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Περίληψη 
Στην εργασία αυτή γίνεται µία συνοπτική παρουσίαση των µέχρι σήµερα αλλαγών στο 
θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Παρουσιάζονται οι 
νέοι δεσµευτικοί στόχοι της Ελλάδας γα το έτος 2020 στον τοµέα της ενέργειας και οι 
βασικότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις του νέου νόµου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ που µόλις 
ψηφίστηκε (Μάιος 2010). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδο που έχει µέχρι σήµερα 
επιτευχθεί στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα µας και ειδικότερα στην Ήπειρο. Γίνεται 
σύγκριση σε σχέση µε την κατάσταση κατά το έτος 2004. Τέλος γίνονται ορισµένες 
εκτιµήσεις για τις δυνατότητες και τις προοπτικές της περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ στην 
Ήπειρο καθώς και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες αυτή µπορεί να συµβεί, ιδιαίτερα σε 
σχέση µε τις δεσµεύσεις και στόχους της Ελλάδας για το έτος 2020 και τη συµβολή της 
Ηπείρου. 
 
Εισαγωγή 
Η χρήση των ενεργειακών πηγών υπό τις διάφορες µορφές τους, συνετέλεσε αποφασιστικά 
στην διαµόρφωση της οικονοµικής αλλά και της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. Αρχικά η 
χρήση του άνθρακα, αλλά στην συνέχεια η χρήση του πετρελαίου και µετά τον Β΄ Παγκόσµιο 
πόλεµο η χρήση της πυρηνικής ενέργειας, δηµιούργησαν µία κατάσταση ευφορίας, σύµφωνα 
µε την οποία ο άνθρωπος θα µπορεί να χρησιµοποιεί τους πρωτογενείς ενεργειακούς πόρους, 
ιδίως µε την µετατροπή τους στην εύχρηστη και σχετικά φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να 
δηµιουργείται κανένα πρόβληµα. Τα πρώτα µηνύµατα για το ότι η πραγµατικότητα ήταν 
εντελώς διαφορετική, άρχισαν να γίνονται γενικότερα γνωστά στις αρχές της δεκαετίας του 
΄70, µε τις λεγόµενες «πετρελαϊκές κρίσεις» και στη συνέχεια µε τα ατυχήµατα των 
πυρηνικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρισµού. Συγκεκριµένα, άρχισε να γίνεται συνείδηση 
και από τους µη ειδικούς ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ανεξάντλητες, αλλά αντίθετα ότι 
είναι είδος σε ανεπάρκεια, συνεχώς αυξανόµενη. Ειδικότερα ότι η χωρίς µέτρο χρήση του 
πετρελαίου, το οποίο αποτελεί και σήµερα την βασική ενεργειακή πηγή, έχει δυσµενείς 
επιπτώσεις στο στενό αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή. Παράλληλα, 
ένα ισχυρό κίνηµα κατά της πυρηνικής ενέργειας ανέτρεψε τα πυρηνικά προγράµµατα 
πολλών χωρών. Έτσι από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, τα θέµατα της προστασίας του 
περιβάλλοντος, της εξοικονόµησης και της αναζήτησης νέων πηγών ενέργειας, που να είναι 
ανανεώσιµες από τη φύση και να µη ρυπαίνουν το περιβάλλον, αποκτούν διεθνώς συνεχώς 
αυξανόµενη βαρύτητα. 
 
