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Περίληψη 

Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και η εφαρμογή στρατηγικών 
βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο επιβάλλει την αξιοποίηση 
των φυσικών και ενεργειακών πόρων με στόχο την προώθηση της κοινωνικής 
ευημερίας. Στην προσπάθεια αυτή, που αποτελεί αντικείμενο σχεδιασμού και 
υλοποίησης οικουμενικού χαρακτήρα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνιστούν 
καίριας σημασίας μέσο αναπτυξιακής πολιτικής και σε τοπικό και περιφερειακό 
υποσύστημα προγράμματος περιφερειακής πολιτικής. 

Η αναλυτική αναφορά στις διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με 
προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τους και των πλεονεκτημάτων και 
μειονεκτημάτων τους, αποτελεί το εισαγωγικό τμήμα της συμβολής μου στις εργασίες 
του Συνεδρίου. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, 
σχετικά με το θέμα, στη Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις δράσεις που 
προβλέπονται, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η ταξινόμηση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά περιφέρεια στη χώρα 
μας και η αναλογία τους στην ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση ενέργειας δίνουν 
παραστατικά τη σημασία τους για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η γεωγραφική 
απεικόνιση και οι αδειοδοτικές διαδικασίες αναδεικνύουν τα προβλήματα που 
αναφύονται και απαιτούν άμεσες λύσεις. 

Η εισήγηση ολοκληρώνεται με ορισμένες διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις 
που καθιστούν την περιφερειακή διάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
ουσιαστική συνιστώσα στο στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης των ελληνικών 
περιφερειών. 

Λέξεις –κλειδιά 

Βιώσιμη ανάπτυξη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), περιφερειακή διάσταση 
των Α.Π.Ε.  

        

I.Βιώσιμη ανάπτυξη και Α.Π.Ε. 

Η ζωή και το φυσικό περιβάλλον είναι δύο στοιχεία αναπόσπαστα συνδεδεμένα σε 
ένα κλειστό οικοσύστημα με ιδιαίτερα ευπαθή ισορροπία. Η οικονομική εξέλιξη του 
ανθρώπου και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στο 



 

 

φυσικό περιβάλλον, σταδιακά διατάραξαν την ισορροπία του παγκόσμιου 
οικοσυστήματος και οδήγησαν στο πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Η οικονομική ανάπτυξη που επιτελέστηκε τον 20ο αιώνα σε πολλά σημεία του 
πλανήτη βασίστηκε κυρίως στην καύση ορυκτών καυσίμων και στις μηχανές 
εσωτερικής καύσης, που εξελίχθηκαν στην κύρια πηγή ρύπανσης του 
περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε ότι στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο τετραπλασιάστηκαν 
(Μπίθας, 2011).  Παράλληλα, σημειώνονται ιδιαίτερα υψηλοί ρυθμοί αστικοποίησης, 
με αποτέλεσμα σήμερα ο αστικός πληθυσμός να αποτελεί περίπου το μισό του 
παγκόσμιου πληθυσμού. Άμεση συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι η διαμόρφωση 
ενός εξαιρετικά ενεργοβόρου πρότυπου αστικής ανάπτυξης προκειμένου να 
δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν οι αναγκαίες αστικές υποδομές. Έτσι σήμερα 
περίπου τα τρία τέταρτα της παγκόσμιας ενέργειας καταναλώνονται στα αστικά 
κέντρα (Roosa,2008). 

Οι επιπτώσεις της μονόπλευρης οικονομικής μεγέθυνσης είναι πλέον εμφανείς σε 
παγκόσμιο επίπεδο: ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση των υδάτων, κλιματική 
αλλαγή, δραματική μείωση της βιοποικιλότητας, επηρεάζουν την καθημερινότητα των 
ανθρώπων, ενώ η μείωση των αποθεμάτων των αναλώσιμων φυσικών πόρων που 
ως άμεση συνέπεια θα έχει την αύξηση της τιμής τους, απομακρύνει το όνειρο της 
ανάπτυξης και ενός αποδεκτού επιπέδου διαβίωσης για μεγάλες ομάδες πληθυσμού 
παγκοσμίως. Ταυτοχρόνως, στον αναπτυγμένο κόσμο, έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία 
στροφή από το πρότυπο της αμιγούς πολικής ανάπτυξης σε αναπτυξιακά πρότυπα 
μικρότερης κλίμακας εφαρμογής, με βασική συνιστώσα την αειφορία.  

