
Ι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ θΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔlΠΛΩMAΠΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Η

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ A10ΛlKHΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΠΒΛΕΥΗ: Σ~ΠANNHΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ

ΦΟΙΊΉ Ι ΗΣ: ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΟΛΟΣ, ΣΕΙΠΕΜΒΡΗΣ 1003
σ
i



1

]

Στον Τατά μου



Ι

1

Ι

]

1
Ι

Ι

Ι

Ι

J

]

j

j

Ι

j

Ι

Ι

Ι

Ευχαριστίες

Πριν ξεκινήσει το ξετύλιγμα της διπλωματικής μου εργασίας, θα ήθελα να

διατυπώσω τις ευχαριστίες μου σε πλήθος ανθρώπων, οι οποίοι με τον ένα ή με τον

άJ..λo τρόπο με βοήθησαν πρωτίστως να φτάσω στο σημείο να εκπονήσω την

διπλωματική μου και αφετέρου, αυτή να φτάσει μέχρι την ολοκλήρωσή της. Δεν

μπορώ να πρωτοτυπήσω και να μην ευχαριστήσω τους δικούς μου. από τους οποίους

είχα όλα αυτά τα χρόνια την αμέριστη συμπαράσταση και οι οποίοι συνεχίζουν να με
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Εισαγωγή

Η αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού της γης, καθώς και των οικονομικών

δραστηριοτήτων αλλά και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, οδηγούν σε αλματώδη

αύξηση της ενεργειακής ζήτησης. Σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες ειcrιμήσεις του

Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (InternationaI Energy Agency), η παγκόσμια

ενεργειακή κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 35%-45% μέσα στην επόμενη δεκαπενταετία,

εκτός αν οι χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλη κατανάλωση λάβουν

δραστικά μέτρα.

Η άνοδος των ενεργειακών αναγκών θα καλυφθεί κυρίως από τον άνθρακα, το

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, γεγονός που θα προκαλέσει επιπλέον αύξηση των

εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (C02). αλλά και μεγαλύτερες αρνητικές

επιπτώσεις στο περιβάλλον σε τοπική περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα (φαινόμενο

του θερμοκηπίου). Για του λόγου το αληθές, σύμφωνα με μελέτη η οποία είχε

εκπονηθεί το 1994 στην Ισπανία ('Απ action pIan for RES ίπ Europe', proceedings of

the Madrid Conference, Madrίd, 16-18/3/94), ειcτιμάται ότι η «αυθόρμητη» εξέλιξη 

χωρίς την λήψη μέτρων - των πραγμάτων θα οδηγούσε σε αύξηση των εκπομπών κατά

27% μέχρι το 2000 (ΚΑΠΕ, 1997).

Στα πλαίσια μελετών και ερευνών που έχουν λάβει χώρα με αντικείμενο την

σχέση μεταξύ του ενεργειακού και του περιβαλλοντικού πεδίου, έχουν

δραστηριοποιηθεί τόσο κυβερνητικές οργανώσεις όσο και μη. Η οργάνωση που

σκιαγραφεί με τον πιο πειστικό τρόπο την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και χωρίς να

καταφεύγει σε άσκοπες κινδυνολογίες είναι η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ.

·Ετσι, η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (lPPC),

υποστήριξε το Δεκέμβρη του 1995 ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι εκπομπές των

αερίων του θερμοκηπίου θα επηρεάσουν τις κλιματικές συνθήκες, θα προκαλέσουν

παγκόσμια αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και άλλες σοβαρές κλιματικές αλλαγές,

όπως επίσης και άνοδο στην στάθμη των ωκεανών (ΚΑΠΕ, 1997).

Σε αυτό το γενικό κλίμα με τις περιβαλλοντικές ανακατατάξεις και τις συνεχείς

διαπιστώσεις υπάγεται και η χώρα μας. Στην παράγραφο που ακολουθεί, γίνεται μια εν

τάχοις, προσπάθεια σκιαγράφησης των ελληνικών πεπραγμένων που αφορούν τα των

εκπομπών ρύπων με άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε

υπερεθνικό επίπεδο.
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Στην Ελλάδα, η εξέλιξη των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά την

περίοδο 1970-1990, υπήρξε δυσμενής σε σύγκριση με ης άλλες χώρες τ/ς Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Οι εκπομπές ανά μονάδα ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ)

παρουσίασαν σταθερή αύξηση την 20εήα μεταξύ 1970-1990 και έχουν φτάσει σήμερα

να είναι οι μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΚΑΠΕ, 1997).

Σήμερα στ/ χώρα μας, τ/ μεγαλύτερη άμεση συμμετοχή στις εκπομπές CO, τ/"

έχει ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής με εντυπωσιακή αύξηση του μεριδίου του.

Σύμφωνα με μελέτες, από 32% το 1970 ανήλθε σε 50% το ]990. Επιπλέον, το 88% των

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οφείλεται στην παραγωγή και κατανάλωση

ενέργειας. Ειδικότερα για το CO2 το ποσοστό ανέρχεται σε 98%. Είναι εύλογο,

επομένως, κάθε σκέψη ελέγχου των αερίων του θερμοκηπίου να θεμελιώνεται με

βάση το Ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Η επιτυχία μιας πολιτικής για τη μείωση των

εκπομπών του CO2 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιλσΥές που θα γίνουν στον

τομέα αυτό (ΚΑΠΕ, 1997).

J
J
J

Ι

Για την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, απαιτείται η ανάπτυξη

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στη

βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των

τεχvoλσyιών που αξιοποιούν τις ΑΠΕ, παρουmάσθηκε αρχικά μετά την πρώτη

πετρελαϊκή κρίση του] 974, ενισχύθηκε μετά την δεύτερη πετρελαϊκή κρίση του 1979

και παγιώθηκε μετά την συνειδητοποίηση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών

προβλημάτων κατά την τελευταία δεκαπενταεήα.

Στην Ελλάδα υπάρχει δυναμικό ΑΠΕ σε μεγάλη αφθονία και ποικιλία το οποίο

δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα. Στην συνέχεια της παρούσης εργασίας θα γίνει μια

προσπάθεια προσέγγισης θεμάτων που άπτονται των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και

ιδιαίτερα της αιολικής ενέργειας, έχοντας σαν γωνίες επισκόπησης, πολυσχιδείς οπτικές

τόσο σε περιβαλλοντικό επίπεδο, όσο και σε οικονομικό.
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1 • Ενέργεια και περιβάλ/ον

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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1.1 Η ανάγκη για ενέργεια φιλική προς το περιβάλλονκαι

οι ΑνανεώσιμεςΠηγέςΕνέργειας(ΑΠΕ)

Καθώς οι περιβαλλοντικές αλλοιώσεις και διαφοροποιήσειςγίνονται ολοένα και

περισσότεροανnληπτές, τόσο για τους επιστήμονεςπου το αντικείμενο τους γειτνιάζει

με το περιβαλλοντικό γίγνεσθαι όσο και για τον απλό άνθρωπο. πληθαίνουν οι

ανησυχίες και εντείνονται οι προσπάθειεςεύρεσης λύσης για πιο αγαστή σχέση με το

περιβάλλον. Οπως ήδη έχει αναφερθεί και θα αναφερθεί και σε ά>J..iJ. κεφάλαια της

παρούσης, ο τομέας της ενέργειας σχετίζεται άμεσα με τις α>J..iJ.γές που έχουν επέλθει

στο περιβάλλον.

Στα πλαίσια των αλλεπαλλήλωνσυζητήσεων και των forα, που έχουν λάβει χώρα

είτε από κυβερνητικούςοργανισμούς, είτε και μη. έχει γίνει κοινός τόπος ό'Μ.ον. ότι η

αντιμετώπιση της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής οφείλει να αντιμετωπιστείαπό

κοινού, με την συνδρομήόλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων.

Στην παγκόσμια συνάντηση του ΟΗΕ. στο Ρίο, για το Περιβάλλον και την

Ανάπτυξη. τον Ιούνιο του 1992. 154 χώρες καθώς και η Ευρωπαϊκή '~Eνωση

υπέγραψαν τη Συνθήκη για την Κλιματική Μεταβολή με στόχο να αντιμετωπισθεί από

κοινού και συστηματικά το γεγονός της απειλής της κλιματικής α>J..iJ.γής που

προέρχεται από τα συμβατικά καύσιμα και αποδίδεται στην ανησυχητική αύξηση των

αερίων εκπομπών που συνδέονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Στα πλαίσια αυτής της συνδιάσκεψης έγινε ιδιαίτερα αντιληπτό ένα ευρύ φάσμα

επιπτώσεων που προέρχεται από την χρησιμοποίηση των συμβατικών καυσίμων, τα

οποία θα αναφερθούν εν τάχοις. ενώ παράλληλα ,.πιστοποιήθηκε" το γεγονός της

περιβαλλονηκής συμβατότηταςτων ΑΠΕ.

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που προέρχονται από τα συμβατικά καύσιμα

και σχετίζονται άμεσα, εναπόκεινται τόσο στο αέριο στοιχείο, στο υγρό αλλά και στο

στερεό. Παρακάτω θα παρουσιαστούν ορισμένα από τα προβλήματα που

δημιουργούνται από την χρησιμοποίηση των συμβατικών καυσίμων.

Ένα πρόβλημα που προέρχεται από τα αέρια της καύσης των συμβατικών καυσίμων

είναι η όξινη βροχή, ιδιαίτερα το διοξείδιο του θείου (S02) και τα οξείδια του αζώτου

(ΝΟχ). που σε συνδυασμό με την υγρασία της ατμόσφαιρας δημιουργούν θειικό και

3
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νιτρικό οξύ αντίστοιχα. Η όξινη βροχή προκαλεί σοβαρές καταστροφές στο φυτικό

κόσμο, ιδιαίτερα στα δάση και τα λιμναία οικοσυστήματα, ενώ επιφέρει τη διάβρωση

αρχαίων μνημείων, κτιρίων και μεταλλικών κατασκευών.

Επιπροσθέτως, αναφορικά με την εξορυκτική διαδικασία που ακολουθείται για

την απόκτηση συμβατικών καυσίμων παρατηρείται το φαινόμενο αύξησης των

πιθανοτήτων για καθιζήσεις, ενώ αφετέρου τα επίγεια ορυχεία δημιουργούν έντονες

αλλοιώσεις στο τοπίο.

Κατά την διαδικασία παραγωγής ενέργειας παρατηρούνται και φαινόμενα που

σχετίζονται έμμεσα με την χρησιμοποίηση των συμβατικών καυσίμων. Σε αυτά

μπορούν να συμπεριληφθούν καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος που πηγάζουν

από την μεταφορά αρχικών υλών (π.χ. θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου) ή από την μη

επιμελή διάθεση των πυρηνικών αποβλήτων και την ενδεχόμενη μη συνετή λειτουργία

των πυρηνικών σταθμών. Τα προαναφερθέντα αποτελούν στην ουσία μόνο μερικά απτά

παραδείγματα παραγωγής ενέργειας από συμβατικά μέσα.

Όλα τα παραπάνω, αλ/ά και πλήθος άJ..J..ων, συντελούν στην μεταστροφή και

αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων παραγωγής ενέργειας. Ήδη ένα μεγάλο ποσοστό

χωρών της υφηλίου, έχουν αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα αξιοποίησης των

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν αναλογιστούμε το

μέγεθος μόνο της αιολικής εγκατεστημένης ισχύος, το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο

ανέρχεται περίπου σε 26,000 MW, την στιγμή που το έτος 1990 άγγιζε μόνο τα 1,743

MW.

Σε εθνικό επίπεδο το ύψος της εγκατεστημένης ισχύς, μαζί με τα υπό κατασκευή

έργα, ανέρχεται σε 418 MW, ενώ κατά το έτος 1991, το ύψος έφτανε μόλις τα 4MW.

Όπως φαίνεται και από την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα μας,

κεφάλαιο 5, το όφελος από την αύξηση του μεριδίου αγοράς των ΑΠΕ ανά τον κόσμο,

έχει αναγνωριστεί και γι'αυτό άλ/ωστε είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε υπερεθνικό

επίπεδο (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση), καταβάλλονται προσπάθειες για την ευρύτερη

αξιοποίηση των ΑΠΕ.
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Το φαινόιιενο του θερμΟΚ11πίου

Το φαινόμενο του θερμοΚΤ]πίου αποτελεί την τελευταία δεκαετία αντικείμενο

έντονου προβληματισμού, τόσο στο επιστημονικό, όσο και το πολιτικό επίπεδο. Η

επιστημονική κοινότητα, παρά το σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας ως προς τη χρονική

εξέλιξη και την ένταση του φαινομένου, συγκλίνει στη διαπίστωση ότι οι

ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων -γνωστών ως αερίων του θερμοκηπίου- όπως η

ανησυχητική αύξηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (COZ), του θείου,

(S02) του μεθανίου (cιι,). των χλωροφθοριομένων υδρογονανθράκων (CFCs), αλλά

και των άλλων αερίων εκπομπών που συνδέονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου

υποβαθμίζουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας και διαταράσσουν την οικολογική

ισορροπία.

Η αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου παρεμποδίζει τη

διαφυγή της ηλιακής ακτινοβολίας που ανακλάται από την επιφάνεια της γης έξω από

τα ατμοσφαιρικά στρώματα. Συντελεί έτσι στη σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας του

πλανήτη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης

αυξήθηκε στη διάρκεια αυτού του αιώνα κατά 0.50 C, ενώ τοπικά παρατηρήθηκαν

ακόμη μεγαλύτερες υπερβάσεις ως προς τα μέσα επίπεδα θερμοκρασίας που έχουν

αποκατασταθεί τα τελευταία 20,000 χρόνια (ΚΑΠΕ, 1997).

Η Ευρωπαϊκή ένωση σε μια προσπάθεια για περιορισμό των επιπτώσεων του

φαινομένου του θερμοκηπίου, επιχειρεί με διάφορους τρόπους να συγκρατήσει τις

εκπομπές του COzστο σύνολο των χωρών μελών της στα επίπεδα του 1990.

Επιγραμματικά λοιπόν πρέπει να τονίσουμε το γf:'(ονός ότι η θερμοκρασία αποτελεί

βασικό προσδιοριστικό χαρακτηριστικό του κλίματος και ταυτόχρονα επηρεάζει το

επίπεδο των βροχοπτώσεων, τα ανεμολογικά δεδομένα, τα θαλάσσια ρεύματα και ά"}.;Μ,

φυσικά φαινόμενα.

