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λεπτοµέρεια οι πιο διαδεδοµένες Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην 

Ελλάδα, όπως είναι η αιολική ενέργεια, η ηλιακή, η γεωθερµική, η βιοµάζα 

και τα βιοκαύσιµα. Μέσα από την παρουσίαση κάθε µιας ξεχωριστά, 

γίνεται προσπάθεια κατανόησης της χρήσης των Α.Π.Ε, καθώς και της 

πραγµατικής εικόνας που υπάρχει, αυτή την στιγµή, για κάθε µιά από αυτές 

στον ελλαδικό χώρο. 

Στην δεύτερη ενότητα, παρουσιάζετε το πλαίσιο της 

ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή και την 

ενέργεια όπου τίθεται σε επίπεδο Ε.Ε. Επίσης, περιλαµβάνετε το 

νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει από την χρήση ενέργειας από Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας. 

Στην τρίτη ενότητα, περιγράφετε το Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο, 

όπως και οι νόµοι που ισχύουν ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

αλλαγής, καθώς και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και  Κλιµατικής αλλαγής. Επιπλέον, 

γίνετε µια αναφορά στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. 

Στην τέταρτη ενότητα, ασχολήθηκα µε το επενδυτικό κοµµάτι των 

Α.Π.Ε και πιο συγκεκριµένα µε τον σχεδιασµό, την αποτύπωση της 

αδειοδοτικής εξέλιξης, όπως και τις δυσκολίες εφαρµογής. Αναλυτικά 

αναφέρετε, η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων ανά τεχνολογία 

ηλεκτροπαραγωγής.  

Στην πέµπτη ενότητα, παρουσιάζονται οι οικονοµικές πηγές της Ε.Ε 

για τα προγράµµατα ανανεώσιµης ενέργειας και 

Στην έκτη ενότητα, αναλύονται οι τάσεις και οι προοπτικές που 

ισχύουν και θα ισχύσουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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1.1 Εισαγωγή 

 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας  δεκαετίας, ένα συνεχώς 

αυξανόµενο ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες ανανεώσιµης ενέργειας, 

σηµειώθηκε στην Ελλάδα. Αυτό ήταν ένα συνδυασµένο αποτέλεσµα του: α) 

ευνοϊκού νοµικού και οικονοµικού µέτρου που εφαρµόστηκε, β) πλούσιου 

δυναµικού των Α.Π.Ε που υπάρχει στη χώρα και γ) της αυξανόµενης 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Η Ελλάδα έχει ένα σηµαντικό δυναµικό της αιολικής ενέργειας, της 

βιοµάζας, της ηλιακής και της γεωθερµικής ενέργειας. Με 300 ηλιόλουστες 

και θερµές ηµέρες ετησίως, πάνω από 1.000 νησιά, µε µία µέση ταχύτητας 

ανέµου, που υπερβαίνει τα 7,5m/s και ένα σηµαντικό αριθµό γεωθερµικών 

τοµέων, η Ελλάδα είναι ιδανική χώρα για την αιολική, ηλιακή και 

γεωθερµική παραγωγή ενέργειας. Καθώς η ζήτηση ενέργειας της χώρας 

προβλέπεται ν’ αυξηθεί κατά 3 έως 5% κατά τα επόµενα χρόνια, το 

δυναµικό της βιοµάζας µπορεί να καλύψει, ένα µεγάλο ποσοστό της 

συνολικής ενεργειακής κατανάλωσής της, δεδοµένου ότι τα ετήσια 

διαθέσιµα γεωργικά και δασικά υπολείµµατα υπολογίζονται σε 10 Mt. 

Η ανάπτυξη των Α.Π.Ε ήταν από τις µεγάλες γραµµές της 

ενεργειακής πολιτικής στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Θεωρείται ως 

µια σηµαντική συµβολή στη βελτίωση των ελληνικών περιβαλλοντικών 

δεικτών και, ιδίως, στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2). 

Στην παρακάτω εργασία θα γίνει µια προσπάθεια κατανόησης των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. 

 

1.2 Αιολική Ενέργεια 

  

Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων 

εξελίξεων, προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσµο. Με την ανάδειξη 
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της Ελλάδας ως ενεργειακού κόµβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά 

και στην Ευρώπη γενικότερα, την απελευθέρωση της παραγωγής, 

µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη δυναµική 

εκστρατεία ώστε οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να 

διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας, η χώρα 

βρίσκεται στο επίκεντρο σηµαντικών αναπτυξιακών ευκαιριών. 

           Η αιολική ενέργεια πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη των ΑΠΕ  και 

παρουσιάζει σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες στην Ελλάδα. Το 

εξαιρετικά υψηλό αιολικό δυναµικό της χώρας κατατάσσεται µεταξύ των 

πλέον ελκυστικών στην Ευρώπη, µε απόδοση πάνω από 8 

µέτρα/δευτερόλεπτο ή/και 2,500 ώρες παραγωγής αιολικής ενέργειας, σε 

πολλά  

            Εκτιµάται ότι σήµερα λειτουργούν περίπου 1400 MW από αιολικά 

πάρκα, και στόχος είναι να εγκατασταθούν  7.500 MW µέχρι το 2020, από 

τα οποία τα 300MW αφορούν υπεράκτια αιολικά πάρκα.  

            Το ευνοϊκό, µακροπρόθεσµο νοµικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις 

ΑΠΕ  διασφαλίζει τις επενδύσεις στον κλάδο και έχει κερδίσει την 

εµπιστοσύνη µεγάλων επενδυτών. Μεταξύ των παγκόσµιων κολοσσών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι οι ισπανικές εταιρείες Endesa, σε 

συνεργασία µε τον Όµιλο Μυτιληναίου, Iberdrola σε συνεργασία µε τον 

Όµιλο Ρόκα, Acciona και Gamesa. Επίσης, στην ελληνική αγορά 

δραστηριοποιούνται και  οι γαλλικές EDF και Veolia, η ιταλική Enel και οι 

γερµανικές WPD και WRE,  οι οποίες προσβλέπουν στη  συνέχιση της 

ανάπτυξης και επιτυχίας τους στο χώρο.    

Η αιολική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα για την  Ελληνική 

Κυβέρνηση. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορούν να αναπτυχθούν 

στην Ελλάδα σε ανταγωνιστικές τιµές  και στόχος είναι η συµµετοχή των 

ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να φτάσει το 40%, 

µέχρι το 2020. ∆εδοµένου ότι ο στόχος των ΑΠΕ αποτελεί  συµβατική  

υποχρέωση της χώρας που απορρέει από τους σχετικούς κανονισµούς της 



 

 11 

Ε.Ε. και το Πρωτόκολλο του Κιότο, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να 

διασφαλίσουν σταθερούς και µακροχρόνιους στόχους  στην ελληνική αγορά 

ΑΠΕ. 

Τα πλεονεκτήµατα από την επένδυση στην αιολική ενέργεια, είναι τα εξής: 

•   Εξαιρετικό αιολικό δυναµικό – από τα καλύτερα στην Ευρώπη 

•    Προτεραιότητα στην πώληση της παραγόµενης ενέργειας στο             

∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

•        Υψηλές τιµές πώλησης της παραγόµενης ενέργειας (feed in tariffs) 

•     20ετούς διάρκειας συµφωνία αγοράς ενέργειας (Power Purchase 

Agreement) 

•       Ευνοϊκό, µακροπρόθεσµο θεσµικό πλαίσιο που διασφαλίζει 

αξιοπιστία  και µακροχρόνιο σχεδιασµό στις  επενδύσεις 

         Η ανάπτυξη του τοµέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα διασφαλίζεται από 

δεσµευτικούς συµβατικούς στόχους που απαιτούν τη συµµετοχή κατά  40% 

στη συνολικά παραγόµενη ενέργεια µέχρι το 2020, έναντι της τρέχουσας   

συµµετοχής που ανέρχεται στο 10% περίπου, συµπεριλαµβάνοντας τα 

µικρά υδροηλεκτρικά. 
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Σχήµα 1: Μέση ετήσια ταχύτητα ανέµου στον ελληνικό χώρο. (πηγή ΚΑΠΕ) 

 

1.3 Ηλιακή Ενέργεια 

 

            Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων 

εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσµο. Με την ανάδειξη 

της Ελλάδας ως ενεργειακό κόµβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την 

απελευθέρωση της παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής 

ενέργειας, καθώς και µία δυναµική εκστρατεία µε σκοπό οι ανανεώσιµες 

πηγές να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας, η 

χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο σηµαντικών αναπτυξιακών ευκαιριών. 

            Η ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια πρόκειται να αποτελέσει έναν από 

τους πιο σηµαντικούς παράγοντες του ενεργειακού προφίλ της Ελλάδας. Η 

Ελλάδα διαθέτει πλούσιο ηλιακό δυναµικό και εκτιµάται ότι η ηλιακή 

ενέργεια µπορεί να καλύψει το ένα τρίτο των ενεργειακών αναγκών της 

χώρας. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η αγορά θα αναπτυχθεί σηµαντικά και η 

αξία της θα ξεπεράσει τα 4 δισεκατοµµύρια Ευρώ στα επόµενα χρόνια.  
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            Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ηλιακής θερµικής ενέργειας 

και µέχρι σήµερα πλήθος µικρών και µεσαίων εταιρειών έχουν επενδύσει 

στον τοµέα αυτό. Ως αποτέλεσµα η σηµερινή δυναµικότητα των 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στη χώρα έχει φτάσει τα 340 MW, ενώ 

αναµένεται να φτάσει περί τα 2.200 ΜW µέχρι το έτος 2020. 

            Μεταξύ των εταιρειών που έχουν επενδύσει στον τοµέα ηλιακής 

ενέργειας στην Ελλάδα είναι οι γερµανικές Conergy και WPD, η γαλλική 

EDF-ΕEN, η αυστραλιανή Babcock & Brown, η ελληνική ∆ΕΗ και ο  

ελληνο-ισπανικός όµιλος Ρόκας-Iberdrola. Επίσης, έχουν δηµιουργηθεί σε 

όλη τη χώρα 5 µονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ για να 

τροφοδοτούν την αγορά µε τον κατάλληλο εξοπλισµό καθώς και µια 

µονάδα επεξεργασίας πυριτίου που χρησιµοποιείται για την κατασκευή των 

πάνελ.  

            Οι επενδυτές αρχίζουν να διαπιστώνουν τις υψηλές προοπτικές της 

ηλιακής ενέργειας στην ελληνική αγορά. Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 

που η ένταση της  ακτινοβολίας βρίσκεται στο µέγιστο σηµείο, αυξάνεται 

και η ζήτηση για ηλιακή ενέργεια, λόγω των εκατοµµυρίων τουριστών. 

Επιπλέον, αυξάνονται οι ενεργειακές ανάγκες στις αγροτικές περιοχές και 

τα νησιά που είναι αναπτυσσόµενες περιοχές. Τέλος πολλοί κρατικοί 

φορείς, βιοµηχανίες και τουριστικές µονάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον για τη 

χρήση φωτοβολταϊκής ενέργειας.  

Τα πλεονεκτήµατα από τις επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια είναι τα εξής: 

•  Πλούσιο ηλιακό δυναµικό, από τα καλύτερα στην Ευρώπη 

•  Προτεραιότητα στην πώληση της παραγόµενης ενέργειας στο 

διαχειριστή          συστήµατος 

•  Υψηλές τιµές αγοράς της παραγόµενης ενέργειας (feed in tariffs) 

•  20ετής συµφωνία αγοράς ενέργειας (Power Purchase Agreement,     

PPA) 

•  Ευνοϊκό, µακροπρόθεσµο νοµικό πλαίσιο της Ελλάδας που 

διασφαλίζει την αξιοπιστία του επενδυτικού περιβάλλοντος. 
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Η ανάπτυξη του τοµέα ΑΠΕ στην Ελλάδα διασφαλίζεται από 

θεσµικά δεσµευτικούς στόχους που απαιτούν την κατά  40% συµµετοχή 

των ΑΠΕ στην συνολική παραγόµενη ενέργεια  µέχρι το 2020, και 20% 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πίνακας 1.1: Τιµές Πώλησης της Παραγόµενης Ενέργειας (Feed in Tariffs, FIT)  

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι νέες τιµές Συστήµατος και η φθίνουσα εξέλιξή 

τους από τον Αύγουστο 2010. (Πηγή ΚΑΠΕ) 

 

Έτος-µήνας/ 

Ευρώ/MWh 

 

∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα 

 

>100kW                    ≤100kW 

 

Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 

 

  >100kW                     ≤100kW 

Φεβρουάριος 2010       400,00                        450,00       450,00                        500,00 

Αύγουστος 2010       392,04                        441,05       441,05                        490,05 

Φεβρουάριος 2011       372,83                        419,43       419,43                        466,03 

Αύγουστος 2011       351,01                        394,88       394,88                        438,76 

Φεβρουάριος 2012       333,81                        375,53       375,53                        417,26 

Αύγουστος 2012       314,27                        353,56       353,56                        392,84 

Φεβρουάριος 2013       298,87                        336,23       336,23                        373,59 

Αύγουστος 2013       281,38                        316,55       316,55                        351,72 

Φεβρουάριος 2014       268,94                        302,56       302,56                        336,18 

Αύγουστος 2014       260,97                        293,59       293,59                        326,22 

Από το 2015 και 

µετά για κάθε 

χρόνο (v) 

1,3 χ µΟΤΣ(ν-1) 1,4χµΟΤΣ(ν-1) 1,4 χ µΟΤΣ (ν-1) 1,5 χ µΟΤΣ (ν-1) 

µΟΤΣ(ν-1): Μέση Οριακή Τιµή Συστήµατος κατά το προηγούµενο έτος ν-1 
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Σχήµα 2: ∆ιαβάθµιση Ηλιακής ακτινοβολίας στον ελληνικό χώρο (πηγή ΚΑΠΕ) 

 

1.4 Γεωθερµική Ενέργεια 

 

Οι ποικίλες πηγές ενέργειας αποτελούν τον πυρήνα της επενδυτικής 

και ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας. Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

(ΑΠΕ) διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στον εξελισσόµενο τοµέα ενέργειας 

της χώρας και η γεωθερµική ενέργεια αποτελεί πρωταρχική  πηγή ενέργειας 

µε πολλές σηµαντικές εφαρµογές. Η Ελλάδα διαθέτει έναν πλούτο 

γεωθερµικών πηγών, που προσφέρουν αµέτρητες ευκαιρίες επένδυσης στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε εµπορικές εφαρµογές ή αγροτικές 

χρήσεις. 

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ευνοεί τις γεωθερµικές πηγές, 

υψηλής και χαµηλής θερµοκρασίας. Οι πηγές υψηλής θερµοκρασίας είναι 

κατάλληλες για την παραγωγή ενέργειας, καθώς και για θέρµανση και ψύξη 
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και εντοπίζονται  Οι πηγές χαµηλής θερµοκρασίας εντοπίζονται στις 

πεδιάδες τις Μακεδονίας και της Θράκης και στη γειτονιά κάθε µιας από τις 

56 θερµές πηγές της χώρας. Σε αυτές περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων τα 

Λουτρά Σαµοθράκης, η Λέσβος, η Χίος, η Αλεξανδρούπολη, οι Σέρρες, οι 

Θερµοπύλες και η Χαλκιδική.  

Οι γεωθερµικές εφαρµογές χαµηλής θερµοκρασίας περιλαµβάνουν 

τη θέρµανση κλειστών χώρων, αγροτικές χρήσεις (θέρµανση θερµοκηπίων, 

αποξήρανση φρούτων και λαχανικών, ιχθυοκαλλιέργεια, αφαλάτωση 

θαλασσινού νερού και κέντρα θαλασσοθεραπείας), παρέχοντας ιδανικά 

αποτελέσµατα σε συνεργία µε άλλα εµπορικά εγχειρήµατα στην Ελλάδα. 

          Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η εκµετάλλευση των γεωθερµικών 

πηγών χαµηλής θερµοκρασίας που βρίσκονται λίγα µέτρα κάτω από την 

επιφάνεια της γης, αποτελεί µία εφικτή και ελκυστική προοπτική, όπως για 

παράδειγµα για τη θέρµανση και ψύξη νερού για οικιακή χρήση. 

Εφαρµογές όπως αυτή συµβάλλουν στη µείωση της εξάρτησης από µη 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, είναι αξιόπιστες και οικονοµικά αποδοτικές 

και εκπέµπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα.  

Τα πλεονεκτήµατα από τις επενδύσεις στη Γεωθερµία είναι τα εξής: 

• Πλούτος γεωθερµικών πηγών  

• Αναδυόµενη αγορά – σηµαντικές ευκαιρίες σε αρχικό επίπεδο  

• Υψηλή τιµή αγοράς της παραγόµενης ενέργειας (feed in tariffs) 

• ∆υνατότητα για ποικίλες εφαρµογές σε συνεργία µε άλλες   

           Οι άφθονες και οικονοµικά αποδοτικές γεωθερµικές πηγές της 

Ελλάδας χρησιµοποιούνται σε κέντρα αναζωογόνησης, θερµοκήπια και 

στην αποξήρανση φρούτων και λαχανικών. Παράλληλα, η ευρεία χρήση 

των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας (ΓΑΘ) εξελίσσεται σε ακµάζουσα 

αγορά.  
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1.4.1 Το Νοµικό Πλαίσιο της Γεωθερµικής Ενέργειας 

 

            Οι γεωθερµικές πηγές άνω των 25C ρυθµίζονται από το Κράτος και 

τα  δικαιώµατα εκµετάλλευσης τους ορίζονται µε µειοδοτικούς 

διαγωνισµούς. Τα δικαιώµατα για γεωθερµική έρευνα εκχωρούνται για 

περίοδο πέντε (5) ετών µε επιλογή παράτασης δύο ετών. Τα δικαιώµατα 

εκµετάλλευσης των  γεωθερµικών πηγών εκχωρούνται για περίοδο 25 ετών 

µε επιλογή παράτασης δέκα ετών. Επίσης, αποδίδονται στο Κράτος τέλη 

εκχώρησης 3% των παραγόµενων εσόδων. Την ευθύνη των δικαιωµάτων 

για τις γεωθερµικές πηγές έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης.   

            Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκδίδει άδειες για την παραγωγή 

ενέργειας κατόπιν δηµόσιων µειοδοτικών διαγωνισµών και αξιολόγησής 

τους από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).  

 Οι γεωθερµικές πηγές µε θερµοκρασία µικρότερη των 25 C ανήκουν 

στον ιδιοκτήτη του χώρου όπου αυτές βρίσκονται. Μια απλή διαδικασία 

από την τοπική νοµαρχιακή αρχή παρέχει τη δυνατότητα εκµετάλλευσης 

αυτών των πηγών. 

                
Σχήµα 3: Κατανοµή Γεωθερµικών Πηγών στον ελληνικό χώρο (πηγή ΚΑΠΕ) 

 

Σήµερα, οι γεωθερµικές πηγές της Ελλάδας χρησιµοποιούνται 

κυρίως στη θέρµανση θερµοκηπίων και σε κέντρα αναζωογόνησης και 

παράγουν θερµική ισχύ 70 MWth περίπου. 



 

 18 

1.4.2 Χρήση σε κτίρια 
 
Στα ιαµατικά λουτρά της Τραϊανούπολης, βόρεια της 

Αλεξανδρούπολης, οι γεωθερµικές πηγές παρέχουν θέρµανση σε κτιριακό 

συγκρότηµα που περιλαµβάνει διαµονή. Το γεωθερµικό σύστηµα για την 

θέρµανση του χώρου περιλαµβάνει παραγωγική γεώτρηση και γεώτρηση 

επανεισαγωγής, ένα κεντρικό µεταστροφέα θερµότητας, υπόγειους σωλήνες 

µετάδοσης θερµότητας και θέρµανση πατώµατος. Στο γυµνάσιο Θερµών 

Ξάνθης οι τάξεις θερµαίνονται από γεωθερµικά νερά που προέρχονται από 

θερµές αναβλύσεις της περιοχής. 

 

1.4.3  Αγροτικές Εφαρµογές 

 

Η Γεωθερµική ενέργεια αποτελεί ιδανικό µέσο θέρµανσης των 

θερµοκηπίων και της γεωργικής γής και παρέχει άριστες συνθήκες 

θερµότητας για την άµεση ανάπτυξη και αύξηση των καλλιεργειών σε 

χαµηλό κόστος. Η Γεωθερµική ενέργεια χρησιµοποιείται ευρέως στους 

Νοµούς των Σερρών, Θεσσαλονίκης και Ξάνθης καθώς και στη Λέσβο µε 

συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 32 MW (th). 

Επιπλέον παραδείγµατα επιτυχηµένων εφαρµογών της Γεωθερµικής 

Ενέργειας είναι στην παραγωγή σπιρουλίνας, στις ιχθυοκαλλιέργειες στο 

Πόρτο Λάγος και στην αποξήρανση ντοµατών. 

 

1.4.4 Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας 

 

 Οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας που µεταφέρουν θερµότητα από 

το έδαφος σε εσωτερικούς χώρους και µερικές φορές ζεστό νερό, 

εξελίσσονται σε ακµάζουσα αγορά. 
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1.5 Βιοµάζα/Βιοκαύσιµα 

 

            Οι ποικίλες πηγές ενέργειες αποτελούν τον πυρήνα της επενδυτικής 

και ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας. Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

(ΑΠΕ) διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στον εξελισσόµενο τοµέα ενέργειας 

της χώρας. Η βιοµάζα και τα βιοκαύσιµα θεωρούνται ισχυροί συντελεστές 

της αγοράς µε υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.  Προσφέρονται αµέτρητες 

ευκαιρίες στους επενδυτές να λάβουν πρώτες ύλες και να επωφεληθούν από 

την  τιµή αγοράς της παραγόµενης ενέργειας (feed-in tariffs). 

            Στην Ελλάδα ο αγροτικός τοµέας αποτελεί άνω του 5% του ΑΕΠ, 

σχεδόν το τριπλάσιο του µέσου όρου 1.8% της ΕΕ. Εποµένως, οι εταιρείες 

που ασχολούνται µε βιοµάζα και βιοκαύσιµα θα βρουν άφθονες πηγές 

πρώτων υλών. Επιπλέον, η δέσµευση της Ελληνικής κυβέρνησης να 

αντικαταστήσει το 10% των σηµερινών συµβατικών καυσίµων µε 

βιοκαύσιµα µέχρι το 2020 συνεπάγεται αξιόλογες ευκαιρίες για την 

επόµενη δεκαετία.   

Τα πλεονεκτήµατα από τις επενδύσεις στη Βιοµάζα και τα Βιοκαύσιµα είναι 

τα εξής: 

• Άφθονες πρώτες ύλες 

• Αγροτικός τοµέας που αντιστοιχεί στο 5.2% του ΑΕΠ 

• Υψηλές τιµές αγοράς της παραγόµενης ενέργειας (feed in tariffs) 

• ∆έσµευση για χρήση βιοκαυσίµων 

• Ευνοϊκό, µακροπρόθεσµο νοµικό πλαίσιο που διασφαλίζει την 

αξιοπιστία του επενδυτικού περιβάλλοντος.  

           Η ανάπτυξη του τοµέα ΑΠΕ στην Ελλάδα διασφαλίζεται από 

συµβατικά δεσµευτικούς στόχους που απαιτούν τη συµµετοχή των ΑΠΕ µε 

ποσοστό 40% µέχρι το 2020, από την τρέχουσα συµµετοχή του 10% . 

Επιπλέον, απαιτείται το 10% των σηµερινών συµβατικών καυσίµων να 

αντικατασταθεί µε βιοκαύσιµα µέχρι το 2020. 
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1.5.1 Βιοµάζα 

 

 Η βιοµάζα είναι ενέργεια προερχόµενη από οργανικές ύλες, όπως 

δέντρα και φυτά, γεωργικά προϊόντα και ρεύµατα αποβλήτων από διάφορες 

πηγές. Τα προϊόντα µετατρέπονται µέσω θερµότητας σε βιοκαύσιµα, 

βιοθερµότητα ή βιοηλεκτρική ενέργεια. Το ξύλο αποτελεί την πιο αρχαία 

µορφή βιοµάζας που γνωρίζουµε. 

 Η τρέχουσα εγκατεστηµένη ισχύς είναι 43MW. Οι τοπικές αρχές 

στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν πόρους µε τρόπο οικονοµικά 

αποδοτικό, προβάλλουν τα συστήµατα βιοµάζας ως το επίκεντρο των 

επενδύσεων, µε την υπόσχεση ότι πρόκειται για τοµέα ανάπτυξης µε 

σηµαντικές προοπτικές. 

 Λόγω του αυξηµένου ενδιαφέροντος στην πράσινη ενέργεια και της 

οικονοµικής στήριξης από Ε.Ε  και την ελληνική κυβέρνηση, η αγορά 

βιοµάζας αναµένεται ν΄αναπτυχθεί σηµαντικά. Με την αναµόρφωση της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ε.Ε ευνοείται η καλλιέργεια 

συγκεκριµένων αγροτικών προϊόντων για την παραγωγή βιοκαυσίµων. 

 

Πίνακας 1.2:Τιµή Πώλησης της Παραγόµενης Ενέργειας -Εγγύηση για 20 Έτη, (Πηγή 

ΚΑΠΕ) 

 Σε Ευρώ-MWh    ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα  Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 

Βιοµάζα ≤ 1MW                                                          200 

1MW < Βιοµάζα ≤ 5MW                                            175 

Βιοµάζα > 5MW                                                          150 

Βιοαέριο ≤ 2 MW                                                        120 

Βιοαέριο > 2 MW                                                    99,45 

Βιοαέριο από Βιοµάζα  ≤3MW                                   220 

Βιοαέριο από Βιοµάζα  >3MW                                   200 
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1.5.2 Βιοκαύσιµα 

 

            Τα βιοκαύσιµα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις µεταφορές 

καθώς πρόκειται να µειώσουν σηµαντικά τις εκποµπές διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) και την εξάρτηση από εισαγόµενες πηγές ενέργειας. 

