθη, στις Σέρρες, στην

Σαντορίνη και στην Νίσυρο.

Η γεωθερμική ενέργεια σε σύγκριση με τις άλλες μορφές ενέργειας δεν

επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Η εγκατεστημένη ισχύ των γεωθερμικών

εφαρμογών με χαμηλή θερμοκρασία (έως και 90 βαθμούς κελσίου) στην Ελλάδα έχει

υπερβεί τα 115 MWth ενώ η παραγωγή ανά έτος ανέρχεται στα 726x 1012J. Το

βασικό χαρακτηριστικό της τελευταίας τετραετίας είναι η εντυπωσιακή ανάπτυξη των

γεωθερμικών αντλιών θερμότητας. Στην Μήλο και στην Νίσυρο το δυναμικό υψηλής

ενθαλπίας αγγίζει τα 220 Μwe.17 Σε πιο ευρύ κύκλο στις περιοχές του Αιγαίου, στην

κεντρική καθώς και ανατολική Μακεδονία και Θράκη η παραγωγή της ηλεκτρικής

ισχύος είναι ικανή να αντικατασταθεί από ρευστά μέσης θερμοκρασίας (100-150

βαθμούς κελσίου). Με γνώμονα τις διατάξεις του Νόμου 3175/0318 η γεωθερμική

ενέργεια θεωρείται ένα μεταλλευτικό προϊόν το οποίο ανήκει στο δημόσιο. Καθώς

λοιπόν θεωρείται ένα δημόσιο αγαθό δεν ακολουθείται η ίδια πορεία αξιοποίησης

όπως εκείνες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτός είναι και ο πιο

ουσιαστικός λόγος που δεν έχει αξιοποιηθεί τόσο πολύ.

Ο νόμος (Ν.1474/84) έχει αντικατασταθεί απο τον (Ν.3175/03) με σκοπό την

ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας. Βέβαια και ο νόμος αυτός παρουσιάζει αρκετές

ατέλειες και διατηρεί το μεταλλευτικό κώδικα.

1.4. Υδραυλική ενέργεια στον Ελλαδικό Χώρο

Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία χαρακτηρίζεται ως ορεινή και παρουσιάζει

αρκετές υδατοπτώσεις λόγω της διαμόρφωσης των λεκανών απορροής. Ακόμη

παρουσιάζει αρκετές βροχοπτώσεις κατά την διάρκεια του χρόνου. Έτσι μπορεί να

ειπωθεί ότι η Ελλάδα παρουσιάζει ένα πολύ σημαντικό δυναμικό υδραυλικής

ενέργειας το οποίο έχει την δυνατότητα να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Οι περιοχές

που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για να εγκατασταθούν υδροηλεκτρικοί σταθμοί

17 Μενδρινός, Δ. Καρύτσας,Κ. 2010. Αναζητώντας Γεωθερμικά πεδία Υψηλής Ενθαλπίας στην Ελλάδα
για Ηλεκτροπαραγωγή & Τηλεθέρμανση.
http://www.iene.gr/energyB2B/articlefiles/geothermia/mendrinos.pdf

18 Νόμος 3017/2002. Κύρωση του Πρωτόκολλου του Κιότο στην Σύμβαση –πλαίσιο των Ηνωμένων
Εθνών για την αλλαγή του κλίματος. ΦΕΚ Α117 σελ.1780-1815.
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βρίσκονται κυρίως στην Δυτική Ελλάδα στην οποία οι βροχοπτώσεις αγγίζουν τον

χρόνο τα 260 εκατοστά19.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από την υδραυλική ενέργεια κατά το έτος

του 2010 έχει αγγίξει τα 3,060GW τα οποία σε ποσοστό αποτελούν περίπου το 20 %

της συνολικής ισχύς με μέση παραγωγή ενέργειας που αγγίζει τις 5.000.000

κιλοβατώρες. Την τελευταία δεκαετία οι επενδύσεις που γίνονται ετησίως στους

υδροηλεκτρικούς σταθμούς μικρής κλίμακας όλο ένα και μειώνονται. Παραδείγματος

χάριν αν κανείς αναλογιστεί ότι κατά το 2008 οι επενδύσεις άγγιζαν  τα 132.000.000

κατά το 2009 οι επενδύσεις μειώθηκαν στα 51.000.000, ενώ το 2014 άγγιξε τα

18.000.000 ενώ στο 2017 κυμαίνεται στα 16.000.000 ευρώ. 20 Με γνώμονα την

ρυθμιστική αρχή της ενέργειας (PAE) η τιμή της υδροηλεκτρικής ισχύος κυμαίνεται

στα 0.08785 ευρώ ανά κιλοβατώρα, τιμή που είναι πολύ κοντά εκείνης της αιολικής

ενέργειας ενώ είναι κατά πολύ μικρότερη από εκείνης της Ηλιακής.

Αν αναλύσει κανείς την Υδραυλική ενέργεια ανά υδάτινο τμήμα της χώρας

μπορεί εύκολα να αντιληφτεί ότι το κεντροδυτικό τμήμα της Ελλάδας παρουσιάζει

το πιο μεγάλο υδροδυναμικό και κυμαίνεται στα 4.830 GWh/y. Ακολουθεί η Ήπειρος

με 4.200 GWh/y, έπειτα η Στερεά Ελλάδα (Δυτικό τμήμα) με 1670 GWh/y, η

Μακεδονία (δυτικό μέρος ) με 1.260 GWh/y και η Δυτική Πελοπόννησος 1.110

GWh/y. 21

Όσο αναφορά τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς που απαρτίζουν την

κατηγορία «μικρή κλίμακα» τόσο ο αριθμός των εγκαταστάσεων όσο και ο αριθμός

του πλήθους των μονάδων είναι πολύ πιο μεγάλος σε σχέση με τα μεγάλα

υδροηλεκτρικά δίκτυα τα οποία είναι σχετικά περιορισμένα.

19 Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. 2010. Αξιοποίηση της ενέργειας του
υδραυλικού δυναμικού. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
http://www.eydap.gr/media/external_news_files/Ydrorama_2010/Papantonis_2010.%20pdf

20 Τσιμπλοστεφανάκης , Ε. Σάφακας , Α., 2010. Ενεργειακές Επενδύσεις στην Ελλάδα και Προοπτικές.
Ενέργεια, σημερινή Εικόνα/σχεδιασμός/προοπτικές. Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος.

21 Παπαντώνης, Δ.Ε.,2001. Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα. Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα.
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1.5. Βιομάζα στον Ελλαδικό Χώρο

Η ενέργεια η οποία προέρχεται από την Βιομάζα στον Ελλαδικό χώρo, δεν

είναι μια ενέργεια η οποία κατατάσσεται στις υψηλές θέσεις των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας. Η αξιοποίηση της βιομάζας στον Ελλαδικό χώρο βρίσκεται σχεδόν σε ένα

μηδενικό επίπεδο. Παρόλα αυτά θα πρέπει να ειπωθεί πως υπάρχουν προοπτικές

ανάπτυξης καθώς υπάρχει ένα σημαντικό και άμεσα διαθέσιμο δυναμικό το οποίο

προέρχεται από τα υπολείμματα των γεωργικών καλλιεργειών καθώς επίσης και από

το σύνολο των υπολειμμάτων που προέρχονται από τα υπολείμματα δασική

υλοτομίας.

Σύμφωνα με το ΚΑΠΕ το θεωρητικό δυναμικό της χώρας για την

ηλεκτροπαραγωγή και παραγωγή θερμικής ενέργειας από αγροτικά υπολείμματα

ανέρχεται σε 27,7 ΤWh. 22

Εικόνα 1: Κατανομή ετήσιας παραγωγής βιομάζας ανά κατηγορία αγροτικού
υπολείμματος στην Ελλάδα
Πηγή:http://www.sbibe.gr/sviveconference/documents/PRESENTATIONS/Gerasimo
u.pdf

Το σύνολο  βιομάζας το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο στην χώρας συνίσταται
απο23:

22 Γερασίμου, Α. 2013. Ο ρόλος της βιομάζας στην Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. 1ό ετήσιο
συνέδριο, Βιοκάυσιμα. Αθήνα. Ελλάδα.
23 Χαραλαμπίδης ,Ι. 2011. Ανάπτυξη της βιομάζας στην Ελλάδα. Υφιστάμενη κατάσταση –
Προοπτικές.
http://www.biogasin.org/files/pdf/HLC_%20athens/05_I.Charalabidis_Presentation_BiogasIN.pdf
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- 7.500.000 περίπου τόνους υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών (σιτηρών,

αραβόσιτου, βαμβακιού, καπνού, ηλίανθου, κλαδοδεμάτων, κληματίδων,

πυρηνόξυλου κ.ά.) και

- 2.700.000 τόνους δασικών υπολειμμάτων υλοτομίας (κλάδοι, φλοιοί κ.ά.)

Μέχρι το 2020 τα βιοκαύσιμα αναμένονται να φτάσουν το 10% σαν μερίδιο

στην κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου ντίζελ στον τομέα των μεταφορών και να

συμμετάσχουν στην θέρμανση κατά 1.22 Μtoe με σκοπό να συμμετέχουν κατά 20%

στην παραγωγή της θερμότητας.
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Κεφάλαιο 2: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη και
στον Ελλαδικό χώρο

2.1. Η εξέλιξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή ένωση δείχνει ιδιαίτερη μέριμνα στον τομέα της ανανεώσιμης

ενέργειας.  Με το πέρασμα του χρόνου οι τεχνολογίες που αφορούν τις ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας γίνονται όλο ένα πιο γνωστές και πιο εύχρηστες στο ευρύ κοινό. Η

παραγωγή αυξάνεται με σταθερό ρυθμό και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται

σημαντικά το κόστος της. Παρόλα αυτά το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο

άνθρακας έχουν κυριαρχούν στον χώρο της ενέργειας και γενικά  η ανανεώσιμη

ενέργεια δεν είναι ανταγωνίσιμη με εκείνης της συμβατικής.

Ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση των

εκπομπών του αερίου με αποτέλεσμα να μειωθεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ανάμεσα στο χρονικό διάστημα 1990-2012 οι εκπομπές αυτές έχουν μειωθεί σε

ποσοστό 18%.  Σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις η μείωση των εκπομπών αεριού

θα μπορούσε να ξεπεράσει και την αρχική προσδοκία και να αγγίξει το ποσοστό του

24% μέχρι το 202024.

Όσο αναφορά την ενεργειακή απόδοση, σαφέστατα έχει παρατηρηθεί μια

πρόοδος η οποία δεν θα πρέπει να μειωθεί προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της

αύξησης σε ποσοστό 20% (1483 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου) κατανάλωσης

πρωτογενούς ενέργειας.

2.2. Η εξέλιξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα

Όσο αφορά τον Ελλαδικό χώρο γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια να

αναπτυχθούν οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό να μπορέσει να

αντιμετωπιστεί τόσο η κλιματική αλλαγή που επέρχεται από την χρήση των

συμβατικών πηγών ενέργειας όσο και για την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

Ακόμη η χρήση των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα ενισχύσει την εθνική

24 European Commission, 2013. A 2030 framework for climate and energy policies, Brussels.
http://ec.europa.eu/energy/consultations/doc/%20com_2013_0169_green_paper_2030_en.pdf
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οικονομία καθώς και θα την αποδεσμεύσει από την εξάρτηση της από άλλες χώρες

από τις οποίες προμηθεύεται την συμβατική ενέργεια. Έχει τεθεί ως στόχος πως

μέχρι το τέλος του 2020 οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να μπορούν να αποτελούν

το 20% της παραγόμενης ενέργειας25.

Τόσο το κλίμα της Ελλάδας όσο και η γεωγραφική της θέση ευνοεί την

ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας. Στην Ελλάδα η ανάπτυξη των

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης με ανοδική πορεία. Ο

τομέας των ανεξάρτητων παραγωγών που ασχολούνται με τις ΑΠΕ και έχουν

αξιοποιήσει το σύστημα εγγυημένων τιμών καθώς και των επιχορηγήσεων του

κεφαλαίου το οποίο έχει τεθεί σαν οικονομικό κίνητρο από την εκάστοτε κυβέρνηση

της χώρας. Άπο τα πιο βασικά εμπόδια των ΑΠΕ  για να μπορέσουν να αναπτυχθούν

οι αδειοδοτικές  διαδικασίες. Ένα ακόμη εμπόδιο είναι ο σχεδιασμός της ανάπτυξης

των δικτύων που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται καθώς και η

έλλειψη του χωροταξικού πλαισίου. Το πόσο θα κοστίσει η συνολική παραγόμενη

ηλεκτρική ενέργεια έχει άμεση εξάρτηση από:

Α) Το κόστος της προμήθειας της εγκατάστασης του εξοπλισμού

Β) Το πόσο κοστίζει η λειτουργία του

Γ) Το κόστος επανάκτησης των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί

Δ) Το κόστος εξυπηρέτησης καθώς και της χρηματοδότησης της επένδυσης

2.3. Νομοθετικό πλαίσιο στον Ευρωπαϊκό χώρο

Η δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν πάντα θετική ώστε να

δημιουργηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική που θα ήταν ικανή να δώσει

απαντήσεις σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ενεργειακό πρόβλημα του

πλανήτη, ασφάλειας της ενέργειας καθώς και τα ζητήματα αειφόρας. Σημαντικές

αποτελεί η συνδιάσκεψη στο Ρίο το 1992 και το πρωτόκολλο του Κίοτο το 1997.

25 European Commission, 2012. Position Paper. Towards European industrial leadership in ocean
energy in 2020.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/%20uploads/attachment_data/file/48233/3610-
position-paper-towards-euro-ind-leader.pdf
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Σαν Γενικός στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία ενεργειακή πολιτική που

με την πάροδο του χρόνου θα μειώσει κατά το βέλτιστο δυνατό την εισαγωγή

ενέργειας, το οποίο αποτελεί ένας μεγάλος βραχνάς στην Ευρωπαϊκή οικονομία

Οδηγία 96/92/ΕΚ26 : Η οδηγία αυτή ήταν η έναρξη για την δημιουργία μιας ενιαίας

εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εσωκλείει κάποιους κοινούς κανόνες για

την εσωτερική αυτή αγορά. Ακόμη αυτή η οδηγία καταργεί τα δικαιώματα της

παραγωγής ενέργειας  από τα κράτη μέλη  μόνο σε εθνικό επίπεδο, έτσι πολλοί

ιδιώτες μπορούσαν να συμμετέχουν ενεργά στον χώρο της αγοράς ενέργειας.

Συνάμα όλα τα κράτη-μέλη έχουν υποχρεωθεί να συστήσουν μια Ανεξάρτητη

Διοικητική Αρχή που θα έχει σαν μέλημα να διαχειρίζεται το δίκτυο μεταφοράς της

ενέργειας. Η μόνη δικαιοδοσία επέμβασης της κυβέρνησης  είναι η επόπτευση της

τιμής της ενέργειας, η ποιότητα της ή αν προκύψει κάποιο περιβαλλοντικό θέμα .