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ίσως η απάντηση στο δυσεπίλυτο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα: επιβράδυνση της ανάπτυξης ή 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος με ότι αυτό συνεπάγεται και για την παρούσα αλλά 
κυρίως για τις μελλοντικές γενεές; Η φιλοσοφία της βιώσιμης ανάπτυξης βασίζεται 
στην παραδοχή ότι το φυσικό περιβάλλον δεν είναι ένας ανεξάντλητος πόρος, 
αντίθετα είναι ένα  περιορισμένο οικονομικό αγαθό για την ορθολογική χρήση του 
οποίου απαιτείται μακροπρόθεσμος αναπτυξιακός προγραμματισμός, και όχι 
βραχυπρόθεσμες  ευκαιριακές επιλογές. Μία άλλη ουσιώδης συνιστώσα είναι η 
αντιμετώπιση της φτώχειας, σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να αποτραπούν οι 
αναπτυσσόμενες  χώρες από την υιοθέτηση μοντέλων γρήγορης αλλά ευκαιριακής 
οικονομικής μεγέθυνσης, με βαρύτατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 Παρότι δεν υπάρχει ένας αυστηρά καθορισμένος ορισμός για την έννοια της 
βιώσιμης ανάπτυξης όλοι οι ορισμοί και οι περιγραφές περιλαμβάνουν στις βασικές 
στρατηγικές το σεβασμό στο περιβάλλον και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης των 
φυσικών πόρων. Ο Ο.Η.Ε. ορίζει ως βιώσιμη ανάπτυξη «μία ισχυρή οικονομική 
ανάπτυξη, κατανεμημένη σε όλη την επιφάνεια του πλανήτη και συνοδευόμενη από 
ένα σύστημα διεθνούς δικαιοσύνης, το οποίο όμως αντίκειται στο πνεύμα, τη λογική 
και την ιστορία του καπιταλισμού. Επιπλέον κρίνεται αναγκαία η χρήση νέων 



 

 

λιγότερο σπάταλων τεχνολογιών, όσον αφορά την πρώτη ύλη και την ενέργεια και η 
ανακύκλωση πρώτων υλών που έχουν κλείσει τον κύκλο της χρηστικής τους ζωής», 
ενώ σύμφωνα με  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «αειφόρος είναι μία μακροπρόθεσμη 
θετική ανάπτυξη, η οποία ελαχιστοποιώντας την χρήση των πόρων και τη χρήση των 
ουσιών που οδηγούν στη απώλεια τους, διατηρεί το φυσικό κεφάλαιο και μειώνει τις 
πιέσεις επί της γης σε επίπεδα που η τελευταία είναι ικανή, με βιοφυσικούς όρους να 
αντιμετωπίσει.»  (Παπαϊωάννου, 2010) Συνοψίζοντας, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μία 
μορφή ανάπτυξης που κατανέμεται ισόρροπα σε όλα τα σημεία του χώρου, έχει ως 
βασική συνιστώσα το σεβασμό στο περιβάλλον και χρησιμοποιεί με ορθολογικό 
τρόπο ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της 
παρούσας γενεάς, χωρίς να φαλκιδεύεται το βιοτικό επίπεδο των μελλοντικών 
γενεών.  

Η ενέργεια, κύριος μοχλός της ανάπτυξης, αναδεικνύεται βασικό συστατικό της 
έννοιας της βιωσιμότητας. Η στροφή από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα σε μορφές 
ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον αποτελεί βασικό άξονα στρατηγικής στην 
εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης.  

II. Μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχουν σε αφθονία, δεν εξαντλούνται, 
ανανεώνονται συνεχώς και μπορούν να μετατραπούν σε ηλεκτρική και θερμική 
ενέργεια. Οι μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι οι εξής: 

Αιολική ενέργεια: Πρόκειται για κινητική ενέργεια που παράγεται από τον άνεμο και 
μπορεί να μετατραπεί σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια. Είναι μορφή φιλική προς το 
περιβάλλον, πλήρως ανανεώσιμη και πρακτικά ανεξάντλητη. Η εκμετάλλευση της 
αιολικής ενέργειας γίνεται με τις ανεμογεννήτριες, μηχανές που μετατρέπουν την 
ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική και συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο μιας χώρας. 
Αυτή είναι η κυριότερη οικονομική εφαρμογή των ανεμογεννητριών. Υπάρχουν δύο 
είδη ανεμογεννητριών: οι οριζόντιες και οι κάθετες. Στην παγκόσμια αγορά έχουν 
επικρατήσει οι οριζόντιου τύπου ανεμογεννήτριες. 