            Το πιο κοινό βιοκαύσιµο είναι το βιοντήζελ ή µεθυλεστέρας, που 

παράγεται κυρίως από ηλιόσπορους (ηλίανθος, ρέβα) και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό µε ντήζελ σε 

ντηζελοκινητήρες. Η βιοαιθανόλη παράγεται από ζάχαρη, σελλουλόζη και 

άµυλο (σιτάρι, καλαµπόκι, σόργο, ζαχαρότευτλα) και χρησιµοποιείται 

ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό µε βενζίνη σε ειδικά τροποποιηµένους 

κινητήρες. Επίσης, µπορεί να µετατραπεί σε ETBE, ένα πρόσµιγµα βενζίνης 

που είναι περισσότερο φιλικό στο περιβάλλον από τις σηµερινές 

εναλλακτικές λύσεις. 

 Οι κανονισµοί της Ε.Ε ορίζουν ότι τα κράτη-µέλη θα πρέπει 

ν΄αντικαταστήσουν το 10% των µεταφορικών καυσίµων µε βιώσιµα 

βιοκαύσιµα µέχρι το 2020.  Η Ελλάδα έχει δεσµευτεί να συµµορφωθεί µε 

αυτούς τους κανονισµούς. 

            Υπάρχουν αµέτρητες ευκαιρίες για τους επενδυτές τόσο στην αγορά 

βιοµάζας, όσο και στην αγορά βιοκαυσίµων. Σήµερα, περισσότερες από 10 

εταιρείες δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά βιοκαυσίµων, όπως οι 

ELIN, EL-VI, Pettas και Agroinvest. Άλλες εταιρείες που πρόκειται να 

συµµετέχουν στην αγορά είναι η Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, η ∆ΕΗ 

και Biodiesel. 
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Κεφάλαιο 2. Στρατηγικές αναφοράς 

 

            Στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

κλιµατική αλλαγή και την ενέργεια όπου τίθενται σε επίπεδο Ε.Ε., οι στόχοι 

για τη µείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, τη διείσδυση των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και την Εξοικονόµηση 

πρωτογενούς ενέργειας (γνωστοί ως στόχοι 20-20-20), υιοθετήθηκε από τα 

Κ.Μ. ένα ευρύ νοµοθετικό «πακέτο». Εκεί περιλαµβάνεται και η Οδηγία 

2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από Ανανεώσιµες 

Πηγές που θέτει τον νοµικά δεσµευτικό στόχο 20% για συµµετοχή των 

Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ-27 µέχρι το 2020, ενώ 

για την Ελλάδα ο αντίστοιχος στόχος προσδιορίζεται στο 18%. 

Σύµφωνα µε την οδηγία: 

• Τίθεται νοµικά δεσµευτικός ευρωπαϊκός στόχος 20% συµµετοχή 

των Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας µέχρι το 2020, 

συµπεριλαµβανοµένου ποσοστού 10% συµµετοχής τους στον τοµέα 

µεταφορών 

• Προβλέπεται για πρώτη φορά αξιοποίηση των Α.Π.Ε. σε όλες τις 

ενεργειακές χρήσεις (ηλεκτροπαραγωγή, ψύξη/ θέρµανση, 

µεταφορές/ βιοκαύσιµα) 

• Η εξειδίκευση σε εθνικούς στόχους στηρίζεται στο ΑΕΠ µε σηµείο 

εκκίνησης το ποσοστό συµµετοχής των Α.Π.Ε. σε κάθε κράτος-

µέλος κατά το έτος 2005, µε το συγκεκριµένο ποσοστό για την 

Ελλάδα να προσδιορίζεται στο 18%. 

• Προτείνεται εµπορία εγγυήσεων προέλευσης και παράλληλα 

δυνατότητα διατήρησης των εθνικών συστηµάτων υποστήριξης (πχ 

feed-in tariffs). 

• Τέλος, υποχρεώνονται τα Κράτη Μέλη να υποβάλουν Εθνικό 

Σχέδιο ∆ράσης για την Ανανεώσιµη Ενέργεια. 
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Η Ελληνική Κυβέρνηση µε το Νόµο 3851/2010 «Επιτάχυνση της 

ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 

85), προχώρησε στην αύξηση του εθνικού στόχου συµµετοχής των Α.Π.Ε. 

στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, ο οποίος και εξειδικεύεται σε 

40% συµµετοχή των Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανάγκες 

θέρµανσης-ψύξης και 10% στις µεταφορές. Παράλληλα, στο πλαίσιο 

εφαρµογής της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, εκπονήθηκε και υποβλήθηκε στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας, που αποτελεί το κατεξοχήν εργαλείο ενεργειακού σχεδιασµού 

µέχρι το 2020. Με εξουσιοδότηση του ν.3851/2010, εκδόθηκε κατ’ η 

Υπουργική Απόφαση 19598/1-10-2010 (ΦΕΚ 1630 Β’/11.10.2010), µε 

θέµα την «Επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος και την κατανοµή 

της στο χρόνο µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Α.Π.Ε.». 

Τα παραπάνω στρατηγικά κείµενα αναφοράς διαµορφώνουν το 

βασικό πλαίσιο πολιτικής για την προώθηση των Α.Π.Ε. στη χώρα µας. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται το ενεργειακό µείγµα 

ανά τεχνολογία και κατηγορία παραγωγού όπως προσδιορίζεται στη 

σχετική Απόφαση. 
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Πίνακας 2.1: Επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος και κατανοµή της 

στο χρόνο µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Α.Π.Ε. (πηγή ΥΠΕΚΑ) 

 

 

                                                                         ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

                     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ                                         2014                            2020                                      

Υδροηλεκτρικά 3700 4650 

Μικρά (0-15MW) 300 350 

Μεγάλα (>15MW) 3400 4300 

Φωτοβολταϊκά 1500 2200 

Εγκαταστάσεις από επαγγελµατίες  

αγρότες της περίπτωσης (β) της  παρ.6 

του άρθ.15 του ν.3851/2010 

500 750 

Λοιπές Εγκαταστάσεις 1000 1450 

Ηλιοθερµικά 120 250 

Αιολικά (περιλαµβανοµένων των 

θαλασσίων) 

4000 7500 

Βιοµάζα 200 350 

 

 

Η επιδιωκόµενη εγκατεστηµένη ισχύς από Φωτοβολταϊκά 

Συστήµατα που αναφέρεται στον πιο πάνω Πίνακα δεν περιλαµβάνει την 

παραγόµενη ενέργεια η οποία θα εγχέεται στο ∆ίκτυο ως αποτέλεσµα της 

εφαρµογής του «Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 

Συστηµάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις», οι διατάξεις του οποίου 

συµπληρώθηκαν µε την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 18513/20-9-

2010 (ΦΕΚ Β 1557/22-9-2010). Το πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα σε 

οικιακούς καταναλωτές και µικρές επιχειρήσεις να τοποθετήσουν µικρά 

φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος έως 10 κιλοβάτ (kWp). Χορηγείται 

ενίσχυση µε τη µορφή της επιδότησης της kWp (για γρήγορη απόσβεση 

επένδυσης και απόδοση επιπλέον εισοδήµατος στον ιδιοκτήτη του 

ακινήτου), µε σκοπό την συµµετοχή κατά το δυνατό περισσότερων πολιτών 
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στην επίτευξη του εθνικού στόχου συµµετοχής των Α.Π.Ε. στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας στο 20% το έτος 2020. 

           Στον πιο πάνω Πίνακα δεν περιλαµβάνεται, επίσης, η συµµετοχή της 

«Γεωθερµικής ηλεκτροπαραγωγής» στο ενεργειακό µείγµα της χώρας και 

δεν συνυπολογίζεται κατά την εκτίµηση της ενδεχόµενης υπερκάλυψης των 

ορίων ισχύος που έχουν καθοριστεί για τα έτη 2014 & 2020 τονίζοντας, 

έτσι, την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση της 

γεωθερµίας. Στόχος µας είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης του 

συγκεκριµένου τοµέα και η προσέλκυση επενδυτών που ειδικεύονται στην 

παραπάνω τεχνολογία. 
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Κεφάλαιο 3 

 

3.1 Εθνικό Κανονιστικό πλαίσιο 

 

Στις 4 Ιουνίου 2010 δηµοσιεύτηκε ο ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της 

ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 

Α΄85). 

Με την εισαγωγή πλήθους νέων ρυθµίσεων και την αναµόρφωση 

των σταδίων της αδειοδοτικής διαδικασίας, απλοποιεί και επιταχύνει τις 

διαδικασίες για την υλοποίηση έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). 

Πρόκειται για ένα νόµο, µε µεγάλη αναπτυξιακή διάσταση που θα 

δώσει ώθηση στην οικονοµία της χώρας, ενισχύοντας τον ανταγωνισµό, 

δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, τονώνοντας την εγχώρια βιοµηχανία 

και προσφέροντας καθαρή και εγχώρια παραγόµενη ενέργεια στους 

καταναλωτές και παραγωγικούς φορείς. 

Τα επιδιωκόµενα οφέλη καταγράφονται στη συνέχεια: 

Α. Για τους πολίτες 

 1. Ενισχύεται η συµµετοχή των πολιτών των τοπικών κοινωνιών σε 

έργα Α.Π.Ε. µέσω απευθείας απόδοσης σε αυτούς ποσοστού επί του κύκλου 

εργασιών των έργων που υλοποιούνται στην περιοχή τους. Ειδικότερα, 

αποδίδεται σηµαντικό µέρος (το 1/3) του ειδικού τέλους 3% επί της 

παραγωγής Α.Π.Ε. προς όφελος της τοπικής κοινωνίας απ’ ευθείας στους 

οικιακούς καταναλωτές του δηµοτικού ή κοινοτικού διαµερίσµατος του 

Ο.Τ.Α., στο οποίο εγκαθίσταται το έργο Α.Π.Ε., µέσω των λογαριασµών 

ηλεκτρικού ρεύµατος (δηλαδή πίστωση στον προµηθευτή π.χ. ∆ηµόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η. Α.Ε.) ποσοστού των εσόδων από το 
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ειδικό τέλος και, στη συνέχεια, πίστωση από τον προµηθευτή των εσόδων 

αυτών στους λογαριασµούς των οικιακών καταναλωτών της περιοχής). Το 

υπόλοιπο ποσοστό των εσόδων από το ειδικό τέλος αποδίδεται στον 

αντίστοιχο Ο.Τ.Α. και στο Πράσινο Ταµείο, για την εκ του νόµου 

καθοριζόµενη χρησιµοποίησή τους. ∆ιευρύνεται το πεδίο αξιοποίησης των 

πόρων αυτών από τους Ο.Τ.Α. που πλέον περιλαµβάνει πέραν των έργων 

τοπικής ανάπτυξης, έργα περιβαλλοντικών δράσεων και κοινωνικής 

υποστήριξης. 

2. Ενισχύονται οι µικρές εγκαταστάσεις Α.Π.Ε., δίνοντας τη 

δυνατότητα στον πολίτη που το επιθυµεί να έχει µε απλές διαδικασίες και 

οικονοµικά οφέλη, µία µονάδα Α.Π.Ε. στο σπίτι του (κυρίως εγκατάσταση 

Φ/Β Συστηµάτων µέσω του «Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης 

Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις»). 

3.  Εκπονείται άµεσα «Στρατηγικός Σχεδιασµός ∆ιασυνδέσεων 

νησιών», ώστε να παύσει η λειτουργία σταθµών ακριβών και ρυπογόνων 

πετρελαϊκών καυσίµων και να εκµηδενιστεί η ρύπανση σε νησιά που 

σήµερα φιλοξενούν τοπικές πετρελαϊκές µονάδες, µε παράγωγη αξιοποίηση 

των νησιωτικών Α.Π.Ε.. 

Β. Για τους επενδυτές 

1. Απλοποιείται η αδειοδοτική διαδικασία ώστε να ενισχυθεί η 

διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό µείγµα της Ελλάδας, συµβάλλοντας 

έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος και στην (αποκεντρωµένη) 

οικονοµική ανάπτυξη. Ειδικότερα, ορθολογικοποιείται η διαδικασία 

έκδοσης της άδειας παραγωγής έργου Α.Π.Ε., η οποία επανακτά τον προ 

του ν.3468/2006 χαρακτήρα της, ως µια πρώτη εκτελεστή άδεια 

σκοπιµότητας του έργου. Η άδεια παραγωγής αφορά πλέον την 

τεχνικοοικονοµική επάρκεια του συγκεκριµένου έργου Α.Π.Ε. και 

αποσυνδέεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία 

ακολουθεί σε επόµενο στάδιο. 
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Η άδεια παραγωγής εκδίδεται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

(ΡΑΕ.), και όχι από το (πρώην) Υπουργείο Ανάπτυξης έπειτα από 

γνωµοδότηση της ΡΑΕ., όπως γινόταν µέχρι πρότινος, µε αποτέλεσµα τον 

δραστικό περιορισµό της διάρκειας της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας 

σε δύο (2) µόνο µήνες. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας 

παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. 

περιορισµένης ισχύος, επιταχύνοντας µε τον τρόπο αυτό χιλιάδες 

µικροµεσαίες επενδύσεις. 

2. Συγχωνεύονται σε µία ενιαία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), και περιορίζεται η διάρκεια της σε 8-10 

µήνες (από 3 χρόνια, σήµερα). 

3. ∆ίνονται περισσότερα κίνητρα για την υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. που 

δεν θα ενταχθούν σε κάποιο πρόγραµµα επιδότησης, ώστε να αποφευχθούν 

καθυστερήσεις. 

4. Τίθενται αυστηρές προθεσµίες στη διοίκηση. 

5. Η τιµολόγηση γίνεται περισσότερο ορθολογική, εξασφαλίζοντας τη 

βιωσιµότητα των επενδύσεων, δίχως κατασπατάληση πόρων. 

6.  Επιτρέπεται, βάσει ειδικών διατάξεων για τη µείωση των 

επιπτώσεων, η εγκατάσταση Α.Π.Ε. στη γεωργική γη υψηλής 

παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.), δίνοντας προτεραιότητα στους κατ’ 

επάγγελµα αγρότες. Με αυτό τον τρόπο οι Α.Π.Ε. θα αποτελέσουν 

συµπληρωµατικό εισόδηµα για τους αγρότες. 

7. Βελτιώνεται το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Α.Π.Ε. (Υπουργική 

Απόφαση 49828/2008) και το συναφές µε αυτό νοµικό πλαίσιο, µε βασικό 

στόχο την αποσαφήνιση κρίσιµων ρυθµίσεών του και την παροχή της 

δυνατότητας άµεσης και αποτελεσµατικής εφαρµογής του, έτσι ώστε να 

συµβάλλει ουσιαστικά στην απεµπλοκή µεγάλου αριθµού έργων Α.Π.Ε., 

που βρίσκονται σήµερα σε αδειοδοτική τελµάτωση. 
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8. Συστήνεται Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. 

στα πρότυπα «φορέα µιας στάσης» (one-stop- shop). 

Γ. Για τη χώρα 

1.     Με τον καθορισµό του εθνικού δεσµευτικού στόχου 20% για τη 

συµµετοχή των Α.Π.Ε. στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 

2020 και 40% για τον ηλεκτρισµό, προστατεύεται το περιβάλλον και η 

Ελλάδα ανταποκρίνεται πλήρως στις διεθνείς υποχρεώσεις της και στις 

δεσµεύσεις της µε βάση την κοινοτική οδηγία. 

2.      Καθορίζεται ότι η προστασία του κλίµατος µέσω της προώθησης της 

παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε., αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή 

προτεραιότητα ύψιστης σηµασίας για τη χώρα. 

3.       Ο ηλεκτρικός χώρος δεσµεύεται µόνο για ώριµα έργα µετά την ΕΠΟ 

και έτσι παύει η δέσµευση ηλεκτρικού χώρου µόνο στα χαρτιά. 

4.      Ενισχύεται η οικονοµία, η ανάπτυξη και η ενεργειακή ασφάλεια της 

χώρας από τις επενδύσεις που θα προκύψουν στον τοµέα των Α.Π.Ε.. 

5.    Για τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα, που είναι µια νέα αγορά, 

προβλέπεται ο στρατηγικός σχεδιασµός της χωροθέτησης των 

εγκαταστάσεων και η προκήρυξη δηµόσιου διαγωνισµού για την κατασκευή 

και την εκµετάλλευσή τους. ∆ιασφαλίζεται έτσι ο βέλτιστος ενεργειακά, 

περιβαλλοντικά και εθνικά σχεδιασµός και η µεγιστοποίηση των ωφελειών 

για την εθνική οικονοµία και την ελληνική κοινωνία. Προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη αυτή, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε., είναι η ανάπτυξη 

στρατηγικών περιβαλλοντικών µελετών στις οποίες θα χωροθετούνται οι 

θέσεις των θαλάσσιων πάρκων, µε µέριµνα για την ασφάλεια των 

θαλάσσιων µεταφορών αλλά και της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Πιο 

συγκεκριµένα θα ληφθεί µέριµνα για την έκδοση αδειών εγκατάστασης 

Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού, 

οι οποίες στη συνέχεια θα δηµοπρατηθούν, µέσω δηµόσιων διαγωνισµών 

στους οποίους θα συµµετέχουν ενδιαφερόµενοι επενδυτές, κατά το µοντέλο 
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που έχουν ακολουθήσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Μ. Βρετανία, 

η ∆ανία και η Πορτογαλία. 

Στο πλαίσιο εφαρµογής του ν.3851/2010 εκδόθηκαν έως την 31η 

∆εκεµβρίου 2010, 12 Υπουργικές Αποφάσεις, επίσης µία τροποποιητική 

Υπουργική Απόφαση τον Ιανουάριο 2011. Επιπρόσθετα προβλέπεται η 

έκδοση 17 Υπουργικών Αποφάσεων και 2 Προεδρικών ∆ιαταγµάτων. Σε 

κάποιες περιπτώσεις η έκδοση των ανωτέρω είναι υποχρεωτική και σε 

άλλες δυνητική. 

 

Πίνακας 3.1: Εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις κατά το έτος 2010, ν. 3851/2010. (Πηγή 

ΥΠΕΚΑ) 

Παρατήρηση: στο τέλος του Πίνακα συµπληρώνεται σχετική Τροποποιητική 

Απόφαση που εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2011. 

 

 

Α/Α 

 

ΘΕΜΑ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ      

ΦΟΡΕΙΣ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

ΦΕΚ 

1 ∆ιαδικασίες ορισµού των 
επαγγελµατιών αγροτών για 
την υποβολή αιτήσεων για 
επενδύσεις όπως 
Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης & 
Τροφίµων 

Καθορισµός κριτηρίων ορισµού 
επαγγελµατιών αγροτών για όπως 
ανάγκες του άρθρου 15 παράγραφος 6β 
του ν. 3851/2010 (Α΄ 85) καθώς και όπως 
διαδικασίας υποβολής των αναγκαίων 
δικαιολογητικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ 

Β΄1049/ 
12.07.2010 
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2 Έγκριση ειδικών όρων για 
την 
εγκατάσταση Φ/Β και 
ηλιακών συστηµάτων σε 
κτίρια και οικόπεδα εντός 
σχεδίου περιοχών, και σε 
οικισµούς. 

ΥΠΕΚΑ 
∆ιεύθυνση 
Οικοδοµικών & 
Κτιριοδοµικών 
Κανονισµών 

- Ειδικό πρόγραµµα µε σκοπό την 
διευκόλυνση των µικροεπενδυτών και 
τον περιορισµός όπως γραφειοκρατίας, 
ώστε να προχωρήσει άµεσα η υλοποίηση 
µικρών εγκαταστάσεων Φ/Β συστηµάτων 
σε περιοχές εντός σχεδίου, καθώς και η 
ενσωµάτωσή όπως σε κτίρια. 
- Εγκατάσταση Φ/Β σε κτίρια: Απαιτείται 
γνωστοποίηση όπως αρµόδιες υπηρεσίες 
για έργα µέχρι 100 kW και έγκριση 
εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας για 
έργα µεγαλύτερα των 100 kW. 
Με σκοπό την προστασία περιοχών µε 
ιδιαίτερη φυσιογνωµία, ορίζεται ότι για 
την ενσωµάτωση Φ/Β σε παραδοσιακούς 
οικισµούς, ιστορικά κέντρα πόλεων και 
διατηρητέα κτήρια, απαιτείται 
γνωµοδότηση όπως αρµόδιας Επιτροπής 
Πολεοδοµικού & Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) 
- Εγκατάσταση Φ/Β σε γήπεδα: 
Απαιτείται έγκριση εργασιών δόµησης 
µικρής για όλα τα έργα ανεξαρτήτως 
ισχύος. 

Α.Α.Π.376/ 
06.09.2010 

3 Έγκριση ειδικών όρων για 
την 
εγκατάσταση Φ/Β 
συστηµάτων και ηλιακών 
συστηµάτων σε γήπεδα και 
κτίρια σε εκτός 
σχεδίου περιοχές. 

ΥΠΕΚΑ 
∆ιεύθυνση 
Οικοδοµικών & 
Κτιριοδοµικών 
Κανονισµών 

- Επιδιώκεται η διευκόλυνση των 
µικροεπενδυτών και ο περιορισµός όπως 
γραφειοκρατίας, ώστε να προχωρήσει 
άµεσα η υλοποίηση µικρών 
εγκαταστάσεων Φ/Β συστηµάτων σε 
περιοχές εκτός σχεδίου, καθώς και η 
ενσωµάτωσή όπως σε κτίρια. 
- Επιτρέπεται η εγκατάστασή Φ/Β 
εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου 
περιοχές, µε κάλυψη του γηπέδου µέχρι 
60% και χωρίς να απαιτείται η αρτιότητα 
ή η οικοδοµησιµότητα. ∆εν απαιτείται 
οικοδοµική άδεια, ούτε έγκριση όπως 
αρµόδιας επιτροπής Πολεοδοµικού & 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). 
- Χρειάζεται µόνο Έγκριση εργασιών 
δόµησης µικρής κλίµακας που εκδίδεται 
από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 
Πολεοδοµίας, µε µόνα δικαιολογητικά 
µία σύντοµη περιγραφή των εργασιών, 
καθώς και ένα τοπογραφικό σχέδιο µε τη 
θέση εγκατάστασης του 
εξοπλισµού. 

Β΄1556/ 
22.09.2010 



 

 32 

4 Τύπος και περιεχόµενο 
συµβάσεων πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται µε χρήση ΑΠΕ και 
µέσω ΣΗΘΥΑ στο Σύστηµα 
και το ∆ιασυνδεδεµένο 
∆ίκτυο και στο ∆ίκτυο των 
Μη 
∆ιασυνδεδεµένων Νήσων, 
σύµφωνα µε όπως διατάξεις 
του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 
3468/2006, όπως ισχύει, πλην 
ηλιοθερµικών και υβριδικών 
σταθµών. 

ΥΠΕΚΑ - Καθορισµός νέου τύπου και 
περιεχόµενου των συµβάσεων πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστηµα και το 
∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο και στο ∆ίκτυο 
των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νήσων όπως 
εναρµόνιση µε όπως διατάξεις του 
ν.3851/2010 

Β΄1497/ 
06.09.2010 

5 Καθορισµός κριτηρίων µε τα 
οποία διαβαθµίζεται η 
αγροτική γη σε ποιότητες και 
κατατάσσεται σε κατηγορίες 
παραγωγικότητας. 

ΥΠΕΚΑ 
Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης & 
Τροφίµων 

- Καθορισµός οκτώ (8) Κριτηρίων 
Ποιότητας (ΚΠ), µε όπως 
κατηγοριοποιήσεις όπως, µε τα οποία 
διαβαθµίζεται η Γεωργική (Αγροτική) Γη 
σε ποιότητες 
– µε όπως αντίστοιχους συµβολισµούς 
όπως καθώς όπως και επτά (7) κριτηρίων 
παραγωγικότητας (Κπαρ) µε βάση τα 
οποία κατατάσσεται η Γεωργική 
(Αγροτική) Γη σε κατηγορίες 
παραγωγικότητας. 

Β΄1528/ 
07.09.2010 

6 Συµπλήρωση του Ειδικού 
Προγράµµατος Ανάπτυξης 
Φ/Β Συστηµάτων σε 
κτιριακές 
εγκαταστάσεις. 

Υπουργείο 
Οικονοµικών 
ΥΠΕΚΑ 
ΡΑΕ 

- Επέκταση του Ειδικού Προγράµµατος 
Ανάπτυξης Φ/Β Συστηµάτων σε 
κτηριακές εγκαταστάσεις ώστε να δοθεί 
ώθηση για την υλοποίηση µικρών, 
διεσπαρµένων εφαρµογών ειδικά σε 
κτίρια, που θα έχουν έντονο επιδεικτικό 
χαρακτήρα και θα συµβάλλουν στην 
επίτευξη των εθνικών στόχων. 
- ∆ίνεται το δικαίωµα ένταξης στο 
πρόγραµµα σε ΝΠ∆∆ και σε ΝΠΙ∆ µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως 
σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκοµεία. 
- Τα Φ/Β συστήµατα που εντάσσονται 
στο Ειδικό Πρόγραµµα µπορούν να 
εγκαθίστανται, όχι µόνο όπως στέγες, 
αλλά και στα στέγαστρα βεραντών, 
προσόψεων, σε σκίαστρα, καθώς και σε 
βοηθητικούς χώρους κτηρίων, αποθήκες 
και χώρους στάθµευσης. 
- Το Πρόγραµµα ισχύει για όλη την 
Επικράτεια, µε µέγιστη ισχύ για την 
ηπειρωτική χώρα, τα ∆ιασυνδεδεµένα µε 
το Σύστηµα νησιά και την Κρήτη τα 
10kWp και για τα λοιπά Μη 
∆ιασυνδεδεµένα Νησιά τα 5kWp. 

Β΄1557/ 
22.09.2010 

7 Απόφαση για την 
επιδιωκόµενη αναλογίας 
εγκατεστηµένης ισχύος και 

ΥΠΕΚΑ - Καθορισµός ορίων για την 
εγκατεστηµένη ισχύ ανά τεχνολογία για 
το 2014 και το 2020. 

Β΄1630/ 

11.10.2010 
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κατανοµή όπως στο χρόνο 
µεταξύ των διαφόρων 
τεχνολογιών ΑΠΕ (ΥΠΕΚΑ) 

- Στα όρια αυτά δεν περιλαµβάνονται 
µεγάλες επενδύσεις που εντάσσονται στη 
διαδικασία του fast track. 