Οδηγία 2001/77/ΕΚ 27: Η οδηγία αυτή είναι συμπληρωματική της οδηγίας που μόλις

αναφέρθηκε με ουσιαστικό στόχο να εντείνει την χρήση των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής σε όλη την Ευρώπη. Ο αρχικός στόχος

της Ε.Ε. είναι η ενέργεια που χρησιμοποιείται να προέρχεται από τις ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας σε ποσοστό 22,1%  έως το 2010. Στην ίδια Οδηγία θεσπίστηκαν

εκθέσεις με έναρξη το 2002 στις οποίες παρατίθενται στόχοι για όλα τα κράτη-μέλη

που θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει στο πέρας μια δεκαετίας. Ακόμη το 2003

ορίστηκαν διετείς εκθέσεις αξιολόγησης με αναλυτική εξέταση αυτών που έχουν γίνει

καθώς και την επίτευξη που έχει κάθε κράτος, έχοντας λάβει πολύ σοβαρά κάποιους

ανασταλτικούς παράγοντες που μπορεί να προκύψουν.  Η επιτροπή που έχει ορισθεί

θα αξιολογήσει την πρόοδο και την εναρμόνιση των εθνικών στόχων με τους

κοινοτικούς.

26 Direcrtive 96/92/EC of the European parliamentand of the council. 1996.
27 Direcrtive 01/77/EC of the European parliamentand of the council. 2001
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Ανακοίνωση επιτροπής Com 848 : Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί τον χάρτη πορείας

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αυτόν τον χάρτη η Επιτροπή θέσπισε ένα

κομμάτι ενεργειακής πολιτικής. Η πιο ουσιαστική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη των

Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  ώστε να μπορεί να καλυφτεί  το 20% της

απαιτούμενης ενέργειας, η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς και η αξιοποίηση της

ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσο αναφορά τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην

συνέχεια έχουν ακολουθήσει και  άλλες  ανακοινώσεις :

- H ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2008) 30 «δυο φορές το 20 μέχρι το

2020 η μέριμνα της κλιματικής αλλαγής και η ευκαιρία που παρουσιάζεται στην

Ευρώπη.

- Η ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2008) 768 η οποία σχετίζεται με την

υπεράκτια Αιολική Ενέργεια .

- Η ανακοίνωση της Επιτροπής COM ( 2010)  η οποία σχετίζεται με την

ανάπτυξη και στοχεύει στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην ενίσχυση της

εκπαίδευσης σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις κλιματικές

διαφορές που παρουσιάζονται.

- Η ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2011) Στην οποία η επιτροπή κάλεσε

τα μέλη :

-Να ολοκληρώσουν τα εθνικά σχέδια δράσης που έχουν λάβει όσο αναφορά

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

-Να περιορίσουν τυχόν καθυστερήσεις και ανασταλτικούς παράγοντες για την

υλοποίηση των εργασιών αυτών.

- Να επιτύχουν μια πρόοδο ώστε να μπορούν να λαμβάνονται ακόμη

μεγαλύτερα ποσοστά ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

- Να υπάρχει άμεση και ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη –μέλη

όσο αναφορά ζητήματα ενέργειας.

-Να διασφαλίσουν πως αν παρουσιαστούν μεταρρυθμίσεις θα υπάρχει μια

σταθερότητα για τους επενδυτές.
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Έγγραφα εργασίας SWD(2012) 343, SWD(2012) 344 28 29: Σύμφωνα με αυτά γίνεται

μια πρόταση στο να περιοριστεί η συμβολή των συμβατικών βιοκαυσίμων τα οποία

είναι επικίνδυνα, να βελτιωθούν οι επιδόσεις των διεργασιών παραγωγής

βιοκαυσίμων σχετικά με τα αέρια θερμοκηπίου, να ενθαρρυνθεί η διείσδυση στην

αγορά προηγμένων καυσίμων τα οποία επιφέρουν λιγότερα δυσμενή αποτελέσματα

από ότι τα συμβατικά. Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ζητά από τα κράτη μέλη της να

δείξουν πνεύμα συνοχής αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους με σκοπό να

μπορέσουν στην συνέχεια να αντιμετωπίσουν τα ενεργειακά προβλήματα που θα

προκύψουν στο μέλλον και να εκδηλώσουν ένα πνεύμα πρωτοβουλίας ώστε να

σημειωθεί μια άνοδος προς τον ενεργειακό  στόχο του 2020.

Μια άλλη ενέργεια στην οποία το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ

είναι η ανάπτυξη ενός νότιου αγωγού φυσικού αερίου, το οποίο για να επιτευχθεί  θα

πρέπει να συνεργαστούν οι χώρες που περιβάλλουν την Κασπία θάλασσα καθώς

κρίνει την αναγκαιότητα των διασυνδέσεων αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στον

χώρο της νοτιοανατολική Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί υπέρ της ευρωπαϊκής της υιοθέτησης

ισχυρότερων δεσμεύσεων σχετικά με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή

Ένωση, σχετικά με την νέα ενεργειακή πολιτική και στηρίζει τον στόχο σχετικά με

την μείωση των αερίων που προκύπτει από το φαινόμενο του θερμοκήπιου σε

ποσοστό της τάξεως του 80-95% μέχρι το 2050.

Ευρωπαϊκός οδικός χάρτης για το 2050 30: Με γνώμονα τον ενεργειακό Οδικό χάρτη

του 2050 που έχει καταθέσει η Κομισιόν δηλώνεται ότι είναι εφικτό να υπάρξει στο

μέλλον μια οικονομία η οποία θα στηρίζεται μόνο στις ΑΠΕ και όχι στον άνθρακα. Ο

ενεργειακός αυτός χάρτης, ο οποίος στηρίζεται στις εκτιμήσεις του μοντέλου Primes

(Κάπρου) έχει σαν στόχο την μετάβαση της οικονομίας λόγω της χρήσης των

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα καθώς και την

ασφάλεια των προμηθειών.  Ο ευρωπαϊκός αυτός χάρτης αποτελείται από ποικίλα

σενάρια για το όλο ευρωπαϊκό σύστημα της Ευρώπης. Σαν συμπέρασμα των

28 SWD(2012) 344. 4-4-2012.Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της επιτροπής συνοπτική
παρουσίαση της εκτίμησης αντίκτυπου. Βρυξέλλες. Ευρωπαϊκή επιτροπή.
29 SWD(2012) 344. Commission staff working document executive summary of the impact assessment
on indirect land-use change related to biofuels and bioliquids. 17-10-2012. Brussels. European
commission
30 Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050. 15-12-2011.Βρυξέλλες. Ευρωπαϊκή επιτροπή.
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σεναρίων αυτών είναι πως αν αυτά τα προγράμματα υλοποιηθούν τότε το κόστος της

ενέργειας θα είναι κατά πολύ μικρότερο από το ήδη υπάρχον κόστος ενώ δεν θα

υπάρχει αυτή η άμεση εξάρτηση.

Ένας άλλος σκοπός του χάρτη είναι να δοθεί ένας δρόμος σαν οδηγός για το

ποια θα είναι η στρατηγική που θα ακολουθηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το

2020 και έπειτα. Ο ενεργειακός αυτός χάρτης εσωκλείει τέσσερα σενάρια.

1) Το σενάριο της Αυξημένης Ενεργειακής Αποδοτικότητας: To σενάριο αυτό

εσωκλείει την ανάληψη των πολιτικών δεσμεύσεων για την εξοικονόμηση

ενέργειας σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ακόμη καταγράφει μια σειρά από

προϋποθέσεις και μέτρα όπως για παράδειγμα προϋποθέσεις για νέα κτίρια,

μείωση της ενεργειακής ζήτησης σε ποσοστό 40 %  σε σχέση με τις τιμές που

έχουν παρουσιαστεί κατά την χρονική περίοδο 2005-2006.

2) Το σενάριο των Διαφοροποιημένων Τεχνολογιών το οποίο πραγματεύεται

την εικόνα μιας οικονομίας που δεν προκρίνεται σε μια συγκεκριμένη

τεχνολογία σε σχέση με άλλες. Αναλυτικότερα θα μπορούσε να πει κάνεις ότι

κάθε είδος ενέργειας μπορεί να είναι ανταγωνίσιμη μιας άλλης στις εκάστοτε

συνθήκες της αγοράς. Το να απαχθεί η Ευρώπη από την χρήση του άνθρακα

προωθείται μέσα από την τιμολόγηση του άνθρακα καθώς και με την αποδοχή

της πυρηνικής ενεργείας καθώς και άλλων τεχνολογιών.

3) Το Σενάριο Καθυστερημένης Εφαρμογής του CCS το οποίο είναι

παρεμφερές με το προαναφερόμενο σεμινάριο με την μόνη διαφορά ότι

προϋποθέτει ένα πιο μεγάλο μερίδιο για την πυρηνική ενέργεια, με την

απαλλαγή από την χρήση του άνθρακά το οποίο είναι αποτέλεσμα τις αύξησης

των τιμών και όχι της τεχνολογικής εξέλιξης.

4) Το Σενάριο Χαμηλής Συμμετοχής της Πυρηνικής Ενέργειας έχει πολλές

ομοιότητες με εκείνο των Διαφοροποιημένων Τεχνολογιών με την βασική

διαφορά ότι προϋποθέτει μηδενική αύξηση στην εφαρμογή της πυρηνικής

ενέργειας (πλην το σύνολο των αντιδραστήρων που βρίσκονται υπό

κατασκευή).
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Η Πράσινη Βίβλος 2013 31: Η πράσινη βίβλος είναι εκείνη που θέτει σε διαβούλευση

τους γενικούς στόχους, θα τους αντιπαραβάλλει με εκείνους που έχουν τεθεί για το

2020 και τα συμπεράσματα του χάρτη πορείας για το 2050 με σκοπό να καταλήξει σε

μια τελική συμφωνία για την ενεργειακή πολιτική που θα ακολουθηθεί το 2030. Σε

γενικές γραμμές οι κύριες επιδιώξεις για το 2030 είναι η μείωση των αερίων του

θερμοκηπίου, η αύξηση της αποδοτικότητας και η αύξηση της χρήσης της ενέργειας

από τις Ανανεώσιμες πηγές.

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι είναι ένας μακροπρόθεσμος ενεργειακός

στόχος που θα συμβάλει στην σημαντική μείωση των ρύπων, να ενισχύσει

οικονομικά την Ευρώπη όσο αναφορά τον ενεργειακό τομέα και να δημιουργήσει

νέες θέσεις για απασχόληση.

2.4. Νομοθετικό πλαίσιο στον Ελλαδικό χώρο

Στο Σύνταγμα της Ελλάδας  συμπεριλαμβάνονται ένα σύνολο διατάξεων το

οποίο σχετίζεται άμεσα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και με την

ενέργεια γενικότερα. Για πρώτη φορά η έννοια ενεργειακή οικονομία εισήχθηκε με

τον Νόμο- Πλαίσιο Ν.40/75 «Λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας». Αυτός ο

νόμος ήταν και η έναρξη της για την δημιουργία άλλων με περιεχόμενο τρόπους για

να εξοικονομηθεί  ενέργεια και να προστατευτεί το περιβάλλον: Όσο αναφορά το

Άρθρο 24 του συντάγματος θα μπορούσε να ειπωθεί ότι είναι και το πιο ουσιώδες

καθώς είναι εκείνο που αποσκοπεί τόσο στην τομέα της ενέργειας όσο και στις

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Αναλυτικότερα  στην παράγραφο §1 κατοχυρώνεται η αρχή της αειφορίας. Το

κράτος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει ένα σύνολο προληπτικών ή κατασταλτικών

μέτρων στο πλαίσιο της αρχής αυτής.  Η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

έχει μείζονα ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην παραμονή της

αρχής της αειφόρας. Στον Ελλαδικό χώρο η χρήση τους γίνεται μέσα από την

εφαρμογή και την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας καθώς και των φωτοβολταικών.

Το Άρθρο 106, §1 εσωκλείει το σύνολο των μέτρων εκείνων που θα πρέπει να

λάβει το κράτος με σκοπό να μπορέσει να αξιοποιήσει όλες εκείνες τις πηγές του

31 ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό
ορίζοντα το έτος 2030. 27-3-2013. Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή επιτροπή.
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εθνικού πλούτου τόσο από την ατμόσφαιρά όσο από το νερό και από την γη.  Το

κράτος έχει την υποχρέωση να αξιοποιήσει κάθε τομέα των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας  καθώς αποτελούν ένα τμήμα του φυσικού πλούτου και θα βοηθήσουν στην

ενίσχυση της οικονομίας (Θειακός, 2001).

Νόμος 2244/1994 32 : Ο νόμος αυτός εσωκλείει την ρύθμιση θεμάτων

ηλεκτροπαραγωγής που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από

συμβατά καύσιμα. Ο νόμος αυτό έχει βασιστεί σε έναν αντίστοιχο γερμανικό

(Stromeinspeisunhshesetz)  και θα μπορούσε να ειπωθεί ότι είναι το θεμέλιο της

εξέλιξης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην χώρα μας. (ΦΕΚ Α’168) Ο νόμος

αυτός συνέβαλλε στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο απο την ΔΕΗ αλλά

και από  άλλες επιτηρήσεις. Σύμφωνα με αυτόν ο νόμος παρείχε την άδεια σε

παραγωγούς που ήταν ανεξάρτητοι να έχουν την δυνατότητα να παράγουν ενέργεια, η

οποία θα απορρέει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Ο ρόλος της ΔΕΗ ήταν να

αγοράζει αυτό το ηλεκτρικό απόθεμα σε τιμή η οποία θα παραμένει σταθερή. Έπειτα

με βάση τον νόμο 2773 ό οποίος θεσπίστηκε το 1999 (ΦΕΚ Α 286) το θεσμικό

πλαίσιο ενστερνίζεται την οδηγία του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου  (Οδηγία 96/92/ΕΚ

L0092) που απελευθερώνει την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας.   Ο νόμος αυτός

προωθεί στο να απορροφηθεί η ενέργεια που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας με ένα ειδικό τρόπο τιμολόγησης σε σύγκριση με εκείνη η οποία απορρέει

από τις συμβατικές.

Νόμος 2773/199933: Ο νόμος αυτός σχετίζεται με την απελευθέρωση της αγοράς της

ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτόν ενσωματώνονται πολλά τμήματα όπως λόγου χάρη η

απελευθέρωση της αγοράς, η εποπτεία του κράτους καθώς και η σύσταση της

Ρυθμικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) καθώς και το πώς αυτή θα λειτουργεί. Ο νόμος

ακόμη θέτει ένα πλαίσιο στο οποίο καθορίζεται ο τρόπος μεταφοράς της ενέργειας.

