
 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΕ 

 

Υπάρχει ένας θεμελιώδης δεσμός ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη, που δημιουρ-

γεί τις προϋποθέσεις για μια αποδεκτή ποιότητα ζωής και την εξασφάλιση της ανα-

γκαίας ενέργειας που αποτελεί – το ζωτικότερο παράγοντα, τη βάση για την ανάπτυ-

ξη. Αλληλένδετη είναι και η σχέση ενεργειακών και κοινωνικών ζητημάτων, καθώς η 

έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες ενέργειας συνδέεται στενά με ένα φάσμα κοινωνι-

κών προβλημάτων (φτώχεια, έλλειψη ευκαιριών, αστικοποίηση, προβλήματα υγείας 

κ.ά.). Ωστόσο, παρά τις δυνατότητες της ενέργειας να βελτιώσει την ανθρώπινη ευη-

μερία, η συμβατική παραγωγή και κατανάλωσή της συνδέονται στενά με την υπο-

βάθμιση του περιβάλλοντος, που απειλεί την υγεία και την ποιότητα ζωής των αν-

θρώπων και επηρεάζει την οικολογική ισορροπία και τη βιοποικιλότητα σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 

 

Η κοινή ανησυχία που εκφραζόταν τριάντα ή ακόμα και δέκα χρόνια πριν, ήταν το 

πότε θα “στερέψουν τα αποθέματα πετρελαίου” του πλανήτη. Εάν συνεχιστεί ο πα-

γκόσμιος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 1,5% στον τομέα της πρωτογε-

νούς ενέργειας, η συνολική χρήση ενέργειας θα διπλασιαστεί μεταξύ 2000 και 2040 

και θα τριπλασιαστεί έως το 2060. Κατά την τελευταία τριακονταετία, η χρήση εμπο-

ρικής ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες αυξήθηκε 3,5 φορές πιο γρήγορα σε 

σχέση με τις χώρες του ΟΟΣΑ, και ακόμη γρηγορότερα στην Κίνα. Αυτό οφείλεται 

κατά ένα μέρος στην αλλαγή του τρόπου ζωής που κατέστη δυνατή από την αύξηση 

των προσωπικών εισοδημάτων, σε συνδυασμό με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης 

του πληθυσμού και τη μετάβαση από την παραδοσιακή στην εμπορική ενέργεια στις 

αναπτυσσόμενες χώρες.  
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Ωστόσο, σύμφωνα και με τη μελέτη “World Energy Assessment” (UNDP, UN-DESA 

and the World Energy Council), στις μέρες μας η πρόκληση δεν είναι η έλλειψη πό-

ρων, αλλά η ομαλή μετάβαση σε άλλους πόρους από αυτούς που χρησιμοποιούνται 

σήμερα, ειδικά από τον άνθρακα και το πετρέλαιο. Έχουμε πλέον συνειδητοποιήσει 

ότι δεν μπορούμε να αυξάνουμε συνεχώς την παραγωγή ενέργειας για να καλύψουμε 

τις ανάγκες μας, αλλά πρέπει να διαχειριστούμε με ορθολογικό τρόπο την ενέργεια 

και να στραφούμε στην εκμετάλλευση αειφόρων ενεργειακών πόρων. Μια πολλά υ-

ποσχόμενη πρόταση για την μετάβαση αυτή συνιστούν οι ΑΠΕ, οι οποίες προσφέ-

ρουν τις δυνατότητες για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ρύ-

πανσης, αξιοποίηση τοπικών και αποκεντρωμένων ενεργειακών πηγών και τόνωση 

των πρωτοπόρων βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας.  Παράλληλα, οι ΑΠΕ προσφέ-

ρουν ένα ευρύ πεδίο πρωτοβουλιών και συνεργασίας για την τοπική αυτοδιοίκηση, τις 

ΜΚΟ και κυρίως τις επιχειρήσεις, που ενσωματώνοντας και προωθώντας τις σύγχρο-

νες, φιλικές προς το περιβάλλον, ενεργειακές τεχνολογίες των ΑΠΕ προάγουν έμπρα-

κτα την έννοια της  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

 2



Εάν αξιοποιηθούν με σύγχρονο τρόπο, οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας μπορούν σε 

μεγάλο βαθμό να ανταποκριθούν στους τιθέμενους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 

και οικονομικούς στόχους για περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς: 

• Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργεια-

κού συστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών 

σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήματα υπο-

δομής και μειώνοντας τις απώλειες από τη μεταφορά ενέργειας. 

