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Ανάλυση Νομοθετικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ειδικότερα της γεωθερμίας. 
Δυνατότητες εφαρμογής στη Λέσβο. 
 

1. Κοινοτική Νομοθεσία 
 

Η αναπτυξιακή πορεία μιας οικονομίας αυταπόδεικτα στηρίζεται στη δεδομένη ενεργειακή 
πολιτική που ακολουθεί και εφαρμόζει κάθε κράτος. Οι αυξανόμενες ανάγκες σε ενέργεια τόσο λόγω της 
αναδιάρθρωσης του βιοτικού επιπέδου όσο και της αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης στη βιομηχανία 
κατέστησαν την ενέργεια και ειδικότερα την διαχείριση της  ως έναν από τους σημαντικότερους τομείς 
της αναπτυξιακής διαδικασίας με σαφής προσανατολισμούς στην  επιλογή των κατάλληλων δράσεων και 
εφαρμογής αποφάσεων. Είναι σαφές ότι την τελευταία 15ετία οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι μόνο σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και αποτελούν 
νευραλγικό θέμα συζήτησης σε τοπικό επίπεδο. Εξάλλου, η αλλαγή της χρονίζουσας αναχρονιστικής 
αντίληψης για την διαχείριση της ενέργειας και για τις μεθόδους παραγωγής της (πχ ηλεκτρικής), πρέπει 
να προέλθει από τις τοπικές κοινωνίες. Είναι σε όλους γνωστό το «Δράσε Τοπικά, Σκέψου Παγκόσμια 
(Act Locally, Think Globally)». Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει από καιρό υιοθετήσει σειρά Οδηγιών και 
ψηφισμάτων που αναφέρονται στις ΑΠΕ και κατά συνέπεια στην γεωθερμία.  

  
Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει και ενσωματώνει στο εθνικό 

νομικό πλαίσιο τις Οδηγίες και τα ψηφίσματα της Ε.Ε.  
Ειδικότερα στο αναλυτικό κείμενο της Λευκής Βίβλου και στα ψηφίσματα της 8ης Ιουλίου 1996 και του 
μετέπειτα ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενεργειακή πολιτική στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται ρητά  ο ρόλος της παραγωγής ενέργειας και ειδικότερα η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση θερμότητας είναι επιτακτική και θέτει ως στόχο τον διπλασιασμό της 
παραγωγής βάσει θερμικών αποδόσεων. Επίσης τονίζονται  ιδιαίτερα οι πολλαπλές επεκτάσεις στο 
περιβάλλον(μείωση των εκπομπών του CO2) στην απασχόληση (εγκατάσταση νέων σταθμών παραγωγής) 
και στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών που διαφαίνονται από την εφαρμογή αυτών των πολιτικών και 
επιμέρους δράσεων με την παράλληλη απελευθέρωση των αγορών ενέργειας. Πρέπει να αναφερθεί ότι τα 
κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να προσδιορίσουν εθνικούς στόχους και τα μέτρα που απαιτούνται για την 
επίτευξη τους. Η Επιτροπή έχει υποχρέωση να προτείνει τροποποιήσεις στους εθνικούς στόχους αν αυτοί 
δεν συνάδουν με τους στόχους της Ε.Ε. 

 
Σε συνέχεια των παραπάνω και σύμφωνα με το Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 1998 του Συμβουλίου 

της Ευρώπης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  α) η ενθάρρυνση της σταθερής αυξανόμενης χρήσης 
των ΑΠΕ σε όλη την Κοινότητα λόγω της σημαντικής συμβολής που μπορούν να έχουν στην 
περιβαλλοντική προστασία και στην  εφαρμογή των δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο δεσμεύσεων, 
στην ασφάλεια ανεφοδιασμού και στην διατήρηση των μη ανανεώσιμών ενεργειακών πόρων καθώς στην 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη εν γένει  συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης  κα  της ενίσχυσης  
της οικονομικής υποδομής των εξόχως απόκεντρων και απομονωμένων νησιωτικών περιοχών β) τα κράτη 
μέλη να εξακολουθήσουν να αναπτύσσουν σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, εθνικές στρατηγικές, και 
υποδομές για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να επιτύχουν σημαντική 
αύξηση χρησιμοποίησής τους σε ολόκληρη την Κοινότητα γ) ένας από τους στόχους των κοινοτικών και 
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εθνικών στρατηγικών θα πρέπει να επιδιώκει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 
αποδοτικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη όλα τους τα πλεονεκτήματα δ) να μειωθεί το σχετικοί κόστος των 
ΑΠΕ ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται τις λοιπές πηγές ενέργειας με στόχο της μεγαλύτερη 
διείσδυση τους στην αγορά ε) άλλες κοινοτικές πολιτικές όπως η περιφερειακή πολιτική η αγροτική  
ανάπτυξη η πολιτική στον τομέα της έρευνας  και της τεχνολογίας, η εξωτερική πολιτική, η πολιτική 
ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στ) θα πρέπει να υποστηριχθεί ή έρευνα ή ανάπτυξη στο τομέα των μη 
ανεπτυγμένων ακόμα τεχνολογιών με σκοπό να βελτιωθεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η 
ανταγωνιστικότητα των ΑΠΕ.  