Αναλυτικότερα προσδιορίζει την θέση της ΔΕΗ στο θέμα μεταφοράς και συνάμα

διατηρεί ένα τιμολόγιο το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά ευνοϊκό όσο και

θέτει την προτεραιότητα της πρόσβασης στο δίκτυο.

32 Νόμος 2244/1994. Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας. Και
από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 168.
33 Νόμος 2773/1999. Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας- Ρύθμιση θεμάτων
ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. ΦΕΚ Α 286.
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Νόμος 2941/200134 : Ο νόμος αυτός περιέχει την απλοποίηση των διαδικασιών όσο

αναφορά την ίδρυση μιας εταιρίας η οποία σχετίζεται με την παραγωγή ενέργειας από

ανανεώσιμες πηγές.  Ο νόμος αυτός είναι μια σημαντική προσθήκη καθώς διόρθωσε

σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα, τα οποία υπήρχαν σχετικά με την αδειόδοτιση της

εποχής. Βασικά μέρη του νόμου αυτού είναι τα εξής:

1. Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής  από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

εσωκλείονται στις εξαιρέσεις του νόμου 2773/199, ο οποίος σχετίζεται για τα

μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία βρίσκονται είτε σε δασικές εκτάσεις είτε σε

χαρακτηριζόμενες δασικές περιοχές.

2. Για να μπορέσουν να εγκατασταθούν ηλιακοί σταθμοί καθώς και

ανεμογεννήτριες δεν απαιτείται πλέον η έκδοση οικοδομικής άδειας αλλά

απαιτείται μια θεώρηση η οποία θα χορηγηθεί από την εκάστοτε αρμόδια

πολεοδομική υπηρεσία, η θεώρηση δεν συγκαταλέγεται στα έργα του

πολιτικού μηχανικού.

3. Τα έργα που αφορούν την σύνδεση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από τις

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να κατασκευάζονται από τον

οποιοδήποτε κάτοχο άδειας εγκατάστασης.

Νόμος 3017/2002 35: Ο νόμος αυτός είναι η Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο

στην Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Ο νόμος αυτός είναι πολύ σημαντικός καθώς η Ελλάδα έχει δεσμευτεί (υπογραφή του

πρωτοκόλλου) να αντιμετωπίσει την επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου

και την γενικότερη κλιματική αλλαγή.

34 Νόμος 2941/2001. Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης. Ανανεώσιμες
πηγές  Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 201.

35 Νόμος 3017/2002. Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στην Σύμβαση-πλαίσιο των Ηωμένων
Εθνών για την αλλαγή του Κλίματος. ΦΕΚ Α 117.
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Νόμος 3175/2003 36 : Ο νόμος αυτός εσωκλείει την αξιοποίηση του γεωθερμικού

δυναμικού και την ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης. Με βάση την χρήση του νόμου

αυτού γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η Γεωθερμική ενέργεια

στον Ελλαδικό χώρο. Τα ξεχωριστά άρθρα τα οποία έχουν ορισθεί είναι τα εξής:

- Δικαίωμα έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού

- Όροι και αρμοδιότητες διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων

- Εκχώρηση μισθωτικών διαχωμάτων

-Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

-Παραγωγή ενέργειας από την χρήση της γεωθερμίας

-Διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους

Νόμος 3468/2006 37 : Ο νόμος αυτός πραγματεύεται την παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την παραγωγή ηλεκτρισμού και ταυτόχρονα

θερμότητας σε υψηλή απόδοση. Στον νόμο αυτό καταγράφονται η διαδικασία

αδειοδότησης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς και η

ένταξη αυτών στο σύστημα ή το Διασυνδεμένο Δίκτυο. Η ενέργεια η οποία θα

παραχθεί εσωκλείεται σε ένα τιμολογιακό πρότυπο το οποίο μπορεί να

διαφοροποιείται ανάλογα με το σύστημα το οποίο συνδέεται. Όσο αναφορά τους

επενδυτές των φωτοβολταικών σταθμών  με το συγκεκριμένο νόμο δίνονται ειδικά

κίνητρα που αποσκοπούν στην διάδοσης της Ηλιακής Ενέργειας στην Χώρα μας.

Νόμος 3851/2010 38: Ο Νόμος αυτός σχετίζεται με την επιτάχυνση της ανάπτυξης

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και το πώς θα αντιμετωπιστεί η κλιματική

αλλαγή.  Με βάση τον νόμο αυτό η Ελλάδα αυξάνει τον εθνικό στόχο που αφορά την

χρήση των ΑΠΕ ώστε στην τελική κατανάλωση ενέργειας να αγγίζει το 20%. Ο

νόμος αυτός αποτελεί ένα ουσιαστικό τμήμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις

36 Νόμος 3175/2003. Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ
Α 207.
37 Νόμος 3468/2006. Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας απο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις. ΦΕΚ.α 129
38 Νόμος 3851/2010. Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής. ΦΕΚ Α 85.
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής ενεργειακής

πολιτικής.

Νόμος 4062/2012 39: Ο νόμος αυτός παρουσιάζει το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, το οποίο

σχετίζεται με την χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ

είναι μια διεθνής συνεργασία σχετικά με την ανάπτυξη, την παραγωγή και την

εξαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία προέρχεται από την ηλιακή ακτινοβολία

στην χώρα μας. Η ανώνυμη αυτή εταιρία μπορεί να ιδρύσει μελλοντικά και άλλες

εταιρίες που θα σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη ηλιακή

ακτινοβολία και είναι απαλλαγμένη από κάθε φόρο (δημόσιο, άμεσο ή έμμεσο).

Στον νόμο αυτό υπάρχει ακόμη ένα σκέλος το οποίο αφορά τον ενστερνισμό

των διατάξεων των Οδηγιών 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

κοινοβουλίου από την Εθνική νομοθεσία. Ο εναρμονισμός αυτός εσωκλείει κάποιες

τεχνικές  και το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι η χώρα από το 2013 αποτελεί

ένα αναπληρωματικό μέλος στο συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας IRENA ενώ απο το 2014 αποτελεί ένα πλήρες μέλλος.  Ο

οργανισμός αυτός αποτελεί τον πρώτο παγκόσμιο διακυβερνητικό οργανισμό που

αφορά την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και από τα 158 μέλη που

συμμετέχουν η χώρας μας ανήκει στα 74 ιδρυτικά μέλη.

Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων: Θα μπορούσε να ειπωθεί πως ήταν και η πρώτη

σημαντική προσπάθεια που έκανε η χώρα μας σκοπό να εξοικονομηθεί ενέργεια κατά

την λειτουργία ενός κτιρίου. Ο κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων ξεκίνησε να

εφαρμόζεται από το 1979 (ΦΕΚ 362Δ/1979) και η εφαρμογή του ήταν υποχρεωτική

μέχρι και το 2010 χωρίς να επέλθει σε αυτόν καμία τροποποίηση. Απο το 2010 και

έπειτα έχει αντικατασταθεί από το ΚΕΝΑΚ.

Από εκεί και έπειτα ο όρος θερμική προστασία έχει γίνει ένα αναπόσπαστο

κομμάτι πλέον κάθε οικοδομικής άδειας. Ο κανονισμός αυτός καθόριζε την μόνωση

που απαιτείται σε ένα κτίριο και συμπεριλάμβανε τα εξής:

39 Νόμος Πρόγραμμα Ήλιος –Προώθηση της χ΄ρησης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές/Κριτήρια
Αειφόρας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών. ΦΕΚ Α 70.
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-Ποιο είναι το ανώτερο όριο που θα έχει ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας

των δομικών στοιχείων της κατασκευής.

-Τα ανώτερα επίπεδα θερμικής απώλειας που θα έχει το κτίριο σε συνθήκες

αερισμού.

-Υποδείξεις για να μπορέσει το κτίριο να θερμομονωθεί εξωτερικά και εσωτερικά.

-Υποδείξεις για την αποφυγή σχηματισμού υδρατμών καθώς και την αποφυγή της

υγρασίας.

Ο κανονισμός αυτός έβρισκε εφαρμογή σε κάθε οικοδομή και ο κύριος του

στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα τέτοιο κέλυφος ώστε να ελαχιστοποιείται το σύνολο

των απαιτήσεων θέρμανσης του κτιρίου και να εξασφαλιστεί η ορθολογική

κατανάλωση ενέργειας, να επιβαρυνθεί λιγότερο το περιβάλλον από ρύπους και να

δημιουργηθεί ένα υγιές και ευχάριστο κλίμα στο εσωτερικό των κτιρίων.

Υπάρχουν όμως και κάποιοι νόμοι οι οποίοι δρουν ανασταλτικά όσο αναφορά

την ανάπτυξη της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Νόμος 4146/2013 40: Αναλυτικότερα ο νόμος αυτός είναι η τροποποίηση του Ν.

3908/2011 και εσωκλείει ένα σύνολο περιορισμένων προβλέψεων στον τομέα της

ενέργειας.  Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το σύνολο των νέων αυτών ρυθμίσεων

αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα στους νέους επενδυτές που θέλουν να

ασχοληθούν με τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  και τις πράσινες επενδύσεις.

Αναλυτικότερα ενώ με τον παλιότερο νόμο εξαιρουμένων των φωτοβολταϊκών

υπήρχε ένα ποσό επιδότησης τώρα (σχέδιο 4146/2013) οι ανανεώσιμες  πηγές δεν

συγκαταλέγονται στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Με βάση τον νόμο Ν.4146/2013 οι επιδοτήσεις για να μπορέσουν να

κατασκευαστούν αιολικά πάρκα ή μικρά υδροηλεκτρικά έργα και έργα ενέργειας από

βιοαέριο ή βιομάζα καταργούνται με άμεση συνέπεια οι επενδυτές να μειώνονται . Οι

νέες επιδοτήσεις θα ωφεληθούν με την παροχή φοροαπαλλαγών . Οι προοπτικές

40 Νόμος 4146/2013. Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και
Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ α 85.
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επένδυσης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  χωλαίνουν καθώς υπάρχει έλλειψη

ρευστότητας στην αγορά και το οικονομικό ρίσκο είναι αρκετά μεγάλο.

Ειδικό τέλος ΑΠΕ –ΕΤΜΑΡ: Πρόκειται για το κόστος του πρώην τέλος ΑΠΕ και νυν

ΕΤΜΕΑΡ  που επιβαρύνει τους καταναλωτές. Το ειδικό τέλος ΑΠΕ (όπως λεγόταν

αρχικά) είχε κατοχυρωθεί απο τον νόμο 2773/9941 (άρθρο 40).  Το κόστος στον

εκάστοτε καταναλωτή κυμαίνεται με γνώμονα την ηλεκτρική ενέργεια που

καταναλώνει. Το ΕΤΜΕΑΡ όπως έχει ονομαστεί στις μέρες μας πληρώνεται από τον

κάθε καταναλωτή της ηλεκτρικής ενέργειας.

2.5. Ενεργειακό δυναμικό

Το αιολικό δυναμικό στην χώρα μας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως αρκετά

αξιόλογο καθώς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας η ταχύτητα του ανέμου κυμαίνεται

σε τέτοια επίπεδα που είναι οικονομικά αξιοποιήσιμα σε μεγάλο βαθμό. Η μέγιστη

τιμή της ταχύτητας του ανέμου είναι εκείνη που βρίσκεται  πιο ψηλά απο την τιμή

των 10 μέτρων/ δευτερόλεπτο και παρουσιάζεται στην περιοχή της Εύβοιας, στον

νομό Λακωνίας και στα νησιά Σκύρος, Άνδρος, Ρόδος, Κρήτη και Κεφαλλονιά. Το

δυναμμικό αυτό όπως είναι εύκολα αντιληπτό παρουσιάζεται κυρίως στην περιοχή

των ακτογραμμών και στα νησιά, με συνολική καταγεγραμμένη ισχύ 1.749MW. Την

τελευταία δεκαετία η συνολική ισχύς οχταπλασιάστηκε. Όσο αναφορά το τμήμα των

Υπεράκτιων Αιολικών πάρκων η Ελλάδα παρουσιάζει τα πρώτα της βήματα το 2010

στις περιοχές Αλεξανδρούπολη, Θάσο, Λήμνο και Σαμοθράκη. 42

Το ηλιακό δυναμικό χαρακτηρίζεται ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης

καθώς η χώρα μας χαρακτηρίζεται σαν μια χώρα με έντονη ηλιοφάνεια. Τόσο η

γεωγραφική θέση της χώρας όσο και το κλίμα της ευνοούν την δημιουργία

συστημάτων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας. Το μέγιστο μέσο δυναμικό

παρουσιάζεται στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στο Αιγαίο και στην

41 Ν. 2773/99. Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής
πολιτικής και λοιπές διατάξεις. ΦΕΚ Α 286).
42 European Wind Energy Association, 2013.
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publicati%20ons/statistics/European_offshore_statistics
_2012.pdf
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Πελοπόννησο. Το αξιοποιημένο ηλιακό δυναμικό της Ελλάδας έχει εκτοξευτεί τα

τελευταία χρόνια.43

Όπως έχει ειπωθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο η Χώρα μας χαρακτηρίζεται

σαν χώρα με πλούσιο δυναμικό υδατοπτώσεων και αρκετών βροχοπτώσεων (ετήσιες

βροχοπτώσεις 260 εκ). Στα Ιωάννινα, στα Γρεβενά, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα,

στην Ευρυτανία, στην Φωκίδα και στην Αχαΐα παρουσιάζεται ένα ισχυρό δυναμικό

Υδραυλικής Ενέργειας. Συγκεκριμένα  η υδροηλεκτρική ισχύς το 2013 ξεπέρασε τα

GW (περίπου στο 22% της συνολικής ισχύς του διασυνδεμένου δικτύου με ετήσια

παραγωγή ενέργειας 5.000.000 κιλοβατώρες και διαθέσιμο ωφέλιμο όγκο

5.300.000.000 κυβικά μέτρα.

Το γεωθερμικό δυναμικό σε περιοχές όπως στην Μήλο στην Νίσυρο και στο

Νότιο Αιγαίο, στην Κω, στην Σαμοθράκη και στην Βόρεια Εύβοια κ.α. παρουσιάζει

ενδιαφέρον ώστε να αξιοποιηθεί οικονομικά. Το εκτιμώμενο πιθανό γεωθερμικό

δυναμικό ολόκληρης της χώρας το οποίο είναι δυνατό να αξιοποιηθεί και να

χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια ξεπερνά τα 500MW τα οποία

μπορούν να προέλθουν μόνο από την Μήλο και της Νισύρου.