• Προσφέρουν τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών πό-

ρων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών αναγκών των χρηστών 

(π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα χαμηλών θερμοκρασιών, αιολική ενέργεια 

για ηλεκτροπαραγωγή). 

• Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις δια-

κυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών 

καυσίμων. 

• Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογό-

νηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και πόλο για την 

τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση ανάλογων επενδύσεων (π.χ. καλλιέργειες 

θερμοκηπίου με τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας). 

• Θεωρούνται κατάλληλες για μικρές εκτός δικτύου εφαρμογές και συνεπώς εν-

δείκνυνται σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές.  

• Δημιουργούν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό 

επίπεδο. Π.χ. η αιολική ενέργεια έχει ήδη δημιουργήσει περισσότερες από 

30.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αιολική 

Ενέργεια (EWEA) εκτιμά ότι οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν έως το 

2010 στον τομέα της αιολικής ενέργειας από μια συνολικά εγκατεστημένη ι-

σχύ της τάξης των 40 GW, θα κυμανθούν μεταξύ 190.000 και 320.000. 

• Κάθε τεχνολογία από ΑΠΕ έχει τα ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά όσον αφορά 

στην ποιότητα και στο είδος δημιουργούμενης απασχόλησης: η βιομάζα έχει 

την ιδιαιτερότητα της δημιουργίας μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας για την 

παραγωγή των πρώτων υλών, ενώ τα φωτοβολταϊκά οδηγούν στη δημιουργία 

μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας στον τομέα της λειτουργίας και της συ-

ντήρησης, δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις Φ/Β είναι μικρές και διασκορπισμέ-

νες. 
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Επιπρόσθετα, στα  πλεονεκτήματα των ΑΠΕ περιλαμβάνονται: 

 

• η διαφοροποίηση των ενεργειακών φορέων, τεχνολογιών και υποδομών για 

την παραγωγή θερμότητας, καυσίμων και ηλεκτρισμού, 

• η εξισορρόπηση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και εξοικονόμησή τους 

για άλλες εφαρμογές και για μελλοντική χρήση, 

• η αύξηση της ευελιξίας των συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής, ώστε να αντα-

ποκρίνονται στη μεταβαλλόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 

• η μείωση της μόλυνσης και των εκπομπών από τα συμβατικά συστήματα ε-

νέργειας, 

• η μείωση της εξάρτησης και η ελαχιστοποίηση των δαπανών για εισαγόμενα 

καύσιμα. 

 

Ειδικότερα για τον τομέα της αιολικής ενέργειας πρέπει να σημειώσουμε ότι μια 

εγκατεστημένη ισχύς 50 MW: 

• Παράγει περίπου 150.000 ΜWh το χρόνο, τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό 40.000 

νοικοκυριών 

• Εξοικονομεί 32.500 (για πετρέλαιο) ή 52.500 (για κάρβουνο) τόννους εισαγό-

μενου καυσίμου το χρόνο  

• Απαιτεί, στη φάση κατασκευής, 600-900 ανθρωπομήνες απασχόλησης (το 30-

40% από το τοπικό εργατικό δυναμικό) 

• Απασχολεί μόνιμα, στη φάση λειτουργίας/ συντήρησης 13-16 άτομα (το 50-

100% τοπικό εργατικό δυναμικό. 