 
Κρίνεται ουσιαστικό να γίνει αναφορά στο ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης της 14ης 

Δεκεμβρίου 1999 για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος πλαισίου για δράσεις στον τομέα της 
ενέργειας (1998-2002)  και συναφή μέτρα. Μεταξύ άλλων που αναφέρονται στο εν λόγω ψήφισμα και 
αφορούν τις θέσεις και τους στόχους της Ευρωπαϊκής επιτροπής εξεδώθηκε απόφαση που αφορά το 
«πρόγραμμα πλαίσιο» το οποίο α) συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας της συνοχής και του 
συντονισμού όλων των κοινοτικών δράσεων και άλλων μέτρων στον ενεργειακό τομέα καθώς και στην 
αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων και εξασφαλίζει ότι τα μέτρα αυτά συνδυάζονται 
αποτελεσματικά  με τις δράσεις που αναλαμβάνονται στα πλαίσια άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών β) 
υλοποιείται μέσω πέντε ειδικών προγραμμάτων θεματικού ή οριζόντιου χαρακτήρα που αντιστοιχούν στις 
ακόλουθες δράσεις:  

 1) ανάπτυξη σε συνεργασία με τα κράτη μέλη ενός προγράμματος για την παρακολούθηση της 
εξέλιξης και των τάσεων των ενεργειακών αγορών έτσι ώστε οι αποφάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής που 
αφορούν την ενέργεια να μπορούν να λαμβάνονται κατόπιν κοινών αναλύσεων   

2)ενίσχυση εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος προγράμματος πλαισίου της διεθνούς 
συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα  

3) προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
4) ενθάρρυνση της αποδοτικής και ορθολογικής χρήσης των ενεργειακών πόρων.  
5) προώθηση της χρήσης περιβαλλοντικώς συμβατών τεχνολογιών στον τομέα των στερεών 

καυσίμων. 
 
Στην Απόφαση αριθ. 646/2000/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 

Ευρώπης της 28ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για την προώθηση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σημειώνονται τα παρακάτω: 
1) Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
σημαντικό εμπορικό δυναμικό η ανάπτυξή τους θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συνοδεύεται από ειδική 
στρατηγική και στοχοθετημένες δράσεις που θα τις καταστήσουν ταυτόχρονα βιώσιμες και 
ανταγωνιστικές, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για επενδύσεις. 
2) Η αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα έχει θετική επίπτωση τόσο στο περιβάλλον 
όσο και στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού με την απρόσκοπτη και μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα καταστεί δυνατή η πλήρης εκμετάλλευση του οικονομικού και 
εργασιακού δυναμικού τους για να επιτευχθούν άριστα αποτελέσματα απαιτείται υψηλός βαθμός διεθνούς 
συνεργασίας. 
3) Βάσει του πολυετούς προγράμματος-πλαισίου για δράσεις στον τομέα της ενέργειας, τίθεται σε 
εφαρμογή από την Κοινότητα, για την περίοδο 1998-2002, ειδικό πρόγραμμα για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την υποστήριξη της εφαρμογής κοινοτικής στρατηγικής και σχεδίου 
δράσης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το έτος 2010 (καλούμενο στο εξής «πρόγραμμα 
Altener»).Εκτός από τους στόχους προτεραιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της 
απόφασης 1999/21/ΕΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου, στόχοι του προγράμματος είναι : 
α) να συμβάλει στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση του κοινοτικού σχεδίου 
δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ιδίως των νομικών, κοινωνικοοικονομικών και 
διοικητικών προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων νέων μέσων και μηχανισμών της αγοράς, και ιδίως 
εκείνων που αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1997, και 
συμπεριλαμβανομένης της «εκστρατείας απογείωσης»· 



Γεωθερμία, Α.Π.Ε. και εξοικονόμηση ενέργειας στην υπηρεσία του περιβάλλοντος στη Λέσβο 3

β) να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στην παραγωγή και χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. 
 Οι δύο αυτοί ειδικοί στόχοι συμβάλλουν στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών κοινοτικών στόχων  που 
συμπληρώνουν τους στόχους των κρατών μελών και προτεραιοτήτων: α) περιορισμός των εκπομπών 
CO2, β) αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του ενδεικτικού 
στόχου του 12 % στην ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση ενέργειας στην Κοινότητα το 2010, γ) μείωση 
της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας, δ)ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ε) προώθηση της 
απασχόλησης, στ) οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του οικονομικού δυναμικού απομακρυσμένων και περιφερειακών 
περιοχών. 