Στο σημείο αυτό παρατίθενται τα αποτελέσματα και οι δεσμεύσεις που πηγάζουν

από την συνθήκη του Kyoto, μιας και τα εξαγόμενα από αυτήν άπτονται άμεσα τόσο

στον μηχανισμό λειτουργίας των ΑΠΕ, όσο και στα δρώμενα γύρω από το

περιβαλλοντικό πεδίο.
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Το φαινόμενο του θερμοκηπίου ήταν από τα πιο σημαντικά θέματα που

συζητήθηκαν στη διεθνή διάσκεψη του Kyoto ή για την ακρίβεια στην 3
η
Σύνοδο των

μερών της σύμβασης-πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή. Τα κύρια σημεία του

πρωτοκόλλου του Kyoto είναι τα εξής:

• Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να περιορίσουν τις εκπομπές του CO2 και των

άλ/.ων αερίων που ευθύνονται για την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 5.2%

μέχρι το 2012.

• Οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν καμιά υποχρέωση να μειώσουν τις

εκπομπές, εκτός αν οι ίδιες το θελήσουν.

• Υιοθετείται η αρχή του «εμπορίου}} των ρυπογόνων εκπομπών η οποία

επιτρέπει σε χώρες που δεν καλύπτουν το πλαφόν τους να προβαίνουν σε

πώληση των ποσοστών που τους απομένουν. Έτσι οι χώρες που ξεπερνούν τα

δικά τους ποσοστά (συνήθως οι ανεπroyμένες) μπορούν να αγοράζουν τα

δικαιώματα ρύπανσης από τις πρώτες.

• Οι χώρες που έχουν εκτεταμένες περιοχές με δάση μπορούν να αυξήσουν το

ποσοστό εκπομπών του CO2 που δικαιούνται κατά τόσες ποσοστιαίες μονάδες

όσες εκτιμάται ότι απορροφούν τα δασικά συμπλέ'Υματα που βρίσκονται στην

επικράτειά τους.

• Δεν συγκροτήθηκε κανένας μηχανισμός κυρώσεων για τις χώρες που

παραβιάζουν τη συμφωνία (Κοόγκολος, 1999).

ΕνέΡΎεια και περιβάλλον

Όπως αναφέρθηκε και κατά την εισαγωγή, ολόκληρη η διαδικασία παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδιαίτερα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση

συμβατικών καυσίμων, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες μόλυνσης της

ατμόσφαιρας και γενικότερα υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα

αναφέρονται οι σημαντικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (C02) και οξειδίων του

θείου (80χ), ενώ δεν πρέπει να αγνοούνται οι περιπτώσεις άμεσης απειλής από τη

χρήση πυρηνικής ενέργειας.

Τόσο το CO2 όσο και το 802 παράγονται κατά την καύση των

υδρογονανθράκων(πετρέλαιο, άνθρακας κ.λπ.) και το μεν 802 μαζί με τυχόν νιτρώδεις

ατμούς θεωρείται υπεύθυνο για την όξινη βροχή, που καταστρέφει την χλωρίδα και
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πανίδα της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης, ενώ το C02 όπως προαναφέρθηκε,

επιτείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου το οποίο είναι υπεύθυνο για την βαθμιαία

αύξηση της θερμοκρασίαςτου πλανήτη μας (Κούγκολος, 1999).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει μια σύντομη μνεία στις επιπτώσεις που έχει

κάθε πρωτογενές στοιχείο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας. Έτσι, η χρησιμοποίηση λιγνίτη-πετρελαίου επιβαρύνει το περιβάλ/ον με

1,000 gr co, IΚWh, το φυσικό αέριο με 500 gr CO,/KWh, ενώ τέλος η αιολική δεν

επιφέρεικαμία απολύτωςεπιβάρυνση.

Μέχρι το σημείο αυτό αναφέρθηκαν τα αποτελέσματα χρήσης των

υδρογονανθράκωνγια την παραγωγή ενέργειας, τα οποία όντως είναι σημαντικά. Δεν

πρέπει όμως να αγνοηθεί το γεγονός και της σημαντικής αλλοίωσης του φυσικού

χώρου, που συνοδεύει αναπόφευκτα την εξόρυξη πετρελαίου και άνθρακα, ενώ

ιδιαίτερη ανάλυση απαιτείταιγια την αποτίμηση της περιβαλλοντικήςεπιβάρυνσηςπου

συνοδεύει την εξόρυξη, επεξεργασία και εμπλουτισμό των σχάσιμων ραδιενεργών

υλικών.

Από πλευράς ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες

αναφέρονταισαν ακίνδυνοιτουλάχιστονσε σύγκριση με τους υπόλοιπουςσυμβατικούς

θερμικούς σταθμούς. Αντίθετα, ένα από τα βασικά μειονεκτήματα των πυρηνικών

μονάδων αποτελεί η ισχυρή θερμική ρύπανση που αυτές προκαλούν. Σημαντικότερο

όμως από πλευράς περιβαλλοντικής ρύπανσης είναι το πρόβλημα των ραδιενεργών

κατάλοιπων, που πρέπει να απορριφθούν από τον αντιδραστήρα. Επιπροσθέτως δεν

πρέπει να παραβλεφθείη πιθανότηταπυρηνικού ατυχήματοςη οποία είναι δυνατόν να

προκαλέσειάμεσες και έμμεσες καταστροφέςσε πολλούς τομείς.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω προβλήματα που πηγάζουν από τη

χρήση των συμβατικών πηγών ενέργειας, αρκετοί ειδικοί πρότειναν την αξιοποίηση

των ήπιων ή ανανεώσιμων ή εναλλακτικώνπηγών ενέργειας, όπως για παράδειγμα: η

υδροηλεκτρικήενέργεια, η αιολική ενέργεια,η ηλιακή ενέργεια, η βιομάζα,η θαλάσσια

ενέργεια καθώς και η γεωθερμικήενέργεια.

Φυσικά, οι ανανεώσιμεςπηγές δεν είναι δυνατόν τη στιγμή αυτή να επιλύσουν

το συνολικό ενεργειακό πρόβλημα της ανθρωπότητας, τουλάχιστον με τα σημερινά

οικονομικά και τεχνολογικάδεδομένα. Εάν όμως η αξιοποίησητους συνδυασθείμε την

προσπάθεια εξοικονόμησης των υφιστάμενων ενεργειακών πόρων, είναι δυνατή η

σταδιακήαπομάκρυνσητου επερχόμενουενεργειακούχειμώνα.
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Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι οι περισσότερες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας

είναι γνωστές από τη στιγμή της εμφάνισης του ανθρώπου στον πλανήτη μας, ενώ

έχουν χρησιμοποιηθεί με σημαντική επιτυχία και από τον άνθρωπο των αρχαιότατων

ιστορικών χρόνων. Μέχρι το 180 αιώνα η ναυτιλία στ/ριζόταν σε ιστιοφόρα πλοία, ενώ

στην ξηρά οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση νερού και την άλεση των

σιτηρών. Η χώρα μας έχει μεγάλη παράδοση χρήσης των ανεμόμυλων, λόγω και της

ιδιαίτερης γεωγραφικής μορφής της. Ονομαστοί δε είναι μέχρι σήμερα οι ανεμόμυλοι

της Μυκόνου (κυκλαδίτικος ανεμόμυλος) και του οροπεδίου του Λασιθίου (Αλεξάκης,

1998).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η σημερινή αξιοποίηση του

εγχώριου αιολικού δυναμικού είναι ελάχιστη. Από μελέτες που έχουν γίνει για τον

προσδιορισμό του δυναμικού τ/ς χώρας σε ΑΠΕ, προκύπτει, σύμφωνα με συντηρητικές

εκτιμήσεις, ότι το συνολικό δυναμικό είναι περίπου 20 φορές μεγαλύτεροαπό αυτό που

αξιοποιείταισήμερα (ΚΑΠΕ, 1997).

Το παράδοξο είναι ότι οι παρεχόμενες τεχνικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες είναι

ενδιαφέρουσες. Για τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της αιολικής ενέργειας θα

γίνει εκτενέστερη αναφορά στο -,ο κεφάλαιο.
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2. Οι μορφέςτων ανανεώσιμωνπηγώνενέργειας

Το πλήθος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το οποίο με τα σημερινά

τεχνικοοικονομικά δεδομένα μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε θέση να

διαδραματίσειουσιαστικόρόλο στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγήςαποτελείταιαπό:

την αιολική ενέργεια, γεωθερμικήενέργεια, υδροηλεκτρικήενέργεια, την ενέργεια από

βιομάζα καθώς επίσης και την ηλιακή. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες άλλες

εναλλακτικέςμορφέςενέργειαςόπως για παράδειγμαη ενέργεια που παράγεταιαπό την

κίνηση των υποθαλάσσιωνρευμάτων, οι οποίες όμως δεν μπορούν με την υφιστάμενη

τεχνογνωσία να καταστούν ανταγωνιστικές και ως εκ τούτου δεν έχουν βρει ευρεία

εφαρμογή. Στην συνέχεια του κεφαλαίου εξετάζονται οι μορφές που προαναφέρθηκαν

και ιδιαίτερα οι επιπτώσεις που επιφέρουν τόσο στο οικονομικό πεδίο όσο και στον

φυσικόπεριβάλλον.

2.1 Η αιολική ενέργεια

Η κίνηση του ανέμου στην επιφάνεια της γης παράγεται από την άνιση

θερμοκρασίαπου κατανέμεταιστις διάφορες περιοχές από την ηλιακή ακτινοβολία. Οι

ουσιαστικές διαφορές της θερμοκρασίας οι οποίες προκαλούν τις κινήσεις στις αέριες

μάζες, είναι αυτές που έχει ο αέρας όταν βρίσκεται πάνω από τις θάλασσες και τη

στεριά. Το υγρό στοιχείο (λίμνες, θάλασσες κ.α). απορροφά μεγάλες ποσότητες

ηλιακής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα το νερό να εξατμίζεταιπάνω από την επιφάνειά

του. Ο αέρας που βρίσκεται πάνω από την επιφάνειά των υδάτων είναι ψυχρός, λiYγω

του ότι η θερμοκρασίααπό τον ήλιο έχει απορροφηθείκαι διασκορπιστείαπό το υγρό

στοιχείο.

Αντιθέτως,όταν η ξηρά δέχεται την ηλιακή ακτινοβολίαθερμαίνεταικαι κατά συνέπεια

ο αέρας που βρίσκεται πάνω από αυτήν, θερμαίνεται κι αυτός με τη σειρά του. Οι

αέριες αυτές μάζες με τις διαφορετικές θερμοκρασίες προκαλούν ένα μηχανισμό

κίνησης σε αυτές, κατά τον ακόλουθο τρόπο: ο θερμός αέρας πάνω από την ξηρά

διαστέλλεται και ελαττώνεται η πυκνότητα του με αποτέλεσμα να ανέρχεται προς τα

ανώτεραστρώματατης ατμόσφαιρας.
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Ο αέρας που βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα είναι ψυχρός και κινείται προς το μέρος

της ξηράς όπου ο θερμός αέρας έχει ανυψωθεί, για να καταλάβει τη θέση του. Το ίδιο

συμβαίνει και με τον θερμό αέρα ο οποίος, αφού ανυψωθεί και στην συνέχεια ψυχθεί, η

πυκνότητά του μεγαλώνει, γίνεται βαρύτερος και κατέρχεται προς τα κάτω. Η κίνηση

αυτή του ψυχρού αέρα είναι γνωστή σαν παραλιακό ρεύμα (Αλεξάκης, 1998).

Έχοντας τα παραπάνω ως δεδομένο γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η αιολική

ενέργεια, που στην ουσία εκμεταλλεύεται τις παραπάνω κινήσεις των αέριων μαζών για

παραγωγή ενέργειας, φωτογραφίες 2.1.1 και 2.1.2, αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή

ενέργειας. φιλική προς το περιβάλλον και φυσικά αποτελεί μια ήπια μορφή παραγωγής

ενέργειας.

Ι

Ι

Ί

nηyή:www.sainφaul.gr

φωτογραφία 2.1.1

Εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες

nηyη:www.sainφaul.gr

φωτογραφία 2.1.2

Εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με μελέτες και εκτιμήσεις

αποδεικνύεται ότι αν υπήρχε η δυνατότητα να καταστεί εκμεταλλεύσιμο το συνολικό

αιολικό δυναμικό της γης, η παραγόμενη σε ένα χρόνο ηλεκτρική ενέργεια θα ήταν

υπερδιπλάσια από τις ανάγκες της ανθρωπότητας στο ίδιο χρονικό διάστημα (ΚΑΠΕ,

1998).

Υπολογίζεται ότι στο 25% της επιφάνειας της γης επικρατούν άνεμοι μέσης

ετήσιας ταχύτητας πάνω από 5.1 m/sec. σε ύψος 10 m πάνω από το έδαφος. Όταν οι

άνεμοι πνέουν με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή την τιμή, τότε το αιολικό δυναμικό

του τόπου θεωρείται εκμεταλλεύσιμο και οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις μπορούν να

καταστούν οικονομικά βιώσιμες, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Άλλωστε το
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κόστος κατασκευής των ανεμογεwητριών έχει μειωθεί σημαντικά και μπορεί να

θεωρηθεί ότι η αιολική ενέργεια διανύει την «πρώτψ~ περίοδο ωριμότητας, καθώς είναι

ανταγωνιστική των συμβατικών μορφών ενέργειας.

fuvολονία ανεμογεννητριών

Σήμερα η εκμετάΜευση της αιολικής ενέργειας πραγματοποιείται σχεδόν

αποκλειστικά με μηχανές που μετατρέπουν την ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική και

ονομάζονται ανεμογεννήτριες. Κατ'αρχήν διακρίνονται σε δύο κατηγορίες όσον αφορά

τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά:

~ τις ανεμογεννήτριες με οριζόντιο άξονα, όπου ο δρομέας είναι τύπου

έλικας και ο άξονας μπορεί να περιστρέφεται συνεχώς παράλληλα προς

τον άνεμο και

~ τις ανεμογεννήτριες με κατακόρυφο άξονα, που παραμένει σταθερός.