Στην Ελλάδα τα διαθέσιμα υπολείμματα (δασικά και γεωργικά) ισοδυναμούν

με 3-4 τόνους πετρελαίου. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως  σύμφωνα με τα σημερινά

δεδομένα το δυναμικό των ενεργειακών καλλιεργειών αντιστοιχεί ενεργειακά στο 30-

40% του πετρελαίου που καταναλώνει η Ελλάδα τον χρόνο. Παρόλα αυτά μόνο το

3% των ενεργειακών αναγκών καλύπτεται με την χρήση της βιομάζας δηλ περίπου με

0,4 τόνους πετρελαίου.

2.6. Η πολιτική της Ελλάδας ως προς τις ΑΠΕ

Στην δεκαετία που διανύουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι από

τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, το οποίο έχει άμεση συνέπεια τόσο

στο φυσικό όσο και στο κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Οι συνέπειες δεν είναι ίδιες

για κάθε περιοχή, αλλά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζουν μπορούν με τις

43 Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το κλίμα της Ελλάδας.2013
http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology.
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κατάλληλες ενέργειες αν όχι να εξαλειφτούν, να μειωθούν σε ένα μεγάλο βαθμό

(Greenpeace,).

Η χώρα μας κατέχει μια ουσιαστική θέση στην όλη οργάνωση του

ενεργειακού μέλλοντος. Το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται στην στρατηγική καθώς και

στα προγράμματα τα προγράμματα της πράσινης ανάπτυξης καθώς και των

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Η ενεργειακή πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας

ευνοεί κατά κύριο λόγο τις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις και έχει σαν στόχο να

δημιουργήσει ένα αξιόλογο και ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα

δημιουργήσει αρκετές θέσεις εργασίας και μια αγορά η οποία θα είναι μπορεί να είναι

ανταγωνιστική με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας όσο αναφορά τον ενεργειακό τομέα έχει

δημιουργήσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο αγοράς, το οποίο έχει σαν στόχο να

καλλιεργήσει βιώσιμες, ανταγωνιστικές και ασφαλείς πηγές ενέργειας. Για να

μπορέσει η Ελληνική οικονομία να γίνει πιο ανταγωνιστική και να επέλθει η

κοινωνική και οικονομική σύγκριση της Ελλάδας και με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα το οποίο καλείται Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) 200-2006.44

Το κύριο μέλημα του προγράμματος αυτού ήταν η ενίσχυση της

επιχειρηματικότητας, η απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας, του περιβάλλοντος

καθώς και του τουρισμού. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού

δημιουργήθηκε ένα νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ)
45με χρονική περίοδο 2007-20013 το οποίο είχε σαν βασικό μέλημα να βελτιωθεί η

ανταγωνιστικότητα και να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων καθώς και της

παραγωγικότητας της χώρας. (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 2007).

Με γνώμονα τους ενεργειακούς στόχους που έχει θέσει η ευρωπαϊκή ένωση

(20-20-20)46 η χώρα μας μέχρι το 2020 είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει έργα τα

44Πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην Ελλάδα
http://www.acsmi.gr/Portals/0/politikes.pdf

45 Επιχειρησιακό πρόγραμμα του υπουργείου ανάπτυξης «επιχειρηματικότητα και
ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ). http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/

46 Στόχοι της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας https://europa.eu/european-union/topics/energy_el
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οποία στηρίζονται στην πράσινη πολιτική. Αν αυτοί οι στόχοι υλοποιηθούν τότε θα

δημιουργηθεί ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι ικανό να δεχθεί κάθε καινοτομία.

Το σχέδιο της δράσης το οποίο αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι

ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με την εκάστοτε

πολιτική καθώς, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, και τους φορείς που σχετίζονται

με την αγορά.

Το χρονικό διάστημα μεταξύ του 2011-2013 παρατηρείται μια μεγάλη

ανάπτυξη όσο αναφορά τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς

προσέλκυσε επενδύσεις της τάξεως των 2,5 δις47. Μια πολύ βασική προϋπόθεση που

επέφερε τα αποτελέσματα αυτά ήταν η πολίτική σταθερότητα καθώς και η σχεδίαση

ενός καλού επενδυτικού σχεδίου. Συμφώνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας48, ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους είναι η

μείωση σε ποσοστό 4% των εκπομπών αέριων ρύπων του θερμοκηπίου σε σχέση με

τα επίπεδα τα οποία εμφανίστηκαν το 2005. Η Ελληνική κυβέρνηση όσο αναφορά

τον ενστερνισμό συγκεκριμένων αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτικών

προχωρά στην αύξηση του εθνικού στόχου συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας κατά 20% (Νόμος 3851/2010)49.  Το 20% αυτό μοιράζεται κατά 40% σε

ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανάγκες θέρμανσης και ψύξης 10% στον τομέα των

μεταφορών.

Αναλυτικότερα οι στόχοι που έχει θέσει η χώρα μας μέχρι το 2020 50 με

γνώμονα τα αποτελέσματα των ενεργειακών μοντέλων εκτιμάται ότι θα

47 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεντρικό κείμενο πολιτικής τουWWW Ελλάς. 2013.
https://www.wwf.gr/images/pdfs/Renewables-position-paper-January-2013.pdf

48 YΠEKA. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/24D7A7A5980258B7C225822F0023CCEC/$fil
e/%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94
%CE%99%CE%9F%20%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%
A0%CE%95%202010-2020.pdf

49 Νόμος 3851/2010. Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

50 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών. ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ 2050. users.itia.ntua.gr/kimon/offshore_wind_2050_perspective11.doc
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ικανοποιηθούν όσο αναφορά τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με την ανάπτυξη

13300ΜW (αιολικά πάρκα 7500MW, υδροηλεκτρικά 3000ΜW, Ηλιακά 2500MW

κ.α.) από τις 4000ΜW που παρουσιάζει σήμερα .

2.7. Προβλήματα

Στις μέρες μας τα ουσιαστικότερα προβλήματα τα οποία αφορούν την

ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας είναι η έλλειψη των εργαλείων εκείνων

που απαιτούνται για να γίνει ένας στιβαρός σχεδιασμός, οι δυσκολίες που

προκύπτουν όσο αναφορά τις νέες χρηματοδοτήσεις αλλά και η μέγιστη ανασφάλεια

που προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο καθώς το τελευταίο τροποποιείται σε τακτά

χρονικά διαστήματα.

Αναλυτικότερα οι συνεχείς τροποποιήσεις σχετικά με την νομοθεσία των

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και η φωτογραφική αδειοδότηση κάποιων

έργων δημιουργούν το αίσθημα της ανασφάλειας στον εκάστοτε επενδυτή. Ακόμη

ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που αποτελεί ανασταλτικός για την ανάπτυξη των

ανανεώσιμων πηγών στην χώρα μας είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις που προκύπτουν

κατά την διαδικασία αδειοδότησης. Η απουσία εργαλείων σχεδιασμού όπως για

παράδειγμα οι δασικοί χάρτες ή η πλήρης χαρτογράφηση των οικοτόπων του δικτύου

Natura δυσχεράνουν ακόμη περισσότερο την υλοποίηση της όλης διαδικασίας.

Σοβαρό πρόβλημα επίσης απορρέει από την συσσώρευση των ανεκτέλεστων

αδειών παραγωγής, οι οποίες έχουν εκδοθεί απο την ΡΑΕ  δίχως πρόνοια για το

πλήθος των δυνατοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων που φέρει η εκάστοτε περιοχή.  Η

κατάσταση αυτή δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την παρουσία κερδοσκοπίας και

προκαλεί σύγχυση στους κατοίκους της περιοχής που έχουν πεισθεί ότι  στην περιοχή

θα υλοποιηθούν έργα για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμών πηγών.

Ακόμη σημαντικές στρεβλώσεις παρατηρούνται και στα επιμέρους στοιχεία

της διαδικασίας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς η εγγυημένη

τιμή πώλησης της ενέργειας που παράγεται μπορεί να μεταβληθεί, ενώ οι επιδοτήσεις

που δίνονται για την κατασκευή έργων ΑΠΕ  μεταβάλλονται απο τον εκάστοτε

αναπτυξιακό νόμο.
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Η ανεπάρκεια του δικτύου αποτελεί ακόμη έναν ανασταλτικό παράγοντα

καθώς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας το δίκτυο παρουσιάζεται ήδη κορεσμένο, ενώ

οι διαδικασίες τόσο για την διασύνδεση απομακρυσμένων περιοχών με τον κεντρικό

δίκτυο ή οι πιθανές βελτιώσεις είναι αναμφίβολο αν  υλοποιηθούν. Η απουσία

διασύνδεσης των νησιών μεταβάλει και αυξάνει το συνολικό κόστος των έργων με

αποτέλεσμα οι επενδυτές να σχεδιάζουν έργα μεγάλης κλίμακας κάτι που πολλές

φορές προκαλεί την εύλογη αντίδραση των κατοίκων.

Κεφαλαίο 3 Μελέτη περίπτωσης της Πελοποννήσου

3.1. Χαρακτηριστικά περιοχής 51

H Πελοπόννησος είναι η μεγαλύτερη χερσόνησος στον Ελλαδικό χώρο και

αποτελεί ένα από τα εννιά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Βρίσκεται στο

νότιο τμήμα του ηπειρωτικού τμήματος της Ελλάδας και έχει σύνδεση με την Στερεά

μέσω του ισθμού της Κορίνθου. Το 2004 η γέφυρα μεταξύ του Ρίου Αντιρρίου ενώνει

την Πελοπόννησο με την Στερεά Ελλάδα καθώς και με την υπόλοιπη χώρα.

Αποτελείται από επτά νομούς (Αχαΐα, Αργολίδα, Αρκαδία, Ηλεία, Λακωνία

και Κορινθία). Έχει έκταση 21.439 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σύμφωνα με την

τελευταία απογραφή του πληθυσμού, οι κάτοικοι ανέρχονται στους 1.086.935

κατοίκους. Η Πελοπόννησος κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια.

3.1.1.  Γεωγραφικά χαρακτηριστικά

Κόλποι

Η διώρυγα της Κορίνθου διαχωρίζει την Πελοπόννησο από την περιοχή της

ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι κυριότεροι κόλποι τη Πελοποννήσου  είναι:

51 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,2000. Οι μεταμορφώσεις της Πελοποννήσου Αθήνα. ISBN 960-7998-
03-0



35

a) Από την Ανατολική πλευρά ο Αργολικός Κόλπος

b) Από την Νότια πλευρά ο Λακωνικός και Μεσσηνιακός Κόλπος

c) Από την Δυτική πλευρά ο Κυπαρισσιακός

d) Από την Βόρεια πλευρά ο Κορινθιακός

e) Μικρότεροι κόλποι μα εξίσου σημαντικοί είναι ο Πατραϊκός και ο κόλπος ης

Γαστούνης.

Θάλασσα

Η Πελοπόννησος βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος, την Μεσόγειο θάλασσα

από το Ιόνιο Πέλαγος καθώς και από Κορινθιακό και Πατραϊκό κόλπο.

Ακρωτήρια

Τα πιο σημαντικά ακρωτήρια είναι εκείνο της Μαλέας το οποίο βρίσκεται

στο νοτιοανατολικό τμήμα της Προπονήσου, το ακρωτήριο Ταίναρο το οποίο

βρίσκεται στο νότιο τμήμα, ενώ στο νοτιοδυτικό τμήμα βρίσκεται το ακρωτήρι

Ακρίτας.  Στην χερσόνησο της Αργολίδας υπάρχει το Σκύλαιο και το Ρίο το οποίο

βρίσκεται πολύ κοντά στην Πάτρα. Ακόμη είναι σημαντικό να αναφερθούν τα

ακρωτήρια Αραξος , Δρέπανο, Κυλλήνη και Κατάκολο.

Χερσόνησοι

Οι μεγαλύτερες χερσόνησοι που βρίσκονται στην περιοχή της Πελοποννήσου

είναι οι εξής : η χερσόνησος της Αργολίδας, της Επιδαύρου, της Επιδαύρου-Λιμηράς,

της Μάνης, των Μεθανών και της Πυλίας.

Το έδαφος της Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται ορεινό ενώ στο μεγαλύτερο

ποσοστό της περιοχής υπάρχουν οροπέδια. Εκτός όμως από την πληθώρα των

οροσειρών υπάρχουν μεγάλες πεδιάδες κυρίως στις περιοχές κοντά στις ακτές όπως

για παράδειγμα αυτές της Ηλείας, της Μεσσηνίας, της Κορινθίας, του Άργους και της

Αχαΐας.
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Όρη

Το πλήθος των όρων της Πελοποννήσου καταλαμβάνουν το κεντρικό τμήμα

της Πελοποννήσου. Τα σημαντικότερα βουνά που παρουσιάζονται είναι το

Παναχαϊκό, τα Βουνά Ερύμανθος, Σκόλλις, Φραγκόνουνο, Υψους, Αφροδίσιο,

Μεδάρα, Φολόη, Μίνθη, Λυκαίο, Τετράζιο, Ιθώμη και Λυκόδημο.

Τα σημαντικότερα βουνά της Πελοποννήσου είναι ο Χελμός, η Κυλλήνη, τα

Πεντέλεια, το Μαίναλο, ο Ολίγυρτος, το Λύρκειο, το Αρτεμίσιο, ο Κτενιάς, τα

Τραπεζώνα, το Αγγελόκαστρο, το Αραχναίο, η Φτέρη, η Χελιδορέα, η Ευρωστίνη, το

Πιτσαδέικο, η παναγία , τα Όνεια Όρη   και  το Παρθένιο .

Πεδιάδες

Οι βασικότερες πεδιάδες  εκτείνονται στο δυτικό μέρος της Πελοποννήσου

και είναι οι πεδιάδες Αχαΐας και Μανωλάδας. Οι δύο αυτές πεδιάδες αποτελούν την

πεδιάδα της Ηλείας. Ακολουθεί η πεδιάδα της Κυπαρισσίας- Γαργαλίανων που

βρίσκεται δυτικά, ενώ ανατολικά παρουσιάζεται η Αργολική πεδιάδα που συνορεύει

με την πεδιάδα του Κρανιδίου. Στο βόρειο τμήμα της Πελοποννήσου παρουσιάζεται

η πεδιάδα του Έλους και η κοιλάδα του Ευρώτα και κάποιες πιο μικρές με τοπικές

ονομασίες Βόχας και Σικυώνιο πεδίο ενώ στο νότιο τμήμα παρουσιάζονται οι

πεδιάδες του Ασωπού και της Νεάπολης Βοιών.

Εκτός από το πλήθος των πεδιάδων παρουσιάζονται και πολλά αξιόλογα

οροπέδια: οι λεκάνες Μαντινείας, Τεγέας, Ασέας, το οροπέδιο της Τρίπολης και της

Μεγαλόπολης. Μικρότερα οροπέδια μα εξίσου σημαντικά είναι εκείνα του Φενεού

και της Στυμφαλίας.

