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The purpose of this thesis is to present an integrated view on the issue of  Renewable Energy 
in our country. It analyzes the industry, the possibilities for development of entrepreneurship, the 
technology of renewable energy and the benefits from its use. The aim is to highlight renewable 
energy as technologies with high potential in future life and business with a special contribution to 
fight the major contemporary crises identified in economic, social and especially in environmental 
terms. Moreover highlights the need to further penetrate these technologies in our country. 
 
In detail: 

In chapter 1 we define the concept, the importance and size of energy 
 
In Chapter 2 an extended reference is made to the energy problem as well as the signing of the 
Kyotο Protocol 
 
In Chapter 3 we discuss the two main forms of RES that can be applied in our country as wind and 
solar energy. The history of both forms of energy technologies will be mentioned as well as their 
impacton the environment 
 
In chapter 4 we will try to analyze the energy sector in Greece and to explain the ever increasing 
needs for energy 

Chapter 5 will make extensive reference to the legislative framework related to RES and to the 
licensing process of connecting a 10 kw P / V system  

In chapter 6 we will analyze the concept of green jobs and will present the development potential of 
the industry. 

In Chapter 7 we present an example of P / B installation in a loft building in the area of Ekali 

Keywords:	Renewable	Energy,	 renewable	 energy,	 photovoltaic	 systems,	wind	 energy,	 solar	
energy,	 green	 energy,	 green	 development,	 environment,	 installation,	 RES	 legislative	
framework,	Greece	
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ	
 

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση μιας όσο το δυνατόν 
ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από το θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην   χώρα  μας.  
Αναλύεται ο κλάδος,  οι δυνατότητες  για  ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η τεχνολογία των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα οφέλη από τη χρήση της. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως τεχνολογίες με υψηλές προοπτικές στην μελλοντική 
επιχειρηματική ζωή και με ιδιαίτερη συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων σύγχρονων 
κρίσεων που εντοπίζονται σε οικονομικό, κοινωνικό και κυρίως σε περιβαλλοντικό επίπεδο. 
Επιπλέον αναδεικνύεται η ανάγκη να διεισδύσουν περισσότερο αυτές οι τεχνολογίες στην χώρα 
μας. 

Πιο αναλυτικά: 

 

Στο κεφάλαιο 1 καθορίζεται η  έννοια, η σημασία και τα μεγέθη της ενέργειας 

 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται εκτενής αναφορά στο ενεργειακό πρόβλημα καθώς επίσης και στην 
υπογραφή του πρωτόκολλο του Κιότο και όσα αυτό προβλέπει 

 

Στο κεφάλαιο 3 αναλύονται οι δύο κυριότερες μορφές Α.Π.Ε που βρίσκουν εφαρμογή στην χώρα 
μας η αιολική και η ηλιακή ενέργεια. Θα γίνει μια ιστορική διαδρομή στις δύο μορφές ενέργειας, 
θα αναφερθούν οι τεχνολογίες τους καθώς επίσης και οι επιπτώσεις αυτών στο περιβάλλον 

 

Στο κεφάλαιο 4 προσπαθούμε να αναλύσουμε τον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα και να 
εξηγήσουμε τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες του για ενέργεια. 

 

Στο κεφάλαιο 5 γίνεται εκτενής αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις Α.Π.Ε. και την 
αδειοδοτική διαδικασία σύνδεσης ενός Φ/Β συστήματος 10 kw 

 

Στο κεφάλαιο 6 αναλύεται την έννοια της πράσινης απασχόλησης και θα παρουσιάσουμε τις 
δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου 

 

Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται παράδειγμα Φ/Β εγκατάστασης σε δώμα κτηρίου στην περιοχή της 
Εκάλης 

 

Λέξεις	 Κλειδιά:	 Ανανεώσιμες	 Πηγές	 Ενέργειας,	 ΑΠΕ,	 φωτοβολταϊκά	 συστήματα,	 αιολική	
ενέργεια,	ηλιακή	ενέργεια,	πράσινη	ενέργεια,	Πράσινη	ανάπτυξη,	περιβάλλον,	εγκατάσταση,	
νομοθετικό	πλαίσιο	ΑΠΕ,	Ελλάδα	
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ	
 

Κατά την τελευταία δεκαετία ο κόσμος είχε μια μακρά περίοδο ανάπτυξης. Φυσικά η 
ανάπτυξη αυτή δεν ήταν προνόμιο των πολλών καθώς εκατομμύρια άνθρωποι  βρισκόταν και 
εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχιας. Ωστόσο ο “αναπτυγμένος’’ κόσμος 
που είχε την δυνατότητα να επωφεληθεί από την εν λόγω ανάπτυξη είχε αφοσιωθεί σ ένα έργο 
αλόγιστης κατανάλωσης και κακής διαχείρισης των  φυσικών πόρων, ειδικά εκείνων που 
απαιτούνται για την παραγωγή ενέργειας. «Ο πιο βρώμικος γίνεται και ο πιο πλούσιος» αυτή είναι 
εδώ και πολλά χρόνια η βασική αρχή  που διέπει όσους κινούνται στον ενεργειακό χώρο, 
πολιτικούς και επιχειρηματίες. Τα πράγματα όμως φαίνεται πως αρχίζουν να αλλάζουν τον 
τελευταίο καιρό καθώς δυο μεγάλες κρίσεις που ξεσπούν σε παγκόσμιο επίπεδο φαίνεται να 
φέρνουν καθοριστικές αλλαγές στον τομέα της ενέργειας.  

Η πρώτη κρίση φέρνει την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με μεγάλα περιβαλλοντικά 
προβλήματα. Η ενδεχόμενη αύξηση στην θερμοκρασία του πλανήτη πάνω από 5 Cο στη διάρκεια 
του αιώνα είναι το σοβαρότερο από αυτά και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά παρά μόνο 
με περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που  προκαλούν το πρόβλημα. Σήμερα το 
95% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στη χρήση συμβατικών καύσιμων (άνθρακας, 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο) από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειμένου να 
μειωθούν οι εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου οι κυβερνήσεις πλέον αναγκάζονται να 
προχωρήσουν σε συμφωνίες με στόχο την εφαρμογή μιας αυστηρότερης, συνολικής 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Το Μάρτιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να θέσει ως 
στόχο τη μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα έθεσε ως 
δεσμευτικό στόχο η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να ανέλθει έως το 2020 στο 20% 
του συνόλου της παραγωγής ενέργειας στην ΕΕ.  

Ο δεσμευτικός αυτός στόχος έως τώρα υποχρέωνε τις επιχειρήσεις στον κλάδο της 
ενέργειας, να πληρώνουν μέσω ενός συστήματος εμπορίας εκπομπών αέριων για την ρύπανση που 
προκαλούσαν. Έδινε όμως το δικαίωμα μέχρις ενός σημείου, για δωρεάν ρύπανση. Το πλαίσιο 
όμως από το 2013 θα γίνει ακόμη πιο αυστηρό καθώς ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής δεν θα 
παίρνει κανένα δικαίωμα δωρεάν και θα ισχύει ένα συστημα δημοπράτησης δικαιωμάτων 
εκπομπών. Συνεπώς το δεσμευτικό αυτό πλαίσιο οδηγεί την βιομηχανία της ενέργειας σε 
μονόδρομο ώστε να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και 
κοστίζουν, με ανανεώσιμες πήγες που δεν επιβαρύνουν καθόλου το περιβάλλον.  

Μια δεύτερη κινητήρια δύναμη για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών μπορεί να 
αποδειχτεί όσο και αν  φαίνεται απίθανο είναι  η οικονομική κρίση. Ακόμη και αν την εποχή αυτή 
τα κεφάλαια και η πίστωση περιορίζονται, η ανάγκη για εργασία είναι  μεγαλύτερη από ποτέ. Στην 
Ευρώπη το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να φτάσει στα τέλη του 2012 στο 9% από 7,5% που είναι 
σήμερα, ενώ στις ΗΠΑ στο 8% από 6,1% σήμερα. Οι επενδύσεις στην πράσινη τεχνολογία θα 
μεταφράζονταν σε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας ανακουφίζοντας την οικονομία και δίνοντας μια 
διέξοδο στο πρόβλημα.  

Ήδη αρκετές χώρες προωθούν την πράσινη τεχνολογία  ως λύση στα σοβαρά προβλήματα 
της απασχόλησης. (Ιδιαίτερη αναφορά για την Ελλάδα στα παρακάτω)  
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1ο	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	

«Η	ΕΝΝΟΙΑ,	Η	ΣΗΜΑΣΙΑ	ΚΑΙ	ΤΑ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΗΣ	ΕΝΕΡΓΙΑΣ»	
 

Η ενέργεια είναι  σε τέτοιο βαθμό συνυφασμένη με την καθημερινή μας ζωή που μόνο η 
έλλειψή της καθιστά πρόδηλη την αναγκαιότητά της. Το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
δεσμεύει, παράγει, καταναλώνει, μετατρέπει, αποθηκεύει και υποβαθμίζει τεράστια ποσά 
ενέργειας. Κάθε πολίτης των αναπτυγμένων κρατών καταναλώνει ημερησίως τόση ενέργεια όση 
παράγουν οι μύες 100 μεγαλόσωμων ανδρών ή 12 δυνατών αλόγων. 

Η ενέργεια εμφανίζεται με πολλές μορφές. Κίνηση, θερμότητα, ενέργεια χημικών δεσμών ή 
ηλεκτρισμός. Ακόμη και η μάζα είναι μια μορφή ενέργειας. Η ενέργεια μπορεί να προέρχεται από 
διαφορετικές πηγές όπως ο άνεμος, ο άνθρακας, η ξυλεία ή τα τρόφιμα. Όλες οι πηγές ενέργειας 
έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Η χρήση τους μας δίνει τη δυνατότητα να θέσουμε αντικείμενα 
σε κίνηση, να μεταβάλουμε θερμοκρασίες, να παράγουμε ήχο και εικόνα. Με άλλα λόγια, μας 
δίνεται η δυνατότητα να παράγουμε έργο.  

Ο κύκλος της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας ξεκινά από τις αρχικές μορφές 
ενέργειας όπως ο άνθρακας, το αργό πετρέλαιο, ο άνεμος, το ηλιακό φως ή το φυσικό αέριο. Αυτές 
οι μορφές χαρακτηρίζονται ως πρωτογενή ενέργεια και βεβαίως, ελάχιστα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές. Το επόμενο βήμα είναι η μετατροπή των πρωτογενών 
μορφών σε τελική ενέργεια όπως για παράδειγμα ηλεκτρισμός ή βενζίνη. Τέλος, κατάλληλος 
εξοπλισμός ή συσκευές όπως το αυτοκίνητο ή η τηλεόραση, μετατρέπουν την τελική ενέργεια σε 
χρήσιμη ενέργεια παρέχοντας ενεργειακές υπηρεσίες. Από την πρωτογενή έως την χρήσιμη 
ενέργεια, μεσολαβούν πολλά ενδιάμεσα στάδια ανάλογα με τη μορφή της ενέργειας. Εξόρυξη 
άνθρακα η πετρελαίου, μεταφορά με αγωγούς, χρήση δεξαμενόπλοιων, καύση σε μεγάλους 
θερμικούς σταθμούς, δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και πολλά άλλα. Όλη αυτή η 
πολυσύνθετη αλυσίδα είναι γνωστή ως ενεργειακό σύστημα. 

  Για να μπορούμε να γνωρίζουμε το ακριβές ποσό της ενέργειας που μετασχηματίζεται από 
μια μορφή σε κάποια άλλη ή του έργου που παράγεται, χρειαζόμαστε μονάδες μέτρησης της 
ενέργειας. 

Στο διεθνές σύστημα μετρικών μονάδων (S.I.), μονάδα μέτρησης της ενέργειας είναι το 1 
Joule (Τζάουλ) και είναι το έργο που παράγεται όταν δύναμη 1 Newton κινεί ένα αντικείμενο σε 
απόσταση 1 μέτρου. 

Για να εκτιμήσουμε το ρυθμό μεταβολής της ενέργειας ή το ρυθμό παραγωγής έργου μιας 
μηχανής, δηλαδή πόσο γρήγορα μια μηχανή κάνει ένα συγκεκριμένο έργο, χρησιμοποιούμε την 
ισχύ (P). 

Ισχύ ονομάζουμε το μέγεθος που μας δηλώνει πόσο γρήγορα μετασχηματίζεται (ή 
χρησιμοποιείται) η ενέργεια. Μεγάλη ισχύς σημαίνει ότι μια ορισσμένη με την καθημερινή μας ζωή 
που μόνο η έλλειψή της καθιστά πρόδηλη την αναγκαιότητά της. Το σύνολο των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων δεσμεύει, παράγει, καταναλώνει, μετατρέπει, αποθηκεύει και υποβαθμίζει 
τεράστια ποσά ενέργειας. Κάθε πολίτης των αναπτυγμένων κρατών καταναλώνει ημερησίως τόση 
ενέργεια όση παράγουν  
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1.1	 Ιστορική	Ανασκόπηση	των	Ενεργειακών	Εξελίξεων	
 

Η εξέλιξη της ανθρωπότητας είναι στενά συνδεδεμένη με τη χρήση  ενέργειας. Δεν είναι 
τυχαίο ότι οι ονομασίες των ιστορικών  περιόδων της ανθρωπότητας, λίθινη εποχή, εποχή του 
σιδήρου ή του χαλκού, προέκυψαν από τη δυνατότητα των ανθρώπων να διαχειρίζονται 
διαφορετικές μορφές ενέργειας. 

1.1.1 Αρχαίοι χρόνοι 

Πιθανότατα πριν από 500.000 χρόνια ο άνθρωπος έμαθε να 
χειρίζεται τη φωτιά, ενώ τη λίθινη εποχή, περίπου 30.000 
χρόνια πριν, ζωγραφιές σε σπήλαια αποδεικνύουν ότι ο 
άνθρωπος χρησιμοποιούσε τη φωτιά για μεγείρεμα αλλά 
και να θερμαίνει ή να φωτίζει τις σπηλιές όπου και 
κατοικούσε. 

Μεγάλη αλλαγή προέκυψε κατά την περίοδο όπου ο 
άνθρωπος άφησε τη νομαδική ζωή, οργανώθηκε στους 
πρώτους μόνιμους οικισμούς και ανάπτυξε την αγροτική 
καλλιέργεια. Όμως, αγροτική καλλιέργεια είναι στην πράξη 

η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε τροφή. 

Το 5000 π.Χ. στον Νείλο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η αιολική ενέργεια για την 
κίνηση των πλοίων, ενώ το 4000 π.Χ. μικροί νερόμυλοι στην Ελλάδα χρησίμευαν για την άλεση 
δημητριακών αλλά και για παροχή πόσιμου νερού σε οικισμούς. Όσον αφορά τον άνθρακα, η 
χρήση του αναφέρεται ήδη από το 3000 π.Χ. στην Κίνα ενώ σημαντική χρήση του για μεγείρεμα 
γινότανε το 100 μ.Χ. στην Αγγλία. 

Βεβαίως, σε όλη την αρχαϊκή περίοδο, την σημαντικότερη πηγή ενέργειας αποτελούσε η 
ανθρώπινη μυϊκή δύναμη καθώς και η χρήση ζώων. 

1.1.2 Μέχρι τον 17ο αιώνα 

Στα μέσα του 17ου αιώνα, ξεκίνησε εκτεταμένη εξόρυξη άνθρακα, ενώ το 1600 το εμπόριο 
άνθρακα με επίκεντρο την Αγγλία απέκτησε διεθνή διάσταση. Παρόλο που η εκτεταμένη χρήση 
άνθρακα στην Αγγλία πυροδότησε σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, η αναγκαιότητα 
χρήσης της ξυλείας για παραγωγή κώκ αλλά και για την κατασκευή πολεμικών πλοίων κατέστησε 
αδύνατη την αποσύνδεση της αγγλικής οικονομίας από τον άνθρακα. Η πρώτη ενεργειακή κρίση 
της παγκόσμιας ιστορίας ξεκίνησε το 1630 όταν το κώκ παραγόμενο από ξυλεία δεν επαρκούσε για 
να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών. Κώκ με βάση τον άνθρακα δεν μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί στην χύτευση σιδήρου επειδή η περιεκτικότητά του σε θείο και υγρασία είναι πολύ 
υψηλή. Την περίοδο αυτή, τεράστιες δασικές εκτάσεις στην βόρεια Ευρώπη και ιδιαίτερα στην 
Αγγλία, μετατράπηκαν σε κώκ προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες σε ενέργεια. 

1.1.3 18ος αιώνας - Η πρώτη ατμομηχανή 

Ο 18ος αιώνας σημαδεύτηκε από την ανακάλυψη της πρώτης ατμομηχανής από τον 
Thomas Newcomen, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την άντληση νερού από τα υπόγεια 
ορυχεία εξόρυξης άνθρακα. Το 1765, ο James Watt βελτιώνει σημαντικά την ατμομηχανή, 
δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης της όχι μόνον για άντληση νερού αλλά και για την κίνηση 
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μηχανών. Το 1799 ο ιταλός εφευρέτης Alessandro Volta, ανακαλύπτει την πρώτη μπαταρία, 
δίνοντας τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε αδιάλειπτο χρόνο. 

1.1.4 19ος αιώνας - Η βιομηχανική επανάσταση 

Στις αρχές του 19ου αιώνα οι χρησιμοποιούμενες ατμομηχανές είχαν τη 
δυνατότητα να παρέχουν την ισχύ 200 περίπου ανδρών. Αρκούσε όμως 
να εξοπλίσει τις βιομηχανίες παραγωγής αγαθών και να οδηγήσει την 
οικονομία της Β.Δ. Ευρώπης στη Βιομηχανική Επανάσταση. Για πρώτη 
φορά στην παγκόσμια ιστορία η ενέργεια μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
σε κάθε χώρο, κάθε ώρα και σε οποιαδήποτε ποσότητα. Παράλληλα, η 
χρήση της ατμομηχανής επεκτείνεται και στα μέσα μεταφοράς, το 1804 
στο σιδηρόδρομο και το 1807 στη ναυτιλία. Στα τέλη του 19ου αιώνα η 

ισχύς της ατμομηχανής ξεπερνούσε την ισχύ 6000 ανδρών. Το 1850 κατασκευάζεται το πρώτο 
υδροηλεκτρικό φράγμα παραγωγής ενέργειας ιδιοκτησίας του Thomas Alva Edison, παρέχοντας με 
ηλεκτρισμό τη Wall Street και τις εγκαταστάσεις της New York Times, ενώ το 1880 λειτουργεί η 
πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα. Η πρώτη εξόρυξη πετρελαίου 
λαμβάνει χώρα το 1859 στη Β.Αμερική αλλά εκείνη την εποχή η χρήση του ήτανε φοβερά 
περιορισμένη, μέχρι την ανακάλυψη της μηχανής καύσης. 

 

 

1.1.5 20ος αιώνας - Η μηχανή εσωτερικής καύσης 

Η ανακάλυψη των κοιτασμάτων πετρελαίου οδήγησε 
τον τεχνικό κόσμο του 20ου αιώνα στην ανάγκη 
εφεύρεσης συστημάτων ικανών να αξιοποιήσουν το 
καινούργιο καύσιμο. Αρχικά ο Γάλλος μηχανικός 
Etienne Lenoir και στη συνέχεια ο Γερμανός Nikolaus 
Agust Otto κατασκευάζουν τις πρώτες μηχανές 
εσωτερικής καύσης. Το 1885 ο Γερμανός μηχανικός 
Benz προσαρμόζει τη μηχανή του Otto σε αμάξωμα, 
τοποθετεί τρεις τροχούς και δημιουργεί το πρώτο 
αυτοκινούμενο όχημα. Τον επόμενο χρόνο ο Γερμανός 

μηχανικός Daimler κατασκευάζει το πρώτο τετράτροχο αυτοκίνητο με μηχανή εσωτερικής καύσης. 

Το 1942 ο Ιταλός φυσικός Enrico Fermi σχεδιάζει και θέτει σε λειτουργία τον πρώτο 
πυρηνικό αντιδραστήρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ το 1954 το πρώτο πυρηνικό 
εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τίθεται σε λειτουργία στην τέως ΕΣΣΔ. 

Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίζεται από τρομακτική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. 
Προβλήματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η εξάντληση των ενεργειακών πόρων δεν 
απασχολούσαν κανέναν. Τα πάντα όμως θα άλλαζαν σύντομα. 
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1.2	 Πηγές	Ενέργειας		
 

Ο συχνά χρησιμοποιούμενος όρος "Πηγές Ενέργειας" δεν ευσταθεί από επιστημονικής 
σκοπιάς διότι σύμφωνα με το νόμο διατήρησης της ενέργειας, η ενέργεια ούτε δημιουργείται αλλά 
ούτε και καταστρέφεται. Απλά αλλάζει μορφές. Γενικά όμως ο όρος Πηγές Ενέργειας περιγράφει 
τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας χρήσης. Οι πηγές ενέργειας ταξινομούνται γενικά σε δύο 
κατηγορίες: Μη ανανεώσιμες  και Ανανεώσιμες 

Η σημερινή παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας ανέρχεται σε 10 δις τόνους ισοδύναμου 
πετρελαίου με κυρίαρχες πηγές τα ορυκτά καύσιμα τα οποία καλύπτουν περισσότερο από το 80% 
της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Μη ανανεώσιμες 

Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίζονται οι πηγές οι οποίες δεν αναπληρώνονται 
ή αναπληρώνονται εξαιρετικά αργά για τα ανθρώπινα μέτρα από φυσικές διαδικασίες. Στις μη 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνονται κυρίως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό 
αέριο, γνωστά και ως ορυκτά καύσιμα. Βέβαια, η φύση δεν σταματά να δημιουργεί ούτε άνθρακα 
ούτε πετρέλαιο. Αν αναλογισθούμε όμως ότι η ανθρωπότητα καταναλώνει ημερησίως τόση 
ποσότητα ορυκτών καυσίμων όση μπορεί η φύση να δημιουργήσει σε χίλια περίπου χρόνια, 
αντιλαμβανόμαστε πλέον την έννοια της ανανεωσιμότητας. 

