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Πεξίιεςε 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο έρεη εθδεισζεί πςειφ ελδηαθέξνλ γηα 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο.  

            ηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη αξρηθά λα παξνπζηαζηεί ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ 

πνπ έρεη θαηαγξαθεί γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζηελ 

Ζιεθηξνπαξαγσγή ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2001-2009 θαη λα 

απνηππσζνχλ νη επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε αλάπηπμε απηψλ ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

αλαπηπρζεί έλα πνιπθξηηεξηαθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ 

ελεξγεηαθψλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ.  

          Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο θαηαγξάθεθαλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ζε Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.) θαη πνπ έιαβαλ ζεηηθή γλψκε έπεηηα 

απφ ηελ αμηνιφγεζε κηαο ζεηξάο θξηηεξίσλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2001-2009. Πξφθεηηαη γηα 1328 

επελδπηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

αηνιηθά πάξθα θαη απφ κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο θαη θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο, πνπ ήδε 

ιεηηνπξγνχλ - ή πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ - ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιεληθήο 

Δπηθξάηεηαο. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πνιπθξηηεξηαθψλ αμηνινγήζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα 

θάζε ηερλνινγία ηνπ δείγκαηνο θαη γηα φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο 

νξίζηεθε κία ζεηξά θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. Ζ ζχλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο επεηεχρζε ρξεζηκνπνηψληαο κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζηελ πνιπθξηηεξηαθή 

ζεσξία αμίαο. Δπηπιένλ, δχν δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ζηάζκηζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο ζρεηηθήο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ, φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη ζηειέρε ηεο Ρ.Α.Δ. 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ Α.Π.Δ.        

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πνιπθξηηεξηαθψλ αμηνινγήζεσλ, έρεη 

αλαπηπρζεί ζην Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ 

Πνιπηερλείνπ θαη ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα αμηνπνηεζεί απφ ηελ Ρ.Α.Δ. θαηά ηελ δηάξθεηα 

αμηνινγήζεσλ γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο γηα νξηζκέλε ηζρχ ζε πεξηνρέο πνπ 
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ππνβάιινληαη επελδπηηθέο πξνηάζεηο, θαηφπηλ πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Ρ.Α.Δ. ή φηαλ 

ππάξρνπλ ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα ζηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ επελδχζεσλ ζε έξγα Α.Π.Δ, 

ιφγσ πεξηνξηζκνχ δηθηχνπ ή επηθάιπςεο ζέζεο ή ρσξνηαμηθψλ πεξηνξηζκψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη γηα θάζε 

ηερλνινγία ηφζν ζε επίπεδν επηθξάηεηαο φζν θαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, παξέρνληαο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ δηακφξθσζεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεην λα πινπνηεζεί ζηελ πξννπηηθή επίηεπμεο ηνπ 

ζηφρνπ 40% Α.Π.Δ. σο πξνο ην ζθέινο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο.  
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Abstract 

 

 

Increased interest for investment in renewable energy has been expressed in the last ten years. 

The scope of this study is two-fold: First, to provide a record on the investment interest that has 

been expressed for exploiting renewable energy for electricity generation in Greece in the period 

of 2001-2009 and to outline the major implications of this interest in major sectors of the 

economy, the society and the environment. Then, to develop a multi-criteria methodological 

framework for the evaluation of investment proposals. 

To address these issues, the investment interest is depicted by those investment proposals for 

renewable energy exploitation submitted to the Regulatory Authority for Energy (RAE) in 

Greece in the aforementioned time period and having received a positive opinion by RAE 

meeting several evaluation criteria. The number of proposals amount to 1328 and include 

investment proposals for wind parks, small hydro plants and photovoltaic stations for electricity 

generation, either in operation or planned to start operating in all thirteen administrative regions 

of Greece. 

To perform the multi-criteria evaluation for each renewable energy technology in each 

administrative region of Greece, a set of evaluation criteria have been defined. The synthesis of 

performances in the different criteria was achieved by using a method based on Multi-Criteria 

Value Theory. In addition, two different weighting techniques have been applied in order to 

extract the relative importance of the examined criteria, as perceived by different persons 

involved in the evaluation of projects in the framework of RAE.   

The methodology applied in this study, as well as the software used in the multi-criteria 

evaluation procedure has been developed by the Laboratory of Industrial & Energy Economics in 

the National Technical University of Athens and could potentially be used by R.A.E. for the 

evaluation of applications for licensing electricity generation following an  expression of interest 

issued by RAE, especially in cases that there is either an upper threshold in the power (MW) 

licensed per region or in cases where there are competing interests in the RES investment 

projects to be implemented in the same region due to network limitations, development area 

overlaps or zoning limitations. 
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The results of this study are presented for each technology both on the country level and on a 

regional level, providing valuable information for assessing the possibility to form a 

representative investment portfolio in order to meet the 40% target for electricity generation 

coming for renewable energy sources. 

 

Key Words 

 

Renewable Energy Sources (RES), multi-criteria evaluation of RES projects, Regulatory 

Authority for Energy (RAE), regional development, employment, CO2 emissions. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ  

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ κε ζηήξημαλ θαη κε βνήζεζαλ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. 

Αξρηθά ηελ θαζεγήηξηα κνπ θα. Γηαθνπιάθε Γαλάε γηα ηελ απέξαληε ππνκνλή, ζηήξημε 

θαη θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε φινπο απηνχο ηνπο κήλεο πνπ ζπλεξγαζηήθακε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ήηαλ πάληα δηαζέζηκε πξνθεηκέλνπ λα κνπ πξνζθέξεη ηηο 

γλψζεηο ηεο, λα αθνχζεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κνπ θαη ηηο ηδέεο κνπ, αιιά θαη λα κε 

θαηεπζχλεη ζσζηά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο, παξέρνληαο πάληα ηελ 

απαηηνχκελε θαη ρξεζηή επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη αξσγή. 

Δπίζεο, ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή ηνπ Δ.Μ.Π. θ. Μαπξσηά Γεψξγην πνπ ζπλέβαιε ζηελ 

ζρεδίαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο  θαη ήηαλ πάληα δηαζέζηκνο λα επηιχζεη θάζε απνξία κνπ, 

θαζψο θαη ηνλ Γηδάθηνξα ηεο ρνιήο Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δ.Μ.Π θ. Υξήζην Σνπξθνιηά 

γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ πνιπθξηηεξηαθψλ 

αμηνινγήζεσλ ηεο έξεπλαο.   

Αθφκε ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ηέσο Πξφεδξν ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο, 

θαζεγεηή θ. ίκν ηκφπνπιν, ν νπνίνο πίζηεςε ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη 

επγεληθά  κνπ παξαρψξεζε ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζσ ην αξρείν ησλ επελδχζεσλ Α.Π.Δ. 

ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο, ηνλ εηδηθφ επηζηήκνλα ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο  θ. 

Ησάλλε Υαξαιακπίδε, ν νπνίνο κε βνήζεζε ζηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο θαη ηνλ 

ζπλεξγάηε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο θ. Κσλζηαληίλν Κνπινχξε γηα ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ αξθεηνί κνπ 

θίινη, νη νπνίνη πάληα κε ρακφγειν θαη κε θαιή δηάζεζε κε βνήζεζαλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο. Ο ιφγνο γηα ηνλ θ. Υξηζηφδνπιν Βαξηδή, ηνλ θ. Κσλζηαληίλν 

Βαθνχια, ηελ θα. Αλζή Οηθνλφκνπ, ηελ θα. Βάζσ Ράγθνπ, ηνλ θ. Νίθν πξξή θαη ηελ θα. 

Αγγειηθή Μνπξηδίθνπ. Σνπο επραξηζηψ φινπο απφ θαξδηάο. 

ην ηέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνλ ζείν κνπ Γεκήηξην 

Μαθξπβέιην γηα φια φζα έρνπλ πξνζθέξεη ζ‟ εκέλα φια απηά ηα ρξφληα.  

ε απηνχο αθηεξψλεηαη θαη ε κεηαπηπρηαθή εξγαζία… 
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Κεθάιαην 1
ν
 ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ζ ρξήζε ησλ Αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) δηεθδηθεί δπλακηθά κία ζέζε 

αλάκεζα ζηηο ιεγφκελεο ζπκβαηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο, φπσο ην πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην θαη 

ν άλζξαθαο, πνπ απνηεινχλ ηηο θχξηεο πεγέο θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ καο αλαγθψλ. Ζ 

ζέξκαλζε ρψξσλ, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ βηνκεραληθψλ 

κνλάδσλ είλαη κεξηθέο απφ απηέο ηηο αλάγθεο ηνπ αηψλα πνπ δηαλχνπκε. Δίλαη αλακελφκελν φηη 

ε αλάγθε γηα ελέξγεηα ζπλερψο ζα κεγαιψλεη, αθνχ ν πιεζπζκφο ηεο γεο απμάλεηαη κε γνξγνχο 

ξπζκνχο αιιά θαη ε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ αλζξψπνπ πνιιαπιαζηάδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, νη νπνίεο ηειηθά απαηηνχλ κεγαιχηεξα πνζά ελέξγεηαο γηα θαηαλάισζε. 

Δλψ ηα απνζέκαηα ησλ ζπκβαηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαίλεηαη λα απνθηνχλ κε ηνλ 

θαηξφ εκεξνκελία ιήμεο, νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) αλαλεψλνληαη κέζσ ηνπ 

θχθινπ ηεο θχζεο θαη ζεσξνχληαη πξαθηηθά αλεμάληιεηεο. Δμάιινπ νη ηειεπηαίεο ήηαλ θαη νη 

πξψηεο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, νπφηε 

θαη εληαηηθνπνηήζεθε ε ρξήζε ηνπ άλζξαθα θαη ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, κε δπζκελείο γηα ην 

πεξηβάιινλ ζπλέπεηεο. Γεγνλφο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα ζε κεγαιχηεξε πιένλ θιίκαθα. Ζ 

παξαγσγή θαη ρξήζε ελέξγεηαο γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ δεκηνπξγνχλ κηα ζεηξά απφ 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κε γλσζηφηεξν απηφ ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Ζ ρξήζε Α.Π.Δ., φρη κφλν δελ επηθέξεη αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο αιιά ε 

αμηνπνίεζή ηνπο κπνξεί λα απνθέξεη θαη νηθνλνκηθά νθέιε ζε απηφλ πνπ ζα δεζκεχζεη ην 

ελεξγεηαθφ ηνπο δπλακηθφ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε αμηφπηζηε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο 

ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο θαη ησλ Α.Π.Δ. ψζηε λα απνθέξνπλ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ ελεξγεηαθφ 

θέξδνο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε πξφνδνο πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ αλάπηπμε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα ηα ελλέα ηειεπηαία ρξφληα. 

Γχν είλαη νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ο πξψηνο ζηφρνο είλαη λα 

παξνπζηαζηεί ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ έρεη θαηαγξαθεί γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζηελ Ζιεθηξνπαξαγσγή ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν 2001-2009  θαη λα απνηππσζνχλ νη επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε αλάπηπμε απηψλ 

ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
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Λακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρνπλ ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα ζηελ αλάπηπμε 

δηαθνξεηηθψλ επελδχζεσλ ζε έξγα Α.Π.Δ, ιφγσ πεξηνξηζκνχ δηθηχνπ ή επηθάιπςεο ζέζεο ή 

ρσξνηαμηθψλ πεξηνξηζκψλ θαζψο επίζεο φηη νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΑΠΔ είλαη πεξηνξηζκέλεο ζεσξήζεθε ρξήζηκν λα ηεζεί σο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ε 

αλάπηπμε ελφο πνιπθξηηεξηαθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ 

ελεξγεηαθψλ  επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο θαηαγξάθεθαλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ζε Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζηελ Ρπζκηζηηθή  Αξρή Δλέξγεηαο θαη πνπ έιαβαλ ζεηηθή γλψκε έπεηηα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε κηαο ζεηξάο θξηηεξίσλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2001-2009. Πξφθεηηαη γηα 1328 

επελδπηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

αηνιηθά πάξθα θαη απφ κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο θαη θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο πνπ ήδε 

ιεηηνπξγνχλ ή πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. 

Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο.  

Μεηά απφ ην πξψην απηφ εηζαγσγηθφ θεθάιαην, ζην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ν ξφινο θαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο ζρεηηθά κε ηηο Α.Π.Δ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά φιν ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο Α.Π.Δ. θαη ηελ ζπκπαξαγσγή. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζε επξσπατθέο νδεγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Α.Π.Δ. θαη πεξηγξάθεηαη ε 

εμέιημε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ρψξαο γηα ηηο Α.Π.Δ. απφ ην 1994 έσο θαη ηνλ ηειεπηαίν 

λφκν (Νφκνο 3851/2010,ΦΔΚ Α' 85/04-06-10). ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη 

ζπλνπηηθά ε αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. κε ηηο αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ζε απηή 

ν λφκνο λ.3851/2010. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε. Παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηα έξγα Α.Π.Δ ηνπ δείγκαηνο 

φπσο : ην πιήζνο ησλ έξγσλ Α.Π.Δ θάζε πεξηθέξεηαο αλά ηερλνινγία, ε ηζρχο απηψλ ησλ έξγσλ 

θαη ε σξηκφηεηα ηνπο. 

ην επφκελν θεθάιαην αλαιχνληαη νη επηπηψζεηο απφ ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα ελεξγεηαθά, νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ θαη 
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επηρεηξείηαη λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ, ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

CO2.  Ζ παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επελδχζεσλ ζε έξγα Α.Π.Δ. γίλεηαη ζε εζληθφ 

θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή απηψλ ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ φζν θαη 

γηα λα θαηαγξαθνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηερλνινγίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηελ έξεπλα. 

 ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο πνιπθξηηεξηαθήο 

αμηνιφγεζεο θαη παξνπζηάδεηαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζα βαζηζηνχλ νη 

πνιπθξηηεξηαθέο αμηνινγήζεηο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζηελ ζπλέρεηα.  

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά φιε ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε  γηα 

ηελ πνιπθξηηεξηαθή αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγήζεθε γηα φιεο ηηο επελδχζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη 

ζεηηθή γλψκε απφ ηελ Ρ.Α.Δ. ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2001-2009. ε απηφ ην θεθάιαην 

πεξηγξάθεηαη πσο νξίζηεθαλ νη εκπιεθφκελνη ζηελ απφθαζε, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, νη 

πξνηηκήζεηο ησλ απνθαζηδφλησλ θαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πνπ φξηζαλ ζε θάζε θξηηήξην θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιπθξηηεξηαθψλ αμηνινγήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

γηα ηα έξγα Α.Π.Δ. ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο θαη ηεο θάζε ηερλνινγίαο. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην έβδνκν θεθάιαην, φπνπ ζε απηφ ζπλνςίδνληαη θπξίσο 

ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δχν βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο θαη 

παξνπζηάδεηαη κηα πξφηαζε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο.  

           ηα παξαξηήκαηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ ζε θάζε θξηηήξην 

νη θαιχηεξεο επελδχζεηο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιπθξηηεξηαθψλ αμηνινγήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ γηα 

Α.Π.Δ. απφ ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο. 
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Κεθάιαην 2ν  ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΝΔΩΙΜΔ 

ΠΗΓΔ ΔΝΔΓΔΙΑ 

2.1 Ο ξόινο ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο  

Ζ Ρ.Α.Δ. ζπζηάζεθε κε ην λφκν 2773/22-12-99, είλαη αλεμάξηεηε αξρή, απνιακβάλεη 

πιήξνπο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο θαη έρεη θπξίσο γλσκνδνηηθφ θαη εηζεγεηηθφ 

ραξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Γεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ελαξκφληζεο κε ηελ 

Κνηλνηηθή Οδεγία 96/92 αιιά θπξίσο γηαηί ε ζπγθξφηεζε ξπζκηζηηθψλ Αξρψλ είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηηο επηδησθφκελεο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ησλ αγνξψλ. Αληίζηνηρεο αξρέο 

έρνπλ ήδε ζπγθξνηεζεί ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ζηηο Ζ.Π.Α. αιιά θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, Βαιθαλίσλ θαη πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο.  

Ζ Ρ.Α.Δ. δξα ζην πιαίζην βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, πνπ 

ζχκθσλα  κε ην λφκν, είλαη νη εμήο:  

 Αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο. 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην θαη ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο.  

 πκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, κε ηελ επίηεπμε πγηνχο 

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

θαη θαηαλαισηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

απαζρφιεζεο.  

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Ρ.Α.Δ. ζχκθσλα κε ην Ν. 2773/1999 θαιχπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα: α) 

έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο αγνξάο ελέξγεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

(Ζιεθηξηζκφο, Φπζηθφ Αέξην, Πεηξειαηνεηδή, Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, πκπαξαγσγή 

Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο, θιπ.) κε ζθνπφ ηελ πξφηαζε κέηξσλ βειηίσζεο β) ζπκκεηνρή 

ζηελ πξν-θνηλνβνπιεπηηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο γηα εηζήγεζε ησλ 

αλαγθαίσλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο γ) ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζέζπηζεο θαλφλσλ δηθαίνπ 

πνπ εθδίδνληαη θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν. 2773/1999, δειαδή ησλ πξνβιεπφκελσλ Κσδίθσλ 

θαη Καλνληζκψλ δ) ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο αδεηψλ γηα ηελ 

άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε) ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ 

ηηκνινγίσλ πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπνπ απαηηείηαη ηέηνηα έγθξηζε ζη) παξαθνινχζεζε 
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θαη έιεγρνο ηνπ ηξφπνπ αζθήζεσο ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη κε ηηο άδεηεο θαη πξφζβαζε 

ζε νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ησλ αζθνχλησλ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο δ) επηβνιή 

δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, ηδίσο πξνζηίκσλ ζηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2773/1999 

θαζψο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ απηνχ ε) 

δηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

1,2,3. 

2.2 Ννκνζεηηθό πιαίζην ειεθηξνπαξαγσγήο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ζηελ Δ.Δ. 

2.2.1 Η Οδεγία 2001/77 γηα ηηο ΑΠΕ 

Ζ αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ. απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), 

γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμάληιεζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, ηελ αζθάιεηα 

ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ πνιηηηθή απηή έρεη επηβεβαησζεί θαη κε ηελ "Οδεγία 2001/77" ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ, θαζψο θαη κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ην 

"Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην" γηα ην πεξηβάιινλ. Σα θχξηα ζεκεία ηεο "Οδεγίαο" είλαη ηα 

αθφινπζα: 

α) Τπνρξεψλεη ηα θξάηε-κέιε λα νξίζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα ην πνζνζηφ ηεο 

ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηεο ειεθηξηθήο εηδηθφηεξα, πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ 

Α.Π.Δ., θαηά ην έηνο 2010. Σα πνζνζηά απηά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ ζπλνιηθφ ζηφρν 

πνχ ζέηεη ε Δ.Δ., δειαδή νη Α.Π.Δ. λα παξάγνπλ ην 12% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο θαη ην 22,1% 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θάζε ρψξαο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα ν ζηφρνο πνπ ηίζεηαη είλαη νη 

Α.Π.Δ. λα παξάγνπλ ην 2010 ην 20,1% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ). εκεηψλεηαη φκσο φηη απηνί νη εζληθνί ζηφρνη γηα ην 2010 

θαη θαη επέθηαζε ν ζπλνιηθφο ζηφρνο ηεο Δ.Δ. είλαη ελδεηθηηθνί, κε ηελ έλλνηα φηη ε κε επίηεπμε 

ηνπο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή πξνζηίκνπ ή δελ έρεη θάπνηα άιιε αξλεηηθή ζπλέπεηα. 

β) Καζνξίδεη φηη ηα θξάηε-κέιε κπνξνχλ ζηελ παξνχζα θάζε λα θαζνξίδνπλ απηφλνκα 

ηα κέηξα ππνζηήξημεο ησλ Α.Π.Δ. γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηηζέκελνπ ζηφρνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη απηά είλαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ιακβάλνπλ 

ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ, είλαη απνηειεζκαηηθά θαη απιά 

θαη πξνβιέπνπλ κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο ψζηε λα κελ εκπνδίδνληαη νη επελδχζεηο πνπ είλαη ζε 

εμέιημε. 
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γ) Καζνξίδεη φηη ηα θξάηε-κέιε νθείινπλ λα επαλεμεηάζνπλ ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο 

αδεηνδνηήζεσλ θαη ηηο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη λα 

δηεπθνιχλεηαη ε αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ. 

δ) Τπνρξεψλεη ηα θξάηε-κέιε λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζχλδεζε ησλ Α.Π.Δ. ζηα ειεθηξηθά δίθηπα θαη λα απαηηήζνπλ απφ ηνπο 

Γηαρεηξηζηέο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ Γηθηχνπ ηελ έθδνζε θαλνληζκψλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ 

δηαθαλείο δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο θαη θνζηνιφγεζεο. 

ε) Τπνρξεψλεη ηα θξάηε-κέιε λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο θαη λα 

νξίζνπλ αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ έθδνζε "Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο" ελέξγεηαο πξνεξρφκελεο 

απφ Α.Π.Δ. Δπηπξφζζεηα, επηβάιιεηαη ζηα θξάηε-κέιε λα αλαγλσξίδνπλ ηηο "Δγγπήζεηο 

Πξνέιεπζεο" νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ζη) Καζνξίδεη πξνζεζκίεο θαη ρξνληθή πεξηνδηθφηεηα εληφο ησλ νπνίσλ ηα θξάηε-κέιε 

νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο. 

2.2.2. H Οδεγία 2009/28/ΕΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο από 

αλαλεώζηκεο πεγέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε ζπλαθόινπζε θαηάξγεζε ησλ 

νδεγηώλ 2001/77/ΕΚ θαη 2003/30/ΕΚ 

Ζ Οδεγία ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

(2009/28/ΔΚ) απνηειεί έλα ηζηνξηθφ νξφζεκν γηα ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. Θέηεη σο ζπλνιηθφ 

ζηφρν ην 20% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο Δ.Δ.-27 λα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο ην 2020. Γηα ηελ Διιάδα ν αληίζηνηρνο ζηφρνο πξνζδηνξίδεηαη ζην 18%, Ζ 

Οδεγία παξέρεη ηελ απαηηνχκελε πνιηηηθή ζηήξημε ζηηο αγνξέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηεξάζηηεο πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο. Σα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.-27 ππνρξεψλνληαη δπλάκεη ηεο Οδεγίαο λα ππνβάινπλ 

σο ηηο 30/6/2010 Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα (ΔΓΑΔ) βάζεη 

ππνδείγκαηνο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Δ.Δ. Ζ Οδεγία απνηειεί κέξνο ηνπ λνκνζεηηθνχ παθέηνπ 

γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 6 Απξηιίνπ 

2009. χκθσλα κε ηε λέα Οδεγία γηα ηε ρξήζε ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ.: 

 Σίζεηαη λνκηθά δεζκεπηηθφο (θαη φρη απιά ελδεηθηηθφο φπσο πξνέβιεπε ε Οδεγία 

2001/77) ζηφρνο ζπκκεηνρή ησλ Α.Π.Δ. θαηά 20% ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

κέρξη ην 2020, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πνζνζηνχ 10% ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ. 
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 Πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά αμηνπνίεζε ησλ Α.Π.Δ. γηα φιεο ηηο ελεξγεηαθέο ρξήζεηο 

(ειεθηξνπαξαγσγή, ςχμε/ ζέξκαλζε, κεηαθνξέο/ βηνθαχζηκα). 

  Ζ εμεηδίθεπζε ζε εζληθνχο ζηφρνπο ζηεξίδεηαη ζην Α.Δ.Π. κε ζεκείν εθθίλεζεο ην 

πνζνζηφ, ζπκκεηνρήο ησλ Α.Π.Δ. ζε θάζε θξάηνο-κέινο θαηά ην έηνο 2005, κε ην 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ γηα ηελ Διιάδα λα πξνζδηνξίδεηαη ζην 18%. 

 Πξνηείλεηαη εκπνξία εγγπήζεσλ πξνέιεπζεο θαη παξάιιεια δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο 

ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο (πρ. Feed-in tariffs). 

Δληφο ηνπ 2010 αλακέλεηαη λα ζεζκνζεηεζνχλ λέεο παξεκβάζεηο ζην πιαίζην γηα ηηο Α.Π.Δ. κε 

ζηφρν ηελ ελαξκφληζε κε ηεο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 28/2009 θαη ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ λένπ 

εζληθνχ δεζκεπηηθνχ ζηφρνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Α.Π.Δ. ζηελ θάιπςε ηεο ηειηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κέρξη ην 2020 4. 

 2.3 Δμέιημε Διιεληθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

         2.3.1 Οη πξώηεο ξπζκίζεηο 

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"(ΦΔΚ Α‟ 135) ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε Γ.Δ.Ζ., εγθαηέζηεζε 24 

MW θπξίσο κηθξά αηνιηθά πάξθα θαη κεξηθά θ/β ζπζηήκαηα κηθξήο ηζρχνο, ελψ νη Οξγαληζκνί 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πεξηνξίζηεθαλ ζην ειάρηζην επίπεδν ησλ 3 MW κέρξη ην 1995 θαη ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο παξέκεηλε εθηφο ζθελήο. 

O Ν. 2244/94 (Σεχρνο ΦΔΚ Α' 168/07-10-94): «Ρύζκηζε ζεκάησλ Ηιεθηξνπαξαγσγήο 

από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη από ζπκβαηηθά θαύζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζηα 

ίρλε ηνπ ηφηε ηζρχνληνο γεξκαληθνχ Νφκνπ (Stromeinspeisungsgesetz) έζεζε ηηο βάζεηο γηα 

νπζηαζηηθή αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ.  Ο λφκνο απηφο άιιαμε ζεκαληηθά ην ηνπίν επηρεηξψληαο λα 

δψζεη ηζρπξά νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ. ζηελ Διιάδα κε ηελ 

πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. Ζ βαζηθή θαηεχζπλζε ηνπ λ. 2244/94 ελαξκνλίδεηαη κε ηα 

κέηξα θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ Α.Π.Δ. ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην. 
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Σα θχξηα ζεκεία ηνπ λ. 2244/94 κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα παξαθάησ:  

  Δπηηξέπεηαη ε παξαγσγή θαη δηάζεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλεμάξηεηνπο 

παξαγσγνχο (Α.Π.) εθ‟ φζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη Α.Π.Δ.  

  Δπηβάιιεηαη ζηε Γ.Δ.Ζ. ε ππνρξέσζε λα αγνξάδεη ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ 

αλεμάξηεηνπο παξαγσγνχο.  

  Πξνζθέξνληαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο θαη ζηαζεξέο ηηκέο ζηνπο Α.Π. απφ Α.Π.Δ. πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα ηηκνιφγηα ησλ θαηαλαισηψλ.  

  Παξέρεηαη ζηαζεξφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ κε ηε ζχλαςε καθξνρξφλησλ (10εηψλ) 

ζπκβνιαίσλ αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

  Παξάιιεια, κέζσ εηδηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ (ΔΠΔ, ΔΠΑΝ) θαη ηνπ 

Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ ζηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ δηαρξνληθά, ζεζπίζηεθαλ επελδπηηθά θίλεηξα 

γηα ηηο Α.Π.Δ. Απνηέιεζκα ησλ κέηξσλ απηψλ ήηαλ ε ψζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ 

Α.Π.Δ. ζηε ρψξα 6. 

Με ην λφκν Ν. 2647/98 (Σεχρνο ΦΔΚ Α' 237/22-10/98): «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ 

ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ηελ απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» νξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ 

κεηαβηβάδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ Απηνδηνίθεζε. Οη 

ζρεηηθέο κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο πνπ 

κεηαβηβάδνληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο πεξηιακβάλνπλ:  

 Υνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη επέθηαζεο ή αλαλέσζεο ζηαζκψλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε Α.Π.Δ.  

 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ ζε πεξηπηψζεηο κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ θαζψο 

θαη ρνξήγεζε εληαίαο άδεηαο ρξήζεο λεξνχ θαη εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ 

πφξσλ.  

 Δθκίζζσζε γεσζεξκηθνχ πεδίνπ ρακειήο ελζαιπίαο.  

 Δπηβνιή θπξψζεσλ ζε ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο 7. 
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Ο Ν. 2773/99 (Σεχρνο ΦΔΚ Α' 286/22-12-99): «Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο-Ρύζκηζε ζεκάησλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαζνξίδεη ην 

βαζηθφ πιαίζην ξχζκηζεο ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα αξρίζεη λα 

ηζρχεη απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2001 ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 96/92 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Ο λφκνο απηφο πξνβιέπεη:  

 Σελ ζχζηαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.) σο αλεμάξηεηεο θαη απηνηεινχο 

δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηεο.  

 Σελ ζχζηαζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Ζιεθηξηθνχ πζηήκαηνο πνπ ζα επνπηεχεηαη απφ ηελ 

Ρ.Α.Δ. 

 Σελ απειεπζέξσζε ηεο παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ., πκπαξαγσγή αιιά θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα.  

 Σελ κεηαηξνπή ηεο Γ.Δ.Ζ. ζε Αλψλπκε Δηαηξεία 8. 

Ο Ν. 2941/2001 “Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ ίδξπζεο εηαηξεηώλ, αδεηνδόηεζε 

Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο, ξύζκηζε ζεκάησλ ηεο Α.Δ. 'ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ' 

θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ Α‟ 201) επηρείξεζε λα αληηκεησπίζεη πην απνηειεζκαηηθά ην ζέκα 

εγθαηάζηαζεο Α.Π.Δ. ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο κε δηαηάμεηο πνπ έγηλαλ απνδεθηέο θαη 

θξίζεθαλ ζπληαγκαηηθέο απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 9. 

Ο Ν. 3175/2003 «Αμηνπνίεζε ηνπ γεσζεξκηθνύ δπλακηθνύ, ηειεζέξκαλζε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟207) θαζηέξσζε γηα πξψηε θνξά έλα ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηελ νξζνινγηθή 

ρξήζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο. Σν λέν πιαίζην είλαη ζπκβαηφ κε ην θνηλνηηθφ δίθαην πνπ 

ζεσξεί φηη ε γεσζεξκία απνηειεί κνξθή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηε βηψζηκε 

αλάπηπμε. Δπίζεο, κεηέβαιιε ηνλ απφ καθξνχ εδξαησκέλν ραξαθηήξα ηεο γεσζεξκίαο σο 

νξπθηνχ ππαγφκελνπ ζηηο κάιινλ απζηεξέο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.Γ. 210/1973 "Πεξί 

Μεηαιιεπηηθνύ Κώδηθνο" (ΦΔΚ Α‟277). 

ην πξφηππν θαηλνηφκσλ επεκβάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ γηα ηελ επίζπεπζε ησλ 

Οιπκπηαθψλ έξγσλ ηνπ 2004, ν Ν. 3175/2003 πεξηέιαβε πεξαηηέξσ δξάζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ε εηζαγσγή ζπληνκεπκέλσλ θαη απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

απαιινηξηψζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ ελίζρπζε θαη επέθηαζε ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ψζηε λα εμππεξεηεζεί θαη ε αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ 10. 
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Ζ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο αθνινπζεί αλαζεσξεκέλε πνξεία κεηά ηελ 

ςήθηζε ηνπ Ν. 3010/2002 «Δλαξκόληζε ηνπ Ν. 1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11/Δ.Δ. θαη 

96/61/Δ.Δ.» δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” (ΦΔΚ Α‟ 91) γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. ε θαλνληζηηθφ επίπεδν, εθδφζεθαλ εηδηθά γηα ηηο 

Α.Π.Δ. νη θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο Γ6/Φ1/νηθ.19500/ 4.11.2004 (ΦΔΚ Β‟ 1671), κε ηελ 

νπνία εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκεο ειεθηξνπαξαγσγήο κηθξνχ κεγέζνπο κεηαηάρηεθαλ ζηελ 

θαηεγνξία κεδεληθήο φριεζεο κε ζπλέπεηα λα είλαη δπλαηή ε έληαμε ηνπο ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ 

θαη νη νηθ.104247/ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ/25.5.2006 “Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) έξγσλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 1650/1986, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3010/2002” (ΦΔΚ Β‟ 663) θαη 

νηθ.104248/ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ/25.5.2006 “Πεξηερφκελν, δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ 

Πξνκειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Π.Π.Δ.), ησλ Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.), θαζψο θαη ζπλαθψλ κειεηψλ πεξηβάιινληνο, έξγσλ Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ)” (ΦΔΚ Β‟ 663), ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ε ζπλνιηθή αδεηνδφηεζε 

εγθαηαζηάζεσλ Α.Π.Δ. ζην θαζεζηψο πεξηβαιινληηθήο απνδνρήο. Μεηαμχ ησλ εηζαρζεηζψλ 

ξπζκίζεσλ πεξηιακβάλεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ γλσκνδνηνχλησλ θνξέσλ, ε θαζηέξσζε 

ζχληνκσλ πξνζεζκηψλ, ε άπξαθηε παξέιεπζε ησλ νπνίσλ λνκηκνπνηεί ηελ επηζπεχδνπζα 

Τπεξεζία λα ζεσξεί σο ζεηηθέο ηηο ελδηάκεζεο εγθξίζεηο θαη γλσκνδνηήζεηο άιισλ θνξέσλ θαη 

γεληθφηεξα ε βειηηζηνπνίεζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλαηλέζεσλ θαηά ην πλεχκα 

ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Οδεγίαο 77/2001/ΔΚ 11. 

2.3.2  Ο Νόκνο 3468/2006 “Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο 

Ελέξγεηαο θαη Σπκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο Υςειήο Απόδνζεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο”  

Ο λφκνο απηφο (ΦΔΚ Α‟ 129) εηζήγαγε δηαηάμεηο κε ζηφρν ηε ξχζκηζε ζεκάησλ 

αλάπηπμεο, έληαμεο ζην χζηεκα/Γίθηπν θαη ηηκνιφγεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. θαη πκπαξαγσγήο 

Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο (Ζ.ΘΤ.Α). Οη θχξηνη άμνλεο ηεο λνκνζεηηθήο 

παξέκβαζεο ζθηαγξαθνχληαη θαησηέξσ: 
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 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 ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Καζνξηζκφο πξνζεζκηψλ κέζα ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ρνξεγεζεί εγθξίζεηο ή 

δηαηππσζεί ζπλαηλέζεηο ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη πξφβιεςε φηη εάλ νη άδεηεο εγθαηάζηαζεο 

δελ εθδνζνχλ κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ε 

αξκνδηφηεηα απηή πεξηέξρεηαη ζηνλ αξκφδην Τπνπξγφ. 

 Γηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εληαίνπ ηηκνινγηαθνχ θαζεζηψηνο, θπξίσο επ‟ 

σθειεία ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα εληζρπζνχλ νη επελδχζεηο ζηνλ ελ 

ιφγσ ηνκέα πνπ εκθάληδε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε. Οη ηηκέο ηνπ λφκνπ 

αλαπξνζαξκφδνληαη εηεζίσο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ κεηά απφ γλψκε ηεο 

Ρ.Α.Δ., ζηε βάζε ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ ησλ απμήζεσλ ησλ ηηκνινγίσλ εο Γ.Δ.Ζ. 

Α.Δ., ελψ κεηά ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε 

αλαπξνζαξκνγή γίλεηαη ζην 80% ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή. 

 Αδεηνδφηεζε πβξηδηθψλ ζηαζκψλ ρσξίο δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη άκεζε ζχλδεζε ηεο 

ηηκνιφγεζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ απηνχο πνπ πξνβιέπεηαη λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε απηφλνκα λεζησηηθά ζπζηήκαηα, θπξίσο κε ην απνθεπγφκελν θφζηνο 

απφ ηε ιεηηνπξγία ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ ηνπο πνίνπο ππνθαζηζηνχλ νη πβξηδηθνί ζηαζκνί 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ ζηαζκψλ. 

 Οινθιήξσζε ηεο ελαξκφληζεο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 

5 ηεο Οδεγίαο 2001/77/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε ζεζκνζέηεζε δεκηνπξγίαο ζπζηήκαηνο 

εθδφζεσο εγγπήζεσλ πξνέιεπζεο ηεο αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Βειηίσζε ησλ φξσλ αγνξαπσιεζίαο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ. Δηδηθφηεξα, ε αξρηθή δεθαεηήο 

δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ κπνξεί λα παξαηαζεί θαηά ίζν ρξφλν απιψο κε κνλνκεξή 

δήισζε ηνπ παξαγσγνχ πξνο ηνλ νηθείν Γηαρεηξηζηή. 

  Αλαζρεδηαζκφο θαη λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηνπ ππέξ Ο.Σ.Α. ηέινπο επί ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο (κε εμαίξεζε ηε 

θσηνβνιηατθή ελέξγεηα) πνπ απμάλεη απφ 2% ζε 3%. 
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 Γηεχξπλζε ηνπ νξίνπ εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο κέρξη ην νπνίν δελ απαηηείηαη ε έθδνζε 

αδεηψλ παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 Αχμεζε ηνπ νξίνπ κέρξη ηνπ νπνίνπ έλα πδξνειεθηξηθφ έξγν ραξαθηεξίδεηαη σο κηθξφ 

απφ 10 ζε 15 MW, κε ζπλέπεηα εθεμήο πεξηζζφηεξα έξγα λα ππάγνληαη ζε θαζεζηψο 

εγγπεκέλεο ηηκήο πψιεζεο ελέξγεηαο θαη πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ θαηαλνκή θνξηίνπ. 

 Άξζε ηνπ πξνεγνχκελνπ πεξηνξηζκνχ εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ζε επίπεδν 50 MW κέρξη 

ηνπ νπνίνπ ππήξρε ππνρξέσζε ηνπ αξκφδηνπ δηαρεηξηζηή λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα θαηά 

ηελ θαηαλνκή θνξηίνπ 12. 

2.3.3 Νόκνο 3734/2009 «Πξνώζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο δύν ή πεξηζζνηέξσλ ρξήζηκσλ 

κνξθώλ ελέξγεηαο, ξύζκηζε δεηεκάησλ ζρεηηθώλ κε ην Υδξνειεθηξηθό Έξγν Μεζνρώξαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Με ην λφκν απηφ (ΦΔΚ Α‟ 8/28-1-09) γίλεηαη ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε 

ηελ Οδεγία 2004/8/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο 

Φεβξνπαξίνπ 2004 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο βάζεη ηεο δήηεζεο γηα 

ρξήζηκε ζεξκφηεηα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 

92/42/ΔΟΚ (ΔΔ L 52/50) θαη ζπκπιήξσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπκπαξαγσγήο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρξήζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο. 