Χαρακτηριστικά των ΑΠΕ 
Ο χαρακτηρισµός «Ανανεώσιµες» δίδεται σε όλες τις πηγές ενέργειας των οποίων η ροή στο 
φυσικό περιβάλλον είναι συνεχής και ανανεούµενη µε τον ίδιο ρυθµό που καταναλίσκονται. 
Η πρωτογενής πηγή των περισσότερων από αυτές είναι ο ήλιος, η βαρύτητα και η 
περιστροφή της γης. Οι κυριότερες πρωτογενείς πηγές και οι αντίστοιχες τεχνολογίες των 
ΑΠΕ που χρησιµοποιούνται σήµερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι 
ακόλουθες: 
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(α) Η κινητική ενέργεια του ανέµου, η οποία µετατρέπεται σε ηλεκτρική µε τις 
Ανεµογεννήτριες-Α/Γ. Η αιολική ενέργεια είναι διεθνώς η πλέον οικονοµικά ανταγωνιστική 
από τις ΑΠΕ. 
 (β) Η ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία µετατρέπεται απ΄ ευθείας σε ηλεκτρική µε 
τα Φωτοβολταϊκά-Φ/Β κύτταρα. Αν και η πλέον «οικολογική» ΑΠΕ, η ενεργειακή συµβολή 
της είναι περιορισµένη µέχρι σήµερα λόγω υψηλού κόστους. Εφαρµόζονται όµως, µε 
συνεχώς αυξανόµενο ρυθµό, σε ειδικές περιπτώσεις. 
(γ) Η δυναµική και κινητική ενέργεια των υδάτινων ρευµάτων, που µετατρέπεται σε 
ηλεκτρική µέσω υδροστροβίλου και ηλεκτρογεννήτριας. Οι σχετικές εγκαταστάσεις ισχύος 
µέχρι 10MW, αποτελούν τα Μικρά Υδροηλεκτρικά-ΜΥΗ, και διακρίνονται από τα Μεγάλα 
Υδροηλεκτρικά από το ότι δεν περιλαµβάνουν υδροταµιευτήρα. Η τεχνολογία τους είναι 
ώριµη και χρησιµοποιούνται ευρύτατα σε πολλές χώρες, γιατί η παραγόµενη ηλεκτρική 
ενάργεια είναι ανταγωνιστική µε την των συµβατικών πηγών. 
(δ) Η χηµική ενέργεια που περιλαµβάνεται σε κάθε είδους οργανικά υλικά, είτε άµεσα από 
φυτά είτε έµµεσα από βιοµηχανικά, αγροτικά ή οικιακά υπολείµµατα και η οποία 
χαρακτηρίζεται ως Βιοµάζα, µετατρέπεται αρχικά σε θερµική και ακολούθως µέρος αυτής σε 
ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία τεχνολογιών που εφαρµόζονται τα τελευταία 
χρόνια, ανάλογα µε το είδος της βιοµάζας (γεωργικές καλλιέργειες, βιοµηχανικά ή άλλα 
κατάλοιπα κλπ), συχνά καλύπτοντας παράλληλα και άλλες ανάγκες, όπως η απαλλαγή από τα 
σκουπίδια, η παραγωγή απ΄ ευθείας χρησιµοποιούµενης θερµότητας κ.ά. 
Σηµειώνουµε επίσης ότι παράλληλα µε την προσπάθεια αξιοποίησης των ΑΠΕ και την 
συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι οι «συµβατικές πηγές ενέργειας» γίνονται συνεχώς 
σπανιότερες, καταβάλλεται διεθνώς προσπάθεια καλύτερης αξιοποίησης των πηγών αυτών. 
Για το σκοπό λαµβάνονται µέτρα «Εξοικονόµησης ενέργειας», όπως π.χ. η καλύτερη 
µόνωση των κτιρίων, η κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών µε µεγαλύτερη απόδοση κ.ά., 
αφετέρου δε καταβάλλεται µεγάλη προσπάθεια για την καλύτερη αξιοποίηση της 
πρωτογενούς ενέργειας µε την «Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας-ΣΗΘ». Με 
τον συνδυασµό αυτό, ενώ ο βαθµός απόδοσης των συµβατικών σταθµών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας αρχίζει από 30% για να φθάσει τα τελευταία χρόνια µε τους σταθµούς 
«συνδυασµένου κύκλου» που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο, το 50% κατά µέγιστο, στις 
εγκαταστάσεις ΣΗΘ επιτυγχάνονται βαθµοί απόδοσης µέχρι και 80%.  
 Η τεχνολογίες των ΑΠΕ, όπως εφαρµόζονται σήµερα αναπτύχθηκαν τις τελευταίες τρεις 
δεκαετίες και βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη, αν και η χρήση των πρωτογενών τους πηγών 
γίνεται από τα πρώτα χρόνια της τεχνολογικής επανάστασης. Εξαίρεση αποτελεί η τεχνική 
των Μεγάλων Υδροηλεκτρικών, που χαρακτηρίζονται από την δηµιουργία υδροταµιευτήρων 
µε την κατασκευή φραγµάτων, των οποίων η τεχνολογία αναπτύχθηκε από τα πρώτα βήµατα 
των εφαρµογών του ηλεκτρισµού, στις αρχές του προηγούµενου αιώνα. Οπωσδήποτε όµως 
παρά την θεαµατική βελτίωση της τεχνολογίας των ΑΠΕ και την ραγδαία µείωση του 
κόστους τους κατά τα τελευταία χρόνια, το κόστος της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας 
παραµένει υψηλό, σε σύγκριση µε την παραγόµενη από συµβατικές πηγές, εφόσον αγνοείται 
το «εξωτερικό κόστος» των τελευταίων, δηλαδή το κόστος που συνεπάγονται οι επιπτώσεις 
που έχει η χρήση τους στο περιβάλλον και την υγεία.  
 
Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο 
Στη χώρα µας η πρώτη δειλή προσπάθεια ανάπτυξης των ΑΠΕ έγινε µε τον Ν.1559/1985, στη 
συνέχεια µε το Ν.2294/95 τα βασικά στοιχεία του οποίου διατηρήθηκαν µε το Ν.2773/99 [3]. 
Mε το Ν.3468/2006 δηµιουργήθηκε ένα νέο ασφαλέστερο και ευνοικότερο πλαίσιο για την 
ανάπτυξη και νέων µορφών ΑΠΕ όπως Φ/Β και Υβριδικών σταθµών και εκδόθηκαν κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού µία σειρά δευτερογενούς νοµοθεσίας: Κανονισµός Αδειών Παραγωγής 
για τις ΑΠΕ, Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φ/Β σταθµών,κτλ. Στη συνέχεια µε το Ν.3734/2009 
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υπήρξαν νέες ειδικότερες ρυθµίσεις για τις ΑΠΕ και ειδικότερα για τους Φ/Β σταθµούς και 
τις µονάδες Συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού υψηλής απόδοσης. 
Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί και σήµερα βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης-
ΕΕ. Σηµειώνεται ότι αρχικά µε την Οδηγία Νο77 του 2001, τα κράτη-µέλη κλήθηκαν να 
λάβουν τα κατάλληλα µέτρα (τιµολογιακή πολιτική, διοικητικές διαδικασίες, διευκόλυνση 
σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο κ.ά.), ώστε µέχρι το 2010 το 12% της συνολικά παραγόµενης 
από τα κράτη-µέλη ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαµβανοµένης και αυτής που παράγεται από 
Μεγάλα Υδροηλεκτρικά, να προέρχεται από ΑΠΕ. Για την επίευξη του «ενδεικτικού» αυτού 
στόχου που ορίστηκε για τη χώρα µας σε 20,1% ήταν αναγαία η πλήρης αλλαγή της 
ακολουθούµενης πολιτικής από πλευράς κράτους, κάτι που δεν επετέυχθη και για το λόγο 
αυτό ο στόχος για το 2010 είναι πλέον ανέφικτος κάτι που είχε επισηµανθεί και στο παρελθόν 
[4]. 
 
Ο νέος νόµος και ο εθνικός στόχος για το 2020 
Πρόσφατα ψηφίστηκε νέος νόµος για τις ΑΠΕ (Μάιος 2010) ο οποίος έχει πρόθεση να 
απλοποιήσει την αδειοδοτική διαδικασία και να συντοµεύσει τους χρόνους αδειοδότησης 
ενός έργου ΑΠΕ. Με το νόµο τέθηκαν εθνικοί, φιλόδοξοι και δεσµευτικοί στόχοι για τις 
Α.Π.Ε., µε βάση την Οδηγία 2009/28/ΕΚ (ΕΕL, 140/2009) για το έτος 2020: α) Συµµετοχή 
της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε 
ποσοστό 20% (αντί του 18% που προβλέπει η Οδηγία 28/2009). β) Συµµετοχή της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. γ) Συµµετοχή της ενέργειας που παράγεται απόν 
Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση και ψύξη σε ποσοστό τουλάχιστον 
20%. δ) Συµµετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στις µεταφορές σε ποσοστό τουλάχιστον 10%.  
Για την επίτευξή του νέου δεσµευτικού αυτού στόχου απαιτείται ριζική αλλαγή της 
ακολουθούµενης πολιτικής και προς αυτή την κατεύθυνση ψηφίστηκε ο νέος νόµος. 
Εκτιµάται ότι για την επίτευξη του στόχου πρέπει το 2020 να λειτουργούν περίπου 8.000 
MW αιολικών σταµθών. Σήµερα λειτουργούν περίπου 1.000MW αιολικών σταθµών που 
σηµαίνει ότι θα πρέπει από εδώ και στο εξής κάθε χρόνο να εγκαθίστανται ισχύς έργων 
αιολικών σταθµών ίση µε αυτή που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα την τελευταία 
δεκαπενταετία. Στόχος εξαιρετικά φιλόδοξος και δύσκολος για να επιτευχθεί. 
Με το νέο νόµο. όλες οι άδειες παραγωγής θα εκδίδονται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας-
ΡΑΕ και όχι από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που ίσχυε 
µέχρι σήµερα ([3]) που θα έχει ως αποτέλεσµα αφενώς την ενίσχυση της ανεξαρτησία της 
Αρχής αφεταίρου τη δραστική µείωση της διάρκειας της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας, 
σε δύο (2) µόνο µήνες. Στο στάδιο αυτό εξετάζεται η σκοπιµότητα πραγµατοποίησης του 
έργου και το ότι αυτό εντάσσεται στον γενικότερο προγραµµατισµό της ανάπτυξης, τα δε 
κριτήρια επιλογής είναι η οικονοµική βιωσιµότητα της προτεινόµενης επένδυσης, η τεχνική 
και οικονοµική δυνατότητα του αιτούντος φορέα να υλοποιήσει το έργο, οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον (σε µία κατ΄ αρχήν εκτίµηση) κλπ.  
Επίσης συγχωνεύονται, σε µία ενιαία διαδικασία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΕΠΟ), όπως δηλ. γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κράτη.  
Μετά την απόκτηση της Άδειας Παραγωγής απαιτείται η απόκτηση της «Άδειας 
Εγκατάστασης», η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια, µετά την προσκόµιση σειράς 
εγκρίσεων από διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες, προκειµένου να επιβεβαιωθεί ότι η 
εγκατάσταση ΑΠΕ δεν έχει απαράδεκτες επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον. 
Μία ακόµη σηµαντική βελτίωση του νόµου είναι να αποδίδεται σηµαντικό µέρος (50%) του 
ειδικού τέλους παραγωγού ΑΠΕ υπέρ των ΟΤΑ (το οποίο υπογίζεται ως ποσοστό 3% των 
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ακαθάριστων εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στη ∆ΕΗ) απ' ευθείας στους 
οικιακούς καταναλωτές του δηµοτικού ή κοινοτικού διαµερίσµατος του ΟΤΑ. Επίσης 
προβλέπονται ρυθµίσεις που τροποποιούν, βελτιώνουν και συµπληρώνουν το Ειδικό 
Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/2008). 
Σύµφωνα µε το νέο νόµο η ΡΑΕ αξιολογεί τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, µε βάση τα κριτήρια του νόµου όπως αυτά θα εξειδικευτούν στον 
«Κανονισµό Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ», εκδίδοντας την άδεια παραγωγής..  
 
