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Πξόινγνο  

Οινθιεξψλνληαο ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία θαη ην δηαηκεκαηηθφ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιήο Υεκηθψλ 

Μεραληθψλ Δ.Μ.Π. θαη ηνπ ηκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο  Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηά, ληψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνπο αλζξψπνπο πνπ κε βνήζεζαλ ζε 

φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

Πξψηα θαη πάλσ απφ φινπο, ζα ήζεια λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ ππεχζπλε θαζεγήηξηα 

ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ηελ θα Γηαθνπιάθε Γαλάε, ε νπνία θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο καο κνπ παξείρε ηελ ακέξηζηε βνήζεηα ηεο ζε νπνηαδήπνηε δπζθνιία θη αλ 

αληηκεηψπηδα θαζψο θαη ηελ πιήξε ζπκπαξάζηαζή ηεο. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ θαη ζηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη κνπ έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζήζσ ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα νινθιεξψζσ κε 

επηηπρία ην ηαμίδη κνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Σέινο ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζψ ζηνπο λένπο θίινπο πνπ απέθηεζα θαηά ηε δηάξθεηα 
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ρξφληα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζίαζε ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ 

ζελαξίσλ ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020 ηφζν γηα ηελ Διιάδα φζν θαη 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 15 θαη ησλ 25 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο θνηλήο επξσπατθήο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ππνινγηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ησλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ ψζηε κε βάζε επξχηεξα θξηηήξηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ ειεθηξνπαξαγσγήο . 

Αξρηθά, ζην 1ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην γεληθφ πιαίζην ηεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο έηζη 

φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζην πέξαζκα ησλ εηψλ απφ ην πξψην ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ. έσο ηελ 

ζεκεξηλή επνρή. Αλαιχνληαη νη ζηφρνη ηεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηθήο θαη επηπιένλ 

παξνπζηάδνληαη νη δξάζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζρεηηθά κε  ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

ην 2ν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζίαζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα έηζη φπσο 

απηή δηακνξθψλεηαη πηνζεηψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο σο κέινο 

ηεο ΔΔ. Παξνπζηάδνληαη νη θχξηνη άμνλεο θαη νη ζηφρνη ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα θαη 

ζπλνςίδεηαη ε εμέιημε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλά ελεξγεηαθφ ηνκέα ηεο Διιάδαο. 

ην 3ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηηο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο ελέξγεηαο. 

πγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εμσηεξηθψλ 

νηθνλνκηψλ, ζηηο κεζφδνπο νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ θαζψο θαη ζην ξφιν ησλ 

εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ ελέξγεηαο ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ. 

ην 4ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο έηζη 

φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ, ησλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ, ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ, ηνπ ειεθηξηζκνχ, ηεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο ελψ δίλεηαη 

ηδηαίηεξν βάξνο ζηνλ ηνκέα ησλ Α.Π.Δ. φπνπ ε Διιάδα θαιείηαη λα αμηνπνηήζεη ην αλεθκεηάιιεπην 

αηνιηθφ δπλακηθφ θαη ηελ ειηαθή ελέξγεηα. Έπεηηα επηρεηξείηαη ζχγθξηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνθίι ηεο 

Διιάδαο κε ηα αληίζηνηρα ησλ ρσξψλ πνπ ζπζηήλνπλ ηελ ΔΔ ησλ 25, ελψ αθνινπζεί παξνπζίαζε 

ζηνηρείσλ γηα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Διιάδα θαη παξνπζίαζε πξνβιέςεσλ ησλ 

ελεξγεηαθψλ δεηθηψλ GIP/GDP, GIP/θάηνηθν, θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ CO2/θάηνηθν, CO2/GDP γηα ηελ 

Διιάδα, ηελ ΔΔ-15 θαη EΔ-25 γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020.    

ην  5ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ελαιιαθηηθά ελεξγεηαθά ζελάξηα ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν 2010 έσο 2020 γηα ηελ Διιάδα, ηελ ΔΔ-15 θαη ηελ ΔΔ-25. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ Διιάδα 

παξνπζηάδνληαη αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην ζελάξην αλαθνξάο θαζψο θαη ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ 

ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ έηζη φπσο απηά δηακνξθψλνληαη κεηά ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ θαζψο θαη 

πνζνζηηαία δεδνκέλα γηα ηελ ζπκκεηνρήο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ζηελ ζπλνιηθή 

ειεθηξνπαξαγσγή. Δλψ, πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε κέζσ δηαγξακκάησλ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ. Οκνίσο, γηα ηελ ΔΔ-15 θαη ηελ ΔΔ-25 παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα δχν ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ ηφζν αξηζκεηηθά φζν θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρή αλά 

ηερλνινγηθή κέζνδν ζηελ ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή, ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο θαη απηνχ ησλ 

ζηφρσλ ηνπ Κyoto. 
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ην 6ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ κνλαδηαίνπ εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ηφζν γηα ηελ Διιάδα φζν θαη γηα ηελ Δπξψπε. ηελ ζπλέρεηα κε ηα ζηνηρεία θφζηνπο ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο επηρεηξείηαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ησλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ ηεο Διιάδαο, ηεο ΔΔ-15 θαη ηεο 

ΔΔ-25 ελψ παξάιιεια παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηεο θάζε ηερλνινγηθή 

κεζφδνπ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ κε βάζε ην θνηλσληθφ ηνπο θφζηνο.  

Σέινο ζην 7ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσκέλα ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα έηζη φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο. 
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o ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΗ 
 

1.1. Δλέξγεηα θαη ελεξγεηαθό πξόβιεκα  

Ο άλζξσπνο ζπλδέζεθε κε ηελ έλλνηα ελέξγεηα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο χπαξμήο ηνπ πάλσ ζηε Γε. 

Αξρηθά, κέζσ ηεο ηξνθήο ν πξσηφγνλνο άλζξσπνο ζπζζψξεπε ζηηο θαηάιιειεο απνζήθεο ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ ελέξγεηα, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα θηλεζεί, λα θπλεγήζεη, λα αληηκεησπίζεη ηνπο 

ερζξνχο ηνπ. Aξγφηεξα, μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ελέξγεηα άιισλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ δειαδή 

ηε κπτθή δχλακε ησλ δψσλ, απμάλνληαο ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη εληζρχνληαο ηε ζέζε ηνπ 

ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν έπξεπε λα επηβηψζεη. 

Η εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο πνπ ππήξρε άθζνλε θαη ζε δηάθνξεο κνξθέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ελέξγεηα ησλ θαπζίκσλ, ε αηνιηθή θαη ε πδξαπιηθή ελέξγεηα, ήηαλ ην φρεκα 

πνπ καδί κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηδηαίηεξσλ ςπρνπλεπκαηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ ηνπ, ηνπ έδσζαλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζεη ηελ εμειηθηηθή ηνπ πνξεία θηάλνληαο ζηα ζεκεξηλά ηερλνινγηθά 

επηηεχγκαηα. Σα ζηνηρεία απηά ζα θαζνξίζνπλ ηελ πνξεία θαη ηελ ηερλνινγηθή εμέιημή ηνπ θαη ζην 

κέιινλ, κφλν πνπ νη πξψηεο αλεζπρίεο ηφζν γηα ηηο επηπηψζεηο ζηνλ ίδην θαη ζην πεξηβάιινλ, φζν θαη 

γηα ηελ ηειηθή θαηάιεμε απηήο ηεο πνξείαο, πνιιαπιαζηάδνληαη θαη εληζρχνληαη κε αλάινγνπο 

ξπζκνχο. 

ηε ζπλέρεηα αμίδεη λα γίλεη κία αλαθνξά ζηνπο θπξηφηεξνπο ζηαζκνχο ηεο πνξείαο ηνπ αλζξψπνπ 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εθκεηαιιεπηεί ηηο δηάθνξεο πεγέο ελέξγεηαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο ηζηνξίαο ηνπ αλζξψπνπ σο πξνο ηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο : 

 ην ηέινο ηεο ιίζηλεο επνρήο ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κπτθήο δχλακεο ησλ δψσλ 

ζηηο κεηαθνξέο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο. 

 Σν 3000 π.X. αξρίδεη ε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαιιείνπ αζεκηνχ ζην Θνξηθφ Λαπξίνπ. 

 Σν 2500 π.X. θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Αξθαδία κεηαιιεπηηθνί θιίβαλνη θαη αξρίδεη ε επεμεξγαζία 

κεηάιισλ. 

 Σν 1500 π.X. θαηαζθεπάδνληαη ζηε Θήξα Ιζηηνθφξα πινία 

 Σν 1400 π.X. θαηαζθεπάδνληαη αξδεπηηθά έξγα ζηελ Κσπαΐδα 

 Σν 580 π.X. θαηαζθεπάδεηαη ε πξψηε πξέζα ιαδηνχ 

 Σν 350 π.X θαηαζθεπάδνληαη νη πξψηνη αλεκφκπινη θαη ιίγν αξγφηεξα νη πξψηνη πδξαπιηθνί ηξνρνί 

 Γχξσ ζην 100 π.X. Ο Ήξσλ ν Αιεμαλδξεχο θαηαζθεπάδεη ηελ πξψηε ζεξκηθή κεραλή. 

 ηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα θαηαζθεπάδεηαη ε πξψηε αηκνκεραλή πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο.  

 Αθνινχζσο κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο πεξλψληαο απφ δηάθνξα ζηάδηα φπσο ν εμειεθηξηζκφο, ε 

αλάπηπμε ησλ ζπγθνηλσληψλ, ε ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, θαη ε θαηάθηεζε ηνπ δηαζηήκαηνο, 

θηάλνπκε ζηε ζεκεξηλή επνρή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πιεξνθνξηθή, ηελ ςεθηαθή 

ηερλνινγία, ηελ παγθνζκηνπνίεζεο θαη βέβαηα ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα. 

[Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνχο Μπξηηάληθα]   

Σν ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ζηηο κέξεο καο απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε ίζσο απεηιή γηα ηνλ πιαλήηε 

καο θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ηελ παγθφζκηα αλζξψπηλε θνηλφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο. Βαζηθφ εξψηεκα 

απνηειεί ν νξηζκφο ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο. Η νπζία ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη 

ζηελ ζπζρέηηζε ησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ πνπ δηαξθψο κεηψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα 
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θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ δηαξθψο απμάλνληαη θαζψο θαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πεξηγξαθφκελεο θαηάζηαζεο, φπσο ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ην νπνίν απνηειεί βαζηθή απεηιή γηα ηνλ πιαλήηε καο. 

Μηιψληαο ζήκεξα γηα ην ελεξγεηαθφ δήηεκα πξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε κία ζεηξά παξακέηξσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ βάζε ηνπ. Σα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, απφ ηελ Νενιηζηθή επνρή κέρξη ζήκεξα είλαη εληππσζηαθά. ηηο 

ηξνθνζπιιεθηηθέο θνηλσλίεο, γχξσ ζην 10.000 π.Υ. ιίγν πξηλ ηελ λενιηζηθή επνρή, πξηλ δειαδή ν 

άλζξσπνο εγθαζηδξχζεη ην γεσξγηθφ ζχζηεκα, ν κέζνο θπλεγφο ηξνθνζπιιέθηεο θαηαλάισλε 

ιηγφηεξεο απφ 2.500 ζεξκίδεο ηελ εκέξα γηα ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεψλ ηνπ, είηε ήηαλ 

ηξνθή, είηε ήηαλ ζέξκαλζε, είηε άιιεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο. ήκεξα ν κέζνο άλζξσπνο θαηά κέζν 

φξν παγθνζκίσο θαηαλαιψλεη πάλσ απφ 31.000 ζεξκίδεο , 12 θνξέο παξαπάλσ απφ ηνλ παιαηνιηζηθφ 

άλζξσπν. ηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα πιαίζηα ησλ 24 πιένλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ 

ηνπ πιαλήηε, ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ε θαηαλάισζε είλαη γχξσ ζηηο 4 κε 5 θνξέο παξαπάλσ απφ 

απηφ ην 31.000. Γειαδή θαηαλαιψλνληαη γχξσ ζηηο 120.000 κε 150.000 ζεξκίδεο ηελ εκέξα, 

αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, ην κνληέιν δσήο θαη θπζηθά ηελ ρψξα δηακνλήο. Δίλαη 

αξθεηά εχθνιν λα θαηαλνεζεί ε έλλνηα ηεο αχμεζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη αλ 

αλαινγηζηνχκε ηελ αικαηψδε αχμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ πνπ απνηεινχλ ηνλ 

βαζηθφ νηθηαθφ εμνπιηζκφ κίαο ζχγρξνλεο νηθίαο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζπζθεπέο πξηλ 50 ρξφληα, 

ή ηνλ αξηζκφ ησλ απηνθηλήησλ πνπ θπθινθνξνχλ ηψξα ζηνπο δξφκνπο ζε ζρέζε κε ηφηε.  

ηελ δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα θαη εηδηθφηεξα ζηελ δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 20νχ αηψλα κεηά 

ηνλ πφιεκν, ε αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηε θπξίαξρε ηδενινγία ε νπνία είρε πηνζεηεζεί απφ ην ζχγρξνλν 

θφζκν ζπλδέζεθε κε ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. Σν γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηηο θακπχιεο 

ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο επνρήο πνπ απεηθφληδαλ ηελ αχμεζε ηνπ αθαζαξίζηνπ εγρσξίνπ πξντφληνο 

θάζε ρψξαο, νη νπνίεο ήηαλ αθξηβψο παξάιιειεο, παλνκνηφηππεο, κε ηηο θακπχιεο νη νπνίεο έδεηρλαλ 

ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Αλεπηπγκέλνο ήηαλ απηφο ν νπνίνο θαηαλάισλε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, δειαδή εθείλνο ν νπνίνο ξχπαηλε δηφηη θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ζπλεπάγεηαη θαηαλάισζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ, βελδίλεο, θπζηθνχ αεξίνπ, ηχξθεο, 

ιηζάλζξαθα, θάξβνπλνπ θιπ. [Μνδηλφο, 1998] 

Η ηαρεία πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο, ε άκεηξε επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα μεπεξλά νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, πνιιέο θνξέο κε νπνηνδήπνηε αληίηηκν, θαη ε ξαγδαία πνξεία ησλ 

εμειίμεσλ ζηε δσή καο, έρεη πνιιά ζεηηθά αιιά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηνλ άλζξσπν. Η ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη έλα απφ ηα πην βαζηθά φπια ηνπ αλζξψπνπ πνπ 

ζπληεινχλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη αθφκα πην απιά, ζηελ θαζεκεξηλή 

δηαβίσζε ηνπ αλζξψπνπ. Η θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ρξήζε 

ειεθηξηζκνχ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά επηβεβιεκέλε ηελ ζπλερψο απμαλφκελε παξαγσγή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ηφζν απφ ζπκβαηηθέο φζν θαη απφ ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. Ο ηξφπνο παξαγσγήο ηεο, 

φκσο, κέζσ ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ (θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία) ππνβάιιεη ηνπο αλζξψπνπο, 

αιιά θαη ηε θχζε θαη ηα θηίξηα ζε κηα πνξεία αλζπγηεηλήο δσήο (αλ φρη ζαλάηνπ) θζνξάο θαη 

ππνβάζκηζεο, αληίζηνηρα. Σνπο «επηβάιιεη» κε άιια ιφγηα έλα θφζηνο, ην νπνίν φκσο δελ πθίζηαηαη 

ζε πξαθηηθφ επίπεδν (δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ). 

Δληνπίδεηαη ινηπφλ, ην αλακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ν κεραληζκφο ηεο αγνξάο αδπλαηεί λα 

ζπµπεξηιάβεη ην θφζηνο ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο. Σν θφζηνο απηφ ην επηθέξεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν γεληθφηεξα, αλε-

μάξηεηα απφ ην πφζν θαη πνηα µνξθή ελέξγεηαο ρξεζηµνπνηνχλ. Δίλαη, επνµέλσο, έλα «εμσηεξηθφ» 
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θφζηνο, ζην βαζµφ πνπ δε ιαµβάλεηαη ππφςε ζηηο απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη δελ επεξεάδεη 

ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζµφ. Αλαµθηζβήηεηα, ε πην γλσζηή ζπληζηψζα ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο ηεο 

ελέξγεηαο είλαη ε πεξηβαιινληηθή. Δηδηθφηεξα, ην εμσηεξηθφ πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ζπµβαηηθά νξπθηά θαχζηµα έρεη ππνινγηζζεί φηη θπµαίλεηαη ζε ηδηαίηεξα 

πςειά επίπεδα, θαη ζε νξηζµέλεο πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα ξππνγφλσλ µνλάδσλ ππεξβαίλεη αθφµε θαη ην 

ζπµβαηηθφ ηδησηηθφ θφζηνο, [Γηαθνπιάθε, 2008]. 

Ο κε ζπλππνινγηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νδεγεί ζηελ  

αδπλακία  χπαξμεο κίαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη 

νπζηαζηηθά θαηαιήγεη ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ δσηηθψλ ελεξγεηαθψλ απνθάζεσλ κε κνλαδηθφ 

ζπγθξηηηθφ παξάγνληα ην ηδησηηθφ θφζηνο αλά παξαγσγηθή ηερλνινγία ειεθηξνπαξαγσγήο. Σν 

γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζηξεβιψζεσλ ζηελ αγνξά δειαδή, ηελ επηινγή 

παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ κέζσ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ δαπαλεξφηεξσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο αθνχ ε επηινγή έρεη ζηεξηρηεί ζην ηδησηηθφ 

θαη φρη ζην θνηλσληθφ θφζηνο ηεο θάζε κεζφδνπ. Κξίλεηαη ινηπφλ αλαγθαία ε εθηίκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο θαζψο  ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη ιάζνο ελεξγεηαθέο επηινγέο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ζα επηθέξνπλ νδπλεξέο ζπλέπεηεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν αιιά θαη ηνλ πιαλήηε καο. 

Δλδεηθηηθά, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε πεξηγξαθφκελε θαηάζηαζε έρεη σο άκεζε θαη θαηαζηξεπηηθή 

ζπλέπεηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εκθάληζε ηνπ επαπμεκέλνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Οη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ αεξίσλ ησλ θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ ηεο αηκφζθαηξαο, ζπλεηζθέξνληαο κε 450 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο κεζαλίνπ θάζε ρξφλν . Οη ζπγθεληξψζεηο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη κεζάλην 

έρνπλ απμεζεί απφ ην 1750 θαηά 31% θαη 149% αληίζηνηρα, ελψ βξίζθνληαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα 

ησλ ηειεπηαίσλ 650.000 εηψλ. Δθηηκάηαη φηη ηα ηξία ηέηαξηα ηεο αλζξσπνγελνχο παξαγσγήο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νθείιεηαη ζε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, ελψ ην ππφινηπν κέξνο πξνέξρεηαη 

απφ αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην έδαθνο. Δάλ νη εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη κε ηνπο παξφληεο ξπζκνχο, είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ηα επίπεδα ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζα δηπιαζηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνβηνκεραληθή επνρή κε αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή θαηαζηξνθή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηελ δεκηνπξγία κε βηψζηκσλ ζπλζεθψλ ζηνλ πιαλήηε καο.  

[http://unfccc.int].  

 

1.2. Η ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Οη ρψξεο ηεο επξσπατθήο επείξνπ θαηαλφεζαλ ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα ηνλ δσηηθφ ξφιν ηεο 

ελέξγεηαο ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ζε παγθφζκην επίπεδν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 1955,  ζηε 

δήισζε ηεο Μεζζίλαο πνπ απνηέιεζε πξνπνκπφ ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, νη 6 ηδξπηηθέο ρψξεο αλαγλσξίδνπλ ηελ ελέξγεηα σο ζεκειηαθφ ζηνηρείν 

πξνφδνπ ησλ Δπξσπατθψλ νηθνλνκηψλ, ζεσξψληαο φηη απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε δηάζεζε άθζνλεο 

θαη θζελήο ελέξγεηαο. Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφο ν δσηηθφο ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο πξνο 

ην ελεξγεηαθφ δήηεκα απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα θαη ε θαηαιπηηθή ηεο επηξξνή ζηελ δηακφξθσζε 

ησλ κειινληηθψλ ελεξγεηαθψλ ζπλζεθψλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πξηλ κειεηεζνχλ νη δξάζεηο πνπ 

έρεη ιάβεη ε ΔΔ ζην πέξαζκα ησλ εηψλ σο πξνο ηελ δηακφξθσζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θξίλεηαη 

ζθφπηκε κία ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ΔΔ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ έρεη ιάβεη ε 

θνηλφηεηα απφ ηα πξψηα ζηάδηά ηεο κέρξη ζήκεξα.    



- 10 - 

Η ζεκεξηλή Δπξσπατθή Έλσζε είλαη άκεζν απνηέιεζκα ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο ησλ επξσπαίσλ 

πνιηηηθψλ λα πξνιάβνπλ κειινληηθέο βίαηεο ζπγθξνχζεηο ζηελ Δπξψπε κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν. Αξρηθφο ζθνπφο ήηαλ λα ζπλδέζεη ηηο ρψξεο κεηαμχ ηνπο κε ηε δεκηνπξγία ζηελήο 

βηνκεραληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο. Έθηνηε, νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔ έρνπλ απμεζεί 

αληαπνθξηλφκελεο ζηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη πνιιέο επηπιένλ ρψξεο εληάρζεθαλ ζε απηή. 

Ο πξψηνο θνηλνηηθφο νξγαληζκφο γελλήζεθε κεηά ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, φηαλ 

θξίζεθε αλαγθαία ε νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο επξσπατθήο επείξνπ θαη ε εμαζθάιηζε δηαξθνχο 

εηξήλεο. ην πιαίζην απηφ γελλήζεθε ε ηδέα λα ηεζεί ην ζχλνιν ηεο γαιινγεξκαληθήο παξαγσγήο 

άλζξαθα θαη ράιπβα ππφ απφ κηα θνηλή αξρή θαη δεκηνπξγήζεθε ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη 

Υάιπβα (ΔΚΑΥ). Η πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ) 

ππεγξάθε ζην Παξίζη, ζηηο 18 Απξηιίνπ 1951, θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζηηο 24 Ινπιίνπ 1952, γηα 

πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα 50 εηψλ κε βαζηθφ πνιηηηθφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο γαιινγεξκαληθήο 

αιιειεγγχεο, ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θφβνπ ηνπ πνιέκνπ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα 

ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε, [πλζήθε πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη 

Υάιπβα (1951)]. 

Σν 1957 απνηέιεζε κία ζεκαληηθή ρξνληά σο πξνο ηελ εμέιημε ηεο Δπξσπατθήο έλσζε θαζψο έιαβαλ 

ρψξα ε ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ) φπσο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δπξαηφκ), κέζσ ηεο ππνγξαθήο ζηε Ρψκε ηνλ Μάξηην ηνπ 1957, 

δχν ζπλζεθψλ γλσζηέο σο θαη „νη ζπλζήθεο ηεο Ρψκεο‟. Οη ζπλζήθεο ηέζεθαλ ζε ηζρχ ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 1958. Καη κέζσ απηψλ ησλ ζπλζεθψλ άξρηζαλ λα αίξνληαη ηα εκπφδηα ζηηο ζπλαιιαγέο 

κεηαμχ ησλ έμη ρσξψλ κειψλ θαη λα πξνρσξνχλ πξνο ηε δεκηνπξγία κηαο «θνηλήο αγνξάο», [πλζήθε 

πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (1957),], [πλζήθε πεξί ηδξχζεσο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (1957)]. 

ηε ζπλέρεηα, ην 1967 ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΟΚ, ηεο ΔΚΑΥ θαη ηεο Δπξαηφκ ζπγρσλεχηεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εληαίν ζχλνιν ζεζκηθψλ νξγάλσλ: ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηνπ νπνίνπ ηα κέιε ηνπ νπνίνπ αξρηθά 

εθιέγνληαλ απφ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα. Η πλζήθε πγρψλεπζεο ήηαλ κηα ζπλζήθε πνπ ππνγξάθεθε 

ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 8 Απξηιίνπ ηνπ 1965 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1 Ινπιίνπ ηνπ 1967, [πλζήθε 

πγρψλεπζεο ΔΔ 152 ηεο 13.07.1967]. 

Σα επφκελα ρξφληα πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά ε δηεχξπλζε ησλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 

Σν 1973 ε Γαλία, ε Ιξιαλδία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην εληάρζεθαλ ζηε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα (ΔΚ), 

[πλζήθε πξνζρψξεζεο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηεο Γαλίαο ΔΔ L 73 ηεο 

27.03.1972]. Σν 1981 πξαγκαηνπνηείηαη ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ελψ ην 

1986 εληάρζεθαλ ε Πνξηνγαιία θαη ε Ιζπαλία, [πλζήθε πξνζρψξεζεο ηεο Διιάδαο ΔΔ L 291 ηεο 

19.11.1979], [πλζήθε πξνζρψξεζεο ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο ΔΔ L 302 ηεο 15.11.1985]. 

Δλψ ην 1986 νη θπβεξλήζεηο ηεο ΔΚ ππέγξαςαλ ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, πξνρσξψληαο ζηε 

δεκηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο ζηελ νπνία ηα πξφζσπα, ηα εκπνξεχκαηα, ηα θεθάιαηα θαη νη 

ππεξεζίεο κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα ζε νιφθιεξε ηελ ΔΚ. Η Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε 

(ΔΔΠ) αλαζεσξεί ηε ζπλζήθε ηεο Ρψκεο γηα λα πξνσζήζεη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε θαη λα 

πινπνηήζεη ηελ εζσηεξηθή αγνξά, ππνγξάθεθε ζην Λνπμεκβνχξγν ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 1986 απφ 

ελλέα θξάηε κέιε θαη ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1986 απφ ηε Γαλία, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Διιάδα, [Δληαία 

Δπξσπατθή Πξάμε ΔΔ L 169 ηεο 29.06.1987]. 
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Αθνινχζσο, ζεκαληηθφ ζηαζκφ απνηειεί ε ζπλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), ε νπνία 

ππεγξάθε ζην Maastricht ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 1992, εηέζε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 1993. Με ηε 

ζπλζήθε ηνπ Maastricht, ε Κνηλφηεηα πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε κηαο θνηλήο αγνξάο, [πλζήθε γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΔΔ C 191 ηεο 29.07.1992]. Σν 1995 ε Απζηξία, ε Φηλιαλδία, θαη ε νπεδία 

εληάρζεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, [πλζήθε πξνζρψξεζεο ηεο Απζηξίαο, ηεο Φηλιαλδίαο θαη ηεο 

νπεδίαο ΔΔ C 241 ηεο 29.08.1994]. Σν 1999 ην εληαίν λφκηζκα ηεο Δπξψπεο, ην επξψ, εγθαηληάζζεθε 

επίζεκα θαη 11 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ην πηνζέηεζαλ σο επίζεκν λφκηζκά ηνπο, ελψ ε Διιάδα εληάρζεθε 

ζηε δψλε ηνπ επξψ ην 2001. Σν 2002 ην επξψ γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ, φηαλ 

ραξηνλνκίζκαηα θαη θέξκαηα επξψ αληηθαζηζηνχλ ηα εζληθά λνκίζκαηα ζε 12 απφ ηηο 15 ρψξεο πνπ 

είλαη κέιε ηεο ΔΔ: Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Ιξιαλδία, Ιζπαλία, Ιηαιία, Κάησ 

Υψξεο, Λνπμεκβνχξγν, Πνξηνγαιία θαη Φηλιαλδία. 

Σν 2004 δέθα λέεο ρψξεο εληάρζεθαλ ζηελ ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νθηψ απφ ηε Αλαηνιηθή θαη 

Κεληξηθή Δπξψπε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο αθφινπζεο : Δζζνλία, Κχπξνο, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Μάιηα, 

Οπγγαξία, Πνισλία, ινβαθία, ινβελία θαη Σζερηθή Γεκνθξαηία δηεπξχλνληαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ην εχξνο ηεο ΔΔ. Σέινο, ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2007 νη εγέηεο ηεο ΔΔ ππέγξαςαλ ηε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο, ε νπνία ηξνπνπνηεί ηηο δχν βαζηθέο ζπλζήθεο ηεο ΔΔ: ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ηε πλζήθε γηα ηελ Ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Η ηειεπηαία απηή ζα 

κεηνλνκαζζεί ζε πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, [πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. C 306 ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007]. 

 

1.3. Δπξώπε θαη ελεξγεηαθή πνιηηηθή 

Μεηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο πνξείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηελ πξψηε ηεο κνξθή έσο ηε 

ζεκεξηλή ηεο ππφζηαζε ζα επηρεηξεζεί κηα εθηελήο παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ ηεο Έλσζεο απφ ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο ζχζηαζήο ζηεο σο ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή σο πξνο ηε ράξαμε εληαίαο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο. 

Γεληθφηεξα, ζα κπνξνχζε λα παξαηεξεζεί φηη ε ηδέα ηεο εληαίαο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

αλάγεηαη ζηηο απαξρέο ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο, κε ηε ζπλζήθε ΔΚΑΥ ηνπ 1951 θαη κε ηε 

ζπλζήθε Δπξαηφκ ηνπ 1957 θαη ζην πέξαζκα ησλ εηψλ αλεμάξηεηα απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη 

γεσπνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ, ε αλάγθε κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 

αλαιινίσηε. ηηο αξρέο ηνπ 2007, ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) παξνπζίαζε κηα λέα ελεξγεηαθή πνιηηηθή 

ε νπνία ζα απνηειέζεη απνθαζηζηηθφ βήκα πξνο ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζέηνληαο θαη 

επίζεκα σο γεληθνχο ζηφρνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο 

αζθάιεηαο ηεο ηξνθνδνζίαο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Πξφδξνκν ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Δλεξγεηαθή 

πνιηηηθή γηα ηελ Δπξψπε» απνηέιεζε ε Πξάζηλε Βίβινο γηα κηα επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα αεηθφξν, 

αληαγσληζηηθή θαη αζθαιή ελέξγεηα (Μάξηηνο 2006), [COM(2006) 105], ε νπνία απνηέιεζε „ζηαζκφ‟ 

ζηελ ράξαμε ηεο εληαίαο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαζψο ζέζπηζε ηνπο ηξείο βαζηθνχο ηεο 

ζηφρνπο θαη ζπγθεθξηκέλα :  

o ηε βησζηκφηεηα, γηα λα θαηαπνιεκεζεί δξαζηήξηα ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο κε ηελ πξνψζεζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο,  

o ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, γηα λα βειηησζεί ε απφδνζε ηνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ κέζσ ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο,  

o ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, γηα λα ζπληνληζζεί θαιχηεξα ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά ελέξγεηαο εληφο 

ηεο ΔΔ κέζα ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l27062.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l27062.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=105
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Βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο απνηεινχλ ηα 

αθφινπζα πξνγελέζηεξα θείκελα απνθάζεσλ ηεο ΔΔ :  

 ηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο: κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ κέρξη ην 

2020 θαη κεηέπεηηα  

 ηξαηεγηθή ππέξ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο  

 Δλζσκάησζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Κνηλφηεηαο Δπξσπατθφ θφξνπκ 

ελέξγεηαο θαη κεηαθνξψλ  

 Πιεξνθνξίεο γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα ζηνπο ηνκείο ηνπ πεηξειαίνπ, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ 

ειεθηξηζκνχ 

Η πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο απηήο ζα ζηεξηρζεί ζε εξγαιεία βαζηδφκελα ζηελ αγνξά φπσο 

θφξνη, επηδνηήζεηο θαη ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο CO2, ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ, εηδηθψλ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ή 

ηερλνινγηψλ ρακειήο παξαγσγήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θαζψο  θαη ζηα θνηλνηηθά ρξεκαηνδνηηθά 

κέζα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηα θείκελα : Δπθπήο ελέξγεηα-Δπξψπε-Πξφγξακκα-πιαίζην γηα ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα (2007-2013) θαη ζην Έβδνκν πξφγξακκα-πιαίζην γηα ηελ 

έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία (2007-2013). 

Η φιε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο δξάζεο ηεο ΔΔ εληνπίδεηαη 

σο πξνο ηξεηο δηαθνξεηηθνχο άμνλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ιήςε πξσηνβνπιηψλ κε ζηφρν : α) ηελ 

αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, γλσζηέο θαη σο Α.Π.Δ, σο πεγή θαζαξφηεξεο 

ελέξγεηαο, β) ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη γ) ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ηελ ζπλέρεηα 

ινηπφλ ζα επηρεηξεζεί κηα παξνπζίαζε ηεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο έηζη φπσο απηή 

παξνπζηάζηεθε θαη επηζήκσο ην 2007 θαζψο θαη κία  επηζθφπεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο ΔΔ σο πξνο 

ηνπο ηξεηο απηνχο άμνλεο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 σο ζήκεξα. 

 

1.4. Η λέα Δπξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή  
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηεο 10εο 

Ιαλνπαξίνπ 2007 κε ηίηιν «Δλεξγεηαθή πνιηηηθή γηα ηελ Δπξψπε» [COM(2007) 1] δηακνξθψλεηαη ε 

επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή. Η ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε, απνηειψληαο ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ Δπξψπε, εηζάγεη ηελ ελνπνηεκέλε δέζκε κέηξσλ πνπ νξίδνπλ ηελ 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξψπεο.  

Η Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) νθείιεη λα αληηκεησπίζεη ηηο πξαγκαηηθέο ελεξγεηαθέο πξνθιήζεηο θαη ηηο 

εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε γλψκνλα ηφζν ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ 

φζν θαη ηελ εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο ή αθφκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ νπζηαζηηθή 

πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο. Η ράξαμε κηαο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ελέξγεηα 

επηβάιιεηαη σο ε απνηειεζκαηηθφηεξε απφθξηζε ζ' απηέο ηηο πξνθιήζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ΔΔ 

ζθνπεχεη λα πξνρσξήζεη ζε κηα λέα βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα νηθνλνκία 

πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ρακειψλ εθπνκπψλ CO2. Γηα λα ην επηηχρεη, έρεη ζέζεη κηα ζεηξά 

κεγάισλ ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά αθνινχζσο : 

Η αλαθνίλσζε COM(2007) :  Δπξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ζέηεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο βαζηθνχο 

ηεο άμνλεο ηεο λέαο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Η πνιηηηθή απηή ζέηεη σο ζηφρν ηε κεηαηξνπή ηεο 

http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l28188.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l28188.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=COMfinal&an_doc=2007&nu_doc=1
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Δπξψπεο ζε κηα ελεξγεηαθή νηθνλνκία πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ρακειψλ εθπνκπψλ CO2, 

πνπ ζα κπνξέζεη λα ζπκβάιιεη ζε κηα λέα βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ελψ ην 2008 ε απφθαζε 

ζπκπιεξψλεηαη κε ζρέδηα δξάζεο θαη θαηαλνκέο ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

ηόρνο 1νο : Αζθάιεηα ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απμαλφκελε απηή εμάξηεζε ε Δπηηξνπή 

επηδηψθεη ηε δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηηο πεγέο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηηο νδεχζεηο θαη ηηο κεζφδνπο 

κεηαθνξάο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ, πξνσζείηαη ε ζηξαηεγηθή απνζεκάησλ θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ ησλ θξαηψλ-κειψλ, θαζψο ε αλάπηπμε κεραληζκψλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

κεηαμχ ηνπο αιιειεγγχε ζε πεξηπηψζεηο ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ. Η ελίζρπζε ησλ ειεθηξηθψλ 

δηαζπλδέζεσλ θαη ε αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο εληάζζεηαη επίζεο ζηνλ θαηάινγν κέηξσλ πνπ 

πξνηείλνληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ, ελψ παξάιιεια γίλεηαη ζαθέο φηη ε 

αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηαπηίδεηαη κε ηε ζπλνιηθή γεσπνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα ηεο Δπξψπεο.  

ηόρνο 2νο : Δζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο 

Η Δπηηξνπή επηδηψθεη λα άξεη ηα εκπφδηα θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ είραλ εληνπηζζεί ζην 

πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ηδηαίηεξα ζηελ αγνξά ηνπ ειεθηξηζκνχ. Δπηδίσμε είλαη κία πξαγκαηηθά εληαία 

εζσηεξηθή αγνξά πνπ ζα παξέρεη πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο επηινγήο ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο ηεο 

ΔΔ ζε ηηκέο ινγηθέο θαη δηαθαλείο, ζα δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα ηνπο 

παξαγσγνχο πνπ αμηνπνηνχλ ΑΠΔ θαη ζα δηεπθνιχλεη ην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην. Η εζσηεξηθή αγνξά 

ηεο ελέξγεηαο απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα ζε θνηλνηηθφ επίπεδν κε ζηφρν ηελ παξνρή ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηεο δπλαηφηεηαο επηινγήο θαη πξφζβαζεο ζε ηηκέο αληαγσληζηηθέο. χκθσλα φκσο κε 

ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ηφζν ζην ρψξν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ φζν θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ εκπφδηα πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ελεξγεηαθήο 

αγνξάο θαη έηζη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί ε πξαγκαηηθή πινπνίεζε ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο. Βαζηθά ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθφκελεο ελεξγεηαθήο αγνξάο ζα απνηεινχλ 

: α) ε χπαξμε αληαγσληζκνχ ψζηε επλνεζεί ε κείσζε ησλ ηηκψλ β) ε αλάπηπμε κηαο ελνπνηεκέλεο θαη 

δηαζπλδεδεκέλεο αγνξάο δεκηνπξγψληαο ηηο απαξαίηεηεο θαλνληζηηθέο θαη ηερληθέο πηπρέο θαζψο θαη 

ηα θνηλά πξφηππα αζθάιεηαο γηα ην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην θαη γ) ε αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κεραληζκψλ νη νπνίνη εγγπψληαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ εθνδηαζκνχ θαη ησλ δηαδξνκψλ κεηαθνξάο.  

ηόρνο 3ν : Αεηθνξία 

Απνηειεί ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηελ λέαο επξσπατθήο πνιηηηθήο θαη κεηαηξέπεη ηε γεληθφινγε 

δέζκεπζε γηα θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο ζε έλα παθέην δεζκεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ 

καξηπξνχλ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο ΔΔ λα δξνκνινγήζεη κία λέα αλαπηπμηαθή πνξεία πνπ ζα 

απνθαζηζηά ηελ κέρξη ηψξα ππνηηκεκέλε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. Σν παθέην πεξηιακβάλεη 4 

δηαθξηηνχο αιιά αιιεινζπκπιεξνχκελνπο ζηφρνπο: 

 Μείσζε θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ, ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κέρξη ην 2020 ζε 

ζχγθξηζε κε ην 1990. Η κείσζε απηή απνηειεί δέζκεπζε ηεο ΔΔ αλεμάξηεηα απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ζα πηνζεηεζνχλ ζε δηεζλέο επίπεδν, ελψ ε ΔΔ ζα επηδηψμεη λα ππάξμεη δηεζλήο ζπκθσλία γηα κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαηά 30% κέρξη ην 2020 θαη θαηά 50% κέρξη ην 2050.  
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 Μείσζε θαηά 20% ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο έσο ην 2020 (ζε 

ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβνιέο γηα ην έηνο απηφ). Ο ζηφρνο απηφο αληηζηνηρεί ζε εηήζηα 

εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1,5%. Ήδε απφ ην 2006, ε Δπηηξνπή έρεη εγθξίλεη έλα ρέδην Γξάζεο γηα 

ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ.  

 Αχμεζε ζην 20% ηνπ κεξηδίνπ ησλ ΑΠΔ ζην ζχλνιν ηεο Αθαζάξηζηεο Δγρψξηαο 

Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο, ζηφρνο πνπ αλαιχεηαη ζε εζληθνχο ζηφρνπο κε βάζε κεζνδνινγία γηα 

δίθαηε θαηαλνκή ησλ βαξψλ. Δθηηκάηαη φηη φζν δηεηζδχνπλ νη αλαλεψζηκεο ηερλνινγίεο, ηφζν ζα 

κεηψλεηαη ην θφζηνο ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ. Παξάιιεια, κε ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ 

ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ ε πξαγκαηηθή επηβάξπλζε έρεη ειαρηζηνπνηεζεί, ελψ αλ ιεθζνχλ ππφςε νη 

εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο ηεο κεηάβαζεο ζα ππάξμεη θαζαξφ θνηλσληθφ φθεινο. 

 Αχμεζε ζην 10% ηνπ κεξηδίνπ ησλ βηνθαπζίκσλ ζηα θαχζηκα ησλ κεηαθνξψλ. Αλ θαη ηα 

βηνθαχζηκα παξακέλνπλ πην αθξηβά απφ ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα παξέρνπλ κία ζεκαληηθή δπλαηφηεηα 

γηα ηε κείσζε ηεο απνθιεηζηηθήο ζρεδφλ εμάξηεζεο ησλ κεηαθνξψλ απφ ην πεηξέιαην. Σνλίδεηαη 

φκσο ε αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ αεηθφξνπ ραξαθηήξα ησλ βηνθαπζίκσλ, ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηηο νηθνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, ηδηαίηεξα ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, 

κίαο αλεμέιεγθηεο ζηξνθήο πξνο ηα βηνθαχζηκα. 

