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ΓΖΛΧΖ 

«Ζ εξγαζία απηή είλαη πξνηφηππε θαη εθπνλήζεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ». 

«Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ κε πξσηφηππνπ πιηθνχ ΜΓΔ 

αλήθνπλ ζην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη ην επηβιέπσλ κέινο ΓΔΠ εηο νιφθιεξν, δειαδή 

εθάηεξνο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηψλ ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ άιινπ. Καη‘εμαίξεζε, 

επηηξέπεηαη ε δεκνζίεπζε ηνπ πξσηφηππνπ κέξνπο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζε 

επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ ή πξαθηηθά ζπλεδξίνπ απφ ηνλ έλαλ εθ ησλ δχν, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα θαη ησλ δχν (ή ησλ ηξηψλ ζε πεξίπησζε 

ζπλεπηβιέπνληα) σο ζπλ-ζπγγξαθέσλ. ηελ πεξίπησζε απηή πξνεγείηαη γξαπηή 

ελεκέξσζε ηνπ κε ζπκκεηέρνληα ζηε ζπγγξαθή ηνπ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ. Γελ 

επηηξέπεηαη ε θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν δεκνζηνπνίεζε πιηθνχ ην νπνίν έρεη δεισζεί 

εγγξάθσο σο απφξξεην». 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο (ΑΚΕ), κε ηελ 

νπνία γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα κηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή θαηαγξαθή ησλ αξλεηηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαηά ηελ παξαγσγή θαη κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ΑΚΕ ρξεηάζηεθε λα γίλεη 

κνληεινπνίεζε ησλ δηθηχσλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο, ζπιινγή ησλ αληίζηνηρσλ 

ζηνηρείσλ γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ θαη ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηα ζηάδηα 

ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ θαη εξκελεία ησλ 

ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, πνπ απνξξένπλ απ‘ην ειιεληθφ ειεθηξηθφ δίθηπν. 

Ζ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε (GWP), γηα ηελ νπνία επζχλνληαη νη εθπνκπέο αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ (GHG), ρξεζηκνπνηήζεθε σο ν βαζηθφο δείθηεο πεξηβαιινληηθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ δχν δηθηχσλ. Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη γηα ηελ εηήζηα 

παξαγσγή θαη κεηαθνξά πεξίπνπ 55 TWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ρξεηάδεηαη λα 

απειεπζεξσζνχλ ζηελ αηκφζθαηξα, απφ φιεο ηηο δηεξγαζίεο ζπλνιηθά, 47.300.00 ηφλνη 

CO2, ελψ δαπαλήζεθε απ‘φιν ηνλ θχθιν δσήο ησλ δηθηχσλ, ελέξγεηα ηεο ηάμε ησλ 

796.800 TJ (LHV). Ζ πην ξππνγφλνο ηερλνινγία ζην ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο Διιάδαο 

είλαη νη ιηγληηηθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο ελψ νη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο κε 

ρξήζε πεηξειαίνπ είλαη ε ακέζσο επφκελε. Οη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ έξρνληαη ζηελ 

ηξίηε ζέζε, ελψ απφ ηηο ΑΠΔ νη κνλάδεο βηνκάδαο έρνπλ ην πςειφηεξν ζθνξ σο πξνο 

ηηο εθπνκπέο. Αθνινπζνχλ ηα θσηνβνιηατθά, κε δηπιάζηεο ζρεδφλ εθπνκπέο απφ ηηο 

Α/Γ. Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο θαη ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ, έγηλε ζχγθξηζε κε 

αληίζηνηρεο εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα άιιεο ρψξεο. Σα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ πσο ε Διιάδα έρεη πην ξππνγφλν ελεξγεηαθφ ηνκέα απφ ηηο άιιεο ρψξεο. 

Σέινο, γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ νη νπνίεο 

ζα κπνξνχζαλ θα λα απνηειέζνπλ κειινληηθέο έξεπλεο ΑΚΕ. Όπσο γηα παξάδεηγκα ε 
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πεξαηηέξσ δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζην δίθηπν παξαγσγήο αιιά θαη ε ελδερφκελε ζχλδεζε 

ησλ λεζηψλ κε ην Γηαζπλδεδεκέλν δίθηπν κεηαθνξάο. 

ABSTRACT 

This paper presents a Life Cycle Assessment (LCA) and an effort for a qualitative and 

quantitative inventory of negative environmental impacts during the production and 

transportation of electricity in Greece. In order to complete the LCA, had to model the 

production networks and transportation of electricity, to collect data for the quantity of 

materials and energy that consumed in every step of the life cycle, to evaluate the 

method‘s results and to make an interpretation of possible negative impact that caused 

by the Greek electricity grid. Global Warning Potential (GWP), which is responsible for 

GreenHouse Gases (GHG) emissions, used as the main indicator for the environmental 

impact assessment for both networks. According to the analysis, the annual production 

and transportation almost 55 TWh of electricity, spends energy about 796.800 TJ 

(LHV) and releases into the atmosphere about 47.300.000 tons of CO2, for the total life 

cycle. The most polluting technology in the Greek energy mix is lignite power plants 

and followed by the oil power plants. At the third place are the units of natural gas. On 

the other hand for the RES, units of biomass have the highest score of emissions 

followed by photovoltaic and wind turbines. For validation and verification of the 

result, papers and researches from other countries have been used to compare the LCA 

results. Conclusively, Greece has the most polluting energy mix than other countries. 

Finally, there are some proposals to improve the environmental performance of the two 

networks, which can be used as an element for further research. Penetration of RES in 

production network and connection of the islands with a transportation network are 

some examples.  
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ηνπ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 

ΠΔΗΡΑΗΑ, επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θχξην Βαζίιεην Γεδνχζε, 

γηα ηε ζπλεξγαζία καο θαη ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν 

ελδηαθέξνλ ζέκα. 

Δπραξηζηψ ζεξκά ηελ ππνςήθηα Γηδάθησξ, θπξία αγάλε Αγγειηθή γηα ηελ βνήζεηα 

πνπ κνπ παξείρε ζηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Οη γλψζεηο ηεο ζην 

ινγηζκηθφ πξφγξακκα SimaPro, ήηαλ πνιχηηκεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ππνινγηζηηθψλ παξακέηξσλ ηεο εξγαζίαο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο θαη ην ρξφλν πνπ αθηέξσζαλ 

ζηελ επεμήγεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ κνπ παξείραλ , ηνπο παξαθάησ κεραληθνχο 

απφ ηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΝΔΧΝ ΈΡΓΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ, θπξίνπο: Αζαλαζηάδε, 

Καιαθάηε , Μειηζζάξε θαη ηξνχδα.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 – ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην θεθαιαίν απηφ παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο θαη ν ζηφρνο ηεο εθπφλεζεο κηαο έξεπλαο 

γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε, ησλ δχν δηθηχσλ ηεο Διιάδαο, ηεο παξαγσγήο θαη 

κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πεξηγξάθεηαη ε δνκή θαη ε κεζνδνινγία 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο θαζψο θαη ηα δηαζέζηκα εξγαιεία γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. 

1.1. θνπόο ηεο εξγαζίαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη αθελφο ε θαηαγξαθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο, θαη 

αθεηέξνπ ε εθηίκεζε ησλ αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ  θαζ‘ φιν ηνλ  

θχθιν δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, ε εξγαζία απνζθνπεί ζηελ πεξηβαιινληηθή 

αμηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηψλ ειεθηξνπαξαγσγήο (ζπκβαηηθψλ θαη ΑΠΔ) ηεο ρψξαο. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, είλαη απαξαίηεηε ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε δηάθνξσλ 

αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ σο 

πξνο ηηο εθπνκπέο CO2eq. Δπνκέλσο, ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Greenhouse 

Gases, GHG) απφ ην ειιεληθφ ειεθηξηθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα θαη ε εμαγσγή πνηνηηθψλ 

θαη πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ έξεπλα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεη πξσηνηππία, ζηεξίδεηαη ζε 

αμηφπηζηα πνζνηηθά δεδνκέλα, νδεγεί ζε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα θαη δεκηνπξγεί 

πξνυπνζέζεηο κειινληηθήο έξεπλαο ζηελ αλάιπζε ειεθηξηθψλ ελεξγεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ.  Γηα ην ιφγν απηφ, ζηα Κεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε 

πξνζπάζεηα κνληεινπνίεζεο ησλ δηθηχσλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ζπιινγήο ησλ αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ γηα ηηο πνζφηεηεο πιηθψλ θαη 
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ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, θαη ηέινο, 

αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

αληίζηνηρσλ κειεηψλ. Ζ εξκελεία πνπ δίλεηαη ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

πεξηβαιινληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ησλ ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, βαζίδεηαη 

ζε αληίζηνηρα εξγαιεία εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

1.2. Δξγαιεία γηα εθηίκεζε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ 

Ζ Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο (ΑΚΕ) ή Life Cycle Assessment (LCA) είλαη έλα 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ βνεζάεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα κία ηερληθή 

απνηίκεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνην/α πξντφλ, 

ππεξεζία ή δηεξγαζία θαη γεληθφηεξα νπνηνλδήπνηε πεξηβαιινληηθφ κεραληζκφ. Με ηελ 

ΑΚΕ πξνζδηνξίδεηαη ε θχζε ηεο δηεξγαζίαο θαη πνζνηηθνπνηείηαη, θαζψο θαη ηα 

ζπζηαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαγσγή, δηάζεζε, ρξήζε θαη ηελ ηειηθή 

απφξξηςε ζην πεξηβάιινλ. θνπφο ηεο ΑΚΕ είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεζφδσλ πεξηνξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηβαξχλζεσλ 

παξάιιεια κε ηελ νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ πξσηνγελψλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη 

πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εθάζηνηε δηεξγαζίεο. Σν αξρηθφ ζηάδην ηνπ 

θχθινπ δσήο πνπ κειεηάηαη ζε κηα ΑΚΕ, είλαη ε εμαγσγή θαη ε επεμεξγαζία ησλ 

πξψησλ πιψλ. ηε ζπλέρεηα, κειεηάηαη ε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ/πξντφλησλ, 

ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηππνπνίεζήο ηνπο. Αθνινπζεί ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο 

θαη δηαλνκήο ζηνπο ρψξνπο θαηαλάισζεο ελψ ηέινο κειεηάηαη ε ρξήζε, ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε ζπληήξεζή ηνπο. Ζ αλαθχθισζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλάθηεζε ησλ απνβιήησλ ηνπο είλαη ην δήηεκα πνπ ζα δηεξεπλεζεί ακέζσο κεηά θαη 

ηέινο ε δηαδηθαζία ηεο ηειηθήο δηάζεζεο/απφξξηςεο ηνπ πξντφληνο [47]. 

ην ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη φηη ε κέζνδνο ραξαθηεξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ (Damage 

Assestment Method) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε CML 2 
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Baseline 2000. Σα δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη ππφςε ν ζπγθεθξηκέλνο πεξηβαιινληηθφο 

δείθηεο αμηνιφγεζεο είλαη κία βαζηθή ηηκή (baseline) πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ησλ 

βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ πξαθηηθψλ, γηα θάζε θαηεγνξία επηπηψζεσλ. Οη βαζηθνί απηνί 

δείθηεο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο εθπνκπέο απφ ηηο εθάζηνηε δηεξγαζίεο, ζε έδαθνο, λεξφ 

θαη αέξα. χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία απηή, νη εμεηαδφκελεο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο/δείθηεο [35]:  

 Καηαζηξνθή ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο (Ozone layer depletion, ODP) 

 Σνμηθφηεηα ζηνλ άλζξσπν (Human toxicity) 

 Τδάηηλε νηθνηνμηθφηεηα (Fresh water aquatic ecotoxicity) 

 Θαιάζζηα νηθνηνμηθφηεηα (Marine aquatic ecotoxicity) 

 Οηθνηνμηθφηεηα εδαθψλ (Terrestrial ecotoxicity) 

 Φσηνρεκηθή νμείδσζε (Photochemical oxidation) 

 Τπεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε (Global warming, GWP100) 

 Ομίληζε (Acidification) 

 Δμάληιεζε αβηνηηθψλ νξγαληζκψλ (Abiotic depletion) 

 Δπηξνθηζκφο (Eutrophication)  



12 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 – ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΑΚΕ 

ην θεθάιαην 2 θαηαγξάθνληαη εθαξκνγέο ηεο Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο (ΑΚΕ), ζε 

κειέηεο πεξίπησζεο απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη 

κειέηεο AKZ γηα ηηο εθπνκπέο CO2eq., απφ κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(ζπκβαηηθέο θαη ΑΠΔ), απφ ην δίθηπν κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

θαζψο θαη γηα ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο απφ ην ειεθηξηθφ δίθηπν νξηζκέλσλ ρσξψλ 

(παξαγσγή θαη κεηαθνξά). Σέινο, αλαιχνληαη ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα θάζε 

κειέηε πεξίπησζεο. 

2.1. ΑΚΕ γηα κνλάδεο παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Ζ.Δ.) 

Σα ζηάδηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα ΑΚΕ, γηα ηελ θαηαγξαθή θαη 

κειέηε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα (Green 

House Gases – GHG emissions), ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία [1, 3, 4, 9, 10, 12, 

21, 26, 32, 23,28-39.], είλαη ηα εμήο: 

a) αλεχξεζε, εμφξπμε θαη επεμεξγαζία ελεξγεηαθψλ/θπζηθψλ πφξσλ 

b) εμφξπμε πξψησλ πιψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ ηνπ ζηαζκνχ παξαγσγήο 

c) θαηαζθεπή ηεο εθάζηνηε ηερλνινγίαο ειεθηξνπαξαγσγήο 

d) κεηαθνξά ησλ θαπζίκσλ 

e) άιιε ζπλαθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά κεηαθνξέο π.ρ. γηα ηνλ παξνπιηζκφ ηεο 

κνλάδαο θαη ηελ αλαθχθισζε θάπνησλ πιηθψλ ηνπ 

f) απψιεηεο ελέξγεηαο ζε ζεξκφηεηα θαη 

g) δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 

Απφ ην 1990 ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ζε παγθφζκην επίπεδν, έρεη απμεζεί θαηά 40%. 

ήκεξα, ην 68% ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παγθνζκίσο, πξνέξρεηαη απφ 

νξπθηά θαχζηκα ελψ ν ηνκέαο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο, γεληθφηεξα, είλαη ππεχζπλνο γηα 

ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα [19]. Ο αληηθεηκεληθφο 
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ζθνπφο κηαο ΑΚΕ, είλαη λα εληνπίδεη θαη λα θαηαηάζζεη ηηο δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο 

πηέζεηο ζε θάζε ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο θαη φρη λα ηηο κεηαθπιχεη απφ ην έλα ζηάδην 

ηνπ θχθινπ δσήο ζην άιιν, απφ ηε κία πεξηνρή ζηελ άιιε ή απφ ηε κία θαηεγνξία 

πεξηβαιινληηθήο επίπησζεο ζηελ άιιε [15]. Όπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ θξηηηθή 

αλαζθφπεζε πνπ θάλεη ν Turconi θ.α. [32] ζε 167 κειέηεο πεξίπησζεο, νη δείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάηαμε ησλ εθπνκπψλ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

επηπηψζεσλ, είλαη θαηά θχξην ιφγν ηα kg CO2. Χζηφζν, φπσο ηνλίδεηαη ζηε κειέηε, 

ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο ππεξαπινχζηεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΑΚΕ, κε ηε ρξήζε 

ελφο κφλν δείθηε. Παξ‘φιν πνπ ην αλζξαθηθφ απνηχπσκα είλαη κηα απινπζηεπκέλε, 

αιιά θαηαλνεηή γηα ην επξχ θνηλφ, εμήγεζε ηεο ξχπαλζεο (ππεξζέξκαλζε ηνπ 

πιαλήηε) πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, εάλ παξαιεηθζεί ε 

ζπλεηζθνξά ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο  θαη απφ άιια αέξηα, φπσο νη εθπνκπέο kg 

NOx θαη kg SO2, ηφηε κπνξεί ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο λα είλαη ακθηζβεηήζηκα. Σα 

ζπγθεθξηκέλα αέξηα, είλαη ππεχζπλα γηα ηηο θαηεγνξίεο επηπηψζεσλ ηνπ επηξνθηζκνχ 

θαη ηεο νμίληζεο ηνπ πεξηβάιινληνο αληίζηνηρα, θαηεγνξίεο εμίζνπ ζεκαληηθέο γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο ηνκέαο 

ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη ππεχζπλνο γηα ην 19% θαη 56% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ SO2 

θαη NOx αληίζηνηρα, ζηελ αηκφζθαηξα [14]. Δπηπιένλ, ε ζεκαζία ηεο εμέηαζεο θαη 

άιισλ εθπνκπψλ αεξίσλ, πέξα ησλ GHG, φπσο είλαη νη εθπνκπέο SO2 θαη NOx, κπνξεί 

λα εμεγεζεί πεξαηηέξσ φηαλ εμεηάδεηαη ε πιήξεο θαηαλνκή ησλ εθπνκπψλ απηψλ, ζε 

φιν ηνλ θχθιν δσήο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Όηαλ ε αμηνιφγεζε, 

νπνηαζδήπνηε κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, επηθεληξψλεηαη κφλν ζηελ 

θαηεγνξία ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε (Global Warming Potential – GWP), ηφηε 

κπνξεί ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο ΑΚΕ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, λα δίλνπλ 

παξφκνηεο εθπνκπέο CO2 γηα δχν δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο, νη ζπλέπεηεο γηα ηνλ 
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επηξνθηζκφ (eutrophication) θαη ηελ νμίληζε (acidification), ηειηθά, λα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο θαη λα ππεξηζρχνπλ ζε κία απφ ηηο δχν ηερλνινγίεο [32]. 

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε απαηηεί κεζφδνπο θαη εξγαιεία, ψζηε λα γίλεηαη εθηθηή ε κέηξεζε 

θαη ε ζχγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ πξνο ην πεξηβάιινλ απφ κηα δηεξγαζία, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη 

πφξσλ απφ θάζε ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο, θαζψο θαη 

άιιεο παξάκεηξνη φπσο ε ρξήζε γεο θιπ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη κνλάδεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθπέκπνπλ θαη απηέο ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ξχπσλ, απφ φια ηα 

ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Αθφκα θαη νη εθπνκπέο απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο δελ είλαη ηφζν ακειεηέεο φπσο ίζσο ζεσξείηαη, φπσο επηζεκαίλνπλ, ν Varun 

θ.α. ζηε κειέηε ηνπο [39] γηα ηηο εθπνκπέο CO2 απφ κνλάδεο ΑΠΔ. Δθαξκφδνληαο ηελ 

Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο (ΑΚΕ), θάλεη κηα εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ κνλάδεο ΑΠΔ θαη ηηο ζπγθξίλεη κε ηηο εθπνκπέο CO2 απφ 

κνλάδεο ζπκβαηηθνχ θαπζίκνπ, γηα λα θαηαιήμεη πψο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

είλαη ππέξ ησλ ΑΠΔ. 

Σα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα εθπέκπνπλ αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ (GHG) θαη έηζη 

ζπλεηζθέξνπλ ζην αλζξσπνγελέο θνκκάηη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Οη 

εθπνκπέο απηέο, πξνέξρνληαη απ‘φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηεο θάζε κνλάδαο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο αιιά θαη απφ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

ηε βηβιηνγξαθία, νη εθπνκπέο κηαο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί 

λα αλαθέξνληαη είηε ζηηο αζξνηζηηθέο εθπνκπέο, δειαδή απ‘φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ 

δσήο, είηε ζηηο άκεζεο εθπνκπέο απφ ην ζηάδην κφλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 

παξαγσγήο. ηε κειέηε ηνπ Weisser [9], ε νπνία βαζίδεηαη ζε δεκνζηεπκέλεο 

πξσηφηππεο κειέηεο ΑΚΕ, πνπ έγηλαλ κεηαμχ 2000 κε 2006, αλαιχνληαη νη εθπνκπέο 
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GHG απ‘ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ δσήο ησλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο. ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, παξαηεξνχληαη αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα γηα ηηο εθπνκπέο 

GHG κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ηερλνινγηψλ γηα ηηο ίδηεο κνλάδεο θαπζίκνπ. Μία εμήγεζε 

[9] κπνξεί λα είλαη πσο απηέο νη δηαθνξέο νθείινληαη ζηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ θάζε κειέηε πεξίπησζεο μερσξηζηά. Γειαδή ζηα φξηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ επηιέρζεθαλ, ζηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, ζηα αλαιπηηθά ζηνηρεία 

πνπ είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο νη εξεπλεηέο, φπσο γηα ηελ παξνρή θαπζίκνπ αιιά θαη γηα 

ην κίγκα θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπ θαπζίκνπ, θαζψο θαη ζηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 

κνλάδσλ απηψλ, θ.α. Δπίζεο, ν Weisser ζηε κειέηε ηνπ παξνπζηάδεη ηηο άκεζεο 

εθπνκπέο απφ κνλάδεο παξαγσγήο κε νξπθηά θαχζηκα, ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, γηα 

λα δείμεη φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ηνλ ίδην 

ηχπν θαπζίκνπ, πνπ νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή ηερλνινγία θάζε κνλάδαο, ζηελ 

ζεξκηθή απφδνζή ηεο, ζηελ ζεξκνγφλν δχλακε ηνπ θάζε θαπζίκνπ θ.α.. Σέινο, 

παξνπζηάδεη ηηο εθπνκπέο GHG απφ δηάθνξεο ηερλνινγίεο ΑΠΔ θαη ζπκβαηηθνχ 

θαπζίκνπ, κε ζθνπφ νη policy makers λα έρνπλ κηα εθηίκεζε ηνπ εχξνπο πνπ 

θπκαίλνληαη νη εθπνκπέο απφ θάζε ηερλνινγία ειεθηξνπαξαγσγήο. εκεηψλεηαη πσο 

ζηελ παξαπάλσ κειέηε, ην κέγεζνο ησλ ζηαζκψλ (plants) δελ έρεη ιεθζεί ππφςηλ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ κειέηε ηνπ Weisser [9] είλαη φηη νη άκεζεο εθπνκπέο απφ ηα 

νξπθηά θαχζηκα νθείινληαη θπξίσο ζηνλ ηχπν ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Γειαδή, ζηνλ ηχπν θαπζίκνπ (ηδηαίηεξα ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζε άλζξαθα) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, θαζψο θαη ζηελ ζεξκηθή απφδνζε ηεο θάζε κνλάδαο. Δπηπιένλ, ε 

ζεξκηθή απφδνζε απμάλεηαη φζν απμάλεηαη θαη ν ζπληειεζηήο θνξηίνπ, άξα νη 

εθπνκπέο GHG, απφ κηα ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο, ζα εμαξηψληαη θαη 

απφ ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο (π.ρ. ρξήζε ηεο γηα θάιπςε θνξηίσλ αηρκήο, γηα 

θάιπςε θνξηίσλ βάζεο, ρξήζε κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ γηα ζπκπαξαγσγή 
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ζεξκφηεηαο, θιπ) [10, 36]. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

ζεξκνγφλνο δχλακε ηνπ νξπθηνχ θαπζίκνπ, ηφζν ιηγφηεξε ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε 

άλζξαθα. Απφ ηελ άιιε, νη θχξηεο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ΑΠΔ, νθείινληαη θπξίσο ζηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ησλ 

εμαξηεκάησλ θαη ηεο εμφξπμεο ησλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κνλάδσλ 

ΑΠΔ, θαζψο θαη απφ ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ησλ αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ γηα ηνπο 

ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα, απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, γηα ηηο 

εθπνκπέο CO2 απφ κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αλά ηερλνινγία. Γηα 

θάζε ηερλνινγία, νη εθπνκπέο αμηνινγήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ζπλεηζθνξέο ηνπο απφ ηηο 

αθφινπζεο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο: (α) παξνρή  θαπζίκνπ, απφ ηελ εμαγσγή ηνπ 

κέρξη ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζηαζκφ παξαγσγήο, (β) ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ παξαγσγήο 

(ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηάζεζεο θαηαινίπσλ) θαη 

(γ) ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο γεο γηα ηνλ ζηαζκφ θαη ηνλ 

παξνπιηζκφ ηνπ, κεηά ην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο. Σέινο, αλ δελ δηεπθξηλίδεηαη θάηη 

άιιν, νη εθπνκπέο παξνπζηάδνληαη ζε kg ή gr CO2 eq. αλά MWh ή kWh, φπνπ MWh (ή 

kWh) αλαθέξεηαη ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ηξνθνδνηεί ην δίθηπν. 