Υφιστάµενη κατάσταση και άµεσες προοπτικές 
Τα θετικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή του Ν.2244/95 και της πολιτικής των 
επιδοτήσεων, κυρίως µέσω του Β΄ ΚΠΣ, φαίνονται από το γεγονός ότι το 2001 ήταν σε 
λειτουργία εγκαταστάσεις ισχύος περί τα 260MW (κυρίως αιολικές), έναντι µόλις 30MW 
περίπου το 1997 . Περιλαµβάνουν κυρίως τις αιολικές εγκαταστάσεις στην Εύβοια (194 MW 
περίπου), και της Κρήτης (56MW περίπου, µε τις οποίες καλύφθηκε το 12% περίπου της 
ηλεκτρικής κατανάλωσης του νησιού κατά το 2001). Από το 2001 µέχρι το 2004 τέθηκαν σε 
λειτουργία επιπλέον 150MW περίπου, και πάλι κυρίως αιολικές [3]. Ακολουθεί ο Πίνακας 1 
µε την εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύος έργων ΑΠΕ. 
Πίνακας 1: Η εγκατεστηµένη ισχύς ΑΠΕ 2005-2008. 
 

2005 2006 2007 2008

ΑΙΟΛΙΚΑ 576,09 749,27 853,62 1015,56
ΒΙΟΜΑΖΑ 20,54 37,58 37,57 39,4
ΜΥΗΣ 48,16 73,68 95,5 158,42
Φ/Β 0,51 0,68 0,74 10,98
ΣΥΝΟΛΟ 645,3 861,21 987,43 1224,36

Πηγή:∆ΕΣΜΗΕ, ∆ΕΗ ΑΕ-∆/νση ∆ιαχείρισης Νησιών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΕ

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW)

 
 
Πίνακας 2. Πορεία υλοποίησης έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα ανά στάδιο της αδειοδοτικής 
διαδικασίας. 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  Αδεια Λειτουργίας ΕΠΟ ΠΠΕΑ Άδεια 