Παρακάτω, σχήμα 2.1.3, ακολουθεί η τεχνική περιγραφή και η απεικόνιση των δύο mo

διαδεδομένων τύπων ανεμογεwήτριας που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σχήμα 2.1.3 Τεχνική περιγραφή ανεμογεννητριών

Κα8nου άξοναOPI(ovriov άξονα

Φτι.ριι:ιτl\

IMnάδοση

4ι6.μι:τροc; "fvησnc

Ιι..ιιιι:α Γι;ννfιιρια

Γι:ννήιρια

~
Ύψοc;

ΙΛι"α

~

Διάμnροc;

ιι..ι.α ..

Φτι:ριι:ιτή

σια8ι:ρήc;

a.,fvac;
Σιήριξη

Μπ6:δοση

"rvηqηC;

ι
Ανεμογεννητριες

πηγή:www.saίηtΡaul.gr

Στην παγκόσμιααγορά έχουν εmκρατήσειοι ανεμoγεWΉτριεςοριζόντιουάξονα

σε ποσοστό 90%. Η ισχύς τους μπορεί να ξεπερνά τα 500 KW και μπορούν να

συνδεθούν κατευθείαν στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Έτσι μια συστοιχία πολλών

ανεμoγεWΗτριών, που ονομάζεται αιολικό πάρκο, φωτογραφία 2.1.4, μπορεί να

λειτουργήσει σαν μια μονάδα παραγWΎής ηλεκτρικής ενέργειας.
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πηγή:www.saίntΡaul.gr

Η συστημαπκή εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού επιφέρει πλήθος

πλεονεκτημάτων, εκ των οποίων τα σημανπκότερα άπτονται τόσο του περιβαλλοντικού

τομέα όσο και του οικονομικού. Εποππκά λοιπόν, με την χρηmμοποίηση της αιολικής

ενέργειας υπεισέρχεται εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων συμβαπκών καυσίμων,

που συνεπάγεται συναλλαγματικά οφέλη, ενώ παράλληλα παρατηρείται και η

δημιουργία σημανπκού πλήθους θέσεων εργασίας.

Αναφορικά με τα περιβαλλονπκά οφέλη αΠOδειιcνί>εται ότι με την χρήση της

αιολικής ενέργειας οδηγούμαστε σε σημαντικό περιορισμό της ρύπανσης του

περιβάλλοντος, αφού έχει υπολογισθεί ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού μιας μόνο

ανεμογεννήτριας ισχύος 550 KW σε ένα χρόνο, υποκαθιστά την ενέργεια που

παράγεται από την καύση 2,700 βαρελιών πετρελαίου, δηλαδή αποτροπή της εκπομπής

735 περίπου τόνων C02 ετησίως καθώς και 2 τόνων άλλων ρύπων. Σχημαπκά ο

παραπάνω συγκριπκός μηχανισμός αποδίδεται στο σχήμα 2.1.5.
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Σχήμα 2.1.5 Σύγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΚΑΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ργΠΩΝ

ή

735ΤΝ CO,
+

2ΤΝρνΠΩΝ

550KW

πηΎή: Ιδία επεξεργασία

2,700 ΒΑΡΕΛΙΑ

]

J

Για το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνουν χώρα τα δρώμενα γύρω από τον τομέα

της αιολικής ενέργειας, καθώς επίσης και για τις πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις που

επιφέρει τόσο στο ανθρωπογενές όσο και στο φυσικό περιβάλλον. θα γίνει σαφής

αναφορά και λεπτομερής προσέγγιση στα επόμενα κεφάλαια που ακολουθούν.
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2.2 Η γεωθερμικήενέργεια

ο/ ΜορφεΣΤΩΝΑπε

J

Η γεωθερμική ενέργεια προέρχεται από το εσωτερικό της γης, είτε μέσω

ηφαιστειακών εκροών, είτε μέσω ρηγμάτων του υπεδάφους, που αναβλύζουν ατμούς

και θερμό νερό, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο σχήμα 2.2.1. Ανάλογα με την

θερμοκρασία των ρευστών που ανέρχονται στην επιφάνεια, η γεωθερμική ενέργεια

χαρακτηρίζεται ως υψηλής ενθαλπiας (για θερμοκρασίες πάνω από 1500 C), μέσης

ενθαλπίας (για θερμοκρασίες 100-1500 C ), και χαμηλής ενθαλπίας (για θερμοκρασίες

μικρότερες από ]000 C). Η γεωθερμική ενέργεια βρίσκει εφαρμογή είτε για παραγωγή

ηλεκτρισμού είτε για θέρμανση, σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Σχήμα 2.2.1 Μηχανισμός δημιουργίας γεωθερμικών πεδίων

J
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]

]
Η προέλευση της θερμότητας της γης δεν με ακρίβεια γνωστή. Υπάρχουν

διάφορες θεωρίες που αναφέρονται στους μηχανισμούς που συμμετέχουν στην

παραγωγή της, με επικρατέστερη αυτή που αναφέρεται στη διάσπαση των ραδιενεργών

ισοτόπων του ουρανίου, του θορίου, του καλίου και ά').)w}ν επίσης στοιχείων. Η μάζα

της γης είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με την επιφάνεια της και καλύπτεται από υλικά
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χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, με αποτέλεσμα η θερμότητά της να συγκρατείται στο

εσωτερικό της. Ο ρυθμός θερμικών απωλειών από την επιφάνεια του πλανήτη μας είναι

πολύ μικρός και κυμαίνεται περίπου στο 8*10-2 W/m2
• Η θερμοκρασία της γης

αυξάνεται με το βάθος, η μέση δε γεωθερμική βαθμίδα στις ηπείρους για μάζες που

βρίσκονται σχετικά κοντά στην εmφάνεια είναι 300 CIkm, δηλαδή για κάθε χιλιόμετρο

βάθους η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 300C (www.Physics4U.gr.2003).

Συνθήκεc που ευνοούν τη δημιουργίαγεωθερμικών πεδίων

Η συyΚ&Vτρωμένη θερμότητα στο εσωτερικό της γης, μεταφέρεται κοντά στη

επιφάνειά της μέσω γεωλογικών φαινομένων, δημιουργώντας έτσι υπέρθερμες περιοχές

με γεωθερμική βαθμίδα μεγαλύτερη από 700 CIkm. Το σημαντικότερο από αυτά τα

γεωλογικά φαινόμενα είναι αυτό των λιθοσφαιρικών πλακών. Το εξωτερικό κέλυφος

της Ύt1ς, η λιθόσφαιρα, δεν είναι ενιαίο αλλά αποτελείται από πολ/ά κομμάτια που

αποτελούν τις λιθοσφαιρικές πλάκες και οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή κίνηση που

πραγματοποιείται με πολύ μικρή ταχύτητα, μερικά μόλις εκατοστά το χρόνο. Ανάλογα

με τη σχετική κίνηση των πλακών, στα όριά τους παρατηρούνται τρία διαφορετικά

φαινόμενα:

Ι. Οι δύο πλάκες αποκλίνουν, δηλαδή κινούνται έτσι που να απομακρύνονται η

μία από την άλ/η. Στο κενό που αφήνουν, αναβλύζει μάγμα που

στερεοποιείται, γεμίζει το κενό και δημιουργεί νέα λιθόσφαιρα. Με αυτόν τον

τρόπο δημιουργούνται οι λεγόμενες «ράχε9).

2. Οι δύο πλάκες συγκλίνουν έτσι που η μία να βυθίζεται κάτω από την άλ/η

και τελικά να απορροφάται από το μανδύα ή να καταστρέφεται. Φαινόμενα

τριβής στα όρια των πλακών έχουν σαν αποτέλεσμα, μέρος της μηχανικής

ενέργειας να μετατρέπεται σε θερμότητα. Αυτή η θερμότητα εκτονώνεται με

την μορφή ηφαιστειακής δράσης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι

«τάφροι)). Στις τάφρους η λιθόσφαιρα καταστρέφεται με το ρυθμό που

δημιουργείται στις «ράχε9).

3. Οι δύο πλάκες «γλιστρούν)) η μια παράλληλα στην άλλη με τρόπο που ούτε

δημιουργείται oJ.λά ούτε και καταστρέφεται λιθόσφαιρα.
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Τόσο οι τάφροι όσο και οι ράχες συνδέονται με ηφαιστειακή δράση και κατά

συνέπεια με υπέρθερμες περιοχές. Γι' αυτό και τα σημαντικότερα γεωθερμικά πεδία

εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή στα όρια των λιθοσφαιρικών

πλακών, τις λεγόμενες «ζώνες σεισμικών εστιών». Περιοχές με μικρότερο

γεωθερμικό ενδιαφέρον μπορεί να βρεθούν και εκτός των εν λόγω ζωνών. Αυτό

μπορεί να οφείλεται σε κάποιον από τους ακόλουθους παράγοντες:

ο Τοπικά υψηλή θερμική ροή από το μανδύα και τη βάση του φλοιού προς την

επιφάνεια

ο Αυξημένες συγκεντρώσεις των ραδιενεργών στοιχείων ουρανίου, θορίου και

καλίου σε ορισμένες περιοχές στον φλοιό της γης, που συντελούν στην

παραγωγή θερμότητας και κατά συνέπεια στην αύξηση της γεωθερμικής

βαθμίδας.

ο Φαινόμενα συναγωγής που προκαλούνται από κυκλοφορία νερού διαμέσου

πορώδων σχηματισμών ή μέσα από συστήματα ρηγμάτων. Με αυτόν τον

τρόπο μεταφέρεται η θερμότητα σε μικρότερα βάθη και αυξάνεται η

γεωθερμική βαθμίδα.

ο Σε μια περιοχή με δεδομένη θερμική ροή στη βάση του φλοιού και απουσία

άλλης θερμικής πηγής μέσα στο φλοιό, η γεωθερμική βαθμίδα ποικίλλει

ανάλογα με τη θερμική αγωγιμότητα των πετρωμάτων που αποτελούν το

φλοιό. Τα αργιλικά πετρώματα έχουν τη χαμηλότερη θερμική αγωγιμότητα,

ενώ τα κρυσταλλικά χαρακτηρίζονται από υψηλή θερμική αγωγιμότητα

(περίπου 6 φορές αυτής των αργίλων).

Οι παραπάνω μηχανισμοί μπορεί να δημιουρ-Υήσουν δευτερεύουσας σημασίας

γεωθερμικές ανωμαλίες, μακριά από τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών. Δεδομένου

ότι η θερμότητα του πλανήτη μας βρίσκεται στο εσωτερικό του, πρέπει να γίνουν

γεωτρήσεις προκειμένου να εντοmστούν θερμοκρασίες κατάλληλες για παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας, Σε περιοχές με μέση γεωθερμική βαθμίδα, οι θερμοκρασίες είναι

χαμηλές, ικανές μόνο για κάλυψη θερμικών αναγκών. Έτσι, έχοντας αυτά ως δεδομένο,

οι γεωτρήσεις που απαιτούνται για ηλεκτροπαραγωγή θα πρέπει να κυμαίνονται σε

βάθη 6-7 Κm. Αυτά είναι και τα μέγιστα βάθη γεωτρήσεων που πραγματοποιούνται,

επειδή οι βαθιές γεωτρήσεις έχουν αφενός υψηλό κόστος και αφετέρου, σ'αυτά τα βάθη

είναι πιθανόν να μην υπάρχει υδροφορία που αποτελεί το συνδετήριο μέσο

εκμετάλλευσης (www.Physics4U.gr. 2003).
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Οι εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας διακρίνονται σε δύο βασικές

κατηγορίες: την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τ/ θέρμανση.

Οι πιο σημαντικές θερμικές εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας είναι η

θέρμανση κτιρίων και θερμοκηπίων. Πολλοί επιστήμονες συζητούν την αξιοποίηση της

γεωθερμικής ενέργειας και στον βιομηχανικό τομέα. Οι κλάδοι της βιομηχανίας στους

οποίους η γεωθερμία έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία είναι η βιομηχανία τροφίμων και

οι ιχθυοκαλλιέργειες. Παρόλο το γεγονός ότι η γεωθερμία ενδείκνυται για βιομηχανικές

εφαρμογές, τα βήματα παραμένουν πολύ αργά ενώ παρατηρείται σημαντική αύξηση

στις εφαρμογές που αφορούν τ/ θέρμανση οικιών, δημόσιων και εμπορικών κτιρίων.

Στη δεκαετία του 1970, λόγω της πετρελαϊκής κρίσης, δόθηκε σημαντική ώθηση στην

ανάπτυξη τ/ς γεωθερμίας, ακόμα και σε περιοχές με σχετικά χαμηλή γεωθερμική

βαθμίδα, όπως είναι η λεκάνη του Παρισιού. Η παρουσία θερμού νερού στους

γεωλογικούς σχηματισμούς της λεκάνης του Παρισιού είχα ανακαλυφθεί ήδη από την

δεκαετία του 1950 ενώ διεξάγονταν έρευνες για πετρέλαιο, αλ/.ά η πρώτη γεωθερμική

γεώτρηση έγινε το 1962 στο Carήers-surseίne.

Το πρόβλημα που ανέκυψε και έπρεπε να λυθεί, ήταν αυτό της διάθεσης του

γεωθερμικού ρευστού μετά τ/ χρήση του λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε

άλατα. Αυτό αvτιμετωπίστ/Kε με την διάνοιξη και δεύτερης γεώτρησης. Το νερό

εξέρχεται από τη μία γεώτρηση (production well) και αφού αφαιρεθεί απ' αυτό η

περιεχόμενη θερμότ/τα, επιστρέφει στο έδαφος μέσω της άλλης γεώτρησης (injection

weIl). Ο παραπάνω μηχανισμός σημείωσε αξιόλογη ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια, με

αποτέλεσμα 200,000 κατοικίες να καλύπτουν τις θερμικές τους ανάγκες από τ/

γεωθερμική ενέργεια και παράλληλα να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 200,000 τόνων

ισοδύναμου πετρελαίου ετ/σίως. Η μείωση στον ρυθμό εκμετάλλευσης τ/ς

γεωθερμικής ενέργειας επήλθε το Ι 986 με τ/ν πτώση της τιμής του πετρελαίου που

λειτούργησε ανασταλτικά στην περαιτέρω ανάπτυξη τ/ς γεωθερμικής ενέργειας.