2.1.1. Μνλάδεο κε ζπκβαηηθά θαύζηκα 

Ληζάλζαξαθαο (hard coal) 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ΑΚΕ, γηα ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

άλζξαθα (coal), έδεημαλ φηη νη άκεζεο εθπνκπέο είλαη απηέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηηο εθπνκπέο GHG γηα ηνπο ζηαζκνχο απηνχο. Οη εθπνκπέο απφ ηα 

ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζηαζκνχ, ηνπ παξνπιηζκνχ θαη ηεο απφζεζεο ησλ 

απνξξηκάησλ, κεηά ην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ, θαηαγξάθνληαη σο ακειεηέεο. 

Σέινο, ζεκαληηθέο ζεσξνχληαη νη εθπνκπέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζηάδην ηεο 
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εμφξπμεο ηνπ άλζξαθα απφ ην νξπρείν, θαζψο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζηνπο ζηαζκνχο 

παξαγσγήο. [9, 32, 39] 

Γηα παξάδεηγκα, γηα ζηαζκνχο παξαγσγήο κε ζεξκηθή απφδνζε 42% θαη 33%, νη 

εθπνκπέο ππνινγίδνληαη ζε 750 θαη 1050 kg CO2eq./MWh, αληίζηνηρα [32]. ε άιιε 

κειέηε θαηαγξάθνληαη νη εθπνκπέο ζε 975 gr CO2eq./kWh [39], ελψ κπνξνχλ λα 

παξαηεξεζνχλ θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αζξνηζηηθψλ θαη ησλ άκεζσλ εθπνκπψλ, 

πνπ θαηαγξάθνληαη ζε 800-1000 gr CO2eq./kWh νη άκεζεο ελψ νη αζξνηζηηθέο ζε 950-

1250 gr CO2eq./kWh [9]. Απφ ηελ άιιε, γηα κνλάδεο αεξηνπνηεκέλνπ άλζξαθα (coal 

gasification) κπνξεί λα επηηεπρζεί πςειφηεξε απφδνζε, ηεο ηάμεο ηνπ 52%, δειαδή λα 

κεησζνχλ νη εθπνκπέο ζε 660-800 kg CO2eq./MWh [32]. 

Ληγλίηεο (lignite) 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπνκπψλ απφ έλα ιηγληηηθφ ζηαζκφ παξαγσγήο, πξνέξρεηαη απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ ηνπ ζηαζκνχ παξαγσγήο. Μηθξφηεξε ζπλεηζθνξά θαηαγξάθεηαη 

γηα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζηαζκνχ, ηνπ παξνπιηζκνχ θαη ηεο απφζεζεο ησλ 

απνξξηκάησλ, κεηά ην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ. Λφγσ ηεο ρακειήο ζεξκνγφλνπ 

δχλακεο ηνπ ιηγλίηε, νη εθπνκπέο αλακέλνληαη πςειέο, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο 

πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζε άλζξαθα. Απηφο ν παξάγνληαο κπνξεί λα είλαη, ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο, πην θαζνξηζηηθφο θαη απφ ηελ ζεξκηθή απφδνζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζηαζκνχ 

παξαγσγήο. Δπηπιένλ, νη ιηγληηηθέο κνλάδεο, ρξεηάδνληαη νξπρεία γηα ηελ εμφξπμε ηνπ 

ιηγλίηε, φκσο, ζπλεζίδεηαη ε ζέζε ησλ ζηαζκψλ λα είλαη δίπια ζηα νξπρεία θαη έηζη δελ 

ππάξρεη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά απφ ηε κεηαθνξά ηεο πξψηεο χιεο (θαπζίκσλ). [9,32] 

Οη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (GHG) απφ ηνλ θχθιν δσήο ελφο ιηγληηηθνχ 

ζηαζκνχ παξαγσγήο ελέξγεηαο, κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ 800–1200 kg CO2eq./MWh, 

κε ζεξκηθή απφδνζε ζηαζκνχ 52% [32].  Γεληθά, ζηε βηβιηνγξαθία [9, 32, 40], νη ηηκέο 

κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ 800–1700 gr CO2eq./kWh, ελψ φπσο ζεκεηψλεηαη ζηνπο 
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κειινληηθνχο ζηαζκνχο (2010-2020) νη εθπνκπέο απφ ηνπο ιηγληηηθνχο ζηαζκνχο ζα 

πεξηνξίδνληαη ιίγν πάλσ απφ ηα 800 gr CO2eq./kWh [9]. Γηα λα ππάξμνπλ, βέβαηα, 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο σο πξνο ηηο αζξνηζηηθέο εθπνκπέο, ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε 

ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζεξκηθή απφδνζε (thermal efficiency) θαη ηε 

ιεηηνπξγία (operation) ησλ ζηαζκψλ απηψλ. 

Πεηξέιαην (oil) 

Σν ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πεηξειαηνκεραλψλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ ζπλεηζθέξεη πεξηζζφηεξν ζε αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, είλαη απηφ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ. Ακειεηέεο θαηαγξάθνληαη νη εθπνκπέο απφ ηα ζηάδηα ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ζηαζκνχ θαη ηνπ παξνπιηζκνχ ηνπ, κεηά ην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο, 

ελψ πνιχ ζεκαληηθέο είλαη νη εθπνκπέο απφ ηα ζηάδηα ηεο εμεχξεζεο, ηεο εμφξπμεο, ηεο 

κεηαθνξάο θαη ηεο δηχιεζεο ηνπ πεηξειαίνπ. Σν θάζκα ησλ εθπνκπψλ GHG πνπ 

θαηαγξάθεηαη νθείιεηαη αθελφο, ζε κεγάιν βαζκφ, ζηνλ ηχπν ηεο ηερλνινγίαο ηνπ 

ζηαζκνχ παξαγσγήο θαη αθεηέξνπ ζην δηαθνξεηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε 

ζηαζκνχ θαη γηα ηελ θάζε ρψξα ρσξηζηά (π.ρ. θάιπςε θνξηίσλ αηρκήο ή θνξηίσλ 

βάζεο). [9, 39-40] 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη άκεζεο εθπνκπέο απφ ζηαζκνχο παξαγσγήο κε θαχζηκν ην 

πεηξέιαην, έρνπλ έλα εχξνο εθπνκπψλ GHG κεηαμχ 700-800 gr CO2eq./kWh [9]. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο, κεηαμχ ησλ 

εθπνκπψλ γηα ηνλ ίδην ζηαζκφ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γειαδή, ελψ νη 

εθπνκπέο γηα ηα ηξία ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θηάλνπλ πεξίπνπ 

ηα 742 gr CO2eq./kWh [39], αλ ε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνλάδσλ γίλεηαη γηα ηελ 

θάιπςε ησλ θνξηίσλ αηρκήο ηνπ δηθηχνπ, ηφηε νη εθπνκπέο κπνξεί λα απμεζνχλ ζηα 

933 gr CO2eq./kWh [40]. 

Φπζηθφ αέξην (natural gas) 
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Τπάξρνπλ πνιινί, δηαθνξεηηθνί, ηξφπνη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

θπζηθφ αέξην, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ κνλάδεο απινχ θχθινπ (SC), κε ρακειέο 

ελεξγεηαθέο απνδφζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 26% - 35% ή ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ (CC) κε 

πςειφηεξεο απνδφζεηο έσο θαη 60%. Ζ δηάθξηζε απηή γίλεηαη δηφηη νη πξψηεο (SC) 

θαιχπηνπλ θπξίσο ηα θνξηία αηρκήο, ελψ νη δεχηεξεο (CC) θαιχπηνπλ θπξίσο ηα 

θνξηία βάζεο, ζην ειεθηξηθφ δίθηπν [32]. Έηζη, ε πιεηνςεθία ησλ εθπνκπψλ GHG απφ 

ηνπο ζηαζκνχο θπζηθνχ αεξίνπ, πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο θαη φρη απφ ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπ παξνπιηζκνχ ηνπ ζηαζκνχ, 

κεηά ην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ. Χζηφζν, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο εθπνκπέο αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ θαπζίκνπ απηνχ. Απηέο, πξνέξρνληαη απφ 

ηελ επεμεξγαζία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο 

(θπξίσο απφ ηνπο ζπκπηεζηέο), θαζψο θαη απφ ηηο δηαξξνέο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ 

(κειέηεο ΑΚΕ ζπλήζσο ππνζέηνπλ πσο ην 1-2% ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ράλεηαη ζηελ 

αηκφζθαηξα, θαηά ην ζηάδην ηεο κεηαθνξάο, σο δηαξξνή [37]), θ.α. Δπεηδή φιεο απηέο 

νη παξάκεηξνη πνηθίινπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ε δνκή ηεο ΑΚΕ κπνξεί λα είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αζξνηζηηθψλ εθπνκπψλ [9]. 

Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία νη άκεζεο εθπνκπέο GHG, απφ κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ 

θχθινπ (CC), θπκαίλνληαη κεηαμχ 350 – 410 kg CO2eq./MWh  [32]. ε άιιεο κειέηεο ην 

πνζφ θαηαγξάθεηαη ζηα 608 gr CO2eq./kWh γηα ηηο αζξνηζηηθέο εθπνκπέο [39], ελψ ζε 

άιιε θπκαίλεηαη κεηαμχ 360-575 gr CO2eq./kWh, γηα ηηο άκεζεο εθπνκπέο θαη 440-780 

gr CO2eq./kWh, γηα ηηο αζξνηζηηθέο [9]. Σέινο, ζε κία κειέηε ΑΚΕ γηα ηηο 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, βξέζεθε φηη κε ηε ρξήζε ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ γηα 

θάιπςε ησλ θνξηίσλ αηρκήο, νη εθπνκπέο GHG κπνξνχλ λα εθηνμεπζνχλ ζηα 1269 gr 

CO2eq./kWh [40]. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη γηα ηηο κειινληηθέο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ 

νη εθπνκπέο αλακέλνληαη λα είλαη ζηαζεξά θάησ απφ 400 gr CO2eq./kWh. Χζηφζν γηα 
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λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη λα κεησζνχλ νη δηαξξνέο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ, λα 

απμεζεί ε ειεθηξηθή απφδνζε ησλ κνλάδσλ αιιά θαη λα βειηησζνχλ νη επηδφζεηο ησλ 

αγσγψλ κεηαθνξάο [9]. 

Ππξεληθή ελέξγεηα (nuclear power) 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο, νη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ 

ππξεληθά εξγνζηάζηα, γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνηθίινπλ, κε δηαθνξέο 

έσο θαη κία ηάμε κεγέζνπο. Απηή ε κεηαβιεηφηεηα νθείιεηαη αθελφο ζηηο 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κνλάδσλ θαη 

αθεηέξνπ ζηηο δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο ησλ κνλάδσλ απηψλ [32]. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ νπξαλίνπ ή 

ην είδνο ηνπ αληηδξαζηήξα, φπσο γηα παξάδεηγκα αλ ρξεζηκνπνηνχληαη αληηδξαζηήξεο 

πεπηεζκέλνπ λεξνχ (PWR) ή αληηδξαζηήξεο κε ρξήζε βξαζηνχ λεξνχ (BWR), απηφο ν 

δηαρσξηζκφο ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα [9]. 

ηηο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηηο εθπνκπέο GHG απφ ηηο κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε ηε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο, θαηαγξάθεηαη μεθάζαξα ε 

απφθιηζε ησλ απνηιεζκάησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθέο ηηκέο: 3,1 - 35 kg 

CO2eq./MWh [32], 0,74 - 1,3 gr CO2eq./kWh [9], 24 gr CO2eq./kWh  [39] θαη 5 gr 

CO2eq./kWh [40]. Οη βαζηθνί ηνκείο βειηίσζεο, γηα λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο απφ ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα, ζα πξέπεη λα είλαη [11]: (α) 

κείσζε ηεο θαηαλαιηζθψκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηε δηεξγαζία ηνπ 

εκπινπηηζκνχ, (β) ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα άλζξαθα θαη 

(γ) παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ κνλάδσλ θαη αχμεζε ηεο απφδνζεο θαχζεο. 

Μεγάια πδξνειεθηξηθά (hydropower) 

Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη δχν εθαξκνγέο, 

ηα θξάγκαηα κε ιεθάλεο απνξξνήο θαη νη κνλάδεο run-of-river. Ζ πξψηε ιχζε, απαηηεί 
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ηελ θαηαζθεπή ελφο θξάγκαηνο θαη ηε ζπιινγή ησλ πδάησλ ζε κηα δεμακελή. Έηζη, 

επηηξέπεηαη ε άκεζε παξαγσγή θαη ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ψξεο αηρκήο. 

Αληίζεηα, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο κνλάδεο run-of-river βαζίδεηαη 

ζηελ πνζφηεηα θαη ηε ξνή ησλ πδάησλ θαη είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ειερζεί. 

Χζηφζν, γηα λα είλαη πιήξεο κηα ΑΚΕ, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε κειέηε θαη νη 

επηπηψζεηο απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο ε δεπηεξνγελήο εθκεηάιεπζε ηνπ λεξνχ γηα 

ζθνπνχο άξδξεπζεο θιπ. Σν πνζφ ησλ εθπνκπψλ GHG, ινηπφλ, εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ηχπν ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ, ην κέγεζνο ησλ δεμακελψλ λεξνχ, ηελ πνζφηεηα 

ησλ θαιπκέλσλ κε θπηά πεξηνρψλ, πνπ πιεκκπξίδνπλ ιφγσ ηνπ θξάγκαηνο, ηε 

ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην βάζνο ηνπ λεξνχ, ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο 

θ.α. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο εθπνκπέο GHG 

είηε απφ ηνλ έλα ηχπν κνλάδαο είηε απφ ηνλ άιινλ, δελ δείρλνπλ λα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά. Γηα λα είλαη, φκσο, αμηφπηζηα ηα απνηειέζκαηα κηαο κειέηεο ΑΚΕ ζα 

πξέπεη λα ζπιιερζνχλ φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία [9, 32, 39]. 

Οη πεξηζζφηεξεο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πξνέξρνληαη απφ ην ζηάδην ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο ππνδνκήο, ησλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ. Απηέο, κπνξνχλ λα 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 2 – 5 kg CO2eq./MWh, γηα κνλάδεο run-of-river θαη 11- 20 kg 

CO2eq./MWh, γηα κνλάδεο κε θξάγκα [32]. ε άιιεο κειέηεο νη εθπνκπέο θπκαίλνληαη 

απφ 2 – 9 gr CO2eq./kWh, γηα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ελψ γηα ηηο 

αζξνηζηηθέο εθπνκπέο απ‘φια ηα ζηάδηα ηνπ θπθινπ δσήο, νη εθπνκπέο θπκαίλνληαη 

απφ 1 – 34 gr CO2eq./kWh [9]. Σέινο, ζε κία κειέηε γηα ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο [40], 

ην πνζφ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ εθπέκπεηαη ζηελ αηκφζθαηξα θαηαγξάθεθε ζηα 9 

gr CO2eq./kWh ελψ ζε άιιε [39] θπκαίλεηαη απφ 1 - 10 gr CO2eq./kWh, γηα 

πδξνειεθηξηθή κνλάδα κε θξάγκα θαη κφλν γηα ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, κε 

ζπγθεθξηκέλα, φκσο, γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. 
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Μνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ (Combined Heat and Power, CHP) 

Γηα ηελ κειέηε ησλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, θπξίαξρν ξφιν γηα κηα ΑΚΕ ζα 

παίμεη ην θαχζηκν πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη 

εθπνκπέο GHG γηα κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ (CCS) κε δπλαηφηεηα γηα 

απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο θαη ρξήζε θαπζίκνπ βαζηζκέλν ζηελ θαχζε άλζξαθα, 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 65 – 152 gr CO2eq./kWh, ελψ γηα κνλάδεο αεξηνπνίεζεο 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, IGCC, κεηαμχ 40 – 66 gr CO2eq./kWh [9]. Απηφ, καο δείρλεη φηη 

ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 αλά kWh κπνξεί λα ππνζηεί κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 80-

90%, αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ ηχπν θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Σέινο ζε 

άιιε κειέηε [40] παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά νη εθπνκπέο γηα κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ 

θχθινπ, κε θαχζηκν θπζηθφ αέξην (503 gr CO2eq./kWh), βηνκάδα (100 gr CO2eq./kWh) 

θαη κε ηε ρξήζε άλζξαθα (πάλσ απφ 700 gr CO2eq./kWh). 

2.1.2. Μνλάδεο Α.Π.Δ. 

Φσηνβνιηατθά (Photovoltaic) 

Σα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ΑΚΕ δείρλνπλ πσο ην ζηάδην πνπ 

ζπλεηζθέξεη πεξηζζζφηεξν ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο GHG, απφ ηνλ θχθιν δσήο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ, είλαη ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ησλ παλέισλ (panels). 

Αληίζεηα, ακειεηέεο είλαη νη εθπνκπέο απφ ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζηαζκνχ. ε γεληθέο γξακκέο, νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, εμαξηψληαη απφ: 

(α) ηελ ηερλνινγία ησλ Φ/Β panels, δειαδή αλ είλαη κνλνθξπζηαιιηθά, 

πνιπθξπζηαιιηθά ή άκνξθα, (β) απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, γηα 

ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, (γ) απφ ην ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

θαηαζθεπάζηεθαλ, (δ) απφ ηνπο inverters θ.α. Δπίζεο, νη εθπνκπέο GHG εμαξηψληαη 

θαη απφ ηελ ηνπνζεζία ησλ Φ/Β, δειαδή αλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάπνηα νξνθή θηεξίνπ 

ή αλ ζα είλαη έλαο ζηαζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σέινο, γηα ηνλ ππφινηπν 
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πεξηθεξεηαθφ εμνπιηζκφ, νη εθπνκπέο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηφλ, ζεσξνχληαη 

ακειεηέεο. 

ε κηα αλάιπζε θχθινπ δσήο (ΑΚΕ), ην εχξνο ησλ εθπνκπψλ, κπνξεί λα δηαθέξεη 

κέρξη θαη κία νιφθιεξε ηάμε κεγέζνπο, αλ ζπλππνινγίζεη θαλείο φια ηα παξαπάλσ. 

Έηζη, ππάξρνπλ κειέηεο πνπ δίλνπλ εθπνκπέο, κε εχξνο κεηαμχ 30 – 130 kg 

CO2eq./MWh [32]. Δλψ, ζε άιιεο κειέηεο νη εθπνκπέο θπκαίλνληαη κεηαμχ 43 – 73 gr 

CO2eq./kWh [9]. ηηο εξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο πην αλαιπηηθά ζηνηρεία, 

φπσο γηα ην αλ είλαη πνιπθξπζηαιιηθά ή φρη ηα panels, ηφηε ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο 

εθπνκπέο GHG, απφ ηνπο ππφ εμέηαζε Φ/Β ζηαζκνχο, είλαη πην αθξηβή. Γηα 

παξάδεηγκα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε κειέηε [9], νη εθπνκπέο αλέξρνληαη ζηα 43 – 62 

gr CO2eq./kWh,  γηα κνλνθξπζηαιιηθά panels θαη 50 - 73 gr CO2eq./kWh γηα ηα 

ππφινηπα Φ/Β panels. Οη δηαθνξέο απηέο, κπνξεί λα νθείινληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

πνζφηεηεο ζηιηθφλεο θάζε κνληέινπ, ζηηο δηαθνξεηηθέο ειεθηξηθέο απνδφζεηο ησλ 

panel, ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπο, θαζψο θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ 

ήιηνπ πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζε θάζε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Σέινο, ζηε κειέηε [39], παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα εθπνκπψλ πνπ θπκαίλνληαη 

κεηαμχ 53 – 250 gr CO2eq./kWh. Ζ απφθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ δίλεη θάζε 

κειέηε πεξίπησζεο, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θάζε κία απφ απηέο [2, 23-24], 

αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία θαη κε ζπγθεθξηκέλα, γεσγξαθηθά, 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Αλεκνγγελήηξηεο (wind turbine) 

Οη πεξηζζζφηεξεο εθπνκπέο GHG, απφ ηνλ θχθιν δσήο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ, είλαη 

απφ ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ησλ αηνιηθψλ, θαζψο θαη απφ ηηο ππνδνκέο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πεξίπησζεο, 

πεξηνξίδνπλ ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζηηο αλεκνγελλήηξηεο πνπ 
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απαξηίδνπλ έλα αηνιηθφ πάξθν. Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία [9], δελ παξνπζηάδνληαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο εθπνκπέο GHG, αλ ηα αηνιηθά πάξθα είλαη ζηε 

ζάιαζζα (offshore) ή αλ είλαη ζηε ζηεξηά (onshore), παξ‘φιν πνπ απαηηείηαη 

δηαθνξεηηθή ππνδνκή ζεκειίσλ γηα θάζε πεξίπησζε. Άιια ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο 

πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο, είλαη απηά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Α/Γ, ηεο 

κεηαθνξάο ησλ εμαξηεκάησλ ζην ρψξν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην αηνιηθφ πάξθν, θαζψο 

θαη ην ζηάδην ηνπ παξνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ, ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Δπίζεο, 

ζπζρεηίζεηο ησλ εθπνκπψλ GHG ππάξρνπλ θαη κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. [32, 39] 

Σν εχξνο ησλ εθπνκπψλ απφ δηάθνξεο ΑΚΕ είλαη 3 – 28  gr CO2eq./kWh [32]. Όηαλ νη 

κειέηεο έρνπλ πην αλαιπηηθά ζηνηρεία, φπσο γηα ην αλ είλαη offshore ή onshore, ηφηε ηα 

απνηειέζκαηα γηα ηηο εθπνκπέο GHG, απφ ηα ππφ εμέηαζε αηνιηθά πάξθα, είλαη πην 

αθξηβή.  Απηφ δηαθέλεηαη μεθάζαξα ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο [9], πνπ δίλεη 

εχξνο ηηκψλ  8 - 30 gr CO2eq./kWh,  γηα onshore θαη 9 - 19 gr CO2eq./kWh γηα offshore. 