 

1.5. Ιζηνξηθή αλαδξνκή πξσηνβνπιηώλ ηεο Δπξσπατθήο Δλεξγεηαθήο 
πνιηηηθήο 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξσηνβνπιηψλ ηεο ΔΔ 

σο πξνο : α) ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, β) ηελ αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ σο πεγή 

θαζαξφηεξεο ελέξγεηαο θαη γ) ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 σο ζήκεξα 

1.5.1. Δλεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα  

Η κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ε απνηξνπή ηεο ελεξγεηαθήο ζπαηάιεο απνηεινχλ κείδνλα 

ζηφρν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξνσζψληαο ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ε ΔΔ 

ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλέιαβε ζην πιαίζην ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

Τπάξρεη ζεκαληηθφ δπλακηθφ κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ηδίσο ζηνπο ελεξγεηνβφξνπο ηνκείο, 

φπσο ηα θηίξηα, νη κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο, ε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο θαη νη κεηαθνξέο. 

ην ηέινο ηνπ 2006, ε ΔΔ αλέιαβε ηε δέζκεπζε λα επηηχρεη κέρξη ην 2020 εμνηθνλφκεζε 20% ηεο 

εηήζηαο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Γηα λα επηηχρεη ην ζηφρν απηφ, θηλεηνπνηεί ηνπο 

πνιίηεο, ηνπο ηζχλνληεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ηεο αγνξάο, θαη 

θαζνξίδεη, κεηαμχ άιισλ, ηα ειάρηζηα πξφηππα γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ηνπο θαλφλεο 

γηα ηε ζήκαλζε, πνπ ηζρχνπλ γηα ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ππνδνκέο.  

Η πην πξφζθαηε επξσπατθή πξσηνβνπιία σο πξνο ηελ ζέζπηζε εληαίαο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ 

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα είλαη ην ρέδην δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε (2007-2012). Με ην 

ζρέδην δξάζεο επηδηψθεηαη λα θηλεηνπνηεζεί ην επξχ θνηλφ, νη ηζχλνληεο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη νη 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο, ψζηε  λα κεηαζρεκαηηζζεί ε εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο θαηά ηξφπν πνπ λα 

πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ππνδνκέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θηηξίσλ), πξντφληα (κεηαμχ άιισλ ζπζθεπέο θαη απηνθίλεηα), δηεξγαζίεο θαη ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο κε 

ηνλ πςειφηεξν, παγθνζκίσο, ελεξγεηαθφ βαζκφ απφδνζεο . 
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Δπηπιένλ, κε ην  ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δξάζεο επηδηψθεηαη ν έιεγρνο θαη ε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

δήηεζεο θαζψο θαη ε ζηνρνζεηεκέλε δξάζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε θαη ηνλ εθνδηαζκφ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζεί ην 20% ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο έσο ην 

2020, ζε ζρέζε κε ηηο πξνβνιέο γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα ην 2020, ζηφρνο ν νπνίνο 

αληηζηνηρεί ζε εηήζηα εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1,5% έσο ην 2020. Η νπζηαζηηθή θαη βηψζηκε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζπλεπάγεηαη, αθελφο, ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη, αθεηέξνπ, ηε κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ψζηε λα κεησζεί ε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη λα δηαηεξεζεί, παξάιιεια, ε ίδηα πνηφηεηα δσήο. ην ζρέδην πξνηείλεηαη 

ζεηξά βξαρππξφζεζκσλ θαη κεζνπξφζεζκσλ κέηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ.  

Οη θπξηφηεξεο επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο πνπ εληνπίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ εηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ζπλνςίδνληαη αθνινχζσο : 

o Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2006, γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε θαη ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 93/76/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, [Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 114 ηεο 27.04.2006],[ 2006/32/ΔΚ]. 

Με ηελ ζπγθεθξηκέλε νδεγία ε ΔΔ ζέζπηζε πιαίζην γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαηά ηελ ηειηθή 

ρξήζε θαη ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο. Σν πιαίζην απηφ πεξηιακβάλεη έλαλ ελδεηθηηθφ ζηφρν 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ ηζρχεη γηα ηα θξάηε κέιε, ππνρξεψζεηο γηα ηηο εζληθέο δεκφζηεο αξρέο 

ζηνλ ηνκέα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ησλ ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη 

κέηξα πξνψζεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ησλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ. 

o Πξάζηλε Βίβινο ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 22αο Ινπλίνπ 2005, κε ηίηιν «Η ελεξγεηαθή απφδνζε ή 

πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα κε ιηγφηεξα κέζα», [COM(2005) 265]. 

o Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηεο 26εο Απξηιίνπ 2000, κε ηίηιν «ρέδην 

δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα», [COM(2000) 247]. 

o Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 29εο Απξηιίνπ 1998, κε ηίηιν «Η ελεξγεηαθή απφδνζε ζηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα: πξνο κηα ζηξαηεγηθή νξζνινγηθήο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο»,            [ 

COM(1998) 246 ]. 

o Απφθαζε  ΔΚΑΥ θαη Euratom ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 23εο επηεκβξίνπ 1997, 

ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε, απφ ηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, ηεο ζπλζήθεο γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο θαη ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα, [98/181/ΔΚ]. 

[http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l27064.htm]. 

1.5.2. Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο  

Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζην ζχλνιφ ηνπο ζπληζηνχλ νπζηαζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε ζηα 

νξπθηά θαχζηκα. Η ρξήζε ηνπο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ηφζν ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηα 

νπνία επζχλνληαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πξνεξρφκελα απφ ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο, φζν θαη ζηελ αιιά κείσζε ηεο εμάξηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηηο 

εηζαγσγέο νξπθηψλ θαπζίκσλ. ην πιαίζην ηεο αλάιεςεο επξσπατθψλ δξάζεσλ εληνπίδεηαη ε θνκβηθή 

ζεκαζία ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο σο πξνο ηελ ζέζπηζε εληαίαο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο.  

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=el&type_doc=Directive&an_doc=1993&nu_doc=76
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=el&type_doc=Directive&an_doc=2006&nu_doc=32
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l27025.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l27028.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=el&type_doc=Decision&an_doc=1998&nu_doc=181
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Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έρνπλ  ραξαθηεξηζζεί φηη ζεκαηνδνηνχλ ηε λέα βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε. Δίλαη πξαθηηθά αλεμάληιεηεο, ελψ ζπλνδεχνληαη απφ κεδεληθέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ρσξίο ε ρξήζε ηνπο λα δεκηνπξγεί ηα ξίζθα πνπ ζπλεπάγεηαη ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο 

ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Παξάιιεια, έρνπλ κεδεληθή ή πνιχ ρακειή ζπκβνιή θαη ζε άιια ζνβαξά 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε δηαζπλνξηαθή αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα 

ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξα ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζηελ ηζνξξνπία ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ. Δπηπιένλ, φπσο ήδε ε εκπεηξία έρεη δείμεη, ε αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ ηερλνινγηψλ 

γηα αμηνπνίεζε ησλ Α.Π.Δ θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο, [Γηαθνπιάθε, 2008]. 

Σελ πην πξφζθαηε επξσπατθή πξσηνβνπιία ζρεηηθή κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απνηειεί ε 

αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 10εο Ιαλνπαξίνπ 2007, κε ηίηιν: «Υάξηεο πνξείαο γηα ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ηνλ 21ν αηψλα: ζπκβνιή ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αεηθνξίαο», [COM(2006) 848]. ην ράξηε πνξείαο παξνπζηάδεηαη ε καθξνπξφζεζκε 

ζηξαηεγηθή ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ΔΔ), κέζσ ηεο νπνίαο επηδηψθεηαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ηε κείσζεο 

ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. 

Οη θπξηφηεξεο επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο πνπ εληνπίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ εηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζπλνςίδνληαη αθνινχζσο : 

o Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 26εο Μαΐνπ 2004, ζρεηηθά κε ην κεξίδην ηεο αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο ηεο ΔΔ. Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο νδεγίαο 2001/77/ΔΚ - 

Αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ θαη άιισλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ εμέιημε 

ηεο ζπκβνιήο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ θαη πξνηάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, 

[COM(2004) 366]. 

o Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 1997, ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα γηα ην κέιινλ: 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο - Λεπθή Βίβινο γηα θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή θαη ζρέδην δξάζεο, [COM(97) 

599 ]. 

o Πξάζηλε Βίβινο ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 1996, ζρεηηθά κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, [ COM(96) 576]. 

1.5.3. Καηαπνιέκεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο  

Η αιιαγή ηνπ θιίκαηνο απνηειεί γηα ηελ αλζξσπφηεηα κηα απφ ηηο ζνβαξφηεξεο πξνθιήζεηο ησλ 

επφκελσλ εηψλ. Η αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ, ηα απμαλφκελα θαηλφκελα 

μεξαζίαο θαη πιεκκπξψλ απνηεινχλ ζαθείο ελδείμεηο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο. Οη θίλδπλνη γηα ηνλ 

πιαλήηε θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο είλαη ηεξάζηηνη θαη ρξεηάδεηαη λα ιάβνπκε ακέζσο κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο.  

Η Δπξσπατθή Έλσζε ζπκκεηέρεη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν, ζηε κάρε θαηά ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ε νπνία απνηειεί πιένλ πξνηεξαηφηεηα ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα, ηεο θιηκαηηθήο ηεο πνιηηηθήο. ην πιαίζην 

απηφ, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη εληάμεη ηνλ έιεγρν ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

δξάζεο ηεο επηδηψθνληαο ηνπο εμήο ζηφρνπο: βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο, κείσζε ησλ παξαγφκελσλ ξχπσλ, αλάπηπμε θηιηθφηεξσλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη πην 

ηζνξξνπεκέλσλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ, ελίζρπζε ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά 

ηξφπν ψζηε λα κε ζίγεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, ππαγσγή ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=el&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=848
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=el&type_doc=Directive&an_doc=2001&nu_doc=77
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l27018.htm
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γεσξγίαο ζηηο επηηαγέο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ επλντθνχ γηα 

ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. 

Σελ πην πξφζθαηε επξσπατθή πξσηνβνπιία ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ  

απνηειεί ε Πξάζηλε Βίβινο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Ινπλίνπ 2007 ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

Δπξψπεο ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο - επηινγέο δξάζεο γηα ηελ ΔΔ, [COM(2007) 354]. ηελ ελ ιφγσ 

Πξάζηλε Βίβιν, ε Δπηηξνπή εθζέηεη ηηο γεληθέο γξακκέο ηεο θνηλνηηθήο δξάζεο γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ηεο ΔΔ ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη ζέηεη ζεηξά εξσηήζεσλ ψζηε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα 

αμηνινγήζνπλ εάλ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ παξνπζίαζε ε Δπηηξνπή ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο, λα 

εθθξάζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο φζνλ αθνξά ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ θαη λα πξνηείλνπλ ελδερνκέλσο 

θαη άιιεο ηδέεο. 

Οη θπξηφηεξεο επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο πνπ εληνπίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ εηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζπλνςίδνληαη αθνινχζσο : 

o Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 8εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά µε ηελ 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο βηνθαπζίµσλ ή άιισλ αλαλεψζηκσλ θαπζίµσλ γηα ηηο κεηαθνξέο, 

[2003/30/ΔΚ] 

o Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην ζηε χκβαζε-Πιαίζην ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο 

– Γήισζε, [Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 130 ηεο 15/05/2002 ζ. 0004 – 0020]. 

o Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Οθησβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε 

ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ εληφο ηεο Κνηλφηεηαο 

θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 96/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, [2003/87/ΔΚ]. 

o Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Απξηιίνπ 2002, γηα ηελ έγθξηζε, εμ νλφκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο, ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην ζηε χκβαζε-Πιαίζην ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο 

θιηκαηηθέο κεηαβνιέο θαη ηελ απφ θνηλνχ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δεζκεχζεσλ, [2002/358/ΔΚ] 

o Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2002, γηα ηε 

ζέζπηζε ηνπ έθηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ, [1600/2002/ΔΚ].  

o Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Φεβξνπαξίνπ 2002, ζρεηηθά 

κε ην φδνλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, [2002/3/ΔΚ]. 

o Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2001, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο 

ηεο Κνηλφηεηαο γηα ην νηθνινγηθφ ζήκα, [2002/18/ΔΚ]. 

o Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2001, ζρεηηθά κε 

εζληθά αλψηαηα φξηα εθπνκπψλ γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο, [2001/81/ΔΚ]. 

o Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο επηεκβξίνπ 2001, γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, [2001/77/ΔΚ]. 

o Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπλίνπ 2000, γηα ηελ 

θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ εηδηθψλ εθπνκπψλ CO2 απφ ηα λέα 

επηβαηεγά απηνθίλεηα, [1753/2000/ΔΚ]. 

o Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Μαξηίνπ 1994 πεξί ησλ 

κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηά ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ ηηο εθπνκπέο ησλ νρεκάησλ 

κε θηλεηήξα θαη πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο νδεγίαο 70/220/ΔΟΚ, [94/12/ΔΚ]. 

o Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ θπβεξλήζεσλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ, ζπλειζφλησλ ζηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 1εο Φεβξνπαξίνπ 1993 ζρεηηθά κε 

έλα θνηλνηηθφ πξφγξακκα πνιηηηθήο δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηε ζηαζεξή αλάπηπμε - Πξφγξακκα 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=el&type_doc=COMfinal&an_doc=2007&nu_doc=354
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ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαη ηε δξάζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε, [Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. C 138 ηεο 17/05/1993 ζ. 0001 – 0004]. 

1.5.4. πγθεληξσηηθόο θαηάινγνο Πξάζηλσλ θαη Λεπθώλ Βίβισλ   

Οινθιεξψλνληαο ηελ πξνζπάζεηα ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ηεο πνξείαο ηεο Δπξσπατθήο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο αλαδξνκηθά απφ ην αξρηθφ ηεο ζηάδην έσο θαη ην ζήκεξα θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξνπζίαζε 

ελφο ζπγθεληξσηηθνχ θαηαιφγνπ ησλ Πξάζηλσλ θαη Λεπθψλ Βίβισλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 90‟ζρεηηθά κε ηνπο ηξεηο (3) βαζηθνχο άμνλεο δξάζεο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ  

παξαπάλσ: 

Ξεθηλψληαο κε ηα πξάζηλα βηβιία πνπ εθδφζεθαλ, θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα : 

Πξάζηλα Βηβιία: 

 1990: Πξάζηλε Βίβινο γηα ην αζηηθφ πεξηβάιινλ – Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην 

θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, [COM(90) 218].   

 1992: Πξάζηλε Βίβινο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ κεηαθνξψλ ζην πεξηβάιινλ: κηα θνηλνηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα Βηψζηκε Κηλεηηθφηεηα, [COM(92) 46]. 

 1994: Πξάζηλν Βηβιίν γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, [COM(94) 659].  

 1996: Πξάζηλν Βηβιίν γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, [COM(96) 576].  

 2000: Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ εκπνξία εθπνκπψλ αεξίσλ θαηλνκέλνπ ζεξκνθεπίνπ εληφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, [COM(2000) 87], Πξάζηλε Βίβινο πξνο κία επξσπατθή ζηξαηεγηθή αζθάιεηαο 

ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, [COM(2000) 769].  

 2005: Πξάζηλε βίβινο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε πεξηζζφηεξα απνηειέζµαηα µε ιηγφηεξα µέζα,  

[COM(2005) 265].  

 2006: Πξάζηλε Βίβινο - Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα αεηθφξν, αληαγσληζηηθή θαη αζθαιή ελέξγεηα, 

[COM(2006) 105].  

 2007: Η πξνζαξκνγή ηεο Δπξψπεο ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο – επηινγέο δξάζεο γηα ηελ ΔΔ, 

[COM(2007) 354].  

Δλψ ιεπθά βηβιία πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 90‟ ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή   πνιηηηθή είλαη ηα 

παξαθάησ :  

Λεπθά Βηβιία: 

 1995: Λεπθή Βίβινο: Δλεξγεηαθή πνιηηηθή γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, [COM(95) 682].  

 1997: Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο - Δλέξγεηα γηα ην κέιινλ: αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο - Λεπθή 

βίβινο γηα θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή θαη ζρέδην δξάζεο, [COM(97) 599].  

 2000: Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δπζχλε, [COM(2000) 66].  

 2001: Λεπθή Βίβινο: Η επξσπατθή πνιηηηθή κεηαθνξψλ κε νξίδνληα ην έηνο 2010: ε ψξα ησλ 
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o ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ  
 

2.1. Οη θύξηνη άμνλεο θαη ζηόρνη ηεο Διιεληθήο Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο 

Η ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα αζθείηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ηνπ νπνίνπ νη πξφζθαηεο 

πξνζπάζεηεο αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ θαη λνκηθνχ θαζεζηψηνο ησλ ελεξγεηαθψλ 

αγνξψλ, ζηελ εθπιήξσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο θαη ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη ζηα κεγάια έξγα δηεζλψλ ελεξγεηαθψλ δηαζπλδέζεσλ.  

Οη θχξηνη άμνλεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα ζπλνςίδνληαη σο εμήο :  

 Αζθάιεηα ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ 

 Γηαθνξνπνίεζε ελεξγεηαθψλ πεγψλ 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Πξνψζεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο  

Έρνληαο σο βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπο παξαπάλσ άμνλεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη πξνζπάζεηα 

εθαξκνγήο ζηε ρψξα καο κηαο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κε ζαθείο ζηφρνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ ην 

βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε ιήςε απνθάζεσλ αιιά θαη ζηελ χπαξμε ζαθνχο ελεξγεηαθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Οη ζηφρνη ηεο ειιεληθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο : 

ηόρνο 1νο: δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο ελεξγεηαθήο ηξνθνδνζίαο ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο, κε πςειήο 

πνηφηεηαο πξντφληα ζηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ηηκέο. 

ηόρνο 2νο: κείσζε ηεο πεηξειατθήο εμάξηεζεο ηεο ρψξαο θαη ζηαδηαθή ππνθαηάζηαζε ηνπ 

πεηξειαίνπ απφ ην Φπζηθφ Αέξην 

ηόρνο 3νο: ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

ηόρνο 4νο: αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ησλ βηνθαπζίκσλ ζην 

ελεξγεηαθφ ζχζηεκα. 

ηόρνο 5νο: επέθηαζε ηεο ρξήζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ κε ηελ αλάπηπμε λέσλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο.  

ηόρνο 6νο: απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ειεθηξηζκνχ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ. 

ηόρνο 7νο: ελίζρπζε ησλ δηεζλψλ δηαζπλδέζεσλ ηεο ρψξαο, ζηνπο ηνκείο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ηνπ ειεθηξηζκνχ, κε ζθνπφ λα θαηαζηεί ε Διιάδα ζχγρξνλν δηεζλέο δηακεηαθνκηζηηθφ 

θέληξν ελέξγεηαο. 

ηόρνο 8νο: επέθηαζε ησλ ειέγρσλ ζε φινπο ηνπο θξίθνπο ηεο αιπζίδαο ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ, 

κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

ηόρνο 9νο:  πινπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ηδησηηθψλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ 

κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ. 

ηόρνο 10νο: θαηάξηηζε Μαθξνρξφληνπ Δλεξγεηαθνχ ρεδηαζκνχ κε νξίδνληα ην 2020. 

[πκβνχιην Δζληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο, 2008 ] 
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2.2. Ο ξόινο ηνπ Μαθξνρξόληνπ Δλεξγεηαθνύ ρεδηαζκνύ 

χκθσλα, κε ηνλ λ.2773/1999 (ΦΔΚ 286Α'), ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Μαθξνρξφληνπ Δλεξγεηαθνχ 

ρεδηαζκνχ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ππάξρνληα θαη πηζαλνινγνχκελα ελεξγεηαθά απνζέκαηα ζε 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζψο θαη νη ηάζεηο ηεο δηεζλνχο αγνξάο θαη απνζθνπεί: α) 

ζηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο Υψξαο, β) ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζην 

πιαίζην θαη ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, γ) ζηελ ηζφξξνπε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη δ) 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ επίηεπμε πγηνχο 

αληαγσληζκνχ κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ θαη 

θαηαλαισηψλ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην λ.3438/2006 (ΦΔΚ 33Α') ζρεηηθψο κε ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο (.Δ.Δ..), ε ρψξα καο ππνρξενχηαη λα  ζπληάζζεη κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ 

θάζε έηνπο, Έθζεζε γηα ην Μαθξνρξφλην Δλεξγεηαθφ ρεδηαζκφ ηεο ρψξαο, απφ ην ΔΔ ζηνλ 

Τπνπξγφ Αλάπηπμεο. Η Έθζεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη 

ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο, ζπδεηείηαη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο θαη 

δεκνζηεχεηαη ζε εηδηθή έθδνζε ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, [Έθζεζε Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 2008]. 

 

2.3. Η Δμέιημε ηνπ Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ ηεο Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο 

εκαληηθέο κεηαβνιέο έρνπλ γίλεη πξφζθαηα ζηελ εζληθή λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηελ απειεπζέξσζε 

ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ψζηε λα ελζσκαησζνχλ νη Δπξσπατθέο 

Οδεγίεο 2003/54/ΔΚ θαη 2003/55/ΔΚ ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία, θαζψο επίζεο ηεο Οδεγίαο 2001/77 

γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη ηεο 2003/30 γηα ηελ εηζαγσγή ησλ βηνθαπζίκσλ ζηηο 

κεηαθνξέο. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο πξσηνβνπιίεο αλά ηνκέα : 

Α) Ηιεθηξηζκόο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3426/2005 εληζρχνληαη ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ 

πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο, ελψ πξνβιέπεηαη 

πεξαηηέξσ δηάθξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ δηαλνκήο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ Γηθηχνπ, θαη αλαγλσξίδεη δηθαίσκα επηινγήο πξνκεζεπηή γηα φινπο 

ηνπο θαηαλαισηέο. Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα εληάρζεθαλ ζην χζηεκα ηξεηο λέεο κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο (δχν ηδησηηθέο θαη κία ηεο ΓΔΗ Α.Δ.) θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ εθδνζεί 24 Άδεηεο 

Πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εθηφο εθείλεο ηεο ΓΔΗ Α.Δ. 

Β) Αγνξά Φπζηθνύ Αεξίνπ.  

Με ην λφκν 3428/2005 θαζνξίζηεθε ην πιαίζην γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

ζηελ Διιάδα, κε ζηαδηαθφ άλνηγκα ηεο αγνξάο κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 2009. Με ηελ ππ‟ αξηζκ. 

4955/2006 (ΦΔΚ Β‟ 360/27.03.2006) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαζνξίδνληαη ηα ηηκνιφγηα πξφζβαζεο 

ηξίησλ ζην Δζληθφ χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ (χζηεκα Μεηαθνξάο θαη Δγθαηάζηαζε Τγξνπνηεκέλνπ 

Φπζηθνχ Αεξίνπ - ΤΦΑ). Σνλ Αχγνπζην 2006, κε ηελ Τπνπξγηθή _/23344/2006 εγθξίζεθε ε εθαξκνγή 

εηδηθνχ ηηκνινγίνπ κεηαθνξάο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ηερλνινγίαο αεξηνζηξνβίισλ αλνηθηνχ θχθινπ, δειαδή ησλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κφλν γηα ηελ θάιπςε αηρκψλ ηνπ ειεθηξηθνχ. 
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Γ) Αγνξά Πεηξειαίνπ θαη Πεηξειαηνεηδώλ 

ε ζπκπιήξσζε ηνπ λφκνπ 3054/2002 γηα ηελ νξγάλσζε ηεο αγνξάο ησλ πεηξειαηνεηδψλ, ε ςήθηζε 

ηνπ λφκνπ 3335/2005 θάιπςε θελά ζηε λνκνζεζία, επηηξέπνληαο αθφκε κεγαιχηεξν άλνηγκα ηεο 

αγνξάο θαη δηαθάλεηα ζηελ εκπνξία ησλ πεηξειαηνεηδψλ ζηε ρψξα καο. πγθεθξηκέλα, κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ.3335/2005, επεηξάπε ζηνπο θαηφρνπο πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη πγξαεξίνπ θίλεζεο ην 

δηθαίσκα ηεο απεπζείαο πξνκήζεηαο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ απφ ηα δηπιηζηήξηα ηεο ρψξαο άιια 

θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο εηζαγσγψλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ απφ θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. θαη απφ 

ηξίηεο ρψξεο, κε εμαίξεζε ηα πξαηήξηα εθείλα πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία κε εηαηξεία 

εκπνξίαο, κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ην Κνηλνηηθφ Γίθαην.  

Γ) Μεραληζκόο Δκπνξίαο αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ 

χκθσλα κε ηε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, έρεη ζπκθσλεζεί απφ ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην Τπνπξγψλ ην 1998, νη εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηεο Διιάδαο γηα ην 

δηάζηεκα 2008-12 κπνξνχλ λα απμεζνχλ ην κέγηζην θαηά 25% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Ο 

ζπλνιηθφο ζηφρνο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 8% γηα ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν. Μεηά απφ θνηλή απφθαζε (Απφθαζε 2002/358/ΔΚ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Διιάδα 

θχξσζε ην Πξσηφθνιιν κε ηνλ Ν. 3017/2002 (ΦΔΚ Α‟ 117/2002) ηνλ Μάην ηνπ 2002. Αλ θαη νη αλά 

θάηνηθν εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Διιάδα είλαη κηθξφηεξεο απφ ηελ κέζε ηηκή ηεο ΔΔ, 

νη εθπνκπέο αλά κνλάδα αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο είλαη απφ ηηο πςειφηεξεο 

ζηελ ΔΔ. Ο ιφγνο είλαη ε θπξίαξρε ζέζε ηνπ ιηγλίηε θαη ηνπ πεηξειαίνπ ζην ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο 

ρψξαο. 

Σν 2005 μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Δκπνξίαο Δθπνκπψλ πνπ θαιχπηεη 

βηνκεραληθέο θαη ελεξγεηαθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα ηζρχνο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ Οδεγία 2003/87/ΔΚ. Η ΚΤΑ 54409/2632/2004, βαζηζκέλε ζηελ Δπξσπατθή 

Οδεγία 2003/87/ΔΚ, αιιά θαη ηνλ θαλνληζκφ 2004/2216/ΔΚ θαη ηελ απφθαζε 2004/280/ΔΚ απνηέιεζε 

ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ελφο Δζληθνχ Γξαθείνπ Δκπνξίαο Δθπνκπψλ. Σν 

Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο δηαρεηξίδεηαη ην Δζληθφ Μεηξψν Δκπνξίαο 

Δθπνκπψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εκπνξίαο εθπνκπψλ. Σέινο ε ΚΤΑ 36028/1604/2006 ελέθξηλε 

ην 1ν Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο Γηθαησκάησλ Δκπνξίαο Δθπνκπψλ. ην Παξάξηεκα ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

Δζληθνχ ρεδίνπ Καηαλνκήο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (ΔΚΓΔ) αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηεο πεξηφδνπ 

2005-2007 παξαηίζεληαη νη ππφρξεεο εγθαηαζηάζεηο (Κ.Τ.Α αξηζκ. 36028/1604/01-09-06. ΦΔΚ 

1216/Β/06) ελψ ζχληνκα νινθιεξψλεηαη θαη ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ην ΔΚΓΔ ηεο πεξηφδνπ 

2008-2012. 

Δ) Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο 

ηελ θαηεχζπλζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, πξνσζείηαη ε 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κε ηελ Οδεγία 2001/77/EΚ γηα ηελ "πξναγσγή ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο".  

Με ην ζθνπφ απηφ, ςεθίζηεθε ηνλ Ινχλην ηνπ 2006, ν λ.3468/2006 «Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

απφ Α.Π.Δ θαη ΗΘΤΑ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 27.06.2006). Με ην λέν λφκν νξγαλψλεηαη θαη 

ζπζηεκαηνπνηείηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην αδεηνδφηεζεο ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ θαη ΗΘΤΑ θαη εηζάγνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ απηψλ.  
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Με ην λφκν απηφ ελζσκαηψζεθε γηα πξψηε θνξά ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο πινπνίεζεο έξγσλ 

Α.Π.Δ θαη ΗΘΤΑ ζε πξψηκν ζηάδην ζρεδηαζκνχ, κε ηελ πξφβιεςε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

παξαγσγήο κεηά ηελ Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε (Π.Π.Δ.Α) θαηά ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. Παξάιιεια, παξέρνληαη απμεκέλεο ηηκέο πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ζπζηήκαηα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, νη νπνίεο θζάλνπλ έσο θαη ηα 500 € αλά παξαγφκελε 

MWh γηα ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά, ηζρχνο έσο 100kW.  

η) Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο 

Η πξνψζεζε κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΔΞΔ) θαη Οξζνινγηθήο Υξήζεο ηεο 

Δλέξγεηαο (ΟΥΔ) είλαη ζέκα κεγάιεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο θαη ηεο Διιεληθήο ελεξγεηαθήο 

θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο.  

Με ηελ πηνζέηεζε ησλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ ηέζεθε ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ έθδνζε ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή ζήκαλζε ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη γηα ηελ αλακελφκελε πηζηνπνίεζε 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. Δμάιινπ, έρεη πηνζεηεζεί πιήζνο κέηξσλ γηα ηηο κεηαθνξέο, 

κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Ν.3423/05 γηα ηα βηνθαχζηκα, ηελ αλαλέσζε ησλ παιαηψλ ηδησηηθήο ρξήζεσο 

απηνθηλήησλ, θαη ηε βειηίσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ νδηθψλ δηθηχσλ θαη ησλ κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο. 

 Η εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαιχπηεηαη απφ έλαλ αξηζκφ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φπσο 

είλαη ε Οδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ, ε νδεγία 2002/31 γηα ηε 

ζήκαλζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ νηθηαθψλ θιηκαηηζηηθψλ, ε νδεγία 2003/66/ΔΚ πνπ αθνξά 

ζηε ζήκαλζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηα νηθηαθά ειεθηξηθά ςπγεία θαη ηνπο θαηαςχθηεο, ε 

Οδεγία 2004/8/ΔΚ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ε Οδεγία 

2005/32/ΔΚ γηα ηελ νηθνινγηθή ζρεδίαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηέινο ε πξφζθαηε Οδεγία 2006/32/ΔΚ 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε θαη ηηο Δλεξγεηαθέο Τπεξεζίεο, 

[Έθζεζε Μαθξνρξφληνπ Δλεξγεηαθνχ ρεδηαζκνχ Διιάδαο, 2007]. 

 

2.4. Οηθνλνκηθά Δξγαιεία Υξεκαηνδόηεζεο Δλεξγεηαθώλ Δπελδύζεσλ 

Κχξηα νηθνλνκηθά εξγαιεία ππνζηήξημεο ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ απεηέιεζαλ ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα Δλέξγεηαο (ΔΠΔ), ν Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 2601/1998, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΔΠΑΝ) θαη ν λένο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 3299/2004. Απνηέιεζκα ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηνπ επλντθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ησλ κέηξσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ ζεκαληηθνχ 

δπλακηθνχ ησλ Α.Π.Δ πνπ ππάξρεη ζηελ ρψξα, ήηαλ λα παξνπζηαζηεί θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έλα 

έληνλν ελδηαθέξνλ γηα επελδχζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. 

 Η πξψηε ζεκαληηθή ψζεζε γηα ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ δφζεθε απφ ην ΔΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο (1994–1999), ελψ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν απεηέιεζε θαη ν Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 2601/98, 

κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ επελδχζεσλ κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή φπνπ 

πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε επξχηεξε αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο. 

Πέξαλ ηεο επηδφηεζεο θεθαιαίνπ κέζσ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη ηνπ Αλαπηπμηαθνχ λφκνπ, ν λφκνο 3468/2006 γηα ηηο Α.Π.Δ θαη ηελ ΗΘΤΑ πξνζθέξεη 

εγγπεκέλεο ηηκέο αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο Α.Π.Δ.. 
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o ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΩΣΔΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
 

3.1. Δηζαγσγή  

Αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ελεξγεηαθή κεηαηξνπή, νη κεηαθνξέο, νη βηνκεραλίεο θαη ε 

γεσξγία πξνθαινχλ νπζηαζηηθέο επηπηψζεηο, ηφζν πεξηβαιινληηθέο φζν θαη ζηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ, νη νπνίεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

θαζψο θαη ηνλ ηχπν ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη πξνθαινχκελεο ζπλέπεηεο δελ είλαη ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο ελζσκαησκέλεο ζην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο. Υξεζηκνπνηψληαο κηα έλλνηα πνπ πηνζεηείηαη 

απφ ηελ νηθνλνκία ηεο επεκεξίαο, ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαιεί απηέο ηηο επηπηψζεηο 

εμσηεξηθφηεηεο ή εμσηεξηθά θφζηε. Απφ ηηο θνηλσληθέο αξρέο ηεο επεκεξίαο, ε πνιηηηθή πξέπεη λα 

ζηνρεχζεη ζην λα εμαζθαιίζεη φηη νη ηηκέο απεηθνλίδνπλ ηα ζπλνιηθά θφζηε κηαο δξαζηεξηφηεηαο, 

ελζσκαηψλνληαο ην θφζηνο ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θφξσλ, 

επηρνξεγήζεσλ, ή άιισλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ. Η εζσηεξηθνπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ δαπαλψλ 

πξννξίδεηαη σο κία ζηξαηεγηθή εμηζνξξφπεζεο ηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο κε ηελ 

ακηγψο νηθνλνκηθή, νδεγψληαο αλαιφγσο ζε κεγαιχηεξε πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα. Σν γεγνλφο 

απηφ απνηειεί έλα μεθάζαξν ζηφρν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο εθθξάδεηαη ζην 5ν θαη 6ν 

πξφγξακκα πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Göteborg ηνπ 2001, 

[http://www.externe.info/] 

 

3.2. Δμσηεξηθέο νηθνλνκίεο 

Μία εμσηεξηθή νηθνλνκία πξνθχπηεη φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο ή ελφο αηφκνπ επηδξά 

ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ επεκεξία κηαο άιιεο επηρείξεζεο ή θνηλσληθήο νκάδαο, ρσξίο ε ηειεπηαία λα 

πιεξψλεη γηα ην φθεινο πνπ ηεο απνδίδεηαη ή λα απνδεκηψλεηαη γηα ηε δεκηά πνπ πθίζηαηαη, 

αληίζηνηρα. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ελέξγεηεο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο αηφκνπ θέξνπλ, 

ρσξίο απνδεκίσζε, νθέιε ζε άιινπο ηφηε θαινχληαη ζεηηθέο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο ή ζεηηθέο 

εμσηεξηθφηεηεο (externalities). Αληίζεηα, αλ νη ελέξγεηεο απηέο επεξεάδνπλ δπζκελψο κηα άιιε νκάδα 

αηφκσλ θαινχληαη αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο.  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αξλεηηθήο εμσηεξηθήο νηθνλνκίαο απνηεινχλ νη επηπηψζεηο ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, νη νπνίεο επηθέξνπλ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζε νκάδεο 

πιεζπζκνχ, πξνθαιψληαο αχμεζε ζηηο δαπάλεο πεξίζαιςεο ιφγσ ηεο εθδήισζεο επηπξφζζεησλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο ή κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Με ην ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα 

ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ην θφζηνο ην νπνίν δηαρέεηαη ζηελ 

θνηλσλία δελ ελζσκαηψλεηαη ζην θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε 

ξχπαλζε κε απνηέιεζκα λα κελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο αγνξάο θαζψο επίζεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Απνηειεί επνκέλσο έλα εμσηεξηθφ θφζηνο θαη ε χπαξμε ηνπ απνηειεί κία αζηνρία ηεο 

αγνξάο πνπ νδεγεί ζηε κε νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 

Αληίζηνηρα, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζεηηθήο εμσηεξηθήο νηθνλνκίαο απνηεινχλ νη ελέξγεηεο ή 

δξάζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κία επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφο κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ 

αχμεζε ηεο επεκεξίαο ή ηεο αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ ρσξίο νη ηειεπηαίνη λα ζπκκεηέρνπλ ζην θφζηνο 

πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ απηψλ. Σν φθεινο πνπ απνιακβάλνπλ δσξεάλ νη πνιίηεο απνηειεί έλα 

εμσηεξηθφ φθεινο θαη ππνδειψλεη επίζεο κία αζηνρία ηεο αγνξάο θαη κία κε νξζνινγηθή θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ.   
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ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη  νη εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Πεξηβαιινληηθέο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε κεηαβνιέο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 Με πεξηβαιινληηθέο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε 

άιισλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλζξψπηλε επεκεξία, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ε αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, ε αζθάιεηα ηεο ελεξγεηαθήο ηξνθνδνζίαο 

θιπ. 

Αξρηθή αθνξκή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ απνηέιεζε ε αλεζπρία ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπλερή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δίλαη μεθάζαξν, απφ πιήζνο ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη εκπεηξηθψλ εξεπλψλ, φηη ε 

αζηνρία ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο λα ζεσξήζεη ην πεξηβάιινλ σο νηθνλνκηθφ αγαζφ θαη λα ην 

ελζσκαηψζεη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ απνηειεί ηε βαζηθή αηηία ηεο ππνβάζκηζήο ηνπ. 

Αληίζηξνθα, ν ππνινγηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ε 

ελζσκάησζε ηνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ δχλαηαη λα ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά  ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο νη παξαγσγνί θαη θαηαλαισηέο σζνχληαη ζηελ 

επηινγή θαζαξφηεξσλ πξντφλησλ θαη ηερλνινγηψλ. 

ην πιαίζην απηφ, πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη αληηθείκελν κειέηεο εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ έρεη 

απνηειέζεη ζε δηεζλέο επίπεδν ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο ζηνλ νπνίν θαηαινγίδεηαη ζεκαληηθφ κεξίδην 

επζχλεο γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ησλ 

κεηαθνξψλ, κε έκθαζε ζηε δηαθνξνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ θαη ηερλνινγηψλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο. Σν εμσηεξηθφ θφζηνο πνπ ππνινγίδεηαη αλά 

κνλάδα παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή παξαγφκελνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, αζξνηδφκελν κε ην 

αληίζηνηρν ηδησηηθφ θφζηνο ζπληζηά ην θνηλσληθφ θφζηνο ησλ αληίζηνηρσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ.   

Η ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ηερλνινγηψλ ή ππεξεζηψλ ζηε βάζε 

ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο θφζηνπο είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ 

νηθνλνκηθφηεηα  θάζε επηινγήο ζε ζρέζε κε απηά πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνπο θφζηνπο. Σα ήδε δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα απφ ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο 

επηβεβαηψλνπλ ην παξαπάλσ ζπιινγηζκφ.  

Γηα ηελ εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ, είλαη απαξαίηεηνο ν ζπλππνινγηζκφο θαη ησλ κε πεξηβαιινληηθψλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ, 

ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη επηπηψζεηο ησλ ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ ή ηερλνινγηψλ ζηα επίπεδα ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηελ αζθάιεηα ηεο ελεξγεηαθήο 

ηξνθνδνζίαο [http://www.externe.info/].  

 

3.3. Δμέιημε ηεο έξεπλαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εμσηεξηθώλ νηθνλνκηώλ  

Παξφιν πνπ νη επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ γηα ηελ θάιπςε αλζξσπίλσλ αλαγθψλ άξρηζαλ λα θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ πξνεγνχκελν 

αηψλα, κηα πην ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη πξνζπάζεηα εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπο μεθίλεζε κφιηο 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Αληηθείκελν ησλ πξψησλ κειεηψλ  απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ησλ 

επηπηψζεσλ απφ ηε ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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επφκελεο δεθαεηίαο παξφκνηεο αλαιχζεηο εθαξκφζηεθαλ θαη γηα ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπκβαηηθά θαχζηκα. Χο άκεζν απνηέιεζκα πξνέθπςε  ε αλαγθαηφηεηα γηα ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζηε βάζε κηαο θνηλήο κεηξηθήο κνλάδαο ε νπνία ζα ιακβάλεη ππφςε ηφζν 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, φζν θαη ηηο πξνθαινχκελεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο αιιά θαη άιιεο 

παξακέηξνπο νη νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπο. 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 θαη ηδηαίηεξα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, αξρίδεη κία πην εληαηηθή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ 

θφζηνπο ή νθέινπο απφ ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. Αληηθείκελν ησλ πξψησλ κειεηψλ 

απνηέιεζε ε εθηίκεζε ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο : α) 

ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ηνκέα ζην ζχλνιν ησλ αέξησλ εθπνκπψλ θαη β) ηεο χπαξμεο 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ελεξγεηαθψλ κνξθψλ θαη ηερλνινγηψλ, θαη κε ηειηθφ ζηφρν ηελ δηαπίζησζε ηνπ 

θαηά πφζν δηαθνξνπνηείηαη ην θνηλσληθφ θφζηνο θάζε ηερλνινγίαο απφ ην χςνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ. 