Αναφορικά με την γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας, ισχύει ότι αυτή

βρίσκει εφαρμογή στ/ν τηλεθέρμανση κτηρίων. Η παραγωγή ζεστού νερού για

θέρμανση κατοικιών με την εκμετάλ4υση της κανονικής γεωΟερμικής βαΟμίδας (35"

C/k.m) είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο Παρίσι. Μια παρεμφερής κατάσταση, αλλά με

μεγαλύτερη διάδοση βρίσκει εφαρμογή στ/ν lσλανδία, όπου το 50% των κτηρίων

θερμαίνεται με τ/ν χρήση ζεστού νερού, προερχόμενο από γεωθερμικέςπηγές.
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Όσον αφορά την διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής, αυτή επιτυγχάνεται αν

μεταδώσουμε την γεωθερμικά παραγόμενη θερμότητα, σε ειδικά υγρά τα οποία έχουν

πολύ χαμηλό σημείο βρασμού, όπως είναι Π.χ. το φρέον, το ισοβουτάνιο, το προπάνιο

και το χλωριούχο αιθύλιο.

Στη Ρωσία λειτουργεί πειραματικός σταθμός 680 KW με την χρησιμοποίηση

φρέον, ενώ στις ΗΠΑ λειτουργεί σταθμός με ισοβουτάνιο, το οποίο θερμαίνεται με

νερό θερμοκρασίας 81.50 C. Οι δυνατότητες που προσφέρει ο τρόπος αυτής της

εκμετάλλευσης είναι τεράστιες και οι προοπτικές για το μέλ/σν θα είναι ακόμη

μεγαλύτερες με την ανάπτυξη της σχετικής τεχνογνωσίας. Η ολική εγκατεστημένη

ισχύς με εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας στον κόσμο, είναι περίπου 5,000 MW

και σύμφωνα με σχετικές μελέτες, χαρακτηρίζεται από μια δυναμικότητα για περαιτέρω

αξιοποίηση και επομένως περαιτέρω διείσδυση.

Αναφορικά με την εκμεταλλευσιμότητα ενός γεωθερμικού πεδίου, ισχύει ότι

αυτή δεν εξαρτάται μόνο από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, αλλά και από το

οικονομικό περιβάλλον της επένδυσης που θα γίνει. Για παράδειγμα, οι τιμές των

ορυκτών καυσίμων καθώς και άλλοι οικονομικοί παράγοντες, προσδιορίζουν την

βιωσιμότητα μιας τέτοιας επένδυσης. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα και από την

περίπτωση του Παρισιού που προαναφέρθηκε, κατά την οποία όταν επήλθε η μείωση

της τιμής του πετρελαίου, η χρησιμοποίηση της γεωθερμίας παραγκωνίστηκε

(www.Physics4U.gr. 2003).

Ένα πρόβλημα στο οποίο μπορεί να ανταποκριθεί η γεωθερμική ενέργεια, όπου

φυσικά αυτή είναι διαθέσιμη, είναι το πρόβλημα επάρκειας νερού για οικιακή,

γεωργική, και βιομηχανική χρήση. Τα γεωθερμικά ρευστά μπορούν, σχετικά

οικονομικά, να συμβάλλουν στη λύση του προβλήματος, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου

άλλες λύσεις είτε είναι ουσιαστικά ανεφάρμοστες, είτε υπερβολικά δαπανηρές, η

αφαλάτωση μπορεί να γίνει με συμπύκνωση του παραγόμενο ρευστού (ξερού ή υγρού

ατμού) ή χρησιμοποιώντας την ενέργεια για την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού.

Μια τέτοια διαδικασία βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης στο νησί της Μήλου.

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, η έλλειψη νερού είναι βασικό χαρακτηριστικό των

νησιών των Κυκλάδων. Ειδικότερα στην Μήλο οι ανάγκες του πληθυσμού σε νερό

καλύπτονται από γεωτρήσεις οι οποίες παρέχουν ζεστό και υφάλμυρο, ανεπαρκές σε

ποσότητα και ποιότητα, νερό. Η Μήλος εξαιτίας γεωλογικών και ηφαιστειακών

δραστηριοτήτων έχει από τα σημαντικότερα γεωθερμικά πεδία στην Ευρώπη. Στα

χαρακτηριστικά του εντάσσονται γεωθερμικά υγρά υψηλής ενθαλπίας (3250 C) σε
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βάθος 700-1 ,400μ. και χαμηλής ενθαλπίας «100· C) σε πολύ μικρό βάθος ( 30-1Ο0μ.),

παρέχοντας έτσι την δυνατότητα για μια ουσιαστική και πολύπλευρη ανάπτυξη μέσα

από χρήσεις ηλεκτρικές αλ/ά και μη.

Αναφορικά, με την αποδοχή που επιφύλαξαν οι κάτοικοι του νησιού στα εν

λόγω σχέδια, σε γενικές γραμμές, θετικά αντιμετωπίστηκε η χρήση της γεωθερμίας

χαμηλής ενθαλπίας παρ'όλες τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν και είναι απόρροια της

ελλιπούς ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού σχετικά με nς επιδράσεις από την

εκμετάλλευση αυτού του γεωθερμικού πεδίου. Πρώτιστη ανάγκη η οποία μπορεί να

καλυφθεί από την εκμετάλλευση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας KαταδειΙCVΎεται η

παροχή πόσιμου νερού και ακολουθούν η δυνατότητα θέρμανσης και ψύξης κατοικιών

και επαγγελματικών χώρων, καθώς επίσης και η άρδευση καλ/ιεργειών.

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι απόλυτα αρνητικά στέκεται η συντριπτική

πλειονότητα του νησιού στην εκμετάλλευση της γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας, ακόμη

και αν αυτό σημαίνει μηδενική δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης και εξέλιξης της

ποιότητας ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας στο νησί (ΕΚΚΕ, 2002).

Μια άλλη χρήση της γεωθερμίας στην οικονομική δραστηριότητα ενός τόπου,

είναι ο σημαίνων της ρόλος στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Συνοδευτικό των

γεωθερμικών πεδίων είναι η εκπομπή C~, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τα

θερμοκήπια. Αυτό συμβαίνει γιατί το CO2 έχει ζωτική σTJμασία στη δημιουργία των

οργανικών ουσιών και επομένως στην ανάπτυξη των φυτών. Η τεχνητή αύξηση της

περιεκτικότητας σε CO2 σε κλειστούς χώρους, όπως τα θερμοκήπια, αποτελεί το

αποδοτικότερο χημικό λίπασμα και μπορεί ακόμα και να διπλασιάσει την παραγωγή.

Έχοντας το παραπάνω σαν δεδομένο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την δυνητική

συνεισφορά της γεωθερμίας σαν μέσο διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης, ακόμα και

τη λειτουργία της σαν μέσο για τον επαναπροσδιορισμό κάποιων οικονομικών

λειτουργιών που βρίσκονται σε λανθάνουσα και παρηκμασμένη κατάσταση, όπως για

παράδειγμα την επαναλειτούργηση κάποιων καλ/ιεργειών που για συγκεκριμένους

λόγους θεωρούνταν ασύμφορες. Σnς φωτογραφίες που ακολουθούν, 2.2.2 και 2.2.3,

φαίνονται μερικές εφαρμογές της γεωθερμίας.
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πηγή:www.saίntΡaul.gr

Φωτογραφία 2.2.2

Εφαρμογές γεωθερμίας

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝΑπε

πηγή:www.saίntΡaul.gr

Φωτογραφία 2.2.3

Εφαρμογές γεωθερμίας

J

Η γεωθερμία στ/ν Ελλάδα

Οι γεωλογικές συνθήκες στην Ελλάδα, ευνόησαν γενικά τη δημιουργία ενός

πολύ σημαντικού γεωθερμικού δυναμικού μέσης και χαμηλής ενθαλπίας. Σε κάποιες

περιοχές η έρευνα προχώρησε έτσι ώστε σήμερα να έχουν αναπτυχθεί αξιόλογες

εφαρμογές. Στο Σιδηρόκαστρο, η Συνεταιριστική Επιχείρηση του παραπάνω Δήμου,

προχώρησε στην κατασκευή ενός θερμοκηπίου 5 στρεμμάτων που χρησιμοποιεί νερά

μιας γεώτρησης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

Στη Ν. Κεσσάνη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα ανάπτυξης του πεδίου

που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Στο Λαγκαδά, στη Νυμφόπετρα και στη Ν.

Απολλωνία λειτουργούν ήδη δεκάδες στρέμματα «γεωθερμΙKών~~ θερμοκηπίων, ενώ

επιπροσθέτως στο Λαγκαδά λειτούργησε για δύο χρόνια μονάδα εκτροφής χελιών.

Πέρα από τα προαναφερθέντα πεδία και αυτό της Μήλου που προηγήθηκε, γεωθερμικά

πεδία υπάρχουν επίσης στην Νίσυρο και σε περιοχές της Ηπείρου.

Στη Νίσυρο, έγινε προσπάθεια εκμετάλλευσης των εν λόγω πεδίων, που όμως δεν

ευδοκίμησε λόγω έκλυσης στο περιβάλλον δύσοσμων αερίων, γεγονός που προκάλεσε

την αντίδραση των κατοίκων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι αιτήσεις για άδεια

παραγωγής ενέργειας, μέχρι και την 1.2.2003, από την αξιοποίηση της γεωθερμίας

ανέρχονται σε 6 και επαγωγικά αναφέρονται σε 335 MW. Η ΡΑΕ έχει -Υνωμοδοτήσει
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θετικά για την χορήγηση μόνο 8 MW και ο λόγος είναι αφενός η αδυναμία του

υφιστάμενου δικτύου να αφομοιώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γεωθερμικά

παραγόμενης ενέργειας και αφετέρου κάποια αρνητικά μηνύματα τα οποία προέρχονται

από τις τοπικές κοινωνίες και τα οποία δεν είναι πολύ ευοίωνα

Αναφορικά με την γεωθερμία στην Ήπειρο, δεν υπάρχει την στιγμή αυτή

ενεργειακή εκμετάλλευση γεωθερμικών ρευστών στην περιοχή. Όμως υπάρχει

γεωθερμικό ρευστό στην περιοχή της Κόνιτσας και ειδικότερα δύο πηγές ρευστού

χαμηλής ενθαλπίας. Το παραπάνω δυναμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα

για παροχή θερμού νερού σε ιχθυοτροφεία.

Μέχρι τώρα τα γεωθερμικά πεδία που έχουν βρεθεί είναι οι πηγές Καβασίλων

κοντά στον ποταμό Σαραντάπορο και η θερμοκρασία των εξαγώγιμων προϊόντων τους

κυμαίνεται περίπου στους 280 C. Επίσης στα βόρεια της Κόνιτσας, κοντά στο χωριό

Αμάραντος υπάρχουν θερμές πηγές, που η θερμοκρασία στο σημείο εξόδου είναι

περίπου 32' C (www.industrynews.gr. 2003).

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το συγκριτικό πλεονέκτημα της γεωθερμίας

που εντοπίζεται στην περιοχή της Ηπείρου, δεν τυγχάνει της κατάλληλης προσοχής και

σημασίας με άμεσο αποτέλεσμα την μη αξιοποίηση της. Η εκμετάλλευση της θα

παρείχε ευεργετικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι μεγάλο πλήθος ανθρώπινου

δυναμικού στην περιοχή της Ηπείρου απασχολείται στον πρωτογενή τομέα και όπως

αναφέρθηκε και παραπάνω, οι εφαρμογές της γεωθερμίας στην γεωργική παραγωγή

είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές.

21



ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

2. Η "δ ο λεκτ ικ ενέ εια

ΟΙ ΜΟΡΦεΣΤΩΝΑπε

Ι

J
]

J

Κατά την διάρκεια του κύκλου του, το νερό βρισκόμενο σε περιοχές με μεγάλο

υψόμετρο χαρακτηρίζεται από δυναμική ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε κινητική,

όταν το νερό ρέει προς χαμηλότερες περιοχές. Αυτή η ροή μπορεί να εκμεταλλευτεί για

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την βοήθεια των υδροηλεκτρικών έργων.

Ένα τυπικό υδροηλεκτρικό έργο περιλαμβάνει μια σειρά διατάξεων όπως: τον

ταμιευτήρα, το φράγμα, ένα κλειστό αγωγό πτώσεως, ένα υδροστρόβιλο, μια

ηλεκτρoγεWΉτρια και τέλος μια διώρυγα φυγής. Με την διάταξη που προαναφέρθηκε

εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια των υδατοπτώσεων, σχήμα 2.3.1, για την παραγωγή

ηλεΙCΤΡΙKOύ ρεύματος το οποίο διοχετεύεται στην κατανάλωση με το ηλεΙCΤΡΙKό δίκτυο.

Φωτογραφία 2.3.1 Υδατόπτωση

πηγή:www.ΡhΥsίcs4U.gr

Τα έργα που παράγουν υδρoηλειcτρική ενέργεια διακρίνονται σε δύο

κατηγορίες: αυτά που χαρακτηρίζονται ως μεγάλης κλίμακας και αυτά που

χαρακτηρίζονται ως μικρής κλίμακας. Η μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια

(μέχρι 30 MW) διαφέρει σημανπκά από τη μεγάλης κλίμακας σε όπ αφορά nς

εmπτώσεις στο περιβάλλον. Οι μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικές μονάδες απαιτούν τη
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δημιουργία φραγμάτων και δεξαμενών μεγάλων διαστάσεων με σημαντικές εmπτώσεις

στο γειτνιάζον περιβάλλον, που θα αναφερθούν αργότερα.

Η φιλοσοφία του τρόπου παραγωγής της ενέργειας, ανεξαρτήτως κλίμακας,

παραμένει η ίδια και περιγράφεται ως εξής: το ρέον νερό οδηγείται μέσα από

κατάλληλες διαδρομές (τούνελ) περιστρέφοντας τουρμπίνες και με αυτόν τον τρόπο

έχουμε την δημιουργία μηχανικής ενέργειας. Μεταβιβάζοντας την παραγόμενη

μηχανική ενέργεια σε μια ηλεκτρογεwήτρια έχουμε την μετατροπή της σε ηλεκτρική.

Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι με όλη αυτή τη διαδικασία, διαφορετικά από ότι

συμβαίνει με τα ορυκτά καύσιμα, η πρώτη ύλη (νερό) δεν τυγχάνει αχρήστευσης και ως

εκ τούτου δύναται να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς, οι οποίοι θα

αναφερθούν παρακάτω.