Σέινο, ζε δηαθνξεηηθή εξγαζία ΑΚΕ γηα αλεκνγελλήηξηεο [39], παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 10 - 

124 gr CO2eq./kWh. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θάζε κειέηε 

πεξίπησζεο [22, 34], αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία Α/Γ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Βηνκάδα / Βηναέξην (biomass / biogas) 

Σα ζπζηήκαηα βηνκάδαο πνπ εμεηάδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία βαζίδνληαη ζε ηξεηο 

ηερλνινγίεο κεηαηξνπήο ηεο βηνκάδαο ζε ειεθηξηθήο ελέξγεηα. Οη κνλάδεο απηέο είλαη 

απινχ θχθινπ κε ρξήζε θαπζίκνπ (COMB), ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ (CO-COMB) θαη 

νη κνλάδεο αεξηνπνίεζεο (IBGCC). Οη εθπνκπέο GHG απφ ηα ζπζηήκαηα βηνκάδαο 

εμαξηψληαη, θπξίσο, απφ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηηο 

ηδηφηεηέο ηνπ, θαζψο θαη ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κνλάδεο απηέο, γηα ηελ 
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κεηαηξνπή ηνπ θαπζίκνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη, ηέινο, απφ ηελ απφδνζε ησλ 

κνλάδσλ απηψλ. Έηζη, ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηηο εθπνκπέο εκθαλίδνληαη ζην ζηάδην 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη φρη απφ ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζηαζκνχ. [9, 

32, 39] 

Οη ηηκέο γηα ηηο εθπνκπέο GHG πνπ θαηαγξάθνληαη, εκθαλίδνπλ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα 

θαη κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ 8,5 – 118 kg CO2eq./MWh (COMB), 25 - 130 kg 

CO2eq./MWh (CO-COMB) θαη 17 - 117 kg CO2eq./MWh (IBGCC) [32]. ε άιιε κειέηε, 

ην εχξνο θπκαίλεηαη κεηαμχ 35 – 99 gr CO2eq./kWh [9], απζηεξά κε θαχζηκν εηζφδνπ ην 

μχιν θαη παξαπξντφληα ηνπ, ελψ ζε άιιε [39] κεηαμχ 35 – 178 gr CO2eq./kWh. Ζ 

ηειεπηαία παξνπζηάδεη κειέηεο πεξίπησζεο [5-6], ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζπγθεθξηκέλα ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλν θαχζηκν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Σέινο, ζε 

κειέηε γηα ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο [40] νη εθπνκπέο πνπ θαηαγξάθεθαλ, γηα κνλάδεο 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε ρξήζε σο θαχζηκν ζηε κία πεξίπησζε πέιεη θαη ζηελ άιιε 

άρπξν, είλαη 15 gr CO2eq./kWh θαη 100 gr CO2eq./kWh, αληίζηνηρα. 

Μηθξνί πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί (small hydro) 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί ρσξίδνληαη ζηηο κνλάδεο 

κε θξάγκα θαη ιεθάλεο απνξξνήο θαη ζηηο κνλάδεο run-of-river. Οη κηθξνί 

πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί ή ΜΤΖ (κνλάδεο run-of-river), βαζίδνπλ ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο ζηελ ξνή ησλ πδάησλ θαη δελ απαηηνχλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο ζην 

πεξηβάιινλ, φπσο αληίζεηα, απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ γηα ηνπο Τ/Ζ 

ζηαζκνχο κε δεμακελέο λεξνχ. Δπίζεο, νη ΜΤΖ δελ δεκηνπξγνχλ αλεπαλφξζσηεο 

βιάβεο ζην νηθνζχζηεκα θαη έηζη κφλν απηνί θαηαηάζζνληαη ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο (ΑΠΔ). [9, 39] 
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Οη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, γηα κνλάδεο run-of-river, θπκαίλνληαη κεηαμχ 2 

– 5 kg CO2eq./MWh [32]. ε άιιεο θαηαγξαθέο νη εθπνκπέο θπκαίλνληαη κεηαμχ 2 – 9 

gr CO2eq./kWh, γηα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ελψ γηα ηηο αζξνηζηηθέο 

εθπνκπέο απ‘φια ηα ζηάδηα ηνπ θπθινπ δσήο, νη εθπνκπέο θπκαίλνληαη απφ 1 – 34 gr 

CO2eq./kWh [9]. Σέινο, ζε κία κειέηε γηα ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο [40], ην πνζφ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ εθπέκπεηαη ζηελ αηκφζθαηξα, θαηαγξάθεθε ζηα 9 gr CO2eq./kWh. 

2.2. ΑΚΕ γηα ην ειεθηξηθό δίθηπν κηαο ρώξαο 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο αλάιπζεο θχθινπ δσήο (ΑΚΕ) πνπ εξεπλνχλ ην ελεξγεηαθφ 

δίθηπν κηαο ρψξαο, ζπλήζσο, αλαθέξνληαη κφλν ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ζηηο εθπνκπέο CO2 πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο. Χζηφζν, γηα λα 

θαηαγξαθνχλ (θαη λα κεησζνχλ) νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (GHG) πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ ειεθηξηθφ ηνκέα ηεο θάζε ρψξαο, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηε 

ζπκβνιή, ζηηο εθπνκπέο απηέο, απφ νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ηεο βηνκεραλίαο πνπ 

είλαη ππέπζπλε γηα ηελ παξαγσγή, ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ ππφ εμέηαζε κειέηε πεξίπησζεο [16]. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα φξηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαιά θαζνξηζκέλα. Γηα παξάδεηγκα, γηα κηα ρψξα 

ζηελ νπνία γίλεηαη θαη εηζαγσγή θαη εμαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απφ θαη πξνο ηηο 

γεηηνληθέο ηεο ρψξεο, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε πνιππινθφηεηα ζηελ ΑΚΕ. Μπνξεί 

λα ππάξμεη θίλδπλνο δηπιήο κέηξεζεο εθπνκπψλ, δειαδή θαη απηέο απφ ηηο άιιεο 

ρψξεο, ή ελ πάζε πεξηπηψζε ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά θαζνξηζκέλεο νη δηεξγαζίεο πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη απφ ην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηεο γεηηνληθήο 

ρψξαο. ε θάζε πεξίπησζε, ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα παίμεη 

απνθαζηζηηθφ ξφιν γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ. 

Ζ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κία ρψξα, ζπλήζσο γίλεηαη ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο απφ εθεί πνπ παξάγεηαη. Έηζη, ηα δίθηπα κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο 
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ελέξγεηαο απαξηίδνληαη απφ γξακκέο κεηαθνξάο, θαιψδηα, κεηαζρεκαηηζηέο θαη άιιεο 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ παξάγνπλ έλα επξχ θάζκα εθπνκπψλ, κε ζπλέπεηεο ηφζν ζην 

πεξηβάιινλ φζν θαη ζηνλ άλζξσπν [29]. Αλ κειεηεζνχλ νη επηπηψζεηο απηέο, απ‘φιν 

ηνλ θχθιν δσήο ηεο θάζε ζπζθεπήο, ηφηε ηα ζηάδηα πνπ ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν 

είλαη απηά ηεο ρξήζεο ηνπο (use phase), ηεο εγθαηάζηαζεο, ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο 

απνζπλαξκνιφγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηα θαιψδηα, ε έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηνπο 

C. Jones θαη M. McManus [7] νκνίσο δείρλεη φηη νη θαηεγνξίεο επηπηψζεσλ, ζηηο νπνίεο 

έρνπλ πνιχ ζεκαληηθή επίδξαζε, είλαη ζην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (climate 

change), ζηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (fossil fuel depletion) θαη ζην 

ζρεκαηηζκφ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ (particulate matter formation). Πνιιέο απφ ηηο 

εθπνκπέο ζρεηίδνληαη κε ηα πιηθά απφ ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλνη νη αγσγνί 

κεηαθνξάο, φπνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη θπξίσο κέηαια. Με πην βειηησκέλεο θαη 

απνδνηηθφηεξεο κεζφδνπο γηα ηελ αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε ησλ πιηθψλ απηψλ, ζα 

ππήξραλ, αληίζηνηρα, πνιχ ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

Χζηφζν, νη πην ζεκαληηθέο εθπνκπέο GHG, πξνέξρνληαη απφ ηηο απψιεηεο ελέξγεηαο 

θαηά ηε κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελψ γηα ηε κείσζή ηνπο ζα πξέπεη λα 

επηιέγνληαη θαιψδηα κε ηε ρακειφηεξε αληίζηαζε αγσγνχ [7]. Οη απψιεηεο ηνπ 

δηθηχνπ έρνπλ ηεηξαγσληθή ζρέζε κε ηε δήηεζε ελέξγεηαο. ‗Δηζη, νη απψιεηεο θαηά ηε 

κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρνπλ δπζαλάινγα πςειφηεξν αληίθηππν, σο πξνο ηηο 

εθπνκπέο CO2, ηηο ψξεο πςειήο δήηεζεο ελέξγεηαο ελψ αληίζεηα κεησκέλεο θαηά ηε 

ρακειή δήηεζε. Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη αγλνψληαο ηηο ρξνληθέο (θαη ελδερνκέλσο θαη 

ηηο ρσξηθέο) κεηαβνιέο, νη κεηξήζεηο σο πξνο ηηο εθπνκπέο θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηηο 

απψιεηεο ελέξγεηαο ηνπ δηθηχνπ, κπνξεί λα ππνηηκεζνχλ [16]. Σα ζηάδηα ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα ΑΚΕ, γηα ηελ θαηαγξαθή θαη κειέηε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 
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ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ην δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (GHG emissions), 

ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία [7, 16, 29], είλαη ηα εμήο: (α) εμφξπμε θαη 

επεμεξγαζία ησλ πξψησλ πιψλ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ 

κεηαθνξάο, (β) κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ (εμαξηεκάησλ θαη 

πιηθψλ) ηνπ δηθηχνπ ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ελέξγεηαο 

πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην ζηάδην απηφ, (γ) ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε δηθηχνπ θαη (δ) 

απνζπλαξκνιφγεζε θαη αλαθχθισζε/δηάζεζε ησλ πιηθψλ ηνπ. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ην 

δίθηπν παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κηαο ρψξαο, ζα πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ, πξνζεθηηθά, ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε ε ΑΚΕ λα έρεη αμηφπηζηα 

θαη ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί κηα ―cradle to 

grave‖ πξνζέγγηζε θαη λα κνληεινπνηεζνχλ μερσξηζηά ηα δχν δίθηπα, παξαγσγήο θαη 

κεηαθνξάο, έηζη ψζηε λα είλαη πην εχθνιε ε απνδφκηζή ηνπο (dematerialization), ε 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ θαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Γηα ην δίθηπν παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ είλαη 

ε εμφξπμε πξψησλ πιψλ θαη νξπθηψλ θαπζίκσλ, ε επεμεξγαζία θαη κεηαθνξά ηνπο, ε 

ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο θαη ν παξνπιηζκφο ηνπο, κεηά ην ηέινο ηνπ θχθινπ 

δσήο ηνπο. Σέινο, γηα ην δίθηπν κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα ζηάδηα πνπ 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κηα ΑΚΕ είλαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ εμφξπμε, 

επεμεξγαζία θαη κεηαθνξά ησλ πξψησλ πιψλ θαη γεληθφηεξα ηηο επηπηψζεηο απ‘φια ηα 

ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πιηθψλ, απφ ηηο απψιεηεο ελέξγεηαο ηνπ δηθηχνπ θαη ηέινο 

απφ ηπρφλ εηζαγσγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. [13, 31, 41] 

Κακία κειέηε ΑΚΕ δελ βξέζεθε πνπ λα ζπλδπάδεη κηα νινθιεξσκέλε πεξηβαιινληηθή 

αμηνιφγεζε, ηνπ ζπλφινπ ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ κηαο ρψξαο, κε εμαίξεζε κηα εξγαζία 

πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2014, γηα ηελ Πνξηνγαιία [31]. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 
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πεξίπησζεο, κνληεινπνηήζεθε θαη αμηνινγήζεθε ην δίθηπν παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηεο ρψξαο, αλά ηχπν θαπζίκνπ, αμηνινγήζεθαλ νη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο απφ ηηο εηζαγσγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηέινο, κεηξήζεθαλ νη εθπνκπέο 

απφ ην δίθηπν κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηελ Πνξηνγαιία. 

Ο κεγάινο ρξφλνο δσήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο, απνηειεί πξφθιεζε 

γηα ηελ πξφβιεςε ηεο εμέιημήο ηνπ θαη, ηειηθά, ηελ κέηξεζε ησλ εθπνκπψλ CO2 πνπ 

πξνέξρνληαη απφ φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ. Αθφκα πην δχζθνιε είλαη ε πξνζπάζεηα 

θαηακεξηζκνχ θαη ζχλδεζεο, ησλ ελ ιφγσ εθπνκπψλ, κε ην ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο ρψξαο 

θαη ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ζηε κειέηε ΑΚΕ ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (κφλν πςειή ηάζε) 

ζηελ Αγγιία [16], γηα ηε κέηξεζε ησλ εθπνκπψλ CO2, έπξεπε λα πηνζεηεζεί έλα 

ζηαηηθφ ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο ρψξαο, ζηαζεξέο απψιεηεο δηθηχνπ θαη ζηαζεξή δηάξθεηα 

δσήο ησλ ππνδνκψλ ηνπ δηθηχνπ, γηα 40 ρξφληα. Σα απνηειέζκαηα, απφ ηελ έξεπλα 

απηή, έδεημαλ πψο νη εθπνκπέο απφ ην δίθηπν κεηαθνξάο ηεο Αγγιίαο, θαηά ηε 

κεηαθνξά κηαο kWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ γξακκέο κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο, 

αλέξρνληαη ζηα 11 gr CO2eq./kWh. Αλ ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη εθπνκπέο απφ ηηο 

απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ ηφηε, ζχκθσλα κε ηε κειέηε [7], ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη 

άιια 2 - 4 gr CO2eq./kWh. ε άιιε κειέηε, γηα ηηο εθπνκπέο GHG, απφ ην δίθηπν 

κεηαθνξάο ηεο Ννξβεγίαο [29] νη εθπνκπέο κεηξήζεθαλ ζε 3,9 – 4,7 gr CO2eq./kWh, 

φηαλ ιακβάλεηαη ππφςηλ ην ελεξγεηαθφ κίγκα ησλ ζθαλδηλαηθψλ ρσξψλ, ελψ αλέξρεηαη 

ζηα 10,06 – 11,08 gr CO2eq./kWh, φηαλ ιακβάλεηαη ππφςηλ έλαο κέζνο φξνο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο ηεο Δπξψπεο. Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη, θπξίσο, ζηηο κεγάιεο 

απψιεηεο ελέξγεηαο πνπ εκθαλίδεη ην επξσπατθφ δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έλα 

άιιν ελδηαθέξνλ απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ 

εθπνκπψλ GHG, απφ ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην δίθηπν, φπνπ νη 
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αγσγνί κεηαθνξάο θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία απηψλ. Σέινο, γηα ην ειεθηξηθφ δίθηπν 

κεηαθνξάο ηεο Πνξηνγαιίαο [31], νη αληίζηνηρεο εθπνκπέο εθηηκάηαη φηη ζπκβάιινπλ 

θαηά 5% - 14%, ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο απφ ην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη πεξηζζφηεξεο ΑΚΕ πνπ δίλνπλ εθηίκεζε ησλ 

εθπνκπψλ CO2eq./kWh γηα κηα ρψξα [13, 33], αλαθέξνληαη ζην δίθηπν παξαγσγήο ηεο 

ρψξαο. Δμαίξεζε απνηεινχλ δχν κειέηεο, γηα ηελ Πνξηνγαιία [31] θαη ηελ Κίλα [41], νη 

νπνίεο ππνινγίδνπλ ηηο αζξνηζηηθέο εθπνκπέο απφ ην δίθηπν παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο θάζε ρψξαο. Γηα θάπνηεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, κεξηθέο 

ελδεηθηηθέο ηηκέο γηα ηηο εθπνκπέο GHG, παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Ζ ηηκέο απηέο, 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία [33], βαζίδνληαη ζε κεηξήζεηο κε βάζε ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην ελεξγεηαθφ κίγκα ησλ ρσξψλ απηψλ, ηεο πεξηφδνπ 2006 – 

2008 θαη είλαη: Γαιιία (πεξίπνπ 100 gr CO2eq./kWh), Διβεηία (200 gr CO2eq./kWh), 

Ηζπαλία (400 gr CO2eq./kWh), Γεξκαλία θαη Σνπξθία (πεξίπνπ 600 gr CO2eq./kWh), 

ΖΠΑ (650 gr CO2eq./kWh) θαη ηέινο νη ρψξεο Διιάδα, Πνισλία, Σζερία, νη νπνίεο 

εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά εθπνκπψλ απφ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (θνληά ζηα 

900 gr CO2eq./kWh). ε κία άιιε ζπγθξηηηθή ΑΚΕ, πνπ έγηλε γηα ηε ρψξα ηνπ Μεμηθνχ 

ην 2010 [13], παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπνκπψλ GHG ησλ ρσξψλ 

Αγγιία (597 gr CO2eq./kWh), Ηηαιία (634 gr CO2eq./kWh), Μεμηθφ (571 gr CO2eq./kWh) 

θαη Πνξηνγαιία (611 gr CO2eq./kWh). Σέινο, ε αλάιπζε θχθινπ δσήο γηα ην δίθηπν 

παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Κίλα [41], κεηξήζεθε φηη 

εθπέκπεη 1.104 gr CO2eq./kWh. 

2.3. πκπεξάζκαηα βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο 

Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ κειεηψλ αλάιπζεο θχθινπ δσήο, 

βγαίλνπλ αξθεηά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε κεζνδνινγία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ 

παξφκνηεο κειέηεο, ζην κέιινλ. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα, ζε γεληθέο γξακκέο, είλαη φηη 
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γηα λα κειεηεζνχλ νη εθπνκπέο, αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, απφ ην ειεθηξηθφ δίθηπν κηαο 

ρψξαο θαη θαη‘επέθηαζε νη επηπηψζεηο απηψλ ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζην 

πεξηβάιινλ, πξέπεη λα αμηνινγεζεί, μερσξηζηά, ην δίθηπν παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο [31]. Οη εθπνκπέο GHG απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη ακειεηέεο, σζηφζν ηα απνηειέζκαηα, σο πξνο 

ηελ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζή ηνπο, ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηηο κνλάδεο παξαγσγήο 

ζπκβαηηθνχ θαπζίκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζηάδην κε ηηο κεγαιχηεξεο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ζηνλ άλζξσπν θαη ζην πεξηβάιινλ, απφ ηηο κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε νξπθηά θαχζηκα, είλαη ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο (operation) ησλ 

ζηαζκψλ. Όζνλ αθνξά ηηο κνλάδεο ΑΠΔ, ην ζηάδην πνπ ζπλεηζθέξεη πεξηζζφηεξν, είλαη 

απηφ ηεο εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο (manufacturing and processing) ησλ πξψησλ πιψλ 

θαζψο θαη ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζηαζκψλ (construction and installation) [39]. 

εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ κηαο ΑΚΕ, σο πξνο ην 

ζχλνιν ηεο πεξηβαιινληηθήο αμηνιφγεζεο ησλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο, είλαη ε 

εμέηαζε θαη άιισλ δεηθηψλ, πέξα ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. Σέηνηνη 

πεξηβαιινληηθνί δείθηεο κπνξεί λα είλαη απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νμίληζε θαη ζηνλ 

επηξνθηζκφ, κε άιια ιφγηα ε εμέηαζε εθηφο ηνπ αεξίνπ CO2 θαη ησλ αεξίσλ SO2 θαη 

NOx [32]. Ξερσξηζηή επηζήκαλζε ζα πξέπεη λα γίλεη θαη γηα ηα δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ βγάδνπλ νξηζκέλεο κειέηεο ΑΚΕ, σο πξνο ηηο εθπνκπέο ησλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο ίδηαο ηερλνινγίαο. Γηα ηηο άκεζεο 

εθπνκπέο, απφ κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ίδην ηχπν 

(ζπκβαηηθνχ) θαπζίκνπ, ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, νη δηαθπκάλζεηο πνπ ζπρλά 

εκθαλίδνληαη κπνξεί λα νθείινληαη αθελφο, ζηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ 

αθνινπζήζεθε ζηελ θάζε κειέηε πεξίπησζεο μερσξηζηά θαη, αθεηέξνπ ζηε 

δηαθνξεηηθή ηερλνινγία θάζε κνλάδαο, ζηελ ζεξκηθή απφδνζή ηεο, ζηελ ζεξκνγφλν 
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δχλακε ηνπ θάζε θαπζίκνπ θ.α. [9]. Αληίζηνηρα, γηα ηηο κνλάδεο ΑΠΔ, κπνξεί λα 

παξαηεξεζνχλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηα απνηειέζκαηα ησλ εθπνκπψλ, ίδηαο 

ηερλνινγίαο ΑΠΔ, αλ ιεθζνχλ ππφςε ζπγθεθξηκέλα θιηκαηνινγηθά θαη 

γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ εμέηαζε πεξηνρήο, ζε ζρέζε κε θάπνηα άιιε 

[1, 3, 4, 9, 10, 12, 21, 26, 32, 23,28-39.]. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ, απφ ην ειεθηξηθφ δίθηπν κηαο ρψξαο ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ, ζα 

πξέπεη λα κειεηεζεί ε επίδξαζε φιεο ηεο βηνκεραλίαο πνπ είλαη ππέπζπλε γηα ηελ 

παξαγσγή, ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηηο εθπνκπέο GHG 

[31]. Έηζη, ζα πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηε κειέηε ηνπ 

δηθηχνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κηαο ρψξαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ 

κεγάινπ ρξφλνπ δσήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ θαη, λα κνληεινπνηεζνχλ κε βάζε 

έλα ζηαηηθφ ελεξγεηαθφ κίγκα, ζηαζεξέο απψιεηεο δηθηχνπ θαη ζηαζεξή δηάξθεηα δσήο, 

ησλ ππνδνκψλ ηνπ δηθηχνπ [16]. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 – ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ (ΑΚΕ) 

ην Κεθάιαην 3 παξνπζίαδεηαη ε κέζνδνο ηεο Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο, ΑΚΕ (Life 

Cycle Assessment, LCA), γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαηαγξάθνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο θαζψο θαη ηα θξηηήξηά ηεο. ηε 

ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη ζε κηα ΑΚΕ, ζχκθσλα κε ηνλ 

δηεζλή νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο ISO. 

3.1. Μεζνδνινγία Αλάιπζεο Κύθινπ Εσήο 

Ζ Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο (ΑΚΕ) είλαη κία κέζνδνο θαηά ηελ νπνία γίλεηαη κηα 

πνηνηηθή αιιά θαη πνζνηηθή θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηέζεσλ θαη ησλ 

ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα πξντφλ, κηα δηεξγαζία ή 

κηα ππεξεζία [20]. Ζ ΑΚΕ είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ έλα πξντφλ (ή ππεξεζία), ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ (―cradle to 

grave‖). Γειαδή, απφ ηε ζπιινγή ησλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο 

έσο ηελ ηειηθή δηάζεζε θαη απφζεζε ησλ απνβιήησλ [27]. 