Ο λφκνο απηφο έρεη ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο ζε ζρέζε κε ηνπο Ν.3468/2006 θαη Ν. 

3199/200311, θαη εηζάγεη ηα παξαθάησ βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο Φ/Β θαη 

ησλ Α.Π.Δ. γεληθφηεξα: 

 Απινπνηείηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν ε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο πιένλ εθδίδνληαη κε Τ.Α. θαη φρη κε Κ.Τ.Α. 

 Πξνο άξζε ηεο εηθνληθήο «ζπκθφξεζεο» δηθηχσλ πξνβιέπεηαη εληαίν πιαίζην ρνξήγεζεο 

Πξνζθνξψλ χλδεζεο (Π..), παχζε ηζρχνο παιαηψλ Π.. βάζεη κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ 

θαη δηάξθεηα λέσλ Π.. 3 έηε κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο κφλν εάλ έρεη εθδνζεί ε νηθεία 

άδεηα εγθαηάζηαζεο. 

  Δθινγηθεχνληαη νη απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο πνπ εηέζεζαλ κε ην Ν. 3468/2006 θη έηζη 

αίξεηαη ν θίλδπλνο αθπξφηεηαο ησλ πξάμεσλ. 

 Απαιείθεηαη ν φξνο «ζεψξεζε» αληί νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη γίλεηαη πξφβιεςε γηα 

«έγθξηζε εξγαζηψλ» γηα ηηο κε δνκηθέο θαηαζθεπέο ησλ αηνιηθψλ θαη Φ/Β ζηαζκψλ. 
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Δηδηθφηεξα, κεηαμχ άιισλ, πξνβιέπεη λέεο ηηκέο πψιεζεο γηα ηελ παξαγφκελε απφ 

θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο ειεθηξηθή ελέξγεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν 

πνπ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2007-

2008 αιιά θαη ηηο δηαηππσκέλεο πξνζδνθίεο ηνπ θιάδνπ γηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο απφδνζήο 

ηνπο κε ηαπηφρξνλε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζήο ηνπο ζε 

κεζνπξφζεζκν νξίδνληα. Οη λέεο ηηκέο νξίδεηαη φηη δχλαληαη λα  ηξνπνπνηνχληαη κε απφθαζε 

ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαηφπηλ γλψκεο ηεο Ρ.Α.Δ., αλαπξνζαξκφδνληαη δε εηεζίσο θαηά 25% 

ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο 13. 

2.3.4. Καλνληζηηθό πιαίζην λόκνπ 3734/2009 «Εηδηθό Πξόγξακκα Αλάπηπμεο 

Φσηνβνιηατθώλ Σπζηεκάησλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηδίσο ζε δώκαηα θαη ζηέγεο 

θηηξίσλ» 

ε ζπλέρεηα ηεο έθδνζεο ηνπ Ν.3734/2009, κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηεο 4εο 

Ηνπλίνπ 2009 (ΦΔΚ Β 1079/4.6.2009) ζεζπίζηεθε Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο 

Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ (ΦΒ) ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηδίσο ζε δψκαηα θαη 

ζηέγεο θηηξίσλ. Σν Πξφγξακκα αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ κέρξη 10 kWp ζε 

θαηνηθίεο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, ζην Ζπεηξσηηθφ χζηεκα θαη ζηα Γηαζπλδεδεκέλα 

Νεζηά θαη εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009.Παξάιιεια, έρνπλ ήδε εθδνζεί (α) απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ «Όξνη εγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ κέρξη 10KW ζηα 

δψκαηα θαη ηηο ζηέγεο ησλ θηηξίσλ» (ΦΔΚ 344/20.07.2009) πνπ ξπζκίδεη ζρεηηθά πνιενδνκηθά 

ζέκαηα θαη (β) εγθχθιηνο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ ηνπ 

ΤΠ.ΟΗΚ. γηα ηε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ ΦΒ κέρξη 10 kWp πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ κέζσ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο (ΠΟΛ 1101/06.08.2009) 14. 
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2.3.5 Νόκνο 3851/2010 «Επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα 

αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» 

Βαζηθά ζεκεία ηνπ λένπ απηνχ λφκνπ (ΦΔΚ Α‟85/04-06-10) γηα ηηο Α.Π.Δ. : 

 Καζνξίδεηαη εζληθφο δεζκεπηηθφο ζηφρνο 20% γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Α.Π.Δ. ζηελ θάιπςε 

ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ην 2020 θαη 40% γηα ηνλ ειεθηξηζκφ. 

 Καζνξίδεηαη φηη ε πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. απνηειεί πεξηβαιινληηθή θαη ελεξγεηαθή πξνηεξαηφηεηα χςηζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα. 

 Απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο άδεηαο παξαγσγήο έξγσλ Α.Π.Δ. Αλαβαζκίδεηαη 

ν ξφινο ηεο Ρ.Α.Δ. θαη πεξηνξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε 

2 κήλεο (απφ 10-12 κήλεο ζήκεξα). Οη κηθξέο εγθαηαζηάζεηο Α.Π.Δ., εμαηξνχληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο θαη πξνσζνχληαη δηεζπαξκέλεο εθαξκνγέο Α.Π.Δ. 

πνπ αθνξνχλ ρηιηάδεο κηθξνκεζαίνπο επελδπηέο. 

 πγρσλεχνληαη, ζε κία εληαία, νη δηαδηθαζίεο Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.), 

θαη πεξηνξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο ζε 8-10 κήλεο (απφ 3 ρξφληα ζήκεξα). 

 Γεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηδησηηθψλ δηθηχσλ απφ παξαγσγνχο 

Α.Π.Δ., αιιά θαη δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ηξίησλ ζηα έξγα ζχλδεζεο. Δθπνλείηαη ν 

ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Γηαζπλδέζεσλ λεζηψλ εληφο εμακήλνπ. 

 Ζ ηηκνιφγεζε γίλεηαη πεξηζζφηεξν νξζνινγηθή, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

βησζηκφηεηα ησλ επελδχζεσλ, δίρσο ζηξεβιψζεηο θαη θαηαζπαηάιεζε πφξσλ. 

Δληζρχνληαη ηα ηηκνιφγηα γηα ηε βηνκάδα, ην βηναέξην, ηηο κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο θαη ηηο 

κνλάδεο Ζ.ΘΤ.Α. 

 Γηα ηα θσηνβνιηατθά εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε θιίκαθα ησλ ηηκψλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 

3734/2009. 

 Γηα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ, ηελ δηαδηθαζία 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αδεηνδφηεζεο αλαιακβάλεη ε πνιηηεία, ψζηε λα 

αληηκεησπηζζνχλ ηα κεγάια δηαδηθαζηηθά εκπφδηα ζηε ζάιαζζα. Σα αδεηνδνηηθά ψξηκα 

έξγα παξαρσξνχληαη γηα πινπνίεζε απφ ηδηψηεο. 
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 Δληζρχεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα άκεζα νθέιε ησλ Α.Π.Δ., κε απεπζείαο 

απφδνζε ζηνπο πνιίηεο κέξνο ησλ εζφδσλ. 

 Καηνρπξψλεηαη λνκνζεηηθά φηη νη πεξηνρέο απνιχηνπ πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, απνηεινχλ 

δψλε απνθιεηζκνχ γηα ηηο Α.Π.Δ., ελψ ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, επηηξέπεηαη ε 

ρσξνζέηεζε ησλ Α.Π.Δ. κε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ θαη αθνχ ιεθζεί κέξηκλα γηα ηε 

δηαηήξεζε θάζε πηζαλνχ πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πεξηνρήο. 

 Όπνπ δελ έρνπλ αθφκε νινθιεξσζεί ηα ζεζκνζεηεκέλα ζρέδηα ή κειέηεο ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ε έγθξηζε εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ Α.Π.Δ. γίλεηαη κε εθαξκνγή ησλ 

θαηεπζχλζεσλ ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο.  

 Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε Α.Π.Δ. ζηε γεσξγηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο 

(Γ.Γ.Τ.Π.) αιιά βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηε κείσζε ηεο επίπησζήο ηνπο ζηε Γ.Γ.Τ.Π. 

θαη ηελ δηαθχιαμε ηνπ ραξαθηήξα ηεο, θαη κε αλψηαην πιαθφλ 1% επί ηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο Γ.Γ.Τ.Π. 

 πζηήλεηαη ε Απηνηειήο Τπεξεζία γηα ηηο Α.Π.Δ. ζην ΤΠ.Δ.Κ.Α., ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί 

ζηα πξφηππα ηνπ «one-stop shop» κε απνζηνιή ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηε 

ζπληνληζκέλε δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ ησλ επελδπηψλ ζε Α.Π.Δ. 

 Γηεπθξηλίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο αηγηαινχ, 

παξαιίαο ή ζαιάζζηνπ ρψξνπ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. 

 Αμηνπνηνχληαη φινη νη ζρεηηθνί πφξνη γηα ηελ ζηήξημε ησλ ηηκνινγίσλ ζηνπο παξαγσγνχο 

ειεθηξηζκνχ απφ Α.Π.Δ. 

 Δηζάγνληαη αλαιπηηθέο κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο γηα λα είλαη πιήξσο απνζαθεληζκέλν ζε 

πνην ζηάδην ηεο λέαο απινπνηεκέλεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο εληάζζνληαη νη 

πθηζηάκελεο αηηήζεηο γηα έξγα Α.Π.Δ. 

 Καηνρπξψλεηαη λνκνζεηηθά ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, πνπ 

πξνσζεί ην Τ.ΠΔ.Κ.Α. γηα ηνλ Καλνληζκφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (Κ.ΔΝ.Α.Κ) 

θαη ηε ζέζπηζε ησλ Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ 15. 
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2.4 Α.Π.Δ. θαη ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο Α.Π.Δ. κε ηα πξψηα ηνπ λνκνζεηήκαηα έδσζε έκθαζε ζηελ 

παξoρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ κε ηε κνξθή εγγπεκέλσλ ηηκνινγίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

δηεπθφιπλζε ηεο αδεηνδφηεζεο κε πξφβιεςε απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε απηή πνπ 

γεληθά ίζρπε γηα ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Ωζηφζν, ε θαη‟ αξράο δπλαηφηεηα, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ. ζε πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, ζε δάζε θαη δαζηθέο 

εθηάζεηο θαη θάζε άιιν ζέκα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Α.Π.Δ. θαιππηφηαλ θαηά αλεπαξθή 

ηξφπν κε ην Ν. 360/1976 «Πεξί Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ Α‟ 151) δελ είρε 

απνηειέζεη αληηθείκελν κέξηκλαο. 

Με ην Ν. 2941/2001 “Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ ίδξπζεο εηαηξεηώλ, αδεηνδόηεζε 

Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο, ξύζκηζε ζεκάησλ ηεο Α.Δ. 'ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ' 

θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ Α‟ 201) έγηλε ε πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ξπζκίζζεθε ε εγθαηάζηαζε Α.Π.Δ. ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο κε εηδηθέο 

πξνβιέςεηο πνπ ζέζπηζαλ λέν πάγην θαη  γεληθφ θαζεζηψο. 

Πεξαηηέξσ, ζηα κέζα ηνπ 2003, ζεζκνζεηήζεθαλ θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν. 2742/ 1999 

«Υσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο θαη αεηθόξνο αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 207) ηα 

Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο κε απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ.). Με ηελ έθδνζε 

απηψλ ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ έρεη θαιπθζεί ην θελφ πνπ εληφπηζε ε ελ ησ κεηαμχ 

εθδνζείζα Απφθαζε ηνπ .Σ.Δ.  2569/200412. 

Ήδε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ζπλνιηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Α.Π.Δ., ην Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. αμηνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλνπλ 

νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2742/1999 θαη ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε ηηο ππνδείμεηο θαη ηα 

θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ πξναλαθεξφκελε δηθαζηηθή απφθαζε, απνθάζηζε ηελ θαηάξηηζε 

Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηε δηείζδπζε ησλ Α.Π.Δ. ζην ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα 

κε ην νπνίν επηδηψθεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε ησ λέσλ εζληθψλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, φπσο επηηάζζεη ε Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ 

Αζθάιεηα ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δθνδηαζκνχ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή COM(2000) 769 final, ζει. 44). 

Παξάιιεια, απνθαζίζζεθε ε πξνψζεζε ηνπ Γεληθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ, θαζψο θαη ησλ 

Δηδηθψλ Πιαηζίσλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ηε βηνκεραλία, ηνπο νξεηλνχο φγθνπο θαη ηνλ παξάθηην 
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ρψξν. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα Δηδηθά απηά Πιαίζηα, θαζψο θαη ην Δζληθφ Υσξνηαμηθφ ρέδην, 

γηα ηηο Α.Π.Δ. αθνχ δηακνξθψζεθαλ απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ., ηέζεθαλ ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε 

έπεηηα απφ ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο θαη ζηε ζπλέρεηα εθδφζεθαλ νη ζρεηηθέο Κ.Τ.Α. 

Σν Δηδηθφ Πιαίζην γηα ηηο Α.Π.Δ. είλαη ζχκθσλν κε ηηο αξρέο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ πνπ νξίδεη ην άξζξν 213 ηνπ Ν. 2742/1999 θαη εμεηδηθεχεη ηηο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, φζνλ αθνξά ηε 

ρσξηθή δηάξζξσζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε Α.Π.Δ., σο θιάδνπ παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη σο ππνδνκήο θνηλήο σθέιεηαο κε εζληθή εκβέιεηα, κε βαξχλνπζα ζεκαζία 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ ηαπηφρξνλα δίλεη θαη θαηεπζχλζεηο ζηα θαηψηεξα 

επίπεδα ζρεδηαζκνχ (Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα, Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα, ρέδηα Οηθηζηηθήο 

Οξγάλσζεο Αλνηθηψλ Πφιεσλ, Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ θ.ιπ.). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην «Δηδηθφ πιαίζην ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο» : 

 Γηακνξθψλεη πνιηηηθέο ρσξνζέηεζεο έξγσλ Α.Π.Δ., αλά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο θαη 

θαηεγνξία ρψξνπ, βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ ζε εζληθφ επίπεδν ζηνηρείσλ. Καζηεξψλεη θαλφλεο θαη 

θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο πνπ ζα επηηξέπνπλ αθελφο ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ 

Α.Π.Δ. θαη αθεηέξνπ ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. 

Γειαδή, κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ επηδηψθεηαη λα παξαζρεζεί, εθηφο ησλ άιισλ, έλαο 

ζαθέζηεξνο νδεγφο ζηηο αδεηνδνηνχζεο αξρέο θαη ηνπο επελδπηέο, ψζηε απηνί λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε θαηαξρήλ θαηάιιειεο απφ ρσξνηαμηθήο απφςεσο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο 

θαη έηζη λα πεξηνξίδνληαη νη αβεβαηφηεηεο θαη νη ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο πνπ ζπρλά 

αλαθχνληαη επί ηνπ πεδίνπ. 

 Γεκηνπξγεί απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ ρσξνζέηεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Α.Π.Δ., ψζηε 

λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

 ηνρεχεη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ζηελ απινπνίεζε θαη ζπληφκεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ρσξηθήο-πεξηβαιινληηθήο εμεηδίθεπζεο γηα ηε δεκηνπξγία έξγσλ 

Α.Π.Δ., θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ζπλζεθψλ αζθάιεηαο δηθαίνπ γηα ηνπο επελδπηέο, ρσξίο 

λα ηίζεηαη ζε δεπηεξεχνπζα κνίξα ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 16,17. 
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2.5 Καλνληζκόο Αδεηώλ Παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ 

Δλέξγεηαο 

Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν Καλνληζκφ Αδεηψλ Α.Π.Δ. θαη πκπαξαγσγήο (Αξηζκ. 

Γ6/Φ1/νηθ.5707-03.04.2007), θαζνξίζηεθαλ κε ιεπηνκέξεηα, ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα 

ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο απφ Α.Π.Δ., Ζ.ΘΤ.Α. θαη Τβξηδηθνχο ηαζκνχο, ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ, νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο θαη κεηαβίβαζεο ηεο Άδεηαο 

Παξαγσγήο, νη  πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηξνπνπνίεζεο, ε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ Αδεηνχρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Άδεηα Παξαγσγήο. Δπηπιένλ 

Αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζρεδίνπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ απνηεινχζαλ ηα Παξαξηήκαηα 1 έσο 7 

ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαλ, ηα έληππα αηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα ηε ρνξήγεζε 

Άδεηαο Παξαγσγήο, νη ηχπνη ησλ δειηίσλ πξνφδνπ πνπ ππνβάιινληαη κε ζθνπφ ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη νη γεληθνί φξνη πνπ ηζρχνπλ 

γηα θάζε Άδεηα Παξαγσγήο θαη δηέπνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε Άδεηα. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. 

θαη Ζ.ΘΤ.Α., ην νπνίν εθπφλεζε ε Ρ.Α.Δ., νινθιεξψζεθε ε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη νξγάλσζε 

ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ απηψλ θαη εηζήρζεθαλ 

ξπζκίζεηο πνπ απινπνίεζαλ θαη επηηάρπλαλ ηελ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία, ζε ζρέζε κε ην ηζρχνλ 

έσο ηφηε, θαζεζηψο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο επηηαγέο ηνπ λ. 3468/2006 4. 

 

2.6 Αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία  

Λίγν πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο  θαη πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο γηα θάζε ηερλνινγία θαη γηα θάζε 

Πεξηθέξεηα παξνπζηάδεηαη κε δηάγξακκα ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο πνπ πξνβιέπνληαλ γηα ηελ 

ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ 

λφκνπ 3851/2010 (ΦΔΚ Α‟85/04-06-10) γηα ηηο Α.Π.Δ. Σα έξγα Α.Π.Δ. ηνπ δείγκαηνο έρνπλ 

αθνινπζήζεη ηελ παξαθάησ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία θαη γη απηφ ην ιφγν παξνπζηάδεηαη απηή ηελ 

παξνχζα ζηηγκή. Όκσο, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη λσξίηεξα ζηελ ελφηεηα 2.3.5 ππάξρνπλ 

κεξηθέο αιιαγέο ζηελ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία κε ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ. 
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Ζ άδεηα παξαγσγήο εθδίδεηαη πιένλ απφ ηελ ΡΑΔ, θαη φρη απφ ην Τπνπξγείν (πξψελ) 

Αλάπηπμεο. Οη δηαδηθαζίεο Π.Π.Δ.Α θαη Δ.Π.Ο. ζπγρσλεχνληαη ζε κηα εληαία ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο απφ ηελ Ρ.Α.Δ.  Μεηά ηελ έθδνζε ηεο 

άδεηαο παξαγσγήο έξγνπ ΑΠΔ, ν θάθεινο θαη ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ Αξρή πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε θαη πνπ θαηά πεξίπησζε απηή είλαη  ε Πεξηθέξεηα. 

 Ζ Αξρή απηή πξνρσξά ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Οη 

θαηά λφκν πξνβιεπφκελεο γλσκνδνηήζεηο ζηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ 

έξγσλ ΑΠΔ, πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο θάζε γλσκνδνηνχληνο 

θνξέα θαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ρσξνζέηεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο, φπσο ηζρχεη θαηά πεξίπησζε, θαη αλ θαζπζηεξήζνπλ πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

πξνζεζκηψλ, ε αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή πξνρσξά ζηελ έθδνζε ηεο ΔΠΟ. Ζ ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο παξαγσγήο, φηαλ απαηηείηαη είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

αίηεζεο πξνο ηνλ αξκφδην Γηαρεηξηζηή γηα ηε ρνξήγεζε Πξνζθνξάο χλδεζεο. Ζ ηειηθή θαη 

δεζκεπηηθή γηα ην Γηαρεηξηζηή ρνξήγεζε ηεο Πξνζθνξάο χλδεζεο γίλεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο ΔΠΟ ηνπ ζηαζκνχ. Μεηά ηε ρνξήγεζε ηεο Πξνζθνξάο χλδεζεο θαη ηελ έθδνζε ηεο 

αληίζηνηρεο ΔΠΟ, ν ελδηαθεξφκελνο: α) ππνβάιεη αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο, β) ππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο χλδεζεο θαη ηεο 

χκβαζεο Πψιεζεο (νη νπνίεο ππνγξάθνληαη θαη ελεξγνπνηνχληαη κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο), γ) ππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ, πξσηνθφιισλ ή ινηπψλ 

εγθξίζεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε λνκνζεζία, νη νπνίεο εθδίδνληαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

πξνεγνχκελε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο 12,15. 
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Γηάγξακκα 2.1. Παξνπζίαζε δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο έξγσλ Α.Π.Δ.
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Κεθάιαην 3
ν
 ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΝΔΩΙΜΔ ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

3.1 Γηακόξθσζε θαη ηαπηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο 

Δίλαη γλσζηφ ην πςειφ ελδηαθέξνλ πνπ έρεη εθδεισζεί δηαρξνληθά ζηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο γηα επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. 

Δπελδχζεηο κε πνιιαπιά πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά  θαη θνηλσληθά νθέιε. 

ήκεξα, 10 ρξφληα κεηά ηελ ηππηθή απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ππάξρεη ζηα αξρεία ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο δηαζέζηκν άθζνλν πιηθφ πνπ επηηξέπεη 

ηελ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επελδχζεσλ ζε έξγα Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γη‟ απηά. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

έξγσλ Α.Π.Δ. πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή ελέξγεηαο απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2001 έσο θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009.  

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.1. ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα είραλ ππνβιεζεί ζηελ Ρ.Α.Δ. 

4841 αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη ΖΘΤΑ. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ μεπεξλνχζε ηα 57000 MW, ηζρχο 

ππεξηεηξαπιάζηα ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ζην ειιεληθφ ειεθηξηθφ ζχζηεκα. Σν 

47,5 % απηψλ ησλ αηηήζεσλ αθνξνχζαλ αηνιηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

δηέζεηαλ ζπλνιηθή ηζρχ 48500 MW, δειαδή ην 85% ηεο ηζρχνο φισλ ησλ αηηήζεσλ πνπ είραλ 

ππνβιεζεί ζηελ ΡΑΔ ηα ηειεπηαία ελλέα ρξφληα.  Σν ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ (1046)  είρε ιάβεη απφ ηελ Ρ.Α.Δ. αξλεηηθή γλσκνδφηεζε γηα 

ηελ ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ελψ ζεηηθά είραλ 

αμηνινγεζεί 1014 επελδπηηθέο πξνηάζεηο. Απφ ηηο 1014 επελδπηηθέο πξνηάζεηο πνπ είραλ ιάβεη 

ζεηηθή γλψκε απφ ηελ Ρ.Α.Δ. νη 966 απφ απηέο δηέζεηαλ ζηηο 30.10.2009 άδεηα παξαγσγήο  κε 

ζπλνιηθή ηζρχ 8531 MW, ελψ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή βξίζθνληαη ζε αμηνιφγεζε 1049 

επελδπηηθέο πξνηάζεηο κε ζπλνιηθή αηηνχκελε ηζρχ πξνο  αδεηνδφηεζε 11.639 MW. 
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Πίλαθαο 3.1 Καηάζηαζε αηηήζεσλ έξγσλ ΑΠΔ ζχκθσλα κε ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο ζηηο 30.10.2009 
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Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηιέρζεθαλ σο δείγκα 1328 έξγα παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθά πάξθα, κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο θαη 

θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο. Σα 1014 αθνξνχζαλ ηηο επελδπηηθέο πξνηάζεηο πνπ είραλ ιάβεη 

ζεηηθή γλψκε απφ ηελ Ρ.Α.Δ κέρξη ηηο 30.10.2009 θαη ηα ππφινηπα 314  αθνξνχζαλ αηηήζεηο πνπ 

είραλ αμηνινγεζεί ζεηηθά απφ ηνλ ηκήκα Α.Π.Δ. ηεο ΡΑ.Δ. ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαη 

απνηεινχζαλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο 18. 

 Ζ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε αίηεζεο απφ ην αξρείν ηνπ 

ηκήκαηνο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 έσο θαη ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 2009. 

Δπηιέρζεθαλ έξγα απφ απηέο ηηο ηξείο ηερλνινγίεο Α.Π.Δ. θαζψο ζεσξνχληαη πην 

δηαδεδνκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηερλνινγίεο Α.Π.Δ., αιιά θαη γηαηί ήηαλ δηαζέζηκα πξνο 

επεμεξγαζία απφ ηελ Ρ.Α.Δ. ηα ζηνηρεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ. 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη κηα πξψηε επεμεξγαζία απηνχ ηνπ δείγκαηνο κε ζηφρν 

λα πξνζδηνξηζζεί γηα θάζε ηερλνινγία (αηνιηθά πάξθα, κηθξνί πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί θαη  

θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί) ην εχξνο δηαθχκαλζεο δηάθνξσλ ελεξγεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αιιά θαη λα εθηηκεζεί ε ζπλεηζθνξά απηψλ 

ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ ζηελ παξαγσγή θαζαξήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, θαη ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη γηα θάζε ηερλνινγία ηφζν 

ζε επίπεδν επηθξάηεηαο φζν θαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, παξέρνληαο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ δηακφξθσζεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

επελδχζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεην λα πινπνηεζεί ζηελ πξννπηηθή επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ 40% 

ΑΠΔ, σο πξνο ην ζθέινο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο.  

            ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

δείγκαηνο ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ 

έξγσλ αλά ηερλνινγία, ε ηζρχο ηνπο θαζψο θαη ε «σξηκφηεηα» ησλ έξγσλ. 
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3.2. Πιήζνο έξγσλ Α.Π.Δ. δείγκαηνο 

 

 

 

ην δηπιαλφ ζρήκα παξνπζηάδεηαη 

ην πιήζνο ησλ έξγσλ αλά ηερλνινγία 

πνπ έρνπλ ιάβεη ζεηηθή γλψκε απφ 

ηελ Ρ.Α.Δ. απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2001 έσο θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2009.   

                 

 

 

ρήκα 3.1 Πιήζνο έξγσλ Α.Π.Δ. δείγκαηνο αλά ηερλνινγία 

            

  Πίλαθαο 3.2 Πιήζνο αηηήζεσλ αλά πεξηθέξεηα θαη αλά ηερλνινγία  

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΜΤΗΔ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 29 12 42 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 22 62 66 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 23 26 12 

Ζπείξνπ 10 42 22 

Θεζζαιίαο 14 40 74 

Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 1 - - 

ηεξεάο Διιάδαο 176 54 65 

Αηηηθήο 17 1 24 

Πεινπνλλήζνπ 72 10 104 

Γπηηθήο Διιάδαο 28 50 55 

Κξήηεο 44 2 9 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 33 - 6 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 56 - 15 

Ηνλίσλ Νήζσλ 10 - - 

ύλνιν 535 299 494 

 

Σα πεξηζζφηεξα αηνιηθά πάξθα πνπ έρνπλ ιάβεη ζεηηθή γλψκε απφ ηελ Ρ.Α.Δ. αλήθνπλ 

δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο. ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο έρνπλ 

δνζεί νη πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο γλψκεο απφ ηελ Ρ.Α.Δ. γηα ηνπο κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο 

ζηαζκνχο απφ ηελ Ρ.Α.Δ., ελψ νη πεξηζζφηεξνη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί πνπ έρνπλ ιάβεη ζεηηθή 

γλψκε αλήθνπλ ζηελ  Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαζπνξά ησλ έξγσλ 

θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν νκνηφκνξθε γεσγξαθηθά γηα ηα κηθξά πδξνειεθηξηθά 18. 
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Δηθόλα 3.1 Πιήζνο έξγσλ ΑΠΔ κε ζεηηθή γλψκε αλά ηερλνινγία θαη πεξηθέξεηα 

Περιφζρεια 
Κρήτησ 

 

   44 

    2 

   9 

 

 

 

Περιφζρεια 
Πελοποννήςου 

 

   72 

    10 

    104 

 

 

 

Περιφζρεια 
Ηπείρου 

 

   10 

    42 

   22 

 

 

 

Περιφζρεια 
Ιόνιων Νήςων 

 

   10 
     

  

 

 

Περιφζρεια 
Aνατολικήσ 
Μακεδονίασ 
και Θράκησ 

    29 

    12 

    42 
 

 

 

Περιφζρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   22 

    62 

   66 

 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   23 

    26 

   12 

 

 

 

Περιφζρεια 
Θεςςαλίασ 

 

   14 

    40 

    74 
 

 

 

Περιφζρεια 
Αττικήσ 

 

   17 

    1 

    24 
 

 

 

Περιφζρεια 
Στερεάσ 
Ελλάδασ 

   176 

    54 

    65 
 

 

 

Περιφζρεια 
Νοτίου Αιγαίου 

 

   56 
 

   15 
 

 

 

Περιφζρεια 
Βορείου 
Αιγαίου 

 

   33 
 

    6 
 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 
Ελλάδασ 

 

   28 

    50 

   55 
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 3.3. Ωξηκόηεηα έξγσλ Α.Π.Δ. δείγκαηνο 

Με ηνλ φξν «σξηκφηεηα» ελλννχκε ηε θάζε αμηνιφγεζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαλ θάζε έξγν ηνπ 

δείγκαηνο ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ 2009. Με βάζε ην ζρήκα 3.2 πνπ αθνινπζεί ηα πεξηζζφηεξα έξγα 

πνπ εμεηάδνληαη σο πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζηελ 

πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπο, θαζψο θαη ηα πεξηζζφηεξα έξγα πνπ είραλ 

ιάβεη άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη άδεηα εγθαηάζηαζεο ήηαλ αηνιηθέο κνλάδεο, ελψ ηα πεξηζζφηεξα 

πνπ είραλ ιάβεη άδεηα παξαγσγήο ήηαλ πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί. Δπίζεο, έλα κεγάιν πιήζνο 

έξγσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο, έρνπλ αξρηθά ιάβεη 

ζεηηθή γλψκε απφ ηελ Ρ.Α.Δ. θαη ε Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ ηνπ Δπηπηψζεσλ πξνσζείηαη 

γηα εμέηαζε ζηελ αξκφδηα πεξηθέξεηα πνπ αλήθαλ. 

ην ζρήκα 3.3. πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθνληαη θάζε έξγν ΑΠΔ 

ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ 2009 κε βάζε 

ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί 

γηα ηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη κε βάζε ηελ 

πεξηθέξεηα πνπ ιεηηνπξγεί ή 

πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί.  

 

 

ρήκα 3.2 Ωξηκφηεηα έξγσλ Α.Π.Δ. δείγκαηνο  αλά ηερλνινγία 

 

Με βάζε ην παξαθάησ ζρήκα παξαηεξνχκε φηη ε πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο είλαη ε 

πεξηθέξεηα κε ηα πην «ψξηκα» έξγα. Γηαζέηεη ηα πεξηζζφηεξα έξγα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο (50), 

άδεηα εγθαηάζηαζεο (27) θαη άδεηα παξαγσγήο (29) ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. Δπίζεο, πνιιά έξγα ηεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πεξηβαιινληηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη απνηεινχλ ελ δπλάκεη έξγα πνπ πξφθεηηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παξαγσγή 

«θαζαξήο» ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Αξθεηά έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε ψξηκν ζηάδην δηαζέηνπλ θαη 

νη πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Κξήηεο θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ. πλνιηθά ζε απηέο ηηο 

πεξηθέξεηεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 βξίζθνληαλ ζε ιεηηνπξγία  105 έξγα,  ελψ ηελ ίδηα ρξνληθή 

ζηηγκή ζηηο ίδηεο πεξηθέξεηεο είραλ ιάβεη άδεηα εγθαηάζηαζεο 44 έξγα 18. 
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ρήκα 3.3 Ωξηκφηεηα έξγσλ ΑΠΔ δείγκαηνο αλά ηερλνινγία θαη αλά πεξηθέξεηα 



Κεθάιαην 3
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ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
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 3.4. Ιζρύο έξγσλ Α.Π.Δ. δείγκαηνο 

 

ηνλ δηπιαλφ πίλαθα 

απεηθνλίδεηαη ε ζπλνιηθή ηζρχο 

αλά ηερλνινγία πνπ έρνπλ ηα 

έξγα ηα νπνία έρνπλ ιάβεη 

ζεηηθή γλψκε απφ ηελ Ρ.Α.Δ. 

απφ ηνλ  Φεβξνπάξην ηνπ 2001 

έσο θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009. 

 

   

ρήκα 3.4 Ηζρχο έξγσλ Α.Π.Δ. δείγκαηνο αλά ηερλνινγία 

(MW) 

 

 Πίλαθαο 3.3 Ηζρχο έξγσλ Α.Π.Δ. αλά πεξηθέξεηα θαη αλά ηερλνινγία (MW) 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΜΤΗΔ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 431 30 89 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 434 93 84 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 671 86 25 

Ζπείξνπ 229 275 30 

Θεζζαιίαο 218 84 119 

Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 30  - -  

ηεξεάο Διιάδαο 2.810 113 131 

Αηηηθήο 251 0.63 54 

Πεινπνλλήζνπ 1.319 22 253 

Γπηηθήο Διιάδαο 641 98 127 

Κξήηεο 210 0.60 1.06 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 40  - 0.01 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 186  - 0.22 

Ηνλίσλ Νήζσλ 182  -  - 

 

Ζ πεξηθέξεηα κε ηελ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή ηζρχ αηνιηθψλ πάξθσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ζεηηθή γλψκε 

είλαη απηήο ηεο ηεξεάο Διιάδνο. Οη κηθξνί πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί κε ηελ πεξηζζφηεξε 

ζπλνιηθή ηζρχ αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαη φρη ζηελ πεξηθέξεηα Κ. 

Μαθεδνλίαο πνπ ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ αηηήζεσλ, ελψ ζηελ π  εξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ αλήθνπλ νη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί κε ηελ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή ηζρχ 18. 
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Δηθόλα 3.2 Ηζρχο έξγσλ ΑΠΔ κε ζεηηθή γλψκε αλά ηερλνινγία θαη πεξηθέξεηα

Περιφζρεια 
Aνατολικήσ 
Μακεδονίασ 
και Θράκησ 

   431 

   30 

    89 

 

 

 

Περιφζρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   434 

    93 

   84 
 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   671 

    86 

    25 

 

 

 

Περιφζρεια 
Ηπείρου 

 

   229 

    275 

     30 

 

 

 

Περιφζρεια 
Ιόνιων Νήςων 

 

    182 
     

  

 

 

Περιφζρεια 
Πελοποννήςου 

 

   1319 

      22 

    253 

 

 

 

Περιφζρεια 
Κρήτησ 

 

   210 

    0.6 

   1.06 
 

 

 

Περιφζρεια 
Νοτίου 
Αιγαίου 

 

   186 
 

     0.22 
 

 

 

Περιφζρεια 
Βορείου 
Αιγαίου 

 

   40 
 

  0.01 
 

 

 

Περιφζρεια 
Θεςςαλίασ 

 

   218 

    84 

    119 

 

 

 

Περιφζρεια 
Αττικήσ 

 

      251 

    0.63 

      54 

 

 

 

Περιφζρεια 
Στερεάσ 
Ελλάδασ 

 

   2810 

    113 

    131 
 

 

 
Περιφζρεια 

Δυτικήσ 
Ελλάδασ 

 

   641 

    98 

   127 
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Κεθάιαην 4
ν
 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΔΡΓΩΝ  

4.1 Δλεξγεηαθή απόδνζε έξγσλ δείγκαηνο 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη γηα θάζε ηερλνινγία: ν κέζνο ζπληειεζηήο 

εθκεηαιιεπζηκφηεηαο (CF) αλά ηερλνινγία θαζψο θαη ε εηήζηα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 

πξνβιέπεηαη λα παξαρζεί απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ.  