 
Στην Απόφαση 647/2000/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 28ης 

Φεβρουαρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας αναφέρονται οι κατηγορίες εκείνες των δράσεων που χρηματοδοτούνται και άρα 
θεωρούνται επιλέξιμες. Έτσι συμπεριλαμβάνονται  τα κάτωθι:  
Στο πλαίσιο του προγράμματος «SAVE» χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δράσεων και 
μέτρων που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα: 

α)μελέτες και άλλες συναφείς δράσεις που αποσκοπούν στην εισαγωγή, εφαρμογή, συμπλήρωση 
και αξιολόγηση των επιπτώσεων των κοινοτικών μέτρων (π.χ. εκουσίων συμφωνιών, περιλαμβανομένων 
και των συναφών στόχων και της παρακολούθησής τους, εντολών που ανατίθενται σε οργανισμούς 
τυποποίησης, συνεταιριστικών προμηθειών και νομοθετικών μέτρων), τα οποία λαμβάνονται για τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, μελέτες σχετικές με την επίδραση της τιμής της ενέργειας 
στην ενεργειακή αποδοτικότητα, μελέτες σχετικές με την καθιέρωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ως 
κριτηρίου των κοινοτικών προγραμμάτων και μελέτες που συνεπάγονται συντονισμό σε διεθνές επίπεδο.  

β) στοχοθετημένες πειραματικές δράσεις τομεακού χαρακτήρα για να επισπευσθούν οι επενδύσεις 
οι σχετικές με την ενεργειακή αποδοτικότητα ή/και να βελτιωθούν οι συνήθειες χρήσης ενεργείας, τις 
οποίες αναλαμβάνουν δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί ή επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
ενδείκνυται, ανεξάρτητων τοπικών ενεργειακών κέντρων ή οργανισμών, και ήδη υπάρχοντα δίκτυα σε 
κοινοτική κλίμακα ή προσωρινές ενώσεις οργανισμών ή/και επιχειρήσεων που δημιουργούνται για την 
υλοποίηση των σχεδίων 

γ) μέτρα προτεινόμενα από την Επιτροπή για την ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών με σκοπό 
να βελτιωθεί ο συντονισμός των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται σε διεθνές, κοινοτικό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, χάρη σε κατάλληλα μέτρα διάδοσης των πληροφοριών.  

 
Ειδική αναφορά γίνεται για την Οδηγία 2001/77/ΕΚ για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές που σκοπό της είναι η προαγωγή της αύξησης της συμβολής των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η δημιουργία βάσης για ένα 
μελλοντικό κοινοτικό πλαίσιο στον εν λόγω τομέα.  

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της αύξησης της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τους εθνικούς 
ενδεικτικούς στόχους. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο. Το αργότερο 
στις 27 Οκτωβρίου 2002 και, εν συνεχεία, ανά πενταετία, τα κράτη μέλη υιοθετούν και δημοσιεύουν 
έκθεση με την οποία καθορίζουν τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους μελλοντικής κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως ποσοστό της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για την επόμενη δεκαετία. Η έκθεση περιγράφει επίσης τα μέτρα που 
ελήφθησαν ή μελετώνται, σε εθνικό επίπεδο, προς επίτευξη αυτών των εθνικών ενδεικτικών στόχων. 
Όταν καθορίζουν τους ανωτέρω στόχους έως το έτος 2010, τα κράτη μέλη: 
— λαμβάνουν υπόψη τους τις τιμές αναφοράς. 
— μεριμνούν ώστε οι στόχοι αυτοί να συνάδουν με τυχόν εθνικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα 
πλαίσια των δεσμεύσεων για τις κλιματικές μεταβολές τις οποίες έχει αποδεχθεί η Κοινότητα βάσει του 
πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές.  

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν νομικό πλαίσιο ή απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης των 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής να καθορίζουν και να δημοσιεύουν τους τυποποιημένους κανόνες 
τους για την ανάληψη του κόστους των τεχνικών προσαρμογών, όπως των συνδέσεων με το δίκτυο και 
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των ενισχύσεων του δικτύου, οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να ενταχθούν νέοι παραγωγοί οι οποίοι 
τροφοδοτούν το διασυνδεδεμένο δίκτυο με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι 
κανόνες αυτοί βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, στα οποία λαμβάνονται 
ιδιαιτέρως υπόψη όλες οι δαπάνες και τα οφέλη της σύνδεσης αυτών των παραγωγών με το δίκτυο. Οι 
κανόνες μπορούν να προβλέπουν διαφορετικούς τύπους σύνδεσης. Ενδεχομένως, τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς και διανομής να αναλαμβάνουν 
ολόκληρο ή μέρος του κόστους. Οι φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς και διανομής 
υποχρεούνται να παρέχουν στους επιθυμούντες να συνδεθούν με το δίκτυο νέους παραγωγούς, μια πλήρη 
και αναλυτική εκτίμηση των δαπανών της σύνδεσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους 
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν 
με το δίκτυο, να δημοσιεύουν πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σχετικά με τις εργασίες σύνδεσης.  