Όπως είναι φυσικό, υδατοταμιευτήρες και επομένως υδροηλεκτρικά έργα,

μπορούν να κατασκευαστούν μόνο σε περιοχές με σημαντικές υδατοπτώσεις, πλούσιες

πηγές και γενικά κατάλληλη γεωμορφολογία. Συνήθως η ενέργεια που τελικά

παράγεται χρησιμοποιείται μόνο συμπληρωματικά με άλλες συμβατικές πηγές

ενέργειας και ειδικά σε ώρες αιχμής που η ζήτηση αυξάνεται.

Παρακάτω ακολουθεί μια τυπική διάταξη υδροηλεκτρικού φράγματος και ενός

εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (σχήμα 2.3.2).

Σχήμα 2.3.2 Υδροηλεκτρικό φράγμα

·(t\'\ήτρια

ΠΥφωτή

πηΥή:\vww.ίndustfyl\ews.gr
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Για την δημιουργία μιας πιο εποπτικής εικόνας σχετικά με την υδροηλεκτρική

ενέργεια θεωρείται σκόπιμο να γίνει αναφορά στα πλεονεκτήματα και τα

μειονεκτήματα της, αν και αυτά παρουσιάζονται mo ενδελεχώς στο κεφάλαιο 3.

Στα πλεονεκτήματα από την χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας ανήκει η

«ετοιμότητω) η οποία τα διακρίνει. Με τον όρο «ετοιμότητα» εννοείται ότι οι

υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι δυνατόν να τεθούν σε λειτουργία αμέσως μόλις ζητηθεί

επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια σε αντίθεση με τους θερμικούς σταθμούς (γαιανθράκων,

πετρελαίου) που απαιτούν κάποιο χρόνο προετοιμασίας. Επιπλέον αποτελεί μια

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που φέρει από την φύση της κάποια ευεργετήματα, όπως η

εξοικονόμηση συναλλάγματος, η εξοικονόμηση φυσικών πόρων, όπως επίσης

συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στα πλεονεκτήματα της υδροηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβάνεται και η

δυνατότητα, μέσω των υδροταμιευτήρων, να ικανοποιηθούν και άλλες ανάγκες, όπως

ύδρευση, άρδευση, ανάσχεση χειμάρρων, δημιουργία υγροτόπων και τέλος ανάγκες

αναψυχής- αθλητισμού (καγιάκ, κανό κ.α).

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα έχουν αναγνωριστεί από πλήθος επενδυτών, οι

οποίοι και έχουν δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον, μέσω της υποβολής απόκτησης αδειών

λειτουργίας ή εγκατάστασης. Λόγω αυτών των γεγονότων εξηγείται και το πλήθος των

αιτήσεων για μικρά υδροηλεκτρικά που υποβλήθηκαν μέχρι την 1.2.2003 και σύμφωνα

με την ΡΑΕ ανέρχονται σε 368.

Στον παρακάτω πίνακα, πίνακας 2.3.3, παρουσιάζονται τα μικρά υδροηλεκτρικά για τα

οποία έχει εκφραστεί θετική γνώμη της ΡΑΕ, μέχρι την 1.2.2003.
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πηΥή: ΡΑΕ, 2003

ΠΕΡΙΟΧΗ Με άδεια Μόνο με Σ1ίvoλο ΑδειοΟΟτημένα Εuιμο1ίμι:vες Σ1ίvoλο σε Εκτιμο1ί

Εγκατάστασης Άδεια Αδειοδοτημένων έργα που Πρόσθετει; Λειτotψ1Ια μ~η

ή ΛειτουρΥίας Παριryωyής την 12.2.2003 εκτιμάται ότι διινατάτητει; το 2010 Ετήσια

(MW) ή Οετική (MW) Οα γΙνοιιν MfΊpι ro (MW) παμ!Υή

Υνώμη (i\lW) 2010 (MW) ..
PAE(MW) 2010

(GWh)

θΕΣΣΑΛΙΑ 16 24 40 " S 36 111

ΜΑΚΕΔΟΝΙ 24 41 6S 20 ιο 54 166

Α-θΡΑΚΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ 18 91 109 50 ιο 78 240. -
ΚΡΗΤΗ Ο Ι Ι Ι Ο Ι ,
ΣΤ 19 47 66 30 " 64 196

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΛιΣΟΣ Ι 17 18 ιο S 16 49

Δ. ΕΛΛΑΔΑ 6 58 64 30 " 51 157

ΑΠΙΚΗ Ι Ο Ι Ο Ο Ι 2

ΣΥΝΟΛΟ 86 27. '64 ". σο 302 .24

]

]

] Πίνακας 2.3.3. Μικρά υδροηλεκτρικά
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Όπως φαίνεται και από τον πίνακα που προηγήθηκε, το σύνολο των

αδειοδοτημένων έργων αΎΎίζει τα 364 MW, με αυξηπκές τάσεις για πρόσθεση και

άλλων 60 MW μέχρι το 2010.

Έντονο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της υδροηλεκτρικής ενέργειας έχει

παρουσιαστεί από παλιά στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, όπου τώρα υπάρχει τάση

για περαιτέρω συγκέντρωση και άλλων 109 MW. Όλοι οι ποταμοί της Ηπείρου έχουν

πς πηγές τους στην οροσειρά της Πίνδου. Η οροσειρά της Πίνδου χαρακτηρίζεται από

σημανπκές βροχοπτώσεις και εδαφολογία τέτοια ώστε να μπορούμε να

εκμεταλλευτούμε το υδάτινο δυναμικό από μεγάλες υψομετρικές διαφορές ενώ από την

άλλη πλευρά, το έδαφος της οροσειράς είναι τέτοιο που ευνοεί τη δημιουργία τεχνητών

λιμνών και δεξαμενών ύδατος. Οι μέχρι τώρα έρευνες έδειξαν ότι στην Ήπειρο

μπορούν να δημιουργηθούν μέχρι 18 μεΥάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια καθώς επίσης

μέχρι και 50 περίπου μικρά, που μπορούν να παράγουν 5,000 GWh περίπου ετησίως. Η

παραγωγή αυτή ενέργειας αντιστοιχεί στο 25% του aξιoπoιήσιμoυ υδάτινου δυναμικού

της χώρας και στο 15% της καταναλισκόμενης ισχύος στην Ελλάδα ανά έτος. Στον
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πίνακα 2.3.4 που ακολουθεί φαίνονται τα έργα τα οποία βρίσκονται υπό λειτουργία

στην περιοχή της Ηπείρου (www.saintpaul.gr. 2003).

Πίνακας 2 3 4 Υδροnλεκτρικά εΡ'Υοστάσια στnν Ήπειρο. .
Υδροηλεκτρικό Εγκατεστημένη Ετήσια Έτος έναρξης

Εργοστάσιο ΙσχύςΜW Παραγωγή GWh λειτουργίας

!Λούρος 1110 1155 111952 Ι
Ι Πουρνάρι 1130 11360 111981 Ι
Ι Πηγές Αώου 11210 11170 111991 Ι

l

Ί

l

πηΥη. www.saIntpaul.gr

ι

~

j

]
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Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε, η εκμετάλλευση της υδροηλεκτρικής ενέργειας

φέρει και κάποια έντονα μειoνειcrήματα τα οποία συνδέονται με τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά των απαιτούμενων έργων. Το εντονότερο από αυτά συνδέεται με τον

οικονομικό παράγοντα. Έτσι, για την κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού έργου απαιτείται

η διάθεση σημαντικού κεφαλαίου που θα αΠΟΡΡαΡηθεί για την κατασκευή φραγμάτων

και για τον εξοπλισμό των σταθμών παραγωΎl1ς. Ένας ακόμη παράγοντας που

συνδέεται με τα παραπάνω, έχει να κάνει με την χρονική διάρκεια που απαιτείται για

την αποπεράτωση του έργου, η οποία είναι μακρά.

Όσον αφορά το περιβαλλοντικό σκέλος, τα μειονεκτήματα σχετίζονται με την

έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση τόσο σε αυτήν καθ'αυτήν την περιοχή εγκατάστασης,

όσο και στην όμορη περιοχή. Έτσι σε αρκετές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί

μετακίνηση πληθυσμών, λόγω της υποβάθμισης της περιοχής διαμονής των.

Παράλληλα με την αλλαΎl1 της χρήσης γης, παρατηρείται και αλλοίωση στην

υφιστάμενη χλωρίδα και πανίδα αλλά και στο τοmκό κλίμα, γεγονός που επιφέρει

αντιδράσεις τόσο από κατοίκους όσο και από μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ένα άλ/.ο μειονέκτημα που φέρει η κατασκευαστική δραστηριότητα που

συνοδεύει τα υδροηλεκτρικά έργα, σχετίζεται με την αλλαΎl1 στον σεισμολογικό χάρτη

της περιοχής. Δηλαδή με την τροποποίηση και αλλοίωση του υδροφόρου ορίζοντα

αυξάνεται η σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής. Το εν λόγω φαινόμενο πρέπει να

απασχολεί τους άμεσα εμπλεκόμενους και σχεδιαστές των σχετικών έργων, μιας και η

Ελλάδα παρουσιάζει αρκετά συχνά σεισμικές εξάρσεις, έστω και αν αυτές δεν

χαρακτηρίζονται πάντα από καταστροφικά αποτελέσματα.
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Δεδομένων των παραπάνω μειονεκτικών χαρακτηριστικών, η διεθνής πρακτική

και εμπειρία προσανατολίζεται στην κατασκευή μικρών φραγμάτων με μετριασμένες

επιπτώσεις τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.
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Γενικά, με τον όρο βιομάζα εwοούμε τα προϊόντα και τα κατάλοιπα φυτικής,

ζωικής και δασικής παραγωγής, τα παραπροϊόντα που προέρχονται από τη

βιομηχανική επεξεργασία αυτών, τα αστικά λύματα καθώς επίσης και τα σκουπίδια.

Αποτελεί στην ουσία μέρος της Ορ-Υανικής ύλης της γης, η οποία βρίσκεται στο λεπτό

στρώμα του φλοιού, τη βιόσφαιρα. Αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό κλάσμα της

συνολικής μάζας της γης, αλλά σε ανθρώπινους όρους αποτελεί ένα μεγάλου μεγέθους

αποθηκευτικό χώρο ενέρ-Υειας η οποία ανανεώνεται συνεχώς. Προέλευση της ενέργειας

αυτής αποτελεί η ηλιακή ενέρ-Υεια, μέρος της οποίας δεσμεύεται από την οργανική ύλη.

Η εγκλωβισμένη αυτή ενέργεια (βιοενέρ-Υεια) ανακυκλώνεται με τη βοήθεια μιας

σειράς χημικών και φυσικών διερ-Υασιών στα φυτά, το έδαφος, το χώρο γύρω από τα

φυτά και την υπόλοιπη έμβια ύλη, μέχρι που τελικά ακτινοβολείται από τ/ γη σαν

θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας. Η παραπάνω κυκλική διεργασία είναι μεγάλης

σπουδαιότητας, επειδή υπάρχει η δυνατότητα δέσμευσης μέρους της βιομάζας στη

φάση που ακόμη λειτουργεί ως αποθήκη χημικής ενέργειας.

Σημαίνοντα ρόλο στην διαδικασία εξαγωΎ1Ίς ενέρ-Υειας από τα προϊόντα που

συνιστούν την βιομάζα, εκτός της εκμετάλλευσης των ως καύσιμη ύλη σε ενεργειακή

εγκατάσταση, διαδραματίζει ο μηχανισμός της βακτηριακής αποδόμησης κάποιων

σύνθετων οργανικών μορίων σε πιο απλά μόρια, όπως το μεθάνιο CH4 και το διοξείδιο

του άνθρακα CO2, η οποία γίνεται σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Η παραπάνω

διαδικασία διαρκεί από δύο ως τρεις εβδομάδες και γίνεται σε τρεις θερμοκρασιακές

ζώνες που κυμαίνονται μεταξύ των 20 και 55 βαθμών Κελσίου. Με αυτό τον τρόπο

παράγεται το βιοαέριο, του οποίου η αποθήκευση αποφεύγεται γιατί απαιτεί μεγάλους

αποθηκευτικούς χώρους συνοδευόμενο από υψηλό κόστος. Αντίθετα, συνήθως,

χρησιμοποιείται άμεσα για την παραγωγή ενέργειας (www.industrynews.gr. 2003).

ΠηyΈC βιoμάζαc

Υπάρχουν διάφορες πηγές προερχόμενες από ανθρωπογενή δράση οι οποίες

μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα για την εξαγωγή τόσο άμεσων, όσο και έμμεσων

ωφελειών, υπό το πρίσμα της βιομάζας. Παρακάτω ακολουθούν οι πιο διαδεδομένες οι

28



ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Οι ΜορφεΣ ΤΩΝ Απε

Ι

Ι

J

]

J
Ι

J

οποίες έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία, τόσο στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας όσο και στον τομέα της θέρμανσης.

Τα υπολείμματα της δασικής ύλης που προκύπτουν από την υλοτόμηση,

επεξεργασία ξύλου, τη αραίωση των φυτειών ακόμα και το κλάδεμα των δέντρων, υπό

το πρίσμα της βιομάζας, συνεπάγονται τη χρήση τους ως καύσιμο (βιοκαύσιμο).

Πρόκειται για κορυφές και κλαδιά των υλοτομούμενων δέντρων τα οποία δεν έχουν

εμπορική αξία και συνήθως εναποθέτονται στο σημείο αποκοπής των. Σημαντικές

ποσότητες υπολειμμάτων σχηματίζονται, επίσης, στα πριονιστήρια και στις μονάδες

κατασκευής οικοσκευών. Τα δασικά υπολείμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για

την παραγωγή ατμού θέρμανσης ή και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, Για

παράδειγμα με καύση των δασικών υπολειμμάτων μπορεί να παραχθεί ενέργεια μέσω

καυστήρων ξύλου τόσο για οικιακή χρήση, όσο και για τηλεθέρμανση.

Τα γεωργικά υπολείμματα, αναγόμενα σε ζωικά (π.χ κοπριά) και φυτικά, όπως

άχυρο, υπολείμματα από καλλιέργειες ρυζιού, σακχαροκαλάμων, καλαμποκιού, σόγιας

α'λJ..iJ. και καρυδιών και άλλων καρπών αποτελούν εναλ/ακτικές ενεργειακές πηγές.

Ποσότητες από τα υπολείμματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά,

παράγοντας θερμότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες μικρών βιομηχανικών μονάδων ή

για την τηλεθέρμανση κτιρίων.