Ηλιακή ενέργεια: Είναι ίσως η πιο διαδεδομένη από τις ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας. Η ενέργεια από την ηλιακή ακτινοβολία συσσωρεύεται σε ειδικά στοιχεία 
και μετατρέπεται σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. Η διαδικασία μετατροπής της 
ηλιακής ενέργειας γίνεται με ενεργητικά ηλιακά συστήματα, που συλλέγουν την 
ηλιακή ενέργεια και στην συνέχεια με μορφή θερμότητας την μεταφέρουν σε κάποιο 
ρευστό στοιχείο (νερό, αέρα κ.λπ.), με παθητικά ηλιακά συστήματα, σε συνδυασμό με 
βιοκλιματικό σχεδιασμό, που στοχεύουν στον περιορισμό των απωλειών και της 
κατανάλωσης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια με παράλληλη 
εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας για την εξασφάλιση θέρμανσης, ψύξης και 
φωτισμού στα κτίρια και με τα φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα, που μετατρέπουν 
άμεσα την ηλιακή σε ηλεκτρική ενέργεια. Ειδικότερα, όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά 
συστήματα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν από πολύ μικρές κλίμακες 



 

 

παραγωγής, π.χ. για τον ηλεκτροφωτισμό ενός κήπου, μέχρι μεγάλες κλίμακες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο. 

Υδροηλεκτρική ενέργεια: προκύπτει από την μετατροπή της κινητικής ενέργειας του 
νερού που κινείται από υψηλότερα προς χαμηλότερα επίπεδα σε ηλεκτρική. Το νερό 
που κινείται πολύ γρήγορα, λόγω της υδατόπτωσης διοχετεύεται μέσα από τούνελ  
και θέτει σε κίνηση τουρμπίνες που παράγουν μηχανική ενέργεια, η οποία στην 
συνέχεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια με την βοήθεια γεννήτριας. Στην 
περίπτωση της υδροηλεκτρικής ενέργειας έχει ιδιαίτερη σημασία η επιλογή του τόπου 
εγκατάστασης του έργου, αφού απαιτούνται περιοχές με σημαντικές υδατοπτώσεις 
και κατάλληλη υδρογεωλογική διαμόρφωση. Οι μονάδες παραγωγής ταξινομούνται 
σε μονάδες μεγάλης και μικρής κλίμακας. Οι μονάδες μεγάλης κλίμακας (άνω των 30 
MW) απαιτούν την δημιουργία μεγάλων φραγμάτων και δεξαμενών με υψηλό κόστος, 
μεγάλη χρονική διάρκεια αποπεράτωσης και σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Αντίθετα, οι μικρής κλίμακας μονάδες, με παραγόμενη ενέργεια κάτω των 30 MW 
είναι ευέλικτες όσον αφορά την σύνδεση- αποσύνδεση από το δίκτυο, έχουν μικρό 
κόστος και μικρή διάρκεια αποπεράτωσης, μεγάλη διάρκεια ζωής και ασήμαντες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Γεωθερμική ενέργεια: προέρχεται από το εσωτερικό της γης και στην επιφάνεια έχει 
την μορφή θερμού νερού ή ατμού. Βρίσκεται σε τόσο μεγάλες ποσότητες που 
θεωρείται ανεξάντλητη για την ανθρώπινη τάξη πραγμάτων και συνεπώς υπάρχει η 
δυνατότητα για εκτεταμένη χρήση. Τα γεωθερμικά αποθέματα διαφοροποιούνται 
ανάλογα με την γεωτεκτονική κάθε περιοχής, τον τρόπο με τον οποίο φθάνουν στην 
επιφάνεια της γης και την θερμοκρασία τους από την οποία προσδιορίζεται και η 
χρήση τους: χαμηλής θερμοκρασίας γεωθερμικό δυναμικό χρησιμοποιείται κυρίως σε 
εφαρμογές του πρωτογενούς τομέα (ιχθυοκαλλιέργειες, θερμοκήπια κ.λπ.), μέσης 
θερμοκρασίας σε εφαρμογές θέρμανσης χώρων ενώ τα αποθέματα υψηλής 
θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και σε 
βιομηχανικές εφαρμογές. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση της 
γεωθερμικής ενέργειες είναι περιορισμένες και αφορούν κυρίως την μακροβιότητα 
των ταμιευτήρων ενέργειας και την θερμική ρύπανση του περιβάλλοντος, οι οποίες 
πάντως μπορούν να ελεγχθούν με την ορθή πολιτική διαχείρισης.  