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν νομικό πλαίσιο ή απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης των 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής να καθορίζουν και να δημοσιεύουν τους τυποποιημένους κανόνες 
τους για τον καταμερισμό των δαπανών των εγκαταστάσεων του συστήματος, όπως των συνδέσεων και 
των ενισχύσεων του δικτύου, ανάμεσα σε όλους τους ωφελούμενους παραγωγούς. 
Ο καταμερισμός πραγματοποιείται με μηχανισμό που βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια, στον οποίο λαμβάνονται υπόψη τα οφέλη που αντλούν από τις συνδέσεις οι 
αρχικοί και μετέπειτα συνδεόμενοι παραγωγοί και οι φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής. Μεριμνούν ώστε ο καταλογισμός των δαπανών μεταφοράς και διανομής να μην δημιουργεί 
διακρίσεις έναντι της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
περιλαμβανομένης ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία παράγεται σε 
περιφερειακές περιοχές, όπως νησιωτικές περιοχές και περιοχές με μικρή πυκνότητα πληθυσμού. 
Ενδεχομένως, τα κράτη μέλη θεσπίζουν νομικό πλαίσιο ή επιβάλλουν στους φορείς εκμετάλλευσης των 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής να εξασφαλίσουν ότι τα έξοδα μεταφοράς και διανομής της 
ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντανακλούν 
τα οφέλη που μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω της σύνδεσης της εγκατάστασης με το δίκτυο. Αυτά 
τα οφέλη μπορούν να προκύπτουν από την άμεση χρήση του δικτύου χαμηλής τάσης..  

 
Σημαντικός σταθμός στην ευρωπαϊκή διάσταση της ενέργειας είναι και η Απόφαση 2003/1230 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου μεταξύ των άλλων 
διαπιστώσεων και δεδομένων που ελήφθησαν υπόψη, καταρτίστηκαν οι άξονες και οι στόχοι του νέου 
Ευρωπαϊκού προγράμματος για την ενέργεια. 

Θεσπίζεται πολυετές πρόγραμμα δράσεων στον τομέα της ενέργειας: "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη", 
για την περίοδο 2003-2006. 

Το παρόν πρόγραμμα υποστηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας, παρέχοντας 
ισορροπημένη συμβολή στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών στόχων: ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού, ανταγωνιστικότητα και προστασία του περιβάλλοντος. Αποσκοπεί επίσης στην οικονομική 
και κοινωνική συνοχή και επιδιώκει την ενίσχυση της διαφάνειας, της συνεκτικότητας και της 
συμπληρωματικότητας όλων των δράσεων και λοιπών σχετικών μέτρων στον τομέα της ενέργειας, 
συνδέοντας έτσι αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά με τις δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο άλλων 
πολιτικών της Κοινότητας και των κρατών μελών. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι 
ακόλουθοι: 

α) να παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία για την προώθηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, 
τη μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής διαφοροποίησης, όπως μέσω νέων 
υπό ανάπτυξη και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων και στον τομέα των μεταφορών, τη 
βελτίωση της αειφορίας, την ανάπτυξη του δυναμικού των περιφερειών, και ιδίως των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και των νήσων, και την εκπόνηση νομοθετικών μέτρων για την επίτευξη των εν 
λόγω στρατηγικών στόχων.  

β) να αναπτύξει μηχανισμούς και μέσα, που μπορούν να χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη, για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αντίκτυπου των μέτρων που 
έχουν θεσπίσει η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στους τομείς της ενεργειακής αποτελεσματικότητας 
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών πτυχών των μεταφορών 

γ) να προωθήσει αποδοτικά και ευφυή συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, που 
στηρίζονται σε στέρεες και αειφόρες βάσεις, με την ευαισθητοποίηση, ιδίως μέσω του εκπαιδευτικού 
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συστήματος, και με την προώθηση ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των κύριων 
ενδιαφερομένων φορέων, των επιχειρήσεων και των πολιτών εν γένει, με την υποστήριξη δράσεων που 
στοχεύουν στην ενθάρρυνση των επενδύσεων στις αναδυόμενες τεχνολογίες, και με την ενθάρρυνση της 
διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας, καθώς και με μέσα προώθησης σε 
διεθνές επίπεδο.   