Με ηνλ φξν ζπληειεζηή εθκεηαιιεπζηκφηεηαο (capacity factor) ελλννχκε ηνλ ζπληειεζηή πνπ 

δείρλεη πφζε ελέξγεηα παξάγεηαη πξαγκαηηθά σο πνζνζηφ ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα παξάγνληαλ αλ 

ην αηνιηθφ πάξθν ή ν κηθξφο πδξνειεθηξηθφο ή θσηνβνιηατθφο ζηαζκφο ιεηηνπξγνχζαλ φιν ηνλ 

ρξφλν (8760 ψξεο) κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο ηζρχ. Ο ζπληειεζηήο εθκεηαιιεπζηκφηεηαο απνηειεί 

ηππηθφ γλψξηζκα ηεο θάζε ηερλνινγίαο, ελψ γηα ηελ ίδηα ηερλνινγία κπνξεί λα παξνπζηάδεη 

αξθεηέο δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά  θάζε ζέζεο εγθαηάζηαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4.1 Μέζνο ζπληειεζηήο εθκεηαιιεπζηκφηεηαο αλά ηερλνινγία 

 

Με βάζε ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθχπηεη φηη ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή εθκεηαιιεπζηκφηεηαο 

δηαζέηνπλ νη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί. Αθνινπζνχλ ηα αηνιηθά πάξθα θαη νη θσηνβνιηατθνί 

ζηαζκνί. 
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Ζ εηήζηα παξαγφκελε ελέξγεηα γηα θάζε έξγν θαη πξνθαλψο γηα ην ζχλνιν ησλ έξγσλ ηεο 

έξεπλαο έρεη πξνζδηνξηζζεί κε βάζε ηελ ελεξγεηαθή κειέηε ηνπ θάζε έξγνπ πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη ππνβάιιεη κε ηελ αίηεζε ηνπ ζηελ Αξρή ν ππνςήθηνο επελδπηήο θαη  ε 

νπνία ζηελ ζπλέρεηα έρεη επηθπξσζεί απφ ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, ην νπνίν 

ζπκκεηέρεη κε ηελ Ρ.Α.Δ. ζηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ηνπ θάζε έξγνπ. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα ηνπ έξγνπ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα ηα νπνία ειέγρνληαη ζην πιαίζην 

ρνξήγεζεο άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απφ ηελ 

Ρ.Α.Δ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4.2 Δηήζηα παξαγφκελε ελέξγεηα αλά ηερλνινγία (GWh) 

 

Δπηπιένλ, γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε θιίκαθα ησλ έξγσλ, ππνινγίδεηαη ε δπλεηηθή 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηηο εηήζηεο 

αλάγθεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. γηα ην 2009 αλέξρνληαη 

ζε 47186 GWh θαη ηε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ εθηηκάηαη φηη ζα παξάγεηαη απφ ηα 1328 έξγα ηνπ 

δείγκαηνο, ηφηε ζπκπεξαίλνπκε φηη αλ είραλ ήδε πινπνηεζεί θαη ιεηηνπξγήζεη απηά ηα έξγα, ην 

50% ησλ αλαγθψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα κπνξνχζε λα θαιχπηεηαη απφ ηελ «θαζαξή» 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ έξγσλ Α.Π.Δ ηνπ δείγκαηνο. 
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Πίλαθαο 4.1.  Δηήζηα παξαγφκελε ελέξγεηα έξγσλ Α.Π.Δ. αλά πεξηθέξεηα θαη ηερλνινγία (GWh) 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΜΤΗΔ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 1.194 101 114 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 936 345 111 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 1.455 269 37 

Ζπείξνπ 510 1.051 40 

Θεζζαιίαο 500 302 162 

Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 55 - - 
ηεξεάο Διιάδαο 7.721 406 193 

Αηηηθήο 640 5 80 

Πεινπνλλήζνπ 3.180 71 343 

Γπηηθήο Διιάδαο 1.450 330 165 

Κξήηεο 613 1.5 1.53 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 109 - 0.01 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 643 - 0.25 

Ηνλίσλ Νήζσλ 488 - - 

  

 Πίλαθαο 4.2.  Μέζν CF έξγσλ Α.Π.Δ. αλά πεξηθέξεηα θαη ηερλνινγία 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΜΤΗΔ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 31.3% 35.8% 14.6% 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 25.1% 44.9% 14.9% 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 25.2% 38.0% 17.1% 

Ζπείξνπ 24.9% 44.2% 15.2% 

Θεζζαιίαο 26.4% 46.5% 15.5% 

Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 20.8% - - 

ηεξεάο Διιάδαο 32.8% 43.8% 16.2% 

Αηηηθήο 29.5% 88.8% 16.9% 

Πεινπνλλήζνπ 27.9% 44.9% 15.5% 

Γπηηθήο Διιάδαο 25.3% 39.9% 14.8% 

Κξήηεο 33.1% 28.5% 16.6% 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 31.4% - 16.0% 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 36.9% - 13.4% 

Ηνλίσλ Νήζσλ 31.5% - - 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ηνπο πςειφηεξνπο θαηά κέζν φξν ζπληειεζηέο 

εθκεηαιιεπζηκφηεηαο δηαζέηνπλ ηα αηνιηθά πάξθα πνπ αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηελ πεξηθέξεηα 

Ννηίνπ Αηγαίνπ, ελψ ην θαιχηεξν κέζν CF δηαζέηνπλ νη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί ζηελ 

πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Καηά κέζν φξν πνιχ θαινχο ζπληειεζηέο 

εθκεηαιιεπζηκφηεηαο δηαζέηνπλ νη κηθξνί πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί ζηηο πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ θαη Πεινπνλλήζνπ, ελψ ν κνλαδηθφο κηθξφο πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο ηεο 

πεξηθέξεηαο Αηηηθήο δηαζέηεη ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή εθκεηαιιεπζηκφηεηαο ηνπ δείγκαηνο 

18. 
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Δηθόλα 4.1 Πξνβιεπφκελε εηήζηα παξαγφκελε ελέξγεηα ζε GWh  έξγσλ ΑΠΔ  κε ζεηηθή γλψκε αλά 

ηερλνινγία θαη αλά πεξηθέξεηα 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 

Μακεδονίασ 
 

  1455 

    269 

      37 

 

 

 

Περιφζρεια 
Ηπείρου 

 

   510 

   1051 

       40 
 

 

 

Περιφζρεια 
Θεςςαλίασ 

 

  500 

    302 

    162 
 

 

 

Περιφζρεια 
Ιόνιων Νήςων 

 

    488 
     

  

 

 

Περιφζρεια 
Πελοποννήςου 

 

   3180 

      71 

    343 

 

 

 

Περιφζρεια 
Αττικήσ 

 

   640 

       5 

    80 
 

 

 

Περιφζρεια 
Στερεάσ 
Ελλάδασ 

 

   7721 

    406 

    193 

 

 

 

Περιφζρεια 
Βορείου 
Αιγαίου 

 

   109 
 

 0.01 
 

 

 

Περιφζρεια 
Νοτίου 
Αιγαίου 

 

   643 
 

    0.25 

 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 
Ελλάδασ 

 

   1450 

    330 

     165 
 

 

 

Περιφζρεια 
Aνατολικήσ 
Μακεδονίασ 
και Θράκησ 

   1194 

     101 

   114 
 

 

 

Περιφζρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   936 

    345 

   111 

 

 

 

Περιφζρεια 
Κρήτησ 

 

   613 

    1.5 

    1.53 

 

 

 



Κεθάιαην 4
ν
 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΔΡΓΩΝ. 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 4.2 Μέζν CF έξγσλ ΑΠΔ κε ζεηηθή γλψκε αλά ηερλνινγία θαη αλά πεξηθέξεηα 

Περιφζρεια 
Ανατολικήσ 
Μακεδονίασ 
και Θράκησ 

   31.3 % 

    35.8 % 

  14.6% 
 

 

 

Περιφζρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   25.1 % 

    44.9 % 

   14.9 % 

 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   25.2% 

     38 % 

   17.1 % 

 

 

 

Περιφζρεια 
Ηπείρου 

 

   24.9% 

    44.2 % 

   15.2 % 
 

 

 

Περιφζρεια 
Θεςςαλίασ 

 

   26.4% 

    46.5 % 

    15.5% 

 

 

 
Περιφζρεια 

Ιόνιων Νήςων 
 

   31.5%  
     

  

 

 

Περιφζρεια 
Πελοποννήςου 

 

   27.9% 

    44.9 % 

    15.5 % 

 

 

 

Περιφζρεια 
Κρήτησ 

 

   33.1 % 

    28.5 % 

   16.6 % 
 

 

 

Περιφζρεια 
Νοτίου Αιγαίου 

 

      36.9 % 
 

     13.4 % 
 

 

 

Περιφζρεια 
Βορείου Αιγαίου 

 

        31.4 % 
 

      16 % 
 

 

 Περιφζρεια 
Στερεάσ 
Ελλάδασ 

 

   32.8 % 

    43.8 % 

    16.2 % 
 

 

 

Περιφζρεια 
Αττικήσ 

 

   29.5% 

    88.8 % 

   16.9% 
 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 
Ελλάδασ 

   25.3% 

    39.9 % 

    14.8 % 
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4.2  Γίθηπν κεηαθνξάο παξαγόκελεο ελέξγεηαο από Α.Π.Δ. 

Ζ απνξξφθεζε απφ ην δίθηπν δηαλνκήο, ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. 

είλαη ίζσο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε αλάπηπμε θαη ε 

δηείζδπζε  απηψλ ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ ζηελ ρψξα καο.  

Απφ ηελ κία πιεπξά ην πςειφ ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηηο 

ρηιηάδεο αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 

ζηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο θαη ζηελ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ, κεηά ηελ ςήθηζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ λφκνπ γηα ηηο Α.Π.Δ. (Ν.3851/2010), θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ε κε δπλαηφηεηα 

απνξξφθεζεο ηεο ηζρχνο πνπ εγθαζίζηαηαη ιφγσ έιιεηςεο ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ζην 

δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνδεηθλχνπλ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ππάξρεη 

γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο  ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο Α.Π.Δ. 

Αξθεηέο πεξηνρέο έρνπλ θνξεζκέλα δίθηπα θαη ζε αξθεηέο απφ απηέο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

ζρέδηα ελίζρπζεο θαη επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ. Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηα έξγα ελίζρπζεο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ πζηήκαηνο (Παξάξηεκα IV,ΜΑΜ 2010-2014) αληαλαθινχλ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ, ηελ νινθιήξσζε ησλ απαιινηξηψζεσλ, 

θαζψο θαη ηηο ξεαιηζηηθέο κειεηεηηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. Σα πεξηζζφηεξα έξγα 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ κεηά ην 201421. 

 ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα δηθηχνπ 

ζχκθσλα κε πξφζθαηεο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ ΓΔΜΖΔ, σο Γηαρεηξηζηή 

ηνπ πζηήκαηνο (ΜΑΜ 2010-2014) θαη απφ ηελ ΓΔΖ σο Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ. 

πγθεθξηκέλα : 

Η πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ έρεη εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ζε έξγα Α.Π.Δ. (έξγα ζε ιεηηνπξγία) 

339,5 MW, ε ηξέρνπζα δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο είλαη 1100 MW θαη ε κέγηζηε κεηά ηα έξγα 

ελίζρπζεο ππνινγίδεηαη ζε 2100-2200 MW. Ζ ηζρχο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ πνπ έρνπλ άδεηα 

παξαγσγήο αιιά δελ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί είλαη πεξίπνπ 2000 MW θαη ησλ θσηνβνιηατθψλ 

ζηαζκψλ κε άδεηα παξαγσγήο 258 MW. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη εθθξεκνχλ 4815 MW αηηήζεσλ 

γηα αηνιηθά θαη 420 MW γηα θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο. 
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Η πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (Ρνδφπε, Ξάλζε, Έβξνο) κε ηξέρνπζα 

δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηζρχνο γηα έξγα ΑΠΔ 300 MW (κεηά ηελ ελίζρπζε θηάλεη 1160 

MW), έρεη ζε ιεηηνπξγία 200 MW θαη κε άδεηα παξαγσγήο 102 MW γηα αηνιηθά πάξθα θαη 19 

MW γηα θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο. Ζ ηζρχο ησλ εθθξεκψλ αηηήζεσλ θηάλεη ηα 3172 MW γηα 

αηνιηθά πάξθα θαη ηα 24 MW γηα θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο.  

Η πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο έρεη πξφβιεκα σο πξνο ηνπο λνκνχο  Δπβνίαο, Βνησηίαο θαη 

Φσθίδαο ην ηκήκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη γεσγξαθηθά βφξεηα ηνπ θνξηλζηαθνχ θφιπνπ θαη αθνξά 

ειεθηξηθά ην ρψξν λνηίσο ηνπ ΚΤΣ Αρειψνπ ηα ΚΤΣ Γηζηφκνπ θαη Θίζβεο. Ζ Νφηηα ηεξεά 

Διιάδα κε ηξέρνπζα δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηα 800 MW (κεηά ηελ ελίζρπζε 1200-1300 

MW)  έρεη ζε ιεηηνπξγία 132 MW απφ Α.Π.Δ. Σα αηνιηθά κε άδεηα παξαγσγήο πνπ δελ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί είλαη 1442 MW θαη νη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί 52MW. Οη εθθξεκείο αηηήζεηο γηα 

αηνιηθά πάξθα έρνπλ ηζρχ  843 MW.  

Η πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο έρεη πξφβιεκα σο πξνο ην δίθηπν ηνπ λνκνχ Κηιθίο. 

πγθεθξηκέλα ην Κηιθίο έρεη ζε ιεηηνπξγία 19 MW απφ Α.Π.Δ. θαη ε κέγηζηε δπλαηφηεηα 

απνξξφθεζεο κεηά ηελ ελίζρπζε ζα θηάζεη ηα 250-300 MW. Σα αηνιηθά πάξθα κε άδεηα 

παξαγσγήο πνπ δελ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί είλαη ηεο ηάμεο ησλ 230 MW θαη νη θσηνβνιηατθνί 

ζηαζκνί ησλ 35 MW ελψ εθθξεκνχλ αηηήζεηο γηα 361 MW θαη 22 MW αληίζηνηρα.  

χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε ηεο  Γ.Δ.Ζ., ε νπνία έρεη ήδε νινθιεξψζεη κηα πξψηε 

θαηαγξαθή ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ δηθηχσλ κέζεο ηάζεο πξνέθπςε φηη ζε 16 λνκνχο ηεο ρψξαο 

ηα δίθηπα ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ θνξεζκέλα. Πξφθεηηαη γηα ηνπο λνκνχο: Βνησηίαο, 

Καξδίηζαο, Δπξπηαλίαο, Καζηνξηάο, Κηιθίο, Κνδάλεο, Ξάλζεο, Φιψξηλαο, Αηησιναθαξλαλίαο, 

Άξηαο, Πξέβεδαο, Μεζζελίαο, Ζιείαο, Αξθαδίαο θαη Λαθσλίαο. χκθσλα κε ηελ κειέηε ε 

ζπλνιηθή ηζρχο ησλ αηηήζεσλ ζε πνιινχο απφ ηνπο παξαπάλσ λνκνχο, κφλν γηα θσηνβνιηατθέο 

κνλάδεο, ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε δήηεζε ηνπ λνκνχ. Μάιηζηα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππεξβαίλεη 

ηα δηπιάζην ηεο ειάρηζηεο δήηεζεο γηα ηηο ψξεο 11 ην πξσί κε 4 ην κεζεκέξη, δηάζηεκα ζην 

νπνίν ηα θσηνβνιηατθά πξνζθέξνπλ ηε κέγηζηε παξαγσγή ηνπο. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Βνησηίαο, φπνπ νη αηηήζεηο γηα θσηνβνιηατθνχο 

ζηαζκνχο αληηζηνηρνχλ ζε 305 MW, φηαλ ε κέγηζηε δήηεζε ην 2009 ήηαλ 118 MW θαη ε 

κέγηζηε-ειάρηζηε δήηεζε ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο (11 κε 4, δειαδή) ήηαλ 115 MW θαη 24 MW 

αληίζηνηρα. ην λνκφ Καξδίηζαο φπνπ νη αηηήζεηο αληηζηνηρνχλ ζε 198 MW κε κέγηζηε δήηεζε 

ζην λνκφ 90 MW, κέγηζηε-ειάρηζηε ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο 90 MW θαη 18 MW αληίζηνηρα. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία Γ.Δ.Ζ., ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ γηα θσηνβνιηατθά πνπ ζα ζπλδεζνχλ 

κε ην δίθηπν κέζεο ηάζεο (δελ ππνινγίδεηαη ε Αηηηθή θαη ε Θεζζαινλίθε) αληηζηνηρνχλ ζε 

4.634 MW, φηαλ ε ζεσξεηηθή κέγηζηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ησλ δηθηχσλ κέζεο ηάζεο είλαη 

2.376 MW, ε κέγηζηε δήηεζε ζηα δίθηπα απηά ήηαλ 4.392 MW θαη ε κέγηζηε-ειάρηζηε δήηεζεο 

ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο ην 2009 ήηαλ 4.329 MW θαη 1.179 MW αληίζηνηρα 19,20,21. 

Βαζκνιόγεζε δηθηύσλ 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη 

δεδνκέλνπ φηη ην δήηεκα ηνπ θνξεζκνχ ησλ δηθηχσλ, ζε φηη αθνξά ηελ δηαλνκή, έρεη ηνπηθφ 

ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δπλαηφηεηα ησλ θαηά πεξίπησζε αθηηληθψλ γξακκψλ κέζεο 

ηάζεο λα απνξξνθήζνπλ ηελ ηζρχ ησλ ζηαζκψλ Α.Π.Δ. πξνρσξήζακε ζηελ βαζκνιφγεζε ηνπ 

θάζε έξγνπ ηνπ δείγκαηνο αλάινγα κε ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρεη ην δίθηπν πνπ πξφθεηηαη λα 

ζπλδεζεί λα απνξξνθήζεη ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεη ή πξφθεηηαη λα παξάγεη σο εμήο : 

  

Πίλαθαο 4.3. Βαζκνιφγεζε θαηάζηαζεο δηθηχσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Υαξαθηεξηζκόο Καηάζηαζε Βαζκόο 

 

Πνιχ θαιφ δίθηπν 

„Έρεη ππνινγηζζεί ε ελίζρπζε-επέθηαζε ηνπ. 

Γχζθνια ζα ραξαθηεξηζηεί θνξεζκέλν. 
5 

 

Καιφ δίθηπν 

χλδεζε ρσξίο πξφβιεκα ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή 

αιιά ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ 

αδεηνδνηεκέλσλ έξγσλ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζην 

άκεζν κέιινλ πξνβιήκαηα. 

4 

 

Μέηξην δίθηπν 

Τπάξρεη δίθηπν αιιά ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ην ΚΤΣ 

πνπ ζα ζπλδεζεί 
3 

Αδχλακν δίθηπν Λίγεο  πηζαλφηεηεο ζχλδεζεο-θπξίσο γηα Φ.Β. 
 

2 

Πνιχ θαθφ δίθηπν Λίγεο πηζαλφηεηεο απνξξφθεζεο ηεο ελέξγεηαο 1 
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Πίλαθαο 4.4. Καηάζηαζε δηθηχνπ κεηαθνξάο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. αλά ηερλνινγία θαη 

αλά πεξηθέξεηα 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ζε θάζε πεξηθέξεηα ππάξρεη έλα εχξνο ηηκψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απηφ πξνθχπηεη 

δηφηη γηα θάζε έξγν ηνπ δείγκαηνο αμηνινγήζεθε μερσξηζηά ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ηνπ κε ην 

δίθηπν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΜΤΗΔ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 5 4,5 2,3,4,5 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 5 4,5 2,3,4,5 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 3,5 4,5 4,5 

Ζπείξνπ 3,5 4,5 3,4,5 

Θεζζαιίαο 3,5 4,5 2,3,4,5 

Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 3 - - 

ηεξεάο Διιάδαο 1,2,3,5 2,4,5 2,3,4 

Αηηηθήο 5 5 1,2,3,4,5 

Πεινπνλλήζνπ 2,5 5 2,4 

Γπηηθήο Διιάδαο 3,4,5 3,4,5 1,2,3,4,5 

Κξήηεο 5 5 5 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 5 - 5 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 5 - 5 

Ηνλίσλ Νήζσλ 5 - - 
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Δηθόλα 4.3  Καηάζηαζε δηθηχνπ  κεηαθνξάο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. αλά ηερλνινγία θαη αλά 

πεξηθέξεηα 

 

Περιφζρεια 
Ανατολικήσ 
Μακεδονίασ 
και Θράκησ 

         5 

      4,5 

  2,3,4,5 
 

 

 

Περιφζρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 
 

            5 

         4,5   

   2,3,4,5 

 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   3,5 

 4,5    

 4,5   

 

 

 

Περιφζρεια 
Ηπείρου 

 

   3,5 

    4,5 

   3,4,5 
 

 

 

Περιφζρεια 
Ιόνιων Νήςων 

 

   5  
     

  

 

 

Περιφζρεια 
Θεςςαλίασ 

 

   3,5 

    4,5 

  2,3,4,5 
 

 

 

 

Περιφζρεια 
Στερεάσ 
Ελλάδασ 

 

   1,2,3,5 

    2,4,5 

   2,3,4 
 

 

 

Περιφζρεια 
Βορείου 
Αιγαίου 

 

        5 

       5 
 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 
Ελλάδασ 

   3,4,5 

    3,4,5 

    1,2,3,4,5 

 

 

 

Περιφζρεια 
Κρήτησ 

 

  5 

  5 

  5 
 

 

 

Περιφζρεια 
Πελοποννήςου 

 

   2,5 

    5 

    2,4 

 

 

 

Περιφζρεια 
Αττικήσ 

 

   5 

    5 

    1,2,3,4,5 
 

 

 

Περιφζρεια 
Νοτίου 
Αιγαίου 

 

5 

5 
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4.3 Οηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηα έξγσλ Α.Π.Δ. 

ε θάζε επέλδπζε δεζκεχνληαη ζήκεξα νηθνλνκηθνί πφξνη, κε ηελ πξνζδνθία θάπνησλ 

σθειεηψλ ζην κέιινλ. Οη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζε Α.Π.Δ., αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα πνπ ηηο 

πινπνηεί, ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθφ αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο, ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο, ελψ ηα νθέιε πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγή ή ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.  

Ζ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα κηαο ηέηνηαο επέλδπζεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο, νη θπξηφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη ην θφζηνο αγνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ, ην θφζηνο γεο 

θαη έξγσλ ππνδνκήο, ην δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο, ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο, ε αμία ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ή ππνθαζίζηαηαη, ην θφζηνο 

ρξήκαηνο, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη νη θαλφλεο ηεο αγνξάο.   

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο 

ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο έξεπλαο. Με ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ ππνινγίζζεθε ν 

εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο (IRR) ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε φισλ ησλ έξγσλ ηεο έξεπλαο γηα δηάθνξεο παξαδνρέο. Ο εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο 

απφδνζεο (IRR) είλαη έλαο επξχηαηα εθαξκφζηκνο νηθνλνκηθφο δείθηεο πνπ κεηξάεη ηελ 

νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο γίλαλε νη παξαθάησ ππνζέζεηο : 

• Ζ δηάξθεηα δσήο φισλ ησλ επελδχζεσλ είλαη 20 έηε.  

• Σν πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ επελδχζεσλ είλαη ην 25%.  

• Σν πνζνζηφ ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ, (δαλεηζκνχ) είλαη ην 75%. 

• Οη επελδχζεηο δελ ιακβάλνπλ θακία κνξθή επηρνξήγεζεο. 

• Ζ πεξίνδνο απνπιεξσκήο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ είλαη ηα 10 έηε.  

• Σα εηήζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θάζε έξγνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 3% ησλ αθαζάξηζησλ 

εζφδσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ. 

• Σν εηδηθφ ηέινο πνπ απνδίδνπλ νη παξαγσγνί Α.Π.Δ. (εθηφο ησλ θσηνβνιηατθψλ) ζε 

εηήζηα βάζε ζηνπο Ο.Σ.Α. πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλα ηα έξγα απνηεινχλ ην 3% ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ. 

• Σν επηηφθην δαλεηζκνχ ιακβάλεηαη ίζν κε 7,5%.  

• Ο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ησλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

Α.Π.Δ. είλαη 25%.  
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Ωο κέζν θφζηνο αλά θηινβάη γηα θάζε ηερλνινγία πηνζεηείηαη ην κέζν θφζηνο αλά 

θηινβάη γηα θάζε ηερλνινγία, φπσο απηφ έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηελ ζεκεξηλή αγνξά ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. 

 

Πίλαθαο 4.5 Σεθκαξηφ (κέζν) θφζηνο αλά ηερλνινγία  ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ηηκέο ζηελ αγνξά ησλ Α.Π.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε ηεο παξαγφκελεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιήθζεζαλ ππφςε νη ηηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λέν λφκν γηα ηηο 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Νφκνο 3851/2010 ,ΦΔΚ Α' 85/04-06-10)15.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

επξψ αλά κεγαβαηφξα (MWh),ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απνξξνθάηαη απφ ην χζηεκα ή ην 

Γίθηπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γηθηχνπ Με δηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ γηα ηηο ηξεηο 

ηερλνινγίεο ηεο έξεπλαο. 

 

        Πίλαθαο 4.6 Σηκνιφγεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. 

 
 

 

Σερλνινγία 
Σεθκαξηό θόζηνο 

ζύκθσλα κε ηελ αγνξά 

Αηνιηθά Πάξθα 1250 €/KW 

Μηθξνί 

πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί 
1700 €/KW 

Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα  

ζηαζεξνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 
3000 €/KW 

Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 

κνλνχ άμνλα 
3500 €/KW 

Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα  

δηπινχ άμνλα 
4000 €/KW 

Σερλνινγία Γηαζπλδεδεκέλν 

ύζηεκα 

Με δηαζπλδεδεκέλα 

Νεζηά 

Αηνιηθά Πάξθα 87,85 €/MWh 99,45€/MWh 

ΜΤΗΔ 87,85 €/MWh 99,45€/MWh 

Φσηνβνιηατθά 400€ /MWh 450€/ MWh 
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Αλ θαη θάζε έξγν ηνπ δείγκαηνο έρεη ζπλδεζεί ή πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί ζε δηαθνξεηηθή 

ρξνληθή ζηηγκή κε ην ζχζηεκα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ζεσξήζεθε φηη φιεο νη επελδχζεηο ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα ηελ ίδηα 

ρξνληθή νπφηε θαη γη απηφ ηνλ ιφγν ιήθζεζαλ ππφςε νη αλσηέξσ ηηκέο αλεμάξηεηα αλ απηέο 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο, φηαλ δειαδή ην θάζε έξγν πξαγκαηηθά ζπλδεζεί κε 

ην χζηεκα ή ην Γίθηπν. 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θάζε επέλδπζεο ηνπ δείγκαηνο θαη ηηο 

παξαδνρέο (ηηκνιφγεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ., κέζν θφζηνο αλά ηερλνινγία θαη 

γεληθέο ππνζέζεηο) πνπ ιάβακε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ βαζκφ απφδνζεο φισλ 

ησλ επελδχζεσλ πξνέθπςαλ νη παξαθάησ κέζεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή IRR γηα θάζε ηερλνινγία 

ηνπ δείγκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4.3 Μέζεο ηηκέο IRR ζπλνιηθήο επέλδπζεο αλά 

ηερλνινγία έξγσλ δείγκαηνο 

Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα  πξνθχπηεη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ελεξγεηαθέο επελδχζεηο αθφκα θαη αλ 

δελ ιάβνπλ θάπνηα κνξθή επηρνξήγεζεο είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκεο, δηαζέηνληαο κάιηζηα ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε κέζνπο ζπληειεζηέο IRR ζπλνιηθήο επέλδπζεο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 

10%-12%. Σν 8% ηνπ δείγκαηνο, αλεμαξηήησο ηερλνινγίαο Α.Π.Δ. ιακβάλεη ηηκέο άλσ ηνπ 15%  

(κε κέγηζηε ην 29%), ελψ ν IRR ηνπ ζπλφινπ ηεο επέλδπζεο ιακβάλεη ηηο κεγαιχηεξεο κέζεο 

ηηκέο γηα ηα αηνιηθά πάξθα ζηελ πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, γηα ηνπο κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο 

ζηαζκνχο ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη γηα ηνπο θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο ζηελ 

πεξηθέξεηα Κξήηεο19. 
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 Πίλαθαο 4.7  Μέζνο IRR  έξγσλ Α.Π.Δ. αλά πεξηθέξεηα θαη αλά ηερλνινγία 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΜΤΗΔ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 10.1% 6.5% 8.5% 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 6.2% 14.8% 9.3% 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 6.4% 7.8% 9.9% 

Ζπείξνπ 6.2% 10.7% 8.3% 

Θεζζαιίαο 7% 11.3% 9.5% 

Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 3.4% - - 

ηεξεάο Διιάδαο 10.8% 10.1% 10% 

Αηηηθήο 9% 27% 10.1% 

Πεινπνλλήζνπ 7.9% 10.6% 9.5% 

Γπηηθήο Διιάδαο 6.4% 8.6% 9.1% 

Κξήηεο 13.7% 12.2% 14.2% 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 13.1% - 13.4% 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 15.3% - 9.5% 

Ηνλίσλ Νήζσλ 10% - - 
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Δηθόλα 4.4  Μέζνο εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο επελδχζεσλ ζε έξγα ΑΠΔ 

αλά ηερλνινγία θαη αλά πεξηθέξεηα 

Περιφζρεια 
Aνατολικήσ 
Μακεδονίασ 
και Θράκησ 

   10.1 % 

    6.5% 

  8.5% 
 

 

 

Περιφζρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   6.2 % 

    14.8 % 

    9.3% 
 % 

 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   6.4% 

    7.8% 

  9.9% 

 

 

 

Περιφζρεια 
Ηπείρου 

 

   6.2% 

  10.7% 

  8.3% 

 

 

 

Περιφζρεια 
Ιόνιων Νήςων 

 

   10 %  
     

  

 

 

Περιφζρεια 
Πελοποννήςου 

 

   7.9 % 

    10.6% 

    9.5% 
 

 

 

Περιφζρεια 
Κρήτησ 

 

   13.7 % 

    12.2% 

   14.2 % 

 

 

 

Περιφζρεια 
Βορείου Αιγαίου 

 

  13.1% 
 

 13.4% 
 

 

 

Περιφζρεια 
Θεςςαλίασ 

 

   7% 

    11.3 % 

    9.5 % 
 

 

 

Περιφζρεια 
Στερεάσ 
Ελλάδασ 

   10.8 % 

    10.1 % 

    10  % 

 

 

 

Περιφζρεια 
Αττικήσ 

 

   9% 

    27% 

  10.1 % 

 

 

 

Περιφζρεια 
Νοτίου Αιγαίου 

 

  15.3 % 
 

     9.5% 
 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ Ελλάδασ 

 

   6.4% 

    8.6% 

    9.1 % 
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4.4 Δπηπηώζεηο έξγσλ Α.Π.Δ. ζηελ Απαζρόιεζε 

Οη Α.Π.Δ. αλαγλσξίδνληαη πιένλ φρη κφλν σο ν βαζηθφο ππιψλαο, καδί κε ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηεο ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζε παγθφζκην επίπεδν, 

αιιά θαη σο έλαο ηδηαίηεξα δπλακηθφο ηνκέαο γηα ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο, θαη πξψηηζηα ηεο 

απαζρφιεζεο, θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

          ε απηήλ ηελ ελφηεηα ηεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε 

πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ δείγκαηνο, αλά ηερλνινγία θαη 

γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα. Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είρε αξρηθά ηελ 

επηδίσμε ηελ εθηίκεζε ηεο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη ζην πιαίζην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

επελδχζεσλ ζε θπζηθνχο φξνπο, ήηνη ζε πξφζζεηα αλζξσπνέηε εξγαζίαο. ε απηήλ 

πεξηιακβάλνληαη : 

i. Ζ άκεζε απαζρφιεζε πνπ αλαθέξεηαη ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ιφγσ ηεο πινπνίεζεο ησλ εμεηαδφκελσλ έξγσλ. 

ii. Ζ έκκεζε απαζρφιεζε πνπ δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ησλ εμεηαδφκελσλ έξγσλ θαη ε 

νπνία δηαρέεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ιφγσ ηεο πξφζζεηεο δήηεζεο 

γηα πιηθά, ππεξεζίεο θιπ. 

iii. Ζ ζπλεπαγφκελε απαζρφιεζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο σο απφξξνηα ηεο αχμεζεο ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο απαζρφιεζεο. 

 

Οη δείθηεο απαζρφιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο αλσηέξσ ππνινγηζκνχο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.8. 23,24,31. 

                       
Πίλαθαο 4.8  πληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ απαζρφιεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. 
 

 

 

 

Απαζρόιεζε αλά κεγαβάη 

Δίδνο 

απαζρόιεζεο 
Αηνιηθά Πάξθα 

Μηθξνί πδξνειεθηξηθνί 

ζηαζκνί 
Φσηνβνιηατθνί ζηαζκνί 

 Καηαζθεπή Λεηηνπξγία Καηαζθεπή Λεηηνπξγία Καηαζθεπή Λεηηνπξγία 

Άκεζε 8.8 7.5 14.6 16.7 17.2 4.1 

Έκκεζε 4.8 3.4 6.9 7 9.4 1.6 

πλεπαγόκελε 3.6 4.1 5.5 9.5 7.2 2.7 

 17.2 15 27 33.2 33.7 8.4 

ύλνιν  32.2 60.2 42.1 
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ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε απαζρφιεζε εθθξαδφκελε ζε αλζξσπνέηε πνπ 

αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (ππνζέηνπκε φηη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα), ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ 

Α.Π.Δ. ηεο έξεπλαο. Με ηνλ φξν αλζξσπνέηε ζεσξνχκε ηελ απαζρφιεζε ελφο αηφκνπ γηα 8 

ψξεο εκεξεζίσο, πέληε εκέξεο εβδνκαδηαίσο γηα 46 εβδνκάδεο ην ρξφλν (1.840 ψξεο εηεζίσο) ή 

αθφκε θαη ηελ ηζνδχλακε απαζρφιεζε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ γηα ιηγφηεξεο ψξεο εηεζίσο (π.ρ. 4 

άηνκα πνπ απαζρνινχληαη απφ 460 ψξεο εηεζίσο)23,24,31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4.4 Αλζξσπνέηε αλά ηερλνινγία 

 

 

    Πίλαθαο 4.9   Αλζξσπνέηε αλά πεξηθέξεηα θαη αλά ηερλνινγία 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΜΤΗΔ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 13683 1779 3743 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 13989 5613 3553 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 21597 5192 1071 

Ζπείξνπ 7359 16572 1270 

Θεζζαιίαο 7004 5047 5006 

Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 966  -   - 

ηεξεάο Διιάδαο 90483 6788 5504 

Αηηηθήο 8096 38 2276 

Πεινπνλλήζνπ 42485 1305 10642 

Γπηηθήο Διιάδαο 20664 5883 5316 

Κξήηεο 6767 36 44 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 1299  - 0.3 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 5998  - 9 

Ηνλίσλ Νήζσλ 5868  -   - 
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Δηθόλα 4.5. Γεκηνπξγία απαζρφιεζεο αλά ηερλνινγία θαη αλά πεξηθέξεηα (man-years/mw) 

Περιφζρεια 
Ανατολικήσ 
Μακεδονίασ 
και Θράκησ 

 

   13683 

    1779 

    3743 

 

 

 

Περιφζρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   13989 

    5613 

   3553 
 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   21597 

    5192 

   1071 
 

 

 
Περιφζρεια 
Θεςςαλίασ 

 

   7004 

    5047 

    5006 

 

 

 

Περιφζρεια 
Ηπείρου 

 

   7359 

    16572 

   1270 
 

 

 

Περιφζρεια 
Αττικήσ 

 

   8096 

        38 

    2276 

 

 

 

Περιφζρεια 
Πελοποννήςου 

 

   42485 

     1305 

    10642 
 

 

 

Περιφζρεια 
Βορείου 
Αιγαίου 

 

   1299 
 

 0.3 
 

 

 

Περιφζρεια 
Νοτίου 
Αιγαίου 

 

   5998 
 

       9 
 

 

 

Περιφζρεια 
Κρήτησ 

 

  6767 

    36 

  44 

 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 
Ελλάδασ 

 

   20664 

    5883 

   5316 
 

 

 

Περιφζρεια 
Στερεάσ 
Ελλάδασ 

 

   90483 

    6788 

    5504 

 

 

 

Περιφζρεια 
Ιόνιων Νήςων 

 

   5868     
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4.5 Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ επελδχζεσλ ζε έξγα Α.Π.Δ. είλαη ε ζπκβνιή 

ηνπο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Οη κνλάδεο Α.Π.Δ. είλαη δηάζπαξηεο γεσγξαθηθά θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνθέληξσζε ηφζν ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζε ηνπηθφ θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν φζν θαη ζηελ  

ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαληαη. Ζ πινπνίεζε κηαο 

επέλδπζεο Α.Π.Δ. ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ Α.Δ.Π. ηεο πεξηνρήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, 

δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα πνιιά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο. 

ηελ παξνχζα ελφηεηα επηρεηξείηαη λα ππνινγηζζεί ε ζπλεηζθνξά ησλ επελδχζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο κε ρξήζε ελφο δείθηε πνπ πξνθχπηεη απφ ην 

ιφγν ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ Α.Π.Δ.  πξνο  

ην Α.Δ.Π. ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο. Με βάζε ην ζρήκα θαη ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζνχλ 

δηαθξίλνπκε ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηνπ 

δείγκαηνο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 25,26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4.5 πκβνιή ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε αλά ηερλνινγία  

(% ΑΔΠ) 
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Πίλαθαο 4.10 πκβνιή ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε αλά πεξηθέξεηα θαη αλά ηερλνινγία (% Α.Δ.Π.) 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΜΤΗΔ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2.0% 0.2% 0.8% 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 0.3% 0.1% 0.2% 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 1.4% 0.4% 0.3% 

Ζπείξνπ 1.1% 1.6% 0.3% 

Θεζζαιίαο 0.5% 0.3% 0.6% 

Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 0.2% - - 

ηεξεάο Διιάδαο 3.7% 0.5% 1.1% 

Αηηηθήο 0.1% 4*10
-4

 % 1*10
-5

 % 

Πεινπνλλήζνπ 1.9% 0.1% 1.5% 

Γπηηθήο Διιάδαο 1.2% 0.3% 0.8% 

Κξήηεο 0.6% 1*10
-2

% 8.10
-3 

% 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 0.4% - 1*10
-4

% 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 1.1% - 2*10
-3

% 

Ηνλίσλ Νήζσλ 1.7% - - 
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Δηθόλα 4.6. πκβνιή ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε αλά ηερλνινγία (% Α.Δ.Π.) 

Περιφζρεια 
Ανατολικήσ 
Μακεδονίασ 
και Θράκησ 

 

       2% 

    0.2% 

    0.8% 

 

 

 

Περιφζρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   0.3% 

  0.1%   

  0.2% 
 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   1.4% 

   0.4% 

  0.3%      
 

 

 

Περιφζρεια 
Πελοποννήςου 

 

   1.9% 

    0.1% 

  1.5%    
 

 

 

Περιφζρεια 
Αττικήσ 

 

      0.1%  

 4*10-4%        

  1*10-5%   

 

 

 

Περιφζρεια 
Κρήτησ 

 

      0.6% 

 1*10-2%    

  8*10-3% 

 

 

 

Περιφζρεια 
Νοτίου 
Αιγαίου 

 

 1.06%   
 

   2*10-3% 
 

 

 

Περιφζρεια 
Βορείου 
Αιγαίου 

 

  0.4%  
 

 1*10-4% 
 

 

 

Περιφζρεια 
Θεςςαλίασ 

 

   0.5% 

   0.3% 

  0.6%   

 

 

 

Περιφζρεια 
Στερεάσ 
Ελλάδασ 

 

 3.7%    

 0.5%    

 1.1%     

 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 
Ελλάδασ 

 

   1.2% 

    0.3% 

  0.8% 
 

 

 

Περιφζρεια 
Ιόνιων Νήςων 

 

   1.7% 
     

  

 

 

Περιφζρεια 
Ηπείρου 

 

   1.1% 

  1.6%    

  0.3%      
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4.6 Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο  

Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ην ζνβαξφηεξν ίζσο απφ ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα, απνηειεί αληηθείκελν έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ, ηφζν ζε επηζηεκνληθφ φζν θαη ζην 

πνιηηηθφ επίπεδν. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, παξά ηνλ ζεκαληηθφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο σο πξνο 

ηε ρξνληθή εμέιημε θαη ηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ζπγθιίλεη ζηε δηαπίζησζε φηη νη 

αλζξσπνγελείο εθπνκπέο αεξίσλ, γλσζηψλ σο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ επηδεηλψλνπλ ην θπζηθφ 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαη ζπληεινχλ ζηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο θαλνληθήο ζεξκνθξαζίαο 

ηεο γεο, ζπληζηψληαο έηζη ζνβαξή απεηιή γηα κηα γεληθφηεξε κεηαβνιή ηθαλή λα δηαηαξάμεη ηελ 

νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ πιαλήηε. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 2007 νη αξρεγνί 

θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πήξαλ κηα ζεκαληηθή απφθαζε ε νπνία ήηαλ θαζνξηζηηθή θαη 

γηα ηνλ κέιινλ ησλ ΑΠΔ. Απηή ε απφθαζε πεξηειάκβαλε ηξείο ζηφρνπο κε νξίδνληα ην 2020: 

I. Μείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηηο 

εθπνκπέο ηνπ 1990. 

II. Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηελ πξνβιεπφκελε 

θαηαλάισζε ην 2020. 

III. Σν 20% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ην 2020 λα πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ. 

Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ζπκβάιινπλ κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ζηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαζψο παξάγνπλ θαζαξή ελέξγεηα, ελψ παξάιιεια 

κεηψλνπλ ηελ εμάξηεζε απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο θαη εμαληιήζηκνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο.  

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη ηφλνη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ ζα 

εμνηθνλνκεζνχλ ιφγσ ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ 

Α.Π.Δ.  ηεο έξεπλαο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηφλσλ CO2  πνπ εμνηθνλνκνχληαη απφ ηελ 

ιεηηνπξγία θάζε έξγνπ Α.Π.Δ. ηεο έξεπλαο ππνζέζακε, αθνχ ιάβακε ππφςε ην ζεκεξηλφ 

ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο ρψξαο, φηη γηα θάζε παξαγφκελε MWh πνπ παξάγεηαη ζην 

δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν, ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ζηελ πεξηθέξεηα Αηγαίνπ εμνηθνλνκνχληαη 

αληίζηνηρα 1.16, 0.8 θαη 0.86 ηφλνη CO2 27.  
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ρήκα 4.6 Δμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ CO2 (ρηιηάδεο ηφλνη) ζε εηήζηα 

βάζε αλά ηερλνινγία 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 4.10 ε εμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ CO2 αληαλαθιά ηε ζρεηηθή 

θαηαλνκή ηεο ηζρχνο κεηαμχ ησλ 3 ηερλνινγηψλ θαη εμαξηάηαη επζέσο απφ ηελ παξαγφκελε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα.  

 

 Πίλαθαο 4.11 Δμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ CO2 (ρηιηάδεο ηφλνη) αλά πεξηθέξεηα θαη αλά ηερλνινγία 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΜΤΗΔ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 1386 118 132 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 1086 400 128 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 1687 311 43 

Ζπείξνπ 591 1219 46 

Θεζζαιίαο 580 350 187 

Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 63 - - 

ηεξεάο Διιάδαο 8956 471 218 

Αηηηθήο 742 6 92 

Πεινπνλλήζνπ 3688 83 398 

Γπηηθήο Διιάδαο 1682 383 191 

Κξήηεο 490 1 1 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 94 - 0.01 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 553 - 0.22 

Ηνλίσλ Νήζσλ 420 - - 

Οη πεξηζζφηεξνη ξχπνη CO2 πνπ εμνηθνλνκνχληαη απφ αηνιηθά πάξθα αλήθνπλ ζηηο πεξηθέξεηεο 

ηεξεάο Διιάδαο θαη Πεινπνλλήζνπ. ηελ πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε κεγαιχηεξε 

εμνηθνλφκεζε ξχπσλ CO2 απφ κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο. Οη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί κε ηελ 

κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ εμνηθνλφκεζε ξχπσλ CO2  αλήθνπλ ζηηο πεξηθέξεηεο Πεινπνλλήζνπ θαη 

ηεξεάο Διιάδνο.  
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Δηθόλα 4.7.  Πξνβιεπφκελε εμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ CO2  (ρηιηάδεο ηφλνη) ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

έξγσλ Α.Π.Δ. αλά ηερλνινγία θαη αλά πεξηθέξεηα 

Περιφζρεια 
Ανατολικήσ 
Μακεδονίασ 
και Θράκησ 

 1386 

    118 

    132 

 
 

 

Περιφζρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   1086 

    400 

   128 
 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   1687 

    311 

      43 

 
 

 

Περιφζρεια 
Ηπείρου 

 

     591 

    1219 

        46 
 

 

 

Περιφζρεια 
Ιόνιων Νήςων 

 

   420 
     

  

 

 

Περιφζρεια 
Κρήτησ 

 

     490 

         1 

         1 

 
 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 
Ελλάδασ 

 

   1682 

    383 

     191 
 

 

 

Περιφζρεια 
Πελοποννήςου 

 

   3688 

    83 

   398 

 

 

 

Περιφζρεια 
Αττικήσ 

 

   742 

   6 

    92 
 

 

 

Περιφζρεια 
Θεςςαλίασ 

 

   580 

    350 

    187 

 

 

 

Περιφζρεια 
Στερεάσ 
Ελλάδασ 

 

   8956 

    471 

    218 

 

 

 

Περιφζρεια 
Βορείου 
Αιγαίου 

 

        94 
 

     0.01 

 

 

 
Περιφζρεια 

Νοτίου 
Αιγαίου 

 

    553 
 

     0.22 
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4.7 Γέζκεπζε γεο  

Ζ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ Α.Π.Δ. ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα θαη δέζκεπζε γεο. Κάζε επέλδπζε 

Α.Π.Δ. θαηαιακβάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε έθηαζε γη απηφ ε ππεξζπγθέληξσζε  θαη  ε αλεμέιεγθηε 

αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζε δάζε, νηθνζπζηήκαηα, κνλαδηθά ηνπία, 

ηζηνξηθέο πεξηνρέο, εθηάζεηο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο κπνξεί λα επηθέξεη πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα παξά νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε κηαο επέλδπζεο ζε Α.Π.Δ. Σέηνηνπ είδνπο 

πξνβιήκαηα πξνζπάζεζε λα επηιχζεη ην εηδηθφ ρσξνηαμηθφ πιαίζην γηα ηηο Α.Π.Δ. ην νπνίν  

ςεθίζζεθε ην 2008. Με βάζε απηφ θαη ηηο γεσγξαθηθέο απνηππψζεηο ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηνπ 

δείγκαηνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ην ηκήκα Α.Π.Δ. ηεο Ρ.Α.Δ. παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

θαη ζηνλ ράξηε πνπ αθνινπζνχλ ζε  ηεηξαγσληθά κέηξα ε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ νη 

επελδχζεηο ηνπ δείγκαηνο. Γηα ηνπ κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο ν ζπληειεζηήο πνπ 

εθθξάδεη ηελ δέζκεπζε ηεο γεο ιακβάλεη κεδεληθέο ηηκέο, θαζψο ε ιεηηνπξγία ηνπο δελ απαηηεί 

δέζκεπζε γεο, παξά κφλν αμηνπνίεζε ηεο πδαηηθήο ξνήο ζηε θπζηθή θνίηε πνηακψλ θαη 

ρεηκάξξσλ18. 

 

   Πίλαθαο 4.12 Γέζκεπζε γεο (ρηιηάδεο m
2
) πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα έξγα Α.Π.Δ. ηνπ δείγκαηνο 

 

Γέζκεπζε γεο (ρηιηάδεο m2) 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 25 3 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 25 3 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 42 1 

Ζπείξνπ 19 2 

Θεζζαιίαο 8 6 

Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2 - 

ηεξεάο Διιάδαο 166 11 

Αηηηθήο 9 17 

Πεινπνλλήζνπ 76 11 

Γπηηθήο Διιάδαο 38 4 

Κξήηεο 29 * 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 3 * 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 12 * 

Ηνλίσλ Νήζσλ 21 * 



Κεθάιαην 4
ν
 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΔΡΓΩΝ. 

 

55 

 

Δηθόλα 4.8  Γέζκεπζε γεο (ζε ρηιηάδεο m
2
) απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηνπ δείγκαηνο αλά 

ηερλνινγία θαη αλά πεξηθέξεηα 

Περιφζρεια 
Aνατολικήσ 
Μακεδονίασ 
και Θράκησ 

 

 25 

 3  

 
 

 

Περιφζρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   25   

   3 
 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 

Μακεδονίασ 
 

   42 

      1 

 
 

 

Περιφζρεια 
Ηπείρου 

 

   19 

  2    
 

 

 

Περιφζρεια 
Θεςςαλίασ 

 

   8 

  6   

 

 

 

Περιφζρεια 
Στερεάσ 
Ελλάδασ 

 

 166 

   11 

 

 

 

Περιφζρεια 
Ιόνιων Νήςων 

 

   21 
     

  

 

 

Περιφζρεια 
Νοτίου 
Αιγαίου 

 

   12 
 

     * 
 

 

 

Περιφζρεια 
Βορείου 
Αιγαίου 

 

       3 

     * 

 

 

 

Περιφζρεια 
Κρήτησ 

 

  29 
    

  *   

 
 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 
Ελλάδασ 

 

   38 

  4   
 

 

 
Περιφζρεια 

Πελοποννήςου 
 

   76 

   11 

 

 

 

Περιφζρεια 
Αττικήσ 

 

   9 

   17 
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Κεθάιαην 5
ν
  ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

5.1 Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα, ζην πιαίζην ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη ηεο Δπηζηήκεο 

ησλ Απνθάζεσλ, αλαπηχζζεηαη κε εληππσζηαθά ηαρείο ξπζκνχο ε πεξηνρή ηεο Πνιπθξηηεξηαθήο 

Αλάιπζεο Απνθάζεσλ (Multi-Criteria Decision Analysis) ή Πνιπθξηηεξηαθήο Λήςεο ή 

Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (Multi-Criteria Decision Making ή Decision Support). 

Ζ Πνιπθξηηεξηαθή Αλάιπζε (ΠΚΑ) απνηειεί κία ζπζηεκαηηθή ινγηθή θαη καζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ βνεζάεη ηνπο απνθαζίδνληεο λα επηιχζνπλ δηιήκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επηδίσμε πνιιψλ αληηκαρφκελσλ ζηφρσλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ε ΠΚΑ είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε φηαλ, εθηφο απφ ηε ζχγθξνπζε ησλ ζηφρσλ-θξηηεξίσλ, ππάξρεη ζεκαληηθή 

αβεβαηφηεηα ζηε κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε θάζε θξηηήξην, ή ζηε 

δηαηχπσζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ απνθαζίδνληα. Σέινο, ε ΠΚΑ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

επίιπζε ησλ δηαθσληψλ πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ ζηελ απφθαζε εκπιέθνληαη πνιινί 

απνθαζίδνληεο, ν θαζέλαο κε δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα πξνηηκήζεσλ. 

Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε ΠΚΑ δελ απνηειεί κία κεζνδνινγία εχξεζεο ηεο άξηζηεο ιχζεο 

ζηελ πεξίπησζε απνθάζεσλ κε πνιιαπιά θξηηήξηα, απινχζηαηα γηαηί άξηζηε ιχζε δελ ππάξρεη. 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο απφθαζεο δελ κπνξεί λα είλαη πιήξεο, ή κε άιια ιφγηα δελ 

ππάξρεη ιχζε πνπ λα εκθαλίδεη ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε φια ηα θξηηήξηα, γηαηί ηφηε δελ ζα 

ππήξρε πξφβιεκα απφθαζεο: ε επηινγή πνπ ζα εκθάληδε ηέηνηεο επηδφζεηο ζα πξνθξηλφηαλ 

ρσξίο ακθηβνιία σο πξνο ηελ νξζφηεηα ηεο απφθαζεο. 

ηελ πξάμε φκσο, νη απνθαζίδνληεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε αληηκαρφκελνπο ζηφρνπο θαη 

πξέπεη λα επηιέμνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ επηζπκνχλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ θαη εθείλνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα δερζνχλ απφθιηζε απφ ηηο βέιηηζηεο απνδφζεηο. Με άιια ιφγηα, ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ κε πνιιαπιά θξηηήξηα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηνπ 

ζπκβηβαζκνχ. πκβηβαζκφο (compromise) θαη' αξρήλ γηα ηνλ ίδην ηνλ απνθαζίδνληα πνπ 

απνδέρεηαη σο αλαγθαία ηελ ζρεηηθή απνκάθξπλζε απφ θάπνηνπο ζηφρνπο ηνπ, θαη επίζεο 

ζπκβηβαζκφο (consensus) κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ απνθαζηδφλησλ πνπ απνδέρνληαη πηζαλά 
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επηπιένλ απνκάθξπλζε απφ θάπνηνλ ζηφρν πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπλαίλεζε σο πξνο κία 

θνηλά απνδεθηή ιχζε. 

ην πιαίζην ηεο ΠΚΑ έρνπλ αλαπηπρζεί δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη έλα πιήζνο 

κεζφδσλ θαηάιιεισλ γηα κία κεγάιε πνηθηιία πξνβιεκάησλ ιήςεο απφθαζεο κε πνιιαπιά 

θξηηήξηα. Μία πξψηε δηάθξηζε απηψλ ησλ κεζφδσλ αλαθέξεηαη ζην είδνο ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο απφθαζεο. Με βάζε απηή ηελ δηάθξηζε μερσξίδνπκε 

ηηο εμήο κεζφδνπο : 

Α) ηελ Αλάιπζε δηαθξηηώλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

απνθαζίδσλ θαιείηαη λα επηιέμεη κεηαμχ δηαθξηηψλ -εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλσλ- επηινγψλ. 

Οη κέζνδνη πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ δηαθξίλνληαη 

ζε δχν βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο: i) ζηελ πνιπθξηηεξηαθή ζεσξία αμίαο ή ρξεζηκφηεηαο 

(Multi-Attribute Value or Utility Theory) θαη ii) ζηελ πξνζέγγηζε ζρέζεσλ ππεξνρήο 

(Outranking approaches). 

Β) ηνλ Πνιπθξηηεξηαθό καζεκαηηθό πξνγξακκαηηζκό. ηελ πεξίπησζε απηή νη 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πξνθχπηνπλ σο ζπλδπαζκνί ζπλερψλ κεηαβιεηψλ απφθαζεο θαη 

ππαθνχνπλ ζε έλα ζχλνιν πεξηνξηζκψλ. 

5.1 Σππνινγία πξνβιεκάησλ ΠΚΑ 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ΠΚΑ γίλεηαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο ζε πξνβιήκαηα ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά πεδία εθαξκνγψλ (ζηξαηεγηθή 

επηρεηξήζεσλ, ελεξγεηαθφο ή πεξηβαιινληηθφο ζρεδηαζκφο κνλάδσλ ή πεξηθεξεηψλ, ρσξνζέηεζε 

εγθαηαζηάζεσλ, αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ θιπ). Σα πξνβιήκαηα απηά αλαθέξνληαη 

ζε κε επαλα-ιακβαλφκελεο απνθάζεηο κε κεζνπξφζεζκν ή καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα θαη θαηά 

θαλφλα έρνπλ ζνβαξφηεξεο θαη κε αλαζηξέςηκεο επηπηψζεηο. 

Δλ ηνχηνηο, ε ζεψξεζε πεξηζζφηεξσλ θξηηεξίσλ κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε 

θαη ζε πνιιά πξνβιήκαηα ξνπηίλαο, φπσο ε επηινγή πξνκεζεπηψλ, ε αμηνιφγεζε ππνςεθίσλ 

γηα δαλεηνδφηεζε ή πξφζιεςε, ε δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθψλ δηαηαξαρψλ θιπ. 

Οη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ πξνβιεκάησλ είλαη φηη ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ππάξρεη πνιχ πςειφηεξε αβεβαηφηεηα, ελψ θαηά θαλφλα ππάξρεη αλάγθε γηα 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ΠΚΑ πεξηζζφηεξσλ πιεπξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 
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απφθαζε. Δπνκέλσο ε επίιπζε ηνπο ζπλαληά κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο θαη πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε 

κεζνδνινγηψλ ηθαλψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο απηέο. 

Δθηφο απφ ηε δηάθξηζε κεηαμχ πξνβιεκάησλ ζηξαηεγηθήο θαη ξνπηίλαο, νη θαηαζηάζεηο 

ΠΚΑ κε πνιιαπιά θξηηήξηα δηαθνξνπνηνχληαη θαη κε βάζε ην είδνο (ηελ πξνβιεκαηηθή) ηεο 

απφθαζεο πνπ αλαδεηείηαη. Ο Bernard Roy 32, έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο εθπξνζψπνπο 

ηεο ΠΚΑ δηαθξίλεη 4 βαζηθέο πξνβιεκαηηθέο απφθαζεο γηα πεξηπηψζεηο αλάιπζεο δηαθξηηψλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ: 

Δπηινγή: αλαδεηείηαη κία κνλαδηθή ιχζε κεηαμχ πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ, ε νπνία 

απνηειεί ηε βέιηηζηε ιχζε ζπκβηβαζκνχ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ απνθάζεσλ είλαη ην πξφβιεκα 

ηεο ρσξνζέηεζεο, ε επηινγή ηερλνινγίαο θιπ. 

Ιεξάξρεζε: επηδηψθεηαη ε δηάηαμε ησλ εμεηαδνκέλσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε ζεηξά 

θζίλνπζαο ρξεζηκφηεηαο ή έληαζεο πξνηίκεζεο, έηζη ψζηε λα επηιερζεί έλα ππνζχλνιν πνπ 

ηνπνζεηείηαη ζηηο αλψηεξεο ζέζεηο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ απνθάζεσλ είλαη ε αμηνιφγεζε 

επηρεηξήζεσλ κε βάζε έλα ζχλνιν δεηθηψλ επίδνζεο, ε πξφζιεςε ζηειερψλ ή ε επηινγή 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδαζηψλ απφ έλα ζχλνιν αηηήζεσλ θιπ. 

Σαμηλόκεζε: επηδηψθεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εμεηαδνκέλσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

ζε ηεξαξρηθά πξνζδηνξηζκέλεο νκάδεο θζίλνπζαο ρξεζηκφηεηαο ή έληαζεο πξνηίκεζεο (θαιέο, 

κέηξηεο, απνξξηπηέεο), φηαλ νη ιχζεηο πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε θάζε νκάδα δελ ρξεηάδεηαη λα 

δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ απνθάζεσλ είλαη ε ηαμηλφκεζε αηηήζεσλ 

γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηξάπεδα ή άιιν ρξεκαηνδνηηθφ θνξέα, ε ηαμηλφκεζε κέηξσλ πνιηηηθήο 

θιπ. 

Πεξηγξαθή: ζηελ πεξίπησζε απηή ε ΠΚΑ δελ απνζθνπεί ζηελ άκεζε ππνζηήξημε κίαο 

απφθαζεο, αιιά ζηελ αλάιπζε κε έλα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ελφο ζπλφινπ δηαθξηηψλ ιχζεσλ ή 

αληηθεηκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε πνιιαπιέο δηαζηάζεηο αμηνιφγεζεο, έηζη ψζηε ν 

απνθαζίδσλ λα απνθηήζεη κία ζθαηξηθφηεξε αληίιεςε γηα ηηο επηδφζεηο ή επηπηψζεηο ηνπο. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ απνθάζεσλ είλαη ε αμηνιφγεζε ρσξψλ ή γεσγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ κε 

βάζε νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο. 

Μία ηέηαξηε πξνβιεκαηηθή είλαη ε αλάιπζε ραξηνθπιαθίνπ (portfolio) πνπ απνζθνπεί 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βέιηηζηνπ ζπλδπαζκνχ δηαθξηηψλ ιχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επηδίσμε πεξηζζφηεξσλ αληηκαρφκελσλ ζηφρσλ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ απνθάζεσλ είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ βέιηηζηνπ επελδπηηθνχ παθέηνπ ή ησλ λέσλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο 
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πνπ ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ πνιιαπινί ζηφρνη ζρεδηαζκνχ 

(ειαρηζηνπνίεζε θφζηνπο, ειαρηζηνπνίεζε αέξησλ εθπνκπψλ θιπ). Ζ επίιπζε παξφκνησλ 

πξνβιεκάησλ ζηεξίδεηαη ζηελ κεζνδνινγία ηνπ Αθέξαηνπ Πνιπθξηηεξηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ33.  

5.2 Σαπηνπνίεζε πξνβιεκάησλ ΠΚΑ 

Σν πξψην ζηάδην ζε θάζε πξφβιεκα ιήςεο απφθαζεο είλαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ δειαδή ε 

απνζαθήληζε ησλ επηδηψμεσλ ηνπ απνθαζίδνληα ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα ή θαη 

δηαθαηλφκελε θαηάζηαζε θαη ε αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ γηα 

βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο. ε πεξηπηψζεηο αλάιπζεο δηαθξηηψλ επηινγψλ ε ηππηθή κνξθή 

ελφο πξνβιήκαηνο ΠΚΑ δίλεηαη απφ ηε κήηξα επηδφζεσλ ηνπ. Κάζε ελαιιαθηηθή ιχζε Ei 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ επίδνζε ηεο gij, ζε θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο Κ, ελψ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη φηη δελ ππάξρεη ιχζε πνπ λα ππεξέρεη έλαληη φισλ ησλ άιισλ ζε φια ηα 

θξηηήξηα.  

Απηφ ην ζηνηρείν ηεο ζχγθξνπζεο ησλ θξηηεξίσλ ζπληζηά θαη ηελ νπζία ησλ 

πξνβιεκάησλ ΠΚΑ, δειαδή ην δίιεκκα πνπ ηίζεηαη ζηνλ απνθαζίδνληα πνπ θαιείηαη λα 

επηιέμεη ζε πνην ή πνία θξηηήξηα δέρεηαη κία ρακειφηεξε επίδνζε, γηα λα πεηχρεη πςειφηεξε 

επίδνζε ζε θάπνηα άιια θξηηήξηα. 

Όκσο, ε ηαπηνπνίεζε ελφο πξνβιήκαηνο ΠΚΑ δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

επηινγψλ θαη ησλ θξηηεξίσλ, πνπ άιισζηε δελ γίλεηαη απηφκαηα θαη ρσξίο πεξίζθεςε. 

Δηδηθφηεξα ζε απνθάζεηο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην ζηάδην ηεο ηαπηνπνίεζεο απνθηά 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηαηί ελ γέλεη ηα πξνβιήκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ βαζκφ 

δφκεζεο, δειαδή απφ ζεκαληηθέο αζάθεηεο φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο. πρλά 

αλαθέξεηαη φηη ε ζσζηή δφκεζε ελφο πξνβιήκαηνο ηζνδπλακεί κε ηελ επίιπζε ηνπ θαηά ην 

ήκηζπ ("a well structured problem is a problem half solved"). 

ηε θάζε ηεο ηαπηνπνίεζεο, ν απνθαζίδσλ ή ε νκάδα απνθαζηδφλησλ, ζπρλά κε ηε 

βνήζεηα εηδηθψλ αλαιπηψλ πνπ ππνβνεζνχλ ηε δηαδηθαζία (facilitators), δηεξεπλνχλ ηα ελδνγελή 

θαη εμσγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνβιήκαηνο. ηελ πεξίπησζε νκάδαο απνθαζηδφλησλ 

απαηηείηαη ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη κία θαη' αξρήλ ζπκθσλία σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά, ελψ ν ξφινο ησλ αλαιπηψλ είλαη λα ππνθηλήζεη θαη λα ζπληνλίζεη ην δηάινγν ζέηνληαο ηα 
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θαηάιιεια εξσηήκαηα, αιιά θαη λα ζπλζέζεη ηηο ηδέεο πνπ αλαπηχζζνληαη εληνπίδνληαο ηα 

δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ελφο πνιπθξηηεξηαθνχ πξνβιήκαηνο εληάζζεηαη θαηά 

θαλφλα ζε έλα ζπζηεκαηηθφ πιαίζην αλάιπζεο. Έλα ηέηνην πιαίζην, γλσζηφ σο πιαίζην CAUSE 

(Criteria, Alternatives, Uncertainty, Stakeholders, Environment) αλαγλσξίδεη 5 βαζηθά δνκηθά 

ζηνηρεία. 

5.2.1 Κξηηήξηα 

Σα θξηηήξηα απνηεινχλ ηνπο άμνλεο αμηνιφγεζεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα θξηζνχλ νη 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη εθθξάδνπλ ηηο παξάιιειεο επηδηψμεηο ηνπ απνθαζίδνληα ή άιισλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία ΠΑ.  

Γηαθξίλνληαη δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δφκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θξηηεξίσλ: 

α) Η εθ ησλ άλσ πξνζέγγηζε (top-down) εζηηάδεη ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

απνθαζίδνληα νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζψληαο κία ηεξαξρηθή δελδξνεηδή αλάιπζε 

δηαθξίλνληαη ζε ππνζηφρνπο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ή 

θξηηήξηα. Ο αξηζκφο ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ θαη ησλ δηαθιαδψζεσλ ησλ ζηφρσλ εμαξηψληαη 

απφ ηε θχζε ηνπο θαη απφ ηελ αληίιεςε ηνπ απνθαζίδνληα .ε θάζε πεξίπησζε, νη ζηφρνη ηνπ 

αλψηεξνπ επηπέδνπ απνηεινχλ αζαθείο θαη γεληθά δηαηππσκέλεο επηδηψμεηο, ελψ αληίζεηα ηα 

θξηηήξηα ηνπ ηειεπηαίνπ επηπέδνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη θαηά ην δπλαηφλ 

κεηξήζηκεο ηδηφηεηεο. Ζ εθ ησλ άλσ πξνζέγγηζε αληαλαθιά κία δηαδηθαζία δφκεζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαηά ηελ νπνία ε απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ ηεο απφθαζεο θαζνδεγεί θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ (value-focused thinking). 

β) Η εθ ησλ θάησ πξνζέγγηζε (bottom-up) εζηηάδεη ζηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηνπ  

πξνβιήκαηνο θαη πξνζδηνξίδεη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ηνπο άμνλεο ηεο κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζεο (alternative-focused thinking). Σα επηκέξνπο απηά 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα νκαδνπνηεζνχλ ζε θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ απνθαζίδνληα. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ πξέπεη λα είλαη ζπλεπέο θαη ζπλεθηηθφ, λα 

παξνπζηάδεη δειαδή ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: 
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 Πιεξόηεηα: λα θαιχπηνληαη φιεο νη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο αμηνιφγεζεο. 

 Με επηθάιπςε: λα κελ δηπινκεηξψληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά. 

 πλάθεηα: λα ζπλδένληαη κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ απνθαζηδφλησλ ή άιισλ 

εκπιεθνκέλσλ θαη λα είλαη εθηθηή ε δηάθξηζε ηεο ζρεηηθήο ηνπο βαξχηεηαο. 

 Γηαθάλεηα: λα είλαη θαηαλνεηέο νη δηαζηάζεηο αμηνιφγεζεο θαη ν ηξφπνο κέηξεζεο ησλ 

επηδφζεσλ ζηνπο απνθαζίδνληεο. 

5.2.2 Κιίκαθα αμηνιόγεζεο ησλ επηδόζεσλ 

ε πνιιά θξηηήξηα ε θιίκαθα αμηνιφγεζεο αλαθέξεηαη ζε κία θπζηθή θαη θνηλά απνδεθηή 

θιίκαθα κέηξεζεο ησλ επηδφζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θιίκαθα ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ γηα 

ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ή ηνπ θέξδνπο, ε ρηιηνκεηξηθή θιίκαθα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

απφζηαζεο, ε πνζφηεηα ξχπσλ (ζε κνλάδεο κάδαο ή φγθνπ) γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εθπνκπψλ 

κίαο πεγήο θιπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν ξφινο ηνπ απνθαζίδνληα δελ είλαη ηδηαίηεξα 

θξίζηκνο θαη πεξηνξίδεηαη ζην λα ζπκθσλήζεη φηη ε θιίκαθα απηή είλαη θαηάιιειε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηινγψλ σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην (π.ρ. εθπνκπέο ή ζπγθεληξψζεηο 

ξχπσλ; Καζαξή Παξνχζα Αμία ή Δζσηεξηθφο πληειεζηήο Απφδνζεο;), θαζψο επίζεο θαη λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε αξηζηνπνίεζεο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θιηκάθσλ επηδηψθεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ή ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηηκήο ησλ επηδφζεσλ ζηελ θιίκαθα απηή (min ή max). Αλ θαη ζπλήζσο ε 

θαηεχζπλζε απηή είλαη πξνθαλήο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θξηηεξίσλ κπνξεί λα απαηηείηαη 

απνζαθήληζε. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα πξφβιεκα ρσξνζέηεζεο κίαο επηρείξεζεο, ε κεγάιε 

απφζηαζε απφ αζηηθά θέληξα κπνξεί λα είλαη πιενλέθηεκα (εγγχηεηα ζε πξψηεο χιεο, 

θζελφηεξε ηηκή γεο) ή κεηνλέθηεκα (κεγάιν θφζηνο κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ). ε παξφκνηεο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα θξηζεί αλαγθαία ε δηάζπαζε ηνπ θξηηεξίνπ ζε δχν ππνθξηηήξηα. 

ε πεξίπησζε πνπ ην θξηηήξην αμηνιφγεζεο δελ κπνξεί λα κεηξεζεί ζηε βάζε κίαο θπζηθήο 

πνζνηηθήο θιίκαθαο, ν απνθαζίδσλ πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη κία ηερλεηή πνηνηηθή θιίκαθα, είηε 

αξηζκεηηθή είηε ιεθηηθή. Σα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη ην εχξνο ηεο θιίκαθαο, ηα δηαθξηηά 

επίπεδα ραξαθηεξηζκνχ ησλ επηδφζεσλ θαη ε θνξά αμηνιφγεζεο. 
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ε νξηζκέλα θξηηήξηα, επηδηψθεηαη κία ελδηάκεζε ηηκή - ζηόρνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ αμηνινγείηαη ε ξεπζηφηεηα κίαο επηρείξεζεο. Ζ θαηεχζπλζε αξηζηνπνίεζεο ηνπ 

δείθηε «κσκλοφορούν κεφάλαιο/ βρατσπρόθεσμες σποτρεώσεις» δελ είλαη νχηε ε κεγηζηνπνίεζε 

(θαζψο κεγάιεο ηηκέο ζα ππνδήισλαλ κία κε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο), νχηε θαη ε ειαρηζηνπνίεζε (θαζψο κηθξέο ηηκέο ζα ππνδήισλαλ 

κεγάιε δπζθνιία θάιπςεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη θίλδπλν ρξεσθνπίαο ηεο επηρείξεζεο). ηελ 

πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη ν απνθαζίδσλ λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηζπκεηή ηηκή ή επίπεδν ηηκψλ 

(π.ρ. 1.5-2) θαζψο θαη ηηο αθξαίεο ηηκέο πέξα απφ ηηο νπνίεο ε επίδνζε θξίλεηαη σο κε 

απνδεθηή. Ζ κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ απνθαζίδνληα κπνξεί λα γίλεη κε αζαθείο 

αξηζκνχο, έηζη ψζηε οι πξνηηκήζεηο ηνπ λα απνηππσζνχλ ζε 3 ηηκέο {α1( α2, α3} θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα γίλεη αλαγσγή ησλ επηδφζεσλ ησλ επηινγψλ ζην δηάζηεκα [0,1]. 

5.2.3 Μεξηθέο ζπλαξηήζεηο αμίαο ή ρξεζηκόηεηαο 

Με δεδνκέλε ηε θνξά αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε έλα θξηηήξην, 

ν απνθαζίδσλ θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη ηε ζηάζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο πνπ εκθαλίδνπλ 

νη επηινγέο ζην θξηηήξην απηφ, θαη ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξέο  κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ.  

Οη ζπλαξηήζεηο αμίαο ε ρξεζηκφηεηαο πξνζδηνξίδνληαη είηε κε αλαθνξά ζηηο ειάρηζηεο θαη 

κέγηζηεο απνδφζεηο ησλ εμεηαδφκελσλ επηινγψλ , νπφηε πξφθεηηαη γηα ηνπηθή θιίκαθα αμηψλ ή 

ρξεζηκνηήησλ, είηε αλαθνξά ζε ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ ζεσξία ή 

ζε άιιεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο, νπφηε κηιάκε γηα γεληθή ή ζθαηξηθή θιίκαθα. ε θάζε 

πεξίπησζε νη ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο uj, ή αμίαο vj  είλαη ζπλερείο θαη κνλνηνληθέο ζε ζρέζε 

κε ηελ αξρηθή θιίκαθα ησλ επηδφζεσλ θαη εηδηθφηεξα: 

 

ε έλα θξηηήξην κεγηζηνπνίεζεο j, ε ζπλάξηεζε αμίαο είλαη κνλνηνληθά αχμνπζα, δειαδή κία 

κεγαιχηεξε ηηκή επίδνζεο έρεη κεγαιχηεξε αμία. ηελ πεξίπησζε ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο, ε 

αμία vj (α)ηεο επηινγήο α ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εμίζσζε: 

 

Max  g j  :       vj (a)=   g j(a)- gj(min)/gj(max)- gj(min) 
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ε έλα θξηηήξην ειαρηζηνπνίεζεο j, ε ζπλάξηεζε αμίαο είλαη κνλνηνληθά θζίλνπζα, 

δειαδή κία κεγαιχηεξε ηηκή επίδνζεο έρεη κηθξφηεξε αμία. ηελ πεξίπησζε ηεο 

γξακκηθήο ζπλάξηεζεο, ε αμία vj (α) ηεο επηινγήο α ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εμίζσζε: 

 

Min g j  :       vj (a)=   g j(max)- gj(a)/gj(max)- gj(min) 

 

Γηα ηελ αλαγσγή ησλ γξακκηθψλ ζπλαξηήζεσλ ζε κε γξακκηθέο εθαξκφδεηαη ε εμίζσζε  

 

Vjcon (a) = 1-e
-cvj(a)

/1-e
-c

 

 

5.2.4 Εθηίκεζε ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο 

Ζ επίιπζε ελφο πνιπθξηηεξηαθνχ πξνβιήκαηνο ΠΑ πξνυπνζέηεη ηε ζχλζεζε ησλ 

επηδφζεσλ ησλ επηινγψλ ζε φια ηα θξηηήξηα ζηε βάζε ησλ ελδνθξηηεξηαθψλ πξνηηκήζεσλ ηνπ 

απνθαζίδνληα. Ζ ζπλζεηηθή απηή δηαδηθαζία πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηε ζρεηηθή ζεκαληηθφηεηα 

θάζε θξηηεξίνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπ απνθαζίδνληα, δειαδή ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη γηα 

ηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ κέηξνπ ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο. 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ πνζνηηθνπνηείηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, w ελψ γηα λα 

γίλεη εκθαλήο ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε γίλεηαη αλαγσγή ησλ ηηκψλ ηνπο έηζη ψζηε γηα ην ζχλνιν 

ησλ θξηηεξίσλ ί, λα ηζρχεη: ζwj = 1. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν απνθαζίδσλ λα δηαηππψζεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ κε ηξφπν πνπ λα 

αληαλαθινχλ ηηο αληηιήςεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ, έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ηερληθέο 

εθηίκεζεο ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο. Οη ηερληθέο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο σο 

πξνο ηελ απιφηεηα θαη επθνιία εθαξκνγήο ηνπο, ελψ κία άιιε ζπλήζεο δηάθξηζε αθνξά ηνλ 

άκεζν ή έκκεζν ηξφπν έθθξαζεο ησλ πξνηηκήζεσλ.  

Γχν απφ ηηο πην γλσζηέο θαη ζπρλφηεξα εθαξκνδφκελεο ηερληθέο είλαη ε αλαινγηθή θαη ε 

βαζκσηή κέζνδνο, νη νπνίεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πνιπθξηηεξηαθψλ αμηνινγήζεσλ. 
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Αλαινγηθή κέζνδνο (ratio method): είλαη κία απιή άκεζε κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ 

ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Μία ηερληθή 

είλαη λα απνδνζεί ηηκή βάξνπο ίζε κε 1 ζην ή ζηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά θξηηήξηα θαη 

πνιιαπιάζηα ηεο κνλάδαο (1.5, 2, 4 θιπ) ζηα πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά αλάινγα κε ην ιφγν πνπ 

εθηηκάκε φηη απνηππψλεη ηε ζρέζε ζεκαληηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο. Μία άιιε ηερληθή είλαη λα 

απνδνζνχλ 100 κνλάδεο ζην πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ θξηηήξην θαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ησλ 

100 ζε θάζε έλα απφ ηα άιια θξηηήξηα, αλάινγα θαη πάιη κε ηε ζρεηηθή ηνπο ζεκαληηθφηεηα σο 

πξνο ην πξψην. Γεληθά, ε δεχηεξε απηή ηερληθή κπνξεί λα απνηππψζεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

δηαθνξέο ζεκαληηθφηεηαο κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο επειημίαο πνπ δίλεη ε 

θιίκαθα 1-100. ε θάζε πεξίπησζε, ζην ηειηθφ ζηάδην απηήο ηεο κεζφδνπ απαηηείηαη ε 

θαλνληθνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο, ψζηε ην άζξνηζκα ηνπο λα ηζνχηαη κε ηε κνλάδα. 

Βαζκσηή κέζνδνο (level ή card method): ε άκεζε απηή κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί κία 

θιίκαθα ηεξάξρεζεο ζηελ νπνία ν απνθαζίδσλ ηνπνζεηεί αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπο ηα 

θξηηήξηα. ηελ πςειφηεξε βαζκίδα ηνπνζεηεί ην ή ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα θαη ζηηο επφκελεο 

ηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά, αθήλνληαο πηζαλά θελά κεηαμχ ησλ βαζκίδσλ γηα λα ππνδειψζεη 

κεγαιχηεξε δηαθνξά ζεκαληηθφηεηαο. Σα αξρηθά βάξε πξνθχπηνπλ αξηζκψληαο ηε βάζε ηεο 

θιίκαθαο κε 1 θαη απμάλνληαο ην βάξνο κεηαηνπηδφκελνη πξνο ηελ θνξπθή ηεο θιίκαθαο. Σα 

βάξε απηά ζηε ζπλέρεηα θαλνληθνπνηνχληαη κε αλαγσγή ηνπο ζηε κνλάδα22.  

5.3 Μέζνδνη πνιπθξηηεξηαθήο ζεσξίαο αμίαο 

Οη πνιπθξηηεξηαθέο κέζνδνη πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ζεσξία αμίαο έρνπλ ζηφρν λα 

ππνινγίζνπλ έλα ζπλνιηθφ κέηξν ρξεζηκφηεηαο ή αμίαο πνπ λα ραξαθηεξίδεη θάζε επηινγή 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο αμίεο ησλ επηδφζεσλ ηεο επηινγήο ζε θάζε θξηηήξην ρσξηζηά. 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξφκαζηε ζε πνιπθξηηεξηαθέο ζπλαξηήζεηο αμίαο (ΠΚΑ) ππνζέηνληαο 

φηη νη επηδφζεηο ησλ επηινγψλ δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ αβεβαηφηεηα. 