Παραγωγής 
Αιτήσεις 

Αιολικά Πλήθος 143 87 57 161 531 2392 

 Ισχύες (MW) 1046,3 1218,8 782,4 3022,3 7268,0 51467,6 

Βιοµάζα Πλήθος 9 6 1 4 24 82 

 Ισχύες (MW) 33,9 26,2 0,3 10,4 102,5 1318,1 

Γεωθερµία Πλήθος 0 0 1 0 1 7 

 Ισχύες (MW) 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 340,5 

Μικρά 
Υδροηλεκτρικά 

Πλήθος 81 51 12 71 296 872 

 Ισχύες (MW) 151,8 90,2 32,0 173,5 633,7 2180,9 

Φωτοβολταϊκά Πλήθος 41 73 14 170 299 1517 

 Ισχύες (MW) 8,3 174,2 20,9 343,2 546,7 3038,5 

Ηλιοθερµικά Πλήθος 0 0 0 0 0 71 

 Ισχύες (MW) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 738,2 
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Υβριδικά Πλήθος 0 0 0 0 2 32 

 Ισχύες (MW) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1072,8 

Σ.Η.Θ. Πλήθος 0 0 0 0 1 9 

 Ισχύες (MW) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 45,2 

Τηλεθέρµανση Πλήθος 0 1 0 0 3 5 

 Ισχύες (MW) 0,0 2,1 0,0 0,0 302,1 362,1 

 Σύνολο 274 218 85 406 1157 4987 

 Ισχύες (MW) 1240,3 1511,4 843,6 3549,4 8863,1* 60563,9 

 
Από τις εκκρεµείς αιτήσεις, 720 έργα συνολικής ισχύος 6.620MW έχουν ήδη διαβιβαστεί για 
περιβαλλοντική αδειοδότηση και αναµένεται να λάβουν άµεσα άδεια παραγωγής µετά τη 
θέση σε ισχύ του νέου νόµου. Ακολουθεί ο πίνακας 3 µε τα εν λόγω έργα ανά τεχνολογία. 
 
Πίνακας 3. Αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια α’-η’ του Κανονισµού και διαβιβάστηκαν για 
περιβαλλοντική αδειοδότηση. 
 

Τεχνολογία ↓   
Εξετάστηκαν από τη ΡΑΕ και 

διαβιβάστηκαν για 
περιβαλλοντική αδειοδότηση 

Αριθµός 412 
Φ/Β 

Ισχύς [MW ] 810,9 

Αριθµός 182 
Αιολικά 

Ισχύς [MW ] 5.241,7 

Αριθµός 116 
ΜΥΗΕ 

Ισχύς [MW ] 269,7 

Αριθµός 0 
Γεωθερµία 

Ισχύς [MW ] 0,0 

Αριθµός 6 
Βιοµάζα 

Ισχύς [MW ] 71,4 

Αριθµός 0 
Ηλιοθερµικά 

Ισχύς [MW ] 0,0 

Αριθµός 2 
Υβριδικά 

Ισχύς [MW ] 221,0 

Αριθµός 2 
Σ.Η.Θ. 

Ισχύς [MW ] 6,0 

Αριθµός 0 
Τηλεθέρµασνη 

Ισχύς [MW ] 0,0 

Αριθµός 720 
Σύνολο 

Ισχύς [MW ] 6.620,7 

 
Ειδικότερα για την Περιφέρεια Ηπείρου ποαρουσίαζεται στον Πίνακας 4 η πορεία 
υλοποίησης των έργων ΑΠΕ ανά τεχνολογία και ανά στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας. 
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Πίνακας 4. Στάδιο Αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ ανά τεχνολογία  
 

 
 

Άδεια 
Λειτουργίας 

Αδεια 
Εγκατάτασης 

Με ΕΠΟ Με ΠΠΕΑ 
Με Άδεια 
Παραγωγής 

Αιτήσεις 

 
 

Πλ. 
Ισχύς 
MW 

Πλ. 
Ισχύς 
MW 

Πλ. 
Ισχύς 
MW 

Πλ. 
Ισχύς 
MW 

Πλ. Ισχύς MW Πλ. Ισχύς MW 

Αιολικά 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 18,6 7 114,6 77 1879,7 

ΜΥΗΕ 
15 38,4 7 15,8 2 12,6 6 12,1 41 123,3 149 538,3 

Βιοµάζα 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 16,1 

Γεωθερµία 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ηπειρος 

Φ/Β 
0 0,0 0 0,0 1 0,6 4 8,7 5 9,4 63 101,8 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

15 38,4 7 15,8 3 13,2 13 39,4 53 247,2 291 2535,9 

 
Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθµοί: 
∆ιαπιστώνεται από τον πίνακα αυτό ότι, σε σχέση µε το έτος 2004 ([3]) στην Περιφέρεια 
Ηπείρου υπήρξε σηµαντικότατη αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος των µικρών 
υδροηλεκτρικών σταθµών από 8,56MW σε 38,4MW (αύξηση κατά 450%) ενώ σήµερα 
επιπλέον 7 έργα συνολικής ισχύος 15,8MW βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και 
αναµένεται να λειτουργήσουν. 
 