Η δεκνζίεπζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Hohmeyer (1988) ζηελ Δπξψπε θαη Ottinger et al (1990) ζηε Βφξεηα 

Ακεξηθή αλέδεημε γηα πξψηε θνξά ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο ην πξφβιεκα ησλ εμσηεξηθψλ 

νηθνλνκηψλ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα κίαο ιεπηνκεξέζηεξεο απνηίκεζεο ηνπο. Η 

κεζνδνινγία ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηέο ηηο κειέηεο είλαη κία καθξνζθνπηθή (top-down) 

αλάιπζε θαηά ηελ νπνία αλαιχνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ξχπσλ θαη επηπηψζεσλ γηα ην ζχλνιν 

ηεο νηθνλνκίαο, εθηηκάηαη ην θφζηνο απηψλ ησλ επηπηψζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην θφζηνο απηφ 

επηκεξίδεηαη αλά δξαζηεξηφηεηα θαη κνλάδα.  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 αξρίδνπλ ζπληνληζκέλεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζην επίπεδν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), γλσζηέο σο Πξφγξακκα ExternE, ην νπνίν αλαπηχρζεθε κέζα απφ ην 

πξφγξακκα R&D Joule ΙΙ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλεπνχο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ ζπγθξηηηθψλ ηηκψλ εμσηεξηθνχ θφζηνπο γηα φιεο ηηο ηερλνινγίεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζε 

φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Απφ ην 1993 έσο ην 1995 παξέκεηλε ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν ζπλδένληαο 

πεξηζζφηεξα απφ 40 επξσπατθά ηλζηηηνχηα απφ 9 ρψξεο. Παξφκνηα πξνζπάζεηα μεθίλεζε θαη ην 

Σκήκα Δλέξγεηαο ησλ Η.Π.Α. κε απνηέιεζκα ηα δπν απηά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα λα απνηεινχλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο θαη ιεπηνκεξέζηεξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη, παξά ηηο ππάξρνπζεο αβεβαηφηεηεο, λα παξέρνπλ 

έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην ππνινγηζκνχ ηνπο. [http://www.externe.info/] 

 

3.4. Οηθνλνκηθή απνηίκεζε πεξηβαιινληηθώλ αγαζώλ  

Η νηθνλνκηθή απνηίκεζε απνηειεί αδηακθηζβήηεηα ην δπζθνιφηεξν ζηάδην ππνινγηζκνχ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ, θαζψο ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε επηδξά θπξίσο ζε κε 

εκπνξεχζηκα αγαζά φπσο ε δεκφζηα πγεία, ε πνηφηεηα ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θιπ. Η 

αλαγθαηφηεηα νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη γηα ηα πεξηβαιινληηθά αγαζά 

δελ πθίζηαληαη ηππηθά νη αληίζηνηρεο αγνξέο θαη άξα νη άκεζα πνζνηηθνπνηεκέλεο θαη ρξεκαηηθά 

εθθξαζκέλεο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο. Η απνπζία ηηκψλ νδεγεί ζε πςειά επίπεδα παξαγσγήο πξντφλησλ 

θαη θαηαλάισζεο θπζηθψλ πφξσλ πνπ έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, δειαδή ζε 

επίπεδα πνπ απέρνπλ απφ ην άξηζην ζεκείν πνπ ζα ππνδείθλπε ν κεραληζκφο ηεο αγνξάο αλ 

ζπκπεξηειάκβαλε θαη ηελ αμία ησλ πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ. Έηζη, ζεσξείηαη φηη νη αλζξψπηλεο 

πξνηηκήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αγαζψλ απηψλ κπνξνχλ λα εθθξαζζνχλ θαη λα κεηαθξαζζνχλ 

ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο κε ζρεηηθή αμηνπηζηία κέζσ θαηάιιεισλ κεζφδσλ.  
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Οη κέζνδνη απηέο έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηε λενθιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία ηεο επεκεξίαο (welfare 

economics) θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ζρεηηθά πξφζθαηα ζπληζηψληαο έλα λέν θιάδν ηεο νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πεξηβάιινληνο (environmental economics). Οη κέζνδνη νηθνλνκηθήο 

απνηίκεζεο ρσξίδνληαη ζε άκεζεο θαη έκκεζεο, [Pearce and Turner, 1990]. Η βαζηθή ηδέα ησλ άκεζσλ 

κεζφδσλ ζηνρεχεη ζηελ πξνζνκνίσζε αγνξψλ κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κε βάζε πηζαλά ελδερφκελα 

απέλαληη ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε αηνκηθή βάζε κέιε ηεο θνηλσλίαο πξνζδηνξίδνληαο πφζν είλαη 

δηαηεζεηκέλα λα πιεξψζνπλ (Willingness to Pay) γηα λα απνθχγνπλ κηα επηβάξπλζε, ή πφζν είλαη 

πξφζπκα λα απνδεκησζνχλ γηα λα απνδερζνχλ (Willingness to Accept) ηελ επηβάξπλζε απηή. Η 

θιαζζηθφηεξε ησλ κεζφδσλ απηψλ ε νπνία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επαλεηιεκκέλα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

απνηίκεζε δηαθφξσλ κε αγνξαίσλ αγαζψλ είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο εμαξηεκέλεο αμηνιφγεζεο 

(Contingent Valuation Method) ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε έξεπλεο θνηλήο γλψκεο κέζσ θαηάιιεια 

ζρεδηαζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Αληίζεηα, νη έκκεζεο ηερληθέο ζηνρεχνπλ ζηε ζπζρέηηζε ηεο 

κεηαβνιήο ηεο θαηάζηαζεο ή δηαζεζηκφηεηαο ελφο κε εκπνξεχζηκνπ αγαζνχ κε ηε κεηαβνιή ηεο 

αμίαο αγαζψλ πνπ εληάζζνληαη ζην κεραληζκφ ηεο αγνξάο. Απφ ηε ζπζρέηηζε απηή ζπλάγεηαη ε αμία 

ηνπ κε εκπνξεχζηκνπ αγαζνχ εθθξαζκέλε ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Οη πην ζεκαληηθέο ηερληθέο ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο είλαη ε αλάιπζε θφζηνπο ηαμηδηνχ (Travel Cost Method) θαη ε πξνζέγγηζε αγνξάο 

σθειίκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Hedonic Price Method) νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εθηεηακέλα γηα 

ηελ απνηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ.  

  

3.5. Αμηνπνίεζε εμσηεξηθώλ νηθνλνκηώλ ζηε δηακόξθσζε πνιηηηθώλ  

ε επίπεδν πνιηηηθήο φια ηα πξφζθαηα επίζεκα θείκελα αξρψλ θαη ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ, φπσο ε 

πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, ε ηξαηεγηθή Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ηνπ Γθέηεκπνξγθ, ην 6ν Πξφγξακκα 

Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ (2002-2012) επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε „δηφξζσζεο ησλ ηηκψλ‟ σο 

απαξαίηεην κέζν γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο κε ηελ 

νηθνλνκηθή ζπληζηψζα ηεο αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ExternE 

αμηνπνηνχληαη επξχηαηα ζηελ αμηνιφγεζε θαη δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαη ηελ έθδνζε Οδεγηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη Οδεγίεο πνπ έιαβαλ ππφςε εθηηκήζεηο εμσηεξηθνχ θφζηνπο, κε αλαθνξέο ζηα ζρεηηθά 

ππνζηεξηθηηθά θείκελα:  

 Οδεγία 1999/30/EC γηα ηα ζσκαηίδηα, NO2, SO2 θαη κφιπβδν, [IVM, 1997]. 

 Οδεγία 2000/69/EC γηα ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην βελδέλην, [AEA Technology, 1999]. 

 Οδεγία 2000/76/EC γηα ηελ απνηέθξσζε ησλ απνξξηκκάησλ, [AEA Technology and others, 

1997]. 

 Οδεγία 2001/80/EC γηα ηηο Μεγάιεο Δγθαηαζηάζεηο Καχζεο, [ERM, 1997]. 

 Οδεγία 2002/3/EC γηα ην φδνλ, [IIASA and others, 1998]. 

 Οδεγία 2004/107/EC γηα ηνλ πδξάξγπξν, θάδκην, ληθέιην, αξζεληθφ θαη πνιπθπθιηθνχο 

αξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο, [ENTEC, 2000; AEA Technology/ TNO, 2000]. 

Δθηηκήζεηο εμσηεξηθνχ θφζηνπο αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Οδεγίαο 2000/76/EC γηα ηα 

εζληθά αλψηαηα φξηα εθπνκπψλ SO2, NOX, VOC θαη NH3 ζηηο ρψξεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2010, 

[IIASA/AEA Technology, 1999], θαζψο θαη γηα ην πξνγελέζηεξν Πξσηφθνιιν ηνπ Gothenburg (1999) 
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γηα ηνπο ίδηνπο ξχπνπο, [Holland et al, 1999]. Δπίζεο, ε δηακφξθσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο 

ηεο ΔΔ γηα ηα ππφ έληαμε θξάηε κέιε ζηεξίρζεθε ζε Αλάιπζε θφζηνπο νθέινπο ζηε βάζε ησλ 

εθηηκήζεσλ ηνπ ExternE, [Faircloth et al, 1999]. 

Σέινο, έλα άιιν παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ExternE απνηειεί ε δηακφξθσζε ηεο 

ζεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ην πεξηβάιινλ ην 2020 (Clean Air For Europe, CAFE) [COM(2005) 

446], ζην πιαίζην ηεο νπνίαο εμεηάδνληαη νη κειινληηθέο εθπνκπέο θαη νη επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ην 

πεξηβάιινλ, θαζνξίδνληαη ζηφρνη γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ζηελ ΔΔ θαη πξνηείλνληαη 

ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, ελψ ζπληζηάηαη θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο. 

ε εζληθφ επίπεδν, αλαθέξεηαη ε δηακφξθσζε εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο αηκφζθαηξαο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην [IGCB, 1999], ελψ απφ ηηο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο επηκέξνπο 

πνιηηηθψλ πνπ αμηνπνηνχλ εθηηκήζεηο εμσηεξηθνχ θφζηνπο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά:  

 Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ PVC [AEA Technology and 

Metroeconomica, 2000]. 

 Μειέηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ησλ νρεκάησλ θαη εθηίκεζε ηνπ 

ελδερνκέλνπ ελζσκάησζεο ηνπ  κε ηε κνξθή θνξνινγίαο [AEA Technology and others, 1999]. 

 χγθξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ θαη ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

γξακκψλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην [AEA Technology/ITS, 2000]. 

 Αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο πγείαο [AEA Technology and 

Metroeconomica, 1999]. 

ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο, ε νδεγία 'Community guidelines on State aid for environmental 

protection' [Official Journal 2001/C 37/03] δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε ρψξα κέινο λα επηδνηεί 

κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ) θαη ε παξερφκελε επηδφηεζε 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ην εμσηεξηθφ θφζηνο ην νπνίν απνθεχγεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε 

κνλάδαο. Σέινο ζηελ νδεγία 2001/77/EC γηα ηηο Α.Π.Δ αλαθέξεηαη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2005 ζα 

έπξεπε λα παξαδνζεί κηα έθζεζε ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδεηαη ε πξφνδνο ζηε δηαδηθαζία 

ελζσκάησζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κε αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο. 
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o ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ  
 

4.1. Γεληθή εηθόλα  

Μεηά απφ ηηο δχν πεηξειατθέο θξίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ εβδνκήληα θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηελ 

Διιεληθή νηθνλνκία, νη ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ είραλ ζηφρν ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο 

ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο απφ ην πεηξέιαην. Βαζηθφ ζηνηρείν απηψλ ησλ πνιηηηθψλ 

ήηαλ ε αμηνπνίεζε ησλ εγρψξησλ πεγψλ ελέξγεηαο φπσο ν ιηγλίηεο θαη ην πδξνδπλακηθφ, ε 

δεκηνπξγία έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ηε δηαζχλδεζε κε ηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο θαη ηέινο ε δηαπνηθίιεζε (diversification) ηεο πξνζθνξάο ελέξγεηαο κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ. 

Σν 2006 ε πλνιηθή Γηάζεζε Πξσηνγελνχο Δλέξγεηαο (ΓΠΔ) ζηελ Διιάδα έθηαζε ηα 31.5 Mtoe. 

Πξφθεηηαη γηα αχμεζε θαηά 40% πεξίπνπ απφ ηα επίπεδα ηνπ 1990 φηαλ ε αθαζάξηζηε εγρψξηα 

θαηαλάισζε ήηαλ 22.2 Mtoe ελψ θαηά ηα έηε 1995-2006, ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ήηαλ 

2.7%. 

Ο ιηγλίηεο είλαη ε θχξηα εγρψξηα πεγή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή. Σν πεηξέιαην θαη ν ιηγλίηεο θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 85.7% ηεο ζπλνιηθήο δηάζεζεο 

ελέξγεηαο, ε νπνία παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξή αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν θπζηθφ αέξην 

πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1995 θαη νη Α.Π.Δ άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζαλ ππνινγίζηκε πεγή παξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Η ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο ρψξαο ήηαλ πεξίπνπ 75% 

ην 2006, θπξίσο ιφγσ ησλ εηζαγσγψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  

Σα ζηεξεά θαχζηκα (θπξίσο ιηγλίηεο) ήηαλ 8 Mtoe ην 1990 (36% ηεο ΓΠΔ) θαη έθζαζαλ ηα 8.4 Mtoe 

(26% ηεο ΓΠΔ) ην 2006. Σν κεξίδην ησλ πεηξειαηνεηδψλ απμήζεθε ειαθξψο απφ 12.8 Mtoe (57.8%) 

ην 1990, ζε 19 Mtoe (60%) ην 2006. Σα αέξηα θαχζηκα απμήζεθαλ απφ 0.14 Mtoe (0.6%) ην 1990 ζε 

2.74 Mtoe ην 2006 (8.7%). Σν κεξίδην ησλ Α.Π.Δ παξακέλεη ζηαζεξφ θαη γχξσ ζην 5% κεηαμχ 1990 

(1.1 Mtoe) θαη 2006 (1.8 Mtoe) θαη παξνπζηάδεη κηθξέο δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ηελ ρξήζε ησλ 

κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ, [Eurostat, Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 

Διιάδαο]. 
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Γηάγξακκα 4.1.: Γηάζεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1995-2006 

 Πεγή: Eurostat, Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδαο. 

 

4.2. ηεξεά θαύζηκα 

Η θχξηα εγρψξηα ελεξγεηαθή πεγή είλαη ιηγλίηεο ρακειήο ζεξκνγφλνπ ηθαλφηεηαο 960-1300kcal/kg, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή. Μηθξέο πνζφηεηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο βηνκεραλίεο κεηαιινπξγίαο, ζε εξγνζηάζηα ρεηξνηερλίαο, ζε ζεξκνθήπηα θαη γηα 

ζέξκαλζε θαηνηθηψλ ζε πεξηνρέο θνληά ζηα θνηηάζκαηα. Η παξαγσγή ηνπ ιηγλίηε γίλεηαη απφ ηα 

ιηγληησξπρεία ηεο ΓΔΗ, θαη θαηά έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3-5% απφ κηθξά ηδησηηθά 

ιηγληησξπρεία. Δθηηκάηαη φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ απνζεκάησλ ηνπ ιηγλίηε είλαη ηεο ηάμεο ησλ 3200 

εθαη. ηφλσλ, 90% ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζηε Βφξεηα Διιάδα. Μηα κηθξή πνζφηεηα γαηάλζξαθα 

εηζάγεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ ηζηκεληνβηνκεραλία. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθα 

κία γεληθή εηθφλα ησλ ιηγληηηθψλ απνζεκάησλ ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε εθηίκεζε ηνπ 2004:  
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Πίλαθαο 4.1.: Ληγληηηθά  απνζέκαηα Διιάδαο ζχκθσλα κε εθηίκεζε ηνπ 2004. 

  Πεξηνρή Οξπρείνπ 

Σνπνζεζία 

 

 

  Παξαγσγή 2004 

(Mt) 

 

Απνκέλνληα 

Δθκεηαιιεύζηκα 

Απνζέκαηα 

(Mt) 

Απνκέλνληα Έηε        

Λεηηνπξγίαο κε ηνλ 

εκεξηλό Ρπζκό 

Παξαγσγήο 

Πηνιεκαΐδα (ΓΔΗ) Γπηηθή Μαθεδνλία 46.08 1 280.7 28 

Ακχληαην (ΓΔΗ) Γπηηθή Μαθεδνλία 8.52 165.3 19 

Μεγαιφπνιηο (ΓΔΗ) Πεινπφλλεζνο 14.44 251.1 17 

Φιψξηλα (ΓΔΗ) Γπηηθή Μαθεδνλία  138.4 161 

Γξάκα Γπηηθή Μαθεδνλία  900  

Διαζζφλα (ΓΔΗ) Κεληξηθή Διιάδα  169  

Κνκλελά (ΓΔΗ) Γπηηθή Μαθεδνλία  100  

Ιδησηηθά Οξπρεία Γπηηθή Μαθεδνλία 2.02 191 95 

ΤΝΟΛΟ  71.92 3 195.5 44 

 

Πεγή: ΓΔΗ, ΓΔΜΙΔ. 

 

4.3. Πεηξειατθά πξντόληα 

Η Διιεληθή πεηξειατθή αγνξά απνηειείηαη απφ ηέζζεξα δηπιηζηήξηα, πεξίπνπ πελήληα εηαηξείεο 

εκπνξίαο θαη έλαλ κεγάιν αξηζκφ θέληξσλ ιηαληθήο πψιεζεο. Σν αξγφ πεηξέιαην είλαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά εηζαγφκελν, εθηφο απφ κηθξέο πνζφηεηεο πνπ παξάγνληαη ζηηο πεηξειαηνπεγέο ηεο 

βφξεηαο Διιάδαο. Η ηθαλφηεηα δηχιηζεο ησλ ηεζζάξσλ δηπιηζηεξίσλ είλαη αξθεηή γηα λα θαιχςεη ηελ 

δήηεζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ελψ νη επηπιένλ πνζφηεηεο εμάγνληαη κε ηε κνξθή δηεζλψλ πσιήζεσλ 

ή πσιήζεσλ ζε αεξνκεηαθνξέο θαη ζε πνληνπφξα πινία. Η ηθαλφηεηα δηχιηζεο ησλ Διιεληθψλ 

δηπιηζηεξίσλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 20 εθαηνκκπξίσλ κεηξηθνχο ηφλνπο ην ρξφλν ελψ ε ζπλνιηθή 

πνζφηεηα αξγνχ πνπ δηπιίδεηαη ζηελ Διιάδα είλαη γχξσ ζηα 18-20 εθαηνκκχξηα κεηξηθνί ηφλνη ην 

ρξφλν. 

To 2006 ηα πεηξειατθά πξντφληα ήηαλ 19 Mtoe, πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην 60% ηεο αθαζάξηζηεο 

εγρψξηαο θαηαλάισζεο, ε νπνία είλαη ζρεδφλ 100% εηζαγφκελε. Σν ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ κε ην 1990. 

ηελ ηειηθή θαηαλάισζε ηα πεηξειαηνεηδή ήηαλ 14.7 Mtoe ην 2006 πνπ απνηειεί ην 68.5% θαη 

παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 1990 (69%). Σν πςειφ πνζνζηφ ησλ πεηξειαηνεηδψλ ζην Διιεληθφ 

ελεξγεηαθφ ηζνδχγην νθείιεηαη ηφζν ζηε ρξήζε πεηξειαηνεηδψλ ζηηο κεηαθνξέο φζν θαη ζην γεγνλφο 

φηη ην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο ζηα κε-δηαζπλδεδεκέλα λεζηά έρεη ζαλ θχξην θαχζηκν ηα 

πεηξειατθά πξντφληα.  
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Η Διιάδα εηζάγεη πεηξέιαην απφ ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ζε δεχηεξν επίπεδν απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ 

νβηεηηθήο Έλσζεο. Έλα κηθξφ θνίηαζκα πεηξειαίνπ ζηε Βφξεηα Διιάδα δίλεη ην 0.6% πεξίπνπ ηεο 

δήηεζεο πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Διιάδα, [Έθζεζε Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,2008, Eurostat, Γεληθή 

Γξακκαηεία Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδαο]. 

 

4.4. Φπζηθό αέξην  

Η εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην Διιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα, ήηαλ ην κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ 

έξγν κεηά ηνλ εμειεθηξηζκφ ηεο ρψξαο. Σν έξγν ζπκπεξηιάκβαλε ηνλ αγσγφ πςειήο πίεζεο (70 bar) 

κήθνπο 512 ρικ κε ζσιήλα 28 ηληζψλ, ην δίθηπν δηαλνκήο κέζεο πίεζεο (19 bar) ζηηο πφιεηο θαη 

ζηνπο ζεκεηαθνχο θαηαλαισηέο θαη ηέινο ην δίθηπν δηαλνκήο ρακειήο πίεζεο (4 bar). χκθσλα κε ηηο 

εθηηκήζεηο ηεο ΓΔΠΑ ζα θαηαζθεπαζηνχλ πεξίπνπ 7000 ρικ, αγσγνχ ρακειήο πίεζεο ζηηο κεγάιεο 

πφιεηο κέρξη ην 2010. Έλαο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ απνηειεί επίζεο 

κέξνο ησλ ππνδνκψλ θαη βξίζθεηαη ζηε λήζν Ρεβπζνχζα, [ΡΑΔ, Έθζεζε Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο,2008]. 

Η ειιεληθή θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ έρεη απμεζεί θαηά 28% απφ 1.7 Mtoe ην 2000 ζε 3.1 Mtoe 

ην 2006. Σν θπζηθφ αέξην θάιπςε ην 6.8% ηεο ζπλνιηθήο ειιεληθήο παξνρήο ελέξγεηαο ην 2006, θαη 

κηα ζπληεξεηηθή εθηίκεζε είλαη γηα κηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζε 11.7%, ή 4.1 Mtoe κέρξη ην 2010, 

ιφγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, αιιά πξσηαξρηθά σο θαχζηκν γηα 

ειεθηξνπαξαγσγή. Η θχξηα ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ζηνλ ηνκέα ειεθηξνπαξαγσγήο, φπνπ 

1.6 Mtoe, ή 70% ηνπ ειιεληθνχ αεξίνπ θαηαλαιψζεθε ην 2006. Σν θπζηθφ αέξην ζπλεηζέθεξε 0.53 

Mtoe ζηελ ειιεληθή ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε (TFC) ην 2006, κηα αχμεζε 26% πάλσ απφ ηα 0.42 

Mtoe πνπ ζπλεηζέθεξε ην 2000. ην βηνκεραληθφ ηνκέα, 0.45 Mtoe, ή 85% TFC, θαηαλαιψζεθε ην 

2004. Οη άιινη ηνκείο θαηαλάισζαλ 0.06 Mtoe to 2004, κηα αχμεζε 500% ζπγθξηλφκελε κε ηα 0.01 

Mtoe πνπ θαηαλαιψζεθαλ ην 2000, δείρλνληαο ηελ απμαλφκελε δηείζδπζε ηνπ αεξίνπ ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Αθνινπζεί πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο  ΔΠΑ ηηο πσιήζεηο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο θαηαλάισζεο ην δηάζηεκα 1997-2006. Η δήηεζε αεξίνπ απμήζεθε 

θαηά κέζν φξν 10,6% ην ρξφλν κεηαμχ 2001 θαη 2006. 

Πίλαθαο 4.2.: Καηαλάισζε θπζηθνχ αεξηνχ αλά παξαγσγηθφ ηνκέα  

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 62 489 997 1439 1432 1506 1669 1809 1812 2175 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 86 291 410 439 366 385 446 477 537 526 

ΔΣΑΙΡΙΔ ΠΑΡΟΥΗ 

ΑΔΡΙΟΤ 
 11 13 28 75 116 159 215 304 400 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΔΜΠΟΡΙΚΟΙ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΔ 
    9 14 14 12 16 16 

ΤΝΟΛΟ 148 791 1420 1906 1882 2021 2288 2513 2669 3117 

Πεγή: ΔΤΔ. 
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Η εγρψξηα παξαγσγή απφ ηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο ζην Αηγαίν ήηαλ 0.03 Mtoe αλά έηνο ην 2003, 

θαιχπηνληαο πεξίπνπ 1.5% ησλ ειιεληθψλ πξνκεζεηψλ αεξίνπ, θαη αλακέλεηαη λα ειαηησζεί 

πεξηζζφηεξν.  

Οη ειιεληθέο εηζαγσγέο αεξίνπ γίλνληαη κέζσ αγσγνχ απφ ηε Ρσζία (κέζσ ηεο Οπθξαλίαο, 

Μνιδαβίαο, Ρνπκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο), θαιχπηνληαο ην 80% ηεο δήηεζεο εηζαγσγήο, θαη σο LNG 

(πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην) απφ ηελ Αιγεξία, θαιχπηνληαο ην 20% ηεο δήηεζεο εηζαγσγήο, θαη 

ζήκεξα αλακέλεηαη φηη, κέρξη ην 2007, νη απαηηήζεηο πξνκήζεηαο αεξίνπ ζηελ Διιάδα ζα αλέιζνπλ 

πέξαλ ηνπ ζπλδπαζκέλνπ φγθνπ ησλ πθηζηακέλσλ ζπκβάζεσλ εηζαγσγψλ. Γηα λα βνεζεζεί ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ εηζαγσγψλ, έλαο λένο αγσγφο ζα θαηαζθεπαζηεί ζπλδένληαο ηε Βφξεηα 

Διιάδα κε ηελ Σνπξθία, [Δλεξγεηαθέο πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ ηνπ ΓΟΔ, Διιάο, 2006].  

Οη ζπκβάζεηο εηζαγσγψλ έρνπλ ππνγξαθεί κε ηε Ρσζηθή Gazexport, ηελ Αιγεξηλή Sonatrach, θαη ηελ 

Σνπξθηθή Botas. Οη φγθνη ησλ ζπκβάζεσλ είλαη θάπσο ειαζηηθνί, ζε βάζε take-or-pay γηα 

ζπγθεθξηκέλν εχξνο εηζαγφκελεο πνζφηεηαο. Η ζχκβαζε κε ηε Ρσζηθή Gazexport ηζρχεη κέρξη ην 

2016 θαη θαιχπηεη κέρξη 2.8 bcm ην ρξφλν, πξνο έλα ζπληειεζηή θνξηίνπ 80%, ελψ ε ζχκβαζε κε 

ηελ Αιγεξηλή Sonatrach ηζρχεη κέρξη ην 2020 θαη θαιχπηεη 0.51 σο 0.68 bcm ην ρξφλν. Η ζχκβαζε κε 

ηελ Botas ζα ηζρχζεη γηα 15 ρξφληα απφ ην άλνηγκα ηνπ αγσγνχ, θαη θαιχπηεη εηζαγσγέο απφ 0.25 σο 

0.75 bcm ην ρξφλν. πλνιηθά νη ζπβάζεηο απηέο δίλνπλ ζηε ΓΔΠΑ έλα ζπκβαηηθφ φγθν 4.23 bcm αλά 

έηνο, [Δλεξγεηαθέο πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ ηνπ ΓΟΔ, Διιάο, 2006]. 

Τπάξρεη κηα ζχλδεζε αγσγνχ κε ηε Ρσζία κέζσ ηεο Βνπιγαξίαο, θαη αέξην πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 

Ρσζία εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα κέζσ ελφο αγσγνχ 28 ηληζψλ πνπ δηαζρίδεη ηα Διιελν-Βνπιγαξηθά 

ζχλνξα θαη έπεηηα ζπλδέεηαη κε έλα αγσγφ θαηεχζπλζεο Β-Ν κήθνπο 512 ρηι. Ο θχξηνο αγσγφο 

πςειήο πίεζεο έπεηηα κεηαθέξεη ην θπζηθφ αέξην ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Μηα ζχλδεζε αγσγνχ κε 

ηελ Σνπξθία πξνγξακκαηίδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2006. Μηα ζχλδεζε αγσγνχ κε ηελ 

Ιηαιία, ν ειιελντηαιηθφο αγσγφο (IGI), είλαη ζηα πξνρσξεκέλα ζηάδηα ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ, θαη 

αλακέλεηαη λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθή κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010, κεηά ηελ ππνγξαθή κηαο 

ειιελντηαιηθήο θπβεξλεηηθήο ζπκθσλίαο επί απηνχ ηνπ έξγνπ ζην ηέινο ηνπ 2005. Η θαηαζθεπή 

αλακέλεηαη λα αξρίζεη ην 2008 απφ κηα θνηλνπξαμία, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε ΓΔΠΑ, θαη ε νπνία έρεη 

ηελ επζχλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα, ελψ ε ΓΔΠΑ αλαιακβάλεη 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ην ηκήκα επί ηεο μεξάο. Ο ζπλνιηθφο φγθνο εηζαγσγψλ ζηελ Διιάδα 

δηαηεξείηαη ζηα 4.3 bcm ην ρξφλν. Μεηά ηελ είζνδν ζηελ παξαγσγή έξγσλ πνπ ζήκεξα είλαη ππφ 

θαηαζθεπή, απηφο αλακέλεηαη λα απμεζεί ζηα 9.3 bcm απφ ην 2007, θαη πεξηζζφηεξα ζρέδηα 

επέθηαζεο ζα απμήζνπλ ηνλ φγθν εηζαγσγψλ ζηα 20.5 bcm ην ρξφλν, πεξηιακβαλνκέλνπ ελφο 

δπλακηθνχ 8 bcm ην ρξφλν, πνπ αλακέλνληαη λα δηέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα γηα λα παξαδίδνληαη ζηελ 

Ιηαιία απφ ηελ Σνπξθία. Ο φγθνο εηζαγσγψλ ην 2007 αλακέλεηαη λα είλαη ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξνο 

απφ ηνλ αλακελφκελν φγθν δήηεζεο ζηελ Διιάδα, [Δλεξγεηαθέο πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ ηνπ ΓΟΔ, Διιάο, 

2006]. 

Σν θπζηθφ αέξην αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη κεγάιε δηείζδπζε, ηφζν ζηνλ ηνκέα ειεθηξνπαξαγσγήο 

φζν θαη ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελψ παξάιιεια ζα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 

ζηνλ ηνκέα ειεθηξνπαξαγσγήο κε ηελ αληηθαηάζηαζε ιηγλίηε θαη πεηξειαίνπ, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαηαλάισζεο ππνθαζηζηψληαο πεηξειατθά πξντφληα θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα, [ΡΑΔ, Έθζεζε 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,2008] 
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4.5. Ηιεθηξηζκόο 

Aπφ ην 1950 ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ, είρε ην κνλνπψιην ζηελ παξαγσγή, κεηαθνξά θαη 

δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν ειιεληθφ ειεθηξηθφ ζχζηεκα αλαπηχρζεθε θπξίσο κεηά ην 

1960, κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγρψξησλ πεγψλ ελέξγεηαο. Έηζη ε δήηεζε ζην 

δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαιχθζεθε απφ ιηγληηηθνχο ζηαζκνχο θαη 

πδξνειεθηξηθά έξγα, ελψ ζηα ζπζηήκαηα ησλ λεζηψλ απφ απηφλνκεο πεηξειατθέο κνλάδεο θαη 

πξφζθαηα απφ αηνιηθά πάξθα, ιφγσ ηνπ θφζηνπο ηεο δηαζχλδεζεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξάγεηαη απφ ην ιηγλίηε, ελψ ην θπζηθφ αέξην πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή ην 1998. Η ζπλνιηθή απνδηδφκελε ηζρχο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ 13.3 

GW ην 2006, 36% ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε ιηγληηηθνχο ζηαζκνχο θαη θαηά ζπλέπεηα ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ειεθηξνπαξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ απηνχο, [Γ.Δ.Η.]. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη κία ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2006 : 

Πίλαθαο 4.3.: Αλάιπζε Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 2006 (MW). 

 

Καύζηκν 

    ύλνιν (net MW) 

Απνδηδόκελεο 

Ιζρύνο 

ύλνιν ( MW) 

Δγθαηεζηεκέλεο 

Ιζρύνο 

Γηαζπλδεδεκέλν 

ύζηεκα 
Κξήηε Ρόδνο ΑΠ 

Αηνιηθά 745 745 537 130 15 63 

Βηνκάδα 24 24 23,6 0,4   

Τδξνειεθηξηθά 3124,6 3125 3124 0,6   

Φπζηθφ Αέξην 2449 2523 2523    

Πεηξέιαην 2181 2346 750 730 234 632 

Ληγλίηεο 4808 5288 5288    

ύλνιν 13331,6 14051 12245,6 861 249 695 

 

Πεγή: ΔΤΔ, Έθζεζε Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,2008. 

Γηα ην έηνο 2006 ε κηθηή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ήηαλ 60 TWh, απφ ηηο νπνίεο ην 60% ήηαλ 

απφ ιηγλίηε, ην 16% απφ πεηξειατθά πξντφληα, ην 18.7% απφ θπζηθφ αέξην, ην 14% απφ 

πδξνειεθηξηθά θαη ην 2.1% απφ αηνιηθά. Η παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη απμεζεί θαηά 71% 

απφ ην 1990, φηαλ ήηαλ 35 TWh παξνπζηάδνληαο έλα κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 3.5% πεξίπνπ. 
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Πίλαθαο 4.4.: Αλάιπζε Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 2006 (GWh). 

Καύζηκν 
ύλνιν Καζαξήο                  

Παξαγσγήο(GWh) 

ύλνιν Μηθηήο 

Παξαγσγήο(GWh) 

Γηαζπλδεδεκέλν 

ύζηεκα 

Κξήηε Ρόδνο ΑΠ 

Αηνιηθά 1688.0 1691.0 1193.0 335.0 24.3 139.0 

Βηνκάδα 92.0 92.0 92.0 0.48 - - 

Τδξνειεθηξηθά 6745.0 6774.0 6774.0 0.2 - - 

Φπζηθφ Αέξην 10124.3 10452.8 10452.8 - - - 

Πεηξέιαην 8042.0 8572.0 3500.0 2569.0 706.0 1797.0 

Ληγλίηεο 29165.0 32501.0 32501.0 - - - 

ύλνιν 55856.3 60082.8 54512.8 2904.7 730.3 1936.0 

 

Πεγή: ΔΤΔ, Έθζεζε Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,2008. 

Η κεγαιχηεξε αχμεζε έγηλε ζηε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε απφ ηνλ νπνίν ε παξαγσγή ήηαλ 25 TWh ην 1990 

θαη 32 TWh ην 2006. Η πην ζεκαληηθή κεηαβνιή ήηαλ ε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ήηαλ 11 

TWh ην 2006. Σν ππφινηπν ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ ηελ ρξήζε πεηξειαηνεηδψλ, απφ 

ηα πδξνειεθηξηθά, ηελ πξφζθαηε αλάπηπμε αηνιηθψλ πάξθσλ, ελψ επίζεο πξφζθαηα, ππάξρεη θαη έλα 

απμεκέλν πνζνζηφ εηζαγσγψλ  

Η δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα παξνπζίαζε ηαρχξπζκε αχμεζε απφ ην 1990, ε νπνία 

πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ νηθηαθφ θαη ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Δηδηθά ν νηθηαθφο ηνκέαο ήηαλ ην 2006 ν 

κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα κε 17.7 TWh εηήζηα θαηαλάισζε. 

Πξφθεηηαη γηα πνζνζηηαία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 94% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, φηαλ ε 

θαηαλάισζε ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα ήηαλ 9.1 TWh. Δλψ ε βηνκεραλία ήηαλ ν κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο 

ην 1990 κε θαηαλάισζε 12.1 TWh, ην 2006 έπεζε ζηελ 3ε ζέζε κε θαηαλάισζε 15 TWh θαη 

πνζνζηφ αχμεζεο 24% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο έρεη πιένλ 

κεγαιχηεξε θαηαλάισζε απφ ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα. Καηαλάισζε 17.5 TWh ην 2006 (πιεζηάδνληαο 

ηηο 17.7 TWh ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα), ζε ζχγθξηζε κε 5.6 TWh ην 1990 παξνπζηάδνληαο κέζν ξπζκφ 

αχμεζεο 7.7% ην ρξφλν θαη 215% ζπλνιηθή αχμεζε, [Έθζεζε Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,2008]. 

ην αθφινπζν πίλαθα  δίλνληαη δηαρξνληθά ζηνηρεηά γηα ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αλά 

ηνκέα : 
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Πίλαθαο 4.5.: Δμέιημε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Σνκέαο 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ύλνιν 28.5 34.1 43.2 44.5 46.6 48.6 49.7 50.8 53 

Βηνκεραλία 12.1 12.1 13.5 13.8 14.1 14.2 14.0 14.4 15.1 

Δκπνξηθά θαη 

Γεκφζηα Κηίξηα 
5.6 8.4 12.3 13.2 14.0 15.0 15.9 16.5 17.5 

Οηθηαθφο 9.1 11.5 14.2 14.5 15.8 16.4 16.9 16.9 17.7 

Αγξνηηθφο 1.6 2.0 2.9 2.8 2.5 2.8 2.8 2.9 2.6 

Μεηαθνξέο 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

 

Πεγή: ΔΤΔ, Έθζεζε Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,2008. 

Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Διιεληθνχ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε κνξθή ηνπ θνξηίνπ 

αηρκήο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην κέζν ηεο εκέξαο ησλ 

θαινθαηξηλψλ εκεξψλ ηνλ Ινχιην κήλα. Η κεηαθνξά ηεο αηρκήο απφ ην ρεηκψλα ζηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο παξνπζηάζζεθε ην 1992 θαη νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε ρξήζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ αληίζηνηρε αλαδήηεζε αλέζεσλ εθ 

κέξνπο ηνπο. 

Σν Διιεληθφ ειεθηξηθφ ζχζηεκα ρσξίδεηαη ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη 

ην λεζησηηθφ ζχζηεκα ηεο Κξήηεο, ηεο Ρφδνπ θαη ησλ Απηφλνκσλ ηαζκψλ Παξαγσγήο (ΑΠ) ησλ 

λήζσλ. Σν δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα είλαη αλεπηπγκέλν ελψ παξάιιεια, έρεη δηαζπλδέζεηο κε φιεο ηηο 

γεηηνληθέο ρψξεο. Παξφια απηά ην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ 

είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν κε ην 68% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο λα βξίζθεηαη ζηα θνηηάζκαηα 

ιηγλίηε ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, ελψ ην 33% ηεο θαηαλάισζεο είλαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. 

Σν λεζησηηθφ ζχζηεκα αθνξά ζε έλα κεγάιν αξηζκφ λεζηψλ θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ 

Πειάγνπο. Πεξηιακβάλεη απηφλνκα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε πεηξειατθέο κνλάδεο κε θχξηα θαχζηκα 

Μαδνχη 3500 θαη Νηίδει. Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίεο είλαη θπξίσο αεξηνζηξφβηινη, ΜΔΚ θαη 

αηκνζηξφβηινη ελψ ππάξρνπλ θαη κεξηθέο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ. Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο 

ηεο δήηεζεο ζε Κξήηε, Ρφδν είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ, γεγνλφο ην νπνίν 

εξκελεχεηαη απφ ηελ πνιχ απμεκέλε δήηεζε ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ιφγσ ηνπξηζκνχ.  

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη φηη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζηα λεζηά ζηνηρίδεη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ απηήλ ζην δηαζπλδεδεκέλν, ην θφζηνο φκσο δελ πεξλά ζηνπο θαηαλαισηέο ιφγσ 

ηεο εληαίαο ηηκήο. Η ΡΑΔ ζεσξεί φηη ην νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζην λεζησηηθφ ζχζηεκα 

είλαη 128 €/MWh. (Με ηελ Απφθαζε ηεο ΡΑΔ Τπ‟ αξηζκ. 588/2008 ν θαζνξηζκφο ηνπ κέζνπ 

κεηαβιεηνχ θφζηνπο παξαγσγήο ηεο ΓΔΗ Α.Δ. ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά γηα ην έηνο 2008 

αλέξρεηαη ζε 151,76€/MWh) . Η ελεξγεηαθή πνιηηηθή γηα ηα λεζηά είλαη λα γίλεη πξνζπάζεηα λα 

δηαζπλδεζνχλ φπνηε απηφ είλαη δπλαηφλ. 

[ΡΑΔ, Έθζεζε Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,2008]. 
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4.6. πκπαξαγσγή ειεθηξηζκνύ θαη ζεξκόηεηαο 

Η Διιάδα έρεη ζρεηηθά κηθξή αλάπηπμε ηεο πκπαξαγσγήο Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο (ΗΘ), φπνπ 

έλα κεγάιν κέξνο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο βξίζθεηαη ζηα δηπιηζηήξηα, ζε κεγάινπο ζηαζκνχο 

παξαγσγήο θαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. 

Οη πξψηεο κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο εγθαηαζηάζεθαλ ζε κεγάιεο ειιεληθέο βηνκεραλίεο, ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟70, ελψ ζήκεξα, ιεηηνπξγνχλ κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο, ζε βηνκεραλίεο δάραξεο θαη 

ράξηνπ, δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ θαη θισζηνυθαληνπξγίεο. Δπίζεο, ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο 

ΓΔΗ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια, ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο ζεξκηθέο αλάγθεο αζηηθψλ πεξηνρψλ κε ηα 

δίθηπα ηειεζέξκαλζεο, φπσο ηα δίθηπα ηεο Κνδάλεο, Πηνιεκαΐδαο, Ακπληαίνπ θαη πξφζθαηα ηεο 

Μεγαιφπνιεο. Σν ζχλνιν ηεο εγθαηαζηεκέλεο ειεθηξηθήο ηζρχνο ησλ κνλάδσλ βηνκεραληθήο 

ζπκπαξαγσγήο, είλαη ζήκεξα πεξίπνπ 232 MWe θαη απνηειεί ην 1,6% ηεο ζπλνιηθήο εγθαηαζηεκέλεο 

ηζρχνο ζηε ρψξα, ελψ ε νιηθή εηήζηα παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηηο κνλάδεο, εθηφο απφ 

ηνπο ζηαζκνχο ηεο ΓΔΗ είλαη πεξίπνπ 800 GWh, [Έθζεζε Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,2008]. 
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4.7. Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 
4.7.1. Η αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ ζηελ Διιάδα 

Η ζπλεηζθνξά ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ή αιιηψο Α.Π.Δ ζην εζληθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην 

ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 5,3% ην 2006, ζε επίπεδν ζπλνιηθήο δηάζεζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηε ρψξα 

θαη ηεο ηάμεο ηνπ 16%, ζε επίπεδν εγρψξηαο παξαγσγήο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Η παξαγσγή 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ ην 2006 ήηαλ 1,8 Mtoe, ελψ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ήηαλ 

1,2 Mtoe. Δμ απηψλ 700 ktoe νθείινληαη ζηε ρξήζε βηνκάδαο ζηα λνηθνθπξηά, 239 ktoe πεξίπνπ ζηελ 

ρξήζε βηνκάδαο ζηε βηνκεραλία γηα ίδηεο αλάγθεο (ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο βηνκάδαο 57%), 536 ktoe 

(28%) απφ ηελ παξαγσγή ησλ πδξνειεθηξηθψλ, 146 ktoe (6%) απφ ηελ παξαγσγή ησλ αηνιηθψλ, 109 

ktoe (7%) απφ ηελ παξαγσγή ησλ ζεξκηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, 11 ktoe απφ ηελ γεσζεξκία θαη 36 

ktoe απφ ην βηναέξην, θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, [ΚΑΠΔ, ΔΤΔ, Eurostat]. 