Με δεδνκέλεο ηηο αμίεο νj(α), κίαο επηινγήο α ζε θάζε θξηηήξην j, φπσο πξνθχπηνπλ κε 

βάζε ηηο κεξηθέο ζπλαξηήζεηο αμίαο, ε ζπλνιηθή ηεο αμία V(a), πξνθχπηεη κε ηε βνήζεηα κίαο 

ζπλζεηηθήο εμίζσζεο πνπ ζηαζκίδεη ηηο κεξηθέο αμίεο αλάινγα κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, 

Wj. Σν απινχζηεξν θαη ζπλεζέζηεξα εθαξκνδφκελν κνληέιν ζχλζεζεο είλαη ην αζξνηζηηθφ: 

V(a) =ΣWJ.v j(a)  
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Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ζηηο κεζφδνπο ΠΚΑ ζπλδένπλ άκεζα ηηο επηδφζεηο ζε θάζε 

έλα απφ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, ν απνθαζίδσλ κέζσ ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο 

πξνζδηνξίδεη πφζεο κνλάδεο ζπζηάδεη ζε έλα θξηηήξην γηα λα επηηχρεη βειηίσζε ζε έλα άιιν 

θξηηήξην θαηά 1 κνλάδα. Έηζη, αλ ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ζε έλα θξηηήξην (π.ρ. θφζηνο ζε ρηι. 

€) είλαη 2πιάζηνο απφ ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο ελφο άιινπ θξηηεξίνπ (π.ρ. εθπνκπέο ζε ρηι. 

ηφλνπο) απηφ ζεκαίλεη φηη 2 ηφλνη εθπνκπψλ έρνπλ ίζε αμία κε 1000 €. Με άιια ιφγηα, ν 

απνθαζίδσλ ζα πξνηηκήζεη κία επηινγή α κε θφζηνο κεγαιχηεξν θαηά 3000 € απφ ην θφζηνο 

κίαο επηινγήο b, αλ ε α εκθαλίδεη εθπνκπέο ρακειφηεξεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 6000 ηφλνπο απφ ηελ 

επηινγή b. Απηή ε άκεζε αληηζηάζκηζε επηδφζεσλ πνπ ππνθξχπηεηαη ζην αζξνηζηηθφ κνληέιν 

ζχλζεζεο ζεκαίλεη φηη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε κεγάιε πξνζνρή 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θιίκαθεο κέηξεζεο θαη ην εχξνο δηαζπνξάο ησλ επηδφζεσλ ζηα 

θξηηήξηα. Οη ζπλνιηθέο ζπλαξηήζεηο αμίαο V(a), φπσο θαη νη κεξηθέο ζπλαξηήζεηο νj(α) 

ππαθνχνπλ ζην θιαζζηθφ κνληέιν πξνηηκήζεσλ πνπ αλαγλσξίδεη δχν ζαθείο θαη 

αιιειναπνθιεηφκελεο θαηαζηάζεηο: 

Σελ θαηάζηαζε αδηαθνξίαο: ν απνθαζίδσλ είλαη αδηάθνξνο κεηαμχ ησλ επηινγψλ ο θαη b 

κφλν αλ ε ζπλνιηθή ηνπο αμία ηαπηίδεηαη: 

a lb <=> ν(α) = v(b) 

Σελ θαηάζηαζε πξνηίκεζεο: ν απνθαζίδσλ πξνηηκάεη ηελ επηινγή ο απφ ηελ επηινγή b 

κφλν αλ ε αμία ηεο α είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία ηεο b. 

a Pb <=> ν(α) > v(b) 

Οη δχν απηέο ζρέζεηο είλαη κεηαβαηηθέο, δειαδή αλ ν απνθαζίδσλ είλαη αδηάθνξνο 

κεηαμχ α θαη b, θαη κεηαμχ b θαη c, ηφηε ζα είλαη αδηάθνξνο θαη κεηαμχ α θαη α. Δπίζεο αλ 

πξνηηκάεη ηελ α απφ ηε b, θαη ηε b απφ ηε c, ηφηε ζα πξνηηκάεη θαη ηελ α απφ ηε c. Δπνκέλσο, κε 

βάζε ηηο ζπλνιηθέο αμίεο είλαη δπλαηή ε πιήξεο θαηάηαμε ησλ εμεηαδφκελσλ επηινγψλ. Γηα έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν απνθαζίδνληα, ε βέιηηζηε επηινγή ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, φπσο 

αληηθαηνπηξίδνληαη  ζηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, είλαη εθείλε πνπ εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε 

ζπλνιηθή αμία, θαη αθνινπζνχλ νη ππφινηπεο ιχζεηο ζε θζίλνπζα ζεηξά ζπλνιηθψλ αμηψλ. 
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Σν θιαζζηθφ κνληέιν πξνηηκήζεσλ ζηεξίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ιχζεο 

(θαηά Pareto άξηζηεο ιχζεο). Έηζη, ζε έλα πξφβιεκα αλαδήηεζεο κίαο βέιηηζηεο ιχζεο, 

νπνηαδήπνηε ιχζε εκθαλίδεη ίζεο επηδφζεηο ζε φια ηα θξηηήξηα θαη κία -έζησ θαη κηθξή- 

πζηέξεζε ζε έλα θξηηήξην, ζα έπξεπε λα εμαηξεζεί απφ ην ζχλνιν ησλ ππνςήθησλ ιχζεσλ σο κε 

απνηειεζκαηηθή ή θπξηαξρνχκελε ιχζε 22,28,32,33. 
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Κεθάιαην 6
ν
 ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ  

6.1 Σν αληηθείκελν θαη νη ζηόρνη ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο 

Οη ηερληθέο Πνιπθξηηεξηαθήο Αλάιπζεο εθαξκφδνληαη επξχηαηα ζε ηνκείο, φπσο ε 

ελέξγεηα, θαηαζθεπέο, ππεξεζίεο, δεκφζηα πνιηηηθή, κεηαθνξέο, θιπ. Δηδηθφηεξα, ε ρξήζε 

ηερληθψλ Π.Α. παξνπζηάδεη καθξά ηζηνξία ζηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ θαη παξέρεη έλα πιήξεο 

θαη έγθπξν κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε, θαηεγνξηνπνίεζε θαη επηινγή 

ελεξγεηαθψλ έξγσλ θαη γεληθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο πξαθηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηδηψθεηαη ε ηεξάξρεζε ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα καο ηφζν ζε επίπεδν ηερλνινγίαο φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν ιακβάλνληαο ππφςε έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ηα 

νπνία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζπλέρεηα, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο δηαθνξεηηθέο 

επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ηα έξγα Α.Π.Δ ζε δηάθνξνπο ηνκείο (ελέξγεηα, νηθνλνκία, θνηλσλία 

,πεξηβάιινλ, δίθηπν δηαλνκήο ελέξγεηαο) θπξίσο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο Α.Π.Δ. πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ 

ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο γηα θάζε θξηηήξην επηρεηξείηαη ε ηεξάξρεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ. 

Βαζηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο είλαη:  

α) λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πην πιενλεθηηθέο επελδχζεηο έξγσλ Α.Π.Δ. (Top-10%)  απφ ην 

ζχλνιν ησλ έξγσλ ηεο έξεπλαο, έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ηξεηο πην 

δηαδεδνκέλεο ηερλνινγίεο Α.Π.Δ., ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ, ησλ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ 

θαη ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ.  

β) λα πξνζδηνξηζηνχλ γηα θάζε πεξηθέξεηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ηα Top-10% έξγα 

Α.Π.Δ. θαη λα απνηππσζνχλ εθείλα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ έξγσλ πνπ ζχκθσλα 

κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ηε βαξχηεηα πνπ ζέηνπλ ζε κηα ζεηξά 

θξηηεξίσλ  ηα θαζηζηνχλ θαιχηεξα απφ ηηο ππφινηπεο, ελαιιαθηηθέο ελεξγεηαθέο επελδχζεηο. 

Σέινο, απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πνιπθξηηεξηαθψλ αμηνινγήζεσλ ζα επηρεηξεζεί λα 

απαληεζνχλ δπν εξσηήκαηα : α) αλ ζηα TOP-10% έξγα Α.Π.Δ. θάζε πεξηθέξεηαο ππάξρεη κηα 

νκνηφκνξθε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ δείγκαηνο ή αλ ππάξρεη κηα ζαθήο ππεξνρή 
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κηαο ηερλνινγίαο έλαληη ησλ άιισλ θαη β) αλ ππάξρεη κηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ θαιχηεξσλ 

έξγσλ Α.Π.Δ ηεο ρψξαο ή αλ ππάξρνπλ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη πιενλεθηηθφηεξεο 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε έξγσλ ΑΠΔ κίαο ή φισλ ησλ ηερλνινγηψλ. 

6.1.1 Σηάδηα αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο 

Σα ζηάδηα ηεο αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο αθνινπζνχλ ηε ινγηθή ζεηξά πνπ ππνδειψλεη ην 

Γηάγξακκα 6.1. πγθεθξηκέλα: 

Έπεηηα απφ ηελ αξρηθή ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ γηα θάζε επέλδπζε 

Α.Π.Δ. πνπ είρε ιάβεη ζεηηθή γλψκε απφ ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο ηελ πεξίνδν 2001-

2009 πξνζδηνξίζηεθε ε επίδνζε θάζε επέλδπζεο ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ αλαιχνληαη 

ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

ηελ ζπλέρεηα νξίζηεθαλ νη εκπιεθφκελνη-απνθαζίδνληεο, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ 

δχν αμηνινγεηέο έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο Ρ.Α.Δ., έλα κέινο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΡΑΔ πνπ έρεη ηελ 

επζχλε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ ηνκέα Α.Π..Δ ηεο Ρ.Α.Δ. θαη απφ έλαλ αμηνινγεηή έξγσλ Α.Π.Δ. 

ηνπ Κέληξνπ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. Οη παξαπάλσ εκπιεθφκελνη πξνζδηφξηζαλ ηελ 

ζεκαληηθφηεηα πνπ δίλνπλ ζε θάζε θξηηήξην ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο (πίλαθαο 6.1 θαη 

6.2.) θαη φξηζαλ θαη ηα αληίζηνηρα βάξε γηα θάζε θξηηήξην (πίλαθεο 6.3- & 6.6).  

Δθαξκφζζεθαλ δχν κέζνδνη εθηίκεζεο ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο. Ζ βαζκσηή κέζνδνο 

(LEVEL) θαη ε αλαινγηθή κέζνδνο (RATIO) θαη εθαξκφζζεθε έλα απιφ γξακκηθφ κνληέιν 

ζχλζεζεο ησλ επηδφζεσλ πνπ βαζίδεηαη ζηε πνιπθξηηεξηαθή ζεσξία αμίαο. 
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Γηάγξακκα 6.1 Γξαθηθή απεηθφληζε δηαδηθαζίαο πνιπθξηηεξηαθψλ αμηνινγήζεσλ έξγσλ Α.Π.Δ. 

δείγκαηνο 

Δπηινγή δείγκαηνο έξεπλαο: 

 Έξγα Α.Π.Δ. κε ζεηηθή γλψκε απφ 

ηελ Ρ.Α.Δ., πεξίνδνο 2001-2009 

 

Οξηζκόο  

ελαιιαθηηθψλ επελδπηηθψλ 

πξνηάζεσλ 

 

 

Απνθάιπςε ηεο πξνηίκεζεο , 

ζπληειεζηέο βαξύηεηαο 

Μέζνδνη LEVEL θαη 

RATIO 
 

Υξήζε ινγηζκηθνχ  

«Multi-cases-tool» 

Καηαγξαθή  

ραξαθηεξηζηηθψλ έξγσλ 

Α.Π.Δ. δείγκαηνο  

 

 

Α θάζε 

Β θάζε 

Δπηινγή Κξηηήξησλ 

CF-IRR-Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε, 

Απαζρφιεζε, Ρχπνη CO2, 

Γέζκεπζε γεο, Γίθηπν 

 

Δπηινγή Απνθαζηδόλησλ 

Αμηνινγεηέο επελδπηηθψλ 

πξνηάζεσλ Ρπζκηζηηθήο Αξρήο 

Δλέξγεηαο θαη Κ.Α.Π.Δ. 

 

 

Δπηινγή κεζνδνινγίαο  

Π.Κ.Α. 

 

Απνηειέζκαηα Πνιπθξηηεξηαθψλ 

Αμηνινγήζεσλ 



 Κεθάιαην 6ν ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 
 

    70 

 

6.1.2 Η επηινγή  ησλ θξηηεξίσλ απόθαζεο 

ηελ θνηλσλία ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη απφςεηο. Απηφ δεκηνπξγεί πηέζεηο γηα 

ηνλ ζπλππνινγηζκφ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ δηαζηάζεσλ (νηθνλνκία, πεξηβάιινλ, θνηλσλία, 

δηαζεζηκφηεηα θπζηθψλ πφξσλ) θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ ζε έξγα ΑΠΔ.  Κάπνηνο 

αλαιπηήο επηθνξηίδεηαη κε ην έξγν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ αξρηθά ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, έπεηηα ζε θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη 

ηειηθά ζε δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ησλ θξηηεξίσλ.  

Σα θξηηήξηα πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πνιπθξηηεξηαθψλ 

αμηνινγήζεσλ, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη πνπ απνηεινχλ ηνπο άμνλεο αμηνιφγεζεο πάλσ 

ζηνπο νπνίνπο ζα θξηζνχλ νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη ζα εθθξάζνπλ ηηο επηδηψμεηο ησλ 

απνθαζηδφλησλ δηαθξίλνληαη γηα ηελ πιεξφηεηα ηνπο, ηελ ζπλάθεηα ηνπο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηελ δηαθάλεηα ηνπο. 

Δπηιέρζεθαλ επηά θξηηήξηα απφ ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη επηπηψζεσλ πνπ 

παξνπζηάζζεθαλ αλαιπηηθά ζην θεθ.3 θαη ηα νπνία εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο 

αμηνιφγεζεο: ελεξγεηαθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή. 

ηε ζπλέρεηα ζπλνςίδνληαη ν νξηζκφο θαη ν ηξφπνο κέηξεζεο θάζε θξηηεξίνπ πνπ έρνπλ 

αλαιπηηθά πεξηγξαθεί ζην θεθ.3.  

Δλεξγεηαθό Κξηηήξην C1:πληειεζηήο εθκεηαιιεπζηκόηεηαο.  Με ηνλ φξν ζπληειεζηή 

εθκεηαιιεπζηκφηεηαο (capacity factor) ελλννχκε ηνλ ζπληειεζηή πνπ δείρλεη πφζε ελέξγεηα 

παξάγεηαη πξαγκαηηθά σο πνζνζηφ ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα παξάγνληαλ αλ ε ελεξγεηαθή κνλάδα 

ιεηηνπξγνχζε φιν ην ρξφλν (8760 ψξεο) κε ηελ νλνκαζηηθή ηεο ηζρχ. Σν θξηηήξην απηφ είλαη 

άκεζα κεηξήζηκν θαη ε ηηκή ηνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηεπζείαλ ζηελ αλάιπζε. Μπνξεί 

επίζεο λα απνηειέζεη κέηξν ελεξγεηαθήο ζχγθξηζεο έξγσλ ΑΠΔ ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο 

ηερλνινγίαο. Ζ άληιεζε ησλ ηηκψλ γηα απηφ ην θξηηήξην πξνήιζε απφ ηελ επεμεξγαζία φισλ 

ησλ ελεξγεηαθψλ κειεηψλ ησλ έξγσλ ηεο έξεπλαο πνπ αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά απφ ην ηκήκα 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή θάζε ηερλνινγίαο, εμαξηάηαη φκσο θαη απφ ηα ηδηαίηεξα (θιηκαηηθά, 

γεσκνξθνινγηθά θιπ) ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηθέξεηαο αιιά θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο 

εγθαηάζηαζεο 
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Οηθνλνκηθό Κξηηήξην C2:Δζσηεξηθόο βαζκόο απόδνζεο. Ο εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο 

απφδνζεο (IRR) είλαη έλαο επξχηαηα εθαξκνδφκελνο δείθηεο πνπ κεηξάεη ηελ νηθνλνκηθή 

απνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ. Δίλαη επίζεο άκεζα κεηξήζηκνο, παξέρεη δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο δηαθνξεηηθήο θχζεο επελδχζεσλ θαη είλαη θαηαλνεηφο απφ ηνπο εθάζηνηε 

απνθαζίδνληεο. Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο ησλ έξγσλ ΑΠΔ πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ ρξήζε 

θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ θαη ππνινγίζηεθε κε βάζε ηηο παξαδνρέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 

ελφηεηα 3.3. ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Κνηλσληθό Κξηηήξην C3:Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ ιφγν ησλ 

εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ αλά κεγαβάη, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ 

ΑΠΔ πξνο ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί 

θαη λα ιεηηνπξγήζεη ε ελεξγεηαθή επέλδπζε είλαη έλα απφ ηα δχν θνηλσληθά θξηηήξηα ηεο 

πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ιήθζεθε ππφςε 

ε πξνβιεπφκελε εηήζηα παξαγφκελε ελέξγεηα, φπσο απηή ππνινγίζηεθε απφ ηελ ελεξγεηαθή 

κειέηε ηνπ θάζε έξγνπ θαη ε ηηκή αγνξάο θάζε παξαγφκελεο  θηινβαηψξαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα 

θάζε ηερλνινγία ζην λέν λφκν γηα ηηο ΑΠΔ (Νφκνο 3851/2010 ,ΦΔΚ Α' 85/04-06-10). 

Κνηλσληθό Κξηηήξην C4:  Απαζρόιεζε- λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλζξσπνεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη αλά 

κεγαβάη ιήθζεθε ππφςε ε ηζρχο ηνπ θάζε έξγνπ, ν ζπληειεζηήο απαζρφιεζεο 

(αλζξσπνέηε/κεγαβάη) πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα θάζε ηερλνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

θαζψο θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ ππάξρεη ζε θάζε πεξηνρή πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί 

θαη λα ιεηηνπξγήζεη ε επέλδπζε. 

Πεξηβαιινληηθό Κξηηήξην C5: Δμνηθνλόκεζε ξύπσλ CO2. Λακβάλνληαο ππφςε ην ελεξγεηαθφ 

κείγκα ηεο ρψξαο ζε θάζε πεξηθέξεηα πνπ αλήθνπλ ηα έξγα ΑΠΔ ηεο έξεπλαο θαη κε βάζε ηελ 

εηήζηα εθηηκεζείζα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θάζε έξγνπ πξνζδηνξίζηεθε ε εηήζηα 

εμνηθνλφκεζε ξχπσλ CO2 θάζε ελεξγεηαθήο επέλδπζεο. 
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Πεξηβαιινληηθό Κξηηήξην C6 : Γέζκεπζε γεο. Με ην θξηηήξην απηφ ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ 

πνιπθξηηεξηαθή αμηνιφγεζε ε έθηαζε ζε m
2
 πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί θάζε 

ελεξγεηαθή επέλδπζε ηεο έξεπλαο. Γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ 

αληιήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ γεσγξαθηθή απνηχπσζε ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ηκήκα ΑΠΔ ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο. 

Σερληθό θξηηήξην C7: Απνξξνθεηηθόηεηα δηθηύνπ. Με ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην εθθξάδνπκε 

ηελ δπλαηφηεηα θάζε πεξηνρήο λα απνξξνθήζεη ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηηο επελδχζεηο 

Α.Π.Δ. πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ή πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε απηή. Με βάζε ηα φξηα 

απνξξφθεζεο, επέθηαζεο θαη ελίζρπζεο ησλ δηθηχσλ ηεο θάζε πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο ησλ 

έξγσλ Α.Π.Δ. έρνπλ βαζκνινγεζεί φια ηα έξγα Α.Π.Δ. ηνπ δείγκαηνο ζε κία θιίκαθα βαζκψλ 

απφ ην 1 έσο ην 5. ην θεθάιαην 4 έρεη παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία πνπ 

αλαπηχρζεθε γηα ηελ βαζκνιφγεζε ησλ έξγσλ. 

 

Απφ ηελ πεξηγξαθή πνπ πξνεγήζεθε γίλεηαη θαλεξφ φηη επηδηψθεηαη κεγηζηνπνίεζε ησλ 

επηδφζεσλ ζε φια ηα θξηηήξηα, εθηφο απφ ην πξνηειεπηαίν ηεο δέζκεπζεο γεο πνπ επηδηψθεηαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ.  

6.1.3 Απνθάιπςε πξνηηκήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ δηαδηθαζία 

Κάζε αμηνινγεηήο επελδχζεσλ έξγσλ ΑΠΔ έρεη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ. Γηα έλαλ αμηνινγεηή – 

απνθαζίδνληα είλαη πην ζεκαληηθφ ην πεξηβαιινληηθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάπηπμε 

κηαο ελεξγεηαθήο επέλδπζεο, ελψ γηα θάπνηνλ άιινλ αμηνινγεηή  ε νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο 

επέλδπζεο θαη ε  ζπκβνιή ηεο ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαπηχρζεθαλ δχν ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη βαζκνί βαξχηεηαο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ αιιά θαη λα εμαρζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα θάζε πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο, ε βαζκσηή (LEVEL) θαη ε αλαινγηθή 

(RATIO). ε έλα πξψην ζηάδην εθαξκνγήο απηψλ ησλ ηερληθψλ νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα 

ηεξαξρήζνπλ πνηνηηθά ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κε βάζε θζίλνπζα ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ ζηε ζηαδηαθή έθθξαζε ησλ ζρεηηθψλ ηνπο πξνηηκήζεσλ. 

ηνπο πίλαθεο 6.1 & 6.2  πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε ζρεηηθή πξνηεξαηφηεηα πνπ 

έζεζαλ γηα θάζε θξηηήξην νη απνθαζίδνληεο ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο. Με ηνλ αξηζκφ 1 
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νη απνθαζίδνληεο δειψλνπλ ην θξηηήξην πνπ ζεσξνχλ πην ζεκαληηθφ γηα ηελ  επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο, δειαδή ηελ ηεξάξρεζε ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. γηα ην 

ζχλνιν ησλ έξγσλ ηεο επηθξάηεηαο, θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρεηηθά πην ειθπζηηθψλ (TOP-

10%) έξγσλ θάζε ηερλνινγίαο θαη θάζε πεξηθέξεηαο. Σα  ιηγφηεξα ζεκαληηθά θξηηήξηα απφ ην 

θξηηήξην πνπ ιακβάλεη ηελ ηηκή 1, ιακβάλνπλ κε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ηηο ηηκέο 2,3,4,5,6 θαη 7. 

Γηα ηηο πνιπθξηηεξηαθέο αμηνινγήζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ μερσξηζηά γηα θάζε 

ηερλνινγία ιήθζεζαλ ππφςηλ θαη ηα επηά θξηηήξηα. Δλψ γηα ηηο πνιπθξηηεξηαθέο αμηνινγήζεηο 

πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα θάζε πεξηθέξεηα θαη γηα φια ηα έξγα Α.Π.Δ. ηνπ δείγκαηνο ιήθζεζαλ 

ππφςηλ φια ηα θξηηήξηα εθηφο απφ απηφ ηνπ ζπληειεζηή εθκεηαιιεπζηκφηεηαο πξνθεηκέλνπ φια 

ζρεδφλ ηα έξγα ηεο θάζε πεξηθέξεηαο (αλεμαξηήησο ηερλνινγίαο) λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

θαηαηάζζνληαη ζηηο πςειφηεξεο ζέζεηο ησλ αμηνινγήζεσλ. 

Πίλαθαο 6.1  Πξνηεξαηφηεηα θξηηεξίσλ γηα ηνπο απνθαζίδνληεο (επηά θξηηήξηα) 

 Απνθαζίδνληεο   

Κξηηήξην ACR Α Β Γ Γ Μ.Ο. ΥΔΣ.ΒΑΘΜ 

CF C1 2 1 2 2 1.750 1 

IRR C2 3 3 1 4 2.750 2 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε C3 5 5 4 1 3.750 4 

Απαζρόιεζε C4 6 6 3 6 5.250 6 

Δμνηθνλόκεζε ξύπσλ CO2 C5 4 4 5 3 4.000 5 

Γέζκεπζε γεο C6 7 7 7 7 7.000 7 

Γίθηπν C7 1 2 6 5 3.500 3 

 

Πίλαθαο 6.2  Πξνηεξαηφηεηα θξηηεξίσλ γηα ηνπο απνθαζίδνληεο (έμη θξηηήξηα) 

 Απνθαζίδνληεο   

Κξηηήξην ACR Α Β Γ Γ Μ.Ο. ΥΔΣ.ΒΑΘΜ 

IRR C1 3 3 1 4 2.750 1 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε C2 5 5 4 1 3.750 3 

Απαζρόιεζε C3 6 6 3 6 5.250 5 

Δμνηθνλόκεζε ξύπσλ CO2 C4 4 4 5 3 4.000 4 

Γέζκεπζε γεο C5 7 7 7 7 7.000 6 

Γίθηπν C6 1 2 6 5 3.500 2 
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Με βάζε ηνπο ζρεηηθνχο βαζκνχο ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ δηαπηζηψλνπκε φηη νη απνθαζίδνληεο 

ηεο παξνχζαο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο έξγσλ ΑΠΔ ζεσξνχλ πην ζεκαληηθφ θξηηήξην, 

απηφ ηνπ ζπληειεζηή εθκεηαιιεπζηκφηεηαο. Ακέζσο πην ζεκαληηθά θξηηήξηα ζεσξνχλ ηελ 

νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ, ηελ δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηεο 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν, ηελ ζπκβνιή ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ΑΠΔ ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ ξχπσλ CO2 

πνπ επηηπγράλεηαη ιφγσ ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ «θπζηθνχο πφξνπο» θαη 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ζεσξνχλ ην πεξηβαιινληηθφ θξηηήξην ηεο δέζκεπζεο γεο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. 

ηνπο πίλαθεο 6.3, 6.4, 6.5. θαη 6.6 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο γηα θάζε θξηηήξην, φπσο ηνπο φξηζαλ γηα θάζε κέζνδν νη απνθαζίδνληεο ηεο 

πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ηεξάξρεζε πνπ έζεζαλ λσξίηεξα 

ζηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ.  

Πίλαθαο 6.3 πληειεζηέο βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ απφ ηνπο απνθαζίδνληεο γηα ηελ ηερληθή RATIO 

(επηά θξηηήξηα) 

 Απνθαζίδνληεο   

Κξηηήξην ACR Α Β Γ Γ Μ.Ο. ΥΔΣ.ΒΑΘΜ 

CF C1 20% 22% 22% 17% 20.25% 1 

IRR C2 20% 17% 24% 15% 19.00% 2 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε C3 10% 11% 12% 21% 13.50% 5 

Απαζρόιεζε C4 7% 11% 20% 10% 12.00% 6 

Δμνηθνλόκεζε ξύπσλ CO2 C5 17% 17% 10% 17% 15.25% 4 

Γέζκεπζε γεο C6 2% 2% 5% 6% 3.75% 7 

Γίθηπν C7 24% 20% 7% 15% 16.50% 3 
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Πίλαθαο 6.4 πληειεζηέο βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ απφ ηνπο απνθαζίδνληεο γηα ηελ ηερληθή RATIO (έμη 

θξηηήξηα) 

 

 Απνθαζίδνληεο   

Κξηηήξην ACR Α Β Γ Γ Μ.Ο. ΥΔΣ.ΒΑΘΜ 

IRR C2 20% 17% 24% 15% 19.00% 1 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε C3 10% 11% 12% 21% 13.50% 4 

Απαζρόιεζε C4 7% 11% 20% 10% 12.00% 5 

Δμνηθνλόκεζε ξύπσλ CO2 C5 17% 17% 10% 17% 15.25% 3 

Γέζκεπζε γεο C6 2% 2% 5% 6% 3.75% 6 

Γίθηπν C7 24% 20% 7% 15% 16.50% 2 

 

Πίλαθαο 6.5 πληειεζηέο βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ απφ ηνπο απνθαζίδνληεο γηα ηελ ηερληθή LEVEL 

(επηά θξηηήξηα) 

 

 Απνθαζίδνληεο   

Κξηηήξην ACR Α Β Γ Γ Μ.Ο. ΥΔΣ.ΒΑΘΜ 

CF C1 15% 17% 19% 16% 16.75% 1 

IRR C2 15% 15% 19% 14% 15.75% 2 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε C3 13% 12% 15% 18% 14.50% 4 

Απαζρόιεζε C4 13% 13% 15% 12% 13.25% 6 

Δμνηθνλόκεζε ξύπσλ CO2 C5 15% 14% 11% 16% 14.00% 5 

Γέζκεπζε γεο C6 11% 11% 10% 10% 10.50% 7 

Γίθηπν C7 17% 17% 11% 14% 14.75% 3 
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Πίλαθαο 6.6 πληειεζηέο βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ απφ ηνπο απνθαζίδνληεο γηα ηελ ηερληθή LEVEL (έμη 

θξηηήξηα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6.1 Γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ζπληειεζηψλ 

βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο γηα ηηο 

κεζφδνπο  LEVEL-RATIO (επηά θξηηήξηα) 

 

 

 

 

 

 

 Απνθαζίδνληεο   

Κξηηήξην ACR Α Β Γ Γ Μ.Ο. ΥΔΣ. ΒΑΘΜ 

CF C1 15% 15% 19% 14% 15.75% 1 

IRR C2 13% 12% 15% 18% 14.50% 3 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε C3 13% 13% 15% 12% 13.25% 5 

Απαζρόιεζε C4 15% 14% 11% 16% 14.00% 4 

Δμνηθνλόκεζε ξύπσλ CO2 C5 11% 11% 10% 10% 10.50% 6 

Γέζκεπζε γεο C6 17% 17% 11% 14% 14.75% 2 



 Κεθάιαην 6ν ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 
 

    77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6.2 Γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ζπληειεζηψλ 

βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο γηα ηηο 

κεζφδνπο  LEVEL-RATIO (έμη θξηηήξηα) 

 

 

 

ηηο ελφηεηεο ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο γηα φινπο ηνπο ζηφρνπο- ζελάξηα πνπ ηέζεθαλ λσξίηεξα. Γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο αιιά θαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα «Multi-cases-

tool»29.ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ εκθαλίδεηαη ε αθνινπζία βεκάησλ εθαξκνγήο ηνπ 

ινγηζκηθνχ.  εκεηψλεηαη φηη νη επηδφζεηο ησλ επηινγψλ ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γίλεηαη κε 

άκεζε εηζαγσγή ηνπο απφ ηε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Excel.  



 Κεθάιαην 6ν ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 
 

    78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 6.1 Οξηζκφο θξηηεξίσλ Π.Κ.Α. θαη ηεξάξρεζε ηνπο (Λνγηζκηθφ Δ.Β.Δ.Ο. Δ.Μ.Π.). 
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Δηθόλα 6.2 Δηζαγσγή ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη ησλ ηηκψλ πνπ ιακβάλνπλ ζε θάζε θξηηήξην ηεο Π.Κ.Α. (Λνγηζκηθφ Δ.Β.Δ.Ο. Δ.Μ.Π.). 
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 Δηθόλα 6.3 Πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο θξηηεξίσλ Π.Κ.Α. κε ηελ ηερληθή LEVEL (Λνγηζκηθφ Δ.Β.Δ.Ο. Δ.Μ.Π.). 
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  Δηθόλα 6.4 Δμαγσγή απνηειεζκάησλ ΠΚΑ κε ηηο κεζφδνπο RATIO θαη LEVEL (Λνγηζκηθφ Δ.Β.Δ.Ο. Δ.Μ.Π.). 
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Δηθόλα 6.5 Σαμηλφκεζε απνηειεζκάησλ ΠΚΑ κε ηηο κεζφδνπο RATIO θαη LEVEL (Λνγηζκηθφ Δ.Β.Δ.Ο. Δ.Μ.Π.).
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6.2 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο γηα ην ζύλνιν ησλ έξγσλ 

ηνπ δείγκαηνο 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πνιπθξηηεξηαθή 

αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγήζεθε γηα φια ηα έξγα (1328) ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε ζθνπφ λα 

αλαδεηρζνχλ ηα TOP-10% έξγα φιεο ηεο επηθξάηεηαο κε ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά.  

Γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΠΚΑ αιιά θαη γηα λα είλαη ηα 

ηειεπηαία εχθνια ζπγθξίζηκα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ηερλνινγίαο ηνπ δείγκαηνο 

δεκηνπξγήζεθε ν παξαθάησ πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ 

Α.Π.Δ. ηνπ δείγκαηνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΠΚΑ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα απηά. 

 

Πίλαθαο 6.7   Υαξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηνπ δείγκαηνο θαη απνηειέζκαηα ηεο  ΠΚΑ γηα ην ζχλνιν ησλ έξγσλ ηνπ 

δείγκαηνο 

 Αηνιηθά Τδξνειεθηξηθά Φσηνβνιηατθά χλνιν Έξγσλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% 

Πιήζνο έξγσλ 535 87 299 40 494 6 1328 133 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 7.652 2679.6 802 127.6 913 39.6 9367 2846.8 

Μέζν CF 30.9% - 43.1% - 15.4% - - - 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο 

επέλδπζεο 
10.3% 10.7% 10.8% 8.2% 9.5% 11.6% - - 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 0.8% - 0.2% - 0.3% - - - 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο 

(Αλζξσπνέηε) 
246528 9015 48253 883 38434 188.4 333215 10086.4 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
22018 8203 3341 543 1438 61.9 26797 8807.9 

 

Γέζκεπζε γεο 

(ρηιηάδεο m2) 

 

475 54.5 - - 58 1.5 533 56 

Γίθηπν 1,2,3,4,5 5 1,2,3,4,5 4,5 - 5 1,2,3,4,5 4,5 

 

        Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 

φια ηα έξγα ηεο επηθξάηεηαο θαη παξαηεξψληαο ην ζρήκα 6.3 δηαπηζηψλνπκε φηη αλαινγηθά ηα 

αηνιηθά πάξθα είλαη ε ηερλνινγία πνπ ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηφζν ζε επίπεδν 

πιήζνπο έξγσλ φζν θαη ζε ηζρχ. Αθνινπζνχλ νη κηθξνί πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί.  
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν έμη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί εληάζζνληαη ζην TOP-10% ησλ έξγσλ 

Α.Π.Δ. ηεο επηθξάηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ρήκα 6.3 πκκεηνρή θάζε ηερλνινγίαο ζην TOP-10% ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηνπ 

δείγκαηνο   

 

Αλ θαη ηα αηνιηθά πάξθα ππεξηεξνχλ ζε πιήζνο θαη ζε ηζρχ ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο γηα ηα TOP-10% ησλ έξγσλ ΑΠΔ ηεο επηθξάηεηαο ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη κε βάζε ηελ ηεξάξρεζε ησλ θαιχηεξσλ έξγσλ πξνθχπηεη φηη αξθεηνί κηθξνί 

πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί θαηαιακβάλνπλ πςειέο ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Απφ ηελ πνιπθξηηεξηαθή αμηνιφγεζε πξνέθπςε φηη ζην TOP-10% ησλ έξγσλ ΑΠΔ ηεο 

επηθξάηεηαο εληάζζεηαη ην 16% ησλ αηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ αηνιηθά πάξθα θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 35% ηεο αηηνχκελεο ηζρχνο. Αληίζηνηρα, ηα πνζνζηά απηά είλαη 13% θαη 

16% γηα ηα πδξνειεθηξηθά θαη κφιηο 1% θαη 4% γηα ηα θσηνβνιηατθά, πξνθαλψο ιφγσ ηνπ 

πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ 

ζηαζκψλ. 
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ρήκα 6.4 Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή θάζε πεξηθέξεηαο αλά ηερλνινγία ζην TOP-10% ησλ έξγσλ 

Α.Π.Δ. ηνπ δείγκαηνο 

 

Σν παξαπάλσ ζρήκα εθθξάδεη ηη πνζνζηφ θάζε ηερλνινγίαο Α.Π.Δ. απφ θάζε πεξηθέξεηα 

ζπκκεηέρεη ζηα TOP-10% ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηνπ δείγκαηνο. Με βάζε απηφ πξνθχπηεη φηη ε 

αηνιηθή ελέξγεηα εκθαλίδεη ζεκαληηθή γεσγξαθηθή δηαζπνξά, θαζψο ζην Top-10% εληάζζνληαη 

επελδχζεηο απφ πνιιέο πεξηθέξεηεο, ελψ ε πδξνειεθηξηθή θαη ε θσηνβνιηατθή είλαη πην 

εληνπηζκέλε.  
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ρήκα 6.5 πκκεηνρή θάζε ηερλνινγίαο (πιήζνο έξγσλ) αλά πεξηθέξεηα ζην TOP-10% 

ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηνπ δείγκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6.6 πκκεηνρή θάζε ηερλνινγίαο (ηζρχο έξγσλ) αλά πεξηθέξεηα ζην TOP-10% 

ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηνπ δείγκαηνο 

 

 



 Κεθάιαην 6ν ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 
 

    87 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ θαιχηεξσλ έξγσλ ηεο επηθξάηεηαο 

παξαηεξνχκε φηη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ππάξρνπλ έξγα πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζα ζην 

ππνζχλνιν ησλ ειθπζηηθφηεξσλ επελδχζεσλ 10%. Σαπηφρξνλα φκσο πξνθχπηεη φηη ηα 

πεξηζζφηεξα (71 απφ ηα 133) θαιχηεξα έξγα ηεο επηθξάηεηαο, αηνιηθά πάξθα θαη κηθξνί 

πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ηα νπνία κάιηζηα έρνπλ 

ηζρχ πεξίπνπ1100 MW. Αθνινπζνχλ έξγα Α.Π.Δ. πνπ αλήθνπλ ζηηο πεξηθέξεηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη  Πεινπνλλήζνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηζρχο ησλ TOP-10% ησλ έξγσλ ηεο 

επηθξάηεηαο είλαη 2847 MW θαη απνηειεί ην 30% ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο φισλ ησλ έξγσλ ηνπ 

δείγκαηνο. 

