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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Η θιηκαηηθή αιιαγή είλαη εδψ θαη είλαη εκθαλείο νη ζνβαξέο επηπηψζεηο απηήο ζηε ρψξα 

καο, αιιά θαη παγθφζκηα. Οη ηειεπηαίεο πνιχ άζρεκεο εμειίμεηο κε ηνλ πφιεκν Ρσζίαο-

Οπθξαλίαο έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα πνιχ κεγάιε ελεξγεηαθή θξίζε θαη απνδεηθλχνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ηελ αλάγθε φισλ ησλ θξαηψλ λα βξνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ λένπο 

ηξφπνπο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ ζα είλαη νηθνλνκηθφηεξνη θαη θπξίσο ρσξίο 

εμάξηεζε απφ άιια θξάηε. ηα πιαίζηα ινηπφλ θαη ελφο απφ ηνπο πην  βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα κηα πην «πξάζηλε Δπξψπε» θαη επεηδή ε Διιάδα έρεη έλα κεγάιν 

πιενλέθηεκα, ηνλ ήιην πνπ δελ ηνλ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη φπσο ζα έπξεπε, ε  έξεπλα 

απνζθνπεί ζηα νθέιε πνπ ζα απνθφκηδαλ νη ΟΣΑ, αλ αθνινπζνχζαλ ην παξάδεηγκα θάπνησλ 

λεζησηηθψλ δήκσλ, πνπ έρνπλ θαηαθέξεη λα θάλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο  ζηνπο ηξφπνπο 

επηινγήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  θαη  νδνθσηηζκνχ ηνπο κε ρξήζε ειηαθήο 

ελέξγεηαο θαη έρνπλ κεηψζεη ζε  κεγάιν βαζκφ ηα ελεξγεηαθά θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά 

θφζηε ηνπο. Η θπξηφηεξε παξάκεηξνο είλαη φηη βξήθαλ ηξφπν λα θσηίδνληαη πεξηνρέο πνπ 

δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην δίθηπν θαη λα γίλνληαη απηέο πην αζθαιείο θαη πξνζηηέο ζηνπο 

δεκφηεο, ελψ πξηλ δελ ήηαλ. ινη νη δήκνη ζα κπνξνχζαλ δπλεηηθά λα εμαζθαιίζνπλ 

ρξεκαηνδφηεζε απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ε εξγαζία απηή έρεη ζαλ ζθνπφ λα 

απνδείμεη φηη ην παξάδεηγκα ησλ Λεηςψλ κπνξνχλ λα ην αθνινπζήζνπλ θαη άιινη δήκνη, κε 

αληίζηνηρα νθέιε γηα απηνχο θαη ηνπο δεκφηεο ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ελ 

γέλεη. εκαληηθή παξάκεηξνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη θαη ε αλάγθε εηδηθά ησλ 

λεζηψλ, ηα νπνία δελ είλαη δηαζπλδεδεκέλα κε ην εζληθφ δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε ππφγεηα θαιψδηα κε ην επεηξσηηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, πνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη θαθέο θαη 

νη ελαέξηεο δηαζπλδέζεηο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρνπλ πνιχ ζπρλά πξνβιήκαηα. 

Απηφο ν παξάγνληαο θαη ε αξγή πξννπηηθή δηαζχλδεζεο φισλ ησλ λεζηψλ κε νξίδνληα 

νινθιήξσζεο ησλ δηαζπλδέζεσλ κέρξη ην 2030 βάζε πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ΓΔΓΓΗΔ θαη 

ηνπ ΑΓΜΗΔ, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε εμεχξεζεο ιχζεσλ πην άκεζσλ θαη θπξίσο πην 

νηθνλνκηθψλ. Η εξγαζία ζα απνηειεί κειέηε φζνλ αθνξά ηξφπνπο ειεθηξνδφηεζεο 

νδνθσηηζκνχ κε αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη απνζήθεπζε κέξνπο απηήο γηα ρξήζε 

ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. πγθεθξηκέλα, αθνξά έξγν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δήκν 

Λεηςψλ φπνπ ηνπνζέηεζε ζηήιεο νδνθσηηζκνχ κε ειηαθά πάλει ελζσκαησκέλα, ηα νπνία 

θνξηίδνπλ απνθιεηζηηθά κε ειηαθή ελέξγεηα θαη ηελ απνζεθεχνπλ ζε κπαηαξία 

ελζσκαησκέλε ζε απηά ηα νδνθσηηζηηθά γηα ρξήζε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Δπίζεο, έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα αληρλεχνπλ ηελ θίλεζε ζαλ θσηνθχηηαξν θαη αλάινγα λα  απμνκεηψλνπλ 



ην θσο πνπ εθπέκπνπλ θαηά 30%, θάλνληαο αθφκα κεγαιχηεξε νηθνλνκία. Κφζηνο έξγνπ θαη 

πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην έξγν απηφ. 

 

  



ABSTRACT 

Climate change is here and its serious effects in our country and globally are evident. The last 

very bad developments with the Russia-Ukraine war have created a very big energy crisis and 

prove more than ever the need for all states to find and adopt new ways of producing 

electricity that will be more economical and above all without dependence on other states. So 

in the context of one of the most basic purposes of the European Union for a "greener 

Europe" and because Greece has a great advantage, the sun that hasn‟t been used it as it 

should, the research aims at the benefits that Greek Municipalities would obtain if they 

followed the example of some island municipalities, which have managed to make significant 

changes in the way they choose electricity production and street lighting using solar energy 

and have managed to reduce energy costs as well as their economic costs. The main 

parameter is that they found a way to light up areas that are not connected to the electrical 

grid and make them safer and more accessible to citizens and visitors. All municipalities 

could potentially secure funding from European programs and this paper work aims to prove 

that the example of the island of Lipsi can be followed by other municipalities with 

corresponding benefits for them and their citizens and the protection of the environment in 

general. An important parameter in this direction is the need especially of the islands, which 

are not interconnected with the national electricity transmission network by underground 

cables with the country's mainland network, which creates problems, especially during the 

winter, when the weather conditions are bad and overhead power transmission links are very 

often in trouble. This factor and the slow perspective of interconnection of all the islands with 

a horizon of completion of the interconnections until 2030 based on the programming of 

DEDDIE and   ADMIE, creates the need to find more immediate and above all more 

economical solutions. The paperwork will be a study regarding ways to electrify street 

lighting by utilizing solar energy and storing part of it for use at a later time. Specifically, it 

concerns a project carried out in the municipality of Leipsoi where they installed street 

lighting columns with integrated solar panels, which charge exclusively with solar energy and 

store it in a battery integrated in these street lights for use at a later time. They also have the 

ability to detect movement like a photocell and accordingly increase or decrease the light they 

emit by 30% making an even greater economy. Project cost and source of funding for this 

project. 

 

 

  



1. Διζαγυγή  

 

ηηο 24/2/2022, φηαλ ε Ρσζία επηηέζεθε ζηε Οπθξαλία, φινο ν θφζκνο έκεηλε εκβξφληεηνο 

γηαηί δελ πεξίκελε κηα ρψξα ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ λα επηηεζεί ζε κηα άιιε, κε δεδνκέλν φηη ηα 

ζχλνξα ησλ ρσξψλ κεηά ην Β΄ Παγθφζκην πφιεκν ζεσξνχληαλ νξηζκέλα θαη 

αδηαπξαγκάηεπηα. Γπζηπρψο γηα κηα αθφκε θνξά νη εγεζίεο θάπνησλ ρσξψλ εθπιήζζνπλ  κε 

ηηο αλεμήγεηεο θαηά πνιινχο θηλήζεηο ηνπο θαη γηα άιιε κηα θνξά ν θφζκνο θαη νη ιανί ηεο 

Δπξψπεο ιφγσ απηήο ηεο θίλεζεο θαινχληαη λα βξνπλ ηξφπνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 

ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ εμεχξεζεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θάηη πνπ ήηαλ απαηηεηφ 

θαη ιφγσ ηεο ήδε ππάξρνπζαο θιηκαηηθήο αιιαγήο αλά ηελ πθήιην (United Nations 2022). Οη 

άλζξσπνη κε ηελ ζπλερή παξέκβαζε ζηε θχζε έρνπλ δεκηνπξγήζεη πνιχ κεγάια 

πξνβιήκαηα πνπ ζηαδηαθά επεξέαζαλ ην θιίκα ηεο γεο θαη πξφζζεζαλ πνιχ κεγάιεο 

πνζφηεηεο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα. 

Η πξνέιεπζε ησλ  αεξίσλ  ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηελ αηκφζθαηξα, αιιά ε 

αλζξψπηλε επέκβαζε ηα πνιιαπιαζηάδεη επηθίλδπλα, πξνέξρεηαη  θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ 

θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ ψζηε λα παξαρζεί  ελέξγεηα, αιιά θαη απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ αλζξψπνπ, φπσο π.ρ. ε απνςίισζε ησλ δαζψλ, ε θηελνηξνθία, ε γεσξγία, ε παξαγσγή 

δηαθφξσλ ρεκηθψλ νπζηψλ θιπ. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) απνηειεί  ην θπξηφηεξν 

αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο. 

 ε απηά ηα επηπιένλ αέξηα  νθείιεηαη θαη εληζρχεηαη ην γλσζηφ σο «θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ» ζηελ πιαλεηηθή αηκφζθαηξα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηεο γεο ζε αλεζπρεηηθά επίπεδα, επηθέξνληαο ηεξάζηηεο αιιαγέο ζην θιίκα ηεο. Η 

ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε έρεη ήδε απμεζεί θαηά πεξηζζφηεξν απφ 1°C, ζπγθξηηηθά κε ην 

επίπεδν ησλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ ππήξραλ πξηλ ηε βηνκεραληθή επνρή. 

Οη επηζηήκνλεο πνπ είλαη κέιε ηεο δηαθπβεξλεηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

(IPCC) θξνχνπλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ επηζεκαίλνληαο  φηη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ πιαλήηε θαηά 1,5 °C ζα έρεη ζνβαξέο, αθφκε θαη κε αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηηο θνηλσλίεο καο. Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη ε  παγθφζκηα κέζε ζεξκνθξαζία 

θνληά ζηελ επηθάλεηα κεηαμχ 2012 θαη 2021 ήηαλ 1,11 έσο 1,14°C πςειφηεξε απφ ην 

πξνβηνκεραληθφ επίπεδν, γεγνλφο πνπ ηελ θάλεη  ηελ ζεξκφηεξε δεθαεηία πνπ έρεη 

θαηαγξαθεί. Οη ζεξκνθξαζίεο ηεο επξσπατθήο γεο απμήζεθαλ αθφκε πην γξήγνξα ηελ ίδηα  

ρξνληθή πεξίνδν θαηά 1,94 έσο 1,99°C, αλάινγα κε ην ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη.  

 



Σα πην ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηα αληηκεησπίδνπλ νη πφιεηο, φπνπ δηαβηνχλ 

πάλσ απφ 3,5 δηο άλζξσπνη ζε κφιηο 3% ηνπ παγθφζκηνπ εδάθνπο. ηηο πφιεηο ηνπ θφζκνπ 

θαηαλαιψλεηαη πεξ. ην 80% ηεο παγθφζκηαο ελέξγεηαο θαη παξάγεηαη ην 75% ησλ αεξίσλ ηνπ 

άλζξαθα (unric.org). Γηα ην ιφγν απηφ ζην πιαίζην ηνπ ηφρνπ 11 «Βηψζηκεο Πφιεηο θαη 

Κνηλφηεηεο» ηεο Agenda 2030 ηνπ ΟΗΔ επηδηψθνληαη ε ελίζρπζε ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο 

θαη ηεο κείσζεο ησλ ξχπσλ.  

Οη ρψξεο κέιε ηεο UNFCCC έρνπλ δεζκεπηεί ζηε πκθσλία ηνπ Παξηζηνχ λα πεξηνξίζνπλ 

ηελ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο πνιχ θάησ απφ ηνπο 2°C πάλσ απφ ην 

πξνβηνκεραληθφ επίπεδν θαη λα επηδηψμνπλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ αχμεζε ζηνπο 1,5°C. Αλ δελ 

επηηεπρζνχλ δξαζηηθέο πεξηθνπέο ζηηο παγθφζκηεο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αθφκε 

θαη ην φξην ησλ 2°C ζα έρεη ήδε μεπεξαζηεί πξηλ απφ ην 2050 (unfccc.int). 

ε επξσπατθφ επίπεδν, ε ΔΔ ζην πιαίζην ηεο Πξάζηλεο πκθσλίαο (2020) έζεζε σο ζηφρν ηε 

κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 50% έσο 55% κέρξη ην 2030, ζε ζρέζε κε ην 

1990, θαη ηε κεδεληθή εθπνκπή ξχπσλ ην 2050 (www.commission.europa.eu, Fetting 2020). 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, κεηαμχ άιισλ, πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ κε ηελ δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) φπσο αλεκνγελλήηξηεο, 

θσηνβνιηατθά πάξθα θ.ιπ. Η ζπκκεηνρή ησλ  αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο  ζηελ αγνξά 

εηζθέξεη  ελέξγεηα πνπ δηαθνξεηηθά ζα ηελ εηζέθεξαλ νη ξππνγφλεο κνλάδεο. Έηζη,  

κεηψλεηαη ην κεξίδην πνπ αλαινγεί ζηηο κνλάδεο απηέο, πξάγκα πνπ ηηο νδεγεί ζε κεγαιχηεξν 

αληαγσληζκφ, κε απνηέιεζκα ηελ  πξνζθνξά κεησκέλσλ ηηκψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Η παξνχζα  δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ  ζηελ Διιάδα κεηψλεη ηελ ΟΣ 

κεζνζηαζκηθά θαηά πεξίπνπ 8 επξψ/MWh. Σν κέγεζνο απηφ, αλ πνιιαπιαζηαζηεί κε ηε 

ζπλνιηθή ειεθηξηθή θαηαλάισζε ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα (~51 TWh/έηνο) δίλεη 

πεξίπνπ 400 εθαη. επξψ/έηνο. Γειαδή νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο  δίλνπλ πίζσ πεξίπνπ 

ην 50% ηνπ ΔΣΜΔΑΡ πνπ πιεξψλεη ζήκεξα ν Έιιελαο θαηαλαισηήο γηα ηελ απνδεκίσζή 

ηνπο. ηε ρψξα καο ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο κνξθνινγηθήο δηάξζξσζεο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, 

εηδηθά ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ καο θαη ιφγσ ηεο κε δηαζχλδεζεο πνιιψλ λεζηψλ  κε ην 

εζληθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε πην ζπκθέξνπζα θαη πην άκεζε ιχζε ζα 

ήηαλ απηέο νη πεξηνρέο λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ απνθιεηζηηθή ελδερνκέλσο εμεχξεζε ιχζεσλ 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ απνθιεηζηηθά κέζσ ΑΠΔ, φπσο ην 

παξάδεηγκα ηεο Σήινπ. 

 

http://www.commission.europa.eu/


Οη δήκνη ηεο Διιάδαο θαινχληαη ηψξα ιφγσ ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο λα βξνχλε ιχζεηο ζην 

πξφβιεκα ησλ ππέξνγθσλ ινγαξηαζκψλ ξεχκαηνο, θπξίσο, θαη εηδηθφηεξα νη λεζησηηθνί 

δήκνη ιφγσ ησλ αλαγθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ αθαιάησζεο πιεξψλνληαο πνζά, πνπ νπδεκία 

ζρέζε έρνπλ κε ηα πνζά πνπ έπξεπε λα πιεξψζνπλ έλα ρξφλν πξηλ (Xevgenos et al 2016). 

Σα ελεξγεηαθά έμνδα ησλ δήκσλ εθηνμεχζεθαλ θαηαθφξπθα θαη θαινχληαη λα βξνπλ ιχζεηο 

άκεζα πνπ ζα ηνπο κεηψζνπλ ην θφζηνο. Έρνπλ πξνρσξήζεη νη πεξηζζφηεξνη ζε 

αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ ζηα δεκφζηα θηίξηα αιιά θαη ζηνλ νδνθσηηζκφ ηνπο κε 

ιακπηήξεο ηχπνπ led, ε εμνηθνλφκεζε φκσο κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ επηθέξεη ηεξάζηηα 

κείσζε ζην θφζηνο ησλ ινγαξηαζκψλ ξεχκαηνο θαη ην έξγν ηεο αληηθαηάζηαζεο έρεη 

ηεξάζηην θφζηνο. Νεζησηηθφο δήκνο ησλ Κπθιάδσλ κέζα ζην έηνο πξνέβε ζε 

αληηθαηάζηαζε  νδνθσηηζκνχ κε ηχπνπ led, κε θφζηνο 687.394.00€ θαη δηάξθεηα 

απνπιεξσκήο ηνπ έξγνπ ζε νξίδνληα νθηαεηίαο απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ δήκνπ γηα λα επηηχρεη 

κηα κείσζε ζην θφζηνο ησλ ινγαξηαζκψλ ξεχκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 30% πεξίπνπ. Ο δήκνο 

Λεηςψλ πνπ απνηειεί  θαη κέξνο κειέηεο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνίεζε 

έλα έξγν ηνπνζέηεζεο ζηειψλ θαη ιακπηήξσλ νδνθσηηζκνχ, ζε πεξηνρή πνπ δελ ήηαλ 

δηαζπλδεδεκέλε κε ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο. Δμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζε γηα ην έξγν 

απηφ απφ ην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ θαη ην πξφγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ». πγθεθξηκέλα 

κπήθαλ 25 ζηήιεο θαη θψηηζαλ παηδηθή ραξά  θαζψο θαη κέξνο ησλ γχξσ δξφκσλ απφ ηελ 

πεξηνρή ηνπ πάξθνπ έθηαζεο πεξίπνπ 2 ζηξεκκάησλ. Οη ζηήιεο νδνθσηηζκνχ  πνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ θνξηίδνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά κε ειηαθή ελέξγεηα ηελ νπνία 

απνζεθεχνπλ ζε κπαηαξία ελζσκαησκέλε ζην θσηηζηηθφ γηα ρξήζε ζε κεηαγελέζηεξν 

ρξφλν. Γηαζέηνπλ επίζεο θσηνθχηηαξν αλίρλεπζεο θίλεζεο θαη κεηψλνπλ ηνλ θσηηζκφ  θαηά 

30% φηαλ δελ αληρλεχεηε θίλεζε ζην ρψξν,  επηηπγράλνληαο έηζη κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν δήκνο Λεηςψλ θσηαγψγεζε κηα πεξηνρή πνπ δελ είρε θσο 

πξηλ, έγηλε πην αζθαιήο γηα ηνπο δεκφηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο θαη ην κφλν θφζηνο πνπ 

ρξεηάζηεθε λα πιεξψζεη ήηαλ ην θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ νδνθσηηζηηθψλ θαη ηεο 

νινθιήξσζεο  ηνπ έξγνπ, ήηνη 24.800.00€, ην νπνίν ιεηηνπξγεί άςνγα εδψ θαη 3 ρξφληα 

ρσξίο θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα. Απηφο είλαη θαη έλαο ηξφπνο ιχζεο ζην πξφβιεκα ησλ κε 

δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ ηνπνζέηεζε απνθιεηζηηθά ηέηνηνπ είδνπο νδνθσηηζκνχ θαη 

εμεχξεζε άκεζα ιχζεσλ ρσξίο λα πεξηκέλνπλ ηα λεζηά ηα έξγα δηαζχλδεζεο θαη ην πφηε 

απηά ζα νινθιεξσζνχλ. Άκεζε ιχζε κε θφζηνο κφλν ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ηεο κειέηεο ηνπ 

έξγνπ, θφζηε πνπ ζα θαιχπηνληαη πιένλ  θαη ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ δειαδή απφ ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηέηνηα έξγα, ζηα πιαίζηα ησλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ. Πιενλεθηήκαηα ελφο ηέηνηνπ έξγνπ:  



 Μεδεληθφ θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ. 

 Μεδεληθνί ξχπνη γηα ην πεξηβάιινλ. 

 Μεγαιχηεξε νδηθή αζθάιεηα. 

 Παξνρή θσηηζκνχ ζε πεξηνρή πνπ δελ ππήξρε πξηλ. 

 Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ παξνρψλ ξεχκαηνο ζηνπο δεκφηεο- επηζθέπηεο.  

 

Οη δήκνη ινηπφλ ηεο ρψξαο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έξγα γηα ηε    δεκηνπξγία 

ππνδνκψλ ΑΠΔ ψζηε λα επηηχρνπλ κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ-νηθνλνκηθνχ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη απφ δηάθνξα 

εζληθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα απνθχγνπλ ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ 

ίδησλ ησλ δήκσλ. Σα έξγα κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ, ζαιάζζησλ 

πάξθσλ, ηνπνζέηεζε ειηαθψλ θσηηζηηθψλ θ.ιπ.  

Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ έρνπλ νη 

δήκνη ηεο Διιάδαο λα κεηψζνπλ ην ελεξγεηαθφ θφζηνο θαη λα ζπκβάινπλ ζηνπο ζηφρνπο 

αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κέζα απφ αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ. Δηδηθή έκθαζε 

δίδεηαη ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο, εηδηθά ζηηο κε ζπλδεδεκέλεο κε ην θεληξηθφ δίθηπν ηεο 

ρψξαο, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ηα πην πηεζηηθά πξνβιήκαηα ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ.  

ηελ ελφηεηα 2 αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο ζηνπο ΟΣΑ, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ηα πηεζηηθά πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη 

ΟΣΑ ηεο ρψξαο καο.  

ηελ 3
ε
 ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ειηαθή ελέξγεηα θαη 

ηερλνινγία ζηνπο δήκνπο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο ηνπο ζηφρνπο.  

ηελ 4
ε
 ελφηεηα ε αλάιπζε εζηηάδεη ζηε ζεκαζία ηνπ αζηηθνχ θσηηζκνχ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο 

ησλ νηθηζηηθψλ ζπλφισλ, θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζηηο πφιεηο.  

Με βάζε ηνλ εηδηθφ ζηφρν ηεο εζηίαζεο ηεο έξεπλαο ζηα πξνβιήκαηα ησλ λεζησηηθψλ 

πεξηνρψλ, ζηελ 6
ε
 ελφηεηα αλαιχεηαη ε κεγάιε πξφθιεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ησλ 

λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο.  

Η 7
ε
 ελφηεηα είλαη αθηεξσκέλε ζε νξηζκέλεο θαιέο πξαθηηθέο αμηνπνίεζεο γηα δεκφζην 

θσηηζκφ ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε κηθξά λεζηά ηεο ρψξαο.  

ηελ 8
ε
 παξνπζηάδνληαη πεξαηηέξσ δπλαηφηεηεο γηα αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ απφ ηνπο δήκνπο 

ηεο Διιάδαο.  

Σέινο, ε 10
ε
 ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο.  



 

      

2. Δνεπγειακή κπίζη και Αύξηζη   ηος Δνεπγειακού  Οικονομικού   Κόζηοςρ  sηοςρ  

ΟΣΑ 

 

ιεο νη ρψξεο αλά ηνλ θφζκν ινηπφλ θαινχληαη λα βξνπλ ιχζεηο ζην πξφβιεκα πνπ έρεη 

αλαθχςεη θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κείσζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηνπο.  