 

 

Σχήμα 1.1 
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 1.2.1.1    Γαιάνθρακες 

 

Ο όρος "γαιάνθρακες" χαρακτηρίζει τα οργανικά ιζήματα που προήλθαν από φυτικά υπολείμματα 
μέσω μιας σειράς διεργασιών ενανθράκωσης. Οι διεργασίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον 
εμπλουτισμό των φυτικών υπολειμμάτων σε άνθρακα. Η μετατροπή των φυτών σε τύρφη και η 
μετάβαση από την τύρφη (αρχικό στάδιο αναθράκωσης) στον ανθρακίτη (τελικό στάδιο 
ανανθράκωσης) είναι συνάρτηση της επίδρασης του χρόνου, της θερμοκρασίας και της πίεσης. Η 
μετατροπή της φυτικής ύλης σε άνθρακα ξεκίνησε πριν 400 περίπου εκατομμύρια χρόνια και 
βεβαίως συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι ειδικοί επιστήμονες εκτιμούν ότι απαιτείται στρώμα 2,5 
μέτρων φυτικής ύλης για τη δημιουργία άνθρακα στρώματος 30 εκατοστών. 

 

Σχήμα 1.2 

1.2.1.2    Κατηγορίες γαιανθράκων 

Η κατάταξη των γαιανθράκων καθορίζεται από την θερμογόνη δύναμή τους σε συνδυασμό 
με τη χημική ανάλυση της οργανικής ύλης. Γαιάνθρακες με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και 
χαμηλή περιεκτικότητα σε υδρογόνο και οξυγόνο χαρακτηρίζονται ως υψηλής ποιότητας ενώ με τη 
μείωση της περιεκτικότητας σε άνθρακα μειώνεται και η ποιότητα των γαιανθράκων. Ανάλογα με 
τον βαθμό ενανθράκωσης οι γαιάνθρακες διακρίνονται σε τύρφη, λιγνίτες, υποπισσούχοι 
γαιάνθρακες, πισσούχοι γαιάνθρακες και ανθρακίτης. 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

13 

 

 

Σχήμα 1.3 

 

Με την μετάβαση από την τύρφη στον ανθρακίτη αυξάνεται η θερμογόνος ικανότητα των ανράκων 
και βεβαίως η ποιότητά τους ως πηγή ενέργειας. 

Αποθέματα και παραγωγή γαιανθράκων 

Σχεδόν κάθε χώρα στον πλανήτη διαθέτει αποθέματα ανθράκων αλλά μόνο σε 70 χώρες η εξόρυξη 
άνθρακα αποτελεί εμπορική δραστηριότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά (2006) επίπεδα 
παραγωγής και κατανάλωσης, τα παγκόσμια αποθέματα άνθρακα επαρκούν για τα επόμενα 164 
χρόνια. Σε αντιδιαστολή, τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου επαρκούν για τα επόμενα 
41 και 67 χρόνια αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 1.1 
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Μεσοπρόθεσμα αναμένεται σημαντική αύξηση της κατανάλωσης άνθρακα στις αναπτυσσόμενες 
χώρες και ιδιαίτερα στην Κίνα και την Ινδία. Μέχρι το 2030, οι δύο αυτές χώρες θα καταναλώνουν 
τα 2/3 της παγκόσμιας αύξησης κατανάλωσης του άνθρακα 

 

1.2.1.3  Πετρέλαιο 

 

Το πετρέλαιο βρίσκεται στο υπέδαφος σε υγρή μορφή, μέσα σε κοιλότητες, σχηματίστηκε 
εκεί από ζωικούς και φυτικούς μικροοργανισμούς, κυρίως θαλάσσιους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν 
από τα θαλάσσια ρεύματα στο βάθος λεκανών, όπου και καταπλακώθηκαν λόγω επιχωματώσεων ή 
άλλων διαδικασιών. Εκεί, χωρίς την παρουσία αέρα, μετατράπηκαν σε πετρέλαιο κατά την 
διάρκεια χιλιάδων ετών. Η ενέργεια του πετρελαίου προέρχεται από την ενέργεια που είχαν 
συγκεντρώσει από τον ήλιο και την τροφή τους οι μικροοργανισμοί που το δημιούργησαν. Σήμερα 
αντλούμε το πετρέλαιο από τα υπόγεια κοιτάσματά του, ακόμα και αν αυτά βρίσκονται κάτω από 
τον πυθμένα της θάλασσας. Τα κύρια συστατικά του είναι αλκάνια (παραφίνες), κυκλοεξάνια 
(ναφθένια) και αρωματικοί υδρογονάνθρακες και σε μικρότερες ποσότητες οξυγονούχες, 
αζωτούχες και θειούχες ενώσεις. Το πετρέλαιο αποτελεί το σημαντικότερο ορυκτό για την 
παγκόσμια οικονομία, καθώς αποτελεί την κύρια πρωτογενή πηγή ενέργειας και την πρώτη ύλη 
από την οποία παράγεται ένας τεράστιος αριθμός προϊόντων (πλαστικά, φάρμακα, καλλυντικά, 
απορρυπαντικά, φιλμ. μαγνητοταινίες, εκρηκτικά κλπ.) 

 

Σχήμα 1.4 

Σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες (2006) 

Χώρα Mt % παραγωγής  

Σαουδική Αραβία  507 12,9 

Ρωσία 477 12,1 

ΗΠΑ 310 7,9 
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Ιράν 216 5,5 

Κίνα 184 4,7 

Μεξικό 183 4,6 

Καναδάς 151 3,8 

Βενεζουέλα 151 3,8 

Κουβέιτ 139 3,5 

Η.Αραβικά Εμιράτα  134 3,4 

 

 

1.2.1.4 Φυσικό αέριο 

Το φυσικό αέριο είναι μίγμα υδρογονανθράκων και αποτελείται κυρίως από 
μεθάνιο και σε πολύ μικρότερη αναλογία από αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο και 
πεντάνιο. Καθοριστικός παράγοντας για τη σύστασή του, αποτελεί η προέλευσή του 
και ιδιαίτερα εάν πρόκειται για αμιγώς κοίτασμα φυσικού αερίου ή προκύπτει από 
κοιτάσματα πετρελαίου. Η εμπορική αξιοποίησή του ξεκίνησε περίπου το 1810 ως 
καύσιμο σε λάμπες φωτισμού ενώ μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου 

κατασκευάστηκαν τα πρώτα δίκτυα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου. Στα προτερήματά 
του ως πηγή ενέργειας περιλαμβάνονται η δυνατότητα μεταφοράς του σε μεγάλες αποστάσεις μέσω 
αγωγών και βεβαίως η συγκριτικά φιλική προς το περιβάλλον καύση του.  

 

Σημαντικότερες χώρες παραγωγής φυσικού αερίου (2006) 

Producers Mm: World  

Χώρα Mm3 % παραγωγής  

Ρωσία 656.290 22,0 

ΗΠΑ 524.368 17,6 

Καναδάς 189.179 6,4 

Ιράν 98.123 3,3 

Νορβηγία 91.834 3,1 

Αλγερία 88.785 3,0 

Μ.Βρετανία 83.821 2,8 
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Ολλανδία 77.295 2,6 

Ινδονησία 72.096 2,4 

Τουρκμενιστάν 67.052 2,3 

ΠΗΓΗ ΙΕΑ 

 

1.2.2 Ανανεώσιμες 

Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν οριστεί οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες 
υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό περιβάλλον. Είναι η πρώτη μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε 
ο άνθρωπος πριν στραφεί έντονα στη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Οι ΑΠΕ πρακτικά είναι 
ανεξάντλητες, η χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον ενώ η αξιοποίησή τους περιορίζεται μόνον 
από την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδεκτών τεχνολογιών που θα έχουν σαν σκοπό 
την δέσμευση του δυναμικού τους. Το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών 
εμφανίσθηκε αρχικά μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1974 και παγιώθηκε μετά τη 
συνειδητοποίηση των παγκόσμιων σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων την τελευταία 
δεκαετία. Για πολλές χώρες, οι ΑΠΕ αποτελούν μια εγχώρια πηγή ενέργειας με ευνοϊκές 
προοπτικές συνεισφοράς στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης 
από το ακριβό εισαγόμενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού τους 
εφοδιασμού. Παράλληλα, συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς έχει 
πλέον διαπιστωθεί ότι ο ενεργειακός τομέας είναι ο κλάδος που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τη 
ρύπανση του περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μόνος δυνατός τρόπος που διαφαίνεται 
για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στο φιλόδοξο στόχο που έθεσε το 1992 στη 
συνδιάσκεψη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, να περιορίσει δηλαδή, μέχρι το έτος 
2000 τους ρύπους του διοξειδίου του άνθρακα στα επίπεδα του 1993, είναι να επιταχύνει την 
ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

Οι μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι: 

• Η αιολική ενέργεια γίνεται όλο και πιο δημοφιλής αφού το κόστος παραγωγής πέφτει ραγδαία - 
γεγονός που την καθιστά ολοένα πιο ανταγωνιστική έναντι της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά 
καύσιμα.  

• Η ηλιακή ενέργεια σήμερα είναι 90% φθηνότερη από ό,τι τη δεκαετία του 1970. Στα σπίτια που 
διαθέτουν ηλιακή οροφή μπορεί να παράγεται περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζονται 
ορισμένες ώρες της ημέρας, η οποία δυνητικά θα μπορούσε να μεταπωλείται στις τοπικές εταιρείες 
ηλεκτρισμού.  

• Η υδροηλεκτρική ενέργεια μπορεί να προέρχεται από σταθμούς παραγωγής υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, από τις παλίρροιες, ή από θαλάσσια κύματα.  

• Η γεωθερμική ενέργεια έχει να κάνει με τη χρήση της θερμότητας της Γης για την παραγωγή 
ενέργειας. Οι αντλίες γεωθερμικής ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν παντού.  

• Η  ενέργεια από βιομάζαείναι η ενέργεια που προέρχεται από οργανική ύλη.   Η ενέργεια που 
είναι για παράδειγμα αποθηκευμένη στα φυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 
ενέργειας με πολλές διαφορετικές μεθόδους, όπως η αποσύνθεση, η καύση ή η αεριοποίηση.  
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1.2.2.1 Τα κύρια πλεονεκτήματα των ΑΠΕ: 

 Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης 
από τους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους οι οποίοι με το πέρασμα του χρόνου 
εξαντλούνται...  

 Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής 
ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο.  

 Είναι γεωγραφικά διεσπαρμένες και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού 
συστήματος. Έτσι, δίνετε η δυνατότητα να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας τα συστήματα υποδομής ενώ παράλληλα 
μειώνονται οι απώλειες μεταφοράς ενέργειας.  

 Δίνουν τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης μορφής ενέργειας που είναι 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες του χρήστη (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα χαμηλών 
θερμοκρασιών έως αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή), επιτυγχάνοντας πιο 
ορθολογική χρησιμοποίηση των ενεργειακών πόρων.  

 Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο επιπλέον δεν επηρεάζεται από τις 
διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων.  

 Οι επενδύσεις των ΑΠΕ είναι εντάσεως εργασίας, δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας 
ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.  

 Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογόνηση 
υποβαθμισμένων, οικονομικά και κοινωνικά, περιοχών και πόλο για την τοπική ανάπτυξη, 
με την προώθηση επενδύσεων που στηρίζονται στη συμβολή των ΑΠΕ (π,χ. καλλιέργειες 
θερμοκηπίου με γεωθερμική ενέργεια).  

 Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίησή τους είναι γενικά 
αποδεκτή από το κοινό.  

 

1.2.2.2 Τα κύρια μειονεκτήματα των ΑΠΕ: 

Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα οι ΑΠΕ παρουσιάζουν και ορισμένα χαρακτηριστικά 
που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση και ταχεία ανάπτυξή τους: 

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

 Έχουν χαμηλή πυκνότητα ισχύος και ενέργειας και συνεπώς για μεγάλη παραγωγή 
απαιτούνται συχνά εκτεταμένες εγκαταστάσεις.  

 Παρουσιάζουν συχνά διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητά τους που μπορεί να είναι μεγάλης 
διάρκειας απαιτώντας την εφεδρεία άλλων ενεργειακών πηγών ή γενικά δαπανηρές 
μεθόδους αποθήκευσης.  

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

Οι σύγχρονες κοινωνίες καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για τη θέρμανση χώρων 
(κατοικιών και γραφείων), τα μέσα μεταφοράς, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για 
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τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων. Με την πρόοδο της οικονομίας και την αύξηση του 
βιοτικού επιπέδου, η ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται ολοένα. Στις μέρες μας, το μεγαλύτερο ποσοστό 
ενέργειας που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τις συμβατικές πηγές ενέργειας που είναι το 
πετρέλαιο η βενζίνη και ο άνθρακας. Πρόκειται για μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αργά η 
γρήγορα θα εξαντληθούν. Η παραγωγή και χρήση της ενέργειας που προέρχεται από αυτές τις 
πηγές δημιουργούν μια σειρά από περιβαλλοντικά προβλήματα με αιχμή τους, το γνωστό σε όλους 
μας, φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
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2Ο	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	

«ΤΟ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	&	ΤΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΤΟΥ	ΚΙΟΤΟ»	
 

2.1		 Η	κλιματική	αλλαγή	
 

Κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, δισεκατομμύρια τόνοι 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κυρίως από την καύση ορυκτών καύσιμων (πετρέλαιο, άνθρακας, 
φυσικό αέριο) καθώς και άλλων αερίων όπως το μεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου, 
απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αλλάζοντας τη σύσταση των αεριών που παρέμενε σταθερή 
για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Η ανατροπή αυτή αναμένεται να αλλάξει δραστικά το κλίμα τις 
ερχόμενες δεκαετίες. Το διοξείδιο του άνθρακα θεωρείται υπεύθυνο για το 50% της υπερθέρμανσης 
της ατμόσφαιρας. Σε λιγότερο από 2 αιώνες οι άνθρωποι αυξήσαμε κατά 25% την συνολική 
ποσότητα CO2 της ατμόσφαιρας. Κάθε χρόνο επιβαρύνουμε την ατμόσφαιρα με 6 δισεκατομμύρια 
τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι υπολογίζεται ότι η μέση θερμοκρασία της γης θα ανέβει τα 
επόμενα 100 χρόνια από 2 έως και 6 βαθμούς κελσίου. Οι συνέπειες της υπερθέρμανσης της γης 
δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες σε  όλα τα μήκη και πλάτη. Πρόσφατες έρευνες σε Αμερική 
και Ευρώπη δείχνουν ότι κάτω από τις συνθήκες αυτές προβληματικά κλιματολογικά φαινόμενα 
όπως οι ξηρασίες, οι πλημύρες, το el nino και άλλα, αναμένεται να εμφανίζονται πιο συχνά. Οι 
σίγουρες συνέπειες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης είναι 

1) η μείωση στα αποθέματα του νερού 

2) οι απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του πλανήτη 

3) Οι υψηλές θερμοκρασίες στη θερινή περίοδο 

4) η είσοδος των θαλάσσιων υδάτων στον παράκτιο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και η υποβάθμιση 
του. 

5) Οι σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμού και αγαθών. 

6) Η δραματική μείωση του αριθμού των ειδών. 

Η αλλαγή του κλίματος αμφισβητήθηκε στο παρελθόν και σε οποιεσδήποτε προσπάθειες για την 
έγκαιρη αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού αντέδρασαν λόμπι ισχυρών συμφερόντων. Πλέον 
όμως αυτή η πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη καθώς οι συνέπειες του φαινομένου του 
θερμοκηπίου είναι ήδη πραγματικότητα. Την τελευταία δεκαετία, εκδηλώθηκαν τρεις φορές 
περισσότερες φυσικές καταστροφές-κυρίως πλημμύρες και τυφώνες –στον κόσμο από ότι στην 
δεκαετία του 60, ενώ τετραπλασιάστηκε το κόστος των καταστροφών από παρόμοια φαινόμενα. 

Τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση λιγνίτη, 
λιθάνθρακα, πετρελαίου και άλλων ορυκτών καύσιμων, ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος της 
περιβαλλοντικής κρίσης προκαλώντας αλόγιστη ρύπανση στον αέρα, το έδαφος, το υπέδαφος, τον 
υδροφόρο ορίζοντα άλλα και την υγεία των πολιτών. Στην Ευρώπη οι πιο ρυπογόνοι σταθμοί 
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παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν στην Ελλάδα, την Γερμάνια, την Πολωνία και την 
Ισπανία. Συμφώνα με έκθεση της wwf, η ελληνική ΔΕΗ είναι η 5η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής 
λιγνίτη στον κόσμο, και οι πιο ρυπογόνοι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί στην Ευρώπη είναι αυτοί του 
Άγιου Δημητρίου και της Καρδίας στην Κοζάνη. Οι σταθμοί της ΔΕΗ εκλύουν κάθε χρόνο 43 
εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, πόσο που αποτελεί το 40% των 
συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της χώρας. 

2.2	 Το	Πρωτόκολλο	του	Κιότο		
	

Το Πρωτόκολλο του Κιότο προέκυψε από τη Σύμβαση-Πλαίσιο για τις Κλιματικές αλλαγές 
που είχε υπογραφεί στη ∆ιάσκεψη του Ρίο, τον Ιούνιο του 1992, από το σύνολο σχεδόν των κρατών 
(η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση αυτή, κάνοντάς την νόμο του Κράτους τον Απρίλιο του 1994). 
Στόχος της Σύμβασης είναι “η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου 
στην ατμόσφαιρα, σε επίπεδα τέτοια ώστε να προληφθούν επικίνδυνες επιπτώσεις στο κλίμα από 
τις ανθρώπινες δραστηριότητες”. Λίγα χρόνια μετά, και συγκεκριμένα το 1997, καθορίστηκε στα 
πλαίσια της Σύμβασης αυτής ένα σημαντικό νομικό εργαλείο για τον έλεγχο των εκπομπών, 
γνωστό και ως Πρωτόκολλο του Κιότο. Κεντρικός άξονας του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι οι 
νομικά κατοχυρωμένες δεσμεύσεις των βιομηχανικά αναπτυγμένων κρατών να μειώσουν τις 
εκπομπές έξι (6) αερίων του θερμοκηπίου την περίοδο 2008-2012, σε ποσοστό 5,2% σε σχέση με 
τα επίπεδα του 1990.  

Το Πρωτόκολλο προβλέπει τον εξής καταμερισμό ευθυνών ανά χώρα:                                

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.1 
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Για να γίνει το Πρωτόκολλο διεθνής δεσμευτικός νόμος, πρέπει να επικυρωθεί από ένα 
ορισμένο αριθμό χωρών. Παρά τη δεδηλωμένη πρόθεση των ΗΠΑ να μη συμμετέχουν στη διεθνή 
αυτή συμφωνία, πολλές χώρες έχουν ήδη επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο. Η Ελλάδα, μαζί 
με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση το επικύρωσε τον Μάιο του 2002. Για να αποκτήσει 
ουσιαστική ισχύ το Πρωτόκολλο απαιτείται πλέον μόνο η επικύρωσή του από τη Ρωσία, η οποία 
έχει κάθε λόγο να το πράξει, αφού αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη από την κίνηση 
αυτή.            

2.2.1 Ευέλικτοι μηχανισμού του πρωτοκόλλου  

Μία χώρα μπορεί να πετύχει τους στόχους που της ορίζει το Πρωτόκολλο είτε  μειώνοντας 
τις εκπομπές της, είτε, εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας παράλληλα και κάποιους από τους 
λεγόμενους “ευέλικτους μηχανισμούς” που διαθέτει το Πρωτόκολλο. Συνοπτικά, οι μηχανισμοί 
αυτοί είναι οι εξής τρεις:  

i.  Εμπορία εκπομπών  

Μία βιομηχανικά αναπτυγμένη χώρα που έχει μειώσει τις εκπομπές της πέραν των αρχικών 
στόχων που προβλέπει το Πρωτόκολλο, μπορεί να “πουλήσει” αυτή την επιπλέον μείωση σε άλλη 
χώρα που αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να πετύχει το στόχο της.  

 ii.  ∆ημιουργία ενός “Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης”  

Ο τελικός στόχος αυτού του μηχανισμού είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν 
καθαρές τεχνολογίες για να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ο Μηχανισμός 
Καθαρής Ανάπτυξης παρέχει κίνητρα έτσι ώστε οι βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες να 
χρηματοδοτήσουν προγράμματα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι, μια βιομηχανικά αναπτυγμένη χώρα, αντί να μειώσει τις δικές της 
εκπομπές, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών σε κάποια φτωχότερη χώρα όπου η 
μείωση αυτή είναι ευκολότερη και φθηνότερη.  

  iii.  Από κοινού υλοποίηση  

Παρεμφερές εργαλείο με τον Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης. Σε αντίθεση όμως μ’ αυτόν 
αφορά όχι τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά μόνο εκείνες που έχουν δεσμευτεί σε μειώσεις μέσω 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο (όπως π.χ. οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης).  

2.2.2 Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Πραγματικότητα  

Μέχρι τώρα το πλέον αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο για των περιορισμό των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ανάπτυξη των ΑΠΕ έχει πραγματοποιηθεί από την 
Ευρωπαϊκή ένωση. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια διεξοδική δέσμη μέτρων για την 
χάραξη μιας νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολίτικης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
κλιματικές αλλαγές και να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Η 
Επιτροπή έθεσε τρεις φιλόδοξους στόχους με χρονικό ορίζοντα το 2020 : 

 

1) Βελτίωση της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων κατά 20% 
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2) Αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην τελική 
κατανάλωση στο επίπεδο το 20%. 