Νησιά

Τα νησιά τα οποία ανήκουν στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου

είναι τα εξής: Πρώτη, Σφακτηρία, Σαπιέντζα, Αγία Μαριανή, Σχίζα, Βενετικό,

Ελαφόνησος, Ρόμβη, Ψηλή, Πλατεία, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Στροφάδες, Σπέτσες,

ύδρα, Πόρος, Αίγινα.
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Ποταμοί και ύδατα

Παρόλο που το υδρογραφικό δίκτυο της Πελοποννήσου είναι εκτεταμένο

υπάρχουν ελάχιστοι ποταμοί με μεγάλο μέγεθος. Ο Μεγαλύτερος ποταμός είναι ο

Αλφειός  ο οποίος πηγάζει από τα οροπέδια Ασέας και Μεγαλόπολης. Ο δεύτερος

μεγαλύτερος ποταμός είναι ο Ευρώτας ο οποίος πηγάζει από το οροπέδιο της

Μεγαλόπολης. Την Ηλεία την διασχίζει ο Πηνειός καθώς και Νέδα.

Άλλοι μικρότεροι ποταμοί μα εξίσου σημαντικοί είναι ο Γλαύκος ποταμός, ο

Σελιμούντας, ο Πείρος, ο Βουραικός , ο Κερυνίτης, ο Κράθις κ.α. Από το βουνό του

Ταΰγετου πηγάζει ο Νέδων και ο Πάμισος. Οι ποταμοί Τάνος, Ερασινός πηγάζουν

από τα βουνά Λύρκειο και Τραχύ.

Αξιόλογες λίμνες στην περιοχή της Πελοποννήσου είναι ελάχιστες. Στις μέρες

μας  υπάρχουν οι Λίμνες Τάκα, Στυμφαλία καθώς και η τεχνητή του Λάδωνα και της

Δόξας. Στην περιοχή της Ηλείας υπάρχουν αρκετές λιμνοθάλασσες όπως αυτή του

Καϊάφα και του Κοτυχίου.

3.2. Η υπάρχουσα κατάσταση

3.2.1. Ενεργειακή κατάσταση στην Πελοπόννησο52

Όσο αναφορά την ενεργειακή ζήτηση στην περιοχή της Πελοποννήσου θα

μπορούσε να ειπωθεί πως αυτή καλύπτεται κατά κόρον με τα συμβατικά  καύσιμα (

βενζίνη, μαζούτ, υγραέριο κ.α.). Με βάση το Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο του

Λ.Α.Γ.Η.Ε.  η ισχύς που παρουσιάζει η Πελοπόννησος στο σύνολο της έχει ως εξής:

Είδος Μονάδων Ισχύς

Θερμοηλεκτρικές

μονάδες

1.286,6

Υδροηλεκτρικές μονάδες 70,0

Αιολικά Πάρκα 297,0

52 Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια.
http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5649_1386945286.pdf
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Φωτοβολταικοί σταθμοί 98,2

Μικρά Υδροηλεκτρικά 4,0

Υποσύνολο ισχύος ΑΠΕ 399,2

Σύνολο ισχύος 1755,8

Πίνακας 1: Συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής Η/Ε στην Πελοπόννησο.
Πηγή: Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια , σελ 17
http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5649_1386945286.pdf

Ο Βασικότερος σταθμός ο οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια βρίσκεται στην

περιοχή της Μεγαλόπολης στην Αρκαδία και έχει ετήσια ηλεκτροπαραγωγή 5000

GWh (το 13% της συνολικής παραγωγής της Ελλάδας) και αποτελείται από 4

λιγνιτικές μονάδες. Είναι σημαντικό επίσης να σημειωθεί και ο υδροηλεκτρικός

σταθμός, ο οποίος βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Λάδωνα στην περιοχή της

Αρκαδίας με μέση ετήσια ηλεκτροπαραγωγή 260 GWh. O σταθμός αυτός

παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία και μπορεί να εναρμονιστεί πλήρως με τις αυξομειώσεις

των αιολικών πάρκων.

Το 2012 ξεκίνησε η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου

υψηλής πίεσης. Ο αγωγός αυτός έχει μήκος 159 χιλιόμετρα  ξεκινά από τους Αγίους

Θεοδώρους Κορινθίας και καταλήγει στην Μεγαλόπολη.

Ο νομός της Λακωνίας είναι μια περιοχή η οποία παρουσιάζει έντονο

επενδυτικό ενδιαφέρον. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλό αιολικό δυναμικό το

οποίο παρουσιάζεται στο βορειοανατολικό, στο νοτιοανατολικό και στο νοτιοδυτικό

τμήμα του νομού. Στις περιοχές που μόλις αναφέρθηκαν, η μέση τιμή της ταχύτητας

του ανέμου κυμαίνεται επάνω από τα 6m/s και έτσι χαρακτηρίζεται ως αξιοποιήσιμη.

Οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται άνω του ελάχιστου όριου που μόλις

αναφέρθηκε παρουσιάζουν υψόμετρο πιο υψηλό από αυτό των 400m. Εκτενέστερα ο

Δήμος των Βοιών παρουσιάζει μικρά ποσοστά αιολικού δυναμικού (με εξαίρεση το

ανατολικό τμήμα του Αιγαίου που παρουσιάζει ένα μεσαίο μέγεθός αιολικού

δυναμικού). Σύμφωνα με την ειδική Χωροταξική Μελέτη αναζήτησης σταθμών  όσο

αναφορά τους δήμους Νιάτα και Ζάρακα επειδή παρουσιάζουν έντονα

γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν ένα αξιόλογο αιολικό δυναμικό το

οποίο είναι υψηλό. Οι δήμοι της Μονεμβασιάς, των Μολάων, του Έλους   καθώς και
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του Ασώπου παρουσιάζουν ήπια μορφολογικά χαρακτηριστικά με συνέπεια ένα

χαμηλό αιολικό δυναμικό.

Με βάση τα αρχεία των αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί στην Ρυθμιστική

Αρχή Ενέργειας όσο αναφορά τον νομό της Λακωνίας υπάρχουν 20 γνωμοδοτήσεις

που σχετίζονται με τις άδειες παραγωγής για τα αιολικά πάρκα. Άδειες παραγωγής

και προμήθειας  έχουν δοθεί συνολικά σε 20 αιολικά πάρκα με σε ισχύ 337,5MW

συνολικά. 53 Με βάση τον Διαχειριστή του Ελληνικού συστήματος Μεταφοράς

Ηλεκτρικής Ενέργειας παρουσιάζεται κάθε αιολικό πάρκο που έχει όρους σύνδεσης

αλλά δεν έχουν άδεια λειτουργίας.

Όνομα Ισχύς Τοποθεσία Υποσταθμός
σύνδεσης με το
κύκλωμα

Αιολική Μολάων Λακωνίας
ΑΒΕΕ

20,4 Γκρόπες /ράχη Γκιώνη
Δ.Ζάρακα

ΛΑΚ2-Τρ/ση
Μολάοι

Αιολική Μπελεχέρι Α.Ε. 18,0 Μπελεχέρι Δ.Νιάτων ΚΡΕΜΑΣΤΗ 2
(Ν)

Αιολική Ζαρακα Κοντορράχη
Α.Ε.

10,8 Κοντορράχη
Λαμπόκαμποι
Δ.Ζάρακος

ΛΑΚ2

Αιολική Ζαρακα Ράχη Γκιώνη
Α.Ε.

9,0 Ράχη Λούτσας/Γκιώνη
Κουμπιών/Λαμπόκαμπου

ΛΑΚ2

Αιολική Ζαρακα Τούρλα Α.Ε. 8,25 Τούρλα- Κορδέλιζα
κουμπιών

Μολάοι

Αιολική Ζαρακα Σπαρτίλα Α.Ε. 6,6 Σπαρτίλια/Κάρκανο
Ρειχέας

ΛΑΚ2-Τρ/ση
Μολάοι

WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 4,8 Αλώνια Ελληνικού Μ.Τ.
Αιολική Ζαρακα κουπια Α.Ε 4,5 Μουτζούρι Κουμπιών

Δ.Ζαρακος
ΛΑΚ2

Μέλκα ενεργειακή ΑΛΦΑ Α.Ε. 1,5 Δικλαδι Δ.Βοιων
Πίνακας 2: Αιολικά πάρκα στην Πελοπόννησο.
Πηγή: https://aiolikaparkaarkadias.wordpress.com/

53 Ανανεώσιμες πηγές ενεργείας.
http://www.hellasres.gr/Greek/THEMATA/ARTHRA/Greenpeace.htm
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3.2.2. Φωτοβολταϊκά πάρκα στον Δήμο Κυνουρίας54

Στον Δήμο της Κυνουρίας λειτουργούν δύο μονάδες που εντάσσονται στις

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Φωτοβολταϊκά πάρκα και φωτοβολταϊκά στις στέγες).

Η ισχύ τους δεν ξεπερνά τα 20ΜW και με βάση τα στοιχεία τα ΔΕΗ η συνολική

εγκατεστημένη ισχύς καθώς και η παραγόμενη ενέργεια είναι η εξής:

Κατηγορία ΑΠΕ Συνολική εγκατεστημένη

ισχύς (kw)

Παραγωγή ενέργειας

(Mwh)

Φωτοβολταϊκά πάρκα 2.341,29 3160,74

Φωτοβολταϊκά (στέγες) 146,56 189,06

Σύνολο 2.487,85 3.349,80

Πίνακας 3: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Μονάδες ΑΠΕ

Πηγή: Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια, σελ 23

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5602_1377256925.pdf

54Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5602_1377256925.pdf



41

Πίνακας 4: Μηνιαίος  υπολογισμός της παραγόμενης ενέργειας φωτοβολταϊκων

Πηγή: Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια, σελ 24

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5602_1377256925.pdf

3.2.3. Σύστημα  υποδομής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ένα ακόμη αντικείμενο της ΣΔΙΤ Πελοποννήσου ήταν να μελετηθεί, να

χρηματοδοτηθεί, να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει ένα σύστημα υποδομής

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Για να

μπορέσουν να κατασκευαστούν οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις απαιτήθηκε  ένα

χρονικό διάστημα εικοσιτεσσέρων μηνών, ενώ μετά το πέρας των δέκα μηνών από

την έναρξη της κατασκευής η ανάδοχη εταιρία κλήθηκε να αναλάβει την διαχείριση

των πελοποννησιακών απορριμμάτων. Η χρηματοδότηση του έργου

πραγματοποιήθηκε  μέσω του ΕΣΠΑ και του τραπεζικού δανεισμού 55.

Το πρόγραμμα εσωκλείει την κατασκευή καθώς και την λειτουργία τριών

μονάδων με σκοπό λειτουργίας την επεξεργασία των αποβλήτων, να δημιουργηθούν

χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων καθώς και δυο σταθμών μεταφόρτωσης

απορριμμάτων. Η σχεδίαση έχει πραγματοποιηθεί με βάση τους Ευρωπαϊκούς

στόχους διαχείρισης απορριμμάτων με στόχο να διαχειρίζεται όλο το σύνολο των

απορριμμάτων. Μεγιστοποιεί σε μεγάλο βαθμό την ανακύκλωση και ενισχύει την

διαδικασία της κομποστοποίησης παράγοντας κομπόστ υψηλής ποιότητας το οποίο

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στην βιολογική καλλιέργεια.

55 ΣΔΙΤ. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ.2011.
http://www.sdit.mnec.gr/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%
AD%CE%BD%CE%B1-
%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%
89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-
%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%B
D-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-
%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%8
5-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CE%B4%CE%B9%CF%84
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Οι δεσμευτικοί στόχοι είναι οι εξής49:

-Μείωση υπολείμματος σε επίπεδα κάτω του 45%

-Ανακύκλωση των συσκευασιών σε ποσοστό που ξεπερνά το 35%

-Απομάκρυνση οργανικών από την ταφή κατά 65%

Η εταιρία θέτει ως επιμέρους στόχους:

- Nα τηρεί τα αυστηρά κριτήρια περιβαλλοντικής απόδοσης.

- Να ενισχύσει την περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών.

- Να αποδεχτεί κάθε αυστηρό έλεγχο που μπορεί να προέρχεται τόσο από

τους χρηματοδότες όσο και από τους πολίτες.

Το έργο της Τέρνα είναι μια δίοδος επίλυσης που θα μειώσει το οξύ πρόβλημα

της διαχείρισης των απορριμμάτων της περιφέρειας σε ένα χρονικό διάστημα 28

ετών. Τα οφέλη της λειτουργίας της  είναι σημαντικά καθώς βελτιώνεται η ποιότητα

ζωής, αυξάνεται ο τουρισμός ενώ δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

3.3. Η εξέλιξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της
Πελοποννήσου.56

Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έχει ήδη ειπωθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο έχει

σαν στόχο την επιδίωξη της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές ώστε

αυτή να καλύψει το 20% της καταναλισκόμενης ενέργειας έως το 2020. Στην χώρα

μας το βασικό θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής

ενέργειας απο ΑΠΕ καθορίζεται από τους Νόμους 3468/2006 για την «Παραγωγή

Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», 3734/2009 για την «Προώθηση της

συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας», 3851/2010 για

την «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

56 Επιχειρησιακό πρόγραμμα βάσει του στόχου, επενδύσεις για την ανάπτυξη και την
απασχόληση.2014. https://www.espa.gr/elibrary/Peloponnisos_2014GR16M2OP008_1_5_el.pdf
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αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» και 3889/2010 «Χρηματοδότηση

Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών».

Η Πελοπόννησος παρουσιάζει εκτάσεις τόσο αγροτικές όσο ορεινές και

παραθαλάσσιες  στις οποίες μπορούν να κατασκευαστούν αιολικά πάρκα,

φωτοβολταικά συστήματα, και κάθε άλλη μονάδα Ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που

θα πρέπει να εναρμονίζονται με το περιβάλλον και με σεβασμό στα προστατευόμενα

πάρκα, στους ιστορικούς οικισμούς και στους βιότοπους.

Ο Δήμος μέσα από την προώθηση της χρήσης των Α.Π.Ε σκοπεύει να:

- Στηρίξει κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη των μονάδων παραγωγής ΑΠΕ.

-Να παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στους εμπλεκόμενους φορείς.

- Να προωθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το πλήθος των δράσεων που έχουν

άμεση σχέση με την παραγωγή ενέργειας που προέρχονται από τις ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας.