Οη δήκνη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα πνιχ κεγάιν βάξνο, πνπ έξρεηαη λα επηβαξχλεη ηελ 

ήδε δχζθνιε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε σο επί ησ πιείζηνλ, πνπ πξνθιήζεθε απφ ηα 

κλεκφληα πνπ επηβιήζεθαλ ηα πξνεγνχκελα έηε εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα 

καο θαη θπζηθά ηελ θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ 2 εηψλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ ηνχ SARS 

COVID- 19. Δηδηθά, νη λεζησηηθνί δήκνη πνπ ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο κνξθνινγίαο ηεο ρψξαο 

δελ είλαη δηαζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν θαη  πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε πεηξέιαην, αιιά θαη νη δηαζπλδεδεκέλνη κε ην δίθηπν 

πνπ έρνπλ πνιχ κεγάια ελεξγεηαθά θφζηε, δηφηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ξεχκα γηα ηε 

δηαδηθαζία ησλ αθαιαηψζεσλ, θαηαδεηθλχεη φηη πξέπεη λα βξεζνχλ ιχζεηο θαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ έξγα, πνπ ζηφρν ζα έρνπλ ηε δεκηνπξγία έξγσλ ΑΠΔ,  ψζηε λα κελ 

επηβαξχλνληαη νη δήκνη κε απηά ηα ηεξάζηηα ελεξγεηαθά θφζηε (Καηζνπιάθνο 2019). Σν 

θφζηνο ηνπ ξεχκαηνο έρεη εθηνμεπζεί ζηα χςε θαη αλ θάπνηνο ζπγθξίλεη ηα θφζηε γηα 

ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο ζα βξεη εμσπξαγκαηηθέο δηαθνξέο 

(Γηαλένζηο 2021).  

χκθσλα κε ηελ ΚΔΓΔ (2022
 
α), ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο ζπληζηά ην πην νμχ πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη δήκνη. Η ήδε βεβαξεκέλε θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε πεξαηηέξσ 

απφ ηνλ πφιεκν ζηελ Οπθξαλία. Έηζη, νη δήκνη αληηκεησπίδνπλ απμήζεηο άλσ ηνπ 100% 

(Καζεκεξηλή 2022). Δάλ νη δαπάλεο ησλ δήκσλ ηεο ρψξαο αλέξρνληαλ ζε πεξ. 300 εθ. επξψ 

ζε νκαιέο ζπλζήθεο ζήκεξα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα απφ 600 εθ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην 

πξφζθαην ζπλέδξηφ ηεο ε ΚΔΓΔ θαηάζεζε εκθαηηθά ηελ θάιπςε απηνχ ηνπ θφζηνπο θαη ηελ 

βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ θαη ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ΟΣΑ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ΑΠΔ γηα ηηο αλάγθεο ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ελεξγεηαθήο θηψρεηαο (ΚΔΓΔ 2022 β).  

Η θαηάζηαζε είλαη πην βεβαξεκέλε ζηηο κε ζπλδεδεκέλεο κηθξέο λεζησηηθέο πεξηνρέο.  

Δλδεηθηηθά δήκνο ησλ Κπθιάδσλ, γηα ην δηάζηεκα πεξηφδνπ θαηαλάισζεο 1/9/2021 - 

30/9/2021, εθθαζαξηζηηθφο ινγαξηαζκφο γηα δηαδηθαζία αθαιάησζεο πιήξσζε 29.494.00€ 



ελψ θέηνο γηα ην ίδην δηάζηεκα θαιείηαη λα πιεξψζεη, αθνχ έρεη  ήδε αθαηξεζεί ε θξαηηθή 

επηδφηεζε πνζνχ 58.845.00€, ην πνζφ ησλ 74.463.00€! Ο δήκνο δειαδή ζε ζρέζε κε πέξζη 

θαιείηαη λα πιεξψζεη 44.969.00€ παξαπάλσ γηα ηελ ίδηα αθξηβψο ρξήζε θαη κεηά απφ 

θξαηηθή επηδφηεζε πνπ αλ δελ ππήξρε ζα έπξεπε λα πιεξψζεη 133.308.00€ ζπλνιηθά! 

Πξέπεη λα βξεζνχλ ηξφπνη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ψζηε λα κεησζνχλ ή αθφκα 

θαιχηεξα θαη λα κεδεληζηνχλ απηά ηα θφζηε δηφηη θάπνηεο δηαδηθαζίεο φπσο απηή ησλ 

αθαιαηψζεσλ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ θαη ε κφλε ιχζε είλαη ε ζηξνθή πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε έξγσλ ΑΠΔ. Η αιήζεηα είλαη φηη νη θάηνηθνη ησλ λεζηψλ δελ είλαη πάληα 

δεθηηθνί ζηε δεκηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ ιφγσ ηνπ ζνξχβνπ πνπ πξνθαινχλ νη 

αλεκνγελλήηξηεο θαη ζηε επίπησζε πνπ θάπνηνη ηζρπξίδνληαη φηη ππάξρεη ζηελ παλίδα ηεο 

πεξηνρήο (πηελά ελδεκηθά θαη απνδεκεηηθά), αιιά ιφγσ θαη ηεο αιιαγήο πνπ επέξρεηαη  ζην 

πεξηβάιινλ θαη ζην ηνπίν ηεο πεξηνρήο. Η πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επηθέξνπλ αιιαγέο πξνο ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο δελ 

είλαη ηφζν αξλεηηθά πξνζιακβαλφκελε, νπφηε νη δήκνη ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. Σέηνηα έξγα είλαη θαη ε παξνρή νδνθσηηζκνχ, εηδηθά ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ 

ππάξρεη δηαζχλδεζε κε ην εζληθφ επεηξσηηθφ δίθηπν κε ειηαθά θσηηζηηθά. Σν κφλν θφζηνο 

πνπ ππάξρεη γηα απηά ηα έξγα είλαη ηεο κειέηεο, ηεο πξνκήζεηαο, θαη ηεο ηνπνζέηεζεο απηψλ 

ησλ νδνθσηηζηηθψλ. ηε ζπλέρεηα νη πεξηνρέο απηέο θσηίδνληαη κε κεδεληθφ θφζηνο γηα ην 

δήκν θαη μεπεξληέηαη θαη ην πξφβιεκα ηνπ θσηηζκνχ ζε πεξηνρέο πνπ είλαη αλαγθαίνο αιιά 

δελ ππάξρεη δπζηπρψο δίθηπν. Πνιινί δήκνη, εηδηθά ηε θεηηλή ρξνληά, πξνρψξεζαλ ζε 

αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ νδνθσηηζκνχ ηνπο κε ιακπηήξεο θαη θσηηζηηθά ηχπνπ  led 

επηηπγράλνληαο εμνηθνλφκεζε ζην θφζηνο ινγαξηαζκψλ ξεχκαηνο πεξίπνπ ηνπ επηπέδνπ 

20% κε 30% ,κηα θίλεζε πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε αιιά κε κεγάιν θφζηνο νινθιήξσζεο 

ηεο αιιαγήο απηήο θαη πεξηζζφηεξν  φηαλ ην θφζηνο θαιχπηεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο ησλ 

δήκσλ. Ο ρξφλνο απφζβεζεο κηαο ηφζν κεγάιεο δαπάλεο, 687.394.00€ ζε κηα πεξίπησζε 

λεζησηηθνχ δήκνπ ζα είλαη πάξα πνιχ κεγάινο, αθφκα θαη κε ηε ζπλζήθε ηεο απνπιεξσκήο 

απηήο ηεο δαπάλεο ζε νξίδνληα νθηαεηίαο. Άιινο έλαο ηξφπνο παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ηα ζαιάζζηα θσηνβνιηαηθά πάξθα, έξγα πνπ ζα μεθηλήζνπλ 

πηινηηθά κε αιιαγή ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αδεηνδνηήζεηο πνπ ρξεηάδνληαλ κέρξη ηψξα, ψζηε 

ηα έξγα λα πξνρσξήζνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, γεγνλφο παξήγνξν γηαηί δηαθαίλεηαη 

επηηέινπο φηη θαηαιαβαίλνπλ ην φπιν πνπ θαηέρεη ε Διιάδα θαη δπζηπρψο δελ έρεη 

εθκεηαιιεπηεί φζν ζα έπξεπε κέρξη ηψξα  γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηνλ 

ΉΛΙΟ! 

 



 

 

 

 

3. Η ζημαζία ηηρ Ηλιακήρ Δνέπγειαρ 

 

Σν θιίκα ηεο Διιάδαο είλαη κεζνγεηαθφ κε  ήπηνπο ζρεηηθά θαη πγξνχο  ρεηκψλεο,  ζεξκά θαη 

μεξά θαινθαίξηα θαη γεληθά ζπλήζσο  κε κεγάιεο πεξηφδνπο ειηνθάλεηαο. ηηο  δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο παξνπζηάδνληαη αξθεηέο δηαθνξέο ζην θιίκα, πάληα  κέζα ζηα πιαίζηα 

ηνπ Μεζνγεηαθνχ θιίκαηνο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ ηνπνγξαθηθή δηάξζξσζε  ηεο ρψξαο πνπ 

έρεη κεγάιεο δηαθνξέο πςνκέηξνπ ( ππάξρνπλ κεγάιεο νξνζεηξέο θαηά κήθνο ηεο θεληξηθήο 

ρψξαο αιιά θαη ζηα λεζηά)  θαη ελαιιαγή μεξάο- ζάιαζζαο. Η Αηηηθή έρεη μεξφ θιίκα θαη ε 

βφξεηα Διιάδα θαη ε Γπηηθή πγξφ θαη κε πνιιέο βξνρέο ζπλήζσο. Σέηνηεο δηάθνξεο ζην 

θιίκα, ζπλαληψληαη αθφκε θαη ζε ηφπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ζε 

ιίγεο ρψξεο, κηα απφ απηέο θαη ε Διιάδα.   

Απφ θιηκαηνινγηθήο πιεπξάο ην έηνο κπνξεί λα ρσξηζηεί θπξίσο ζε δχν επνρέο: Σε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν πνπ δηαξθεί απφ ηα κέζα ηνπ Οθησβξίνπ σο ην ηέινο Μαξηίνπ θαη ηε 

ζεξκή θαη άλνκβξε πεξίνδν, πνπ δηαξθεί απφ ηνλ Απξίιην κέρξη θαη ηνλ Οθηψβξην. Οη 

βξνρέο ζηε ρψξα καο αθφκε θαη ην ρεηκψλα δελ δηαξθνχλ γηα πνιιέο εκέξεο θαη ν νπξαλφο 

ηεο Διιάδαο δελ κέλεη ζπλήζσο ζπλλεθηαζκέλνο γηα πνιχ, φπσο ζπκβαίλεη ζε άιια κέξε ηεο 

γεο. Ο ρεηκψλαο  δηαθφπηεηαη  ζπλήζσο ηνλ Ιαλνπάξην θαη ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ απφ ειηφινπζηεο εκέξεο, ηηο γλσζηέο απφ ηελ αξραηφηεηα "Αιθπνλίδεο 

εκέξεο".  

ηαηηζηηθά πεξίπνπ ζην λφηην κέξνο ηεο ρψξαο έρνπκε ειηνθάλεηα 300 εκέξεο ην ρξφλν. Χο 

επί ην πιείζηνλ φκσο κέρξη ηψξα πνιχ ιίγν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ν ήιηνο ζαλ κέζν 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, ίζσο γηαηί ήηαλ δχζθνιε ε απνζήθεπζε ηεο 

ελέξγεηαο πνπ ζα παξάγνληαλ.  

Οη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο είλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο ζηελ ρψξα καο θαη ε παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, απνθεχγνληαο 

έηζη ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηελ παξαγσγή απηή. Ο ήιηνο φκσο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη κε άιινπο ηξφπνπο (Gianniris and Kostakos 2022). Τπάξρεη κηα πνιχ 

θαιή πξφζθαηε θαηεπζπληήξηα γξακκή πξνο ηελ κειέηε αδεηνδφηεζεο 10 πισηψλ 

ζαιάζζησλ θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο απφ 0,5MW έσο 1MW έθαζην. 

Οη  πισηέο  θσηνβνιηατθέο  εγθαηαζηάζεηο  ζα  αλαπηπρζνχλ  ζε  κηα  ζαιάζζηα  έθηαζε 



κηζζσκέλε απφ ην δεκφζην κε 20εηέο πηινηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο.  Σν Διιεληθφ Γεκφζην 

ζα δηθαηνχηαη κίζζσκα πνπ νξίδεηαη  ζηα  30  επξψ  αλά ζηξέκκα αλά έηνο. Σν πνζφ ηνπ 

κηζζψκαηνο θαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

κίζζσζεο θαη ζα θαηαβάιιεηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε ελφο κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

Μπνξνχλ λα  παξαρσξεζνχλ θαη ρεξζαίεο εθηάζεηο φπσο, ν αηγηαιφο  ή  ε παξαιία, νη 

δεκφζηα γε, δαζηθέο εθηάζεηο, θαζψο  αθίλεηα πνπ  δηαρεηξίδεηαη ην  Τπνπξγείν  Αγξνηηθήο  

Αλάπηπμεο  θαη  Σξνθίκσλ. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ λνκνζρεδίνπ ζα γίλεη θαηά παξέθθιηζε ησλ άιισλ έξγσλ κε απαιιαγή 

ππνρξέσζεο ηεο ιήςεο  βεβαίσζεο παξαγσγνχ ή  ηεο βεβαίσζεο Δηδηθψλ Έξγσλ, 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ηε ρνξήγεζεο Πξφηππσλ Πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ θαη 

ππνρξέσζεο έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πισηψλ 

θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ζα ρνξεγείηαη εληαία  άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε νπνία 

ζα ελζσκαηψλεη θαη ζα αληηθαζηζηά φιεο  ηηο  δηνηθεηηθέο  άδεηεο  πνπ  απαηηνχληαη  απφ  ηελ  

θείκελε λνκνζεζία. 

Έλα αθφκε  πξνλφκην ησλ πισηψλ ζηαζκψλ είλαη ε ιήςε Οξηζηηθήο Πξνζθνξάο 

χλδεζεο, ρσξίο λα πξναπαηηείηαη αδεηνδφηεζε ζχκθσλε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 

Η ζρεηηθή αδεηνδφηεζε ρνξεγείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ αηηεκάησλ εληφο 

ελφο κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο  αίηεζεο. Μεγάιν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ αλαηέιιεη 

ηαπηφρξνλα ζε ειιεληθνχο θαη μέλνπο νκίινπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

απνζήθεπζεο κε ζπζηήκαηα δπν θαηεγνξηψλ. Σα έξγα ακηγνχο απνζήθεπζεο σο 

κεκνλσκέλνη ζηαζκνί απνζήθεπζεο κε ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο αλάινγε ησλ απαηηήζεσλ 

ησλ εηδηθψλ έξγσλ ΑΠΔ. 

Σα έξγα πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ αθνξνχλ εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πνπ 

ζπλδπάδνληαη κε ζηαζκνχο ΑΠΔ.  Δπηπξφζζεηα  ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην δηεπθνιχλεη  

ηελ  επέθηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο απνζήθεπζεο θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ΓΔΓΓΗΔ, ΑΓΜΗΔ κε ηελ 

πξφβιεςε φηη θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα κπνξνχλ λα πξνρσξνχλ ζε αλάινγεο επελδχζεηο 

θαη΄ εμαίξεζε θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ. ηφρνο είλαη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία έσο ην 

2030 απνζεθεπηηθνί ζηαζκνί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ 3,5 GW, επηπιένλ ησλ 

πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ. Μέρξη ην ηέινο  ηνπ 2025 αλακέλεηαη φηη ζα έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

ζηαζκνί απνζήθεπζεο ζπλνιηθήο ηζρχνο πεξίπνπ 1.500 MW εθ ησλ νπνίσλ ηα 800 MW κε 

900 MW ζα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο πεξηνξηζκέλεο 

ρσξεηηθφηεηαο θαη πεξί ηα 700 MW απφ ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο.  

Ο ΑΓΜΗΔ πξνρσξά ηα έξγα δηαζχλδεζεο ησλ λεζηψλ κε πην πξφζθαηε ηε δηαζχλδεζε ηεο 

θηάζνπ κε ππνζαιάζζηα θαισδηαθή ζχλδεζε κε ην επεηξψηηθφ δίθηπν κεηαθνξάο 



ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απηφ πνπ ζα έπξεπε λα αιιάμεη ελδερνκέλσο φζνλ αθνξά ηα ειηαθά 

θσηνβνιηατθά πάξθα, πνπ είλαη είηε ζηελ μεξά είηε ζηελ ζάιαζζα, αθνξά ηελ παξαγφκελε 

απφ απηά ειεθηξηθή ελέξγεηα. ήκεξα, ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ απηά ζπκςεθίδεηαη κε 

ην ινγαξηαζκφ ηνπ ξεχκαηνο θαη αλ δελ ππάξρεη δίθηπν πςειήο ηάζεο δελ κπνξεί λα 

ζπλδεζεί ε κνλάδα θαη λα γίλεη ν ζπκςεθηζκφο.  Σν ζσζηφηεξν ζα ήηαλ γηα φπνην θνξέα 

πξαγκαηνπνηεί ηέηνηα έξγα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαρζείζα ειεθηξηθή ελέξγεηα 

γηα απηνθαηαλάισζε θαη αλ ππάξρεη θάπνηα πιενλάδνπζα πνζφηεηα λα δηνρεηεχεηαη ζην 

εζληθφ δίθηπν θαη λα ζπκςεθίδεηαη ή λα απνδεκηψλεηαη απφ ηνλ ΓΔΓΓΗΔ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα ιχλνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα θφζηε πνπ ζα πιήξσλαλ νη ΟΣΑ θάλνληαο έξγα θαη 

βάδνληαο θσηνβνιηατθά πάλει ζηηο ηαξάηζεο δεκφζησλ θηηξίσλ φπσο ηα δεκαξρεία, 

θιεηζηέο αζιεηηθέο δνκέο, ζρνιεία θ.ι.π. πνπ είλαη επηιέμηκα απηή ηε ζηηγκή γηα ελεξγεηαθέο 

αλαβαζκίζεηο δεκνζίσλ θηηξίσλ κε ην πξφγξακκα «ΗΛΔΚΣΡΑ» ην νπνίν δέρεηαη αηηήζεηο 

απφ 1/9/2022  κέρξη  30/11/2022 ή κέρξηο εμάληιεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ . Δπηιέμηκα 

είλαη ηα θηίξηα κε σθέιηκε επηθάλεηα άλσ ησλ 500η.κ. αλά αίηεζε. Δμαίξεζε ηζρχεη ζηηο 

πεξηπηψζεηο δήκσλ κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 40.000 θαηνίθσλ ,λεζησηηθψλ δήκσλ θάησ ησλ 

20.000 θαηνίθσλ θαη δήκσλ πνπ αλήθνπλ ζε ιηγληηηθέο πεξηνρέο θαζψο θαη  πεξηνρέο πνπ 

επιήγεζαλ απφ ηηο ππξθαγηέο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 2021, φπνπ επηιέμηκα εθεί είλαη θηίξηα 

άλσ ησλ 300η.κ.  

Άιινο ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο είλαη ηα ειηαθά θσηηζηηθά κε 

ελζσκαησκέλν ειηαθφ πάλει θαη κπαηαξία ελζσκαησκέλε ζε απηφ, πνπ θνξηίδνπλ 

απνθιεηζηηθά κε ειηαθή ελέξγεηα, θαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απνζεθεχεηαη ζε απηφ γηα 

ρξήζε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Μπνξνχλ λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα νδνθσηηζκφ, θσηηζκφ 

δεκφζησλ ρψξσλ , ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ζρνιείσλ, ιηκέλσλ θ.ι.π. Δίλαη ε κνλαδηθή ιχζε ζε 

ρψξνπο πνπ δελ ππάξρεη ζχλδεζε κε ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο θαη είλαη θαη πην νηθνλνκηθή 

καθξνπξφζεζκα. Έρεη κεγαιχηεξν θφζηνο πξνκήζεηαο απηφ ην είδνο νδνθσηηζκνχ αλ ην 

επηιέμεη θάπνηνο αιιά απνζβαίλεηαη ίζσο πνιχ γξεγνξφηεξα δηφηη ην θφζηνο πιεξσκήο 

ξεχκαηνο ζηε ζπλέρεηα ζηηο πεξηνρέο κε νδνθσηηζκφ ηέηνην είλαη κεδεληθφ. Υξεηάδεηαη λα 

είλαη ζε αλνηθηφ ρψξν ψζηε λα κπνξεί λα θνξηίδεη απφ ηνλ ήιην θαη ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 

ιχζε θαη ζηηο εζληθέο νδνχο φπνπ πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ κέξε ηνπ δξφκνπ ηα νπνία δελ 

έρνπλ θσηηζκφ θαη   έηζη θαζίζηαηαη πην  επηθίλδπλε ε νδήγεζε ηε λχρηα ζηα θνκκάηηα απηά. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε δηάθνξνπο επαξρηαθνχο κηθξφηεξνπο δξφκνπο, φπνπ θαη εθεί 

ππάξρεη ην ίδην πξφβιεκα, εηδηθά ζηα λεζηά φπνπ ην νδηθφ δίθηπν απνηειείηαη απφ ζηελνχο 

δξφκνπο, δηπιήο θαηεχζπλζεο ζπλήζσο, νη νπνίνη είλαη θαη αλεπαξθψο θσηηζκέλνη σο επί ην 



πιείζηνλ. Θα βνεζνχζε πνιχ ζηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο νδηθήο αζθάιεηαο ε ηνπνζέηεζε 

ηέηνηνπ είδνπο νδνθσηηζκνχ. 

 

 

 

 

 

4. ημαζία και λειηοςπγίερ ηος αζηικού θυηιζμού  

ήκεξα, πνιινί απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζε πφιεηο θαη κηθξφηεξεο πφιεηο ζεσξνχλ φηη 

είλαη θπζηθφ λα θσηίδνληαη αζηηθέο πεξηνρέο, σζηφζν ιίγνη απφ απηνχο είλαη εμνηθεησκέλνη 

κε ηελ ηζηνξία ηνπ αζηηθνχ θσηηζκνχ. 

Ο θσηηζκφο ηνπ δξφκνπ ππάξρεη απφ ηφηε πνπ νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα δνπλ ζε νξγαλσκέλα 

νηθηζηηθά ζχλνια. 

Σν 1802, ν William Murdock ρξεζηκνπνίεζε έλα θσο αεξίνπ, πνπ ηξνθνδνηνχληαλ κε αέξην 

άλζξαθα. Αξγφηεξα, ε πφιε ηνπ Λνλδίλνπ απνθάζηζε ην 1807 λα θσηίζεη έλαλ νιφθιεξν 

δξφκν, αληί λα έρνπλ κφλν ηηο ιάκπεο κπξνζηά απφ ηα ζπίηηα. Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη απηέο ηα θψηα αεξίνπ γχξσ ζην 1816 (Sunna 2020). 