Κυματική ενέργεια: είναι η ενέργεια που προέρχεται από την θάλασσα και ειδικότερα 
από την κινητική ενέργεια των κυμάτων και οφείλεται στα κύματα, τις παλίρροιες και 
τις διαφορές θερμοκρασίας του νερού 

Βιομάζα: Ο όρος βιομάζα περιλαμβάνει κάθε είδους υπόλοιπα που προέρχονται από 
τον φυσικό κόσμο, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας. Η 
προερχόμενη από την βιομάζα ενέργεια χρησιμοποιείται σε γεωργικές βιομηχανίες, 
σε βιομηχανίες ξύλου, σε θερμοκήπια, αλλά και στις μεταφορές. Αν και είναι 
εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον δεν είναι ευρέως αξιοποιήσιμη κυρίως λόγω 
της διασποράς της πρώτης ύλης και του σχετικά υψηλού κόστους ενεργειακής 
αξιοποίησης. 



 

 

Υδρογόνο: Θεωρείται το καύσιμο του μέλλοντος. Είναι απόλυτα φιλικό προς το 
περιβάλλον, αφού όταν καίγεται παράγει μόνο θερμότητα και νερό και δεν ρυπαίνει 
την ατμόσφαιρα. Προέρχεται από την διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο 
με ηλεκτρόλυση και στην συνέχεια αποθηκεύεται σε ειδικές δεξαμενές. 

III. Θεσμικό πλαίσιο 

α) Ευρωπαϊκό 

Η πρόκληση μιας αειφόρου ανάπτυξης βασισμένη σε ασφαλή, ανεξάντλητη και 
προσιτή ενέργεια και απαλλαγμένη από περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οικονομική 
εξάρτηση από τους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους δεν ήταν δυνατόν να αφήσει 
αδιάφορη την Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆ιαβλέποντας όχι μόνο τα περιβαλλοντικά αλλά 
και τα γεωπολιτικά και τα οικονομικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε 
στις 23 Απριλίου 2009 την οδηγία 2009/28/ΕΚ προκειμένου να εξασφαλίσει ένα κοινό 
για όλες τις χώρες της Ένωσης πλαίσιο, για την προώθηση της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν υποχρεωτικοί εθνικοί στόχοι που 
αφορούν τόσο το συνολικό ποσοστό εθνικής ενέργειας, όσο και το ποσοστό του 
τομέα των μεταφορών που θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η οδηγία 
2009/28/ΕΚ αποτέλεσε την βάση για τη στρατηγική Ενέργεια 2020, που αποτελεί 
μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού Ευρώπη 2020. Το σχέδιο εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010 και υιοθετήθηκαν εξαιρετικά φιλόδοξοι 
στόχοι στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής: μείωση κατά 20% των 
εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στην δημιουργία του φαινομένου του 
θερμοκηπίου με πιθανότητα το ποσοστό να φθάσει το 30% εάν οι γενικότερες 
συνθήκες το επιτρέψουν, αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στο 20% και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά το ίδιο ποσοστό.(E.C.2010).   

Η νέα ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοψίζεται στους πέντε 
βασικούς άξονες και στις δράσεις τις οποίες κάθε ένας από αυτούς περιλαμβάνει, 
όπως περιγράφονται παρακάτω: 

Άξονας 1: ∆ημιουργία μιας αποδοτικής ενεργειακά Ευρώπης. Περιλαμβάνει τις εξής 
τέσσερις δράσεις: 

α)Μεγιστοποίηση της  εξοικονόμησης ενεργειακού δυναμικού στους τομείς των 
κτιρίων και των μεταφορών. 

β)Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μέσω  ενεργειακού 
αναπροσανατολισμού. 

γ)Ενίσχυση της απόδοσης του ενεργειακού εφοδιασμού. 

δ)Πλήρης αξιοποίηση των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση. 



 

 

Άξονας 2: ∆ημιουργία μιας πανευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς ενέργειας. Περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες τέσσερις δράσεις: 

α)Έγκαιρη και πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά. 

β)Χαρτογράφηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής για το διάστημα 2020-
2030. 

γ)Εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης και των κανόνων της αγοράς για 
την ανάπτυξη των υποδομών. 

δ)Εξασφάλιση ορθολογικού πλαισίου χρηματοδότησης. 