8 Κατάργηση όπως Απόφ. Υπ. 
Ανάπτυξης µε αριθµ. 
∆6/Φ1/οικ.7037/24.03.2008. 

ΥΠΕΚΑ - Κατάργηση Απόφ. Υπ. Ανάπτυξης µε 
αριθµ. ∆6/ Φ1/οικ.7037/24.03.2008 
«Αναστολή υποβολής αιτήσεων στο 
πλαίσιο του κατ΄ άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 
3468/2006 Προγράµµατος Ανάπτυξης 
Φ/Β Σταθµών» (ΦΕΚ Β΄ 707) 

Β΄1674/ 
21.10.2010 

9 Ορισµός διαδικασίας για την 
έκδοση πιστοποιητικών 
σχετικών µε το Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων 

Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης & 
Τροφίµων 

- Καθορισµός διαδικασίας για την 
έκδοση πιστοποιητικών σχετικών µε το 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Οι 
ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να 
λάβουν πιστοποιητικό εγγραφής στο 
ΜΑΑΕ υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, 
η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(άρθρ.8, ν.1599/1986), µέσω εφαρµογής 
που είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα 
του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), 
εισάγοντας τα κατά περίπτωση 
απαιτούµενα στοιχεία. Επιπρόσθετα, 
µέσω όπως εφαρµογής όπως και 
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και 
όπως προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 
3874/2010, εκδίδεται µη θεωρηµένη 
βεβαίωση για την ιδιότητα του αιτούντος. 

Β΄1722/ 
03.11.2010 

10 Εγγυοδοσία για την 
υπογραφή 
Συµβάσεων Σύνδεσης στα 
δίκτυα διανοµής σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση 
Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από 
την υποχρέωση λήψης άδειας 
Παραγωγής 

ΥΠΕΚΑ - Θεσµοθέτηση καθεστώτος εγγυοδοσίας 
που θα διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί 
ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ΑΠΕ που 
εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης 
Άδειας Παραγωγής δεν θα καθυστερούν 
αδικαιολόγητα την υλοποίηση των 
έργων. 
- Εξαίρεση από την υποχρέωση παροχής 
εγγυήσεων των παραγωγών ηλεκτρικής 
ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ: 
1. που εγκαθίστανται σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις, 
2. που είχαν ήδη αξιολογηθεί από τη ΡΑΕ 
ως όπως 
την οικονοµική όπως δυνατότητα, 
3. για υπογεγραµµένες συµβάσεις 
σύνδεσης πριν την έναρξη ισχύος του 
ν.3851/2010 ή εξαιρούµενες από την 
υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής 
πριν από την έναρξη ισχύος του ίδιου 
νόµου. 

Β΄1901/ 
03.12.2010 
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11 Τήρηση Μητρώου Αδειών 
και 
υποβολή στοιχείων και 
πληροφοριών στην Υπηρεσία 
Α.Π.Ε. από κατόχους 
µονάδων Α.Π.Ε. 

ΥΠΕΚΑ - Καθορισµός τρόπου οργάνωσης, 
τήρησης και ενηµέρωσης του µητρώου 
αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και 
λειτουργίας καθώς και των εξαιρέσεων ή 
απαλλαγών από την υποχρέωση λήψης 
άδειας παραγωγής σταθµών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε χρήση Α.Π.Ε., που θα 
τηρείται στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. 
- Καθορισµός διαδικασίας υποβολής 
στοιχείων και πληροφοριών που 
υποβάλλουν οι κάτοχοι µονάδων Α.Π.Ε. 
σχετικά µε τη λειτουργία όπως στην 
Υπηρεσία Α.Π.Ε. καθώς και του 
περιεχοµένου όπως, όπως περιοδικότητας 
υποβολής όπως και κάθε άλλου σχετικού 
θέµατος. 

Β΄1900/ 
03.12.2010 

12 Τροποποίηση όπως 
∆6/Φ1/οικ.8684/ 24.4.2007 
(ΦΕΚ Β΄ 694) Απόφ. Υπ. 
Ανάπτυξης, όπως 
τροποποιήθηκε µε την 
∆6/Φ1/οικ.15450 /18.7.2007 
(ΦΕΚ Β΄ 1276) Απόφ. Υπ. 
Ανάπτυξης, για την Έγκριση 
Α΄ Φάσης του κατ’ άρθρο 14 
παρ. 1 του ν. 3468/200 
Προγράµµατος Ανάπτυξης 
Φ/Β Σταθµών. 

ΥΠΕΚΑ - Τροποποίηση Προγράµµατος 
Ανάπτυξης Φ/Β Σταθµών ώστε να 
επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθµών µε 
ισχύ έως 150 kWp στα ∆ιασυνδεδεµένα 
µε το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο ή Σύστηµα 
νησιά 

Β΄2143/ 
31.12.2010 

13 Τροποποίηση της µε 
αριθµ.168040/03-09-2010 
ΚΥΑ των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 
Κλιµατικής Αλλαγής & 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων «Καθορισµός 
κριτηρίων µε τα οποία 
διαβαθµίζεται η αγροτική γη 
σε ποιότητες και 
κατατάσσεται σε κατηγορίες 
παραγωγικότητας» (ΦΕΚ 
1528/Β/2010) 

ΥΠΕΚΑ 
Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης & 
Τροφίµων 

- Κατάργηση του κριτηρίου της 
γειτνίασης της Γεωργικής Γης, µε κάθε 
µορφής προστατευόµενη περιοχή και σε 
περίµετρο 300 µέτρων από τα όρια της 
προστατευόµενης περιοχής για την 
κατάταξη της γεωργικής γης σε 
κατηγορίες παραγωγικότητας 

Β΄102/ 
01.02.2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 

3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Π.Ε 

 

3.2.1 Σύσταση Υπηρεσίας 

 

         Στοχεύοντας στην ενίσχυση και επιτάχυνση των επενδύσεων σε 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, καθώς αυτές αποτελούν κυρίαρχη 

συνιστώσα της «Πράσινης Ανάπτυξης» και της «Πράσινης 

Επιχειρηµατικότητας», συστάθηκε στη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα 

Α.Π.Ε. 

Η Υπηρεσία Α.Π.Ε. συστάθηκε µε το άρθρο 11 του ν.3851/2010 

(ΦΕΚ 85 Α’) που αντικατέστησε το άρθρο 20 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129 

Α’), και στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε το άρθρο 29 του ν.3889/2010 

(ΦΕΚ 182 Α’). 

          Σε πρώτη φάση στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. εντάχθηκαν το Τµήµα 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας της ∆ιεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών και 

Εξοικονόµησης Ενέργειας και οι αρµοδιότητες του. 

Αναφορικά µε την διάρθρωση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. σε διευθύνσεις 

και τµήµατα καθώς και την καταγραφή των αναγκαίων για τη λειτουργία 

της οργανικών θέσεων, αυτά πρόκειται να καθορισθούν µε την έκδοση 

σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 

 

3.2.2 Στέγαση 

 

Η Υπηρεσία Α.Π.Ε. στην οποία υπάγεται το στελεχιακό δυναµικό 

(έξι άτοµα) του Τµήµατος Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, διατηρεί τα 

γραφεία του στο κτήριο του κεντρικού Υπουργείου (Μεσογείων 119). 

Επεκτείνεται παράλληλα σε παρακείµενο κτήριο (Μεσογείων 109), όπου 
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σταδιακά ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του αναγκαίου λειτουργικού 

εξοπλισµού. 

 

3.2.3 Στελέχωση 

 

Στο ν.3889/2010 (άρθρο 29, §4), προβλέπεται ότι, έως την έκδοση 

του σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος που αναφέρθηκε στην §3.1, η 

συµπλήρωση της στελέχωσης της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. επιτρέπεται να γίνει µε 

απόσπαση προσωπικού κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων από 

Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. καθώς και από Υπηρεσίες του 

ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα. 

Σε εφαρµογή της πρόβλεψης αυτής, και κατόπιν σχετικής 

πρόσκλησης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ΠΕΚΑ τον 

Αύγουστο 2010, κατατέθηκε στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. ένας σηµαντικός 

αριθµός εκδήλωσης ενδιαφέροντος ατόµων που ενδιαφέρονται για την 

απόσπασή τους σε αυτή. Τα βιογραφικά σηµειώµατα που υποβλήθηκαν 

αξιολογήθηκαν, πραγµατοποιήθηκε σειρά συνεντεύξεων και ήδη έως το 

τέλος του 2010 είχαν επιλεγεί και αποσπαστεί στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. 

τέσσερα νέα άτοµα. Επιπλέον δροµολογήθηκαν οι απαιτούµενες ενέργειες 

για την απόσπαση ακόµη τριών ατόµων. 

Επιδιώκεται ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων που θα 

στελεχώνουν την Υπηρεσία Α.Π.Ε. στο τέλος του 2011 να ανέρχεται στα 20 

άτοµα. 

 

3.2.4 Αρµοδιότητες 

 

Η Υπηρεσία Α.Π.Ε. από την σύστασή της, ασκεί τις αρµοδιότητες 

του Τµήµατος Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας δηλαδή: 

-  µελετά και εισηγείται τη λήψη µέτρων και κινήτρων για την διάδοση 

της χρήσης των έργων Α.Π.Ε., καταρτίζει εθνικά προγράµµατα ανάπτυξης 
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των συστηµάτων αυτών των τεχνολογιών και συντονίζει τους φορείς που 

ασχολούνται µε την µελέτη, εφαρµογή και εκµετάλλευση των Α.Π.Ε., 

-  εγκρίνει την έκδοση αδειών για εγκατάσταση και λειτουργία 

µονάδων αξιοποίησης Α.Π.Ε. και τέλος 

-  συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία των διεθνών και 

εθνικών εξελίξεων στη χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και 

συµµετέχει σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς υποστηρίζοντας τις Ελληνικές θέσεις 

σε αυτούς. Σε αυτό το πλαίσιο, λειτουργεί ως Εθνικό Σηµείο Επαφής για τα 

ευρωπαϊκά προγράµµατα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (ΙΕΕ) και 

NER 300, το οποίο χρηµατοδοτεί καινοτόµα επιδεικτικά έργα Α.Π.Ε. και 

δέσµευσης άνθρακα µεγάλης κλίµακας. 

Η καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων για την αντιµετώπιση 

ερωτήσεων του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αποτελεί επίσης ένα από τα 

θέµατα που επεξεργάζονται τα Στελέχη της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Μετά την 

ψήφιση του ν.3851/2010 (Ιούνιος 2010) και µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2010, 

έχουν υποβληθεί λόγω αρµοδιότητας περισσότερες από 120 ερωτήσεις, 

αναφορές κλπ, (µε κυρίαρχα θέµατα τις επενδύσεις Φ/Β Σταθµών ιδιαίτερα 

όσες πρόκειται να υλοποιηθούν από επαγγελµατίες αγρότες, τον κορεσµό 

των Τοπικών ∆ικτύων κα.). Προκειµένου να αντληθούν στοιχεία για τις 

απαντήσεις προς τη Βουλή υπάρχει διαρκής συνεργασία µε φορείς όπως η 

ΡΑΕ η ∆ΕΗ Α.Ε. και ο ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. 

           Παράλληλα, η Υπηρεσία Α.Π.Ε. µετά την εφαρµογή του 

ν.3851/2010 (Ιούνιος 2010), αναλαµβάνει νέες αρµοδιότητες προκειµένου 

να εξυπηρετήσει κατά το δυνατό τους επενδυτές ενηµερώνοντας και 

πληροφορώντας τους για το θεσµικό, νοµοθετικό, φορολογικό και 

χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο των επενδύσεων σε έργα Α.Π.Ε. καθώς 

επίσης και για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των 

έργων αυτών και την ένταξή τους σε υφιστάµενα επενδυτικά προγράµµατα 

ή σχεδιασµούς. 
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           Επιπλέον µετά την έκδοση του σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος 

που αναφέρθηκε στην §3.1, πρόκειται να προσφέρει στους επενδυτές 

υπηρεσίες διαχείρισης των φακέλων τους κατόπιν δικής τους επιθυµίας, 

ώστε να διευκολυνθεί η αδειοδοτική ή όποια άλλη συναφής διαδικασία, που 

αφορά σε έργα Α.Π.Ε. 

Τέλος, η Υπηρεσία Α.Π.Ε. είναι υπεύθυνη για το συντονισµό και 

την συνεργασία όλων των Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ και των λοιπών 

Υπουργείων που εµπλέκονται στη νοµοθεσία υλοποίησης έργων Α.Π.Ε. 

(Πολεοδοµικές Υπηρεσίες, ∆ασαρχεία, Πολεοδοµίες, Αρχαιολογία, κλπ). 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη δροµολογηθεί οι ακόλουθες εργασίες 

«βάσης»: α. Σχεδιάστηκε η Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στην ενότητα 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ του ΥΠΕΚΑ (http://www.ypeka.gr), η οποία αποτελείται από 

τέσσερεις Ενότητες: Ενηµέρωση Επενδυτών, Θεσµικό Πλαίσιο, Μητρώα 

Αδειών – Πίνακες και Επικοινωνία. Οι επενδυτές έχουν την δυνατότητα να 

πληροφορούνται για κάθε εξέλιξη του τοµέα υλοποίησης έργων Α.Π.Ε. 

µέσω Εγκυκλίων, Υπουργικών Αποφάσεων ή άλλων σχετικών κειµένων και 

Πινάκων, καθώς επίσης να υποβάλλουν γραπτά ερωτήµατα για θέµατα που 

τους αφορούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. (e-

mail: autotelis.info@eka.ypeka.gr). 

Από τον Οκτώβριο 2010, τα Στελέχη της Υπηρεσίας Α.Π.Ε έχουν 

κληθεί να απαντήσουν σε περισσότερα από 180 ηλεκτρονικά ερωτήµατα, 

ενώ στόχο αποτελεί η αποστολή απαντήσεων σε διάστηµα κατά µέσο όρο, 

10 έως 15 ηµερών. Η έλλειψη όµως προς το παρόν, του αναγκαίου 

στελεχιακού δυναµικού οδηγεί συχνά στην αύξηση του διαστήµατος 

ανταπόκρισης. Αρκετά από τα ερωτήµατα αυτά, της τάξης του 5%, 

διαβιβάζονται σε λοιπές αρµόδιες ∆/νσεις του Υπουργείου ή άλλες Αρχές, 

λόγω αρµοδιότητας. 

Η απάντηση των ερωτηµάτων που υποβάλλονται προς την 

Υπηρεσία Α.Π.Ε. τηλεφωνικά, γραπτά ή µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, αποτελεί ένα από τα πιο βασικά αντικείµενα ενασχόλησης 
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του προσωπικού αυτής σε σχέση µε την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο 

ρυθµός δε των εισερχόµενων ερωτηµάτων αυξάνει διαρκώς καθώς αυξάνει 

η αναγνωρισιµότητα της Υπηρεσίας Α.Π.Ε., µε το πέρασµα του χρόνου. 

Τα ερωτήµατα οµαδοποιούνται ανά θέµα και αναµένεται σύντοµα η 

ανάρτηση των σηµαντικότερων από αυτά σε ειδική ενότητα της 

Ιστοσελίδας µε την µορφή συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων (Frequently 

Answered Questions, FAQ́s). 

β. Προκειµένου να ικανοποιηθεί η υποχρέωση τήρησης Μητρώου 

Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας Σταθµών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ η οποία απορρέει από το άρθρο 8 του ν. 3468/2006 , 

όπως αντικαταστάθηκε από την §2 του άρθρου 3 του ν. 3851/2010, 

εκδόθηκε η Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.24840 (ΦΕΚ 1900/Β’/03.12.2010) µε την 

οποία καθορίσθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία που θα καταχωρούνται σε 

αυτό. Ειδικότερα θεσπίσθηκε η δηµιουργία του Μητρώου Σταθµών (Μ.Σ.) 

και η δηµιουργία του Μητρώου Πληροφοριών Λειτουργούντων Σταθµών 

(Μ.Π.Λ.Σ.). 

Ήδη κατά προτεραιότητα, αναπτύσσεται το Μητρώο Σταθµών στο 

οποίο έχουν συµπεριληφθεί οι σταθµοί µε άδεια παραγωγής, εγκατάστασης 

και λειτουργίας καθώς και σταθµοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση 

λήψης άδειας παραγωγής (η πλειοψηφία των στοιχείων προέρχεται από την 

ΡΑΕ και αφορούν κυρίως σε σταθµούς παραγωγής έως την εφαρµογή του 

ν.3851/2010). 

Η έως σήµερα προσπάθεια δηµιουργίας και η οργάνωσης του 

Μητρώου Σταθµών υλοποιείται από το ΚΑ.Π.Ε. και βρίσκεται σε 

δοκιµαστική λειτουργία. Εκτιµάται ότι η παραγωγή του Μοναδικού 

Αριθµού Σταθµού (Μ.Α.Σ.), για κάθε καταγεγραµµένο έως σήµερα σταθµό, 

θα είναι άµεσα διαθέσιµη αφού αποφασισθεί η οριστική µορφή του. 

γ. Επίσης σχεδιάζεται το Οργανόγραµµα της Υπηρεσίας το οποίο θα 

αποτελέσει το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου 2011, την πρόταση για 

την έκδοση του σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος οργάνωσης, 
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διάρθρωσης και στελέχωσης της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. (άρθρο 29, §3, 

ν.3889/2010). 

δ. Τέλος, στον προγραµµατισµό εργασιών της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. 

και µετά την οριστικοποίηση του Κανονιστικού πλαισίου, 

συµπεριλαµβάνεται η κατάρτιση και έκδοση Οδηγού Ενηµέρωσης 

Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. 

 

3.3. Συνεργαζόµενοι µε την Υπηρεσία Α.Π.Ε. Φορείς, λοιπές Υπηρεσίες 

ΠΕΚΑ και Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων. 

 

       Από τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στις διατάξεις του 

ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85) όπως ισχύει για την Υπηρεσία Α.Π.Ε., είναι 

εµφανής η έντονη εξωστρέφεια της Υπηρεσίας και η εµπλοκή της σε 

διαµόρφωση πολιτικών για την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε. Αυτό µεταφράζεται 

σε πλήθος και εύρος συνεργιών µεταξύ της Υπηρεσίας, των άµεσα 

εµπλεκόµενων φορέων (ΡΑΕ, ∆ΕΗ ΑΕ, ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ) αλλά και των 

Υπηρεσιών που πλέον εντάσσονται στο ευρύ ενοποιηµένο σχήµα που 

δηµιουργήθηκε µε την ένταξη Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου 

Ανάπτυξης και του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων σε εκείνες που κάλυπτε το πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, νυν ΥΠΕΚΑ, καθώς και των 

Υπηρεσιών που εξακολουθούν να εµπίπτουν σε άλλα Υπουργεία, όπως τα 

Υπουργεία Οικονοµικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Επίσης, άµεση και ουσιαστική είναι η συνεργασία της Υπηρεσίας 

Α.Π.Ε. µε τις Υπηρεσίες Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, για την υλοποίηση 

των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. (έκδοση Αδειών 

εγκατάστασης λειτουργίας και αποστολή σχετικών στοιχείων). 

Τέλος, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της η Υπηρεσία Α.Π.Ε., 

συντάσσει εκθέσεις απόψεων και παρέχει στοιχεία για την αντίκρουση 
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ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας αιτήσεων ακύρωσης ή και 

αναστολής πράξεων, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την ίδια ή τις λοιπές 

εµπλεκόµενες Υπηρεσίες στην διαδικασία αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε. 

 

Πίνακας 3.2: Συνεργαζόµενοι Φορείς µε Υπηρεσία ΑΠΕ – αντικείµενα συνεργασίας.  

(πηγή ΥΠΕΚΑ). 

 

   

Α/Α 

                                      

Φορείς, Υπηρεσίες, κα. 

                                                

Αντικείµενο συνεργασίας 

 

Νοµοθετικό 

πλαίσιο 

1  
ΡΑΕ 

Έλεγχος νοµιµότητας αποφάσεων 
αδειών παραγωγής που 

αποκεντρώθηκαν προς αυτήν. 

- άρθρο 2, §2, 
εδάφιο 2, 
ν.3851/2010 

2                                     
 
 

ΚΑΠΕ και την ΡΑΕ 

 
∆ηµιουργία, οργάνωση και άντληση 

στοιχείων προκειµένου να 
καταρτιστεί το Μητρώο αδειών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

- άρθρο 2, §2, 
εδάφιο 2, 
ν.3851/2010 
- Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/ 
οικ. 24840 (ΦΕΚ 
1900Β) 

3                                      
 
 
 
∆ιαχειριστή (∆ΕΣΜΗΕ, 
∆ΕΗ) 

• Σύνδεση σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ οι 
οποίοι εξαιρούνται από την 
υποχρέωση λήψης άδειας 
παραγωγής, σε βάση 
ηµερολογιακού διµήνου 
• Εντοπισµός πιθανού κορεσµού 
δικτύου 

• ∆ιαδικασία κατάπτωσης 
εγγυήσεων σε περίπτωση µη 
υλοποίησης της σύνδεσης εντός 
της καθορισθείσας προθεσµίας 

- άρθρο 2, §12 
εδάφιο 2, 
ν.3851/2010 
- άρθρο 2, §12, 
εδάφιο 3, 
ν.3851/2010 
- άρθρο 3, §2, 
εδάφιο 15, 
ν.3851/2010 
- Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ. 
24839 (ΦΕΚ 1901 
Β) 

4                                     
Υπηρεσίες 

Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης. 

 
Έκδοση αδειών εγκατάστασης και 
λειτουργίας σταθµών Α.Π.Ε. 

- άρθρο 3, §2, 
εδάφια 2, 11, 
ν.3851/2010 

5                                            
ΡΑΕ και τους αρµόδιους 

∆ιαχειριστές 

Καθορισµός µεθοδολογίας 
υπολογισµού των περικοπών 

ενέργειας 

- άρθρο 5, §4, 
ν.3851/2010 

6                                   
Υπουργείο Οικονοµικών, 

ΡΑΕ 

Κατάρτιση Ειδικού Προγράµµατος 
ανάπτυξης Φ/Β Συστηµάτων σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε 
στέγες και προσόψεις κτιρίων 

- άρθρο 5, §8, 
ν.3851/2010 
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7                                    
Υπουργεία: Οικονοµικών, 

Περιφερειακής 
Ανάπτυξης& 

Ανταγωνιστικότητας, 
Θαλασσίων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας, 
Εξωτερικών, Εθνικής 
Άµυνας, Πολιτισµού & 

Τουρισµού 

 
Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ), προετοιµασία ανοιχτών 
δηµόσιων διαγωνισµών για την 
κατασκευή θαλάσσιων αιολικών 

πάρκων 

- άρθρο 6, §3, 
ν.3851/2010 

8                                   
Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων 

Υλοποίηση προγράµµατος 
εγκατάστασης σταθµών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
από επαγγελµατίες αγρότες 

- άρθρο 9, §7, 
ν.3851/2010 

9                                        
ΡΑΕ και όλες τις 
Υπηρεσίες 

και τους φορείς του 
∆ηµοσίου 

 
Συλλογή στοιχείων και πληροφορίες 
σχετικά µε τη λειτουργία των ΑΠΕ 

- άρθρο 11, §11, 
ν.3851/2010 

10                                   
Υπουργείο Οικονοµικών 

Παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης 
αιγιαλού, παραλίας συνεχόµενου ή 
παρακείµενου θαλάσσιου χώρου 

και πυθµένα για εκτέλεση εργασιών 
εγκατάστασης σταθµών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. στο χερσαίο τµήµα της 
χώρας, σε νησιά ή βραχονησίδες 

- άρθρο 14, §2, 
ν.3851/2010 

 

 

Πίνακας 3.3: Αιτήσεις ακύρωσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας, ανά 

κατηγορία τεχνολογίας και όσες αφορούν στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού       

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για έργα ΑΠΕ.  (πηγή ΥΠΕΚΑ). 

 

 
ΕΙ∆ΟΣ 

Πλήθος 
αιτήσεων 
ακύρωσης 

 
Άδεια 

παραγωγής 

 
Άδεια 

εγκατάστασης 

 
ΕΠΟ 

 
∆ΑΣΙΚΑ 

 
ΑΛΛΟ 

Έγκριση 
Ειδικού 
Πλαισίου 

Χωροταξικού 
Σχεδιασµού 

& 
αειφόρου 
ανάπτυξης 
για τις Α.Π.Ε 

17     17 

Αιολικά 30 22 6 9 4  
ΜΥΗΣ 7 2 1 3 2  
ΥΗΣ 2     2 
Φ/Β 2  1 2   
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Σύνολο 
αιτήσεων ανά 
περίπτωση 

 22 8 14 6 2 

Σύνολο 
αιτήσεων 

58      

 

 

Πίνακας 3.4: Περιφερειακή κατανοµή των αιτήσεων ακύρωσης που αφορούν σε 

µεµονωµένα έργα. (πηγή ΥΠΕΚΑ). 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 

ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

 

2 

 

Θεσσαλίας 

 

5 

 

Ιονίων Νήσων 

 

3 

 

Στερεάς Ελλάδας 

 

23 

 

Πελοπόννησος 

 

3 

 

Νοτίου Αιγαίου 

 

4 

 

Κρήτης 

 

1 

 

Σύνολο 

 

41 
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Κεφάλαιο 4. Υλοποίηση επενδύσεων 

 

4.1. Σχεδιασµός, Αποτύπωση εξέλιξης, ∆υσκολίες εφαρµογής διατάξεων 

νόµου 

 

4.1.1. Σχεδιασµός 

 

            Η επιδιωκόµενη κινητοποίηση επενδύσεων Α.Π.Ε. µετά την ψήφιση 

του ν.3851/2010, θα µπορούσε να ταξινοµηθεί και κατανεµηθεί σε τρείς 

χρονικές περιόδους: 

 

Ορίζοντας διετίας - βραχυπρόθεσµος σχεδιασµός - αναµενόµενα 

αποτελέσµατα 

Αναµένεται προσέλκυση επενδύσεων κυρίως εγκατάστασης 

Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων και αξιοποίησης Βιοµάζας για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Με θεσµικές παρεµβάσεις όπως, 

-   διευκόλυνση αδειοδοτικής διαδικασίας, 

- προτεραιότητα σε συγκεκριµένες κατηγορίες έργων για ορισµένη 

µεταβατική περίοδο, 

- ολοκλήρωση κανονιστικού πλαισίου για τα Φωτοβολταϊκά 

Συστήµατα, που πραγµατοποιήθηκαν, ήδη καταγράφεται κατά το πρώτο 

6µηνο σηµαντική αύξηση στα αιτήµατα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών 

Συστηµάτων, στις συµβάσεις αγοραπωλησίας που υπογράφουν οι αρµόδιοι 

∆ιαχειριστές (∆ΕΣΜΗΕ, ∆ΕΗ) και τέλος στην εγκατεστηµένη ισχύ. 