4.7.2. Δμέιημε ζεζκηθνύ πιαηζίνπ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

ην ζεκείν απηφ επηρεηξείηαη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

Α.Π.Δ. ζηελ Διιάδα. Απαξρή ηεο εηζφδνπ ησλ Α.Π.Δ. ζηε ρψξα απνηέιεζε ν Ν.1559/1985 “Ρχζκηζε 

ζεκάησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη εηδηθψλ ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ζπκβαηηθά 

θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο" ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ε Γ.Δ.Η. εγθαηέζηεζε 24 MW θαη νη Οξγαληζκνί 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πεξηνξίζηεθαλ ζην ειάρηζην επίπεδν ησλ 3 MW κέρξη ην 1995 ελψ, ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο παξέκεηλε εθηφο.  

ηε ζπλέρεηα, κε ηνλ N.2244/1994 “Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο” έγηλε ην πξψην βήκα γηα ηελ νπζηαζηηθή 

αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ. Ο λφκνο θαζφξηδε γηα ην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ηεο ρψξαο ζηαζεξέο ηηκέο 

πψιεζεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζε επίπεδν ίζν κε ην 90% ηνπ γεληθνχ ηηκνινγίνπ ζηε κέζε ηάζε θαη 

ππνρξέσζε ηεο Γ.Δ.Η. γηα αγνξά ηνπ. ε απνινγηζηηθή βάζε ην ζθέινο ηζρχνο πξνζαχμαλε ηελ ηηκή 

ελέξγεηαο θαηά κηθξφ πνζνζηφ ηάμεο 6,5%, κε ζπλέπεηα θαηά ην 2006 ε ηηκή απηή λα αληηζηνηρεί ζε 

0,07287 Δπξψ/θηινβαηψξα. ηα λεζηά πνπ δελ αλήθνπλ ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ε ηηκνιφγεζε 

βαζίδνληαλ ζην 90% ηνπ ηηκνινγίνπ γεληθήο ρξήζεο (ρακειή ηάζε) θαη θαηά ην ίδην έηνο αληηζηνη-

ρνχζε ζε 0,08458 Δπξψ/θηινβαηψξα, ελψ δελ πξνβιεπφηαλ απνδεκίσζε ηνπ ζθέινπο ηζρχνο. 

Αθνινχζεζε ν Ν.2773/1999 γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ν νπνίνο δηαηή-

ξεζε ην επλντθφ ηηκνινγηαθφ θαζεζηψο ησλ Α.Π.Δ. δίλνληαο έκθαζε θαη ζην ζέκα ηεο πξνηεξαηφηεηαο 

πξφζβαζεο ζην δίθηπν θαη ν Ν. 2941/2001 “Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο εηαηξεηψλ, αδεηνδφηεζε 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ ηεο Α.Δ. 'ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ' θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, ν νπνίνο αληηκεηψπηζε ην ζέκα εγθαηάζηαζεο Α.Π.Δ. ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο ελψ 

παξάιιεια θάιπςε θελά ηνπ λνκνζεηηθνχ ηζηνχ θαη αληηκεηψπηζε ζηνηρεία παζνγέλεηαο ηνπ 

αδεηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο. 

Έπεηηα, ν Ν.3175/2003 θαζηέξσζε γηα πξψηε θνξά ζπλεθηηθφ ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηελ νξζνινγηθή 

ρξήζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο σο κνξθή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηε βηψζηκε 

αλάπηπμε, ελψ πεξηέιαβε δξάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζπληνκεπκέλσλ θαη απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

ζρεηηθά κε ηηο απαιινηξηψζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ ελίζρπζε θαη επέθηαζε ησλ γξακκψλ κεηα-

θνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ψζηε λα εμππεξεηεζεί ε αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ.. 
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Αθνινχζεζε ν Ν. 3468/2006 “Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη 

πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο‟‟ πνπ ξχζκηδε ηα 

ζρεηηθά κε ηηο Α.Π.Δ. ζέκαηα έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 κε θχξηνπο άμνλεο ηνπο αθφινπζνπο: 

 Θεζκνζέηεζε ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε Α.Π.Δ. ην 

έηνο 2010 ζε πνζνζηφ 20,1% θαη ην 2020 ζε 29% ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο. 

 Δηζαγσγή ηνκψλ ζρεηηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε κε ηε λνκνζεηηθή επηβνιή απνθιεηζηηθψλ πξνζε-

ζκηψλ, ηελ παξνρή ππνζηήξημεο θαη θαηεπζχλζεσλ ζηηο αδεηνδνηνχζεο ππεξεζίεο θαη ηελ εηζαγσγή 

θαζεζηψηνο απζηεξήο παξαθνινχζεζεο ησλ θαηφρσλ αδεηψλ παξαγσγήο. 

 Γηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εληαίνπ ηηκνινγηαθνχ θαζεζηψηνο, θπξίσο επ‟ σθειεία ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ηηκέο ηνπ λφκνπ αλαπξνζαξκφδνληαη εηεζίσο κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ζηε βάζε ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ ησλ απμήζεσλ ησλ ηηκνινγίσλ ηεο Γ.Δ.Η. 

Α.Δ., ελψ κεηά ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε αλαπξνζαξκνγή ζα 

γίλεηαη ζην 80% ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή.  

ηα ηέιε Μαΐνπ ηνπ 2010 ςεθίζηεθε λένο λφκνο πνπ θαζνξίδεη ηηο Α.Π.Δ. κε ηίηιν:   „Δπηηάρπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο‟. 

χκθσλα κε ην λφκνπ θαζνξίδνληαη νη ηηκέο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  

Πίλαθαο 4.6.: Σηκέο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. έηζη φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη ζην πξφζθαην ζρέδην λφκνπ.  

Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Σηκήο ελέξγεηαο (Δ/ΜWh) 

Γηαζπλδεδεκέλν  

χζηεκα 
Με δηαζπλδεδεκέλα  

Νεζηά 

Αηνιηθή ελέξγεηα πνπ αμηνπνηείηαη κε ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο ηζρχνο >50kW 87,84 
99,44 

Αηνιηθή ελέξγεηα πνπ αμηνπνηείηαη κε εγθαηαζηάζεηο ηζρχνο 

 έσο 50kW 
250 

Φσηνβνιηατθά έσο 10 kWpeak ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο 550 

Τδξαπιηθή ελέξγεηα πνπ αμηνπνηείηαη κε κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο          

κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ έσο 15MWe 

87,84 

Ηιηαθή ελέξγεηα πνπ αμηνπνηείηαη απφ ειηνζεξκηθνχο ζηαζκνχο 

ειεθηξνπαξαγσγήο 
264,84 

Ηιηαθή ελέξγεηα πνπ αμηνπνηείηαη απφ ειηνζεξκηθνχο ζηαζκνχο 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε ζχζηεκα απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο          

ιεηηνπξγίαο ζην νλνκαζηηθφ θνξηίν 

284,84 

Γεσζεξκηθή ελέξγεηα ρακειήο ζεξκνθξαζίαο 150 

Γεσζεξκηθή ελέξγεηα πςειήο ζεξκνθξαζίαο 99,44 

Βηνκάδα πνπ αμηνπνηείηαη απφ ζηαζκνχο κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ < 1MW 200 
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Βηνκάδα πνπ αμηνπνηείηαη απφ ζηαζκνχο κε  

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ απφ 1- 5 MW 

175 

Βηνκάδα πνπ αμηνπνηείηαη απφ ζηαζκνχο κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ  

κεγαιχηεξε ησλ 5MW 

150 

Αέξηα εθιπφκελα απφ ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη απφ εγθαηαζηάζεηο 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη βηναέξηα κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ έσο 2 MW 
120 

Αέξηα εθιπφκελα απφ ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη απφ εγθαηαζηάζεηο 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη βηναέξηα κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 2 

MW 

99,44 

Βηναέξην πνπ πξνέξρεηαη απφ βηνκάδα  

(θηελνηξνθηθά θαη αγξνηνβηνκεραληθά νξγαληθά ππνιείκκαηα θαη απφβιεηα)  

κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ έσο θαη 1 MW 

220 

Βηναέξην πξνεξρφκελν απφ βηνκάδα(θηελνηξνθηθά θαη αγξνηνβηνκεραληθά 

νξγαληθά ππνιείκκαηα θαη απφβιεηα) 

 κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 1 MW 

200 

.Η.Θ.Τ.Α. 87,84*Ρ 
99,44*Ρ 

Λνηπέο Α.Π.Δ. 87,84 
99,44 

 

Δλψ νη εζληθνί ζηφρνη γηα ηηο Α.Π.Δ., κε βάζε ηελ Οδεγία 2009/28/ΔΚ (ΔΔL, 140/2009), θαζνξίδνληαη 

κέρξη ην έηνο 2020 σο εμήο: 

α) πκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ζε πνζνζηφ 20%. 

β) πκκεηνρή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζηελ αθαζάξηζηε θαηαλάισζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40%. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο, θαζνξίδεηαη ε επηδησθφκελε αλαινγία εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη ε θαηαλνκή ηεο ζηνλ 

ρξφλν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ Α.Π.Δ. Η απφθαζε απηή αλαζεσξείηαη αλά δηεηία ή θαη 

λσξίηεξα, εάλ ζπληξέρνπλ ζεκαληηθνί ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο 

2009/28/ΔΚ. 

γ) πκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε θαη ςχμε ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 20%. 

δ) πκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο 

κεηαθνξέο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10%» 
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4.8. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ ρσξώλ ηεο 
Δπξώπεο  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα γίλεη κηα ζπλνπηηθή θαη ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ παξνπζίαζε ζε 

πνζνζηηαία αλαινγία ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Βέιγην: ε ππξεληθή ελέξγεηα απνηειεί ην 55% ηεο παξερφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ην έηνο 

2006, ελψ αληηζηνηρεί κφιηο ζην 36% ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε 

πξνζπάζεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ αλζξαθηθψλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αληίζηνηρεο κνλάδεο 

θπζηθνχ αεξίνπ, νη νπνίεο απμήζεθαλ απφ ην 12% ζην 30% ηεο εγρψξηαο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Βνπιγαξία: ε ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ρψξαο έρεη ζεκεηψζεη αχμεζε θαηά 18% απφ ην 1991 εμαηηίαο 

ησλ δνκηθψλ νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ πηψζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Οη 

εμαγσγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην 2006 έθηαζαλ ην 19% ηεο εγρψξηαο ειεθηξνπαξαγσγήο, ελψ ε 

αχμεζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο πξνέθπςε απφ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ  θαη 

πξνψζεζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. 

Σζερία: ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελάξγεηαο πξνέξρεηαη θαηά 90% απφ ιηγληηηθέο, ιηζαλζξαθηθέο θαη 

ππξεληθέο κνλάδεο ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2006. Οκνίσο κε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ρσξψλ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

40% ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηνπ 1991, κε θχξην ζπληειεζηή ηεο αχμεζεο ηελ ππξεληθή 

ελέξγεηα θαη ηελ ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ, ησλ αηνιηθψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο βηνκάδαο. 

Γαλία: θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 10-15 εηψλ ζεκεηψζεθε κεηαβνιή ηνπ κίγκαηνο ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο θαζψο ππήξμε δπλακηθή είζνδνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ αμηνπνίεζεο ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο θαη απηψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Δλδεηθηηθή είλαη ε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αλζξαθηθψλ 

κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ 92% ην 1991 ζε κφιηο 54% ην 2006. εκαληηθή πξφνδνο έρεη 

ζεκεησζεί θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο ε νπνία αληηθαζηζηά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ πεηξειατθά πξντφληα. 

Γεξκαλία: ε ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρψξαο βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο ιηζαλζξαθηθέο-ιηγληηηθέο κνλάδεο 

θαη ζηηο ππξεληθέο κνλάδεο. Η δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή αχμεζε φπσο ζε 

φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Σελ πεξίνδν απφ ην 1991 έσο ην 2006, 

ζεκεηψζεθε αχμεζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ησλ αηνιηθψλ κνλάδσλ, ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

βηνκάδαο, ελψ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ησλ θσηνβνιηατθψλ θαη ηεο βηνκάδαο. Οη ππξεληθέο κνλάδεο θαη 

ηα πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Δζζνλία: ε ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ρψξαο έρεη ζεκεηψζεη αχμεζε απφ ην 1991 εμαηηίαο ησλ δνκηθψλ 

νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ πηψζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Σν ελεξγεηαθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην ιηγλίηε θαη ηα πεηξειατθά πξντφληα. 

Ιξιαλδία: θαηά ηελ πεξίνδν 1991-2006 ε εγθαηαζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχο απμήζεθε θαηά 69%, 

πξνεξρφκελε θπξίσο απφ ηελ αλάπηπμε ζην ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζηα αηνιηθά , ηα 

πδξνειεθηξηθά παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα ελψ νη αλζξαθηθέο θαη νη πεηξειατθέο κνλάδεο ζεκείσζαλ 

κηθξή κεηαβνιή.  
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 Ιζπαλία: ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηπιαζηάζηεθε απφ ην 1991 ελψ ε εγθαηαζηεκέλε 

ειεθηξηθή ηζρχο απμήζεθε θαηά 80%. Η ειεθηξνπαξαγσγή πξνέξρεηαη απφ ηζνκεξή αμηνπνίεζε ηεο 

ππξεληθήο, πδξνειεθηξηθήο, ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο ελέξγεηαο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ άλζξαθα.  

Γαιιία: νη ππξεληθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο παξέρνπλ ην 78% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ελψ νη πδξνειεθηξηθέο θαη νη αλζξαθηθέο κνλάδεο έρνπλ αμηφινγν ξφιν ζηελ εγρψξηα 

ειεθηξνπαξαγσγή. Οη κνλάδεο αμηνπνίεζεο βηνκάδαο θαζψο θαη ηα αηνιηθά απνηεινχλ κφιηο ην 1,2% 

ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο.  

Ιηαιία: ην ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο έρεη κεηαβιεζεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ 

ηεο εηζφδνπ κνλάδσλ βηνκάδαο, αηνιηθψλ θαη γεσζεξκηθψλ. Η ζεκαληηθφηεξε κεηαβνιή είλαη απηή ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ πεηξειατθά πξντφληα απφ κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ. Δλψ ε 

ζπλνιηθή εγθαηαζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχο απμήζεθε θαηά54 % απφ ην 1991 έσο ην 2006.    

Κύπξνο: Η ειεθηξνπαξαγσγή πξνέξρεηαη ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηεο απφ πεηξειατθά πξντφληα ελψ ε 

ζπλνιηθή ειεθηξηθή εγθαηαζηεκέλε ηζρχο απμήζεθε θαηά 141% απφ ην 1991 έσο ην 2006. 

Λεηνλία: Σν ελεξγεηαθφ κίγκα ειεθηξνπαξαγσγήο βαζίδεηαη θπξίσο ζην θπζηθφ αέξην θαη 

πδξνειεθηξηθά, ελψ ζεκεηψλεηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ρξήζεο άλζξαθα θαη πεηξειατθψλ πξντφλησλ 

παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο βηνκάδαο θαη ησλ αηνιηθψλ. 

Ληζνπαλία: Σν ελεξγεηαθφ κίγκα ειεθηξνπαξαγσγήο βαζίδεηαη θπξίσο ζην θπζηθφ αέξην θαη ζηε 

ππξεληθή ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 89% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ην 2006. 

Λνπμεκβνύξγν: Σν 96% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ην 2006 πξνέξρεηαη απφ κνλάδεο 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα. Σελ κεγαιχηεξε αλάπηπμε θαηά ηελ πεξίνδν 1991 

έσο 2006 ζεκεηψζεθε ζην ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ελψ ηα πδξνειεθηξηθά παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα 

παξάιιεια κε κία κηθξή αλάπηπμε πνπ ζεκεηψζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκάδαο θαη ησλ αηνιηθψλ. 

Οπγγαξία: Η παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα θαη ζην 

θπζηθφ αέξην απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη ην 37% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ην έηνο 2006. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλεηαη ππνθαηάζηαζε κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο άλζξαθα θαη πεηξειατθψλ 

πξντφλησλ απφ αληίζηνηρεο θπζηθνχ αεξίνπ ελψ παξάιιεια ζεκεηψζεθε αχμεζε ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ θαη θπξίσο απφ κνλάδεο βηνκάδαο.   

Μάιηα: Η ειεθηξνπαξαγσγή ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα πξνέξρεηαη απφ κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο 

απφ κεηαηξνπή νξπθηψλ θαπζίκσλ.  

Οιιαλδία: Σν ελεξγεηαθφ κίγκα ειεθηξνπαξαγσγήο βαζίδεηαη θπξίσο ζην θπζηθφ αέξην ιφγσ ησλ 

εγρψξησλ απνζεκάησλ. Η ειεθηξνπαξαγσγή απφ αλζξαθηθέο κνλάδεο έρεη ζεκεηψζεη κείσζε θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ελψ νη κνλάδεο βηνκάδαο θαη αηνιηθψλ παξνπζίαζαλ αλάπηπμε φπσο θαη νη ππφινηπεο 

Α.Π.Δ ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 

Απζηξία: Ο ηνκέαο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θπξηαξρείηαη απφ ηα πδξνειεθηξηθά απφ ηα νπνία 

πξνέξρεηαη ην 60 % ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Η ειεθηξνπαξαγσγή απφ αλζξαθηθέο κνλάδεο παξακέλεη 

ζηαζεξή παξνπζηάδνληαο ζηξνθή πξνο ηηο ιηζαλζξαθηθέο απφ ηηο ιηγληηηθέο κνλάδεο, ελψ παξάιιεια 

ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηηο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ βηνκάδα θαη αηνιηθψλ.  
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Πνισλία: Σν 92% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ αλζξαθηθέο κνλάδεο κε ην 56% λα 

πξνέξρεηαη απφ ιηζάλζξαθα θαη ην 36% απφ ιηγληηηθέο κνλάδεο. Σα πδξνειεθηξηθά παξακέλνπλ 

ζηαζεξά ζηε πάξνδν ησλ εηψλ, ελψ αλάπηπμε παξαηεξείηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο 

βηνκάδαο θαη ησλ αηνιηθψλ. 

Πνξηνγαιία: Η ζπλνιηθή εγθαηαζηεκέλε ηζρχο ηεο ρψξαο ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε θαηά ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 1991 κε 2006. Οη βαζηθφηεξεο ηερλνινγηθέο κνξθέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη : 

ην θπζηθφ αέξην, θαη νη εγθαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο αηνιηθνχ δπλακηθνχ, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ 

θαη νη αλζξαθηθέο κνλάδεο θαζψο θαη ηα πδξνειεθηξηθά. 

Ρνπκαλία: Σν ελεξγεηαθφ κίγκα ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη ηζνζθειψο θαηαλεκεκέλν κε ην θπζηθφ 

αέξην, ηα πδξνειεθηξηθά θαη ηνλ άλζξαθα λα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηα ππξεληθά πνπ άξρηζαλ λα 

αλαπηχζζνληαη ην 1996. ηαδηαθά αλαπηχζζνληαη ηα αηνιηθά θαη ε βηνκάδα σο λέεο κνξθέο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελάξγεηαο. 

ινβελία: Σν ελεξγεηαθφ κίγκα ειεθηξνπαξαγσγήο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα ππξεληθά, ην 

ιηγλίηε θαη ηα πδξνειεθηξηθά. Οη αλαλεψζηκεο πεγέο απνηεινχλ ην 24,5% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη 

είλαη πηζαλφ λα θαιπθηεί ν ζηφρνο ηνπ 33,6% γηα 2010. 

ινβαθία: Η ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ρψξαο θπξηαξρείηαη απφ ηα ππξεληθά ηα νπνία απνηεινχλ ην 

57% ηνπ ζπλφινπ ηεο γηα ην 2006. Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κείσζε ησλ αλζξαθηθψλ 

κνλάδσλ παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ησλ πδξνειεθηξηθψλ. 

Φηιαλδία: Σν ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρψξαο είλαη ζηαζεξφ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ κε θχξηα ζηνηρεία ηα ππξεληθά, ηα αλζξαθηθά, ηα πδξνειεθηξηθά, ην θπζηθφ θαη 

ηε βηνκάδα. 

νπεδία: Σν ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρψξαο απνηειείηαη θαηά 90% απφ 

ππξεληθά θαη πδξνειεθηξηθά. Δλψ ην ππφινηπν θνκκάηη ζπκπιεξψλεηαη απφ αηνιηθά, νξπθηά θαχζηκα 

θαη βηνκάδα.  

Ηλσκέλν Βαζίιεην: θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1991 έσο 2006 παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε 

ησλ αλζξαθηθψλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο κε παξάιιειε αχμεζε ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ. Η 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ ππξεληθά θαη πδξνειεθηξηθά παξέκελαλ ζηαζεξά, ελψ ε ζπλνιηθή 

εγθαηαζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχο απμήζεθε θαηά 24%. 

[Eurostat statistical book, European Commission, 2009]  

Πίλαθαο 4.7.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ειεθηξνπαξαγσγήο επξσπατθψλ ρσξψλ αλά ηερλνινγηθή 

κέζνδν γηα ην 2006. 

 
   Αλζξαθηθέο 

κνλάδεο 

 Πεηξειατθέο 

κνλάδεο 

Μνλάδεο 

Φπζηθνύ 

Αεξίνπ 

 Ππξεληθέο 

κνλάδεο 
Α.Π.Δ. Άιιεο 

ΒΔΛΓΙΟ 8,0% 1,6% 29,7% 54,5% 4,4% 1,8% 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 41,6% 0,8% 5,0% 42,5% 9,3% 0,8% 

ΣΔΥΙΑ 58,9% 0,3% 4,9% 30,9% 4,2% 0,8% 
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ΓΑΝΙΑ 53,9% 3,5% 20,6%  22,0%  

ΓΔΡΜΑΝΙΑ 41,9% 1,5% 12,2% 26,3% 11,6% 6,5% 

ΔΘΟΝΙΑ 90,3% 0,3% 8,1%  1,3%  

ΙΡΛΑΝΓΙΑ 29,2% 9,9% 50,6%  9,0% 1,3% 

ΔΛΛΑΓΑ 53,1% 15,8% 17,5%  12,9% 0,7% 

ΙΠΑΝΙΑ 22,3% 8,0% 30,7% 20,1% 17,5% 1,5% 

ΓΑΛΛΙΑ 4,0% 1,2% 4,4% 78,4% 11,1% 0,9% 

ΙΣΑΛΙΑ 14,1% 14,6% 52,3%  16,6% 2,4% 

ΚΤΠΡΟ  100,0%   0,0%  

ΛΔΣΟΝΙΑ  0,1% 42,9%  57,0%  

ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ 0,0% 2,6% 19,7% 69,3% 3,5% 4,8% 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ   74,9%  6,3% 18,8% 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 19,5% 1,5% 37,0% 37,5% 4,4% 0,1% 

ΜΑΛΣΑ  100,0%     

ΟΛΛΑΝΓΙΑ 24,1% 2,1% 60,4% 3,5% 9,7% 0,1% 

ΑΤΣΡΙΑ 11,0% 2,6% 18,9%  62,7% 4,8% 

ΠΟΛΩΝΙΑ 91,9% 1,5% 3,1%  2,7% 0,8% 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΛΙΑ 30,5% 10,7% 25,2%  32,7% 1,0% 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 40,1% 2,6% 19,1% 9,0% 29,3%  

ΛΟΒΔΝΙΑ 36,0% 0,3% 2,5% 36,7% 24,5% 0,0% 

ΛΟΒΑΚΙΑ 16,9% 2,3% 7,4% 57,4% 15,4% 0,5% 

ΦΙΛΑΝΓΙΑ 27,9% 0,6% 15,8% 27,8% 27,4% 0,6% 

ΟΤΗΓΙΑ 0,6% 1,2% 0,9% 46,7% 50,2% 0,4% 

Μ.ΒΡΔΣΑΝΙΑ 37,5% 1,4% 35,9% 19,0% 4,7% 1,4% 

 

Πεγή: Eurostat statistical book, European Commission, 2009. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα κπνξνχζε λα ππνγξακκηζηεί φηη ε Δζζνλία θαη ε Πνισλία είλαη νη ρψξεο 

πνπ ζηεξίδνπλ ην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπο ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ζε αλζξαθηθέο κνλάδεο, 

ε Μάιηα θαη ε Κχπξνο σο λεζησηηθέο ρψξεο έρνπλ παξαγσγή ειεθηξηθνχ πνπ πξνέξρεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ πεηξειατθά πξντφληα, ελψ ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε Οιιαλδία παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα 

απμεκέλα πνζνζηά ειεθηξνπαξαγσγήο απφ θπζηθφ αέξην ( ηεο ηάμεο ηνπ 60-70%). Η Γαιιία βαζίδεη 

ηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηεο θπξίσο ζηηο ππξεληθέο κνλάδεο  (78,4%) φπσο θαη ε Ληζνπαλία, ε ινβαθία 
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θαη ε νπεδία ζε κηθξφηεξν βέβαηα πνζνζηφ. Σέινο πξσηνπφξνη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

απφ Α.Π.Δ είλαη ε Απζηξία, ε νπεδία θαη ε Πνξηνγαιία.   

 

4.9. Δθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

χκθσλα κε ηε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, έρεη ζπκθσλεζεί απφ ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην Τπνπξγψλ ην 1998, φηη νη εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηεο Διιάδαο γηα ην 

δηάζηεκα 2008-12, επηηξέπεηαη λα απμεζνχλ θαηά 25% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Ο 

ζπλνιηθφο ζηφρνο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη κείσζε θαηά 8% γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν, 

[Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην, 2002].  

Οη εθπνκπέο αλά κνλάδα αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο είλαη απφ ηηο 

πςειφηεξεο ζηελ ΔΔ. Ο ιφγνο είλαη ε θπξίαξρε ζέζε ηνπ ιηγλίηε θαη ηνπ πεηξειαίνπ ζην ελεξγεηαθφ 

κείγκα ηεο ρψξαο. Οη κηζέο πεξίπνπ εθπνκπέο CO2 ζηελ Διιάδα, πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνκέα 

παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο φπνπ ην 83% νθείιεηαη ζηε θαχζε ιηγλίηε. Έηζη ινηπφλ ην 

θχξην ζεκείν ηεο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ζεκεξηλνχ ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο κε ηελ εηζαγσγή θαπζίκσλ κε ρακειφηεξεο εθπνκπέο (θπζηθφ 

αέξην) θαζψο θαη ηε δηείζδπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηεο πκπαξαγσγήο Ηιεθηξηζκνχ 

θαη Θεξκφηεηαο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Δηδηθά γηα ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο, 

πξνβιέπνληαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαξρφλησλ ιηγληηηθψλ ζηαζκψλ, θαη ε δηείζδπζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ Α.Π.Δ. ηνλ ηνκέα ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο πξνβιέπνληαη παξεκβάζεηο 

ζηνλ ηνκέα ησλ θηηξίσλ (θαλνληζκνί, ρξήζε παζεηηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ ζπζηεκάησλ, πηζηνπνίεζε 

ζπζθεπψλ θαη εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ), ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο (ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

ζπκπαξαγσγήο) θαη ζηηο κεηαθνξέο θπξίσο κε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο 

θαη κε ηελ εηζαγσγή ησλ βηνθαπζίκσλ, [Έθζεζε Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,2008]. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα είλαη ε θπξηφηεξε πεγή ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη 

αληηζηνηρνχλ ζην 79% πεξίπνπ ησλ εθπνκπψλ ηνπ 2005. Οη εθπνκπέο ΑΘ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα 

πεξηιακβάλνπλ 97% CO2 απφ ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη 1.9% CH4 απφ ηελ παξαγσγή, ηελ 

απνζήθεπζε, ηελ δηαλνκή θαη ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ. Σέινο ην ππνμείδην ηνπ αδψηνπ απνηειεί 

ην 3% ησλ εθπνκπψλ ΑΘ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα θαη πξνέξρεηαη θαηά 45% απφ ηελ θαχζε ιηγλίηε γηα 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαηά 30% απφ ηελ θαχζε πγξψλ θαπζίκσλ ζηνλ αγξνηηθφ, 

νηθηαθφ, ηξηηνγελή ηνκέα αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Οη βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο 

αληηζηνηρνχλ ζην 10.7% ησλ εθπνκπψλ, ν αγξνηηθφο ηνκέαο ζην 8.3%, ηα απνξξίκκαηα ζην 2.4% θαη 

ε ρξήζε δηαιπηψλ ζην 0.1%. 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηηο εθπνκπέο CO2 δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ. Έηζη ην 54.8% πξνέξρεηαη απφ 

ηελ ειεθηξνπαξαγσγή, ην 21% απφ ηηο κεηαθνξέο, ην 10.8% απφ ηε βηνκεραλία, ην 13.3% απφ ηα 

θηίξηα θαη ηε γεσξγία. Οη πεξηζζφηεξεο εθπνκπέο απφ ηελ ειεθηξνπαξαγσγή πξνέξρνληαη απφ ηελ 

θαχζε ηνπ ιηγλίηε. Ο ηνκέαο κεηαθνξψλ είλαη επίζεο κηα κεγάιε ζπλερψο απμαλφκελε πεγή CO2. Η 

θαχζε βελδίλεο, πεηξειαίνπ θαη LPG ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο είλαη νη βαζηθέο αηηίεο εθπνκπψλ CO2, ελψ 

κηθξφηεξεο πνζφηεηεο νθείινληαη ζηε ρξήζε πεηξειαίνπ θαη καδνχη γηα ηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο, 

ζηε ρξήζε πεηξειαίνπ ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο ζπγθνηλσλίεο θαη ηέινο ζηελ ρξήζε θεξνδίλεο γηα ηηο 

εγρψξηεο αεξνπνξηθέο ζπγθνηλσλίεο. Οη εθπνκπέο ζηε βηνκεραλία πξνέξρνληαη απφ ηελ θαχζε 
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νξπθηψλ θαπζίκσλ γηα λα θαιπθζεί ε δήηεζε ζεξκφηεηαο θαη αηκνχ. Οη εθπνκπέο απφ βηνκεραληθέο 

δηεξγαζίεο αθνξνχλ ζε κε ελεξγεηαθέο βηνκεραληθέο ρξήζεηο θαη ηδηαίηεξα δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ρεκηθέο δηεξγαζίεο. Οη εθπνκπέο CO2 απφ βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο νθείινληαη 

θπξίσο ζηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ θαη αζβέζηε, [Eurostat, EΤΔ, Έθζεζε Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο,2008]. 

 

Γηάγξακκα 4.2.: πλεηζθνξά ζηηο εθπνκπέο CO2 δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε 

(θαχζε) νξπθηψλ θαπζίκσλ γηα ην 2005, Πεγή: Έθζεζε Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,2008. 

Σέινο ζην παξαθάησ ξαβδνδηάγξακκα παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ γηα ηελ Διιάδα, ΔU-15 θαη ηελ EU-25 φπσο απηέο κεηαβάιινληαη ζηελ πνξεία ησλ εηψλ 

απφ ην 1996 έσο ην 2007 κε έηνο βάζεο ην 1990 φπνπ νη εθπνκπέο ζεσξνχληαη ίζεο κε 100. 

 

Γηάγξακκα 4.3.: Δθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ Διιάδαο, ΔU-15 θαη EU-25 γηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν 1996 έσο 2007, Πεγή: Eurostat. 

Με βάζε ην δηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή εμέιημε ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

ηεο Διιάδαο, ε νπνία θαιείηαη λα πεξηνξίζεη ηελ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ηεο ζην 25% έσο ην 2020 ζε 

ζρέζε κε ην 1991 πνπ απνηειεί έηνο βάζεο.  
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4.10. Πξνβιέςεηο ελεξγεηαθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ Διιάδαο, 
ΔΔ-15 θαη EΔ-25 γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020 

ην ζεκείν απηφ ζα επηρεηξεζεί λα παξνπζηαζζνχλ θάπνηνη βαζηθνί δείθηεο πνπ είλαη δεισηηθνί ηεο 

πνξείαο κίαο ρψξαο σο πξνο ηνλ ελεξγεηαθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ηνκέα θαζψο θαη ε αλακελφκελε 

εμέιημή ησλ ηηκψλ ηνπο σο ην 2020 γηα ηελ Διιάδα, ηελ EU-15  θαη ηελ EU-25, έηζη φπσο απηή 

πξνέθπςε κεηά απφ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ PRIMES γηα ην ζελάξην αλαθνξάο φπνπ εμεηάδεηαη ην 

πιένλ πηζαλφ ζελάξην εμειίμεσλ θαη γηα ην ζελάξην ζηφρσλ ηνπ Kyoto, θαηά ην νπνίν έρνπλ ιεθζεί ηα 

απαηηνχκελα κέηξα ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ πξσηνθφιινπ. 

4.10.1. Πξνβιέςεηο ελεξγεηαθώλ δεηθηώλ Διιάδαο, ΔΔ-15 θαη EΔ-25  

Αξρηθά ζα δνζνχλ ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Η 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ελεξγεηαθή έληαζε ηεο ρψξαο, δειαδή ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ε ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά (απνδνηηθά) ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Η 

ελεξγεηαθή έληαζε νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο πξνο ην 

ΑΔΠ. Υακειφηεξε ελεξγεηαθή έληαζε δειψλεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο γηα θάζε κνλάδα παξαγφκελνπ πξντφληνο, δειαδή ην παξαγφκελν πξντφλ απμάλεηαη 

ηαρχηεξα απφ ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Έρνληαο νξίζεη ηελ έλλνηα, ηεο ελεξγεηαθήο 

έληαζεο είλαη πιένλ δπλαηφλ λα θαηαλνήζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνβιέςεσλ εμέιημεο ηνπ GIP/GDP θαζψο θαη ηνπ GIP/θάηνηθν γηα ηελ Διιάδα φπσο θαη γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 15 θαη ησλ 25 φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ αλάιπζε κε ρξήζε ηνπ κνληέινπ 

PRIMES. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ρσξψλ κπνξνχλ λα νθείινληαη ζε πνιινχο παξάγνληεο: 

• ζην δηαθνξεηηθφ επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

• ζε θιηκαηηθνχο θαη γεσγξαθηθνχο παξάγνληεο 

• ζηε ζπλνιηθή απφδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαηξνπήο θαη δηαλνκήο ελέξγεηαο (δειαδή πξνζθνξάο 
ελέξγεηαο) πνπ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο αλά ελεξγεηαθή κνξθή (π.ρ. κία ρψξα 
κε ππξεληθά εξγνζηάζηα ζε ζρέζε κε κία ρψξα ρσξίο ππξεληθά εξγνζηάζηα) 

• ζηελ θαηαλνκή ησλ βηνκεραληθψλ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ελεξγνβφξσλ θαη 
κε ελεξγνβφξσλ δηαδηθαζηψλ (π.ρ. κία ρψξα κε κεηαιινπξγηθέο βηνκεραλίεο ζε ζρέζε κε κία ρψξα 
ππεξεζηψλ) 

• ζην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ εμνπιηζκψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνλ ηξφπν γεληθά 
ηεο δσήο ηνπο 

[Κάπξνο, 2006] 
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Πίλαθαο 4.8.: Πξφβιεςε εμέιημεο GIP/GDP Διιάδαο, EΔ-15 θαη EΔ-25 γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2000 

έσο 2020 ( toe/MEuro‟00 ). 

Πξόβιεςε εμέιημεο GIP/GDP Διιάδαο, EΔ-15 θαη EΔ-25 γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν  

2000 έσο 2020 ( toe/MEuro’00 ) 

 2000 2010 2020 

Διιάδα 235 204 162 

EE-15 170 145,1 121,5 

EE-25 184,7 156,1 130,6 

 

Πεγή: European Commission Directorate-General for Energy and Transport, 2004. 

 

Απφ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα είλαη εκθαλήο ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή πζηέξεζε 

ηεο Διιάδα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο γηα θάζε κνλάδα παξαγφκελνπ 

πξντφληνο, δειαδή ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απμάλεηαη ηαρχηεξα απφ ηελ αχμεζε ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο. Σν ίδην ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί θαη γηα ηελ ΔU-25 ζε ζχγθξηζε κε ηελ EU-15 αθνχ ε 

πξψηε πεξηιακβάλεη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο νη νπνίεο ππνιείπνληαη σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. 

Σα πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαη ηδηαίηεξα ηεο πεηξειατθήο έληαζεο 

παξακέλνπλ ζεκαληηθά ζηελ Διιάδα, θαζψο ε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο είλαη αθφκε πνιχ πεξηνξηζκέλε ζε ζχγθξηζε κε ηα επξσπατθά δεδνκέλα, ελψ παξάιιεια 

ην πνζνζηφ παξαγσγήο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ παξακέλεη πνιχ ρακειφ. εκαληηθέο επίζεο 

είλαη νη πξνθιήζεηο απφ ηε ζπλερηδφκελε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ηδίσο ησλ 

απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, θαη ηεο δήηεζεο γηα νδηθέο κεηαθνξέο θαη αεξνκεηαθνξέο επηβαηψλ 

θαη εκπνξεπκάησλ. 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί έλαο 2νο ελεξγεηαθφο δείθηεο, απηφο ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο αλά θάηνηθν γηα ηηο ηξεηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ην αληηθείκελν 

εμέηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, δειαδή ηεο Διιάδαο, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 15 θαη ησλ 

25. Πξφθεηηαη γηα ηνλ δείθηε, ν νπνίνο κεηξάεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά θάηνηθν. Οη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ νθείινληαη: 1) ζην δηαθνξεηηθφ επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 2) ζηα δνκηθά θαη 

ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, 3) ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, 4) ζηηο 

ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη 5) ζην επίπεδν εμειεθηξηζκνχ ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

[Κάπξνο, 2006] 
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Πίλαθαο 4.9.: Πξφβιεςε εμέιημεο GIP/θάηνηθν Διιάδαο, EΔ-15 θαη EΔ-25 γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

2000 έσο 2020. 

Πξόβιεςε εμέιημεο GIP/θάηνηθν Διιάδαο, EΔ-15 θαη EΔ-25 γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

 2000 έσο 2020 ( toe/θάηνηθν ) 

 2000 2010 2020 

Διιάδα 2,7 3,4 3,6 

EE-15 3,8 4,1 4,2 

EE-25 3,6 3,9 4,1 

 

Πεγή: European Commission Directorate-General for Energy and Transport, 2004. 

ην παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αλακελφκελε εμέιημε ηνπ εμεηαδφκελνπ κεγέζνπο ζηηο ηξεηο 

πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο. Η πνξεία ηνπ GIP/θάηνηθν αλακέλεηαη απμεηηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε 

πνζνζηηαία ηεο ηάμεο ηνπ 11% θαη 14% γηα ηελ ΔU-15 θαη EU-25 αληίζηνηρα, ελψ γηα ηελ ε Διιάδα ε 

πνζνζηηαία αχμεζε αλακέλεηαη λα πξνζεγγίζεη ην 33% δηαθνξά ε νπνία εξκελεχεηαη απφ ηελ κεγάιε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ πεξηνρψλ κε ηελ Διιάδα λα πζηεξεί ζεκαληηθά σο πξνο ην 

επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηα δνκηθά θαη ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ην επίπεδν εμειεθηξηζκνχ ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

4.10.2. Πξνβιέςεηο πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ γηα ηελ Διιάδα, ηελ ΔΔ-15 θαη EΔ-25  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ε 

νπνία αλακέλεηαη λα έρεη θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ζην κέιινλ ηα νπνία ζε κηθξφηεξν αιιά ήδε 

ζεκαληηθφ βαζκφ εληνπίδνληαη θαη ζην ζήκεξα. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη αλαγθαία θαη ηδηαίηεξα 

αμηφινγε ε παξνπζίαζε ησλ πξνβιέςεσλ ηεο εμέιημεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πνπ 

πνζνηηθνπνηνχλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη ηα 

αθφινπζα κεγέζε :   εθπνκπέο CO2/θάηνηθν θαη  CO2/κνλάδα GDP γηα ηελ Διιάδα, ηελ ΔU-15 θαη EU-

25 γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020.  

Σν κέγεζνο εθπνκπέο CO2/θάηνηθν εμεηαδφκελεο πεξηνρήο είλαη ελδεηθηηθφ ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θαηάζηαζεο κηαο πεξηνρήο, παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζην 

επίπεδν κηαο ρψξαο αιιά θαη ησλ επηκέξνπο θιάδσλ θαζψο επίζεο ζρεηίδεηαη κε ηηο βαζηθέο επηινγέο 

θαπζίκσλ θαη ηερλνινγηψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο, πρ κηα ρψξα κε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε κηα άιιε πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κηα «βξψκηθε» εγρψξηα δηαζέζηκε ελεξγεηαθή κνξθή φπσο ιηγλίηεο ζηελ Διιάδα, 

[Κάπξνο, 2006]. 