Άξονας 3: Ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και επίτευξη του υψηλότερου 
επιπέδου ασφάλειας και προστασίας από κακόβουλες ενέργειες. Στον άξονα 
περιλαμβάνονται οι παρακάτω δύο δράσεις: 

α)Ενίσχυση του φιλικού προς τον καταναλωτή χαρακτήρα της ενέργειας 

β)Συνεχής βελτίωση της ασφάλειας και προστασίας 

Άξονας 4: Επέκταση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην ενεργειακή τεχνολογία 
και καινοτομία, ο οποίος υλοποιείται με τις ακόλουθες τρεις δράσεις: 

α)Άμεση υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών 

β)∆ρομολόγηση τεσσάρων νέων ευρωπαϊκών έργων μεγάλης κλίμακας 

γ)Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Άξονας 5: Ενίσχυση της εικόνας της ενιαίας αγοράς ενέργειας. Για την υλοποίηση 
αυτού του άξονα έχουν προβλεφθεί οι εξής τέσσερις δράσεις: 

α)Ενοποίηση των αγορών ενέργειας και των κανονιστικών κανόνων με τους γείτονες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β)Θέσπιση προνομιακών εταιρικών σχέσεων με εταίρους ζωτικής σημασίας. 

γ)Προώθηση του παγκόσμιου ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον 
ενέργειας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. 

δ)Προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά δεσμευτικών προτύπων πυρηνικής 
ασφάλειας, προστασίας και μη διάδοσης.  

β) Εθνικό   

Η εθνική ενεργειακή στρατηγική εναρμονίστηκε με την στρατηγική που έθεσε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2009/28/Ε.Κ. τον Ιούνιο του 2010 
ολοκληρώθηκε το 1ο Σχέδιο ∆ράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη 



 

 

συνέχεια, η Εθνική Επιτροπή Ενεργειακής Στρατηγικής του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιμελήθηκε την διαμόρφωση του 
ενεργειακού χάρτη πορείας της Ελλάδας για την περίοδο 2020-2050, που αποτελεί 
τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα της ενέργειας μέχρι το 2050. Οι βασικές 
κατευθύνσεις αυτού του σχεδιασμού είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε ποσοστό 60-70% το 2050 σε σχέση με 2005, η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό 85-100%, η επέκταση της 
χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές, την οικιακή χρήση και τον τριτογενή 
τομέα, η αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων, η ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου 
του κτιριακού αποθέματος, η ανάπτυξη μονάδων αποκεντρωμένης παραγωγής και 
έξυπνων δικτύων, η δραστική μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών. Όσον 
αφορά στην χωρική διευθέτηση του ενεργειακού σχεδιασμού σχεδόν ταυτόχρονα με 
την διαμόρφωση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128Α/03/07/2008) και τον προσδιορισμό των βασικών στρατηγικών 
κατευθύνσεων της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης και της αειφόρου οργάνωσης 
του εθνικού χώρου θεσπίστηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464Β/03/12/2008) 
για τον καθορισμό των βασικών κατευθύνσεων και των γενικών κανόνων της 
χωροθέτησης των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον εθνικό χώρο. Σκοπός 
του Ειδικού Πλαισίου είναι η διαμόρφωση πολιτικής χωροθέτησης βιώσιμων έργων 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενταγμένα αρμονικά στο φυσικό 
περιβάλλον, με στόχο να ανταποκρίνονται στις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές. 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις αιολικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες ο εθνικός χώρος 
διακρίνεται σε κατηγορίες ανάλογα με το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό και τα 
ειδικά χωροταξικά και περιβαλλοντικά  χαρακτηριστικά. 

Μία σημαντική θεσμική πρωτοβουλία είναι το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, το οποίο αποτελεί 
νόμο του κράτους από τον Μάρτιο του 2012 (Ν.4062/ ΦΕΚ 
70Α/30/03/2012).Πρόκειται για ένα επενδυτικό σχέδιο παραγωγής στην Ελλάδα 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και εξαγωγής σε χώρες της Κεντρικής 
Ευρώπης. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από κοινοτικά κονδύλια και 
ιδιωτικά κεφάλαια, αναμένεται να έχει ισχύ 10GW και θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις: 
η πρώτη φάση καλύπτει το διάστημα 2013-2017 με παραγόμενη ενέργεια 1,4 GW και 
η δεύτερη φάση καλύπτει το διάστημα 2017-2020με παραγόμενη ενέργεια 8,6 GW. 
Τα συνολικά έσοδα υπολογίζονται στα 15 δις ευρώ και θα διατεθούν αποκλειστικά για 
την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Πέρα όμως από τα σημαντικά έσοδα το 
σχέδιο ΗΛΙΟΣ αναμένεται να αποφέρει και άλλα σημαντικά οφέλη στην Ελλάδα: η 
πλήρης ανάπτυξη του έργου θα δημιουργήσει 60000 νέες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης, ενώ θα τονώσει την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 
(Υ.ΠΕ.Κ.Α.,2010) 