Η πληθώρα των νέων αιτηµάτων καθώς και ο τρόπος διαχείρισης 

των προγενέστερων της ψήφισης του ν.3851/2010 οδήγησε στην ανάγκη 

έκδοσης από την πολιτική ηγεσία του Π.Ε.Κ.Α σε συνεργασία µε τους 

∆ιαχειριστές σχετικού εγγράφου «∆ιευκρινίσεων επί της σειράς 

αξιολόγησης των αιτηµάτων».  
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Ορίζοντας πενταετίας - µεσοπρόθεσµος σχεδιασµός - αναµενόµενα 

αποτελέσµατα 

Η υλοποίηση µεγάλης ισχύος έργων αναµένεται να χαρακτηρίσει το 

διάστηµα αυτό καθώς, 

- η ενσωµάτωση της Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και 

Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 

(Ε.Π.Ο.).για την έκδοση της Άδειας Παραγωγής από την ΡΑΕ και εποµένως 

η δραστική µείωση του χρόνου έκδοσής της, 

- η επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την έκδοση Αδειών 

Εγκατάστασης έργων Α.Π.Ε. µε την παραλληλοποίηση των 

προαπαιτούµενων βηµάτων. 

- η δυνατότητα έκδοσης προσφορών σύνδεσης για έργα που αφορούν 

ηλεκτρικό χώρο που προβλέπεται να δηµιουργηθεί στην επίσηµη Μελέτη 

Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς (Μ.Α.Σ.Μ) και τέλος 

- η εκπόνηση από το ∆ΕΣΜΗΕ, εντός εξαµήνου από την ψήφιση του 

νόµου, του Στρατηγικού Σχεδιασµού ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, ο οποίος 

και εντάσσεται στη Μ.Α.Σ.Μ, έχουν άµεση σχέση µε τις διαδικασίες 

υλοποίησής τους που είναι περισσότερο σύνθετες. 

 

Ορίζοντας δεκαετίας - µακροπρόθεσµος σχεδιασµός - αναµενόµενα 

αποτελέσµατα 

Τέλος, 

- ο προγραµµατισµός υλοποίησης των έργων του Συστήµατος 

Μεταφοράς, αναγκαία για την σύνδεση και απορρόφηση της ισχύος των 

Α.Π.Ε. που προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις Α.Π.Ε., 

- ο προγραµµατισµός της επέκτασης των ∆ιασυνδέσεων όλων των 

νησιών του Αιγαίου στο Ηπειρωτικό Σύστηµα, για την πλήρη αξιοποίηση 

του πλούσιου αιολικού τους δυναµικού και την αποκλειστική 

ηλεκτροδότηση από Α.Π.Ε., χωρίς τη χρήση πετρελαίου, 
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- η δροµολόγηση των διαδικασιών για τη χωροθέτηση εγκατάστασης 

Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

εντός του εθνικού θαλάσσιου χώρου, αλλά και 

-        η ολοκλήρωση εντός του 2011 των αναγκαίων Στρατηγικών Μελετών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) και η προκήρυξη των πρώτων 

ανοιχτών δηµόσιων διαγωνισµών στο τέλος του 2012 µε χρονικό ορίζοντα 

εγκατάστασης και λειτουργίας των πρώτων Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων 

το 2015, αναµένεται να έχουν σηµαντικό µακροπρόθεσµο αντίκτυπο στην 

προώθηση επενδύσεων Α.Π.Ε. 

Τέλος, σηµαντική παρέµβαση οριζόντιου χαρακτήρα, που στοχεύει 

στη µεγιστοποίηση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή της 

Ελλάδας είναι η σύσταση της Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ για την 

Εξυπηρέτηση των Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε., ο ρόλος της οποίας 

αναλύθηκε εκτενώς στο Κεφάλαιο 3. 

 

4.1.2. Αποτύπωση Αδειοδοτικής εξέλιξης των έργων Α.Π.Ε. 

 

Αναρτάται ήδη από τον Οκτώβριο 2010 στην Ιστοσελίδα της 

Υπηρεσίας Α.Π.Ε., µε στόχο την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για την 

αδειοδοτική εξέλιξη των έργων Α.Π.Ε. ανά τεχνολογία και µε εξειδίκευση 

για τα Φωτοβολταϊκά συστήµατα. 

Η ανάγνωση του Πίνακα (του οποίου τα στοιχεία ανανεώνονται κάθε 

τρίµηνο), παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 

Συνολική ισχύς από Α.Π.Ε. 

Η συνολική ισχύς από σταθµούς Α.Π.Ε. στη χώρα µας αυξήθηκε 

κατά 290 MW µέσα στο 2010 αθροίζοντας συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 

1736 MW έναντι των 1446 MW του τέλους του 2009. 

Πρωταθλητές στην ανάπτυξη νέας ισχύος ήταν τη χρονιά αυτή τα 

φωτοβολταϊκά τα οποία σχεδόν τετραπλασίασαν τη διείσδυση τους στο 
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ενεργειακό µας σύστηµα ξεκινώντας από 53 MW στο τέλος του 2009 στο 

καταλήγοντας στα 198 MW στο τέλος του 2010. 

Η νέα αιολική ισχύς που προστέθηκε το 2010 ανέρχεται στα 131 

MW οδηγώντας σε σύνολο 1298 MW ενώ µικρή αλλά σηµαντική είναι και 

η αύξηση των µικρών υδροηλεκτρικών από 182,6 MW στο τέλος του 2009 

στα 196,3 στο τέλος του 2010. 

 

Άδειες εγκατάστασης, Συµβάσεις αγοραπωλησίας 

Στο επίπεδο της αδειοδοτικής διαδικασίας σηµαντική είναι η αύξηση 

της ισχύος των αδειών εγκατάστασης από τα 1360 MW του τέλους του 

2009 στα 1670 MW στο τέλος του 2010 καθώς και των συµβάσεων 

αγοραπωλησίας από τα 301 MW στα 886 MW αντίστοιχα. 

Τα δύο αυτά µεγέθη είναι χαρακτηριστικά της νέας ισχύος Α.Π.Ε. 

που αναµένεται να προστεθεί στο ηλεκτρικό µας σύστηµα το 2011 και το 

2012. Οι εκτιµήσεις του ΥΠΕΚΑ για την ισχύ Α.Π.Ε. που θα εγκατασταθεί 

εντός του 2011 είναι για τουλάχιστον 300 MW από Αιολικά Πάρκα και 200 

MW από Φωτοβολταϊκούς Σταθµούς, εκτιµήσεις που στο τέλος του έτους 

µπορεί να αποδειχθούν συντηρητικές. 

 

Άδειες παραγωγής 

Σηµαντικό είναι και το πλήθος νέων αδειών παραγωγής που 

εκδόθηκαν από τη ΡΑΕ µέσα του 2010 ανεβάζοντας την αδειοδοτηµένη 

ισχύ από τα 8.360 MW του τέλους του 2009 στα 18.819 MW στο τέλος του 

2010. Οι νέες άδειες παραγωγής αφορούν κυρίως σε Αιολικές 

εγκαταστάσεις και δευτερευόντως σε Φωτοβολταϊκούς και Μικρο 

Υδροηλεκτρικούς σταθµούς. 
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4.1.3. ∆υσκολίες εφαρµογής και προτάσεις βελτίωσης του 

θεσµικού πλαισίου 

 

Αναλύονται στη συνέχεια, οι χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις 

αδυναµίας εφαρµογής των διατάξεων του.3851/2010 που εντοπίστηκαν ήδη 

κατά την πρώτη περίοδο 

εφαρµογής του νόµου: 

-  Οι διαδικασίες που απαιτούνται µέχρι να ολοκληρωθεί η διοικητική 

µεταρρύθµιση της χώρας και να αποσαφηνιστούν οι διοικητικές πρακτικές 

και οι αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τον ν.3852/2010 περί της «Νέας 

Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης», προκαλούν σηµαντικές καθυστερήσεις και στην 

αδειοδότηση έργων Α.Π.Ε.. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι εξακολουθεί να παραµένει ασαφές το κατά 

πόσο οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων Α.Π.Ε. εκδίδονται 

από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας ή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

-  Οι διατάξεις του νέου νόµου προσδιορίζουν µε σαφήνεια τους 

κανόνες χωροθέτησης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. µε ρητό και 

αποκλειστικό γνώµονα το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και 

Αειφόρου ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. (Ε.Π.Χ.Σ.& Α.Α.-Α.Π.Ε.). Ωστόσο, 

εξακολουθούν να υπάρχουν υποκείµενα σχέδια χρήσεων γης ή αποφάσεις 

προστασίας και διαχείρισης περιοχών που δεν εναρµονίζονται µε το 

Ε.Π.Χ.Σ.& Α.Α.-Α.Π.Ε., όπως για παράδειγµα η περίπτωση του 

Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα (αναµένεται η τροποποίηση της σχετικής 

ΚΥΑ). 

-  Προβλήµατα προκύπτουν και λόγω της ασυµβατότητας µεταξύ της 

αρχαιολογικής νοµοθεσίας και του Ε.Π.Χ.Σ.& Α.Α.-Α.Π.Ε.. Με την 

Υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 του ν.3851/2010 

(που τροποποίησε την παρ. 3 του αρ. 10 του ν.3028/2002) δίνεται η 

δυνατότητα οριστικής σύµπλευσης των δύο αλληλοπροστατευόµενων 
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πεδίων (η προστασία του περιβάλλοντος ευνοεί αν µη τι άλλο την 

συντήρηση των αρχαιοτήτων), αλλά κυρίως την αποσαφήνιση των κανόνων 

χωροθέτησης, που δεν µπορεί να εξακολουθούν να παλινδροµούν µεταξύ 

ενός Εθνικού Πλαισίου Χωροταξίας που εγκρίθηκε µετά από Στρατηγική 

Μελέτη και του αρχαιολογικού νόµου 3028/2003. Η έκδοση της απόφασης 

αυτής η οποία θα παραπέµπει στους κανόνες του Ειδικού Χωροταξικού 

είναι σε εκκρεµότητα. 

-  Ο νέος νόµος θέλησε να επιταχύνει την υλοποίηση των έργων 

βελτιώνοντας τον ήδη υπάρχοντα µηχανισµό της παρ. 4 του άρθρου 3 του 

ν.3468/2006, βάσει του οποίου δινόταν προθεσµία έως και είκοσι τεσσάρων 

µηνών για την έκδοση u940 άδειας εγκατάστασης µετά την χορήγηση της 

άδειας παραγωγής και εφόσον δεν συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας που 

καθιστούσαν αδύνατη την εµπρόθεσµη έκδοση της πρώτης. Ο ν.3851/2010 

αφενός τροποποίησε αυτό το διάστηµα σε συνολικά τριάντα έξι µήνες, 

αφετέρου, θέλοντας να περιορίσει την ολιγωρία των αδειούχων προέβλεψε 

µε το άρθρο 2 παρ. 4 την αυτοδίκαιη παύση της Άδειας Παραγωγής 

εισάγοντας παράλληλα και την υποχρέωση διαπιστωτικής πράξης από τη 

ΡΑΕ. Η διάταξη συµπληρώνεται µε τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 15 

παρ. 1, χωρίς όµως να αποσαφηνίζεται επαρκώς το νέο καθεστώς, γεγονός 

που θέτει σε σηµαντικό κίνδυνο πλήθος έργων που είναι υπό ανάπτυξη αν η 

ΡΑΕ δεν κατορθώσει να ανταποκριθεί στην στενή αποκλειστική προθεσµία 

που της έχει ορίσει ο νόµος. Το θέµα θα πρέπει να αντιµετωπιστεί σε 

συνεργασία µε την ΡΑΕ και ενδεχοµένως µε νοµοθετική ρύθµιση. 

-  Ο  ν.3851/2010, άρθρο 4 τροποποίησε το άρθρο 11 του ν.3468/2006 

εισάγοντας σηµαντικές καινοτοµίες στο θέµα της σύνδεσης σταθµών 

Α.Π.Ε. στο σύστηµα, µε στόχο την επιλογή από τον Παραγωγό των 

βέλτιστων τεχνικά και περιβαλλοντικά λύσεων και την άρση πολλών 

υφιστάµενων -µέχρι την έκδοσή του- διοικητικών ή άλλων εµποδίων. Σε 

εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την αποσαφήνιση των µεθόδων που θα 

διασφαλίζουν την ισότιµη πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο µε την ολοκλήρωση 
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της ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, που έχει ανατεθεί στην 

Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την ∆1/Α/16894/20.8.2010 Υπουργική 

Απόφαση. 

-  Στον ν.3851/2010 δεν αναφέρεται ρητά η διαδικασία τροποποίησης 

έργων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση για έκδοση άδειας 

παραγωγής, 

εγκατάστασης και λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 4 του ν.3468/2006, όπως τροποποιείται µε την παρ. 12 του άρθρου 

2 του ν.3851/2010. Για τα έργα αυτά είναι προφανές ότι δεν απαιτείται η 

υποβολή αίτησης και η έκδοση απόφασης τροποποίησης, αλλά αρκεί 

γραπτή ενηµέρωση του αρµόδιου ∆ιαχειριστή, ακριβώς όπως ισχύει και για 

τα έργα που υπάγονται στο άρθρο 15 παρ. 2 του νόµου για τα οποία έχει 

ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης. Προς αποσαφήνιση 

του ανωτέρω θέµατος στο ευρύ κοινό είναι σκόπιµο να εκδοθεί σχετική  

ανακοίνωση της Υπηρεσίας.  

-  Τέλος, απαιτείται διαρκής παρακολούθηση και έγκυρη και 

αξιόπιστη αποτίµηση της πραγµατικής επίπτωσης στα τιµολόγια λιανικής 

της ∆.Ε.Η. ή των άλλων προµηθευτών από την διείσδυση των Α.Π.Ε.. Το 

θέµα είναι ιδιαίτερα κρίσιµο τόσο για τη διαφάνεια του κόστους 

ηλεκτροπαραγωγής και την έγκυρη ενηµέρωση των καταναλωτών για αυτό 

όσο και για την κοινωνική αποδοχή των Α.Π.Ε.. 

           Με το τελευταίο θέµα της κοινωνικής αποδοχής, σχετίζεται η, κατά 

την παράγραφο Α.3.i του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει µετά 

την αναρίθµηση και αντικατάστασή της από το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 

3851/2010, απόδοση στους οικιακούς καταναλωτές µέρους του ειδικού 

τέλους που παρακρατείται από τους παραγωγούς Α.Π.Ε.. Το ζήτηµα 

αντιµετωπίζεται σε συνεργασία µε τους ∆ιαχειριστές και τη ΡΑΕ και 

σύντοµα η πρόνοια του νόµου θα τεθεί σε εφαρµογή. 

Συµπερασµατικά, αναφέρεται ότι η αλλαγή των διαδικασιών 

έκδοσης των απαραίτητων αδειών και αξιολόγησης των αιτηµάτων καθώς 
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και του απαραίτητου αναγκαίου χρόνου για την προσαρµογή των αρµόδιων 

Υπηρεσιών στις νέες τους αρµοδιότητες µετά την ψήφιση του ν.3851/2010, 

όπως ήταν αναµενόµενο, προκαλεί καθυστερήσεις στην εφαρµογή των 

διατάξεών του. Σε κάθε περίπτωση, εκτιµάται ότι σταδιακά οι 

καθυστερήσεις θα µειωθούν και στο τέλος του α΄ εξαµήνου του 2011, θα 

αρχίσει η απρόσκοπτη εφαρµογή του νόµου και η έντονη δραστηριοποίηση 

για νέα έργα Α.Π.Ε. και νέες αδειοδοτήσεις που θα οδηγήσουν, 

µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, σε νέες επενδύσεις. Το γεγονός αυτό 

θα συµβάλει σηµαντικά στην επιτυχίας της προσπάθειας της χώρας να 

ικανοποιήσει τους φιλόδοξους στόχους της για 20% διείσδυση των Α.Π.Ε. 

στο ενεργειακό σύστηµα µέχρι το 2020, προς όφελος της κοινωνίας και της 

εθνικής οικονοµίας. 

 

4.2. Παρακολούθηση υλοποίησης έργων ανά τεχνολογία 
Ηλεκτροπαραγωγής 
 
4.2.1. Αιολική ενέργεια 
 
4.2.1.1. Χερσαία Αιολικά Πάρκα 

 

           Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 19598/1-10-2010 (ΦΕΚ Β 

1630/11-10-2010), για την επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος 

µέχρι το 2020 µεταξύ των διάφορων τεχνολογιών Α.Π.Ε, καθορίζεται η 

επιδιωκόµενη εγκατεστηµένη ισχύς από Αιολικά έργα µε πρώτη περίοδο 

κατανοµής το 2014 τα 4.000 ΜW και µε χρονικό ορίζοντα το έτος 2020 τα 

7.500 MW. 

           Ειδικά για τα αιολικά έργα, ο νόµος προέβλεψε µια σειρά ειδικών για 

αυτά διατάξεων, πέραν των διατάξεων γενικής εφαρµογής. Η εφαρµογή των 

ειδικών αυτών διατάξεων προϋποθέτει την έκδοση σειράς υπουργικών 

αποφάσεων, εγκυκλίων ή κανονισµών που θα τις εξειδικεύουν και οι οποίες 

αφορούν κυρίως: 
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 Θέµατα τιµολόγησης και αποζηµίωσης της παραγόµενης ενέργειας και 

ειδικότερα: 

-  την πιθανή προσαύξηση της τιµής της παραγόµενης ενέργειας από 

χερσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας που εγκαθίστανται σε θέσεις 

χαµηλού αιολικού δυναµικού, εντός Περιοχών Αιολικής Καταλληλότητας 

(ΠΑΚ) όπως καθορίστηκαν µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε., µε σκοπό να καταστούν βιώσιµες 

επενδύσεις που είναι οικονοµικά πιο ανταγωνιστικές σε σχέση µε άλλα 

αιολικά έργα ή έργα άλλων τεχνολογιών Α.Π.Ε. και µπορεί να υλοποιηθούν 

άµεσα σε περιοχές όπου κατά κανόνα δεν υφίσταται υπερσυγκέντρωση 

επενδυτικού ενδιαφέροντος, 

-       την τιµολόγηση εγκαταστάσεων σε νησιά ή βραχονησίδες που 

συνδέονται µε το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα µέσω νέου υποθαλασσίου 

έργου σύνδεσης (η συγκεκριµένη διάταξη αφορά όλες τις Α.Π.Ε. αλλά 

αναµένεται να αξιοποιηθεί µόνο από αιολικές εγκαταστάσεις), 

-    την αποζηµίωση για την µερική αντιστάθµιση των αυξηµένων 

περικοπών που είναι δυνατό να υποστούν οι αιολικές εγκαταστάσεις σε 

συνθήκες µεγάλης διείσδυσης, εξαιτίας του µη ευέλικτου συµβατικού 

συστήµατος 

ηλεκτροπαραγωγής ή γενικά της έλλειψης των υποδοµών που είναι 

αναγκαίες για την υποστήριξη της µεγάλης αιολικής διείσδυσης. 

 Θέµατα µικρών ανεµογεννητριών και ειδικότερα: 

-  τους όρους εγκατάστασης για την εγκατάσταση µικρών 

ανεµογεννητριών σε κτήρια, 

-  τους όρους εγκατάστασης των συστηµάτων και τη διευθέτηση 

προβληµάτων που προκύπτουν από την χωρική τοποθέτηση 

ανεµογεννητριών (π.χ. τοποθέτηση σε οικισµούς εντός σχεδίου ή σε 

περιοχές εκτός σχεδίου, σε διασυνδεδεµένα & µη διασυνδεδεµένα νησιά 

κλπ.), 
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-  τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη σύνδεση 

των µικρών ανεµογεννητριών µε το ∆ίκτυο. 

Τα πεδία συνεργασίας των εµπλεκόµενων Φορέων (Υπηρεσία 

Α.Π.Ε., ∆ιευθύνσεις Οικοδοµικού Σχεδιασµού, ∆ιευθύνσεις Πολεοδοµίας, 

∆ΕΗ Α.Ε, κλπ). 

Έως το τέλος του 2010 υποβλήθηκαν 2.681 αιτήσεις για χορήγηση 

άδειας παραγωγής για Πάρκα συνολικής ισχύος 61.791 MW, ενώ 

εκδόθηκαν 818 άδειες παραγωγής συνολικής ισχύος 15328 MW. 

Αναλυτικότερα τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Επίσης, καταγράφονται συνοπτικά οι τροποποιήσεις στην αδειοδοτική 

διαδικασία που επέφερε ο ν. 3851/2010 για την εγκατάσταση Αιολικών 

Πάρκων. 

 

Πίνακας 4.1: Τροποποιήσεις στην αδειοδοτική διαδικασία για την εγκατάσταση Αιολικών 

Πάρκων, σύµφωνα µε τον ν. 3851/2010.  (πηγή Ι.ΓΜ.Ε) 

 
Α/Α ∆ιαδικασία ∆ιάταξη 

 

 

1 

- Υποχρέωση έκδοσης 

αδειών παραγωγής, 

εγκατάστασης και 

λειτουργίας. 

 

Οι εγκαταστάσεις ανεµογεννητριών (Α/Γ) συνολικής 

ισχύος έως και 100 KW απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση, άρθρο 2, § 12, εδάφιο 1δ, ν.3851/2010. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

- Έκδοση Απόφασης Ε.Π.Ο. 

 

Οι µικρές Α/Γ µε εγκατεστηµένη ισχύ µικρότερη ή 

ίση των 20 KW, όταν εγκαθίστανται σε γήπεδα, 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση. Απαιτείται η 

χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από Ε.Π.Ο. , άρθρο 

3, § 13, ν.3851/2010. 
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3 

- Υποχρέωση Απόφασης 

Ε.Π.Ο. και από την έκδοση 

Βεβαίωσης Απαλλαγής από 

Ε.Π.Ο. 

 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση οι Α/Γ που 

εγκαθίστανται σε κτίρια ή εντός οργανωµένων 

βιοµηχανικών υποδοχέων, ανεξαρτήτως ισχύος, 

άρθρο 3, § 13, ν.3851/2010. 

 

 

 

 

 

 

   4 

 

 

 

 

 

- Υποχρεωτική η διαδικασία 

έκδοσης Απόφασης Ε.Π.Ο. 

 

 

Οι Α/Γ µε εγκατεστηµένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 

20 KW και εγκαθίστανται σε γήπεδα περιοχών 

δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτιες ζώνες που 

απέχουν λιγότερο από 100m από την οριογραµµή του 

αιγιαλού ή σε γήπεδα που απέχουν λιγότερο από 

150m από γήπεδο άλλου αιολικού σταθµού για τον 

οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση 

Ε.Π.Ο. ή προσφορά σύνδεσης και η συνολική ισχύς 

όλων των Α/Γ είναι µεγαλύτερη των 20 KW, άρθρο 

3, § 13,εδάφια α και β, ν.3851/2010. 

 

 

 

4.2.1.2. Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα 

 

Με την προσθήκη του άρθρου 6Α στον ν.3851/2010 ρυθµίζονται 

συνολικά τα θέµατα χωροθέτησης, αδειοδότησης και εκµετάλλευσης της 

εγκατάστασης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων, ενώ δίνεται έµφαση στη 

προστασία του θαλάσσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και των 

εν γένει οικοσυστηµάτων του, την εθνική ασφάλεια και την κατά 

προτεραιότητα ενεργειακή εξασφάλιση των νησιών και την ασφάλεια των 

θαλάσσιων µεταφορών. 

Ήδη ολοκληρώθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος & 

Κλιµατικής Αλλαγής η ∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Χωροθέτησης των 

Θαλασσίων Αιολικών Πάρκων µε χρονικό ορίζοντα ανάπτυξης τη περίοδο 

2012–2017. Έχουν αναλυθεί τα κριτήρια επιλογής που εφαρµόστηκαν ώστε 
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να καθοριστεί η ακριβής θέση των Αιολικών Πάρκων, η θαλάσσια έκταση 

που καταλαµβάνουν και η µέγιστη εγκατεστηµένη ισχύς τους. 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του ν. 3851/2010, επιδιώκεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 

2011. Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. έχει αναλάβει 

να συντάξει την Σ.Μ.Π.Ε. µε χρηµατοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α 

(Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΠΠΕΡΑΑ). Οι πρώτοι διαγωνισµοί θα έχουν 

ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους 2012. 

 

4.2.2. Ηλιακή ενέργεια 

 

4.2.2.1. Φ/Β Σταθµοί 

 

Η σηµαντική αύξηση του ορίου εγκατεστηµένης ισχύος Φ/Β 

Σταθµών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση για έκδοση άδειας 

παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας (1 MW), που εισήγαγε ο 

ν.3851/2010, αύξησε κατακόρυφα το ενδιαφέρον των επενδυτών. 

Έως το τέλος του 2010 υποβλήθηκαν 1.688 αιτήσεις για χορήγηση 

άδειας παραγωγής συνολικής ισχύος 4.255 MW, ενώ εκδόθηκαν 759 άδειες 

παραγωγής συνολικής ισχύος 1.739 MW. 

Επίσης οι αιτήσεις για έργα τα οποία εξαιρούνται από την 

υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής που υποβλήθηκαν στη ∆ΕΗ Α.Ε. 

για Όρους Σύνδεσης, ξεπερνούν τις 30.000 µε αντίστοιχη ισχύ 5.182 MW. 

Η πληθώρα των αιτηµάτων που κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν οι 

∆ιαχειριστές προκάλεσε σχετικές καθυστερήσεις στην αξιολόγησή τους, 

ενώ παράλληλα χρειάστηκε η έκδοση και σχετικής εγκυκλίου αναφορικά µε 

την προτεραιότητα εξέτασης αιτηµάτων για τη χορήγηση προσφορών 

σύνδεσης από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου. 