3) Αύξηση του ποσοστού βιοκαυσίμων στις μεταφορές στο 10% .Σημειώνεται ότι ο 

στόχος για 20% διείσδυση των ΑΠΕ αφορά το σύνολο των ενεργειακών χρήσεων 

(ηλεκτρισμός , θερμότητα και μεταφορές). 

Tα κράτη μέλη παρακολουθούν τις οικείες εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου και 
υποβάλλουν σχετική έκθεση κάθε χρόνο. Αν μια έκθεση παρακολούθησης δείξει ότι ένα κράτος 
δεν τήρησε τις επιτρεπόμενες ποσότητες που καθορίζονται στην απόφαση για επιμερισμό της 
προσπάθειας, η κοινότητα μπορεί να κινήσει διαδικασίες για παράβαση κατά του υπόψη κράτους 
μέλους βάσει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να 
προσφεύγει στο Δικαστήριο κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Αυτό 
σημαίνει πως επιβάλλεται κάποιο χρηματικό πρόστιμο για κάθε μη συμμόρφωση των κρατών στις 
επιταγές της Επιτροπής. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής γεννούν για την Ελλάδα μια 
μεγάλη πρόκληση προκειμένου να εκπληρωθεί ο στόχος της Κοινοτικής Οδηγίας για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. Συμφώνα με αυτήν η Ελλάδα καλείται να αυξήσει τη συμβολή των ΑΠΕ 
στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο επίπεδο του 20,1% το 2010 
(συμπεριλαμβανομένης της συμβολής των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών). Ωστόσο ο στόχος 
αυτός είναι μάλλον πολύ υψηλός για τα Ελληνικά δεδομένα αφού οι γραφειοκρατικές και πολιτικές 
δυσκολίες δεν επιτρέπουν επιτάχυνση στους ρυθμούς επένδυσης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

2.2.3 Είναι αρκετό το πρωτόκολλο του Κιότο;  

Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών η διεθνής κοινότητα 
συμφώνησε στην μείωση των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου υπογράφοντας την σύμβαση 
πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή γνωστό ως το πρωτόκολλο του Κιότο. Η συμφωνία αυτή 
επικυρώθηκε πάνω από 100 χώρες στο Κιότο της Ιαπωνίας το 1997. Εκεί οι ανεπτυγμένες χώρες 
δεσμευτήκαν να μειώσουν συνολικά τις εκπομπές των 6 κύριων αερίων του θερμοκηπίου (διοξείδιο 
του άνθρακα CO2, μεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου και διάφορα βιομηχανικά φθοριούχα αέρια κατά 
5,2% με βάση τις εκπομπές του 1990 ως το 2012. Το πρωτόκολλο είναι ένα θετικό βήμα αλλά 
ατελές, για την σωτηρία του πλανήτη και για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, καθώς 
αποτελεί την πρώτη συμφωνία που έθεσε συγκεκριμένο στόχο μείωσης των αερίων του 
θερμοκηπίου και αναγνώρισε την κοινή αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη των διαφόρων χωρών. Ο 
κοινός στόχος είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 5,2%, αλλά η ευθύνη 
είναι διαφοροποιημένη με βάση τις ανάγκες ανάπτυξης τους και την ιστορική τους ευθύνη στη 
δημιουργία του φαινόμενου. Έτσι ενώ ο Καναδάς έχει στοχεύσει σε μείωση 6% των εκπομπών του, 
η Γερμανία σε μείωση κατά 21%. Η Ελλάδα διεκδίκησε και ‘πετυχε’ να της επιτραπεί η αύξηση 
κατά 25%!!  

Μαζί με το πρωτόκολλο του Κιότο γεννήθηκε μια σειρά πολύπλοκων εννοιών. Οι έννοιες 
αυτές ονομάζονται «ευέλικτοι μηχανισμοί» η πιο απλά παραθυράκια για την αποφυγή της 
πραγματικής μείωσης των εκπομπών. Οι ευέλικτοι αυτοί μηχανισμοί δίνουν το δικαίωμα στις 
ανεπτυγμένες χώρες να πωλούν και να αγοράζουν πιστώσεις μεταξύ τους. Δηλαδή όταν μια χώρα 
έχει καταφέρει να μειώσει σε μεγαλύτερο ποσοστό τα αέρια του θερμοκηπίου από αυτό για το 
οποίο δεσμεύτηκε, έχει τη δυνατότητα να εμπορευτεί την επιπλέον αυτή ποσότητα με κάποια χώρα 
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η οποία δεν κατάφερε να φτάσει στο στόχο της .Όπως φαίνεται τα περιθώρια που προσφέρει το 
πρωτόκολλο του Κιότο στην ανάπτυξη της αγοράς του άνθρακα το καθιστά ανεπαρκές για την 
προστασία του παγκόσμιου κλίματος. Όμως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αλλά και ορισμένες κυβερνήσεις πιέζουν για νέους πιο φιλόδοξους αλλά 
αναγκαίους στόχους, για σοβαρότερη προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αεριών του 
θερμοκηπίου. Το μέλλον των έργων φαίνεται πως βλάπτει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που δε 
θέλουν να δουν να πηγαίνουν χαμένα τα σχέδια που προσφέρουν σε όσους χρειάζονται τις 
πιστώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αλλά και έσοδα στα ταμεία τους.  

2.3	 Εξοικονόμηση	και	ορθολογική	χρήση	της	ενέργειας	
 

2.3.1 Εισαγωγή 

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ορθολογική χρήση της είναι ένα θέμα με μεγάλη σημασία 
για την οικονμία της χώρας,γιατι προσφέρει μια ενναλακτική στρατηγική κάλυψης των 
ενεργειακών αναγκών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Πρέπει να υπογραμμιστεί οτι η εξοικονόμηση αποτελεί στην ουσία μια νέα μορφή 
ενέργειας,χωρίς αμφιβολία την καθαρότερη και ηπιότερη μορφή ενέργειας.Η εγκυρότητα μιας 
τέτοιας πρότασης τεκμηριώνεται με μια απλη αλλά και στέρεη συλλογιστική:Αφού εξ ορισμού με 
την εξοικονόμηση επιτυγχάνεται το αυτό τελικό αποτέλεσμα με κατανάλωση μικρότερου ποσου 
ενέργειας ,αυτό συνεπάγεται,αντίστροφα οτι για το ίδιο ποσό ενεργειας η επέμβαση της 
εξοικονόμησης οδηγεί στην επίτευξη αυξημένου αποτέλεσματος. 

Αυτό το θετικό διαφορικό,η αύξηση του τελικού αποτέλεσματος που επιτυγχάνεταιμε την 
παρέμβαση της εξοικονόμησης δικαιολογεί και τον χαρακτηρισμό της ως νέα μορφή ενεργειας.Η 
αόρατη κατα κάποιο τρόπο,παρέμβαση της εξοικονόμησης ενέργειας μια παρέμβαση  που δεν 
διαταράσσει και δεν ρυπαίνει το συστημα του οποίου αυξάνει την ενεργειακή αποδοτικότητα 
αποτέλεί και το κυριότερο γνώρισμά της. Και όμως στο τομέα αυτό έχουμε κάνει ελάχιστα 
πράγματα όταν οι χώρες της Ε.Ε έχουν εφαρμόσει με επιτυχία από  το 1973,προγράμματα 
εξοικονόμησης ενέργειας,τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.Οι χώρες αυτες πέτυχαν 
να μειώσουν την Ειδική Κατανάλωση Ενέργειας μέχρι και 25%,ενω την ίδια περίοδο η ενεργειακή 
αποδοτικότητα χειροτέρευε κατά 10%. Επίσης οι Η.Π.Α βελτίωσαν την απόδοση του ενεργειακού 
τομέα κατά 1.1% ετήσια στην δεκαετία του 1970,ποσοστό που αυξήθηκε σε 2.8% ετήσια στο 
διάστημα1980-87. 

Στην Ελλάδα, οι μελέτες των περισσότερων κτιριακών και βιομηχανικών έργων,γίνονται 
ακόμα και σήμερα με την λογική της φθηνής και άφθονης ενεργειας.Το ίδιο συμβαίνει και με τις 
παραγωγικες διαδικασίες όπου απουσιάζει κάποιος ενεργειακός έλεγχος.Αποτέλεσμα των 
παραπάνω είναι η αύξηση των δαπανών και των ελλειμάτων,η μη ανταγωνιστικότητα των 
προιόντων μας και η προβληματικότητα. 

 

Στον τόπο μας υπάρχουν πολλά περιθώρια για εξοικονόμηση ενέργειας,έστω και με τισ 
σημέρινες τιμές του πετρελαίου.Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενεργειας στο διάστημα 1980-1987 
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παρουσίασε αύξηση κατά 3.8% ετησίως.Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε το 
1987 κατά 4.2% και το 1988 κατά 8%.Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάστηκε κατά το 1987 στην 
οικιακή χρήση με ποσοστό 9.4% έναντι του 1986.Ρυθμός υπερβολικά υψηλός,που οφείλεται εν 
μέρη στον εκσυγχρονισμό των οικιακών  συσκευών και στην έλλειψη εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας. 

Οι επιπτώσεις του ρυθμού αύξησης της ζήτητησης ηλεκτρικής ενέργειας το 1987 και το 
1988 στην κάλυψη μελλοντικών αναγκών είναι σοβαρές,γιατί αποτελούν βασική παράμετρο στον 
προγραμματισμό των νέων έργων παραγωγής και μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Μοναδικός ρεαλιστικός τρόπος αντίδρασή μας,έστω και τώρα είναι η άμεση ανάπτυξη και 
εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος Εξοικονόμησης Ενέργειας.Η επιτυχία στηρίζεται στην 
δημιουργία της αναγκαίας οργανωτικής υποδομής αλλά και σημαντικών επενδύσεων που βέβαια 
έμμεσα και μακροπρόθεσμα θα αποσβεστούν.Θα πρέπει δηλαδή να αναγνωρίσουμε το ετήσιο 
όφελος και αναμφισβήτητα το συναλλαγματικό όφελος.Είναι απαραίτητο επομένως να υπάρξει 
προώθηση του προγράμματος εξοικονόμησης σε όλους τους ενεργοβόρους κλάδους. 

Η προσφορά του προγράμματος είναι εξασφαλιδμένη αφού δεν χρειάζεται εισαγωγή 
δυσεύρετης τεχνογωσίας και υπάρχουν πολλοί επιστήμονες με γνώση και σχετική εμπειρία στον 
τομέα της εξοικονόμησης. 

2.3.2 Παρούσα κατάσταση 

2.3.2.1 Παγκόσμια  

Μετά την πρώτη ενεργειακή κρίση του 1973 πολλές χώρες κυρίως οι βιομηχανικές 
αναπτυγμένες άρχισαν να εφαρμόζουν προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας.Οι χώρες της Ε.Ε 
πέτυχαν μια εξοικονόμηση στον ειδικό συντελεστή εξοικονόμησης της ενεργειας της τάξης του 
20% κατα την περίοδο 1973-1982  και η Ιαπωνία κατα 30% αντίστοιχα.Οι χαμηλές τιμές και η 
μεγάλη προσφορά του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την μεγάλη επιτυχία των προγραμμάτων 
εξοικονόμησης,έχουν κάπως ατονήσει τις δραστηριότητες κάποιων χωρων σε θέματα 
εξοικονόμησης.Ετσι έχουμε την ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια  η οποία όμως μπορεί να 
αντισταθμιστεί απο τν αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού με νέο περισσότερο αποδοτικό. 

 

Στις Η.Π.Α και στην Μεγάλη Βρετανία εφαρμόζονται προγράμματα που περιλαμβάνουν τις 
παρακάτω δραστηριότητες: 

   - ενεργειακό έλεγχο σε σπίτια και σε μικρές επιχειρήσεις 

   - συμμετοχή των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε προγράμματα 
εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενεργειας. 

  - παροχή βοήθειας στην εκπαίδευση των ενεργειολόγων 

  - εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων στον ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων 

  -διδασκαλία εξοικονόμησης ενεργειας στα σχολεία 

  -παροχή συμβουλών στους αγοραστές οικιών για την ενεργειακή απόδοσή τους 
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Στην Ε.Ε οι δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας κατα κλάδο είναι οι εξής: 

Κτίρια: κύρια έμφαση δίνεται στους ενναλάκτες θερμότητας γιατί υπάρχει η δυνατότητα να 
παράγουν θερμότητα κατα 30-50% πιο αποδοτικά απο τα συμβατικά συστήματα και με μικρότερη 
μόλυνση 

Βιομηχανία: καλύπτει το 41% της ενεργειακής κάλυψης χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι 
πρώτες ύλες.Εμφαση δίνεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών θερμότητας-καύσης και στη βελτίωση 
των βιομηχανικών διεργασιών 

Μεταφορές: Καλύπτουν το 18% της πρωτογενούς ενέργειας και σχεδόν το 50% του 
πετρελαίου που καταναλώνεται.Προσπάθεια γίνεται για τον καλύτερο σχεδιασμό μηχανών 
εσωτερικής καύσης και για τον καλύτερο σχεδιασμό του ηλεκτρικού αυτοκινήτου με ανάπτυξη 
μπαταριών και τεχνολογίας ενεργειακών κυψελών με βαθμό απόδοσης γύρω στο 60% 

Ηλεκτρική ενέργεια: Το 28% της πρωτογενούς ενέργειας χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.Κύρια έμφαση δίνεται στην τεχνολογία των ενεργειακών κυψελών.Ηδη σερα 
λειτουργούν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην Ιαπωνία 4.5 ΜW  με βαθμό απόδοσης 40% και στις 
ΗΠΑ 11MW  του ίδιου τύπου 

2.3.2.2 Στην Ελλάδα 

Οι τιμές αγοράς των ενεργειακων πρώτων υλων δεν λειτουργούν ικανοποιητικά πάντοτε για 
να επιτευχθούν οι στόχοι μιας πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας.Γι αυτό χρειάζεται συνήθως 
κρατική παρέμβαση.Αυτο γινεται με θεσμοθέτηση κανονισμών ,υποχρεωτικών μέτρων για το 
σχεδιασμό,κατασκευή και λειτουργία του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια,καθώς και με την 
θέσπιση κινήτρων.Επίσης, πρέπει να γίνεται ενημέρωσει και εκπαίδευση των διαφόρων 
κατηγοριών καταναλωτών 
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3ο	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	

«Η	ΑΙΟΛΙΚΗ	ΚΑΙ	Η	ΗΛΙΑΚΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ»	

3.1	 Φωτοβολταϊκά	συστήματα	
 

Τα φωτοβολταϊκά είναι διατάξεις που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από την ηλιακή 
ακτινοβολία. Το ηλεκτρικό αυτό ρεύμα χρησιμοποιείται για να δώσει ενέργεια σε μια συσκευή ή 
για τη φόρτιση μπαταρίας. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται ευρέως σε μικροϋπολογιστές τσέπης 
που λειτουργούν χωρίς μπαταρία, απλώς με την έκθεσή τους στο φως. Τα φωτοβολταϊκά  
χρησιμοποιούνται συχνά σε συστοιχίες για την παραγωγή ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα. Σε τέτοια 
μορφή χρησιμοποιούνται για να δίνουν ενέργεια σε δορυφόρους, διαστημόπλοια, αλλά και σε 
απλούστερες εφαρμογές, όπως για την ενεργειοδότηση απομακρυσμένων τηλεφώνων εκτάκτου 
ανάγκης σε εθνικές οδούς, σε σπίτια κλπ. Σε πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει προγράμματα 
επιδότησης των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, τα οποία παράγουν ηλεκτρική ενέργεια που 
μεταπωλείται και εισάγεται στα δημόσια δίκτυα μεταφοράς. Τα προγράμματα αυτά έχουν στόχο τη 
διαφοροποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη σταδιακή απεξάρτησή της από το 
πετρέλαιο. 

 

3.1.1 Συλλογή του ηλιακού φωτός 

 
            Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σχεδιαστής μιας διάταξης είναι το που θα 
στερεωθούν οι βασικές μονάδες, αν θα στερεωθούν σε σταθερές θέσεις ή οι προσανατολισμοί τους 
θα ακολουθούν (ιχνηλατούν) την κίνηση του ηλίου.Στις περισσότερες διατάξεις οι βασικές μονάδες 
στερεώνονται σ’ ένα σταθερό κεκλιμένο επίπεδο με την πρόσοψη προς τον ισημερινό. Αυτό έχει 
την αρετή της απλότητας, δηλαδή κανένα κινούμενο τμήμα και χαμηλό κόστος. H άριστη γωνία 
κλίσης εξαρτάται κυρίως από το γεωγραφικό πλάτος, την αναλογία της διάχυτης ακτινοβολίας στην 
τοποθεσία και το είδος του φορτίου. Στερεώνοντας τη διάταξη πάνω σε σύστημα με δύο άξονες 
παρακολούθησης του Ηλίου, μπορεί να συλλεχθεί μέχρι 25% περισσότερη ηλιακή ενέργεια κατά τη 
διάρκεια ενός έτους, σε σύγκριση με την εγκατάσταση σταθερής κλίσης. Κάτι τέτοιο όμως αυξάνει 
την πολυπλοκότητα και έχει ως αποτέλεσμα μια χαμηλότερης αξιοπιστίας και υψηλότερου κόστους 
συντήρηση. Η μονού άξονα παρακολούθηση (ιχνηλάτηση) είναι λιγότερο σύνθετη αλλά 
παρουσιάζει μικρότερο κέρδος. Ο προσανατολισμός μπορεί να ρυθμίζεται χειροκίνητα, εκεί που η 
προσφορά εργασίας είναι διαθέσιμη, αυξάνοντας έτσι τις όποιες απολαβές. Έχει υπολογιστεί ότι σε 
κλίματα με ηλιοφάνεια μια διάταξη επίπεδης κινούμενης πλάκας που έχει κατάλληλη ρύθμιση ώστε 
να στρέφεται προς τον ήλιο δυο φορές την ημέρα και να παίρνει την κατάλληλη κρίση τέσσερις 
φορές το χρόνο, μπορεί να συλλέγει το 95% της ενέργειας, που συλλέγεται  με ένα σύστημα δυο 
αξόνων παρακολούθησης πλήρως αυτοματοποιημένο. 

Το σύστημα παρακολούθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα συστήματα, που λειτουργούν 
κάτω από συγκεντρωμένο ηλιακό φως. Η δομή αυτών των συστημάτων εκτείνεται από έναν απλό 
σχεδιασμό βασισμένο πάνω σε πλευρικούς ενισχυτικούς καθρέπτες μέχρι τα συγκεντρωτικά 
συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν υπερσύγχρονες οπτικές τεχνικές, για να αυξήσουν την είσοδο 
φωτός προς τα ηλιακά στοιχεία κατά μερικές τάξεις του μεγέθους. Αυτά τα συστήματα πρέπει να 
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προνοούν για ένα σημαντικό γεγονός, ότι δηλαδή συγκεντρώνοντας το ηλιακό φως ελαττώνουν το 
γωνιακό άνοιγμα των ακτίνων, που το σύστημα μπορεί να δεχθεί. Η παρακολούθηση γίνεται 
απαραίτητη από τη στιγμή που ο λόγος συγκέντρωσης υπερβαίνει το 10 περίπου και το σύστημα 
μπορεί να μετατρέψει μόνο την άμεση συνιστώσα της ηλιακής ακτινοβολίας.. 

 

3.1.2 Η εξέλιξη των Φωτοβολταϊκών  

 

Η πρώτη γνωριμία του ανθρώπου με το φωτοβολταϊκό φαινόμενο έγινε το 1839 όταν ο 
Γάλλος φυσικός Edmond Becquerel (1820 - 1891) ανακάλυψε το φωτοβολταϊκό φαινόμενο κατά 
την διάρκεια πειραμάτων του με μια ηλεκτρολυτική επαφή φτιαγμένη από δύο μεταλλικά 
ηλεκτρόδια.  

Το επόμενο σημαντικό βήμα έγινε το 1876 όταν οι Adams (1836 - 1915) και ο φοιτητής του 
Day παρατήρησαν ότι μια ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος παραγόταν από το σελήνιο (Se) όταν 
αυτό ήταν εκτεθειμένο στο φως. 

Το 1918 ο Πολωνός Czochralski (1885 - 1953) πρόσθεσε την μέθοδο παραγωγής ημιαγωγού 
μονοκρυσταλλικού πυριτίου (Si) με την σχετική έρευνα του και η οποία μάλιστα χρησιμοποιείται 
βελτιστοποιημένη ακόμα και σήμερα. 

Μια σημαντική ανακάλυψη έγινε επίσης το 1949 όταν οι Mott και Schottky ανέπτυξαν την 
θεωρία της διόδου σταθερής κατάστασης. Στο μεταξύ η κβαντική θεωρία είχε ξεδιπλωθεί. Ο 
δρόμος πλέον για τις πρώτες πρακτικές εφαρμογές είχε ανοίξει. 
Το πρώτο ηλιακό κελί ήταν γεγονός στα εργαστήρια της Bell το 1954 από τους Chapin, Fuller και 
Pearson. Η απόδοση του ήταν 6% εκμετάλλευση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. 
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Τέσσερα χρόνια μετά, το 1958 η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων προσαρτάται 
στον χώρο των διαστημικών εφαρμογών όταν τοποθετήθηκε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκο σύστημα 
στον δορυφόρο Vanguard I . Το σύστημα αυτό λειτούργησε επιτυχώς για 8 ολόκληρα χρόνια και 
ήταν ένα από τα πρώτα φωτοβολταϊκά συστήματα. 

  Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, τα φωτοβολταϊκά συστήματα άρχισαν να 
ενσωματώνονται σταδιακά σε διάφορες εφαρμογές και η τεχνολογία να βελτιώνεται συνεχώς. 