Oι λεπτομερείς κανόνες συντονισμού και σύνδεσης με υφιστάμενες κοινοτικές πολιτικές. 
Καθορίζεται η διαδικασία εκπόνησης και εφαρμογής δράσεων συντονισμένων με τις αντίστοιχες των 
κρατών μελών στον τομέα της αειφόρου ενέργειας, και αυτό για να δοθεί προστιθέμενη αξία σε σχέση με 
μέτρα που λαμβάνονται μεμονωμένα από κάθε κράτος μέλος. Τα μέτρα αυτά θα επιτρέψουν να επιτευχθεί 
ο βέλτιστος δυνατός συνδυασμός των διαφόρων μέσων που διαθέτουν τόσο η Κοινότητα όσο και τα 
κράτη μέλη 

δ) εφόσον χρειάζεται, οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
των απομακρυσμένων και εξόχως απόκεντρων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των νήσων, καθώς και η 
συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος, 
λαμβάνονται υπόψη οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τη δημόσια πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη 
διαφάνεια και την ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την εφαρμογή 
του παρόντος προγράμματος ορίζεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ για το χρονικό διάστημα 2003 έως 2006. 

 
Ίσως η σημαντικότερη Οδηγία του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και Κοινοβουλίου είναι η 2004/8/ΕΚ 

για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην 
εσωτερική αγορά ενέργειας. Οι σημαντικότεροι λόγοι για την έκδοση της απόφασης αυτής μπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής:: 

Η Πράσινη Βίβλος σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται υπέρμετρα από τον εξωτερικό ενεργειακό 
εφοδιασμό, ο οποίος επί του παρόντος αντιπροσωπεύει το 50 % των απαιτήσεων και αναμένεται να 
ανέλθει σε 70 % έως το 2030 εάν οι τρέχουσες τάσεις εξακολουθούν να υφίστανται.   

Η εξάρτηση από τις εισαγωγές και οι ολοένα υψηλότεροι δείκτες των εισαγωγών αυξάνουν τον 
κίνδυνο διακοπής ή δυσχερειών του εφοδιασμού. Ωστόσο, η ασφάλεια του εφοδιασμού δεν θα πρέπει να 
θεωρείται απλώς ως θέμα μείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές και αύξησης της εγχώριας 
παραγωγής. Η ασφάλεια του εφοδιασμού απαιτεί μια ευρεία δέσμη πολιτικών πρωτοβουλιών με στόχο, 
μεταξύ άλλων, τη διαφοροποίηση των πηγών και των τεχνολογιών και τη βελτίωση των διεθνών σχέσεων. 
Επιπλέον, στην Πράσινη Βίβλο υπογραμμίστηκε ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού έχει ζωτική 
σημασία για τη μελλοντική αειφόρο ανάπτυξη. Η Πράσινη Βίβλος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 
θέσπιση νέων μέτρων για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης είναι απαραίτητη τόσο από απόψεως 
μείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές όσο και προκειμένου να περιοριστούν οι εκπομπές αερίων που 
συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στο ψήφισμα της 15ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με την 
Πράσινη Βίβλο.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε κίνητρα που να ενθαρρύνουν τη μετακίνηση προς αποδοτικές 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρισμού. Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης για έναν καλύτερο κόσμο 
— Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη», που υποβλήθηκε στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ, της 15ης και 16ης Ιουνίου 2001, προσδιόρισε τις κλιματικές 
μεταβολές ως ένα από τα κύρια εμπόδια στην αειφόρο ανάπτυξη και υπογράμμισε την ανάγκη για αύξηση 
της χρήσης καθαρής ενέργειας και σαφή δράση για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης. 

 Η εν λόγω  οδηγία αποσκοπεί στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και στη βελτίωση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου με το οποίο θα προωθηθεί και θα 
αναπτυχθεί η υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα βασίζεται 
στη ζήτηση για χρήσιμη θερμότητα και στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στην εσωτερική 
αγορά ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, ιδίως όσον αφορά τις κλιματικές και 
οικονομικές συνθήκες. 
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2. Ελληνική Νομοθεσία 
 
 
Στην ΥΑ 69269/Β678/1990 άμεση αναφορά γίνεται στις γεωθερμικές γεωτρήσεις οι οποίες 