3.3.1. Παραδείγματα Δράσεων ΑΠΕ στην Πελοπόννησο

KΥΝΟΥΡΙΑ

Δήμος Κυνουρίας

Περιγραφή Μελέτη εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ

σε δημοτικά κτίρια

Χρόνος υλοποίησης 2013-2014

‘Αμεσο κόστος 4000 ευρώ

Πηγή χρηματοδότησης ίδιοι Πόροι/ Εθνικά προγράμματα

Οφέλη εφαρμογής Ενεργειακά /περιβαλλοντικά/οικονομικά

Πίνακας 5: Μελέτη εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια

Πηγή: Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια, σελ 96

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5602_1377256925.pdf
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Ο Δήμος τοποθέτησε φωτοβολταϊκά συστήματα  σε κτίρια τα οποία είναι

δημοτικά (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημοτικές υπηρεσίες κ.α.) με σκοπό να

- Συνεισφέρει στους στόχους της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας.

- Να ωφεληθεί ο δήμος οικονομικά και ενεργειακά ώστε μετά την πάροδο του χρόνου

απόσβεσης, να αποφέρει έσοδα που να μπορούν να διατεθούν στα εκάστοτε

κοινωνικά προγράμματα.

Δήμος Κυνουρίας

Περιγραφή Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτίρια

Χρόνος υλοποίησης 2013 – 2016

‘Αμεσο κόστος 86.000 €

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα

Οφέλη εφαρμογής

Ενεργειακό 55.600 kWh/έτος

Περιβαλλοντικό 63,9 tCO2/έτος

Οικονομικό 12.250 €/έτος

Αξιολόγηση - Σχόλια Εγκατάσταση 40 kW φ/β συστημάτων σε ταράτσες/ κεραμοσκεπές 4

δημοτικών κτιρίων. Για τον υπολογισμό θεωρείται ως μέγιστη τιμή που μπορεί να

εισπραχθεί η 0,23875 €/kWh (συμβόλαια 2013) και ως ελάχιστη η 0,14387€/kWh

(συμβόλαια 2018)

Πίνακας 6: Μελέτη εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια.

Πηγή: Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια, σελ 97.

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5602_1377256925.pdf

Ο Δήμος εγκατέστησε φωτοβολταϊκά συστήματα στο Σύνολο των δημοτικών

κτιρίων με ενδεικτική εγκατεστημένη ισχύ 40ΚW, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

ετησίως ανέρχεται στα 55.600ΚWh και συνολική ετήσια μείωση εκπομπών 63,9

tCO2. Η επιλογή των κτιρίων έγινε με βάση τον κατάλληλο προσανατολισμό, την

πιθανή σκίαση καθώς και το ωφέλιμο εμβαδόν.
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Κτίριο

Εγκατάστασης

Ισχύς

εγκατάστασης

Ετήσια Απόδοση Ετήσια παραγωγή

Νηπιαγωγείο

Τύρου

10kW 1375 kWh/kWp 13750 kWh

Γυμνάσιο Τύρου 10kW 1375 kWh/kWp 13750 kWh

Δημοτικό Πελετών 10kW 1400 kWh/kWp 14000 kWh

Δημαρχείο Τύρου 10kW 1400 kWh/kWp 14100 kWh

Πίνακας 7: Ενδεικτικές εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτων σε δημοτικά κτίρια του

Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Πηγή: Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια, σελ 98.

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5602_1377256925.pdf

Ετήσια συνολική παραγωγή Η/Ε: 55.600 kWh

Ετήσια μείωση εκπομπών ρύπων: 63.884 kg CO2

Κόστος εγκατάστασης: 70.000 + φπα

Ετήσια έσοδα: 13.280 € (για τιμές πώλησης kWh του 2013)

Απόσβεση: ~6 χρόνια

Η εγκατάσταση των 4 φωτοβολταϊκών θα αποφέρουν στον Δήμο τόσο οικονομικά

οφέλη όσο και πράσινη ενέργεια με μηδενικούς ρύπους.
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Δήμος Κυνουρίας

περιγραφή Χρήση των παλαιών ανεμόμυλων ως

ανεμογεννήτριες μικρής ισχύος και

κέντρων εκπαίδευσης ΑΠΕ

Χρόνος υλοποίησης 2013-2020

Κόστος δράσης

Άμεσο κόστος 300.000 €

Πηγή χρηματοδότησης Εθνικά προγράμματα

Όφελος εφαρμογής

Ενεργειακό 102 ΜWh

Περιβαλλοντικό 117,2 tCO2/έτος

Οικονομικό

Μετατροπή των παλιών ανεμόμυλων που βρίσκονται στο Λεωνίδιο και τον Τυρό, σε

ανεμογεννήτριες μικρής ισχύος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ως

κέντρο εκπαίδευσης στις ΑΠΕ για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

του Δήμου.

Πίνακας 8: Χρήση των παλαιών ανεμόμυλων ως ανεμογεννήτριες μικρής ισχύος και

κέντρων εκπαίδευσης ΑΠΕ.

Πηγή: Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια, σελ 99.

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5602_1377256925.pdf

Η διαδικασία της μετατροπής των ανεμόμυλων παλαιού τύπου σε

ανεμογεννήτριες πολλαπλών πτερυγίων μικρής ισχύος είναι ένα έργο καινοτόμο

διατηρώντας την παραδοσιακή τους όψη.  Βάση του θεωρητικού υπόβαθρου:

Pwind=1/2*π*r 2 (u 3 *ρ)

Pmax=8/27*π*r 2 (u 3 *ρ) n=Pel/Pwind=0.34
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Έτσι για ένα σημείο εφαρμογής με αιολικό δυναμικό 7m/s ακτίνα έλικας r=5m,

πυκνότητα ανέμου ρ=1,29kg/m 3 μια τέτοια ανεμογεννήτρια έχει την ικανότητα να

παράγει 52MWh.

u(m/s) Pmax (W) Pwind(W) Pel (Kw) Eyear (MWh)

5 3750,66 6329,1 2,2 18,9

6 6481,0 10936,6 3,7 32,6

7 10291,5 17366,9 5,9 51,7

8 15362,3 25923,8 8,8 77,2

9 21873,2 36911,1 12,5 109,9

10 30004,4 50632,5 17,2 150,8

Πίνακας 9: Ετήσια παραγωγή Η/Ε βάση του αιολικού δυναμικού και για r=5m

Πηγή: Σχέδιο δράσεις για την Αειφόρο Ενέργεια. Σελ 99.

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5602_1377256925.pdf

Το κόστος εγκατάστασης είναι 3.000-4.000 €/kW, η τιμή πώλησης ορίζεται

στα 0 ,25€/kWh, κάτι που στην περίπτωσή μας μεταφράζεται σε 26.000€/έτος.

Εικόνα: Θέσεις των 2 ανεμόμυλων (Λεωνίδιο, Τυρός) προς μετατροπή σε

ανεμογεννήτριες μέσης ισχύοs.
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Πηγή: Σχέδιο δράσεις για την Αειφόρο Ενέργεια. Σελ 100.

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5602_1377256925.pdf

Δήμος Κυνουρίας

περιγραφή Ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω

ΑΠΕ, Προώθηση «Φ/Β στις Στέγες»

Χρόνος υλοποίησης 2013-2020

Κόστος δράσης

Άμεσο κόστος 10.000 €

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα

Όφελος εφαρμογής

Ενεργειακό 3.780 ΜWh

Περιβαλλοντικό 4.343,2 tCO2/έτος

Οικονομικό Προκύπτει όφελος για τους πολίτες που θα

εγκαταστήσουν φ/β συστήματα

Εγκατάσταση φ/β συστημάτων σε ταράτσες/ κεραμοσκεπές ιδιωτικών κτιρίων και σε

εκτάσεις γης εντός του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Πίνακας 10: Ετήσια παραγωγή Η/Ε βάση του αιολικού δυναμικού και για r=5m

Πηγή: Σχέδιο δράσεις για την Αειφόρο Ενέργεια. Σελ 101.

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5602_1377256925.pdf

Μέσα στα όρια του Δήμου έχει προγραμματιστεί η διαδικασία της

εγκατάστασης ιδιωτικών φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία είναι συνδεδεμένα με

το δίκτυο της ΔΕΗ και έχουν ισχύ 10Kw. To 2009 εγκρίθηκε το πρόγραμμα –

Φωτοβολταϊκά στις στέγες- με ισχύ πιο μικρή από αυτή των 10kW. Το πρόγραμμα

παρέχει συμβόλαια 25 ετών με επιδοτούμενες τιμές αγοράς της παραγόμενης

ηλεκτρικής ενέργειας (σταθερή τιμή 0,55 €/kWh για ενεργοποιήσεις έως το 2011,

μειούμενη κατά 5% ετησίως από το 2012 και μετά). Μέχρι το 2011 έχουν

εγκατασταθεί φωτοβολταικά πάρκα με ισχύ 2341,3kW.

Στις μέρες μας με την αναπροσαρμογή των τιμών, η τιμή πώλησης της

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ισούται με 0,23875 €/kWh για ενεργοποιήσεις
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από το 2013, μειούμενη κατά 5% ανά εξάμηνο από τον Αύγουστο του 2013 και μετά.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά αγγίζει τις 1.350

kWh/kWp/έτος (μέση τιμή), υπολογίζεται ότι τα συστήματα προς εγκατάσταση θα

παράγουν 3.780.000 kWh ή 3.780 MWh ετησίως (συνολική εγκατεστημένη ισχύς

2.800 kW) η οποία ισοδυναμεί με συνολική ετήσια μείωση εκπομπών κατά 4.343,2

tCO2.

Δήμος Κυνουρίας

περιγραφή Διοργάνωση γεγονότων για την

ενημέρωση των πολιτών και των

εμπλεκόμενων φορέων της πόλης για

θέματα κλιματικής αλλαγής και ΑΠΕ

Χρόνος υλοποίησης 2013 – 2020

Κόστος δράσης

Άμεσο κόστος 30.000 €

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / στα πλαίσια ευρωπαϊκού

προγράμματος

Όφελος εφαρμογής

Ενεργειακό 84.000 kWh/yr

Περιβαλλοντικό 21,8 tCΟ2/έτο

Οικονομικό Προκύπτει ισοδύναμο ενεργειακό όφελος

για τους ενδιαφερόμενους φορείς/

πολίτες

Αύξηση της αποδοχής των ΑΠΕ (εκτός των φωτοβολταϊκών) από το κοινό/

Προώθηση οικιακών συστημάτων ΑΠΕ

Πίνακας 11: Ετήσια παραγωγή Η/Ε βάση του αιολικού δυναμικού και για r=5m

Πηγή: Σχέδιο δράσεις για την Αειφόρο Ενέργεια. Σελ 103.

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5602_1377256925.pdf

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

Στον Δήμο της Μονεμβασιάς λειτουργούν δυο μονάδες ΑΠΕ δυο κατηγοριών

(φωτοβολταικά πάρκα / φωτοβολταικά στις στέγες και ανεμογεννήτριες με ισχύ 26,7
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MW.  Με γνώμονα τόσο στοιχεία τα οποία πάρθηκαν από την ΔΕΗ όσο και από την

ΡΑΕ η συνολική παραγόμενη ενέργεια είναι η εξής:

Κατηγορία ΑΠΕ Συνολική εγκατεστημένη

ισχύς

Παραγωγής Ενέργειας

(ΜWh)

Φωτοβολταικά πάρκα 6.699,54 9848,32

Φωτονολταικά στις στέγες 311,11 435,22

Α/Γ 22100,00 54145,00

Συνόλο 29110,65 64428,87

Πινακας 12: Συνολική παραγόμενη ενέργεια  από φωτοβολταϊκά

Πήγη: Σχέδιο δράσεις για την Αειφόρο Ενέργεια. Σελ 26.

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5649_1386945286.pdf
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Ο υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας είναι βασισμένος στο δυναμικό της περιοχής,

χρησιμοποιώντας στοιχεία από τον ιστότοπο (PVGIS) . Η απόδοση υπολογίζεται ίση

με 1470 kwh/kwp/year και 1400 kWh/kWp/year αντίστοιχα

Δήμος Μονεμβασιάς

περιγραφή Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε

δημοτικά κτίρια

Χρόνος υλοποίησης 2014 – 2016

Κόστος δράσης

Άμεσο κόστος 197.000 €

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα

Όφελος εφαρμογής

Ενεργειακό 146.000 kWh/έτος

Περιβαλλοντικό 167,8 tCO2/έτος

Οικονομικό 18.250 €/έτος

Εγκατάσταση 100 kW φ/β συστημάτων σε ταράτσες/ κεραμοσκεπές 10 δημοτικών

κτιρίων. Για τον υπολογισμό θεωρείται ως μέγιστη τιμή που μπορεί να εισπραχθεί η

0,125€/kWh (συμβόλαια 2013)

Πινακας 13: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτίρια.

Πήγη: Σχέδιο δράσεις για την Αειφόρο Ενέργεια σελ109

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5649_1386945286.pdf

Με αφορμή την σύνταξη του σχεδίου ο Δήμος έκρινε πως θα μπορούσε να

τοποθετήσει φωτοβολταικά  συστήματα σε κάθε δημοτικό κτίριο (συνολική

εγκατεστημένη ισχύ 100Kw) η παραφωγή της ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται

ετησίως στα 146.00 Kwh ενώ η μείωση των εκπομπών αγγίζει τα 167,75 tCO2. Το

που θα τοποθετηθούν τα κτήρια γίνεται με βάσει τον προσανατολισμό την πιθανή

σκίαση και το ωφέλιμο εμβαδόν.
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Εικόνα : Ενδεικτικές εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτων σε δημοτικά κτίρια του Δήμου

Μονεμβασιάς.

Πήγη: Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια δήμος Μονεμβασιάς σελ 110

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5649_1386945286.pdf

Ετήσια συνολική παραγωγή Η/Ε: 146.000 kWh

Ετήσια μείωση εκπομπών ρύπων: 167.750 kg CO2

Κόστος εγκατάστασης: 160.000 + ΦΠΑ

Ετήσια έσοδα: 18.250 € (για τιμές πώλησης kWh του 2013)

Απόσβεση: ~10,5-11 χρόνια
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Δήμος Μονεμβασιάς

Περιγραφή Χρήση ανενεργού δημοτικού κτιρίου ως

μονάδα παραγωγής βιομάζας (πέλλετ)

Χρόνος υλοποίησης 2014-2020

Κόστος δράσης

Άμεσο κόστος 250.000 €

Πηγή χρηματοδότησης Εθνικά προγράμματα/ Δημοτικά &

Ιδιωτικά κεφάλαια

Όφελος εφαρμογής

Ενεργειακό 8.601,6 ΜWh

Περιβαλλοντικό 2.227,8 tCO2/έτος

Οικονομικό Οικονομικό όφελος από την πώληση

πέλλετ ή την μετατροπή της βιομάζας σε

πέλλετ από τους δημότες.

Η δράση αυτή προβλέπει την αξιοποίηση ανενεργού δημοτικού κτιρίου ως μονάδα

παραγωγής βιομάζας (πέλλετ), με την χρήση εθνικών προγραμμάτων ή δημοτικών

και ιδιωτικών κεφαλαίων (ΣΔΙΤ).