Σχήμα 3.1 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

29 

 

  Το 1962 η μεγαλύτερη ΦΒ εγκατάσταση στον κόσμο γίνεται στην Ιαπωνία από την Sharp, 
σε έναν φάρο. Η εγκατεστημμένη ισχύς του συστήματος είναι 242Wp. 

Τα φωτοβολταϊκά ξεκίνησαν λοιπόν να κάνουν την εμφάνιση τους αλλά λόγω του υψηλού 
κόστους παραγωγής η εφαρμογή τους ήταν δυνατή μόνο σε ειδικές περιπτώσεις αυτόνομων 
συστημάτων. Η έρευνα όμως προχωρούσε και η απόδοση των ΦΒ συνεχώς βελτιωνόταν. 
Κυριότερος πελάτης των φωτοβολταϊκών τις δεκαετίες που ακολούθησαν είναι η NASA. 

Οι υψηλές τιμές στα φωτοβολταικά ήταν ο σημαντικότερος λόγος που δεν υπήρχε 
περισσότερο ενθουσιώδης αποδοχή από την αγορά. Ενδεικτικά η τιμη των φωτοβολταϊκών ξεκινάει 
από τα 500$ ανά εγκατεστημμένο Watt το 1956, ενώ μετά από 14 χρόνια , το 1970 αγγίζει τα 
100$/Watt. To 1973 οι βελτιώσεις στις μεθόδους παραγωγής φέρνουν το κόστος των 
φωτοβολαϊκών στα 50$/Watt.  

Η πρώτη εγκατάσταση PV που φτάνει στα επίπεδα του 1MW (μεγαβατ) γίνεται στην 
Καλιφόρνια το 1980 από την ARCO Solar χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και σύστημα 
παρακολούθησης της τροχιάς του ηλίου 2 αξόνων (dual-axis trackers). 

Η εξέλιξη αρχίζει πλέον να γίνεται με ταχύτερους ρυθμούς. Το 1983 η παγκόσμια 
παραγωγή ΦΒ φτάνει τα 22MW και ο συνολικός τζίρος τα 250.000.000$.  

Το 1999 η εταιρία Spectrolab σε συνεργασία με το NREL αναπτύσσουν ένα φωτοβολταϊκό 
στοιχείο με απόδοση 32,3%!!!. Το στοιχείο αυτό είναι συνδυασμός τριών υλικών (στρώσεων) και 
ειδικό για εφαρμογές σε συγκεντρωτικά συστήματα CPV. Την ίδια χρονιά το ρεκόρ στην απόδοση 
των Thin Films φτάνει στο 18.8%. Η παραγωγή όλων των τεχνολογιών των ΦΒ πάνελ φτάνει 
συνολικά τα 200 MegaWatt. 

2004: Η πορεία πια είναι ασταμάτητη. Η μαζική είσοδος μεγάλων εταιρειών στον χώρο των 
ΦΒ φέρνει την μαζική παραγωγή και αυτή με την σειρά της την τιμή των διασυνδεδεμένων 
συστημάτων στα 6,5 ευρώ/Wp. Γερμανία και Ιαπωνία κυριαρχούν στην κατασκευή ΦΒ πάνελ και 
πλέον σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες αρχίζουν, με τον έναν (παραγωγή εξοπλισμού) ή τον άλλον 
τρόπο (κατασκευή ΦΒ εγκαταστάσεων), να υιοθετούν τις τεχνολογίες των φωτοβολταϊκών και να 
τις παγιώνουν στην συνείδηση των επενδυτών αλλά και των καταναλωτών ενέργειας. Η συνολική 
παραγωγή το 2004 έφτασε τα 1.200 MegaWatt ΦΒ στοιχείων ενώ ο τζίρος της ίδιας χρονιάς άγγιξε 
τα 6.500.000.000$. 

Σήμερα με οικονομίες μεγάλης κλίμακας έχουν επιτευχθεί μεγάλες αποδόσεις στα 
κρυσταλλικά κυρίως υλικά και αρκετές χώρες με πρωτοπόρες την Γερμανία και την Ιαπωνία έχουν 
ήδη επενδύσει τεράστια κονδύλια με σκοπό την ευρύτερη εκμετάλλευση της φωτοβολταϊκής 
τεχνολογίας. 

Ήδη βέβαια οι χώρες αυτές έχουν αρχίσει και απολαμβάνουν τους καρπούς της εξελιγμένης 
τεχνογνωσίας τους. 

Μπορούμε να πούμε πως οι ημερομηνίες σταθμοί στην εξέλιξη των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων είναι οι εξής: 

1839 Παρατήρηση του φωτοβολταϊκού φαινόμενου σε μεταλλικά ηλεκτρόδια Pt, Ag μέσα σε 
ηλεκτρολύτη 

1937 Κατασκευή φωτοβολταϊκού στοιχείου από PbS (Fischer & Godden) 

1939 Κατασκευή φωτοβολταϊκού στοιχείου από Se με απόδοση 1% 
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1941 Κατασκευή του πρώτου φωτοβολταϊκού στοιχείου από Si (Ohl) 

1954 Κατασκευή φωτοβολταϊκού στοιχείου από Si με σχηματισμό ένωσης p-n και με απόδοση 6% 

1956 Η πρώτη εμπορική παραγωγή ηλιακών στοιχείων από την εταιρεία Hoffmann. 

1958 Εκτόξευση του αμερικάνικου δορυφόρου Vanguard I ο οποίος έχει ως βοηθητική πηγή 
ενέργειας 6 στοιχεία Si. 

1958 Εκτόξευση σοβιετικού δορυφόρου με μοναδική πηγή ενέργειας τα φωτοβολταϊκά στοιχεία. 

1959 Κατασκευή φωτοβολταϊκού στοιχείου από CdS με απόδοση 5% 

1972 Κατασκευή ιώδους ηλιακού στοιχείου Si με απόδοση 14% (Lindmayer & Allison) 

1976 Κατασκευή φωτοβολταϊκού στοιχείου από άμορφο πυρίτιο (a-Si) με απόδοση 10% (Carlson 
& Wronski) 

1977 Κατασκευή ηλιακού στοιχείου από GaAs με απόδοση 16% (Kameth) 

1981 Πτήση πάνω από την Μάγχη του αεροπλάνου Solar Challenger εξοπλισμένου με 16.128 
φωτοβολταϊκά στοιχεία Si συνολικής  ισχύος 2,7kW 

1981 Η πρώτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος 100kWp στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη στην 
Ευρώπη. 

1983 Έναρξη λειτουργίας του πρώτου φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1MWp στην Βικτροβίλ. 

 

3.1.3 Φωτοβολταϊκή Διάταξη 

 
        Τα Φ/Β πλαίσια έχουν ως βασικό μέρος το ηλιακό στοιχείο (solar cell) που είναι ένας 
κατάλληλα επεξεργασμένος ημιαγωγός λεπτού πάχους σε επίπεδη επιφάνεια. Η πρόσπτωση 
ηλιακής ακτινοβολίας δημιουργεί ηλεκτρική τάση και με την κατάλληλη σύνδεση σε φορτίο 
παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. 
        Τα Φ/Β στοιχεία ομαδοποιούνται κατάλληλα και συγκροτούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ή 
γεννήτριες (module), τυπικής ισχύος από 20W έως 300W. Οι Φ/Β γεννήτριες συνδέονται 
ηλεκτρολογικά μεταξύ τους και δημιουργούνται οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες (arrays). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.2 
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3.1.4 Tεχνολογίες Φ/Β Στοιχείων 
 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες 
 

1.Κρυσταλλικού Πυριτίου 

• Μονοκρυσταλλικού πυριτίου, με ονομαστικές αποδόσεις πλαισίων 14,5% έως 21%, 
• Πολυκρυσταλλικού πυριτίου, με ονομαστικές αποδόσεις πλαισίων 13% έως 14,5%. 

 
2. Λεπτών Μεμβρανών 

• Άμορφο Πυριτίου, ονομαστικής απόδοσης ~7%. 
• Χαλκοπυριτών CIS / CIGS, ονομαστικής απόδοσης από 7% έως 11%. 
 

Το πυρίτιο (Si) είναι η βάση για το 90% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής Φ/Β. Η 
κυριαρχία αυτή οφείλεται αρχικά στην τεράστια παγκόσμια επιστημονική και τεχνική υποδομή για 
το υλικό αυτό από τη δεκαετία του '60. Μεγάλες κυβερνητικές και βιομηχανικές επενδύσεις έγιναν 
σε προγράμματα για τις χημικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες του Si, ώστε να δημιουργηθεί ο 
εξοπλισμός που απαιτείται στα βήματα της επεξεργασίας για την απόκτηση της απαραίτητης 
καθαρότητας και της κρυσταλλικής δομής του υλικού. 

Η γνώση που προέκυψε έτσι για το πυρίτιο, τα χαρακτηριστικά του και η αφθονία του στη 
γη, το κατέστησαν ικανό και συμφέρον μέσο για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. 
Εντούτοις, λόγω του ότι είναι εύθραυστο, το πυρίτιο απαιτεί τον σχηματισμό στοιχείων σχετικά 
μεγάλου πάχους. Αυτό σημαίνει ότι μερικά από τα ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται μετά την 
απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας πρέπει να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις για να ενταχθούν 
στην ροή του ρεύματος και να συνεισφέρουν στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Συνεπώς, το υλικό θα πρέπει 
να έχει υψηλή καθαρότητα και δομική τελειότητα, ώστε να αποτρέψει την επιστροφή των 
ηλεκτρονίων στις φυσικές τους θέσεις. Οι ατέλειες πρέπει να αποφευχθούν ώστε η ενέργεια του 
ηλεκτρονίου να μην μετατραπεί σε θερμότητα. Η παραγωγή θερμότητας, η οποία είναι επιθυμητή 
στα ηλιακά θερμικά πλαίσια, όπου αυτή η θερμότητα μεταφέρεται σε ένα ρευστό, είναι 
ανεπιθύμητη στα Φ/Β πλαίσια, όπου η ηλιακή ενέργεια θα πρέπει να μετατραπεί σε ηλεκτρική. 
Το πυρίτιο, ανάλογα με την επεξεργασία του, δίνει μονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά ή άμορφα 
υλικά, από τα οποία παράγονται τα Φ/Β στοιχεία. Τα λεπτά υλικά είναι ένας τρόπος να μειωθεί το 
κόστος των Φ/Β πλαισίων και να αυξηθεί η απόδοσή τους. Εκτός από τη χρήση μικρότερης 
ποσότητας υλικού, ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι ολόκληρα πλαίσια μπορούν να 
κατασκευαστούν παράλληλα με τη διαδικασία απόθεσης. Αυτό είναι συμφέρον οικονομικά, αλλά 
επίσης πολύ απαιτητικό τεχνικά, επειδή η επεξεργασία χωρίς ατέλειες αφορά μεγαλύτερη 
επιφάνεια. 

 
             Στα πλεονεκτήματα των λεπτών πλαισίων τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει να 
αντιπαρατεθεί η χαμηλότερη ως τώρα απόδοσή τους, η οποία περιορίζεται στο 5-10%, ανάλογα με 
το υλικό. Πάντως η τεχνολογία λεπτού στρώματος (thin film) είναι σε φάση ανάπτυξης, αφού με 
διάφορες μεθόδους επεξεργασίας και χρήση διαφορετικών υλικών αναμένεται αύξηση της 
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απόδοσης, σταθεροποίηση των χαρακτηριστικών τους και αύξηση της διείσδυσης στην αγορά. 
Σήμερα πάντως αποτελούν την πιο φθηνή επιλογή Φ/Β πλαισίων. 

Δομή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 
Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα αριθμό μερών ή υποσυστημάτων: 
• (α) Τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια με τη μηχανική υποστήριξη και πιθανόν ένα σύστημα 
παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς. 
• (β) Μπαταρίες (υποσύστημα αποθήκευσης). 
• (γ) Καθορισμό ισχύος και συσκευή ελέγχου που περιλαμβάνει φροντίδα για μέτρηση και 
παρατήρηση. 
• (δ) Εφεδρική γεννήτρια. Η επιλογή του πώς και ποια από αυτά τα στοιχεία ολοκληρώνονται μέσα 
στο σύστημα εξαρτάται από ποικίλες εκτιμήσεις. 

    Προβλήματα των Φ/Β συστημάτων  

• Αστοχία κατά την κατασκευή  

• Ανεπιθύμητες προσμίξεις  

• Καταστροφή κελιού λόγω υπερθέρμανσης  

• Καταστροφή πάνελ λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών  

• Μείωση απόδοσης λόγω σκίασης  

• Φυσική γήρανση 

 

 

3.2 Αιολικά	συστήματα	

3.2.1 Τι	είναι	η	αιολική	ενέργεια;	

 

Η αιολική ενέργεια είναι μια μορφής ενέργειας που δημιουργήται έμμεσα απο την ηλιακή 
ακτινοβολία.Η ανομοιόμορφη θέρμανση της γής  απο τον ήλιο προκαλεί την μετακίνηση μεγάλων 
μαζών αέρα απο τη μία περιοχή στην άλλη δημιουργεί  δηλαδή τους ανέμους.Ο άνεμος είναι 
δυνατό να περιστρέφει ανεμοτροχούς  να προωθεί ιστιοφόρα πλοία ή να κινεί αντικείμενα.Η πηγή 
αυτής της ενέργειας είναι πρακτικά ανεξάντλητη,ανανεούμενη συνεχως γι αυτό και ονομάζεται 
ανανεώσιμη.Εαν υπήρχε η δυνατότητα με την σημερινή τεχνολογία να καταστεί εκμετάλλευσιμο το 
αιολικό δυναμικό της γής,εκτιμάται οτι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε ένα χρόνο θα ήταν 
υπερδιπλάσια απο της ανάγκες της ανθρωπότητας στο ίδιο διάστημα. Δυστυχώς όμως μόνο ένα 
μέρος αυτής της ενέργειας είναι εκμετάλλευσιμο σήμερα. Εντούτοις υπολογίζεται πως στο 25% της 
επιφάνειας της γης επικρατούν άνεμοι μέσης ετήσιας ταχύτητας πάνω απο 5.1 μέτρα το 
δευτερόλεπτο σε ύψος πάνω απο 10 μέτρα.Κάτω απο αυτές τις συνθήκες το αιολικό δυναμικό 
θεωρείται εκμετάλλευσιμο και οι απαιτούμενες εγκατάστασεις μπορούν να καταστούν οικονομικά 
βιώσιμες. 
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3.2.2	Ιστορικά	στοιχεία	

Η ενέργεια του ανέμου χρησιμοποιήθηκε απο τον άνθρωπο απο την αρχαιότητα. Μάλιστα 
τόσο είχε εκτιμηθεί η σπουδαιότητα και η χρησιμότητα των ανέμων ώστε ο ίδιος ο Δίας κατά την 
ελληνική μυθολογία είχε ορίσει ειδικό διαχειριστή των ανέμων τον Αίολο ο οποίος τους κατηύθηνε 
απο την μυθική του νήσο,την Αιολία.Για πολλά χρόνια οι μετακινήσεις των πλοίων στηρίζονταν 
στόν άνεμο,ενώ η χρήση του ανεμόμυλου ως κινητήριας μηχανής κυρίως στον αγροτικό τομέα, 
εγκαταλείπεται μόλις στα μέσα του προηγούμενου αιώνα μας. Είναι η εποχή που εξαπλώνεται 
ραγδαία η χρήση των συμβατικών καυσίμων και ο ηλεκτρισμός φτάνει ως τα πιο απομακρυσμένα 
σημεία.Το ενδιαφέρον για την εκμετάλλευσή της ενέργειας του ανέμου κυρίως για την παραγωγή 
του ηλεκτρικού ρεύματος εκδηλώθηκε έντονα κατά τα μέσα της δεκαετίας του 70 και ήταν 
αποτέλεσμα της πετρελαίκης κρίση που είχε ξεσπάσει,Απο τότε μέχρι σήμερα υπάρχει μια συνεχως 
αυξανόμενη ταση για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των ανεμογενητριών. 

3.2.3	Τεχνολογία	Ανεμογγενητριών	

 

Τα σύγχρονα συστήματα εκμετάλλευσής της ηλεκτρικής ενέργειας της αιολικής ενέργειας 
αφορούν σχεδόν αποκλειστικά μηχανές που μετατρέπουν την ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική 
και ονομάζονται ανεμογενητριες.Υπάρχουν δύο βασικά είδη ανεμογενητριών: 

 Τις ανεμογεννήτριες με οριζόντιο άξονα,των οποίων ο δρομέας είναι τύπου έλικας και στις 
οποίες ο άξονας μπορεί να περιστρέφεται συνεχώς παράλληλα προς τον άνεμο και τις 
ανεμογεννήτριες με κατακόρυφο άξονα ο οποίος και παραμένει σταθερός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Σήμερα στην παγκόσμια αγορά έχουν επικρατήσει οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα. 

Οι συνιστώσες μιάς τυπικής ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα είναι: 

 Το δρομέα,με δύο ή τρία πτερύγια συνήθως πολύ σπάνια και με ένα ,τα οποία 
κατασκεύαζονται απο ενισχυμένο πολυαστέρα.Τα πτερύγια προσδένονται πάνω σε μία 

Σχήμα 3.3 Σχήμα 3.4



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

34 

 

πλήμνη,είτε σταθερά είτε με την δυνατότητα να περιστρέφονται γύρω απο το διαμήκη 
άξονά τους,,μεταβάλλοντας το βήμα της πτερυγωσης. 

 

 

 Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης,αποτελούμενο απο τον κύριο άξονα,τα εδρανά του 
και το κιβώτιο πολλαπλασιαστεί των δτοφών,το οποίο προσαρμόζει τξν ταχύτητα 
περιστροφής του δρομέα στη σύγχονη ταχύτητα της ηλεκτρογεννήτριας.Η ταχύτητα της 
περιστροφής παραμένει σταθερή κατα την κανονική λειτουρεία της μηχανής 

 Την ηλεκτρογεννήτρια,σύγχρονη ή επαγωγική,με 4 ή 6 πόλους η οποία συνδέεται με την 
έξοδο του κιβωτίου του πολλαπλασιασμού στροφών μέσω ενός ελαστικού ή υδραυλικού 
συνδέσμου. 

 Το σύστημα πέδης,το οποίο είναι ένα συνιθισμένο δισκόφρενο που τοποθετείται στον 
κύριο άξονα ή στον άξονα της ανεμογεννήτριας. 

 Το σύστημα προσανατολισμού,το οποίο αναγκάζει συνεχώς τον άξονα περιστροφής του 
δρομέα να είναι παράλληλα με την διεύθηνση του ανέμου. 

 Τον πύργο,επάνω στον οποίο εδράζεται όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση.Ο πύργος 
είναι συνήθως μεταλλικής κατασκευής,σωληνωτός ή δικτυωτός και σπανίως απο 
οπλισμένο σκυρίδεμα,ενώ το ύψος του είναι τέτοιο,ώστε ο δρομέας να δέχεται την 
αδιατάρακτη απο το έδαφος ροή του ανέμου. 

 Τον ηλεκτρικό πίνακα και τον πίνακα ελέγχου,οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στην βάση 
του πύργου.Το σύστημα ελέγχου ρυθμίζει όλες τις λειτουργίες της ανεμογεννήτριας. 

 

Η απόδοση μιας ανεμογεννήτριας εξαρτάται απο το αιολικό δυναμικό της περιοχής στην 
οποία εγκαθίστανται.Το δε μέγεθος είναι συνάρτηση των αναγκών που καλείται να εξυπηρετήσει. 

3.2.4	Η	ανάπτυξη	της	τεχνολογίας	

 

Στα μέσα του 2005 η μεγαλύτερη ανεμογεννήτρια είχε διάμετρο 126 μέτρα και 
εγκαταστημένη ισχύ 5 ΜW.Η τεχνολογία των ανεμογεννητριών στο διάστημα της τελευταίας 
εικοσαετίας σημείωσε πραγματικό άλμα,αφού η απόδοση των μηχανών απο τις αρχές του 1980 
μέχρι σήμερα έχουν σχεδόν υπερδιπλάσιαστεί ενώ η ισχύς τους έχει εκαντοπλασιαστεί.Απο τα 20-
60 kW και διάμετρο ρότορα γύρω στα 20 μέτρα έχουν αυξηθεί το 2005 σε 5000kW και διάμετρο 
άνω των 100 μέτρων. 

Ένας  άλλος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν είναι η διαθεσιμότητα των 
ανεμογεννητριών,δηλαδή το ποσοστό του χρόνου που αυτές είναι διαθέσιμες για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ετσι για παράδειγμα η διαθεσιμότητά των αιολικών πάρκων αυξήθηκε  απο 
το 60% το 1981 σε 95%  το 1986,Σήμερα οι περισσότερες εγκαταστάσεις λειτουργούν με 
διαθεσιμότητα πάνω απο το 98% ενώ οι συντελεστές απόδοσης φτάνουν και ξεπερνούν σε μερικές 
περιπτώσεις το 40% εξαρτώμενοι κυρίως απο τη θέση της εγκατάστασης τους. 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

35 

 

  

Εξάλλου το κόστος κατασκευής των ανεμογεννητριών έχει μειωθεί σημαντικά και μπορεί 
να θεωρηθεί ότι η αιολική ενέργεια διανύει την πρώτη περίοδο ωριμότητας καθώς είναι πλέον 
ανταγωνιστική των συμβατικών μορφών ενέργειας. Ενδεικτικα αναφέρεται ότι το κόστος 
ηλεκτροπαραγωγής απο ανεμογεννήτριες απο τα 0.80 Ευρώ/kWh  στις αρχές της δεκαετίας του 80 
έχει μειωθεί στα 0.04-0.05 Ε/kwh σε μέρη με δυνατούς ανέμους. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας 
και τις συνεχώς βελτιώσεις που επιτυγχάνονται στην απόδοση και την αξιοπιστία των 
ανεμογεννητριών εκτιμάται οτι το κόστος εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας μπορεί να μειωθεί 
στα 0.03Ε/kwh μέχρι το 2010. 

