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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τελευταία έτη, η ιδέα δημιουργίας μικρών ενεργειακών αποδόσιμων πηγών 

ενέργειας άρχισε να κερδίζει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον. Οι αλλαγές στον 

σύγχρονο κόσμο του 21ου αιώνα με τις ραγδαίες εξελίξεις στην οικονομία, την όλο 

και αυξανόμενη εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια αλλά και την επικίνδυνη αλλαγή 

του κλίματος άρχισαν να καθιστούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο, αντικείμενο μελέτης και υιοθέτησης από κάθε κράτος – μέλος της Ένωσης. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί οδηγό σε ένα από τα πιο επιτυχημένα πρότυπα που 

έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υιοθέτηση των Ανανεώσιμων 

Μορφών Ενέργειας. Η επιτυχία αυτή βασίζεται σε έναν ικανοποιητικό αριθμό 

Οδηγιών και Συνθηκών που συνδυάζουν ποικιλοτρόπως διάρκεια, τεχνολογία και 

οικονομικά οφέλη, εστιάζοντας στα είδη των Ανανεώσιμων Μορφών και στα 

ερείσματα που έχουν δοθεί από την Ένωση καταλήγοντας έτσι, σε πολύ 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την συνεισφορά τους στην οικονομία. Ακόμη, μέσω 

της ανάπτυξης των μειονεκτημάτων ο αναγνώστης διερωτάται το τι μέλει γενέσθαι με 

αυτή τη παγκόσμια πρόκληση. 

Η έρευνα καταδεικνύει πως παρά τις προσπάθειες που έχουν αρχίσει να γίνονται από 

μεμονωμένα κράτη – μέλη, δυστυχώς ο αριθμός παραμένει μικρός και οι αδυναμίες 

ακόμη περισσότερες παρ’ όλο που σε αρκετές περιπτώσεις- όπως για παράδειγμα στη 

Γερμανία και στη Δανία- η υιοθέτηση των ΑΠΕ έχει κριθεί αποτελεσματική.  

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να κάνει μία έρευνα γύρω από τα είδη των 

ΑΠΕ , να αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, να ανακαλύψει το 

πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση της Ελλάδας αντιμετωπίζει τις ΑΠΕ, να 

εξετάσει τις οικονομικές συγκυρίες και τους σκοπέλους στην ανάπτυξη τους και 

τέλος να καταλήξει στο λόγο δημιουργίας νέων προτάσεων ή και εφαρμογής των 

υπαρχουσών για μια περιβαλλοντικά φιλικότερη, αισθητικά καλύτερη και οικονομικά 

ασφαλέστερη Ευρώπη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι ένα κρίσιμο και αποφασιστικό βήμα προς την 

ανάπτυξη, που ενδυναμώνουν κάθε οικονομία που ζητάει χαμηλό άνθρακα. Οι 

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας είναι ένα κλειδί που συστήνεται από την ευρωπαϊκή 

ενεργειακή στρατηγική και συνδέεται με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού  

ενισχύοντας επιλογές που αφορούν στη μέγιστη αξιοποίηση εγχώριων πηγών 

ενέργειας αλλά και εν δυνάμει ενεργειακών πόρων. 

Στόχος της ανανεώσιμης ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής είναι να αναπτύξει μια 

ποικίλη κατηγορία από αυτόχθονες ενεργειακές πηγές γι αυτό  και στο πλαίσιο αυτό, 

η ΕΕ έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους και έχει ανακοινώσει πολιτικές στην 

κατεύθυνση αύξησης της ασφάλειας εφοδιασμού και μείωσης των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου. Ο ενεργειακός σχεδιασμός για τη χώρα μας γίνεται σε πλήρη 

εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές απαιτήσεις. 

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχει σκοπό τις ΑΠΕ και στοχεύει στην 

απεξάρτηση από πολιτικά ασταθείς παράγοντες εκτός Ε.Ε. δίνοντας έτσι υπόβαθρο 

σε ένα δυνατό και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για την ομαλή ανάπτυξη των ΑΠΕ σε 

Ευρώπη και Ελλάδα. Με την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών  και την 

υιοθέτηση όλων των Ευρωπαϊκών Ενεργειακών Σχεδίων τα θεμέλια για μια 

αποφασιστική ευρωπαϊκή δράση έχουν ήδη μπει με σκοπό  η δρομολόγηση και η 

επιτυχής υλοποίησή τους να επηρεάσουν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας 

αλλά και το πλαίσιο διαμόρφωσης τόσο τις γεωπολιτικές συνεργασίες όσο και τις 

επενδυτικές δραστηριότητες. 