 

 



- 49 - 

Πίλαθαο 4.10.: Πξφβιεςε εμέιημεο εθπνκπψλ CO2/θάηνηθν Διιάδαο, EU-15 θαη EU-25, αλά ζελάξην, 

γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2000 έσο 2020, Πεγή: European Commission Directorate-General for Energy 

and Transport, 2004. 

Πξόβιεςε εμέιημεο εθπνκπώλ CO2/θάηνηθν Διιάδαο, EU-15 θαη EU-25, αλά ζελάξην, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2000 έσο 2020 ( t 

CO2/θάηνηθν ) 

 2000 2010 2020 

EU-15, ελάξην Αλαθνξάο 8,2 8,3 8,8 

EU-15, ελάξην ηόρσλ Kyoto 8,2 7,9 7,8 

EU-25, ελάξην Αλαθνξάο 8,1 8,1 8,7 

EU-25, ελάξην ηόρσλ Kyoto 8,1 7,7 7,7 

Διιάδα, ελάξην Αλαθνξάο 8,6 10 10,3 

Διιάδα, ελάξην ηόρσλ Kyoto 8,6 8,7 8,5 

Πεγή: European Commission Directorate-General for Energy and Transport, 2004. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλαο 2νο πεξηβαιινληηθφο δείθηεο ν νπνίνο κεηξάεη ην κέγεζνο ησλ 

εθπνκπψλ CO2 αλά κνλάδα αθαζάξηζηεο εγρψξηαο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο CO2/GDP. Ο δείθηεο 

παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζην επίπεδν κηαο ρψξαο αιιά θαη ησλ 

επηκέξνπο θιάδσλ. Δπηπιένλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ εθπνκπψλ κε ηελ ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε αιιά θαη ηελ κέζνδν παξαγσγήο ελέξγεηαο, [Κάπξνο, 2006]. 

ην πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ην δείθηε  CO2/GDP γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 15 θαη ησλ 25 ηα νπνία πξνέθπςαλ κε ρξήζε ηνπ κνληέινπ PRIMES γηα δχν 

δηαθνξεηηθά ζελάξηα, ην ζελάξην αλαθνξάο θαη απηφ ησλ ζηφρσλ ηνπ Kyoto .    
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Πίλαθαο 4.11.: Πξφβιεςε εμέιημεο εθπνκπψλ CO2/κνλάδα GDP, Διιάδαο, EΔ-15 θαη EΔ-25 αλά 

ζελάξην, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2000 έσο 2020. 

Πξόβιεςε εμέιημεο εθπνκπώλ CO2/κνλάδα GDP, Διιάδαο, EΔ-15 θαη EΔ-25 αλά ζελάξην             

(t CO2/θάηνηθν) 

 2000 2010 2020 

   EΔ-15, ελάξην Αλαθνξάο 364,8 295,1 252,5 

EΔ-15, ελάξην ηόρσλ 

Kyoto 
364,8 280,6 224,6 

  EΔ-25, ελάξην Αλαθνξάο 410 328,6 279,4 

EΔ-25, ελάξην ηόρσλ 

Kyoto 
410 311,5 246,3 

    Διιάδα, ελάξην 

Αλαθνξάο 
736,8 605,6 457,9 

Διιάδα, ελάξην ηόρσλ 

Kyoto 
736,8 523,4 377,6 

 

Πεγή: European Commission Directorate-General for Energy and Transport, 2004. 

Απφ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα είλαη πξνθαλέο φηη ε πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε σο πξνο ηηο εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα επίπεδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ησλ 15 θαη ησλ 25 είλαη πεξηζζφηεξν επηβαξπκέλε, γεγνλφο πνπ εξκελεχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ρξήζε ηνπ ιηγλίηε σο βαζηθή ελεξγεηαθή πεγή. Η εμειηθηηθή πνξεία ηνπ δείθηε CO2/GDP παξνπζηάδεη 

πησηηθή ηάζε, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ πεξηβαιινληηθά θηιηθφηεξσλ 

νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά 

ηελ Διιάδα παξνπζηάδεηαη κείσζε ηνπ  CO2/GDP θαηά 38% θαη 49% γηα ην ζελάξην αλαθνξάο θαη 

απηφ ησλ ζηφρσλ ηνπ  Kyoto απφ ην 2000 έσο ην 2020. Γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 15 νη 

αληίζηνηρεο πνζνζηηαίεο κεηψζεηο είλαη 31% θαη 38%, ελψ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 25 είλαη 

32% θαη 40%. Η δηαθνξνπνίεζε πνπ εληνπίδεηαη ζηηο πνζνζηηαίεο κεηψζεηο αλά ζελάξην νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη θαηά ην ζελάξην ησλ ζηφρσλ ην Kyoto ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα θαη πνιηηηθέο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ. 
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o ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ 
ΔΝΑΡΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 2010-2020 ΔΛΛΑΓΑ, EU-15 
ΚΑΙ EU-25 
 

5.1. Παξνπζίαζε ελαιιαθηηθώλ ελεξγεηαθώλ ζελαξίσλ ηεο 
ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Διιάδα 2010 έσο 2020 

Η Διιάδα απνηειεί κηα ρψξα ηεο νπνίαο ην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο βαζίδεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηε εγρψξηα θαη ηδηαηηέξσο ξππνγφλν πεγή ελέξγεηαο, ην ιηγλίηε. Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ έληνλνπ 

λεζησηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο Διιάδαο, ηα πεηξειατθά πξντφληα απνηεινχλ ηε βαζηθή πεγή παξαγσγήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ην κε δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα. Έρνληαο ππφςε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ηφζν ηνπ αηνιηθνχ 

δπλακηθνχ, φζν θαη ηεο έληνλεο ειηνθάλεηαο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα, ζα επηρεηξεζεί λα 

παξνπζηαζζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα δηάξζξσζεο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020 έηζη φπσο απηά δεκνζηεχηεθαλ απφ ην πκβνχιην Δζληθήο 

Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο. 

Σα ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα πξνέξρνληαη απφ ηελ έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε ηίηιν: „Αλάιπζε 

ηνπ ειιεληθνχ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 2008-2020 ελ φςεη ησλ λέσλ ζηφρσλ εζληθήο 

θαη επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ πεξηνξηζκφο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα, ηελ δηείζδπζε ησλ Α.Π.Δ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, 2008‟. Σα ηέζζεξα 

ελαιιαθηηθά ζελάξηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα παξνπζηαζζνχλ αλαιπηηθά, έρνπλ πξνθχςεη κε 

ρξήζε ηνπ κνληέινπ Μarkal ελψ παξάιιεια ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο έρεη 

κειεηεζεί επί πιένλ κε ην κνληέιν WASP.  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεζζάξσλ 

δηαθνξεηηθψλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Διιάδνο γηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν 2010-2020. Δηδηθφηεξα αλαιχνληαη δχν ζελάξηα επηηπρνχο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο λέαο 

Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο θαη έλα ζελάξην αλαθνξάο. 

Σα ελάξηα 1 θαη 2 απνηεινχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πινπνίεζεο ησλ Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ ηφρσλ 

Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο κέζσ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Δηδηθφηεξα ζηα 

ζελάξηα απηά παξνπζηάδνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη γηα λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

φπνπ νη δχν βαζηθέο παξάκεηξνη είλαη ην κείγκα ησλ θαπζίκσλ ειεθηξνπαξαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ε αζθάιεηα εθνδηαζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεθηξνπαξαγσγή θαη ην κείγκα ηερλνινγηψλ Α.Π.Δ 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο λέαο Οδεγίαο ησλ Α.Π.Δ. 

ην ελάξην 1 επηιέγεηαη ην πξφγξακκα απνζχξζεσλ-εληάμεσλ ιηγληηηθψλ ζηαζκψλ ηεο ΓΔΗ πνπ ζηελ 

νπζία απνηειεί νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ Δζληθνχ θαπζίκνπ. Χο ζπκπιεξσκαηηθφ θαχζηκν γηα ζηαζκνχο 

βάζεο ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη ν ιηζάλζξαθαο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ ιηγλίηε. 

ην ελάξην 2 ζεσξείηαη εγθαηάζηαζε ιηγληηηθψλ κνλάδσλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο ΓΔΗ αιιά 

εμεηάδεηαη ε ελαιιαθηηθή κε-ρξήζεο ιηζάλζξαθα ζαλ ζπκπιεξσκαηηθφ θαχζηκν κε ζπλέπεηα λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελ κέξεη γηα θνξηίν βάζεο νη ζηαζκνί ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε θπζηθφ αέξην. 
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Σν ελάξην Αλαθνξάο πεξηέρεη εμειίμεηο πνπ πεξηέρνπλ ηηο ήδε δξνκνινγεκέλεο Δζληθέο Πνιηηηθέο γηα 

ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. Έηζη ην ελάξην Αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέηξν ζχγθξηζεο φπνπ 

αμηνινγνχληαη νη ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζηα ελάξηα 1 θαη 2. 

Βαζηθέο ππνζέζεηο ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο είλαη φηη : 

 Ο ξπζκφο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή ρξήζε εμειίζζεηαη κε βάζε ηηο ήδε δξνκνινγεκέλεο 

πνιηηηθέο 

 Η εμέιημε ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ζα είλαη 79336 GWh 

ην 2020 θαη ζχκθσλα κε ην ελάξην Αλαθνξάο  

 Η δηείζδπζε ησλ Α.Π.Δ κέρξη ην 2020 εμειίζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο κέρξη ηψξα δξνκνινγεκέλεο 

πνιηηηθέο. 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ππνγξακκηζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ απφ ηα κέηξα πνιηηηθήο ηα νπνία ζα εθαξκνζηνχλ ζηνλ ηνκέα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο : 

 Σελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ησλ Α.Π.Δ φπνπ ζα πξέπεη νη Α.Π.Δ λα απνηεινχλ ην 18 % ηεο 

θαηαλάισζεο ηειηθήο ελέξγεηαο. Δθηφο απφ ην κείγκα ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ ν ζηφρνο ηνπ 18 

% επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηείζδπζεο ησλ βηνθαπζίκσλ ζηηο κεηαθνξέο θαηά 10 % γηα ην 2020, 

θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ απμεκέλε ρξήζε ζεξκηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ ρξήζε αληιηψλ 

ζεξκφηεηαο. 

 Σελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2006/32/ΔΚ ε 

νπνία αθνξά ηνπο ηνκείο εθηφο εκπνξίαο εθπνκπψλ. Οη ηνκείο απηνί ζα πξέπεη ζπλνιηθά λα κεηψζνπλ 

ηηο εθπνκπέο ηνπο θαηά 4 % ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2005. 

Σα ελαιιαθηηθά ζελάξηα πινπνίεζεο ηεο λέαο Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο 

απφ ηελ Διιάδα, φπσο αλαθέξζεθε παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

Δζληθψλ ζηφρσλ κε θχξηεο παξακέηξνπο ην κείγκα ησλ θαπζίκσλ ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ην κείγκα 

ηερλνινγηψλ Α.Π.Δ. Σα ζελάξηα απηά εκπεξηέρνπλ φια ηηο εμήο παξαδνρέο-πεξηνξηζκνχο : 

 Σν θφζηνο θηήζεο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ζηηο 

άιιεο εγθαηαζηάζεηο εκπνξίαο εθπνκπψλ ζα είλαη 40 €/tn CO2 κεηά ην 2013. 

 Οη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζχζηεκα 

εκπνξίαο εθπνκπψλ ζα έρνπλ κεησζεί ην 2020 θαηά -4 % ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2005. 

 Η εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζα εμειηρζεί ζχκθσλα κε ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο Δλεξγεηαθήο 

Απνδνηηθφηεηαο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ Οδεγία 2006/32/ΔΚ. Σν Δζληθφ ΓΔΑ πξνβιέπεη 9 % 

εμνηθνλφκεζε κέρξη ην 2016 σο πξνο ηνλ κέζν φξν ησλ εηψλ 2001-2005. Γηα ην 2020 έρεη γίλεη 

πξνεθβνιή ηνπ ζηφρνπ. 

 Η εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην επίπεδν ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζα εμειηρζεί ζχκθσλα κε 

ηνλ Δπξσπατθφ ζηφρν ηνπ 20 % σο πξνο ηα επίπεδα ηνπ 2005. 

 ην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ζα ηζρχζεη ην ελάξην Δμνηθνλφκεζεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο φπνπ 

πξνβιέπεηαη δήηεζε 72116 GWh γηα ην 2020. 
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 ζνλ αθνξά ζηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο, ζα ηζρχζνπλ νη 

αλακελφκελεο εμειίμεηο ζηα γεηηνληθά ζπζηήκαηα ειεθηξνπαξαγσγήο. 

 Η δηείζδπζε ησλ Α.Π.Δ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ζα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 18 %. 

 Η δηείζδπζε ησλ Α.Π.Δ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ζα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 30 %. 

 Θα πινπνηεζεί ην πξφγξακκα απνζχξζεσλ ηεο ΓΔΗ. Δπίζεο ζεσξείηαη φηη ζα εληαρζνχλ νη 

ιηγληηηθέο κνλάδεο πνπ πξνγξακκαηίδεη ε ΓΔΗ, θαζψο θαη νη κνλάδεο ηεο ΓΔΗ πνπ πξνγξακκαηίδνληαη 

ζην λεζησηηθφ ζχζηεκα. 

 Οη δηεζλείο εμειίμεηο ζα αθνινπζήζνπλ πςειέο ηηκέο πεηξειαίνπ 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεηζδχζνπλ νη ηερλνινγίεο Α.Π.Δ ζχκθσλα κε ηα ζελάξηα πνπ αμηνινγήζεθαλ ζα 

απαηηεζνχλ έξγα ππνδνκήο πνπ αθνξνχλ : 

1. ηελ θαηαζθεπή κεγάινπ αξηζκνχ ππνζηαζκψλ 150/20 kV πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνχλ ηα Αηνιηθά 

πάξθα 

2. ηελ πινπνίεζε έξγσλ δηαζχλδεζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο κε λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα 

φπσο νη Κπθιάδεο θαη ελδερνκέλσο ε λήζνο Μήινο ζε επφκελν ζηάδην. 

3. ηελ θαηαζθεπή αληιεηηθψλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ, έλα ελδερφκελν πνπ αλ θαη εκπεξηέρεη 

γλσζηέο δπζθνιίεο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί γηα λα απνξξνθεζεί ε απνξξηπηφκελε αηνιηθή ελέξγεηα, 

πνπ γηα ην 2020 είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 2000 GWh. 

 

[Έθζεζε Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 2008 ] 

Αθνινπζεί ε παξάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εληάμεσλ θαη απνζχξζεσλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο, έηζη φπσο απηφ έρεη αλαθνηλσζεί απφ ηελ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ, ην 

νπνίν ιακβάλεηαη ππφςε ζηε δηακφξθσζε ησλ ζελαξίσλ ειεθηξνπαξαγσγήο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην πξφγξακκα απνζχξζεσλ θαη εληάμεσλ 

ιηγληηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020 : 
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Πίλαθαο 5.1.: Πξφγξακκα απνζχξζεσλ θαη εληάμεσλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

2010 έσο 2020. 

Μνλάδα 
Καζ. Ιζρύο (MW) 

Απόζπξζε 

ΑΗ - ΛΙΠΣΟΛ 
38 

Γεθ-10 

Πηνιεκαΐδα 1 
64 

Πηνιεκαΐδα 2 
116 

Μεγαιφπνιε 1 
113 

Μεγαιφπνιε 2 
113 

Πηνιεκαΐδα 4 
274 

Γεθ-11 

Πηνιεκαΐδα 3 
116 

Γεθ-12 

Μεγαιφπνιε 3 
270 

Γεθ-17 

Καξδηά 1 
275 

Γεθ-17 

Καξδηά 2 
275 

Γεθ-17 

Μνλάδα Καζ. Ιζρύο (MW) Έληαμε  

Μειίηε 2 405 4/2013 

Κνδάλε - Πηνιεκαΐδα 435 10/2013 

 

 Πεγή: ΓΔΗ 

 

5.2. Πξόβιεςε δηάξζξσζεο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ζελάξην 
γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020. 

Έπεηηα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ δηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ παξαδνρψλ, ζα παξνπζηαζηνχλ νη αλαιπηηθέο αξηζκεηηθέο 

πξνβιέςεηο ηεο θαζαξήο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ηεο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν θαη αλά 

ζελάξην. Οη ηερλνινγηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ηνπ ειιεληθνχ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη νη 

αθφινπζεο : 1) ιηγληηηθέο παιηάο ηερλνινγίαο, 2) ιηγληηηθέο λέαο ηερλνινγίαο, 3) ιηζαλζξαθηθέο, 4) 

πεηξειατθέο, 5) θπζηθνχ αεξίνπ, 6) πδξνειεθηξηθέο, 7) αηνιηθά θαη 8) άιιεο Α.Π.Δ. 

Χο άιιεο Α.Π.Δ. ζεσξείηαη φηη ε ζπλνιηθή παξαγσγή πξνέξρεηαη θαηά ην ήκηζπ απφ θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα θαη απφ κηθξέο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο ηάμεο ηζρχνο έσο 10 ΜW.   

ην ζεκείν απηφ, γηα λα δνζεί κηα μεθάζαξε εηθφλα ηεο πνξείαο ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ζελάξην γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020, παξαηίζεηαη έλα ζπγθξηηηθφ 

ξαβδνδηάγξακκα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ :  
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Γηάγξακκα 5.1.: πλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Διιάδαο, ζχγθξηζε πξνβιέςεσλ 

ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ, ρξνληθή πεξίνδνο 2010 έσο 2020. 

Απφ ην δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη ελψ αξρηθά γηα ην 2010 νη δηαθπκάλζεηο ησλ αξηζκεηηθψλ 

πξνβιέςεσλ ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη κηθξήο θιίκαθαο. Tν 2020, πνπ απνηειεί 

έηνο ζηφρν, ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο θαη ησλ ππνινίπσλ 

δχν ζελαξίσλ, ζηα νπνία πηνζεηνχληαη πνιηηηθέο θαη κέηξα κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη 

ηελ ζηξνθή πξνο ηηο πεξηβαιινληηθά θηιηθφηεξεο ηερλνινγίεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ην 2020 ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο ε ζπλνιηθή θαζαξή ειεθηξνπαξαγσγή είλαη ηεο ηάμεο ησλ 

87.9 TWh, ελψ γηα ηα ζελάξηα 1 θαη 2  είλαη 81,9 θαη 82,5 αληηζηνίρσο. ην παξάξηεκα παξαηίζεηαη 

πίλαθαο κε ηα αλαιπηηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηεο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ζελάξην γηα ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020, Πίλαθαο 1.: Καζαξή Παξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ Διιάδαο (ΣWh) αλά 

ελεξγεηαθφ ζελάξην γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020. 

Έρνληαο παξνπζηάζεη ηα ζπλνιηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ, θξίλεηαη 

ζθφπηκε ε αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ.  

5.2.1. Πξόβιεςε δηάξζξσζεο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο, ελάξην Αλαθνξάο  

Σν ζελάξην αλαθνξάο απνηειεί ηελ πηζαλή εμέιημε ησλ εμεηαδφκελσλ κεγεζψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη δελ ζα ιεθζνχλ ηδηαίηεξα κέηξα γηα ηελ πινπνίεζεο ηεο λέαο Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο 

Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο απφ ηελ Διιάδα, θαζψο επίζεο απνηειεί κέηξν ζχγθξηζεο ησλ ππφινηπσλ 

ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ.   

Η δηάξζξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

δίλεηαη κέζσ ηνπ ξαβδνδηαγξάκκαηνο ψζηε λα ιεθζεί κία πξψηε εηθφλα ησλ αλακελφκελσλ εμειίμεσλ 

πξηλ ηελ αλαιπηηθή ηνπο παξνπζίαζε.   
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Γηάγξακκα 5.2.: Γηάξζξσζε ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο 2010-2020, ελάξην Αλαθνξάο. 

Αξρηθά γηα ην 2010, ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο πξνβιέπεηαη ζπλνιηθή θαζαξή 

ειεθηξνπαξαγσγή ίζε κε 65 TWh νη νπνίεο θαηαλέκνληαη θαηά 50% ζε ιηγληηηθέο κνλάδεο παιηάο 

ηερλνινγίαο εθκεηαιιεχνληαο ηα εγρψξηα απνζέκαηα ιηγλίηε, 27% ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη νη 

πεηξειατθέο κνλάδεο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ην κε δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα. 

Γηα ην 2010 δελ πξνβιέπεηαη ιεηηνπξγία ιηγληηηθψλ θαη ιηζαλζξαθηθψλ κνλάδσλ λέαο ηερλνινγίαο 

αθνχ δελ ζα έρνπλ εληαρζεί ζην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Σν 2020 αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά 35% ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 2010, ιακβάλνληαο ηηκή ίζε κε 87,9 TWh. Η ζπλνιηθή πξνβιεπφκελε θαζαξή 

ειεθηξνπαξαγσγή θαηαλέκεηαη θαηά 21% θαη 6% ζε ιηγληηηθέο κνλάδεο παιηάο θαη λέαο ηερλνινγίαο 

αληίζηνηρα, 28% ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ελψ πξνβιέπεηαη θαη ζπκκεηνρή κε 19% ιηζαλζξαθηθψλ 

κνλάδσλ. Οη Α.Π.Δ., θπξίσο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο θαη αηνιηθά,  εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά απμεκέλε 

ζπκκεηνρή ζηε ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή ζε ζχγθξηζε κε ην 2010. Σν 2020 παξαηεξείηαη 

ζηαζεξφηεηα σο πξνο ηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο κε 

κνλαδηθή εμαίξεζε ην πνζνζηφ ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ παιηάο ηερλνινγίαο, νη νπνίεο απνζχξνληαη 

θαη ππνθαζίζηαληαη απφ αληίζηνηρεο λέαο ηερλνινγίαο. ην παξάξηεκα ππάξρεη αλαιπηηθφο πίλαθαο 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο 

ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο, βιέπε παξάξηεκα, Πίλαθαο 2.: 

Πνζνζηηαία δηάξζξσζε θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 2010 έσο 2020, ελάξην Αλαθνξάο. 

5.2.2. Πξόβιεςε δηάξζξσζεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Διιάδαο, ελάξην 1  

ην ελάξην 1, πηνζεηείηαη ην πξφγξακκα απνζχξζεσλ-εληάμεσλ ιηγληηηθψλ ζηαζκψλ ηεο ΓΔΗ πνπ 

ζηελ νπζία απνηειεί νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ Δζληθνχ θαπζίκνπ. Χο ζπκπιεξσκαηηθφ θαχζηκν γηα 

ζηαζκνχο βάζεο ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη ν ιηζάλζξαθαο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ 

ιηγλίηε. Ο ζηφρνο γηα ηηο Α.Π.Δ., φζνλ αθνξά ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, επηηπγράλεηαη κε ηνλ 

ζπλδπαζκφ ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ θαη ελφο κείγκαηνο ηερλνινγηψλ, φπνπ ηα Αηνιηθά πάξθα 

ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα είλαη 5500 MW θαη 800 MW ζην λεζησηηθφ ζχζηεκα, ηα κηθξά 

πδξνειεθηξηθά είλαη 200 MW, ηα Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα είλαη 600 MW ζην δηαζπλδεδεκέλν 
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ζχζηεκα θαη 200 MW ζην λεζησηηθφ θαη πξνβιέπνληαη επίζεο 200 MW βηναεξίνπ θαη 200 MW 

ζπκπαξαγσγήο απφ βηνκάδα ζηελ βηνκεραλία. Θεσξψληαο φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηεο 

Μήινπ κε ηηο Κπθιάδεο ζεσξνχληαη εθκεηαιιεχζηκα 120 MW γεσζεξκίαο πςειήο ελζαιπίαο απφ ηελ 

Μήιν. 

Η δηάξζξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

δίλεηαη κέζσ ηνπ ξαβδνδηαγξάκκαηνο ψζηε λα ιεθζεί κία πξψηε εηθφλα ησλ αλακελφκελσλ εμειίμεσλ 

πξηλ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηνπο.  

 

Γηάγξακκα 5.3.: Γηάξζξσζε ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο 2010-2020, ελάξην 1. 

Αξρηθά ην 2010, ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο πξνβιέπεηαη ζπλνιηθή θαζαξή ειεθηξνπαξαγσγή 

ίζε κε 66 TWh νη νπνίεο θαηαλέκνληαη θαηά 49% ζε ιηγληηηθέο κνλάδεο παιηάο ηερλνινγίαο 

εθκεηαιιεχνληαο ηα εγρψξηα απνζέκαηα ιηγλίηε, 25% ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ κε 

ρακειφηεξα πνζνζηά εκθαλίδνληαη νη πεηξειατθέο κνλάδεο θαη νη Α.Π.Δ.. Γηα ην 2010 δελ πξνβιέπεηαη 

ε ιεηηνπξγία ιηγληηηθψλ θαη ιηζαλζξαθηθψλ κνλάδσλ λέαο ηερλνινγίαο αθνχ δελ ζα έρνπλ εληαρζεί 

ζην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Σν 2020 αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά 26% ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 2010, ιακβάλνληαο αλακελφκελε ηηκή ίζε κε 82,9 TWh. Η ζπλνιηθή 

πξνβιεπφκελε θαζαξή ειεθηξνπαξαγσγή εκθαλίδεηαη ηζνζθειηζκέλε κε 27% απφ ιηγληηηθέο κνλάδεο 

παιηάο θαη λέαο ηερλνινγίαο, 22% απφ κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ, 15% απφ ιηζαλζξαθηθέο κνλάδεο, θαη 

18% απφ αηνιηθά. Σν 2020 παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ησλ παιηψλ ιηγληηηθψλ 

κνλάδσλ νη νπνίεο απφ 32 TWh ην 2010 κεηψλνληαη ζε 17 TWh. Η παξαηεξνχκελε κείσζε ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηζνζθειίδεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία λέσλ ιηζαλζξαθηθψλ κνλάδσλ. ην παξάξηεκα, 

παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε ηελ  πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ 

ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ην ζελάξην 1 γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020, Πίλαθαο 

3.: Πνζνζηηαία δηάξζξσζε θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν γηα ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020, ελάξην 1. 

5.2.3. Πξόβιεςε δηάξζξσζεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Διιάδαο, ελάξην 2  

ην ελάξην 2 ζεσξείηαη εγθαηάζηαζε ιηγληηηθψλ κνλάδσλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο Γ.Δ.Η. 

αιιά εμεηάδεηαη ε ελαιιαθηηθή κε-ρξήζεο ιηζάλζξαθα ζαλ ζπκπιεξσκαηηθφ θαχζηκν κε ζπλέπεηα λα 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2020

Π
α

ξ
α

γ
ώ

κ
ε
λ
ε

 ε
ι
ε
θ

η
ξ

ηθ
ή

 
ε
λ
έ
ξ

γ
ε
ηα

 α
λ
ά

 η
ε
ρ
λ
ν

ι
ν

γ
ηθ

ή
 

κ
έ
ζ

ν
δ

ν
 (

T
W

h
) 

Γηάξζξσζε ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο  
2010-2020, ελάξην 1 

Άιιεο ΑΠΔ  

Αηνιηθά  

Τ/Η 

Φ. Αέξην 

Πεηξειαηθά Πξνηόληα 

Ληζάλζξαθαο 

Ληγλίηεο λέα 

Ληγλίηεο παιία 



- 58 - 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελ κέξεη γηα θνξηίν βάζεο νη ζηαζκνί ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε θπζηθφ αέξην. Έηζη 

κέρξη ην 2020 ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνβιέπνληαη 4 GW ιηγληηηθψλ 

ζηαζκψλ θαη 5.4 GW ζηαζκψλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε θπζηθφ αέξην πνπ πιεζηάδνπλ ηα φξηα ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο απφ θπζηθφ αέξην ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα (5.8 GW πεξίπνπ). Σν κείγκα ησλ 

ηερλνινγηψλ Α.Π.Δ ζηνλ ηνκέα ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη ην ίδην κε ην ελάξην 1 

Η δηάξζξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

δίλεηαη κέζσ ηνπ ξαβδνδηαγξάκκαηνο ψζηε λα ιεθζεί κία πξψηε εηθφλα ησλ αλακελφκελσλ εμειίμεσλ 

πξηλ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηνπο.  

 

Γηάγξακκα 5.4.: Γηάξζξσζε ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 2010 έσο 2020, ελάξην 2. 

Αξρηθά ην 2010, ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο πξνβιέπεηαη ζπλνιηθή θαζαξή ειεθηξνπαξαγσγή 

ίζε κε 65,7 TWh νη νπνίεο θαηαλέκνληαη θαηά 49% ζε ιηγληηηθέο κνλάδεο παιηάο ηερλνινγίαο, 25% ζε 

κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ νη ππφινηπεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη ειεθηξνπαξαγσγήο εκθαλίδνληαη κε 

κηθξφηεξα πνζνζηά. Γηα ην 2010 δελ πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ιηγληηηθψλ κνλάδσλ λέαο ηερλνινγίαο 

αθνχ δελ ζα έρνπλ εληαρζεί ζην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Σν 2020 αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά 26% ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 2010, ιακβάλνληαο αλακελφκελε ηηκή ίζε κε 82,5 TWh. Η ζπλνιηθή 

πξνβιεπφκελε θαζαξή ειεθηξνπαξαγσγή θαηαλέκεηαη θαηά 29% ζε ιηγληηηθέο κνλάδεο παιηάο θαη 

λέαο ηερλνινγίαο, 34% ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη 18% ζε αηνιηθά. Σν 2020 παξαηεξείηαη κείσζε 

ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ησλ παιηψλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ ζε ζχγθξηζε κε ην 2010 ε νπνία ηζνζθειίδεηαη 

απφ ηελ ειεθηξνπαξαγσγή ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηηο λέεο ιηγληηηθέο κνλάδεο. ην 

παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε ηα πνζνζηά ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, 

Πίλαθαο 4.: Πνζνζηηαία δηάξζξσζε θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020, ελάξην 2. 
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2010-2020, ελάξην 2 

Άιιεο ΑΠΔ  

Αηνιηθά  
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Ληζάλζξαθαο 

Ληγλίηεο λέα 
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5.2.4. ύγθξηζε ελαιιαθηηθώλ ελεξγεηαθώλ ζελαξίσλ Διιάδαο κε ην ζελάξην αλαθνξάο   

Έπεηηα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο, ζα επηρεηξεζεί ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο πξνηεηλφκελεο δηάξζξσζεο ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ γηα ην 2020 κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαθάησ 

ζπγθξηηηθνχ ξαβδνδηαγξάκκαηνο ηεο δηάξζξσζεο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ 2020. 

 

Γηάγξακκα 5.5.: πγθξηηηθφ δηάγξακκα δηάξζξσζεο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ζελάξην γηα ην έηνο 

2020. 

ην ελάξην 1, ε νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ ιηγλίηε κε ζπκπιήξσκα ιηζάλζξαθα γηα ηνπο ζηαζκνχο βάζεο 

ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ζεσξείηαη φηη απνηειεί κία ηερληθά θαιή επηινγή ιφγσ ηεο ζρεηηθήο 

αβεβαηφηεηαο πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη ζρεηηθή 

κείσζε ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή απφ ιηγληηηθέο κνλάδεο ζε ζχγθξηζε κε ην ζελάξην αλαθνξάο θαηά 

7% θαη 12% γηα ηηο ιηγληηηθέο κνλάδεο παιηάο θαη λέαο ηερλνινγίαο αληίζηνηρα. Οη ιηζαλζξαθηθέο 

κνλάδεο παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαηά 25% κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ζελαξίνπ 

αλαθνξάο γηα ην 2020, ελψ νη πεηξειατθέο κνλάδεο εκθαλίδνπλ αληίζηνηρε κείσζε 6%. Η 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ παξνπζηάδεη κείσζε 29% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

κέγεζνο ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο. Οη παξαπάλσ παξαηεξνχκελεο κεηψζεηο ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή 

απφ ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο-θαχζηκα ηζνζηαζκίδεηαη θαηά έλα πνζνζηφ απφ ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο θαηά 6,7% πνπ ζα επηηεπρζεί κεηά απφ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ θαη 

2νλ απφ ηελ αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηα αηνιηθά πάξθα θαηά 53%, ζηα πδξνειεθηξηθά θαηά 9% θαη 

απφ ηνλ ππεξδηπιαζηαζκφ ησλ ππνινίπσλ Α.Π.Δ.. 

Σν ελάξην 2 απνηειεί ελαιιαθηηθή πνιηηηθή ηνπ ελαξίνπ 1 θαηά ην νπνίν δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ιηζαλζξαθηθέο κνλάδεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Η ζπλνιηθή θαζαξή 

ειεθηξνπαξαγσγή πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζελάξην 2 είλαη θαηά 6,7% κηθξφηεξε απφ απηήλ ηνπ 

ζελαξίνπ αλαθνξάο. Σν θελφ ινηπφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κε ρξήζε ιηζάλζξαθα ζην ζχζηεκα 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Διιάδαο θαιχπηεηαη απφ αχμεζε 14% ηεο ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή θαη θαηά 53% ησλ αηνιηθψλ. Δπηπιένλ παξαηεξείηαη φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ιηγλίηε ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξακέλεη ζε ζηαζεξά επίπεδα κε ην ζελάξην αλαθνξάο 
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Πεηξειαηθά Πξνηόληα 
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Ληγλίηεο λέα 
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παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 2%. Σα πδξνειεθηξηθά νκνίσο κε ην ζελάξην 1 πξνβιέπεηαη λα 

απμήζνπλ ηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηνπο θαηά 9% ζε ζρέζε κε ην ζελάξην αλαθνξάο.  

 

5.3. Πξόβιεςε δηάξζξσζεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο EU-15 θαη ηεο ΔU-
25 αλά ζελάξην γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010-2020 

ην ζεκείν απηφ ζα επηρεηξεζεί λα παξνπζηαζζνχλ ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ην ζχζηεκα 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 15 θαη ησλ 25. Πην ζπγθξηκέλα, ζα παξνπζηαζζνχλ 

νη πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 

ην 2020 ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο θαη ην ζελάξην ησλ ζηφρσλ ηνπ Kyoto.   

Σα ζελάξηα πξνέθπςαλ έπεηηα απφ ρξήζε ηνπ κνληέινπ PRIMES, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

ψζηε λα πξνθχςεη ην ζελάξην αλαθνξάο ζεσξήζεθε φηη δελ ζα ππάξμεη θακία αμηφινγε κεηαβνιή ζηε 

γεληθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ επξσπατθή θνηλφηεηα, ελψ γηα ην ζελάξην ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Kyoto πηνζεηνχληαη πνιηηηθέο ψζηε λα ηεξεζνχλ νη δεζκεχζεηο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Kyoto. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζελαξίσλ δεκνζηεχηεθαλ ζε αλαθνξά ηεο γεληθήο επηηξνπήο 

ελάξγεηαο θαη κεηαθνξψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηα κεγέζε ηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

πξνέθπςαλ έπεηηα απφ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ θαη έπεηηα απφ ηελ απνδνρή ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαδνρψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παξαδνρέο αθνξνχλ ηνπο ζπληειεζηέο απφδνζεο ησλ δηαθφξσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο θαη επίζεο θαη ηηο ψξεο κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Πίλαθαο 5.2.: Δλεξγεηαθνί ζπληειεζηέο απφδνζεο .  

πληειεζηέο 

απφδνζεο 

 

EΔ-15 EΔ-25 

ελάξην Αλαθνξάο 
ελάξην ηφρσλ 

Kyoto 
ελάξην Αλαθνξάο 

ελάξην ηφρσλ 

Kyoto 

ζηεξεά θαχζηκα 0,33 0,32 0,33 0,3 

πεηξειατθά πξντφληα 0,34 0,34 0,34 0,34 

βηνκάδα 0,16 0,16 0,16 0,16 

 

Πίλαθαο 5.3.: Δηήζηα ιεηηνπξγία αλά ηερλνινγηθή κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο (ψξεο / έηνο). 

Δηήζηα ιεηηνπξγία 

(ψξεο / έηνο) 

EU-15 EU-25 

ελάξην Αλαθνξάο 
ελάξην 

 ηφρσλ Kyoto 

ελάξην Αλαθνξάο 
ελάξην ηφρσλ 

 Kyoto 

πδξνειεθηξηθά 3400 3400 3400 3400 

αηνιηθά 2100 2100 2100 2100 

θσηνβνιηατθά 2100 2100 2100 2100 

θπζηθφ αέξην 7500 6500 7500 6500 

θπζηθφ αέξην, κ.κ 7500 7000 7500 7000 
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Οη δηαθνξεηηθέο ηηκέο κεηαμχ ησλ δχν ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ δηθαηνινγείηαη ιφγσ ηεο 

νξζνινγηθφηεξεο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο.  

ηε ζπλέρεηα, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε παξνπζίαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ δηάξζξσζεο ηνπ 

επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ παξαδνρψλ, ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί δίλνληαη νη αλαιπηηθέο αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο ηεο θαζαξήο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ γηα 

Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 15 θαη ησλ 25 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν θαη αλά ζελάξην. Οη ηερλνινγηθέο 

κνλάδεο παξαγσγήο ηνπ επξσπατθνχ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη νη αθφινπζεο : 1) ιηγληηηθέο, 2) 

ιηζαλζξαθηθέο, 3)ππξεληθέο , 4) πεηξειατθέο, 5) θπζηθνχ αεξίνπ πνπ δηαθξίλνληαη ζε ζπλδπαζκέλνπ 

θχθινπ θαη  θπζηθνχ αεξίνπ κηθξνχ κεγέζνπο, 6) πδξνειεθηξηθέο, 7) βηνκάδαο-βηναεξίνπ, 8) αηνιηθά 

θαη 9) θσηνβνιηατθά. 

ην ζεκείν απηφ, γηα λα δνζεί κηα μεθάζαξε εηθφλα ηεο πνξείαο ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ζελάξην γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020, παξαηίζεηαη έλα ζπγθξηηηθφ 

ξαβδνδηάγξακκα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ ηφζν γηα ηελ ΔΔ-15 φζν θαη γηα ηελ ΔΔ-25 :  

 

Γηάγξακκα 5.6.: πλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ΔΔ-25 θαη EΔ-15, ζχγθξηζε πξνβιέςεσλ 

ζελαξίσλ. 

Απφ ην δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη ηφζν γηα ηελ ΔΔ-15 φζν θαη γηα ηελ ΔΔ-25, ελψ αξρηθά γηα ην έηνο 

2010 νη δηαθπκάλζεηο ησλ αξηζκεηηθψλ πξνβιέςεσλ ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά 

ζελάξην είλαη κηθξήο θιίκαθαο, ην 2020, έηνο ζηφρν, ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ 

ζελαξίνπ αλαθνξάο θαη απηνχ ησλ ζηφρσλ ηνπ Kyoto. ηo ζελάξην ησλ ζηφρσλ ηνπ Kyoto  

πηνζεηνχληαη πνιηηηθέο θαη κέηξα κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ ζηξνθή πξνο ηηο 

πεξηβαιινληηθά θηιηθφηεξεο ηερλνινγίεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ΔΔ-15 

αλακέλεηαη λα παξαηεξεζεί, 31,9% αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ην 2010 έσο ην 

2020 ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο θαη 27,6% ζχκθσλα κε ην ζελάξην Kyoto. Οκνίσο γηα ηελ 

ΔΔ-25  αλακέλεηαη λα παξαηεξεζεί, 35% αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ην 2010 έσο 

ην 2020 ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο θαη 31,1% ζχκθσλα κε ην ζελάξην Kyoto. Η γεληθή εηθφλα 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξφβιεςε ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε είλαη ε γεληθή ηάζε γηα αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο πνπ απνηειεί γεληθφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επξσπατθήο ηάζεο γηα βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ.  
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 πλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ΔΔ-25 θαη  
EΔ-15, ζύγθξηζε πξνβιέςεσλ ζελαξίσλ  

EU-25, ελάξην Αλαθνξάο 

 EU -25,ελάξην ηόρσλ Kyoto 

EU-15, ελάξην Αλαθνξάο 

 EU -15,ελάξην ηόρσλ Kyoto 
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5.3.1. Γηάξζξσζε ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-15 ζύκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο θαη ην 
ζελάξην ζηόρσλ ηνπ Κyoto 

ην ζεκείν απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνπζίαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ειεθηξνπαξαγσγήο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 15. Σα δχν εμεηαδφκελα ζελάξηα είλαη : 1) ην ζελάξην αλαθνξάο θαη 2) 

ην ζελάξην ησλ ηφρσλ ηνπ Kyoto. 

ην παξάξηεκα βξίζθεηαη πίλαθαο φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηεο θαζαξήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15 αλά ζελάξην, Πίλαθαο 5.: Γηάξζξσζε θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο 

ΔΔ-15 αλά ζελάξην γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020. 

 

α) Πξόβιεςε δηάξζξσζεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15, ελάξην Αλαθνξάο 

Σν ζελάξην αλαθνξάο απνηειεί ηελ πηζαλή εμέιημε ησλ εμεηαδφκελσλ κεγεζψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη δελ ζα ιεθζνχλ ηδηαίηεξα κέηξα γηα ηελ πινπνίεζεο ηεο λέαο Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο 

Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο απφ ηηο ρψξεο πνπ απνηεινχλ , θαζψο επίζεο απνηειεί κέηξν ζχγθξηζεο γηα ην 

ελεξγεηαθφ ζελάξην ησλ ζηφρσλ ηνπ Kyoto.   