• Μπορεί να δημιουργήσει 750 έως 950 επιπρόσθετες θέσεις εργασίας, σε δρα-

στηριότητες κατασκευής / συναρμολόγησης τμημάτων του Η/Μ εξοπλισμού  

• Έχει κόστος κατασκευής 55 εκατ. Ευρώ περίπου, από τα οποία το 15-20% 

δαπανάται τοπικά  

• Απαιτεί, για τις ανάγκες λειτουργίας περίπου 1 εκατ. Ευρώ το χρόνο, από το 

οποίο το 30-50% αφορά τοπικές δαπάνες 
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Ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (MW) 

 

Τεχνολογία ΑΠΕ 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Σύνολο 2411 3299 3369 3388 3473 3597 3622 3894 

Υδροηλεκτρική 
Ενέργεια 2408 3072 3076 3078 3079 3099 3106 3125 

 εκ των οποίων 
αντλητικά  315 699 699 699 699 699 699 699 

Υ/Η -1 MW* 2 14 15 17 19 23 26 31 
Υ/Η 1-10 MW* 28 42 45 45 50 56 63 77 
Υ/Η 10+MW* 2063 2317 2317 2317 2311 2317 2318 2318 
Γεωθερμία 2 0 0 0 0 0 0 0 

Φωτοβολταϊκά 0 0 1 1 1 1 1 1,5 
Αιολική 

Ενέργεια 1 226 270 287 371 472 491 745 

Βιοαέριο 0 1 22 22 22 25 24 24 
* δεν συμπεριλαμβάνεται η ισχύς των αντλητικών 

 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και ανεμογεννήτρι-

ες συνδεδεμένες με το δίκτυο αυξάνεται ετησίως κατά 30% περίπου. Παρόλα αυτά, 

θα χρειαστεί να περάσουν ενδεχομένως δεκαετίες έως ότου οι νέες ΑΠΕ κατακτήσουν 

ένα σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, αφού σήμερα καλύπτουν 

ένα μικρό μόνο ποσοστό της. Μολαταύτα, μερικές χώρες έχουν θέσει φιλόδοξους 

στόχους. Η Γερμανία, για παράδειγμα, στοχεύει σε παραγωγή ενέργειας κατά 50% 

από ΑΠΕ μέχρι το 2050. Εντυπωσιακοί ρυθμοί ανάπτυξης επετεύχθησαν κατά τα τε-

λευταία έτη στην γεωθερμική και ηλιακή παραγωγή θερμότητας, γύρω στο 10% για 

την καθεμιά την τελευταία πενταετία.  

 

Διάφορα εμπόδια θα συνεχίσουν να παρακωλύουν την ταχεία ανάπτυξη των τεχνολο-

γιών ΑΠΕ, εκτός κι αν αναληφθεί δράση εκ μέρους των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού 

τομέα και των μεμονωμένων καταναλωτών ενέργειας. Τα εμπόδια αυτά περιλαμβά-

νουν τα υψηλά κόστη κεφαλαίου, οικονομικούς κινδύνους, κάποια κενά στην τεχνο-

λογία, ρυθμιστικά εμπόδια, έλλειψη πληροφόρησης και κινήτρων. Ιδιαίτερα μεγάλη 

είναι η πρόκληση της αντιμετώπισης των υψηλών αρχικών δαπανών, παρότι τα κόστη 

αυτά έχουν μειωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη. Τα περισσότερα από τα εμπό-

δια αυτά μπορούν να ξεπεραστούν με κατάλληλες θεσμικές ρυθμίσεις. Για την αιολική 

ενέργεια τα μεγαλύτερα εμπόδια συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
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• Η αιολική ενέργεια πρέπει να συναγωνιστεί τις συμβατικές πηγές ενεργείας σε 

επίπεδο κόστους.     

• Ο άνεμος είναι περιοδικά διακοπτόμενος και δεν φυσά πάντα όταν ο ηλεκτρι-

σμός απαιτείται. Η αιολική ενεργεία δεν μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα (εκτός 

αν χρησιμοποιηθούν υβριδικές μονάδες η μπαταρίες).  

•  Τα κατάλληλα σημεία για αιολικά πάρκα συχνά βρίσκονται σε απομακρυσμέ-

νες περιοχές, μακριά από πόλεις όπου χρειάζεται ο ηλεκτρισμός. 

• Η χρήση γης για εκμετάλλευση του ανέμου ως φυσικού πόρου λειτουργεί 

πολλές φορές ανταγωνιστικά με άλλες χρήσεις.  