Οη ιακπηήξεο ειεθηξηθνχ θσηφο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά ην 1875, νπφηε θαη 

εθεπξέζεθαλ. Έθηνηε δηαδφζεθαλ ζηαδηαθά ζ‟ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

Ο πνηνηηθά θαιφο, εθηελήο θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφο θσηηζκφο επηηειεί ζεκαληηθέο 

ιεηηνπξγίεο ζε κηα πφιε, φπσο (Υξηζηνδνπιάθε 2017, Philips 2014, Allery 2018).  

 Απμάλεη ηελ αζθάιεηα πεδψλ θαη νρεκάησλ φηαλ θηλνχληαη νη βξίζθνληαη ζε ειεχζεξνπο 

ρψξνπο, απνηξέπνληαο κηα ζεηξά εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ. πλεπψο, ιεηηνπξγεί 

απνηξεπηηθά σο πξνο ην έγθιεκα, απμάλνληαο ην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ. Απηφ 

κε ηε ζεηξά ηνπ κεηψλεη ηα αηπρήκαηα, ηηο θαηαζηξνθέο θαη ηηο θινπέο, πεξηνξίδνληαο ηηο 

δαπάλεο γηα πεξίζαιςε ή αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο.  

 Δπηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο θαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο. 

Δηδηθφηεξα, απηφ αθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλερίδνληαη ή 

αλαπηχζζνληαη ηηο λπθηεξηλέο ψξεο ζε ηνκείο φπσο ην εκπφξην, ε ςπραγσγία, ε 

δηαζθέδαζε, ν πνιηηηζκφο, ν αζιεηηζκφο θ.α. Με ηνλ ηξφπν απηφ βειηηψλεηαη ε ηνπηθή 

νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε. 



 Βειηηψλεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο πφιεο θαη ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο κέζσ ηεο 

θσηαγψγεζεο θαη ζπλεπψο αλάδεημεο θαη πξνβνιηθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ 

κλεκείσλ θαη θαηαζθεπψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε πφιε δχλαηαη λα πξνζειθχζεη 

πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο αζηηθνχ ηνπξηζκνχ (city break tourism).  

κσο, ν θσηηζκφο ησλ πφιεσλ απαηηεί πςειέο δεκνηηθέο δαπάλεο θαη ζπλεπψο πςειά ηέιε 

θσηηζκνχ γηα ηνπο δεκφηεο.  

Γηα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ θσηηζκνχ εθαξκφζηεθαλ ζην παξειζφλ δηάθνξα κέηξα φπσο νη 

ιακπηήξεο λαηξίνπ ζε πςειή πίεζε, κεξηθή ρξήζε ησλ ιακπηήξσλ, κε απελεξγνπνίεζε ελφο 

κέξνπο απηψλ, ε θαηάξγεζε ηνπ θσηηζκνχ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

θσηηζκνχ κε πεξηνξηζκφ ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο.  

Γηα ηε κείσζε ηεο δαπάλεο ειεθηξνθσηηζκνχ, αιιά θαη γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο 

απφ ξππνγφλεο πεγέο, αλαπηχρζεθαλ ηερλνινγηθέο ιχζεηο φπσο είλαη νη ιακπηήξεο LED ( 

Philips 2014).  

Οη ελ ιφγσ ιακπηήξεο έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο ηελ κεησκέλε ελέξγεηα θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θσηηζκνχ, κε ην ιεπθφ θσο εκέξαο.  

 Σα ιεπθά θψηα παξέρνπλ πνιχ θαιχηεξε νξαηφηεηα απφ ηα θίηξηλα ζηα ρακειφηεξα 

επίπεδα θσηηζκνχ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηνλ λπρηεξηλφ θσηηζκφ ηνπ δξφκνπ, παξφιν πνπ 

εθπέκπνπλ ρακειφηεξε έληαζε θσηφο θαη σο εθ ηνχηνπ θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα. Ο ιεπθφο θσηηζκφο LED θαζηζηά δπλαηή ηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο θαη επθνιία ζηε ρξήζε.  

Οη ιχζεηο θσηηζκνχ πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε LED σο πεγήο θσηφο παξέρνπλ πςειήο 

πνηφηεηαο θαη νκνηφκνξθν θσηηζκφ θαη έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία εδψ θαη 

αξθεηά ρξφληα γηα ηνλ θσηηζκφ αζηηθψλ πεξηνρψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Σα LED είλαη επί ηνπ παξφληνο απφ ηηο πην απνδνηηθέο πεγέο θσηφο πνπ δηαηίζεληαη γηα 

ζθνπνχο αζηηθνχ θσηηζκνχ, εμαζθαιίδνληαο εμνηθνλφκεζε ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο έσο θαη 70% ή έσο θαη 85%, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

θσηηζκνχ. Δπίζεο, κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε δεδνκέλνπ φηη 

κεησκέλε ελέξγεηα ζεκαίλεη κεησκέλνπο ξχπνπο θαη πξνζηαζία απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  

Η ζσζηή εθαξκνγή ησλ έξγσλ εθζπγρξνληζκνχ αζηηθνχ θσηηζκνχ δελ πεξηιακβάλεη απιψο 

ηνλ θσηηζκφ ησλ δξφκσλ θαη απαηηείηαη κηα πνιχ πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε.  



Παξά ηηο βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ν θσηηζκφο LED, κηα λέα ηερλνινγία, ηα ειηαθά 

θσηνβνιηατθά θψηα δξφκνπ κπνξνχλ λα είλαη πνιχ απνδνηηθά ελεξγεηαθά. Απηά ηα θψηα 

ηνπ δξφκνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην ειεθηξηθφ δίθηπν: ην ειηαθφ θσο παξάγεη ηε δηθή ηνπ 

ελέξγεηα (θσηνβνιηατθφ πάλει) θαη απνζεθεχεη ηελ ελέξγεηα ζε κηα κπαηαξία κέρξη λα 

αλάςεη ην θσο κφιηο ζθνηεηληάζεη αξθεηά.  

ηα παξαθάησ, ε αλάιπζε εζηηάδεη ζηε ζχγρξνλε ηάζε ηεο ρξήζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 

ζηνλ αζηηθφ θσηηζκφ.  

 

5. Ηλιακή ενέπγεια για αζηικό θυηιζμό  

 

Η ρξήζε ειηαθψλ νδνθσηηζηηθψλ έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα κε θπξηφηεξν ηελ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κεδεληθά επίπεδα. Σα ειηαθά θσηηζηηθά  ζπλδπάδνπλ ηε 

θσηνβνιηατθή ζπζηνηρία, ηνλ ειεγθηή θφξηηζεο, ηελ κπαηαξία θαη ηελ πεγή θσηφο LED ζε 

έλα εληαίν, ζπκπαγέο πεξίβιεκα, δεκηνπξγψληαο έλα θνκςφ θαη δηαθξηηηθφ θσηηζηηθφ πνπ 

είλαη πιήξσο απηφλνκν απφ ην εμσηεξηθφ δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η εγθαηάζηαζε είλαη 

επνκέλσο θζελή θαη απιή, ρσξίο απαίηεζε γηα δηάλνημε ηάθξσλ, δηαδξνκέο θαισδίσλ θαη 

ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο. Σα ειηαθά θσηηζηηθά ρξεζηκνπνηνχλ ειηαθή ελέξγεηα ε νπνία είλαη 

δσξεάλ, κεηψλνπλ ηελ θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο θαζψο θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο απηήο, 

πνπ νδεγεί ζε εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 50% έσο 100% ( Allery 2018). Η ρξήζε απηψλ 

νδεγεί ζε κείσζε ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα θαηά 100.000.000 ηφλνπο ην ρξφλν.  

ηελ Δπξψπε ην 75% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ   ζεξκνθεπίνπ, δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  Δίλαη μεθάζαξν ην πφζν βνεζάεη ε ρξήζε 

ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ελ γέλεη. Τπάξρνπλ ειηαθά θσηηζηηθά πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά κε 

ειηαθή ελέξγεηα θαη ππάξρνπλ θαη θσηηζηηθά γηα νδνθσηηζκφ πβξηδηθά, δειαδή κπνξνχλ λα 

είλαη θαη ζπλδεδεκέλα κε ην δίθηπν θαη φηαλ δελ ππάξρεη ήιηνο ή δελ επαξθεί, λα 

ιεηηνπξγνχλ κέζσ ηνπ ήιηνπ θαη φηαλ ζβήλεη ην θσο απφ ηελ απνζεθεπκέλε ειηαθή 

ελέξγεηα,  λα ζπλδένληαη  ζην δίθηπν (Pagliaro et al 2016). Απηή ε επηινγή πξνηείλεηαη γηα 

ρψξεο κε ρακειά πνζνζηά ειηνθάλεηαο Απνηεινχληαη απφ έλα ζηχιν θαη πάλσ ζε απηφλ ζην 

πάλσ κέξνο ππάξρεη ην ειηαθφ πάλει πνπ απνζεθεχεη ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ηε κεηαηξέπεη 

ζε ειεθηξηθή. ην θσηηζηηθφ κέζα ππάξρεη κπαηαξία γηα λα απνζεθεχεηαη ε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα γηα ρξήζε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Σν ειηαθφ πάλει δχλαηαη λα είλαη 

ελζσκαησκέλν πάλσ ζην θσηηζηηθφ θαη λα κελ θαίλεηαη. Αλάινγα κε ην πφζε απφδνζε 



θσηφο ρξεηάδεηαη λα έρεη κηα πεξηνρή, επηιέγεηαη θαη ν θαηάιιεινο ηχπνο θσηηζηηθνχ. 

Αθνινπζνχλ θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ απηνχο ηνπο ηχπνπο νδνθσηηζηηθψλ θαζψο θαη  

θάπνηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

      

 



 

 



 



 

 

Σα ειηαθά νδνθσηηζηηθά είλαη πιήξσο ξπζκηδφκελα εμ απνζηάζεσο κέζσ εθαξκνγήο ζην 

θηλεηφ εμνηθνλνκψληαο αθφκα κεγαιχηεξε ελέξγεηα ξπζκηδφκελε αλά πάζα ζηηγκή. Σέινο 

ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα αλάινγα ηνπ ηχπνπ ηνπ ειηαθνχ νδνθσηηζηηθνχ αλίρλεπζεο ηεο 

θίλεζεο πνπ ππάξρεη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. ηαλ δελ αληρλεχεη θίλεζε κεηψλεη ηελ 

απφδνζε θσηφο εθφζνλ δελ ρξεηάδεηαη θαηά 30%, επηηπγράλνληαο έηζη αθφκα κεγαιχηεξε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελέξγεηα πνπ απνζήθεπζε ζε κεηαγελέζηεξν 

ρξφλν. Οη κπαηαξίεο ζηα ειηαθά νδνθσηηζηηθά είλαη επαλαθνξηηδφκελεο θαη έρνπλ εγγχεζε 

κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο. Οη ζηχινη πνπ ηνπνζεηνχληαη ηα 

θσηηζηηθά είλαη θηηαγκέλνη απφ πιηθά κεγάιεο αληνρήο  ζηηο δηάθνξεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

θαη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Σα θσηηζηηθά έρνπλ θαη 

έλα ζχλζεην ειεγθηή θφξηηζεο πνπ πξνζηαηεχεη απφ ηελ ππεξθφξηηζε ή ηελ ππνθφξηηζε ηελ 

κπαηαξία ηνπ θσηηζηηθνχ θαη δίλεη ηελ εληνιή γηα λα αλάςεη ή λα ζβήζεη ην νδνθσηηζηηθφ. 

Σν ειηαθφ πάλει γλσζηφ σο ειηαθφ θσηνβνιηαηθφ απνξξνθά ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαηά ηε 

δηαξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηελ κεηαξέπεη ζε ειεθηξηθή, ε νπνία απνζεθεχεηαη ζηελ 

ελζσκαησκέλε κπαηαξία. Η απφδνζε ησλ θσηηζηηθψλ κεηξηέηαη ζε lumen, φζν πην πνιιά 

lumen απνδίδεη, ηφζν πεξηζζφηεξν είλαη ην θσο πνπ δίλεη. Σα θφζηνο ηνπ ειηαθνχ 

νδνθσηηζηηθνχ εμαξηάηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ζε απφδνζε θσηφο θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, δειαδή πφζεο ψξεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο έρεη, πφζεο ψξεο 



ρξεηάδνληαη γηα θφξηηζε, ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο θ.ι.π. Αλάινγα ινηπφλ κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ θσηηζκνχ κηαο πεξηνρήο επηιέγεηαη θαη ην θαηάιιειν ειηαθφ νδνθσηηζηηθφ θαη 

θπζηθά ε πνζφηεηα ησλ θσηηζηηθψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ απφζηαζε 

πνπ ζα έρνπλ απηά κεηαμχ ηνπο.     Δθηφο απφ ηα ειηαθά νδνθσηηζηηθά ππάξρνπλ θαη άιια 

είδε ειηαθψλ θσηηζηηθψλ, φπσο επηηνίρηα ειηαθά θσηηζηηθά, led ειηαθέο θνιψλεο 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ, αδηάβξνρα ειηαθά θσηηζηηθά ζθάιαο, επηδαπέδηα ειηαθά θσηηζηηθά 

,θάπνηα έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θίλεζεο νπφηε ην θφζηνο αλεβαίλεη θαη 

γεληθφηεξα ηα ειηαθά θσηηζηηθά ελ γέλεη απνηεινχλ κηα ιχζε πνπ δελ είλαη απαγνξεπηηθή 

νηθνλνκηθά θαη ην φθεινο πνπ απνθνκίδεηαη ζε νηθνλνκηθφ αιιά  θαη ελεξγεηαθφ επίπεδν 

είλαη πνιχ κεγάιν. Αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ ζέιεη λα θάλεη θάπνηνο νη επηινγέο είλαη 

πνιιέο θαη θάπνηεο θνξέο πάξα πνιχ νηθνλνκηθέο.  

Σάζε γεληθφηεξα φισλ ησλ ρσξψλ είλαη ε ζηξνθή πξνο ηελ επηινγή απηνχ ηνπ είδνπο 

θσηηζκνχ. Η εβίιιε είλαη κηα πφιε αθνζησκέλε ζηνλ αγψλα θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

ζηνρεχεη  ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, πνπ πιεξνί ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ 

εβίιιε 2030 θαη ηνπ ΟΗΔ. ιε ε δεκνηηθή παξνρή ξεχκαηνο κεηαηξέπεηαη ζε 100% 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. ηφρνο ε βειηίσζε θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζπκβάιινληαο  έηζη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο φρη κφλν ελίζρπζε ηε ζέζε ηεο πφιεο σο εγέηε 

ζηε βησζηκφηεηα ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, αιιά εμάιεηςε επίζεο ην ζπλερέο θφζηνο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνλ θίλδπλν θινπήο ράιθηλσλ θαισδίσλ. Αιιά ε πην ζεκαληηθή 

εμνηθνλφκεζε ήηαλ ην κεησκέλν θφζηνο εγθαηάζηαζεο. Σα ειηαθά θψηα δξφκνπ ζεκαίλνπλ 

φηη δελ ρξεηάδεηαη λα ζθάβνληαη ηάθξνη γηα θαιψδηα ή λα δεκηνπξγείηαη ζχλδεζε κε ην 

δίθηπν.  

 

 

 

 

 

 



 

6. Η ενεπγειακή οικονομία και η ενεπγειακή ππόκληζη ηυν νηζιυηικών πεπιοσών 

 

6.1 Η ππόκληζη ηηρ ενεπγειακήρ αζθάλειαρ ζε νηζιυηικέρ πεπιοσέρ  

 

Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ είλαη ε ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα, δειαδή ε ηθαλφηεηα κηαο πεξηνρήο λα εθνδηάδεηαη κε ηηο επηζπκεηέο πνζφηεηεο 

ελέξγεηαο, ζην ρξφλν πνπ επηζπκεί θαη ζε πξνζηηέο ηηκέο. πσο δείρλεη θαη ε ηξέρνπζα 

θξίζε, απηφ δελ είλαη πάληνηε εθηθηφ. Γηαρξνληθά έρεη δε απνδεηρζεί φηη νη λεζηψηηθεο 

πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη αζθάιεηαο 

(Shumais and Mohamed 2019).  

Πξψηνλ, πνιιέο πεξηνρέο δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν ηνπ ρεξζαίνπ 

ρψξνπ, αιιά εμαξηψληαη απφ ηνπηθέο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αθφκε πεηξέιαην. ε 

πεξίπησζε βιάβεο ησλ κνλάδσλ απηψλ ή ζε πεξίπησζε ειιείςεσλ ζηνλ εθνδηαζκφ, παχεη ε 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ.  

Γεχηεξνλ, ιφγσ ηνπ ζπγθξηηηθά πςειφηεξνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ κεησκέλνπ 

ηνπηθνχ αληαγσληζκνχ, νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ ζηα λεζηά είλαη πςειφηεξεο.  

Σξίηνλ, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, ε ρξήζε ξππνγφλσλ θαπζίκσλ 

βιάπηεη ηελ εηθφλα ηεο πεξηνρήο θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  

Μηα ιχζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ησλ λεζηψλ πξνζθέξνπλ νη 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο φπσο ν ήιηνο, ν άλεκνο, ηα θχκαηα θαη ε γεσζεξκία, πνπ θαηά 

θαλφλα βξίζθνληαη ζε αθζνλία ζε λεζηψηηθεο πεξηνρέο (Curto et al 2019,  Kaldellis 2021). Οη 

ιχζεηο ζε πνιιά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα βαζίδνληαη, επίζεο, 

ζηε δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ζηελ χπαξμε ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζεζκψλ. ζνλ αθνξά ηελ ελέξγεηα, απηφ ππνδειψλεη ηε 

ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο πεξηνξηζκέλσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ γηα ηε κείσζε ηεο 

ππεξθαηαλάισζεο θαη ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, ηδηαίηεξα φηαλ αληηκεησπίδνπκε 

πξνθιήζεηο γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο ζε κηθξά λεζηά.  

Η ελεξγεηαθή αζθάιεηα είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

επεηδή εληζρχεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο εξγαζίαο θαη άιισλ ζπληειεζηψλ 



παξαγσγήο Χζηφζν, νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαη ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ θίλδπλν. Δπηπιένλ, ε 

θιηκαηηθή αιιαγή κεηαβάιιεη ηνπο θηλδχλνπο θαηαζηξνθψλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηα λεζηά, πνπ είλαη ηα πην επάισηα ζηηο 

επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ιφγσ ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο.  

Πξφζθαηα έρεη απμεζεί ε εμνηθείσζε κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα ηελ 

ειηαθή θαη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, θαζψο πνιιά έξγα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί σο πηινηηθά 

έξγα (Katsaprakakis et al 2022, Tsagkari 2020). Η ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηα κηθξά λεζηά 

πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, ηε δηεμαγσγή έξγσλ εγθαηάζηαζεο ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ ζε δεκφζηα 

θαη κεγάια ηδησηηθά θηίξηα, ηελ αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο θαη ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηα θ.α. σο 

ηξφπνπο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα λεζηά έρνπλ άθζνλε ειηνθάλεηα θαη ε επέλδπζε ζε ειηαθά 

θσηνβνιηατθά είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή απφ ηελ άπνςε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο.  

 

6.2 Η ενεπγειακή οικονομία ζηο νηζιυηικό θαλάζζιο σώπο και οι εναλλακηικέρ 

ενεπγειακού εθοδιαζμού ηυν νηζιών  

ηνλ ηνκέα ηεο  ελέξγεηαο, ζρεδφλ φια ηα ειιεληθά λεζηά εμαξηψληαη απφ ηηο εμσηεξηθέο 

εηζξνέο ελέξγεηαο. Η ζχλδεζε κε ππνζαιάζζην θαιψδην απφ ηε ζηεξηά, έιπζε ελ πνιινίο ην 

πξφβιεκα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο Κπθιάδεο, ελψ ην ίδην αλακέλεηαη λα ζπκβεί φηαλ 

νινθιεξσζεί ε ζχλδεζε κε ηελ Κξήηε. ήκεξα, παξά ηηο αλαθεξζείζεο βειηηψζεηο, ηα 

πεξηζζφηεξα λεζηά ηεο ρψξαο εμαξηψληαη απφ ηελ ηνπηθή ζεξκηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε θαχζε πεηξειαίνπ, ελψ φιεο νη κεηαθνξέο ηνπο (πινία, αεξνπιάλα, απηνθίλεηα) 

ρξεζηκνπνηνχλ νξπθηά θαχζηκα. Παξά ην ηδηαίηεξα πςειφ δπλακηθφ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο (ήιηνο, άλεκνο, θχκαηα) ηα λεζηά εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνπλ πνιχ ρακειφ 

βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ ΑΠΔ, ζε αληίζεζε κε πνιιέο λεζησηηθέο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο 

βφξεηαο ζάιαζζαο. Οκνίσο, κε ηθαλνπνηεηηθά είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ελεξγεηαθήο 

εμνηθνλφκεζεο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.  

Λφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ δπλακηθνχ αμηνπνίεζεο ησλ ΑΠΔ, ηα λεζηά δχλαληαη λα απνθηήζνπλ 

ελεξγεηαθή απηνλνκία κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ηνκέα ηεο ζαιάζζηαο αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο (ΘΑΔ). Η ζαιάζζηα αλαλεψζηκε ελέξγεηα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαλεψζηκεο 



πεγέο ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζηε ζάιαζζα, φπσο ε ππεξάθηηα αηνιηθή 

ελέξγεηα θαη ε σθεάληα ελέξγεηα, θαζψο θαη ε πισηή ειηαθή θσηνβνιηατθή ελέξγεηα. Η 

ΘΑΔ αληηπξνζσπεχεη κηα ζεκαληηθή πεγή πξάζηλεο ελέξγεηαο θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηελ ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ην 2050. Δπηπιένλ, ν ηνκέαο ηεο ΘΑΔ 

παξνπζηάδεη κηα κεγάιε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ελίζρπζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ελίζρπζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο (EU-The Blue Economy Report 

2020).  

 πλνιηθά, ε ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα (παξαγσγή θαη κεηάδνζε), ήηνη ν πην ψξηκνο θαη 

δηαδεδνκέλνο ηνκέαο ΘΑΔ, ζπλέβαιε ζην 0,1% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζην 0,5% ηεο ΑΠΑ 

θαη ζην 0,9% ησλ θεξδψλ ζηε ζπλνιηθή Γαιάδηα Οηθνλνκία ηεο ΔΔ ην 2018. Ο ηνκέαο 

παξακέλεη ζρεηηθά κηθξφο αιιά επεθηείλεηαη ζηαζεξά.  