IV Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά Περιφέρεια. Η Γεωγραφική 
απεικόνιση                                    



 

 

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με τεράστιες δυνατότητες στον τομέα των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας: οι κλιματολογικές συνθήκες με ηλιοφάνεια σχεδόν καθόλο το έτος, 
ακόμη και κατά τους χειμερινούς μήνες και  ισχυρούς ανέμους και η γεωμορφολογία 
με ορμητικούς ποταμούς και απότομες υψομετρικές διαφορές αναδεικνύονται σε 
σημαντικά πλεονεκτήματα που επιτρέπουν την ανάπτυξη όλων των μορφών των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα ξεκινά την δεκαετία του ’50 
με την ίδρυση από την ∆ΕΗ του πρώτου του πρώτου υδροηλεκτρικού σταθμού στο 
ποταμό Λούρο, το 1954. Τη δεκαετία του ’80,πάλι με πρωτοβουλία της ∆ΕΗ, που 
ήταν μονοπωλιακός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και πρακτικά 
παραμένει μέχρι σήμερα, κατασκευάζονται το πρώτο φωτοβολταϊκό ισχύος 100KW 
στην Κύθνο, το 1982, το πρώτο αιολικό πάρκο ισχύος 100KW, το 1983 επίσης στη 
Κύθνο και ο πρώτος γεωθερμικός σταθμός  ισχύος 2 MW, στη Μήλο, το 1988 (∆ΕΗ 
Ανανεώσιμες ΑΕ,2013). Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 παρατηρείται εντατικοποίηση 
των προσπαθειών εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με ιδιαιτέρως 
θετικά αποτελέσματα: η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε από 269 MW το 2000 σε 1398 MW το 2009 (Λ.ΑΓ.Η.Ε. 
2012) 

Από το 2009 και μέχρι σήμερα η δραστηριοποίηση στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς γεγονός που πιστοποιείται όχι μόνο 
από τον ρυθμό αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος αλλά και από τον αριθμό των 
νέων αδειοδοτήσεων και των υπό έγκριση επενδυτικών σχεδίων. Ιδιαίτερα 
εντυπωσιακή είναι η αύξηση στα φωτοβολταϊκά όπου από 37 MW το 2009 έφθασαν 
τα 1010 MW το 2012. Το διάστημα 2000-2012 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς 
υπερδεκαπλασιάστηκε από 269 MW στα 3000 MW. (Λ.ΑΓ.Η.Ε. 2012) Σχετικά με τις 
διαφαινόμενες προοπτικές τα στοιχεία είναι αισιόδοξα: τον Οκτώβριο του 2012 426 
έργα συνολικής ισχύος 2050,8 είχαν άδεια λειτουργίας, 418 έργα συνολικής ισχύος 
2359,3 άδεια εγκατάστασης, 2005 έργα συνολικής ισχύος 25115,3 άδεια παραγωγής 
και 752 σχέδια ήταν υπό αξιολόγηση. (Ρ.Α.Ε.,2012) 

Όσον αφορά στη χωρική διάσταση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό ανομοιογένειας. Η περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας με 90 έργα παράγει την μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας, 577,8 
MW.  Ακολουθούν οι περιφέρειες Πελοποννήσου με 41 έργα και 358,7 MW, 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 27 έργα και 268,7 MW, ∆υτικής Ελλάδας με 
31 έργα και 185,2 MW, Κρήτης με 44 έργα και 173,3 MW και Κεντρικής Μακεδονίας 
με 49 έργα και 115,7 MW. Η περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας βρίσκεται στην 
προτελευταία θέση με 8 έργα και 36,8 MW, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η 
περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία παρά τα 31 έργα που λειτουργούν, παράγει 
μόλις 29 MW. 