Η δηάξζξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

δίλεηαη κέζσ ηνπ ξαβδνδηαγξάκκαηνο ψζηε λα ιεθζεί κία πξψηε εηθφλα ησλ αλακελφκελσλ εμειίμεσλ 

πξηλ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηνπο.   

 

Γηάγξακκα 5.7.: Γηάξζξσζε ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15 γηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν 2010 έσο 2020, ελάξην αλαθνξάο. 

Αξρηθά ην 2010, ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο πξνβιέπεηαη ζπλνιηθή θαζαξή ειεθηξνπαξαγσγή 

ίζε κε 3.318 TWh νη νπνίεο θαηαλέκνληαη θαηά 41,6% ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζπλδπαζκέλνπ 

θχθινπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη 26,9% ζε ππξεληθέο κνλάδεο. Οη ππφινηπεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15 ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ κε ζεκαληηθφηεξε 

ηελ ζπκβνιή ησλ ιηζαλζξαθηθψλ θαη ησλ πδξνειεθηξηθψλ νη νπνίεο εκθαλίδνπλ πνζνζηφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 10%.  
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Πξόβιεςε παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο EU-15    
 2010-2020, ελάξην Αλαθνξάο 
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Σν 2020 αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά 32% ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 2010, κε πξνβιεπφκελε ηηκή ίζε κε 4.376 TWh. Η ζπλνιηθή θαζαξή 

ειεθηξνπαξαγσγή θαηαλέκεηαη θαηά 56,2% ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη 

κηθξνχ κεγέζνπο. Οη ππξεληθέο κνλάδεο αθνινπζνχλ κε 17,7%, ελψ νη ππφινηπεο ηερλνινγηθέο 

κέζνδνη ειεθηξνπαξαγσγήο ζπκβάιινπλ ζηε ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή κε κηθξφηεξα πνζνζηά σο 

ζεκαληηθφηεξε θξίλεηαη ε παξνπζία ησλ ιηζαλζξαθηθψλ θαη ησλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ. Απφ ηηο 

Α.Π.Δ., εμαηξνπκέλσλ ησλ πδξνειεθηξηθψλ, κεγαιχηεξε αλάπηπμε εκθαλίδνπλ ηα αηνιηθά. ην 

παξάηεκα παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε ηα πνζνζηά αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο 

ΔΔ-15, Πίλαθαο 6.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ-15, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020, ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο. Οη 

απφιπηεο αξηζκεηηθέο ηηκέο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15 γηα ην 2020 παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ κηθξή κεηαβνιή κε 

αλνδηθέο ηάζεηο παξνπζηάδνπλ νη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο θαη γεληθφηεξα νη Α.Π.Δ, ελψ νη πεηξειατθέο 

κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή κείσζε σο πξνο ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, βιέπε Πίλαθα 5. ζην παξάξηεκα. 

β) Πξόβιεςε δηάξζξσζεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15, ελάξην ηόρσλ ηνπ Kyoto 

To ζελάξην ηφρσλ ηνπ Κyoto απνηειεί ην έλα ελαιιαθηηθφ ελεξγεηαθφ ζελάξην, ηνπ νπνίνπ άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα θαη ζηφρνο  είλαη ε πινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ θαη ηεο λέαο 

Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο. ην πιαίζην απηφ εμεηάδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζελάξην γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020 γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 15. 

ηε ζπλέρεηα, ζα επηρεηξεζεί παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ελεξγεηαθνχ ζελαξίνπ 

ησλ ηφρσλ ηνπ Kyoto θαη παξάιιεια ζχγθξηζε κε ην ζελάξην αλαθνξάο. Κξίλεηαη ινηπφλ ζθφπηκε ε 

παξάζεζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ ξαβδνδηαγξάκκαηνο ηεο δηάξζξσζεο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηα έηε 

2010 θαη 2020 γηα ηελ ΔΔ-15.     

 

Γηάγξακκα 5.8.: πγθξηηηθφ δηάγξακκα πξφβιεςεο ειεθηξνπαξαγσγήο EΔ-15 αλά ηερλνινγηθή 

κέζνδν θαη αλά ζελάξην γηα ηα έηε 2010 θαη 2020. 
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πγθξηηηθό δηάγξακκα πξόβιεςεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο EΔ-15 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν θαη αλά ζελάξην γηα ην 
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Αξρηθά, ην έηνο 2010 παξαηεξείηαη φηη ζχκθσλα κε ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Κyoto παξαηεξείηαη 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 7,4% ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο, γεγνλφο πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ εθαξκνγήο κέηξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπλνιηθή παξαγφκελε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα ζχκθσλα ην εμεηαδφκελν ζελάξην είλαη ηεο ηάμεο ησλ 3.074 ΣWh γηα ην 2010, βιέπε 

παξάξηεκα Πίλαθαο 5.. Η ζπλνιηθή πξνβιεπφκελε θαζαξή ειεθηξνπαξαγσγή θαηαλέκεηαη θαηά 

39,1% ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη 29,1% ζε 

ππξεληθέο κνλάδεο, 8,6% ζε ιηζαλζξαθηθέο, 10,8% ζε πδξνειεθηξηθέο θαη 5,2% ζε κνλάδεο θπζηθνχ 

αεξίνπ κηθξνχ κεγέζνπο. Οη ππφινηπεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη ειεθηξνπαξαγσγήο ζπκβάιινπλ κε 

ρακειφηεξα πνζνζηά κε ζεκαληηθφηεξε ηελ παξνπζία ησλ ιηζαλζξαθηθψλ θαη πδξνειεθηξηθψλ 

κνλάδσλ, παξάηεκα Πίλαθαο 7.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή Ηιεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-15 γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 2010 έσο 2020, ελάξην ηφρσλ Κyoto. 

Σν 2020 ζχκθσλα κε ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto, αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά 27,6% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 2010, ελψ ζπγθξίλνληαο ην 

αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 10,3%. Η πηζαλή 

απφιπηε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο παξνπζηάδεηαη ηεο ηάμεο ησλ 3.923 ΣWh, 

παξάξηεκα Πίλαθαο 5.. Η ζπλνιηθή πξνβιεπφκελε θαζαξή ειεθηξνπαξαγσγή θαηαλέκεηαη θαηά 

56,6% ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη 19,3% ζε 

ππξεληθέο κνλάδεο. Απφ ηηο ππφινηπεο ηερλνινγηθέο κεζφδνπο ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή παξνπζηάδνπλ 

νη πδξνειεθηξηθέο θαη ηα αηνιηθά, ελψ ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα, 

βιέπε παξάξηεκα Πίλαθαο 7.. 

γ) πκπεξάζκαηα ζύγθξηζεο ελεξγεηαθώλ ζελαξίσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-15 

Η ζχγθξηζε ησλ απφιπησλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15 ηνπ 2010 ησλ δχν 

ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ νδεγεί ζηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο: 1) γεληθή ηάζε ηνπ ζελαξίνπ ηφρσλ ηνπ 

Kyoto απνηειεί ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο, 2) 

εκθαλήο πξνψζεζε ησλ Α.Π.Δ. πνπ απνηεινχλ ην 17,8% ηεο ζπλνιηθή θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο 

ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 15%, 3) ε παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ νξπθηά θαχζηκα, θπζηθφ αέξην θαη ππξεληθή ελέξγεηα παξνπζηάδεη πησηηθέο 

ηάζεηο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρα κεγέζε ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

εξκελεπηεί αθελφο απφ ηα κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αθεηέξνπ απφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ. 

Οη απφιπηεο αξηζκεηηθέο ηηκέο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15 ηνπ ζελαξίνπ ησλ ηφρσλ ηνπ Kyoto 

γηα ην 2020 ζπγθξηλφκελεο κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο νδεγεί ζηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα: 1) ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ησλ πεξηβαιινληηθά επηβαξπληηθψλ κεζφδσλ, φπσο ε 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ ιηγληηηθέο θαη ιηζαλζξαθηθέο κνλάδεο θαη 2) ζηξνθή ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο 

πξνο θαζαξφηεξεο κνξθέο ελέξγεηαο κε βαζηθφ εθπξφζσπν ηελ ειεθηξνπαξαγσγή απφ αηνιηθή 

ελέξγεηα θαη απφ βηνκάδα.  

5.3.2. Γηάξζξσζε ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-25 ζύκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο θαη ην 
ζελάξην ζηόρσλ ηνπ Κyoto  

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ησλ 25 γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020. Σα δχν εμεηαδφκελα ζελάξηα, φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ΔΔ-15, είλαη : 1) ην ζελάξην αλαθνξάο θαη 2) ην ζελάξην ησλ ηφρσλ ηνπ Kyoto. 
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ην παξάξηεκα βξίζθεηαη πίλαθαο φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηεο θαζαξήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25 ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο θαη ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto, 

Πίλαθαο 8.: Καζαξή ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25 γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020, αλά 

ζελάξην. 

α) Πξόβιεςε δηάξζξσζεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25, ελάξην Αλαθνξάο 

Σν ζελάξην αλαθνξάο, απνηειεί ηελ πηζαλφηεξε εμέιημε ησλ εμεηαδφκελσλ κεγεζψλ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ζα ιεθζνχλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο λέαο Δλεξγεηαθήο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο, είλαη ζεκαληηθφ ζελάξην θαη κέηξν ζχγθξηζεο γηα ην 

ελαιιαθηηθφ ελεξγεηαθφ ζελάξην ησλ ζηφρσλ ηνπ Kyoto.   

Η δηάξζξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25 αλά ηερλνινγηθή 

κέζνδν δίλεηαη κέζσ ηνπ ξαβδνδηαγξάκκαηνο ψζηε λα ιεθζεί κία πξψηε εηθφλα ησλ αλακελφκελσλ 

εμειίμεσλ πξηλ ηελ αλαιπηηθή ηνπο παξνπζίαζε.   

 

Γηάγξακκα 5.9.: Γηάξζξσζε ειεθηξνπαξαγσγήο EΔ-25 γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020, 

ελάξην Αλαθνξάο. 

Αξρηθά ην 2010, ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο πξνβιέπεηαη ζπλνιηθή θαζαξή ειεθηξνπαξαγσγή 

ίζε κε 3.803 TWh, βιέπε παξάξηεκα Πίλαθαο 8.. Η ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή θαηαλέκεηαη θαηά 

40,2% ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη θαηά 25% ζε 

ππξεληθέο κνλάδεο, ηερλνινγηθέο κέζνδνη πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ΔΔ-25. 

Δπηπιένλ, αμηφινγε ζπκκεηνρή ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ ΔΔ-25 παξνπζηάδνπλ νη 

ιηζαλζξαθηθέο θαη νη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο κε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 10%. Οη ππφινηπεο 

ηερλνινγηθέο κέζνδνη ειεθηξνπαξαγσγήο ζπκβάιινπλ ζηε ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή κε πνζνζηά 

κηθξφηεξα, ζην παξάξηεκα παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηα πνζνζηά ειεθηξνπαξαγσγήο αλά κέζνδν, 

Πίλαθαο 9.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ-

25, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020, ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο. 

Σν 2020 αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά 35% ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 2010, ιακβάλνληαο αλακελφκελε ηηκή ίζε κε 5.132 TWh, βιέπε παξάξηεκα 

Πίλαθαο 8.. Η ζπλνιηθή πξνβιεπφκελε θαζαξή ειεθηξνπαξαγσγή θαηαλέκεηαη θαηά 55,8% ζε 
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κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη αθνινπζνχλ κε δεχηεξν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη ππξεληθέο κνλάδεο. Οη ιηζαλζξαθηθέο θαη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή κε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 10% ελψ, νη ππφινηπεο ηερλνινγηθέο 

κέζνδνη ειεθηξνπαξαγσγήο ζπκβάιινπλ ζηε ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή κε κηθξφηεξα πνζνζηά, 

βιέπε παξάξηεκα Πίλαθαο 9.. Οη απφιπηεο αξηζκεηηθέο ηηκέο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25 γηα 

ην 2020 εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ κνλάδεο θπζηθνχ 

αεξίνπ, ελψ κηθξή κεηαβνιή κε αλνδηθέο ηάζεηο παξνπζηάδνπλ νη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο θαζψο θαη 

γεληθφηεξα νη Α.Π.Δ.. Σέινο, νη πεηξειατθέο θαη νη ππξεληθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή κείσζε σο πξνο ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, βιέπε παξάξηεκα 

Πίλαθαο 8..   

β) Πξόβιεςε δηάξζξσζεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25, ελάξην ηόρσλ Kyoto  

To ζελάξην ηφρσλ ηνπ Κyoto απνηειεί ην ελαιιαθηηθφ ελεξγεηαθφ ζελάξην, ηνπ νπνίνπ άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα θαη ζηφρνο  είλαη ε πινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ θαη ηεο λέαο 

Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο. ην πιαίζην απηφ εμεηάδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζελάξην γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020 γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 25. 

ηε ζπλέρεηα, ζα επηρεηξεζεί παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ελεξγεηαθνχ ζελαξίνπ 

ησλ ηφρσλ ηνπ Kyoto θαη παξάιιεια ζχγθξηζε κε ην ζελάξην αλαθνξάο. Κξίλεηαη ινηπφλ ζθφπηκε ε 

παξάζεζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ ξαβδνδηαγξάκκαηνο ηεο δηάξζξσζεο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηα έηε 

2010 θαη 2020 γηα ηελ ΔΔ-25.     

 

Γηάγξακκα 5.10.: πγθξηηηθφ δηάγξακκα πξφβιεςεο ειεθηξνπαξαγσγήο EU-25 αλά ηερλνινγηθή 

κέζνδν θαη ζελάξην γηα ην έηνο 2010 θαη 2020. 

Αξρηθά, ην έηνο 2010 παξαηεξείηαη φηη ζχκθσλα κε ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Κyoto επηηπγράλεηαη 

εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο ηνπ 8,3% ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηα 

αληίζηνηρα κεγέζε ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο, γεγνλφο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εθαξκνγήο κέηξσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπλνιηθή παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαηά ην εμεηαδφκελν ζελάξην είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ 3.486 ΣWh γηα ην 2010, βιέπε παξάξηεκα Πίλαθαο 8.. Η ζπλνιηθή πξνβιεπφκελε θαζαξή 

,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

Αλαθνξάο ηόρσλ Kyoto Αλαθνξάο ηόρσλ Kyoto 

Π
α

ξ
α

γ
ώ

κ
ε
λ
ε

 ε
ι
ε
θ

η
ξ

ηθ
ή

 ε
λ
έ
ξ

γ
ε
ηα

 
α

λ
ά

 η
ε
ρ
λ
ν

ι
ν

γ
ηθ

ή
 κ

έ
ζ

ν
δ

ν
 (

T
W

h
) 

πγθξηηηθό δηάγξακκα πξόβιεςεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
EU-25 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν θαη αλά ζελάξην γηα ην 2010 θαη 2020 

Φσηνβνιηαηθά  

Βηνκάδα/Βηναέξην 

Αηνιηθά  

Τ/Η 

Φπζηθό Αέξην 

Πεηξειαηθά Πξνηόληα 

Ληζάλζξαθαο 

Ληγλίηεο 

Ππξεληθά  

2010 

2020 



- 67 - 

ειεθηξνπαξαγσγή γηα ηελ ΔΔ-25 γηα ην 2010 θαηαλέκεηαη θαηά 38,8% ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη θαηά 27,3% ζε ππξεληθέο κνλάδεο. Οη ππφινηπεο 

ηερλνινγηθέο κέζνδνη ειεθηξνπαξαγσγήο ζπκβάιινπλ κε πνζνζηά κηθξφηεξα κε ζεκαληηθφηεξα απηά 

ησλ ιηζαλζξαθηθψλ θαη πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ, ζην παξάξηεκα παξαηίζεηαη ν ζρεηηθφο πίλαθαο, 

Πίλαθαο 10.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25 γηα ηελ 

πεξίνδν 2010 έσο 2020, ελάξην ηφρσλ Kyoto.  

Σν 2020 ζχκθσλα κε ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto, αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά 35% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 2010, ελψ ζπγθξίλνληαο ηε 

ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο παξαηεξείηαη κείσζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 11%. Η αξηζκεηηθή ηηκή ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο παξνπζηάδεηαη ηεο 

ηάμεο ησλ 4.569 ΣWh, βιέπε παξάξηεκα Πίλαθαο 8.. Η ζπλνιηθή πξνβιεπφκελε θαζαξή 

ειεθηξνπαξαγσγή θαηαλέκεηαη θαηά 57,7% ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη 

κηθξνχ κεγέζνπο θαη αθνινπζνχλ νη ππξεληθέο κνλάδεο κε ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ΔΔ-25. Οη Α.Π.Δ. εμαηξνπκέλσλ ησλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ παξνπζηάδνπλ 

αλνδηθέο ηάζεηο κε ηα αηνιηθά λα εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ελψ, ηα θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα, βιέπε παξάξηεκα Πίλαθαο 10..  

γ) πκπεξάζκαηα ζύγθξηζεο ελεξγεηαθώλ ζελαξίσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-25 

Η ζχγθξηζε ησλ απφιπησλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25 ηνπ 2010 ησλ δχν 

ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ, παξάξηεκα Πίλαθαο 8., νδεγεί ζηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο : 1) γεληθή ηάζε 

ηνπ ζελαξίνπ ηφρσλ ηνπ Kyoto απνηειεί ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο 

θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο, 2) εκθαλήο πξνψζεζε ησλ Α.Π.Δ. πνπ απνηεινχλ ην 17% ηεο ζπλνιηθή 

θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 

13,9%, 3) ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ νξπθηά θαχζηκα θαη θπζηθφ αέξην παξνπζηάδεη 

πησηηθέο ηάζεηο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρα κεγέζε ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο, γεγνλφο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα εξκελεπηεί αθελφο απφ ηα κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αθεηέξνπ απφ ηελ 

πξνψζεζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ..       

Οη απφιπηεο αξηζκεηηθέο ηηκέο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25 ζχκθσλα κε ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ 

Kyoto γηα ην 2020 ζπγθξηλφκελεο κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο , παξάξηεκα Πίλαθαο 8. 

νδεγεί ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα : 1) ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ησλ πεξηβαιινληηθά επηβαξπληηθψλ 

κεζφδσλ, φπσο ειεθηξνπαξαγσγή απφ ιηγληηηθέο θαη ιηζαλζξαθηθέο κνλάδεο,  2) ην θπζηθφ αέξην 

απνηειεί ηελ θχξηα κέζνδν ειεθηξνπαξαγσγήο παξφια απηά ε ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή απφ 

θπζηθφ αέξην παξνπζηάδεηαη θαηά 11,5% κεησκέλε ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ ζελαξίνπ 

αλαθνξάο, 3) ζηξνθή ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο πξνο θαζαξφηεξεο κνξθέο ελέξγεηαο κε βαζηθφ 

εθπξφζσπν ηελ ειεθηξνπαξαγσγή απφ αηνιηθή ελέξγεηα θαη βηνκάδα.  
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o ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 
ΤΣΗΜΑ-ΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΔΝΑΡΙΩΝ  
 

6.1. Μνλαδηαίν θνηλσληθό θόζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ηερλνινγία 
ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κνλαδηαίνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ηερλνινγία 

ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ρξεηάζηεθε λα εληνπηζηνχλ ηα πην 

αληηπξνζσπεπηηθά νηθνλνκηθά  ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

θφζηνπο αλά ηερλνινγία ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν έγηλαλ νη αθφινπζεο παξαδνρέο :  

o ην κνλαδηαίν θνηλσληθφ θφζηνο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα 

ππνινγίζηεθε σο ν κέζνο φξνο ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνο ησλ πδξνειεθηξηθψλ ζπλερνχο ξνήο λεξνχ 

κεγαιχηεξα ησλ 100 ΜW θαη απηνχ ησλ  πδξνειεθηξηθψλ θξάγκαηνο  

 

o ην θνηλσληθφ θφζηνο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ άιιεο Α.Π.Δ ππνινγίζηεθε σο κέζνο φξνο ηνπ 

αληίζηνηρνπ θφζηνπο ησλ πδξνειεθηξηθψλ ζπλερνχο ξνήο λεξνχ έσο 10 ΜW θαη απηνχ ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Ο θχξηνο φγθνο ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα κνλαδηαία θφζηε ειεθηξνπαξαγσγήο ηφζν γηα ηελ 

Διιάδα φζν θαη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνέξρνληαη απφ ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί απφ ην 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα CASES (Cost Assessment for Sustainable Energy Systems), [http://www.feem-

project.net/cases/], ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ. ζην πιαίζην ηνπ ExternE 

[www.externe.info], θαη  έρεη σο ζηφρν, κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ επέθηαζε θαη 

εκβάζπλζε ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, θαη ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ κία ελδερφκελε 

εζσηεξηθνπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ ζηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

ην πιαίζην ηνπ CASES δεκνζηεχηεθε κηα έθζεζε κε ηίηιν  “Full cost estimates of the use of different 

energy sources" θαη αξηζκφ : Project No 518294 SES6, κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ 

θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ηερλνινγία γηα ηα έηε απφ ην 2005 έσο ην 2030. Σα αξηζκεηηθά 

ζηνηρεία κνλαδηαίνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνέξρνληαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ κνλαδηαίνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο αξρηθά 

πξνζδηνξίζηεθαλ ηα επηκέξνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα : 1) απηφ ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, 2) ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ, 3) ησλ επηπηψζεσλ ησλ ξαδηελεξγψλ 

λνπθιεηδίσλ θαη 4) ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ. Οη ηηκέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη απηέο γηα ηα έηε 2005-2010. Δλψ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κνλαδηαίνπ 

εμσηεξηθνχ θφζηνπο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ιηγληηηθά, πεηξειατθά θαη θπζηθνχ αεξίνπ εξγνζηάζηα 

γηα ηνλ ειιαδηθφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κεζνδνινγία ηνπ ExternE ηνπ 

2005, έηζη φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ κειέηε: «Απνηίκεζε ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο θαη νθέινπο 

ζην Διιεληθφ χζηεκα Ηιεθηξνπαξαγσγήο», Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο 

ΔΜΠ, 2006-07, γηα ηε ΓΔΗ. 
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Αληίζηνηρα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηδησηηθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ηερλνινγία 

ειεθηξνπαξαγσγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ έθζεζε  “Full cost estimates of the use of 

different energy sources"  φπνπ ην ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο πξνθχπηεη απφ ηα επηκέξνπο 

θφζηε θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 1) ην θφζηνο θαπζίκσλ, 2) θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαη 3) 

θφζηνο επελδχζεσλ. Γηα ην κνλαδηαίν ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ιηγληηηθά, ιηζαλζξαθηθά 

θαη θπζηθνχ αεξίνπ εξγνζηάζηα, ηφζν γηα ηελ Διιάδα φζν θαη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηηκέο απφ ζηνηρεία θφζηνπο γηα ηηο δηάθνξεο ηερλνινγίεο ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έηζη φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ απφ ην πκβνχιην Δζληθήο Δλεξγεηαθήο 

ηξαηεγηθήο ην 2008. 

6.1.1. Διιάδα  

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ηηκέο κνλαδηαίνπ εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

θφζηνπο αλά ηερλνινγία ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηελ Διιάδα. 

Πίλαθαο 6.1.: Μνλαδηαίν εμσηεξηθφ, ηδησηηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά 

ηερλνινγία. 

Μνλαδηαίν θόζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγία 

Euros / ΜWh 

Δμσηεξηθό 

θόζηνο 

Ιδησηηθό  

θόζηνο 

Κνηλσληθό  

θόζηνο 

Ληγλίηεο, παιηάο ηερλνινγίαο 32,9(2) 29,0(1) 61,9 

Ληγλίηεο, λέαο ηερλνινγίαο 32,9(2) 62,0(1) 94,9 

Ληζάλζξαθαο 24,2 56,0(1) 80,2 

Πεηξειατθά Πξντόληα 22,6(2) 65,7 88,3 

Φ. Αέξην 7,8(2) 67,0(1) 74,8 

Βηνκάδα/Βηναέξην 15,5 100,3 115,8 

Τ/Η 1,1 59,3 60,5 

Αηνιηθά 1,1 61,1 62,2 

Φσηνβνιηατθά 10,2 293,6 303,8 

Τ/Η, 10 ΜW 1,2 72,3 73,5 

Άιιεο Α.Π.Δ 5,7 182,9 188,6 

Πεγή: CASES, Full cost estimates of the use of different energy sources, Project No 518294 SES6; 

ΔΔ 2008 (1); Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο ΔΜΠ 2006-07 (2). 
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Γηάγξακκα 6.1.: Μνλαδηαίν θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ηερλνινγία ζηελ Διιάδα, 

Πεγή: CASES, Full cost estimates of the use of different energy sources, Project No 518294 SES6; 

ΔΔ 2008 ; Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο ΔΜΠ 2006-07. 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, παξαηεξψληαο ηηο ηηκέο ηνπ κνλαδηαίνπ εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηαιήγνπκε ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα : 

o Μνλαδηαίν εμσηεξηθφ θφζηνο :  

 

 Καζαξφηεξεο ηερλνινγίεο ειεθηξνπαξαγσγήο απνηεινχλ ηα πδξνειεθηξηθά θαη ηα αηνιηθά 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζπζηήκαηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηα 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. 

 Η πςειφηεξε ηηκή παξνπζηάδεηαη ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή απφ ιηγλίηε ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αέξησλ 

ξχπσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ αληηζηνίρσο πςειέο 

ηηκέο εμσηεξηθνχ θφζηνπο παξνπζηάδεη ε παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ιηζάλζξαθα θαη 

πεηξειατθά πξντφληα.  

 

o Μνλαδηαίν ηδησηηθφ θφζηνο : 

 

 Η πςειφηεξε ηηκή ηδησηηθνχ θφζηνπο παξνπζηάδεηαη ζε κία απφ ηηο θαζαξφηεξεο ηερλνινγίεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, δειαδή ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη 

ζηελ λέα ηερλνινγία θαζψο θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπο απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Η ρακειφηεξε ηηκή ηδησηηθνχ θφζηνπο παξνπζηάδεηαη ζηα παιηά ιηγληηηθά ζπζηήκαηα θαζψο ε ρψξα 

καο απνηειεί κία ζεκαληηθή παξαγσγφ ιηγλίηε κε απνηέιεζκα ην θφζηνο θαπζίκνπ λα κεηψλεηαη 

αμηφινγα ελψ ην θφζηνο επέλδπζεο έρεη απνζβεζηεί ζην θχξην κέξνπο ηνπ. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ηηο πςειφηεξεο ηηκέο θνηλσληθνχ θφζηνπο παξνπζηάδνπλ ηα θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα γεγνλφο πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πςειή ηηκή ηδησηηθνχ θφζηνπο, ελψ ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή θνηλσληθνχ θφζηνπο παξνπζηάδνπλ ηα παιηά ιηγληηηθά ζπζηήκαηα ιφγν ηεο ρακειήο 

ηηκήο ηδησηηθνχ θφζηνπο. 
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6.1.2. Δπξώπε  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθα αιιά θαη ζε ζπγθξηηηθά ξαβδνδηαγξάκκαηα νη ηηκέο ηνπ 

κνλαδηαίνπ εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο  φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη γηα ην ρψξν ηεο Δπξψπεο : 

   

Πίλαθαο 6.2.: Μνλαδηαίν εμσηεξηθφ, ηδησηηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο Δπξψπεο αλά 

ηερλνινγία. 

Μνλαδηαίν θόζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Δπξώπε αλά ηερλνινγία παξαγσγήο 

Euros / MWh 
Δμσηεξηθό 

 θόζηνο 

Ιδησηηθό  

θόζηνο 

Κνηλσληθό 

 θόζηνο 

Ππξεληθά 3,1 29,3 32,5 

Πεηξειατθά Πξντόληα 24,2 65,7 89,9 

Ληζάλζξαθαο 30,1 56,0(1) 86,1 

Ληγλίηεο 28,3 29,0(1) 57,3 

Φπζηθό Αέξην, ζπλδ. θύθινπ 13,3 67,0(1) 80,3 

Φπζηθό Αέξην,  

κηθξνύ κεγέζνπο 
19,7 65,4 85,1 

Τ/Η 1,8 59,3 61,1 

Βηνκάδα/Βηναέξην 6,7 44,3 51,0 

Αηνιηθά 1,4 61,1 62,5 

Φσηνβνιηατθά 11,2 357,4 368,6 

Πεγή: CASES, Full cost estimates of the use of different energy sources, Project No 518294 SES6; 

ΔΔ 2008 (1). 
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Γηάγξακκα 6.2.: Μνλαδηαίν θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ηερλνινγία ζηελ Διιάδα, 

Πεγή: CASES, Full cost estimates of the use of different energy sources, Project No 518294 SES6; 

ΔΔ 2008 (1). 

ηνλ επξσπατθφ ρψξν, παξαηεξψληαο ηηο ηηκέο ηνπ κνλαδηαίνπ εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηαιήγνπκε ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα : 

o Μνλαδηαίν εμσηεξηθφ θφζηνο :  

 Καζαξφηεξεο ηερλνινγίεο ειεθηξνπαξαγσγήο απνηεινχλ ηα πδξνειεθηξηθά θαη ηα αηνιηθά 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ππξεληθά θαη ηα θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα 

 Η πςειφηεξε ηηκή παξνπζηάδεηαη ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή απφ ιηζάλζξαθα, ελψ αληηζηνίρσο 

πςειέο ηηκέο εμσηεξηθνχ θφζηνπο παξνπζηάδεη ε παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ιηγλίηε θαη 

πεηξειατθά πξντφληα  

 

o Μνλαδηαίν ηδησηηθφ θφζηνο : 

 Η πςειφηεξε ηηκή ηδησηηθνχ θφζηνπο παξνπζηάδεηαη ζε κία απφ ηηο θαζαξφηεξεο ηερλνινγίεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, δειαδή ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα λέα θαη αξθεηά ζχλζεηε ηερλνινγία  

 Η ρακειφηεξε ηηκή ηδησηηθνχ θφζηνπο παξνπζηάδεηαη ζηα ππξεληθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο αλεμάξηεηα 

απφ ην θνηλψο απνδεθηφ δήηεκα ησλ ππξεληθψλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ  ιεηηνπξγία ηνπο. 

Δλψ έπνληαη, ηα ιηγληηηθά θαη ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ βηνκάδα.   

πκπεξαζκαηηθά, ηηο πςειφηεξεο ηηκέο θνηλσληθνχ θφζηνπο παξνπζηάδνπλ ηα θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα γεγνλφο πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πςειή ηηκή ηδησηηθνχ θφζηνπο, ελψ ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή θνηλσληθνχ θφζηνπο παξνπζηάδνπλ ηα ππξεληθά ζπζηήκαηα ειεθηξνπαξαγσγήο 

ιφγσ ηεο ρακειήο ηηκήο ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ θφζηνπο φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο πνπ 

παξνπζηάδνπλ. 
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6.2. Πξόβιεςε θνηλσληθνύ θόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Διιάδαο, 
ηεο   EΔ-15 θαη ηεο ΔΔ-25 αλά ζελάξην. 

Έπεηηα απφ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ ειεθηξνπαξαγσγήο 

γηα ηελ Διιάδα, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 15 θαη ησλ 25 θαζψο θαη ηνπ κνλαδηαίνπ εμσηεξηθνχ θαη 

ηδησηηθνχ θφζηνπο ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο, ζην ζεκείν απηφ 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηρεηξεζεί ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη κέζσ ηνπ 

ππνινγηζκνχ ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο γηα ην θάζε ζελάξην λα δηεμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ βέιηηζηε ελεξγεηαθή πνξεία ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη ηεο Δπξψπεο έσο ην 2020.  

6.2.1. Πξόβιεςε θνηλσληθνύ θόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Διιάδαο αλά ζελάξην. 

ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζζνχλ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Διιάδαο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο θάζε ηερλνινγηθή 

κεζφδνπ ζην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο, έηζη φπσο απηά πξνέθπςαλ κε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ζελάξην, ηερλνινγηθή κέζνδν θαη έηνο θαζψο θαη απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ κνλαδηαίνπ εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

ειεθηξνπαξαγσγήο.  

ην ελάξην Αλαθνξάο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Διιάδαο, ην έηνο 2010 ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ 

θφζηνο θπκαίλεηαη ζηα 1.342*106 επξψ, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ππνινγίζηεθε ίζν κε 

3.050,3*106 επξψ θαη ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ίζν κε 4.392,2*106 επξψ. Σν έηνο 2020, ην 

ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο θπκαίλεηαη ζηα 1.529,9*106 επξψ, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο 

ππνινγίζηεθε ίζν κε 4.833,3*106 επξψ θαη ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ίζν κε 6.363,1*106 επξψ. 

ην παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ θφζηνπο γηα ηα έηε 2010, 2015 θαη 2020 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ειεθηξνπαξαγσγήο 

ζχκθσλα κε ην ελάξην Αλαθνξάο, Πίλαθαο 11.: Γηάξζξσζε εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην Αλαθνξάο.   

ην ελάξην 1 ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Διιάδαο, ην έηνο 2010 ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο 

θπκαίλεηαη ζηα 1.341,5*106 επξψ, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ππνινγίζηεθε ίζν κε 3.039,8*106 

επξψ θαη ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ίζν κε 4.381,3*106 επξψ. Σν έηνο 2020, ην ζπλνιηθφ 

εμσηεξηθφ θφζηνο θπκαίλεηαη ζηα 1.311,6*106 επξψ, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ππνινγίζηεθε ίζν 

κε 4.435,3*106 επξψ θαη ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ίζν κε 5.747,0*106 επξψ. ην παξάξηεκα 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο γηα ηα 

έηε 2010, 2015 θαη 2020 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ειεθηξνπαξαγσγήο ζχκθσλα κε ην ελάξην 1, 

Πίλαθαο 12.: Γηάξζξσζε εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο 

αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην 1. 

ην ελάξην 2 ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Διιάδαο, ην έηνο 2010 ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο 

θπκαίλεηαη ζηα 1.352,9*106 επξψ, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ππνινγίζηεθε ίζν κε 3.063,6*106 

επξψ θαη ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ίζν κε 4.416,5*106 επξψ. Σν έηνο 2020, ην ζπλνιηθφ 

εμσηεξηθφ θφζηνο θπκαίλεηαη ζηα 1.173,0*106 επξψ, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ππνινγίζηεθε ίζν 

κε 4.538,3*106 επξψ θαη ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ίζν κε 5.711,3*106 επξψ. ην παξάξηεκα 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο γηα ηα 

έηε 2010, 2015 θαη 2020 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ειεθηξνπαξαγσγήο ζχκθσλα κε ην ελάξην 2, 

Πίλαθαο 13.: Γηάξζξσζε εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο 

αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην 2. 
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Έρνληαο παξαζέζεη ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο αλά ζελάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνπζίαζε ζπγθξηηηθψλ δηαγξακκάησλ ηεο 

δηάξζξσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή 

κέζνδν. 

Παξνπζηάδεηαη ην ζπγθξηηηθφ ξαβδνδηάγξακκα ηεο δηάξζξσζεο ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Διιάδαο αλά ζελάξην γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020.       

 

Γηάγξακκα 6.3.: πγθξηηηθφ δηάγξακκα δηάξζξσζεο θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο 

Διιάδαο αλά ζελάξην, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020.  

Σν έηνο 2010 δελ εκθαλίδνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ. πγθεθξηκέλα, ηα ελαιιαθηηθά ελεξγεηαθά ζελάξηα παξνπζηάδνπλ 

απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο 

κηθξφηεξεο ηνπ 1%, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε κε νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

ζελαξίσλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληά, παξάξηεκα Πίλαθαο 11, Πίλαθαο 12, Πίλαθαο 13. 

 

Σν έηνο 2020 ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ είλαη μεθάζαξε θαη ην ζελάξην 2 

εκθαλίδεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνο, ίζε κε 5.711*106επξψ, θαηά 10,2% 

κηθξφηεξε ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο, παξάξηεκα Πίλαθαο 13. ην γεγνλφο 

απηφ ζπκβάιιεη ε κε ρξήζε ιηζάλζξαθά γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή, θαζψο θαη ε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηα πνπ επηηπγράλεηαη  θαηά 6,1% ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή ηνπ ζελαξίνπ 

αλαθνξάο γηα ην 2020, ελψ ην αληίζηνηρν κέγεζνο γηα ην ζελάξην 1 εκθαλίδεηαη κε 9,68% 

ρακειφηεξν θνηλσληθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο, παξάξηεκα Πίλαθαο 1.  

Οη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ην έηνο 2020 θαη ζηα ηξία ελεξγεηαθά ζελάξηα. Σν πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη 

απφ 23% έσο 37% αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ζπλνιηθή 

ειεθηξνπαξαγσγή αλά ελεξγεηαθφ ζελάξην. ην ζελάξην 2, πνπ εκθαλίδεη ην ρακειφηεξν θνηλσληθφ 

θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο, ην 36,9% ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο αληηζηνηρεί ζηηο κνλάδεο 

θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίεο παξέρνπλ ην 34,1% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Αθνινπζνχλ νη ιηγληηηθέο 

κνλάδεο, παιηάο θαη λέαο ηερλνινγίαο, κε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 25% έσο 28%  επί ηνπ 
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ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο αλά ζελάξην. ην παξάηεκα παξνπζηάδνληαη πίλαθεο κε ηα αλαιπηηθά 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο θάζε ηερλνινγηθήο κεζφδνπ ζηε δηάξζξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ 

θφζηνπο αλά ζελάξην, Πίλαθαο 14.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην Αλαθνξάο, Πίλαθαο 15.: 

Πνζνζηηαία θαηαλνκή εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά 

ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην 1, Πίλαθαο 16.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην 2.   

Οη Α.Π.Δ., φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα πνζνζηηαία αξηζκεηηθά ζηνηρεία ειεθηξνπαξαγσγήο θαη 

θνηλσληθνχ θφζηνπο αλά ζελάξην, πξνζθέξνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα κε κηθξφ ζρεηηθά θνηλσληθφ θφζηνο. 

πγθεθξηκέλα ζην ελάξην 2, εμεηάδνληαο ζπλνιηθά ηηο Α.Π.Δ. ην 29% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο 

ζπκκεηέρεη θαηά 24% ζην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ, βιέπε παξάξηεκα Πίλαθαο 2, Πίλαθαο 3, Πίλαθαο 

4, Πίλαθαο 14, Πίλαθαο 15 θαη Πίλαθαο 16. 

 

ηε ζπλέρεηα θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξνπζίαζε ελφο ζπγθξηηηθνχ δηαγξάκκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Διιάδαο αλά ζελάξην γηα ην 2010 θαη ην 2020 ζρεηηθφ κε ηελ δηακφξθσζή 

ηνπ απφ ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θαη ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο.  

 

     
Γηάγξακκα 6.4.: Γηαρσξηζκφο θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Διιάδαο ζε ηδησηηθφ θαη 

εμσηεξηθφ αλά ζελάξην γηα ηα έηε 2010 θαη 2020. 

 

Σν 2010, ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο εκθαλίδεηαη δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αλά 

ζελάξην, ην νπνίν εκθαλίδεηαη λα απνηειεί ην 31% ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο θαη ζηα ηξία 

ελεξγεηαθά ζελάξηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θχξην κέξνο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο πξνέξρεηαη απφ ηηο 

ιηγληηηθέο κνλάδεο παιηάο ηερλνινγίαο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη λα ζπκβάινπλ θαηά 79% ζην ζπλνιηθφ 

εμσηεξηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο, αθνινπζνχλ νη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ κε ηελ ακέζσο 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο, ελψ ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ ππνινίπσλ 

ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ δελ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλά ζελάξην. Οκνίσο, ην 2010, ηα ελαιιαθηηθά 

ελεξγεηαθά ζελάξηα δελ εκθαλίδνπλ αμηφινγεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο, απνηειψληαο ην 

79% ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο. Οη απνθιίζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ ηδησηηθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ην αληίζηνηρν θφζηνο ηνπ 

ζελαξίνπ αλαθνξάο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ -0,4% έσο 0,1%. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κνλάδεο θπζηθνχ 
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αεξίνπ κε 25,5-26,9% ζπκκεηνρή ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή αλάινγα ην ζελάξην, παξνπζηάδνπλ ηε 

κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο 36,5-38,4 %, αθνινπζνχλ νη 

ιηγληηηθέο κνλάδεο παιηάο ηερλνινγίαο κε ζπκκεηνρή ζην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ηεο ηάμεο ηνπ 

30%, ελψ ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ ππνινίπσλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ δελ δηαθνξνπνηείηαη 

ζεκαληηθά αλά ζελάξην, παξάξηεκα Πίλαθαο 2, Πίλαθαο 3, Πίλαθαο 4, Πίλαθαο 14, Πίλαθαο 15 

θαη Πίλαθαο 16. Οη κε νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο αλά ζελάξην 

δηθαηνινγείηαη απφ ηελ κε χπαξμε νπζηαζηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ην έηνο 2010, ηφζν ζηελ ζπλνιηθή 

ειεθηξνπαξαγσγή ηεο Διιάδαο ζε TWh φζν θαη ζηηο ηερλνινγηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

Σν 2020, ηα ελαιιαθηηθά ελεξγεηαθά ζελάξηα έρνπλ ιάβεη ηε ηειηθή ηνπο κνξθή θαη εκθαλείο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην θνηλσληθφ θφζηνο αλά ζελάξην πξνέξρνληαη απφ ηα δηαθνξεηηθά εμσηεξηθά θαη 

ηδησηηθά θφζηε αλά ζελάξην. Σν ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο απνηειεί ην 24 θαη 23 ηνπ θνηλσληθνχ 

θφζηνπο αληίζηνηρα γηα ην ελάξην Αλαθνξάο, 1 θαη 2 αληίζηνηρα. Σν ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο γηα 

θάζε ζελάξην εκθαλίδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηειηθή ηνπο αμηνιφγεζε. Σν ζελάξην κε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη ην ζελάξην 2 δειαδή απηφ 

ηεο κεδεληθήο ρξήζε ιηζάλζξαθα ην νπνίν εκθαλίδεη θαηά 23% κεησκέλν εμσηεξηθφ θφζηνο ζε ζρέζε 

κε ην ζελάξην αλαθνξάο. Οη ιηγληηηθέο κνλάδεο απνηεινχλ ην 67% ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο ζην 

ελάξην 2 παξέρνληαο ην 29% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Α.Π.Δ. ζην 

ζπγθεθξηκέλν ελεξγεηαθφ ζελάξην κε 29,2% ειεθηξνπαξαγσγήο ζπκβάιινπλ κφιηο 2,1% ζην 

ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο. Σν ζελάξην 2 θαίλεηαη λα εκθαλίδεη ην ρακειφηεξν εμσηεξηθφ θφζηνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά θχξην ιφγν εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηνιηθψλ κε κεγάιν πνζνζηφ  ζην 

ηερλνινγηθφ κίγκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο αιιά θαη σο έλα βαζκφ θαη ιφγσ ηεο εμνηθνλφκεζεο πνπ 

επηηπγράλεηαη ζε ζρέζε κε ην ζελάξην αλαθνξάο, παξάξηεκα Πίλαθαο 2, Πίλαθαο 3, Πίλαθαο 4, 

Πίλαθαο 14, Πίλαθαο 15 θαη Πίλαθαο 16.  