Δσναμικόηηηα παράκηιας αιολικής ενέργειας ζηην ΕΕ (2018, MW) 

 

Πεγή: The Blue Economy Report 2020 

Αλαιπηηθφηεξα, ν ηνκέαο παξνπζηάδεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ξαγδαία αλάπηπμε, ηφζν ζε 

φξνπο απαζρφιεζεο, φζν θαη ζε θφζηνο πξνζσπηθνχ. Οη απαζρνινχκελνη γηα ην 2018 

αλήιζαλ ζε 4.624 άηνκα απφ 582 ην 2009. Ο κέζνο εηήζηνο κηζζφο, εθηηκψκελνο ζε 51.570 

επξψ, απμήζεθε ζε ζχγθξηζε κε ην 2009 (44.519 επξψ) 



Οη θνξπθαίνη ζπληειεζηέο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, πεξηιακβάλνπλ ην Ηλσκέλν Βαζίιεην κε 

60% (2.758 άηνκα), αθνινπζνχκελν απφ ηε Γαλία (767 άηνκα), ηελ Οιιαλδία (743 άηνκα) 

θαη ην Βέιγην (356 άηνκα).  

 

Απαζτόληζη (ζε τιλιάδες)  και κόζηος προζωπικού (ζε εκαη.) ζηον ηομέα ηης Θαλάζζιας 

Ανανεώζιμης Ενέργειας ζηην ΕΕ (2009-2018) 

 

Πεγή: The Blue Economy Report 2020 

ζνλ αθνξά ηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ηνκέα ησλ ΘΑΔ, ην 2018 ε ΑΠΑ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ παξαγσγή θαη ηε κεηάδνζε ηεο ππεξάθηηαο αηνιηθήο ελέξγεηαο ήηαλ 

ζρεδφλ 1,1 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, αχμεζε θαηά 276% ζε ζχγθξηζε κε ην 2009 (79 

εθαηνκκχξηα επξψ). Σα κηθηά θέξδε, ζηα 850 εθαηνκκχξηα επξψ, απμήζεθαλ θαηά 1460% ην 

2009 (55 εθαηνκκχξηα επξψ). Ο αλαθεξφκελνο θχθινο εξγαζηψλ ήηαλ κφιηο θάησ απφ 4 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ, 1185% πςειφηεξνο απφ ηα 310 εθαηνκκχξηα επξψ ην 2009. Οη 

θαζαξέο επελδχζεηο ζε πιηθά αγαζά αλήιζαλ ζε 884 εθαηνκκχξηα επξψ ην 2018, πεξίπνπ 

1.268% πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ην 2009. Τπνινγίζηεθε ν ιφγνο ησλ θαζαξψλ επελδχζεσλ 

πξνο ηελ ΑΠΑ ζην 81%, παξφκνην κε ην 82% ην 2009. Οη λέεο επελδχζεηο δηνρεηεχνληαη ζε 

θαηλνηφκεο, αλαπηπμηαθέο, εμεξεπλεηηθέο θαη παξαγσγηθέο κνλάδεο ζε βαζχηεξα λεξά πην 

καθξηά απφ ηηο αθηέο. 

 



ΑΠΑ ζηον ηομέα ηης Θαλάζζιας Ανανεώζιμης Ενέργειας ζηην ΕΕ (2009-2018) 

 

Πεγή: The Blue Economy Report 2020, ίδηα επεμεξγαζία 

 

χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο ΔΔ, αιιά θαη ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή, έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο είλαη ε θαηάξγεζε ηνπ άλζξαθα ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε παξάιιειε αχμεζε ηεο παξαγσγήο κε αλαλεψζηκεο 

πεγέο.  

Αλακθηζβήηεηα, ζηα λεζηά θαη ζην ζαιάζζην ρψξν ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ηνλ ήιην ή ηνλ άλεκν κπνξεί λα είλαη θζελφηεξε απφ φηη ζηε ζηεξηά. Τπάξρνπλ φκσο 

εκπφδηα ζηε αμηνπνίεζή ηεο πνπ νθείινληαη ζην ζπγθξηηηθά πςειφηεξν θφζηνο ηεο 

επέλδπζεο, ζηελ απνπζία δηθηχσλ γηα ηε δηνρέηεπζε ηνπ παξαγφκελνπ ξεχκαηνο, 

αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ θ.α. Απφ ηελ άιιε, ηα κηθξά 

λεζηά είλαη νη πξψηνη ππνςήθηνη γηα λα γίλνπλ απηάξθε ζε ελέξγεηα, απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, 

φρη κφλνλ ιφγσ ηεο επάξθεηαο ζε αλαλεψζηκνπο πφξνπο θαη ζπλνιηθά ρακειή δήηεζε, αιιά 

επεηδή, κεηαμχ άιισλ, ηα κηθξά λεζηά είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιεια γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ειεθηξηθήο θηλεηηθφηεηαο, θαζψο νη απνζηάζεηο είλαη κηθξέο θαη ε απαηηνχκελε απηνλνκία 

είλαη ήδε ζπκβαηή κε ηελ απηνλνκία ησλ ζεκεξηλψλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ.  



Η απμεκέλε δηείζδπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε απνκνλσκέλα λεζησηηθά 

ζπζηήκαηα ζα απαηηνχζε επαξθή εγγχεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο απνζήθεπζεο, π.ρ. ησλ κπαηαξηψλ, ηερλνινγίεο έμππλσλ δηθηχσλ, θ.α.  

Η δεκφζηα ππνζηήξημε γηα έξγα επίδεημεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηε 

δηείζδπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην ειεθηξηθφ δίθηπν, π.ρ. πξψηα ζηα 

κηθξφηεξα λεζηά, ζα ήηαλ έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ επίιπζε ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ησλ 

λεζηψλ. Η ελεκέξσζε ηεο δεκφζηαο γλψκεο γηα πεηπρεκέλεο πξαθηηθέο ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβάιεη ζηελ άξζε ηνπηθψλ αληηδξάζεσλ. Δπίζεο, κέζσ ησλ έξγσλ επίδεημεο κπνξεί λα 

επηδησρζεί ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο ηεο επέλδπζεο. Η επηδησθφκελε 

αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ θηλεηήξσλ κε ειεθηξηθά νρήκαηα ζα απμήζεη αλαγθαζηηθά 

ηε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα λεζηά. πλεπψο, θαζίζηαηαη αθφκε επηηαθηηθφηεξε ε 

επηδίσμε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απηάξθεηαο κέζσ ησλ ΑΠΔ.  

ζνλ αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ νη θαλνληζκνί ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο ησλ θηηξίσλ ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο, ψζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ην ηνπηθφ θιίκα θαη 

ηηο ηνπηθέο θνηλσληθέο / νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Οη νξηζκνί ησλ ρεδφλ Μεδεληθήο Δλέξγεηαο 

Κηηξίσλ ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θάζε λεζηνχ. ηα λεζηά πξέπεη 

λα εθαξκνζηεί κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή ζηαδηαθήο ζηξνθήο πξνο ηα ειεθηξηθά 

νρήκαηα, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ δεκνζίνπ (π.ρ. επηρνξεγήζεηο, θνξνινγηθά θίλεηξα). Σα 

κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (π.ρ. ιεσθνξεία, πινία κηθξψλ απνζηάζεσλ) ζα κπνξνχζαλ, 

επίζεο, λα θηλνχληαη κε ειεθηξηζκφ. Σν ζχλνιν ησλ κπαηαξηψλ ησλ νρεκάησλ ζα κπνξνχζε 

λα θνξηίδεη ηηο ψξεο αηρκήο θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη, θαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ, γηα άιιεο αλάγθεο 

ηε λχρηα ή ηηο ψξεο πνπ δελ ππάξρεη άλεκνο.  Δπίζεο, φιεο νη δεκφζηεο αξρέο ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη φιεο νη δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο θαη ηα δεκφζηα θηίξηα ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε θαη απφδνζε. Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη κία θαηάιιειε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή είλαη, επίζεο, ηθαλά λα δεκηνπξγήζνπλ πξνυπνζέζεηο ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο 

θαη βειηίσζεο ησλ απνδφζεσλ.  

Οη ρξεκαηνδνηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα έξγα ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη 

αμηνπνίεζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα εμνξζνινγηζηνχλ. Οη εζληθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ηηο ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο γηα αδεηνδνηήζεηο θαη 

αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο, ηθαλέο λα ιακβάλνπλ γξήγνξεο απνθάζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

θαζψο απηφ ζα βειηηψζεη θαηά πνιχ θαη ζα επηηαρχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ έξγσλ. Η ΔΔ 

πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηα θξάηε κέιε γηα ηε ζέζπηζε εηδηθήο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 



γηα ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο, ζηνρεχνληαο ζηε κεηάβαζε ησλ εμαξηεκέλσλ ελεξγεηαθά 

λεζηψλ ζε απηφλνκεο, βηψζηκεο λήζνπο. 

Η δηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ελφο ηθαλνχ ηνπηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θαιά 

εθπαηδεπκέλνπ ζηηο λέεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο, ηθαλψλ λα εγθαηαζηήζνπλ θαη λα 

ζπληεξήζνπλ κηθξά ζπζηήκαηα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, είλαη κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε ζε 

κηθξέο αγνξέο κε κηθξή δήηεζε. Η θηλεηηθφηεηα εθπαηδεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ 

γεηηνληθψλ λεζηψλ ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη ηα πνιχ κηθξά λεζηά. 

Σα κηθξά λεζηά είλαη πξσηαξρηθνί ππνςήθηνη γηα λα γίλνπλ απηάξθεηο θνηλφηεηεο 

βαζηζκέλεο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, δίδνληαο ην παξάδεηγκα ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο 

Δπξψπεο. πλεπψο, ε ΔΔ, ζην πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο, ζα 

πξέπεη λα ζεσξήζεη ηηο κηθξέο λεζησηηθέο πεξηνρέο σο θαηάιιεινπο ρψξνπο αλάπηπμεο 

κειινληηθψλ βηψζηκσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη λα ηηο ππνζηεξίμεη λα θαηαζηνχλ 

θνηλφηεηεο πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (Kaldellis 2022).  

Σα εξεπλεηηθά θαη πηινηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ επαξθή αξηζκφ 

ελεξγεηαθψλ ζεκάησλ πνπ ζα ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ λεζηψλ, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο θαη πεξηζηάζεηο ηνπο, πνπ είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο. Απηέο νη θαηλνηφκεο ιχζεηο, ζηε ζπλέρεηα, 

ζα βξίζθνπλ αγνξέο εθηφο ησλ λεζηψλ, θαζψο πνιιέο άιιεο πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ φκνηα 

πξνβιήκαηα.  

Ήδε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο HORIZON 2014-2020 θαη εηδηθφηεξα κεηά ηελ 

πηνζέηεζε ηεο “Smart Islands Initiative”  έρνπλ πξνσζεζεί ζεκαληηθά έξγα. Οη πξνζπάζεηεο 

ζα πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ θαη θαηά ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, κε κεγαιχηεξε 

ζπλδξνκή ηνπ ΔΠΑ, κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ θαη κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ ελεξγεηαθά απηφλνκσλ λεζηψλ. 

 

 

 

 

 



6.3 Καλέρ ενεπγειακέρ ππακηικέρ ζε εςπυπαφκέρ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ  

 

Σίηλορ Έπγος: «Myrtle platform» 

(https://www.econology.info/forums/energiesrenewable/myrtle-corse-store-of-the-

electricity-solar-hydrogen-en-t11419.html) 

Η πιαηθφξκα ζα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο θαη ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο Κνξζηθήο. Σν πδξνγφλν, 

πνπ παξάγεηαη θαη απνζεθεχεηαη, είλαη αλαγθαίν γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη δηαθπκάλζεηο 

ζην δίθηπν. Δηδηθφηεξα, ην MYRTLE απνζεθεχεη ειηαθή ελέξγεηα κέζσ ελφο ειεθηξνιχηε, 

ν νπνίνο κεηαηξέπεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε πδξνγφλν θαη νμπγφλν θαηά ηηο ψξεο 

ρακειήο θαηαλάισζεο. Απηή ε ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν ελ ζπλερεία κέζσ κηαο 

θπςέιεο θαπζίκνπ, ε νπνία κεηαηξέπεη ην πδξνγφλν θαη ην νμπγφλν ζε ειεθηξηζκφ θαηά ηηο 

ψξεο πςειήο θαηαλάισζεο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πιαηθφξκαο είλαη: 

• Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα 1.550 kWp (3.700 m²). 

• 1 ειεθηξνιχηεο 50 kW γηα απνζήθεπζε ζεξκφηεηαο 800 kWh / εκέξα, απνζήθεπζε 

πδξνγφλνπ 1,75 MWh (θάησ απφ 35 bar) θαη νμπγφλνπ (θάησ απφ 35 bar). 

• Κπςέιε θαπζίκνπ 1,100 kW (κε απφζεκα λεξνχ 400 L). 

• GreEnergy Box (AREVA), st;hlh 50 kW θαη 1 ειεθηξνιχηεο 13 NM3 / h. 

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΔΔ (ΔΣΠΑ) θαη ηε γαιιηθή θπβέξλεζε.  

 

Σίηλορ Έπγος: «E-Ferry – Prototype and full-scale demonstration of next generation 

100% electrically powered ferry for passengers and vehicles» 

(https://cordis.europa.eu/project/id/636027) 

Σν λεζί Aeroe βξίζθεηαη ζηα λφηηα ηεο Γαλίαο, κε έθηαζε 88 η.ρικ. θαη κε ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ 6.300 θαηνίθσλ. Η Aeroe ήηαλ αξρηθά κηα αγξνηηθή θαη αιηεπηηθή θνηλφηεηα, 

φκσο ζήκεξα ε βηνκεραλία θαη ν ηνπξηζκφο απνηεινχλ ηηο θχξηεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη λα 

κεησζεί ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα πινία, αλαπηχρζεθε έλα πξσηφηππν 



100% ειεθηξηθφ πινίν, κεζαίαο θαηεγνξίαο, απφ έλα έξγν πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΔΔ. 

Σν πινίν ζα ηξνθνδνηείηαη απφ αηνιηθή ελέξγεηα θαη ζα έρεη ηε κεγαιχηεξε κπαηαξία (4,3 

MW) πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί πνηέ. Έλαο ζηαζκφο θφξηηζεο ζα θαηαζθεπαζηεί ζην Aeroe θαη 

ζα κπνξεί, επίζεο, λα εμππεξεηήζεη ειεθηξηθά ιεσθνξεία. Η κπαηαξία ζα είλαη κέξνο ελφο 

έμππλνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ππφ αλάπηπμε. Σν έξγν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΔΔ κε 15.141.356 επξψ. 

 

Σίηλορ Έπγος: Energy efficiency in the South Aegean Region, Greece 

(https://euislands.eu/node/698) 

Απηφ ην έξγν πινπνηεί κέηξα ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζην πεξηθεξεηαθφ θαη δεκνηηθφ δίθηπν 

θσηηζκνχ δξφκνπ θαη πξνκεζεχεη εμνπιηζκφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε δεκφζηα θηίξηα, πνπ 

αλήθνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ. Ο θσηηζκφο ησλ δξφκσλ ζα εθαξκνζηεί κέζσ 

ζρεδίσλ ΓΙΣ, φπνπ έξγα δεκφζηαο ππνδνκήο ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ θαη κε ηδησηηθά 

θεθάιαηα. Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ κπνξεί, επίζεο, λα ζπλδπαζηεί κε πφξνπο απφ ηα 

Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) ηεο Διιάδαο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε πφισλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα επελδχζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε δεκφζηα θηίξηα, 

επηιέρζεθαλ έμη λνζνθνκεία ζε δηαθνξεηηθά λεζηά (Κσο, Κάιπκλνο, Λέξνο, Ρφδνο, χξνο 

θαη Νάμνο). Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο εμαζθαιίδεηαη απφ 

ην ΔΠΑ 2014-2020 θαη απφ ηδηψηεο επελδπηέο. Σν έξγν αλακέλεηαη λα σθειήζεη ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα θαηνηθεκέλα λεζηά, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Ν. Αηγαίνπ, 

φπσο: Άλδξνο, Κάιπκλνο, Κάξπαζνο, Κέα-Κχζλνο, Κσο, Μήινο, Μχθνλνο, Νάμνο, Πάξνο, 

Ρφδνο, χξνο, Θήξα, Σήλνο. Σν έξγν εθαξκφδεηαη ζε κία πεξηνρή ζπλνιηθήο έθηαζεο 

5.285,99 km2, ελψ ν θαιππηφκελνο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 309.015 κφληκνπο θαηνίθνπο 

θαη πεξ. 1 εθ. ηνπξίζηεο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 38.000.000 

Δπξψ, κέξνο ηνπ νπνίνπ ζα θαιπθηεί απφ ην ΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ.  

 

Σίηλορ Έπγος: «Unije: self-sufficient island» (Unije, Croatia) (https://euislands.eu/unije-

finance) 



Σν λεζί Unije είλαη κέξνο ηνπ αξρηπειάγνπο Cres-Lošinj θαη απνηειεί ην δπηηθφηεξν ηκήκα 

ηεο θνκεηείαο Primorje Gorski Kotar (PGKC). Σν έξγν «Unije: απηάξθεο λήζνο» μεθίλεζε 

ην 2015 σο κία ζπλεξγαζία κεηαμχ PGKC, KrK Diocese θαη ηεο πφιεο Mali Lošinj, κε ζηφρν 

ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ λεζηνχ Unije θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ αλεμαξηεζίαο. 

Η REA Kvarner ζπληνλίδεη ην έξγν γηα ινγαξηαζκφ ηεο θνκεηείαο PGKC. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη ζπκπιεξψλνληαη κε άιια έξγα θαη 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο ην έξγν INSULAE ηνπ H2020 κε ηίηιν «Μεγηζηνπνίεζε ηνπ 

αληίθηππνπ ησλ θαηλνηφκσλ ελεξγεηαθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηα λεζηά ηεο ΔΔ (2019-2023)». Σν 

DSO είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ελέξγεηαο θαη 

πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία, φπσο 

είλαη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ ππνδνκψλ λεξνχ θαη ελέξγεηαο θαη νη ηειηθνί ρξήζηεο 

ελέξγεηαο. Η ηνπηθή θνηλφηεηα ηνπ λεζηνχ Unije ελεκεξψλεηαη γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, 

θαζψο ε ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ηεο ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ. 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη: 

• Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο κπαηαξηψλ. 

• Μηα θσηνβνιηατθή κνλάδα 1 MW αμίαο 1.300.000 επξψ. 

• πζηήκαηα απνζήθεπζεο 5kW-13,5kWh πνπ ζα απνθηεζνχλ θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηα 

λνηθνθπξηά. 

• Αλάπηπμε έμππλσλ θπηίσλ, ζπλδεδεκέλσλ κέζσ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο θαη αθαιάησζεο 

5G p.  

Σν έξγν θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ελφο ηδηαίηεξα κηθξνχ λεζηνχ κε 17 km2, 88 κφληκνπο 

θαηνίθνπο θαη πεξ. 800 ηνπξίζηεο θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο ΔΔ (Horizon 2020), 

εζληθνχο θαη ηδησηηθνχο πφξνπο (Regional Energy Agency Kvarner, Ericsson Nikola Tesla d. 

d., Water supply and drainage Cres Lošinj Ltd). 

Σίηλορ Έπγος: TILOS (https://www.tiloshorizon.eu/) 

ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ πβξηδηθνχ ζηαζκνχ ζηελ 

Διιάδα. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα θαιχςεη ην 100% ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ κε 

αλαλεψζηκε ελέξγεηα, ελψ παξάιιεια ζα δχλαηαη λα ξπζκίδεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ησλ νηθηαθψλ θαηαλαισηψλ. To έξγν πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκνχ παξαγσγήο 



ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην λεζί ηεο Σήινπ, ην νπνίν παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ έλα 

πάξθν ζπζζσξεπηψλ αηνιηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ηελ απνζεθεχεη ζε κπαηαξίεο. Έηζη, 

ην έξγν κεγηζηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα ηνπ λεζηνχ λα παξάγεη ελέξγεηα κε βηψζηκν ηξφπν, 

εμαζθαιίδνληαο απηνλνκία, ρακειφ θφζηνο, κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη κηθξφηεξν 

πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα. Σν πιεφλαζκα ελέξγεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θνξηίδνληαη 

ειεθηξηθά νρήκαηα γηα ηηο κεηαθνξέο ζην λεζί. ην TILOS εκπιέθνληαη 13 εηαίξνη απφ 7 

επξσπατθέο ρψξεο. Σν έξγν εγθξίζεθε πξψην αλάκεζα ζε 80 αληαγσληζηηθά έξγα ζην 

πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Horizon 2020, εμαζθαιίδνληαο επξσπατθή 

ρξεκαηνδφηεζε 11 εθαη. επξψ. 

 

Σίηλορ Έπγος: Windplus - Offshore floating wind farm 

(https://gorrissenfederspiel.com/files/media/images/viden/nyhedsbreve/elg_event_2019/

wfa_elg_04oct2019.pdf) 

Η ΔΣΔ ελέθξηλε δάλεην 60 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζηελ Windplus, κηα εηαηξεία πνπ 

θαηαζθεπάδεη έλα κνλαδηθφ ππεξάθηην πισηφ αηνιηθφ πάξθν κε εκη-ππνβξχρηεο πιαηθφξκεο 

ζηα αλνηθηά ηεο βφξεηαο αθηήο ηεο Πνξηνγαιίαο, ζε βάζνο 85 έσο 100 κέηξσλ. Σν έξγν ζα 

επηηαρχλεη ηε ρξήζε κηαο λέαο ηερλνινγίαο πνπ νλνκάδεηαη WindFloat, ε νπνία επηηξέπεη ηε 

ρξήζε αηνιηθψλ πάξθσλ ζε βαζηά λεξά. Σν έξγν Windplus πεξηιακβάλεη ηξεηο 

αλεκνγελλήηξηεο πνπ «θάζνληαη» ζε πισηέο πιαηθφξκεο αγθπξνβνιεκέλεο ζηνλ βπζφ, ζε 

βάζνο 100 κέηξσλ. Σν αηνιηθφ πάξθν ζα έρεη ηζρχ 27 MW, ε νπνία κπνξεί λα εμππεξεηήζεη 

60.000 ζπίηηα εηεζίσο. Πξφθεηηαη γηα έλα εκβιεκαηηθφ έξγν ζηνλ ηνκέα ηεο πισηήο 

ππεξάθηηαο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο βηνκεραλίαο πισηψλ 

πιαηθνξκψλ, βαζηθνχ ζηφρνπ ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ηερλνινγίαο ηεο 

ελέξγεηαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνζηεξίδεη απηφ ην δάλεην 

ζην πιαίζην ηνπ InnovFin, κηαο πξσηνβνπιίαο πνπ δξνκνινγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Οξίδνληαο 2020». Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη κε 60 εθ επξψ απφ ηελ ΔΣΔπ, 

θαζψο επίζεο κε 18 εθ. επξψ απφ ην πξφγξακκα NER300 ηεο ΔΔ, ην νπνίν ππνζηεξίδεη έξγα 

επίδεημεο ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ην Πνξηνγαιηθφ Σακείν Άλζξαθα. 