Οι τυπικές διαστάσεις μιας ανεμογεννήτριας 500kwh  είναι 40 μέτρα για την διάμετρο του 
δρομέα και 40-50 μέτρα για το ύψος του πύργου,ενω οι διαστάσεις μιας ανεμογεννήτριας ενός MW 
είναι  55  και 50-60 μέτρα αντίστοιχα .Σημειώνεται οτι ιδιαίτερο βάρος δίνεται σήμερα στην έρευνα 
και ανάπτυξη των ανεμογεννητριών μεταβλητών στροφών. 

Οι ανεμογεννήτριες αυτού του τύπου λειτουργούν σε μεταβλητές στροφές,επιτυγχάνουν 
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητά τους και μείωση της μηχανικής κοπώσεως των διαφόρων 
υποσυστημάτων τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και ο σχεδιασμός των διατάξεων 
ηλεκτρονικών ισχύος των ανεμογεννητριών αυτών,οι οποίοι τοποθετούνται στην έξοδο της 
ηλεκτρογεννήτριας και πρίν  το σημείο σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο. 

3.2.5	Επίδραση	αιολικής	ενέργειας	στο	περιβάλλον	

 

Σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αιολικής ενέργειας οι έρευνες απέδειξαν ότι 
είναι μια καθαρή και ασφαλής μορφή ενέργειας. Απόδειξη σε αυτό αποτελούν οι εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα οι οποίες δεν είναι άμεσες παρά μόνο έμμεσες. Ειδικότερα οι έμμεσες οφείλονται 
κυρίως στην κατανάλωση της ενέργειας που απαιτείται για την κατασκευή και την συναρμολόγηση 
μιας αιολικής μηχανής. Σχετικά με το κοινωνικό κόστος, ο αιολικός ηλεκτρισμός έχει πολύ χαμηλό 
εξωτερικό κοινωνικό κόστος και δεν απαιτούνται αποζημιώσεις και έξοδα αποκατάστασης κατά 
την διάλυση παλαιών μηχανών ή αιολικών πάρκων. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα τμήματα των 
αιολικών μηχανών είναι ανακυκλώσιμα. Όσον αφορά την χρήση γης τα αιολικά πάρκα έχουν το 
πλεονέκτημα ότι επιτρέπουν την διπλή χρήση γης. Το 99% της συνολικής επιφάνειας την οποία 
καλύπτει ένα αιολικό πάρκο μπορεί είτε να καλλιεργείται είτε να παραμείνει ένα ζωντανό φυσικό 
οικοσύστημα. Η αιολική ενέργεια είναι χαμηλής πυκνότητας και γιαυτό τον λόγο οι αιολικές 
μηχανές κατανέμονται σε μεγάλες εκτάσεις. Στις επιδράσεις που προκαλεί η αιολική ενέργεια στο 
χώρο,  αξίζει να αναφέρουμε ότι προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην κινούμενη σκιά η οποία 
προκαλείται κατά την περιστροφή του ρότορα, ειδικά όταν είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή 
χώρους εργασίας. Βέβαια το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την σωστή χωροταξική 
τοποθέτηση των μηχανών. Για τυχόν επίδραση που υπάρχει στα πτηνά μελέτες απέδειξαν ότι οι 
αιολικές μηχανές δεν επιδρούν απειλητικά στα πτηνά. Βέβαια προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε 
μηχανές οι οποίες τοποθετούνται σε παράκτιες περιοχές όπου μπορεί να ενοχλήσουν την ανάπτυξη 
και τις φωλιές ορισμένων πτηνών. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η αιολική ενέργεια δεν 
προκαλεί σοβαρές παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες δεδομένου ότι σκεδάζουν και ανακλούν την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.             
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3.2.5.1 Οπτικοαισθητική Επίδραση 

Είναι εν γένει παραδεκτό ότι οι αιολικές μηχανές προκαλούν περιορισμένες επιδράσεις στο 
περιβάλλον. Αυτό μάλιστα γίνεται σαφέστερο, όταν αναλογισθούμε τις επιδράσεις των αντίστοιχων 
θερμοηλεκτρικών ή πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στα οικοσυστήματα μιας περιοχής. 
Παρόλα αυτά σε μεμονωμένες περιπτώσεις αναφέρονται ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις των 
αιολικών μονάδων στο περιβάλλον. Σε αρκετά παραδείγματα καταγράφονται απόψεις των 
περιοίκων για αρνητική οπτικοαισθητική επίδραση,  η οποία είναι εντονότερη σε περιπτώσεις 
εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών μεγάλων διαστάσεων (άνω των 500kW, ύψος 50m, διάμετρος 
πτερωτής 35m) σε σχετικά κλειστές περιοχές. Αντίθετα η εγκατάσταση Α/Γ ή και ενός αιολικού 
πάρκου σε ανοιχτές εκτάσεις δε φαίνεται να επηρεάζει την οπτικοαισθητική της περιοχής 

Επειδή στο θέμα αυτό έχει δοθεί υπερβολική δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια, ενώ αρκετοί 
ερευνητές , πιστεύουν ότι λόγω της αισθητικής ενόχλησης ορισμένοι κάτοικοι ανακαλούν τα 
επιχειρήματα της ηχητικής και της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης, θα προσπαθήσουμε να 
συνοψίσουμε εν συντομία τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών. Πράγματι, η χρησιμοποίηση 
απλών σωληνωτών πύργων σε χρωματισμό που συμφωνεί με το περιβάλλον φαίνεται να 
παρουσιάζει καλύτερη οπτική αποδοχή από τη χρησιμοποίηση δικτυωτού πύργου. Παράλληλα, η 
επίτευξη οπτικής ομοιομορφίας έχει αποδειχθεί ότι δεν διαταράσσει ιδιαίτερα την αρμονία της 
περιοχής. 

3.2.5.2  Ηχητική Ρύπανση 

Το πρόβλημα του θορύβου αποτελεί ίσως τη μόνη αποδεδειγμένη  επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος από την ύπαρξη αιολικών μονάδων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πολλών μηχανών 
μεγάλων διαστάσεων. Βέβαια στο σημείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η εγκατάσταση 
αιολικών πάρκων γίνεται κυρίως σε απομονωμένες περιοχές, ενώ ο προσεκτικός σχεδιασμός των 
σύγχρονων μηχανών έχει περιορίσει στο ελάχιστο τόσο τον αεροδυναμικό όσο και κάθε άλλο 
ηλεκτρομηχανολογικό θόρυβο. 

Εν γένει ο μηχανικός θόρυβος προξενεί την μεγαλύτερη όχληση σε ανεμογεννήτριες μικρού 
ή μεσαίου μεγέθους (Νο 200kW), ενώ στις μεγαλύτερες μηχανές ο μηχανικός θόρυβος είναι 
σημαντικά μικρότερης έντασης από το συνολικά μετρούμενο θόρυβο (έως και 10dB). Οι κύριες 
πηγές μηχανικού θορύβου είναι το κιβώτιο μετάδοσης, η ηλεκτρογεννήτρια και τα έδρανα 
στήριξης. Η αντιμετώπιση του μηχανικού θορύβου γίνεται είτε στην πηγή είτε στη διαδρομή του. 

Ο μηχανικός θόρυβος στην πηγή μειώνεται είτε με επέμβαση στα στοιχεία που θορυβούν 
(π.χ. χρησιμοποιώντας οδοντωτούς τροχούς στο κιβώτιο μετάδοσης με πλάγια οδόντωση) είτε με 
εσωτερική ηχομονωτική επένδυση στο κέλυφος της Α/Γ. Αντίστοιχα, ο αεροδυναμικός θόρυβος 
πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά το στάδιο σχεδιασμού και κατασκευής της μηχανής, αποτελείται δε 
από το θόρυβο περιστροφής και το θόρυβο τύρβης. Ο θόρυβος περιστροφής περιλαμβάνει όλους 
τους θορύβους, οι οποίοι έχουν διακριτές συχνότητες και παράγονται σε πολλαπλάσιες αρμονικές 
της συχνότητας διέλευσης των πτερυγίων (δηλαδή γινόμενο αριθμού πτερυγίων επί την τιμή της 
γωνιακής ταχύτητας). Η στάθμη του θορύβου περιστροφής αυξάνεται με την διάμετρο, τη μείωση 
του αριθμού των πτερυγίων, τη μεγαλύτερη ταχύτητα των ακροπτερυγίων και την αεροδυναμική 
φόρτιση των πτερυγίων (αύξηση απορροφούμενης ισχύος).  
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Παράλληλα, ο θόρυβος τύρβης συνδέεται με το στροβιλισμό του χείλους εκφυγής των 
ακροπτερυγίων αλλά και με το γενικό πεδίο τύρβης πίσω από την πτερωτή. Για να μειωθεί ο 
θόρυβος τύρβης πρέπει να ελαττωθεί η ταχύτητα των ακροπτερυγίων, περιορίζοντας ταυτόχρονα 
την αποδιδόμενη αιολική ισχύ. 

Για την αντιμετώπιση του θορύβου, ιδιαίτερα τις ώρες κοινής ησυχίας, ορισμένοι 
κατασκευαστές παρέχουν στο χρήστη του αιολικού πάρκου την επιλογή της «νυχτερινής 
λειτουργίας» με μείωση των στροφών της πτερωτής αλλά και με παράλληλη μείωση της 
παραγόμενης ενέργειας. Επιπλέον, ο θόρυβος μιας ανεμογεννήτριας συχνά καλύπτεται από το 
γενικό επίπεδο θορύβου του περιβάλλοντος. Τυπικό παράδειγμα είναι ο αεροδυναμικός θόρυβος 
που παράγεται από την επίδραση του αέρα σε κτίρια και δέντρα, ήχους από πουλιά και ζώα, ήχους 
από ανθρώπινες δραστηριότητες, θορύβους από εργοστάσια, μέσα μεταφοράς κλπ .Οι προσπάθειες 
περιορισμού του θορύβου έχουν σαν στόχο τη μείωσή του κάτω από το όριο των 40dB τη νύχτα και 
κάτω από το όριο των 50dB την ημέρα. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι τελευταίες έρευνες έχουν δείξει 
ότι η μείωση του επιπέδου ηχητικής ισχύος κατά 1dB (Α) συνεπάγεται μείωση της ηχητικής 
όχλησης κατά 30%. Σημειώνεται δε ότι το ποσοστό μείωσης των ηχοεκπομπών, ώστε να 
βρίσκονται στα επιτρεπτά όρια, εξαρτάται ισχυρά και από την απόσταση ανεμογεννήτριας και 
παρατηρητή. Από στοιχεία των κατασκευαστών, που αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες 
περιβάλλοντος και για ταχύτητα ανέμου 8m/s παρατηρείται σημαντική μείωση του θορύβου για 
αποστάσεις από 50m (55dB) σε 400m (35 dB). Ολοκληρώνοντας, αναφέρουμε ότι η απόσταση μιας 
Α/Γ από τις πλησιέστερες κατοικίες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τετραπλάσια της διαμέτρου της 
πτερωτής και αν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα 400m.  

Οι προσπάθειες περιορισμού του θορύβου έχουν σαν στόχο τη μείωσή του κάτω από το 
όριο των 40dB τη νύχτα και κάτω από το όριο των 50dB την ημέρα. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι 
τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι η μείωση του επιπέδου ηχητικής ισχύος κατά 1dB (Α) 
συνεπάγεται μείωση της ηχητικής όχλησης κατά 30%.  

 3.2.5.3 Επίδραση στην Πανίδα 

Τα τελευταία χρόνια δόθηκε ιδιαίτερη δημοσιότητα στη πιθανή επίδραση των αιολικών 
μηχανών στη ζωή και στην ασφαλή διαβίωση των πουλιών. Μελέτες που έγιναν για το σκοπό αυτό  
τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ολλανδία κατέγραψαν ένα μικρό αριθμό νεκρών πτηνών στην 
περιοχή των αιολικών πάρκων . Σημαντικό μάλιστα ποσοστό των πτηνών αυτών βρέθηκε κοντά 
στο χώρο περίφραξης του οικοπέδου του αιολικού πάρκου. Ωστόσο αν και το πρόβλημα δεν 
θεωρείται τόσο σημαντικό δεδομένης και της περιβαλλοντικής καθαρότητας της αιολικής ενέργειας 
σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις, είναι δυνατόν να περιορισθούν οι 
οποιεσδήποτε επιδράσεις των αιολικών μηχανών στη ζωή των πτηνών της περιοχής, εφόσον 
αποφεύγονται προς εγκατάσταση αιολικών πάρκων περιοχές, οι οποίες αποτελούν νυχτερινά 
περάσματα αποδημητικών πουλιών. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η μείωση του πληθυσμού των 
πτηνών και παράλληλα εμποδίζεται η καταστροφή των πτερυγίων της μηχανής.Συνεπώς, από τα 
διαθέσιμα στοιχεία η επίδραση των Α/Γ στη ζωή των πτηνών έχει υπερτονισθεί εξαιτίας 
συγκεκριμένων και μεμονωμένων περιστατικών. Πράγματι, στην κατάμεστη από αιολικές μηχανές 
περιοχή του “Altamont Pass-Livermore” της Καλιφόρνια κατεγράφησαν 500 νεκρά πουλιά σε 
διάστημα 2 ετών (1992-94) σε μια περιοχή που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν περισσότερες 
από 7,300 Α/Γ. Το γεγονός αυτό σήμερα θεωρείται αναμενόμενο, δεδομένου ότι οι κατά την 
περίοδο 1980-85 εγκατασταθείσες ανεμογεννήτριες στηρίζονταν κατά πλειοψηφία σε δικτυωτούς 
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πύργους, ενώ έχει ουσιαστικά «κλείσει» το πέρασμα της περιοχής με ένα «φράγμα από μηχανές». 
Αντίστοιχα, αξιόλογος αριθμός πουλιών βρέθηκε  νεκρός στην περιοχή του αιολικού πάρκου της 
«Tarifa» στην Ισπανία, κοντά στη διώρυγα του Γιβραλτάρ. Ωστόσο η περιοχή αυτή αποτελεί 
σημαντικό πέρασμα αποδημητικών πουλιών, παράμετρος που έπρεπε να συνυπολογισθεί κατά το 
σχεδιασμό του αιολικού πάρκου. Συνοψίζοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι κάτω και από τις πλέον 
αυστηρές παραδοχές , ο μέγιστος αριθμός πτηνών που πιθανόν να θανατώνονται ετησίως από τη 
διαδικασία παραγωγής ενέργειας σε ένα αιολικό πάρκο είναι 6 - 7 πτηνά ανά μηχανή και έτος. Στην 
περίπτωση αυτή εκτιμάται ότι ο μέγιστος αριθμός θανάτων πτηνών στη Δανία (περίπου 4,000 α/γ 
εγκαταστημένες, που ικανοποιούν ετήσιες ηλεκτρικές ανάγκες 500,000 κατοίκων) δεν ξεπερνά τις 
25,000 όταν αντίστοιχες αναλύσεις ανεβάζουν τον αριθμό των πουλιών που χάνουν τη ζωή τους 
στους δρόμους της χώρας αυτής ετησίως στο 1.000.000. 

3.2.5.4 Ηλεκτρομαγνητική Επίδραση 

Η ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση δημιουργείται λόγω της ανάκλασης ή εκτροπής των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από τα περιστρεφόμενα πτερύγια του δρομέα. Μάλιστα κάποια 
στιγμή δόθηκε στις ΗΠΑ υπερβολική δημοσιότητα στο θέμα αυτό, αναφέροντας παρεμβολές των 
αιολικών πάρκων στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Όμως η αντικατάσταση των μεταλλικών πτερυγίων 
από πλαστικά μέρη έχει περιορίσει σημαντικά το πρόβλημα αυτό. Σε κάθε όμως περίπτωση καλό 
είναι να αποφεύγονται περιοχές με εγκατεστημένες τηλεπικοινωνιακές κεραίες και αναμεταδότες. 
Πράγματι, σύμφωνα με οδηγίες του Διεθνούς Γραφείου  Ενέργειας (ΙΕΑ) έχουν καθορισθεί οι 
βασικές παράμετροι των ανεμογεννητριών (διάμετρος, αριθμός και σχήμα πτερυγίων, ταχύτητα 
περιστροφής κλπ), και οι κύριες παράμετροι των εκπεμπόμενων σημάτων (θέσεις αναμεταδότη και 
δέκτη, συχνότητα σήματος, γωνία πόλωσης κλπ) ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν η 
οποιαδήποτε αλληλεπίδραση. Από αντίστοιχες μελέτες έχει προκύψει  ότι τα ξύλινα πτερύγια 
αντανακλούν λιγότερο τα ραδιοκύματα, από τα μεταλλικά ή τα ενισχυμένα με υαλονήματα 
πλαστικά πτερύγια, εμφανίζουν όμως μεγαλύτερη απορροφητικότητα των ηλεκτρομαγνητικών 
σημάτων. Επίσης οι σωληνωτοί πύργοι στήριξης αντανακλούν λιγότερο από τους αντίστοιχους 
πολυεδρικούς. Ειδικότερα στη χώρα μας το θέμα των παρεμβολών στις ραδιοτηλεπικοινωνίες έχει 
αντιμετωπισθεί και νομοθετικά, καθώς για την έκδοση άδειας εγκατάστασης από το ΥΠΑΝ 
απαιτείται είτε βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχίας ότι η αιολική εγκατάσταση απέχει τουλάχιστον 
1Km από αναμεταδότες της τηλεόρασης και πομπούς της τηλεφωνίας ή έγγραφη συναίνεση των 
οργανισμών αυτών για μικρότερες αποστάσεις. 

3.2.5.5  Περιορισμοί – Χρήση γης 

Οι αιολικές μηχανές εγκαθίσταται κατά κανόνα σε ανοικτές αγροτικές εκτάσεις και 
εκτιμάται  ότι καταλαμβάνουν σαφώς μικρότερη έκταση (0,1%) από την έκταση ενός 
ανθρακωρυχείου, το οποίο θα παράγει τον απαραίτητο λιγνίτη, δηλαδή το ενεργειακό ισοδύναμο 
της εικοσαετούς λειτουργίας ενός αιολικού πάρκου. Επιπλέον στα θέματα χρήσης γης υπάρχει μια 
σαφής τάση για περιορισμό της απαιτούμενης έκτασης είτε με την εγκατάσταση μεγαλύτερων και 
λιγότερων μηχανών είτε με την πυκνότερη διάταξη των ανεμογεννητριών, στα ιδρυόμενα αιολικά 
πάρκα. Κατά κανόνα σήμερα απαιτούνται περίπου 0,08 - 0,13km2/MW, οπότε και αναλογούν μόλις 
50m2 γης για κάθε 1m2 επιφάνειας πτερωτής. Επιπροσθέτως, από την προαναφερόμενη έκταση 
μόλις το 1% χρησιμοποιείται για την ανεμογεννήτρια, τη θεμελίωση του πύργου, το απαραίτητο 
οδικό δίκτυο και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις υποδομής, ενώ το υπόλοιπο παραδίδεται για 
αγροτικές καλλιέργειες και βοσκή. Τέλος, κατά τη φάση εγκατάστασης των μηχανών πρέπει να 
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δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί η εκχέρσωση της περιοχής και η πιθανή διάβρωση 
του εδάφους .Κατά τη φάση προεπιλογής των θέσεων εγκατάστασης μιας ανεμογεννήτριας ή ενός 
αιολικού πάρκου πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι τοπικοί νόμοι και οι κανονισμοί, που πιθανόν να 
εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση της γης, για την εγκατάσταση κυρίως μεγάλων ανεμοκινητήρων. 
Τέτοιοι νόμοι αναφέρονται είτε στην προστασία ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων, είτε στην 
προστασία του περιβάλλοντος με τη διατήρηση των τοπικών οικοσυστημάτων. 

3.2.5.6  Αλληλεπίδραση ανέμου 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προστεθεί ότι πρόσφατα ανακινήθηκε το θέμα των 
«δικαιωμάτων επί του ανέμου», που σχετίζεται με την ελάχιστη απόσταση μεταξύ διαδοχικών 
ανεμογεννητριών, έτσι ώστε να περιορίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ Α/Γ που βρίσκονται σχετικά 
κοντά η μια στην άλλη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργία εμποδίων στη 
ροή του αέρα προκαλεί σημαντικές καθ’ ύψος διαταραχές του πεδίου, που φθάνουν έως το 
δεκαπλάσιο του ύψους του εμποδίου. Ένα άλλο θέμα που στο μέλλον θα απασχολήσει τους 
ιδιοκτήτες αιολικών πάρκων είναι η δημιουργία εμποδίων στη ροή του ανέμου (π.χ. αλλαγές 
τοπογραφίας, ανάπτυξη δασών, κατασκευή οικοδομικών συγκροτημάτων), οπότε και θα 
επηρεασθεί σημαντικά η ενεργειακή παραγωγή των κατάντη μηχανών.   