Ζ πεηξειατθή θξίζε ζηα ηέιε ηνπ 1960 ήηαλ ε αηηία γηα ηελ πξψηε ρξήζε ηεο 

αλάιπζεο ηνπ θχθινπ δσήο, πνπ νδήγεζε ζηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο λέσλ θαη πην 

απνδνηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70 πξνζηέζεθαλ ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ επλφεζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο αλάιπζεο ηνπ θχθινπ δσήο ε ππνβάζκηζε 

ησλ θπζηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, νη εθπνκπέο αεξίσλ ζηελ αηκφζθαηξα, ε ξχπαλζε ηνπ 

λεξνχ θαη ην πξφβιεκα ηεο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ [30]. Χο κέζνδνο έρεη γίλεη, ζηηο 

κέξεο καο, επξέσο απνδερηή απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα σο ην πιένλ δηαδεδνκέλν 

θαη αμηφπηζην εξγαιείν εθηίκεζεο ησλ επηδξάζεσλ ζην πεξηβάιινλ, πνπ πξνθαινχλ ηα 

πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο [28]. Ζ AKZ αμηνινγεί ην ζπλνιηθφ πεξηβαιινληηθφ 

αληίθηππν ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο, είλαη δειαδή κία νιηζηηθή δηαδηθαζία, ελψ 
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εμεηάδεη πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο θαηεγνξίεο πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ [25]. 

χκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 14040 [20] ε AKZ κεηαθξάδεη ηελ απνγξαθή ησλ 

ζρεηηθψλ ξνψλ ελέξγεηαο θαη πιηθψλ, πνπ εηζάγνληαη ζ‘ελα ζχζηεκα, θαζψο θαη ησλ 

εθπνκπψλ ζην πεξηβάιινλ. Κάλεη απνηίκεζε ησλ ελδερφµελσλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηζξνέο θαη εθξνέο ελψ, ηέινο, 

εξκελεχεη ηα απνηειέζκαηά ηεο, έηζη ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ βνήζεκα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ. 

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ΑΚΕ είλαη φηη: 

a) αλαπηχζζεη ζχλζεηε απνηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ 

b) πξαγκαηνπνηεί πνζνηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ησλ πεξηβαιινληηθψλ εθξνψλ ζε αέξα, 

λεξφ θαη έδαθνο, ζε θάζε ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο 

c) πξνζδηνξίδεη θάζε ζεκαληηθή κεηαθίλεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ κεηαμχ 

ησλ ζηαδίσλ ηνπ θχθινπ δσήο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ 

d) θάλεη απνηίκεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηνλ άλζξσπν θαη ζηελ νηθνινγία, 

απφ ηελ θαηαλάισζε πιηθψλ αγαζψλ θαη ησλ εθξνψλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ, ζηα 

φξηα κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο, κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο αιιά θαη ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν 

e) ζπγθξίλεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ζηελ νηθνινγία, δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

εθάκηιισλ πξντφλησλ/κεζφδσλ αιιά θαη πξνζδηνξίδεη ηηο επηπηψζεηο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, ηέινο 

f) πξνζδηνξίδεη ηηο επηπηψζεηο κέζσ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο (φπσο 

αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην 1) δίλνληαο φκσο κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηνπο ηνκείο 

πνπ ππάξρεη κεγαιχηεξε αλεζπρία. 
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χκθσλα κε ην Γηεζλή νξγαληζκφ γηα ηελ ηππνπνίεζε ISO, ε κεζνδνινγία γηα ηελ 

αλάιπζε θχθινπ δσήο πξντφλησλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

ζηάδηα: (α) ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο, (β) ηελ απνγξαθή 

ηνπ θχθινπ δσήο, (γ) ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θχθινπ δσήο θαη (δ) ηελ 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. ηε ζπλέρεηα, αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά ηα ηέζζεξα 

ζηάδηα ηεο Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο. 

3.1.1. Καζνξηζκόο ζθνπνύ θαη ζηόρνπ εξγαζίαο (goal and scope definition) 

ην ζηάδην απηφ ηνπνζεηείηαη ην πιαίζην ζην νπνίν ζα δηεμαρζεί ε εξγαζία θαη 

πξνζδηνξίδνληαη ηα φξηα θαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα κειεηεζνχλ. 

Βαζηθνί παξάκεηξνη πνπ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ζ‘απηφ ην, αξρηθφ, ζηάδην ηεο ΑΚΕ 

είλαη ε ιεηηνπξγηθή κνλάδα αλαθνξάο, ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη δηάθνξνη 

πεξηνξηζκνί ηεο αλάιπζεο. 

Ζ ιεηηνπξγηθή (/κεηξεηηθή) κνλάδα αλαθνξάο (functional unit) είλαη έλα απφ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο ΑΚΕ πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί. Καζνξίδεη ηελ θιίκαθα γηα ηε 

ζχγθξηζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

πνζνηηθνπνηεί ηηο επηδφζεηο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο,. Δίλαη έλα κέηξν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο θαη έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή κηαο αλαθνξάο, 

κε ηελ νπνία ζα ζρεηίδνληαη νη εηζξνέο θαη νη εθξνέο ηνπ ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο. 

Σα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο (system boundaries) θαζνξίδνπλ πνηέο δηεξγαζίεο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ΑΚΕ θαη πνηέο ζα πξέπεη λα κείλνπλ εθηφο. Ο θαζνξηζκφο ησλ 

νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζρεηηθά ππνθεηκεληθφο θαη εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο φπσο γηα παξάδεηγκα, απφ ην πνηά είλαη ε εθάζηνηε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, 

πνηφ είλαη ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε κειέηε, πνηνί είλαη νη ιφγνη δηεμαγσγήο 

ηεο ΑΚΕ (π.ρ. ζπγθξηηηθή ΑΚΕ ή φρη) θ.α.. Καζίζηαηαη έηζη θαλεξφ φηη ζέηνληαο 

ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο ή ηκήκαηα εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα 
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απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ δελ ζα είλαη αθξηβή, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ 

αιινίσζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο [8]. 

Σέινο, κεξηθνί πεξηνξηζκνί (constraints) πνπ εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζε κηα ΑΚΕ κπνξεί 

λα είλαη ηα φξηα κεηαμχ ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, νη 

γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί, νη πεξηνξηζκνί αλάκεζα ζηνλ θχθιν δσήο θαη ηνπο θχθινπο 

δσήο άιισλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΑΚΕ εμαξηάηαη, έηζη, ζε κέγηζην βαζκφ απφ ηελ 

πνηφηεηα θαη ηηο πεγέο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνληαη. Καηά ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε παξάκεηξνη φπσο ην ρξνληθφ, γεσγξαθηθφ 

θαη ηερλνινγηθφ εχξνο ησλ πεγψλ, ε αθξίβεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπο, ε βάζε θαηαλνκήο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ε εγθπξφηεηα ησλ κεζφδσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή ηνπο [18].  

3.1.2. Απνγξαθή θύθινπ δσήο (Life Cycle Inventory, LCI) 

ην δεχηεξν ζηάδην ζπιιέγνληαη, νξγαλψλνληαη θαη επεμεξγάδνληαη φια ηα δεδνκέλα 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θχθινπ δσήο θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Ζ αθξίβεηα θαη ε εγθπξφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη, θαζνξίδνπλ θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ΑΚΕ ζπλνιηθά. 

Κάζε πξντφλ, ζην ζηάδην απηφ, πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη σο έλα ζχζηεκα, ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν δηεξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Γηα ηνλ αθξηβή 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ νη ξνέο κάδαο θαη 

ελέξγεηαο, πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Σα 

δεδνκέλα, ινηπφλ, είλαη νη εηζξνέο θαη νη εθξνέο απφ θάζε δηεξγαζία. Ζ ζπιινγή ησλ 

αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηξία 

βαζηθά ζηάδηα: (α) έξεπλα παιαηφηεξσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ 
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απνηειεζκάησλ ηνπο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, (β) αλαδήηεζε ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν θαη (γ) επαθή κε νξγαληζκνχο θαη αλζξψπνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα απηφ. Με απηφ ηνλ ζπλδπαζκφ ζπιιέγεηαη κεγάιε πνζφηεηα 

δεδνκέλσλ. Γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απαηηείηαη ε 

αληίζηνηρε βάζε δεδνκέλσλ ή θχιιν εξγαζίαο,  ζπρλά κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

ινγηζκηθψλ παθέησλ [49]. 

Σν απνηέιεζκα ηεο απνγξαθήο ηνπ θχθινπ δσήο είλαη κηα ιίζηα πιηθψλ θαη ελέξγεηαο 

πνπ θαηαλαιψζεθαλ, ε νπνία πεξηέρεη ηηο πνζφηεηεο ησλ ξχπσλ πνπ ειεπζεξψζεθαλ 

ζην πεξηβάιινλ. Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ κε βάζε ην ζηάδην ηνπ 

θχθινπ δσήο, ηνπ κέζνπ ζην νπνίν ειεπζεξψζεθαλ νη ξχπνη (αέξαο, λεξφ, έδαθνο), 

κηαο νπνηαζδήπνηε δηεξγαζίαο ή γηα θάζε ζπλδπαζκφ απηψλ. 

3.1.3. Δθηίκεζε επηπηώζεσλ θύθινπ δσήο (Life Cycle Impact Assessment, LCIA) 

ην ζηάδην απηφ κηαο ΑΚΕ, πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ 

αλζξψπηλε πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ, απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο πεγέο θαη ηηο εθξνέο ηνπ 

ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο, θαηά ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θχθινπ δσήο, πξνσζεί κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

γηα ηελ θαηάηαμε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηψλ ησλ ηχπσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ. Έηζη, δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ησλ πνζνηηθψλ απηψλ 

δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή ζεκαζία ηνπο. 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ ζπληειείηαη απφ ηηο παξαθάησ 

δηαθξηηέο ελέξγεηεο [45]: 

(α) θαηεγνξηνπνίεζε 

(β) ραξαθηεξηζκφο 

(γ) θαλνληθνπνίεζε 

(δ) νκαδνπνίεζε θαη 
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(ε) ζηάζκηζε. 

Οη ελέξγεηεο απηέο, κεηαηξέπνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο LCI ζε έλα δείθηε γηα θάζε 

θαηεγνξία επηπηψζεσλ. Ο ζθνπφο ηνπο, δειαδή, είλαη ε απφδνζε ελφο εληαίνπ δείθηε 

επηπηψζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο αξηζκεηηθνχο ζπληειεζηέο θαλνληθνπνίεζεο θαη 

ζηάζκηζεο. Με ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ δίλεηαη έλα πεξηβαιινληηθφ 

πξνθίι ζην πξντφλ (ή ππεξεζία) ελψ ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ πξνθίι, ζε έλα πίλαθα δεδνκέλσλ. Έηζη, γίλεηαη επθνιφηεξε ε 

ζχγθξηζε θαη ε απνηίκεζε  ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ απνηίκεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε 4 ζηάδηα: (α) πξνζδηνξηζκφο ηεο επηβάξπλζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, (β) κεηαηξνπή ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνθίι ζε 

πεξηβαιινληηθφ πίλαθα, (γ) έιεγρνο νξζφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη (δ) επηζθφπεζε 

ηεο LCA απφ εμσηεξηθνχο κειεηεηέο. 

3.1.4. Δξκελεία απνηειεζκάησλ (Interpretation) 

Σν ηειηθφ βήκα κηαο ΑΚΕ απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή ηερληθή γηα ηελ ηαπηνπνίεζε, ηνλ 

πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ θχθινπ δσήο (LCI) θαζψο θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θχθινπ δσήο (LCIA). Σα βήκαηα ηεο εξκελείαο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ δσήο είλαη ηα εμήο [42]: (α) πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη (β) απνηίκεζε ηεο πιεξφηεηαο, ηεο 

επαηζζεζίαο θαη ηεο ζπλνρήο ησλ δεδνκέλσλ. Σν βήκα ηεο εξκελείαο ησλ 

απνηειεζκάησλ πξνζδηνξίδεη ην φξην εκπηζηνζχλεο θαη αμηνπηζηίαο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ΑΚΕ. 

Σα απνηειέζκαηα αμηνινγνχληαη κε ειέγρνπο ζπλέπεηαο ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

πηνζεηήζεθαλ, θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ, πξνηχπσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Παξάιιεια, γίλνληαη έιεγρνη ζπλέπεηαο θαη πιεξφηεηαο ζε φιν ην 
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εχξνο ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ. Γίλνληαη επίζεο 

αλαιχζεηο επαηζζεζίαο, νη νπνίεο κειεηνχλ ηελ επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα απφ 

κεηαβνιέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ εθηίκεζε βειηηψζεσλ απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θαη πεξηζσξίσλ γηα κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επηβάξπλζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ελέξγεηαο, πξψησλ πιψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

εθπνκπψλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο πξντφλησλ θαη δηεξγαζηψλ [47]. 

3.2. Τπνινγηζηηθά εξγαιεία γηα ΑΚΕ 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα ππνινγηζηηθά εξγαιεία, 

φπσο ηα SimaPro, GaBi, RETScreen θ.α. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

ειιεληθνχ δηθηχνπ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ην 

ινγηζκηθφ πξφγξακκα SimaPro 7.1. Ζ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζηηο 

εθπνκπέο ιφγσ ησλ βαζηθψλ πιηθψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπο 

δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο θαηαρσξνχληαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν 

SimaPro ππνινγίδεη ηηο εθπνκπέο πνπ πξνθχπηνπλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ 

δσήο ηνπ πξντφληνο, δεκηνπξγψληαο κία ππξακίδα ζηελ θνξπθή ηεο νπνίαο βξίζθνληαη 

νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο θαη νη νπνίεο αλαιχνληαη ζε φιν θαη απινχζηεξεο δηαδηθαζίεο, 

θαηαιήγνληαο ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο [50]. 

3.2.1. SimaPro 7.1. 

Σν ινγηζκηθφ SimaPro δεκηνπξγήζεθε θαη δηαηίζεηαη απφ ηελ εηαηξεία Pre-Consultants 

B.V. Απνηειεί έλα επξέσο δηαδνκέλν εξγαιείν Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο παξέρνληαο 

ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλεο δηεξγαζίεο, παξακέλνληαο ηαπηφρξνλα αξθεηά εχρξεζην. 

Γηαζέηεη κεγάιν φγθν παξερφκελσλ δεδνκέλσλ, ζε (πξν)εγθαηεζηεκέλεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ θαη βηβιηνζήθεο ζην παξερφκελν ινγηζκηθφ. Σα δεδνκέλα είλαη 

θαηαλεκεκέλα ζε μερσξηζηέο βηβιηνζήθεο , ππνζηεξηδφκελεο απφ φιν ην εχξνο ησλ 
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δπλαηψλ δηεξγαζηψλ ή δηαδηθαζηψλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ παξνπζηάδεηαη 

ζε ξαβδνγξάκκαηα θαη πίλαθεο, κε ηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. 

Μεξηθέο απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο, βαζηθέο, θαηεγνξίεο επηπηψζεσλ γηα ηνλ άλζξσπν 

θαη ην πεξηβάιινλ είλαη (α) ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (GWP), πνπ κεηξηέηαη ζε 

ζρέζε κε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη 1kg CO2, (β) ην θσηνρεκηθφ λέθνο (POCP), πνπ 

κεηξηέηαη ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη  1 kg αηζπιελίνπ , (γ) ε νμίληζε ηνπ 

πεξηβάιινληαο (AP), πνπ κεηξηέηαη ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη 1kg  SO2, ε 

θαηαζηξνθή ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο (ODP) θαη άιια [35]. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 – ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ην θεθάιαην 4 αξρηθά πεξηγξάθεηαη ε δνκή ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

δηαρσξηζκφο ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ, ζην δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν (επεηξσηηθφ) θαη ην 

δίθηπν ησλ κε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ (απνκνλσκέλν). Καηαγξάθνληαη, ηα ζηνηρεία 

ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ γηα ηηο κνλάδεο παξαγσγήο, ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο αλά ζηαζκφ θαη ηχπν θαπζίκνπ, θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηηο 

γξακκέο κεηαθνξάο πςειήο θαη ππεξπςειήο ηάζεο (150, 400 kV). 

4.1. Δπηρεηξεκαηηθή δνκή θαη νξγάλσζε ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

Ζ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ. (ΓΔΖ) είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία 

παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Γηαζέηεη κηα κεγάιε 

ππνδνκή ζε εγθαηαζηάζεηο νξπρείσλ γηα ηελ εμαγσγή ιηγλίηε, κνλάδεο παξαγσγήο, 

κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Καηέρεη πεξίπνπ ην 68% ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Διιάδα 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ζην ελεξγεηαθφ ηεο κείγκα ιηγληηηθνχο, πδξνειεθηξηθνχο θαη 

πεηξειατθνχο ζηαζκνχο, θαζψο θαη ζηαζκνχο θπζηθνχ αεξίνπ, αιιά θαη κνλάδεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ). [53]  

Ο Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΑΓΜΖΔ) Α.Δ. 

απνηειεί 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ε νπνία ζπζηάζεθε ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηηο δηαηάμεηο ηηο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. O ΑΓΜΖΔ 

αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΜΖΔ) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα θαζήθνληα ιεηηνπξγίαο, 

ζπληήξεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ΔΜΖΔ ελζσκαηψλνληαο ηα αληίζηνηρα θαζήθνληα θαη 

ιεηηνπξγίεο πνπ απνηεινχζαλ αξκνδηφηεηα ηνπ ΓΔΜΖΔ σο Γηαρεηξηζηή ηνπ 
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πζηήκαηνο θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ σο Κπξίνπ ηνπ 

πζηήκαηνο. [51] 

Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. (Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο) ζπζηάζεθε κε ηελ απφζρηζε ηνπ θιάδνπ Γηαλνκήο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζχκθσλα 

κε ην Ν. 4001/2011 θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2009/72/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Δίλαη θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο ΓΔΖ Α.Δ., σζηφζν είλαη αλεμάξηεηε 

ιεηηνπξγηθά θαη δηνηθεηηθά, ηεξψληαο φιεο ηηο απαηηήζεηο αλεμαξηεζίαο πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζην παξαπάλσ λνκηθφ πιαίζην. Έξγν ηεο εηαηξείαο είλαη ε ιεηηνπξγία, 

ε ζπληήξεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα 

θαη ε δηαζθάιηζε ηεο δηαθαλνχο θαη ακεξφιεπηεο πξφζβαζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

γεληθφηεξα φισλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ. [52] 

Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) είλαη αλεμάξηεηε ξπζκηζηηθή αξρή, ε νπνία 

ζπζηήζεθε κε ην λ.2773/1999, ζην πιαίζην ελαξκφληζεο κε ηηο Οδεγίεο 2003/54/ΔΚ θαη 

2003/55/ΔΚ γηα ηνλ ειεθηξηζκφ θαη ην θπζηθφ αέξην, κε θχξηα αξκνδηφηεηά ηεο λα 

επνπηεχεη ηελ εγρψξηα αγνξά ελέξγεηαο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο, εηζεγνχκελε πξνο 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο Πνιηηείαο θαη ιακβάλνληαο ε ίδηα κέηξα γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

Oη θπξηφηεξεο, απνθαζηζηηθνχ ραξαθηήξα, αξκνδηφηεηεο ηεο ΡΑΔ ζηνλ ειεθηξηζκφ θαη 

ην θπζηθφ αέξην, ζπλνπηηθά αθνξνχλ [55]: 

a) παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ηεο αγνξάο ελέξγεηαο 

b) πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ 

c) παξαθνινχζεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο 

d) ρνξήγεζε αδεηψλ 

e) επνπηεία επί ησλ Αλεμάξηεησλ Γηαρεηξηζηψλ Μεηαθνξάο 

f) έγθξηζε ηηκνινγίσλ κε αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
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g) ρνξήγεζε εμαίξεζεο απφ ππνρξεψζεηο παξνρήο πξφζβαζεο ηξίησλ 

h) παξαθνινχζεζε πξφζβαζεο ζηηο ελεξγεηαθέο δηαζπλδέζεηο 

i) ιήςε ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ.  

Ο Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ΑΔ (ΛΑΓΖΔ ΑΔ) ηδξχζεθε κε βάζε 

ην λ 4001/2011 γηα ηε Λεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ Ζιεθηξηζκνχ θαη Φπζηθνχ 

Αεξίνπ, γηα Έξεπλα, Παξαγσγή θαη δίθηπα κεηαθνξάο Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο 

ξπζκίζεηο (ΦΔΚ 179/22-8-2011). Ο ΛΑΓΖΔ εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4001/2011 θαη 

ησλ θαη‘ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ πξάμεσλ θαη ηδίσο ηνλ Ζκεξήζην 

Δλεξγεηαθφ Πξνγξακκαηηζκφ. [54] 

4.2. Πεξηγξαθή κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Σν ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο, εμαηηίαο ηεο κνξθνινγίαο ηεο ρψξαο, ρσξίδεηαη ζην 

Γηαζπλδεδεκέλν δίθηπν (επεηξσηηθφ) θαη ζην Με Γηαζπλδεδεκέλν δίθηπν 

(απνκνλσκέλν), φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα λεζηά, ηα νπνία δελ έρνπλ ζπλδεζεί 

κε ην επεηξσηηθφ δίθηπν. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο θαη απφ ηα δχν δίθηπα, γηα 

ην έηνο 2012,  μεπεξλάεη ηηο 55 TWh θαη ην ελεξγεηαθφ κίγκα απνηειείηαη, ζπλνιηθά, 

απφ 9 ηχπνπο θαπζίκνπ: (α) κηθξνί Τ/Ζ ζηαζκνί, (β) ζεξκηθνί ζηαζκνί πεηξειαίνπ 

diesel, (γ) θσηνβνιηατθά, (δ) αλεκνγελλήηξηεο, (ε) Βηναέξην/Βηνκάδα, (ζη) θπζηθφ 

αέξην, (δ) ιηγλίηεο, (ε) κεγάια Τ/Ζ θαη (ζ) κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ (Δηθφλα 

4.1). 

Ξερσξηζηή αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη γηα ηε ζπκκεηνρή, ησλ δχν αλεμάξηεησλ δηθηχσλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα. Σα Με Γηαζπλδεδεκέλα 

Νεζηά θαηέρνπλ ην 10% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ελψ, ην Γηαζπλδεδεκέλν 

δίθηπν είλαη απηφ πνπ ππεξηζρχεη ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ρψξαο θαηά 90% (Δηθφλα 

4.2). Αληίζηνηρα, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα, ην ελεξγεηαθφ κίγκα ηνπ 
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απνκνλσκέλνπ δηθηχνπ απνηειείηαη απφ 4 ηχπνπο θαπζίκσλ ελψ ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ 

δηθηχνπ απφ 9 ηχπνπο θαπζίκνπ (Δηθφλεο 4.4 θαη 4.3, αληίζηνηρα). 