 

7. Καλέρ ππακηικέρ ζε ελληνικέρ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ  

     7.1 Έπγο Οδοθυηιζμού Γήμος Λειτών  



Ο δήκνο Λεηςψλ ην  2019  ζέιεζε λα θσηίζεη κηα παηδηθή ραξά θαη θάπνηνπο δξφκνπο ηνπ 

λεζηνχ.  ηελ πεξηνρή απηή δελ ππήξρε δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο. Η ιχζε 

πνπ βξέζεθε ήηαλ ε ηνπνζέηεζε ζηελ πεξηνρή ειηαθψλ νδνθσηηζηηθψλ δηαδηθαζία πνπ δελ 

ήηαλ ρξνλνβφξα γηαηί δελ ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη θάπνηα εηδηθή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, αθνχ 

δελ ππάξρεη  αλάγθε γηα θάπνηα θαισδίσζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν δήκνο θαηάθεξε λα 

εληζρχζεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ λεζηνχ, κεηψλνληαο έηζη ην 

απνηχπσκα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Οη θάηνηθνη είλαη πνιχ επραξηζηεκέλνη γηαηί πιένλ 

πεξηνρέο πνπ ήηαλ απξφζηηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ηψξα είλαη πξνζπειάζηκεο θαη 

αηζζάλνληαη κεγαιπηεξε αζθάιεηα απφ φηη πξηλ. Απηή ε ιχζε είλαη ε ηδαληθή γηα ηα κε 

δηαζπλδεδεκέλα λεζηά θαζψο θαη γηα απνκαθξπλζκέλεο πεξηνρέο ή θαη γηα πεξηπηψζεηο πνπ ε 

δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν έρεη κεγάιν θφζηνο. Η ρξήζε ειηαθνχ νδνθσηηζκνχ κεηψλεη ην 

θνξηίν ζην δίθηπν απειεπζεξψλνληαο έηζη ρσξεηηθφηεηα γηα άιιεο εθαξκνγέο, φπσο ε 

θφξηηζε ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ.  

Δμαζθαιίζηεθε  ρξεκαηνδφηεζε απφ ην δήκν κέζσ ηνπ ηακείνπ «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» πνπ 

θάιππηε φιε ηε δαπάλε γηα ην έξγν 24.800.00€ θαη ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ 2 

εβδνκάδεο φπσο αλαθέξεη ν δήκαξρνο ηνπ λεζηνχ θνο Φψηηνο Μάγγνο. Η κειέηε έγηλε απφ 

ην δήκν Λεηςψλ πνπ έθαλε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νδνθσηηζηηθψλ αιιά θαη απφ ηελ 

εηαηξία πνπ πξνκήζεπζε ηα ειηαθά νδνθσηηζηηθά ηνλ δήκν, ρσξίο θάπνην θφζηνο γηα ην 

δήκν κηαο θαη ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην παθέην πψιεζεο ηεο εηαηξίαο. Σν έξγν έγηλε κε 

απεπζείαο αλάζεζε νπφηε δελ ππήξραλ θαζπζηεξήζεηο απφ ελζηάζεηο πνπ γίλνληαη πνιιέο 

θνξέο ζε δηαδηθαζίεο πξνθπξήμεσλ δηαγσληζκψλ απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο. Η εηαηξία 

πξνκήζεπζε θαη κεηέθεξε ηα νδνθσηηζηηθά ζην λεζί αιιά ε ηνπνζέηεζε έγηλε απφ ηνλ δήκν. 

ηα 3 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ δελ ππάξρεη θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα  φπσο αλαθέξεη 

ν δήκαξρνο ηνπ λεζηνχ:  «Σν έξγν ιεηηνπξγεί άςνγα θαη κάιηζηα επεηδή ππάξρεη ιεηηνπξγία 

κείσζεο ηεο έληαζεο, φηαλ δελ αληρλεχεηαη θίλεζε απφ ηνπο αηζζεηήξεο, ε απνζεθεπκέλε 

ελέξγεηα επαξθεί  γηα φιεο ηηο λπρηεξηλέο ψξεο αθφκα θαη  ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο κε 

κηθξφηεξε ειηνθάλεηα πνπ κπνξεί λα θξαηήζεη θαη 2 εκέξεο δειαδή αλ κηα κέξα δελ έρεη 

ήιην ην θσηηζηηθφ αλάβεη γηαηί έρεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο. Ο θσηηζκφο 

είλαη αξθεηφο ζηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία φπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα ζπζηήκαηα απηά θαη ε 

απνδνρή ηνπο απφ ηνλ θφζκν είλαη εμαηξεηηθά πςειή . θνπφο είλαη λα ηνπνζεηεζνχλ θαη 

άιια ζηα ζεκεία φπνπ δελ ππάξρεη δίθηπν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αιιά θαη ζε επηιεγκέλα 

ζεκεία πνπ ππάξρεη ξεχκα. ρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηα παιαηά ελεξγνβφξα θσηηζηηθά έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί κε λέα ηερλνινγίαο LED θαη ε κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη γχξσ ζην 50%.»  



Αθνινπζνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά αλαιπηηθά ηνπ νδνθσηηζηηθνχ πνπ επηιέρζεθε βάζε 

ηεο κειέηεο θαη ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο.  

 

 



 

Τεχνική προδιαγραφή αυτόνομου φωτιςτικού με ενςωματωμένο φωτοβολταϊκό πάνελ 

 

Φωτιςτικό solar 

Το φωτιςτικό θα είναι τύπου «all in one», δημοςιευμένο ςε επίςημο κατάλογο τησ καταςκευάςτριασ εταιρίασ, 

δεν θα είναι ειδική καταςκευή ή μετατροπή και θα έχει εργοςταςιακή εγγύηςη τουλάχιςτον 3 έτη. 

Θα αποτελείται από το φωτοβολταΰκό πάνελ, την μπαταρία, το ςύςτημα διαχείριςησ τησ μπαταρίασ και των 

ηλεκτρονικών, το τροφοδοτικό των LED, τον αιςθητήρα κίνηςησ, την οπτική μονάδα και το ςύςτημα 

ςτήριξησ ςε ιςτό, όλα μαζί ςε ένα ςώμα. 

Θα έχει βαθμό προςταςίασ IP65 και προςταςία από κρούςεισ ΙΚ08 

 

Σ ώ μ α  

Το ςώμα του φωτιςτικού θα είναι καταςκευαςμένο από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο βαμμένο 

ηλεκτροςτατικά ςε χρώμα γκρι ςκούρο και θα είναι πλήρωσ ανακυκλώςιμο.  

Θα φέρει διακόπτη για απενεργοποίηςη του φωτιςτικού όποτε αυτό χρειάζεται και διαγνωςτικό φωτεινό 

LED δείκτη, ορατό από το έδαφοσ ακόμα και την ημέρα, με τρεισ επιλογέσ: φόρτιςη μπαταρίασ, βαθιά 

εκφόρτιςη και διακοπή. 

Οι μέγιςτεσ διαςτάςεισ του θα είναι 780mm x 380mm x 160mm (Μ x Π x Υ) και το βάροσ του δε θα ξεπερνάει τα 

11 κιλά. 

Θα πρέπει να φέρει ενςωματωμένο ςύςτημα ςτήριξησ ςε βραχίονα ή ιςτό διαμέτρου 48 - 60mm, το οποίο θα 

μπορεί να δώςει κλίςη ςτο φωτιςτικό ωσ 15 μοίρεσ με βαθμονομημένη κλίμακα ανά 5 μοίρεσ. 

 

Φ ω τ ο β ο λ τ α ϊ κ ό  π ά ν ε λ  

Το φωτοβολταΰκό πάνελ θα είναι ενςωματωμένο ςε οριζόντια θέςη ςτο άνω τμήμα του ςώματοσ του 

φωτιςτικού, χωρίσ να εξέχει από αυτό και χωρίσ να είναι ορατό, ώςτε να μη μπορεί να βανδαλιςτεί. 

Θα είναι καταςκευαςμένο από μονοκρυςταλλικό πυρίτιο, ιςχύοσ ≥35Wp, με ελάχιςτη διάρκεια ζωήσ τα 25 έτη 

και θα φέρει θερμικά επεξεργαςμένο (tempered) γυάλινο κάλυμμα με μικρά αντανακλαςτικά χαρακτηριςτικά 

και προςταςία IP65. 

 

Μ π α τ α ρ ί α  κ α ι  ς ύ ς τ η μ α  ε λ έ γ χ ο υ  

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία θα είναι τεχνολογίασ φωςφορικού άλατοσ ςιδήρου λιθίου (LiFePo4), με 

ελάχιςτα χαρακτηριςτικά  12.8V, 20Ah και 256Wh. 

Θα βρίςκεται ςτο εςωτερικό του φωτιςτικού, ςε ξεχωριςτό τμήμα από την οπτική μονάδα και θα είναι 

κατάλληλη για θερμοκραςία λειτουργίασ από -20°C ωσ +35°C (εκφόρτιςη). 

Στον ίδιο χώρο με την μπαταρία θα βρίςκεται και το ςύςτημα διαχείριςήσ τησ το οποίο θα την προςτατεύει 

από 

 Βραχυκύκλωμα 

 Υπερβολική φόρτιςη 

 • Υακειή ζεξκνθξαζία 



 Τπεξβνιηθή εθθφξηηζε 

 Τςειή ζεξκνθξαζία 

Η κπαηαξία ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ηελ νπηηθή  κνλάδα ζχκθσλα κε ην 

επηιεγκέλν θχθιν ιεηηνπξγίαο (Dimming profile) θαη ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηνπιάρηζηνλ 

2000 θχθινπο θφξηηζεο – εθθφξηηζεο γηα 90% εκεξήζηα βαζηά εθθφξηηζε. 

 

Σύζηημα διατείριζης και αιζθηηήρας κίνηζης 

Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη έλα πςειήο απφδνζεο “έμππλν” ζχζηεκα δηαρείξηζεο ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη θαη ην θνξηηζηή ηεο κπαηαξίαο θαη ην ηξνθνδνηηθφ ηεο νπηηθήο κνλάδαο, ψζηε 

λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη απψιεηεο ηζρχνο. 

Η απφδνζή ηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 90%, ζα κπνξεί λα κεγηζηνπνηεί ηελ απφδνζε ηεο 

νπηηθήο κνλάδαο ψζηε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 175lm/W θαη ζα έρεη ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζηαζίαο: 

 Πξνζηαζία απφ ππεξθφξηηζε κπαηαξίαο θαη θαηάζηαζε βαζηάο εθθφξηηζεο. 

 Πξνζηαζία έλαληη ηεο κπαηαξίαο θαη ηεο αληίζηξνθεο πνιηθφηεηαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ 

panel. 

 Πξνζηαζία απφ ηελ ππεξέληαζε ξεχκαηνο. 

 Πξνζηαζία γηα αληίζηξνθε ξνή ξεχκαηνο κέζσ ηνπ θσηνβνιηατθνχ panel. 

 Παξνρή δηαθφπηε ON/OFF γηα ηελ απνθπγή απνθφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο θαηά ηελ 

απνζήθεπζε ή πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

ην θάησ κέξνο ηεο κνλάδαο δηαρείξηζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα ππάξρεη έλαο παζεηηθφο 

αηζζεηήξαο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο (PIR) πνπ ζα κπνξεί λα αληρλεχζεη ηελ παξνπζία 

αλζξψπσλ θαη λα παξαθάκςεη ηε κείσζε ηεο θσηεηλφηεηαο (dimming) γηα λα εμαζθαιίζεη 

πιήξε νξαηφηεηα. 

Ο ειεγθηήο θφξηηζεο ζα παξέρεηαη απφ ην εξγνζηάζην κε έλα πξνδηακνξθσκέλν θχθιν 

ιεηηνπξγίαο γηα κείσζε ηεο θσηεηλφηεηαο ησλ θσηηζηηθψλ αξγά ηε λχρηα, ψζηε λα απμήζεη 

πεξαηηέξσ ηελ απηνλνκία ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφο ν θχθινο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 

δηακνξθσκέλνο σο εμήο: 

i. Σηο πξψηεο 5 ψξεο απφ ην ζνχξνππν ε θσηεηλφηεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη ζην 30% κε ηνλ 

αηζζεηήξα PIR ελεξγνπνηεκέλν, ψζηε κε αλίρλεπζε θίλεζεο ε θσηεηλφηεηα ζα πάεη ζην 

100% 

ii. Ο αηζζεηήξαο γηα ηηο επφκελεο 5 ψξεο ζα απελεξγνπνηεζεί ψζηε λα ππάξρεη ζηαζεξή 

θσηεηλφηεηα ζην 30%. 



iii. Σηο επφκελεο, κέρξη ηελ απγή ψξεο, ν αηζζεηήξαο ζα ελεξγνπνηεζεί μαλά 

Θα θέξεη ζχζηεκα αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο Bluetooth, ψζηε λα 

κπνξεί ε ππεξεζία αλά πάζα ζηηγκή λα αιιάδεη ηηο ξπζκίζεηο θάζε θσηηζηηθνχ αλεμάξηεηα, 

κέζσ εθαξκνγήο ζε θηλεηφ ηειέθσλν ή tablet. 

 

Οπηική μονάδα 

Η νπηηθή κνλάδα ζα απνηειείηαη απφ πςειήο απφδνζεο dimmable κνλνρξσκαηηθά ιεπθά 

LED κε ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ, CRI ≥ 70, κέγηζηεο θαηαλάισζεο 17W, ζπλνιηθήο 

θσηεηλφηεηαο >3000lm θαη ζπλνιηθήο απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ 180lm/W. 

Η νπηηθή κνλάδα ζα θέξεη θαθφ γηα ηε δεκηνπξγία αζχκκεηξεο δέζκεο, θαηάιιειεο γηα 

νδηθφ θσηηζκφ απφ ρακειφ χςνο ρσξίο ηε δεκηνπξγία ζάκβσζεο. 

Η νπηηθή κνλάδα ζα πξνζηαηεχεηαη απφ δηαθαλέο πνιπαλζξαθηθφ (Polycarbonate) θάιπκκα 

αλζεθηηθφ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηελ UV αθηηλνβνιία. 

Πιζηοποιήζεις 

Με ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη, επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, λα πξνζθνκηζηνχλ ηα παξαθάησ: 

 ISO 9001/2015 ηνπ εξγνζηαζίνπ 

 ISO 14001/2015 ηνπ εξγνζηαζίνπ 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε: 

 ηελ νδεγία ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο EMC 2014/33/EU θαηά EN 55015 θαη ΔΝ 

61547 γηα νιφθιεξν ην θσηηζηηθφ 

 ηελ νδεγία ρακειήο ηάζεο LVD 2014/35/EU θαηά EN 60598, EN 62471, EN 62493 θαη ΔΝ 

62109 γηα νιφθιεξν ην θσηηζηηθφ 

 ηελ νδεγία RoHS 2011/65/EU θαηά ΔΝ 50581 γηα νιφθιεξν ην θσηηζηηθφ 

 Γνθηκή ειέγρνπ (test report) θαηά ΔΝ 60598, EN 62031, EN 61347-2-13 απφ αλεμάξηεην 

εξγαζηήξην. 

 IP65 δνθηκή ειέγρνπ (test report) γηα πξνζηαζία απφ ζθφλε θαη πγξαζία απφ αλεμάξηεην 

εξγαζηήξην. 

 Γνθηκή ειέγρνπ (test report) θαηά IEC 61547 απφ αλεμάξηεην εξγαζηήξην. 

 Γνθηκή ειέγρνπ θαηά LM79 γηα πηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ θσηηζηηθνχ 

 LM80 test report ησλ νπηηθψλ κνλάδσλ LED απφ αλεμάξηεην εξγαζηήξην, απφ ην νπνίν ζα 

απνδεηθλχεηαη φηη ν ρξφλνο δσήο ηνπο είλαη L70 ≥ 100.000 ψξεο. 

 Γνθηκή ειέγρνπ (test report) θαηά ΔΝ 62109 απφ αλεμάξηεην εξγαζηήξην γηα ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο (θνξηηζηήο κπαηαξίαο θαη ηξνθνδνηηθφ LED) 



 Γνθηκή ειέγρνπ (test report) θαηά IEC 61215, IEC 61730-1 & IEC 61730-2 απφ αλεμάξηεην 

εξγαζηήξην γηα ην θσηνβνιηατθφ πάλει 

 Δξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ. 

 

Μεηαιιηθφο Ιζηφο 

Ο ηζηφο ζα είλαη θσληθήο θπθιηθήο δηαηνκήο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο, απνηεινχκελνο απφ 

ηνλ θνξκφ θαη ην έιαζκα ηεο βάζεσο, κε θαηάιιειε δηακφξθσζε ζηε θνξπθή ηνπ γηα ηελ 

ππνδνρή ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

Θα πξέπεη λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ 40-5 θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθά ISO 9001 θαη ISO 14001. 

Τιηθά – Γηαζηάζεηο – Καηαζθεπή 

Ο θνξκφο ηνπ ηζηνχ ζα απνηειείηαη απφ έλα κνλαδηαίν ηεκάρην (ρσξίο εγθάξζηα ξαθή) 

θπθιηθήο δηαηνκήο θαη ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ έιαζκα πάρνπο 4 ρηι. πνηφηεηαο S235JR (St 

37.2) . 

Όςνο απφ ην έδαθνο 6000mm 

Πάρνο    4mm 

Γηάκεηξνο βάζεο 120mm 

Γηάκεηξνο θνξπθήο 60mm 

 

 

Γαιβάληζκα ελ ζεξκψ 

Οη ηζηνί κεηά ηε ζπγθφιιεζε ηνπο ζα ειέγρνληαη νπηηθά θαη δηαζηαζηαθά, ζα δηνξζψλνληαη 

ηπρφλ νμείεο αθκέο κε ηξφρηζκα θαη ζα πξνσζνχληαη γηα γαιβάληζκα ελ ζεξκψ θαηά ISO 

1461 (Hot Dip Galvanizing) εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

Η δηαδηθαζία ζα πεξηιακβάλεη: 

 Καζαξηζκφο επηθάλεηαο ζε κπάλην Hcl  

 Ξέπιπκα κε λεξφ  

 Δπεμεξγαζία επηθάλεηαο κε ακκσληνχρα άιαηα (flux) γηα ηελ θαιχηεξε πξφζθπζε     ηνπ 

ςεπδαξγχξνπ. 

 Ξήξαλζε – Πξνζέξκαλζε ζε ζηεγλσηήξην  

 Δκβάπηηζε ζε κπάλην ηεηεγκέλνπ ςεπδαξγχξνπ ζεξκνθξαζίαο 450oC θαη θαζαξφηεηαο 

>98,5% θαηά ISO 1461. Η πξψηε χιε πνπ ηξνθνδνηείηαη ην κπάλην είλαη ςεπδάξγπξνο 

ειεθηξνιπηηθήο θαζαξφηεηαο κεγαιχηεξεο απφ 99,995%. 



 

 

Πνηνηηθφο έιεγρνο  

Καηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία νη ηζηνί ζα ππφθεηληαη ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 

 Έιεγρνο Πηζηνπνηεηηθψλ Α‟ Όιεο  

 Οπηηθφο θαη Γηαζηαζηαθφο Έιεγρνο πξηλ ην Γαιβάληζκα 

 Έιεγρνο πζθεπαζίαο θαη Μαξθαξίζκαηνο 

 Σειηθφο Έιεγρνο 

 

Αγθχξηα 

Οη ηέζζεξηο (4) θνριίεο αγθχξσζεο ηνπ ζηδεξντζηνχ πνπ παθηψλνληαη ζηε βάζε απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ειάρηζην κήθνο κέζα ζηε βάζε ίζν πξνο 600mm, ζα θαηαιήγνπλ 

ζε ζπείξσκα Μ24 ζην πάλσ ηνπο άθξν (έμσ απφ ηε βάζε) γηα κήθνο 150mm θαιά 

επεμεξγαζκέλν. Οη ηέζζεξηο θνριίεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε δηάηαμε ηεηξαγψλνπ κε πιεπξά 

ηεηξαγψλνπ (κεηαμχ ησλ θέληξσλ ησλ θνριηψλ) ίζε πξνο 280mm. Θα ζπγθξαηνχληαη κε 

ζηδεξνγσλίεο 30x30x3mm πνπ ζα είλαη ειεθηξνζπγθνιιήκελεο πάλσ ζ‟ απηνχο θαη νη 

νπνίεο ζα έρνπλ δηάηαμε ζρήκαηνο ηεηξαγψλνπ ζην θάησ κέξνο ησλ θνριίσλ θαη “ρηαζηί” 

ιίγν πξηλ απφ ην ζπείξσκα ηνπο. 

Σα θσηηζηηθά απηά απνηεινχληαη  απφ ην θσηνβνιηατθφ πάλει, ηνλ ειεγθηή θφξηηζεο ηεο 

κπαηαξίαο, ηε κπαηαξία κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη ηελ πιαθέηα LED. Ο ελζσκαησκέλνο 

αηζζεηήξαο θίλεζεο (PIR) εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα απμάλνληαο απηφκαηα ην επίπεδν 

θσηηζκνχ φηαλ πιεζηάδνπλ άηνκα ή απηνθίλεηα θαη κεηψλνληαο ζην 30% φηαλ δελ 

αληρλεχεηαη θίλεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη 

βειηηζηνπνίεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο κπαηαξίαο. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ε πςειή 

απφδνζε ησλ 175 lumens/watt ηνπ θσηηζηηθνχ, ε νπνία εμαζθαιίδεη πςειή απηνλνκία πνπ 

κπνξεί λα θζάζεη έσο ηηο 24 ψξεο, δειαδή δχν λχρηεο ρσξίο ηελ αλάγθε θφξηηζεο απφ ηνλ 

ήιην. Η εγθαηάζηαζε είλαη εχθνιε κε ζρεδφλ κεδακηλή ζπληήξεζε – θαη δελ απαηηεί θακία 

θαισδίσζε. 

 



Σν θσηηζηηθφ πεξηγξάθεηαη ζαλ all in one γηαηί ην θσηνβνιηατθφ πάλει είλαη ελζσκαησκέλν 

πάλσ ζην θσο, επηινγή πνπ δίλεη έλα θαιχηεξν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα θαη ιφγσ απηνχ έρεη 

θαη κηθξφηεξν φγθν. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ πεξηιήςε είλαη: 

 Τςειή θσηεηλή απφδνζε 175 lm/Watt γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηεο κπαηαξίαο 

 Αληηθαηαζηάζηκε κπαηαξία ζηδεξνθσζθνξηθνχ ιηζίνπ γηα κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία. 

 Διεγθηήο θφξηηζεο MPPT γηα κέγηζηε απφδνζε 

 Πεξίβιεκα απφ ρπηφ αινπκίλην ππφ πίεζε γηα ζηηβαξφηεηα θαη εμαηξεηηθή απαγσγή 

ζεξκφηεηαο. 