Πίνακας 14: Χρήση ανενεργού δημοτικού κτιρίου ως μονάδα παραγωγής βιομάζας

Πηγή: Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια δήμος Μονεμβασιάς σελ 111.

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5649_1386945286.pdf

Η δημιουργία μονάδας παραγωγής (πέλλετ) απαιτεί ένα κεφάλαιο το οποίο

είναι αρκετά μεγάλο και γι’ αυτό θα πρέπει να βασιστεί τόσο σε κάποιο εθνικό

πρόγραμμα ή μέσω μιας επένδυσης ΣΔΙΤ. Ένα τμήμα της βιομάζας  που παράγεται

(ελαιοκλαδέματα)  καίγεται στην περιοχή των χωραφιών, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό

διατίθενται σε μορφή καύσιμης ύλης τόσο στον ίδιο το Δήμο όσο και στην ευρύτερη

περιοχή της Πελοποννήσου. Αναλυτικότερα :

-To 27,1% χρησιμοποιείται για την θέρμανση των κατοικιών

-To 42.9% εξάγεται τόσο στην Πελοπόννησο όσο και σε άλλους νομούς

-Το 30% θα καεί στα χωράφια

Θεωρώντας ότι η αρχική υγρασία είναι 50% και η τελική 12%, η παραγόμενη

ποσότητα βιομάζας ορίζεται σε 3.584 ton πέλλετ.
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Είναι σημαντικό να ειπωθεί πως η συγκέντρωση των κλαδεμάτων μπορεί να

μετατραπεί σε καύσιμη ύλη που θα αποφέρει στην εκάστοτε επιχείρηση ένα

οικονομικό κέρδος  από την διαδικασία της μεταπώλησης. Μια μονάδα παραγωγής

βιομάζας πέλλετ, δυναμικότητας 250-300 kg/ώρα και διάμετρο έτοιμου πέλλετ 6 χιλ.,

ενδέχεται να στοιχίσει 250.000€. Αν από την ολική ποσότητα ελαιοκλαδεμάτων

αξιοποιηθεί έστω το 50% που αντιστοιχεί σε 1,792ton και με θερμογόνο δύναμη

πετρελαίου και πέλλετ, 10kWh/lt και 4,8 kWh/kg αντίστοιχα διαπιστώνεται πως με το

πέλλετ αποφεύγεται η χρήση του πετρελαίου 860.160 lt με αντιστοιχία 8.601,6 MWh

θερμικής ενέργειας και 2227,8 Tco2.

Δήμος Μονεμβασιάς

περιγραφή Ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας μέσω ΑΠΕ, Προώθηση «Φ/Β

στις Στέγες»

Χρόνος υλοποίησης 2013-2020

Κόστος δράσης

Άμεσο κόστος 15.000 €

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα

Όφελος εφαρμογής

Ενεργειακό 11.808 ΜWh

Περιβαλλοντικό 13.567,4 tCO2/έτος

Οικονομικό Προκύπτει όφελος για τους πολίτες που

θα εγκαταστήσουν φ/β συστήματα

Εγκατάσταση φ/β συστημάτων σε ταράτσες/ κεραμοσκεπές ιδιωτικών κτιρίων και σε

εκτάσεις γης εντός του Δήμου Μονεμβασιάς

Πίνακας 15: Ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ,

Προώθηση «Φ/Β στις Στέγες».

Πηγή: Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια δήμος Μονεμβασιάς σελ

http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5649_1386945286.pdf σελ114

Στον Δήμο της Μονεμβασιάς προβλέπεται η εγκατάσταση των

φωτοβολταικών συστημάτων, τα οποία συνδέονται με το δίκτυο της ΔΕΗ με ισχύ έως

και 10Kw μέχρι το 2011 έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταικά πάρκα τα οποία έχουν
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ισχυ 6699.54kw . Σαν κίνητρο το πρόγραμμα διαθέτει συμβόλαια (25 χρόνια) με

επιδοτούμενες τιμές αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται (0.55 ευρώ/

Kwh μέχρι το 2011 και μειωμένει κατά 5% από το 2012 και μετά). Στις μέρες μας η

τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας είναι ίση με 0,23875 ευρώ /KWh .

3.4. Η Πελοπόννησος ως πρώτη Περιφερειακή Ενεργειακή
Κοινότητα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το Ν. 4513/2018 57 η Πελοπόννησος  ιδρύει την πρώτη

περιφερειακή Ενεργειακή Κοινότητα στην Ελλάδα με κύριο σκοπό τόσο την

ενεργειακή αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας όσο και της χώρας. Η

Πελοπόννησος έχει ήδη προετοιμαστεί τόσο νομικά, οικονομικά και επιχειρησιακά

ώστε να επέλθει με γρήγορους ρυθμούς η σύσταση του νέου συνεταιρισμού ο οποίος

θα γίνει γρήγορα ένα ενεργό μέλλος στην ενεργειακή αγορά της Ευρώπης.

Αναλυτικότερα με βάση το καταστατικό του νόμου, ο συνεταιρισμός αυτός

έχει σαν στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της

καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα  και προάγει την ενεργειακή αειφόρα, την

παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την

ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς

και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και

περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, της

ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων

μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και

προμήθειας ενέργειας»( Ν. 4513/2018)58.

57 Νόμος 4513/2018. Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ 9/Α

58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. 2012. Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ
της περιφέρειας Πελοποννήσου και της ρυθμιστικής αρχής ενεργείας (ΡΑΕ).
http://www.rae.gr/site/file/system/docs/misc1/20102011/27092012;jsessionid=6c12878d2ae7e978b
e5386b6094074b1dbeb46ce16db6d492c556f090baa299c.e38OchqPa34Na40NchaTaNqKbhv0n6jAmlj
Gr5XDqQLvpAe
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Με βάση τον νόμο αυτόν η Πελοπόννησος αναπτύσσεται ενεργειακά καθώς

προσελκύονται νέα κεφάλαια και αξιοποιούνται οι ανεκμετάλλευτες πηγές ενέργειας,

ενώ λόγω της δημιουργίας  του συνεταιρισμού αυτού, η περιοχή της Πελοποννήσου

μετέχει τόσο σε προγράμματα τα οποία επιδοτούνται από το κράτος όσο και απο την

Ευρωπαϊκή Ένωση.  Σύμφωνα με τον ν.4001/201159 (Α’179) προωθείται η προμήθεια

ενέργειας σε πελάτες εντός περιφέρειας με αποτέλεσμα την μείωση της τελικής

χρήσης ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές.

Τέλος ενισχύεται η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών (άρθρο 10

Δ6/13280/7.6.20011)60 και λειτουργούν μονάδες αφαλάτωσης νερού με την χρήση

Α.Π.Ε.

3.4.1. Παρατηρητήριο Ενεργειακής Κατανάλωσης

Το παρατηρητήριο αυτό έχει σαν στόχο να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων

στην οποία θα καταγράφεται η ενεργειακή κατανάλωση και θα αποσκοπεί στην

εξοικονόμηση της ενέργειας, στην μείωση των δαπανών και στην αξιοποίηση των

πόρων της προγραμματικής περιόδου (ΣΕΣ 2014-2020) 61 , στην αναζήτηση

επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα καθώς και στην ενημέρωση στην εκπαίδευση και

στην ευαισθητοποίηση για θέματα που σχετίζονται με την Ενεργειακή Αειφορία.

Αρ.
Φακ.
ΔΣΣ

Ονομασία Φορέα
Ισχύς

Αδ.Πα
ρ.

(ΜW)

Θέση
εγκατάστασης Νομός

ΑΙΤΗΜΑ
(πρωτ.εισ.
ΔΕΣΜΗΕ)

Ημερ.
Ολοκλ.

Φακέλλουν
(κατάθεση

ΕΠΟ)

Αρμόδιο
ς για ΠΣ

701 ARGOLIDA AIOLOS  A.E. 9,000 Άπλωμα  Δήμου
Επιδαύρου Αργολίδας 11/7/2011 11/7/2011 ΑΔΜΗΕ

1234
CNI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ -
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ  &  ΣΙΑ ΟΕ

18,700

ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ -
ΜΑΖΑΡΑΚΙ -
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΜΑ

Αρκαδίας 24/8/2011 24/8/2011 ΑΔΜΗΕ

59 4001/2011 ΦΕΚ 179/Α: Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου.
60 Εφημερίδα της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας. 14/6/2011 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου
1228.

61 Αγωνιστική συνεργασία μηχανικών Πελοποννήσου.2018. Συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. - Π.Τ.
Πελοποννήσου στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. https://www.teepelop.gr/wp-
content/uploads/2018/03/Eishghsh-Energeiakh-Koinothta-19_3_2018.pdf
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28 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Α.Ε. (αύξηση ισχύος) 6,000

Αγριοκερασιά
Βλαχοκερασιάς -

Δήμου
Σκυρίτιδας

Αρκαδίας 13/9/2011 13/9/2011 ΔΕΔΔΗΕ

27 ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.
(αύξηση ισχύος) 13,600

Ασπροβούνι-
Ανω Σπληθάρια
Βλαχοκερασιάς -

Δήμου
Σκυρίτιδας

Αρκαδίας 14/10/2011 14/10/2011 ΔΕΔΔΗΕ

1258 ΑΡΚΑΔΙΑ - RE-WIND OE 32,000

ΤΙΜΕΝΙΟ ΟΡΟΣ
- Δ.ΒΟΡΕΙΑΣ

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ &
ΛΕΡΝΑΣ

Αρκαδίας -
Αργολίδας 18/10/2011 18/10/2011 ΑΔΜΗΕ

817
C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.

15,300
Κούκουρα -

Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας

Αρκαδίας 2/11/2011 2/11/2011 ΑΔΜΗΕ

1290

ΚΥΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ

(Δ.Τ. ΚΥΩΝ ΕΠΕ)

17,500 ΛΟΦΟΣ -
Δ.ΡΙΟΥ Αχαΐας 15/11/2011 15/11/2011 ΑΔΜΗΕ

559 EDF EN SA & ΣΙΑ -
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1 Ε.Ε. 13,800 Τρίκορφο

Δ.Κορινθίας Κορινθίας 7/12/2011 7/12/2011 ΑΔΜΗΕ

689 ΑΙΟΛΙΚΗ  ΜΕΣΟΚΟΡΦΗΣ
Ε.Ε. 30,000

Προφήτης Ηλίας
- Κούκουρας -
Νεραιδοράχη

Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας

Αρκαδίας 16/1/2012 16/1/2012 ΑΔΜΗΕ

786 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ  Α.Ε. 30,000 Μακρυλάκκωμα

- Δήμου Μάνης Λακωνίας 27/3/2012 27/3/2012 ΑΔΜΗΕ

1248 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ
ΑΕ 34,000

ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ -

Δ.ΟΙΤΥΛΟΥ
Λακωνίας 27/3/2012 27/3/2012 ΑΔΜΗΕ

623 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ (αύξηση
ισχύος) 1,600 Σαμπάλες

Δήμου Ερμιόνης Αργολίδας 4/4/2012 4/4/2012 ΑΔΜΗΕ

625 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ (αύξηση
ισχύος) 0,800 Αστραπή -

Δήμου Ερμιόνης Αργολίδας 4/4/2012 4/4/2012 ΑΔΜΗΕ

748 ΑΝΕΜΟΣ  ΜΑΝΗΣ  Α.Ε. 34,000

Προφήτης Ηλίας
-

Μακρυλάκκωμα
- Τρυπητή -

Δήμων Οιτύλου
και Ανατολικής

Μάνης

Λακωνίας 5/4/2012 5/4/2012 ΑΔΜΗΕ

787 ΑΝΕΜΟΣ  ΜΑΝΗΣ  Α.Ε. 32,000

Σαγγιάς - Δήμων
Οιτύλου και
Ανατολικής

Μάνης

Λακωνίας 5/4/2012 5/4/2012 ΑΔΜΗΕ

706 ΕΝΕΡΚΑ Α.Ε. 16,000

Μεγάλος
Κόζακας -
Αετοφωλιά

Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας

Αρκαδίας 3/5/2012 14/5/2012 ΑΔΜΗΕ

1202 ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ  Α.Ε. 24,000
ΟΡΟΣ

ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ -
Δ.ΖΑΡΑΚΑ

Λακωνίας 20/8/2012 20/8/2012 ΑΔΜΗΕ

1250 ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΕ 6,800

ΛΟΥΠΟΥΝΑΡΙΑ
-

Δ.ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
& ΝΙΑΤΩΝ

Λακωνίας 19/9/2012 19/9/2012 ΑΔΜΗΕ

168 ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ
ΣΠΑΡΤΙΛΑ Α.Ε. 7,200

Σπαρτίλα-
Κάρκανο
Ρειχέας

Δ.Ζάρακα

Λακωνίας 9/11/2012 9/11/2012 ΔΕΔΔΗΕ
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169 ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ
ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ Α.Ε. 11,700

Κοντορράχη
Λαμπόκαμπου

Δ.Ζάρακος
Λακωνίας 9/11/2012 9/11/2012 ΔΕΔΔΗΕ

449 ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 23,800 Γαίδουροβούνι -

Δήμου Ζάρακα Λακωνίας 9/11/2012 9/11/2012 ΔΕΔΔΗΕ

709 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Α.Ε. 2,400 Πευκάκι Δήμου

Λεωνιδίου Αρκαδίας 4/2/2013 4/2/2013 ΑΔΜΗΕ

705 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Α.Ε. 2,400 Τσούμος Δήμου

Λεωνιδίου Αρκαδίας 1/3/2013 1/3/2013 ΑΔΜΗΕ

Πίνακας 16:Αιολικά Πάρκα Αρκαδίας
Πηγή: https://aiolikaparkaarkadias.wordpress.com/

3.5. Προβλήματα και περιορισμοί

Οι ανανεώσιμές πηγές ενέργειας παρουσιάζουν πολλά οφέλη μα επιφέρουν

και κάποια μειονεκτήματα.

1. Παρουσιάζουν μικρό συντελεστή απόδοσης (περίπου 30% ή ακόμη μερικές

φορές και χαμηλότερο). Έτσι είναι μια μεγάλη επένδυση με ένα αρκετά

μεγάλο αρχικό κόστος. Γι’ αυτό και στις μέρες μας χρησιμοποιούνται ακόμη

σαν μια συμπληρωματική πηγή ενέργειας, παρόλο που η Πελοπόννησος

παρουσιάζει μια ιδανική επιφάνεια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών

ενεργείας.

2. Η παροχή καθώς και η απόδοση της αιολικής, της ηλιακής και της

υδροηλεκτρικής ενέργειας έχει άμεση εξάρτηση από την εποχή του έτους.

Ενώ ακόμη επηρεάζεται άμεσα τόσο από το κλίμα όσο και από το γεωγραφικό

πλάτος που εγκαθίστανται.