Δηθφλα 4.1: Δλεξγεηαθφ κίγκα ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ παξαγσγήο Ζ.Δ. [44, 48] 

 

Δηθφλα 4.2: πκκεηνρή ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ θαη Με Γηαζπλδεδεκέλνπ δηθηχνπ ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο [44, 48] 
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4.2.1. Γηαζπλδεδεκέλν  δίθηπν (Ζπεηξσηηθό) 

 

Δηθφλα 4.3.: πλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Γηαζπλδεδεκέλν δίθηπν, γηα 

Θεξκηθέο κνλάδεο [44] θαη ΑΠΔ [48] 

 

Ζ πιεηνλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο (58.8% ηεο ζπλνιηθήο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο, Πίλαθαο 4.1.), ζην επεηξσηηθφ δίθηπν, απνηειείηαη απφ 

ζεξκηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ιηγληηηθέο, πεηξειατθέο θαη κνλάδεο 

θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθαο 4.2. Οη κνλάδεο απηέο θαιχπηνπλ θαη 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (78.6% γηα ην 2012). Οη θχξηνη 

ιηγληηηθνί ζηαζκνί βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πηνιεκαΐδαο, ζηε βφξεηα Διιάδα θαη 

ζηε πεξηνρή ηεο Μεγαιφπνιεο, ζηελ Πεινπφλλεζν. Οη πεηξειατθνί ζηαζκνί θαη νη 

κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ βξίζθνληαη θπξίσο θνληά ζηελ πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο, 

φπνπ ζπγθεληξψλεηαη πεξίπνπ ην 30% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ηνπ πζηήκαηνο. Ο 

ζηφινο ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πεπαιαησκέλνο ζε γεληθέο 

γξακκέο, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο έρνπλ ζπκπιεξψζεη πάλσ απφ είθνζη ρξφληα 

1,38% 0,15% 

6,17% 

7,51% 0,43% 

26,05% 

50,78% 

7,17% 

0,37% 

Παραγωγή Η.Ε. ςτο ηπειρωτικό δίκτυο 

ΜΤΗ 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 

ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΕ 

ΒΙΟΜΑΖΑ 

ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

ΛΙΓΝΙΣΗ 

Τ/Η 

ΗΘΤΑ 
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ιεηηνπξγίαο, αλ θαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πξνζηέζεθαλ ζην χζηεκα πεξίπνπ 3.700 

MW απφ λέεο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ. Πάλησο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ηέζεθαλ ζε 

εκπνξηθή ιεηηνπξγία πέληε λέεο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ ζπλνιηθήο θαζαξήο 

ηζρχνο 2.032 MW. [43] 

Έσο ην ηέινο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2013, ζην ΔΜΖΔ ιεηηνπξγνχζαλ ζηαζκνί ΑΠΔ 

ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 4.170 MW, εθ ησλ νπνίσλ ηα 1.495 MW αθνξνχλ 

αλεκνγελλήηξηεο θαη ηα 2.322 MW θσηνβνιηατθά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Φ/Β ηνπ 

Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο ΦΔΚ Β 1079/2009). Παξάιιεια, ν ΑΓΜΖΔ (κέρξη πξφηηλνο ν 

ΓΔΜΖΔ) έρεη ρνξεγήζεη Γεζκεπηηθέο Πξνζθνξέο χλδεζεο γηα επηπιένλ 600 

ζηαζκνχο ΑΠΔ ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 5.665 MW (δελ πεξηιακβάλνληαη νη 

κνλάδεο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο Άδεηαο Παξαγσγήο πξν ηνπ Ν. 

3851/2010). Ο Πίλαθαο 4.3. ζπλνςίδεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, 

ζηνπο ζηαζκνχο ΑΠΔ. 

 

Μνλάδεο παξαγσγήο Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο 

(MW) 

πκκεηνρή  

( % ) 

Θεξκηθέο κνλάδεο 10.238,50 58,8 

Τ/Ζ κνλάδεο 3.017,70 17,3 

ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ 4.169,81 23,9 

χλνιν 17.426,01 100 

Πίλαθαο 4.1.: Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο ζην Γηαζπλδεδεκέλν δίθηπν [43] 

 

Οη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί (Πίλαθαο 4.3) βξίζθνληαη θπξίσο ζηε δπηηθή θαη βφξεηα 

Διιάδα. Δλψ, ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ ζην Διιεληθφ 

ζχζηεκα παξαγσγήο είλαη ζεκαληηθή (~17%), ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζην ελεξγεηαθφ 
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ηζνδχγην είλαη ζρεηηθά κηθξή (~7%). Ζ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα λεξψλ έρεη σο 

απνηέιεζκα νη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ 

θάιπςε αηρκψλ. 

ΘΔΡΜΟΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ 

ΣΑΘΜΟΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΑΡΗΘΜΟ EΓKATΔΣΖΜΔNH 

ΗΥΤ (MW) 

Ληγληηηθέο 15 4.462 

Πεηξειατθέο 4 730 

Φ.Α. πλδπαζκέλνπ 

Κχθινπ 

9 3.999,8 

Φ.Α. Αλνηθηνχ Κχθινπ 4 308,5 

Μνλάδεο ΖΘΤ 3 334 

ΤΝΟΛΟ 35 9.834,3 

Πίλαθαο 4.2.: Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο ζεξκηθψλ ζηαζκψλ, Γηαζπλδεδεκέλν [43] 

ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΡΗΘΜΟ EΓKATΔΣΖΜΔNH 

ΗΥΤ (MW) 

Τδξνειεθηξηθά 39 3.017,7 

Αλεκνγελλήηξηεο  1.768 

Μηθξνί Τ/Ζ ηαζκνί  224 

Φσηνβνιηατθά  2.443 

ΒΗΟ  51 

Ζ/Θ  0 

ΖΘΤΑ  100 

ΤΝΟΛΟ  4.586 

Πίλαθαο 4.3.:   Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο Τ/Ζ κνλάδσλ θαη ΑΠΔ, Γηαζπλδεδεκέλν [43] 
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Σέινο, παξνπζηάδεηαη κηα αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

γηα ην Γηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα. ηνλ πίλαθα 4.4(α) θαη 4.4(β) θαηαγξάθεηαη ε 

ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απφ ηηο κνλάδεο ΑΠΔ θαη ηηο κνλάδεο 

ζπκβαηηθνχ θαπζίκνπ, αληίζηνηρα. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο μεπεξλάεη ηηο 50 

TWh. 

 

ΜΟΝΑΓΔ ΑΠΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (MWh) 

Αηνιηθά 3.856.163 

Φσηνβνιηατθά 3.171.246 

Βηναέξην-Βηνκάδα 221.851 

ΜΤΖ 707.037 

ΖΘΤΑ 188.015 

Πίλαθαο 4.4(α).: Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κνλάδσλ ΑΠΔ, Γηαζπλδεδεκέλν [48] 

 

ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (GWh) 

Ληγλίηεο 26.078,32 

Πεηξέιαην 75,43 

Φπζηθφ αέξην 13.381,1 

Τδξνειεθηξηθά 3.680,94 

Πίλαθαο 4.4(β).: Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κνλάδσλ ζπκβαηηθνχ θαπζίκνπ, 

Γηαζπλδεδεκέλν [43] 
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4.2.2. Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά (ΜΓΝ) 

 

Δηθφλα 4.4: πλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά (ΜΓΝ), 

γηα ην έηνο 2012 [44] 

 

Σα πεξηζζφηεξα λεζηά ζήκεξα ζηελ Διιάδα (θπξίσο ζην Αηγαίν) ειεθηξνδνηνχληαη 

απφ απηφλνκα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα κε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά θχξην 

ιφγν απφ ηνπηθνχο ζεξκηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κε θαχζηκν 

πεηξέιαην, βαξχ (καδνχη) ή θαη ειαθξχ (ληίδει), θαη ηνπο ζηαζκνχο ΑΠΔ (αηνιηθνχο 

θαη θσηνβνιηατθνχο). Σα λεζηά απηά δελ έρνπλ δηαζπλδεζεί κέρξη ζήκεξα κε ην 

επεηξσηηθφ ειεθηξηθφ ζχζηεκα, θπξίσο ιφγσ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπζθνιηψλ, 

πνπ πθίζηαλην κέρξη πξφηηλνο, αιιά θαη ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ θαζψο νη 

δηαζπλδέζεηο είλαη έξγα κεγάιεο έληαζεο θεθαιαίνπ. Ζ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ (ΜΓΝ) απνηειείηαη απφ ηξηάληα δχν (32) απηφλνκα 

ζπζηήκαηα. Οξηζκέλα εμ απηψλ εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα λεζηά 

(ζπκπιέγκαηα λεζηψλ), θαη ε Λεηηνπξγία θαη Γηαρείξηζε ηεο Αγνξάο ησλ ΜΓΝ γίλεηαη 

απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. (Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Νήζσλ). [55] 

0,02% 

85,00% 

3,15% 11,83% 

Παραγωγή Η.Ε. ςτα ΜΔΝ 

ΜΤΗ 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 

ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΕ 
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ηελ εηθφλα 4.4 παξνπζηάδεηαη ην ελεξγεηαθφ κίγκα ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ 

(ΜΓΝ). Δίλαη εκθαλέο φηη ην ελεξγεηαθφ κίγκα θαιχπηεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, ζε 

πνζνζηφ 85% ηεο ελέξγεηαο, απφ ζεξκηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο. Αληίζηνηρα, ζηνλ 

πίλαθα 4.6, παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή παξαγψκελε ελέξγεηα γηα ην έηνο 2012 [44], 

φπνπ ε ζπλνιηθή παξαγσγή απφ ηνπο ζεξκηθνχο ζηαζκνχο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηηο 5 

TWh. 

ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (GWh) 

Θεξκηθή παξαγσγή 4.952,37 

Αλεκνγελλήηξηεο 689,35 

Φσηνβνιηατθά 183,65 

Μηθξνί Τ/Ζ ζηαζκνί 0,945 

χλνιηθή Παξαγσγή 5.826,315 

Πίλαθαο 4.6 πλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο ζηα ΜΓΝ, θαηά ην έηνο 2012 

 

4.3. Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Σε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο απνηεινχλ νη 

ηξεηο γξακκέο δηπινχ θπθιψκαηνο ησλ 400 kV, πνπ κεηαθέξνπλ ειεθηξηζκφ, θπξίσο 

απφ ην ζπνπδαηφηεξν γηα ηελ ρψξα ελεξγεηαθφ θέληξν παξαγσγήο ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. ηε πεξηνρή απηή, παξάγεηαη πεξίπνπ ην 70% ηεο ζπλνιηθήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρψξαο ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη ζηα κεγάια θέληξα 

θαηαλάισζεο ηεο Κεληξηθήο θαη Νφηηαο Διιάδαο φπνπ θαη θαηαλαιψλεηαη πεξίπνπ ην 

65% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Τπάξρνπλ, επηπιένλ, γξακκέο κεηαθνξάο 

ησλ 400 kV θαη ησλ 150 kV πνπ ζπλδένπλ ηελ Άλδξν θαη ηα λεζηά ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο, Κέξθπξα, Λεπθάδα, Κεθαινληά θαη Εάθπλζν κε ην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα 



51 
 

κεηαθνξάο, θαζψο θαη κία ππνβξχρηα δηαζχλδεζε ηεο Κέξθπξαο κε ηελ Ζγνπκελίηζα 

ζηα 66 kV [43]. 

χκθσλα κε ην Διιεληθφ χζηεκα Παξαγσγήο-Μεηαθνξάο-Γηαλνκήο, ηo ζχζηεκα ησλ 

γξακκψλ κεηαθνξάο απνηειείηαη απφ γξακκέο κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο, 150 kVθαη 66 

kV θαη ππεξπςειήο ηάζεο 400 kV. Σφζν νη γξακκέο πςειήο ηάζεο, φζν θαη νη γξακκέο 

ππεξπςειήο ηάζεο δηαρσξίδνληαη ζε ειαθξχ θαη βαξχ ηχπνπ, φπσο επίζεο θαη ζε κνλνχ 

ή δηπινχ θπθιψκαηνο. Οη ελαέξηεο γξακκέο κεηαθνξάο, αλαξηψληαη απφ κνλσηήξεο 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο αλαξηψληαη απφ ππιψλεο, νη νπνίνη είλαη ζπλήζσο ραιχβδηλα 

ζηαηηθά δηθηπψκαηα. Ζ απφζηαζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ πχξγσλ εμαξηάηαη απφ ην 

επηηξεπφκελν θαηαθφξπθν βέινο ηνπ ηφμνπ ηνπ αλαξηεκέλνπ αγσγνχ ελψ γηα 

ραιχβδηλνπο ππιψλεο, κε γξακκέο πςειήο ηάζεσο, ην άλνηγκα κεηαμχ ησλ πχξγσλ 

θπκαίλεηαη απφ 330-400m. 

Πην αλαιπηηθά, νη ππιψλεο ζηήξημεο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη είλαη θαηαζθεπαζµέλνη είηε 

απφ νπιηζµέλν ζθπξφδεµα είηε απφ µεηαιιηθά ηµήµαηα, ελψ ζε νξηζµέλεο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηµνπνηνχληαη θαη μχιηλνη ζηχινη. Οη ηζηµεληέληνη ζηχινη είλαη πηφ αλζεθηηθνί απφ 

ηνπο μχιηλνπο πνπ είλαη εθηεζεηµέλνη ζε θζνξά, αιιά είλαη πηφ εχζξαπζηνη ζε απφηνµα 

ρηππήµαηα. Οη ππιψλεο πξέπεη λα είλαη ςεινί ψζηε νη αγσγνί λα απέρνπλ πνιχ απφ ην 

έδαθνο. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζηχισλ θαζνξίδνληαη αλάινγα µε ηελ απνζηνιή ηνπο. Οη 

ειάρηζηεο απνζηάζεηο αγσγνχ γήο θαη αγσγνχ αγσγνχ θαζνξίδνληαη κε ηξφπν πνπ λα 

µελ ππάξρεη θίλδπλνο ειεθηξηθνχ ηφμνπ θαη επνµέλσο βξαρπθπθιψµαηνο. ηνλ 

ππνινγηζµφ ησλ απνζηάζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηφζν ε 

θαµπχιε πνπ ζρεµαηίδεη ν αγσγφο ιφγσ ηνπ βάξνπο ηνπ αιιά θαη ε δηακφξθσζε ηνπ 

εδάθνπο ζηελ πεξηνρή πνπ πεξλά ε γξαµµή θαζψο θαη ε επίδξαζε ηνπ αλέµνπ. 
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Οη πην βαζηθέο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

γξακκέο κεηαθνξάο είλαη νη αθφινπζεο: 

Οη αγσγνί, νη νπνίνη απνηεινχλ ην µέζν κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηηο 

γξαµµέο πςειήο ηάζεο είλαη ζπλήζσο ηξείο θαη ζηηο δηπιέο γξαµµέο είλαη έμη. Γηα 

ιφγνπο νηθνλνµίαο δελ ρξεζηκνπνηείηαη νπδέηεξνο αγσγφο. Οη αγσγνί ζηεξίδνληαη 

ζηνπο ππιψλεο θαη, αλάινγα µε ηελ θαηαζθεπή ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε µνλφθισλνπο 

(απφ έλα ζχξµα) θαη ζε πνιχθισλνπο (απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεζηξαµµέλα 

ζχξµαηα). Οη πνιχθισλνη αγσγνί είλαη πην αθξηβνί αιιά ρξεζηµνπνηνχληαη 

πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο µεγαιχηεξεο επθακςίαο θαη ηεο µεγαιχηεξεο µεραληθήο 

αληνρήο ηνπο. Οη αγσγνί είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε γξακκή κεηαθνξάο θαη 

απνηεινχλ, γχξσ ζην ζαξάληα ηηο εθαηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο γξακκήο. Τπάξρεη 

κεγάιε πνηθηιία αγσγψλ αλάινγα κε ηελ δηαηνκή, ην πιηθφ θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο 

ηνπο. Γηα ηελ επηινγή ηνπο ιακβάλνληαη ππφςε πνιιέο παξάκεηξνη φπσο νη κεραληθέο 

θαη νη ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπο, θαζψο επίζεο  θαη ην νιηθφ θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ ζα ραζεί εμαηηίαο ησλ απσιεηψλ. 

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη αγσγνί αινπκηλίνπ, νη 

νπνίνη ήηαλ ρακειφηεξεο αγσγηκφηεηαο θαη ρακειφηεξνπ θφζηνπο. Δμαηηίαο φκσο ηεο 

κηθξήο αληνρήο ηνπ αινπκηλίνπ θξίζεθε αθαηάιιειν γηα εγθαηαζηάζεηο δηθηχσλ κε 

ππιψλεο ζε ζρεηηθή κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Ζ θαηλνηφκα ηδέα ηεο ελίζρπζεο 

ηνπ αινπκηλίνπ κε ράιπβα εκθαλίζηεθε πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ ίδηνπ αηψλα θαη είλαη 

απηή πνπ επηθξαηεί κέρξη ζήκεξα. Οη αγσγνί ACSR, φπσο ιέγνληαη, ζπλδπάδνπλ ηηο 

ηθαλνπνηεηηθέο ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ αινπκηλίνπ κε ηελ πςειή αληνρή ηνπ ράιπβα 

δηαηεξψληαο ην θφζηνο θαηαζθεπήο ζε ρακειά επίπεδα. Δπίζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπλ αλαπηπρζεί αγσγνί θξακάησλ αινπκηλίνπ πνπ έρνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά κε 

ηνπο ACSR ρσξίο φκσο λα παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα δηάβξσζεο, φπσο ζπκβαίλεη 
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πνιιέο θνξέο κε ηνλ ππξήλα ησλ αγσγψλ φηαλ απηνί βξίζθνληαη ππφ αθξαία θαηξηθά 

θαηλφκελα. Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη αγσγνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα κεηψλνπλ ηηο επηδξάζεηο ειεθηξηθήο 

πξνέιεπζεο ζην πεξηβάιινλ. Να έρνπλ κεησκέλα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία, ηα 

νπνία ζεσξνχληαη ππαίηηα θαξθηλνγελέζεσλ, φπσο επίζεο κεησκέλεο ξαδηνθσληθέο 

παξεκβνιέο. 

Οη κνλσηήξεο πνπ αθελφο ζπγθξαηνχλ ηνπο αγσγνχο ζηνπο ζηχινπο θαη αθ‘ εηέξνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηε κφλσζε ηνπο σο πξνο γε, είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη κηαο γξακκήο 

κεηαθνξάο. Οη µνλσηήξεο πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε ειεθηξηθή αληνρή γηα λα 

εμαζθαιίδνπλ ηέιεηα µφλσζε µεηαμχ αγσγνχ θαη ζηχινπ θαη κεγάιε µεραληθή αληνρή 

ψζηε λα αληέρνπλ ην βάξνο ηνπ αγσγνχ µαδί µε φιεο ηηο θαηαπνλήζεηο φπσο ην ρηφλη 

θαη ν αέξαο . Οη µνλσηήξεο θαηαζθεπάδνληαη απφ πνξζειάλε ή γπαιί, ζε µεγέζε πνπ 

ζρεηίδνληαη µε ηελ ηάζε ηεο γξαµµήο θαη ζρήµα πνπ εµπνδίδεη ηελ επηθάζεζε 

πγξαζίαο θαη ζθφλεο. Μειινληηθά ζα ππεξηζρχζεη ε ρξήζε πιαζηηθψλ κνλσηήξσλ 

(silicon rubber). Οη µνλσηήξεο ησλ γξαµµψλ µεηαθνξάο ζπλήζσο θξέµνληαη απφ ηνπο 

ζηχινπο θαη έρνπλ ηελ µνξθή αιπζνεηδψλ, απνηεινχκελσλ απφ ζεηξά µνλσηήξσλ πνπ 

ζπλδένληαη µεηαμχ ηνπο µε µεηαιιηθνχο ζπλδεηήξεο. Ο αξηζµφο ηνπο εμαξηάηαη απφ 

ηελ ηάζε ηεο γξαµµήο (πρ 10 γηα γξαµµέο 150 KV). 

Σέινο, ην δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έσο ην 2012, ζην Γηαζπλδεδεκέλν 

ζχζηεκα, απνηειείην απφ 331 Κέληξα Τςειήο Σάζεο (ΚΤΣ). ηα ΚΤΣ πεξηέρνληαη νη 

κεηαζρεκαηηζηέο (ησλ 150 θαη 400 kV) θαη ηα κεηαιιηθά (ραιχβδηλα) ηθξπψκαηα 

ζηήξημεο, γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 7 ηχπνπο γξακκψλ κεηαθνξάο. 

4.3.1. Γξακκέο κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο 150 kV 

Οη θχξηεο γξακκέο κεηαθνξάο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο θαη πςειήο ηάζεο 150 kV, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο εμήο ηχπνπο ππιψλα Δ, Β, 2Β. 
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Οη ππιψλεο ηχπνπ Δ είλαη απινχ θπθιψκαηνο, ειαθξηνχ ηχπνπ, κε ςηιφ αγσγφ 

δηαηνκήο 336 θπθιηθψλ ρηιηνζηψλ. Οη ππιψλεο ηχπνπ Β είλαη απινχ θπθιψκαηνο, 

βαξέσο ηχπνπ, κε ρνληξφ αγσγφ δηαηνκήο 636 θπθιηθψλ ρηιηνζηψλ. Αληίζηνηρα, νη 

ππιψλεο ηχπνπ 2Β είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο, βαξέσο ηχπνπ, κε ρνληξφ αγσγφ δηαηνκήο 

636 θπθιηθψλ ρηιηνζηψλ 

4.3.2. Γξακκέο κεηαθνξάο ππεξ-πςειήο ηάζεο 400 kV 

Οη θχξηεο γξακκέο κεηαθνξάο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο θαη πςειήο ηάζεο 400 kV, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο εμήο ηχπνπο ππιψλα Β‘, 2Β‘Β‘ θαη Β‘Β‘Β‘. 

Οη ππιψλεο ηχπνπ Β‘ θαη 2Β‘Β‘ είλαη ππιψλεο απινχ θαη δηπινχ θπθιψκαηνο, 

αληίζηνηρα, ππεξβαξέσο ηχπνπ, κε δίδπκνπο αγσγνχο αλά θάζε, δηαηνκήο 936 

θπθιηθψλ ρηιηνζηψλ. Σέινο, νη ππιψλεο Β‘Β‘Β‘ είλαη απινχ θπθιψκαηνο, ππεξβαξέσο 

ηχπνπ, κε ηξίδπκνπο αγσγνχο αλά θάζε, δηαηνκήο 936 θπθιηθψλ ρηιηνζηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 – ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΚΕ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ηελ ΑΚΕ πνπ παξνπζηάδεηαη, γίλεηαη πξνζπάζεηα κνληεινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Αξρηθά 

παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηα δχν ζπζηήκαηα, θαζψο θαη γηα ηηο πνζφηεηεο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλνληαη ζηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ΑΚΕ κε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SimaPro 7.1. 

θαη αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Σέινο, δίλεηαη κηα εξκελεία γηα ηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο πεξηβαιινληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ησλ ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ, πνπ απνξξένπλ απ‘ ην ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ειεθηξηθφ δίθηπν. 

5.1. Μνληεινπνίεζε ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Ζ αλάιπζε θχθινπ δσήο πνπ αθνινπζεί, γηα ην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο, έρεη σο 

ζηφρν αθελφο ηελ θαηαγξαθή ηνπ δηθηχνπ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη, αθεηέξνπ ηελ εθηίκεζε ησλ αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

θαζ‘ φιν ηνλ θχθιν δσήο ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Δπίζεο, ζηνρεχεη ζηελ πεξηβαιινληηθή 

αμηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ζπκβαηηθψλ θαη ΑΠΔ) 

ηεο ρψξαο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη αλαγθαία ε ζπιινγή δηάθνξσλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ην ινγηζκηθφ SimaPro, ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηηο εθπνκπέο CO2eq. Σειηθφο ζθνπφο 

ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (GHG) 

απφ ην ειιεληθφ ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο, ε εμαγσγή πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ αμηνιφγεζε, θαη ε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε αληίζηνηρεο εξγαζίεο άιισλ ρσξψλ. 