Σχετικά με τα έργα που έχουν ήδη λάβει άδεια εγκατάστασης και βρίσκονται κοντά 
στην ολοκλήρωση της αδειοδότησης η περιφερειακή κατάταξη είναι παρόμοια στις 



 

 

καλύτερες επιδόσεις, ενώ παρατηρείται διαφοροποίηση στις τελευταίες θέσεις. 
Πρώτες είναι οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας με 63 έργα και 620,5 MW και 
Πελοποννήσου με 64 έργα και 376,7 MW, ∆υτικής Ελλάδας με 53 έργα και 214,6 MW 
και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 50 έργα και 210,4 MW. Στις τελευταίες 
θέσεις βρίσκονται οι περιφέρειες Ιονίων Νήσων με 2 έργα συνολικής ισχύος 34,2 MW 
και Νοτίου Αιγαίου με 8 έργα συνολικής ισχύος 33,3 MW. 

Ιδιαίτερα αισιόδοξο στοιχείο είναι ο αριθμός των έργων που έχουν λάβει άδεια 
παραγωγής και φθάνουν τα 2005, τα οποία αν ολοκληρώσουν την διαδικασία 
αδειοδότησης και προχωρήσουν στην παραγωγή θα συνεισφέρουν στην εθνική 
παραγωγή 25.115,3 MW. Και σε αυτή τη περίπτωση πρώτη έρχεται η περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας με 6.651,7 MW και ακολουθούν οι περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας 
με 3.644,2 MW και Κεντρικής Μακεδονίας με2.574,9 MW. 

Τέλος 752 επενδυτικά σχέδια έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση σε πανελλαδικό 
επίπεδο συνολικής ισχύος 24.395,3 MW. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 128 έργα ισχύος 4.535,5 MW και ακολουθούν 
οι περιφέρειες Πελοποννήσου με 170 έργα και 4.311,7 MW και Νοτίου Αιγαίου με 60 
έργα και 4.280,8 MW. 

Όσον αφορά στις μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που επιλέγονται, η 
παραγωγή βασίζεται κυρίως στην αιολική ενέργεια και δευτερευόντως στα 
φωτοβολταϊκά συστήματα. Σχετικά χαμηλά στις προτιμήσεις βρίσκονται τα μικρά 
υδροηλεκτρικά έργα, με εξαίρεση τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας 
και ∆υτικής Ελλάδας. Πολύ μικρό μερίδιο συμμετοχής έχουν τα έργα παραγωγής 
ενέργειας από βιομάζα, ενώ μηδενικό μερίδιο έχουν τα γεωθερμικά έργα. 

Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
ανά περιφέρεια και ανά  στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, καθώς και τα έργα ανά 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για το σύνολο της χώρας.  

 

Πίνακας 1. Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανά στάδιο αδειοδοτικής 
διαδικασίας και ανά περιφέρεια  

Με άδεια λειτουργίας Με άδεια 
εγκατάστασης 

Με ΕΠΟ Με άδεια παραγωγής Υπό αξιολόγηση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(MW) 

ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(MW) 

ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(MW) 

ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(MW) 

ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(MW) 

Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 

27 268,7 50 210,4 31 167,1 179 1430,3 128 4535,5 

Αττική 10 47,2 15 196,3 6 35,6 69 427,3 18 914,2 
Βόρειο Αιγαίο 31 29 6 7,7 4 12,3 73 1584,6 13 1613,6 
∆υτική Ελλάδα 31 185,2 53 214,6 74 450,9 286        2076,3 70 1559,2 
∆υτική 
Μακεδονία 

8 36,8 24 162,1 64 870,1 256 3644,2 33 312,7 

Ήπειρος 23 58,4 23 53,2 22 259,2 162 1561,7 28 234 
Θεσσαλία 24 61,3 44 205,9 100 513,2 369 2554,6 16 156,5 
Ιόνια Νησιά 4 73,5 2 34,2 2 45,7 10 178,7 26 1141,1 
Κεντρική 
Μακεδονία 

49 115,7 55 177 72 229,2 328 2574,8 39 525,5 



 

 

Κρήτη 44 173,3 11 67,3 1 1,2 129 2483,5 71 2722,4 
Νότιο Αιγαίο 44 65,2 8 33,3 11 135,2 103 1900,2 60 4280,8 
Πελοπόν-
νησος 

41 358,7 64 376,7 83 812,7 306 2457,5 170 4311,7 

Στερεά 
Ελλάδα 

90 577,8 63 620,5 125 1251,7 579 6651,7 80 2088,3 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

426 2050,8 418 2359,3 595 4784,1 2849 29525,4 752 24395,3 

 