Στη χώρα μας η ισχύουσα νομοθεσία καθορίζει την ελάχιστη απόσταση του πλησιέστερου 
κινητού σημείου της πτερωτής από τα όρια γειτονικών οικοπέδων, από παρακείμενο δρόμο ή 
κοινόχρηστο χώρο αλλά και από τυχόν υπάρχοντα κτίσματα και οικοδομές, σαν ένα πολλαπλάσιο 
της διαμέτρου του δρομέα της μηχανής. Τέλος, απόσταση ίση με επτά διαμέτρους της μεγαλύτερης 
μηχανής, είναι η ελάχιστη επιτρεπτή μεταξύ δύο γειτονικών ανεμογεννητριών 

3.2.6 Προοπτικές	για	τα	φωτοβολταϊκά	–	αιολικά	συστήματα	στην	Ελλάδα	

 
           Η χώρα μας διαθέτει εξαιρετικά πλούσιο αιολικό δυναμικό. Η αιολική ενέργεια μπορεί να 
γίνει σημαντικός μοχλός ανάπτυξης. Απο τις πλέον πρόσφορες περιοχές για εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών είναι οι παράλιες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και κυρίως τα νησιά του 
Αιγαίου στα οπόια πνέουν ισχυροί άνεμοι πολλές φορές εντάσεως 8 και 9 μποφόρ.Οι πρώτες 
δραστηριότητες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα άρχισαν το 1975,με την 
πραγματοποίηση απο τη ΔΕΗ μετρήσεων των ανεμολογικών στοιχείων σε πολλές περιοχές της 
χώρας. Η κίνηση αυτή είναι ενδειδειγμένη δεδομένου ότι η ύπαρξη καλών ανεμολογικών στοιχείων 
για μια σειρά πιθανών περιοχών εγκατάστασης,είναι βασικός παράγοντας για την ορθή επιλογή της 
θέσης των αιολικών πάρκων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αποτελέσματα μετρήσεων 
της ΔΕΗ,που αφορούν το αιολικό δυναμικό σε διάφορες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας. Απο τα 
στοιχεία προκύπτει πως η χώρα μας διαθέτει ορισμένες απο τις καλύτερες παγκοσμίως θέσεις για 
εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου. 
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Τοποθεσία Μέση ταχύτητα(m/s) Περίοδος Μετρήσεων 

Ανδρος 9.7 

 

81-90 

 

Τήνος 9.5 

 

87-90 

Σύρος 8.1 

 

88-90 

Κρήτη 8.1 

 

81-83 

Λέσβος 8.7 

 

87-90 

Σάμος 10.4 

 

86-90 

Εύβοια 9.2 

 

89-90 

Σαμοθράκη 6.6 

 

86-89 

 

Στην συνέχεια απο το 1982 οπότε εγκαταστήθηκε απο τη ΔΕΗ το πρώτο αιολικό πάρκο 
στην Κύθνο,μέχρι το τέλος του 2004 έχουν κατασκευαστεί στη χώρα εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας απο τον άνεμο συνολικής 465 MW  απο τα οποία το μεγαλύτερο μέρος 
ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές. 
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4Ο	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	

«Η	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ»	
 

     Ο ελληνικός ενεργειακός τομέας χαρακτηρίζεται από μια ολοένα και λιγότερο αποδοτική 
κατανάλωση κυρίως στους τομείς των μεταφορών και του τριτογενούς- οικιακού τομέα, και από 
μια ανεπάρκεια της εσωτερικής παραγωγής να ικανοποιήσει τις ενεργειακές ανάγκες και κατά 
συνέπεια από μια εξωτερική εξάρτηση αυξημένη και δαπανηρή για την οικονομία της χώρας.  

4.1		Συνολική	Επισκόπηση		
 

Ο λιγνίτης είναι η κύρια εγχώρια πηγή ενέργειας και χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά 
για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Τα 4/5 (85,7%) της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας 
καλύπτονται από ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο και λιγνίτης). Το φυσικό αέριο εισήχθη για πρώτη 
φορά το 1996 και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών, 
άρχισαν να αποτελούν αξιοσημείωτη πηγή για την παραγωγή ενέργειας από τα τέλη της δεκαετίας 
του '90. Η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας είναι πολύ μεγαλύτερη από το κοινοτικό μέσο όρο και 
αγγίζει το 72% το 2006, εξαιτίας κυρίως των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

4.1.1	Η	Ελλάδα:	Μια	οικονομία	που	γίνεται	όλο	και	πιο	λαίμαργη	

 

Η εξέλιξη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα έχει ενδιαφέρον να 
παρακολουθηθεί και να αναλυθεί κυρίως μέσα από τα αντίστοιχα μερίδια του οικιακού τομέα και 
των μεταφορών, τα οποία είναι και τα σημαντικότερα.  

α) Η τελική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε κατά 50% στη διάρκεια της περιόδου 1990-
2006 αντικατοπτρίζοντας την καλή οικονομική κατάσταση της χώρας κατά την περίοδο αυτή. Από 
το 1995, η ελληνική οικονομία σημειώνει μια αξιόλογη βελτίωση των  διαφόρων δεικτών 
οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι από το 1995 έως το 2006, η μέση  ανάπτυξη του ΑΕΠ ήταν περίπου 
3,9% το χρόνο (βλ. Πίνακα 1.1).  

 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1995-
2006 

Α.E.Π 2.4% 3.6% 3.4% 3.4% 4.5% 4.2% 3.4% 5.6% 4.9% 2.9% 4.5% 3.9% 
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Το 2006 η Συνολική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας στην Ελλάδα έφτασε τα 31,5 Mtoe. 
Πρόκειται για αύξηση κατά 40% περίπου από τα επίπεδα του 1990 όταν η ακαθάριστη εγχώρια 
κατανάλωση ήταν 22,3 Mtoe ενώ κατά τα έτη 1995-2006, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης ήταν 
2,7%.  

Αν και η τελική κατανάλωση ενέργειας έμεινε σταθερή την περίοδο 1990-1994 ανερχόμενη 
στα 15 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου (μόνη εξαίρεση αποτελούν οι μη ενεργειακές 
χρήσεις), από το 1995 και μετά άρχισε να αυξάνεται. Το 1996, έκανε ένα άλμα της τάξης του 6,5% 
με αντίστοιχη αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης της τάξεως του 2,4%. Το 2006, η τελική 
κατανάλωση ενέργειας ήταν 21,45 Mtoe (Σχήμα 1.1). Είναι φανερό ότι δεν έχει ακόμα 
πραγματοποιηθεί αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την αύξηση της ενεργειακής 
ζήτησης.  

     Αντίστοιχα, αναλύοντας την τελική κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιμο, διαπιστώνεται ότι 
τα προϊόντα πετρελαίου παίρνουν την μερίδα του λέοντος  καλύπτοντας τα 2/3 (68,5%) της 
ζήτησης ενώ ο ηλεκτρισμός ανέρχεται σε άνω του 1/5  (21%) της τελικής κατανάλωσης. Τα στερεά 
καύσιμα (1,87%), οι ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) (5%) και το φυσικό αέριο (3,2%) 

καλύπτουν μόνο μικρά ποσοστά κατανάλωσης ενέργειας. 

 

  Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς από το 1990. Ο 
τριτογενής τομέας ήταν το 2006 ο μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 
με 17,7 TWh ετήσια κατανάλωση. Πρόκειται για ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 216% σε σχέση 
με τα επίπεδα του 1990.  

Η βιομηχανία η οποία ήταν ο μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας το 1990 με 
κατανάλωση 12,1 TWh, το 2006 έπεσε στην 3η θέση με κατανάλωση 14,1 TWh και ποσοστό 

Πίνακας 4.1 
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αύξησης 14% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ο οικιακός τομέας σημείωσε κατανάλωση της 
τάξης των 17,6 TWh το 2006, σε σύγκριση με 9,1 TWh το 1990, παρουσιάζοντας 93% συνολική 
αύξηση και έχει πλέον μεγαλύτερη κατανάλωση από το βιομηχανικό τομέα . 

β) Οι τομείς ενεργειακής κατανάλωσης  

Το σύνολο του τριτογενούς, οικιακού, δημόσιου και αγροτικού τομέα κατανάλωσε το 2006 
το 46% της ενέργειας ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του 1990 ήταν 40%. Η βιομηχανία παρουσιάζει 
μια σταθερή κατανάλωση τα τελευταία χρόνια, η οποία το 2006 ήταν 4,2 Mtoe σημειώοντας 

αύξηση κατά 0,2 Mtoe ή 5% σε σχέση με το 1990. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας στην 
Ελλάδα είναι μεσαίου επιπέδου, συγκριτικά πάντα με τις παγκόσμιες τιμές.  

 

Η εξέλιξη των μεριδίων αγοράς των τομέων κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι 
χαρακτηριστική για μια οικονομία σε μετά-βιομηχανική εξέλιξη πού προσανατολίζεται προς μια 
οικονομία υπηρεσιών όπου η βιομηχανία μειώνεται αισθητά και ο οικιακός με τον τριτογενή τομέα 
αναπτύσσουν σταδιακά τα δικά τους αντίστοιχα μερίδια. Ο τριτογενής τομέας μέσα σε 15 χρόνια 
υπερδιπλασιάστηκε ανερχόμενος από το 4,4% στο 9,7%. Η συνεισφορά των τομέων αυτών στο 
ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) επιβεβαιώνει αυτή την αύξηση, ενώ αντίστοιχα ο τουρισμός 
αποτελεί την κυριότερη επικερδή δραστηριότητα της χώρας .  

4.1.1.1 Μεταφορές  

Η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών αποτελεί το 39,6% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας το 2006 και αντιστοιχεί σε 8,5 Mtoe. Η ενεργειακή κατανάλωση στον 
τομέα των μεταφορών συνεχίζει να αυξάνεται (+46% σε σχέση με το 1990) σε απόλυτες τιμές, 
αλλά σαν σχετικό ποσοστό η τελική κατανάλωση έμεινε στάσιμη εξαιτίας της αύξησης του 
οικιακού και του τριτογενούς τομέα.  

 

 

Πίνακας 4.2 
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4.1.1.2  Βιομηχανία  

Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία παρουσίασε εντατικό εκσυγχρονισμό. To 2006 η 
κατανάλωση της βιομηχανίας ήταν 4,2 Mtoe παραμένοντας περίπου στα επίπεδα του 1990. Κατά 
συνέπεια, το μερίδιο της βιομηχανίας στην τελική κατανάλωση έχει μειωθεί περίπου κατά 7%. 

4.1.1.3   Οικιακός Τομέας  

Το 2006 τα νοικοκυριά κατανάλωσαν 5,5 Mtoe ενώ είχαν καταναλώσει 3 Mtoe το 1990 . Η 
αύξηση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά είναι 83% μεταξύ 1990 και 2006 και η 
αύξηση του μεριδίου των νοικοκυριών στην τελική κατανάλωση το 2006 είναι 4,6% σε σχέση με τα 
επίπεδα του 1990.   

4.1.1.4    Τριτογενής Τομέας  

Ο τριτογενής τομέας παρουσίασε το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης κατανάλωσης ενέργειας 
μεταξύ 1990-2006  αγγίζοντας τα 2 Mtoe το 2006, ήτοι τριπλασιασμό της κατανάλωσης σε σχέση 
με τα επίπεδα του 1990 και μέσο ρυθμό αύξησης 7,2% το χρόνο. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο του 
τριτογενούς τομέα ήταν περίπου 9,7% το 2006, σε σχέση με το 4,4% που ήταν το 1990.  

4.1.1.5    Αγροτικός Τομέας  

Η κατανάλωση του αγροτικού τομέα ήταν 1,1 Mtoe το 2006 παραμένοντας στα επίπεδα του 
1990 ενώ το μερίδιό του έχει μειωθεί κατά 1,5%. 

4.1.2	Ανανεώσιμες	Πηγές	Ενέργειας	:	Δύσκολο	Ξεκίνημα		

  

Η συνεισφορά των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο, ήταν της τάξης του 5,3% το 2006, 
σε επίπεδο συνολικής διάθεσης πρωτογενούς ενέργειας στη χώρα και της τάξης του 18%, σε 
επίπεδο εγχώριας παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας. Η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από 
ΑΠΕ το 2006 ήταν 1,8 Mtoe, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν 1,2 Mtoe. Εξ αυτών, 702 
ktoe (δηλαδή 39%) οφείλονται στη χρήση βιομάζας στα νοικοκυριά, 230 ktoe περίπου στη χρήση 
βιομάζας στη βιομηχανία για ίδιες ανάγκες (συνολικό ποσοστό της βιομάζας 52%), 536 ktoe (30%) 
από την παραγωγή των υδροηλεκτρικών, 146 ktoe (8,1%) από την παραγωγή των αιολικών, 109 
ktoe (6%) από την παραγωγή των θερμικών ηλιακών συστημάτων, 11 ktoe από τη γεωθερμία και 
33 ktoe από το βιοαέριο, κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η ηλεκτροπαραγωγή από τις κλασσικές ΑΠΕ στην Ελλάδα (χωρίς τα μεγάλα 
υδροηλεκτρικά) αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια και είναι της τάξης του 3,3% της 
ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορά κυρίως σε αιολικά και μικρά 
υδροηλεκτρικά, και σε μικρότερο βαθμό στη βιομάζα, και στα φωτοβολταϊκά.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ είναι 12,4% 
της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ήταν 3.894 MW στο τέλος του 2006 και όπως φαίνεται στον 
Πίνακα Π1.9 (Παράρτημα 1), η συνέπεια των μέτρων οικονομικής υποστήριξης κυρίως των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων «Ενέργεια» & «Ανταγωνιστικότητα» του 2ου και 3ου ΚΠΣ και του 
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Αναπτυξιακού Νόμου είναι η σταθερά αυξανόμενη διείσδυση που είχαν τα αιολικά, τα μικρά 
υδροηλεκτρικά και το βιοαέριο.  

4.1.3	Η	Εγχώρια	Παραγωγή	Ενέργειας	είναι	Ανεπαρκής		
  	

Τα στερεά καύσιμα (κυρίως λιγνίτης) ήταν 8 Mtoe το 1990 (36% της Συνολικής Εγχώριας 
Κατανάλωσης - ΣΕΚ) και έφθασαν τα 8,4 Mtoe (26,6% της ΣΕΚ) το 2006. Το μερίδιο των 
πετρελαιοειδών παρέμεινε σταθερό από 12,9 Mtoe (57,8%) το 1990, σε 18,2 Mtoe (57,8%) το 
2006. Τα αέρια καύσιμα αυξήθηκαν από 0,14 Mtoe (0,6%) το 1990 σε 2,74 Mtoe το 2006 (8,7%). 
Το μερίδιο των ΑΠΕ παραμένει σταθερό γύρω στο 5-5,5% μεταξύ 1990 (1,1 Mtoe) και 2006 (1,8 
Mtoe) και παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με την διαθεσιμότητα υδραυλικής ενέργειας και τη 
χρήση των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών .  

	4.1.4	 Η	Εξωτερική	Eξάρτηση:	Aυξημένο	κόστος	για	την	Eλληνική	Oικονομία	

 

Συνέπεια της μεγάλης ενεργειακής εξάρτησης αποτελεί το γεγονός ότι μεταξύ του 2004 και 
2008 διπλασιάσθηκε η αξία των εισαγωγών αργού πετρελαίου. Σημειώνεται ότι δεδομένου του ότι 
η τιμή του φυσικού αερίου είναι συνδεδεμένη με την τιμή του πετρελαίου επηρεάζεται ανάλογα και 
η αξία των εισαγωγών φυσικού αερίου.  

Η Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η συνεχής ανάπτυξη του ΑΕΠ μειώνουν τους κινδύνους που 
συνδέονται με την ισχυρή ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας.Η πρόσφατη Ρωσο-ουκρανική κρίση 
απέδειξε πάντως, την δυνατότητα του Ελληνικού ενεργειακού συστήματος να διαχειρισθεί μια 
διακοπή εφοδιασμού προερχόμενη από τον κύριο προμηθευτή φυσικού αερίου, χωρίς επιπτώσεις 
για τους καταναλωτές. Μια εθνική αγορά ενέργειας δεν είναι μια κλειστή αγορά, αλλά υφίσταται 
όλες τις ευνοϊκές ή αρνητικές επιδράσεις όλων των εν εξελίξει διεθνών  καταστάσεων. Αυτές οι 
εξωγενείς παράμετροι και οι εκάστοτε περιορισμοί, επιδρούν στην προσφορά και στη ζήτηση 
ενέργειας σε παγκόσμιο και σε κρατικό επίπεδο. Μεταξύ των εξωγενών παραμέτρων που έχουν 
επίδραση στον ενεργειακό τομέα είναι σκόπιμο να αναφέρει κανείς τις γεωπολιτικές μεταβολές, τις 
προσπάθειες καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Η 
πρόσφατη έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Region 2020» που παρουσιάσθηκε από 
την Επίτροπο Danuta Hubner στις 9 Δεκεμβρίου 2008, εκτιμά ότι οι περισσότερες Ευρω-
μεσογειακές χώρες (μία εκ των οποίων είναι και η Ελλάδα) φαίνονται πολύ περισσότερο  
συνδεδεμένες με τις τρεις αυτές παραμέτρους. Το ευάλωτο ως προς την  παγκοσμιοποίηση 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σχετικά μεγάλο αριθμό  δραστηριοτήτων με μικρή προστιθέμενη 
αξία και στην αδυναμία εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού. Οι τάσεις που συνδέονται με τον 
αγώνα για την κλιματική αλλαγή θα γίνουν αισθητές σε πολλούς τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας και ιδιαίτερα στον τουρισμό και την παραγωγή ενέργειας. Τέλος, η ασφάλεια 
ενεργειακού εφοδιασμού θα είναι τόσο πιο εύθραυστη όσο η ενεργειακή εξάρτηση θα έχει τάση να 
αυξηθεί. Η συνολική ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περάσει το 67% το 2020 
και για το φυσικό αέριο και τα πετρελαιοειδή θα είναι αντίστοιχα 84% και 95%.  
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4.2	 Οι	παγκόσμιες	γεωπολιτικές	συνθήκες	
	

Οι παγκόσμιες γεωπολιτικές συνθήκες είναι εξ ορισμού συνεχώς ασταθείς, και ξαφνικές 
μεταβολές μπορούν να αλλάξουν ολοκληρωτικά τα δεδομένα όπως διαπιστώθηκε μετά την 11 
Σεπτεμβρίου 2001.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημαδευτεί από τεταμένες γεωπολιτικές συνθήκες και  από 
αυξημένες ανάγκες των αναδυόμενων κρατών γεγονός που μεταφράζεται από αύξηση των τιμών 
όλων των πρώτων υλών στις διεθνείς αγορές. Τον Ιούλιο του 2008 η τιμή του αργού άγγιξε τα 150$ 
το βαρέλι αφού ξεπέρασε το συμβολικό φράγμα των 100$ στις 3 Ιανουαρίου του 2008. Έκτοτε, η 
τιμή του βαρελιού του αργού είναι πάλι σε πτώση για να φθάσει σεalumil solar τιμές μικρότερες 
από 50$ το βαρέλι στα μέσα Νοεμβρίου του 2008.  

Η Ελλάδα, όπως όλες οι χώρες που εισάγουν ενέργεια υπέφερε από την αύξηση των τιμών 
των ενεργειακών προϊόντων και κυρίως του πετρελαίου. Η ανάπτυξη της χώρας επηρεάσθηκε 
αρνητικά παρά την καλύτερη οικονομική επίδοση από αυτή του μέσου όρου των χωρών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά τη συμμετοχή της  στην ευρωζώνη. Παραδόξως, το χαμηλό επίπεδο 
φορολόγησης των προϊόντων πετρελαίου σε σχέση με το μέσο κοινοτικό όρο, ήταν επιβαρυντικός 
παράγοντας για την ελληνική οικονομία που σημαδεύτηκε από την επιστροφή στον πληθωριστικό 
κύκλο (4,7% το Σεπτέμβριο 2007- Σεπτέμβριο 2008). Πράγματι, η επίδραση των τιμών της 
διεθνούς αγοράς στην τελική τιμή είναι τόσο πιο σημαντική όσο το επίπεδο της φορολόγησης είναι 
χαμηλό.  

Για την όσο δυνατή μικρότερη  εξάρτηση της χώρας απο τις παγκόσμιες αγορές 
προωθούνται απο τις ελληνικές κυβερνήσεις αλλά και τις ελληνικές εταιρίες ενέργειας 2 τεράστια 
ενεργειακά έργα τα οποία και θεμελιώνουν το υπόβαθρο για μια διαφοροποιημένη, ανταγωνιστική 
και διασφαλισμένη παροχή ενέργειας: ο Διασυνδετήριος Αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας και ο αγωγός φυσικού αερίου South Stream. Με αυτά τα αναπλαστικά έργα, η 
Ελλάδα αναδύεται ως οδός διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, προμηθεύοντας τις αγορές 
της Νοτιοανατολικής και Δυτικής Ευρώπης, καθώς και πιο απομακρυσμένες αγορές, όπως της 
Βορείου Αμερικής.  
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1) Ο αγωγός ITGI διασφαλίζει την επιδιωκόμενη από την Ευρωπαϊκή Ενωση 
διαφοροποίηση στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης. Ταυτόχρονα είναι ο πλέον ώριμος από 
τους σχεδιαζόμενους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου, λόγω της αδειοδοτικής του επάρκειας 
αλλά και της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλους 
χρηματοπιστωτικούς φορείς. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη που πραγματοποίησε το 
Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), με αντικείμενο, τη διερεύνηση των 
ωφελειών που συνεπάγονται οι αγωγοί του Νοτίου Διαδρόμου οι οποίοι σχεδιάζεται να διέλθουν 
από την Ελλάδα, δηλαδή ο ITGI, ο TAP και ο South Stream. Για τη σύγκριση των τριών αυτών 
αγωγών η μελέτη χρησιμοποίησε 15 κριτήρια, σχετικά με τη δυνατότητα άμεσης υλοποίησης, την 
οικονομική βιωσιμότητά της και την προστιθέμενη αξία για τη χώρα.  