56 
 

Με βάζε πξνεγνχκελεο εξγαζίεο αλάιπζεο θχθινπ δσήο (δεο θεθάιαην 2) γηα ην 

ειεθηξηθφ ελεξγεηαθφ δίθηπν κηαο ρψξαο, πξνθχπηεη φηη ε δνκή ηεο ΑΚΕ παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ φζν θαη γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο. Έηζη, γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί μερσξηζηά ην δίθηπν παξαγσγήο θαη ην 

δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηεο 

κνξθνινγίαο ηεο ρψξαο, ην ειεθηξηθφ δίθηπν ρσξίδεηαη ζην Γηαζπλδεδεκέλν 

(επεηξσηηθφ) θαη ζην Με Γηαζπλδεδεκέλν (απνκνλσκέλν), φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ηα λεζηά ηα νπνία αθφκα δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε ην επεηξσηηθφ δίθηπν. Γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο, ζα πξέπεη λα γίλεη κνληεινπνίεζε (bottom-up) (α) ησλ θχξησλ 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα πνπ 

λα πξνζνκνηάδεη ην δίθηπν παξαγσγήο ηεο ρψξαο θαη (β) ησλ θχξησλ ζηνηρείσλ απ‘ηα 

νπνία απνηειείηαη κηα ηππηθή γξακκή κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα. Δπηπιένλ, γηα ηνλ ηειηθφ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΑΚΕ, 

πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θαη ηπρφλ πεξηνξηνξηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πξνζνκνίσζε 

ηνπ δηθηχνπ, ζην ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ SimaPro θαη ηέινο λα μεθαζαξηζηνχλ 

πνηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε κειέηε θαη πνηα φρη. 

Σα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά (ΜΓΝ) θαηέρνπλ ην 10% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο ελψ, ην Γηαζπλδεδεκέλν δίθηπν ηεο ρψξαο ην ππφινηπν 90% 

(Δηθφλα 4.2). Αληίζηνηρα, ην ελεξγεηαθφ κίγκα ηνπ απνκνλσκέλνπ δηθηχνπ απνηειείηαη 

απφ 4 ηχπνπο θαπζίκσλ [(α)-(δ)] ελψ ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ δηθηχνπ απφ 9 ηχπνπο 

θαπζίκνπ [(α)-(ζ)] (Δηθφλεο 4.4 θαη 4.3, αληίζηνηρα). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κνλάδεο 

απ‘ηηο νπνίεο απαξηίδεηαη ην ειιεληθφ δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη (Δηθφλα 4.1): 

a. κηθξνί Τ/Ζ ζηαζκνί (ΜΤΖ) 

b. ζεξκηθνί ζηαζκνί πεηξειαίνπ (καδνχη, diesel) 
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c. θσηνβνιηατθά 

d. αλεκνγελλήηξηεο 

e. κνλάδεο Βηναεξίνπ/Βηνκάδαο 

f. θπζηθφ αέξην 

g. ιηγλίηεο 

h. κεγάια Τ/Ζ θαη 

i. κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ  

Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ην δίθηπν 

παξαγσγήο, δηαζπλδεδεκέλνπ θαη κε, είλαη: (α) θαηαγξαθή ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 

αλά ηχπν ηερλνινγίαο θαη (β) θαηαγξαθή ηνπ ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο ηεο ρψξαο, αλά 

ηερλνινγία. Όια ηα ζηνηρεία πξνήιζαλ απφ δεκνζηεπκέλα αξρεία ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ 

δηθηχνπ (ΑΓΜΖΔ, ΓΔΓΓΖΔ, ΛΑΓΖΔ) θαη αλαθέξνληαη ζην έηνο 2012, γηα ηελ 

παξαγσγή απφ ζπκβαηηθέο κνλάδεο ηνπ επεηξσηηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν 

ηεο παξαγσγήο ζην απνκνλσκέλν δίθηπν, ελψ γηα ην έηνο 2015 γηα ηηο κνλάδεο ΑΠΔ 

ηνπ επεηξσηηθνχ δηθηχνπ. Έηζη, γηα ηελ εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο απφ θάζε κνλάδα, 

θαηαγξάθεθε γηα ην Γηαζπλδεδεκέλν δίθηπν ζπλνιηθή παξαγσγή  άλσ ησλ 50 TWh, 

ελψ γηα ην Με Γηαζπλδεδεκέλν δίθηπν θνληά ζηηο 6 TWh. Πην αλαιπηηθά ζηνπο 

πίλαθεο 4.2-4.4, παξνπζηάδεηαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απφ θάζε 

ηερλνινγία μερσξηζηά. Σα ηειηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα εηζφδνπ ζην ινγηζκηθφ 

SimaPro, αλαθέξνληαη ζηηο kWh παξαγψκελεο ελέξγεηαο θαη ηε δηάζεζή ηεο ζην 

ειεθηξηθφ δίθηπν κεηαθνξάο. 

Γηα ην δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο, ειήθζεζαλ ππφςε νη 

γξακκέο κεηαθνξάο κφλν ηνπ επεηξσηηθνχ δηθηχνπ, ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα θαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηεο. Έηζη, ζπκπεξηιήθζεθαλ νη 

γξακκέο κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο 150 kV θαη ππεξπςειήο ηάζεο 400 kV, νη νπνίεο 
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απαξηίδνληαη απφ ηνπο αγσγνχο κεηαθνξάο (πνπ απνηεινχλ ην µέζν κεηαθνξάο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) απφ ηνπο ππιψλεο ζηήξημεο θαη απφ ηνπο κνλσηήξεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα θάζε έλαλ απφ 

ηνπο 6 ηχπνπο γξακκψλ κεηαθνξάο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθε επηθξάηεηα. Δπηπιένλ, 

ην δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έσο ην 2012, ζην Γηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα, 

απνηειείην απφ 331 Κέληξα Τπεξ/Τςειήο Σάζεο (ΚΤΣ). ηα ΚΤΣ πεξηέρνληαη νη 

κεηαζρεκαηηζηέο (ησλ 150 θαη 400 kV) θαη ηα κεηαιιηθά (ραιχβδηλα) ηθξπψκαηα 

ζηήξημεο θαζψο θαη θάπνηα ράιθηλα εμαξηήκαηα. ηε κειέηε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

άιια εμαξηήκαηα. Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηχνπ 

(Γηεχζπλζε Νέσλ Έξγσλ Μεηαθνξάο - ΓΝΔΜ), αθνξνχλ ηα ρηιηφκεηξα ηνπ δηθηχνπ 

αιιά θαη ην βάξνο φισλ ησλ πιηθψλ απφ ηα νπνία απνηεινχληαη νη γξακκέο κεηαθνξάο 

αλά ρηιηφκεηξν δηθηχνπ. Σα ζηνηρεία απηά, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ 

γηα ην ινγηζκηθφ SimaPro, ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη δελ επηηξέπεηαη ε δεκνζίεπζή 

ηνπο. Χζηφζν, ν δηαρσξηζκφο πνπ έγηλε, γηα λα κνληεινπνηεζεί ην δίθηπν κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη, αθνινπζεί ηελ 

παξαπάλσ πξνζέγγηζε θαη ηα ηειηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα εηζφδνπ ζην ινγηζκηθφ είλαη 

ην βάξνο, (ζε kg), ησλ πιηθψλ απφ ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλνη νη ππιψλεο 

ζηήξημεο, νη αγσγνί κεηαθνξάο θαη νη κνλσηήξεο θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα απφ ηα 

νπνία απνηειείηαη έλα ηππηθφ ΚΤΣ ησλ 150kV θαη 400kV. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, γηα ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ην δίθηπν παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Διιαδαο, ειήθζε ππφςε έλα ζηαηηθφ ελεξγεηαθφ κίγκα ελφο 

έηνπο, ελψ σο πξνο ην δίθηπν κεηαθνξάο κηα ζηαζεξή ππνδνκή κε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

δηθηχνπ λα είλαη ε δηάξθεηα δσήο ησλ εμαξηεκάησλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα θαηαγξαθεί φηη ζε απηήλ ηελ ΑΚΕ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εηζαγσγέο 

ελέξγεηαο πνπ θάλεη ε Διιάδα, αλ θαη θαηέρνπλ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο θάιπςεο ηεο 
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ελεξγεηαθήο δήηεζεο ηεο ρψξαο [33]. Οη πεξηνξηζκνί πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ εξγαζία 

αθνξνχλ θπξίσο ην Με Γηαζπλδεδεκέλν δίθηπν. Δπεηδή απνηειείηαη απφ απηφλνκα 

ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ήηαλ δχζθνιν λα κνληεινπνηεζεί ην δίθηπν κεηαθνξάο θαη γηα 

ην ιφγν απηφ πξνηηκήζεθε ε αμηνιφγεζε κφλν ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

θαιχπηνπλ ηε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηα ησλ λεζηψλ. Άιιν έλα ζεκαληηθφ εκπφδην 

ζηελ θαηαζθεπή ηεο κεζφδνπ, είλαη ε πεξηνξηζκέλε (πξνεγθαηεζηεκέλε) βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ SimaPro 7.1, κε ην νπνίν έγηλε ε πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε. 

πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 9 ηχπνπο θαπζίκσλ, βξέζεθε ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ 

γηα ηελ Διιάδα θαη ηηο κνλάδεο παξαγσγήο απφ ιηγλίηε θαη πεηξέιαην, θαζψο επίζεο 

θαη γηα ηηο Τ/Ζ κνλάδεο, ηνπο κηθξνχο Τ/Ζ ζηαζκνχο (ΜΤΖ) θαη γηα ηνπο ζηαζκνχο 

θσηνβνιηατθψλ. Γηα ηηο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ην κέζν φξν παξαγσγήο απφ κνλάδεο Φ/Α 

ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο. Σέινο γηα ηηο άιιεο 

δχν ηερλνινγίεο, ησλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ έλα κέζν φξν ηεο επξσπατθήο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα ηελ θάζε ηερλνινγία μερσξηζηά. Μφλν γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ κνλάδσλ βηναεξίνπ/βηνκάδαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ γηα 

ζηαζκφ παξαγσγήο ζηελ Κίλα, κηαο θαη δελ βξέζεθε θάηη αληίζηνηρν ζε ρψξα ηεο 

Δπξψπεο πνπ λα πξνζνκνηάδεη ηα ειιεληθά ζπζηήκαηα βηνκάδαο, πνπ έρνπλ σο θχξην 

θαχζηκν εηζφδνπ γεσξγηθά θαηάινηπα. 

Ζ ιεηηνπξγηθή κνλάδα πνπ επηιέρζεθε είλαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, γηα θάζε kWh παξαγψκελεο ελέξγεηαο απφ ην ειιεληθφ 

δίθηπν παξαγσγήο, ε νπνία δηαρχζεθε θαη κεηαθέξζεθε απφ ην δίθηπν κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζε έλα ρξφλν. 
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Σα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο, ησλ δχν δηθηχσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΑΚΕ είλαη: 

(α) παξαγσγή θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ, (β) θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε 

εμαξηεκάησλ, (γ) ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο θαη (δ) ηειηθή 

δηάζεζε/αλαθχθισζε εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ζην ινγηζκηθφ SimaPro 7.1 δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέζζεξα 

ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο, ζα επηζεκαίλεηαη. Ο βαζηθφο θαλφλαο πνπ αθνινπζείηαη φκσο 

γηα ηελ επηινγή ηεο εθάζηνηε βάζεο δεδνκέλσλ, είλαη λα ηεξνχληαη ηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ βηβιηνγξαθία [9] ηα νπνία θαηαγξάθνπλ πσο ην ζηάδην κε ηηο 

κεγαιχηεξεο  επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν θαη ζην πεξηβάιινλ, απφ ηηο κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε νξπθηά θαχζηκα, είλαη ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο (operation) ησλ 

ζηαζκψλ. Όζνλ αθνξά ηηο κνλάδεο ΑΠΔ, ην ζηάδην πνπ επηβαξχλεη πεξηζζφηεξν είλαη 

απηφ ηεο εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο (manufacturing and processing) ησλ πξψησλ πιψλ, 

θαζψο θαη ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζηαζκψλ (construction and installation) [39]. 

5.2. Καηαγξαθή δηεξγαζηώλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο Ζ.Δ. θαη είζνδνο 

δεδνκέλσλ ζην ππνινγηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ SimaPro 7.1 

A. Γίθηπν Παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθαλ νη δηεξγαζίεο (processes), ζην ινγηζκηθφ SimaPro, ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ην Γηαζπλδεδεκέλν θαη Με Γηαζπλδεδεκέλν 

δίθηπν. Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη δηεξγαζίεο είλαη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη 

ην ζχζηεκα παξαγσγήο θαζψο θαη ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά 

είλαη νη κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαιχπηνπλ ην ελεξγεηαθφ κίγκα 

ηεο Διιάδαο. Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο κνλάδεο ζπκβαηηθνχ 

θαπζίκνπ θαη ΑΠΔ θαη ηα ζηάδηα ηα νπνία θαηαγξάθνληαη κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

SimaPro, γηα ηελ θάζε ηερλνινγία μερσξηζηά: 

Ληγλίηεο (lignite) 
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Γηα ηνπο ιηγληηηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

(πξν)εγθαηεζηεκέλε βάζε ηνπ SimaPro, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηε ζεξκηθή απφδνζε  

κηαο κέζεο ιηγληηηθήο κνλάδαο (35,2%), ηεο Διιάδαο.  Ζ βάζε απηή, αλαθέξεηαη ζην 

ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ θαη ηελ κέζε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα,αλαθέξεηαη ζε κνλάδα κε κέζε δπλακηθφηεηα θνξηίνπ 6000 ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ζε πιήξε δπλακηθφηεηα, γηα έλα έηνο. Ο ζηαζκφο, ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγεί 

200.000 ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θχξησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζηαζκψλ (Low Heating Value – LHV, πεξηεθηηθφηεηα ηέθξαο 

ζηνλ άλζξαθα, απφδνζε ζηαζκνχ) θαη ησλ αληίζηνηρσλ εθπνκπψλ (CO2, NOx, SO2) 

ρξεζηκνπνηείηαη κηα πξνζέγγηζε bottom-up. Με ηελ πξνζέγγηζε απηή γίλεηαη 

πξνζπάζεηα θαηακεξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ, ησλ δηάθνξσλ αεξίσλ γηα ην ειιεληθφ κίγκα 

άλζξαθα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ζηαζκνχο απηήο ηεο ηερλνινγίαο. Σέινο, ηα 

γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο βάζεο δεδνκέλσλ έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ηα 

δεδνκέλα ηεο Διιάδαο. 

Πεηξέιαην (oil) 

Γηα ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε ειαθξνχ ηχπνπ (diesel) 

ή βαξχ ηχπνπ (καδνχη) πεηξέιαην, ρξεζηκνπνηήζεθε ε (πξν)εγθαηεζηεκέλε βάζε ηνπ 

SimaPro πνπ ιακβάλεη ππφςε ζπγθεθξηκέλε απφδνζε κεηαξνπήο ηνπ πεηξειαίνπ ζε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα, ελφο κέζνπ ζηαζκνχ ζηελ Διιάδα.  Ζ βάζε απηή, αλαθέξεηαη ζην 

ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ θαη ηε κέζε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο ζηαζκνχο 7,4 

TWh θαη 0,9 TWh απφ κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ. Σέινο, ηα γεσγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο βάζεο δεδνκέλσλ έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε εθηίκεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ Διιάδα. 

 Φπζηθφ αέξην (natural gas) 
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Γηα κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο θαχζηκν ην 

θπζηθφ αέξην, ρξεζηκνπνηήζεθε ε (πξν)εγθαηεζηεκέλε βάζε ηνπ SimaPro πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ θαη ηελ κέζε παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δίλνληαο έκθαζε  ζηα ζηάδηα ηεο εηζαγσγήο ηνπ θαπζίκνπ ππφ 

πςειή πίεζε, ζηηο ππνδνκέο ηνπ ζηαζκνχ, ζηηο εθπνκπέο θαη ζε φια ηα ζηνηρεία ηα 

νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ. Σέινο, πξέπεη 

λα ζεκεησζεί πσο γηα ηε απφδνζε ηνπ ζηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο, ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνέξρνληαη απφ ηε κέζε θαζαξή απφδνζε αληίζηνηρσλ κνλάδσλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ, 10 επξσπατθψλ ρσξψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο Διιάδαο. 

Μεγάια πδξνειεθηξηθά (hydropower) 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Τ/Ζ ζηαζκψλ εμαξηάηαη πνιχ απφ ηα γεσγξαθηθά θαη θιηκαηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

(πξν)εγθαηεζηεκέλε βάζε ηνπ SimaPro πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Διιάδα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε Τ/Ζ κνλάδεο κε δεμακελή λεξνχ θαη run-of-river. Γηα ηνπο πξψηνπο 

ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο, ιακβάλεηαη ππφςε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πηψζε ησλ 

πδάησλ απφ ηε δεμακελή απνζήθεπζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελψ, 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ θάιπςε θνξηίσλ αηρκήο θαη σο «κπαηαξία» γηα 

απνζήθεπζε ελέξγεηαο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ηεο κνλάδαο ΜΤΖ, ιακβάλεηαη 

ππφςε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε ξνή ησλ πδάησλ θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηε βάζε δεδνκέλσλ, ππνινγίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

Τ/Ζ κνλάδσλ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ρψξαο, κε βάζε ηα επίπεδα ηεο κέζεο 

θαζαξήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελψ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ απφ 

ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, ιακβάλνληαη ππφςε δεδνκέλα γηα ηελ Διιάδα. Σα 

ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο πνπ ππνινγίδεη είλαη απηά ηεο θαηαζθεπήο θξάγκαηνο θαη 
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ζχξαγγαο, ηεο θαηαζθεπήο ησλ εμαξηεκάησλ φπσο γηα ηηο ηνπξκπίλεο θαη ηηο 

γελλήηξηεο, ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηέινο ην ζηάδην ηεο 

απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο Τ/Ζ κνλάδαο θαη ηεο απφζεζεο ή αλαθχθισζεο ησλ 

εμαξηεκάησλ ηεο. 

Μνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ (Combined Heat and Power, CHP) 

Οη κηθξνί ειεθηξνπαξαγσγηθνί ζηαζκνί ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα, κπνξνχλ λα πξνζνκνηαζζνχλ κε ηελ αληίζηνηρε 

(πξν)εγθαηεζηεκέλε βάζε ηνπ SimaPro πνπ αλαθέξεηαη ζε επξσπατθέο κνλάδεο CHP 

160 kWe, γηα ηηο νπνίεο πεξηγξάθεηαη ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο θαη ν ηχπνο 

θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ιακβάλεη ππφςε ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο κε ρξήζε αεξηνζηξνβίινπ. Ο θηλεηήξαο 

ιεηηνπξγεί κε θαχζηκν θπζηθφ αέξην ελψ, ζπκπεξηιακβάλνληαη κία αληιία ζεξκφηεηαο, 

δχν ιέβεηεο γηα θάιπςε θνξηίσλ αηρκήο, κνλάδα απνζήθεπζεο (βξαζηνχ) λεξνχ γηα λα 

επηηξέπεη πεξηζζφηεξεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξηζνζηξνβίινπ θαη ηέινο κηα 

γελλήηξηα. Ο θηλεηήξαο, φπσο πξναλαθέξζεθε έρεη ειεθηξηθή απφδνζε 160 kWe 

(electrical capacity) θαη ζεξκηθή 360 kWe (thermal capacity). Σέινο, ε κέζε εηήζηα 

ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ ζηαζκνχ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 76% θαη 86%. 

Φσηνβνιηατθά (Photovoltaic) 

Γηα θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

(πξν)εγθαηεζηεκέλε βάζε ηνπ SimaPro, πνπ ιακβάλεη ππφςε ζπγθεθξηκέλε απφδνζε 

ησλ Φ/Β γηα ηε κεηαξνπή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεη ζηελ Διιάδα, 

θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.  Ζ βάζε απηή, 

αλαθέξεηαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ παλέισλ ελψ, ιακβάλεη 

ππφςε ηε βέιηηζηε ηνπνζεζία ηνπο γηα ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ. Δπίζεο, 
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γηα ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ, ιακβάλεη ππφςε ηε κέζε εηήζηα παξαγσγή 

ζε 1175 kWh θαη ηέινο, ηε δηάξθεηα δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο ζηα 30 ρξφληα. 

Αλεκνγγελήηξηεο (wind turbine) 

Σν αηνιηθφ πάξθν πνπ βξέζεθε ζηελ (πξν)εγθαηεζηεκέλε βάζε ηνπ SimaPro, 

αλαθέξεηαη ζε εγθαηάζηαζε ζε κηα πφιε ηεο Γεξκαλίαο ε νπνία ηξνθνδφηεζε ζπλνιηθά 

ην δίθηπν κε ελέξγεηα 99.964 kWh, ζε έλα έηνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Α/Γ, ηνπ 

αηνιηθνχ πάξθνπ, πξνζνκνηάδνληαη αξθεηά κε απηέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην 

ειιεληθφ δίθηπν. Ο ξφηνξαο ηεο Α/Γ έρεη ηξία πηεξχγηα κε ζπλνιηθή δηάκεηξν 23,8 

κέηξα ελψ, ν πχξγνο έρεη χςνο 23,8 κέηξα θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ράιπβα. 

Σέινο, ε δηάξθεηα δσήο ησλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ είλαη 50 ρξφληα 

ελψ, γηα ηα κεραληθά (θηλνχκελα) εμαξηήκαηα 20 ρξφληα. 

Βηνκάδα / Βηναέξην (biomass / biogas) 

ηηο (πξν)εγθαηεζηεκέλεο βάζεηο ηνπ SimaPro, ππάξρεη κία κφλν κνλάδα βηνκάδαο ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζε ζηαζκφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Κίλα, κε θαχζηκν 

εηζφδνπ γεσξγηθά θαηάινηπα. Δπίζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο 

(CCS), ε νπνία ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηα δεδνκέλα ηεο Διβεηίαο. Σα ζηάδηα πνπ 

πεξηιακβάλεη ζηνλ θχθιν δσήο είλαη απηά ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ηεο 

θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ ηνπ ζηαζκνχ, ηεο ηειηθήο απφζεζεο ησλ εμαξηεκάησλ κεηά 

ηνλ θχθιν δσήο ηνπο, θαζψο θαη ηηο εθπνκπέο απφ ηελ θαηαλάισζε βηναεξίνπ απφ ηε 

κνλάδα. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν ζηαζκφο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηε ζπκπαξαγσγή 

ζεξκφηεηαο θαη έηζη, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη επηπηψζεηο απφ ηα παξαπξντφληα ηεο 

θαχζεο. Σέινο, ε κνλάδα βηνκάδαο αλαθέξεηαη ζε βαζκνχο απφδνζεο, γηα ειεθηξηθή 

ελέξγεηα 33% θαη γηα ζεξκφηεηα 67%. πλνιηθά παξήρζεζαλ 15,1 GWh απφ απηή ηε 

κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Μηθξνί πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί (small hydro) 
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Ζ ιεηηνπξγία ησλ Τ/Ζ ζηαζκψλ εμαξηάηαη πνιχ απφ ηα γεσγξαθηθά θαη θιηκαηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

(πξν)εγθαηεζηεκέλε βάζε ηνπ SimaPro πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Διιάδα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε Τ/Ζ κνλάδεο κε δεμακελή λεξνχ θαη run-of-river. Γηα ηηο κνλάδεο 

ΜΤΖ (run-of-river), ιακβάλεηαη ππφςε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε ξνή ησλ πδάησλ θαηά 

κήθνο ηνπ πνηακνχ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηα. ηε βάζε δεδνκέλσλ, 

ππνινγίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ Τ/Ζ κνλάδσλ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ρψξαο, κε 

βάζε ηα επίπεδα ηεο κέζεο θαζαξήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελψ, γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ απφ ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, ιακβάλνληαη ππφςε 

δεδνκέλα γηα ηελ Διιάδα. Σα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο πνπ ππνινγίδεη είλαη απηά ηεο 

θαηαζθεπήο ησλ εμαξηεκάησλ, φπσο γηα ηηο ηνπξκπίλεο θαη ηηο γελλήηξηεο, θαη ην 

ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ΜΤΖ θαζψο θαη ηεο απφζεζεο ή 

αλαθχθισζεο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζηαζκνχ κεηά ην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο. 