Η τροποποίηση του «Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης 

Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις» (ΥΑ 12323/4-6-
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2009, ΦΕΚ Β 1079/4-6- 2009) µε την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 

18513/20-9-2010 (ΦΕΚ Β 1557/22- 9-2010) που δίνει τη δυνατότητα, µε 

χορήγηση ενίσχυσης µε τη µορφή της επιδότησης της kWp, σε οικιακούς 

καταναλωτές και µικρές επιχειρήσεις να τοποθετήσουν µικρά 

φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος έως 10 (kWp)11 , διεύρυνε τους 

δυνητικούς ∆ικαιούχους (δυνατότητα συµµετοχής δόθηκε σε Ν.Π.∆.∆. και 

Ν.Π.Ι.∆.), ενώ διευκόλυνε ιδιαίτερα την αδειοδοτική διαδικασία 

απλοποιώντας τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκοµίσει ο 

ενδιαφερόµενος στις αρµόδιες Υπηρεσίες. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν 

συνολικά από την έναρξη της εφαρµογής του προγράµµατος µέχρι το τέλος 

του έτους 2010 ανήλθαν σε 3.752 µε συνολική ισχύ 34 MW. Προσφορά 

σύνδεσης εκδόθηκε για 2.911 συστήµατα ισχύος 25 MW και ήδη 

λειτουργούν 585 από αυτές εγχέοντας στο σύστηµα ισχύ 5,2 MW. 

Επίσης, η δυνατότητα προτεραιότητας εξέτασης των αιτηµάτων των 

επαγγελµατιών αγροτών στο ηπειρωτικό δίκτυο µέχρι τον Οκτώβρη του 

2010 (έκδοση Υπουργικής Απόφασης 19598/1-10-2010, ΦΕΚ 1630 

Β’/11.10.2010, µε θέµα την «Επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης 

ισχύος και την κατανοµή της στο χρόνο µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών 

Α.Π.Ε.») που δόθηκε µέσω των Μεταβατικών διατάξεων του νόµου (άρθρο 

15, ν.3851/2010), οδήγησε στην υποβολή 6.200 περίπου αιτήσεων 

συνολικής ισχύος 612 MW. Η ∆ΕΗ Α.Ε. ως διαχειριστής του ∆ικτύου 

κατέγραψε και κατέταξε τα αιτήµατα, τα αντιστοίχισε µε τα δίκτυα µικρής 

και µεσαίας ισχύος και προχώρησε στην έκδοση Προσφορών Σύνδεσης 

αξιολογώντας την ευχέρεια απορρόφησης των δικτύων. 373 αγροτικά 

αιτήµατα συνολικής ισχύος 36,5 MW, είχαν λάβει Προσφορά Σύνδεσης έως 

το τέλος του 2010. 
                                                 
1 Υπουργική Απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.18513 (ΦΕΚ Β 1557/22-9-2010), Άρθρο 1 §2, «… Ως µέγιστη 
ισχύς 
των Φ/Β Συστηµάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράµµατος ορίζεται για την ηπειρωτική 
χώρα, τα ∆ιασυνδεδεµένα µε το Σύστηµα νησιά και την Κρήτη τα 10 kWp και για τα λοιπά µη 
∆ιασυνδεδεµένα νησιά τα 5 kWp.» 
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Ένα θέµα επίσης που προκύπτει από της δυνατότητας εγκατάστασης 

σταθµών ηλεκτροπαραγωγής Φ/Β σε Γ.Γ.Υ.Π. αφορά σε περιπτώσεις 

εγκατάστασης σε εκτάσεις υπό καθεστώς αναδασµού οι οποίες είναι 

εµµέσως χαρακτηρισµένες ως Γ.Γ.Υ.Π. και οι τίτλοι που διατίθενται είναι 

προσωρινοί, καθυστερώντας την αδειοδοτική διαδικασία (κυρίως σε 

περίπτωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης 

κατά το στάδιο της έκδοσης της έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακα, αλλά 

και στο στάδιο έκδοσης άδειας εγκατάστασης όπου απαιτείται κατά το 

άρθρο 8 παρ. 1β της ΥΑ 13310/2007 νόµιµο αποδεικτικό στοιχείο χρήσης 

του γηπέδου). Είναι σκόπιµο να διερευνηθεί και να αποσαφηνιστεί έγκαιρα 

σε συνεργασία και µε το ΥΠ.Α.Α.Τ., η απρόσκοπτη ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αδειοδότησης χωρίς καθυστέρηση λόγω πιθανής ασάφειας 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος (π.χ. πιθανά πρόβλεψη άµεσης κήρυξης 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης) για τα έργα εκείνα τα οποία έχει 

προχωρήσει η αδειοδοτική διαδικασία σε εκτάσεις υπό καθεστώς 

αναδασµού. 

Ιδιαίτερη απήχηση, όπως φαίνεται και από την πληθώρα των 

σχετικών ηλεκτρονικών µηνυµάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία 

Α.Π.Ε., έχει η δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β Συστηµάτων ισχύος έως 100 

kW σε κτήρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισµούς, 

καθώς και σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές µε ευνοϊκές 

διαδικασίες. Ρυθµίσεις για την διευκρίνιση ασαφειών των Αποφάσεων 

έγκρισης των όρων εγκατάστασης των σταθµών κα, σχεδιάζονται µε στόχο 

την διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων. 

 

4.2.2.2 Βιοµάζα 

 

Με την ψήφιση του ν. 3851/2010 εισήχθησαν ρυθµίσεις που 

συνεπάγονται ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση µε το προϋφιστάµενο καθεστώς 

στον τοµέα ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα. 
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Σύµφωνα µε την εκδοθείσα απόφαση «για την επιδιωκόµενη 

αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος και την κατανοµή της στο χρόνο», τα όρια 

εγκατεστηµένης ισχύος για τους σταθµούς βιοµάζας ανέρχονται σε 200 και 

350 MW για τα έτη 2014 και 2020, αντίστοιχα. 

∆εδοµένου του οικονοµικά διαθέσιµου στη χώρα δυναµικού 

βιοµάζας, καθώς και ότι οι εν λόγω σταθµοί «βάσης» παρέχουν εγγυηµένη 

ισχύ και συµβάλουν στην σταθερότητα του συστήµατος, και ως τέτοιοι 

είναι επιθυµητοί από τους αρµόδιους διαχειριστές του δικτύου και του 

συστήµατος, τα υιοθετηθέντα όρια κρίνονται ως συµπιεσµένα προς τα 

κάτω. Λαµβανοµένων υπόψη τόσο του επενδυτικού ενδιαφέροντος που 

εκτιµάται ότι θα εκδηλωθεί, αλλά και των δυνατοτήτων που προσφέρονται 

για βιώσιµη ανάπτυξη, µε ενεργοποίηση του αγροτικού πληθυσµού 

στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιοµάζας, αντί χρήσης άλλων τεχνολογιών, 

πχ. εγκατάστασης Φ/Β σταθµών, ενδεχόµενα στο µέλλον να εξεταστεί 

πιθανή εξαίρεση αυτών από την εκτίµηση υπερκάλυψης ισχύος της 

ανωτέρω απόφασης. 

Υπενθυµίζεται ότι, σε αντίθεση µε την αρµοδιότητα χορήγησης 

αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., που µεταφέρθηκε στη 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η αρµοδιότητα χορήγησης ενιαίας 

άδειας παραγωγής ηλεκτρικής και διανοµής θερµικής ενέργειας από 

συµπαραγωγή, ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν γνωµοδότησης της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α΄ 207), όπως ισχύει, και του 

Κανονισµού αδειών παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

(∆5ΗΛ/Β/Φ1/οικ.17951/ 06.12.2000, ΦΕΚ Β΄1498), που εκδόθηκε κατ΄ 

εξουσιοδότηση του ν. 2773/99. 

Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής που υποβλήθηκαν έως 

το τέλος του 2010 ανέρχονται σε 124 συνολικής ισχύος 1.462 MW, ενώ 

εκδόθηκαν 37 άδειες παραγωγής συνολικής ισχύος 443 MW. 
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Τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από την ενεργειακή αξιοποίηση της 

βιοµάζας. 

Η σηµαντική αύξηση των εγγυηµένων τιµών πώλησης της 

παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία απορροφάται από το Σύστηµα, 

έχει ήδη προκαλέσει την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για 

σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα. Συγκεκριµένα προβλέπεται 

διαφοροποίηση της τιµής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο και 

τις λοιπές µορφές βιοµάζας, αναλόγως της εγκατεστηµένης ισχύος του 

σταθµού και της προέλευσης του καυσίµου (βιοαέριο από βιοµάζα, από 

χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, από βιολογικούς καθαρισµούς, 

από πτηνο-κτηνοτροφικά, αγροτοβιοµηχανικά οργανικά υπολείµµατα και 

απόβλητα). 

Το νέο καθεστώς στην τιµολόγηση, για τη διαµόρφωση του οποίου 

προφανώς λήφθηκαν υπόψη παράµετροι που επιδρούν στο λειτουργικό 

κόστος των σταθµών βιοµάζας, καθιστά πλέον ελκυστική την υλοποίηση 

σχετικών επενδύσεων οι οποίες δεν ήταν δυνατό να πραγµατοποιηθούν µε 

την προγενέστερη τιµή αγοράς της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, που 

σηµειωτέον ήταν ενιαία για όλες τις Α.Π.Ε. 

Σε αυτό το πλαίσιο δρουν ενισχυτικά και οι διατάξεις του νόµου που 

προβλέπουν αυξηµένη τιµολόγηση όταν οι επενδύσεις ενεργειακής 

αξιοποίησης βιοµάζας υλοποιηθούν χωρίς δηµόσια επιχορήγηση (+15%, 

εξαιρουµένων των περιπτώσεων ενεργειακής αξιοποίησης του 

βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος αστικών αποβλήτων). 

Πλέον των ανωτέρω η νέα τιµολόγηση κρίνεται καταλυτική για την 

επίλυση περιβαλλοντικής φύσεως προβληµάτων, που άπτονται της 

ασφαλούς διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων. 

Η τεχνολογία ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου το οποίο 

προέρχεται από την αναερόβια χώνευση µίγµατος διαφορετικών πρώτων 

υλών και συγκεκριµένα χλωρής βιοµάζας ενσιρωµάτων και πτηνο-

κτηνοτροφικών αποβλήτων, είναι ευρύτατα διαδεδοµένη σε χώρες του 
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εξωτερικού από πολλών ετών, συγκεντρώνει δε σήµερα ιδιαίτερο 

επενδυτικό ενδιαφέρον στη χώρα µας. Η τιµολόγηση ηλεκτροπαραγωγής 

από βιοαέριο, το οποίο προέρχεται από την αναερόβια χώνευση 

ενσιρωµάτων (120ευρώ/MWh), σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε αυτά 

των πτηνο- κτηνοτροφικών αποβλήτων (220ευρώ/MWh), συµπαρασύρει 

την πώληση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στις χαµηλές τιµές και 

δεν ευνοεί την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών για ενεργειακή 

αξιοποίηση εκ παραλλήλου µε την ασφαλή διάθεση των πτηνο-

κτηνοτροφικών αποβλήτων. 

Καθόσον δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη τιµολόγησης για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου παραγόµενου από 

µίγµα διαφορετικών πρώτων υλών οι οποίες εµπίπτουν σε διαφορετικές 

κατηγορίες τιµολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται στο σχετικό πίνακα του 

άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή 

σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης κατόπιν επαναξιολόγησης της τιµολόγησης 

ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. 

 

Αδειοδοτική διαδικασία. 

Με τις ρυθµίσεις του ν. 3851/2010 αυξήθηκε το όριο της 

εγκατεστηµένης ισχύος σταθµού βιοµάζας, για τους οποίους δεν απαιτείται 

η έκδοση άδειας παραγωγής, και συνεπακόλουθα άδειας εγκατάστασης και 

άδειας λειτουργίας διευκολύνοντας σηµαντικά τη διαδικασία αδειοδότησης 

σταθµών βιοµάζας. Επίσης ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

σταθµών παραγωγής από βιοµάζα, εισήχθησαν ρυθµίσεις για την υπό 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (σταθµοί εγκατεστηµένης ισχύος 

<0,5MW). 

Με τη θεσµοθέτηση των ανωτέρω διατάξεων, διευκολύνεται η 

αδειοδοτική διαδικασία όπως προαναφέρθηκε, ωστόσο ανακύπτει έλλειµµα 

κανονιστικού πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τους σταθµούς, 
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που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής και 

από την υποχρέωση έκδοσης περιβαλλοντικών όρων. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

- το υφιστάµενο αδειοδοτικό καθεστώς, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί 

µε τους ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160) και 3010/2002 (ΦΕΚ Α΄ 91), την κοινή 

υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β΄1022), όπως ισχύει, και τις 

κοινές υπουργικές αποφάσεις 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/25.05.2006 και 

104248/ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΧΩ∆Ε/25.05.2006, προβλέπει συγκεκριµένη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τους σταθµούς 

ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα και βιοαέριο, οι οποίοι κατατάσσονται 

στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β3 αναλόγως του καυσίµου και της 

εγκατεστηµένης ισχύος των, 

- µέχρι σήµερα δεν έχουν τροποποιηθεί οι κατηγορίες κατάταξης των 

συναφών έργων, που έχουν υιοθετηθεί µε τις διατάξεις των ανωτέρω 

νοµοθετηµάτων, ώστε να επιτρέπουν την απλοποίηση της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, 

- ο Κανονισµός (ΕΚ) υπ΄αριθµ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 περί 

υγειονοµικών κανόνων για ζωϊκά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που 

δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση 

του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισµός για τα ζωϊκά 

υποπροϊόντα), προβλέπει ότι τόσο η παραγωγή βιοαερίου από ζωϊκά 

υποπροϊόντα όσο και η επεξεργασία υδάτινων λυµάτων και η διάθεση 

οργανικών λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους, υπόκεινται σε κανόνες 

που µπορούν τα κράτη µέλη να θεσπίζουν, οι δε επιχειρήσεις, οι 

εγκαταστάσεις των οποίων εκτελούν µετασχηµατισµό ζωϊκών 

υποπροϊόντων και/ή παραγώγων προϊόντων σε βιοαέριο ή 

λιπασµατοποίηση, υπόκεινται σε έγκριση αρµόδιας αρχής για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του κανονισµού, 
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- ο ν.3468/2006, άρθρο 8, παρ. 13, όπως αντικαταστάθηκε από το 

ν.3851/2010, άρθρο 3, παρ. 2, προβλέπει ότι σταθµός ηλεκτροπαραγωγής 

µε χρήση βιοµάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίµων µε εγκατεστηµένη 

ηλεκτρική ισχύ που δεν υπερβαίνει το 0,5MW, εξαιρείται από την 

υποχρέωση έκδοσης απόφασης ΕΠΟ, και αντί αυτής χορηγείται βεβαίωση 

απαλλαγής από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν εγκαθίστανται σε γήπεδο εντός περιοχής Natura 2000 ή σε παράκτιες 

ζώνες απόστασης 100 µέτρων από τον αιγιαλό, και δεν γειτνιάζει σε 

απόσταση 150 µέτρων µε σταθµούς ίδιας τεχνολογίας, η συνολική ισχύς 

των οποίων υπερβαίνει το 0,5 MW, 

- τα έργα ενεργειακής αξιοποίησης βιοµάζας και βιοαερίου, 

συνιστούν βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαµβάνουν κατά 

περίπτωση εγκαταστάσεις υποδοχής, συγκέντρωσης, επεξεργασίας και 

αποθήκευσης της πρώτης ύλης καυσίµου βιοµάζας, εξοπλισµό τροφοδοσίας 

πρώτης ύλης, µονάδα ηλεκτροπαραγωγής καθώς και πιθανά συνοδά έργα 

(λ.χ. βιολογικό καθαρισµό, εγκαταστάσεις δεξαµενών αποθήκευσης 

λυµάτων ή αποθήκευσης λοιπών υποπροϊόντων), για τα οποία µπορεί να 

απαιτείται διενέργεια Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και 

Αξιολόγησης και έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

σύµφωνα µε το ν.1650/1986, όπως ισχύει, κρίνεται αναγκαία η έκδοση 

σχετικής εγκυκλίου, προκειµένου να χορηγηθούν διευκρινίσεις για τις 

αρµόδιες υπηρεσίες αλλά και τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., εγκατεστηµένης ισχύος, που δεν 

υπερβαίνει τα όρια του ν.3851/2010, για τα οποία υπό προϋποθέσεις οι 

σταθµοί απαλλάσσονται της υποχρέωσης έκδοσης απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων. Παροµοίως είναι επιβεβληµένη η καταγραφή της 

αλληλουχίας των εγκρίσεων που απαιτούνται για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση σταθµών βιοµάζας/βιοαερίου, η λειτουργία των οποίων 

σχετίζεται µε τη διαχείριση µη επικίνδυνων αποβλήτων, κατά τρόπον ώστε 

να εξασφαλίζονται οι προβλέψεις του ν.3851/2010 για την ολοκλήρωση της 
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περιβαλλοντικής αδειοδοτικής διαδικασίας πριν την εξέταση αιτηµάτων 

χορήγησης προσφορών σύνδεσης συναφών σταθµών. 

Οι προαναφερθείσες ρυθµίσεις ως προς τα όρια εγκατεστηµένης 

ισχύος βάσει των οποίων οι σταθµοί απαλλάσσονται των υποχρεώσεων για 

έκδοση άδειας παραγωγής και για έκδοση απόφασης έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων, και οι οποίες έχουν ήδη κινητοποιήσει το 

επενδυτικό ενδιαφέρον, µπορεί να οδηγήσουν σε υποβολή αιτηµάτων προς 

τον αρµόδιο διαχειριστή του δικτύου, τα οποία θα υποκρύπτουν κατάτµηση 

ισχύος προκειµένου είτε να αποφύγουν τη διαδικασία αδειοδότησης µέσω 

της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (<1MW), είτε να τύχουν απαλλαγής της 

έκδοσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (<0,5MW), σε συνδυασµό µε τη 

δυνατότητα υψηλότερης τιµολόγησης που προβλέπεται για τους σταθµούς 

ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα, εξαιρουµένων του βιοαερίου και του 

βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος αστικών αποβλήτων (≤1MW). 

∆εδοµένου ότι από το νόµο δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις που να 

αποτρέπουν τέτοια φαινόµενα καταστρατήγησης του ευνοϊκού καθεστώτος 

αδειοδότησης και τιµολόγησης, είναι επιβεβληµένη η υιοθέτηση κανόνων, 

σε συνεργασία µε το διαχειριστή του δικτύου, και η εισαγωγή σχετικών 

νοµοθετικών ρυθµίσεων, λαµβανοµένου υπόψη ότι η κατάτµηση ισχύος, ως 

ανωτέρω, πέραν των περιβαλλοντικής φύσεως προβληµάτων, δεν επιτρέπει 

την υλοποίηση «µεγαλύτερων έργων», µε ευνοϊκότερες συνθήκες 

επιχειρηµατικής βιωσιµότητας λόγω οικονοµίας κλίµακος, και αποβαίνει εις 

βάρος τελικά της εθνικής οικονοµίας. 

Έως το τέλος του 2010 υποβλήθηκαν 124 αιτήσεις για χορήγηση 

άδειας παραγωγής συνολικής ισχύος 1.462 MW, ενώ εκδόθηκαν 37 άδειες 

παραγωγής συνολικής ισχύος 443 MW  
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4.2.3. Γεωθερµία 

 

Με το νόµο 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, 

τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις» και τις αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ για τον 

καθορισµό των µέχρι σήµερα χαρακτηρισµένων γεωθερµικών πεδίων στην 

Ελλάδα, έχουν δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις για την έρευνα, 

εκµετάλλευση και διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού της χώρας. 

Με την εφαρµογή του νόµου 3734/2009 «Προώθηση της 

συµπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση 

ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες 

διατάξεις», αναπτύσσεται η ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιµης θερµικής & 

ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση της γεωθερµίας. 

Επίσης, έχει δοθεί η δυνατότητα να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για 

την ανάπτυξη ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης − ψύξης και για την 

ανάπτυξη έργων έρευνας και εκµετάλλευσης των γεωθερµικών πεδίων. 

Με τις διατάξεις του ν.3851/2010, προωθείται η εφαρµογή και 

χρήση της γεωθερµίας και καθορίζεται η τιµολόγηση της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερµική ενέργεια υψηλής θερµοκρασίας στη 

τιµή των 99,45 €/Mwh, δίνοντας παράλληλα µία συγκριτική εικόνα για το 

κόστος λειτουργίας ενός σταθµού ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερµία. 

Το κόστος αυτό είναι αρκετά χαµηλό, αν λάβει κανείς υπόψη τιµές 

άλλων χωρών (πχ. στη Γερµανία η αντίστοιχη τιµή φθάνει στο ύψος των 

200 €/Mwh) και οφείλεται στο ότι η Ελλάδα έχει το πλεονέκτηµα 

εντοπισµού γεωθερµικού δυναµικού υψηλών θερµοκρασιών σε βάθη 1000 

m έως 2000 m κάτω από την επιφάνεια της γης. Η δηµιουργία µονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής µε εκµετάλλευση περιοχών γεωθερµικού δυναµικού 

όπως αυτές που αναφέρθηκαν προηγουµένως, είναι εξαιρετικά συµφέρουσα 

και οικονοµικά αποδοτική. 

Για τον ελλαδικό χώρο η έως τώρα έρευνα έχει γίνει από το 

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε). Το 
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απολήψιµο δυναµικό των δύο γεωθερµικών πεδίων (Μήλος, Νίσυρος) 

υψηλής ενθαλπίας (µε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 150οC) που έχουν 

ερευνηθεί για ηλεκτροπαραγωγικούς σκοπούς ανέρχεται σε 170 MWe, ενώ 

το πιθανό δυναµικό ολόκληρης της χώρας εκτιµάται τουλάχιστον 

υπερδιπλάσιο. Άλλες περιοχές που φαίνεται ότι έχουν ρευστά µέσης 

ενθαλπίας (µε θερµοκρασίες µεταξύ 100οC - 150οC) τα οποία επίσης 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ηλεκτροπαραγωγή είναι η Σαντορίνη, η 

Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σαµοθράκη, καθώς και στην περιοχή 

Αλεξανδρούπολης & Χρυσούπολης Καβάλας. 

Με την απόφαση Α.Υ/Φ1/οικ.19598/01.10.2010 (ΦΕΚ 

1630/11.10.2010) της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, για την επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος και την 

κατανοµή της στο χρόνο µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Α.Π.Ε., 

απελευθερώνεται η συµµετοχή της γεωθερµικής ηλεκτροπαραγωγής στο 

ενεργειακό µείγµα της χώρας και δεν συνυπολογίζεται κατά την εκτίµηση 

της ενδεχόµενης υπερκάλυψης των ορίων ισχύος που έχουν καθοριστεί για 

τα έτη 2014 & 2020. 

Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι είναι εµφανής η σπουδαιότητα και η 

προτεραιότητα που δίνει το ΥΠΕΚΑ στην αξιοποίηση της γεωθερµίας µε 

στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης του συγκεκριµένου τοµέα και την 

προσέλκυση µεγάλων επενδυτών που ειδικεύονται στην παραπάνω 

τεχνολογία Α.Π.Ε. 

Πρόσφατα, προκηρύχθηκε διεθνής ανοιχτός πλειοδοτικός 

διαγωνισµός (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων 16/03/2011), 

για την εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας γεωθερµικού δυναµικού 

δηµόσιου µεταλλευτικού χώρου στις περιοχές του παρακάτω Πίνακα οι 

οποίες δεν έχουν ερευνηθεί µέχρι σήµερα αλλά υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις 

ύπαρξης πλούσιου γεωθερµικού πεδίου σε αυτές. 
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Πίνακας 4.2: Περιοχές µε πλούσιο γεωθερµικό δυναµικό (πηγή: Ι.Γ.Μ.Ε.) 

 

Περιοχή Απόφαση ΥΠΕΚΑ 

∆έλτα Ποταµού Έβρου - Νοµού Έβρου ∆9/∆/Φ463/25164/4270/29.11.2010 

∆έλτα Ποταµού Νέστου - Νοµών Ξάνθης και 

Καβάλας 

∆9/∆/Φ461/25162/4268/29.11.2010 

Νήσου Σαµοθράκης - Νοµού Έβρου ∆9/∆/Φ462/25163/4269/29.11.2010 

Κεντρικής και Νότιας Χίου - Νοµού Χίου ∆9/∆/Φ464/25165/4271/29.11.2010 

 

Σηµειώνεται ότι, η βιωσιµότητα ενός Γεωθερµικού Σταθµού και η 

µεγαλύτερη αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου επιτυγχάνεται αν έχει 

συµπληρωµατική µε την ηλεκτροπαραγωγή εφαρµογή πχ. στην αφαλάτωση 

του θαλασσινού νερού κυρίως στις άνυδρες νησιωτικές και παραθαλάσσιες 

περιοχές (νησιά του ηφαιστειακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου Μήλος, 

Νίσυρος, Σαντορίνη) ή σε χρήσεις όπως τηλεθέρµανση οικισµών-χωριών-

πόλεων, θερµοκήπια, ξήρανση-αφυδάτωση αγροτικών και µη προϊόντων, 

κα. 

 

4.2.4. Υβριδικά Συστήµατα 

 

Στο άρθρο 2, «Ορισµοί» του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α 129), 

προσδιορίζεται ο ορισµός του Υβριδικού Σταθµού και σε επόµενα άρθρα 

του καθορίζονται οι διαδικασίες αδειοδότησης, η ένταξη των σταθµών στο 

∆ίκτυο και η τιµολόγηση της παραγόµενης ενέργειας (άρθρα 6,9,10 και 13). 

Υβριδικά συστήµατα είναι τα συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας που χρησιµοποιούν συνδυασµό δύο ή περισσοτέρων ΑΠΕ (πχ. 

φωτοβολταϊκά και ανεµογεννήτριες). 