• Αν και τα αιολικά πάρκα έχουν σχετικά μικρή επίπτωση στο περιβάλλον σε 

σύγκριση με άλλες συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, υπάρ-

χουν ορισμένες φορές υπερβολικές αντιρρήσεις για την αισθητική (οπτική) ε-

πίπτωση και για τα πουλιά που μερικές φορές έχουν σκοτωθεί καθώς πετού-

σαν προς τους ηλεκτρικούς κινητήρες. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι εφικτός για την ΕΕ ο ενιαίος στόχος για συμ-

μετοχή 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη εσωτερική κατα-

νάλωση το 2020. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής η ηλεκτροπαραγωγή από 

ανανεώσιμες πηγές θα μπορούσε να αυξηθεί από το σημερινό επίπεδο 15% σε περί-

που 34% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020. Το 12% θα ήταν δυνατό 

να προέρχεται από αιολική ενέργεια και το πιθανότερο είναι ότι το ένα τρίτο αυτής 

της ενέργειας θα παράγεται σε υπεράκτιες αιολικές εγκαταστάσεις. Τούτο είναι εφικτό 

εάν, για παράδειγμα, ληφθεί υπόψη ότι 18% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού στη Δα-

νία καλύπτεται με αιολική ενέργεια. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ισπανία και τη Γαλ-

λία είναι 8% και 6%. Σημαντική μπορεί να είναι η αύξηση στον κλάδο της βιομάζας 

με τη χρήση ξύλου, ενεργειακών καλλιεργειών και βιολογικών αποβλήτων σε σταθ-

μούς ηλεκτροπαραγωγής. Οι λοιπές νεωτεριστικές τεχνολογίες, π.χ. φωτοβολταϊκά, 

ηλιοθερμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, ηλεκτροπαραγωγή από κύματα και παλίρ-

ροια, θα αναπτυχθούν ταχύτερα ενόσω θα μειώνεται το κόστος τους. Το κόστος των 

φωτοβολταϊκών, για παράδειγμα, αναμένεται να μειωθεί κατά 50% μέχρι το 2020.  

 

Η ταχεία διεύρυνση των ενεργειακών συστημάτων που βασίζονται σε ανανεώσιμες 

πηγές μπορεί να επιτευχθεί με δράσεις τόνωσης της αγοράς, δηλαδή με την εξεύρεση 

τρόπων για τη μείωση των σχετικών δαπανών των ΑΠΕ κατά τα πρώιμα στάδια της 

ανάπτυξης και εμπορευματοποίησής τους, επωφελούμενοι ακόμα από τις οικονομικές 
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αποδόσεις της αγοράς. Η τιμολόγηση που βασίζεται στα πλήρη κόστη των συμβατι-

κών ενεργειακών πηγών θα κάνει τις ΑΠΕ πιο ανταγωνιστικές. Η «πράσινη» τιμολό-

γηση του ηλεκτρισμού και της θερμότητας (όπου οι καταναλωτές επιλέγουν να πλη-

ρώσουν παραπάνω για την προμήθεια ενέργειας που δεν βλάπτει το περιβάλλον) είναι 

μια άλλη επιλογή που χρησιμοποιούν μερικές βιομηχανικές χώρες για την ενίσχυση 

των επενδύσεων στις ΑΠΕ. Άλλα επιτυχή κίνητρα περιλαμβάνουν τα πράσινα πιστο-

ποιητικά που είναι εμπορεύσιμα στις εθνικές και διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με τις 

συμφωνίες μείωσης των εκπομπών (π.χ. του CO2), ευνοϊκές τιμές απορρόφησης ηλε-

κτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και διανέμεται στο κεντρικό δίκτυο, φορο-

λογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις,  ειδικές εκπτώσεις κ.α. 

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περι-

βάλλον οι επιχειρήσεις σήμερα ενστερνίζονται την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης και ενσωματώνουν στον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό πρακτικές και δρα-

στηριότητες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

ζητημάτων. Οι σύγχρονες τεχνολογίες ΑΠΕ παρέχουν το προσφορότερο πεδίο δρά-

σης, καθώς μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής, να στηρίξουν αποτελεσματικά την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυ-

ξη και να εγγυηθούν ένα αειφόρο μέλλον. 
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διετέλεσε Πρόεδρος (2004-2005) του Μεσογειακού Δικτύου Ενεργειακών Κέντρων 

(MEDENER). Επίσης, είναι Πρόεδρος της ΔΕ του Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης της ΕΕΔΕ και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων. 
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