 Δηδηθά ζρεδηαζκέλνο βξαρίνλαο ζηήξημεο κε ξπζκηδφκελεο γσλίεο θιίζεο απφ 0 έσο 15 

κνίξεο, ν νπνίνο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζέζεηο ηνπνζέηεζεο απφ πάλσ θαη 

πιάγηα 

 Δξγνζηαζηαθά ξπζκηζκέλν πξνθίι κείσζεο θσηεηλφηεηαο καδί κε αηζζεηήξα PIR γηα 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο. 

 Λεηηνπξγία απηνδηάγλσζεο καδί κε ελδείμεηο LED θφξηηζεο, απνθφξηηζεο θαη απνθνπήο 

κπαηαξίαο 

 

Μπνξεί λα αληέρεη ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ απνηειείηαη είλαη κεγάιεο 

αληνρήο. ζνλ αθνξά ην θφζηνο ζπληήξεζεο απηφ είλαη πνιχ κηθξφ  ζε ζρέζε κε απηφ πνπ 

επηηπγράλεη, δειαδή ην κεδεληθφ θφζηνο πιεξσκήο ξεχκαηνο γηα ηνλ νδνθσηηζκφ, ακειεηέν. 

Άιισζηε πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά θαηλνχξγην έξγν πνπ κέρξη ηψξα δελ έρεη ρξεηαζηεί λα 

αιιαρζεί θάηη, φηαλ ηειεηψζεη ε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ηφηε ελδερνκέλσο λα ππάξμεη 

θάπνην θφζηνο. Πξνο ην παξφλ ηα θσηηζηηθά ιεηηνπξγνχλ ρσξίο θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα. 

Γηα ηελ κπαηαξία δίλεηαη εγγχεζε ζε ψξεο θφξηηζεο. Σα θσηηζηηθά κπνξνχλ θαη ειέγρνληαη 

κέζσ εθαξκνγήο ζην θηλεηφ γηα λα αιιάδεη ε ξχζκηζε ζηελ ψξα πνπ αλάβνπλ θαη ζβήλνπλ 

εμ απνζηάζεσο. 

Σν νηθνλνκηθφ θαη ελεξγεηαθφ φθεινο πνπ έρεη απνθνκίζεη ν δήκνο είλαη κεγάιν θαη δελ 

είλαη κφλν απηφ, είλαη θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ πνπ επεηεχρζε κέζσ 

απηνχ. Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη κηα αθφκε ζεκαληηθή παξάκεηξνο θαη θπζηθά 

ε ιχζε πνπ έδσζαλ ηα θσηηζηηθά ζην δήκν ιφγσ ηεο κε δηαζχλδεζεο απηήο ηεο πεξηνρήο κε 

ην δίθηπν, πνπ αλ επέιεγε απηή ηε ιχζε ν δήκνο ζα ήηαλ πνιχ πην θνζηνβφξα θαη δελ ήηαλ 

θαη εθηθηή ιφγσ ηερληθψλ δπζθνιηψλ φπσο αλαθέξεη ν δήκαξρνο.  



Σν θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ θσηηζηηθψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 19.700.00€ ζπλ 4.728.00€ 

ΦΠΑ ζχλνιν 24.428.00€. Σα πνζά δηακνηξάδνληαη αλαιπηηθά σο εμήο: 

10.464.55€ γηα 25 θσηηζηηθά, ηηκή κνλάδνο 418.58€ 

1.955.95€ γηα 7 ηζηνχο 4,5 κέηξσλ, ηηκή κνλάδνο 279.42€ 

7.279.51€ γηα 18 ηζηνχο 6 κέηξσλ, ηηκή κνλάδνο 404.42€ 

Ο πξνκεζεπηήο εληφο πέληε κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ήηαλ 

ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη θαη λα κεηαθέξεη ηα θσηηζηηθά ζην δήκν. Η ηνπνζέηεζε 

έγηλε απφ ην δήκν, δελ πιήξσζε δειαδή γηα θφζηνο ηνπνζέηεζεο ζηνλ πξνκεζεπηή. πσο 

πξναλαθέξζεθε φιν ην θφζηνο ηνπ έξγνπ θαιχθζεθε απφ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ. Απηή ε επηινγή ήηαλ άθξσο ζπκθέξνπζα γηα ην δήκν πνπ 

πξψηα εμαζθάιηζε ηηο απαξαίηεηεο πηζηψζεηο απφ ην ηακείν θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρψξεζε 

ζηελ πξνκήζεηα θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Σν παξάδεηγκα ηνπ δήκνπ Λεηςψλ ζα 

πξέπεη λα αθνινπζεζεί απφ φινπο ηνπο δήκνπο αλά ηελ Διιάδα, δηφηη ππάξρνπλ 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα δηάθνξα ηέηνηα έξγα ΑΠΔ θαη απφ ηα επξσπατθά 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία- πξνγξάκκαηα θαη γηα θάπνηα έξγα απφ ην Σακείν Αλάθακςεο 2.0. 

Αλάινγα ην έξγν πνπ ζέινπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ δήκσλ 

πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ βγαίλνπλ θαη ηη είδνπο έξγα 

ρξεκαηνδνηνχλ θάζε θνξά. Έλαο ηφζν κηθξφο δήκνο πνπ δελ έρεη ηφζα πνιιά κέζα 

θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδφηεζε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ φινη νη δήκνη 

αξθεί λα θηλεηνπνηεζνχλ. Δηδηθά ηψξα κε ηηο δηεπθνιχλζεηο θαη ηηο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία 

ψζηε λα γίλνληαη γξήγνξα ηέηνηα έξγα θαη λα απνθεχγεηαη φζν ην δπλαηφλ ε γξαθεηνθξαηία, 

πξέπεη λα επηδηψμνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο γηα λα κπνξέζνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ λα 

κεηψζνπλ ηα νηθνλνκηθά θαη ελεξγεηαθά θφζηε ηνπο. Ο πφιεκνο έγηλε ε αθνξκή αιιά νη 

δήκνη ηεο Διιάδαο δελ έπξεπε λα έρνπλ αθήζεη απηφ ην κεγάιν φπιν ,ηνλ ήιην,  

αλεθκεηάιιεπην ηφζα ρξφληα. Οη Δπξσπατθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ππάξρνπλ ρξφληα θαη νη 

δήκνη ηψξα, θαινχληαη σο ζπλήζσο ηειεπηαία ζηηγκή λα εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα ηξέμνπλ 

ηέηνηα έξγα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη κείσζεο ηνπ θφζηνπο απηήο. Αθφκα θαη αλ δελ 

έρνπλ ππεξεζίεο δηαζέζηκεο, ππάξρνπλ νη ιχζεηο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ κπνξνχλ 

λα εμαζθαιίζνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο ζηνπο δήκνπο έλαληη ακνηβήο. ε επφκελν θεθάιαην 

ζρεηηθφ κε ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά νη δηάθνξεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα έξγα ΑΠΔ θάζε είδνπο. 

 

7.2 Ανηικαηάζηαζη ςπάπσονηορ οδοθυηιζμού με θυηιζηικά ηύπος LED 



Έλαο άιινο λεζησηηθφο δήκνο ησλ Κπθιάδσλ επέιεμε λα αληηθαηαζηήζεη ήδε ππάξρνληα 

παιηά νδνθσηηζηηθά κε θαηλνχξγηα ηερλνινγίαο led κε δηαθήξπμε αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ  

δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ led θαη 

πξνκήζεηα ιακπηήξσλ ηχπνπ led εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην δεκνηηθφ θσηηζκφ, 

πξνυπνινγηζκνχ ζπλνιηθά 687.394.00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Σα ρξήκαηα 

πξνέξρνληαη απφ ηδίνπο πφξνπο/αληαπνδνηηθά ηέιε θαη έρεη γίλεη έλαο πξνυπνινγηζκφο 

απνπιεξσκήο ηνπ έξγνπ  ζε βάζνο νθηαεηίαο κέρξη ην 2029, κε πξνυπνινγηζκέλν 

εθηηκψκελν  θφζηνο αλά έηνο ηεο ηάμεσο ησλ 85.799.83€ γηα ην δήκν. ηα πιαίζηα ινηπφλ 

ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ νδνθσηηζκνχ ηνπ δήκνπ, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ 

Πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ, ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο ζηηο δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο νδνθσηηζκνχ  θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

θσηηζκνχ ζε ππνθσηηζκέλεο νδνχο ηνπ Γήκνπ πξνρψξεζε ζηελ πξνθήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Οδνθσηηζηηθά κε βξαρίνλεο πξνο αληηθαηάζηαζε ήηαλ 414, ν δηαγσληζκφο 

βέβαηα πεξηειάκβαλε θαη πξνκήζεηα άιισλ εηδψλ π.ρ 2000 ιακπηήξεο θ.α. Απφ ηε κειέηε 

πνπ έγηλε πξνέθπςε φηη ην  10% κε 20% ησλ θσηηζηηθψλ πξνο αληηθαηάζηαζε βξηζθφηαλ 

ήδε εθηφο ιεηηνπξγίαο ιφγσ βιαβψλ, αηπρεκάησλ, βαλδαιηζκνχ, έιιεηςε θαισδίσλ θ.α. Αλ 

θάπνηνο ππνινγίζεη ην θφζηνο γηα 25 αληίζηνηρα θσηηζηηθά βάζε ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο πνπ επηιέρζεθε, ρσξίο βξαρίνλα, κφλν ην θσηηζηηθφ δειαδή λα αληηθαηαζηαζεί, 

ε ηηκή κνλάδνο θπκαίλεηαη απφ 350.00€ έσο 812.00€ αλάινγα ησλ watt πνπ απνδίδεη, κε ηελ 

ηηκή ησλ 350.00€ ε απφδνζε ζε watt είλαη  25-50w ελψ ε πην αθξηβή  εθδνρή θσηηζηηθνχ led 

απνδίδεη 110-150w. Με ηελ αθξηβή εθδνρή ην θφζηνο ζα ήηαλ ζηα 20.300.00€ θαη ζηελ πην 

νηθνλνκηθή επηινγή ζηα 8.750.00€.Σα κεγέζε εδψ δελ είλαη απνιχησο ζπγθξίζηκα αιιά γη‟ 

απηφ νη ππνινγηζκνί γίλνληαη ζε αληίζηνηρεο πνζφηεηεο νδνθσηηζηηθψλ ,παξφιν πνπ εδψ 

έρνπκε κφλν πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ρσξίο βξαρίνλεο, ελψ ζην έξγν ησλ Λεηςψλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη βξαρίνλεο. 

Η εμνηθνλφκεζε πνπ εθηηκά φηη ζα έρεη ν δήκνο βάζε κειέηεο κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε 

αλέξρεηαη ζηα 86.149.00€ εηεζίσο θαη ππνινγίδεη θαη έλα θέξδνο απφ ηα έμνδα ζπληήξεζεο 

ιφγσ ηεο 10εηνχο ππνρξέσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εγγχεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νδνθσηηζκνχ ζε άιια 30.000.00€. Οη ππνινγηζκνί βέβαηα έρνπλ γίλεη πξν ησλ ηεξάζηησλ 

απμήζεσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη ηψξα ζηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο. 

Ση ζα κπνξνχζε λα είρε θάλεη ελαιιαθηηθά ν δήκνο απηφο ; Καηαξρήλ ζα κπνξνχζε λα είρε 

εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδφηεζε γηα ην έξγν απηφ θαη φρη λα επηβαξπλζεί κε ηε δαπάλε απηή εμ 

νινθιήξνπ. Θα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα εμαζθαιίζεη θαη κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ κε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηα ππφινηπα απφ ηδίνπο πφξνπο. Αθνχ ε κειέηε εμαξρήο επεζήκαηλε  φηη 



ην 10% κε 20% ηνπ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ ήηαλ εθηφο ιεηηνπξγίαο ζα κπνξνχζε απηά ηα 

θσηηζηηθά λα ηα αληηθαηαζηήζεη θαηεπζείαλ κε ειηαθά, δελ ππήξρε ιφγνο λα πξνβεί κφλν ζε 

αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ αθνχ γηα θάπνηα ρξεηάδνληαλ αλαγθαζηηθά νιηθή 

αληηθαηάζηαζε, δειαδή βξαρίνλα θαη θσηηζηηθφ. ηαλ ππάξρεη δίθηπν ήδε ζηελ πεξηνρή θαη 

βάζε ησλ αλαγθψλ ζε απφδνζε θσηφο πνπ ππάξρεη ζε θάζε κέξνο ζπγθεθξηκέλα πξνηηκάηαη 

λα αιιαρζεί ν θσηηζκφο ζε ηχπνπ led. Η εμνηθνλφκεζε φκσο πνπ ηειηθά επηηπγράλεηαη δελ 

είλαη ηφζν κεγάιε. Μεηά ηελ αιιαγή ν δήκνο βιέπεη κηα κείσζε ζην θφζηνο  ηεο ηάμεσο ηνπ 

30%. Γηα λα ππάξρεη πξαγκαηηθή εμνηθνλφκεζε πξέπεη λα επηιέγνληαη, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη 

γηα αληηθαηάζηαζε παιηψλ νδνθσηηζηηθψλ πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ, απνθιεηζηηθά ειηαθά 

θσηηζηηθά. Η απφζβεζε κηαο ηέηνηαο δαπάλεο είλαη ζπληνκφηεξε θαη έρεη δηάξθεηα ηεξάζηηα 

ρξνληθά, γηαηί παχεη ν δήκνο λα πιεξψλεη ξεχκα! Μεδελίδεη ην θφζηνο νδνθσηηζκνχ θαη 

θσηηζκνχ γεληθφηεξα επηιέγνληαο ειηαθφ θσηηζκφ! Δίλαη ε κφλε ελδεδεηγκέλε ιχζε εηδηθά 

ζηελ Διιάδα κε ηα ηφζν κεγάια πνζνζηά ειηνθάλεηαο εηεζίσο. Οη πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ 

θσηηζκφ, είηε γηαηί δελ είλαη δηαζπλδεδεκέλεο κε ην δίθηπν, είηε γηαηί ην δίθηπν δελ θζάλεη 

κέρξη εθεί ιφγσ ηερληθψλ δπζθνιηψλ, πξέπεη λα επηιέγνπλ ειηαθφ νδνθσηηζκφ, είλαη ε 

νηθνλνκηθφηεξε θαη πιένλ ζπκθέξνπζα ιχζε. ηαλ ρξεηάδεηαη θάπνηα πεξηνρή ελίζρπζε 

ιφγσ ππνθσηηζκνχ φπσο ν δήκνο πνπ εμεηάδεηαη θαη εδψ ε ιχζε είλαη ηα ειηαθά θσηηζηηθά. 

Αλ ν δήκνο είρε θάλεη ζχλζεηε επηινγή φζνλ αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ, ζίγνπξα ζα επηηχγραλε κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ζπλδπαζκφ θαη 

πξνκήζεηα θαη ειηαθψλ θσηηζηηθψλ, αληί γηα κφλν αληηθαηάζηαζε θσηηζκνχ κε ηχπνπ led. 

πσο επηζεκάλζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην νη λεζησηηθνί δήκνη επηβαξχλνληαη πνιχ θαη 

απφ ηα θφζηε πνπ πιεξψλνπλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο ιφγσ ηεο αλαγθαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο ηεο αθαιάησζεο ηνπ λεξνχ, νπφηε ε θαηεχζπλζε πξέπεη λα είλαη έξγα ΑΠΔ πνπ 

ζα κεδελίδνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο, ζηνπο ηνκείο πνπ απηφ είλαη εθηθηφ θαη ν 

νδνθσηηζκφο  είλαη έλαο απφ απηνχο. Πξνζηαηεχεηαη ην πεξηβάιινλ κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη 

ην θπζηθφ ηνπίν ησλ πεξηνρψλ, αθνχ δελ ππάξρνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηνπο θαηνίθνπο θαη αθνξνχλ άιιεο κνξθέο έξγσλ ΑΠΔ, φπσο π.ρ. ε ηνπνζέηεζε 

αλεκνγελλεηξηψλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

7.3 Υάλκη – ηο ππώηο GR-eco Island   

ην πιαίζην απηφ, ζηηο 5 Ννεκβξίνπ, ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο θ. Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο 

εγθαηλίαζε ζηε  Υάιθε  ην πξψην έξγν, κηα ζχκπξαμε ειιεληθψλ θαη γαιιηθψλ εηαηξεηψλ, 

ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ ΤΠΔΝ 



Η επηινγή ηεο Υάιθεο σο ην πξψην GR-eco Island έρεη θαη ζπκβνιηθή ζεκαζία, αθνχ 

πξφθεηηαη γηα έλα λεζί ηεο άγνλεο γξακκήο ηνπ λνηηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, ηκήκα ησλ 

Γσδεθαλήζσλ, έρνληαο θαη  ζεκαληηθφ γεσπνιηηηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή. Δπίζεο θηινδνμεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πξφηππν γηα ηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε ησλ 

ειιεληθψλ λεζηψλ θαη κέζσ ησλ ελεξγεηαθψλ θνηλνηήησλ.   

Η ηνπηθή θνηλσλία ζηε Υάιθε βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή ηεο ελεξγεηαθήο 

κεηάβαζεο. Σν ChalkiON είλαη ε πξψηε ελεξγεηαθή θνηλφηεηα πνπ θαηέρεη θαη ιεηηνπξγεί 

Φ/Β ζηαζκφ ζε κε δηαζπλδεδεκέλν ειιεληθφ λεζί, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο αξρήο. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο Υάιθεο θαιχπηεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ. Καη 

ην εηθνληθφ net metering είλαη ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο γηα ηα κέιε ηνπ ChalkiON λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεη ην  πάξθν κε ηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ ξεχκαηνο.   

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Υάιθεο, νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ ππνινγίζηεθαλ ζε 1.700 MWh 

εηεζίσο ζε ππέξβαζε, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Φ/Β πάξθνπ 1 MW ηθαλή 

λα ραξαθηεξίζεη ηε Υάιθε σο ην πξψην ελεξγεηαθά απηφλνκν λεζί ζην Διιάδα.   

Σα νθέιε κε ιίγα ιφγηα  

 ChalkiON (ελεξγεηαθή θνηλφηεηα) ηδηνθηήηεο θαη δηαρεηξηζηήο Φ/Β πάξθνπ 1MW  

 Μείσζε 55% ζηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο γηα θαηνίθνπο, επηρεηξήζεηο θαη δήκν Υάιθεο  

 Δηήζηα εμνηθνλφκεζε 180.000-250.000 επξψ εηεζίσο  

 Μείσζε άλζξαθα θαηά 1.800 ηφλνπο εηεζίσο  

 

8. Ηλιακή πολεοδομία και Γημοηικέρ ενεπγειακέρ κοινόηηηερ για ηην ηοπική 

ενεπγειακή διαζθάλιζη  

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, έρνπλ ήδε 

αλαπηπρζεί νξηζκέλεο ιχζεηο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ ειηαθή πνιενδνκία, ε νπνία έρεη 

πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ηηο πφιεηο  (Βαζηιεηάδεο 2018). Οξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο ζα 

θαζηζηνχζαλ δπλαηφ γηα ηηο δεκφζηεο αξρέο λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, 

κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηνλ πιαλήηε θαη ηα γεληθά ηνπο έμνδα. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη (Gianniris and Kostakos 2022). 

• Ηλιακοί ζηαθμοί λευθοπείυν 



Μηα θαηλνηνκία πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε «Gallery of Solutions» ζην Le Bourget θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο COP 21. Η νξνθή ηνπ ζηαζκνχ ιεσθνξείσλ Glasswing είλαη εμνπιηζκέλε κε 

ειηαθνχο ζπιιέθηεο πνπ ην θαζηζηνχλ 100% απηφλνκν. Γελ ρξεηάδεηαη λα ζπλδεζεί ζην 

ειεθηξηθφ δίθηπν. Ο ζηαζκφο θαη ηα δηαθεκηζηηθά πάλει θσηίδνληαη απφ LED. Ο ζηαζκφο 

ιεσθνξείνπ δηαζέηεη αθφκε θαη ππνδνρή USB, έηζη ψζηε νη επηβάηεο λα κπνξνχλ λα 

επαλαθνξηίδνπλ ηα ηειέθσλα θαη ηα tablet ηνπο θιπ.  

• Ηλιακά παγκάκια E-bench 

Η Armor παξνπζίαζε ηνλ πξψην ζπλδεδεκέλν απηφλνκν μχιηλν πάγθν ζην Paysalia 2015. 

ρεδηαζκέλνο απφ ηνλ θηλαιίζη ησλ Paysalia Trophies, Rondino, ν πάγθνο δηαζέηεη ππνδνρή 

USB κε ειηαθή ελέξγεηα. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ απηνχ ηνπ πάγθνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα 

πξαγκαηηθή θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ πξνζέγγηζε: Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 100% 

ληφπην γαιιηθφ μχιν.  

• Ποδηλαηόδπομοι 

ηελ Πνισλία θαη ηελ Οιιαλδία, ε ειηαθή πνιενδνκία είλαη ζπλψλπκε κε ηελ αζθάιεηα ησλ 

πνδειαηψλ. ην βφξεην ηκήκα ηεο Πνισλίαο, έλαο πνδειαηφδξνκνο έρεη επηθαιπθζεί κε 

θσηαχγεηα ζσκαηίδηα πνπ απνξξνθνχλ ην θσο ηνπ ήιηνπ. Απηφ φρη κφλν εμνηθνλνκεί 

ελέξγεηα, αιιά ελζαξξχλεη επίζεο ηνπο ληφπηνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηα απηνθίλεηά ηνπο γηα 

πνδήιαηα. Η έξεπλα ζπλερίδεηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πιήξνπο δπλακηθνχ ησλ 

ζσκαηηδίσλ θσηαχγεηαο. Η Οιιαλδία έρεη έλα δηαθνξεηηθφ έξγν πνδειαηνδξφκνπ: ην 

SolaRoad είλαη κηα ισξίδα θηηαγκέλε κε ειηαθνχο ζπιιέθηεο, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ 

αληηνιηζζεηηθφ γπαιί. Η ηδέα είλαη λα ζπιιέμνπκε ην ειηαθφ θσο γηα λα ηξνθνδνηήζνπκε κε 

ξεχκα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πφιεο. Απηφο ν δξφκνο ζα δνθηκαζηεί γηα δχν ρξφληα. Αλ 

ιεηηνπξγήζεη φπσο αλακέλεηαη, ζα κπνξνχζε λα πηνζεηεζεί παληνχ.  

• Ηλιακό δένηπο 

Σν πξψην eTree εγθαηληάζηεθε ζην Nevers ηεο Γαιιίαο, ζηηο 29 Μαΐνπ 2017. Σν ειηαθφ 

δέληξν είλαη ζπλδεδεκέλν θαη έμππλν. Σα θιαδηά θαη ηα θχιια ηνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε 

θσηνβνιηατθά πάλει πνπ ζπλδένληαη κε πξίδεο γηα λα παξέρνπλ ξεχκα ζηνπο πεξαζηηθνχο. 