Τα υβριδικά συστήµατα αξιοποιούν µία από τις διαλείπουσες 

µορφές Α.Π.Ε. (αιολική, ηλιακή) σε συνδυασµό µε µία µονάδα 

αποθήκευσης ενέργειας. Στη µεγάλη κλίµακα που µας ενδιαφέρει στο 
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παρόν πλαίσιο, η αποθήκευση γίνεται στη µορφή της υδραυλικής ενέργειας 

µέσω συστηµάτων αποταµίευσης. 

Tα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν αφορούν αφενός στη 

δυνατότητα µεγαλύτερης αξιοποίησης των ΑΠΕ σε δίκτυα µε περιορισµό 

απορρόφησης ενέργειας από ΑΠΕ (όπως τα µη διασυνδεδεµένα νησιά) και 

αφετέρου στη διαµόρφωση και εξοµάλυνση της καµπύλης φορτίου όπως 

και τα κλασσικά συστήµατα αντλιοταµίευσης. 

 

4.2.5. Υδροηλεκτρική Ενέργεια 

 

Τα υδροηλεκτρικά έργα ορίζονται ως ισότιµη τεχνολογική 

κατηγορία Α.Π.Ε. και ο συνυπολογισµός της συνεισφοράς τους στην 

επίτευξη των ενδεικτικών στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ που 

αντικατέστησε την 2001/77/ΕΚ, γίνεται για τα υδροηλεκτρικά έργα 

συνολικά, χωρίς διάκριση µεγέθους. 

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, έως το τέλος του 2010 

υποβλήθηκαν 900 αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής συνολικής 

ισχύος 2.221 MW, ενώ εκδόθηκαν 413 άδειες παραγωγής συνολικής ισχύος 

958 MW. 

 

4.2.5.1. Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί (µΥΗΣ) 

 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρούς Υδροηλεκτρικούς 

Σταθµούς (µε εγκατεστηµένη ισχύ έως 15 MW), εξασφαλίζει συγκριτικά µε 

άλλες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., σχετικά φθηνότερες 

κιλοβατώρες στο σύστηµα καθώς και σταθερότερη παραγωγή ενέργειας 

κατά τη διάρκεια του 24ώρου και για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. 

Επιπλέον οι µΥΗΣ έχουν διπλάσια ή και τριπλάσια λογιστική διάρκεια 

ζωής σε σχέση µε άλλες τεχνολογίες. 
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Σηµειώνεται όµως ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στην 

περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων µΗΥΣ, διότι βρίσκεται σε 

διαδικασία αναµόρφωσης το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. 

Η αρµοδιότητα χορήγησης αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης 

έργων αξιοποίησης των υδάτινων πόρων εξετάζονται, µετά την ψήφιση του 

ν.3852/2010 (Πρόγραµµα  «Καλλικράτης»), από Υπηρεσία υπό τον αιρετό 

Περιφερειάρχη και εκδίδονται από τον Γενικό Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Σταδιακά αναµένεται να αποσαφηνιστούν οι 

αρµοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών και να οµαλοποιηθεί η 

διαδικασία αδειοδότησης. 

 

4.2.5.2. Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί (ΥΗΣ) 

 

Καθώς οι επεµβάσεις στο χώρο και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 

από την δηµιουργία µεγάλων Υδροηλεκτρικών Σταθµών είναι ιδιαίτερα 

σοβαρές, η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. 
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Κεφάλαιο 5: Οικονοµικές Πηγές της Ε.Ε για προγράµµατα 
ανανεώσιµης ενέργειας. 
 
5.1 Εισαγωγή 
 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γενική διεύθυνση Μεταφορών και 

Ενέργειας, είναι υπεύθυνη για την πολιτική της ενέργειας. Αν και η 

προώθηση των Α.Π.Ε έχει γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής για την ενέργεια, οι Α.Π.Ε είναι σήµερα επαρκώς 

εκµεταλλεύσιµες στην Ε.Ε. Η προώθηση της ανανεώσιµης ενέργειας έχει 

γίνει πρωταρχικός στόχος της Ε.Ε µε τους ακόλουθους φιλόδοξους στόχους: 

• Το µερίδιο της ανανεώσιµης ενέργειας στην ακαθάριστη εγχώρια 

κατανάλωση ενέργειας στην Ε.Ε θα πρέπει να διπλασιαστεί ( από το 

6% στο 12%) µέχρι το 20112 

• Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις Α.Π.Ε, πρέπει να 

αντιπροσωπεύει το 22% της κατανάλωσης ρεύµατος µέχρι το 2011 

(το 1997, αντιπροσωπεύτηκε 14% της κατανάλωσης ηλεκτρ. 

Ρεύµατος)3  

 Οι συνολικές εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου, πρέπει να 

µειωθούν επιτυγχάνοντας τους στόχους του Κιότο τουλάχιστον 8%, κάτω 

από τα επίπεδα του 1990 για την περίοδο 2008 µέχρι το 2012.4  

 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Gothenburg τον Ιούνιο του 2001 

επιβεβαίωσε τον Ευρωπαϊκό στόχο κατανάλωσης στο 22% και επίσης 

προσκάλεσε τα κράτη-µέλη να προωθήσουν την βιώσιµη Αναπτυξιακή 

Στρατηγική και να συνεργαστούν µε την επιτροπή στην πολιτική της Ε.Ε 

                                                 
2 Η Λευκή Βίβλος των Α.Π.Ε (97) και το ψήφισµα του Συµβουλίου στης 8/6/1998 των 
Α.Π.Ε 
3 Οδηγία 2001/77/Ε.Ε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το ψήφισµα της προώθησης του 
ρεύµατος από Α.Π.Ε στην εγχώρια αγορά ενέργειας (27 Σεπτεµβρίου 2001, Εφηµ.Κυβερ. 
Ν:283, 27.10.2001) 
4 Απόφαση του Συµβουλίου της 25ης Μαρτίου 2002, σχετικά ,ε την έγκριση για 
λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Κοινοτητας του πρωτοκόλλου του Κιότο, στο πλαίσιο των 
Ηνωµένων Εθνών, για τις κλιµατικές µεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών 
δεσµεύσεων (2002/358/Ε.Ε, Εφηµ. Κυβερν. Ν:130, 15.5.2002). 
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για την κλιµατική αλλαγή. Η προώθηση της ανανεώσιµης ενέργειας είναι 

ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα του Προγράµµατος Ευρωπαϊκή Κλιµατική 

Αλλαγή.5 

Όσο αφορά τις ανανεώσιµες ενέργειες, η δεύτερη φάση του 

Προγράµµατος Κλιµατικής Αλλαγής (2002-2003), εστιάζεται στην 

προώθηση των ανανεώσιµων εφαρµογών θέρµανσης (“RES-H”). Η 

Επιτροπή αναλύει την δυνατότητα για την αυξανόµενη λήψη και τους 

τρόπους στους οποίους και οι δύο υπάρχουν (όπως είναι η οδηγία για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ή της προτεινόµενης CHP Οδηγίας) και 

νέα µέτρα µπορούν να συµβάλουν στην προώθηση των Α.Π.Ε-Η. 

 Αναγνωρίζοντας αυτές τις πολιτικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες 

που έχουν αποδειχθεί ανεπαρκής για να σπάσουν τα φράγµατα, που 

εµποδίζουν τη διείσδυση των Α.Π.Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να 

διαµορφώσει µια ολοκληρωµένη στρατηγική για τις Α.Π.Ε το 1997. Το 

σχέδιο για την ενέργεια και τη δράση της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κατευθύνεται στο γενικό στόχο της Ε.Ε επιτυγχάνοντας το 12% 

της διείσδυσης των ανανεώσιµων ενεργειών στην Ένωση, µέχρι το 2011. Οι 

κύριοι σκοποί του Σχεδίου ∆ράσης των Α.Π.Ε είναι: 

� Μέτρα Εσωτερικής Αγοράς (δίκαιη πρόσβαση για τις ανανεώσιµες 

ενέργειες στην αγορά ενέργειας, φορολογικά και οικονοµικά µέτρα, 

όπως φορολογικές απαλλαγές για τις Α.Π.Ε, νέα πρωτοβουλία 

βιοενέργειας για την µεταφορά, θέρµανση και ηλεκτρική ενέργεια, 

βελτίωση των κατασκευαστικών κανονισµών) 

� Ενίσχυση των Κοινοτικών Πολιτικών (περιβάλλον, ανάπτυξη, 

ανταγωνισµός και εργασία, διαγωνισµός και επίδειξη, περιφερειακή 

πολιτική, κοινή γεωργική πολιτική (CAP), εξωτερικές σχέσεις) 

� Ενίσχυση της συνεργασίας ανάµεσα στα κράτη-µέλη 

                                                 
5 Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Κλιµατικής Αλλαγής (ECCP), Επιτροπή, Ιούνιος 2001 
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� Μέτρα στήριξης ( στοχευµένη προώθηση, όπως το πρόγραµµα 

ALTENER, αποδοχή της αγοράς και καταναλωτική προστασία, 

αυξανόµενη ορατότητα των Α.Π.Ε στην οικονοµική αγορά, 

δικτυώσεις των ανανεώσιµων ενεργειών). 

 Για να εγγυηθούν ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν, λανσαρίστηκε µια 

καµπάνια για τα σχέδια µεγάλης-κλίµακας των Α.Π.Ε. Η Λευκή Βίβλος 

προσδιορίζει µια σειρά βασικών δεδοµένων να είναι µέρος της καµπάνιας. 

 

5.2 Εκστρατεία Απογείωσης (CTO) 

 

Η εκστρατεία απογείωσης προτάθηκε στις µορφές της Λευκής 

Βίβλου, ως ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της Στρατηγικής της Κοινότητας. 

Σχεδιάστηκε για να βάλει µπρός στην εφαρµογή της Στρατηγικής και 

αναµένεται να επιτύχει τους στόχους της µέχρι το 2013. Εστιάζοντας σε 

ορισµένους βασικούς προτεινόµενους και διαµορφωµένους τοµείς 

κατωτέρω, καθορίζετε ένα πλαίσιο δράσης για ν΄αναδείξει τις επενδυτικές 

ευκαιρίες και να προσελκύσει τα απαραίτητα ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία 

αναµένετε να καλύψουν το µεγαλύτερο µέρος των απαιτούµενων 

κεφαλαίων. Η εκστρατεία επιδιώκει επίσης, δηµόσια δαπάνη για να 

εστιαστεί στους βασικούς τοµείς και στη διαδικασία, για να συµπληρώσει 

τις ιδιωτικές επενδύσεις. 

Οι επενδύσεις είναι αναγκαίες για να επιτύχει τους στόχους της 

εκστρατείας απογείωσης που θα πρέπει να προέλθει κυρίως από τον 

ιδιωτικό τοµέα. Μια δυνατή δέσµευση από την βιοµηχανία και άλλους 

δυνητικούς επενδυτές είναι κρίσιµη. Εξίσου σηµαντική, απαιτείται στενή 

συµµετοχή από τα κράτη-µέλη, τόσο µέσω του µάρκετινγκ, ιδέες για την 

εκστρατεία και προγράµµατα µε επίκεντρο και θέµατα πάνω σ΄αυτούς τους 

στόχους. Μια εταιρική σχέση ανανεώσιµης ενέργειας, θα µπορούσε να 

δυναµώσει την αναγκαιότητα της συνεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο. 
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Οι ακόλουθοι κύριοι τοµείς προτείνεται να προωθηθούν, κατά τη 

διάρκεια της εκστρατείας. 

1.000.000 φωτοβολταϊκά συστήµατα 

15 εκατοµµύρια m2 ηλιακοί συλλέκτες 

10.000 MW από ανεµογεννήτριες 

10.000MW που συνδυάζουν θερµότητα και εγκαταστάσεις βιοµάζας 

1.000.000 κατοικίες που θερµαίνονται από βιοµάζα 

1.000 MW από εγκαταστάσεις βιοαερίου 

5 εκατοµµύρια τόνοι υγρών βιοκαυσίµων 

Για κάθε τοµέα προτείνετε ένας ενδεικτικός στόχος, ο οποίος 

αντιστοιχεί σε περιορισµένο µερίδιο (ανάµεσα σε 15% και 25%) του 

γενικού 2010 στόχου που διατυπώνεται στη Λευκή Βίβλο για τον εν λόγω 

τοµέα. Αυτό το µερίδιο λαµβάνει υπόψη τη σηµερινή κατάσταση της 

ανάπτυξης του συγκεκριµένου τοµέα, το υψηλότερο ποσοστό (25%), για 

παράδειγµα, καθορίζεται από την ενέργεια του αέρα. 

Ακολουθώντας µια λεπτοµερή ανάλυση για κάθε τοµέα, έχουν 

διαιρεθεί σε τµήµατα, σύµφωνα µε συγκεκριµένες αγορές, σε πεδία 

εφαρµογής ή σε συγκεκριµένες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο της εκστρατείας, 

για κάθε τµήµα, η εγκαταστηµένη δυναµικότητα που απαιτείται, έχει 

υπολογιστεί. Ενώ η πιο κατάλληλη επικράτεια για κάθε τµήµα, έχει επίσης 

προσδιοριστεί. Τελικά τα ενδεικτικά κόστη για κάθε εφαρµογή της 

ενδιαφερόµενης επικράτειας, έχουν υπολογιστεί όσο αυτά τα κόστη 

περιλαµβάνουν το ποσοστό κόστους, κάθε ενότητας, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου της εκστρατείας και της συνολικής επένδυσης που απαιτείται. 

Εκτός από τους τοµείς κλειδιά, ένας από τους δεδηλωµένους στόχους της 

εκστρατείας «απογείωσης» (Take-off), όπως παρουσιάζετε στη Λευκή 

Βίβλο είναι η αναγνώριση (100 κοινοτήτων) που στοχεύουν στο 100% της 

περιοχής εφοδιασµού των Α.Π.Ε. Το πρόγραµµα ¨100 Κοινότητες¨, όπως 

αρχικά προτάθηκε στη Λευκή Βίβλο, έχει ήδη προκαλέσει περισσότερο 
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ενδιαφέρον, απέναντι στην Ε.Ε. Το πρόγραµµα ¨100 Κοινότητες¨, θα 

µπορούσε επιπλέον να είναι ένα σηµείο αναφοράς για την εφαρµογή της 

αποκεντρωµένης παροχής ενέργειας. 

Πίνακας 5.1: Στοιχεία της περιόδου 1993-2003 που δείχνουν την ανάπτυξη 

στους σηµαντικότερους τοµείς. (πηγή ΙΓΜΕ) 

 

 

Τοµέας 

 

Βασικές δράσεις της 

εκστρατείας 

 

Εκτιµώµενη 

εγκαταστηµένη ισχύ 

Εκτιµώµενο 

Συνολικό 

επενδυόµενο κόστος 

Ηλιακή 

ενέργεια 

650.000 φωτοβλ. 

Συστήµατα 

350.000 φωτοβλ. 

Συστήµατα 

15 εκατ.m2 ηλιακοί 

συλλέκτες 

650MWp 

350MWp 

15Mm2 

2,85 

(2,45) 

4,7 

Ενέργεια 

ανέµου 

10.000MW από 

ανεµογεννήτριες 

10.000MW 10,1 

Βιοµάζα 10.000MWth συνδυασµός 

θερµότητας και υψηλών 

εγκαταστάσεων βιοµάζας 

1.000.000 κατοικίες που 

θερµαίνονται από βιοµάζα 

1.000MW από 

εγκαταστάσεις βιοαερίου 

5 εκατοµ. Τόνοι υγρών 

βιοκαυσίµων 

10.000MWth 

 

 

 

10.000MWth 

 

 

5,5 

 

 

 

4,4 
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1.000MW 

 

5 εκατοµ.τόνοι 

1,2 

 

1,25 

Σύνολο   30 δισεκ.€ 

 

Το Φεβρουάριο του 2001, η Επιτροπή δηµοσίευσε την πρώτη της 

αναφορά σχετικά µε την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων που 

τέθηκαν στη Λευκή Βίβλο. Τα δεδοµένα που παρουσιάζονται σε αυτή την 

αναφορά, δείχνουν ότι οι προκαταβολές καταβάλλονται, αλλά όχι µε την 

ίδια ταχύτητα για κάθε τοµέα των ανανεώσιµων τεχνολογιών. 

 

5.3 Πράσινη Βίβλος προς µια Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια 

του ενεργειακού εφοδιασµού. 

 

Στης 29 Νοεµβρίου 2000, η Επιτροπή υιοθέτησε την Πράσινη Βίβλο 

ως ασφάλεια εφοδιασµού6, µε σκοπό την έναρξη της συζήτησης σχετικά µε 

: γεωπολιτικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά διακυβεύµατα που 

εµπλέκονται στην εξασφάλιση του Ευρωπαϊκού ενεργειακού εφοδιασµού. 

Η εξωτερική εξάρτηση της Ε.Ε για την ενέργεια, είναι συνεχώς 

αυξανόµενη. Το 50% των εισαγωγών της Ένωσης είναι από τις ενεργειακές 

της ανάγκες και εάν δεν παρθούν καθόλου µέτρα για τα επόµενα 20 µε 30 

χρόνια, το ποσοστό αυτό θ΄αυξηθεί στο 70%. Αυτή η εξωτερική εξάρτηση 

έχει οικονοµικά, κοινωνικά, οικολογικά και φυσικά ρίσκα/κινδύνους για την 

Ε.Ε. Οι ενεργειακές εισαγωγές, αντιπροσωπεύουν το 6% των συνολικών 

εισαγωγών, οι οποίες σηµαίνει υπό γεωπολιτικούς όρους , ότι το 45% των 

εισαγωγών λαδιού, έρχεται από τη Ρωσία. Η Ε.Ε δεν έχει ακόµα, όλα τα 

δυνατά µέσα για ν΄αλλάξει την διεθνή αγορά. Αυτή η αδυναµία, έχει σαφώς 
                                                 
6 Επιτροπή (2000) 769 Τελικό 



 

 75 

επισηµανθεί στο τέλος του 2000 από την συνεχή αύξηση στις τιµές του 

πετρελαίου. 

Η Πράσινη Βίβλος, σκιαγραφεί το σχέδιο µιας µακροπρόθεσµης 

ενεργειακής στρατηγικής, 

i. συγκρατώντας την ανάπτυξη της ζήτησης από την ολοκλήρωση της 

εσωτερικής αγοράς, αναθεωρώντας την φορολόγηση της ενέργειας, 

εξοικονοµώντας ενέργεια και διαφοροποιώντας σχέδια και 

διαδίδοντας τις νέες τεχνολογίες. 

ii.  ∆ιαχειρίζοντας την εξάρτηση της προσφοράς από : την ανάπτυξη 

των λιγότερο ρυπογόνων ενεργειακών πηγών, διατηρώντας 

πρόσβαση στις πηγές, διασφαλίζοντας εξωτερικά εφόδια, νέες και 

ανανεώσιµες φόρµες ενέργειας, είναι οι πρώτες επιλογές για δράση 

σε σχέση µε την ασφάλεια του εφοδιασµού, το περιβάλλον και τους 

αγροτικούς πληθυσµούς. 

Με σεβασµό στην ανάπτυξη των νέων και ανανεώσιµων ενεργειών, 

η Πράσινη Βίβλος υπογραµµίζει επίσης τον διπλασιασµό του µεριδίου της 

από 6% σε 12%  στο ενεργειακό ισοζύγιο και αυτό περνάει από 14% σε 

22%. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ένας φιλόδοξος στόχος που 

πρέπει να επιτευχθεί από τώρα και µέχρι το 2011. Υπό αυτές τις συνθήκες, 

οι ανανεώσιµες  ενέργειες θα παραµείνουν στάσιµες περίπου στο 7% για 10 

χρόνια. Μόνο τα οικονοµικά µέτρα (κρατική ενίσχυση, φορολογικές 

µειώσεις και οικονοµική υποστήριξη), µπορούν να υποστηρίξουν έναν 

τέτοιο φιλόδοξο στόχο. Μεταξύ των τρόπων που πρέπει να διερευνηθούν, 

ένας µόνο µπορεί να προβλέψει ότι οι κερδοφόρες ενέργειες χρηµατοδοτούν 

την ανάπτυξη των Α.Π.Ε, οι οποίες δεν ωφελούν, όπως άλλες συµβατικές 

ενέργειες από την ακόλουθη στήριξη. 
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5.4 Οδηγία για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 

από Α.Π.Ε 

 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προώθηση της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε, στην εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας θεσπίστηκε τον Σεπτέµβριο του 2001 (Επίσηµη 

Εφηµερίδα Ν.283, 27.10.2001), τα κράτη-µέλη της Ε.Ε έχουν τους δικούς 

τους εθνικούς-ενδεικτικούς νόµους ( για τις ανανεώσιµες) στο 12% το 

µερίδιο της Ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας µέχρι το 2011 

και στο 22% το µερίδιο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 2011. 

Η Επιτροπή προτείνει µια σειρά άµεσων και µακροπρόθεσµων µέτρων. 

Αρχικά, η Οδηγία: 

• Υποχρεώνει τα κράτη-µέλη να θέσουν εθνικούς στόχους για την 

µελλοντική εσωτερική κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από τις Α.Π.Ε 

• Απαιτεί από τα κράτη-µέλη να µειώσουν τους ποσοτικούς στόχους, 

να µεγιστοποιήσουν την πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από τις Α.Π.Ε στη συνολική παραγωγή ενέργειας. 

• Καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη συµµόρφωση των εθνικών 

στόχων 

• Με συνολικό στόχο το 12% της ακαθάριστης εγχώριας 

κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο Επιτροπής 

• Με συγκεκριµένο στόχο το 22,1 % της κατανάλωσης της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε 

• Με κοινοτικές δεσµεύσεις στην κλιµατική αλλαγή 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή, θα πρέπει να προτείνει 

τροποποιήσεις για τους εθνικούς στόχους, σε περίπτωση που οι στόχοι της 

κοινότητας έρχονται σε αντίθεση. 
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∆εύτερον, όσο αφορά την ενίσχυση για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από τις Α.Π.Ε, η Οδηγία: 

• ∆εν προτείνει ένα εναρµονισµένο σύστηµα βοήθειας σε επίπεδο 

κοινότητας. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή ίσως κάνει µια πρόταση για 

ένα πιο εναρµονισµένο σύστηµα βοήθειας εντός τεσσάρων ετών από 

την έναρξη ισχύος της Οδηγίας. Αυτή η πρόταση θα λάβει υπόψη 

της την εµπειρία που αποκτήθηκε από τα κράτη-µέλη στην 

λειτουργία διαφόρων συστηµάτων βοήθειας, όχι µόνο για τις Α.Π.Ε, 

αλλά επίσης για συµβατικές πηγές ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, θα 

πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για µεταβατικές περιόδους  των 7 ετών 

µετά την ηµεροµηνία. 

• Επιβεβαιώνει την ευχή των κρατών-µελών, ότι το αναθεωρηµένο 

πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης για περιβαλλοντική προστασία, το 

οποίο η Επιτροπή υιοθέτησε το 2001, πρέπει να επιτρέψει ώστε να 

σχεδιαστούν τα εθνικά συστήµατα υποστήριξης για να προωθήσουν 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και συστήµατα τα 

οποία έχουν κοινοποιηθεί να τεθούν σε ισχύ. 

Τρίτον, τα κράτη-µέλη πρέπει: 

• Να εισάγουν πρόσβαση κατά προτεραιότητα στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε 

• Να την επιβεβαιώσουν εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της 

οδηγίας 

• Να βελτιώσουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες χορήγησης 

άδειας για την εγκατάσταση των κέντρων παραγωγής για πράσινη 

ενέργεια. 

• Να εγγυηθούν ότι ο υπολογισµός των κόστων σύνδεσης για νέους 

παραγωγούς, είναι διαφανείς και χωρίς διακρίσεις. 

Τα κράτη-µέλη, πρέπει να υιοθετήσουν και να δηµοσιεύουν κάθε 

πέντε χρόνια, µια έκθεση που να καθορίζει τους ενδεικτικούς στόχους των 
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κρατών-µελών για το µέλλον, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε για τα επόµενα 10 χρόνια και δείχνοντας τα µέτρα που έχουν ή 

πρέπει να παρθούν για να καλύψουν αυτούς τους στόχους. 

Η Οδηγία 2001/77/E.Ε για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από Α.Π.Ε στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

προβλέπει στο παράρτηµά της για την Ελλάδα, ένα ενδεικτικό στόχο που 

δείχνει πως µέχρι το 2010 ένα µέρος αυτής της ακαθάριστης εγχώριας 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας7 από Α.Π.Ε, ισούται µε 20,1% η 

κατανάλωση της υψηλής κλίµακας υδροηλεκτρικών σταθµών 

συµπεριλαµβάνεται. Αυτός ο στόχος είναι συµβατός µε τις διεθνείς 

δεσµεύσεις της χώρας, που προκύπτουν από το πρωτόκολλο του Κιότο που 

υπογράφτηκε τον ∆εκέµβριο του 1997 στο πλαίσιο συµφωνίας του Rio UN 

για την κλιµατική αλλαγή. Το πρωτόκολλο του Κιότο, προβλέπει για την 

Ελλάδα µια 25% 8
κράτηση από την αύξηση του CO2 (διοξειδίου του 

άνθρακα) και άλλα αέρια που επιδεινώνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

για την περίοδο 2008-2010 µε σεβασµό στο έτος βάσης 1990. 

 

5.5 Κανονισµοί κρατικής βοήθειας 

 

Η Επιτροπή, έχει υιοθετήσει νέες κοινοτικές οδηγίες κρατικής 

βοήθειας για την προστασία του περιβάλλοντος,9 παρέχοντας διαφανή 

κριτήρια, που δείχνουν κάτω από ποιες συνθήκες κατέχει «πράσινη» 

κρατική βοήθεια που είναι συµβατή µε την κοινή αγορά. 

Αυτό είναι σηµαντικό στον τοµέα των Α.Π.Ε, δεδοµένου ότι τα 

περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη-µέλη, παρέχουν επιδοτήσεις στους 

παραγωγούς ανανεώσιµης ενέργειας, µε σκοπό να δηµιουργήσουν ένα 
                                                 
7 Καλείται τη µέση εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαµβάνει συν τις 
εισαγωγές µείον τις εξαγωγές. 
8 Είναι µια ενδοκοινοτική ποσόστωση στα πλαίσια µιας συµφωνίας κατανοµής βαρών των 
Υπουργών της ενέργειας. 
 