 

Ο ράξηεο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην πιήζνο θαη ηελ ηζρχ ησλ έξγσλ Α.Π.Δ.  πνπ αλήθνπλ  

ζηα TOP-10%  ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηελ γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή. 
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Δηθόλα 6.6  Πιήζνο θαη ηζρχο (mw) ησλ ΣOP- 10%  έξγσλ Α.Π.Δ. δείγκαηνο 

Περιφζρεια 
Ανατολικήσ 

Μακεδονίασ και 
Θράκησ 

   7 / 221.6 MW 
 
     

 

 

 

Περιφζρεια 
Πελοποννήςου 

 

   13/ 462 MW 

     1/ 39 MW 
   

 

 

 

Περιφζρεια Στερεάσ 
Ελλάδασ 

   41/ 1035.3MW 

    30/ 64.7MW 
 

 

 

 

Περιφζρεια 
Ηπείρου 

 3/ 92 MW 

   4/24.7 MW 

  1/0.6 MW 

 
Περιφζρεια 
Θεςςαλίασ 

 

   1/ 30 MW 
     

 

 

 

Περιφζρεια Βορείου 
Αιγαίου 

 

 4/ 0.1 MW 
 
 

 

 

Περιφζρεια 
Ιονίων Νήςων 

 

  2/ 57.2MW 
     

 

 

 

Περιφζρεια Αττικήσ 
 

   1/ 45 MW 
 

 

 

 

Περιφζρεια Δυτικήσ 
Μακεδονίασ 

 

   11/ 424.9MW 

    5/38.2 MW 
       

 

 

 

Περιφζρεια Κεντρικήσ 
Μακεδονίασ 

 

   3/119 MW 

    1/ 0.15 MW 
 

 

 

Περιφζρεια Δυτικήσ 
Ελλάδασ 

 

   5/ 192.6 MW 
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6.3 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ ηνπ 

δείγκαηνο 

Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2001 έσο θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001 απφ ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Δλέξγεηαο είραλ ιάβεη ζεηηθή γλψκε κεηά απφ αμηνιφγεζε κηαο ζεηξά θξηηεξίσλ πάλσ απφ 500 

αηνιηθά πάξθα. πλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ έξγσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 6.8  Υαξαθηεξηζηηθά αηνιηθψλ πάξθσλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ TOP-10% 

Υαξαθηεξηζηηθφ Πιήζνο TOP-10% 

Πιήζνο έξγσλ 535 53 10% 

πλνιηθή ηζρχο έξγσλ (MW) 7.652 1260 16.5% 

Μέζν CF 30.9% 41.3% 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο επέλδπζεο 10.3% 15.7% 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 0.8% - 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο (Αλζξσπνέηε) 246528 4302 2% 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
22018 4695 21.3% 

Γέζκεπζε γεο 

(ρηιηάδεο m
2
) 

475 68 14% 

Γίθηπν 1,2,3,4,5 5 

 

Όπσο βιέπνπκε ζηνλ Πίλαθα 6.8, ηα 53 θαιχηεξα αηνιηθά πάξθα ηεο επηθξάηεηαο, 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 17% ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ηεο επηθξάηεηαο, 

θαη ην 21% ησλ ηφλσλ CO2 πνπ εμνηθνλνκνχληαη. Πξφθεηηαη γηα αηνιηθά πάξθα πνπ εκθαλίδνπλ 

πνιχ πςειφηεξν ζπληειεζηή εθκεηαιιεπζηκφηεηαο απφ ην κέζν φξν ηνπ δείγκαηνο. Σα 

πεξηζζφηεξα αηνιηθά πάξθα πνπ εληάζζνληαη ζην Top-10% θαη απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθφλα 6.7 

αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο θαη αθνινπζνχλ απηά πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ θαη δηαζέηνπλ αξθεηά πςεινχο ζπληειεζηέο εθκεηαιιεπζηκφηεηαο. 
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ρήκα 6.7 Καηαλνκή ηνπ TOP-10% αηνιηθψλ πάξθσλ (πιήζνο) ζηηο 

πεξηθέξεηεο 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρήκα δηαπηζηψλνπκε φηη αλαινγηθά ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ 

αηνιηθψλ πάξθσλ ηνπ δείγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ ΠΚΑ ηα πεξηζζφηεξα θαιχηεξα αηνιηθά 

πάξθα, αλήθνπλ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη Πεινπνλλήζνπ. 
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Δηθόλα 6.7 Πιήζνο θαη ηζρχο (MW) ησλ ΣOP- 10% αηνιηθψλ πάξθσλ δείγκαηνο 

Περιφζρεια 
Ανατολικήσ 

Μακεδονίασ και 
Θράκησ 

   3/71.7 MW 

 

 

 

Περιφζρεια 
Πελοποννήςου 

   8/214MW 

 

 

Περιφζρεια Στερεάσ 
Ελλάδασ 

   33/673 MW  
     

 

 

 

Περιφζρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 

   3/127 MW 
 

 

 

Περιφζρεια Ιονίων 
Νήςων 

   1/27.2 MW 
 
 

 

 

Περιφζρεια 
Θεςςαλίασ 

   1/30 MW 
 

 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ 

Μακεδονίασ 

   3/116 MW 
 

 

 

Περιφζρεια Νοτίου 
Αιγαίου 

 

   1/ 1.2 MW 
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6.4 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο ησλ κηθξώλ 

πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ ηνπ δείγκαηνο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπθξηηεξηαθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ηνπ δείγκαηνο.  

Πίλαθαο 6.9 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ 

TOP-10%  

Υαξαθηεξηζηηθφ Πιήζνο TOP-10% 

Πιήζνο έξγσλ 299 30 10% 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 802 57.4 7.2% 

Μέζν CF 43.1% 62.3% 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο επέλδπζεο 10.8% 18.3% 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 0.2% - 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο (Αλζξσπνέηε) 48253 353 0.7% 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
3341 342 10.2% 

Γίθηπν 1,2,3,4,5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6.8 Καηαλνκή ηνπ TOP-10% κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ 

(πιήζνο) ζηηο πεξηθέξεηεο  

Με βάζε ην ζρήκα 6.8 θαη ηελ εηθφλα 6.7 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε φηη νη πεξηθέξεηεο 

κε ηνπο θαιχηεξνπο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο ηφζν αλαινγηθά φζν θαη ζε πιήζνο είλαη απηέο 

ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηεο Θεζζαιίαο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηνπο 20 απφ ηνπο 30 θαιχηεξνπο 

κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο ηεο ρψξαο. 
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Δηθόλα 6.8  Πιήζνο θαη ηζρχο (mw) ησλ ΣOP- 10% κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ηνπ δείγκαηνο 

Περιφζρεια 
Θεςςαλίασ 

    7/8.1 MW 

 

 

 

Περιφζρεια 
Ηπείρου 

    3/ 19.1  MW 

 

 

Περιφζρεια 
Αττικήσ 

    1/ 0.63 MW 

 

 

 

Περιφζρεια Στερεάσ 
Ελλάδασ 

      13/ 25.7 MW 

 

 

 

Περιφζρεια 
Πελοποννήςου 

        1/0.1 MW 
 

 

 

Περιφζρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 

       5/ 3.7 MW 
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6.5 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο ησλ θσηνβνιηαηθώλ 

ζηαζκώλ ηνπ δείγκαηνο 

 

Οη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί ηεο ρψξαο κε ζεηηθή γλψκε απφ ηελ ΡΑΔ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

2001-2009 άγγηδαλ ηνπο 500 θαη ε ηζρχο ηνπο ηα 900 MW. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

απηψλ ησλ ζηαζκψλ θαζψο θαη ησλ TOP-10% ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ηνπ 

δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.7 πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 6.10  Υαξαθηεξηζηηθά ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ TOP-10%  

Υαξαθηεξηζηηθφ Πιήζνο TOP-10% 

Πιήζνο έξγσλ 494 50 10% 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 913 175 19.1% 

Μέζν CF 15.2 % 17% 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο επέλδπζεο 9.5% 11.8% 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 0.3% - 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο (Αλζξσπνέηε) 38434 1007 2.6% 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
1438 236 16.4% 

Γέζκεπζε γεο 

(ρηιηάδεο m
2
) 

58 3.2 5.5% 

Γίθηπν 2,3,4,5 3,4,5 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

γηα ηνπο θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο ηεο επηθξάηεηαο παξαηεξνχκε φηη ηηο πξψηεο ζέζεηο ζην 

TOP-10% ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ κε ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαηαιακβάλνπλ 

κεγάιεο επελδχζεηο κε ζπληειεζηέο εθκεηαιιεπζηκφηεηαο θαη εζσηεξηθνχο βαζκνχο απφδνζεο 

πνπ μεπεξλνχλ θαηά κέζν φξν ην 17% θαη 11% αληίζηνηρα. Δπίζεο πεξίπνπ ην 19% ηεο 

ζπλνιηθήο ηζρχνο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ηεο επηθξάηεηαο πξνέξρεηαη απφ ηνπο πξψηνπο 

πελήληα θαιχηεξνπο θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο.  
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ρήκα 6.9 Καηαλνκή ηνπ TOP-10% θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ (πιήζνο)  ζηηο 

πεξηθέξεηεο  

 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρήκα δηαπηζηψλνπκε φηη αλαινγηθά ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη θαιχηεξνη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί 

βξίζθνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο θαη Ζπείξνπ.  ηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη 

ην πιήζνο ησλ TOP-10% ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ αλήθνπλ ζε θάζε 

πεξηθέξεηα θαζψο θαη ε ζπλνιηθή ηνπο ηζρχ. 
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Δηθόλα 6.9  Πιήζνο θαη ηζρχο (mw) ησλ ΣOP- 10% ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ηνπ δείγκαηνο 

Περιφζρεια 
Κρήτησ 

 4/0.62 MW 
 

 

Περιφζρεια 
Πελοποννήςου 

   3/59 MW 
 

 

 

Περιφζρεια 
Ηπείροu 

     8/49.5 MW 
 

 

 
Περιφζρεια 
Θεςςαλίασ 

    9/18.9 MW 

 

 

 

Περιφζρεια 
Ανατολικήσ 

Μακεδονίασ και 
Θράκησ 

    2/5.3 MW 

 

 

 

Περιφζρεια 
Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ 

   6/ 13 MW 
 

 

 

Περιφζρεια Στερεάσ 
Ελλάδασ 

    5/10.1 MW 

 

 

 

Περιφζρεια 
Δυτικήσ Ελλάδασ 

   1/6 MW 
 

 

 

Περιφζρεια Δυτικήσ 
Μακεδονίασ 

      6/12.65 MW 
 

 

 Περιφζρεια 
Βορείου Αιγαίου 

 

  6/ 0.009MW 
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6.6 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο  

πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

 

ηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο έρνπλ ιάβεη ζεηηθή γλψκε 83 

έξγα, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνία αθνξνχλ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο.  

 

Πίλαθαο 6.11  Υαξαθηεξηζηηθά έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη απνηειέζκαηα ηεο 

ΠΚΑ 

Ννκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη : Γξάκαο ,Έβξνπ, Καβάιαο, Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο 

Πιεζπζκφο πεξηθέξεηαο :611.067 θαηνίθνπο 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ πεξηθέξεηαο :13.009 Δπξψ 

Μέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο : 10.32% 

 Αηνιηθά Τδξνειεθηξηθά Φσηνβνιηατθά χλνιν έξγσλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% 

Πιήζνο έξγσλ 29 6 12 1 42 1 83 8 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 431 164 30 15 89 5 550 184 

Μέζν CF 31.3% - 35.8% - 14.6% - - - 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο 

επέλδπζεο 
10.1% 13.4% 6.5 % 10.7% 8.5 % 12.9% - - 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 2% - 0.2% - 0.8% - - - 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο  

(Αλζξσπνέηε) 
13683 432.4 1179 158 3749 36.8 18611 627.2 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
1386 563 118 68 132 8.9 1536 640 

Γέζκεπζε γεο 

(ρηιηάδεο m
2
) 

25 4.1 - - 3 0.3 28 4.4 

Γίθηπν 5 5 4,5 4 2,3,4,5 5 2,3,4,5 4,5 
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ρήκα 6.10 πκκεηνρήο θάζε ηερλνινγίαο ζην TOP-10% ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

 

Σα αηνιηθά πάξθα ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ζπγθεληξψλνπλ 

ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηελ πνιπθξηηεξηαθή αμηνιφγεζε. Δίλαη έξγα πνπ δηαζέηνπλ πςειή 

ηζρχ (ην 38% ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ηεο πεξηθέξεηαο) θαη  νη ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ νη ζπληειεζηέο 

CF θαη IRR ησλ TOP-10% έξγσλ ΑΠΔ ηεο πεξηθέξεηαο μεπεξλνχλ ηηο κέζεο ηηκέο ησλ 

αληίζηνηρσλ ζπληειεζηψλ φισλ ησλ έξγσλ ηεο επηθξάηεηαο. Δπίζεο ην 8% ησλ αηηήζεσλ γηα 

κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο πνπ εληάζζνληαη ζην TOP-10% ησλ έξγσλ ηεο πεξηθέξεηαο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο αληηπξνζσπεχεη ην 50% ηεο αηηνχκελεο ηζρχνο γηα ηελ 

ίδηα ηερλνινγία ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα.  
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6.7 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

επελδχζεσλ ζε έξγα ΑΠΔ έρεη ιάβεη ζεηηθή γλψκε απφ ηελ Ρ.Α.Δ. ε απηή ηελ πεξηθέξεηα νη 

πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο είλαη κνηξαζκέλεο αλάκεζα ζε κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο θαη 

ζε θσηνβνιηαηθνχο ζηαζκνχο.  

 

Πίλαθαο 6.12  Υαξαθηεξηζηηθά ησλ  έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη απνηειέζκαηα ηεο Π.Κ.Α. 

Ννκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη : Ζκαζίαο, Θεζζαινλίθεο, Κηιθίο, Πέιιαο, Πηεξίαο, εξξψλ θαη Υαιθηδηθήο 

Πιεζπζκφο πεξηθέξεηαο : 1.871.952 θαηνίθνπο 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ πεξηθέξεηαο : 16.721 Δπξψ 

Μέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο :14 % 

 Αηνιηθά Τδξνειεθηξηθά Φσηνβνιηατθά χλνιν έξγσλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% 

Πιήζνο έξγσλ 22 8 62 4 66 3 150 15 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 434 230 93 21.5 84 6.8 611 258.3 

Μέζν CF 25.1% - 44.9% - 14.9% - - - 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο 

επέλδπζεο 
6.2% 7.9% 14.8% 14.6% 9.3% 11.3% - - 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 0.3% - 0.1% - 0.2% - - - 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο  

(Αλζξσπνέηε) 
13989 905 5613 180 3553 222 23155 1307 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
1086 674 400 82.7 128 11.4 1614 768.1 

Γέζκεπζε γεο 

(ρηιηάδεο m
2
) 

25 11 - - 3 0.2 28 11.2 

Γίθηπν 5 5 4,5 5 2,3,4,5 4 2,3,4,5 4,5 
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Μνινλφηη νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί  γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ αηνιηθά πάξθα ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη νη ιηγφηεξεο απφ ηηο 

ππφινηπεο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ηηο άιιεο ηερλνινγίεο, απηά ζχκθσλα κε ηελ ΠΚΑ 

πνπ δηελεξγήζεθε, ππεξέρνπλ ζεκαληηθά  ηφζν ζε πιήζνο φζν θαη ζε ηζρχ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6.11 πκκεηνρήο θάζε ηερλνινγίαο ζην TOP-10% ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Κεθάιαην 6ν ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 
 

    101 

 

6.8 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Απφ ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο έρνπλ ιάβεη ζεηηθή γλψκε γηα παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 61 έξγα ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνία αθνξνχλ κηθξνχο 

πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο. Ζ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηαθψλ 

επελδχζεσλ αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο ε νπνία δηαζέηεη έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ζε φιε 

ηελ Δπηθξάηεηα. 

 

Πίλαθαο 6.13 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη απνηειέζκαηα ηεο Π.Κ.Α. 

Ννκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη : Γξεβελψλ, Κνδάλεο, Καζηνξηάο θαη Φιψξηλαο 

Πιεζπζκφο πεξηθέξεηαο : 301.522 θαηνίθνπο 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ πεξηθέξεηαο : 16.391 Δπξψ 

Μέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο :14.3%  

 Αηνιηθά Τδξνειεθηξηθά Φσηνβνιηατθά χλνιν έξγσλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% 

Πιήζνο έξγσλ 23 5 26 1 12 - 61 6 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 671 156 86 10.4 25 - 782 166.4 

Μέζν CF 25.2% - 38% - 17.1% - - - 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο 

επέλδπζεο 
13.4% 9.7% 13.2% 8.9 % 9.9% - - - 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 1.4% - 0.4% - 0.3% - - - 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο  

(Αλζξσπνέηε) 
21597 678.6 5192 89.5 1071 - 27860 768.1 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
1687 388 311 42.4 43 - 2041 430.4 

Γέζκεπζε γεο 

(ρηιηάδεο m
2
) 

42 10.8 - - 1 - 43 10.8 

Γίθηπν 3,5 5 4,5 5 4,5 - 3,4,5 5 
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ρήκα 6.12 πκκεηνρήο θάζε ηερλνινγίαο ζην TOP-10% ησλ έξγσλ 

Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

Τπεξνρή ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ έλαληη ησλ άιισλ ηερλνινγηψλ παξαηεξείηαη ζηελ πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Αλ θαη νη κηθξνί πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί κε ζεηηθή γλψκε απφ ηελ ΡΑΔ 

είλαη πεξηζζφηεξνη ησλ άιισλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηνρήο εληνχηνηο ηφζν ζε ηζρχ φζν θαη ζε 

πιήζνο ζην TOP-10% ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο  Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πςειφηεξεο θαη 

πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ΠΚΑ πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηα έξγα Α.Π.Δ. ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο  πεξηθέξεηαο θαηαιακβάλνπλ ηα αηνιηθά πάξθα.  
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6.9 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ 

ηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ έρνπλ ιάβεη ζεηηθή γλψκε απφ ηελ ΡΑΔ 74 έξγα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά αθνξνχλ έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ 

Α.Π.Δ  ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο γηα ηα 

έξγα  Α.Π.Δ.  πνπ αλήθνπλ ζε απηή. 

 

Πίλαθαο 6.14 Υαξαθηεξηζηηθψλ ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη απνηειέζκαηα ηεο  Π.Κ.Α. 

Ννκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη : Άξηαο, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ θαη Πξέβεδαο 

Πιεζπζκφο πεξηθέξεηαο : 353.820 θαηνίθνπο 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ πεξηθέξεηαο : 15.210 επξψ 

Μέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο :11.6% 

 Αηνιηθά Τδξνειεθηξηθά Φσηνβνιηατθά χλνιν έξγσλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% 

Πιήζνο έξγσλ 10 - 42 6 22 1 74 7 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 229 - 275 28.9 30 0.6 534 29.5 

Μέζν CF 24.9% - 44.2% - 15.2% - - - 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο 

επέλδπζεο 
6.2% - 10.7% 15 % 8.3 % 9.5% - - 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 1.1% - 1.6% - 0.3% - - - 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο  

(Αλζξσπνέηε) 
7359 - 16572 217 1270 2.9 25201 219.9 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
591 - 1219 162 46 0.01 1856 162 

Γέζκεπζε γήο 

(ρηιηάδεο m
2
) 

19 - - - 2  21 - 

Γίθηπν 3,5 - 4,5 5 3,4,5 5 3,4,5 5 
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ρήκα 6.13 πκκεηνρήο θάζε ηερλνινγίαο ζην TOP-10% ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 

 

Ζ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ είλαη ε κνλαδηθή πεξηθέξεηα ε νπνία ζην TOP-10%  ησλ έξγσλ 

Α.Π.Δ. ηεο δελ δηαζέηεη αηνιηθά πάξθα. Οη πδξνειεθηξηθνί ηεο ζηαζκνί θαηαιακβάλνπλ ηηο 

πςειφηεξεο ηηκέο ζηελ θαηάηαμεο ησλ θαιχηεξσλ έξγσλ θαζψο δηαθξίλνληαη γηα ηνπο πνιχ 

θαινχο βαζκνχο ελεξγεηαθήο θαη νηθνλνκηθήο απφδνζεο πνπ δηαζέηνπλ.  
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6.10 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο  

πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 

ηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο επελδχζεσλ ζε έξγα ΑΠΔ έρεη 

ιάβεη ζεηηθή γλψκε απφ ηελ Ρ.Α.Δ. ε απηή ηελ πεξηθέξεηα νη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο 

αθνξνχλ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο.  

 

Πίλαθαο 6.15  Υαξαθηεξηζηηθψλ ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη απνηειέζκαηα ηεο Π.Κ.Α. 

Ννκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη : Μαγλεζίαο, Λάξηζαο, Σξηθάισλ θαη Καξδίηζαο 

Πιεζπζκφο πεξηθέξεηαο : 753.888 θαηνίθνπο 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ πεξηθέξεηαο : 14.609 επξψ 

Μέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο :7,4 % 

 Αηνιηθά Τδξνειεθηξηθά Φσηνβνιηατθά χλνιν έξγσλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% 

Πιήζνο έξγσλ 14 2 40 11 74 - 128 13 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 218 60 84 20.2 119 - 421 80.2 

Μέζν CF 26.4% - 46.5% - 15.5% - - - 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο 

επέλδπζεο 
7% 9.7% 11.3 % 15 % 9.5% - - - 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 0.5% - 0.3% - 0.6% - - - 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο  

(Αλζξσπνέηε) 
7004 128 5047 83 5006 - 17057 211 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
580 187 350 113 187 - 1117 300 

Γέζκεπζε γεο 

(ρηιηάδεο m
2
) 

8 1.4 - - 6 - 14 1.4 

Γίθηπν 3,5 5 4,5 5 2,3,4,5 - 2,3,4,5 5 
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ρήκα 6.14 πκκεηνρήο θάζε ηερλνινγίαο ζην TOP-10% ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. 

ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 

 

 Απφ ηελ Π.Κ.Α. πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηα έξγα Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 

πξνέθπςε φηη νη κηθξνί πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί  ηφζν αλαινγηθά  φζν θαη ζε αξηζκφ απνηεινχλ 

ηα θαιχηεξα έξγα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο. Γηαζέηνπλ αξθεηά πςεινχο ζπληειεζηέο 

ελεξγεηαθήο θαη νηθνλνκηθήο απφδνζεο.  

ηα TOP-10% έξγα ΑΠΔ ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ππάξρνπλ θαη δχν αηνιηθά πάξθα. 

πλνιηθά ηα TOP-10% έξγα ΑΠΔ ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο δηαζέηνπλ πεξίπνπ ην 28% ηεο 

ζπλνιηθήο ηζρχνο ηεο πεξηθέξεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Κεθάιαην 6ν ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 
 

    107 

 

6.11 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 

Ζ πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ε «πξσηαζιήηξηα» 

πεξηθέξεηα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ ζε  αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Δίλαη ε πεξηθέξεηα κε 

ηηο πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο γλψκεο, ηελ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή ηζρχ, ηελ κεγαιχηεξε εηήζηα 

παξαγφκελε ελέξγεηα, ηελ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ξχπσλ CO2,ηα πην «ψξηκα» έξγα κε ηελ 

ζπλνιηθά κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

πεξηθέξεηεο. 

 

Πίλαθαο 6.16 Υαξαθηεξηζηηθψλ ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη απνηειέζκαηα ηεο ΠΚΑ 

Ννκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη : Δχβνηαο, Βνησηίαο, Φζηψηηδαο, Δπξπηαλίαο θαη Φσθίδαο 

Πιεζπζκφο πεξηθέξεηαο : 605.329 θαηνίθνπο 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ πεξηθέξεηαο : 19.899 επξψ 

Μέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο :9.8% 

 Αηνιηθά Τδξνειεθηξηθά Φσηνβνιηατθά χλνιν έξγσλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% 

Πιήζνο έξγσλ 176 29 54 1 65 - 295 30 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 2810 864 113 0.98 131 - 3054 865 

Μέζν CF 32.8% - 43.8% - 16.2% - - - 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο 

επέλδπζεο 
10.8 % 14.1% 10.1% 21.7% 10% - - - 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 3.7% - 0.5% - 1.1% - - - 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο  

(Αλζξσπνέηε) 
90483 3313 6788 5 5504 - 102775 3318 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
8956 3061 471 7.3 218 - 9645 3068.3 

Γέζκεπζε γεο 

(ρηιηάδεο m
2
) 

166 55.4 - - 11 - 177 55.4 

Γίθηπν 2,3,4,5 5 2,4,5 5 3,4,5 - 2,3,4,5 5 

 

Μνινλφηη ηα 65 απφ ηα 295 έξγα ΑΠΔ ηεο πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο αθνξνχλ 

θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο εληνχηνηο θαλέλα απφ απηά ηα 65 έξγα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

TOP-10% ησλ έξγσλ ΑΠΔ ηεο πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
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ρήκα 6.15 πκκεηνρήο θάζε ηερλνινγίαο ζην TOP-10% ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 

 

 Σα αηνιηθά πάξθα θπξηαξρνχλ ζηελ ιίζηα ησλ θαιχηεξσλ έξγσλ ΑΠΔ ηεο πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο. Γηαζέηνπλ αξθεηά πςεινχο ζπληειεζηέο εθκεηαιιεπζηκφηεηαο θαη 

εζσηεξηθνχο βαζκνχο απφδνζεο θαη ε ηζρχνο ηνπο απνηειεί ην 28% ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο φισλ 

ησλ έξγσλ ηεο πεξηθέξεηαο.  
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6.12 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο  Αηηηθήο 

ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο έρνπλ ιάβεη ζεηηθή γλψκε απφ ηελ ΡΑΔ 42 έξγα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά αθνξνχλ έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη ηα 

θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ Α.Π.Δ  ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο γηα ηα έξγα  Α.Π.Δ. πνπ αλήθνπλ ζε απηή. 

 

Πίλαθαο 6.17 Υαξαθηεξηζηηθψλ ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη απνηειέζκαηα ηεο Π.Κ.Α. 

Ννκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη : Αηηηθήο  

Πιεζπζκφο πεξηθέξεηαο :3.761.810 θάηνηθνη 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ πεξηθέξεηαο : 28.046 επξψ 

Μέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο :7,6 % 

 Αηνιηθά Τδξνειεθηξηθά Φσηνβνιηατθά χλνιν έξγσλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ 
χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν 

TOP-

10% 
χλνιν TOP-10% 

Πιήζνο έξγσλ 17 3 1 1 24 1 42 5 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 251 77.3 0.63 0.63 54 4.9 305.6 82.83 

Μέζν CF 29.5% - 88.8% - 16.9% - - - 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο 

επέλδπζεο 
9% 13% 27% 27.1% 10.1% 12.3% - - 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 0.1% - 4*10
-3 

% - 1*10
-5

% - - - 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο  

(Αλζξσπνέηε) 
8096 153 38 2.9 2276 15.7 10410 171.6 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
742 189.2 6 5.7 92 9.8 840 204.7 

Γέζκεπζε γεο 

(ρηιηάδεο m
2
) 

9 2.1 - - 17 0.2 26 2.3 

Γίθηπν 5 5 5 5 1,2,3,4,5 4 1,2,3,4,5 5 
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ρήκα 6.16 πκκεηνρήο θάζε ηερλνινγίαο ζην TOP-10% ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

Καη ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο ηα αηνιηθά πάξθα θπξηαξρνχλ ζηα TOP-10% έξγα ΑΠΔ 

ηεο πεξηθέξεηαο. Οη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί αλ θαη είλαη ηα έξγα κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο 

γλψκεο εληνχηνηο δελ δηαζέηνπλ θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα ππφινηπα έξγα ησλ άιισλ 

ηερλνινγηψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Δπίζεο ν κνλαδηθφο κηθξφο πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο ηεο 

πεξηθέξεηαο αλήθεη ζηα πέληε θαιχηεξα έξγα ηεο πεξηθέξεηαο. Σέινο ηα TOP-10% έξγα ΑΠΔ 

ηεο πεξηθέξεηαο δηαζέηνπλ ην 27% ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ησλ έξγσλ ηεο πεξηθέξεηαο.  
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6.13  Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο  

πεξηθέξεηαο  Πεινπνλλήζνπ 

Ζ πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ είλαη ε δεχηεξε ζε ζεηξά πεξηθέξεηα κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

ζεηηθέο γλψκεο γηα ηελ δεκηνπξγία έξγσλ Α.Π.Δ. απφ ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο. πλνιηθά 

186 έξγα έρνπλ ιάβεη ζεηηθή γλψκε θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά αθνξνχλ θσηνβνιηατθνχο 

ζηαζκνχο.  

  Πίλαθαο 6.18  Υαξαθηεξηζηηθψλ ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη απνηειέζκαηα ηεο Π.Κ.Α. 

Ννκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη :Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο , Λαθσλίαο, Κνξηλζίαο, Μεζζελίαο 

Πιεζπζκφο πεξηθέξεηαο :611.067 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ πεξηθέξεηαο :16.569 επξψ  

Μέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο :7,5 % 

 Αηνιηθά Τδξνειεθηξηθά Φσηνβνιηατθά χλνιν Έξγσλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% 

Πιήζνο έξγσλ 72 16 10 1 104 2 186 19 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 1319 524 22 0.1 253 48 1594 572.1 

Μέζν CF 27.9% - 44.9% - 15.5% - - - 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο 

επέλδπζεο 
7.9% 11.4% 10.6% 22.8% 9.5% 10.6% - - 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 1.9% - 0.1% - 1.5% - - - 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο 

(Αλζξσπνέηε) 
42485 925 1305 0.4 10642 208.5 54432 1133.9 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
3688 1076 83 0.8 398 79 4169 1155.8 

Γέζκεπζε γεο 

(ρηιηάδεο m2) 

 

76 18.2 - - 11 3 87 21.2 

Γίθηπν 2,5 5 5 5 2,4,5 5 2,4,5 5 

 

Σα αηνιηθά πάξθα αλ θαη ιηγφηεξα απφ ηνπο θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο ηεο πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ εληνχηνηο πξσηαγσληζηνχλ ζηελ πνιπθξηηεξηαθή αμηνιφγεζε γηα ηα TOP-10% 

έξγα ηεο πεξηθέξεηαο. Γηαζέηνπλ πςειέο ηηκέο ζηνπο δείθηεο CF % θαη IRR %  θαη ιφγσ ηεο 

κεγάιεο ζπλνιηθήο ηνπο ηζρχνο ε πινπνίεζε ηνπο αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά ηελ 

αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 
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ρήκα 6.17 πκκεηνρήο θάζε ηερλνινγίαο ζην TOP-10% ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

Με βάζε ηφζν ηνλ πίλαθα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζε φζν θαη 

απφ ην παξαπάλσ ζρήκα είλαη επδηάθξηηε ε ππεξνρή ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζε ζρέζε κε ηα έξγα 

ησλ άιισλ ηερλνινγηψλ ζηελ πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Ζ ηζρχο ησλ TOP-10% έξγσλ ΑΠΔ 

ηεο πεξηθέξεηαο απνηειεί ην 36 % ηεο ζπλνιηθήο ηεο ηζρχνο.  
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6.14 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο 

ηελ  πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο έρνπλ ιάβεη ζεηηθή γλψκε απφ ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Δλέξγεηαο 133 έξγα ΑΠΔ.  Ζ ζπλνιηθή ηνπ ηζρχο μεπεξλά ηα 850 MW θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο 

ζηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αλακέλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθή.  

 

Πίλαθαο 6.19 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ  έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη απνηειέζκαηα ηεο Π.Κ.Α. 

Ννκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη : Αραΐαο ,Ζιείαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο  

Πιεζπζκφο πεξηθέξεηαο :740.506 θάηνηθνη 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ πεξηθέξεηαο :12.785 επξψ 

Μέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο :9.5 % 

 Αηνιηθά Τδξνειεθηξηθά Φσηνβνιηατθά χλνιν Έξγσλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% 

Πιήζνο έξγσλ 28 9 50 1 55 3 133 13 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 641 323.6 98 0.82 127 11.4 866 335.8 

Μέζν CF 25.3% - 39.9% - 14.8% - - - 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο 

επέλδπζεο 
6.4% 8% 8.6% 15.2% 9.1% 10.5% - - 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 1.2% - 0.3% - 0.8% - - - 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο 

(Αλζξσπνέηε) 
20664 1007 5883 5.1 5316 45.5 31863 1057.6 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
1682 885 383 4.6 191 20 2256 909.6 

Γέζκεπζε γεο 

(ρηιηάδεο m
2
) 

38 12.1 - - 4 0.6 42 12.7 

Γίθηπν 3,4,5 5 1,3,4,5 5 2,3,4,5 4,5 2,3,4,5 5 
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ρήκα 6.18 πκκεηνρήο θάζε ηερλνινγίαο ζην TOP-10% ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. 

ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 

 

Καη ζηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ηα αηνιηθά πάξθα πξσηαγσληζηνχλ ζηηο πξψηεο 

ζέζεηο ησλ θαιχηεξσλ έξγσλ ηεο. Ζ ηζρχο ησλ TOP-10% έξγσλ ΑΠΔ ηεο πεξηθέξεηαο 

θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 39% ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ησλ έξγσλ ΑΠΔ ηεο. 
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6.15 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

 

Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο έρεη ρνξεγήζεη ζεηηθή γλψκε ζε 55 έξγα Α.Π.Δ. ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν 2001-2009 ζηελ πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά αθνξνχλ 

αηνιηθά πάξθα.  

 

Πίλαθαο 6.20 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο ΠΚΑ 

Ννκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη : Ζξαθιείνπ, Υαλίσλ, Λαζηζίνπ θαη Ρεζχκλνπ 

Πιεζπζκφο πεξηθέξεηαο :601.131 θάηνηθνη 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ πεξηθέξεηαο :18.260 επξψ 

Μέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο :5,6 % 

 Αηνιηθά Τδξνειεθηξηθά Φσηνβνιηατθά χλνιν Έξγσλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% 

Πιήζνο έξγσλ 44 6 2 - 9 - 55 6 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 210 29 0.60 - 1.06 - 211.7 29 

Μέζν CF 33.1% - 28.5% - 16.6% - - - 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο 

επέλδπζεο 
13.7 % 15.2% 12.2% - 14.2 % - - - 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 0.6% - 0.01% - 8*10
-3

% - - - 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο 

(Αλζξσπνέηε) 
6767 101.2 36 - 44 - 6847 101.2 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
490 66.8 1 - 1 - 492 66.8 

Γέζκεπζε γεο 

(ρηιηάδεο m
2
) 

29 2.6 - - - - 29 2.6 

Γίθηπν 5 5 5 - 5 - 5 5 
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ρήκα 6.19 πκκεηνρήο θάζε ηερλνινγίαο ζην TOP-10% ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. 

ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

 

ηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο, ηα αηνιηθά πάξθα πξσηαγσληζηνχλ ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ 

θαιχηεξσλ έξγσλ ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο. ην TOP-10% έξγσλ ΑΠΔ ηεο πεξηθέξεηαο 

βξίζθνληαη κφλν αηνιηθά πάξθα θαη θαιχπηνπλ ην 14% ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ησλ έξγσλ ΑΠΔ 

ηεο πεξηθέξεηαο. 
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6.16 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο  Βνξείνπ Αηγαίνπ 

ηελ πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ ζχκθσλα κε ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί έρνπλ ιάβεη 

ζεηηθή γλψκε 39 έξγα Α.Π.Δ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά αθνξνχλ αηνιηθά πάξθα θαη ε ζπλνιηθή 

ηζρχο ησλ έξγσλ ΑΠΔ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο θηάλεη ηα 40 MW. 

 

Πίλαθαο 6.21 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη απνηειέζκαηα 

ηεο Π.Κ.Α. 

Ννκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη : Υίνπ, Λέζβνπ, άκνπ 

Πιεζπζκφο πεξηθέξεηαο :206.121 θάηνηθνη 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ πεξηθέξεηαο :14.733 επξψ 

Μέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο :8,1 % 

 Αηνιηθά Φσηνβνιηατθά χλνιν Έξγσλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ χλνιν TOP-5 χλνιν TOP-5 χλνιν TOP-5 

Πιήζνο έξγσλ 33 5 6 - 39 5 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 40 11.95 0.01 - 40.01 11.95 

Μέζν CF 31.4% - 16% - - - 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο 

επέλδπζεο 
13.1 % 18,7% 13.4 % - - - 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 0.4% - 1*10
-4

% - - - 

 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο 

(Αλζξσπνέηε) 

1299 31.4 0.3 - 1299.3 31.4 

 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 

94 32.3 0.01 - 94.01 32.3 

 

Γέζκεπζε γεο 

(ρηιηάδεο m
2
) 

 

3 0.98 - - 3 0.98 

Γίθηπν 5 5 5 - 5 5 

 

Καη ζηελ πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ ηα αηνιηθά πάξθα θαηαιακβάλνπλ ηηο πξψηεο 

ζέζεηο ησλ θαιχηεξσλ έξγσλ ΑΠΔ. Μάιηζηα ηα πέληε πξψηα έξγα ηεο πεξηθέξεηαο δηαζέηνπλ 

αξθεηά πςεινχο δείθηεο CF θαη IRR. 
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ρήκα 6.20 πκκεηνρήο θάζε ηερλνινγίαο ζην TOP-5 ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ 
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6.17  Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο  Ννηίνπ Αηγαίνπ 

Ζ πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ δηαζέηεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ έξγσλ Α.Π.Δ. πνπ έρνπλ 

ιάβεη ζεηηθή γλψκε απφ ηελ Ρ.Α.Δ.  ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη ηα θπξηφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ Α.Π.Δ  ηεο πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο γηα ηα έξγα  Α.Π.Δ.  πνπ αλήθνπλ ζε απηή. 

 

Πίλαθαο 6.22 Υαξαθηεξηζηηθά έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη απνηειέζκαηα ηεο 

ΠΚΑ 

 

 

 

 

 

Ννκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη :Κπθιάδσλ θαη Γσδεθαλήζσλ 

Πιεζπζκφο πεξηθέξεηαο :302.686 θάηνηθνη 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ πεξηθέξεηαο :21.135 θάηνηθνη 

Μέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο :8,2% 

 Αηνιηθά Φσηνβνιηατθά χλνιν Έξγσλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% χλνιν TOP-10% 

Πιήζνο έξγσλ 56 7 15 - 71 7 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 186 83.7 0.22 - 186.2 83.7 

Μέζν CF 36.9% - 13.4% - - - 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο 

επέλδπζεο 
15.3% 19.3% 9.5% - - - 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 1.1%  2*10-
3
% - - - 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο 

(Αλζξσπνέηε) 
5998 175.6 9 - 6007 175.6 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
553 276 0.22 - 553.22 276 

Γέζκεπζε γεο 

(ρηιηάδεο m
2
) 

 

12 5.9 - - 12 5.9 

Γίθηπν 5 5 5 - 5 5 
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Καη ζηελ πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ ηα αηνιηθά πάξθα  ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ άιισλ 

έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο. Σα TOP-10% έξγα  Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ 

αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο, θαζψο 

δηαζέηνπλ ζεκαληηθή ηζρχ θαη ε πινπνίεζε ηνπο ζα δψζεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6.21 πκκεηνρήο θάζε ηερλνινγίαο ζην TOP-10% ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. 