3. Όσο αναφορά της ανεμογεννήτριες και γενικά για τις αιολικές μηχανές

παρουσιάζονται πλήθος αντιδράσεων σχετικά με την μείωση της αισθητικής

της περιοχής καθώς και τον θόρυβο που προκαλούν. Για παράδειγμα στα

Πούλιθρα της Αρκαδίας (ένας οικισμός που απέχει μόλις 7 χιλιόμετρα από το

Λεωνίδιο)  πρόκειται να κατασκευαστούν 2 αιολικά πάρκα62:

- To πρώτο θα αποτελείται από 3 Α/Γ με ισχύ 800 kW στην θέση Αφλάουρας/

Πευκάκι.

- Το δεύτερο θα αποτελείται από 3 Α/Γ με ισχύ 800 kW στην θέση Τσούμος.

62 Τάσιος Π.Θ. Ανεμογεννήτριες: 05.06.2009. Η  Καθημερινή.
http://www.kathimerini.gr/360212/article/politismos/arxeio-politismoy/anemogennhtries-ais8htikh-
kai-an-ais8hsia
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Τα τελευταία χρόνια η περιοχή λόγο του γεωμορφολογικού της εδάφους

καθώς και της προσπάθειας των κατοίκων, παρουσιάζει αύξηση της τουριστικής

περιόδο , δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας με συνέπεια την τόνωση της

τοπικής οικονομίας. Έτσι η τοποθέτηση ανεμογεννητριών και η δημιουργία

δρόμων και σταθμών στο βουνό θα αλλοιώσει το τοπίο αισθητά και οι τουρίστες

οι οποίοι έρχονται για την αναρρίχηση θα μειωθούν.

4. Όσο αναφορά τα υδροηλεκτρικά έργα παρουσιάζονται πολλές περιπτώσεις

εκλυσης μεθανίου κάτι που επιφέρει την αποσύνθεση των φυτών τα οποία

βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού, ενισχύεται το φαινόμενο του

θερμοκηπίου με άμεση συνέπεια την αλλοίωση των βιότοπων της περιοχής.

Στην Πελοπόννησο ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το

υδροηλεκτρικό έργο στο φαράγγι Τουθόα το οποίο βρίσκεται στην Αρκαδία.

Η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν κοινοποιήθηκε ποτέ καθώς

και οι σχετικές εγκρίσεις δόθηκαν χωρίς την σχετική ενημέρωση των

κατοίκων.63

3.6.Καινοτόμες και Μελλοντικές κατευθύνσεις

3.6.1 Η Ελαφόνησος το πρώτο ενεργειακό νησί της Πελοποννήσου 64

Με βάση τα αποτελέσματα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

της Πελοποννήσου, μέσα στα άμεσα μελλοντικά σχέδια είναι να μετατραπεί η

Ελαφόνησος σε ένα ενεργειακό αυτόνομο νησί (Horizon 2020) με αποκλειστική

χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Τατούλη η Ελαφόνησος θα ακολουθήσει το ενεργειακό

πρόγραμμα της Τήλου το οποίο έχει βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο

πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει στο νησί:

- Ένας υβριδικός σταθμός με ανεμογεννήτρια 800KW (μεσαίας κλίμακας) ο οποίος

θα παράγει και θα αποθηκεύει ενέργεια.

63 Χαύτα Γ. ΕΠΑΘΛΟ, τεύχος 50, Μάιος-Ιούνιος 2006
64 Τατούλης, Π. Πρόγραμμα ενεργειακής αυτονομίας της Ελαφόνησος.16/10/17 Περιφερειακό
Συμβούλιο.
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- Δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου μικρής κλίμακας (160KW)

-Ένα σύστημα το οποίο θα αποθηκεύει ενέργεια συσσωρευτών και θα παρουσιάζει

ενεργειακή χωρητικότητα 2.8MWh.

Ακόμη ακλουθώντας το Ευρωπαϊκό έργο TILOS 65 θα κατασκευαστεί μια

μονάδα ανακύκλωσης των σκουπιδιών καθώς και ένα κέντρο στο οποίο θα

μεταποιούνται γεωργικά και  κτηνοτροφικά προιόντα.

Αυτό το οποίο φιλοδοξεί να πετύχει το έργο αυτό είναι:

- Nα καλύψει τiς ενεργειακές ανάγκες του νησιού (Υψηλό επίπεδο ενεργειακής α-

υτονομίας).

-Μεγιστοποίηση οικονομικού οφέλους μέσω εξαγωγής εγγυημένης ενέργειας.

-Ευσταθία τοπικού ηλεκτρικού δικτύου

-Τοποθέτηση βάσεων για την μελλοντική ανάπτυξη και αναπαραγωγή παρόμοιων

συστημάτων και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

3.6.2. Ανάπτυξη δικτύων αερίου

Με γνώμονα το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου

Λοιπής Ελλάδας) η Πελοπόννησος περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ανάπτυξης των

δικτύων διανομής το οποίο θα ξεκινήσει το 2019 και αναμένεται να υλοποιηθεί το

2023. Συγκεκριμένα τα δίκτυα διανομής θα κατασκευαστούν στο Άργος, στην

Κόρινθο, στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, στην Σπάρτη και στον Πύργο. Σύμφωνα με

τον υπουργό περιβάλλοντος και Ενέργειας η ΔΕΔΑ θα αναλάβει να κατασκευάσει

ένα δίκτυο το οποίο θα συνδέει κάθε οικία ή επιχείρηση με το φυσικό αέριο 66.

Απώτερος σκοπός του έργου αυτού είναι η παροχή ενός καυσίμου το οποίο

είναι φιλικό στο περιβάλλον και αρκετά πιο οικονομικό. Αρχικά το δίκτυο διανομής

φυσικού αερίου θα κατασκευαστεί στην Πάτρα το 2019 και η υλοποίηση του θα

65 Ευρωπαϊκό έργο TILOS.2018. https://tiloshorizon.eu/images/TILOS_Newsletter_No6.pdf

66 Εφημερίδα Το βήμα,15/04/2018. http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=903751
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διαρκέσει πέντε χρόνια ενώ στις υπόλοιπες περιοχές το έργο θα υλοποιηθεί σε ένα

χρονικό διάστημα 15 ετών.

Τα οφέλη είναι τόσο οικονομικά καθώς αναμένεται να επέλθει εξοικονόμηση

χρημάτων για τον κάθε χρήστη της τάξεως των 25% -40%, όσο και περιβαλλοντικά

καθώς η καύση του φυσικού αερίου παρουσιάζει μια μονάδα διοξειδίου του άνθρακα

(όταν η καύση του πετρελαίου παρουσιάζει πολύ περισσότερες). Βασικός παράγοντας

για την εκάστοτε τοπική οικονομία είναι η αύξηση του περιφερειακού ΑΕΠ καθώς

και η παρουσία νέων επενδύσεων που θα δημιουργηθούν. Ακόμη εξίσου σημαντικό

είναι να αναφερθεί πως θα μειωθεί αισθητά το ποσοστό της ανεργίας καθώς τεχνικά

επαγγέλματα (συντηρητές, υδραυλικοί, μηχανικοί) θα ανθίσουν ξανά. Το πρόγραμμα

χρηματοδοτείται από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συμπληρώνεται με επιπρόσθετους πόρους από

την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής).

Σχήμα: Σχέδιο αγωγού φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο

Πηγή: http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/5649_1386945286.pdf
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3.7. Ανάπτυξη της ποιότητας ζωής της Πελοποννήσου μέσω
των Α.Π.Ε.

Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να αυξήσει αισθητά την

ποιότητα ζωής ενός τόπου είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μειωθεί σε ποσοστό 20% το σύνολο των

εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μέχρι το 2020. Ανταποκρινόμενη στο

κάλεσμα της Ευρώπης και συγκεκριμένα η Κόρινθος υπέγραψε το Σύμφωνο των

Δημάρχων στις 28 Ιουνίου του 2012.67

Οι δεσμεύσεις που  πηγάζουν από το σύμφωνο αυτό είναι οι εξής:

- Καταγραφή του συνόλου των εκπομπών CO2.

-Προετοιμασία Σχεδίου δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια.

- Καταγραφή των απαραίτητων δράσεων για την κινητοποίηση της κοινωνίας.

-Υποβολή έκθεσης τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης.

Έπειτα από την Απογραφή των Εκπομπών αναφοράς στον Δήμο κορινθίων οι

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζονται σε 388.845 τόνους ανά χρόνο  με

έτος αναφοράς το 2011. Ο στόχος που έχει θέσει ο Δήμος είναι να μειώσει τις

εκπομπές αυτές κατά 77.769 τόνους ετησίως μέχρι το 2020.

Ο στόχος της μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα είναι να

επιτευχθεί  από την σύνδεση της εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσα στα όρια του Δήμου.

67 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, Δήμος Κορινθίων.2014.
http://www.korinthos.gr/LinkClick.aspx?fileticket=I9O1viVp9Ns%3D&tabid=89
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Εικόνα: Συνολικές εκπομπές CO2

Πηγή:http://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/a-pnevmatikos-to-sxedio-drasis-aeiforou-

energeias-tou-d-korinthion/

Η αναμενόμενη μείωση στις εκπομπές CO2 έως το 2020, σύμφωνα με τις

απαιτήσεις του Συμφώνου των Δημάρχων, φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί και

όπως φαίνεται ο στόχος αυτός υπερκαλύπτεται από το συνδυασμό των προτεινόμενων

μέτρων.

Κατανάλωση

ενέργειας

(MWh)

Εκπομπές
CO2

(tCO2)

Μείωση

εκπομπών

CO2(tCO2)

Ποσοστό
μείωσης
CO2

Δημοτικά

κτίρια και

εγκαταστάσεις

8.339 7.807 1581,9 16,9%

Δημοτικός
φωτισμός

4.617 5.063 3.148,8 38,4%

Οικιακός 375.742 197.055 6.605,9 3.3%
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τομέας

Τριτογενής

τομέας

78.063
79.302

4.299,9 5.2%

Δημοτικά

οχήματα

1.735 434 299,7 40.1%

Ιδιωτικές

μεταφορές

270.518 67.478 15.769,2 18.9%

ΑΠΕ (-) 81.813,6 81.813,6

Σύνολο 739.017 275.326 113.519 29.2%

Πίνακας : Μείωση στις εκπομπές CO2 έως το 2020.

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/a-pnevmatikos-to-sxedio-drasis-aeiforou-

energeias-tou-d-korinthion/
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Συμπεράσματα

Είναι γεγονός πως  η χώρα μας βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή καθώς

αντιμετωπίζει ταυτόχρονα οικονομική, περιβαλλοντική και ενεργειακή κρίση. Η

εξέλιξη των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας θα επιφέρει σε καλύτερα επίπεδα τις

κλιματικές αλλαγές, θα μειώσει την χώρα από την εξάρτηση της από το πετρέλαιο ή

και από άλλα ορυκτά καύσιμα.

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών παρουσιάζει βέβαια και κάποια

προβλήματα τα οποία όμως πρέπει να ξεπεραστούν καθώς τα οφέλη από την εξέλιξη

τους είναι μεγάλα. Τα πιο ουσιαστικά προβλήματα τα οποία δυσχεράνουν την

ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών στην χώρα είναι η όλη αδειοδοτική διαδικασία

που είναι αρκετά χρονοβόρα, και έτσι παρά το γεγονός ότι υπήρχε επενδυτικό

ενδιαφέρον τόσο από εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό,

η πληθώρα αυτών των σχεδίων δεν έχουν υλοποιηθεί. Η απουσία βασικών κρατικών

υποδομών, οι εκάστοτε δυσκολίες που παρουσιάζονται  κατά την απορρόφηση ισχύος

από το δίκτυο και η απουσία της οικονομικής ευστάθιας είναι οι βασικότεροι λόγοι.

Γενικά ο κλάδος παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

βρίσκεται ακόμη σε εμβρυικό στάδιο με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Το

επενδυτικό ενδιαφέρον είναι αρκετά έντονο καθώς η χώρα έχει αναλάβει κάποιες

υποχρεώσεις ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποσκοπούν, τόσο στην

αποφόρτιση της Ευρώπης από το πετρέλαιο και από τα άλλα συμβατά καύσιμα αλλά

και στον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η περιοχή της Πελοποννήσου παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσο

αναφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έτσι πριν ακόμη

θεσπιστεί ο νόμος για τις Ενεργειακές κοινότητες από την Βουλή, η Πελοπόννησος

έχει ήδη διεξάγει προετοιμασίες  στον νομικό, οικονομικό και επιχειρησιακό τομέα

ώστε μετά την ψήφιση του νόμου να μετέχει όσο πιο ενεργά γίνεται στην ενεργειακή

αγορά του ευρωπαϊκού χώρου.

Μέσα  από το πλήθος των ενεργειών που έχει πραγματοποιήσει ο νομός

προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα:
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- Ο νομός προωθεί την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και καινοτομία

στον τομέα της ενέργειας.

- Αποσκοπεί στην προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας

- Παράγει, αποθηκεύει και διανέμει ποσότητα ενέργειας τόσο σε τοπικό όσο και

σε περιφερειακό επίπεδο.

- Προσπαθεί να ανταποκριθεί τόσο στις ενεργειακές απαιτήσεις σε τοπικό

επίπεδο και να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή ένωση.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η περιφέρεια της Πελοποννήσου

επιστρατεύει τα προτερήματα που διαθέτει: Αρχικά εκμεταλλεύεται σε μεγάλο

βαθμό την γεωγραφική της θέση νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης καθώς και

την θέση της στην Μεσόγειο, αξιοποιεί το υψηλό παραγωγικό ενεργειακό

δυναμικό της, λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα ερημοποίησης  καθώς και της

πιθανής υποβάθμισης της περιοχής από την εγκατάσταση ενός πάρκου που

σχετίζεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Από την άλλη όψη του νομίσματος η Πελοπόννησος θεωρείται ήδη ένα

κορεσμένο έδαφος όσο αναφορά την εγκατάσταση ενεργειακών πάρκων γι’ αυτό

και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τις επόμενες επενδύσεις και για την

επιλογή του χώρου που θα υλοποιηθούν καθώς οι κάτοικοι της εκάστοτε περιοχής

νιώθουν ότι ο ζυγός ανάμεσα στην παραγωγή ενέργειας και στην υποβάθμιση και

αλλοίωση του τόπου τους είναι άνισος.

Παρόλα αυτά με τον ορθό σχεδιασμό και την σωστή μέριμνα υλοποίησης

ενός έργου η εξέλιξη των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα επιφέρει στην

Πελοπόννησο μείωση του ενεργειακού κόστους, θα προστατεύσει τις ευάλωτες

κοινωνικές ομάδες, θα ενισχύσει την οικονομία της περιφέρειας και θα

δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
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