Πηγή: Ρ.Α.Ε.,2012 

 

Πίνακας 2: Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανά τεχνολογία και ανά 
στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας 

Με άδεια λειτουργίας Με άδεια 
εγκατάστασης 

Με ΕΠΟ Με άδεια παραγωγής Υπό αξιολόγηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(MW) 

ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(MW) 

ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(MW) 

ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(MW) 

ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(MW) 

Αιολικά 180 1558,3 105 1615,8 180 3128,1 1091 23148,7 588 23525,7 
Μ.Υ.Η.Ε. 98 200,1 37 50,4 28 70,3 433 969,5 80 152,5 
Βιομάζα 10 43,7 5 30 7 29,5 83 447,2 21 173,1 
Φ/Β 138 248,8 267 633,7 355 1408,5 1154 4515,5 1 100 
Ηλιοθερμικά 0 0 0 0 24 44,5 81 406,8 58 424,2 
Γεωθερμία 0 0 0 0 1 8 1 8 4 20 
ΣΥΝΟΛΟ 426 2050,9 414 2329,9 595 4688,9 2843 29495,7 752 24395,5 

 

Πηγή: Ρ.Α.Ε., 2012 

 

V. Συμπέρασμα 

Η μεγάλη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, οι εξαιρετικά γρήγοροι ρυθμοί 
αστικοποίησης και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ενέργειας που έχει ως αποτέλεσμα 
την επιβάρυνση του περιβάλλοντος αλλά και την μείωση των αποθεμάτων των 
συμβατικών ενεργειακών πόρων έκαναν επιτακτική την ανάγκη αναζήτησης 
εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο θα μπορεί να διατηρήσει το βιοτικό 
επίπεδο χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον και χωρίς να εξαρτάται από τις 
πεπερασμένες ποσότητες των ορυκτών καυσίμων. Η βιώσιμη ανάπτυξη, βασισμένη 
στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές απαντά στους προβληματισμούς και στα 
ερωτήματα που έχουν τεθεί παγκοσμίως. Η ενεργειακή τεχνολογία των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας  βοηθά στην δραστική μείωση των επιβαρυντικών για τον πλανήτη 
αποτελεσμάτων από την χρήση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα συμβάλλοντας στην 
εξάλειψη ή τον περιορισμό των δυσμενών παγκόσμιων περιβαλλοντικών 
φαινομένων, κυρίως του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής.  

Για την χώρα μας, που διαθέτει πλούσιο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
απαλλάσσει την εθνική οικονομία από την οικονομική επιβάρυνση εισαγωγής 
ορυκτών καυσίμων και την ακριβή ενέργεια που με την σειρά της επιβαρύνει το 
σύνολο των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών και μειώνει την ανταγωνιστικότητα  
και την αποδεσμεύει από την εξάρτηση από εξωγενείς παράγοντες. Παράλληλα, οι 



 

 

επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δημιουργούν σημαντικό αριθμό 
θέσεων εργασίας, άμεσα στα ίδια τα έργα, αλλά και έμμεσα σε όλες τις παράπλευρες 
δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης 
των κλιματολογικών και γεωμορφολογικών πόρων για την παραγωγή ενέργειας όχι 
μόνο για τις εθνικές ανάγκες, αλλά και για εξαγωγή ενέργειας ενδυναμώνοντας ακόμη 
περισσότερο την εθνική οικονομία. Τέλος, η φύση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, που επιτρέπει την λειτουργία μικρής κλίμακας έργων θα επιτρέψει την 
διασπορά των σχετικών επενδύσεων σε ολόκληρο τον εθνικό χώρο και θα τονώσει 
τις τοπικές οικονομίες. 

Η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας επηρέασε και την εξέλιξη στην 
αξιοποίηση των φυσικών περιβαλλοντικών πόρων για την παραγωγή ενέργειας μέσω 
ανανεώσιμων πηγών. Βασικά το φορολογικό καθεστώς το οποίο μεταβάλλεται 
συνεχώς θίγει τις επενδυτικές πρωτοβουλίες για έργα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, κυρίως φωτοβολταϊκών. ∆ημιουργούνται πάντως, οι θεσμικές τουλάχιστον 
προϋποθέσεις για ενεργότερη προσπάθεια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη 
στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό προκύπτει από τα λαμβανόμενα νομοθετικά 
μέτρα για τις επενδύσεις και από την υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών, που 
εφαρμόζονται σε άλλες χώρες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής.  
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