9 OJC37, 3.2.2002, σελ.3 
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«ισότιµο πεδίο συµµετοχής» για ανανεώσιµη ενέργεια, για την 

αντιµετώπιση του ανταγωνισµού από συµβατές πηγές ενέργειας, για το 

οποίο τα εξωτερικά κόστη, δεν περνούν όλα άµεσα στο τελικό χρήστη της 

ενέργειας. 

Αυτές οι επιδοτήσεις, ίσως, σε πολλές περιπτώσεις, εµπίπτουν στις 

διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και ως εκ τούτου υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής. Οι 

νέες οδηγίες, προσφέρουν τώρα στα κράτη-µέλη πολλές νέες δυνατότητες 

υποστήριξης των Α.Π.Ε, ενώ συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της 

Κρατικής Ενίσχυσης. 

 

5.6 Προτάσεις Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Πρόταση Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει µια πρόταση για µια Οδηγία (Οδηγία 

2002/91/Ε.Κ), η οποία στοχεύει να προωθήσει και να βελτιώσει την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.10 Αυτή η πρόταση, εστιάζεται σε µεγάλο 

βαθµό σε θέµατα ενεργειακής απόδοσης, αλλά επίσης, έχει σηµασία για την 

πλευρά της προσφοράς. Περιλαµβάνει µια µεθοδολογία για την ίδρυση 

ολοκληρωµένων προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, η οποία 

λαµβάνει υπόψη της την επί τόπου παραγωγή ενέργειας, για παράδειγµα 

µέσω της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή ηλιακή 

θέρµανση/τεχνολογίες ψύξης. 

Η εφαρµογή της νέας Οδηγίας θα παρέχει µια πολύτιµή ευκαιρία για 

την βιοµηχανία φωτοβολταϊκών, για ν΄αποδείξει σ΄ένα ευρύ φάσµα 

ιδιοκτητών κτιρίων και ενοικιαστών, πως τα φωτοβολταϊκά, µπορούν να 

συµβάλουν στην µείωση του µεριδίου της ενεργειακής κατανάλωσης, που 

οφείλεται στα κτίρια της Ε.Ε, τα οποία προς το παρόν ανέρχονται στο 40%. 

                                                 
10 Επιτροπή (2001) 226 τελικό στης 11 Μαΐου 2001, & Εφηµ, Κυβερν. Ν:1, 4.1.2003, 
σελ.65 
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Πρόταση Οδηγίας που συνδυάζει την παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής 

ενέργειας (CHP) 

 Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τον Ιούλιο του 2002, παρουσίασε µια 

πρόταση για µία Οδηγία που συνδύαζε θερµότητα και ηλεκτρική ενέργεια 

(COM (2002)415Final, 22.7.2002) και στόχευε στην εξοικονόµηση 

ενέργειας και στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής από την 

προώθηση συµπαραγωγής της θερµότητας και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

προτεινόµενη Οδηγία, θα ενθαρρύνει τα κράτη-µέλη να προωθήσουν την 

συµπαραγωγή, µέσω ενός συστηµατικού προσδιορισµού και µέσω της 

προοδευτικής υλοποίησης του εθνικού δυναµικού για υψηλή αποδοτικότητα 

συµπαραγωγής. Τα κράτη-µέλη, θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση για την 

πρόοδο, που έχει επιτευχθεί προς την επίτευξη αυτού του δυναµικού και 

στα µέτρα που λήφθηκαν από αυτή την άποψη. 

• Το προσχέδιο της Οδηγίας, υποχρεώνει τα κράτη-µέλη να 

εγγυηθούν ότι η ηλεκτρική ενέργεια από την συµπαραγωγή, θα 

µεταφερθεί και θα διανεµηθεί στη βάση του στόχου, µε διαφανή και 

µη διακριτά κριτήρια. 

• Υποχρεώνει τα κράτη-µέλη, να διευκολύνουν την είσοδο στο δίκτυο 

για την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από µονάδες 

συµπαραγωγής, χρησιµοποιώντας Α.Π.Ε και από µονάδες µε 

ικανότητα µικρότερη από 1MW. 

• Υποχρεώνει τα κράτη-µέλη να διευκολύνουν την δηµοσιεύσουν µια 

ανάλυση του εθνικού δυναµικού για τη συµπαραγωγή ενέργειας 

υψηλής απόδοσης και µία έκθεση σχετικά µε την πρόοδο στην 

αύξηση του µεριδίου της υψηλής απόδοσης συµπαραγωγής, 

συµπεριλαµβανοµένων τα µέτρα που πάρθηκαν για να το 

προωθήσουν. 
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Επίσης, εισάγει ορισµούς της βασικής συµπαραγωγής, όπου τα 

κράτη-µέλη θα πρέπει να συµµορφωθούν µε την τροποποίηση της εθνικής 

νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένου ορισµούς για: 

• «ηλεκτρική ενέργεια από συµπαραγωγή», θ΄αποκλείσουν την 

πρόσφατη αµφιβολία που είναι αποτέλεσµα των διαφόρων ορισµών 

της συµπαραγωγής. 

• «υψηλή-απόδοση συµπαραγωγής», της κατοεισµένης 

συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης, όσο αφορά την εξοικονόµηση 

ενέργειας σε συνδυασµό µε τη χωριστή παραγωγή. Μόνο η 

παραγωγή συµπαραγωγής παρέχει οικονοµίες ενέργειας 

τουλάχιστον το 10% θα χαρακτηριστούν ως συµπαραγωγή υψηλής-

απόδοσης. 

Και τελικά, η Οδηγία εισάγει το σύστηµα των εγγυήσεων 

προέλευσης. Τα κράτη-µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η εγγύηση 

προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή, µπορεί να 

προέρχεται από την ζήτηση ενός ή περισσότερων αρµόδιων σωµάτων. 

 

Το πακέτο της Επιτροπής για την προώθηση των βιοκαυσίµων  

Το Νοέµβριο του 2001, η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή υιοθέτησε ένα 

νοµοθετικό πακέτο, που στόχο είχε να θέσει σε δράση τη νέα Λευκή Βίβλο 

για την πολιτική των µεταφορών. Το πακέτο περιλαµβάνει µια ανακοίνωση 

και δύο προτάσεις για Οδηγίες. Ανακοίνωση σχετικά µένα σχέδιο δράσης 

και δύο Προτάσεις για Οδηγίες για την προώθηση της χρήσης 

εναλλακτικών καυσίµων για µεταφορά, ξεκινώντας µε την κανονιστική και 

φορολογική προώθηση των βιοκαυσίµων11. 

Η Επιτροπή θεωρεί, ότι η χρήση καυσίµων (όπως η αιθανόλη), 

αποκοµίζεται από γεωργικές πηγές (π.χ. βιοκαύσιµα), είναι η τεχνολογία µε 

την µεγαλύτερη δυνατότητα βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Το 

                                                 
11 Επιτροπή (2001)547 Τελικό στης 7 Νοεµβρίου 2001 
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σχέδιο δράσης, σκιαγραφεί µια στρατηγική για την επίτευξη του 20% της 

αντικατάστασης των καυσίµων diesel και βενζίνης µε εναλλακτικά καύσιµα 

στον τοµέα των οδικών µεταφορών από το 2020. Καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι µόνο 3 επιλογές θα έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν 

µεµονωµένα περισσότερο από 5% της συνολικής κατανάλωσης καυσίµων 

για τις µεταφορές για τα επόµενα 20 χρόνια. 

Τα βιοκαύσιµα τα οποία είναι ήδη διαθέσιµα, το φυσικό αέριο 

µεσοπρόθεσµα και το υδρογόνο, καθώς και οι κυψέλες καυσίµου 

µακροπρόθεσµα. Η πρώτη προτεινόµενη Οδηγία, θα καθιερώσει ένα 

ελάχιστο επίπεδο βιοκαυσίµων ως αναλογία των καυσίµων που πουλήθηκαν 

από το 2005, ξεκινώντας µε 2% και φθάνοντας στο 7,5% των καυσίµων που 

πουλήθηκαν το 2010. Η δεύτερη προτεινόµενη Οδηγία, θα δώσει στα 

κράτη-µέλη την επιλογή της εφαρµογής ενός µειωµένου συντελεστή ειδικού 

φόρου κατανάλωσης στο καθαρό ή αναµεµειγµένο βιοκαύσιµο, όταν αυτό 

χρησιµοποιείτε ως θέρµανση ή ως καύσιµο κίνησης. 

 

5.7. Το πρόγραµµα LIFE 

 

Το πρόγραµµα LIFE12 είναι το οικονοµικό όργανο της Επιτροπής 

για το περιβάλλον. Ο γενικός σκοπός είναι να συµβάλει στην εφαρµογή, 

στην ενηµέρωση και στην ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής 

πολιτικής και της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ιδίως όσο αφορά την 

ενσωµάτωση του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές και στην βιώσιµη 

ανάπτυξη της κοινότητας. 

Το πρόγραµµα LIFE αποτελείται από τρία θεµατικά στοιχεία , 

ονοµαζόµενα, LIFE-Φύση, LIFE- Περιβάλλον και LIFE- Τρίτων χωρών. Ο 

ειδικός σκοπός του LIFE- Περιβάλλον, είναι να συµβάλει στην ανάπτυξη 

                                                 
12 http://www.eyropa.eu.int/com/environment/life/home.htm 
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των καινοτόµων µεθόδων και τεχνικών, καθώς και στην ανάπτυξη της 

κοινοτικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης. 

Τα σχέδια που χρησιµοποιούνται από το LIFE- Περιβάλλον, πρέπει να 

είναι: 

• Σχέδια επίδειξης, τα οποία ενσωµατώνουν προβληµατισµούς 

σχετικά µε το περιβάλλον , την βιώσιµη ανάπτυξη στη χρήση γής 

και σχεδιασµού, προωθώντας την βιώσιµη διαχείριση του νερού ή 

µειώνοντας το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων. 

• Σχέδια τα οποία προετοιµάζουν νέες κοινοτικές πρωτοβουλίες, 

όργανα ή νοµοθεσία σχετικά µε το περιβάλλον 

• Συνοδευτικά µέτρα 

Το πρόγραµµα  LIFE- Περιβάλλον, δεν χρηµατοδοτεί την έρευνα ή 

την επένδυση σε υπάρχουσες τεχνολογίες ή υποδοµές. Ο σκοπός του 

προγράµµατος είναι να γεφυρωθεί το κενό ανάµεσα στην έρευνα και την 

ανάπτυξη των αποτελεσµάτων, καθώς και της µεγάλης κλίµακας εφαρµογής 

τους. Για το σκοπό αυτό, τα σχέδια επίδειξης βασίζονται σ’ αποτελέσµατα 

των σχεδίων τα οποία υποστηρίχθηκαν στο πλαίσιο προηγούµενων ή υπό 

εκτέλεση τεχνολογικών ερευνών και ενθαρρύνονται τα αναπτυξιακά 

προγράµµατα. 

Το µέγιστο ποσοστό της Επιτροπής συγχρηµατοδότησης είναι 30% 

σε άλλες περιπτώσεις και 100% για συνοδευτικά µέτρα. Η Ε.Ε έχει διαθέσει 

περίπου 300 εκατοµ.€ για το LIFE- Περιβάλλον  για την περίοδο 2000-

2004. Περίπου 14 σχέδια που περιλαµβάνονται στην επίδειξη των Α.Π.Ε 

έχουν χρηµατοδοτηθεί από το 1992. 

 

5.7.1 Το Πρόγραµµα LIFE+ 

 

Το Life+ είναι το χρηµατοδοτικό µέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

το περιβάλλον και αποτελεί συνέχεια του Life. Ο κύριος στόχος του Life+ 
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είναι να συµβάλλει στην εφαρµογή, ενηµέρωση και ανάπτυξη της 

κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας 

συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες 

πολιτικές, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην προώθηση της βιώσιµης 

ανάπτυξης. Το Life+ στηρίζει την εφαρµογή του 6ου Προγράµµατος 

∆ράσης για το Περιβάλλον συµπεριλαµβανοµένων των θεµατικών 

στρατηγικών. Μέσω του Life+ χρηµατοδοτούνται µέτρα και έργα µε 

ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία για τα κράτη-µέλη. 

Το Life+ αποτελείται από τρεις ενότητες: 

1. Life+ Φύση και Βιοποικιλότητα µε στόχο να συµβάλλει στην 

εφαρµογή της κοινοτικής πολιτικής και νοµοθεσίας για τη φύση και 

τη βιοποικιλότητα ιδιαίτερα σε σχέση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ 

για τη διατήρηση των άγριων πτηνών και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ 

για τη διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας και των φυσικών 

οικοσυστηµάτων και την υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη και 

εφαρµογή του δικτύου Natura 2000 συµπεριλαµβανοµένων των 

παράκτιων και θαλάσσιων ειδών. 

2. Life+ Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση για την 

εφαρµογή των στόχων του 6ου Προγράµµατος ∆ράσης για το 

Περιβάλλον συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων προτεραιότητας 

για τις κλιµατικές αλλαγές, το περιβάλλον και την υγεία και 

ποιότητα ζωής, τους φυσικούς πόρους και τα απόβλητα και να 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη και επίδειξη των καινοτόµων 

προσεγγίσεων πολιτικής, τεχνολογιών, µεθόδων και εργαλείων. 

3. Life+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία µε στόχο τη διάχυση της 

πληροφόρησης και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε 

περιβαλλοντικά θέµατα συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης των 

δασικών πυρκαγιών. 
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5.8 Πρόγραµµα Intelligent Energy Europe 
 

Το Πρόγραµµα Intelligent Energy Europe (IEE) συνεισφέρει στην 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενέργεια 2020 και διευκολύνει την 

εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου ∆ράσης για την Ενεργειακή 

Αποδοτικότητα και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της 

χρήσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

Αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

αντιµετώπιση των µη τεχνολογικών εµποδίων στη διάδοση της 

Ενεργειακής Αποδοτικότητας και την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ 

σε όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών. 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραµµα 

είναι, µεταξύ άλλων, η ευρωπαϊκή ανταλλαγή εµπειριών/τεχνογνωσίας, 

η διάδοση καλών πρακτικών, η ενίσχυση θεσµικής και διοικητικής 

ικανότητας, η εκπαίδευση και επιµόρφωση, η δηµιουργία προτύπων και 

προδιαγραφών κα. 

Στις 12 Μαΐου 2011 έληξε η προθεσµία για την υποβολή προτάσεων 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2011. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός της 

τρέχουσας Πρόσκλησης ανέρχεται στα 67 εκ. €, ενώ οι προτάσεις που 

θα επιλεγούν θα λάβουν χρηµατοδότηση που θα καλύπτει µέχρι το 75% 

των συνολικών επιλέξιµων δαπανών του έργου. Στις προτάσεις πρέπει 

να συµµετέχουν τουλάχιστον 3 φορείς, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί, από 

διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

5.9 Ευρωπαϊκή Πολυµερείς Χρηµατοδοτικοί Οργανισµοί 

 

Η συµµετοχή των Πολυµερών Χρηµατοδοτικών Οργανισµών (MFI) 

σε οποιοδήποτε σχέδιο απαιτεί συµµόρφωση µε ανταγωνιστικούς κανόνες 

προσφοράς, ασκεί πιέσεις στην αγορά σχετικά µε το κόστος και διασφαλίζει 
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την διαφάνεια. Ακολουθώντας το παράδειγµα του Οµίλου Παγκόσµιας 

Τράπεζας, άλλοι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί απαιτούν τώρα µια 

ικανοποιητική περιβαλλοντική εκτίµηση των σχεδίων,, κάτι το οποίο 

αύξησε τη ευαισθητοποίηση των εµπορικών τραπεζών σε περιβαλλοντικά 

θέµατα. Για τις διαδικασίες αξιολόγησης τους, MFI, συχνά βασίζεται σε 

συµβούλους τρίτων. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η επένδυση MFI σ’ ένα σχέδιο είναι ένας 

παράγοντας άνεσης επειδή: 

 

• Το µεγάλο βάρος του MFI στην οµάδα δανεισµού, το οποίο αφήνει 

να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής δεν θα εµποδίσει 

την αποπληρωµή των χρεών. 

• Το MFI θα έχει συνάψει ευνοϊκά για την οικονοµία του σχεδίου και 

θα έχει χρησιµοποιήσει ανεξάρτητους συµβούλους για να το κάνει. 

Υπάρχει ένας αριθµός από άλλες πηγές της Ευρωπαϊκής 

Υποστήριξης για την χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Εκτός 

από τα διαρθρωτικά ταµεία αυτά περιλαµβάνουν και την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επένδυσης (EIB) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EIF), 

υποστηριζόµενα µερικές φορές από την βοήθεια των διαρθρωτικών 

ταµείων. 

 

5.9.1 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) 

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων13 είναι ένα αυτόνοµο δηµόσιο 

ίδρυµα εντός της Ε.Ε, υπεύθυνο για τις δικές του αποφάσεις, το οποίο 

λειτουργεί σε µη κερδοσκοπική βάση. 

Η Ε.Τ.Ε χρηµατοδοτεί δηµόσια και ιδιωτικά σχέδια, τα οποία 

ανταποκρίνονται στους Ευρωπαϊκούς στόχους, Ο κύριος στόχος της είναι 

                                                 
13 http://www.eib.org 
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να χρηµατοδοτήσει επενδύσεις προωθώντας την οικονοµική ανάπτυξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις µειονεκτικές περιοχές. Η Ε.Τ.Ε εµπλέκεται 

στην χρηµατοδότηση των σχεδίων Α.Π.Ε µέσω: 

• Της οριζόντιας συνεργασίας για να εξετάσει την περιφερειακή 

χρηµατοδότηση υποδοµής, η οποία µπορεί να έχει επίδραση στη Ε.Ε 

• Των χαµηλών επιτοκίων (3%) των δανείων για περιβαλλοντικά 

σχέδια προστασίας. 

• Επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων, από τον Ευρωπαϊκό 

προϋπολογισµό. 

Τα δάνεια της Ε.Τ.Ε από τις δικές της πηγές είτε στο δηµόσιο, είτε 

στον ιδιωτικό τοµέα, πρέπει να υποστηρίζονται από τις κρατικές εγγυήσεις, 

Επιπλέον, η Ε.Τ.Ε δανείζει  όχι πάνω από το 50% του συνολικού κόστους 

του σχεδίου. 

Η τράπεζα έχει συµµετάσχει στη χρηµατοδότηση των συστηµάτων 

ανανεώσιµης ενέργειας από το 1970 κυρίως στον τοµέα των µεσαίων και 

µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων. Εν µέρει λόγω της έλλειψης κατάλληλων 

νέων χώρων για τέτοια σχέδια και τις συχνές αρνητικές επιπτώσεις τους στο 

τοπικό περιβάλλον, η εστίαση της τράπεζας, όσο αφορά τις ανανεώσιµες 

ενέργειες έχει µετατοπιστεί σε µικρότερης κλίµακας συστήµατα που 

απασχολούν έναν αυξηµένο αριθµό των πηγών ενέργειας. 

Πρόσφατα η Ε.Τ.Ε έχει εκδώσει έγγραφο πολιτικής στο τοµέα, τον 

Ιούνιο του 2002, για την χρηµατοδότηση των σχεδίων ανανεώσιµης 

ενέργειας (ενηµέρωση των Α.Π.Ε αναθεώρηση-περίοδος 1993-2001). 

Η δραστηριότητα της τράπεζας στην υποστήριξη της ανανεώσιµης 

ενέργειας, είναι περιορισµένη τόσο σε απόλυτους όσο και σχετικούς 

στόχους-µέσος όρος δανεισµού κατά τα τελευταία 9 χρόνια έχει περίπου 

220m ανά έτος. Ο αριθµός αυτό αντιπροσωπεύει το 6,5% του συνολικού 

ενεργειακού τοµέα άµεσου δανεισµού το 2000. 
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Τα τελευταία χρόνια, το µερίδιο της ανανεώσιµης ενέργειας στο 

σύνολό της η επένδυση στον τοµέα της ενέργειας έχει µειωθεί. 

Τα παρεχόµενα δάνεια της Ε.Τ.Ε για τα σχέδια των ανανεώσιµων 

ενεργειών έχουν, στο παρελθόν συγκεντρώσει τους πλέον εµπορικούς και 

τεχνικούς αναπτυξιακούς τοµείς (γεωθερµική, αιολική και υδροηλεκτρική). 

Ο δανεισµός της βιοµάζας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια  και ανέρχεται 

σε EUR61m και EUR 53m το 2000 και 2001 αντίστοιχα . Αυτό είναι 

σηµαντικό, δείχνοντας ότι αυτά τα σχέδια πρωτίστως, περιορίζονται σε 

µεγάλο βαθµό από δασώδεις περιοχές στη Βόρεια Ευρώπη. Η ανάπτυξη της 

ενέργειας του ανέµου, είναι αρκετά ώριµη σε χώρες όπως ∆ανία, Ολλανδία, 

Ισπανία και Γερµανία, µε την εστίαση τώρα να µετατοπίζεται από 

µικρότερης σε µεγαλύτερης κλίµακας εφαρµογές και από τη χερσαία σε 

υπερακτές της Βορειοδυτικής Ευρώπης. 

Η τράπεζα ορίζει ως προτεραιότητα την επέκταση του δανεισµού για 

τα σχέδια ανανεώσιµης ενέργειας. Στο πλαίσιο των υφιστάµενων κανόνων, 

θα εργάζεται για να ξεπεραστούν οι περιορισµοί για δανεισµό σε αυτή την 

περιοχή, για παράδειγµα, από µία ευέλικτη εφαρµογή του ελάχιστου 

κριτηρίου µεγέθους του προγράµµατος. 

Για να υπογραµµίσει την υποστήριξή της για την πολιτική της Ε.Ε, η 

τράπεζα πρόκειται να διπλασιάσει τουλάχιστον τον όγκο δανείου της 

(ατοµικά και συνολικά δάνεια) για την ανανεώσιµη ενέργεια τα επόµενα 

πέντε χρόνια. Αυτός ο στόχος θα λάβει υπόψη την οδήγηση και µέσα και 

έξω από την Ε.Ε και θα πρέπει να µετράται ως ποσοστό του δανεισµού της 

τράπεζας στον τοµέα της ενέργειας στο σύνολο, χρησιµοποιώντας την 

οδήγηση την περίοδο 1997-2001 ανήλθε σε 7,4% του δανεισµού στον τοµέα 

της ενέργειας. 

 

 

 

 



 

 89 

5.9.2 Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

Το Ε.Τ.Π.Α είναι ένα από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία, το 

οποίο συγχρηµατοδοτεί ενέργειες για να βοηθήσει στη µείωση των κενών 

στην κοινωνικό-οικονοµική ανάπτυξη ανάµεσα στις διάφορες περιοχές και 

τα κράτη-µέλη της Ένωσης. 

Οι πόροι του Ε.Τ.Π.Α στοχεύουν σε ορισµένες µειονεκτικές 

περιοχές και χρησιµοποιούνται για να χρηµατοδοτήσουν βελτιώσεις στην 

υποδοµή, στις παραγωγικές επενδύσεις, στην τοπική ανάπτυξη, στους 

ανθρώπινους πόρους και στο περιβάλλον. Υπάρχουν δύο είδη 

προγραµµάτων που είναι διοικητικά ευδιάκριτα: Εθνικά Προγράµµατα και 

Κοινοτικά Κριτήρια. Η χρηµατοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α έρχεται µε τη 

µορφή µη-πληρωτέας βοήθειας. 

Η νέα ρύθµιση του Ε.Τ.Π.Α14, η οποία υιοθετήθηκε από το πλαίσιο 

AGENDA 2000, αναφέρει ρητά ότι το Ε.Τ.Π.Α θα πρέπει να ενθαρρύνει 

την ανάπτυξη των Α.Π.Ε και ο ορισµός του πεδίου εφαρµογής του ταµείου 

περιλαµβάνει δράση για την υποστήριξη των Α.Π.Ε. 

Στις τελευταίες κατευθυντήριες γραµµές για τα διαρθρωτικά ταµεία 

και τα ταµεία συνοχής15,η ανανεώσιµη ενέργεια έχει επισηµανθεί ως 

στρατηγική προτεραιότητας, ειδικότερα λόγω της δυνατότητάς της, να 

συµβάλει στην ανάπτυξη των τοπικών πόρων και στη µείωση της 

εξάρτησης από τις εισαγωγές. Παρ’ όλο που δεν είναι κατάλληλο να 

καθιστά ειδικούς προϋπολογισµούς για ανανεώσιµη ενέργεια στα 

περιφερειακά ταµεία. 

Τα κράτη-µέλη πα’ όλα αυτά καλούνται να εγγυηθούν τουλάχιστον 

το 12% του συνολικού προϋπολογισµού των ενεργειακών 

υποπρογραµµάτων τους, για την στήριξη των Α.Π.Ε. Αυτό µπορεί να έχει 

                                                 
14 Ρύθµιση (Ε.Κ) Ν. 1783/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
12ης Ιουλίου 1999 του Ε.Τ.Π.Α, OJL 213, 13.8.1999, σελ. 1 
15 COM (1999) 344 final 



 

 90 

ως αποτέλεσµα στην περιφερειακή ανάπτυξη περίπου στα 487 εκατοµ.€ 

στις Α.Π.Ε (2000-2006). Παρόλα αυτά, η µέτρηση του ακριβούς ποσού της 

στήριξης, θα περιλαµβάνει την αναζήτηση όλων των έργων για τις πιθανές 

επιπτώσεις των Α.Π.Ε, µια εργασία που είναι πέρα από το τρέχον πεδίο 

εφαρµογής. 

 

5.9.3 Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 

 

Το Ε.Τ.Ε16, είναι ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα το οποίο ιδρύθηκε 

ως κοινή επιχείρηση από το Ε.Τ.Ε, η Ε.Ε και ιδιωτικά και δηµόσια 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και από τα 15 κράτη-µέλη της Ε.Ε. 