  

Σν έηνο 2020, ην ζελάξην αλαθνξάο εκθαλίδεηαη κε ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ίζν 

κε 4.833*106επξψ ελψ ηα ελαιιαθηηθά ελεξγεηαθά ζελάξηα 1 θαη 2 παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε ηηκή 

ζπλνιηθνχ ηδησηηθνχ θφζηνπο θαηά 8,2% θαη 6,1% αληίζηνηρα. Σν ζελάξην κε ηε ρακειφηεξε ηηκή 

ζπλνιηθνχ ηδησηηθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη ην ζελάξην 1. Η ειεθηξνπαξαγσγή ζην 

ζπγθεθξηκέλν ελεξγεηαθφ ζελάξην πξνέξρεηαη θαηά 29,4% απφ Α.Π.Δ. θαη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο 

απνηειψληαο ην 30,9% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδησηηθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο , 20,6% θαη 5,5% απφ 

ιηγληηηθέο κνλάδεο παιηάο θαη λέαο ηερλνινγίαο αληίζηνηρα ζπκκεηέρνληαο κε 11% θαη 6,3% 

αληίζηνηρα ζην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη 21,5% απφ κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ 

νη νπνίεο ζπκβάιινπλ κε 26,7% ζην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο. Η ρακειφηεξε ηηκή ηδησηηθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζε ζρέζε κε ην ζελάξην αλαθνξάο νθείιεηαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηνπ 

ζελαξίνπ 1 θαηά 6TWh ζε ζρέζε κε ην ζελάξην αλαθνξάο, παξάξηεκα Πίλαθαο 2, Πίλαθαο 3, 

Πίλαθαο 4, Πίλαθαο 14, Πίλαθαο 15 θαη Πίλαθαο 16. 

Έρνληαο ζρνιηάζεη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θαη ηδησηηθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο ζχκθσλα κε ηα δηαθνξεηηθά ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν 2010 έσο 2020, ζην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα γηα ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο.  

 Σν έηνο 2010 δελ εκθαλίδνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ 

θφζηνο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ. πγθεθξηκέλα, ηα ελαιιαθηηθά ελεξγεηαθά ζελάξηα παξνπζηάδνπλ 

απνθιίζεηο σο πξνο ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο 
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κηθξφηεξεο ηνπ 1% γεγνλφο πνπ εξκελεχεηαη απφ ηελ νκνηφηεηα ησλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληά. 

 Σν έηνο 2020 ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ είλαη μεθάζαξε θαη ην ζελάξην 2 

εκθαλίδεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνο, ίζε κε 5.711*106επξψ, θαηά 10,2% 

κηθξφηεξε ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο. ην γεγνλφο απηφ ζπκβάιιεη ε κε 

ρξήζε ιηζάλζξαθά γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή, θαζψο θαη ιφγσ ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ 

επηηπγράλεηαη  θαηά 6,1% ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο γηα ην 

2020. Σν ζελάξην 1 εκθαλίδεηαη κε 9,68% ρακειφηεξν θνηλσληθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ 

ζελαξίνπ αλαθνξάο ελψ ην αληίζηνηρν κέγεζνο γηα ην ζελάξην 3 ππνινγίδεηαη ίζν κε 9,43%. 

 Οη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ απνηεινχλ ην θπξηφηεξν πνζνζηφ ην ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο. Σν πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη απφ 23% έσο 37% αλάινγα κε ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή αλά ελεξγεηαθφ ζελάξην. 

 Οη Α.Π.Δ. σο κέζνδνο ειεθηξνπαξαγσγήο αλ θαη παξνπζηάδνπλ ακειεηέν εμσηεξηθφ θφζηνο, ην 

ηδησηηθφ ηνπο θφζηνο εκθαλίδεηαη ζε αληίζηνηρα επίπεδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζπκβαηηθέο κνξθέο 

ελέξγεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα κε νπζηαζηηθά απεηξνειάρηζην 

εμσηεξηθφ θφζηνο εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά πςειφ ηδησηηθφ θφζηνο κε απνηέιεζκα λα εθηνμεχεηαη ην 

θνηλσληθφ θφζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ειεθηξνπαξαγσγήο.  

 Οη ιηζαλζξαθηθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο εκθαλίδνπλ πςειφηεξν θνηλσληθφ θφζηνο ζε ζρέζε 

κε ιηγληηηθέο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη ιηζαλζξαθηθέο εκθαλίδνπλ πςειφηεξν ηδησηηθφ θφζηνο ελψ νη 

ιηγληηηθέο εμαηξεηηθά πςειφ εμσηεξηθφ θφζηνο.           

6.2.2. Πξόβιεςε θνηλσληθνύ θόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο EΔ-15 θαη ηεο ΔΔ-25 αλά 
ζελάξην 

α) Πξόβιεςε θνηλσληθνύ θόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο EΔ-15 

Έρνληαο παξνπζηάζεη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 15, ζην ζεκείν απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

νηθνλνκηθή ηνπο αμηνιφγεζε. Μέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο δηάξζξσζεο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά 

ηερλνινγηθή κέζνδν θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην κνλαδηαίν εμσηεξηθφ θαη 

ηδησηηθφ θφζηνο ηεο θάζε ηερλνινγηθήο κεζφδνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ 

θφζηνπο.  

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ησλ ππνινγηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ 

θφζηνπο έγηλε δεθηή ε αθφινπζε παξαδνρή :  

 ην θνηλσληθφ θφζηνο ησλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ πξνθχπηεη θαηά 50% απφ θφζηνο ησλ 

πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ >100MW θαη 50% απφ ην θφζηνο ησλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ 

θξάγκαηνο. 

 

ην ελάξην Αλαθνξάο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15, ην έηνο 2010 ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ 

θφζηνο θπκαίλεηαη ζηα 38.799*106 επξψ, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ππνινγίζηεθε ίζν κε 

180.162*106 επξψ θαη ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ίζν κε 218.961*106 επξψ. Σν έηνο 2020, ην 

ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο θπκαίλεηαη ζηα 53.039*106 επξψ, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο 

ππνινγίζηεθε ίζν κε 255.358*106 επξψ θαη ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ίζν κε 310.398*106 επξψ. 

ην παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ θφζηνπο γηα ηα έηε 2010, 2015 θαη 2020 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ειεθηξνπαξαγσγήο 
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ζχκθσλα κε ην ελάξην Αλαθνξάο, Πίλαθαο 17.: Γηάξζξσζε εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-15 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ζχκθσλα κε ην ελάξην Αλαθνξάο. 

ην ελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15, ην έηνο 2010 ην ζπλνιηθφ 

εμσηεξηθφ θφζηνο θπκαίλεηαη ζηα 33.505*106 επξψ, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ππνινγίζηεθε ίζν κε 

166.321*106 επξψ θαη ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ίζν κε 199.825*106 επξψ. Σν έηνο 2020, ην 

ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο θπκαίλεηαη ζηα 42.618*106 επξψ, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο 

ππνινγίζηεθε ίζν κε 232.843*106 επξψ θαη ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ίζν κε 275.461*106 επξψ. 

ην παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ θφζηνπο γηα ηα έηε 2010 θαη 2020 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ειεθηξνπαξαγσγήο ζχκθσλα 

κε ην ελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto, Πίλαθαο 18.: Γηάξζξσζε εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-15 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ζχκθσλα κε ην ελάξην ηφρσλ Kyoto. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζπγθεληξσηηθφ δηάγξακκα γηα ην θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο 

αλά ηερλνινγηθή κέζνδν θαη αλά ελεξγεηαθφ ζελάξην γηα ην 2010 θαη 2020.  

 

Γηάγξακκα 6.5.: Γηάξζξσζε θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15 αλά ζελάξην γηα ηα 

έηε 2010 θαη 2020. 

Σν 2010, παξφιν πνπ ε δηαθνξεηηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή κεηαμχ ησλ δχν ζελαξίσλ είλαη ζην αξρηθφ 

ηεο ζηάδην, ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Κyoto παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζπκθέξνλ νηθνλνκηθά 

ζπγθξηλφκελν κε ην ζελάξην Αλαθνξάο. πγθεθξηκέλα, ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto παξνπζηάδεη 

8,7% ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο, παξάηεκα Πίλαθαο 17 θαη 

Πίλαθαο 18. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο νθείιεηαη ζηηο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίεο κε 41,6% ζπκκεηνρή ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ΔΔ-15 ζην ζελάξην Αλαθνξάο απνηεινχλ ην 51% ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ 

θφζηνπο, ελψ γηα ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto ηα πνζνζηά γηα ην 2010 είλαη 39,2% θαη 51% 

αληίζηνηρα. ην παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά δηάξζξσζεο ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15 αλά ζελάξην, Πίλαθαο 19.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εμσηεξηθνχ, 

ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-15 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην 
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Αλαθνξάο, Πίλαθαο 20.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-15 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto. Παξάηεκα Πίλαθαο 6 

θαη Πίλαθαο 7. 

Σν 2020, ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ ηεο ΔΔ-15 είλαη μεθάζαξε θαη ην 

ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto εκθαλίδεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνο θαηά 11,3% 

ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ ζελαξίνπ Αλαθνξάο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο αιιά θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαηά 10% πνπ 

επηηπγράλεηαη ζην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto ζε ζρέζε κε ην ζελάξην Αλαθνξάο. Οη κνλάδεο θπζηθνχ 

αεξίνπ απνηεινχλ ην θπξηφηεξν πνζνζηφ ην ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Δηδηθφηεξα ην 2020, πξνζεγγίδνπλ ην 64,1% ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο πξνζθέξνληαο ην 

41,4% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο, ελψ ην αληίζηνηρα 

κεγέζε ηνπ ζελαξίνπ ζηφρσλ ηνπ Kyoto  είλαη 65,2% γηα ην 56,6% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15. 

Οη ππξεληθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο παξφιν πνπ εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά ρακειφ θνηλσληθφ 

θφζηνο ζε ζχγθξηζε κε ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ΔΔ-15, απνηεινχλ κηα πεγή 

ελέξγεηαο πνπ εκπεξηέρεη κεγάια δηιιήκαηα θαη απνηειεί απφθαζε ζηαζκφ γηα θάζε θξάηνο.  Οη 

ππφινηπεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη ειεθηξνπαξαγσγήο ζπκβάιινπλ κε κηθξφηεξα πνζνζηά ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15, παξάξηεκα Πίλαθαο 6, 

Πίλαθαο 7, Πίλαθαο 19 θαη Πίλαθαο 20. 

 

ηε ζπλέρεηα θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξνπζίαζε ελφο ζπγθξηηηθνχ δηαγξάκκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15 αλά ζελάξην γηα ην 2010 θαη ην 2020 ζρεηηθφ κε ηελ δηακφξθσζή ηνπ 

απφ ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θαη ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο.  

 

 

Γηάγξακκα 6.6.: Γηαρσξηζκφο θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15 ζε ηδησηηθφ θαη 

εμσηεξηθφ αλά ζελάξην γηα ηα έηε 2010 θαη 2020. 

Σν 2010, ην εμσηεξηθφ θφζηνο απνηειεί ην 18% θαη 17% ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο 

γηα ην ζελάξην Αλαθνξάο θαη απηφ ηνπ ηφρσλ ηνπ Kyoto αληίζηνηρα. Σν ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξν θαηά 13,6% ηνπ 

,0

50000,0

100000,0

150000,0

200000,0

250000,0

300000,0

350000,0

Αλαθνξάο ηόρσλ Kyoto Αλαθνξάο ηόρσλ Kyoto 

Κ
ν

ηλ
σ

λ
ηθ

ό
 θ

ό
ζ

η
ν

ο
 (

1
0

^
6

 Δ
u

ro
s
) 

 

Γηαρσξηζκόο  θνηλσληθνύ θόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ΔE-15 ζε 
ηδησηηθό θαη εμσηεξηθό αλά ζελάξην  

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΚΟΣΟ  

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΟΣΟ  

2010 

2020 



- 80 - 

αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηνπ ζελαξίνπ ζηφρσλ ηνπ Kyoto. ην ζελάξην αλαθνξάο ην 2010, ην ζπλνιηθφ 

εμσηεξηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά 50% νθείιεηαη ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίεο 

απνηεινχλ ην 41,4% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο, ελψ νη ιηζαλζξαθηθέο θαη ιηγληηηθέο κνλάδεο 

έρνπλ κεγάιε ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο πξνζδίδνληαο κηθξφ ζρεηηθά ηκήκα 

ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο. Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Α.Π.Δ θαη πδξνειεθηξηθέο 

κνλάδεο ζπκβάιινπλ ζην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ηδηαίηεξα κηθξφ πνζνζηφ 

πξνζθέξνληαο ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηε ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ΔΔ-15. Οκνίσο ζην 

ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto, ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά 50,8% νθείιεηαη 

ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίεο απνηεινχλ ην 39% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο ελψ 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο νθείιεηαη κφιηο ζην 1/10 ηεο ζπλνιηθήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο πξνεξρφκελν απφ ιηζαλζξαθηθέο θαη ιηγληηηθέο κνλάδεο. Ο ξφινο ησλ Α.Π.Δ. θαη 

ησλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ θξίλεηαη ζεκαληηθφο αθνχ παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά ρακειή ζπκκεηνρή 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο παξάγνληαο ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελάξγεηαο. 

ζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ην 2010 απνηειεί ην 82% θαη 83% ηνπ 

θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ην ζελάξην Αλαθνξάο θαη απηφ ηνπ ηφρσλ ηνπ Kyoto 

αληίζηνηρα, ελψ ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ζην ζελάξην αλαθνξάο εκθαλίδεηαη 

κεγαιχηεξν θαηά 7,7% ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηνπ ζελαξίνπ ζηφρσλ ηνπ Kyoto. ην ζελάξην 

αλαθνξάο ην 2010, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά 50,9% νθείιεηαη ζε 

κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίεο απνηεινχλ ην 41,4% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο. Δπηπιένλ 

ζεκεηψλεηαη φηη νη Α.Π.Δ. θαη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ηδησηηθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο, παξνπζηάδνληαο αξθεηά πςειφ ηδησηηθφ θφζηνο. ην ζελάξην 

ηφρσλ ηνπ Kyoto ην 2010, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά 48,3% νθείιεηαη ζε 

κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίεο απνηεινχλ ην 39% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην κηθξφ κεξίδην ησλ ππξεληθψλ κνλάδσλ ζην ηδησηηθφ θφζηνο παξφιν πνπ 

απνδίδνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ-15. Παξάξηεκα Πίλαθαο 6, Πίλαθαο 

7, Πίλαθαο 19 θαη Πίλαθαο 20. 

Σν 2020 ηα ελεξγεηαθά ζελάξηα έρνπλ δηακνξθσζεί πιήξσο, ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζελαξίνπ  αλαθνξάο εκθαλίδεηαη θαηά 22,6% κεγαιχηεξν ηνπ ζπλνιηθνχ 

εμσηεξηθνχ θφζηνπο ηνπ ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto, ελψ απνηειεί ην 18% θαη 15% ηνπ θνηλσληθνχ 

θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ην ζελάξην αλαθνξάο θαη απηνχ ησλ ηφρσλ ηνπ Kyoto αληίζηνηρα. 

ην ζελάξην αλαθνξάο, ην 56,1% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο πξνεξρφκελν απφ κνλάδεο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζπληειεί ζην 63,6% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο. Μεγάιν ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ κεγέζνπο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο έρνπλ νη ιηζαλζξαθηθέο θαη ιηγληηηθέο 

κνλάδεο. Οκνίσο ην 2020 ζην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto, ην 56,6% ηεο ζπλνιηθήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο πξνεξρφκελν απφ κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζπληειεί ζην 73.3% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εμσηεξηθνχ θφζηνπο. Οη Α.Π.Δ. ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθή ελεξγεηαθή ζπκβνιή ζηελ ΔΔ-15 κε 

εμαηξεηηθά ρακειφ εμσηεξηθφ θφζηνο. Σν 2020 ηα ηδησηηθά θφζηε ησλ δχν ζελαξίσλ παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξά ηεο ηάμεο ηνπ 9% κε απηφ ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο λα εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξν, παξάιιεια 

ην ηδησηηθφ θφζηνο ηνπ ζελαξίνπ Αλαθνξάο θαη ηνπ ηφρσλ ηνπ Kyoto απνηεινχλ ην 82% θαη 85% 

ηνπ αληίζηνηρνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο.   Σν 2020 ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο, ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην ζην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο παξνπζηάδνπλ νη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ κε 56,1% ηεο 

ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο ζπληεινχλ ζην 64,2% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδησηηθνχ θφζηνπο θαη νη 

ππφινηπεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη παξνπζηάδνπλ ζαθψο κηθξφηεξν ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ 

κεγέζνπο. Οκνίσο ην 2020, ζχκθσλα κε ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto, ην 56,6% ηεο ζπλνιηθήο 
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ειεθηξνπαξαγσγήο πξνεξρφκελν απφ κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ απνηειεί ην 63,7% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηδησηηθνχ θφζηνπο. Παξάηεκα Πίλαθαο 6, Πίλαθαο 7, Πίλαθαο 19 θαη Πίλαθαο 20. 

Έρνληαο ζρνιηάζεη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θαη ηδησηηθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηελ ΔΔ-15 ζην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα γηα ην θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ζχκθσλα κε 

ηα δπν δηαθνξεηηθά ζελάξηα.  

 Σν ζελάξην ηφρσλ ηνπ Κyoto παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζπκθέξνλ νηθνλνκηθά ζπγθξηλφκελν κε 

ην ζελάξην Αλαθνξάο. πγθεθξηκέλα, ην ζελάξην Αλαθνξάο παξνπζηάδεη 8,7% πςειφηεξν ζπλνιηθφ 

θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ην 2010 θαη 11,3% ην 2020 ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 

κέγεζνο ηνπ ζελαξίνπ ηφρσλ ηνπ Kyoto. 

 Οη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ απνηεινχλ ην θπξηφηεξν πνζνζηφ ην ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο. Δηδηθφηεξα ην 2020, πξνζεγγίδνπλ ην 64,1% ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο 

πξνζθέξνληαο ην 41,4% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο, ελψ 

ην αληίζηνηρα κεγέζε ηνπ ζελαξίνπ ζηφρσλ ηνπ Kyoto  είλαη 65,2% γηα ην 56,6% ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15. 

 Οη ππξεληθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο παξφιν πνπ εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά ρακειφ θνηλσληθφ 

θφζηνο, ελδεηθηηθά ην 2020 ην 17,7% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο απνηειεί ην 8,1% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο ζχκθσλα κε ην ζελάξην Αλαθνξάο ελψ, ζην ζελάξην ηφρσλ ηνπ 

Kyoto  ην 19,3% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζπληειεί θαηά 8,9% ζην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο, 

σζηφζν απνηεινχλ κηα πεγή ελέξγεηαο πνπ εκπεξηέρεη κεγάια δηιιήκαηα θαη απνηειεί απφθαζε 

ζηαζκφ γηα θάζε θξάηνο.   

 Οη Α.Π.Δ σο κέζνδνο ειεθηξνπαξαγσγήο αλ θαη παξνπζηάδνπλ ακειεηέν εμσηεξηθφ θφζηνο, ην 

ηδησηηθφ ηνπο θφζηνο εκθαλίδεηαη ζε αληίζηνηρα ή κεγαιχηεξα επίπεδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζπκβαηηθέο 

κνξθέο ελέξγεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα κε νπζηαζηηθά απεηξνειάρηζην 

εμσηεξηθφ θφζηνο εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά πςειφ ηδησηηθφ θφζηνο κε απνηέιεζκα λα εθηνμεχεηαη ην 

θνηλσληθφ θφζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ειεθηξνπαξαγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2020 ηα 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ ην 0,5% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη απνηεινχλ ην 

2,5% ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο, ελψ ηα αληίζηνηρα κεγέζε γηα ην 

ζελάξην ζηφρσλ ηνπ Kyoto είλαη 0,8% θαη 4,1%. 

 Οη ιηζαλζξαθηθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο εκθαλίδνπλ πςειφηεξν θνηλσληθφ θφζηνο ζε ζρέζε 

κε ιηγληηηθέο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη ιηζαλζξαθηθέο εκθαλίδνπλ πςειφηεξν ηδησηηθφ θφζηνο ελψ νη 

ιηγληηηθέο εμαηξεηηθά πςειφ εμσηεξηθφ θφζηνο.           

β) Πξόβιεςε θνηλσληθνύ θόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο EΔ-25 

Έρνληαο παξνπζηάζεη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 25, ζην ζεκείν απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

νηθνλνκηθή ηνπο αμηνιφγεζε. Μέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο δηάξζξσζεο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά 

ηερλνινγηθή κέζνδν θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην κνλαδηαίν εμσηεξηθφ θαη 

ηδησηηθφ θφζηνο ηεο θάζε ηερλνινγηθήο κεζφδνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ 

θφζηνπο.  

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ησλ ππνινγηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ 

θφζηνπο έγηλε δεθηή ε αθφινπζε παξαδνρή :  
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 ην θνηλσληθφ θφζηνο ησλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ πξνθχπηεη θαηά 50% απφ θφζηνο ησλ 

πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ >100MW θαη 50% απφ ην θφζηνο ησλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ 

θξάγκαηνο. 

 

ην ελάξην Αλαθνξάο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25, ην έηνο 2010 ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ 

θφζηνο θπκαίλεηαη ζηα 48.336*106 επξψ, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ππνινγίζηεθε ίζν κε 

205.535*106 επξψ θαη ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ίζν κε 253.871*106 επξψ. Σν έηνο 2020, ην 

ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο θπκαίλεηαη ζηα 68.361*106 επξψ, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο 

ππνινγίζηεθε ίζν κε 299.210*106 επξψ θαη ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ίζν κε 367.571*106 επξψ. 

ην παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ θφζηνπο γηα ηα έηε 2010, 2015 θαη 2020 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ειεθηξνπαξαγσγήο 

ζχκθσλα κε ην ελάξην Αλαθνξάο, Πίλαθαο 21.: Γηάξζξσζε εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-25 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ζχκθσλα κε ην ελάξην Αλαθνξάο. 

ην ελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25, ην έηνο 2010 ην ζπλνιηθφ 

εμσηεξηθφ θφζηνο θπκαίλεηαη ζηα 40.827*106 επξψ, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ππνινγίζηεθε ίζν κε 

187.756*106 επξψ θαη ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ίζν κε 228.582*106 επξψ. Σν έηνο 2020, ην 

ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο θπκαίλεηαη ζηα 52.241*106 επξψ, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο 

ππνινγίζηεθε ίζν κε 271.333*106 επξψ θαη ην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ίζν κε 323.575*106 επξψ. 

ην παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ θφζηνπο γηα ηα έηε 2010 θαη 2020 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ειεθηξνπαξαγσγήο ζχκθσλα 

κε ην ελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto, Πίλαθαο 22.: Γηάξζξσζε εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-25 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ζχκθσλα κε ην ελάξην ηφρσλ Kyoto. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζπγθεληξσηηθφ δηάγξακκα γηα ην θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο 

ΔΔ-25 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν θαη αλά ελεξγεηαθφ ζελάξην γηα ην 2010 θαη 2020.  

 

Γηάγξακκα 6.7.: Γηάξζξσζε θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25 αλά ζελάξην γηα ηα 

έηε 2010 θαη 2020. 
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Σν 2010, παξφιν πνπ ε δηαθνξεηηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή κεηαμχ ησλ δχν ζελαξίσλ είλαη ζην αξρηθφ 

ηεο ζηάδην, ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Κyoto παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζπκθέξνλ νηθνλνκηθά 

ζπγθξηλφκελν κε ην ζελάξην Αλαθνξάο. πγθεθξηκέλα, ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto παξνπζηάδεη 

10% ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο, παξάηεκα Πίλαθαο 21 θαη 

Πίλαθαο 22. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο νθείιεηαη ζηηο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίεο κε 40,2% ζπκκεηνρή ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ΔΔ-25 ζην ζελάξην Αλαθνξάο απνηεινχλ ην 48,6% ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ 

θφζηνπο, ελψ γηα ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto ηα πνζνζηά γηα ην 2010 είλαη 38,8% θαη 48% 

αληίζηνηρα. ην παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά δηάξζξσζεο ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25 αλά ζελάξην, Πίλαθαο 23.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εμσηεξηθνχ, 

ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-25 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην 

Αλαθνξάο, Πίλαθαο 24.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-25 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto. Παξάηεκα Πίλαθαο 9 

θαη Πίλαθαο 10. 

Σν 2020, ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ ηεο ΔΔ-25 είλαη μεθάζαξε θαη ην 

ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto εκθαλίδεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνο θαηά 12% ζε 

ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ ζελαξίνπ Αλαθνξάο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο αιιά θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαηά 12% πνπ 

επηηπγράλεηαη ζην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto ζε ζρέζε κε ην ζελάξην Αλαθνξάο. Οη κνλάδεο θπζηθνχ 

αεξίνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Δηδηθφηεξα ην 2020, πξνζεγγίδνπλ ην 63,2% ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο πξνζθέξνληαο ην 

56% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο, ελψ ην αληίζηνηρα κεγέζε 

ηνπ ζελαξίνπ ζηφρσλ ηνπ Kyoto  είλαη 66% γηα ην 58% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25. Αμηφινγν 

κεξίδην ζην θνηλσληθφ θφζηνο εκθαλίδνπλ νη ιηζαλζξαθηθέο κνλάδεο σο ξππνγφλνο κέζνδνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο θαη νη ππξεληθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο παξφιν πνπ εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά 

ρακειφ θνηλσληθφ θφζηνο ζε ζχγθξηζε κε ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ΔΔ-25, 

απνηεινχλ κηα πεγή ελέξγεηαο πνπ εκπεξηέρεη κεγάια δηιιήκαηα θαη απνηειεί απφθαζε ζηαζκφ γηα 

θάζε θξάηνο.  Οη ππφινηπεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη ειεθηξνπαξαγσγήο ζπκβάιινπλ κε κηθξφηεξα 

πνζνζηά ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25, παξάξηεκα 

Πίλαθαο 9, Πίλαθαο 10, Πίλαθαο 23 θαη Πίλαθαο 24. 

 

ηε ζπλέρεηα θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξνπζίαζε ελφο ζπγθξηηηθνχ δηαγξάκκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25 αλά ζελάξην γηα ην 2010 θαη ην 2020 ζρεηηθφ κε ηελ δηακφξθσζή ηνπ 

απφ ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θαη ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο.  
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Γηάγξακκα 6.8.: Γηαρσξηζκφο θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25 ζε ηδησηηθφ θαη 

εμσηεξηθφ αλά ζελάξην γηα ηα έηε 2010 θαη 2020.  

Σν 2010, ην εμσηεξηθφ θφζηνο απνηειεί ην 19% θαη 18% ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο 

γηα ην ζελάξην Αλαθνξάο θαη απηφ ηνπ ηφρσλ ηνπ Kyoto αληίζηνηρα. Σν ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξν θαηά 16% ηνπ 

αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηνπ ζελαξίνπ ζηφρσλ ηνπ Kyoto. ην ζελάξην αλαθνξάο ην 2010, ην ζπλνιηθφ 

εμσηεξηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά 45,4% νθείιεηαη ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίεο 

απνηεινχλ ην 40,1% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο, ελψ νη ιηζαλζξαθηθέο θαη ιηγληηηθέο κνλάδεο 

έρνπλ κεγάιε ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο πξνζδίδνληαο κηθξφ ζρεηηθά ηκήκα 

ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο. Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Α.Π.Δ θαη πδξνειεθηξηθέο 

κνλάδεο ζπκβάιινπλ ζην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ηδηαίηεξα κηθξφ πνζνζηφ 

πξνζθέξνληαο ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηε ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ΔΔ-25. Οκνίσο ζην 

ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto, ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά 47,5% νθείιεηαη 

ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίεο απνηεινχλ ην 39% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο ελψ, ην 

36,9% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο νθείιεηαη ζην κφιηο 14,7% ηεο ζπλνιηθήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο πξνεξρφκελν απφ ιηζαλζξαθηθέο θαη ιηγληηηθέο κνλάδεο. Ο ξφινο ησλ Α.Π.Δ. θαη 

ησλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ θξίλεηαη ζεκαληηθφο αθνχ παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά ρακειή ζπκκεηνρή 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο παξάγνληαο ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελάξγεηαο. 

ζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ην 2010 απνηειεί ην 81% θαη 82% ηνπ 

θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ην ζελάξην Αλαθνξάο θαη απηφ ηνπ ηφρσλ ηνπ Kyoto 

αληίζηνηρα, ελψ ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ζην ζελάξην αλαθνξάο εκθαλίδεηαη 

κεγαιχηεξν θαηά 8,7% ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηνπ ζελαξίνπ ζηφρσλ ηνπ Kyoto. ην ζελάξην 

αλαθνξάο ην 2010, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά 49,6% νθείιεηαη ζε 

κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίεο απνηεινχλ ην 40,2% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο. Δπηπιένλ 

ζεκεηψλεηαη φηη νη Α.Π.Δ. θαη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ηδησηηθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο, παξνπζηάδνληαο αξθεηά πςειφ ηδησηηθφ θφζηνο. ην ζελάξην 

ηφρσλ ηνπ Kyoto ην 2010, ην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά 48,1% νθείιεηαη ζε 

κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίεο απνηεινχλ ην 38,8% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην κηθξφ κεξίδην ησλ ππξεληθψλ κνλάδσλ ζην ηδησηηθφ θφζηνο παξφιν πνπ 
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απνδίδνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ-15. Παξάξηεκα Πίλαθαο 9, Πίλαθαο 

10, Πίλαθαο 23 θαη Πίλαθαο 24. 

Σν 2020 ηα ελεξγεηαθά ζελάξηα έρνπλ δηακνξθσζεί πιήξσο, ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζελαξίνπ  αλαθνξάο εκθαλίδεηαη θαηά 23,6% κεγαιχηεξν ηνπ ζπλνιηθνχ 

εμσηεξηθνχ θφζηνπο ηνπ ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto, ελψ απνηειεί ην 19% θαη 16% ηνπ θνηλσληθνχ 

θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ην ζελάξην αλαθνξάο θαη απηνχ ησλ ηφρσλ ηνπ Kyoto αληίζηνηρα. 

ην ζελάξην αλαθνξάο, ην 55,8% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο πξνεξρφκελν απφ κνλάδεο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζπληειεί ζην 60,2% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο. Μεγάιν ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ κεγέζνπο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο έρνπλ νη ιηζαλζξαθηθέο θαη ιηγληηηθέο 

κνλάδεο. Οκνίσο ην 2020 ζην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto, ην 57,7% ηεο ζπλνιηθήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο πξνεξρφκελν απφ κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζπληειεί ζην 71,6% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εμσηεξηθνχ θφζηνπο. Οη Α.Π.Δ. ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθή ελεξγεηαθή ζπκβνιή ζηελ ΔΔ-25 κε 

εμαηξεηηθά ρακειφ εμσηεξηθφ θφζηνο. Σν 2020 ηα ηδησηηθά θφζηε ησλ δχν ζελαξίσλ παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξά ηεο ηάμεο ηνπ 9,3% κε απηφ ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο λα εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξν, παξάιιεια 

ην ηδησηηθφ θφζηνο ηνπ ζελαξίνπ Αλαθνξάο θαη ηνπ ηφρσλ ηνπ Kyoto απνηεινχλ ην 81% θαη 84% 

ηνπ αληίζηνηρνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο.   Σν 2020 ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο, ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην ζην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο παξνπζηάδνπλ νη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ κε 55,8% ηεο 

ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο ζπληεινχλ ζην 63,9% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδησηηθνχ θφζηνπο θαη νη 

ππφινηπεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη παξνπζηάδνπλ ζαθψο κηθξφηεξν ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ 

κεγέζνπο. Οκνίσο ην 2020, ζχκθσλα κε ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto, ην 57,7% ηεο ζπλνιηθήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο πξνεξρφκελν απφ κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ απνηειεί ην 64,9% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηδησηηθνχ θφζηνπο. Παξάηεκα Πίλαθαο 9, Πίλαθαο 10, Πίλαθαο 23 θαη Πίλαθαο 24. 

Έρνληαο ζρνιηάζεη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θαη ηδησηηθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηελ ΔΔ-25 ζην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα γηα ην θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ζχκθσλα κε 

ηα δπν δηαθνξεηηθά ζελάξηα. 

 Σν ζελάξην ηφρσλ ηνπ Κyoto παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζπκθέξνλ νηθνλνκηθά ζπγθξηλφκελν κε 

ην ζελάξην Αλαθνξάο, ζπγθεθξηκέλα ην ζελάξην Αλαθνξάο παξνπζηάδεη 10% πςειφηεξν ζπλνιηθφ 

θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ην 2010 θαη 12% ην 2020 ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 

κέγεζνο ηνπ ζελαξίνπ Αλαθνξάο. 

 Οη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ απνηεινχλ ην θπξηφηεξν πνζνζηφ ην ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο. Δηδηθφηεξα ην 2020, πξνζεγγίδνπλ ην 63,2% ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο 

πξνζθέξνληαο ην 55,8% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο ζην ζελάξην αλαθνξάο, ελψ ην 

αληίζηνηρα κεγέζε ζην ζελάξην ζηφρσλ ηνπ Kyoto  είλαη 65,9% γηα ην 57,7% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο 

ηεο ΔΔ-25. 

 Οη ππξεληθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο παξφιν πνπ εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά ρακειφ θνηλσληθφ 

θφζηνο, ελδεηθηηθά ην 2020 ην 16,2% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο απνηειεί ην 7,4% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο ζην ζελάξην Αλαθνξάο ελψ ζην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto  ην 17,9% 

ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζπληειεί θαηά 8,2% ζην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο, απνηεινχλ κηα πεγή 

ελέξγεηαο πνπ εκπεξηέρεη κεγάια δηιιήκαηα θαη απνηειεί απφθαζε ζηαζκφ γηα θάζε θξάηνο   

 Οη Α.Π.Δ σο κέζνδνο ειεθηξνπαξαγσγήο αλ θαη παξνπζηάδνπλ ακειεηέν εμσηεξηθφ θφζηνο, ην 

ηδησηηθφ ηνπο θφζηνο εκθαλίδεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζπκβαηηθέο 

κνξθέο ελέξγεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα κε νπζηαζηηθά απεηξνειάρηζην 

εμσηεξηθφ θφζηνο εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά πςειφ ηδησηηθφ θφζηνο κε απνηέιεζκα λα εθηνμεχεηαη ην 
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θνηλσληθφ θφζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ειεθηξνπαξαγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2020 ηα 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ ην 0,5% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη πξνζδίδνπλ ην 

2,6% ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο ζην ζελάξην αλαθνξάο, ελψ ηα αληίζηνηρα κεγέζε γηα ην ζελάξην 

ζηφρσλ ηνπ Kyoto είλαη 0,6% θαη 3,7%. 

 Οη ιηζαλζξαθηθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο εκθαλίδνπλ πςειφηεξν θνηλσληθφ θφζηνο ζε ζρέζε 

κε ιηγληηηθέο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη ιηζαλζξαθηθέο εκθαλίδνπλ πςειφηεξν  

ηδησηηθφ θφζηνο ελψ νη ιηγληηηθέο εμαηξεηηθά πςειφ εμσηεξηθφ θφζηνο.  
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o ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 Η Διιάδα θαιείηαη λα εθαξκφζεη λέα ελεξγεηαθή πνιηηηθή έηζη φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα 2020, κε ηελ αζθάιεηα ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, ηελ δηαθνξνπνίεζε 

ελεξγεηαθψλ πεγψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ  πξνψζεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο λα απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα. Ο 

ηνκέαο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε θαη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε ρψξαο. 

 Ο κε ζπλππνινγηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νδεγεί ζε 

ιαλζαζκέλεο ελεξγεηαθέο επηινγέο, αθνχ θξίζηκεο απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε κνλαδηθφ θξηηήξην ην 

ηδησηηθφ θφζηνο αλά παξαγσγηθή ηερλνινγία ειεθηξνπαξαγσγήο. Σν εμσηεξηθφ θφζηνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιηγλίηε, είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 

ηδησηηθνχ θφζηνπο κε απνηέιεζκα ην θνηλσληθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ελαιιαθηηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο λα εκθαλίδεηαη αληαγσληζηηθφηεξν απηνχ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ζπκβαηηθέο πεγέο. 

 Σν έηνο 2006 ε κηθηή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ήηαλ 60 TWh, απφ ηηο νπνίεο ην 60% ήηαλ 

απφ ιηγλίηε, ην 16% απφ πεηξειατθά πξντφληα, ην 18,7% απφ θπζηθφ αέξην, ην 14% απφ 

πδξνειεθηξηθά θαη ην 2,1% απφ αηνιηθά. Η ειεθηξνπαξαγσγή απφ Α.Π.Δ ζηελ Διιάδα, εμαηξνπκέλσλ 

ησλ κεγάισλ  πδξνειεθηξηθψλ, εκθαλίδεη απμεηηθέο ηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη είλαη ηεο ηάμεο 

ηνπ 2,5% ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνζνζηφ ην νπνίν νθείιεηαη 

θπξίσο ζε αηνιηθά θαη κηθξά πδξνειεθηξηθά, ζε κηθξφ βαζκφ ηε βηνκάδα, ελψ ηειεπηαία αξρίδεη λα 

γίλεηαη αηζζεηή θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ θσηνβνιηατθψλ. Η πξνψζεζε ησλ Α.Π.Δ. ζηελ Διιάδα 

επηρεηξείηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ελψ παξάιιεια εμαζθαιίδνληαη 

πςειέο ηηκέο αγνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ Α.Π.Δ. απφ ηελ Γ.Δ.Η.. Η Διιάδα θαιείηαη λα ιάβεη 

δξαζηηθά κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαζψο θαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηεο ελεξγεηαθέο πεγέο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ψζηε λα θαιχςεη ηφζν ηνπο ελεξγεηαθνχο φζν θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο 

γηα 2020. 

 χκθσλα κε ην ελάξην Αλαθνξάο, ην 2020 ε ζπλνιηθή θαζαξή ειεθηξνπαξαγσγή πξνβιέπεηαη 

ίζε κε 87.9 TWh, ελψ ζηα ελεξγεηαθά ελάξηα 1 θαη 2 πξνβιέπεηαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 6,7% ζε 

ζρέζε κε ηελ θαζαξή ειεθηξνπαξαγσγή ζην  ζελάξην αλαθνξάο, σο απνηέιεζκα κέηξσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζζνχλ. Σν ελάξην 1, ζπγθξηλφκελν κε ην ζελάξην αλαθνξάο παξνπζηάδεη 

πεξηνξηζκφ ηφζν ζηε ρξήζε ιηγλίηε φζν θαη ζην ιηζάλζξαθα γηα ηνπο ζηαζκνχο βάζεο ηνπ 

δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο παξάιιεια κε ηελ αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηα αηνιηθά πάξθα θαηά 

53%, ζηα πδξνειεθηξηθά θαηά 9%,  απνηειεί κία ηερληθά θαιή επηινγή ιφγσ ηεο ζρεηηθήο 

αβεβαηφηεηαο πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ. Σν ελάξην 2 απνηειεί ελαιιαθηηθή πνιηηηθή 

ηνπ ελαξίνπ 1 ζην νπνίν δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ιηζαλζξαθηθέο κνλάδεο ελψ, ην δεκηνπξγνχκελν θελφ 

θαιχπηεηαη απφ αχμεζε 14% ηεο ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ θαη θαηά 53% ησλ αηνιηθψλ ζε ζρέζε κε ην 

ζελάξην αλαθνξάο, ελψ ε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξακέλεη ζην 

επίπεδν ηνπ ζελάξην αλαθνξάο.  

 Γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή ζηελ ΔΔ-15 ζην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto δηαπηζηψζεθε: 1) 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ε νπνία απνηππψλεηαη  ζηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο, 2) ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ησλ πεξηβαιινληηθά επηβαξπληηθψλ κεζφδσλ, φπσο ε 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ ιηγληηηθέο θαη ιηζαλζξαθηθέο κνλάδεο, 3) ζηξνθή ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο πξνο 

θαζαξφηεξεο κνξθέο ελέξγεηαο κε βαζηθφ εθπξφζσπν ηελ ειεθηξνπαξαγσγή απφ αηνιηθή ελέξγεηα θαη 
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απφ βηνκάδα θαη 4) ε ρξήζε ηεο ππξεληθή ελέξγεηα παξνπζηάδεη πησηηθέο ηάζεηο ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρα κεγέζε ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο. 

 Γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή ζηελ ΔΔ-25 ζην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto δηαπηζηψζεθε: 1) 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο, 2) εκθαλήο 

πξνψζεζε ησλ Α.Π.Δ. κε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ θαη κνλάδσλ βηνκάδαο 3) ε 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θπζηθφ αέξην παξνπζηάδεη πησηηθέο ηάζεηο ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρα κεγέζε ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο αλ θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ θχξηα κέζνδν 

ειεθηξνπαξαγσγήο. 

 Σερλνινγίεο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ην ρακειφηεξν εμσηεξηθφ θφζηνο είλαη ηα πδξνειεθηξηθά θαη ηα 

αηνιηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελψ αθνινπζνχλ ηα ππξεληθά θαη ηα 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Η πςειφηεξε ηηκή εμσηεξηθνχ θφζηνπο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ ιηζάλζξαθα, ελψ αληηζηνίρσο πςειέο ηηκέο εμσηεξηθνχ θφζηνπο παξνπζηάδεη ε 

παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ιηγλίηε θαη πεηξειατθά πξντφληα. Η πςειφηεξε ηηκή ηδησηηθνχ 

θφζηνπο παξνπζηάδεηαη ζηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ελψ, ε ρακειφηεξε ηηκή ηδησηηθνχ θφζηνπο 

παξνπζηάδεηαη ζηα ππξεληθά ζπζηήκαηα θαη αθνινπζνχλ ηα ιηγληηηθά θαη ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ βηνκάδα. Σελ πςειφηεξε ηηκή θνηλσληθνχ θφζηνπο παξνπζηάδνπλ ηα 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ιφγσ ηεο πςειήο ηηκήο ηδησηηθνχ θφζηνπο, ελψ ηελ ρακειφηεξε ηηκή 

θνηλσληθνχ θφζηνπο παξνπζηάδνπλ ηα ππξεληθά ζπζηήκαηα ειεθηξνπαξαγσγήο. 

 Οη Α.Π.Δ. σο κέζνδνο ειεθηξνπαξαγσγήο αλ θαη παξνπζηάδνπλ ακειεηέν εμσηεξηθφ θφζηνο, ην 

ηδησηηθφ ηνπο θφζηνο εκθαλίδεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζπκβαηηθέο 

κεζφδνπο ειεθηξνπαξαγσγήο. Οη ιηζαλζξαθηθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο εκθαλίδνπλ πςειφηεξν 

θνηλσληθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ιηγληηηθέο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη ιηζαλζξαθηθέο εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξν ηδησηηθφ θφζηνο ελψ νη ιηγληηηθέο εμαηξεηηθά πςειφ εμσηεξηθφ θφζηνο.           

 Απφ ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ηεζζάξσλ ελεξγεηαθψλ ζελαξίσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο 

Διιάδα πξνθχπηεη φηη ην 2020 ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα 1 θαη 2 εκθαλίδνπλ ρακειφηεξε ηηκή 

ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο θαηά 14,3% θαη 23% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ θφζηνο ηνπ 

ζελαξίνπ αλαθνξάο. ην ελάξην 1 ε ζρεηηθά κηθξή κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο, 

παξφιε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαηά 6,7% ζε ζρέζε κε ην ζελάξην αλαθνξάο, νθείιεηαη ζηε 

ρξήζε ιηγλίηε θαη ιηζάλζξαθα πνπ παξέρνληαο ην 42% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζπκβάιινπλ θαηά 

77% ζην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο.  Σν ελάξην 2 εκθαλίδεη ην ρακειφηεξν εμσηεξηθφ θφζηνο 

θπξίσο ιφγσ ζηε κε ρξήζε ιηζαλζξαθηθψλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο θαη  ην γεγνλφο φηη ην 29% 

ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ ζπκβάιιεη κφιηο ζην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο. 

 Σν ζελάξην αλαθνξάο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Διιάδα ην 2020 έρεη ην πςειφηεξν ηδησηηθφ 

θφζηνο, ελψ ηα ελαιιαθηηθά ελεξγεηαθά ζελάξηα 1 θαη 2, παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν ζπλνιηθφ ηδησηηθφ 

θφζηνο θαηά 8,2% θαη 6,1% αληίζηνηρα. Σν ζελάξην 1 εκθαλίδεη ρακειφηεξν ηδησηηθφ θφζηνο ιφγσ 

ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ παιηάο ηερλνινγίαο ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή ελψ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηδησηηθνχ θφζηνπο έρνπλ νη κνλάδεο 

θπζηθνχ αεξίνπ κε 26,7% πξνζθέξνληαο ην 22% ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  ην 

ζελάξην 2, ην 41,6% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδησηηθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο  αληηζηνηρεί ζηηο κνλάδεο 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κε ζπκκεηνρή 34% ζηε ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή, παξάιιεια ηα αηνιηθά κε 

19,8% ζπκκεηνρή ζην ζπλνιηθφ ηδησηηθφ θφζηνο παξέρνπλ ην 18% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

 Σν ζελάξην αλαθνξάο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Διιάδα ην 2020 έρεη ην πςειφηεξν θνηλσληθφ 

θφζηνο, ελψ ηα ελαιιαθηηθά ελεξγεηαθά ζελάξηα 1 θαη 2 παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν ζπλνιηθνχ 

θνηλσληθφ θφζηνο θαηά 9,68% θαη 10,2% αληίζηνηρα. Οη δηαθνξέο ζην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ηεο Διιάδνο δελ παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα αμηφινγεο. πλππνινγίδνληαο, φηη ν 
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ιηζάλζξαθάο απνηειεί κία ξππνγφλν πεγή ελέξγεηαο ην ζελάξην 2 απνηειεί κηα πην ηζνξξνπεκέλε 

πξφηαζε παξνπζηάδνληαο παξάιιεια ηελ κηθξφηεξε ηηκή θνηλσληθνχ θφζηνπο.   

 ηελ ΔΔ-15 ην 2020, ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ελαξίνπ ηφρσλ ηνπ 

Kyoto εκθαλίδεηαη 13,6% ρακειφηεξν απηνχ ηνπ ελαξίνπ Αλαθνξάο. ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto, 

ην 56,6% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζπληειεί 

ζην 73,3% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο, ελψ ην 5,3% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ 

ιηζαλζξαθηθέο θαη ιηγληηηθέο κνλάδεο ζπκβάιιεη θαηά 14,3% ζην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο. Οη Α.Π.Δ 

θαη νη  πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο ζπκβάιινπλ κφλν θαηά 4,4% ζην ζπλνιηθφ εμσηεξηθνχ θφζηνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο πξνζθέξνληαο ην 17,8% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο. Οκνίσο, ην ζπλνιηθφ 

ηδησηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο εκθαλίδεηαη 9% κεγαιχηεξν ηνπ 

αληηζηνίρνπ ζπλνιηθνχ ηδησηηθνχ θφζηνπο ηνπ ζελαξίνπ ηφρσλ ηνπ Kyoto, φπνπ ην 56,6% ηεο 

ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο πξνεξρφκελν απφ κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζπληειεί ζην 64,9% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηδησηηθνχ θφζηνπο. Οη Α.Π.Δ. κε 19% ζπκκεηνρή ζηελ ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή απφ 

ηεινχλ ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδησηηθνχ θφζηνπο θαη ηα ππξεληθά κε ζπκκεηνρή 18% ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή απνηεινχλ κφιηο ην 9% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδησηηθνχ θφζηνπο. Σν ζελάξην ηφρσλ ηνπ 

Κyoto παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζπκθέξνλ νηθνλνκηθά ζπγθξηλφκελν κε ην ζελάξην Αλαθνξάο ην 

νπνίν είλαη 11,3% κεγαιχηεξν, κε ηηο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ απνηεινχλ ην θπξηφηεξν πνζνζηφ ην 

ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο αθνχ πξνζεγγίδνπλ ην 65,2% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θνηλσληθνχ θφζηνπο πξνζθέξνληαο ην 56,6% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο.  

 ηελ ΔΔ-25 ην 2020, ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ελαξίνπ ηφρσλ ηνπ 

Kyoto εκθαλίδεηαη 23,6% ρακειφηεξν απηνχ ηνπ ελαξίνπ Αλαθνξάο. ην ζελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto, 

ην 57,7% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη απνηειεί ην 

71,6% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο, ελψ ην 6,7% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ιηζαλζξαθηθέο 

θαη ιηγληηηθέο κνλάδεο ζπκβάιιεη 17,1% ζην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο. Οη Α.Π.Δ θαη νη  

πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο απνηεινχλ κφλν ην 3,9% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο πξνζθέξνληαο ην 16,6% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο. Σν ζπλνιηθφ ηδησηηθφ 

θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ελαξίνπ ηφρσλ ηνπ Kyoto εκθαλίδεηαη 9,3% ρακειφηεξν απηνχ ηνπ 

ελαξίνπ Αλαθνξάο, κε ην 57,7% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο πξνεξρφκελν απφ κνλάδεο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζπληειεί ζην 64,9% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδησηηθνχ θφζηνπο ελψ νη Α.Π.Δ. απνηεινχλ ην 

19,8% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδησηηθνχ θφζηνπο. Σν ζελάξην ηφρσλ ηνπ Κyoto ηεο ΔΔ-25 παξνπζηάδεηαη 

νηθνλνκηθφηεξν ηνπ ζελαξίνπ Αλαθνξάο κε 12% ρακειφηεξν θνηλσληθφ θφζηνο. Οη κνλάδεο θπζηθνχ 

αεξίνπ απνηεινχλ ην θπξηφηεξν πνζνζηφ ην ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο 

πξνζεγγίδνληαο ην 65,9% ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο πξνζθέξνληαο ην 57,7% ηεο ζπλνιηθήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζην ελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto   

 Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ ηελ κηθξφηεξε αλακελφκελε αλάπηπμε ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξψπε ιφγσ ηνπ πςεινχ ηνπ ηδησηηθνχ θφζηνπο 

ελψ παξνπζηάδνπλ κεδακηλφ εμσηεξηθφ θφζηνο. Σα αηνιηθά ζπζηήκαηα αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ 

ζρεηηθά κεγάιε δηείζδπζε ζην ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ιφγσ ηηο ηηκήο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο 

θφζηνπο πνπ είλαη αληαγσληζηή αθφκα θαη κε ηηο κεζφδνπο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ζπκβαηηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Πίλαθαο 1.: Καζαξή Παξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ Διιάδαο (ΣWh) αλά ελεξγεηαθφ ζελάξην γηα ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020. 

Καζαξή Παξαγσγή 

Ηιεθηξηζκνύ 

Διιάδαο (ΣWh) 

ελάξην 

Αλαθνξάο 
ελάξην 1 ελάξην 2 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Ληγλίηεο, παιηάο 

ηερλνινγίαο 
32,2 24,0 18,1 32,2 22,4 16,9 32,5 23,8 18,8 

Ληγλίηεο, λέαο 

ηερλνινγίαο 
0,0 5,1 5,2 0,0 4,7 4,5 0,0 4,9 5,0 

Ληζάλζξαθαο 0,0 8,4 16,8 0,0 8,4 12,6 0,0 0,0 0,0 

Πεηξειατθά 

Πξντόληα 
6,0 6,8 6,5 6,2 7,2 6,2 6,3 7,4 6,5 

Φ. Αέξην 17,5 20,9 24,8 16,5 16,1 17,7 16,7 22,9 28,2 

Τ/Η 5,0 5,1 5,2 5,0 5,4 5,7 5,0 5,4 5,7 

Αηνιηθά 3,8 5,3 9,6 4,2 9,2 14,7 4,1 9,2 14,7 

Άιιεο Α.Π.Δ 0,5 1,0 1,6 1,0 1,7 3,7 1,0 1,8 3,7 

ΤΝΟΛΟ 65,0 76,6 87,9 65,2 75,1 81,9 65,7 75,3 82,5 

  

Πεγή: Έθζεζε Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 97 - 

Πίλαθαο 2.: Πνζνζηηαία δηάζξσζε θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020, ελάξην Αλαθνξάο. 

Πνζνζηηαία δηάζξσζε θαζαξήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο 

ελάξην Αλαθνξάο 

2010 2015 2020 

Ληγλίηεο, παιηάο ηερλνινγίαο 49% 31% 21% 

Ληγλίηεο, λέαο ηερλνινγίαο 0% 7% 6% 

Ληζάλζξαθαο 0% 11% 19% 

Πεηξειατθά Πξντόληα 9% 9% 7% 

Φ. Αέξην 27% 27% 28% 

Τ/Η 8% 7% 6% 

Αηνιηθά 6% 7% 11% 

Άιιεο Α.Π.Δ 1% 1% 2% 

 

Πίλαθαο 3.: Πνζνζηηαία δηάζξσζε θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020, ελάξην 1. 

Πνζνζηηαία δηάζξσζε θαζαξήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο 

ελάξην 1 

2010 2015 2020 

Ληγλίηεο, παιηάο ηερλνινγίαο 49% 30% 21% 

Ληγλίηεο, λέαο ηερλνινγίαο 0% 6% 6% 

Ληζάλζξαθαο 0% 11% 15% 

Πεηξειατθά Πξντόληα 10% 10% 8% 

Φ. Αέξην 25% 21% 22% 

Τ/Η 8% 7% 7% 

Αηνιηθά 6% 12% 18% 

Άιιεο Α.Π.Δ 2% 2% 4% 
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Πίλαθαο4.: Πνζνζηηαία δηάζξσζε θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020, ελάξην 2. 

Πνζνζηηαία δηάζξσζε θαζαξήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο 

ελάξην 2 

2010 2015 2020 

Ληγλίηεο, παιηάο ηερλνινγίαο 49% 32% 23% 

Ληγλίηεο, λέαο ηερλνινγίαο 0% 6% 6% 

Ληζάλζξαθαο 0% 0% 0% 

Πεηξειατθά Πξντόληα 10% 10% 8% 

Φ. Αέξην 25% 30% 34% 

Τ/Η 8% 7% 7% 

Αηνιηθά 6% 12% 18% 

Άιιεο Α.Π.Δ 2% 2% 4% 
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Πίλαθαο 5.: Γηάξζξσζε θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-15 αλά ζελάξην γηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν 2010 έσο 2020. 

Καζαξή Παξαγσγή 

Ηιεθηξηζκνύ     EU-15 

(ΣWh) 

ελάξην Αλαθνξάο ελάξην ηόρσλ Kyoto 

2010 2015 2020 2010 2020 

Ππξεληθά 894,0 872,7 775,4 894,0 755,3 

Πεηξειατθά Πξντόληα 77,9 64,5 42,6 66,0 42,3 

Ληζάλζξαθαο 329,8 301,2 374,9 264,6 150,8 

Ληγλίηεο 122,0 111,4 138,6 97,9 55,8 

Φπζηθό Αέξην, 

ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ 
1.179,8 1.787,3 2.094,8 1.043,3 1.957,2 

Φπζηθό Αέξην, κηθξνύ 

κεγέζνπο 
194,3 301,5 361,5 159,6 263,9 

Τ/Η 329,8 338,3 343,4 331,5 352,9 

Βηνκάδα/Βηναέξην 44,7 47,1 47,6 54,9 92,7 

Αηνιηθά 130,1 159,3 176,3 142,7 222,3 

Φσηνβνιηατθά 15,6 19,1 21,2 19,5 30,3 

ύλνιν 3.317,8 4.002,3 4.376,3 3.073,9 3.923,4 
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Πίλαθαο 6.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο ΔΔ-15, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020,  ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο. 

Ηιεθηξνπαξαγσγή ΔΔ-

15 

Πνζνζηηαία δηάξζξσζε θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο, ελάξην 

αλαθνξάο 

2010 2015 2020 

Ππξεληθά 26,9% 21,8% 17,7% 

Πεηξειατθά Πξντόληα 2,3% 1,6% 1,0% 

Ληζάλζξαθαο 9,9% 7,5% 8,6% 

Ληγλίηεο 3,7% 2,8% 3,2% 

Φπζηθό Αέξην, 

ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ 
35,6% 44,7% 47,9% 

Φπζηθό Αέξην, κηθξνύ 

κεγέζνπο 
5,9% 7,5% 8,3% 

Τ/Η 9,9% 8,5% 7,8% 

Βηνκάδα/Βηναέξην 1,3% 1,2% 1,1% 

Αηνιηθά 3,9% 4,0% 4,0% 

Φσηνβνιηατθά 0,5% 0,5% 0,5% 
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Πίλαθαο 7.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή Ηιεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-15 γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 

2020, ελάξην ηφρσλ Κyoto. 

Ηιεθηξνπαξαγσγή ΔΔ-15 

Πνζνζηηαία δηάξζξσζε θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο, ελάξην ηόρσλ 

Κyoto 

2010 2020 

Ππξεληθά 29,1% 19,3% 

Πεηξειατθά Πξντόληα 2,1% 1,1% 

Ληζάλζξαθαο 8,6% 3,8% 

Ληγλίηεο 3,2% 1,4% 

Φπζηθό Αέξην, ζπλδπαζκέλνπ 

θύθινπ 
33,9% 49,9% 

Φπζηθό Αέξην, κηθξνύ 

κεγέζνπο 
5,2% 6,7% 

Τ/Η 10,8% 9,0% 

Βηνκάδα/Βηναέξην 1,8% 2,4% 

Αηνιηθά 4,6% 5,7% 

Φσηνβνιηατθά 0,6% 0,8% 
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Πίλαθαο 8.: Καζαξή ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25 γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020, αλά 

ζελάξην. 

Καζαξή Παξαγσγή 

Ηιεθηξηζκνύ     EΔ-25 (ΣWh) 

ελάξην Αλαθνξάο ελάξην ηόρσλ Kyoto 

2010 2015 2020 2010 2020 

Ππξεληθά 952,5 930,9 833,5 952,5 819,5 

Πεηξειατθά Πξντόληα 94,1 79,1 53,4 79,9 52,6 

Ληζάλζξαθαο 443,8 417,7 487,1 337,1 200,6 

Ληγλίηεο 228,6 215,2 250,9 173,7 103,3 

Φπζηθό Αέξην, ζπλδ. θύθινπ 1272,0 1979,3 2391,0 1138,2 2269,8 

Φπζηθό Αέξην, κηθξνύ 

κεγέζνπο 
254,3 384,8 474,8 215,6 365,4 

Τ/Η 355,6 365,5 371,6 358,4 382,2 

Βηνκάδα/Βηναέξην 48,0 50,6 51,5 62,3 102,5 

Αηνιηθά 135,3 169,5 192,4 148,2 240,6 

Φσηνβνιηατθά 18,4 23,1 26,2 20,2 32,8 

ύλνιν 3.802,63 4.615,54 5.132,43 3.486,03 4.569,29 
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Πίλαθαο 9.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

ΔΔ-25, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010 έσο 2020, ζχκθσλα κε ην ζελάξην αλαθνξάο. 

Ηιεθηξνπαξαγσγή  ΔΔ-

25  

Πνζνζηηαία δηάξζξσζε θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο, ελάξην αλαθνξάο 

2010 2015 2020 

Ππξεληθά 25,0% 20,2% 16,2% 

Πεηξειατθά Πξντόληα 2,5% 1,7% 1,0% 

Ληζάλζξαθαο 11,7% 9,0% 9,5% 

Ληγλίηεο 6,0% 4,7% 4,9% 

Φπζηθό Αέξην, 

ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ 33,5% 42,9% 46,6% 

Φπζηθό Αέξην, κηθξνύ 

κεγέζνπο 6,7% 8,3% 9,2% 

Τ/Η 9,4% 7,9% 7,2% 

Βηνκάδα/Βηναέξην 1,3% 1,1% 1,0% 

Αηνιηθά 3,6% 3,7% 3,7% 

Φσηνβνιηατθά 0,5% 0,5% 0,5% 
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Πίλαθαο 10.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ζπλνιηθήο θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΔ-25 γηα ηελ 

πεξίνδν 2010 έσο 2020, ελάξην ηφρσλ Kyoto.  

Ηιεθηξνπαξαγσγή ΔΔ-25 

Πνζνζηηαία δηάξζξσζε θαζαξήο ειεθηξνπαξαγσγήο, ελάξην 

ηόρσλ Κyoto 

2010 2020 

Ππξεληθά 27,3% 17,9% 

Πεηξειατθά Πξντόληα 2,3% 1,2% 

Ληζάλζξαθαο 9,7% 4,4% 

Ληγλίηεο 5,0% 2,3% 

Φπζηθό Αέξην, ζπλδπαζκέλνπ 

θύθινπ 
32,6% 49,7% 

Φπζηθό Αέξην, κηθξνύ 

κεγέζνπο 
6,2% 8,0% 

Τ/Η 10,3% 8,4% 

Βηνκάδα/Βηναέξην 1,8% 2,2% 

Αηνιηθά 4,3% 5,3% 

Φσηνβνιηατθά 0,6% 0,7% 
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Πίλαθαο 11.: Γηάξζξσζε εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο 

Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην Αλαθνξάο.   

ελάξην Αλαθνξάο, Κόζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

10 6 ΔΤΡΩ 

Δμσηεξηθό θόζηνο Ιδησηηθό θόζηνο Κνηλσληθό θόζηνο 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Ληγλίηεο, παιηάο 

ηερλνινγίαο 
1.059,3 789,6 595,5 933,2 695,6 524,6 1.992,4 1.485,2 1.120,0 

Ληγλίηεο, λέαο 

ηερλνινγίαο 
- 167,1 169,6 - 314,7 319,3 - 481,7 488,9 

Ληζάλζξαθαο - 203,2 406,4 - 470,9 941,9 - 674,1 1.348,3 

Πεηξειατθά 

Πξντόληα 
136,5 154,1 147,9 396,3 447,4 429,5 532,8 601,5 577,4 

Φ. Αέξην 136,0 162,3 192,8 1.171,2 1.398,1 1.660,1 1.307,2 1.560,4 1.852,9 

Τ/Η 5,6 5,7 5,8 298,7 304,6 310,6 304,3 310,3 316,4 

Αηνιηθά 4,4 6,0 11,0 233,7 323,8 588,4 238,1 329,9 599,4 

Άιιεο Α.Π.Δ 0,3 0,6 1,0 17,2 37,9 58,8 17,5 38,5 59,8 

ΤΝΟΛΟ 1.342,0 1.488,6 1.529,9 3.050,3 3.992,9 4.833,3 4.392,2 5.481,5 6.363,1 
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Πίλαθαο 11.: Γηάξζξσζε εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο 

Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην 1. 

ελάξην 1, Κόζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

10 6 ΔΤΡΩ 

Δμσηεξηθό θόζηνο Ιδησηηθό θόζηνο Κνηλσληθό θόζηνο 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Ληγλίηεο, παιηάο 

ηερλνινγίαο 
1.061,5 737,0 555,7 935,1 649,2 489,5 1.996,6 1.386,2 1.045,3 

Ληγλίηεο, λέαο 

ηερλνινγίαο 
- 153,2 149,1 - 288,6 280,9 - 441,8 430,0 

Ληζάλζξαθαο - 203,2 304,8 - 470,9 706,4 - 674,1 1.011,2 

Πεηξειατθά 

Πξντόληα 
140,7 163,0 139,4 408,6 473,3 404,7 549,2 636,3 544,1 

Φ. Αέξην 128,4 125,5 137,4 1.105,7 1.080,4 1.182,9 1.234,1 1.205,8 1.320,3 

Τ/Η 5,6 6,0 6,3 298,4 319,1 339,8 303,9 325,1 346,1 

Αηνιηθά 4,8 10,5 16,8 255,1 563,1 899,0 259,8 573,6 915,8 

Άιιεο Α.Π.Δ 0,6 1,0 2,2 37,0 61,8 132,1 37,7 62,9 134,3 

ΤΝΟΛΟ 1.341,5 1.399,3 1.311,6 3.039,8 3.906,5 4.435,3 4.381,3 5.305,8 5.747,0 

Πίλαθαο 13.: Γηάξζξσζε εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο 

Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην 2. 

ελάξην 2, Κόζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν  

10 6 ΔΤΡΩ 

Δμσηεξηθό θόζηνο Ιδησηηθό θόζηνο Κνηλσληθό θόζηνο 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Ληγλίηεο, παιηάο 

ηερλνινγίαο 
1.069,5 781,9 618,2 942,2 688,8 544,6 2.011,7 1.470,7 1.162,8 

Ληγλίηεο, λέαο 

ηερλνινγίαο 
- 161,0 163,8 - 303,2 308,5 - 464,2 472,3 

Πεηξειατθά 

Πξντόληα 
142,2 166,7 146,5 412,9 484,2 425,5 555,1 651,0 572,0 

Φ. Αέξην 130,3 178,0 219,2 1.121,9 1.532,6 1.887,7 1.252,1 1.710,6 2.106,9 

Τ/Η 5,6 6,0 6,3 298,4 319,1 339,8 303,9 325,1 346,1 

Αηνιηθά 4,7 10,5 16,8 252,5 563,1 899,0 257,3 573,6 915,8 

Άιιεο Α.Π.Δ 0,6 1,1 2,2 35,7 65,5 133,1 36,3 66,5 135,3 

ΤΝΟΛΟ 1.352,9 1.305,1 1.173,0 3.063,6 3.956,6 4.538,3 4.416,5 5.261,7 5.711,3 
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Πίλαθαο 14.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην Αλαθνξάο.   

ελάξην Αλαθνξάο, % Κόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

 

Δμσηεξηθό θόζηνο Ιδησηηθό θόζηνο Κνηλσληθό θόζηνο 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Ληγλίηεο, παιηάο 

ηερλνινγίαο 78,9 53,0 38,9 30,6 17,4 10,9 45,4 27,1 17,6 

Ληγλίηεο, λέαο 

ηερλνινγίαο - 11,2 11,1 - 7,9 6,6 - 8,8 7,7 

Ληζάλζξαθαο - 13,7 26,6 - 11,8 19,5 - 12,3 21,2 

Πεηξειατθά 

Πξντόληα 10,2 10,4 9,7 13,0 11,2 8,9 12,1 11,0 9,1 

Φ. Αέξην 10,1 10,9 12,6 38,4 35,0 34,3 29,8 28,5 29,1 

Τ/Η 0,4 0,4 0,4 9,8 7,6 6,4 6,9 5,7 5,0 

Αηνιηθά 0,3 0,4 0,7 7,7 8,1 12,2 5,4 6,0 9,4 

Άιιεο Α.Π.Δ 0,0 0,0 0,1 0,6 0,9 1,2 0,4 0,7 0,9 

Πίλαθαο 15.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην 1.   

ελάξην1,  % Κόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

 

Δμσηεξηθό θόζηνο Ιδησηηθό θόζηνο Κνηλσληθό θόζηνο 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Ληγλίηεο, παιηάο 

ηερλνινγίαο 79,13 52,67 42,37 30,76 16,62 11,04 45,57 26,13 18,19 

Ληγλίηεο, λέαο 

ηερλνινγίαο - 10,95 11,37 - 7,39 6,33 - 8,33 7,48 

Ληζάλζξαθαο - 14,52 23,24  12,05 15,93 - 12,70 17,60 

Πεηξειατθά 

Πξντόληα 10,49 11,65 10,63 13,44 12,12 9,12 12,54 11,99 9,47 

Φ. Αέξην 9,57 8,97 10,48 36,37 27,66 26,67 28,17 22,73 22,97 

Τ/Η 0,42 0,43 0,48 9,82 8,17 7,66 6,94 6,13 6,02 

Αηνιηθά 0,36 0,75 1,28 8,39 14,41 20,27 5,93 10,81 15,94 

Άιιεο Α.Π.Δ 0,04 0,07 0,17 1,22 1,58 2,98 0,86 1,19 2,34 
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Πίλαθαο 16.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην 2.   

ελάξην2,  % Κόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο Διιάδαο αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

 

Δμσηεξηθό θόζηνο Ιδησηηθό θόζηνο Κνηλσληθό θόζηνο 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Ληγλίηεο, παιηάο 

ηερλνινγίαο 79,05 59,91 52,70 30,75 17,41 12,00 45,55 27,95 20,36 

Ληγλίηεο, λέαο 

ηερλνινγίαο  12,34 13,96  7,66 6,80  8,82 8,27 

Πεηξειατθά 

Πξντόληα 10,51 12,77 12,49 13,48 12,24 9,38 12,57 12,37 10,02 

Φ. Αέξην 9,63 13,64 18,69 36,62 38,74 41,59 28,35 32,51 36,89 

Τ/Η 0,41 0,46 0,54 9,74 8,07 7,49 6,88 6,18 6,06 

Αηνιηθά 0,35 0,80 1,43 8,24 14,23 19,81 5,83 10,90 16,03 

Άιιεο Α.Π.Δ 0,04 0,08 0,19 1,17 1,66 2,93 0,82 1,26 2,37 
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Πίλαθαο 17.: Γηάξζξσζε εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-15 

αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ζχκθσλα κε ην ελάξην Αλαθνξάο. 

ελάξην Αλαθνξάο, Κόζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ΔU-15 αλά ηερλνινγία παξαγσγήο 

10 6 ΔΤΡΩ 

Δμσηεξηθό θόζηνο Ιδησηηθό θόζηνο Κνηλσληθό θόζηνο 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Ππξεληθά 2.796 2.729 2.425 26.221 25.596 22.742 29.017 28.326 25.168 

Πεηξειατθά 

Πξντόληα 
1.887 1.562 1.032 5.116 4.234 2.797 7.003 5.795 3.829 

Ληζάλζξαθαο 9.912 9.053 11.268 18.466 16.866 20.992 28.378 25.919 32.260 

Ληγλίηεο 3.449 3.150 3.921 3.537 3.230 4.021 6.986 6.381 7.942 

Φπζηθό Αέξην, 

ζπλδπαζκέλνπ 

θύθινπ 

15.688 23.766 27.855 79.043 119.746 140.348 94.731 143.512 168.203 

Φπζηθό Αέξην, 

κηθξνύ κεγέζνπο 
3.835 5.952 7.137 12.700 19.712 23.635 16.535 25.665 30.772 

Τ/Η 578 593 601 19.572 20.076 20.379 20.150 20.669 20.981 

Βηνκάδα/Βηναέξην 300 316 320 1.978 2.086 2.110 2.278 2.402 2.430 

Αηνιηθά 180 220 243 7.949 9.733 10.772 8.129 9.953 11.015 

Φσηνβνιηατθά 175 214 237 5.580 6.832 7.561 5.755 7.046 7.798 

ύλνιν 38.799 47.555 55.039 180.162 228.111 255.358 218.961 275.667 310.398 
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Πίλαθαο 18.: Γηάξζξσζε εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-15 

αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ζχκθσλα κε ην ελάξην ηφρσλ Kyoto. 

ελάξην ηόρσλ Kyoto, Κόζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ΔU-15 αλά ηερλνινγία παξαγσγήο 

10 6 ΔΤΡΩ 

Δμσηεξηθό θόζηνο Ιδησηηθό θόζηνο Κνηλσληθό θόζηνο 

2010 2020 2010 2020 2010 2020 

Ππξεληθά 2.796 2.362 26.221 22.153 29.017 24.515 

Πεηξειατθά Πξντόληα 1.600 1.025 4.336 2.778 5.935 3.803 

Ληζάλζξαθαο 7.954 4.532 14.818 8.444 22.772 12.976 

Ληγλίηεο 2.768 1.577 2.838 1.617 5.606 3.194 

Φπζηθό Αέξην, ζπλδ. θύθινπ 13.873 26.025 69.898 131.129 83.770 157.154 

Φπζηθό Αέξην, κηθξνύ κεγέζνπο 3.151 5.210 10.435 17.254 13.586 22.464 

Τ/Η 581 618 19.673 20.944 20.253 21.562 

Βηνκάδα/Βηναέξην 369 622 2.432 4.105 2.800 4.727 

Αηνιηθά 197 307 8.717 13.583 8.914 13.890 

Φσηνβνιηατθά 218 339 6.953 10.835 7.171 11.174 

ύλνιν 33.505 42.618 166.321 232.843 199.825 275.461 
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Πίλαθαο 19.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-15 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην Αλαθνξάο. 

ελάξην Αλαθνξάο, % Κόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο EE-15 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

 
Δμσηεξηθό θόζηνο Ιδησηηθό θόζηνο Κνηλσληθό θόζηνο 

2010 2020 2010 2020 2010 2020 

Ππξεληθά 
7,21 4,41 14,55 8,91 13,25 8,11 

Πεηξειατθά 

Πξντόληα 4,86 1,87 2,84 1,10 3,20 1,23 

Ληζάλζξαθαο 25,55 20,47 10,25 8,22 12,96 10,39 

Ληγλίηεο 8,89 7,12 1,96 1,57 3,19 2,56 

Φπζηθό Αέξην, 

ζπλδπαζκέλνπ 

θύθινπ 40,43 50,61 43,87 54,96 43,26 54,19 

Φπζηθό Αέξην, 

κηθξνύ κεγέζνπο 9,88 12,97 7,05 9,26 7,55 9,91 

Τ/Η 1,49 1,09 10,86 7,98 9,20 6,76 

Βηνκάδα/Βηναέξην 0,77 0,58 1,10 0,83 1,04 0,78 

Αηνιηθά 0,46 0,44 4,41 4,22 3,71 3,55 

Φσηνβνιηατθά 0,45 0,43 3,10 2,96 2,63 2,51 
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Πίλαθαο 20.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-15 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto. 

ελάξην ηόρσλ Kyoto, % Κόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο EE-15 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

 
Δμσηεξηθό θόζηνο Ιδησηηθό θόζηνο Κνηλσληθό θόζηνο 

2010 2020 2010 2020 2010 2020 

Ππξεληθά 
8,34 5,54 15,77 9,51 14,52 8,90 

Πεηξειατθά 

Πξντόληα 4,77 2,40 2,61 1,19 2,97 1,38 

Ληζάλζξαθαο 23,74 10,63 8,91 3,63 11,40 4,71 

Ληγλίηεο 8,26 3,70 1,71 0,69 2,81 1,16 

Φπζηθό Αέξην, 

ζπλδπαζκέλνπ 

θύθινπ 41,41 61,07 42,03 56,32 41,92 57,05 

Φπζηθό Αέξην, 

κηθξνύ κεγέζνπο 9,40 12,23 6,27 7,41 6,80 8,16 

Τ/Η 1,73 1,45 11,83 8,99 10,14 7,83 

Βηνκάδα/Βηναέξην 1,10 1,46 1,46 1,76 1,40 1,72 

Αηνιηθά 0,59 0,72 5,24 5,83 4,46 5,04 

Φσηνβνιηατθά 0,65 0,80 4,18 4,65 3,59 4,06 
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Πίλαθαο 21.: Γηάξζξσζε εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-25 

αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ζχκθσλα κε ην ελάξην Αλαθνξάο. 

ελάξην Αλαθνξάο, Κόζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ΔE-25 αλά ηερλνινγία παξαγσγήο 

10 6 ΔΤΡΩ 

Δμσηεξηθό θόζηνο Ιδησηηθό θόζηνο Κνηλσληθό θόζηνο 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Ππξεληθά 2.979 2.911 2.607 27.937 27.303 24.447 30.916 30.215 27.053 

Πεηξειατθά 

Πξντόληα 
2.280 1.916 1.293 6.179 5.193 3.505 8.459 7.108 4.798 

Ληζάλζξαθαο 13.340 12.555 14.641 24.852 23.391 27.278 38.191 35.946 41.919 

Ληγλίηεο 6.465 6.085 7.096 6.630 6.240 7.277 13.095 12.325 14.373 

Φπζηθό Αέξην, 

ζπλδ. θύθινπ 
16.914 26.319 31.794 85.224 132.610 160.197 102.138 158.929 191.991 

Φπζηθό Αέξην, 

κηθξνύ κεγέζνπο 
5.020 7.596 9.373 16.623 25.155 31.039 21.642 32.751 40.412 

Τ/Η 623 640 651 21.105 21.691 22.054 21.728 22.331 22.705 

Βηνκάδα/Βηναέξην 322 340 346 2.127 2.242 2.283 2.449 2.582 2.629 

Αηνιηθά 187 234 266 8.265 10.354 11.754 8.452 10.588 12.020 

Φσηνβνιηατθά 206 259 294 6.593 8.259 9.376 6.799 8.518 9.670 

ύλνιν 48.336 58.855 68.361 205.535 262.438 299.210 253.871 321.293 367.571 
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Πίλαθαο 22.: Γηάξζξσζε εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-25 

αλά ηερλνινγηθή κέζνδν ζχκθσλα κε ην ελάξην ηφρσλ Kyoto. 

ελάξην ηόρσλ Kyoto, Κόζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ΔU-25 αλά ηερλνινγία  παξαγσγήο 

10 6 ΔΤΡΩ 

Δμσηεξηθό θόζηνο Ιδησηηθό θόζηνο Κνηλσληθό θόζηνο 

2010 2020 2010 2020 2010 2020 

Ππξεληθά 2.979 2.563 27.937 24.036 30.916 26.599 

Πεηξειατθά Πξντόληα 1.935 1.274 5.245 3.453 7.179 4.727 

Ληζάλζξαθαο 10.133 6.029 18.879 11.232 29.012 17.261 

Ληγλίηεο 4.911 2.922 5.036 2.996 9.948 5.918 

Φπζηθό Αέξην, ζπλδ. θύθινπ 15.135 30.183 76.256 152.077 91.391 182.259 

Φπζηθό Αέξην, κηθξνύ κεγέζνπο 4.257 7.214 14.096 23.890 18.352 31.104 

Τ/Η 628 669 21.267 22.679 21.895 23.349 

Βηνκάδα/Βηναέξην 418 688 2.762 4.542 3.180 5.230 

Αηνιηθά 205 332 9.056 14.701 9.260 15.034 

Φσηνβνιηατθά 226 367 7.223 11.727 7.450 12.094 

ύλνιν 40.827 52.241 187.756 271.333 228.582 323.575 
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Πίλαθαο 23.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-25 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην Αλαθνξάο. 

ελάξην Αλαθνξάο, % Κόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο EE-25 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

 
Δμσηεξηθό θόζηνο Ιδησηηθό θόζηνο Κνηλσληθό θόζηνο 

2010 2020 2010 2020 2010 2020 

Ππξεληθά 6,16 3,81 13,59 8,17 12,18 7,36 

Πεηξειατθά 

Πξντόληα 
4,72 1,89 3,01 1,17 3,33 1,31 

Ληζάλζξαθαο 
27,60 21,42 12,09 9,12 15,04 11,40 

Ληγλίηεο 
13,38 10,38 3,23 2,43 5,16 3,91 

Φπζηθό Αέξην, 

ζπλδπαζκέλνπ 

θύθινπ 
34,99 46,51 41,46 53,54 40,23 52,23 

Φπζηθό Αέξην, 

κηθξνύ κεγέζνπο 
10,38 13,71 8,09 10,37 8,52 10,99 

Τ/Η 
1,29 0,95 10,27 7,37 8,56 6,18 

Βηνκάδα/Βηναέξην 
0,67 0,51 1,03 0,76 0,96 0,72 

Αηνιηθά 
0,39 0,39 4,02 3,93 3,33 3,27 

Φσηνβνιηατθά 
0,43 0,43 3,21 3,13 2,68 2,63 
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Πίλαθαο 24.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εμσηεξηθνχ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ΔΔ-25 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν, ελάξην ηφρσλ ηνπ Kyoto. 

ελάξην ηόρσλ Kyoto, % Κόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο EE-25 αλά ηερλνινγηθή κέζνδν 

 
Δμσηεξηθό θόζηνο Ιδησηηθό θόζηνο Κνηλσληθό θόζηνο 

2010 2020 2010 2020 2010 2020 

Ππξεληθά 7,30 4,91 14,88 8,86 13,52 8,22 

Πεηξειατθά 

Πξντόληα 
4,74 2,44 2,79 1,27 3,14 1,46 

Ληζάλζξαθαο 
24,82 11,54 10,05 4,14 12,69 5,33 

Ληγλίηεο 
12,03 5,59 2,68 1,10 4,35 1,83 

Φπζηθό Αέξην, 

ζπλδπαζκέλνπ 

θύθινπ 
37,07 57,78 40,61 56,05 39,98 56,33 

Φπζηθό Αέξην, 

κηθξνύ κεγέζνπο 
10,43 13,81 7,51 8,80 8,03 9,61 

Τ/Η 
1,54 1,28 11,33 8,36 9,58 7,22 

Βηνκάδα/Βηναέξην 
1,03 1,32 1,47 1,67 1,39 1,62 

Αηνιηθά 
0,50 0,64 4,82 5,42 4,05 4,65 

Φσηνβνιηατθά 
0,55 0,70 3,85 4,32 3,26 3,74 

 

 

 

 