B. Γίθηπν Μεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο δνκήο θαη ηε κνληεινπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

δηθηχνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, δεκηνπξγήζεθαλ νη αληίζηνηρεο 

δηεξγαζίεο (processes) ζην ινγηζκηθφ SimaPro, γηα ην Γηαζπλδεδεκέλν δίθηπν. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, νη δηεξγαζίεο είλαη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην δίθηπν 

κεηαθνξάο θαζψο θαη ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία. Σα ζηνηρεία απηά είλαη νη γξακκέο κεηαθνξάο πςειήο (150 

kV) θαη ππεξπςειήο (400kV) ηάζεο θαη ηα θέληξα ππεξ/πςειήο ηάζεο (ΚΤΣ). Οη 

γξακκέο κεηαθνξάο κνληεινπνηήζεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ SimaPro, κε ζηνηρεία γηα 

ην βάξνο ησλ βαζηθψλ πιηθψλ απφ ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα εμαξηήκαηα ησλ 

γξακκψλ. Έηζη, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο ππιψλεο ζηήξημεο, σο βαζηθφ πιηθφ, ν 

ράιπβαο (Steel), γηα ηνπο αγσγνχο κεηαθνξάο ηα θξάκαηα αινπκηλίνπ (Aluminum 
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alloy) θαη γηα ηνπο κνλσηήξεο ην γπαιί (Glass). Σέινο, κνληεινπνηήζεθαλ ηα ΚΤΣ 

αλάινγα κε ην αλ αλαθέξνληαη ζε ζηαζκνχο ησλ 150 kV ή ησλ 400kV θαη κε ζηνηρεία 

γηα ην βάξνο ησλ βαζηθψλ πιηθψλ, απφ ηα νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλα, φπσο είλαη ν 

ράιπβαο, ην αινπκίλην θαη θάπνηεο πνζφηεηεο ραιθνχ (Copper). 

Οη γξακκέο κεηαθνξάο πνπ αλαθέξνληαη ζην ειιεληθφ δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, είλαη απηέο ησλ ηχπσλ Δ, Β, 2Β γηα ηηο γξακκέο 150 kV θαη Β‘Β‘, 2Β‘Β‘, 

Β‘Β‘Β‘ γηα ηηο γξακκέο ησλ 400 kV. Έηζη, κνληεινπνηήζεθαλ ηα δχν δίθηπα πςειήο 

θαη ππεξπςειήο ηάζεο μερσξηζηά, αζξνίδνληαο ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο γξακκψλ γηα 

ηελ θάζε κία γξακκή ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ. 

ηνλ πίλαθα 5.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα γηα ηα βάξε (ζε tn) ησλ 

πιηθψλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη κηα ηππηθή γξακκή κεηαθνξάο ησλ 150 kV θαη 400 

kV (ππιψλεο απφ ράιπβα, αγσγνί κεηαθνξάο απφ θξάκαηα αινπκηλίνπ θαη κνλσηήξεο 

απφ γπαιί), θαζψο θαη ελφο αληίζηνηρνπ ηππηθνχ ΚΤΣ (πιηθά ράιπβαο, αινπκίλην θαη 

ραιθφο). 

ΣΤΠΟ 

ΓΡΑΜΜΖ  

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 

 

ΜΖΚΟ Γ.Μ. 

(km) 

 

 

ΠΤΛΧΝΔ 

(tn) 

 

 

ΑΓΧΓΟΗ 

(tn) 

 

 

ΜΟΝΧΣΖΡΔ 

(kg) 

 

Δ 24826 5213 471694 1886776 

Β 26913 8074 393338 1573352 

2Β 122737 53186 2625200 10500798 

Β‘Β‘ 7158 2648 85896 515376 

2Β‘Β‘ 207257 83656 2411712 14470272 

Β‘Β‘Β‘ 17046 6307 174248 1045488 
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ΚΤΣ ΥΑΛΤΒΑ 

(kg) 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ 

(kg) 

ΥΑΛΚΟ 

(kg) 

400 kV 656708 27126 25448 

150 kV 288982 22220 25448 

Πίλαθαο 5.1: ηνηρεία γξακκψλ κεηαθνξάο θαη βάξνο πιηθψλ [51] 

 

Οη πξφηππνη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ SimaPro 7.1, είλαη αξηζκνί πνπ εθθξάδνπλ ην ζπλνιηθφ πεξηβαιινληηθφ 

θνξηίν ελφο πξντφληνο ε κηαο δηεξγαζίαο. Με απηνχο, θάζε ζρεδηαζηήο ή δηαρεηξηζηήο 

πξντφληνο(product manager) έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιχζεη ηα πεξηβαιινληηθά θνξηία 

ησλ πξντφλησλ θαηά ηνλ θχθιν δσήο ηνπο. Χο κέζνδνο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο 

επηπηψζεηο (damage-oriented method) θαη ιχλεη ηα πξνβιήκαηα απηά, πεξηιακβάλνληαο 

κηα κέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαξψλ ησλ εθάζηνηε ζπληειεζηψλ. Έηζη, 

ππνινγίδεηαη έλα κνλαδηθφ απνηέιεζκα (single score) γηα ηηο ζπλνιηθέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Σαπηφρξνλα, δεδνκέλα γηα ηηο ζπλεζέζηεξεο δηεξγαζίεο 

θαη πξντφληα έρνπλ ζπιιεγεί εθ ησλ πξνηέξσλ θαη βξίζθνληαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

ηνπ ινγηζκηθνχ [17]. Οη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ επηπηψζεσλ απφ ην ειιεληθφ δίθηπν ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη νη CML 

2 Baseline 2000 [14] θαη Eco-Indicator 95 [11]. Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ 

ηελ αλάιπζε θχθινπ δσήο, είλαη νη εθπνκπέο CO2 απφ ην δίθηπν παξαγσγήο θαη 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε αληίζηνηρε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (ζε Joule) 

απ‘φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, κε ζεβαζκφ ζηνπο εθάζηνηε πεξηνξηζκνχο πνπ 

εκθαλίδνληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ SimaPro 7.1. Με απιά ιφγηα, ζθνπφο είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο πην ξππνγφλνπ κνλάδαο παξαγσγήο ζην ειιεληθφ ειεθηξηθφ δίθηπν 

θαη ε ζχγθξηζε ησλ ξχπσλ απφ ηα δχν δίθηπα κεηαθνξάο θαη παξαγσγήο. 
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5.3. Απνηειέζκαηα ΑΚΕ θαη εθηίκεζε επηπηώζεσλ από εθπνκπέο GHG ηνπ 

ειιεληθνύ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ 

Σα απνηειέζκαηα, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, απνηππψλνπλ ηηο εθπνκπέο 

CO2eq απφ φιεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

πνζφηεηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψζεθαλ ζηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηε κειέηε. 

ηνπο πίλαθεο 5.2 θαη 5.3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ην Γηαζπλδεδεκέλν θαη 

Με Γηαζπλδεδεκέλν δίθηπν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην πξφγξακκα 

SimaPro 7.1. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο 

CML 2 Baseline 2000 θαη Eco-Indicator 95, αληίζηνηρα. Ζ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε 

βαζίδεηαη ζηηο εθπνκπέο CO2 (gr/kWh, Πίλαθαο 5.2) θαη ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

(TJ, Πίλαθαο 5.3), ιφγσ ησλ βαζηθψλ πιηθψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπο δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο θαηαρσξνχληαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα, ζηνλ πίλαθα 5.4 (α,β), παξνπζηάδνληαη ηα αζξνηζηηθά απνηειέζκαηα 

εθπνκπψλ CO2eq (kg - CML 2 Βaseline 2000) θαη ελέξγεηαο (TJ - Eco-Indicator 95), 

γηα ην δίθηπν παξαγσγήο (α) θαη κεηαθνξάο (β) ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο. 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (MWh) 

Με Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν 5.826.315 

Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν 50.286.000 

 

a) Με Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν 

 

 CML 2 Βaseline 

2000 

CML 2 Βaseline 

2000 

Eco-Indicator 

95 
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Μνλάδα παξαγσγήο 

 

Δθπνκπέο 

(kg CO2) 

Δθπνκπέο 

(gr / kWh) 

Δθπνκπέο 

(gr / kWh) 

ΜΤΖ 3,79E+03 4,01 3,87 

Πεηξέιαην 4,37E+09 882,41 874,33 

Φσηνβνιηατθά 1,00E+07 54,45 50,80 

Αλεκνγελλήηξηεο 1,96E+07 28,43 26,98 

ΤΝΟΛΟ 4,40E+09 755,19 746,61 

 

b) Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν 

 CML 2 Βaseline 

2000 

CML 2 Βaseline 

2000 

Eco-Indicator 

95 

Μνλάδα παξαγσγήο 

 

Δθπνκπέο 

(kg CO2) 

Δθπνκπέο 

(gr / kWh) 

Δθπνκπέο 

(gr / kWh) 

ΜΤΖ 2,84E+06 4,02 3,88 

Πεηξέιαην 6,66E+07 882,94 873,66 

Φσηνβνιηατθά 1,73E+08 54,55 50,77 

Αλεκνγελλήηξηεο 1,10E+08 28,53 26,97 

Βηναέξην/Βηνκάδα 2,52E+07 113,59 113,59 

Φπζηθφ Αέξην 8,57E+09 640,46 621,77 

Ληγλίηεο 3,38E+10 1296,10 1288,43 

Τ/Ζ 4,04E+07 10,98 7,47 

πλδπαζκέλνπ 

Κχθινπ 

 

6,29E+07 

 

334,55 317,53 

ΤΝΟΛΟ 4,29E+10 853,12 843,18 
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Πίλαθαο 5.2: πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα εθπνκπψλ CO2 (kg) γηα Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν 

Παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (SimaPro 7.1, ―CML 2 Baseline 2000‖, ―Eco-Indicator 95‖) 

 

c) Απνηειέζκαηα απφ ηνλ πεξηβαιινληηθφ δείθηε Eco-Indicator 95, γηα ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε TJ, απφ ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ Με 

Γηαζπλδεδεκέλνπ θαη Γηαζπλδεδεκέλνπ Γηθηχνπ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Με Γηαζπλδεδεκέλν 

Γίθηπν 

Γηαζπλδεδεκέλν 

Γίθηπν 

Μνλάδεο παξαγσγήο 

 

Δλέξγεηα 

(TJ LHV) 

Δλέξγεηα 

(TJ LHV) 

ΜΤΖ 4,39 3280 

Πεηξέιαην 61300 933 

Φσηνβνιηατθά 192 3310 

Αλεκνγελλήηξηεο 327 1830 

Βηναέξην/Βηνκάδα  124 

Φπζηθφ Αέξην  150000 

Ληγλίηεο  530000 

Τ/Ζ  14100 

πλδπαζκέλνπ 

Κχθινπ 

  

868 

ΤΝΟΛΟ 61800 705000 

Πίλαθαο 5.3: πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα (θαηαλάισζεο) ελέξγεηαο (TJ), γηα Γηαζπλδεδεκέλν 

θαη Με δίθηπν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (SimaPro 7.1, ―Eco-Indicator 95‖) 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα αζξνηζηηθά απνηειέζκαηα ησλ εθπνκπψλ 

(CO2eq - CML 2 baseline 2000 γηα Γηαζπλδεδεκέλν θαη Με δίθηπν) θαη ηεο ελέξγεηαο 

(MJ - Eco-Indicator 95 γηα ην Γηαζπλδεδεκέλν δίθηπν), απφ ην δίθηπν παξαγσγήο θαη 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο. 

 

 CML 2 baseline 2000 Eco-Indicator 95 

(α) Γίθηπν παξαγσγήο Δθπνκπέο 

(gr/kWh) 

Δλέξγεηα 

(TJ LHV) 

Με Γηαζπλδεδεκέλν 

Γίθηπν 

755,19 61800 

Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν 853,12 705000 

 

ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

843 

 

766000 

   

(β) Γίθηπν Μεηαθνξάο 

Γηαζπλδεδεκέλνπ Γηθηχνπ 

Δθπνκπέο 

(gr/kWh) 

Δλέξγεηα 

(TJ LHV) 

Γξακκέο Μεηαθνξάο 33,81 24500 

ΚΤΣ 7,68 6350 

 

ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

41,48 

 

30800 

Πίλαθαο 5.4 (α,β): πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα εθπνκπψλ CO2eq (kg - CML 2 Βaseline 

2000) θαη ελέξγεηαο (TJ - Eco-Indicator 95), γηα ην δίθηπν παξαγσγήο (α) θαη κεηαθνξάο (β) 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο (SimaPro 7.1) 
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5.4. Δξκελεία απνηειεζκάησλ ΑΚΕ θαη Πεξηβαιινληηθή αμηνιόγεζε 

Ζ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο θχθινπ δσήο, αθνινπζεί ηε δνκή θαη ηε 

κνληεινπνίεζε πνπ επηιέρζεθε ζηα φξηα ηνπο ζπζηήκαηνο ηεο εξγαζίαο. Έηζη, ζηηο 

εηθφλεο 5.1-5.7, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ SimaPro 7.1 

γηα ηηο θαηεγνξίεο επηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην δείθηε CML Baseline 2000, αλά 

ηχπν θαπζίκνπ γηα ην δίθηπν παξαγσγήο (5.1, 5.2), αλά ζηνηρείσλ δηθηχνπ κεηαθνξάο 

(5.3, 5.4), αλά γξακκέο κεηαθνξάο (5.5, 5.6) θαη ηέινο, αζξνηζηηθά νη επηπηψζεηο απφ ην 

ειιεληθφ ειεθηξηθφ δίθηπν (5.7). Σα δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη ππφςε ν ζπγθεθξηκέλνο 

πεξηβαιινληηθφο δείθηεο αμηνιφγεζεο είλαη κία βαζηθή ηηκή (baseline) πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ αξρή ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ πξαθηηθψλ, γηα θάζε θαηεγνξία επηπηψζεσλ. Οη 

βαζηθνί απηνί δείθηεο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο εθπνκπέο απφ ηηο εθάζηνηε δηεξγαζίεο, ζε 

έδαθνο, λεξφ θαη αέξα [35]. 
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Δηθφλα 5.1: Πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε δηθηχνπ παξαγσγήο γηα ην απνκνλσκέλν δίθηπν 

(SimaPro 7.1.) 

 

ηελ εηθφλα 5.1 απνηππψλεηαη ε ππεξνρή ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, απφ ηε 

ρξήζε πεηξειαηνκεραλψλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά 

(ΜΓΝ), ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο επηπηψζεσλ. Σν ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο πνπ 

ζπλεηζθέξεη πεξηζζφηεξν ζε αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, είλαη απηφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζηαζκνχ ελψ, ην θάζκα ησλ εθπνκπψλ GHG θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (GWP 100) πνπ θαηαγξάθεηαη, νθείιεηαη αθελφο ζηνλ 

ηχπν ηεο ηερλνινγίαο ηνπ ζηαζκνχ παξαγσγήο θαη ζηελ απφδνζε κεηαξνπήο ηνπ 

πεηξειαίνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη αθεηέξνπ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ θνξηίσλ βάζεο ησλ λεζηψλ. 

ηελ εηθφλα 5.2 θαίλνληαη νη αληίζηνηρεο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, απφ ην 

δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Καηαγξάθεηαη ζεκαληηθή 

ζπλεηζθνξά, ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηεγνξηψλ, απφ ηε ρξήζε ιηγληηηθψλ 

ζηαζκψλ γηα ηελ θαιπςε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο ηεο ρψξαο ελψ, ζεκαληηθέο 

θαηαγξάθνληαη θαη νη επηπηψζεηο απφ ηηο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ, εηδηθά γηα ηελ 

θαηεγνξία ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ αεξίνπ φδνλ (Ozone Depletion - πεξίπνπ ην 80% ησλ 

ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ γη‘απηή ηελ θαηεγνξία επηπηψζεσλ), ιφγσ ησλ εθπνκπψλ 

κεγάισλ πνζνηήησλ κεζαλίνπ απφ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ θαπζίκνπ. Οη εθπνκπέο απηέο 

θαζψο θαη CO2 πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ην θαηλφκελν ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε, 

πξνέξρνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 

κεηαθνξάο (θπξίσο απφ ηνπο ζπκπηεζηέο) θαη απφ ηηο δηαξξνέο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ. 

Γηα ηνπ ζηαζκνχο παξαγσγήο απφ ιηγλίηε, ε πιεηνςεθία ησλ εθπνκπψλ (GWP 100 – 

πεξίπνπ ην 80%), πξνέξρεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ ηνπ ζηαζκνχ θαη ιφγσ ηνπ 
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φηη ε κέζε ζεξκηθή απφδνζε ηεο κνλάδαο είλαη ρακειή (35,2%), Έηζη, ην θαχζηκν έρεη 

κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα θαη άξα ην θαζηζηά πην ξππνγφλν, ζε ζρέζε κε φιεο 

ηηο άιιεο κνλάδεο παξαγσγήο ηνπ δηθηχνπ. Δπηπιένλ, νη ιηγληηηθέο κνλάδεο, ρξεηάδνληαη 

νξπρεία γηα ηελ εμφξπμε ηνπ ιηγλίηε, φκσο ζπλεζίδεηαη ε ζέζε ησλ ζηαζκψλ λα είλαη 

δίπια ζηα νξπρεία θαη έηζη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά απφ ηε κεηαθνξά ηεο 

πξψηεο χιεο (θαπζίκσλ). Σέινο, ζεκαληηθή θαηαγξάθεηαη ε ζπλεηζθνξά ησλ κνλάδσλ 

θπζηθνχ αεξίνπ, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο, ζηελ θαηεγνξία ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ 

πιαλήηε (GWP 100 – πεξίπνπ 20%), ηεο νμίληζεο (Acidification – 5%) θαη ηνπ 

επηξνθηζκνχ (Eutrophication – πάλσ απφ 15%) ελψ, ζεκαληηθή είλαη (θαη ζηα δχν 

δίθηπα) ε ζπλεηζθνξά ησλ Α/Γ ζην ζρεκαηηζκφ φδνληνο (15% θαη 6%, αληίζηνηρα γηα 

δηαζπλδεδεκέλν θαη κε), ιφγσ θπξίσο ησλ εθπνκπψλ θαηά ηα ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο 

ησλ πξψησλ πιψλ θαη απφ ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ ησλ αηνιηθψλ 

πάξθσλ. 
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Δηθφλα 5.2: Πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε δηθηχνπ παξαγσγήο γηα ην δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν ζην 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ SimaPro 7.1. 
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Δηθφλα 5.3: Πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε γξακκήο κεηαθνξάο 150kV γηα ην δηαζπλδεδεκέλν 

δίθηπν (SimaPro 7.1.) 
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Δηθφλα 5.4: Πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε γξακκήο κεηαθνξάο 400kV γηα ην δηαζπλδεδεκέλν 

δίθηπν (SimaPro 7.1.) 

 

ηηο εηθφλεο 5.3 θαη 5.4 απνηππψλεηαη ε πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε ηνπ δηθηχνπ 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα ην δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν ηεο Διιάδαο. ε απηφ 

βιέπνπκε πψο γηα θάζε ηχπν γξακκήο κεηαθνξάο (150 kV, 400 kV) ππεξηζρχεη έλαο 

ηχπνο ππιψλα, ζε φινπο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο. Με δεδνκέλν φηη φινη νη 

ππιψλεο κνληεινπνηήζεθαλ κε ηα ίδηα πιηθά, ηφηε ε δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζην κήθνο 

γξακκψλ πνπ θαιχπηεη ν θάζε ηχπνο. Πξάγκαηη, ε γξακκή κεηαθνξάο 2Β θαιχπηεη, 

ζρεδφλ, πεληαπιάζηα ρηιηφκεηξα απφζηαζεο ζην δίθηπν θαη αληίζηνηρα ε γξακκή 

κεηαθνξάο 2Β‘Β‘ θαιχπηεη πάλσ απφ 10 θνξέο πεξηζζφηεξα ρηιηφκεηξα απφ ηελ θάζε 

άιιε γξακκή ηεο θαηεγνξίαο ηεο. 

ηηο εηθφλεο 5.5 θαη 5.6 βιέπνπκε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηα πιηθά απφ ηα 

νπνία απνηεινχληαη νη αληίζηνηρεο γξακκέο κεηαθνξάο, φπσο κνληεινπνηήζεθαλ. Οη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξεο γηα ηνπο αγσγνχ κεηαθνξάο 

(GWP 100 – 55%) ζε ζρέζε κε ηνπ ραιχβδηλνπο ππιψλεο ζηήξημεο (GWP 100 – 43%), 

ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο. Σα απνηειέζκαηα απηά νθείινληαη, θπξίσο, ζηηο πνιχ 

ξππνγφλεο δηεξγαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ αινπκηλίνπ, ζε 

ζρέζε κε απηέο απφ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ ράιπβα. 
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Δηθφλα 5.5: Πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ γξακκήο κεηαθνξάο 2Β γηα ην 

δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν (SimaPro 7.1.) 
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Δηθφλα 5.6: Πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ γξακκήο κεηαθνξάο 2Β‘Β‘ γηα ην 

δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν (SimaPro 7.1.) 

 

Δηθφλα 5.7: Πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε ηνπ δηθηχνπ παξαγσγήο  θαη κεηαθνξάο ηεο Διιάδαο 

(SimaPro 7.1.) 