ηεο πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ 
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6.18 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο γηα ηελ πεξηθέξεηα   

Ινλίσλ Νήζσλ 

ηελ πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ έρνπλ ιάβεη ζεηηθή γλψκε απφ ηελ  Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Δλέξγεηαο 10 επελδχζεηο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθά πάξθα. Σα 

ζπγθεθξηκέλα έξγα δηαζέηνπλ αξθεηή ηζρχ θαη αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζε 

αξθεηνχο ηνκείο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο.  

 

Πίλαθαο 6.23 Υαξαθηεξηζηηθά έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νήζσλ θαη 

απνηειέζκαηα ηεο Π.Κ.Α. 

Ννκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη : Κέξθπξαο, Κεθαινληάο, Λεπθάδαο 

Πιεζπζκφο πεξηθέξεηαο :173.969 θάηνηθνη 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ πεξηθέξεηαο :16.043 επξψ 

Μέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο :9.3% 

 Αηνιηθά 

Υαξαθηεξηζηηθφ Πιήζνο TOP-5 

Πιήζνο έξγσλ 10 5 

Ηζρχο έξγσλ (MW) 182 96.1 

Μέζν CF 31.5% - 

Μέζν IRR ζπλνιηθήο επέλδπζεο 10% 12.5% 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 1.7% 0.04% 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο 

(Αλζξσπνέηε) 
5868 320.6 

Σφλνη C02 πνπ εμνηθνλνκνχληαη 

(ρηιηάδεο ηφλνη) 
420 256 

Γέζκεπζε γήο 

(ρηιηάδεο m
2
) 

21 8.5 

Γίθηπν 5 5 
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ηελ νπζία ε ΠΚΑ ζηελ πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ έρεη σο ζθνπφ λα αλαδείμεη φρη ηελ 

ηερλνινγία Α.Π.Δ. πνπ επηθξαηεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, αιιά λα ηεξαξρήζεη έλα ζχλνιν 

αηνιηθψλ πάξθσλ κε βάζε ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ ζηα θξηηήξηα πνπ έρνπκε νξίζεη γηα ηελ ΠΚΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ρήκα 6.22 πκκεηνρήο θάζε ηερλνινγίαο ζην TOP-5 ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. 

ηεο πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νήζσλ 
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Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είραλ θαζνξηζηεί δχν βαζηθνί ζηφρνη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο έξεπλαο πνπ ζα αθνινπζνχζε.      

            Ο πξψηνο ήηαλ λα θαηαγξαθεί ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηηο αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. πνπ είραλ θαηαηεζεί ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2001-2009 ζηελ Ρπζκηζηηθή 

Αξρή Δλέξγεηαο θαη είραλ ιάβεη ζεηηθή γλψκε κεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπο ζε κηα ζεηξά 

θξηηεξίσλ, ε θαηαγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ 

θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

         Ο δεχηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε επηινγή θαη πηνζέηεζε ελφο πνιπθξηηεξηαθνχ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζεηξάο πνιπθξηηεξηαθψλ αμηνινγήζεσλ επελδχζεσλ 

Α.Π.Δ. κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη θαιχηεξεο επελδχζεηο αλά ηερλνινγία θαη αλά 

πεξηθέξεηα θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο θαζηζηνχλ θαιχηεξεο απφ 

θάπνηεο άιιεο .  

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη 

νη ζπγθεθξηκέλεο ελεξγεηαθέο επελδχζεηο δηαζέηνπλ αξθεηά  πςεινχο  κέζνπο εζσηεξηθνχο 

βαζκνχο απφδνζεο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 10% θαη 12%. Υαξαθηεξίδνληαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθέο αθφκα θαη αλ δελ ιάβνπλ θακία κνξθή επηρνξήγεζεο. Ο πξνυπνινγηζκφο 

πινπνίεζεο φισλ ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο έξεπλαο αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 2,7 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ζπκβάιινληαο φκσο ηαπηφρξνλα θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο. Ζ δπλεηηθή εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 1328 έξγσλ Α.Π.Δ. εθηηκάηαη φηη ζα 

δεκηνπξγνχζε πεξίπνπ 333.000 αλζξσπνέηε εξγαζίαο (πνπ αληηζηνηρνχλ κε βάζε ην ρξφλν δσήο 

απηψλ ησλ επελδχζεσλ ζε 15-20 ρηιηάδεο κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο), ελψ ε εμνηθνλφκεζε ησλ 

εθπνκπψλ CO2  πνπ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ εθηηκάηαη φηη είλαη εηεζίσο 26,8 εθαηνκκχξηα ηφλνη CO2. Δίλαη φκσο 

ζαθέο φηη φιεο απηέο νη επελδχζεηο δελ είλαη εμ ίζνπ ειθπζηηθέο, ελψ αληηθεηκεληθνί πεξηνξηζκνί 

επηβάιινπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κία δηαδηθαζία ζθαηξηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεξάξρεζεο ηνπο.  

 

 



 Κεθάιαην 7ν  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

    124 

 

Ζ ηερλνινγία πνπ αλακέλεηαη λα παίμεη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ 

Α.Π.Δ. ηεο ρψξαο είλαη απηή ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθά πάξθα ιφγσ 

θπξίσο ηνπ κεγάινπ πιήζνπο θαη ηεο κεγάιεο ηζρχνο πνπ δηαζέηνπλ. Ζ πινπνίεζε θαη 

ιεηηνπξγία κάιηζηα ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ηεο έξεπλαο θαη κφλν είλαη ηζνδχλακε κε ην 41% ησλ 

αλαγθψλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο πσιήζεηο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο  ζε GWh γηα ην έηνο 2009, γεγνλφο πνπ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο κεγάιεο ζπκβνιήο πνπ 

κπνξεί λα έρεη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ν 

ζηφρνο  πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνλ ειεθηξηζκφ κε ηνλ ηειεπηαίν λφκν  θαη πξνβιέπεη ηελ  θάιπςε  

ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ην 2020 θαηά 40% απφ ηηο Α.Π.Δ.  

Ζ πεξηθέξεηα ε νπνία παξνπζηάδεηαη σο πην πιενλεθηηθή γηα ηε δηείζδπζε ησλ  έξγσλ 

Α.Π.Δ. είλαη απηή ηεο ηεξεάο Διιάδαο. Γηαζέηεη ηα πεξηζζφηεξα έξγα Α.Π.Δ., ηα νπνία 

βξίζθνληαη θαη ζε πην ψξηκν ζηάδην ζε ζρέζε κε ηα άιια έξγα Α.Π.Δ. άιισλ πεξηθεξεηψλ ηεο 

Δπηθξάηεηαο. Έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή ηζρχ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζα ζπκβάιιεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ησλ ξχπσλ CO2  ζε ζρέζε 

κε ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο. 

Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο επηηεχρζεθε κε ηελ ρξήζε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ 

θαη ηελ ρξήζε ελφο επηζηεκνληθνχ εξγαιείνπ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ελεξγεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη επελδχζεσλ. Σν επηζηεκνληθφ απηφ εξγαιείν αθνχ θαζφξηζε ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη  έιαβε ππφςε ηνπο ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ 

ζηελ δηαδηθαζία πξνζδηφξηζε ηα θαιχηεξα έξγα ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη ζε θάζε ηερλνινγία.  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 

φια ηα έξγα ηεο επηθξάηεηαο  δηαπηζηψζεθε φηη αλαινγηθά ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ έξγσλ ηνπ 

δείγκαηνο, ηα αηνιηθά πάξθα είλαη ε ηερλνινγία πνπ ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηφζν 

ζε επίπεδν πιήζνπο έξγσλ φζν θαη ζε ηζρχ. Ζ ηζρχο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο θαινχο ζπληειεζηέο εθκεηαιιεπζηκφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ ηα θάλνπλ λα ππεξηεξνχλ ζε 

αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηερλνινγίεο ηεο έξεπλαο. Αθνινπζνχλ νη 

κηθξνί πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί θαη ηειεπηαίνη έξρνληαη νη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί.  

     ε επίπεδν πεξηθέξεηαο ηα αηνιηθά πάξθα έρνπλ αλαινγηθά ζε ζρέζε κε ην πιήζνο θαη ηελ 

ηζρχ ησλ έξγσλ ηεο πεξηθέξεηαο πνπ αλήθνπλ ππεξνρή ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο εθηφο απφ 

ηηο πεξηθέξεηεο Ζπείξνπ θαη Θεζζαιίαο ζηηο νπνίεο ππεξέρνπλ νη κηθξνί πδξνειεθηξηθνί 

ζηαζκνί. 
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Σα πεξηζζφηεξα θαιχηεξα έξγα Α.Π.Δ. ηεο Δπηθξάηεηαο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ 

ηέζεθαλ ζηελ αμηνιφγεζε αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, κάιηζηα δηαζέηνπλ ηζρχ 

1100 MW. Αθνινπζνχλ έξγα Α.Π.Δ. πνπ αλήθνπλ ζηηο πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Πεινπνλλήζνπ θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

Σα πεξηζζφηεξα θαιχηεξα αηνιηθά πάξθα αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο θαη 

δηαζέηνπλ ηζρχ 673 MW. Οη θαιχηεξνη κηθξνί πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί εληνπίδνληαη ζηηο 

πεξηθέξεηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη Θεζζαιίαο θαη νη θαιχηεξνη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί 

πξσηαγσληζηνχλ ζηηο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη Ζπείξνπ. 

Σελ αλαινγηθά θαιχηεξε ζπκκεηνρή ηεο θάζε ηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ 

έξγσλ ηεο αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο ζε θάζε πεξηθέξεηα γηα ηα αηνιηθά πάξθα ηελ δηαθξίλνπκε 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, γηα ηνπο κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο επίζεο ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ελψ νη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί δελ ππεξηεξνχλ ησλ άιισλ 

ηερλνινγηψλ ζε θακία  πεξηθέξεηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ εξγαιείν  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο πνιπθξηηεξηαθέο 

αμηνινγήζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηάθνξνπο θνξείο αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νπνίνπο ζέηνπλ θαη πνπ επηζπκνχλ λα επηηχρνπλ θάζε θνξά. Δπίζεο, ε Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Δλέξγεηαο ζα κπνξνχζε επηθνπξηθά λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν θάζε θνξά 

πνπ ζα έπξεπε λα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε θαη θαη ΄επέθηαζε  ζε ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. γηα νξηζκέλε ηζρχ ζε πεξηνρέο πνπ ππνβάιινληαη επελδπηηθέο 

πξνηάζεηο θαηφπηλ πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Ρ.Α.Δ. ή φηαλ  ππάξρνπλ ζπγθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα ζηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ επελδχζεσλ ζε έξγα Α.Π.Δ, ιφγσ πεξηνξηζκνχ 

δηθηχνπ ή επηθάιπςεο ζέζεο ή ρσξνηαμηθψλ πεξηνξηζκψλ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πξνζάιακνο κηα λέαο έξεπλαο πνπ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζθνπφ ηελ ζχλδεζε ηνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο απηφ 

απνηππψλεηαη κε ηηο επελδπηηθέο πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο 

κε  ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ηφζν ε ηζηνξηθή απφθαζε ησλ αξρεγψλ  θξαηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνλ Μάξηην ηνπ 2007 γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ. κέρξη ην 2020, φζν 

θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε κε ην ηειεπηαίν λφκν γηα ηηο Α.Π.Δ. 

Μηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο, ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ 

Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο  Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο  θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζα απνζθνπνχζε ζην θαιχηεξν ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ γηα 
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ηελ αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ. ζηελ ρψξα, αιιά θαη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηαιιειφηεξνπ 

ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο γηα ηηο Α.Π.Δ. πνπ ζα ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε, ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. Μεζνδνινγία αμηνιόγεζεο Αηηήζεσλ Άδεηαο 

Παξαγσγήο   

ΠΑ.1.1 Μεζνδνινγία αμηνιόγεζεο Αηηήζεσλ Άδεηαο Παξαγσγήο 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ Αηηήζεσλ γηα ηε ιήςε Άδεηαο Παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κνλάδεο Α.Π.Δ., δηελεξγείηαη απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο, κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 

Αδεηψλ Παξαγσγήο. Ζ Ρ.Α.Δ. αθνινπζεί ηνλ εμεηδηθεπκέλν Οδεγφ Αμηνιφγεζεο Αηηήζεσλ 

Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη κηθξά .Ζ.Θ., ηνλ νπνίν εθπφλεζε θαη 

δεκνζίεπζε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη δηαθάλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα ζηε δηαδηθαζία απηή. 

Ζ δηαδηθαζία έρεη σο βάζε ηνλ "Καλνληζκφ Αδεηψλ Παξαγσγήο θαη Πξνκήζεηαο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο" (ΣΑ 17951/8.12.2000), Άξζξν 9, §1 θαη ην Νφκν 2773/99. Ο 

Καλνληζκφο Αδεηψλ Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ν νπνίνο εθπνλήζεθε απφ ηε Ρ.Α.Δ. θαη 

εγθξίζεθε κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο πξνβιέπεη φια ηα ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν θαη ηε 

δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε αδεηψλ, ηηο ρξνληθέο πξνζεζκίεο, ηηο 

αληηξξήζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεζνχλ, ηελ ηξνπνπνίεζε άδεηαο ή ηε κεηαβίβαζή ηεο, ηε 

δηαδηθαζία αλάθιεζεο άδεηαο παξαγσγήο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ. 

Σα θξηηήξηα απηά είλαη ηα εμήο: 

α) ε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ πζηήκαηνο, ηνπ Γηθηχνπ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο 

θαη ηνπ ζπλδεδεκέλνπ εμνπιηζκνχ. 

β) ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

γ) ε απνδνηηθή παξαγσγή θαη ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

δ) ε πξσηνγελήο πεγή ελέξγεηαο θαη ε ηερλνινγία πνπ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

ε) νη ηερληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Αηηνχληνο. 

ζη) ε σξηκφηεηα ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ γηα άδεηα παξαγσγήο. 

δ) νη ππνρξεψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ δεκφζηαο σθέιεηαο. 

ε) ην καθξνπξφζεζκν ελεξγεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ρψξαο. 

ζ) ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. 

η) νη επηζεκάλζεηο άιισλ δεκνζίσλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα εζληθήο αζθάιεηαο. 

Ζ κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ζηνρεχεη ζηελ νξζή, αληηθεηκεληθή θαη ηζφηηκε 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ Αηηήζεσλ θαη ησλ επελδπηψλ. Βαζηθνί άμνλεο ηεο κεζνδνινγίαο 

αμηνιφγεζεο είλαη νη εμήο: 
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• Ζ αμηνιφγεζε φισλ ησλ Αηηήζεσλ βαζίδεηαη ζηνπο ίδηνπο θαλφλεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο ρψξαο φπνπ ζα γίλεη ην έξγν, ηελ ηερλνινγία Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ, θιπ. 

• Ζ αμηνιφγεζε ησλ Αηηήζεσλ δελ γίλεηαη κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, αιιά θάζε Αίηεζε 

αμηνινγείηαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. Μφλν ζε πεξηπηψζεηο 

ζπγθξνπφκελσλ έξγσλ ιφγσ πεξηνξηζκνχ δηθηχνπ ή επηθάιπςεο ζέζεο ή ρσξνηαμηθψλ 

πεξηνξηζκψλ, ηφηε θαη κφλν ηφηε, εθαξκφδνληαη δηαδηθαζίεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

ζρεηηθψλ Αηηήζεσλ. 

• Ζ αμηνιφγεζε ησλ Αηηήζεσλ βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα πξάγκα πνπ δηαζθαιίδεηαη 

κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θπξίσο ηεθκεξησκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ θξαηηθνχο θνξείο 

θαη ην Κ.Α.Π.Δ. Λακβάλνληαη ππφςε κφλν νη πηζηνπνηεκέλεο κεηξήζεηο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 

εθφζνλ είλαη ηεθκεξησκέλα ζηηο Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη. 

ΠΑ.1.2 Φάζεηο αμηνιόγεζεο 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο Αηηήζεσλ γηα έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πεξηιακβάλεη δχν ζηάδηα: ηε Φάζε Α θαη ηε Φάζε Β. 

Καηά ηε θάζε Α, θάζε Αίηεζε αμηνινγείηαη ζε αηνκηθή βάζε θαη αλεμάξηεηα απφ άιιεο 

αηηήζεηο. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο εμεηάδνληαη εηδηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ππνςήθην έξγν. 

Δθφζνλ απφ ηελ αμηνιφγεζε πξνθχπηεη φηη ε Αίηεζε έρεη επηδφζεηο ζε φια ηα θξηηήξηα πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα απνδεθηά ειάρηζηα φξηα, ε Αίηεζε θξίλεηαη θαη‟ αξρήλ ζεηηθά. Όηαλ ε Αίηεζε 

πζηεξεί σο πξνο ηελ επίδνζή ηεο ζε θάπνην θξηηήξην, επηδηψθεηαη ε επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αμηνιφγεζε, πξάγκα πνπ ζπρλά απαηηεί ζπγθέληξσζε πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ αηηνχληα. Αλ κεηά απφ απηφ επηβεβαησζεί ε αξλεηηθή επίδνζε ηεο 

Αίηεζεο, απηή θξίλεηαη απφ ηε Ρ.Α.Δ. αξλεηηθά θαη απνζηέιιεηαη ε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε πξνο 

ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο.  

Δηδηθφηεξα, θαηά ηε Φάζε Α εμεηάδνληαη γηα θάζε Αίηεζε ηα εμήο: 

1. Σππηθή Πιεξόηεηα.  Απαηηεί ηελ νξζή θαη έγθαηξε ππνβνιή φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ Παξαγσγήο. Καηά ηελ εμέηαζε 

δηαπηζηψλεηαη θαη' αξρήλ αλ ε Αίηεζε είλαη ηππηθά απνδεθηή. Δπηπιένλ αλ πξφθεηηαη γηα παιαηφ 

έξγν, ην νπνίν δηαζέηεη Άδεηα Δγθαηάζηαζεο ή Άδεηα Λεηηνπξγίαο κε αίηεζε πξν ηεο 

δεκνζίεπζεο ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ Παξαγσγήο (8 Γεθεκβξίνπ 2000) εληάζζεηαη ζηα έξγα ηεο 

κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, φπσο νξίδνληαη ζην Ν. 2773/99. Έξγα κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ζεσξνχληαη 
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θαη φζα είραλ εγθξηζεί γηα επηρνξήγεζε ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π.Δ. (Β 'ΚΠ). Δάλ πξφθεηηαη γηα 

παιαηφ έξγν πνπ εληάζζεηαη ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν θαηά ην Ν.2773/99, απηφ ιακβάλεη ζεηηθή 

Γλψκε γηα Άδεηα Παξαγσγήο, αθνχ πξνεγνπκέλσο εμεηαζηνχλ νη ηπρφλ ππνβιεζείζεο 

αληηξξήζεηο ελαληίσλ ηνπ θαη απνξξηθζνχλ σο αβάζηκεο. Δάλ νη αληηξξήζεηο ζεσξεζνχλ βάζηκεο, 

ηφηε αλ κπνξεί λα ζεξαπεπηνχλ, δεηνχληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ην έξγν επαλεμεηάδεηαη, 

αιιηψο ην έξγν θξίλεηαη αξλεηηθά ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε Άδεηαο Παξαγσγήο. 

2. Δπεξεαζκόο ζεκάησλ εζληθήο αζθάιεηαο ή άιιεο νριήζεηο. Σν έξγν δελ πξέπεη λα 

επεξεάδεη ζέκαηα εζληθήο ή δεκφζηαο αζθάιεηαο ή λα παξεκπνδίδεη ηηο κεηαθνξέο ή 

επηθνηλσλίεο. 

3. Δμαζθάιηζε ή δπλαηόηεηα εμαζθάιηζεο ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ. Δάλ δηαπηζησζεί φηη 

ππάξρνπλ αλππέξβιεηα εκπφδηα ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζέζεο, ην έξγν ιακβάλεη 

αξλεηηθή Γλψκε. Δάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζέζεο δεηνχληαη πξφζζεηα 

ζηνηρεία θαη επαλεμεηάδεηαη ε Αίηεζε, ελψ εάλ δηαπηζησζεί φηη ε ζέζε δηαηίζεηαη ή κπνξεί λα 

εμαζθαιηζηεί, ην έξγν θξίλεηαη ζεηηθά σο πξνο απηφ ην θξηηήξην. 

4. Δπάξθεηα ηερληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ θνξέα 

πινπνίεζεο. Ζ Αίηεζε νθείιεη λα ηεθκεξηψλεη φηη ν θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ζε 

ζέζε λα πινπνηήζεη ην έξγν θαη λα ιεηηνπξγεί θαη ζπληεξεί ηελ ειεθηξνπαξαγσγηθή κνλάδα 

θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ. Ζ δπλαηφηεηα απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ 

ηερλνγλσζία ηνπ θνξέα ζηελ πινπνίεζε ηέηνησλ έξγσλ, θαζψο θαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα ηνπ θνξέα γηα ηελ θάιπςε ησλ ηδίσλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηά ηνπ λα αληιεί ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο κέζσ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σπρφλ αδηαθάλεηα σο πξνο ηε κεηνρηθή ζχλζεζε, ή ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ ππεξάθηηεο 

εηαηξείεο ζπλεθηηκψληαη αξλεηηθά ζρεηηθά κε ην θξηηήξην απηφ. 

5. Δμέηαζε πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ πνπ πηζαλφλ λα απνηειέζνπλ κέγηζηα εκπφδηα 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ή απνθιεηζκφο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο κεηά απφ πθηζηάκελεο κειέηεο 

ρσξνηαμηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ Αίηεζε ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη φηη δελ πθίζηαληαη 

ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά ή ρσξνηαμηθά πξνβιήκαηα ή εκπφδηα ηα νπνία δελ ζα επηηξέςνπλ 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Αλ δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη αλππέξβιεην πεξηβαιινληηθφ θψιπκα 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ηφηε ε Αίηεζε ζεσξείηαη αλεπαξθήο σο πξνο ην θξηηήξην απηφ θαη 

ζπλεθηηκψληαο θαη ηα άιια θξηηήξηα δίλεηαη αξλεηηθή γλψκε γηα Άδεηα Παξαγσγήο. Αλ 

πθίζηαηαη πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ην νπνίν φκσο κπνξεί λα αξζεί κε ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ 
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ή δηεπζεηεζεί κε ηελ πξνζθφκηζε έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ηφηε δεηνχληαη ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία θαη ε Αίηεζε ηίζεηαη ζε εθθξεκφηεηα. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην 

πξφβιεκα κπνξεί πξνιεπηηθά λα αληηκεησπηζζεί ή λα θξηζεί απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ., ν θάθεινο 

ηεο Αίηεζεο δηαβηβάδεηαη απφ ηε Ρ.Α.Δ. ζην Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. πξνθεηκέλνπ απηφ λα θξίλεη θαη΄ 

αξρήλ ην πεξηβαιινληηθφ ή ρσξνηαμηθφ ζέκα. 

6. Ωξηκόηεηα Έξγνπ: Ο αηηψλ ππνβάιιεη επηθπξσκέλα αληίγξαθα απφ ηηο εγθξίζεηο θαη 

άδεηεο πνπ ηπρφλ έρεη ιάβεη πξν ηεο εθδφζεσο ηεο άδεηαο παξαγσγήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

Σέηνηεο εγθξίζεηο ή άδεηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ εγθξίζεηο επέκβαζεο ή παξαρψξεζεο, 

εγθξίζεηο απφ δηάθνξνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζέζεο, πξνέγθξηζεο 

ρσξνζέηεζεο ή έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Γηα ηελ άδεηα παξαγσγήο δελ απαηηείηαη ν 

αηηψλ λα έρεη ιάβεη ηέηνηεο εγθξίζεηο ή άδεηεο. Αλ ηηο θαηέρεη, απηφ ιακβάλεηαη ζεηηθά ππφςε, 

σο επίδνζε ζην θξηηήξην ηεο σξηκφηεηαο ηνπ έξγνπ, ζπλεθηηκάηαη κε ηα ινηπά θξηηήξηα ηδίσο 

ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην έξγν ζπγθξνχεηαη κε άιια έξγα θαη αμηνινγείηαη ζπγθξηηηθά 

κε άιια έξγα ζην πιαίζην ηεο Φάζε Β ηεο αμηνιφγεζεο. 

7. Δμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο πνηόηεηαο ηεο πξόηαζεο από ηερλνινγηθήο πιεπξάο, 

επηβεβαίσζε φηη ε πξσηνγελήο ελέξγεηα παξάγεηαη κε ρξήζε Α.Π.Δ. θαη εμαζθάιηζε ηεο πξψηεο 

χιεο Α.Π.Δ. Ζ πνηφηεηα ηεο πξφηαζεο απφ ηερλνινγηθήο απφςεσο αμηνινγείηαη απφ εηδηθνχο 

κεραληθνχο. Αίηεζε αμηνινγείηαη ζεηηθά σο πξνο ηελ πνηφηεηα φηαλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο ν 

αηηψλ έρεη καθξφρξνλε έξεπλα ηνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ Α.Π.Δ. πνπ ζα εθκεηαιιεπζεί ην 

ππνςήθην έξγν επί ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ή ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία ζα αλαπηπρζεί ην έξγν. 

ηελ Αίηεζε ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη φηη ε πξσηνγελήο ελέξγεηα (πξψηε χιε) παξάγεηαη κε 

ρξήζε Αλαλεψζηκεο Πεγήο Δλέξγεηαο θαη φηη επαξθείο πνζφηεηεο ηνπ ελεξγεηαθνχ πφξνπ είλαη 

εμαζθαιηζκέλεο γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε 

έξγσλ βηνκάδαο). 

Δπίζεο, ε Αίηεζε πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη φηη ζην έξγν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε πην ψξηκε, 

ζχγρξνλε θαη απνδνηηθή ελεξγεηαθή ηερλνινγία. Δηδηθά γηα ηα πδξνειεθηξηθά απαηηείηαη επίζεο 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηεο νηθίαο πδξνινγηθήο ιεθάλεο κε ειάρηζην 

Βαζκφ Δλεξγεηαθήο Αμηνπνίεζεο ίζν κε 75%. Αλ ε ηερλνινγία Α.Π.Δ. δελ είλαη απνδεθηή (δελ 

είλαη ηερληθά επαξθήο) ή ε πξσηνγελήο ελέξγεηα δελ είλαη θπξίσο απφ Α.Π.Δ. ή δελ είλαη 

εμαζθαιηζκέλε, ηφηε ζπληζηάηαη ζηνλ αηηνχληα ε ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ε βειηηζηνπνίεζε 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ή πξνζθφκηζε επηπιένλ ζηνηρείσλ θαη ε Αίηεζε εθθξεκεί κέρξη ηελ 
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επαλεμέηαζε ηεο. Αλ ηειηθψο δελ κπνξεί λα ππεξθεξαζηεί ην πξφβιεκα ηφηε ε Αίηεζε ζεσξείηαη 

αλεπαξθήο σο πξνο ην θξηηήξην απηφ θαη ζπλεθηηκψληαο θαη ηα άιια θξηηήξηα δίδεηαη αξλεηηθή 

Γλψκε. 

8. Δμαζθάιηζε επαξθνύο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ηνπ έξγνπ θαη εμαζθάιηζε 

απνξξφθεζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο (γηα εγθαηαζηάζεηο ζπκπαξαγσγήο) θαη δηάζεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Ζ ηθαλνπνηεηηθή ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ έξγνπ θξίλεηαη αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο ηερλνινγίαο Α.Π.Δ. ζχκθσλα κε ηα εμήο ειάρηζηα φξηα: α) γηα ηα αηνιηθά capacity factor > 

20%, β) γηα ηα πδξνειεθηξηθά capacity factor>30%, γ) γηα ηα έξγα ζπκπαξαγσγήο απαηηείηαη 

ζπλνιηθφο βαζκφο απφδνζεο > 65% ή 75% θαη εμαζθάιηζε δηάζεζεο ζεξκφηεηαο, δ) γηα ηα έξγα 

βηνκάδαο απαηηείηαη βαζκφο απφδνζεο> 20%. Αλ ν βαζκφο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ακθηζβεηείηαη ή δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο αιιά κπνξεί κε ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ λα απμεζεί 

θαη λα θαιχςεη ην απαηηνχκελν φξην, ηφηε δεηείηαη ηξνπνπνίεζε θαη αξηζηνπνίεζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε Αίηεζε επαλεμεηάδεηαη. 

9. Γηαζθάιηζε επαξθνύο νηθνλνκηθνηερληθήο απνδνηηθόηεηαο ηνπ έξγνπ. Με ην 

θξηηήξην απηφ, επηδηψθεηαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ. Απηή θξίλεηαη κε ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ εθηηκψκελνπ Δζσηεξηθνχ Βαζκνχ Απφδνζεο (IRR) ηεο επέλδπζεο ζην 

ππνςήθην έξγν, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ επηδνηήζεηο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ IRR 

ιακβάλεη ππφςε κε ηππνπνηεκέλν ηξφπν ην θφζηνο επέλδπζεο (θαηά είδνο ηερλνινγίαο Α.Π.Δ.), 

ην χςνο ηεο ηηκήο αγνξάο ηεο ελέξγεηαο απφ ην χζηεκα, ηελ ελεξγεηαθή παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

έξγνπ θαη είλαη αλεμάξηεηνο ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο. Γηα πεξηπηψζεηο 

έξγσλ πνπ βαζίδνληαη ζε βηνκάδα ή ζπκπαξαγσγή ππνινγίδεηαη κε αλάινγν ηξφπν ην 

εθηηκψκελν κέζν θφζηνο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ή/θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Πξνθεηκέλνπ έλα 

έξγν λα θξηζεί ζεηηθά σο πξνο ην θξηηήξην απηφ, απαηηείηαη ε νηθνλνκηθή ηνπ απφδνζε λα 

ππεξβαίλεη ηα εμήο ειάρηζηα φξηα: α) γηα ηα αηνιηθά απαηηείηαη ΗRR >4%, β) γηα ηα 

πδξνειεθηξηθά IRR>5%, γ) γηα ηα έξγα βηνκάδαο θαη ζπκπαξαγσγή απαηηείηαη ην κέζν θφζηνο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο < 0.053 €/KWh. 

ε θάζε πεξίπησζε εμέηαζεο θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη χπαξμε πξνβιήκαηνο, 

δεηνχληαη απφ ηνλ αηηνχληα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή δεηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο Αίηεζεο. Ζ 

Αίηεζε ζεσξείηαη πιήξεο φηαλ δελ δεηνχληαη πιένλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή ηξνπνπνηήζεηο 

απφ ηνλ αηηνχληα. 
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Καηά ηελ αμηνιφγεζε ιακβάλνληαη ππφςε νη αληηξξήζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ πξνβιεζεί 

θαηά κηαο Αίηεζεο θαη ε Ρ.Α.Δ. θαηά ηελ θξίζε ηεο κπνξεί λα δεηήζεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αηηνχληα. 

Μία Αίηεζε αμηνινγείηαη θαηά ηε Φάζε Β κόλνλ όηαλ ζπγθξνύεηαη κε άιιεο 

Αηηήζεηο ή πθηζηάκελα έξγα. Γειαδή φηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζζνχλ φια ηα 

ππνςήθηα έξγα Α.Π.Δ. γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε: 

• Δπηθάιπςε (κεξηθή ή νιηθή σο πξνο ηε ρξήζε γεο, ή ιεηηνπξγηθή) ησλ γεσγξαθηθψλ 

ηνπο ζέζεσλ. 

• Αληαγσληζκφ ή ζπαληφηεηα σο πξνο ηνλ πξσηνγελή ελεξγεηαθφ πφξν. 

• Πεξηνξηζκφ σο πξνο ην κέγηζην επηηξεπφκελν κέγεζνο ηεο απνξξφθεζεο ηζρχνο ζε 

νξηζκέλε πεξηνρή ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ή άιινπο ηερληθνχο ιφγνπο ηνπ 

πζηήκαηνο. 

• Υσξνηαμηθνχ ραξαθηήξα πεξηνξηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηίζεηαη άλσ φξην σο πξνο 

ηε ζπλνιηθή ηζρχ ησλ Α.Π.Δ. ζε νξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα αιιεινζπγθξνπφκελα έξγα εμεηάδνληαη ζπγθξηηηθά ην έλα 

πξνο ην άιιν κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ θαη ηε βαζκνινγία ηνπο ζηα 

θξηηήξηα απηά ε νπνία ζηαζκίδεηαη κε βάξε ψζηε ε ζχγθξηζε λα βαζίδεηαη ζην ζηαζκηζκέλν 

κέζν φξν ησλ επηδφζεσλ ησλ Αηηήζεσλ ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. ε πεξίπησζε ηζνδπλακίαο 

αηηήζεσλ σο πξνο ην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν βαζκνινγίαο, ή ζε πεξίπησζε νξηαθήο ηζνδπλακίαο, 

αθνινπζείηαη πεξαηηέξσ ιεπηνκεξήο ζπγθξηηηθή εμέηαζε πνηνηηθνχ ραξαθηήξα κε βάζε ηα 

θξηηήξηα ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ε Ρ.Α.Δ. 

δεκνζηνπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο ζχγθξηζεο ησλ αιιεινζπγθξνπφκελσλ αηηήζεσλ θαη θαηαηάζζεη 

ηηο αιιεινζπγθξνπφκελεο αηηήζεηο ζε θζίλνπζα ζεηξά. 

Ζ ζπγθξηηηθή βαζκνιφγεζε πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα εμήο θξηηήξηα: 

• Σερληθφ-νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα έξγνπ. 

• Πνηφηεηα πξφηαζεο θαη ηερλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

• Ωξηκφηεηα έξγνπ. 

• Έξγα πνιιαπινχ ζθνπνχ (π.ρ. αηνιηθά πνπ ζπλδπάδνληαη κε αθαιάησζε εληαγκέλε ζε 

πδξνινγηθφ πξφγξακκα). 

• Δμαζθάιηζε ζέζεο. 

• Πεξηβαιινληηθέο θαη ρσξνηαμηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 
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Μεηά ηε βαζκνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηεο Αίηεζεο ζε θάζε θξηηήξην, ε κέζνδνο ηειηθήο 

θαηάηαμεο ησλ έξγσλ αθνινπζεί ηα εμήο βήκαηα: 

α) Αλ έλα έξγν είλαη πνιιαπινχ ζθνπνχ θαη έρεη ζαθψο ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο ζηα 

ππφινηπα θξηηήξηα θαη δελ ππάξρεη ζεκαληηθφ εκπφδην ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ζέζεο ή ην 

πεξηβάιινλ, ηφηε ε αληίζηνηρε Αίηεζε πξνεγείηαη ησλ άιισλ Αηηήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ 

ππνζπλφινπ ζπγθξνπφκελσλ έξγσλ. 

β) Αλ κεηαμχ έξγσλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ ίδηα ζέζε (επηθαιχςεηο) θάπνην έρεη ζαθψο 

εμαζθαιίζεη ηε ζέζε είηε ζε ηδησηηθή βάζε είηε ζε ακεηάθιεηε θαη ηδησηηθή πξάμε ηεο 

Γηνίθεζεο, ηφηε ην έξγν απηφ πξνεγείηαη ησλ άιισλ κε ηα νπνία επηθαιχπηεηαη γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

γ) Γηα ηα έξγα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπλφινπ ησλ ζπγθξνπφκελσλ έξγσλ πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηηο σο άλσ δχν πεξηπηψζεηο, εθαξκφδεηαη ζηάζκηζε ησλ επηδφζεσλ ηνπο ζηα θξηηήξηα 

(1), (2) θαη (3) κε ζρεηηθά βάξε θαη ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ησλ επηδφζεσλ, δειαδή ε 

ζπλνιηθή ηνπο επίδνζε θαζνξίδεη ηελ θαηάηαμε ησλ έξγσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά. 

δ) Υξεζηκνπνηνχληαη πέληε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα βαξψλ γηα ηε ζηάζκηζε ησλ 

θξηηεξίσλ ψζηε λα αλαιπζεί ε επαηζζεζία ηεο θαηάηαμεο σο πξνο ηα βάξε πνπ ζηαζκίδνπλ ηα 

θξηηήξηα. ε πεξηπηψζεηο ακθηβνιίαο θαηάηαμεο ιφγσ δηαθνξεηηθψλ βαξψλ, εμεηάδεηαη 

ιεπηνκεξέζηεξα θάζε Αίηεζε θαη ελδερφκελα δεηνχληαη ζηνηρεία ψζηε λα επηιπζεί θαηά ην 

δπλαηφλ ε αβεβαηφηεηα ζηελ θαηάηαμε. 

ε) ε πεξηπηψζεηο ηέηνησλ αβεβαηνηήησλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηειηθά ηζνδπλάκσλ έξγσλ 

ιακβάλνληαη επηπιένλ ππφςε ηα θξηηήξηα ηεο εμαζθάιηζεο ηεο ζέζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Αλ θαη κεηά απφ απηφ δελ απνζαθελίδεηαη ε θαηάηαμε, ηειηθά ρξεζηκνπνηείηαη ην θξηηήξην ηεο 

σξηκφηεηαο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ έξγσλ πνπ θαηά ηα άιια θξηηήξηα έρνπλ απφιπηα ή ζρεδφλ 

ίδηεο επηδφζεηο. 

Μεηά ην πέξαο ησλ βεκάησλ (α) έσο (ε) πξνθχπηεη θαηάηαμε ησλ έξγσλ, πάληα ζην 

πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπλφινπ ζπγθξνπφκελσλ έξγσλ. ηε ζπλέρεηα επηιχνληαη ηα 

ελδερφκελα πξνβιήκαηα έξγσλ κε επηθάιπςε ζηελ ίδηα ζέζε αθνινπζψληαο ηα εμήο βήκαηα: 

α) Όηαλ δχν επηθαιππηφκελα έξγα ζαθψο δηαθέξνπλ ζηε ζπλνιηθή θαηάηαμε επηιέγεηαη 

ην έξγν πνπ είλαη ζε αλψηεξε ζεηξά ζηελ θαηάηαμε. 

β) Όηαλ δχν επηθαιππηφκελα έξγα δελ δηαθέξνπλ ζαθψο ζηε ζπλνιηθή θαηάηαμε 

επηρεηξείηαη έλα απφ ηα εμήο: 
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• αλ ε ηνπνινγία ην επηηξέπεη κνηξάδεηαη ε ζέζε ζηα ππνςήθηα έξγα κε πεξηνξηζκφ ηεο 

ηζρχνο ηνπ θαζελφο. 

• αλ ε ηνπνινγία δελ ην επηηξέπεη, ε Ρ.Α.Δ. πξνηείλεη ζηνπο επελδπηέο λα ζπλελλνεζνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απφ θνηλνχ ην έξγν. 