Αιολικοί σταθµοί στην Ήπειρο: 
Τα συµπεράσµατα για τους αιολικούς σταθµούς είναι απολύτως απογοητευτικά. Παρόλο που 
έχει υπάρξει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για Αιολικούς σταθµούς (εκκρεµεί στη ΡΑΕ η εξέταση 
77 αιτήσεων συνολικής ισχύος 1879MW), µέχρι σήµερα, από τα 7 έργα συνολικής ισχύος 
114 MW κανένα δεν έχει λάβει ακόµα άδεια εγκατάστασης και εποµένως κανένα δεν 
λειτουργεί µέχρι σήµερα, όταν η εγκατεστηµένη ισχύς των Αιολικών σταθµών στην ελληνική 
επικράτεια είναι 1000MW. 
 
Φ/Β σταθµοί στην Ήπειρο: 
Για τους Φ/Β σταθµούς, το έτος 2004 δεν λειτουργούσε κανένας. Σήµερα, από τους µεγάλους 
σταθµούς 1 έργο ισχύος 600kW έχει λάβει ΕΠΟ και επιπλέον 4 έργα συνολικής ισχύος 
8,7MW έχουν λάβει άδεια παραγωγής διαθέτοντας ΠΠΕΑ και αναµένεται το επόµενο 
διάστηµα να κατασκευαστούν. Από τους µικρούς Φ/Β σταθµούς ισχύος έως 150KW για τους 
οποίους µέχρι σήµερα απαιτούνταν η έκδοση Απόφασης εξαίρεσης από τη ΡΑΕ, είχαν 
υποβληθεί το 2007 181 αιτήσεις συνολικής ισχύος 20,03 MW (68 στην Άρτα, 25 στη 
Θεσπρωτία, 56 στα Ιωάννινα και 32 στην Πρέβεζα). Μέχρι σήµερα έχουν σήµερα έχουν 
εκδοθεί ...... Αποφάσεις εξαίρεσης συνολικής ισχύος.  
Η ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ έχει ήδη υπογράψει .... συµβάσεις αγοροπωλησίας ενώ, έχουν εγκατασταθεί 
και λειτουργούν .... σταθµοί ισχύος ...MW. 
Επισηµαίνεται επίσης ότι υπάρχει η δυνατόττηα εγκατάστασης Φ/Β σταθµών έως 10KW σε 
στέγες µέσω του Προγράµµατος ανάπτυξης Φ/Β στεγών (ΦΕΚ...). 
 
Σταθµοί Βιοµάζας: 
Η Ήπειρος διαθέτει ικανοποιητική υποδοµή για ανάπτυξη σταθµών Βιοµάζας. Η τιµολογιακή 
πολιτική για τους σταθµούς Βιοµάζας για τους οποίους στο νέο νοµοσχέδιο προβλέπεται η 
τιµή πώλησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας να ανέρχεται σε: 

• 200 €/MWh (Βιοµάζα µε εγκατεστηµένη ισχύ <1MW) 
• 175 €/MWh (Βιοµάζα µε εγκατεστηµένη ισχύ µεταξύ 1MW και έως 5MW) 
• 150 €/MWh (Βιοµάζα µε εγκατεστηµένη ισχύ >5MW) 
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εξαιρούµενου του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος αστικών αποβλήτων, αναµένεται να 
δηµιουργήσει ένα ασφαλές επιχειρηµατικό περιβάλλον βάση του οποίου αυτές οι µονάδες θα 
είναι πλέον βιώσιµες. Στην Ήπειρο όπου υπάρχει εκτεταµένη εκµετάλλευση της ξυλίας αλλά 
και άλλων προιόντων (π.χ. τυριών) η Βιοµάζα είναι µία τεχνολογία η οποία θα να στηριχθεί 
µε πρόσθετα µέτρα από την πλευρά της πολιτείας (π.χ. ενηµέρωση των ντόπιων 
επιχειρηµατιών) κάτι που θα επιτρέψει την κατασκευή τα επόµενα χρόνια µε σηµαντικά 
οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον. 
 