Πιο συγκεκριμένα, ο ITGI αναδεικνύεται ως η πιο επιθυμητή προοπτική σε περιφερειακό 
επίπεδο. Για μεν την Ελλάδα, συνεπάγεται σημαντικές επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο και ασφάλεια 
στην ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς θα διοχετεύει ένα μέρος του φυσικού αερίου από την Κασπία 
στην ελληνική αγορά, διασφαλίζοντας, παράλληλα, και τη λειτουργία της ΕΠΑ Ηπείρου και 
Δυτικής Μακεδονίας. Από περιφερειακής απόψεως, ο ITGI διασφαλίζει τη διαφοροποίηση της 
ενεργειακής τροφοδοσίας της ευρύτερης περιοχής ενδυναμώνοντας την περιφερειακή ενεργειακή 
ασφάλεια, διευκολύνοντας τη συνεργασία και αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη 
περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας την προμήθεια επαρκών ποσοτήτων και 
την αδιάλειπτη ροή φυσικού αερίου. «Κλειδί» της προοπτικής της αποτελεί και ο ελληνο-
βουλγαρικός αγωγός IGB, ο οποίος στην ουσία είναι μέρος του συστήματος ITGI και βρίσκεται  σε 
προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. 

Στα πλεονεκτήματα του ITGI συγκαταλέγονται, η εξασφαλισμένη, ήδη, αδειοδότηση, η 
ελαχιστοποίηση του πολιτικού και οικονομικού ρίσκου, η σχεδιαστική του επάρκεια και η 
διασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ηδη, σημαντικό τμήμα της 
χερσαίας υποδομής λειτουργεί και απομένει να κατασκευασθεί ο κυρίως αγωγός προς τη Δυτική 
Ελλάδα και το υποθαλάσσιο τμήμα, ως την Ιταλία. 
 
          Σε αντίθεση με  τους αγωγούς, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΕΝΕ, ο ITGI έχει εξασφαλίσει 
την αμέριστη υποστήριξη και τη συνεργασία των κυβερνήσεων της Τουρκίας, της Βουλγαρίας, της 
Ελλάδας και της Ιταλίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.1 Ο αγωγός φυσικού αερίου ITGI 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

48 

 

  2) Ο αγωγός φυσικού αερίου South Stream με κατάληξη στην Ιταλία αποτελεί είναι 
σημαντικό έργο που θα προμηθεύει τη Δυτική Ευρώπη με φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Ο αγωγός 
θα περάσει μέσα από την Ελλάδα και υπάρχει περίπτωση να συνδεθεί με το Διασυνδετήριο Αγωγό 
Τουρκίας- Ελλάδας-Ιταλίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ελλάδα εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) μέσω θαλάσσης από την Αλγερία, 
διευρύνοντας έτσι το φάσμα των ενεργειακών πόρων της χώρας.  

Τα πρόσφατα σχέδια απαιτούν την αναβάμιση και την ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας με γειτονικές χώρες που θα ενισχύσουν περαιτέρω τις διασυνοριακές 
ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και των γειτονικών χωρών. Τα σχέδια αυτά δημιουργούν σημαντικές 
επενδυτικές ευκαιρίες στη διασυνδεδεμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η Ελλάδα πέρα του ότι αποτελεί στρατηγικό κέντρο μεταφορών, αναδεικνύεται και σε 
στρατηγικό κόμβο για την ανάπτυξη ενεργειακών επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ενεργειακή Κοινότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με έδρα την 
Αθήνα, επικεντρώνεται στη δημιουργία μίας ενιαίας ενεργειακής αγοράς στα Βαλκάνια, 
θεσπίζοντας κοινούς κανόνες και ρυθμίσεις, με σκοπό να ενσωματωθεί στην ενεργειακή αγορά της 
ΕΕ σε κατάλληλο χρόνο. Η Ενεργειακή Κοινότητα ιδρύθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και περιλαμβάνει τις εξής χώρες: Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη Σερβία, Μαυροβούνιο, 
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία καθώς και 
την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για λογαριασμό του Κοσσυφοπέδιου.  

 

 

 

 

Σχήμα 4.4 O Αγωγός South Stream 
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5Ο			ΚΕΦΑΛΑΙΟ	

«ΤΟ	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	ΤΩΝ	Α.Π.Ε.»	
 

Οι πρώτες προσπάθειες για ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών στην Ελλάδα ξεκινούν το 
1985 με τον πρώτο νόμο για θέματα ηλεκτροπαραγωγής από εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Μετά 
η επόμενη ουσιαστική προσπάθεια έγινε το 1994 όπου θεσπίστηκαν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις 
Α.Π.Ε. και είχαμε την έντονη εμφάνιση επενδυτικού ενδιαφέροντος και από την πλευρά των 
ιδιωτών. Οι τελικές ρυθμίσεις και η κάλυψη των όποιων κενών υπήρχαν έγιναν από το 2001 μέχρι 
το 2006 όπου είχαμε και τον τελευταίο και ευνοϊκότερο νόμο για τις Α.Π.Ε. και ειδικά για τα 
φωτοβολταϊκά. Οι νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τις Α.Π.Ε.  είναι οι εξής:  

 Νόμος 1559/1985 

 Νόμος 2244/1994 

 Νόμος 2773/1999 

 Νόμος 2941/2001 

 ΥΑ 2000/2002 

 ΥΑ 1726/2003 

 Νόμος 3468/2006 

 Νόμος 3734/2009 ανάλυση Νέου Νόμου 3734/2009 

Με τον νέο νόμο 3734/2009 ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. 
Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για 
έκδοση απόφασης εξαίρεσης, αξιολογούνται και εξετάζονται αντίστοιχα, μέχρι την 28-2-2009 όσες 
έχουν υποβληθεί έως και την 31-5-2007, μέχρι την 30-4-2009 όσες έχουν υποβληθεί έως και 30-6-
2007 και μέχρι την 31-12-2009 όσες έχουν υποβληθεί έως 29-02-2008.  

Επίσης, ορίζονται νέες τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας. Οι τιμές 
αυτές θα είναι εγγυημένες για μια 20ετία (και για τα παλιά συμβόλαια που τρέχουν ήδη) και θα 
αναπροσαρμόζονται ετησίως με το 25% του πληθωρισμού της περασμένης χρονιάς. Οι τιμές αυτές 
κλειδώνουν με την υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ (ή τη ΔΕΗ για τα μη 
διασυνδεδεμένα νησιά) και στη συνέχεια έχει κανείς άλλους 18 μήνες για να υλοποιήσει το έργο 
κάνοντας χρήση αυτής της τιμής. Αν καθυστερήσει πάνω από 18 μήνες, θα πάρει την τιμή που 
ισχύει τη στιγμή της έναρξης λειτουργίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι τιμές παραμένουν 
σταθερές έως και το 2011, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 5.1 

 

 

 

 

Ο νέος νόμος προβλέπει τη διενέργεια διαγωνισμών για έργα ισχύος άνω των 10 MWp. Οι 
λεπτομέρειες για το πώς θα διενεργούνται αυτοί οι διαγωνισμοί θα ανακοινωθούν εντός του 2009.   
Επιπλέον, οι άδειες παραγωγής ή αποφάσεις εξαίρεσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκούς σταθμούς δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν πριν την έναρξη λειτουργίας 
των σταθμών.  

Η τιμολόγηση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β συστήματα θεωρείται 
εξαιρετική για τις επιχειρήσεις αλλά παραμένει σαν εμπόδιο η συμμετοχή των φυσικών    
προσώπων,     δηλαδή   των  μικρών  ιδιωτικών   και  οικιακών    Φ/Β εγκαταστάσεων καθώς ο 
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ιδιώτης θεωρείται αυτοπαραγωγός και εξορισμού έχει δικαίωμα να πουλά το πλεόνασμα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι το 20% της συνολικής ετήσια    παραγόμενης ενέργειας. Η σύμβαση 
για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται ανάμεσα στον διαχειριστή του δικτύου και 
νομικό πρόσωπο που σημαίνει ότι ο ιδιώτης θα πρέπει να ιδρύσει επιχείρηση, με ότι αυτό 
συνεπάγεται, για την εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας σαν ανεξάρτητος παραγωγός. Η 
έκπτωση δαπάνης για τα φυσικά πρόσωπα, μέχρι ποσοστού 20%, και μέχρι του ανώτατου ποσού 
500 Ευρώ, ή μέχρι 700 Ευρώ όπως ισχύσει από 1/1/2007 για την αγορά φωτοβολταϊκών 
συστημάτων δεν θεωρείται κίνητρο, την στιγμή που ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 1 kWp κοστίζει 
8000 €.  

Ας σημειώσουμε, ότι η μεγάλη διείσδυση των Φ/Β συστημάτων στην Γερμανία, Ιαπωνία 
και άλλες ανεπτυγμένες χώρες οφείλεται κυρίως στις μικρές ιδιωτικές εφαρμογές και όχι σε 
μεγάλες εγκαταστάσεις οι οποίες καταλαμβάνουν εκτάσεις γης, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιούνται παράλληλα για άλλη εκμετάλλευση, όπως αγροτική ή κτηνοτροφική. Μια 
εφαρμογή μεγάλης κλίμακας η οποία χρησιμοποιείται και για δεύτερη υπηρεσία είναι η κάλυψη 
των χώρων στάθμευσης με Φ/Β στέγαστρα. Επίσης μεγάλες εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτων 
μπορούν να γίνουν στις οροφές κτιρίων μεγάλης επιφάνειας, όπως εργοστάσια και εμπορικά 
κέντρα. Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας από ΑΠΕ εκτός από την 
προστασία του κλίματος και της ατμόσφαιρας και το βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας θα 
πρέπει να συμβάλλουν και στην επίτευξη της αειφόρου και ορθολογικής ανάπτυξης.  

Η ένταξη των Φ/Β συστημάτων σε κατοικίες και λοιπά κτίρια αποτελεί την πλέον φιλική 
προς το περιβάλλον εφαρμογή και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για ν α εφαρμοσθεί και στην 
Ελλάδα.  

5.1		 Ειδικό	 Πρόγραμμα	 Ανάπτυξης	 Φωτοβολταϊκών	 Συστημάτων	 σε		
κτηριακές	εγκαταστάσεις		και	ιδίως	σε	δώματα	και	στέγες	κτηρίων	(ΦΕΚ	
1079	Β’/4.6.2009)		
 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 
Συστημάτων των 10kWp σε κτηριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή 
στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων με διάρκεια έως 31.12.2019 με σύμβαση που θα διαρκεί για 25 
χρόνια. Η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται 
στο δίκτυο ορίζεται σε 0,55 Ευρώ/kWh για τις Συμβάσεις που συνάπτονται τα έτη 2009, 2010, 
2011.  

Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις Συμβάσεις που συνάπτονται το διάστημα από 
1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019.  Εξαιρούνται τα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Δικαίωμα ένταξης στο 
πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίστανται 
στο Φωτοβολταϊκό Σύστημα.  

Σε περίπτωση κοινόχρηστου χώρου επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο 
Φωτοβολταϊκού συστήματος. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν και οι κύριοι οριζόντιων 
ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων 
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ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου    ή   κοινόκτητου  χώρου  από  
τους  λοιπούς   συνιδιοκτήτες.  

Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με 
πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των 
συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων. 

Προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη 
ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού 
στο κτήριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.  

Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του 
φωτοβολταϊκού, εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για κατοικία, πρέπει να καλύπτεται   με   χρήση   
ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας,   όπως   ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες.  

Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η 
μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Επενδυτικού Νόμου. 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με την σχετική οδηγία της ΔΕΗ, η διαδικασία που ακολουθείται 
από την στιγμή της κατάθεσης της αρχικής αίτησης μέχρι και την στιγμή της ενεργοποίησης του 
Φ/Β συστήματος προσδιορίζεται στο παρακάτω πληροφοριακό δελτίο της Δ.Ε.Η. :  
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6Ο			ΚΕΦΑΛΑΙΟ	

«Η	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»	
 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις επιπτώσεις των Α.Π.Ε 
στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κυρίως για την Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.Απαραίτητη 
όμως είναι αρχικά η διευκρίνηση του όρου “πράσινη απασχόληση” 

	6.1	Τι	σημαίνει	πράσινη	απασχόληση	
 

Είναι σημαντικό να ορίσουμε ευθύς εξ αρχής τι εννοούμε με τον όρο πράσινη απασχόληση. 
Ένας πρόσφατος ορισμός από το Worldwatch Institute  θεωρεί ως πράσινη απασχόληση τις 
δραστηριότητες εκείνες στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα οι οποίες συμβάλλουν 
στη διατήρηση ή και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Πράσινες θέσεις εργασίας είναι λοιπόν 
εκείνες που προστατεύουν τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, που συμβάλλουν στην 
ορθολογική χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, που μειώνουν την κατανάλωση νερού, 
που οδηγούν σε μια οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα και περιορίζουν την παραγωγή 
αποβλήτων και ρύπων. Κάποιοι άλλοι προσθέτουν και μια πιο “παραδοσιακή” παράμετρο στα 
παραπάνω. Θεωρούν ως πράσινες εκείνες τις θέσεις εργασίας που “έχουν μακρόχρονη προοπτική, 
είναι καλοπληρωμένες και συμβάλλουν άμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε μια εποχή 
που η οικονομική στενότητα οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας ή σε “ελαστικοποίηση” των 
εργασιακών σχέσεων, είναι σημαντικό να επιμείνει κανείς στην ποιοτική διάσταση των 
παρεχόμενων θέσεων εργασίας. ∆εν αρκεί να έχει απλώς κανείς δουλειά, όσο σημαντικό κι αν είναι 
αυτό. Πρέπει η δουλειά αυτή να είναι και αξιοπρεπής. Η ανακύκλωση ηλεκτρονικών που γίνεται 
υπό άθλιες συνθήκες σε παραγκουπόλεις του αναπτυσσόμενου κόσμου, είναι μεν ανακύκλωση, 
αλλά δηλητηριάζει ανθρώπους. Πρέπει να γίνεται συνεπώς με άλλο τρόπο, κάτω από άλλες 
συνθήκες. Τα φωτοβολταϊκά είναι μια καθαρή ενεργειακή τεχνολογία με εντυπωσιακές επιδόσεις 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά θα ήταν πρόβλημα αν οι εγκαταστάτες 
φωτοβολταϊκών ήταν κακοπληρωμένοι και ανασφάλιστοι (κάτι που ευτυχώς δεν συμβαίνει στην 
πράξη). Το παρακάτω διάγραμμα, ξεκαθαρίζει σχηματικά το τοπίο.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.1 
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Η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιορίσει κανείς πόσες πράσινες θέσεις 
εργασίας παρέχονται διεθνώς σήμερα. Οι μεθοδολογίες, οι ορισμοί και τα διαθέσιμα στοιχεία 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η πράσινη απασχόληση αποκτά ολοένα 
και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς εργασίας. Εκτιμάται, για παράδειγμα, ότι στους κλάδους των 
τεχνολογιών πράσινης ενέργειας απασχολούνται διεθνώς περί τα 2,5 εκατ. άτομα (440.000 στα 
αιολικά, 190.000 στα φωτοβολταϊκά, 625.000 στα ηλιοθερμικά και πάνω από ένα εκατομμύριο στα 
βιοκαύσιμα και τη βιομάζα). Οι τάσεις μάλιστα στους τομείς αυτούς είναι εντόνως αυξητικές, όπως 
μαρτυρούν και το παρακάτω ενδεικτικό διάγραμμα  

 

6.2 Το	 μέλλον	 της	 πράσινης	 απασχόλησης	 στην	 Ελλάδα	
	
Εξετάζουμε παρακάτω τις προοπτικές της πράσινης απασχόλησης στην Ελλάδα μέσα στην 

ερχόμενη δεκαετία. Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνουμε αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας καθώς επίσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα.  

6.2.1	 Πράσινες	θέσεις	στον	ενεργειακό	τομέα	

      

Το πρώτο μεθοδολογικό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κανείς προσπαθώντας να 
συγκρίνει τις διάφορες τεχνολογίες, είναι πως τα στοιχεία δεν δίνονται στην ίδια μορφή και συχνά 
η σύγκριση καθίσταται από δύσκολη έως αδύνατη. Η έννοια “θέση εργασίας” δεν αποδίδεται με 
τον ίδιο τρόπο απ’ όλους. Αναφερόμαστε σε θέση εργασίας σταθερής απασχόλησης και αν ναι, τι 
σημαίνει πρακτικά αυτό; Από την άλλη, κάποιες θέσεις εργασίας είναι βραχυχρόνιες και αφορούν 

 

Πίνακας 6.1 
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μόνο στο στάδιο της κατασκευής ή εγκατάστασης μιας μονάδας, ενώ άλλες θέσεις έχουν πιο 
σταθερό και μακροχρόνιο χαρακτήρα. Μία προσέγγιση είναι να αναφερόμαστε σε “εργατοέτη” που 
δημιουργούνται από μία επένδυση, παρά σε θέσεις εργασίας γενικώς. Ως “εργατοέτος” θεωρούμε 
την απασχόληση ενός ατόμου για 8 ώρες ημερησίως, πέντε ημέρες εβδομαδιαίως για 46 εβδομάδες 
το χρόνο (1.840 ώρες ετησίως) ή ακόμη και την ισοδύναμη απασχόληση περισσότερων ατόμων για 
λιγότερες ώρες ετησίως (π.χ. 4 άτομα που απασχολούνται από 460 ώρες ετησίως). Στην παρούσα 
έκθεση και για να υπάρχει ένα κοινό μέτρο σύγκρισης όλων των τεχνολογιών και όλων των 
σεναρίων, οι θέσεις εργασίας που αναφέρονται παρακάτω νοούνται ως ισοδύναμες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης (full-time equivalent – FTE).  

Για τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ανά τεχνολογία, βασιστήκαμε σε μία εκτενή 
ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας , σε εκθέσεις φορέων των σχετικών κλάδων (π.χ. 
European Wind Energy Association [EWEA], European Photovoltaic Industry Association [EPIA], 
European Solar Thermal Industry Federation [ESTIF], Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών 
[ΣΕΦ], Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας [ΕΒΗΕ]), σε στατιστικά στοιχεία ώριμων αγορών 
(π.χ. Γερμανία, Ισπανία), στη μεθοδολογία του REPP (Renewable Energy Policy Project) η οποία 
εφαρμόζεται ευρέως στις ΗΠΑ αλλά και στοιχεία της ∆ΕΗ για τους συμβατικούς σταθμούς  
ηλεκτροπαραγωγής.  

Σε ότι αφορά στο ενεργειακό μείγμα και στα σενάρια ανάπτυξης των ΑΠΕ την επόμενη 
δεκαετία, χρησιμοποιήθηκαν ως βάση τα σενάρια που ανέπτυξαν η Greenpeace και το EREC 
(European Renewable Energy Council) για μια “Ενεργειακή Επανάσταση” ως το 2050. Στην 
“Ενεργειακή Επανάσταση” εξετάζονται δύο σενάρια: [α]. το “σενάριο αναφοράς” (business- as-ual, 
με μικρή σχετικά ανάπτυξη των ΑΠΕ) και [β]. ένα σενάριο επιταχυνόμενης ανάπτυξης των ΑΠΕ 
(στην παρούσα έκθεση το αποκαλούμε “σενάριο ήπιας ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών”). Πέραν 
αυτών, εξετάσαμε και ένα τρίτο σενάριο που το αποκαλούμε “σενάριο ισχυρής ανάπτυξης των 
φωτοβολταϊκών”. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι πολύ πρόσφατα η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
φωτοβολταϊκών έθεσε τον ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο να καλύπτουν τα φωτοβολταϊκά το 12% της 
ηλεκτροπαραγωγής ως το 2020. Εξετάζουμε λοιπόν τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής στην 
απασχόληση. Τα σενάρια για το ενεργειακό μείγμα το 2020, απεικονίζονται περιληπτικά στον 
πίνακα που ακολουθεί.  
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6.2.2 Αιολικά				
   

Πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA) έδειξε ότι για 
κάθε μεγαβάτ αιολικών δημιουργούνται 15,1 εργατοέτη για την κατασκευή του εξοπλισμού και την 
ανάπτυξη των πάρκων (1,2 εργατοέτη για την εγκατάσταση) και 0,4 εργατοέτη ανά έτος 
λειτουργίας για τη συντήρηση και εποπτεία των αιολικών πάρκων . ∆εδομένου ότι στην Ελλάδα 
δεν έχουμε προς το παρόν παραγωγή ανεμογεννητριών, ενδιαφέρον έχει να υπολογίσει κανείς τις 
υπόλοιπες θέσεις εργασίας (επενδυτικές εταιρίες, ανάπτυξη έργων, εγκατάσταση και λειτουργία). 
Στοιχεία για την Ελλάδα από λειτουργούντα αιολικά πάρκα έδειξαν ότι κατά τη φάση κατασκευής 
δημιουργούνται 1-1,5 εργατοέτη/MW (το 30-40% αυτής της απασχόλησης αφορά ντόπιο εργατικό 
δυναμικό), ενώ κατά την εικοσαετή φάση λειτουργίας 6,5-8 εργατοέτη/ΜW (0,32-0,4 
εργαζόμενοι/MW, με 50-100% ντόπιο εργατικό δυναμικό) [24]. Σε περίπτωση βέβαια που υπάρξει 
εγχώρια παραγωγή ανεμογεννητριών ή και εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών πάρκων, οι 
εκτιμώμενες θέσεις εργασίας θα είναι περισσότερες. 
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6.2.3 Φωτοβολταϊκά	
   

Οι θέσεις εργασίας για τα φωτοβολταϊκά εκτιμήθηκαν με βάση την εμπειρία της γερμανικής 
και ισπανικής αγοράς, εμπειρία που φαίνεται να επιβεβαιώνει την αναλυτική θεωρητική 
προσέγγιση φορέων όπως η ΕΡΙΑ και το REPP που εκτιμούν ότι παράγονται 40-50 εργατοέτη για 
κάθε νέο MW φωτοβολταϊκών.     

Σε ότι αφορά στη γερμανική εμπειρία, από τις 48.000 θέσεις εργασίας το 2008, οι 22.000 
αφορούσαν στην παραγωγή φωτοβολταϊκών, οι 3.500 στην εμπορία και οι 22.500 στην ανάπτυξη 
έργων, την εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού. Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη σε 
λειτουργία ή και ανάπτυξη πέντε μονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών συνολικής δυναμικότητας 
περί τα 200 MW ετησίως.  