Σε αντίθεση µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων δεν είναι δανειακό ίδρυµα ως συµπλήρωµα 

των άλλων ιδρυµάτων, το Ε.Τ.Ε προσφέρει εγγυήσεις για το χρέος της 

χρηµατοδότησης και επενδύσεις σε ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Το 

ταµείο βοηθάει τη χρηµατοδότηση των Ευρωπαϊκών Σχεδίων υποδοµής των 

περιοχών των τηλεπικοινωνιών, της µεταφοράς και της ενέργειας µε την 

έκδοση άµεσων εγγυήσεων για τη χρηµατοδότηση του χρέους. Σε αυτή την 

περίπτωση ένα ευρύ φάσµα ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών 

είναι οι δικαιούχοι των εγγυήσεων. 

Πιο πρόσφατα, µια συναλλαγή διαρθρώνεται γύρω από την 

ασφάλιση των πιστώσεων, το ονοµαζόµενο Αναπτυξιακό και 

Περιβαλλοντικό Σχέδιο, µέσω του αναπτυξιακού και Περιβαλλοντικού 

Σχεδίου το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων προσφέρει µια εγγύηση στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που χορηγούν δάνεια για Ευρωπαϊκές µικρές 

επιχειρήσεις, για την χρηµατοδότηση των φιλικών περιβαλλοντικών 

επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των ανανεώσιµων.  Αυτή η 

εγγύηση είναι δωρεάν για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και για την 

                                                 
16 http://www.eif.org 
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εταιρεία, λόγω της χορηγίας του Σχεδίου από την Ε.Ε. Η εγγύηση του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, λειτουργεί σε βάση του χαρτοφυλακίου. 

Με δική του ευθύνη, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων παρέχει µια 

υπολειπόµενη απώλεια 50%, η οποία καλύπτει τις επιλέξιµες πιστώσεις που 

περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

Τα τέλη εγγύησης καταβάλλονται, από τα κονδύλια του προϋπολογισµού 

της Ε.Ε στο πλαίσιο µιας συµφωνίας συνεργασίας ανάµεσα στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. 

Ένα δίκτυο χρηµατοπιστωτικών µεσαζόντων ( για την Ελλάδα είναι 

η ALPHA BANK) έχει χτιστεί σε όλη την Ε.Ε, κατ’ όπιν προσκλήσεων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προσεκτικής επιλογής από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Επενδύσεων. Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες θα πρέπει απευθείας να 

προσεγγίσουν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, συµµετέχοντας στο σχέδιο 

στο δικό τους κράτος-µέλος για περισσότερες λεπτοµέρειες, ιδίως θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων υλοποιεί τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα του Ευρωπαϊκού Πολυετούς Προγράµµατος 

για Επιχειρήσεις και Επιχειρηµατικότητα (MAR 2001-2005)17. Τα 

χρηµατοπιστωτικά όργανα περιλαµβάνουν: 

� Την ικανότητα εγγύησης των µικρό-µεσαίων επιχειρήσεων για να 

διασφαλίσει η τράπεζα τα χαρτοφυλάκια δανεισµού των µικρό-

µεσαίων επιχειρήσεων. 

� Την δυνατότητα ξεκινήµατος του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης για τις επενδύσεις στα κεφάλαια ή 

τους επωαστήρες κεφαλαίων επιχειρηµατικών κινδύνων που 

ειδικεύονται στη χρηµατοδότηση των πρώτων σταδίων των µικρο-

µεσαίων επιχειρήσεων. 

                                                 
17 2000/819/Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Ν:333, 29.12.2000, 
σελ.84 
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� Η δράση κεφαλαίου εκκίνησης που επιδιώκει την πρόσληψη 

διαχειριστών επενδυτών για εκείνα τα κεφάλαια εκκίνησης που η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επένδυσε σ’ αυτά. 

 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρησιµοποιεί τράπεζες, ταµεία 

επιχειρηµατικού κινδύνου και οργανισµούς εγγύησης, ως µεσάζων για τις 

µικρό-µεσαίες επιχειρήσεις. 
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Κεφάλαιο 6. Τάσεις & Προοπτικές 

 

6.1. Ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

Στις 31/1/2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Έκθεση προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την πρόοδο προς 

τους στόχους 2020 στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

Στην Έκθεση επιβεβαιώνεται η χαµηλή ανταπόκριση των Κρατών-

Μελών (ΚΜ) στην επίτευξη των ενδεικτικών στόχων για το 2010 που 

προβλέπονταν στην Οδηγία (ΕΚ) 2001/77 (µόνο 7 σε σύνολο 27 ΚΜ 

πέτυχαν τους στόχους) ενώ, από τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την 

ανανεώσιµη ενέργεια (NREAP), διαπιστώνεται ότι τα µισά περίπου ΚΜ, 

µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα προτίθενται να υπερβούν τους 

δεσµευτικούς εθνικούς στόχους που τους είχαν αποδοθεί από την νέα 

Οδηγία (ΕΚ) 2009/28. 

Από την αρχική επεξεργασία των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης 

προκύπτει ότι οι Α.Π.Ε. θα αποτελέσουν το 37% του µείγµατος ηλεκτρικής 

ενέργειας το 2020. Το 40,6 % αυτής της συνεισφοράς18 θα προέλθει από 

αιολική ενέργεια (τα δύο τρίτα της οποίας προέρχεται από επίγεια πάρκα), 

οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί θα συνεισφέρουν το 30,4%, η βιοµάζα το 19,1% 

και η ηλιακή ενέργεια το 8,5% (εκ των οποίων το 6,9% από Φ/Β). Στο 

πλαίσιο της ίδιας ανάλυσης διαπιστώνεται ότι ο προβλεπόµενος µέσος 

ρυθµός ανάπτυξης των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. 

µειώνεται µε το χρόνο: για τις περισσότερες τεχνολογίες ο µέσος ετήσιος 

ρυθµός ανάπτυξης είναι υψηλότερος το διάστηµα 2010-2015 σε σχέση µε 

το διάστηµα 2015-2020. Έτσι, απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις σε νέους 

σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., ώστε να αντιπροσωπεύουν 

µερίδιο επί της συνολικής νέας εγκατεστηµένης ισχύος υψηλότερο του 62% 

                                                 
18 http://www.ecn.nl/docs/library/report/2010/e10069_summary.pdf 
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που ίσχυσε το 2009. Η Επιτροπή εκτιµά ότι η ετήσια επένδυση κεφαλαίου 

σε σταθµούς Α.Π.Ε. πρέπει να ανέλθει σύντοµα από το σηµερινό επίπεδο 

των 35bn € σε 70bn €, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων. 

Αντίστοιχα, οι προβλεπόµενοι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης των Α.Π.Ε. 

δηµιουργούν απαιτήσεις εκσυγχρονισµού των ηλεκτρικών δικτύων. Στη 

σχετική έκθεση της Επιτροπής επισηµαίνεται η ανάγκη άµεσης ανάληψης 

δράσεων για την προετοιµασία των δικτύων, ώστε να απορροφήσουν 

σηµαντική παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε., διευκολύνοντας την 

εξισορρόπηση, ευστάθεια και ευελιξία του δικτύου. Υψηλές επενδύσεις θα 

απαιτηθούν τόσο για την ενίσχυση υφιστάµενων υποδοµών όσο κυρίως για 

την κατασκευή νέων δικτύων και τη διασύνδεση των ηλεκτρικών 

συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης τεχνολογιών «έξυπνων 

δικτύων». 

Ως προς το θέµα της χρηµατοδότησης των Α.Π.Ε. σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, σηµαντική αναδεικνύεται η επικείµενη διαπραγµάτευση του νέου 

Κοινοτικού Προϋπολογισµού σε όλες τις προτεραιότητες του (έρευνα, 

αγροτικός τοµέας, συνοχή), ενώ γίνεται ιδιαίτερη µνεία στη διαπίστωση που 

προέκυψε από τη διαδικασία Αναθεώρησης του Προϋπολογισµού (Budget 

Review) αλλά και την 5η Έκθεση για τη Συνοχή, ότι η Πολιτική της 

Συνοχής στο επόµενο δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020 πρέπει να 

επικεντρώσει στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, οι οποίοι 

περιλαµβάνουν τους στόχους για τις Α.Π.Ε.. 

 

6.2. Εθνικό επίπεδο 

 

Τα δεδοµένα υλοποίησης έργων Α.Π.Ε. που παρουσιάστηκαν στο 

Κεφ. 4, αποτυπώνουν µία δυναµική πορεία ανάπτυξης των σχετικών 

επενδύσεων καθώς το 2010 η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς σταθµών 

Α.Π.Ε. αυξήθηκε κατά 20% σε σχέση µε το 2009, ενώ αξίζει να σηµειωθεί 

ότι το αντίστοιχο ποσοστό για τα φωτοβολταϊκά προσεγγίζει το 274%. Η 
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νέα εγκατεστηµένη ισχύς από Α.Π.Ε. µέχρι το τέλος του έτους 2010, ύψους 

290 MW µεταξύ των τεχνολογιών, Α.Π.Ε. εικονίζεται στο Σχήµα 4. 

 
Σχήµα 4: Επιµερισµός της νέας εγκατεστηµένης ισχύος Α.Π.Ε. 290 MW (πηγή ΥΠΕΚΑ) 

 

Για την επίτευξη των φιλόδοξων εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων 

απαιτείται να ενταθούν οι ρυθµοί ανάπτυξης. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται µια βραχυπρόθεσµη 

εκτίµηση της εξέλιξης της εγκατάστασης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από 

Α.Π.Ε. της Υπηρεσίας Α.Π.Ε.. Στον πίνακα περιλαµβάνονται δεδοµένα 

λειτουργίας για το 2009 και 2010 ενώ η εκτίµηση για το 2011 βασίζεται σε 

πραγµατικά στοιχεία (φάση κατασκευής) και για το 2012 στην αδειοδοτική 

ωριµότητα των έργων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 96 

Πίνακας 6.1: Εκτίµηση της εξέλιξης της εγκατάστασης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από 

Α.Π.Ε (πηγή ΙΓΜΕ) 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εγκατεστηµένη ισχύς (MW) – Ετήσια αύξηση (%) 

  

   2009 

 

2010 

 

% 

 

   2011  (εκτίµηση) 

 

   % 

 

2012 (εκτίµηση) 

     

    % 

Αιολικά 1166.9 1297.7 11 1600 23 1900-2000 19-25 

Βιοµάζα 43.3 44.0 2 45 2 50-80 11-78 

Μικρά Υ/Η 182.6 196.3 8 210 7 230-250 10-19 

Φ/Β 53.0 198.3 274 400 102 650-750 63-88 

Σύνολο 1445.8 1736.3 20 2255 30 2830-3080 25-37 

 

 

Οι προβλεπόµενες επενδύσεις στον τοµέα των Α.Π.Ε. αναµένεται να 

έχουν σηµαντικό οικονοµικό αντίκτυπο. Το συνολικό ύψος για επενδύσεις 

σε έργα Α.Π.Ε. στη δεκαετία 2010-2020 εκτιµάται ότι θα αγγίξει τα 16,4 δις 

€. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και οι αναγκαίες επενδύσεις σε 

δίκτυα και διασυνδέσεις που εκτιµώνται σε επιπλέον 4-5 δις €. Ο µέσος 

ετήσιος προϋπολογισµός των επενδύσεων ανέρχεται σε 2 δις €, αν και ίσως 

µε κάπως χαµηλότερα ποσά στα πρώτα έτη της δεκαετίας. 

Συγκεκριµένα για το 2011, οι επενδύσεις θα προέλθουν από δύο 

κυρίως τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, τα Αιολικά και τα Φ/Β, καθώς και 

από τις απαραίτητα έργα αναβάθµισης του Συστήµατος Μεταφοράς και των 

∆ικτύων ∆ιανοµής, προκειµένου να απορροφηθεί µε τον βέλτιστο τρόπο η 

επιπλέον ισχύς των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.. 

Αναφορικά µε τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα, εκτιµάται ότι το 2011 

θα εγκατασταθούν επιπλέον τουλάχιστον 200 MW. 

Υπό κατασκευή βρίσκονται Αιολικά Πάρκα ισχύος περίπου 300 

MW, τα οποία αναµένεται να λειτουργήσουν µέσα στο 2011-2012 και 

αντιστοιχούν σε ένα συνολικό προϋπολογισµό της τάξης των 450 εκ. €. 

Όσον αφορά τις επενδύσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο, ο 

προϋπολογισµός των έργων της Μελέτης Ανάπτυξης του Συστήµατος 
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Μεταφοράς για το 2011 που σχετίζονται µε τις Α.Π.Ε. εκτιµάται από τον 

∆ΕΣΜΗΕ στα 100 εκ. € (συµπεριλαµβανοµένης και της συµµετοχής των 

ιδιωτών) ενώ η ∆ΕΗ προβλέπει επιπλέον 470 εκ. € για την ενίσχυση των 

δικτύων διανοµής της, εκ των οποίων τα 150 εκ. € σχετίζονται άµεσα µε την 

ανάπτυξη των Α.Π.Ε.. 

Συνολικά οι επενδύσεις εντός του 2011 που άµεσα ή έµµεσα 

συνδέονται µε την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. στη χώρα µας εκτιµάται ότι θα 

ανέλθουν στα 1.350 εκ. €. Από τα ανωτέρω ∆ιαγράµµατα προκύπτει ότι η 

διείσδυση των Φ/Β συστηµάτων είναι µεγαλύτερη της προβλεπόµενης στο 

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις Α.Π.Ε. και η τάση της δείχνει ότι θα 

ικανοποιηθεί ο στόχος για το 2014 που προκύπτει από την Υπουργική 

Απόφαση για την «Επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος και την 

κατανοµή της στο χρόνο µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Α.Π.Ε.». 

Αντίθετα, αν και η Αιολική ισχύς που θα εγκατασταθεί το 2011 

φαίνεται να ξεπερνά κατά πολύ της ισχύ της εγκατεστηµένης ετησίως τα 

προηγούµενα χρόνια, η διείσδυση της Αιολικής Ενέργειας στο Σύστηµα 

φαίνεται να υπολείπεται σηµαντικά από το σχεδιασµό. Για να επιλυθεί το 

πρόβληµα, δεδοµένης της αυξηµένης βαρύτητας που έχει στη σύνθεση του 

ενεργειακού µείγµατος ανανεώσιµης προέλευσης η ενέργεια από Αιολικούς 

Σταθµούς απαιτείται σηµαντική προσπάθεια και θα πρέπει να αναληφθούν 

στοχευµένες πρωτοβουλίες προς την επιτάχυνση της αδειοδότησης των 

έργων κατά τη διάρκεια του 2011, ώστε να κατασκευαστούν και 

ηλεκτριστούν από το 2012 και µετά. 
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Επίλογος 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει έντονη διάσταση η ανάπτυξη Α.Π.Ε 

στην Ελλάδα, ωστόσο,  υπάρχουν πολλά εµπόδια στη διάδοση της 

ανανεώσιµης ενέργειας τα οποία επιβάλλεται να ξεπεραστούν. 

Η εξασφάλιση πολιτικής και οικονοµικής υποστήριξης για Έρευνα 

και Ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών, είναι συχνά µια δύσκολη υπόθεση, 

ενώ παράλληλα ισχυρά συµφέροντα αντιδρούν στην ανάπτυξη νέων 

τεχνολογικών επιπέδων. Ειδικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία µε 

µακροπρόθεσµη οικονοµική προοπτική, πρέπει να εµπλακούν στη 

χρηµατοδότηση έργων Α.Π.Ε, λόγω του σχετικά µεγάλου χρόνου που 

χρειάζεται για να γίνουν τα έργα αυτά εµπορικά βιώσιµα. Αυξητικές εκ των 

κάτω προς τα πανω (bottom-up) προσεγγίσεις στη διάδοση των Α.Π.Ε, 

όπως αυτές που υιοθετήθηκαν στη ∆ανία για την αιολική ενέργεια, ίσως 

είναι πιό αποτελεσµατιές από τις εκ των άνω προς τα κάτω (top-down) 

προσεγγίσεις. Οι σηµαντικότεροι περιορισµοί στην ανάπτυξη των Α.Π.Ε 

είναι κοινωνικοί, θεσµικοί, οικονοµικοί, οι οποίοι µπορούν ενδεικτικά να 

συνοψισθούν ώς εξής: 

• Η έλλειψη ενηµέρωσης του κοινού, αλλά και πολλών στελεχών του 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για τη διαθεσιµότητα, το κόστος και 

τα οφέλη των Α.Π.Ε 

• Η έλλειψη γνώσεων από διαχειριστές έργων σχετικά µε τις 

ενεργειακές και κοινωνικές ανάγκες, καθώς και η έλλειψη 

προσαρµογής των έργων στις ανάγκες των αγροτικών κοινοτήτων, 

καθώς και η έλλειψη προσαρµογής των έργων στις ανάγκες αυτές 

και συµµετοχής των τοπικών κοινοτήτων στο σχεδιασµό των έργων. 

• Η έλλειψη προσωπικού ειδικά εκπαιδευµένων σε χρηµατοδοτικούς 

µηχανισµούς ικανούς να στηρίξουν έργα Α.Π.Ε 
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• Η ανεπαρκής Έρευνα και Ανάπτυξη και η συνακόλουθη ανάγκη για 

µεγαλύτερη στήριξη σχετικών ερευνητικών προγραµµάτων, κυρίως 

στην Ελλάδα, µε στόχο την ανάπτυξη της κατασκευαστικής 

βιοµηχανίας, τη βελτίωση των αειφόρων τεχνολογιών και τη µείωση 

του αρχικού του κόστους. 

• Τα προβλήµατα διασύνδεσης µε το δίκτυο µεταφοράς και οι 

κανονιστικές ρυθµίσεις, σχετικά µε την ενεργειακή τιµολόγηση, οι 

οποίες ευνοούν τη µεγιστοποίηση του ενεργειακού όγκου και 

φορτίου ως τις πιο κερδοφόρες στρατηγικές µιας επιχείρησης κοινής 

ωφελείας. 

Τα πιό πρόσφατα νέα στο χώρο της ενέργειας αφορούν κυρίως στην 

πιθανότητα µείωσης της τιµής πώλησης της ενέργειας, στο χώρο των 

αιολικών πάρκων. Τυχόν µείωση της τιµής των αιολικών σηµαίνει την 

ακύρωση πληθώρας έργων, εγκατάλειψη της χώρας από µεγάλες εταιρείες 

και δυσανάλογα µε οποιοδήποτε θεωρητικά ελάχιστο όφελος, αρνητικό 

αποτέλεσµα σε επενδύσεις και απασχόληση, σε περίοδο µεγάλης ανεργίας. 
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Συµπεράσµατα 

 

Σε γενικές γραµµές το ελληνικό σχέδιο ενίσχυσης των Α.Π.Ε 

φαίνετε να έχει αποφέρει σηµαντικά θετικά και µετρήσιµα αποτελέσµατα, 

όσο αφορά την ανάπτυξη, τη κατασκευή και , την λειτουργία εµπορικής 

κλίµακας Α.Π.Ε στην Ελλάδα. 

Συγκεκριµένα όµως, εγώ θα σταθώ στις επιπτώσεις που έχουν όλα 

αυτά στην τοπική απασχόληση µιας περιοχής, που και στις µέρες µας είναι 

το µείζον θέµα. 

Οι επιπτώσεις στην τοπική απασχόληση διακρίνονται σε 

βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες κατά τη διάρκεια των σταδίων 

κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας αντίστοιχα. Οι βραχυπρόθεσµες 

επιπτώσεις αφορούν σε µη µόνιµη απασχόληση, ενώ οι µακροπρόθεσµες σε 

δηµιουργία µόνιµων θέσεων εργασίας. Η απασχόληση που δηµιουργείται 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής του εξοπλισµού και της εγκατάστασης 

περιλαµβάνει άµεσες προσλήψεις για το έργο Α.Π.Ε και έµµεσες 

προσλήψεις από τοπικές εργολαβικές εταιρείες που εµπλέκονται στις 

εργασίες κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης. 

Η σχεδιαζόµενη υλοποίηση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι πιθανό να σηµάνει τον υψηλότερο βαθµό 

διείσδυσης µικρότερης κλίµακας αποκεντρωµένων παραγωγών 

ηλεκτρισµού στα δίκτυα µεταφοράς, τα οποία πλέον θα πρέπει να τα 

διαχειρίζονται περισσότερο ευφυή συστήµατα διαχείρισης, ώστε να 

ανταποκρίνονται πιο εύκολα και γρήγορα στις διαφοροποιηµένες πηγές 

ηλεκτρικού εφοδιασµού. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η αποδοχή νέων 

µετατροπέων Α.Π.Ε, θα καταστεί πιο εύκολη. ∆εδοµένου ότι το 40% της 

κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην Ευρώπη χρησιµοποιείται για τη 

θέρµανση των κτιρίων, τη θέρµανση νερού για οικιακή χρήση και για τη 

θέρµανση βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, η αυξανόµενη δηµοτικότητα της 
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τηλεθέρµανσης από µονάδες βιοµάζας, που λειτουργούν από δήµους ως 

προωθητική βιοµηχανία γύρω από τη οποία κινούνται κατασκευαστικές και 

µεταφορικές επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες αγροτικών/ενεργειακών καλλιεργειών 

κ.α θεωρείται πλέον συνηθισµένη, ενώ έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια της 

βόρειας Ευρώπης. Θεωρητικά τα µικρά έργα Α.Π.Ε µπορεί να 

κατασκευασθούν και να λειτουργήσουν από µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες 

πολιτών, ευνοώντας ίσως έτσι την περαιτέρω προώθηση του 

εκδηµοκρατισµού της ενεργειακής οικονοµίας, της τοπικής αυτοδιάθεσης 

και του δηµοκρατικού ελέγχου. 

Ο δρόµος για ένα αειφόρο µέλλον εµπεριέχει πρωτίστως µια 

διαδικασία κοινωνικής διαβούλευσης. Ακόµη και µε την πλήρη ανάπτυξη 

των τεχνολογιών Α.Π.Ε και τεχνικών βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας, θα υπάρξει ανάγκη για µειώσεις στα απόλυτα επίπεδα της 

υλικής κατανάλωσης, αν το ζητούµενο είναι, εν τέλει, η επίτευξη µιας 

αειφόρου ισορροπίας του πλανητικού οικοσυστήµατος και µιας ανάλογης 

ποιότητας ζωής. Η ιδέα της εκούσιας µείωσης της κατανάλωσης κερδίζει 

έδαφος στις σκανδιναβικές χώρες ( sustainable consumption ) και στης 

Η.Π.Α ( voluntary simplicity ), όπου τίθεται ταυτόχρονα και το ερώτηµα, 

εάν υφίστανται τεχνικά, οικονοµικά, περιβαλλοντικά όρια στην ανάπτυξη. 

Η προσπάθεια για απάντηση στο ερώτηµα αυτό εµπλέκει όλους µας σε κάθε 

φάση της καθηµερινής ζωής, κάθε φορά που ξεκινάµε το αυτοκίνητό µας, 

ανοίγουµε τα φώτα ή εργαζόµαστε στον ηλεκτρικό υπολογιστή. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

� Αιολική ενέργεια, Αλεξάκης Α., Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα 2010 

� Αιολική Ενέργεια και ανεµογεννήτριες, Walker John F., Εκδόσεις 

Ίων, Αθήνα 2008 

� Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστηµών, Ασλανίδης Άρης, Εκδόσεις 

Πατάκη, Αθήνα 2000 

� Βιοκλιµατικές Εφαρµογές και Καινοτόµες ∆ράσεις για την 

προστασία του Περιβάλλοντος, Παταργιάς Π., Μπενετάκου-Κεφαλά 

Παρασκεύη, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα 2011 

� ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, τόµος Α’, NOE R., 

HOLLENBECK J., GERHART B., WRIGHT P., Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 2007 

� ∆ιαχείριση της αιολικής ενέργειας, Καλδέλλης Ι., Εκδόσεις 

Σταµούλη, Αθήνα 2010 

� ∆ίκαιο της Ενέργειας, Φορτσάκης Θ. Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 

2009 

� Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Νερού και Υγρών αποβλήτων Μικρής 

Κλίµακας, Ζουµπούλης Α., Κουγκολός Α., Σαµαράς Π., Εκδόσεις 

Σταµούλη, Αθήνα 2008 

� Ενέργεια, Clift Jon, Εκδόσεις Ψύχαλος, Αθήνα 2008 

� Εισαγωγή στην τεχνολογία νερού και αφαλάτωσης, Αυλωνίτης 

Σταµάτης, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2006 

� Οικολογική ∆ιαχείριση Κτιρίων, Οικισµών και Πόλεων στην Ε.Ε, 

Μήτουρα Ρόιδω, Οικονόµου Αγησίλαος, Εκδόσεις Σταµούλη, 

Αθήνα 2010 
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� Περιβάλλον και ∆ίκαιο, Καρακώστας Ι., Εκδόσεις Σάκκουλα, 

Αθήνα 2006 

� Περιβάλλον, Ρύπανση, Τεχνικές Απορρύπανσης, Μαλλιαρός Χ., 

Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα 2000 

� Προδιαγραφές για µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Εκδόσεις 

Ζήτη, Αθήνα 2000 

� Υπολογιστικές Εφαρµογές ήπιων µορφών Ενέργειας, Αιολική 

Ενέργεια, Καλδέλλης Ιωάννης, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα 2005 

� Υπολογιστικές Εφαρµογές ήπιων µορφών Ενέργειας, Ηλιακή 

Ακτινοβολία, Συλλογικό Έργο, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα 2007 

� Φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, Μιλτιάδης Μ. Κάπος, 

Εκδόσεις Κάπος, Αθήνα 2009 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 

� ∆ιεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τετραµηνιαία πολιτική και 

οικονοµική επιθεώρηση, τεύχος 23, Ιούλιος-Οκτώβριος 2011, 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2011 

� Ε.Ε, ∆ίκαιο, Οικονοµία, Πολιτική, 13η ενηµέρωση, Μούσης Ν., 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2011 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

� www.kape.gr 

� www.europa.eu 

� www.ypeka.gr 

� www.eenhellas.gr 

� www.energia.gr 

� www.rae.gr 

� www.solaraccess.com 

� www.awea.com 

� www.cres.gr 



 

 