Εµπόδια στην ανάπτυξη των ΑΠΕ 
Γενικά όµως µπορεί να διατυπωθεί ότι τα εµπόδια στην ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι κυρίως τα 
εξής: 

o Οι χρονοβόρες διαδικασίες για την απόκτηση των Πιστοποιητικών από τις διάφορες 
∆ηµόσιες Υπηρεσίες, οι οποίες σε ένα βαθµό οφείλονται στην έλλειψη του 
γενικότερου χωροταξικού σχεδιασµού. Ο χωροταξικός σχεδιασµός δεν υποκαθιστά 
βέβαια τις αναγκαίες ειδικές µελέτες που απαιτούνται για τον εντοπισµό και 
αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων, αλλά θα διευκολύνει σηµαντικά τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες στην χορήγηση των σχετικών Πιστοποιητικών. 

o Στην ελλιπή ενηµέρωση των κατοίκων για την ανάγκη ανάπτυξης των ΑΠΕ, αλλά και 
τις επιπτώσεις των εγκαταστάσεων ΑΠΕ στο περιβάλλον θέµα για το οποίο επίσης η 
ενηµέρωση είναι ανεπαρκής. Είναι σήµερα δεδοµένο ότι µε τον ορθό σχεδιασµό των 
εγκαταστάσεων οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις µπορούν να περιοριστούν, αντίθετα δε 
µπορεί να υπάρξουν για τους κατοίκους της περιοχής οικονοµικά και άλλα οφέλη. 

o Στην αδυναµία των υφιστάµενων τοπικών δικτύων της ∆ΕΗ να απορροφήσουν την 
ισχύ των ΑΠΕ και η ανάγκη ενισχύσεώς τους, η οποία είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, 
όταν πρόκειται για επεκτάσεις δικτύων Υψηλής Τάσεως. Το πρόβληµα αυτό υπάρχει 
κυρίως στην Θράκη, την Εύβοια και την Λακωνία, όπου υπάρχει συγκέντρωση 
µεγάλου αιολικού δυναµικού.  

 
Τα Μεγάλα Υδροηλεκτρικά ανήκουν µεν στις ΑΠΕ διαχωρίζονται όµως των λοιπών αφενός 
µεν διότι η τεχνολογία τους έχει από ετών αναπτυχθεί αφετέρου δε και κυρίως διότι οι 
επιπτώσεις που προκαλούν στο περιβάλλον διαφέρουν των λοιπών. Σχετικά µε την ανάπτυξή 
τους σηµειώνουµε τα ακόλουθα: 
α) Η εγκατεστηµένη ισχύς Μεγάλων Υδροηλεκτρικών στο ελληνικό Σύστηµα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, ανέρχεται (το 2002) σε περίπου 3000MW (περίπου 30% της συνολικά 
εγκατεστηµένης ισχύος) και παράγει κατά µέσω όρο περί τις 3700GWh ετησίως ( 
καλύπτοντας περί το 7-8% της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης).  
β) Στην Ήπειρο λειτουργούν οι ΥΗΣ Λούρου 10MW, Πουρναρίου 330MW, και Πηγών 
Αώου 210MW, µε ετήσια συνεισφορά 500GWh περίπου. ∆εδοµένου ότι η συνολική ετήσια 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ήπειρο, περιλαµβανοµένης και της Κέρκυρας, 
ανέρχεται (το 2002) σε 1480GWh, έπεται ότι καλύπτουν το 34% περίπου των ετήσιων 
αναγκών της. 
 