κατατάσσονται στην ομάδα ΙΙ της κατηγορίας Α` των έργων για τα οποία απαιτείται Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επομένως η γεωθερμία εντάσσεται στην  εξορυκτική δραστηριότητα 
χωρίς να αποσαφηνίζεται η χρήση για την οποία προορίζεται, δηλαδή εάν θα είναι για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα (π.χ γεωργία). Επιπλέον στην ενεργειακή 
βιομηχανία αναφέρονται οι γεωθερμικοί σταθμοί η ισχύς των οποίων κυμαίνεται από τα 2ΜW έως τα 
50ΜW. Σημειώνεται ότι η εν λόγω κατηγοριοποίηση κα κατάταξη των έργων έχει αντικατασταθεί από 
νέα Νομοθεσία και συγκεκριμένα από την Υ.Α. Η.Π.//2002/Β-1022 

 
Στην ΥΑ/Β958/1993 γίνεται λόγος  για τον καθορισμό μισθώματος γεωθερμικής ενέργειας 

χαμηλής ενθαλπίας για άμεση χρήση βάσει του καταναλισκομένου θερμοενεργειακού δυναμικού του 
γεωθερμικού ρευστού. Εκεί καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού μισθώματος βάσει της καταναλισκομένης 
γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας από μισθωτές για άμεση χρήση γεωθερμικού ρευστού και της 
τιμής του φθηνότερου εναλλακτικού καυσίμου.   

 
Στο Ν. 2647/Α237/1998 αναφέρονται οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται από τους υπουργούς 

στις περιφέρειες. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς ή και επεκτάσεων σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 3 του ν. 2244/1994, ΦΕΚ 168 Α', 
άρθρο 1 Δ6/Φ1/οικ.8295/1995 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ΦΕΚ 
385 Β' και Δ6/Φ1/51298/1996 απόφαση Υ.Β.Ε.Τ., ΦΕΚ 766 Β'). Επομένως από το παραπάνω διαφαίνεται 
ο ουσιαστικός ρόλος της κάθε περιφέρειας στην άσκηση ενεργειακής πολίτικής μέσα από την δικαιοδοσία 
που έχει χορήγησης ή μη αδειών λειτουργίας και εγκατάστασης. Η έννοια της εγκατάστασης πρέπει να 
πούμε ότι εμπεριέχει το στοιχείο της χωροθέτησης άρα και ενός ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού με 
στρατηγικούς στόχους για την ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές.   

 
Ο Ν.3175/Α207/2003 μπορεί να χαρακτηρισθεί σταθμός στον τομέα της ενέργειας αφού εκεί 

διασαφηνίζονται πολλές παράμετροι που στο παρελθόν αποτελούσαν γκρίζες ζώνες. Σκοπός του νόμου 
αυτού είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την  ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερμικού 
δυναμικού της χώρας. Η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, 
προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον. Για την εφαρμογή του νόμου δίδονται 
ορισμοί όπως,  γεωθερμικό δυναμικό είναι το σύνολο των γηγενών φυσικών ατμών, των  θερμών νερών, 
επιφανειακών ή υπογείων, και της θερμότητας των γεωλογικών  σχηματισμών, που υπερβαίνουν τους 
είκοσι πέντε βαθμούς Κελσίου (25ο C).Γεωθερμικό πεδίο είναι ο ενιαίος μεταλλευτικός χώρος μέσα στον 
οποίο εντοπίζεται αυτοτελές γεωθερμικό δυναμικό. Προϊόν του γεωθερμικού πεδίου θεωρείται το 
αξιοποιήσιμο θερμοενεργειακό του περιεχόμενο. Παραπροϊόντα θεωρούνται άλλα προϊόντα που 
συμπαράγονται εκτός από το θερμοενεργειακό περιεχόμενο του γεωθερμικού πεδίου. Υποπροϊόν 
θεωρείται το γεωθερμικό ρευστό που απομένει, ύστερα από την απόληψη των κατά τα ανωτέρω 
προϊόντων και παραπροϊόντων. Τα γεωθερμικό πεδία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 
 α) χαμηλής θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του προϊόντος κυμαίνεται από 25ο C 90ο C, 
 β) υψηλής θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του προϊόντος υπερβαίνει τους 90ο C. 
Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο είναι το πεδίο του οποίου τα χαρακτηριστικό είναι πιστοποιημένα με 
υψηλό βαθμό αξιοπιστίας με ερευνητικές εργασίες. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται 
τα χαρακτηριστικά και ο βαθμός αξιοπιστίας των εκτιμήσεων προκειμένου ένα γεωθερμικό πεδίο να 
χαρακτηρισθεί βεβαιωμένο. Πιθανό γεωθερμικό πεδίο είναι το πεδίο, του οποίου τα χαρακτηριστικό 
εκτιμώνται από προκαταρκτικό ερευνητικά έργα. Με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης 
περιπτώσεως καθορίζονται τα χαρακτηριστικό και ο βαθμός αξιοπιστίας των εκτιμήσεων προκειμένου ένα 
γεωθερμικό πεδίο να χαρακτηρισθεί  πιθανό.  

Διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που  αποσκοπούν στην 
παραγωγική εξόρυξη του γεωθερμικού ρευστού, την ορθολογική αξιοποίηση προϊόντος και 
παραπροϊόντων, τη διανομή και ελεύθερη διάθεσή τους  σε τρίτους για κάθε είδους εφαρμογές και την 
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περιβαλλοντική συμβατή διάθεση  των υποπροϊόντων. Ο χαρακτηρισμός κάθε  γεωθερμικού πεδίου και η 
υπαγωγή του σε κατηγορία  γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη του Ι.Γ.Μ.Ε.  

Το δικαίωμα έρευνας και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού και των γεωθερμικών πεδίων 
ανήκει, κατά την έννοια του άρθρου 143 του Ν.Δ. 210/1973,  μόνο στο Δημόσιο. Το δικαίωμα του 
Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση γεωθερμικού δυναμικού εκμισθώνεται ύστερα από πλειοδοτικό 
διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες  προσφορές. Η διάρκεια της μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας 
ορίζεται μέχρι  πέντε έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για δύο επιπλέον έτη. Η 
διάρκεια μίσθωσης του δικαιώματος διαχείρισης ορίζεται μέχρι είκοσι  πέντε έτη, με δικαίωμα 
μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για πέντε επιπλέον έτη. Για χώρους που δεν έχουν ερευνηθεί ή 
για πιθανά γεωθερμικά πεδία  εκμισθώνεται το δικαίωμα έρευνας. Ο συναγωνισμός μεταξύ των 
διαγωνιζομένων αναφέρεται στις δαπάνες για τη διενέργεια ερευνών εντός του υπό μίσθωση  χώρου, στο 
είδος των ερευνών και τη σταδιακή εξέλιξή τους σε συνάρτηση με το  χρόνο εκτέλεσής τους και 
πραγματοποίησης των δαπανών. Εφόσον μετά τη λήξη της  ερευνητικής περιόδου, που καθορίζεται στη 
σύμβαση, πιστοποιηθεί βεβαιωμένο  γεωθερμικό πεδίο και υποβληθεί μέσα σε τρεις μήνες από το 
μισθωτή ακριβής,  επαρκής και συμφέρουσα κατά την κρίση του εκμισθωτή οικονομοτεχνική μελέτη  
διαχείρισης του πεδίου, παρέχεται στο μισθωτή και το δικαίωμα διαχείρισης. Σε διαφορετική περίπτωση 
επέρχεται η λύση της μίσθωσης. Για την παραχώρηση του  δικαιώματος διαχείρισης ακολουθείται 
επιπλέον η διαδικασία που προβλέπεται  στο άρθρο 14, εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και τη διανομή 
θερμικής  ενέργειας σε τρίτους. Στην περίπτωση βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων εκμισθώνεται το 
δικαίωμα  διαχείρισης. Ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων αναφέρεται στο ύψος του  
προϋπολογισμού, στη βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, στο βαθμό  ορθολογικής διαχείρισης 
του γεωθερμικού πεδίου, με βάση οικονομοτεχνική  μελέτη που υποβάλλεται με την προσφορά για 
αξιολόγηση, και στα κριτήρια που προβλέπονται για τη χορήγηση άδειας διανομής θερμικής ενέργειας σε 
τρίτους  του άρθρου 14, εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και τη διανομή θερμικής  ενέργειας σε 
τρίτους. Για την επιλογή του πλειοδότη εκτιμάται και η δυνατότητα αυτών που  διαγωνίζονται να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με την προσφορά τους. Η διαχείριση του 
γεωθερμικού πεδίου περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων, χρήσεων και εφαρμογών που απαιτεί 
η ολοκληρωμένη ορθολογική  αξιοποίησή του για γεωργική, οικιστική, βιοτεχνική, βιομηχανική και 
ηλεκτροπαραγωγική εκμετάλλευση.  

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία και η χορήγηση της σχετικής  άδειας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α), επιτρέπεται μόνον 
εφόσον ο υποψήφιος έχει επιτύχει σε διαγωνισμό που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), λαμβάνοντας υπόψη τα βεβαιωμένα  γεωθερμικό πεδία 
του άρθρου 2 παρ. 2 και σχετικές μελέτες του Ι.Γ.Μ.Ε., καταρτίζει κάθε δύο (2) έτη και δημοσιοποιεί 
κατάλογο υποψηφίων περιοχών που διαθέτουν βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο, οι οποίες κρίνονται 
κατάλληλες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία. Στον κατάλογο αυτόν 
περιλαμβάνονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες και τα αναγκαία λοιπά στοιχεία. Για τη σύνταξη του 
καταλόγου λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες  διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, 
σύμφωνα με γνώμη κατά περίπτωση  του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
ή του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτοί ορίζονται με τις διατάξεις 
του Ν. 2773/1999.Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Ε., εκδίδει προκήρυξη στην οποία 
περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς 
και τα κριτήρια που θα ισχύουν για την επιλογή των υποψηφίων. Στην εισήγηση της Ρ.Α.Ε. λαμβάνεται 
υπόψη η γνώμη του Ι.Γ.Μ.Ε. και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) σχετικά με 
τεχνικά θέματα της γεωθερμίας. 