Καλλιέργειες που είτε περιέχουν άμυλο σαν κύριο συστατικό, όπως οι πατάτες

και το καλαμπόκι, εφόσον υδρολυθούν και μετατραπεί το περιεχόμενο άμυλο σε

σάκχαρο, ή απευθείας καλλιέργειες σακχαροκαλάμων, με κατάλληλη διεργασία

(αναερόβια βιολογική) μετατρέπεται το περιεχόμενο σάκχαρο σε αλκοόλη

προκύπτοντας τελικά αιθανόλη. Η βιοαιθανόλη αυτή που προκύπτει, μπορεί να

χρησιμοποιηθεί στις μεταφορές. Δηλαδή σε μηχανές εσωτερικής καύσης είτε άμεσα σε

κατάλληλα τροποποιημένες μηχανές. είτε έμμεσα με τη χρήση μιγμάτων αυτής με

βενζίνη κατά 20%, δίχως μετατροπή του κινητήρα.

Τα ζωικά απόβλητα (από πτηνοτροφεία, χοιροστάσια κ.α) με τη μέθοδο της

αναερόβιας χώνευσης (απουσία αέρα) αποσυντίθενται με τη δράση βακτηριδίων,

παράγοντας βιοαέριο. Το εν λόγω αέριο αποτελεί ένα μίγμα μεθανίου και διοξειδίου

του άνθρακα μαζί με υδρατμούς και μικρές ποσότητες οργανικών ενώσεων. Η

σημαντική περιεκτικότητα του μεθανίου στο βιοαέριο το καθιστά κατάλληλο να

χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση ή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή σε πολλές

περιπτώσεις και για τα δύο, οπότε έχουμε σε λειτουργία τον μηχανισμό της

συμπαραγωγής. Κατά την διαδικασία αυτή αξιοποιείται το βιοαέριο με μηχανές
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εσωτερικής καύσης που κινούν γεννήτριες, ενώ ταυτόχρονα τα καυσαέρια

χρησιμοποιούνται για την θέρμανση του χωνευτηρίου.

Άλλη μέθοδος για την εκμετάλλευση του ενεργειακού περιεχομένου των ζωικών

αποβλήτων, όταν η περιεχόμενη υγρασία είναι χαμηλή, είναι και η άμεση καύση για

την παραγωγή θερμόπμας.

Μια άλλη ύλη βιομάζας συνίσταται από μεγάλο μέρος των αστικών

απορριμμάτων. Οι χώροι αποδοχής των απορριμμάτων αποτελούν επί της ουσίας ένα

βιοαντιδραστήρα, όπου τα θαμμένα απορρίμματα διασπώνται παρουσία

μικροοργανισμών, οπότε έχουμε παραγωγή βιοαερίου ή αέριο χωματερής (LFG 

Landfill Gas). Επίσης, είναι δυνατή η ενεργειακή αξιοποίησή τους με άμεση καύση,

οπότε έχουμε παραγωγή RDF (Refuse Derived FueI).

Ένα παράδειγμα εκμετάλλευσης της βιομάζας από τα αστικά απορρίμματα αποτελεί

αυτό της ΒΕΑΛ (Βιοαέριο - Ενέργεια Άνω Λιοσίων). Στην ουσία αποτελεί ένα σταθμό

συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο, το οποίο αντλείται

από τον όγκο των απορριμμάτων που εναποτίθενται στην χωματερή των Άνω Λιοσίων.

Ο παραπάνω σταθμός είναι από τους μεγαλύτερους του είδους του σε παγκόσμιο

επίπεδο, αφού η εν λόγω μονάδα έχει την δυνατότητα να παρέχει 8,000μ3/ώρα

βιοαερίου, μέσω του οποίου να παράγεται ηλεκτρισμός (ισχύς 13 MW) και θερμότητα

(ισχύς 16 MW) (www.Physics4U.gr.2003).

Επίσης στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, ένα άλλο παράδειγμα

συμπαραγωγής αποτελεί ο βιολογικός καθαρισμός των Ιωαwίνων. Στο εργοστάσιο

αυτό το παραγόμενο βιοαέριο χρησιμοποιείται για τ/ν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

για κάλυψη των αναγκών του εργοστασίου και θερμικής ενέργειας για τ/ν διαδικασία

του βιολογικού καθαρισμού των λημμάτων. Το πλεόνασμα του βιοαερίου υποβάλλεται

σε καύση για να αποφευχθεί η εκπομπή του στην ατμόσφαιρα, λόγω τ/ς βλαβερότ/τας

του για το περιβάλλον.Ένα μόριο C~ είναι περίπου 30 φορές πιο αποτελεσματικό από

ένα μόριο C02 στο να δεσμεύει την ακτινοβολούμενηθερμότητα και ως εκ τούτου είναι

αέριο το οποίο επιτείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τέλος, σύγχρονη πηγή βιομάζας είναι οι ενεργειακές καλλιέργειες, δηλαδή όλα

τα μονοετή ή πολυετή φυτά που καλλιεργούνται με σκοπό να χρησιμοποιηθεί η

παραγόμενη βιομάζα για τ/ν παραγωγή βιοκαυσίμων. Οι σημαντικότερες από αυτές

είναι το σόργο, η ελαιοκράμβη, οι σπόροι μουστάρδας, τα καλάμια και οι λόχμες, ο

μίσχανθος και ο ευκάλυπτος. Στ/ν Ελλάδα, η σημαντικότερη ετήσια ενεργειακή

καλλιέργεια αποτελεί το γλυκό σόργο το οποίο μπορεί να αποδώσει μέχρι και ένα τόνο
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βιοαιθανόλη ανά στρέμμα. Η παραπάνω αγροτική δραστηριότητα, πέρα από τα

προφανή πλεονεκτήματα που επιφέρει με την κάρπωση της βιομάζας, ενδέχεται να

αποτελεί και μια λύση σε ένα αδιέξοδο που σχετίζεται με τις υφιστάμενες αγροτικές

εκμεταλλεύσεις. Είναι γνωστό το πρόβλημα που απασχολεί τους αγρότες σχετικά με τα

των επιδοτήσεων και γενικά με την πορεία των παραδοσιακών καλλιεργειών τα οποία

τελούν υπό καθεστώς φθίνουσας πορείας. Οι ενεργειακές καλλιέργειες μπορούν να

αποτελέσουν μια διέξοδο και μια εναλλακτική κίνηση, τόσο για τις οικονομικές

αποδοχές των αγροτών, όσο και για τα επιβαρημένα, από περιβαλλοντική σκοπιά,

εδάφη. Δηλαδή μέσω της στροφής των αγροτών σε αυτές τις καλλιέργειες, αφενός θα

απαγκιστρώνονταν από το υφιστάμενο οικονομικό modus το οποίο δεν τους ικανοποιεί

και αφετέρου θα εισαγόταν τροχοπέδη στην αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και

ζιζανιοκτόνων τα οποία με τη σειρά τους προσβάλλουν τόσο τον υδροφόρο ορίζοντα,

όσο και κατ'επέκταση τον περιβάλλοντα χώρο, μιας και οι ενεργειακές καλλιέργειες

δεν έχουν τέτοιες απαιτήσεις. Επιγραμματικά θα λέγαμε ότι οι ενεργειακές καλλιέργειες

αποτελούν ένα πυλώνα στήριξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αφού είναι σε θέση

να προσφέρει λύσεις σε, μέχρι πρότινος, δυσεπίλυτα προβλήματα.

Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμη η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων που αφορούν

τα της βιομάζας, σαν συνέχεια των τρόπων εκμετάλλευσης της που αναφέρθηκαν

παραπάνω.

Σε πληθώρα οικονομικών δραστηριοτήτων όπως η γεωργία, δασοκομία Κ.α.,

υπάρχουν οργανικά παραπροϊόντα τα οποία δεν τυγχάνουν περαιτέρω χρήσης με

αποτέλεσμα να θεωρούνται μη κερδοφόρα. Ωστόσο αυτά, ιδωμένα με άλλη οπτική,

μπορούν να αποτελούν πρώτη ύλη για άλλου είδους οικονομική άνθηση στον τομέα της

παραγ<ιΥΥής ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται διεύρυνση της παραγ<ιΥΥικής

βάσης.

Επίσης, η απαιτούμενη τεχνολογία για την παραγ<ιΥΥή βιοενέργειας (π.χ

τεχνολο'Υία καύσης και αεριοποίησης) δεν αποτελεί κάτι το δυσπρόσιτο μιας και η

φιλοσοφία είναι παρόμοια, μέχρι ενός σημείου, με αυτή των συμβατικών καυσίμων,

όπως για παράδειγμα το φυσικό αέριο.

Στα πλαίσια αναφοράς των πλεονεκτημάτων που συνοδεύουν την

χρησιμοποίηση της βιομάζας, πρέπει να γίνει ειδική μνεία στα περιβαλλοντικά οφέλη

που αυτή συνεπάγεται. Η παραγωγή και χρήση των βιοκαυσίμων σε ορθολογική βάση

είναι ουδέτερη όσον αφορά τις εκπομπές του C02. Η ουδετερότητα έγκειται στο

γεγονός ότι όσο C02 παράγεται κατά την καύση της βιομάζας, απορροφάται κατά την
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παραγωγή της, αποτελώντας έτσι εναλλακτική λύση αντικατάστασης των συμβατικών

καυσίμων. Το κόστος και οι δυνατότητες μείωσης των εκπομπών του CO2 κατά αυτόν

τον τρόπο εξαρτάται από την απόδοση της ενεργειακής μετατροπής κατά την παραγωγή

και την καύση της βιομάζας καθώς επίσης και από τον τύπο του καυσίμου που

υποκαθιστά.

Τα βιοκαύσιμα είναι πολύ πιο καθαρά από τον άνθρακα, με σχεδόν μηδενικές

εκπομπές θείου. Το ενεργειακό τους περιεχόμενο είναι πιο ομοιόμορφο και η μεγάλη

δραστικότητά τους κάνει ευκολότερη τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των

συστημάτων καύσης, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη ειδικού εξοπλισμού απομάκρυνσης του

διοξειδίου του θείου. Αναφορικά με τα οξείδια του αζώτου, που παράγονται από την

καύση οποιοδήποτε καυσίμου, περιορίζονται με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων

συστημάτων καύσης και με τη χρήση καταλυτών για τον καθαρισμό των καυσαερίων.

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η παραλαβή και καύση του μεθανίου που

σχηματίζεται στις χωματερές αφενός μειώνει τον κίνδυνο των αναφλέξεων στους

τόπους εναπόθεσης, αφετέρου αντικαθιστά το τόσο δραστικό αέριο του θερμοκηπίου,

με ένα άλλο πολύ ηπιότερο, το διοξείδιο του άνθρακα (www.industrynews.gr. 2003).

Σχετικά με τα μειονεκτήματα που απορρέουν από την χρήση της βιομάζας, αλλά και με

τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η άρση των, γίνεται αναφορά στο 30

κεφάλαιο. Στο σημείο αυτό παρατίθενται επιγραμματικά τα σημαντικότερα μειονεκτικά

σημεία που την χαρακτηρίζουν.

Τα σχετικά με τις εκπομπές που παράγονται από την εκμετάλλευση της

βιομάζας, την καθιστούν σε πιο μειονεκτική θέση απ' ότι κάποιες άλλες ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας όπως η αιολική ή τα φωτοβολταικά συστήματα, οι οποίες

αποδεικνύονται πιο φιλικές περιβαλλοντικά.

Επίσης, σε ότι αφορά τις ενεργειακές καλλιέργειες έχουμε το συνοδευτικό γεγονός της

κατάληψης γης, το οποίο λειτουργεί ανταγωνιστικά με άλλες πιο παραδοσιακές

χρήσεις. Βέβαια αυτό, από την άλλη πλευρά, δεν υπάγεται αναγκαστικά στα

μειονεκτήματα αφού όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αποτελεί διέξοδο σε κάποια άλJ..n

προβλήματα του αγροτικού τομέα.

Σχετικά με τις ενεργειακές καλλιέργειες, ένα πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως

να λαμβάνει χώρα είναι τόσο οι ανάγκες για άρδευση, όσο και μερικές απαιτούμενες

εισροές σε λιπάσματα. Αυτό βέβαια υπόκειται σε θέματα σχεδιασμού για την

φυσιογνωμία των φυτών που θα χρησιμοποιηθούν.
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Ένα ακόμα σημείο το οποίο συνοδεύει τα των ενεργειακών καλλιεργειών είναι οι

διάφορες επιβαρύνσεις από τον θερισμό και την μεταφορά. Αυτές οι επιβαρύνσεις

σχετίζονται με την χωροθέτηση τόσο των χωρικών πλαισίων στα οποία παρατηρούνται

οι καλλιέργειες, αλλά και με τα παρελκόμενα όλου του μηχανισμού όπως οι αναγκαίες

αποθήκες, οι αγροτικοί δρόμοι κτλ.

Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω χαρακτηριστικά που αφορούν τη βιομάζα,

πλήθος επενδυτών υπέβαλλε αιτήσεις για την απόκτηση αδειών παραγωΎt1ς ενέργειας.

Οι εγκαταστάσεις βιομάζας για τις οποίες έχει εκφράσει θετική ΎVώμη η ΡΑΕ

ανέρχονται σε 108 MW περίπου, από το σύνολο των 350 MW που υποβλήθηκαν. Οι

λόγοι απόρριψης των προτάσεων ήταν κυρίως η μη εξασφάλιση της πρώτης ύλης. Οι

περισσότερες από αυτές για τις οποίες εκφράστηκε θετική ΎVώμη της ΡΑΕ αφορούσαν

την αξιοποίηση αερίου υφιστάμενης χωματερής ή γεωργικών αποβλήτων.