• αλ ηα παξαπάλσ απνηχρνπλ, είηε γηαηί είλαη αδχλαηνλ είηε γηαηί νη επελδπηέο δελ ην 

επηζπκνχλ, ηφηε ε Ρ.Α.Δ. απνθαζίδεη ζρεηηθά ρξεζηκνπνηψληαο έζησ θαη ηε κηθξή δηαθνξά ησλ 

έξγσλ ζηε ζπλνιηθή θαηάηαμε. 

Σέινο, εθφζνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ππνζχλνιν ζπγθξνπφκελσλ έξγσλ πθίζηαηαη 

ζπλνιηθφο πεξηνξηζκφο ηζρχνο, επηιέγνληαη ηα έξγα αθνινπζψληαο ηε ζεηξά θαηάηαμεο, 

δηνξζσκέλεο κεηά ηελ επίιπζε ηπρφλ επηθαιχςεσλ, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή ηζρχο δελ 

ππεξβαίλεη ηνλ πεξηνξηζκφ. 

Μεηά ην πέξαο ηεο Φάζεο Β πξνθχπηνπλ Αηηήζεηο κε θαη' αξρήλ ζεηηθή Γλψκε. Γηα ηα 

έξγα απηά εμεηάδνληαη εθ λένπ αληηξξήζεηο θαη αλάινγα, είηε ε Ρ.Α.Δ. δεηά πξφζζεηα ζηνηρεία ή 

ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ ζεσξεί φηη βάζηκα εγείξνληαη απφ 

ηηο αληηξξήζεηο, είηε ε Ρ.Α.Δ. ζεσξεί αβάζηκεο ηηο αληηξξήζεηο θαη εθθξάδεη ζεηηθή Γλψκε, είηε 

ηηο απνδέρεηαη, νπφηε εθθξάδεη αξλεηηθή Γλψκε 30. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθώλ 

Αμηνινγήζεσλ 
 

Πίλαθαο ΠB.1 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηεο Π.Κ.Α. ησλ έξγσλ Α.Π.Δ ηνπ δείγκαηνο 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

Γέζκεπζε 

Γήο 

(ζηξέκκα) 

Γίθηπν 

1 SHPS82 0.15 0.0002 827 19.5% 1.2 0.1 5 

2 SHPS52 0.98 0.0024 7308 21.7% 4.5 0.1 5 

3 WP152 10.2 0.0014 43848 16.2% 25 65 5 

4 SHPS209 0.163 0.0016 812 12.6% 0.7 0.1 5 

5 WP205 35.1 0.0010 105212 9.2% 85.9 3512 5 

6 WP348 28.9 0.0004 115374 14.6% 144.2 684 5 

7 SHPS188 1 0.0015 4524 10.8% 4.6 0.1 5 

8 WP206 14.4 0.0011 49776 11.8% 35.2 521 5 

9 SHPS179 0.86 0.0015 3886 10.7% 4 0.1 5 

10 SHPS214 5.3 0.0007 21112 8.4% 24.3 0.1 5 

11 SHPS157 1.95 0.0014 8387 9.9% 8.9 0.1 5 

12 WP462 30 0.0004 119712 14.6% 149.7 1764 5 

13 WP207 30.6 0.0010 88160 8.5% 74.9 3158 5 

14 SHPS271 5.4 0.0013 21344 8.3% 24.7 0.1 5 

15 WP380 7.2 0.0012 26877 13.2% 17.6 137 5 

16 SHPS210 3.4 0.0013 13920 9.3% 15.6 0.1 5 

17 WP208 29.7 0.0010 88276 9% 72.7 4315 5 

18 WP252 12.8 0.0011 43140 11.4% 31.2 1526 5 

19 SHPS193 2 0.0013 8120 8.8% 9.2 0.1 5 

20 SHPS224 7 0.0011 24288 6.1% 32 0.1 5 

21 WP197 30 0.0001 138481 17.7% 100.5 620 5 

22 WP455 44 0.0001 117508 7.2% 213.9 1386 5 

23 SHPS228 5.3 0.0013 18792 6.3% 24.4 0.1 5 

24 WP251 15.3 0.0010 46864 9.5% 37.4 1582 5 

25 WP320 26 0.0005 90051 11.8% 129.8 2695 5 

26 WP245 50 0.0001 141752 8.2% 114.3 670 5 

27 WP241 23.2 0.0005 74252 10.3% 115.8 438 5 
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28 WP470 48 0.0003 115188 5.4% 239.6 4313 5 

29 SHPS242 0.6 0.0012 2388 7.7% 2.9 0.1 5 

30 WP242 26.4 0.0004 75574 8.4% 131.8 568 5 

31 SHPS197 0.9 0.0012 3480 7.4% 4.3 0.1 5 

32 SHPS227 1.7 0.0012 6299 6.9% 7.9 0.1 5 

33 WP402 34 0.0003 135488 14.6% 65.7 1595 5 

34 SHPS101 8.5 0.0007 39440 11.3% 79.3 0.1 5 

35 SHPS169 1.7 0.0012 6206 6.9% 7.8 0.1 5 

36 SHPS199 10.4 0.0007 42433 8.9% 89.5 0.1 5 

37 WP232 16 0.0006 61016 13.7% 79.9 424 5 

38 WP321 24 0.0005 83184 11.8% 119.8 3154 5 

39 PV476 0.002 0.0011 3 13.4% 0.01 0.08 5 

40 PV475 0.001 0.0011 1 13.4% 0.002 0.04 5 

41 SHPS35 4.6 0.0007 34336 21.7% 35.2 0.1 5 

42 SHPS168 0.5 0.0012 1659 7.1% 2.1 0.1 5 

43 SHPS105 10.3 0.0005 55680 14.3% 81.8 0.1 5 

44 SHSPS220 0.6 0.0012 2204 7.1% 2.7 0.1 5 

45 SHPS250 0.6 0.0012 2109 7% 2.6 0.1 5 

46 WP135 34.5 0.0002 113657 10.9% 125.5 697 5 

47 WP49 25.8 0.0001 120292 18% 86.4 520 5 

48 SHPS222 1.6 0.0011 5800 6.3% 7.5 0.1 5 

49 WP87 15 0.0002 108182 30% 50.2 1475 5 

50 SHPS174 1.8 0.0011 6284 6% 17.2 0.1 5 

51 WP193 34.2 0.0001 122032 12.4% 90.3 624 5 

52 WP378 39 0.0002 105374 7.4% 189.6 1642 5 

53 SHPS223 2.1 0.0011 7153 5.5% 9.8 0.1 5 

54 SHPS226 2.9 0.0011 9442 5.2% 13.1 0.1 5 

55 WP275 18 0.0005 60900 11.4% 89.8 623 5 

56 SHPS249 2 0.0011 6872 5.4% 9.4 0.1 5 

57 WP40 40.3 0.0002 121220 9.2% 74 758 5 

58 WP370 45 0.0002 132054 8.8% 110.1 431 5 

59 WP250 27.2 0.0005 76110 13.5% 89.3 2078 5 

60 WP38 31.2 0.0003 108756 11.9% 57.3 382 5 

61 SHPS221 0.8 0.0011 2784 5.7% 3.8 0.1 5 

62 WP328 30 0.0002 109724 12.8% 63.8 623 5 

63 WP48 36 0.0001 130268 12.6% 120.6 1912 5 
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64 WP424 34 0.0004 100479 8.9% 127 1868 5 

65 WP442 12.8 0.0001 87116 28.1% 45.7 1534 5 

66 WP193 34.2 0.0001 122032 12.4% 90.3 624 5 

67 WP401 24 0.0001 112636 18.1% 80.4 898 5 

68 WP400 34 0.0002 117508 11.8% 65.7 1440 5 

69 WP435 39.2 0.0001 104678 7.2% 125.6 679 5 

70 SHPS10 4.2 0.0007 23432 15% 29.3 0.1 5 

71 PV78 39 0.0003 60995 6.3% 185.5 1510 5 

72 WP472 24 0.0004 65830 7.6% 119.8 1092 5 

73 WP489 38 0.0001 87081 8.7% 144.4 1121 5 

74 WP259 11.9 0.0004 34336 8.5% 59.4 424 5 

75 WP200 27 0.0001 108182 14.7% 90.4 643 5 

76 WP459 34 0.0002 114260 11.2% 65.7 1241 5 

77 WP254 44 0.0001 139200 10.1% 62.3 1078 5 

78 SHPS225 1 0.0011 3173 4.8% 4.5 0.1 5 

79 WP442 12.8 0.0001 87116 28.1% 45.7 266 5 

80 WP357 42 0.0001 6520 12% 150.1 6520 5 

81 SHPS208 0.5 0.0011 1520 4.9% 2.2 0.1 5 

82 WP369 23 0.0004 64392 8% 114.8 1342 5 

83 SHPS66 1.6 0.0010 5116 4.2% 7.5 0.1 5 

84 WP265 40 0.0001 132182 10.9% 56.7 914 5 

85 WP371 36 0.0001 86907 5.5% 175 1116 5 

86 WP249 48 0.0001 127298 7% 171.6 4115 5 

87 WP421 26 0.0002 79460 9.5% 146.5 1081 5 

88 WP361 38 0.0001 105119 7.8% 126 825 5 

89 WP227 40 0.0001 105711 7% 133.8 823 5 

90 WP337 44.2 0.0001 122879 7.8% 158 3444 5 

91 WP496 36 0.0002 73132 2.7% 179.7 1117 5 

92 WP185 19.8 0.0001 95648 18.8% 66.3 505 5 

93 WP99 20.4 0.0003 88148 16.3% 39.4 1027 5 

94 SHPS44 5.6 0.0006 27492 12.3% 39.1 0.1 5 

95 WP230 9.2 0.0001 53012 10.8% 32.9 244 5 

96 WP50 19.2 0.0001 92800 18.8% 64.3 348 5 

97 SHPS269 9.4 0.0006 31972 5.6% 80.9 0.1 5 

98 WP411 33 0.0001 92336 8% 120.1 767 5 

99 SHPS135 4 0.0007 17168 9.9% 34.3 0.1 5 
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100 WP464 39 0.0001 101732 6.8% 141.9 1878 5 

101 WP425 32 0.0003 78996 5.9% 119.5 2181 5 

102 WP354 39 0.0001 92800 5.5% 120.6 2044 5 

103 WP427 24 0.0003 68800 8.4% 119.8 1421 5 

104 WP91 29.7 0.0001 95886 10.5% 78.4 448 5 

105 WP98 17.1 0.0003 78300 17.6% 33 873 5 

106 SHPS207 3 0.0007 14152 11.6% 28 0.1 5 

107 SHPS270 9.4 0.0005 30297 4.9% 80.9 0.1 5 

108 WP186 19.8 0.0001 89088 17.2% 66.3 437 5 

109 WP253 43.7 0.0001 120640 7.7% 109.1 1655 5 

110 WP406 46 0.0001 117160 6.4% 174.8 4652 5 

111 WP194 27 0.0001 97243 12.5% 90.4 789 5 

112 WP407 46 0.0001 106509 4.7% 174.8 2669 5 

113 WP347 38 0.0001 100572 7% 86.9 727 5 

114 WP460 32 0.0002 105177 10.8% 61.8 1999 5 

115 PV84 0.6 0.0009 897 9.5% 2.9 13 5 

116 WP405 46 0.0001 106059 4.7% 174.8 2933 5 

117 WP423 26 0.0004 75064 8.5% 97.1 1868 5 

118 WP403 30 0.0002 98600 10.8% 58 1343 5 

119 WP88 26 0.0003 92568 12.3% 47.7 1190 5 

120 SHPS30 5 0.0006 18792 7.6% 42.6 0.1 5 

121 WP417 36 0.0001 80574 4.3% 136.8 417 5 

122 WP457 46 0.0001 113634 5.9% 127.4 2907 5 

123 WP409 39 0.0001 93496 5.4% 120.6 601 5 

124 WP105 66 0.0001 132936 2.6% 150.9 5327 5 

125 PV488 0.003 0.0008 3.4 13.4% 0.008 0.1 5 

126 PV474 0.0007 0.0008 0.8 13.4% 0.002 0.1 5 

127 WP244 30 0.0004 74304 11.1% 98.5 4989 5 

128 WP368 23 0.0003 45590 3.6% 114.8 506 5 

129 WP408 46 0.0001 102938 4.2% 174.7 2871 5 

130 WP224 16.2 0.0004 43373 7.2% 80.8 414 5 

131 SHPS287 0.56 0.0014 2437 10.4% 2.6 0.1 4 

132 WP334 48 0.0001 119840 6.1% 171.6 5335 5 

133 WP282 30.6 0.0001 96491 10.1% 94.5 894 5 
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Πίλαθαο ΠB.2 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Π.Κ.Α. ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ηνπ δείγκαηνο 

 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

CF 

Γέζκεπζε 

Γήο 

(ζηξέκκα) 

Γίθηπν 

1 WP87 15 0.0002 108182 30% 50.2 71 % 1475 5 

2 WP442 12.8 0.0001 87116 28.1% 45.7 67 % 1534 5 

3 WP230 9.2 0.0001 53012 40.4% 32.9 56.7% 573 5 

4 WP348 28.9 0.0004 115374 14.6% 144.2 39.3% 684 5 

5 WP197 30 0.0001 138481 17.7% 100.5 45.4% 620 5 

6 WP152 10.2 0.0014 43848 16.2% 25 42.3% 65 5 

7 WP462 39.1 0.0004 119712 14.6% 149.7 39.3% 1764 5 

8 WP49 25.8 0.0001 120292 18% 86.4 45.9% 520 5 

9 WP401 24 0.0001 112636 18.1% 80.4 46.2% 898 5 

10 WP198 6.3 0.0002 38976 25.2% 16.6 60.9% 112 5 

11 WP402 34 0.0003 135488 14.6% 65.7 39.2% 1595 5 

12 WP185 19.8 0.0001 95468 18.8% 66.3 47.4% 505 5 

13 WP50 19.2 0.0001 92800 18.8% 64.3 47.6% 348 5 

14 WP205 35.1 0.0010 105212 9.2% 85.9 29.5% 3512 5 

15 WP455 44 0.0001 117508 7.2% 213.9 26.3% 1386 5 

16 WP473 8 0.0003 44312 22.2% 29.1 54.5% 593 5 

17 WP228 6.9 0.0001 39788 23.3% 24.7 56.7% 104 5 

18 WP48 36 0.0001 130268 12.6% 120.6 35.6% 1912 5 

19 WP98 17.1 0.0003 78300 17.6% 33 45.1% 873 5 

20 WP200 27 0.0001 108182 14.7% 90.4 39.4% 643 5 

21 WP320 26 0.0005 90051 11.8% 129.8 34.1% 2695 5 

22 WP193 34.2 0.0001 122032 12.4% 90.3 35.1% 624 5 

23 WP186 19.8 0.0001 89088 17.2% 66.3 44.3% 437 5 

24 WP357 42 0.0001 146879 12% 150.1 34.4% 6520 5 

25 WP206 14.4 0.0011 49776 11.8% 35.2 34 % 521 5 

26 WP135 34.5 0.0002 113567 10.9% 125.5 32.4% 697 5 

27 WP99 20.4 0.0003 88148 16.3% 39.4 42.5% 1027 5 

28 WP380 7.2 0.0012 26877 13.2% 17.6 36.7% 137 5 

29 WP245 50 0.0001 141752 8.2% 114.3 27.9% 670 5 

30 WP232 16 0.0006 61016 13.7% 79.9 37.5% 424 5 



 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθψλ Αμηνινγήζεσλ 
 

    143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 WP396 16 0.0001 75342 18.2% 53.6 46.3% 492 5 

32 WP208 29.7 0.0010 88276 9% 72.7 29.2% 4315 5 

33 WP228 6.9 0.0001 39788 23.3% 24.7 56.7% 104 5 

34 WP141 15.3 0.0001 72059 18.2% 51.2 46.3% 331 5 

35 WP207 30.6 0.0010 88160 8.5% 74.9 28.4% 3158 5 

36 WP321 24 0.0005 83184 11.8% 119.8 34.1% 3154 5 

37 WP328 30 0.0002 109724 12.8% 63.8 36% 623 5 

38 WP241 23.2 0.0005 74252 10.3% 115.8 31.5% 438 5 

39 WP250 27.2 0.0005 76110 13.5% 89.3 37.1% 2078 5 

40 WP134 16.2 0.0001 74240 17.7% 54.1 45.2% 537 5 

41 WP470 48 0.0003 115188 5.4% 239.6 23.6% 4313 5 

42 WP469 16 0.0002 70760 16.8% 58.2 43.5% 1162 5 

43 WP378 39 0.0002 105374 7.4% 189.6 26.6% 1642 5 

44 WP400 34 0.0002 117508 11.8% 65.7 34% 1440 5 

45 WP252 12.8 0.0011 43140 11.4% 31.2 33.9% 1526 5 

46 WP357 42 0.0001 146879 12% 150.1 34.4% 6520 5 

47 WP172 1.2 0.0002 5044 26.6% 2 55.8% 307 5 

48 WP38 31.2 0.0003 108756 11.9% 57.3 34.2% 382 5 

49 WP143 9.4 0.0001 47560 20% 31.3 50% 165 5 

50 WP455 44 0.0001 117508 7.2% 213.5 26.3% 1386 5 

51 WP63 13.5 0.0001 63452 18.2% 45.2 46.2% 278 5 

 

52 
WP122 24.7 0.0001 98264 14.6% 82.5 39.3% 2067 5 

53 WP226 12.6 0.0001 59856 18.4% 42.2 46.8% 231 5 
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Πίλαθαο ΠB.3 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο  Π.Κ.Α. ησλ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ηνπ δείγκαηνο 

 

 

 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

CF 

Γέζκεπζε 

Γήο 

(ζηξέκκα) 

Γίθηπν 

1 SHPS52 0.58 0.0002 7308 21.7% 4.5 73.4% 0.1 5 

2 SHPS72 0.76 0.0002 6798 26.9% 5.1 88 % 0.1 5 

3 SHPS82 0.15 0.0002 827 19.5% 1.2 54.2% 0.1 5 

4 SHPS35 4.6 0.0007 34336 21.7% 35.2 73.5% 0.1 5 

5 SHPS91 0.995 0.0004 8433 25.3% 4.4 83.4% 0.1 5 

6 SHPS70 0.65 0.0002 5800 26.8% 4.3 87.8% 0.1 5 

7 SHPS67 0.63 0.0000 5684 27.1% 2.9 88.8% 0.1 5 

8 SHPS79 0.1 0.0005 776 22.8% 0.4 76.4% 0.1 5 

9 SHPS21 0.33 0.0004 2655 23.8% 1.8 79.2% 0.1 5 

10 SHPS209 0.163 0.0016 812 12.6% 0.7 49% 0.1 5 

11 SHPS89 1.95 0.0004 14314 21.3% 8.6 72.2% 0.1 5 

12 SHPS103 1.6 0.0004 11600 21% 7 71.3% 0.1 5 

13 SHPS87 0.995 0.0005 6972 20.1% 4 69% 0.1 5 

14 SHPS11 0.56 0.0003 3978 22.8% 3 69.9% 0.1 5 

15 SHPS105 10.3 0.0005 55680 14.3% 81.8 53.2% 0.1 5 

16 SHPS90 0.95 0.0002 6972 21.3% 2.5 72.2% 0.1 5 

17 SHPS188 1 0.0015 4524 10.8% 4.6 44.5% 0.1 5 

18 SHPS88 0.85 0.0002 6241 21.3% 2.3 72.3% 0.1 5 

19 SHPS92 0.995 0.0004 6925 20% 4.4 68.5% 0.1 5 

20 SHPS254 0.22 0.0003 1530 20% 1.2 68.4% 0.1 5 

21 SHPS179 0.86 0.0015 3886 10.7% 4 44.2% 0.1 5 

22 SHPS10 4.2 0.0007 23432 14.9% 29.3 54.9% 0.1 5 

23 SHPS157 1.95 0.0014 8387 9.9% 8.9 42.3% 0.1 5 

24 SHPS255 0.976 0.0003 6517 19% 4.3 65.7% 0.1 5 

25 SHPS71 0.59 0.0001 4176 20.4% 3.9 69.7% 0.1 5 

26 SHPS275 2.454 0.0003 16198 18.7% 7.4 65% 0.1 5 

27 SHPS93 3.5 0.0002 23200 18.8% 9.3 65.2% 0.1 5 

28 SHPS110 0.6 0.0004 3712 17.2% 2.4 60.9% 0.1 5 

29 SHPS214 5.3 0.0007 21112 8.4% 24.3 39.1% 0.1 5 

30 SHPS101 8.5 0.0007 39440 11.3% 79.3 45.6% 0.1 5 
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Πίλαθαο ΠB.4 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Π.Κ.Α  ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ηνπ δείγκαηνο 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

CF 

Γέζκεπζε 

Γήο 

(ζηξέκκα) 

Γίθηπν 

1 PV78 39 0.0003 60995 6.3% 185.5 15.4% 1510 5 

2 PV30 9 0.0006 17655 14.9% 22.7 19.3% 1493 5 

3 PV476 0.002 0.0011 3 13.4% 0.01 16 % 0.08 5 

4 PV475 0.001 0.0011 1 13.4% 0.002 16 % 0.04 5 

5 PV210 2.23 0.0014 4028 10.1% 13.4 17.8% 66 4 

6 PV227 0.89 0.0014 1619 10.2% 5.4 17.9% 25 4 

7 PV101 5 0.0005 8890 12.9% 36.8 17.5% 311 5 

8 PV17 2.7 0.0012 4552 11.8% 17.6 16.6% 238 4 

9 PV391 5.5 0.0004 9025 8.4% 213 16.1% 154 4 

10 PV16 2.7 0.0012 4552 11.8% 17.6 16.6% 276 4 

11 PV419 0.3 0.0012 512 12.1% 2 16.8% 13 4 

12 PV294 1.37 0.0002 2903 16.6% 5.5 20.9% 44 4 

13 PV250 0.76 0.0008 1456 11.4% 4 19 % 23 4 

14 PV488 0.003 0.0008 3 13.4% 0.01 16 % 0.12 5 

15 PV474 0.001 0.0008 1 13.4% 0.002 16 % 0.04 5 

16 PV3 0.13 0.0001 164 16.5% 0.3 18.5% 0.52 5 

17 PV204 4.52 0.0010 7759 9.2% 22.1 16.9% 180 4 

18 PV232 6 0.0003 12141 12.3% 26 19.9% 338 4 

19 PV7 0.06 0.0003 75 15.7% 0.1 17.8% 0.24 5 

20 PV223 1.5 0.0013 2781 10.7% 9.8 18.3% 47 3 

21 PV250 0.756 0.0008 

 

1456 

 

11.4% 4 18.9% 22.8 4 

22 PV52 0.99 0.0004 1763 12.9% 6.3 17.5% 67 5 

23 PV248 0.43 0.0008 820 11.1% 2.3 18.7% 14 4 

24 PV79 11 0.0003 17206 10.4% 52.3 15.4% 654 5 

25 PV90 0.3 0.0005 522 12.5% 2.2 17.1% 140 5 

26 PV133 1.6 0.0002 3227 15.6% 4 19.9% 60 4 

27 PV391 5.5 0.0004 9025 8.4% 213 16.1% 154 4 

28 PV337 1.95 0.0002 3896 15.4% 4.8 19.7% 142 4 

29 PV333 1.95 0.0002 3896 15.4% 4.8 19.7% 341 4 

30 PV300 0.4 0.0008 738 10.7% 2.1 18.3% 10 4 
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31 PV8 0.4 0.0004 699 12.6% 2.5 17.2% 16 5 

32 PV229 4.11 0.0006 7723 10.9% 11.4 18.5% 133 4 

33 PV70 0.3 0.0003 536 13% 0.6 17.6% 12 5 

34 PV69 0.3 0.0003 536 13% 0.6 17.6% 16.3 5 

35 PV478 0.001 0.0005 1 13.4% 0.003 16 % 0.04 5 

36 PV84 0.6 0.0009 897 9.5% 2.9 14.7% 13 5 

37 PV479 0.001 0.0005 1 13.4% 0.003 16 % 0.04 5 

38 PV271 2.95 0.0002 6184 16.3% 13.8 20.6% 119 3 

39 PV292 1.98 0.0005 3849 11.5% 6.1 19.1% 75 4 

40 PV430 1.3 0.0008 2332 10% 7 17.7% 48 4 

41 PV246 1.98 0.0005 3849 11.5% 6.1 19.1% 75 4 

42 PV299 1.98 0.0005 3849 11.5% 6.1 19.1% 75 4 

43 PV245 1.98 0.0005 3849 11.5% 6.1 19.1% 75 4 

44 PV6 0.13 0.0001 162 14.9% 0.3 17.1% 1 5 

45 PV10 0.3 0.0003 344 14% 0.5 14% 1 5 

46 PV64 4.3 0.0007 6148 8.7% 28.2 14% 130 5 

47 PV460 0.51 0.0008 856 11.7% 3.3 16.5% 10 4 

48 PV274 2.95 0.0003 6054 10% 14.7 20.2% 188 4 

49 PV278 1.77 0.0003 3632 10% 8.8 20.2% 226 4 

50 PV254 1.77 0.0008 3205 7.7% 10.2 17.8% 394 4 
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Πίλαθαο ΠB.5 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Π.Κ.Α. ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο  

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

Γέζκεπζε 

Γήο 

(ζηξέκκα) 

Γίθηπν 

1 WP193 34.2 0.0001 122032 12.4% 90.3 624 5 

2 WP38 31.2 0.0003 108576 11.9% 57.3 382 5 

3 WP421 26 0.0002 79460 9.5% 146.5 1081 5 

4 WP40 40.3 0.0002 121220 9.2% 74 758 5 

5 WP198 6.3 0.0002 38976 25.2% 16.6 112 5 

6 SHPS282 15 0.0003 67709 10.7% 158 0.1 4 

7 PV101 5 0.0005 8890 12.9% 36.8 310 5 

8 WP88 26 0.0003 92568 12.3% 47.7 1190 5 
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Πίλαθαο ΠΒ.6 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Π.Κ.Α. ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

Γέζκεπζε 

Γήο 

(ζηξέκκα) 

Γίθηπν 

1 WP455 44 0.0001 117508 7.2% 213.9 1386 5 

2 WP378 39 0.0002 105374 7.4% 189.6 1642 5 

3 SHPS82 0.15 0.0002 827 19.5% 1.2 0.1 5 

4 WP371 14 0.0001 86907 5.5% 175 1116 5 

5 WP476 36 0.0001 105560 8.8% 58 1450 5 

6 WP326 49.5 0.0001 109098 4% 95.6 3466 5 

7 PV391 5.5 0.0004 9025 8.4% 213 154 4 

8 SHPS273 10.2 0.0002 44428 10% 93.1 0.1 5 

9 WP434 16 0.0002 46412 8.6% 77.8 292 5 

10 SHPS100 10.8 0.0001 34800 4.9% 83.9 0.1 5 

11 WP372 14 0.0002 40913 8.7% 68.1 334 5 

12 WP139 17 0.0001 62524 13% 27.4 1287 5 

13 PV52 0.9 0.0004 1763 12.9% 6.3 67.5 5 

14 PV8 0.4 0.0004 699 12.6% 2.5 0.1 5 

15 SHPS21 0.3 0.0004 2655 23.8% 1.8 0.1 5 
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Πίλαθαο ΠΒ.7. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Π.Κ.Α. ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο  

Γπηηθήο  Μαθεδνλίαο 

 

 

Πίλαθαο ΠΒ.8 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Π.Κ.Α. ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

Γέζκεπζε Γήο 

(ζηξέκκα) 
Γίθηπν 

1 WP462 30 0.0004 119712 14.6% 149.7 1764 5 

2 WP348 28.9 0.0004 115374 14.6% 144.2 684 5 

3 WP470 48 0.0003 115188 5.4% 239.6 4313 5 

4 WP489 38 0.0007 87081 8.7% 144.4 495 5 

5 SHPS199 10.4 0.0007 42433 8.9% 89.5 0.1 5 

6 WP406 46 0.0008 117160 6.4% 174.8 4652 5 

7 WP427 24 0.0003 68800 8.4% 119.8 1421 5 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

Γέζκεπζε 

Γήο 

(ζηξέκκα) 

Γίθηπν 

1 SHPS35 4.6 0.0007 34336 21.8% 35.2 0.1 5 

2 SHPS10 4.2 0.0007 23432 15% 29.3 0.1 5 

3 SHPS105 10.3 0.0005 55680 14.3% 81.8 0.1 5 

4 SHPS44 5.6 0.0006 27492 12.4% 39.1 0.1 5 

5 PV84 0.6 0.0009 897 9.52% 2.9 13 5 

6 SHPS171 0.25 0.0005 1334 14.1% 1.9 0.1 5 

7 SHPS74 3.9 0.0005 19720 12.9% 29.8 0.1 5 
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Πίλαθαο ΠΒ.9 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Π.Κ.Α. ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

Γέζκεπζε 

Γήο 

(ζηξέκκα) 

Γίθηπν 

1 SHPS91 0.995 0.0004 8433 25.2% 4.4 0.1 5 

2 WP328 30 0.0002 109724 12.8% 63.8 623 5 

3 SHPS87 0.995 0.0005 6972 20.1% 4 0.1 5 

4 SHPS89 1.950 0.0004 14314 21.3% 8.6 0.1 5 

5 SHPS103 1.6 0.0004 11600 21% 7 0.1 5 

6 SHPS92 0.995 0.0004 6925 19.9% 4.4 0.1 5 

7 SHPS110 0.6 0.0004 3712 17.2% 2.4 0.1 5 

8 SHPS255 0.976 0.0003 6517 18.9% 4.3 0.1 5 

9 SHPS230 0.990 0.0004 5916 16.4% 3.9 0.1 5 

10 WP477 30 0.0002 77140 6.5% 63.8 754 5 

11 SHPS112 0.6 0.0004 3480 15.8% 2.4 0.1 5 

12 SHPS120 4 0.0003 18676 11.4% 15.9 0.1 5 

13 SHPS102 6.5 0.0003 26680 9% 25.8 0.1 5 



 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθψλ Αμηνινγήζεσλ 
 

    151 

 

Πίλαθαο ΠΒ.10 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Π.Κ.Α. ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

Γέζκεπζε 

Γήο 

(ζηξέκκα) 

Γίθηπν 

1 WP197 30 0.0001 138481 17.7% 100.5 620 5 

2 WP87 15 0.0002 108182 30% 50.2 1475 5 

3 WP49 25.8 0.0001 120292 18% 86.4 520 5 

4 WP357 42 0.0001 146879 12% 150.1 6520 5 

5 WP48 36 0.0001 130268 12.6% 120.6 1912 5 

6 SHPS52 0.98 0.0024 7308 21.7% 4.5 0.1 5 

7 WP401 24 0.0001 112636 18.1% 80.4 898 5 

8 WP249 48 0.0001 127298 7% 171.6 4115 5 

9 WP442 12.8 0.0001 87116 28.1% 45.7 1534 5 

10 WP320 26 0.0005 90051 11.8% 129.8 2695 5 

11 WP200 27 0.0001 108182 14.7% 90.4 643 5 

12 WP230 9.2 0.0001 53012 40.4% 32.9 244 5 

13 WP205 35.1 0.0010 105212 9.2% 85.9 3512 5 

14 WP242 26.4 0.0004 75574 8.4% 131.8 568 5 

15 WP337 44.2 0.0001 122879 7.8% 158 3444 5 

16 WP435 39.2 0.0001 104678 7.2% 125.6 679 5 

17 WP227 40 0.0001 105711 7% 133.8 823 5 

18 WP241 23.2 0.0005 74252 10.3% 115.8 438 5 

19 WP401 24 0.0001 112636 18.1% 80.4 898 5 

20 WP334 48 0.0001 119840 6% 171.6 5335 5 

21 WP321 24 0.0005 83184 11.8% 119.8 3154 5 

22 WP254 44 0.0001 139200 10.1% 62.3 1078 5 

23 WP185 19.8 0.0001 95648 18.8% 66.3 505 5 

24 WP253 43.7 0.0001 120640 7.7% 109.1 1655 5 

25 WP152 10.2 0.0014 43848 16.2% 25 65 5 

26 WP50 19.2 0.0001 92800 18.8% 64.3 348 5 

27 WP413 39 0.0001 125280 10.4% 130.6 6894 5 

28 WP265 40 0.0001 132182 10.9% 56.7 914 5 

29 WP194 27 0.0001 97243 12.5% 90.4 789 5 

30 
 

WP207 

 
30.6 0.0001 88160 8.5% 74.9 3158 5 
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Πίλαθαο ΠΒ.11 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Π.Κ.Α. ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

Γέζκεπζε 

Γήο 

(ζηξέκκα) 

Γίθηπν 

1 SHPS67 0.63 0.000007 5684 27.1% 2.9 0.1 5 

2 WP370 45 0.000002 132054 8.8% 110.1 431 5 

3 WP148 22.95 0.000003 93032 14.9% 56.2 1288 5 

4 WP149 9.35 0.000003 38976 15.5% 22.9 375 5 

5 PV235 4.9 0.000007 9877 12.3% 15.7 152 4 
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Πίλαθαο ΠΒ.12 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ Π.Κ.Α. ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

Γέζκεπζε Γήο 

(ζηξέκκα) 
Γίθηπν 

1 WP402 34 0.0003 135488 14.6% 65.7 1595 5 

2 SHPS79 0.1 0.0005 776 22.8% 0.4 0.1 5 

3 WP135 34.5 0.0002 113657 10.9% 125.5 697 5 

4 WP245 50 0.0001 141752 8.2% 114.3 670 5 

5 WP98 17.1 0.0003 78300 17.6% 33.0 873 5 

6 WP99 20.4 0.0003 88148 16.3% 39.4 1027 5 

7 WP473 8 0.0003 44312 22.3% 29.1 593 5 

8 PV78 39 0.0003 60995 6.3% 185.5 1510 5 

9 PV30 9 0.0006 17655 14.9% 22.8 1493 5 

10 WP400 34 0.0002 117508 11.8% 65.7 1440 5 

11 WP459 34 0.0002 114260 11.2% 65.7 1241 5 

12 WP469 16 0.0002 70760 16.8% 58.2 1162 5 

13 WP460 32 0.0002 105177 10.8% 61.8 1999 5 

14 WP403 30 0.0002 98600 10.8% 58.0 1343 5 

15 WP411 33 0.0001 92336 8% 120.1 767 5 

16 WP464 39 0.0001 101732 6.8% 141.9 1878 5 

17 WP347 38 0.0001 100572 7% 86.9 727 5 

18 WP105 66 0.0001 132936 2.6% 150.9 5327 5 

19 WP280 38 0.0001 98310 6.6% 86.9 1689 5 
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Πίλαθαο ΠΒ.13 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Π.Κ.Α. ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδαο 

 

 

 

Πίλαθαο ΠΒ.14 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Π.Κ.Α. ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

 

 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

Γέζκεπζε 

Γήο 

(ζηξέκκα) 

Γίθηπν 

1 WP259 37.4 0.0001 112520 9.2% 124 1031 5 

2 WP361 38 0.0001 105119 7.8% 126 825 5 

3 WP436 25.6 0.0001 85805 11.2% 84.9 680 5 

4 WP457 46 0.0001 111634 5.9% 127.4 2907 5 

5 WP214 24 0.0001 82012 11.5% 79.6 1415 5 

6 WP282 30.6 0.0001 96941 10.1% 94.6 895 5 

7 WP458 44 0.0001 104400 5.2% 128.9 2961 5 

8 WP354 39 0.0001 92800 5.5% 120.6 785 5 

9 WP409 39 0.0001 93496 5.4% 120.6 601 5 

10 SHPS69 0.82 0.0002 4640 15.2% 5.1 0.1 5 

11 PV232 6 0.0003 12141 12.3% 26 338 4 

12 PV28 0.5 0.0003 777 10.3% 1.8 49 5 

13 PV96 4.9 0.0003 7116 9% 17.7 212 5 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

Γέζκεπζε 

Γήο 

(ζηξέκκα) 

Γίθηπν 

1 WP26 10 0.0003 27200 17.1% 17.4 587 5 

2 WP11 10.2 0.0002 24000 14.1% 17.7 97 5 

3 WP9 9.9 0.0002 24000 14.7% 17.2 980 5 

4 WP25 10 0.0002 24000 14.5% 17.4 1591 5 

5 WP69 4.5 0.0003 13552 19.6% 7.8 282 5 

5 WP239 14.45 0.0001 29280 11.2% 23.7 705 5 



 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιπθξηηεξηαθψλ Αμηνινγήζεσλ 
 

    155 

 

Πίλαθαο ΠΒ.15 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο  Π.Κ.Α. ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Βνξείνπ 

Αηγαίνπ 

 

Πίλαθαο ΠΒ.16 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Π.Κ.Α. ησλ έξγσλ Α.Π.Δ .ηεο πεξηθέξεηαο Ννηίνπ 

Αηγαίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ.) 

Γέζκεπζε 

Γήο 

(ζηξέκκα) 

Γίθηπν 

1 WP158 4.2 0.0002 11558 15,9% 11.9 11558 5 

2 WP157 4.8 0.0002 12169 14.1% 13.6 12169 5 

3 WP102 0.75 0.0005 1841 26.9% 1.5 1841 5 

4 WP18 1 0.0007 3139 18.8% 2 3139 5 

5 WP103 1.2 0.0006 3612 17.8% 2.4 3612 5 

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

Γέζκεπζε 

Γήο 

(ζηξέκκα) 

Γίθηπν 

1 WP151 17.85 0.0001 52976 17.5% 63.2 1468 5 

2 WP165 15 0.0002 52030 18.1% 25.6 708 5 

3 WP70 15.3 0.0001 49321 16.4% 26.1 568 5 

4 WP171 11.5 0.0002 39457 17.8% 19.6 161 5 

5 WP144 15.3 0.0002 51170 17.3% 26.1 2208 5 

6 WP176 7.56 0.0002 26144 21.2% 12.9 541 5 

7 WP172 1.2 0.0002 5044 26.6% 2 307 5 
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Πίλαθαο ΠΒ.17 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Π.Κ.Α. ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 

Νήζσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Α/A 
Έξγν 

(acr) 

Ηζρχο 

(mw) 

Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

(TR/MW*ΑΔΠ) 

Δμνηθνλφκεζε 

ξχπσλ CO2 

(ηφλνη) 

IRR % 

 

Απαζρφιεζε 

(man-years/mw*ΓΑ) 

Γέζκεπζε 

Γήο 

(ζηξέκκα) 

Γίθηπν 

1 WP250 27.2 0.0005 76110 13.5% 89.3 2078 5 

2 WP244 30 0.0004 74304 11.1% 98.5 4989 5 

3 WP258 15.3 0.0002 47506 15.6% 55.2 564 5 

4 WP260 10 0.0004 26660 12.5% 32.8 307 5 

5 WP67 13.6 0.0004 31820 10.1% 44.7 518 5 



 