 
3. Βορειανατολικό Αιγαίο 

 
Είναι πλέον γνωστό το ενεργειακό πρόβλημα το νησιών και ιδιαίτερα της Λέσβου. Η παλαιότητα 

του υφιστάμενου θερμοηλεκτρικού σταθμού, η ανικανότητα του να τροφοδοτεί συνεχώς με επαρκή ισχύ 
τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες για ηλεκτροδότηση, η ρύπανση της ατμόσφαιρας από την εκπομπή 
επικίνδυνων αερίων (π.χ. SO2) και οι οικιστικές πιέσεις στην περιοχή λειτουργίας του, συνθέτουν την  
αναγκαιότητα για την εγκατάσταση ενός νέου συγχρόνου σταθμού παραγωγής που θα καλύπτει τις 
τωρινές και μελλοντικές ανάγκες, αλλά και θα είναι περιβαλλοντικά σύννομο. Η ταυτόχρονη 
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εκμετάλλευση του υψηλού γεωθερμικού δυναμικού της Λέσβου με έναν νέο σταθμό παραγωγής θα 
βοηθήσει ουσιαστικά και θα επιλύσει τελεσίδικα το ενεργειακό πρόβλημα.  

Το ενεργειακό πρόβλημα στα νησιά της Περιφέρειας περιγράφεται από: 
 

• Την εξάρτηση από εξωγενείς παράγοντες (επισφαλής περιβαλλοντικά εφοδιασμός με παράγωγα 
πετρελαίου, καιρικές συνθήκες κ.λπ.). 

• Το υψηλό κόστος παραγωγής. 
• Τις εποχιακές διακυμάνσεις της ζήτησης λόγω του τουρισμού. 
• Την αυξητική τάση της συνολικής κατανάλωσης (αύξηση της οικιστικής, γεωργικής και 

εμπορικής χρήσης και ταυτόχρονη κάμψη της βιομηχανικής). 
• Την παρουσία μεμονωμένων συστημάτων (σε αντίθεση με τη λογική της ολοκληρωμένης 

οργάνωσης στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο) χωρίς εναλλακτικές δυνατότητες που καλύπτουν 
αυτόνομα τις ενεργειακές ανάγκες. 

• Τα προβλήματα στελέχωσης και τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων. 
• Τις χρονοβόρες διαδικασίες προμηθειών εξοπλισμού για την κάλυψη των  προγραμματιζόμενων 

επενδύσεων. 
• Τις επιφυλάξεις που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών σε 

οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης, επέκτασης, μετεγκατάστασης ή κατασκευής νέων σταθμών, 
όχι μόνο για τις «παραδοσιακές» μορφές παραγωγής ενέργειας αλλά και για τις ήπιες, νέας 
τεχνολογίας. 

 
Στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου είναι εγκατεστημένες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη το μαζούτ και το ντίζελ. Αιολικά πάρκα υπάρχουν στη Λέσβο, Λήμνο, 
Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Οι διαθέσιμοι πόροι του Β. Αιγαίου αξιολογούνται με προτεραιότητα ως 
εξής: 
 

• Ένταξη των αιολικών συστημάτων στο ηλεκτρικό ισοζύγιο της Περιφέρειας. 
• Παραγωγή θερμικής ενέργειας από υφιστάμενες γεωθερμικές πηγές και ηλιακή ενέργεια. 
• Εύρεση και ανάπτυξη νέων γεωθερμικών πεδίων.  

 
Η αύξηση της παραγωγής αιολικής ενέργειας πιθανόν θα καλύψει τα μεγέθη κατανάλωσης των μικρών 
νησιών (Αγ. Ευστράτιος, Ψαρά, κ.λπ.), ισοσκελίζοντας  τη ζήτηση ή, τουλάχιστον, μην επιβαρύνοντας το 
κεντρικό σύστημα. Όμως, στην περίπτωση των μεγεθών κατανάλωσης των μεγάλων νησιών, στα οποία 
επιπλέον η εποχικότητα του τουρισμού δημιουργεί επικίνδυνες αιχμές, οι ήπιες  μορφές δεν φαίνονται 
ακόμη ικανές να συμβάλουν ουσιαστικά στο μεγάλο σύστημα της θερμικής παραγωγής. Το μέγεθος της 
συμβολής τους θα μπορούσε προοδευτικά να αυξηθεί. 
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