Παρακάτω φαίνεται υπό μορφή πίνακα, πίνακας 2.4.1, τα αδειοδοτημένα έργα

κατά περιφέρεια.
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Πίνακαι: 2.4.1 Αδειοδοmμένα έρ:Υα παραγωγήι: ενέργειας από μιομάCα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (MW) 9,5
ΠΛΗΘΟΣ 1
ΙΣΧΥΣ

ΑΠΙΚΗΣ (MW) 35,38
ΠΛΗΘΟΣ 4
ΙΣΧΥΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (MW) Ο

ΠΛΗΘΟΣ Ο
ΙΣΧΥΣ

ΔΥΤιΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (MW) 0,9
ΠΛΗΘΟΣ 1
ΙΣΧΥΣ

ΔΥΤιΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (MW) 0,37
ΠΛΗΘΟΣ 1
ΙΣΧΥΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ (MW) 16,09
ΠΛΗΘΟΣ 2
ΙΣΧΥΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (MW) 2,07
ΠΛΗΘΟΣ 2
ΙΣΧΥΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (MW) 12,38
ΠΛΗΘΟΣ 3
ΙΣΧΥΣ

ΚΡΗΤΗΣ (MW) 5,42
ΠΛΗΘΟΣ 1

Ι
ΙΣΧΥΣ

ΝΗΣΙΩΝ IΟΝIΟΥ (MW) 5,42
ΠΛΗΘΟΣ 2
ΙΣΧΥΣ

] ΝΟTlΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (MW) 0,5
ΠΛΗΘΟΣ 1
ΙΣΧΥΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (MW) 19,54
ΠΛΗΘΟΣ 4
ΙΣΧΥΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (MW) Ο

ΠΛΗΘΟΣ Ο

ΙΥΝΟΛΟ
ΙΣΧΥΣ

(MW) 107,57
ΠΛΗΘΟΣ 22

πηγή: ΡΑΕ, 2003

J
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Ο ήλιος είναι η βασική πηγή ενέργειας του πλανήτη μας. Πρόκειται για έναν

απλανή αστέρα μέσου μεγέθους που λό'γω των μεγάλων θερμοκρασιών των στοιχείων

που τον συνθέτουν, μεταξύ των οποίων και το υδρογόνο, τα μόρια α'λ/i;ι, και τα άτομά

τους βρίσκονται σε μια κατάσταση «νέφους» θετικών και αρνηηκών φορτίων ή

κατάσταση πλάσματος όπως ονομάστηκε, σχήμα 2.5.1.

Σχήμα 2.5.1 Σύσταση ήλιου

~.

!
ι

ΠηΥή:www.saίnφaul.gr

Σε αυτές τις θερμοκρασίες, μερικών εκατομμυρίων °C, οι ταχύτατα κινούμενοι

πυρήνες υδρογόνου (Η) συσσωματώνονται, υπερνικώντας τις μεταξύ τους απωστικές

ηλεΚΤΡOμαΎV11ΤΙKές δυνάμεις και δημιουργούν πυρήνες του στοιχείου ηλίου (He). Η

πυρηνική αυτή αντίδραση -σύντηξη πυρήνων- είναι εξώθερμη και χαρακτηρίζεται από

την γνωστή έκλυση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας ή θερμότητας ή όπως συνηθίζεται

να λέγεται, ηλιακής ενέργειας, που ακτινοβολείται προς όλες τις κατευθύνσεις στο

διάστημα.

Αν και αυτό συμβαίνει συνεχώς εδώ και 5 δισεκατομμύρια 'ΧΡόνια περίπου, ο

ήλιος διαθέτει τεράστιες ποσότητες υδρογόνου και δεν αναμένεται να υπάρξει μείωση

της ενέργειας που ακτινοβολείται από αυτόν.

Αναφορικά με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την παραγΟΥΥή

ηλεκτρικής ενέργειας, κάνουν την εμφάνισή τους δύο πρακτικές. Η πρώτη σχετίζεται με

τις θερμικές εφαρμογές, ενώ η δεύτερη έχει να κάνει με τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Η φιλοσοφία της πρώτης είναι η ακόλουθη: η συλλογή της ηλιακής ενέργειας

'ΧΡησιμοποιείται για να παραχθεί θερμότητα, κυρίως για την θέρμανση νερού και την
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μετατροπή του σε ατμό για την κίνηση τουρμπίνων. Η εν λόγω πρακτική δεν έχει βρει

ιδιαίτερη εφαρμογή για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος παρά μόνο για την

απόκτηση της απαιτούμενης ποσότητας θερμού νερού για οικιακή ή βιομηχανική

χρήση.

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερο διαδεδομένη είναι η

χρησιμοποίηση των φωτοβολταϊκών συστοιχιών. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα

μετατρέπουν το φως του ηλίου σε ηλεκτρισμό με τη χρήση των φωτοβολταικών

κυψελών. Αυτή η τεχνολογία που εμφανίστηκε στις αρχές του 1970 στα διαστημικά

προγράμματα των ΗΠΑ έχει μειώσει το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού με αυτόν τον

τρόπο από $300 σε 4$ ανά Watt. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούνται

κυρίως σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές όπου η σύνδεση με το δίκτυο έχει

αυξημένο κόστος (www.ίndυstrynews.gr. 2003).

Η χρησιμοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας, μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων στηρίζεται στο φωτοβολταϊκό

φαινόμενο, δηλαδή την άμεση μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε

ηλεκτρικό ρεύμα (σχήμα 2.5.2).

Σχήμα 2.5.2 Φωτοβολταϊκό σύστημα

πηΥή:www.saίntΡaul.gr

Μερικά υλικά, όπως το πυρίτιο, με πρόσμιξη άλλων στοιχείων γίνονται

ημιαγωγοί (άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα προς μια μόνο διεύθυνση), έχουν δηλαδή την

δυνατότητα να δημιουργούν διαφορά δυναμικού όταν φωτίζονται και κατά συνέπεια να

παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Συνδέοντας μεταξύ τους πλήθος μικρών τέτοιων τεμαχίων

(φωτοβολταϊκές κυψέλες ή στοιχεία), τοποθετώντας τα σε μια επίπεδη επιφάνεια

(φωτοβολταϊκό σύστημα) και στρέφοντάς τα προς τον ήλιο είναι δυνατό να πάρουμε

ηλεκτρικό ρεύμα αρκετό για να καλύψουμε τις ανάγκες για τη λειτουργία:
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• επιστημονικών συσκευών, όπως δορυφόρων

• για την κίνηση ελαφρών αυτοκινήτων (ηλιακά αυτοκίνητα), όπως φαίνεται

και στη φωτογραφία 2.5.3

Φωτογραφία 2.5.3 Ηλιακό αυτοκίνητο

πηΥη:www.saίnΙΡaul.gr

• για τη λειτουργία φόρων

• καθώς επίσης και για την κάλυψη έστω και μέρους των ενεργειακών

αναγκών κατοικιών, όπως φωπσμός, τηλεπικοινωνίες, ψύξη, ηχηπκή

κάλυψη αποκλείοντας ωστόσο κάποιες συσκευές οι οποίες είναι έντονα

ενεργοβόρες όπως η ηλεκτρική κουζίνα ή τα συστήματα ηλεκτρικής

θέρμανσης.

Παρακάτω ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο μια κατοικία μπορεί να πληρωθεί

ενεργειακά μέσω της εκμετάλλευσης των ήπιων μορφών ενέργειας, εξοικονομώντας

έως και 25% ενέργεια από όση θα χρησιμοποιούσε εάν κατανάλωνε ηλεκτρικό ρεύμα

από το δίκτυο της ΔΕΗ. Επίσης στο εν λόγω σχήμα, σχήμα 2.5.4, φαίνεται και ο

σημαίνων ρόλος των φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία για την κάλυψη των

αναγκών μιας κατοικίας καταλαμβάνουν χώρο ίσο ως δύο ηλιακών συλλεκτών

(ηλιακοί θερμοσίφωνες) (ΤΑ ΝΕΑ, 2003).
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Ωστόσο για την βέλτιστη εκμετάλλευση των ιδιοτήτων των φωτοβολταϊκών

συστημάτων, πρέπει να πληρούνται και κάποιες προϋποθέσεις εκ μέρους της

αρχιτεκτονικής δομής του κτηρίου. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ελεύθερος και

ασκίαστος χώρος, ώστε να αποτελέσει το πεδίο εγκατάστασης των εν ΊJyyω

συστημάτων. Συνοδευτικό της ύπαρξης ελεύθερου χώρου θα πρέπει να είναι και ο

νότιος προσανατολισμός. ενώ ιδιαίτερη σημασία διαδραματίζει και η ύπαρξη

κατάλληλου χώρου για την αποθήκευση των ηλεκτρονικών συστημάτων και

συσσωρευτών.

Παραδείγματα εφαρμΟ'Υής φωτοβολταϊκών συστημάτων στον Ελλαδικό χώρο

αποτελεί το οικιστικό δίκτυο του «Ηλιακού χωριού» στην Πεύκη Αττικής, το ηλιακό
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σχολείο στη Γουδούρα Κρήτης, ενώ επίσης εγκατάσταση φωτοβολταίκών συστοιχιών

έχει εφαρμοστεί και στον «Αρκτούρω) στον Αετό Φλώρινας.

Στα εμφανή πλεονεκτήματα της χΡηmμοποίησης αυτής της τεχνολογίας, ειcτός

από την εξοικονόμηση ενέργειας από το κεντρικό δίκτυο, πρέπει να προστεθεί και μια

σειρά άλλων που τη χαρακτηρίζει. Έτσι στα πιο πάνω χαρακτηριστικά προστίθεται η

μηδενική ρύπανση η οποία συνοδεύει τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων,

παράλληλα με το μηδενικό, σχεδόν, κόστος παραγωγής της ενέργειας.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι η αθόρυβη

λειτουργία, ενώ επίσης η αξιοπιστία αλλά και η μακροβιότητα με ελάχιστη συντήρηση,

καθιστούν τα εν λόγω συστήματα ελκυστικά, ιδιαίτερα για οικιακή ή βιομηχανική

χρήση.

Ωστόσο πέρα από τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα, τα φωτοβολταϊκά

συστήματα φέρουν και μια σειρά αδύναμων στοιχείων τα οποία τα εμποδίζουν να

διεισδύσουν περαιτέρω στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι ένα σημαντικό

μειονέκτημα που συνοδεύει τα φωτοβολταϊκά συστήματα σχετίζεται με το σχεnKά

υψηλό κόστος κατασκευής τους αν αναλογιστούμε και κάποιες άλλες συσκευές που

πρέπει να συνοδεύουν το όλο σύστημα (ρυθμιστές φόρτισης, ειδικοί συσσωρευτές,

μετατροπέας κ.α). Βέβαια, σε οικιακό επίπεδο το κόστος αυτό δεν είναι υπερβολικό αν

αναλογιστούμε το χρόνο απόσβεσης ο οποίος κυμαίνεται περίπου σε 3-4 χρόνια, αλλά

σε όJJ..ι:J επίπεδο η παρουσία των ESCO's (Energy Serνice Companies) θεωρείται

σχεδόν απαραίτ/τ/ για τ/ν πραγματοποίηση του όλου εγχειρήματος. Η σημασία καθώς

επίσης και η φυσιογνωμία της χρηματοδότησης από τρίτους (TPF) θα εξεταστεί

διεξοδικά στο κεφάλαιο 7.

Ένα άλλο μειονέκτημα το οποίο άπτεται του τεχνικού τομέα, έχει να κάνει με τα

προβλήματα γύρω από τον τρόπο της αποθήκευσης τη φωτοβολταϊκά παραγόμενης

ενέργειας. Τα υφιστάμενα συστήματα χαρακτηρίζονται από μειωμένη αυτονομία που

συνήθως κυμαίνεται από 2 έως 5 ημέρες, ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των

συσσωρευτών.

Αθροιστικά στην παραπάνω σειρά μειονεκτημάτων, λειτουργεί και το γεγονός

ότι οι εmδoτήσεις που αφορούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν κυμαίνονται σε

ικανοποιητικά επίπεδα, εν αντιθέσει με τις εφαρμογές επιδοτήσεων που αφορούν τις

υπόλοιπες ήπιες μορφές ενέργειας. Συγκεκριμένα, η τεχνολογία φωτοβολταϊκών έχει

μεν δοκιμαστεί και διεισδύσει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε περιορισμένη

κλίμακα, oJ.λά εξακολουθεί να παραμένει μη αποδοτική επένδυση εξαιτίας του υψ1lλoύ,
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συγκριπκά με τα αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά, κόστους κτήσεώς τους. Για την

ουσιαστική διείσδυση των φωτοβολταϊκών στο σύστημα παραγωγής απαιτείται η

ισχυρή υποστήριξή τους είτε με υψηλή εmδότηση της επένδυσης (π.χ. της τόξης του

80-90% του κόστους ε-Υκατάστασης τους) ή με επιδότηση της παραγόμενης από αυτά

ενέργειας (τιμή αγοράς στα επίπεδα της επταπλάσιας από την σημερινή για ης ΑΠΕ).

Βεβαίως, η εrnμηση του ύψους της ενίσχυσής τους θα πρέπει να λάβει υπόψιν και τα

οφέλη υπέρ του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας λόγω, αφενός της διανεμημένης

αποκεντρωμένης παραγωγής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρές φωτοβολταϊκές

εγκαταστάσεις σε κατοικίες και βιομηχανικά κτίρια, οπότε η παραγωγή βρίσκεται

ακριβώς δίπλα στην κατανάλωση, αφετέρου του γεγονότος ότι η μέγιστη παραγωγή

τους συμπίπτει χρονικά (δηλαδή την ημέρα), με την μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής

ενέργειας και παρουσιάζει μικρά, σχεπκά, διακυμάνσεις (ΡΑΕ, 2003).