 
Τοπικά οφέλη από την ανάπτυξη των ΑΠΕ 
Στην τελευταία αυτή παράγραφο κρίθηκε σκόπιµο να αναφερθούν και σχολιαστούν τα τοπικά 
οφέλη που µπορεί να προκύψουν από την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ σε µία περιοχή, πέραν 
των γενικών που προαναφέρθηκαν. Τα οφέλη αυτά µπορούν να διακριθούν σε εκείνα που 
προκύπτουν από την είσπραξη του τέλους 3% επί της τιµής πώλησης της ηλεκτρικής 
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ενέργειας υπέρ του ΟΤΑ στον οποίο υπάρχει η εγκατάσταση και τα γενικότερα οφειλόµενα 
στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αναµόρφωσης και ανάδειξης της περιοχής κλπ.  
α) Το τέλος υπέρ ΟΤΑ όπως σήµερα έχει διαµορφωθεί έχει οριστεί ως ποσοστό 3%, επί της, 
προ ΦΠΑ, τιµή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή του 
∆ικτύου ή των Μη ∆ιασυνδεδµένων Νησιών. Με το νέο νόµο απαλλάσσονται από την 
καταβολή του εν λόγω τέλους οι παραγωγή ηλεκτρικής ενέργιας από σύστηµα ΑΠΕ σε κτίρια 
ή από Φ/Β συστήµατα. 
Σηµειώνεται ότι το ποσόν που προκύπτει από το τέλος αυτό, µπορεί προφανώς να είναι 
σηµαντικό αν πρόκειται αν πρόκειται για εγκαταστάσεις µεγάλης σχετικά ισχύος, όπως είναι 
συχνά οι αιολικές ή ασήµαντο αν πρόκειται για εγκαταστάσεις µικρής σχετικά ισχύος όπως 
είναι συχνά των µικρών υδροηλεκτρικών σταθµών.  
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι µε το νέο νόµο ορίστηκε ένα ποσοστό αυτού του τέλους (το 
33,33% το ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ να αποδίδεται απ’ ευθείας στους κατοίκους της 
περιοχής στην οποία θα εγκατασταθεί ο σταθµός ΑΠΕ, προφανώς θα συµβάλει στην 
αποδοχή της εγκατάστασης των ΑΠΕ από τους ίδιους κατοίκους της περιοχής, δεδοµένου ότι 
το όφελος θα είναι πλέον ορατό στους λογαριασµούς του ρεύµατος που θα πληρώνουν. 
Μπορεί επίσης να εξεταστεί και η αντικατάσταση του τέλους µε την συµµετοχή των ΟΤΑ 
στις επιχειρήσεις των ΑΠΕ που γίνονται εντός των ορίων τους, µε ορισµένο ποσοστό, πράγµα 
το οποίο θα αποτελούσε κίνητρο για την ανάπτυξη των Μικρών Υδροηλεκτρικών, ιδίως σε 
µικρούς ορεινούς ∆ήµους.  
β). Σε σχέση µε το θέµα των θέσεων εργασίας που µπορεί να δηµιουργούν τα έργα ΑΠΕ, 
αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ΡΑΕ κατά την περίοδο της κατασκευής τους 
απασχολούνται, κατά µέσο όρο, 7 άτοµα ανά MW, κατά δε την λειτουργία τους 2 άτοµα ανά 
MW. Συνεπώς η εκτέλεση έργων ΑΠΕ (χωρίς Μεγάλα Υδροηλεκτρικά) στην Ήπειρο ύψους 
περί τα 250MW, όπως συνεπάγεται την µόνιµη απασχόληση 500 περίπου ατόµων σε µόνιµη 
βάση και 1750 κατά την περίοδο της κατασκευής. Αν δε ληφθεί υπόψη ότι ανά άµεσα 
απασχολούµενο άτοµο δηµιουργούνται δύο θέσεις εργασίας έµµεσα απασχολουµένων 
ατόµων, έπεται ότι η πραγµατοποίηση των παραπάνω έργω ΑΠΕ µπορεί να αποτελέσει 
σηµαντικό παράγοντα και στο θέµα της απασχόλησης ενισχύοντας σηµαντικά την τοπική 
οικονοµία. 
 
Συµπεράσµατα και προτάσεις 
Οι ανάπτυξη των ΑΠΕ καθώς και η αποδοτικότερη χρήση των πρωτογενών πηγών ενέργειας, 
αναγνωρίζεται ως αναγκαία τόσο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος όσο και για τον 
περιορισµό της ενεργειακής εξάρτησης. 
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα και στη χώρα µας, σε θεσµικό και 
τεχνολογικό επίπεδο, κυρίως όσον αφορά στην εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας, 
υπάρχουν όµως πολλά εµπόδια τα οποία και πρέπει να υπερπηδηθούν. Σηµειώνεται όµως ότι 
οι αλλεπάλληλες αλλαγές του θεσµικού πλαισίου η οποία δεν εντάσεται σε ένα 
ολοκληρωµένο ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας δεν προωθεί την ανάπτυξη των ΑΠΕ όσο θα 
έπρεπε. Οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ενηµερωθούν και να αγκαλιάσουν τις ΑΠΕ και 
αυτό αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας. 
Ειδικότερα όσον αφορά την Ήπειρο, υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης του 
υδροδυναµικού της δυναµικού όπως και της βιοµάζας, του οποίου και θα πρέπει να 
επιδιωχθεί ανάπτυξη χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως γίνεται και σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες. 
Βασικής σηµασίας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ γενικά και στην Ήπειρο επίσης, η σωστή 
σχεδίαση των έργων και η ενηµέρωση του κοινού, παράλληλα µε την δηµιουργία κινήτρων.  
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Abstract 
In this paper a brief report of the legal system for Renewable Energy Sources in Greece is 
presented. The new law for RES in Greece and especially the target for 2020 for our country 
is also presented. Following, detail data of the development of Renewable Energy Sources in 
Greece in comparison with Epirus and the current situation is given. Finally the estimation for 
the capability of development of Renewable Energy Sources in Epirus and under which 
conditions these could be happened, is formulated. 
 