 

ηελ εηθφλα 5.7. βιέπνπκε ηηο επηπηψζεηο απφ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

γηα ην ειιεληθφ δίθηπν παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη εθπνκπέο 

απφ ην δίθηπν κεηαθνξάο αλακέλνληαη [31] κεηαμχ 3-12% θαη πξάγκαηη γηα ηελ Διιάδα 

θαηέρνπλ ην 4,86% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ GHG ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ (41 gr 

CO2eq/kWh). Χζηφζν, νη ππνδνκέο ηνπ δηθηχνπ θαη ηα πιηθά απφ ηα νπνία είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα ηα θαιψδηα, είλαη ηα πην ξππνγφλα ζηνηρεία ησλ ειιεληθψλ δηθηχσλ 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηε κειέηε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαζφινπ ηα 

ππνβξχρηα θαιψδηα, πνπ θπξίσο ζπλδένπλ ηα απνκνλσκέλα λεζηά θαη γεληθά ην δίθηπν 

κεηαθνξάο ησλ ΜΓΝ. Δλδηαθέξνλ εξεπλεηηθά, ζα είρε κηα μερσξηζηή ΑΚΕ γηα ην 
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δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ ΜΓΝ. Γηα ην δίθηπν παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε ΑΚΕ δείρλεη φηη ε πην ξππνγφλα ηερλνινγία ηνπ δηθηχνπ είλαη 

νη ιηγληηηθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο ελψ, νη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο κε 

ρξήζε πεηξειαίνπ είλαη ε ακέζσο επφκελε. Οη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ έξρνληαη ζηελ 

ηξίηε ζέζε ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Απφ ηελ 

αλάιπζε θαίλεηαη, ρσξίο φκσο λα ζεσξεζεί φηη αθνινπζείηαη γεληθά απηή ε θαηαλνκή, 

πψο νη εθπνκπέο απφ ην δηαζπλδεδεκέλν θαη κε δίθηπν πάλε αλάινγα θαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο ρψξαο, δειαδή ζπλεηζθνξά 10% γηα ηα 

ΜΓΝ θαη 90% γηα ην επεηξσηηθφ δίθηπν. Αλ ζπγθξίλνπκε, φκσο, κεκνλσκέλα ηα δχν 

δίθηπα παξαγσγήο, ηφηε ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δίθηπν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζηα λεζηά (755 gr CO2eq/kWh) είλαη εμίζνπ ξππνγφλν κε ην αληίζηνηρν ηνπ 

επεηξσηηθνχ δηθηχνπ (853 gr CO2eq/kWh), ιακβάλνληαο θηφιαο ππφςε φηη ην 

ελεξγεηαθφ κίγκα θαιχπηεηαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε κφλν κε 4 ηχπνπο ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ελψ ζηε δεχηεξε απφ 9 ζπλνιηθά ζηαζκνχο. 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη ν θάζε πεξηβαιινληηθφο δείθηεο (GWP, OD, 

AD, Acidification, Eutrophication θ.α.) αμηνινγείηαη απηφλνκα δηφηη αλαθέξεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εθπνκπέο θαη επηπηψζεηο θαη, δελ κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε θαιχηεξεο ή 

ρεηξφηεξεο επίδνζεο ζε ζρέζε κε δηαθνξεηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο ψο βάζε 

αλαθνξάο, γηα νπνηαδήπνηε ζπγθξηηηθή ΑΚΕ κεηαμχ δχν ηερλνινγηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 – ΤΓΚΡΗΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΜΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΥΧΡΧΝ 

ην θεθάιαην 6 γίλεηαη αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΑΚΕ, ηνπ 

ειιεληθνχ δηθηχνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε ηα απνηειέζκαηα απφ αληίζηνηρεο κειέηεο 

ΑΚΕ. Γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηθηχνπ απφ ηηο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο 

κε ηε βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη ησλ εθπνκπψλ ησλ ρσξψλ Αγγιία, Ηηαιία, Μεμηθφ θαη 

Πνξηνγαιία κε απηέο ηεο Διιάδαο. Παξνπζηάδεηαη επίζεο, ε ζχζηαζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

κίγκαηνο ηεο θάζε ρψξαο μερσξηζηά θαη γίλεηαη ζχγθξηζε κε ην ειιεληθφ ελεξγεηαθφ 

κίγκα. Σέινο, δίλεηαη εξκελεία γηα ηηο φπνηεο δηαθνξέο εκθαλίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα. 

6.1. Δθπνκπέο GHG από ην ειεθηξηθό δίθηπν άιισλ ρσξώλ 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πιεξφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΑΚΕ, ζε επίπεδν 

ηερλνινγηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο 

θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο 

εθπνκπέο απφ αλάινγε κειέηε ΑΚΕ [13], ζηελ νπνία κειεηά ην δίθηπν παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ ρσξψλ Αγγιία, Ηηαιία, Μεμηθφ θαη Πνξηνγαιία (δηάγξακκα 

6.1). Οη εθπνκπέο CO2eq/kWh απφ ηηο ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο ησλ παξαπάλσ 

ρσξψλ θαηαγξάθνληαη σο Αγγιία (597 gr CO2eq./kWh), Ηηαιία (634 gr CO2eq./kWh), 

Μεμηθφ (571 gr CO2eq./kWh) θαη Πνξηνγαιία (611 gr CO2eq./kWh). Λφγσ ηεο πςειήο 

θάιπςεο, ηνπ ειιεληθνχ ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο, κε κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ 

βαζίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε νξπθηά θαχζηκα, πξνηηκήζεθαλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΑΚΕ, νη ρψξεο πνπ έρνπλ παξφκνηα εηθφλα 

ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο. ηνλ πίλαθα 6.1 παξνπζηάδνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ θαιχπηνπλ 

ηε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ ρσξψλ θαη ηα πνζνζηά θάιπςήο ηεο. 
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countries energy 

mix (%)           

  

ΑΓΓΛΗΑ 

(2006) 

ΔΛΛΑΓΑ 

(2012) 

ΗΣΑΛΗΑ 

(2004) 

ΜΔΞΗΚΟ 

(2004) 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 

(2004) 

Fossil fuels 78,70% 79,62% 78,90% 71,70% 76,80% 

Coal / Lignite* 14,00% 46,81% 15,10% 33,00% 33,60% 

Oil 21,60% 8,96% 16,10% 12,70% 1,10% 

Gas 42,60% 23,85% 47,60% 26,00% 42,10% 

Biomass / Biogas - 0,40% 50,00% 2,80% 1,00% 

Nuclear 4,80% - - - 19,70% 

Hydro 13,50% 6,56% 19,90% 23,50% 2,00% 

Geothermal 3,00% - - - - 

Solar PV - 5,98% 0,00% 0,00% - 

Wind 0,02% 8,10% 0,70% 1,90% 0,50% 

Πίλαθαο 6.1: Δλεξγεηαθφ κίγκα ησλ ρσξψλ Αγγιία, Διιάδα, Ηηαιία, Μεμηθφ θαη Πνξηνγαιία 

[13] 

*Ο ιηγλίηεο αλαθαίξεηαη κφλν ζηελ Διιάδα 

 



83 
 

  

Γηάγξακκα 6.1: χγθξηζε εθπνκπψλ CO2 (ζε gr/kWh) ειιεληθνχ δηθηχνπ παξαγσγήο θαη 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [35] κε βηβιηνγξαθία [9] 

 

6.2. ύγθξηζε εθπνκπώλ GHG κε ην ειιεληθό ειεθηξηθό δίθηπν 

Αξρηθά, ζηα δηαγξάκκαηα 6.2 θαη 6.3, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΑΚΕ 

γηα ηηο εθπνκπέο CO2eq/kWh απφ ηηο ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο (ΑΠΔ θαη 

ζπκβαηηθνχ θαπζίκνπ, αληίζηνηρα), κε απηέο πνπ βξέζεθαλ ζηελ βηβιηνγξαθία [9]. Απφ 

ηα δηαγξάκκαηα βιέπνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ελψ, δελ εκθαλίδνληαη κεγάιεο απνθιίζεηο 

γηα φζεο κνλάδεο μεπεξλνχλ ηα άλσ φξηα απηήο. ηε ζπλέρεηα, ζην δηάγξακκα 6.4 

γίλεηαη απνηχπσζε ησλ εθπνκπψλ  CO2eq/kWh απφ ην ειιεληθφ δίθηπν παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη απφ ην δίθηπν κεηαθνξάο ηεο. 
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Γηάγξακκα 6.2: χγθξηζε εθπνκπψλ CO2 (ζε gr/kWh) κνλάδσλ ΑΠΔ κε βηβιηνγξαθία [9] 

 

 

Γηάγξακκα 6.3: χγθξηζε εθπνκπψλ CO2 (ζε gr/kWh) κνλάδσλ ζπκβαηηθνχ θαπζίκνπ κε 

βηβιηνγξαθία [9] 
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Οη ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά, ζε νξηζκέλεο 

ηερλνινγίεο (Α/Γ, κνλάδεο βηνκάδαο θαη ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ), κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζηηο εθάζηνηε κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

κνληεινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ αιιά θαη ζηελ αληίζηνηρε ζπιινγή ησλ 

ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηηο απνθιίζεηο απηέο είλαη ε 

πεξηνξηζκέλε βάζε δεδνκέλσλ, ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε, 

κε απνηέιεζκα λα επηιεγνχλ βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζηηο κνλάδεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηηο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Δπνκέλσο, εηζέξρεηαη θαη 

έλαο άιινο παξάγνληαο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα νθείινληαη νη απνθιίζεηο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, φπσο ε ππνθεηκεληθή ζθνπηά ηνπ εξεπλεηή γηα ηα φξηα θαη ηε δνκή 

ηνπ ππφ εμέηαζε ζπζηήκαηνο. 

 

 

Γηάγξακκα 6.4: Δθπνκπέο CO2 (ζε gr/kWh) ειιεληθνχ δηθηχνπ παξαγσγήο (Με 

Γηαζπλδεδεκέλν θαη Γηαζπλδεδεκέλν) θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [35] 
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Σέινο, ζην δηάγξακκα 6.1 ζπγθξίλνληαη νη εθπνκπέο απφ ηηο κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ, κε απηέο ησλ ρσξψλ Αγγιία, Ηηαιία, 

Μεμηθφ θαη Πνξηνγαιία [13]. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο αμηνιφγεζεο, απφ ηελ αλάιπζε θχθινπ δσήο 

ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, εθθξαζκέλα ζε εθπνκπέο GHG δείρλνπλ φηη, γηα ηελ Διιάδα, 

νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη 843 gr CO2eq/kWh. Σα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ πσο ε Διιάδα έρεη ηηο πςειφηεξεο εθπνκπέο, ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο ρψξεο, 

πξάγκα αλακελφκελν ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπκκεηνρήο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ ζην 

ελεξγεηαθφ κίγκα (δηάγξακκα 6.6) ηεο ρψξαο αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο (ππεξ)θάιπςεο ηεο 

δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (θνξηία βάζεο), απφ ηηο ιηγληηηθέο θαη πεηξειατθέο 

κνλάδεο. Άιιεο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ κπνξεί λα νθείινληαη 

ζηηο πξνζεγγηζηηθέο κεζφδνπο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηηο δχν κειέηεο. Γηα παξάδεηγκα, 

γηα ην ειιεληθφ δίθηπν παξαγσγήο αθνινπζήζεθε κηα ―bottom-up‖ αλάιπζε γηα ηα 

ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην δίθηπν. Γειαδή, κειεηήζεθε ν θχθινο δσήο ησλ 

κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο γηα λα παξάμνπλ ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ελέξγεηαο, ζε 

έλα ρξφλν. ε αληίζεζε κε ηελ ΑΚΕ ησλ άιισλ ρσξψλ φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα 

―top-down‖ αλάιπζε, δειαδή δηαηξέζεθαλ νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο GHG, απφ ηελ θάζε 

κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο, κε ηε ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή ηεο θάζε ρψξαο [13]. 

Άιιε αηηία είλαη φηη ζηε κειέηε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε νη 

εθπνκπέο απφ ην δίθηπν παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ελέξγεηαο. πλεπψο, ε ελεξγεηαθή 

απηνλνκία ησλ λεζηψλ θαη ε χπαξμε Γηαζπλδεδεκέλνπ θαη Με δηθηχνπ ζπληειεί ζηηο 

πςειέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ θαηαγξάθνληαη. Ζ κηθξή ζρεηηθά 

θαηαγεγξακκέλε ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ θάιπςε θνξηίσλ δήηεζεο, παξ‘φιν ηελ 
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ηθαλνπνηεηηθή δηείζδπζή ηνπο ζην ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο ρψξαο, πξνζθέξεη άιιε κία 

αηηηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 

Γηάγξακκα 6.6: χγθξηζε ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο ειιεληθνχ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ [δεο θεθ. 5] κε 

βηβιηνγξαθία [13] 

*Ο ιηγλίηεο αλαθαίξεηαη κφλν ζηελ Διιάδα 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζην θεθάιαην 7 παξνπζηάδνπλ ζπγθεληξσηηθά φια 

ηα απνηειέζκαηα ηεο Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο πνπ δηεμήρζε γηα ην ειιεληθφ ζχζηεκα 

παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Παξάιιεια, πξνηάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ θαη ηέινο, θάπνηεο πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθέο έξεπλεο ΑΚΕ, πνπ ζα εζηηάζνπλ ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

απφ ην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηεο ρψξαο. 

7.1. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάζηεθε κηα αλάιπζε θχθινπ δσήο (ΑΚΕ), κε ηελ νπνία 

γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα κηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή θαηαγξαθή ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ θαηά ηε παξαγσγή θαη κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. 

Ζ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε (GWP), γηα ηελ νπνία επζχλνληαη νη εθπνκπέο αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ (GHG), ρξεζηκνπνηήζεθε σο ν βαζηθφο δείθηεο πεξηβαιινληηθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ δχν δηθηχσλ. Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη νη εθπνκπέο απφ ην 

δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλέξρνληαη ζηα 853 gr 

CO2eq/kWh ελψ γηα ην αληίζηνηρν δίθηπν ησλ κε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ ζηα 755 gr 

CO2eq/kWh. Γηα ην δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κφλν γηα ηηο γξακκέο 

κεηαθνξάο ππεξπςειήο θαη πςειήο ηάζεο (400 kV, 150 kV) ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ 

δηθηχνπ, νη εθπνκπέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε φηη είλαη 41 gr CO2eq/kWh. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ΑΚΕ κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ θαη δηαθνξεηηθά. Απφ ηελ αλάιπζε 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ εηήζηα παξαγσγή θαη κεηαθνξά πεξίπνπ 55 TWh ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ρξεηάδεηαη λα απειεπζεξσζνχλ ζηελ αηκφζθαηξα, απφ φιεο ηηο δηεξγαζίεο 

ζπλνιηθά, 47.300.00 ηφλνη CO2, ελψ δαπαλήζεθε απ‘φιν ηνλ θχθιν δσήο ησλ δηθηχσλ, 

ελέξγεηα ηεο ηάμε ησλ 796.800 TJ (LHV). εκεηψλεηαη φηη 1 TJ αληηζηνηρεί ζε 

0,000278 TWh, νπφηε 796.800 TJ ζε 221,52 TWh, επνκέλσο γηα λα ―ηζνθαξηζηεί‖ ε 
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ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψζεθε ζα πξέπεη νη ζηαζκνί λα ιεηηνπξγνχλ γηα πάλσ απφ 

ηέζζεξα ρξφληα.  

Σν δίθηπν παξαγσγήο ηεο Διιάδαο βαζίδεηαη θαηά 84,56% ζε ζπκβαηηθά θαχζηκα 

(ζηνηρεία 2012) [43] θαη θαηά 15,44% ζε κνλάδεο Α.Π.Δ (ζηνηρεία 2015) [48]. Δπίζεο 

ην 10% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιακβάλεη ρψξα ζηα κε 

δηαζπλδεδεκέλα λεζηά. Όπσο αλακέλεηαη ινηπφλ, ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηηο εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηαιακβάλεη ην δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν παξαγσγήο ζε ζρέζε 

κε ηα ΜΓΝ θαη αληίζηνηρα, ε ζπκκεηνρή ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο αλέξρεηαη ζην 4,86% 

ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ ηνπ ειεθηξνπαξαγσγηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο. Αλ ζπγθξίλνπκε, 

φκσο, κεκνλσκέλα ηα δχν δίθηπα παξαγσγήο, ηφηε ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δίθηπν 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα λεζηά είλαη εμίζνπ ξππνγφλν κε ην αληίζηνηρν 

ηνπ επεηξσηηθνχ, αλ ιεθζεί ππφςε φηη γηα ην ελεξγεηαθφ κίγκα ηνπ κε 

δηαζπλδεδεκέλνπ δηθηχνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν 4 ηχπνη ζηαζκψλ παξαγσγήο ελψ γηα 

ην δηαζπλδεδεκέλν 9 ζηαζκνί. Με δεδνκέλν φηη νη εθπνκπέο ησλ ΜΓΝ θζάλνπλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ έσο θαη 10% ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο GHG ηεο ρψξαο, θαηαιαβαίλνπκε 

φηη κε πην ζσζηή δηαρείξηζε ηεο επνρηθφηεηαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θάιπςε ηεο 

ελεξγεηαθήο δήηεζεο ησλ λεζηψλ, ίζσο θαη κε κεξηθή απφζπξζε ησλ κεραλψλ diesel 

θαη ελίζρπζε ησλ ΑΠΔ, ππάξρνπλ πξννπηηθέο κείσζεο ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ ηεο 

ρψξαο. Βέβαηα, ηα κεγαιχηεξα πεξηζψξηα βειηίσζεο παξνπζηάδνληαη ζην επεηξσηηθφ 

δίθηπν φπνπ θαηέρεη θαη ην 90% ζρεδφλ ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ GHG. Γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο, ε πην ξππνγφλνο ηερλνινγία ζην ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο 

Διιάδαο είλαη νη ιηγληηηθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο (1.296 gr CO2eq/kWh) ελψ, νη 

ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο κε ρξήζε πεηξειαίνπ (883 gr CO2eq/kWh) είλαη ε 

ακέζσο επφκελε. Οη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ (640 gr CO2eq/kWh) έξρνληαη ζηελ ηξίηε 

ζέζε ελψ, απφ ηηο ΑΠΔ νη κνλάδεο βηνκάδαο (114 gr CO2eq/kWh) έρνπλ ην πςειφηεξν 
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ζθνξ σο πξνο ηηο εθπνκπέο θαη αθνινπζνχλ ηα θσηνβνιηατθά (55 gr CO2eq/kWh), κε 

δηπιάζηεο ζρεδφλ εθπνκπέο απφ ηηο Α/Γ (28 gr CO2eq/kWh). 

7.2. Πξνηάζεηο βειηίσζεο πεξηβαιινληηθήο απόδνζεο 

Οη πην θάησ πξνηάζεηο βαζίδνληαη κφλν ζηηο πξνθαλείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

πνπ εμάγνληαη απφ ηελ ΑΚΕ θαη φρη ζε νηθνλνκνηερληθά ζηνηρεία, πνπ κηα ξεαιηζηηθή 

κειέηε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά θάζε κειέηε 

αληηθαηάζηαζεο, βειηίσζεο ή ζεκαληηθήο ζπληήξεζεο ησλ ξππνγφλσλ κνλάδσλ ηνπ 

δηθηχνπ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ κία ΑΚΕ πνπ λα δείρλεη θαη ηηο αληίζηνηρεο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο). 

Ζ κειέηε έδεημε φηη νη κνλάδεο κε ζπκβαηηθά θαχζηκα ζαθψο ππεξηεξνχλ σο πξνο ηηο 

αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηβαξχλζεηο, ζε ζρέζε κε ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). Τπάξρνπλ θαη ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο γηα αχμεζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο. ελάξην πνιχ πην 

ξεαιηζηηθφ ζε ζρέζε κε ηελ είζνδν ππξεληθψλ ζηαζκψλ ζην ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο 

ρψξαο. Ζ ζηξνθή πξνο ηελ βηψζηκε αλάπηπμε απαηηεί ζρεδηαζκφ γηα ηελ νκαιή 

κεηάβαζε ζε πην θαζαξέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

απφ ηηο ζεξκηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δήηεζεο, ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ βειηηψζεηο πξσηίζησο ζηηο ζεξκηθέο απνδφζεηο ησλ κεραλψλ απηψλ. 

ε δεχηεξν επίπεδν, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ζηξνθή πξνο νξπθηά θαχζηκα ρακειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε άλζξαθα ελψ, ηέινο, ζα πξέπεη λα κεηξηαζζνχλ νη εθπνκπέο απφ ηηο 

κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε ρξήζε θαηάιιεισλ θίιηξσλ πνπ δελ ζα επηηξέπνπλ 

ηε δηάρπζε αλζξαθηθψλ αεξίσλ, ζην πεξηβάιινλ. Γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ην 

δίθηπν κεηαθνξάο ηεο ρψξαο, ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ 

ηνπ δηθηχνπ, λα πεξηνξηζηνχλ νη εθπνκπέο GHG απφ ηηο απψιεηεο ελέξγεηαο θαηά ηε 
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κεηαθνξά ηεο, θαζψο θαη απφ άιια ζηάδηα φπσο ε εγθαηάζηαζε, ε ζπληήξεζε θαη ε 

απνζπλαξκνιφγεζε ησλ δηθηχσλ, κεηά ην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο. 

7.3. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε γηα ηηο εθπνκπέο απφ ην Γηαζπλδεδεκέλν θαη Με 

ειεθηξνπαξαγσγηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα βάζε αλαθνξάο 

θαη πεξαηηέξσ εμέιημήο ηεο, γηα κειινληηθέο ΑΚΕ πνπ ζέινπλ λα κειεηήζνπλ 

αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Σν θξίζηκν εξψηεκα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα 

δσζεί απάληεζε θαη δελ ήηαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη γηα ηηο 

εθπνκπέο GHG απφ ην δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα Με 

Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά. Γηα ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο, φκσο, ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη εηζαγσγέο ελέξγεηαο δηφηη θαιχπηνπλ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο ηεο ρψξαο. Δλδηαθέξνλ, εξεπλεηηθά, ζα είρε θαη κηα κειέηε ΑΚΕ γηα ηε 

ζρεδηαδφκελε ζχλδεζε ησλ ΜΓΝ κε ην επεηξσηηθφ δίθηπν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ πνπ ζα είρε απηφ, ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο ηεο 

ρψξαο. Δπηπιένλ, ζε απηφ ην ζελάξην, ζα κπνξνχζαλ λα κειεηεζνχλ θαη ηα ζελάξηα γηα 

ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ (2020), κε έληαμε θαη απφζπξζε θάπνησλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο, φπσο απηή έρεη θαηαγξαθή ζε ζρεηηθή κειέηε επάξθεηαο απφ ηνλ 

ΑΓΜΖΔ [43]. Άιιεο πξνηάζεηο γηα αλάινγεο κειέηεο ΑΚΕ, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ κηα δηαθνξεηηθή κνληεινπνίεζε ησλ απσιεηψλ 

ελέξγεηαο ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη, ε εμέηαζε ησλ φπνησλ δηαθνξψλ θαηαγξαθνχλ 

ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο απφ ην δίθηπν. Δπίζεο, πηζαλή πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

είλαη ε εμέηαζε ησλ πην ξππνγφλσλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ (ππνζαιάζζηα θαιψδηα ή 

ελαέξηα) θαη ηέινο, κηα ζπγθξηηηθή κε ηελ παξνχζα ΑΚΕ φπνπ ζα κειεηάηαη έλα 

ζελάξην κε ηε κεξηθή αληηθαηάζηαζε ησλ πεηξειαηνκεραλψλ απφ κνλάδεο θπζηθνχ 

αεξίνπ ή ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ γηα ηελ θάιπςε ησλ θνξηίσλ βάζεο ησλ Με 
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Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ. Σα απνηειέζκαηα απφ κηα ηέηνηα κειέηε, ίζσο, είλαη 

ρξήζηκα ζηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. 
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