Υπάρχουν επίσης ήδη εκατοντάδες εταιρίες εμπορίας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 
συστημάτων. Οι εκτιμήσεις που δίνουμε παρακάτω αφορούν 3 σενάρια ανάπτυξης της αγοράς: το 
σενάριο αναφοράς (0,5 GW ως το 2020), το σενάριο ήπιας ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών (2,6 
GW ως το 2020) και το σενάριο κάλυψης του 12% της ηλεκτροπαραγωγής ως το 2020 (6,8 GW).  

Το σενάριο αναφοράς δίνεται ενδεικτικά και μόνο αφού τα μεγέθη της αγοράς στο σενάριο 
αυτό δεν μπορούν να εγγυηθούν τη βιωσιμότητά της σε βάθος χρόνου. Το ένα τρίτο των θέσεων 
εργασίας στο σενάριο αυτό αφορά τις παραγωγικές μονάδες, οι οποίες για να επιβιώσουν θα πρέπει 
να έχουν καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα. 
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Τα παραπάνω διαγράμματα συνοψίζουν την κατάσταση στις ΑΠΕ γενικά για τα  διάφορα σενάρια 
που εξετάσαμε.  Αν αφαιρέσει κανείς τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας στις ΑΠΕ, οι νέες θέσεις 
εργασίας που μπορούν να δημιουργηθούν ως το 2020 ανέρχονται στις 46.125.  

6.3	 Πράσινες	θέσεις	στον	κατασκευαστικό	τομέα	
 

Ο τομέας των κατασκευών απασχολεί στην Ελλάδα περί τα 385.000-400.000 άτομα και 
είναι από τους τομείς εκείνους που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση. Είναι 
ταυτόχρονα ένας τομέας με εξαιρετικές προοπτικές σε ότι αφορά στην απασχόληση αρκεί η 
έμφαση να δοθεί όχι τόσο στην ανέγερση νέων κτιρίων όσο στην αναβάθμιση (ενεργειακή και 
περιβαλλοντική) του υπάρχοντος αποθέματος. Κατ’ εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών, 
δρομολογούνται ήδη προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης του υπάρχοντος κτιριακού 
αποθέματος της χώρας. Βάση για τους υπολογισμούς αποτέλεσε σχετική μελέτη για λογαριασμό 
του ΥΠΑΝ που προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 800.000 κτιρίων ως το 2020, με 
εκτιμώμενο προϋπολογισμό περί τα 22,5 δις € (ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις) . Δεδομένου ότι 
οι παρεμβάσεις ανά κτίριο διαφέρουν και φυσικά κάθε παρέμβαση έχει διαφορετικό αντίκτυπο 
στην απασχόληση, οι όποιες εκτιμήσεις δεν μπορεί παρά να βασίζονται σε μέσους όρους 
προγραμμάτων ευρείας κλίμακας που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες. 

Με βάση τα παραπάνω, οι θέσεις εργασίας (νέες και διασωθείσες στον υπό κρίση 
κατασκευαστικό τομέα) είναι : 

  

 

Πίνακας 6.6 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

60 

 

   

    

Συνοψίζοντας, είναι σαφές ότι πέραν των θέσεων εργασίας που περιγράψαμε παραπάνω, η 
πράσινη απασχόληση θα αρχίσει συν τω χρόνω να καταλαμβάνει ολοένα και αυξανόμενο μερίδιο 
και σε άλλους παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας. Στη βιομηχανία, για παράδειγμα, η 
προώθηση καθαρότερων τεχνολογιών παραγωγής και ο σχεδιασμός φιλικότερων προς το 
περιβάλλον προϊόντων θα απαιτήσουν εξειδικευμένο προσωπικό προς την κατεύθυνση αυτή. Είτε 
λοιπόν θα υπάρξει εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού για να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, 
είτε η πρόσληψη νέου προσωπικού θα γίνει με προαπαιτούμενα τα νέα προσόντα και τη νέα 
τεχνογνωσία. 

Οι θέσεις εργασίας που περιγράψαμε στα προηγούμενα κεφάλαια είναι πρόσθετες, με την 
έννοια ότι είτε είναι νέες(περίπτωση ΑΠΕ) είτε σώζουν θέσεις απασχόλησης που θα εξέλειπαν 
χωρίς τις πράσινες δραστηριότητες (π.χ. πολλές από τις θέσεις εργασίας στον τομέα εξοικονόμησης 
ενέργειας στα κτίρια). Σημειωτέον ότι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους εν λόγω τομείς 
θα έχει έμμεσες θετικές επιπτώσεις και στο σύνολο της οικονομίας. Σύμφωνα με το μοντέλο REMI  
το οποίο εφαρμόζεται ευρέως στις ΗΠΑ για αντίστοιχους υπολογισμούς, για κάθε θέση 
απασχόλησης που δημιουργείται άμεσα στους τομείς της πράσινης οικονομίας, δημιουργούνται 
εμμέσως και 1,6 επιπλέον θέσεις εργασίας σε ευρύτερους κλάδους της οικονομίας λόγω τόνωσης 
της κατανάλωσης. 
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7Ο	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	

«ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»	
 

Στο έβδομο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα εγκτάστασης Φ/β συστήματος  σε 
δώμα,ισχύος 9,945 kw στην Εκάλη Αττικής. Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 
2011 και θα παρουσιαστούν φωτογραφίες πρίν αλλα και μετά την ολοκλήρωση του έργου,οι 
χρηματοορές της επένδυσης και ο βαθμός απόδοσης της επένδυσης IRR.Oι εργασίες 
πραγματοποιήθηκαν σε 5 μέρες.Επίσης θα παρουσιαστεί και η κάτοψη του χώρου καθώς επίσης 
και το μονογραμμικο΄ηλεκτρολογικό σχέδιο.Το κόστος της επένδυσης καλύθφηκε εξ ολοκλήρου 
απο τον ιδιώτη επενδυτή χωρίς την χρηματοδότηση μέσω κάποιας τράπεζας ωστόσο θα 
παρουσιαστεί και το παράδειγμα των χρηματοροών στο οποίο ο ιδιώτης θα επένδυε με 
χρηματοδότηση. 

7.1 Αρχική	επίσκεψη	στον	χώρο	του	ιδιώτη	
 

Κατά την διάρκεια της πρώτης επίσκεψης στο χώρο του ιδιώτη, έγινε μέτρηση και 
αποτύπωση της διαθέσιμης επιφάνειας στην οποία και θα τοποθετούνταν τα panels,αποτύπωση των 
διάφορων παραμέτρων τα οποία θα δυσκόλευαν την εγκατάστασή τους καθώς επίσης και των 
διαφόρων εμποδίων που θα προκαλούσανε εμπόδια σκίασης στα panels.(καμινάδες ,τοιχεία, 
λεβητοστάσια, βουνά). Ακολουθούν οι φωτογραφίες απο την αυτοψία του χώρου. 
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7.2 Χωροθέτηση	Panels	
 

H  χωροθέτηση αποτελεί ίσως το ποιό σημαντικό κομμάτι της μελέτης ενός μηχανικού 
καθώς έχει άμεση σχέση με την ενεργειακή απόδοση του συστήματος και συνεπώς με την διάρκεια 
απόσβεσης του κεφαλαίου της επένδυσης. Στο παρακάτω σχέδιο απεικονίζεται η τοποθέτηση των 
panels η οποία έγινε με γνώμονα την βέλτιστη απόδοση του συστήματος. 
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7.3 Ενεργειακή	Προμελέτη	
 

Η χώρα μας θεωρείτε ως μια απο τις πιο ευνουμένες χώρες πανευρωπαίκα στο θέμα της 
προσπιπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας  κάτι το οποίο και απεικονίζεται στο παρακάτω πίνακα ο 
οποίος αποτελεί πηγή της Ευρωπαικής Επιτροπής.Σύμφωνα με τον πίνακα παρατηρούμε πως οι 
περισσότερες περιοχές της χώρας μας δέχονται περίπου  
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Βάζοντας  σαν δεδομένα την τοποθεσία της εγκατάστασης,τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής,την 
ισχύ του συστήματος,την κλίση των πλαισίων σε σχέση με το επίπεδο και το αζιμούθιο καταλήξαμε 
στην παρακάτω ενεργειακή προμελέτη. 
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Σύμφωνα με τον πίνακα 1 βλέπουμε ότι το σύστημα μας θα αποδίδει 14.000 kwh ετησίως.  

7.4	 Χρηματοροές	Επένδυσης	
 

Έχοντας την απόδοση του συστήματός μας, το κοστολόγιο της εγκατάσταης μπορούμε να 
πραγματοποιήσουμε τις χρηματοροές της επένδυσης μας και να υπολογίσουμε τον εσωτερικό 
βαθμό απόδοσης  IRR. 

 

Εγκατεστημένη ισχύς έργου  (kWp) 9,945 

Συνολικό κόστος έργου 36.000 € 

Χρόνος επένδυσης 25 

Μέση ετήσια παραγωγή (kWh) 14.000 

Μέση ετήσια παραγωγή (kWh/kWp) 1.408 

Τιμή πώλησης( €/kwh) 0,55 € 

Ετήσια αναπροσαρμογή τιμής πώλησης  1,00% 

Ετήσια μείωση απόδοσης Φ/Β πλαισίων 0,70% 

Ετήσιο κόστος ασφάλισης ακινήτου και ζωής 0 € 

Ετήσιο κόστος συντήρησης 0 € 

Ετος 
Ετήσια 
Παραγωγή 
kWh 

Τιμή 
Πώλησης 
€/kwh 

Ετήσια 
έσοδα  

Συντήρηση 
& 
Ασφάλιση 

Χρηματοροές
Αθροιστικές 
Χρηματοροές 

0 0 0 0 0 -36.000 € -36.000 € 

1 1.408 0,55 € 7.700 € 0 € 7.700 € -28.300 € 

2 1.398 0,56 € 7.723 € 0 € 7.723 € -20.577 € 

3 1.388 0,56 € 7.745 € 0 € 7.745 € -12.832 € 

4 1.378 0,57 € 7.768 € 0 € 7.768 € -5.064 € 

5 1.369 0,57 € 7.791 € 0 € 7.791 € 2.726 € 

6 1.359 0,58 € 7.813 € 0 € 7.813 € 10.540 € 

7 1.350 0,58 € 7.836 € 0 € 7.836 € 18.376 € 
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8 1.340 0,59 € 7.859 € 0 € 7.859 € 26.235 € 

9 1.331 0,60 € 7.882 € 0 € 7.882 € 34.118 € 

10 1.321 0,60 € 7.905 € 0 € 7.905 € 42.023 € 

11 1.312 0,61 € 7.929 € 0 € 7.929 € 49.952 € 

12 1.303 0,61 € 7.952 € 0 € 7.952 € 57.904 € 

13 1.294 0,62 € 7.975 € 0 € 7.975 € 65.879 € 

14 1.285 0,63 € 7.999 € 0 € 7.999 € 73.877 € 

15 1.276 0,63 € 8.022 € 0 € 8.022 € 81.899 € 

16 1.267 0,64 € 8.045 € 0 € 8.045 € 89.945 € 

17 1.258 0,64 € 8.069 € 0 € 8.069 € 98.014 € 

18 1.249 0,65 € 8.093 € 0 € 8.093 € 106.106 € 

19 1.241 0,66 € 8.116 € 0 € 8.116 € 114.223 € 

20 1.232 0,66 € 8.140 € 0 € 8.140 € 122.363 € 

21 1.223 0,67 € 8.164 € 0 € 8.164 € 130.527 € 

22 1.215 0,68 € 8.188 € 0 € 8.188 € 138.715 € 

23 1.206 0,68 € 8.212 € 0 € 8.212 € 146.927 € 

24 1.198 0,69 € 8.236 € 0 € 8.236 € 155.163 € 

25 1.189 0,70 € 8.260 € 0 € 8.260 € 163.423 € 

 

 

 

 

O εσωτερικός βαθμός απόδοσης της απόδοσης μας IRR προκύπτει στο 22%. 

 

 

Πίνακας 7.1 
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7.5	 Εγκατάσταση	Συστήματος	
 

Για την πλήρη εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος χρειάστηκαν 3 μέρες εργασίας απο το 
εξεικιδευμένο προσωπικό της εταιρείας.Την πρώτη μέρα συναρμολογήθηκαν και τοποθετήθηκαν οι 
βάσεις στήριξης του συστήματος,την δεύτερη έγινε η τοποθέτηση των πάνελς και την Τρίτη μέρα η 
σύνδεση των πάνελς και η όδευση των καλωδίων απο τον inverter στον πίνακα της εγκατάστασης 
και απο εκεί στον μετρητή της ΔΕΗ.Η τελική χωροθέτηση του συστήματος είναι η παρακάτω. 

 

 

 

 

Σχήμα 7.6 
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Σχήμα 7.7 

 

 

Σχήμα 7.8 
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Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2011.Απο τότε  
το κόστος εγκατάστασης ενός Φ/Β συστήματος έχει μειωθεί σημαντικά. Παράλληλα όμως, έχει 
μειωθεί και η τιμή πώλησης της kWh μετά από σχετική οδηγία του Υπουργείου Οικονομικών και 
πλέον έχει διαμορφωθεί στα 0,495€/kWh.  

Έτσι, αν η εγκατάσταση πραγματοποιούνταν σήμερα το κόστος θα ήτανε  

27.000€ και οι αντίστοιχες χρηματοροές  θα ήτανε η παρακάτω. 

Εγκατεστημένη ισχύς έργου  (kWp) 9,945 

Συνολικό κόστος έργου 27.000 € 

Χρόνος επένδυσης 25 

Μέση ετήσια παραγωγή (kWh) 14.000 

Μέση ετήσια παραγωγή (kWh/kWp) 1.408 

Τιμή πώλησης( €/kwh) 0,495 € 

Ετήσια αναπροσαρμογή τιμής πώλησης  1,00% 

Ετήσια μείωση απόδοσης Φ/Β πλαισίων 0,70% 

Ετήσιο κόστος ασφάλισης ακινήτου και ζωής 0 € 

Ετήσιο κόστος συντήρησης 0 € 

Ετος 
Ετήσια 
Παραγωγή 
kWh 

Τιμή 
Πώλησης 
€/kwh 

Ετήσια 
έσοδα 

Συντήρηση 
& 
Ασφάλιση 

Χρηματοροές 
Αθροιστικές 
Χρηματοροές 

0 0 0 0 0 -27.000 € -27.000 € 

1 1.408 0,50 € 6.930 € 0 € 6.930 € -20.070 € 

2 1.398 0,50 € 6.950 € 0 € 6.950 € -13.120 € 

3 1.388 0,50 € 6.971 € 0 € 6.971 € -6.149 € 

4 1.378 0,51 € 6.991 € 0 € 6.991 € 842 € 

5 1.369 0,52 € 7.012 € 0 € 7.012 € 7.854 € 

6 1.359 0,52 € 7.032 € 0 € 7.032 € 14.886 € 

7 1.350 0,53 € 7.053 € 0 € 7.053 € 21.938 € 

8 1.340 0,53 € 7.073 € 0 € 7.073 € 29.012 € 

9 1.331 0,54 € 7.094 € 0 € 7.094 € 36.106 € 
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10 1.321 0,54 € 7.115 € 0 € 7.115 € 43.221 € 

11 1.312 0,55 € 7.136 € 0 € 7.136 € 50.357 € 

12 1.303 0,55 € 7.157 € 0 € 7.157 € 57.513 € 

13 1.294 0,56 € 7.178 € 0 € 7.178 € 64.691 € 

14 1.285 0,56 € 7.199 € 0 € 7.199 € 71.890 € 

15 1.276 0,57 € 7.220 € 0 € 7.220 € 79.109 € 

16 1.267 0,57 € 7.241 € 0 € 7.241 € 86.350 € 

17 1.258 0,58 € 7.262 € 0 € 7.262 € 93.612 € 

18 1.249 0,59 € 7.283 € 0 € 7.283 € 100.896 € 

19 1.241 0,59 € 7.305 € 0 € 7.305 € 108.200 € 

20 1.232 0,60 € 7.326 € 0 € 7.326 € 115.527 € 

21 1.223 0,60 € 7.348 € 0 € 7.348 € 122.874 € 

22 1.215 0,61 € 7.369 € 0 € 7.369 € 130.243 € 

23 1.206 0,62 € 7.391 € 0 € 7.391 € 137.634 € 

24 1.198 0,62 € 7.412 € 0 € 7.412 € 145.046 € 

25 1.189 0,63 € 7.434 € 0 € 7.434 € 152.481 € 

 

 

 

 

Με τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης να διαμορφώνεται πλέον στο 26% κάτι που ήτανε 
αναμενόμενο διότι η μείωση της τιμής πώλησης της kWp  αντισταθμίστηκε από την μεγάλη πτώση 
στο κόστος εγκατάσταση του συστήματος. 

 

 

 

Πίνακας 7.2 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	–	ΛΥΣΕΙΣ	
 

Σήμερα εν μέσω της κρίσης χρέους που βασανίζει την χώρα μας και πολλά κράτη στην 
Ευρώπη, είναι η ώρα για να παρθούν οι σημαντικότερες αποφάσεις για την χώρα μας. Να παρθούν 
οι αποφάσεις εκείνες που θα οδηγήσουν την χώρα μας ξανά στον δρόμο της ανάπτυξης και της 
ευημερίας. Οι ΑΠΕ μπορούν να ηγηθούν της προσπάθειας αυτής και να δώσουν λύσεις σε 
ενεργειακά, οικονομικά, περιβαλλοντικά θέματα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι απλά 
τεχνολογίες με θετικές προσδοκίες για τον μέλλον, αλλά είναι το ίδιο το μέλλον της  
επιχειρηματικότητας. Δυστυχώς όμως η χώρα μας παραμένει ουραγός στην προσπάθεια αυτή  
καθώς διάφορα εμπόδια παρακωλύουν την ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών ΑΠΕ. Εμπόδια που 
προέρχονται από διοικητικούς φορείς και γραφειοκρατικές διαδικασίες, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη 
δράση εκ μέρους των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και των μεμονωμένων καταναλωτών 
ενεργείας. Δυστυχώς εμμένει στην χρήση συμβατικών καυσίμων με διαρκώς υψηλά πρόστιμα για 
τις υπερβάσεις στις εκλύσεις αερίων του θερμοκηπίου. 

Απαιτούνται λοιπόν κάποιες ριζικές ανατροπές σε θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό 
επίπεδο ώστε να προωθηθούν αυτές οι τεχνολογίες στην χώρα μας: 

Σε θεσμικό επίπεδο: Αξιοποιώντας με τον κατάλληλο δυνατό τρόπο  το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
θα περιορίζονταν τα προβλήματα συνεννόησης των αρμόδιων φορέων στα θέματα που αφορούν 
την προώθηση της ανανεώσιμης τεχνολογίας. Ταυτόχρονα μια θεσμικά ισχυρή τοπική 
αυτοδιοίκηση, που στηρίζεται στην αρχή της διαρκούς κοινωνικής λογοδοσίας και έχει πλήρη 
ενημέρωση πάνω σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ακρογωνιαίος λίθος αυτής της 
προσπάθειας. 

Στη συνέχεια το νομικό πλαίσιο που προσδιορίζει την εικόνα της αγοράς των ανανεώσιμων πηγών, 
είναι πλέον αναγκαίο να σταθεροποιηθεί χωρίς συνεχείς μεταβολές των νόμων και ασάφειες. Ενώ 
μπορεί να δώσει την ευκαιρία για μια πιο απελευθερωμένη αγορά, με καταναλωτές που θα μπορούν 
να επιλέγουν εναλλακτικά της ΔΕΗ, την επιχείρηση από την οποία επιθυμούν να αγοράσουν 
ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια. 

Σε οικονομικό επίπεδο μπορεί να δοθεί έμφαση σε φορολογικές ελαφρύνσεις που διευκολύνουν 
τις επενδύσεις στην πράσινη τεχνολογία. Επιπλέον είναι απαραίτητη η στήριξη μέσα από χαμηλά 
επιτόκια δανεισμού και επιβολή αντικειμενικά υψηλών προστίμων σε εκείνες τις επιχειρήσεις που 
επιβαρύνουν με τις δραστηριότητες τους το περιβάλλον. Έτσι θα γίνεται περισσότερο αισθητή η 
υπεροχή της ανανεώσιμης τεχνολογίας σε οικονομικό επίπεδο με διαμόρφωση καθαρότερων 
κανόνων ανταγωνισμού. 

Σε κοινωνικό επίπεδο η γνώση του πολίτη για τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές από τις οποίες 
μπορεί να επωφεληθεί, ξεκινά από την διοχέτευση αυτής της γνώσης στα πανεπιστήμια και στα 
ερευνητικά κέντρα μέσω της αύξησης των απαραίτητων κονδυλιών για έρευνα και καινοτομία. 
Χωρίς γνώση για τις τεχνολογίες του μέλλοντος που μπορούν να λύσουν τα σοβαρότερα 
προβλήματα της ανθρωπότητας και να εκτοξεύσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι σαν 
να συμβιβαζόμαστε με το σκοτάδι και με μια νέα μεσαιωνική εποχή. Οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας είναι η ελπίδα για να ξεπεράσουμε τις μεγάλες κρίσεις και μπορούν με την ενέργεια τους 
να φωτίσουν ένα καλύτερο μέλλον. 
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Στο κεφάλαιο 6 είχαμε  την δυνατότητα να αναλύσουμε τις επιπτώσεις της ανάπτυξης των ΑΠΕ 
στο τομέα της απασχόλησης και να εξάγουμε ουσιαστικά συμπεράσματα όπως επίσης και στο 
κεφάλαιο 3 να αναλύσουμε και να διατυπώσουμε τις μηδαμινές επιπτώσεις των ΑΠΕ  στο 
περιβάλλον. 
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