• Ηλιακή ενέπγεια για θυηιζμό 

Η Sunna Design, κε έδξα ην Μπνξληφ ηεο Γαιιίαο, έρεη ζρεδηάζεη θψηα δξφκνπ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε ειηαθή ελέξγεηα. Σα θψηα LED ηξνθνδνηνχληαη απφ κπαηαξίεο κε δηάξθεηα 



δσήο έσο θαη δέθα ρξφληα. Δθηφο απφ ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θσηηζκνχ, κηα επεξρφκελε έθδνζε 

κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε δίθηπα επηθνηλσλίαο θαη παξνρήο ελέξγεηαο. 

• Δπέκηαζη ηηρ παπαγυγήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ από ανανεώζιμερ πηγέρ ζηον 

αζηικό ιζηό 

Δίλαη γλσζηφ απφ πξφζθαηε έξεπλα φηη ην 37% ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζα ήζειε λα 

εγθαηαζηήζεη θσηνβνιηατθά ζην ζπίηη ή ην γξαθείν ηνπ (ζηέγε, πξφζνςε, απιή). Έλα άιιν 

35% ζα ήζειε λα ην θάλεη, αιιά είλαη δηζηαθηηθφ γηαηί ππάξρεη κεγάιε γξαθεηνθξαηία θαη 

κηθξφ φθεινο. Γειαδή, ην 72% ζα εγθαζηζηνχζε θσηνβνιηατθά ζε ζηέγεο, ζηέγαζηξα θαη 

εμνρηθέο θαηνηθίεο εάλ ππήξραλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα. 

χκθσλα κε ην Κνηλφ Κέληξν Δξεπλψλ (JRC) ηεο ΔΔ, ηα Φ/Β ζηέγεο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ 

ην 32% ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Τπνινγίζηεθε φηη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ 17.090 GWh εηεζίσο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε επηδφηεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζα επηηαρχλεη ηε δηείζδπζε ζηελ αγνξά θαη ζα απνθέξεη 

ζεκαληηθά νθέιε ζην ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο ρψξαο. Απηφ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κέζσ 

θνξνινγηθήο απαιιαγήο γηα ηελ αγνξά θσηνβνιηατθψλ, ζπλνδεπφκελε απφ απινπνηεκέλε 

δηαδηθαζία κέηξεζεο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θηήζεο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηεο 

παξνρήο θαη θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Δπηπιένλ, κπνξνχλ θαη πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νινθιεξσκέλεο ιχζεηο πξάζηλεο ελέξγεηαο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο ησλ λεζηψλ θαη ησλ επεηξσηηθψλ πεξηνρψλ. 

Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε κηθξέο θαη κεζαίεο εθαξκνγέο πβξηδηθψλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ, 

κηθξνχο ζηξφβηινπο θαηαξξάθηε ρσξίο θξάγκαηα, ελέξγεηα ζαιάζζησλ θπκάησλ, ρξήζε 

θιαδέκαηνο γηα βηνθαχζηκα- πέιιεη-κπξηθέηεο, νηθηαθέο γεσζεξκηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα 

ζέξκαλζε-ςχμε, ηειεζέξκαλζε θ.ιπ. 

 Γημοηικέρ ενεπγειακέρ κοινόηηηερ  



 

Η απνθέληξσζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε ζπκκεηνρηθή ελεξγεηαθή 

δεκνθξαηία είλαη δχν λέεο ζεκαληηθέο ηάζεηο ζηελ Δπξψπε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ελεξγεηαθήο θξίζεο ζηηο επξσπατθέο πφιεηο (European Committee of the Regions 2018, 

Villamor et al 2020).  

Σα ηειεπηαία έηε αιιάδεη ζηαδηαθά ε δνκή ηνπ θαζεζηψηνο ζηήξημεο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ Διιάδα. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2018, ςεθίζηεθε ζηε 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ έλαο λένο λφκνο (4513/2018) γηα ηηο ελεξγεηαθέο θνηλφηεηεο, ν νπνίνο 

θαζνξίδεη ηνλ ξφιν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ πνιηηψλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη 

δίλεη επξχ πεξηζψξην γηα ηηο ελεξγεηαθέο θνηλφηεηεο (Greenpeace Greece & REScoop 2018).  

Ο λφκνο ελζαξξχλεη ηνπο πνιίηεο, ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηνπο ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο 

θνξείο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη πξνκήζεηα ελέξγεηαο. Οπζηαζηηθά, δίλεη 

ζηνπο θαηαλαισηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ παξαγσγνί ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Ο θχξηνο κνριφο γηα ηε κεηαξξχζκηζε είλαη λα ζπκκνξθσζεί ε Διιάδα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2014–2020.  

 

Οη αιιαγέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο ελεξγεηαθέο θνηλφηεηεο λα παξάγνπλ, λα πσινχλ ή λα 

απηνθαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) ή απφ ηε πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο 

Απφδνζεο (.Η.Θ.Τ.Α.). Ο λφκνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο ηνπηθέο ελεξγεηαθέο θνηλφηεηεο 

λα δεκηνπξγήζνπλ δνκέο ηδηνθηεζίαο θαη απαγνξεχεη ηε ρξέσζε ηειψλ ζε θνηλφηεηεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο. πλνιηθά, ν 

ζηφρνο ηνπ λφκνπ είλαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο, ηνπο δήκνπο θαη ηηο 

πεξηθέξεηεο λα ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζε ελεξγεηαθά έξγα, ηδηαίηεξα ζε έξγα αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. ηνρεχεη επίζεο λα δηαζθαιίζεη φηη ηα θνηλνηηθά ελεξγεηαθά έξγα ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ θνηλφηεηα, ζέηνληαο απαηηήζεηο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ κέινπο ηεο 

θνηλφηεηαο κε ηνλ ηφπν ηεο έδξαο ηνπ. 



Τπάξρνπλ αλαθνξέο πνπ ππνδειψλνπλ φηη νξηζκέλνη δήκνη ιακβάλνπλ ήδε κέηξα γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπηθψλ ελεξγεηαθψλ θνηλνηήησλ. Η Λάξηζα, ε Θεζζαινλίθε θαη νξηζκέλνη 

δήκνη ηεο Αζήλαο εηνηκάδνληαη ήδε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εηθνληθφ net-metering θαη λα 

αλαπηχμνπλ ζρέδηα πνπ ζα παξέρνπλ δσξεάλ ειηαθή ελέξγεηα ζε λνηθνθπξηά πνπ πιήηηνληαη 

απφ ελεξγεηαθή θηψρεηα. Οη λέεο δηαηάμεηο γηα επελδχζεηο δηακνηξαζκνχ ελέξγεηαο ελδέρεηαη 

λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, θαζψο κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ηελ θαηαλάισζε ζε 

δηαθνξεηηθή ηνπνζεζία απφ εθείλε πνπ παξάγεηαη ε ελέξγεηα. 

Απηφ είλαη θξίζηκν ζε κέξε ηεο Διιάδαο φπνπ νη θάηνηθνη δνπλ ζε πνιπθαηνηθίεο θαη δελ 

δηαζέηνπλ ρψξν γηα εγθαηαζηάζεηο κηθξνπαξαγσγήο. 

Χο εθ ηνχηνπ, αλ θαη αθφκε ζηα αξρηθά ηνπ ζηάδηα, κε ηνλ επξχ νξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο 

θνηλφηεηαο θαη ηε δπλαηφηεηα εηθνληθήο κέηξεζεο, ν λένο λφκνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θέξεη  

επαλάζηαζε ζηελ ηθαλφηεηα ησλ ελεξγεηαθψλ θνηλνηήησλ λα ζρεκαηίδνληαη θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα.  

Χο πξνο ηνπο ΟΣΑ, ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4513/2018 νξίδεη ξεηά φηη κέιε κηαο ελεξγεηαθήο 

θνηλφηεηαο κπνξεί λα είλαη νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

Μεηά ηε ςήθηζε ηνπ παξαπάλσ Νφκνπ, πνιινί ΟΣΑ πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία 

ελεξγεηαθψλ θνηλνηήησλ.  

Γηα παξάδεηγκα, νη δήκνη Νεάπνιεο-πθεψλνο, καδί κε ηνλ δήκν ηζσλίαο ζπκθψλεζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα ελεξγεηαθή θνηλφηεηα ζε δηαδεκνηηθφ επίπεδν. Σν ξεχκα πνπ ζα 

παξάγεηαη ζα αμηνπνηείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ΟΣΑ. Σα θσηνβνιηατθά ζα εγθαηαζηαζνχλ 

ζε δεκνηηθέο εθηάζεηο, ελψ ην παξαγφκελν ξεχκα ζα δηαηίζεηαη ζηνλ ΓΔΓΓΗΔ θαη ζα 

ζπκςεθίδεηαη κε ηελ θαηαλάισζε ξεχκαηνο ησλ 2 ΟΣΑ πνπ ππεξβαίλεη ηηο 19 γηγαβαηψξεο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνλ ρξφλν, πνπ ζήκεξα θνζηίδεη πάλσ απφ 6 εθ. επξψ. Ο ρξφλνο 

απφζβεζεο ηεο επέλδπζεο εθηηκάηαη ζε 4 έηε, ελψ πξνβιέπεηαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απμαλφκελεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο.  

Καη πνιινί άιινη δήκνη, φπσο νη δήκνη Ρήγα Φεξαίνπ θαη ηνλ Αθηίνπ-Βφληηζαο πξνρσξνχλ 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελεξγεηαθψλ θνηλνηήησλ ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο 

απηνλνκίαο θαη ζηελ εμάιεηςε ηνπ θφζηνπο γηα ειεθηξηθφ ξεχκα.  



Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ δήκνπ Αθηίνπ-Βφληηζαο ζα αλέξρεηαη ζε 40%, ελψ κε 10% 

έθαζηνο ζα ζπκκεηέρνπλ σο ζπλέηαηξνη άιινη ηνπηθνί δεκνηηθνί θαη θνηλσληθνί νξγαληζκνί.  

Τπάξρνπλ, επίζεο, ΟΣΑ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλφηεηεο κε επξχηεξε ρσξηθή δηάζηαζε. 

Έηζη, ν δήκνο Βηάλλνπ απνθάζηζε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ελεξγεηαθή θνηλφηεηα Αλαηνιηθήο 

Κξήηεο, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ην θφζηνο γηα ειεθηξηζκφ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ 

θσηηζκφ, χδξεπζε, άξδεπζε, απνρέηεπζε, δεκνηηθά ,θηίξηα θ.α.  

κσο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο ησλ ΟΣΑ λα παξάγνπλ ην ξεχκα 

πνπ θαηαλαιψλνπλ, ππάξρνπλ αθφκε κεγάια πξνβιήκαηα, κε θπξίαξρν απηφ ηεο 

απνξξφθεζεο ηνπ παξαγνκέλνπ ξεχκαηνο απφ ηνλ ΓΔΓΓΗΔ.  

Σν παξάδεηγκα ηεο ελεξγεηαθήο θνηλφηεηαο πνπ ίδξπζε ν Γήκνο Άξγνπο Οξεζηηθνχ κε ηε 

ΓΗ.Κ.Δ.Γ.Α.Ο., ηελ ΑΓΡΟΚΑ θαη ηηο δχν ρνιηθέο Δπηηξνπέο ηνπ, είλαη απνγνεηεπηηθφ ( 

Φαθαιήο 2022).  

Δηδηθφηεξα, ε ελεξγεηαθή θνηλφηεηα πξνρψξεζε ζε επελδχζεηο πεξ. 13 εθ. επξψ ζηελ ειηαθή 

ελέξγεηα κε ηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζηηο ζηέγεο ησλ 19 δεκνηηθψλ θηηξίσλ, ελψ 

έιαβε άδεηα απφ ηελ ΡΑΔ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ πδξνζηξφβηιν  ζηελ 

θνίηε ηνπ πνηακνχ Αιηάθκνλα. Με ηηο επελδχζεηο απηέο ν δήκνο θηινδνμεί λα θαιχςεη ηηο 

ελεξγεηαθέο ηνπ αλάγθεο θαη λα ζηεξίμεη ηηο επάισηεο νκάδεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ 

ελεξγεηαθή θηψρεηα.  

Παξά ηηο ζεκαληηθέο επελδχζεηο, ηηο αδεηνδνηήζεηο ηεο ΡΑΔ θαη ηελ αχμεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

θφζηνπο ζε κηα πεξηνρή κε έληνλα επεηξσηηθφ θιίκα, ν ΓΔΓΓΗΔ αξλείηαη λα απνξξνθήζεη 

ζην δίθηπν ηνπ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα κε ην επηρείξεκα φηη ην δίθηπν ηνπ είλαη θνξεζκέλν 

θαη έρεη εμαληιήζεη ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηά ηνπ, βάδνληαο ζε θίλδπλν ηελ Δπξσπατθή 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ αλακέλεη ν δήκνο κεηά ηνλ έιεγρν ησλ έξγσλ, αθνχ απηά πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ζην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ απφ ηνπο Δπξσπατθνχο θνξείο.   

Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη απνιχησο θαηαλνεηφ ην πάγην αίηεκα ηεο ΚΔΓΔ γηα ην πξάζηλν 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δήκσλ ηεο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα αηηήκαηα ηεο ΚΔΓΔ γηα ηελ 

ελεξγεηαθή κεηάβαζε θαη απηνλφκεζή ηνπο πεξηιακβάλνπλ ηηο θάησζη πξνηάζεηο:  

 Η αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ ΓΔΓΓΗΔ λα απνξξνθήζεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 

δχλαληαη λα παξάγνπλ νη δεκνηηθέο θαη δηαδεκνηηθέο ελεξγεηαθέο θνηλφηεηεο. Σν αίηεκα 

απηφ νξίδεηαη σο πξσηεχσλ.  



 Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκνηηθψλ ελεξγεηαθψλ θνηλνηήησλ απφ ην ΔΠΑ, ην Σακείν 

Αλάθακςεο ή/θαη δαλεηζκφ.  

 Η βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη ππνδνκψλ. 

 Η πξνψζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη ησλ βηψζηκσλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ.  

 

9.0 Υπημαηοδοηικά ππογπάμμαηα και επγαλεία για επενδύζειρ ζηον ηομέα ηηρ 

ενέπγειαρ ζε ηοπικό επίπεδο  

 

Η ελεξγεηαθή θξίζε πνπ μέζπαζε ιφγσ ηνπ πνιέκνπ Ρσζίαο- Οπθξαλίαο, έγηλε ε αθνξκή 

ψζηε ε Δπξσπατθή Έλσζε λα επηζπεχζεη θαη λα απμήζεη ηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα έξγα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ΑΠΔ δηαθφξσλ κνξθψλ, 

θσηνβνιηατθά πάξθα, αλεκνγελλήηξηεο ή θαη ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν, ελεξγεηαθέο 

αλαβαζκίζεηο θηηξίσλ θ.α., πνπ απνηεινχζαλ αξρηθά θαηεχζπλζε ηεο γηα κηα πην «πξάζηλε 

Δπξψπε», ζηα πιαίζηα ησλ δεζκεχζεσλ ηεο γηα ηελ κείσζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θαη 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πιαλήηε ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Τπάξρεη κηα θαηεχζπλζε ηψξα 

γηα έξγα κεγάιεο εκβέιεηαο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ δεκηνπξγία έξγσλ πνπ φρη κφλν ζα 

παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ειεθηξηθή ελέξγεηα αιιά ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη 

ζηαζκνί απνζήθεπζεο απηήο φπσο ηα ζαιάζζηα θσηνβνιηαηθά πάξθα. Σα ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα είλαη πνιιά θαη ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα, θαζψο ζα αλαθέξνληαη θαη νη 

δξάζεηο πνπ απηά θαιχπηνπλ. 

 

 

 ΔΠ «Πεπιβάλλον και Κλιμαηική Αλλαγή» 

 

Σν ΔΠ Πεξηβάιινλ θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή 2021-2027 δηαζέηεη ζπλνιηθά 3,6 δηο επξψ γηα 

δξάζεηο θαη έξγα ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο αζηηθήο 

αλαδσνγφλεζεο, ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαη ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο. 

ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ε πξνηεξαηφηεηα είλαη ε «Δλεξγεηαθή απφδνζε - Πξνψζεζε ΑΠΔ 

- Δλεξγεηαθέο Τπνδνκέο» θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 1, 296 δηο επξψ γηα παξεκβάζεηο 

φπσο είλαη: 



 Η ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ θαη επελδχζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

θαη κείσζεο ησλ ξχπσλ πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε δξάζεηο 

φπσο ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη ππνδνκψλ, ε 

ηειεζέξκαλζε θαη ε ηειεςχμε, θ.α.  

 Οη επελδχζεηο ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, αμηνπνίεζε ηεο ππεξάθηηαο ελέξγεηαο, ηεο βηνκάδαο θαη ηεο γεσζεξκίαο. 

 Δπελδχζεηο ζε δίθηπα θαη εμνπιηζκνχο γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ λεζηψλ, ηελ 

απνζήθεπζε ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη γηα ηελ αλάπηπμε επθπψλ ελεξγεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ.  

ηηο εκβιεκαηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΠ Πεξηβάιινλ θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή πεξηιακβάλνληαη: 

 Η ζπλέρηζε ηνπ πεηπρεκέλνπ πξνγξάκκαηνο «ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΧ» γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. 

 Η Πξσηνβνπιία “GR-eco Islands” 

Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 8 θαη 9 « Σερληθή Βνήζεηα», ηακεία 

ΔΣΠΑ θαη Σακείν πλνρήο, ρξεκαηνδνηνχληαη αμηνινγήζεηο , εθπνλήζεηο ή 

επηθαηξνπνηήζεηο κειεηψλ θαη ζχληαμεο θαθέισλ κεγάισλ έξγσλ θαζψο θαη εθπαίδεπζε θαη 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, κεγάιε δηέμνδνο απηή ε παξάκεηξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, εηδηθφηεξα γηα κηθξφηεξνπο δήκνπο πνπ δελ έρνπλ ηκήκαηα ηερληθψλ 

ππνδνκψλ θαη ζέινπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έξγα ΑΠΔ κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηαηεζεί 

γηα έξγα ελέξγεηαο (1.296.068.871€), ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021-2027. 

 ΔΠ «Γίκαιη Αναπηςξιακή Μεηάβαζη 2021-2027» 

Σν Πξφγξακκα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1,629 δηο επξψ,  πξνβιέπεη επελδχζεηο γηα ηνλ 

παξαγσγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ηεο Μεγαιφπνιεο Αξθαδίαο, θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ Βνξείνπ, Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη Κξήηεο.  

Πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο, ζην πιαίζην ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ιηγλίηε θαη ηνπ 

πεηξειαίνπ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα πιεγνχλ ζεκαληηθά.  

Σν πξφγξακκα πξνβιέπεη πνηθίιεο δξάζεηο θαη έξγα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ ζε 

λένπο δπλακηθνχο ηνκείο, ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο θ.α.  

 



 ΠΔΠ ηυν 13 Πεπιθεπειών ηηρ Υώπαρ 

Μέζσ ησλ ΠΔΠ δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη 

δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο, ηελ απνζήθεπζε, ηηο βηψζηκεο κεηαθνξέο 

θ.α. 

Δηδηθφηεξα, δεδνκέλνπ φηη ε έκθαζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν λεζησηηθφο ρψξνο, ην 

ΠΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ζα ρξεκαηνδνηήζεη απφ πφξνπο ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηελ 

Πξσηνβνπιία γηα ηα GR eco-islands θαη ηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή αλάπηπμε (ΟΥΔ), γηα ηα 

κηθξά λεζηά ηεο πεξηνρήο  ησλ Κπθιάδσλ θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ, κε ζηφρεπζε θπξίσο πξνο 

ηελ αλάπηπμε παξεκβάζεσλ ζπκπιήξσζεο- αλαβάζκηζεο ππνδνκψλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δεκφζησλ θηηξίσλ, ππνδνκψλ θαη θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ θαζψο θαη πξνζηαζίαο θαη αμηνπνίεζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ. 

 REPowerEU 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα Πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ πνπ ζπληζηά αληίδξαζε ηεο Έλσζεο ζηελ 

ελεξγεηαθή θξίζε πνπ επηδεηλψζεθε κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία. ηφρνο 

ηεο Πξσηνβνπιίαο είλαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο ΔΔ γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. Δηδηθφηεξα, θεληξηθφο ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά άλσ ησλ 320GW κέρξη ην 2025 θαη άλσ ησλ 

600GW κέρξη ην 2027.  

Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζα αλέιζνπλ ζε 300 δηο επξψ θαη ζα θαηαλεκεζνχλ ζηα θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ κέζσ ησλ εζληθψλ ηνπο ζρεδίσλ REPowerEU.  

 

 Ππόγπαμμα InvestEU 2021-2027 

 

Πξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ επξσπατθνχ ππεξ-ηακείνπ, ηνπ InvestEU, 

πξνθεηκέλνπ ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ κε ηε κνξθή δαλείσλ λα 

ππαρζεί ζε θνηλφ πιαίζην.  



Μέζσ ηνπ Οκίινπ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε εζληθέο 

ηξάπεδεο, πξφθεηηαη λα επελδπζνχλ πεξ. 370 δηο επξψ ζε έξγα αλαλεψζηκσλ ππνδνκψλ, ζε 

επελδχζεηο ΜΜΔ θαη ζε θνηλσληθέο ππνδνκέο.  

Μεηαμχ άιισλ, κέζσ ηνπ InvestEU δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ έξγα θαη δξάζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο φπσο, Δπέθηαζε ηεο παξαγσγήο, ηνπ εθνδηαζκνχ ή ηεο ρξήζεο θαζαξψλ 

θαη βηψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, Βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο ππνδνκέο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, Αλάπηπμε 

έμππλσλ βηψζηκσλ ππνδνκψλ ελέξγεηαο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ (ζην επίπεδν 

ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο δηαλνκήο, ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο), Έξγα έμππλεο θαη βηψζηκεο 

αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, Ηιεθηξνθίλεζε θ.α.  

 

 Γιεςκόλςνζη «ςνδέονηαρ ηην Δςπώπη» 

 

Η Γηεπθφιπλζε πλδένληαο ηελ Δπξψπε (ΓΔ) απνηειεί βαζηθφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν 

γηα ηελ πξνψζεζε απνδνηηθψλ θαη βηψζηκσλ έξγσλ ζηα διεςπυπαφκά δίκηςα μεηαθοπών, 

ενέπγειαρ και τηθιακών ςποδομών 

ηνλ ηομέα ηηρ ενέπγειαρ ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη δξάζεηο θαη έξγα 

φπσο  Τπνζαιάζζηα θαιψδηα κεηαθνξάο, Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, Τπνζαιάζζηνη ρψξνη απνζήθεπζεο θαη επαλαεξηνπνίεζεο πγξνπνηεκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ θ.α.  

 

 Δθνικό Ππόγπαμμα Ανάπηςξηρ 

 

Με ηελ Πξάμε 38 ηεο 31-8-2020 ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ Α‟ 174/10/09/2020) 

εγθξίζεθε ην Δθνικό Ππόγπαμμα Ανάπηςξηρ (ΔΠΑ) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021-

2025. Σν ΔΠΑ θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο αλά ηνκέα πνιηηηθήο ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ, ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο θαη δξάζεηο, ην ζπλνιηθφ θαη αλά Πξφγξακκα 

πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηδηψθνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ. Οη 

αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηνπ ΔΠΑ αλαπηχζζνληαη ζε πέληε ππιψλεο: Έμππλε Αλάπηπμε, 

Πξάζηλε Αλάπηπμε, Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Αλάπηπμε Τπνδνκψλ θαη Δμσζηξέθεηα.  



ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ 

δξάζεηο θαη έξγα γηα  ηε ζηήξημε επελδχζεσλ ζηηο ΑΠΔ, ηελ Δλεξγεηαθή κεηάβαζε – 

απεμάξηεζε απφ πεηξέιαην ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο θ.α.  

 

 Σαμείο Ανάκαμτηρ και Ανθεκηικόηηηαρ (Next Generation EU) 

 

Γηα λα ζπκβάιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεκηψλ πνπ 

πξνθάιεζε ε παλδεκία ηνπ θνξνλντνχ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε ζηηο 26 Μαΐνπ έλα 

εθηεηακέλν ζρέδην αλάθακςεο γηα ηελ Δπξψπε, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε φισλ 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ.  

Γηα ηε βηψζηκε ελέξγεηα ην Δζληθφ ρέδην Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο κεηαμχ άιισλ 

πξνβιέπεη ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ ζηνπο ηνκείο: 

 Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη έξγα δηαζχλδεζεο, θαη γεληθά θαζαξή θαη απνδνηηθή 

παξαγσγή θαη ρξήζε ελέξγεηαο (Άμνλαο 1.1.) 

 Απνδνηηθή ρξήζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα θαη αλάπιαζε αζηηθψλ πεξηνρψλ (Άμνλαο 1.2.) 

 

 Ππόγπαμμα ΗΛΔΚΣΡΑ  

Με ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην ηακείν Αλάθακςεο θαη αλζεθηηθφηεηαο 

2.0, ην Πξφγξακκα πξνβιέπεη ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ ζε δξάζεηο θαη έξγα 

ελεξγεηαθήο βειηίσζεο ζε θηίξηα ηνπ δεκνζίνπ, ησλ δήκσλ, ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (δηθαηνχρνη).  

ηα έξγα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 πζηήκαηα θσηηζκνχ, ζέξκαλζεο, ςχμεο, αεξηζκνχ θ.α. 

 Διέγρνπ ελέξγεηαο. 

 Σνπνζέηεζε ζεκείσλ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ. 

 Κ.α.  

Δπίζεο, ην Πξφγξακκα δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη δαπάλεο έξγσλ γηα ηνπνζέηεζε 

θσηνβνιηατθψλ ζε ηαξάηζεο, ζηέγεο θηηξίσλ ,ψζηε λα απνζεθεχεηαη ειηαθή ελέξγεηα θαη λα 



κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή, θαζψο θαη έξγα απνζήθεπζεο απηήο. Μέρξη ηψξα ε ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη απφ ηέηνηεο κνλάδεο ζπκςεθίδεηαη κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο. Αίηεκα φισλ 

θαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε είλαη ε απηνθαηαλάισζε απηήο, δειαδή λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ην παξαγφκελν ξεχκα  απφ ηα θσηνβνιηατθά απφ ηνλ θαηαλαισηή θαη εθφζνλ ππάξρεη 

πιεφλαζκα λα πεξλάεη ζην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο θαη λα ζπκςεθίδεηαη ή λα απνδεκηψλεηαη 

νηθνλνκηθά ν θαηαλαισηήο γηα απηή ηελ πνζφηεηα απφ ηνλ ΓΔΓΓΗΔ. 

 Σαμείο Παπακαηαθηκών και Γανείυν  

 

Έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα εθπνλήζεθε απφ ην ηακείν παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ 

(Σ.Π&Γ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε επεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ  δηθηχσλ δεκνηηθνχ 

νδνθσηηζκνχ κε ρνξήγεζε δαλείνπ. Υξεκαηνδνηνχληαη έξγα αλαβάζκηζεο δεκνηηθψλ 

νδνθσηηζκψλ ππάξρνπλ φκσο πνιιά δηθαηνινγεηηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ζχλαςε ηνπ 

δαλείνπ θαζψο θαη κειέηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ γίλεη πνπ αθνξνχλ αλαιπηηθά ηηο αιιαγέο 

πνπ ζα γίλνπλ ζην δίθηπν. Τπάξρνπλ αλαιπηηθά ππνδείγκαηα κειέηεο ελεξγεηαθψλ 

αλαβαζκίζεσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα βξνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ νη δήκνη πνπ ζέινπλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα ηέηνην έξγν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Π.&Γ.  

 

 Η ππυηοβοςλία GR-eco islands 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε Πξσηνβνπιία απηή ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΠ 

Πεξηβάιινλ θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη αθνξά επελδχζεηο ζε κηθξά λεζηά ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο.  

Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο, νη κηθξέο λεζησηηθέο πεξηνρέο δχλαληαη λα 

ζρεδηάζνπλ θαη ρξεκαηνδνηήζνπλ έξγα ζηα πεδία ηνπ θσηηζκνχ, ηεο βειηίσζεο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ κίγκαηφο ηνπο θ.ι.π.  

 

 

10. ςμπεπάζμαηα   

 

Η εξγαζία απηή ζηνρεχεη ψζηε λα απνδείμεη φηη ε Διιάδα έρεη έλα πνιχ ηζρπξφ φπιν πνπ δελ 

έρεη ρξεζηκνπνηήζεη φπσο ζα έπξεπε κέρξη ηψξα, ηνλ ήιην. Γίλνληαη πξνζπάζεηεο εμεχξεζεο 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ρψξα θαη μεθηλνχλ ηψξα δηαδηθαζίεο πνπ ζα γλσξίδνπκε κεηά ηελ 

έιεπζε δχν ηνπιάρηζηνλ εηψλ, πνπ είλαη ην απαξαίηεην δηάζηεκα γηα ηηο έξεπλεο, αλ 



ππάξρνπλ θνηηάζκαηα θαη  ζε  ηη πνζφηεηεο. Αθνξά δειαδή πηζαλή  ιχζε εμεχξεζεο κνξθήο 

νξπθηψλ, πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ ελεξγεηαθή αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο ρψξαο ελδερνκέλσο. 

Απνηεινχλ απηέο νη δηαδηθαζίεο θηλήζεηο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, αιιά είλαη ρξνλνβφξεο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ακθίβνια. Αληηζέησο ν ήιηνο ζηελ ρψξα είλαη ήδε εδψ θαη εθηφο απφ 

ην φηη απνηειεί πφιν πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ φια απηά ηα ρξφληα καδί κε ηελ ζάιαζζα, ζα 

έπξεπε λα έρεη αμηνπνηεζεί παληνχ, ζε θάζε λεζί, ζε θάζε απνκαθξπζκέλε πεξηνρή γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Αλ φια ηα λεζηά δεκηνπξγνχζαλ θσηνβνιηατθά πάξθα ζα ιπλφηαλ αξρηθά κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ην πξφβιεκα ησλ κε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ κε ην δίθηπν, δε ζα ρξεηάδνληαλ απαξαίηεηα 

δηαζχλδεζε θαη ζα είραλ απηνλνκία. Οη δηαζπλδεδεκέλεο πεξηνρέο αληίζηνηρα ζα είραλ 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ξεχκαηνο πνπ ρξεηάδνληαη, πνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνλ λεζηψλ είλαη 

πνιχ κεγάιν εμαηηίαο ησλ αθαιαηψζεσλ θαη ζα κεησλφηαλ έηζη θαη ε επηβάξπλζε ηνπ 

δηθηχνπ ειεθηξνδφηεζεο ηεο ρψξαο αθνχ ε δήηεζε δελ ζα ήηαλ ηφζν κεγάιε, φια απηά 

βέβαηα κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο αιιαγήο  ηνπ θαζεζηψηνο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ψζηε λα δχλαληαη λα απηνθαηαλαιψλνπλ ηελ πνζφηεηα ξεχκαηνο πνπ 

παξάγνπλ θαη λα κελ ππάξρεη κφλν ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπκςεθηζκνχ, φπσο ηζρχεη κέρξη 

ζήκεξα. Σα έξγα δηαζχλδεζεο ησλ λεζηψλ πξνρσξνχλ βέβαηα βάζε πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ΑΓΜΗΔ, αιιά πξνβιέπεηαη νινθιήξσζε ηνπο κέρξη ην 2030, αλ δελ ππάξμνπλ 

θαζπζηεξήζεηο, φπσο έγηλε κε ην λεζί ηεο θηάζνπ πνπ θαζπζηέξεζε ην έξγν ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο.  

Σα πισηά ζαιάζζηα θσηνβνιηατθά πάξθα έρνπλ μεθηλήζεη ήδε λα γίλνληαη πηινηηθά  ζην 

εμσηεξηθφ. Η Διιάδα θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ δεκηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ 10 πηινηηθά ζαιάζζηα θσηνβνιηατθά πάξθα θαη 

εδψ, εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο απφ κηζφ κεγαβάη  έσο έλα κεγαβάη  ην θάζε έλα.  Σν  ΤΠΔΝ 

ηελ ίδηα ζηηγκή, δπζηπρψο φκσο  κε κεγάιε θαζπζηέξεζε , αλνίγεη  ην δξφκν ζην απμεκέλν 

επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ εηαηξηψλ  γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

απνζήθεπζεο. Γηα ηα ζπζηήκαηα απηά ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία 

έρνπκε  έξγα ακηγνχο απνζήθεπζεο πνπ απνηεινχλ κεκνλσκέλνπο ζηαζκνχο απνζήθεπζεο 

θαη ζηα νπνία ε ζρεηηθή άδεηα ζα δίλεηαη θαηά αλαινγία  κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα 

ηα  εηδηθά έξγα ΑΠΔ θαη ηα έξγα απνζήθεπζεο πνπ ζπλδπάδνληαη κε ζηαζκνχο ΑΠΔ θαη 

νλνκάδνληαη πβξηδηθά ζπζηήκαηα.  ηε δεχηεξε θαηεγνξία ν ζηαζκφο απνζήθεπζεο κπνξεί 

λα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά θαη κφλνλ ηνπ ζηαζκνχ ΑΠΔ, δειαδή ε απνζήθε είλαη πίζσ 

απφ ηνλ ζηαζκφ ΑΠΔ, δελ ζα απνξξνθά ελέξγεηα απφ ην δίθηπν θαη ζα ιακβάλεη βεβαίσζε 

παξαγσγνχ φπσο ζηα ζπλήζε έξγα ΑΠΔ, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ιεηηνπξγηθή 



ελίζρπζε. 

Η Κίλα εγθαηλίαζε ήδε πηινηηθά ηελ πξψηε εκπνξηθή κνλάδα πισηψλ θσηνβνιηατθψλ 

παγθφζκηα, πνπ ζπλδπάδεηαη  θαη  πεξηιακβάλεη θαη  κηα ζαιάζζηα αλεκνγελλήηξηα. Σν έξγν 

πξαγκαηνπνίεζε ε  θηλέδηθε θξαηηθή εηαηξεία State Power Investment Corporation (SPIC).H 

θξαηηθή απηή εηαηξία είλαη κηα απφ ηηο πέληε βαζηθέο ελεξγεηαθέο εηαηξείεο ζηελ Κίλα θαη ε 

κεγαιχηεξε εηαηξεία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά ζην θφζκν. Σν 

έξγν βξίζθεηαη αλνηθηά ηεο πφιεο Haiyang, ζηελ αλαηνιηθή Κίλα. Υξεζηκνπνίεζε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ηελ ηερλνινγία γηα πισηά θσηνβνιηατθά ηεο λνξβεγηθήο εηαηξείαο Ocean 

Sun. Σα δχν πισηά ειηαθά έρνπλ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 0.5 MW θαη  ζπλδένληαη κε έλα 

κεηαζρεκαηηζηή ζηελ αλεκνγελλήηξηα θαη ζηε ζπλέρεηα έλα ππνζαιάζζην θαιψδην «θεχγεη» 

απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα θαη ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Αλ ην πηινηηθφ 

έξγν έρεη επηηπρία, ηφηε ην ζρέδην ιέεη πσο ζα θαηαζθεπαζηεί έλα πάξθν ηζρχνο 20 MW ην 

2023, βαζηδφκελν ζηελ ηερλνινγία ηεο Ocean Sun. 

Σν έξγν απηφ είλαη έλα απφ ηα πνιιά πνπ γίλνληαη ζην εμσηεξηθφ.  Υψξεο ηεο Δπξψπεο, 

φπσο ε Γεξκαλία, έθαλε έλα θσηνβνιηατθφ πάξθν εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 6.1MW, θνληά 

ζηνλ ζηαζκφ ειεθηξνπαξαγσγήο Amer ζηελ Οιιαλδία, ζην Geertruiddenberg.ια απηά 

δείρλνπλ ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί απηή ηε ζηηγκή ιφγσ ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο. Πξέπεη θαη ε 

Διιάδα λα θηλεηνπνηεζεί άκεζα θαη λα δεκηνπξγήζεη αληίζηνηρα πάξθα κε ράλνληαο άιιν 

πνιχηηκν ρξφλν. 

Η αληηθαηάζηαζε ηνπ νπνηνπδήπνηε είδνπο θσηηζκνχ κε ηχπνπ LED είλαη κηα ζσζηή 

ηαθηηθή δελ είλαη φκσο ε πην ζπκθέξνπζα πάληα. Πξέπεη λα εμεηάδνληαη δηάθνξεο 

παξάκεηξνη ζην ζηάδην ηεο κειέηεο αληηθαηάζηαζεο θαη κεηά ελδερνκέλσο λα επηιέγεηαη 

ζχλζεηνο ηξφπνο αληηθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ νδνθσηηζκνχ πνπ ζα επηιέμεη πξνο αγνξά ν 

θάζε δήκνο. Η αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ βέβαηα  κε ηχπνπ led είλαη πάληα ε 

ελδεδεηγκέλε ιχζε γηαηί επηθέξεη ζίγνπξε εμνηθνλφκεζε, φηαλ φκσο πξφθεηηαη γηα πην 

ζχλζεηα έξγα αληηθαηάζηαζεο νδνθσηηζκνχ, ηφηε ε ιχζε ησλ ειηαθψλ θσηηζηηθψλ θαη 

εηδηθά γηα ηα λεζηά, ίζσο ζα έπξεπε λα εμεηάδεηαη πην αλαιπηηθά, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα 

πεξηπηψζεηο ελίζρπζεο ήδε ππάξρνληνο νδνθσηηζκνχ ή αληηθαηάζηαζε ππάξρνληνο πνπ 

είλαη ήδε εθηφο ιεηηνπξγίαο ιφγσ δηαθφξσλ αηηηψλ (βιάβε, ειιηπήο θαισδίσζε, 

βαλδαιηζκνί θιπ). ηηο πεξηπηψζεηο ησλ κε δηαζπλδεδεκέλσλ πεξηνρψλ απνηειεί ηελ κφλε 

ιχζε θαη ηελ νηθνλνκηθφηεξε. Σν γεγνλφο φηη δελ ρξεηάδνληαη θαισδηψζεηο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο είλαη έλα πνιχ κεγάιν πιενλέθηεκα κε κεγαιχηεξν απφ φια βέβαηα ζεηηθφ 

απνηέιεζκα ,αλ απηά επηιεγνχλ, ην ζηφρν πνπ θαηαθέξλνπλ, παξαγσγή ειηαθήο ελέξγεηαο 

θαη παξνρή θσηηζκνχ κε κεδεληθφ θφζηνο γηα ηνπο δήκνπο. Σα θφζηε αγνξάο ησλ ειηαθψλ 



θσηηζηηθψλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ιίγν κεγαιχηεξα, αλ θαη ππάξρνπλ θαη επηινγέο κε 

κηθξφηεξν θφζηνο αγνξάο, απιά ίζσο λα κελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο εγγπήζεηο γηα ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. Πξέπεη φκσο λα ιεθζεί ππφςηλ κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο θαη απηή 

είλαη φηη ην θφζηνο αγνξάο ζε θάπνηεο θνξέο είλαη ζρεδφλ ην ίδην κε πνιχ κηθξέο απνθιίζεηο 

ηεο ηάμεσο πεξίπνπ ησλ 100.00€ απφ φηη θάλεθε απφ ηε κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ζηα δχν έξγα νδνθσηηζκνχ πνπ εμεηάζηεθαλ, δχν δηαθνξεηηθψλ λεζησηηθψλ δήκσλ, ε 

εμνηθνλφκεζε φκσο πνπ θαηάθεξε ν δήκνο Λεηςψλ, ζπγθξίλνληαο πάληα ίδηα κεγέζε, 

δειαδή ησλ 25 νδνθσηηζηηθψλ αληίζηνηρα, ήηαλ ζαθψο κεγαιχηεξε γηαηί έρεη κεδεληθφ 

θφζηνο πιεξσκήο ξεχκαηνο κεηά  ην έξγν, ελψ ν άιινο δήκνο θαηάθεξε λα πεηχρεη κφλν κηα 

κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 30% ζηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο γηα νδνθσηηζκφ. Ο δήκνο 

Λεηςψλ δελ ζα πιεξψλεη ηίπνηα θαη ν άιινο δήκνο ζπλερίδεη λα επηβαξχλεηαη. Δπίζεο ην 

λεζί ησλ Λεηςψλ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζε γηα ην έξγν θαη δελ επηβαξχλζεθε νηθνλνκηθά. 

Αθφκα θαη αλ δελ είρε πάξεη ρξεκαηνδφηεζε, πνηνο δήκνο απφ ηνπο δχν ζα θαηάθεξλε λα 

απνζβέζεη πην γξήγνξα ηε δαπάλε ηνπ; Ο δήκνο Λεηςψλ. 

Μηα άιιε πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο επηινγήο ησλ ειηαθψλ θσηηζηηθψλ απφ ηνπο δήκνπο 

είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Η επηινγή θαζαξψλ κνξθψλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηα ειηαθά θσηηζηηθά γεληθφηεξα θαη φρη κφλν ηα 

νδνθσηηζηηθά, ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ CO2, πνπ απνηειεί ζηφρν φιεο 

ηεο ΔΔ ζηα πιαίζηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ησλ απαξαίηεησλ θηλήζεσλ πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ απφ φια ηα θξάηε κέιε γηα λα επηηεπρζεί απηφο. Δίλαη εκθαλείο ήδε νη επηπηψζεηο απφ 

ηελ κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη απφ ηελ επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε. 

Πιεκκπξηθά θαηλφκελα, αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε, ιηψζηκν ησλ πάγσλ, 

αλνκβξία είλαη θάπνηα απφ ηα θαηλφκελα πνπ δείρλνπλ φηη ε αιιαγή ζην θιίκα πνπ 

πεξίκελαλ  νη επηζηήκνλεο ζε 50 ρξφληα απφ ηψξα  είλαη ήδε εδψ θαη αλ δελ αιιάμεη θάηη 

άκεζα, νη πξνγλψζεηο ηνπο δελ είλαη θαζφινπ θαιέο.  

Δλ θαηαθιείδη ζα ιέγακε ινηπφλ φηη ε ειηαθή ελέξγεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη λα είλαη ε πην ελδεδεηγκέλε ιχζε, εηδηθά ζηελ Διιάδα κε ηα ηφζν 

κεγάια πνζνζηά ειηνθάλεηαο εηεζίσο, ήηνη 300 εκέξεο ην ρξφλν πεξίπνπ, γηα ηελ παξαγσγή 

θαη απνζήθεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξηθή. Έηζη ζα επηηεπρζεί 

κεγάιε κείσζε ζην θφζηνο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ξεχκαηνο θαη κεγάιε κείσζε ησλ 

αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ. Η πξνηξνπή δελ είλαη κφλν πξνο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο αιιά πξνο 

φινπο ηνπο πνιίηεο πνπ κπνξνχλ κέζσ ησλ ελεξγεηαθψλ θνηλνηήησλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη 

απηνί έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηνπ ήιηνπ. αθψο νη δεκφζηνη θνξείο θαη 

νη δήκνη έρνπλ κεγαιχηεξεο αλάγθεο θαη κεγαιχηεξα θφζηε λα αληηκεησπίζνπλ, απηφ δε 



ζεκαίλεη φηη ηα λνηθνθπξηά θαη νη επηρεηξήζεηο δελ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα. Η ελεξγεηαθή 

–νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη φινπο αλεμαηξέησο θαη πξέπεη φινη λα ελεξγνπνηεζνχλ π.ρ 

αθφκα θαη  ζε επίπεδν κηαο αζηηθήο πνιπθαηνηθίαο, πφζα ρξήκαηα ζα κπνξνχζε λα 

εμνηθνλνκήζεη αγνξάδνληαο δχν κε ηξία επηηνίρηα ειηαθά θσηηζηηθά ηα νπνία ζα θφξηηδαλ κε 

ειηαθή ελέξγεηα θαη δελ ζα ρξεηάδνληαλ ην βξάδπ λα αλάβνπλ ηα θψηα ηεο ππισηήο ; Σν 

θφζηνο ινγαξηαζκψλ ειεθηξνδφηεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ έρεη αλέβεη  θαηαθφξπθα φπσο 

ζε φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη φινη πξέπεη λα ζθεθζνχλ ελαιιαθηηθά θαη έμππλα. 

Παιαηνηέξα ε αιιαγή ζε ειηαθά θσηηζηηθά απνηεινχζε έμππλε επηινγή, ηψξα ιφγσ 

ζπλζεθψλ πιένλ δελ απνηειεί απιά ζσζηή επηινγή αιιά θαη αλάγθε!  

Πνιιέο νη κνξθέο ησλ έξγσλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη λα εθκεηαιιεπηεί ε ρψξα ησλ ήιην, 

θσηνβνιηατθά ζαιάζζηα πάξθα, θσηνβνιηατθά ζε ζηέγεο θαη ηαξάηζεο, ειηαθνί 

ζεξκνζίθσλεο, ειηαθά θσηηζηηθά παληφο είδνπο, γηα νδνθσηηζκφ θαη φια απηά πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ αλαιπηηθά. Κηλεηνπνίεζε ρξεηάδεηαη, νξγάλσζε απφ πιεπξάο ησλ δήκσλ 

θαη δηάζεζε ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έξγα ΑΠΔ ζηηο πεξηνρέο ηνπο θαη λα επηηχρνπλ κείσζε 

ηνπ ελεξγεηαθνχ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Σα κέζα ρξεκαηνδφηεζεο ππάξρνπλ θαη νη δήκνη 

πξέπεη λα πάςνπλ λα ηα αθήλνπλ αλεθκεηάιιεπηα. ηε ζσζηή θαηεχζπλζε πιένλ θαη νη 

αιιαγέο ζηα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πνπ θαιχπηνπλ πιένλ θαη παξνρή ηερληθήο 

βνήζεηαο πξνο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αιιάδεη θαη παχεη λα είλαη 

ηφζν πνιχπινθε ε δηαδηθαζία ησλ αδεηνδνηήζεσλ. ια απηά βνεζνχλ θαη θάλνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ ΑΠΔ πην εχθνιε.  
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