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω δεδομένα, οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας

παραγωγής που υποβλήθηκαν στην ΡΑΕ μέχρι και την 1.2.2003 ανέρχονται σε 17 και η

συνεπαγόμενη ισχύς αφοροΟΟε 7.3 MW. Ωστόσο για τους λόγους που προαναφέρθηκαν

και ειδικά για το θέμα των επιχορηγήσεων, η ΡΑΕ εξέφρασε θετική ΎVώμη για μόλις

2.2 MW. Η γεωγραφική κατανομή αυτών ανά την ελληνική επικράτεια φαίνεται στον

πίνακα 2.5.5 που ακολουθεί.
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Πίνακα, 2.5.5 Aδειoδoτnιιένα έργα παραγωγής ενέργεια,

από την ηλιακή ενέργεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Φ/Β

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (MW) Ο

ΠΛΗΘΟΣ Ο

ΙΣΧΥΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ (MW) Ο

ΠΛΗΘΟΣ Ο
ΙΣΧΥΣ

ΒΟΡΕΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ (""") 0,01
ΠΛΗΘΟΣ 1
ΙΣΧΥΣ

ΔΥΤιΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (""") Ο

ΠΛΗΘΟΣ Ο
ΙΣΧΥΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (""") Ο

ΠΛΗΘΟΣ Ο
ΙΣΧΥΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ (""") Ο

ΠΛΗΘΟΣ Ο
ΙΣΧΥΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (MW) Ο

ΠΛΗΘΟΣ Ο
ΙΣΧΥΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (MW) 0,6
ΠΛΗΘΟΣ 2
ΙΣΧΥΣ

ΚΡΗΤΗΣ (MW) 0,89
ΠΛΗΘΟΣ 8
ΙΣΧΥΣ

ΝΗΣΙΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (""") Ο

ΠΛΗΘΟΣ Ο
ΙΣΧΥΣ

ΝΟTlΟΥΑΙΓΑΙΟΥ (MW) Ο

ΠΛΗΘΟΣ Ο
ΙΣΧΥΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (MW) 0,5
ΠΛΗΘΟΣ 2
ΙΣΧΥΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (MW) Ο

ΠΛΗΘΟΣ Ο

ΣΥΝΟΛΟ
ΙΣΧΥΣ

(MW) 2
ΠΛΗΘΟΣ 13

πηγή: ΡΑΕ, 2003

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 2.5.5 οι αιτήσεις για τις οποίες η ΡΑΕ

εξέφρασε θετική γνώμη εντοπίζονται χωρικά σε Κεντρική Μακεδονία, Κρήτ/ και

Πελοπόννησο, γεγονός το οποίο ερμηνεύεται και από τ/ν ηλιοφάνεια που

παρουσιάζουν οι εν λόγω περιοχές, ειδικά όσον αφορά τ/ν Κρήτ/ και τ/ν

Πελοπόννησο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία τ/ς μετεωρολογικής υπηρεσίας η

έντονη ηλιοφάνεια στη Νότια Κρήτ/ ξεπερνά τις 3, Ι 00 ώρες ετ/σ(ως, γεγονός που

δημιουργεί ένα συγκριτικό πλεονέκτ/μα για τ/ν ευρεία χρησιμοποίηση των

φωτοβολταικών συστ/μάτων.
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Παρά το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται σε σχετικά

αρχικό στάδιο της ανάπτυξής τους, αρκετές από αυτές είναι ήδη ανταγωνιστιΙCΈς με

τους συμβατικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας. Οι ΑΠΕ προσφέρουν λύσεις σε

αρκετά από τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα που συνδέονται με τα

ορυκτά και πυρηνικά καύσιμα. Εν τούτοις, ενώ αΠOδειΙCΝΎOνται τεχνικά ικανές να

αντικαταστήσουν συχνά πλήρως τα τελευταία, εμφανίζονται γενικά ακριβότερες προς

το παρόν, λόγω της υποτιμολόγησης της τιμής της ενέργειας που παράγεται σήμερα με

συμβατικό τρόπο, διότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα περιβαλλοντικά και τα λοιπά

εξωτερικά κόστη. Στο σημείο αυτό θα ήταν σκόπιμο να παραθέσουμε τον ορισμό του

εξωτερικού κόστους. Σαν εξωτερικό κόστος ορίζουμε το κόστος που οφείλεται στην

μείωση της ευημερίας του κοινωνικού συνόλου (γι' αυτό και ονομάζεται και κοινωνικό

κόστος). Το συνολικό εξωτερικό κόστος περιλαμβάνει και την έννοια του

περιβαλλοντικού κόστους, το οποίο έγΙCΕιται στην διαδικασία παραγωγής, μεταφοράς

και χρήσης της ενέργειας στην περίπτωση που εξετάζουμε. Οι βασικότερες επιδράσεις

της παραγωγής ενέργειας από τη χρήση συμβατικών καυσίμων περιλαμβάνει την

καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας στην περιοχή εξόρυξης ή στους διάφορους

θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, την ψυχοσωματική επίδραση στο ανθρώπινο είδος, την

καταστροφή των δομικών υλικών και μνημείων καθώς και την μεταβολή του κλίματος.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν προκαλούν καμία

σχεδόν επιβάρυνση στο περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό γίνεται σαφής η

πλασματικότητα της σύγκρισης της ισχύουσας τιμής διάθεσης μιας ανανεώσιμης και

μιας συμβατικής KWh, δεδομένου ότι στ/ σημερινή τιμή τ/ς ενέργειας

συμπεριλαμβάνεται μόνο το ποσοτικό (μετρήσιμο) κόστος παραγωγής ενέργειας, ενώ

αγνοείται παντελώς η περιβαλλοντική συνιστώσα του κόστους παραγωγής ενέργειας.

Αναφορικά με την παρουσία του εξωτερικού κόστους για τις διάφορες μεθόδους

που εφαρμόζονται σήμερα για την παραγωγή ενέργειας, και συνυπολογίζοντας τα

περιβαλλοντικά κόστη και οφέλη, παρατηρείται το γεγονός ότι στις ΑΠΕ τα κόστη

αυτά είναι κατά πολύ μικρότερα από εκείνα των συμβατικών καυσίμων και της

πυρηνικής ενέργειας. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών και λαμβάνοντας υπόψιν τη

]

]

]

]

u

u
]

3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

ανανεώσιμωνπηγώνενέργειας(ΑΠΕ)

των
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μεγάλη αβεβαιότητα στην αριθμητική εκτίμηση του συνόλου των συνιστωσών του

«κοινωνικού κόστους>}, το περιβαλλοντικό κόστος μιας συμβατικής KWh εκτιμάται σε

0.012€, ενώ το περιβαλλοντικό κόστος μιας αντίστοιχης αιολικής KWh δεν υπερβαίνει

το 0.001€ (Καλδέλης, 1999). Περισσότερα στοιχεία για το εξωτερικό κόστος

παραγωγής και χρήσης της ενέργειας παρατίθενται στο κεφάλαιο 5, και πιο

συγκεκριμένα στην ενότητα 5.6.1.

Το παραπάνω δεδομένο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω ανάπroξη των

ΑΠΕ.

Η ελκυστικότητα που παρουσιάζει η αξιοποίηση των ΑΠΕ οφείλεται σε συγκεκριμένα

πλεονεκτήματα, τα οποία φαίνονται παρακάτω.

Ενεργειακά οφέλη

Οι ΑΠΕ προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία σε τοπικές ενεργειακές πηγές,

βελτιώνουν το ενεργειακό ισοζύγιο και λειτουργούν συμπληρωματικά στην εφαρμογή

της εΟνικής ενεργειακής πολιτικής.

Καθώς οι ΑΠΕ είναι γεωγραφικά διεσπαρμένες οδηγούν στην αποκέντρωση του

ενεργειακού συστήματος, δίνοντας την δυνατότητα να καλύπτονται οι ανάγκες σε

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας τα συστήματα υποδομής και

μειώνοντας τις απώλειες από την μεταφορά ενέργειας. Τέλος, δίνουν την δυνατότητα

επιλογής της πιο κατάλληλης μορφής ενέργειας κάθε φορά, που είναι προσαρμοσμένη

στις ανάγκες του χρήστη. Για παράδειγμα η ηλιακή ενέργεια είναι κατάλληλη για

θερμότητα χαμηλών θερμοκρασιών όπως επίσης η αιολική ενέργεια είναι κατάλληλη

για ηλεκτροπαραγωγή. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται συνολικά η ορθολογικότερη

αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων (Τσιπουρίδης, 2002).

43



ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Οικονομικά οφέλη

ΧΑΡΑΚΤΗΡιΣΠΚΑ ΤΩΝ Απε

]

]

Ι

]

Ι

Τα οφέλη αυτά προέρχονται από την υποστήριξη της βιομηχανικής υποδομής

και την ανάπτυξη ενός μη επαρκώς αξιοποιημένου εθνικού πόρου. Εξάλλου οι ΑΠΕ

παρουσιάζουν ά'λ/α πλεονεκτήματα και ως προς την τα'Χύτητα στη φάση της

κατασκευής και ως προς το μέγεθος των απαιτούμενων έργων, γιατί η διάρκεια

κατασκευής ελαττώνεται μέχρι και το 1/5 ή ακόμη και το l/ΙΟ του χρόνου που

απαιτείται για την κατασκευή συμβατικών ενεργειακών έργων. Επιπλέον, σε επίπεδο

επιχείρησης βελτιώνουν τις λογιστικές χρηματορροές με την ελάττωση των

λογαριασμών της ΔΕΗ και εμφανίζονται γενικά ελασnKές στο σχεδιασμό και

λειτουργία της εγκατάστασης. Τέλος, οι ΑΠΕ μπορούν να ενισ'Χύσουν τον τουρισμό,

βελτιώνοντας την ποιότητα σε όρους διάρθρωσης και υπηρεσιών, καθώς και να

οδηγήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα ρύπανσης (Τσιπουρίδης, 2002).

Κοινωνικά οφέλη

Οι ΑΠΕ μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή στην επίτευξη της αειφόρου

ανάπτυξης. Η χρήση τους ως τοπικών πηγών συνεισφέρει στην περιφερειακή ανάπτυξη

και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τα περιβαλλοντικά οφέλη που αυτή

συνεπάγεται, καθώς επίσης και στην τοπική ανάπτυξη. Επιπλέον η χρήση τους

ελαττώνει τους κινδύνους που προκαλούνται για την υγεία από τις συμβατικές πηγές

ενέργειας, γι αυτό η αξιοποίηση τους έχει γενικά πολύ καλή κοινωνική αποδοχή.

Επίσης, μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις μοχλό για την αναζωογόνηση

οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και πόλο για την τοπική

ανάπτυξη, με την προώθηση επενδύσεων που στηρίζονται στην συμβολή των ΑΠΕ. Το

παραπάνω αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κάποιες θερμοκηπιακές καλλιέργειες

μπορούν να συνοδευτούν από την κατάλληλη διαχείριση της γεωθερμικής ενέργειας

(Τmπουρίδης, 2002).
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Ιδιαίτερα η αυξημένη εμπορευματοποίηση των ΑΠΕ μπορεί να οδηγήσει στη

σημαντική αύξηση της απασχόλησης σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης. Εκτιμάται ότι θα

δημιουργηθούν 500.000 νέες θέσεις εργασίας, αν διπλασιαστεί η τρέχουσα συμβολή

των ΑΠΕ μέχρι το 2010 (η υποκατάσταση του 15% της πρωτογενούς παραγωγής

ενέργειας στην ΕΕ, από ΑΠΕ ). Η βιομηχανία των ΑΠΕ απασχολεί σήμερα 110.000

ανθρώπους, σε περίπου 700 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με ειδικευμένο

εργατικό δυναμικό. Οι επενδύσεις των ΑΠΕ είναι εν γένει εντάσεως εργασίας,

δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας ιδιαίτερα σε τοmκό επίπεδο. Σύμφωνα με την

έγιcυρη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Wind Energy: The Facts"(I999), κάθε 1

MW αιολικής ενέργειας που εγκαθίστανται δημιουργεί κατά μέσον όρο 15-19 νέες

μόνιμες θέσεις εργασίας, τις περισσότερες από αυτές στη βιομηχανική παραγωγή του

απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Ο αριθμός αυτός είναι τεράστιος, σε

σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό απασχόλησης που καταγράφεται σήμερα στη χώρα

μας, κυρίως από δραστηριότητες ανέγερσης και λειτουργίας αιολικών πάρκων (έργα

πολιτικού μηχανικού, συντήρηση κ.α) και που είναι περίπου Ι νέα θέση εργασίας ανά

εγκατεστημένο MW , σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία από τη λειτουργία περίπου

230 MW αιολικών πάρκων στη νότια Εύβοια. Από τη σύγκριση αυτή, φαίνονται

καθαρά οι μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές εκτόξευσης της απασχόλησης, από την

ανάπτυξη σοβαρής βιομηχανικής δραστηριότητας στη χώρα μας, για την παραγωγή

εξοπλισμού των ανεμογεννητριών, αλλiJ. και εξοπλισμού των πάρκων (υποσταθμών,

κ.α) (Τσιπουρίδης, 2002).

Περιβαλλοντικά οφέλη

Οι ΑΠΕ απαντούν στο περιβαλλοντικό πρόβλημα για την σταθεροποίηση των

εκπομπών CO2 και των υπολοίπων αερίων που εντείνουν το πρόβλημα του

θερμοκηπίου. Περαιτέρω οι ΑΠΕ, υποκαθιστώντας τους σταθμούς παραγωγής

ενέργειας από συμβατικές πηγές, οδηγούν σε ελάττωση των εκπομπών από άλλους

ρυπαντές, Π.χ. οξείδια θείου και αζώτου που προκαλούν την όξινη βροχή.
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Σύμφωνα με την Ελληνική Εmστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας και με δεδομένη

την εγκατεστημένη ισχύ του 2001, προκύπτει σχηματικά ότι:

Σχήμα 3.1 ΠεριΒαλλοντικά οφέλη από τ/ν αιολική ενέργεια

Εγκατεστημένη ισχύς 2001- 272MW =:>
Παραγωγή 200 Ι -755MWh
'----------------'

Ισοδυναμεί

με την Αποτρέποντας
κατανάλωση ,----1\ τ/ν εκπομπή

300.000 '-----V 755.000 tn C02
νοικοκυριών

(6%)

]

!

]

!

πηΥή:ΑνεμολόΥια,2002

Εμπόριο και ανταγωνιστικότητα

Οι ΑΠΕ βασίζονται σε τοπικές πηΥές, βοηθούν σε εθνικό επίπεδο στην

περαιτέρω ελάττωση των αναγκών για εισαγωγές, στην αποφυγή κινδύνων από την

διεθνή γεωπολιτική αστάθεια, αλλά και στη συμμετοχή στην ασφάλεια της ενεργειακής

προσφοράς. Επιπλέον, η παγκόσμια αγορά για τις ΑΠΕ είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενη

και η ΕΕ διεκδικεί πολύ σημαντικό μερίδιο. Μια ενδεχόμενη ταχεία διεύρυνση σε

τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προσφέρει πολύ σημαντικές προοπτικές για την

ανάπτυξη των εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, αλλά και την αύξηση της

παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας (Τσιπουρίδης, 2002).

Βιομηχανική συνεργασία

Οι ΑΠΕ λειτουργούν με βάση την τοπική διάσταση, αξιοποιώντας τοπικές πηγές

και προσφέρουν απασχόληση σε τοπικές εταιρίες, ενώ σημαντικές δυνατότητες

προσφέρονται για την ενίσχυση της βιομηχανικής συνεργασίας.

Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα οι ΑΠΕ παρουσιάζουν και ορισμένα

χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν την ευρεία αξιοποίηση καθώς επίσης και την ταχεία

ανάπτυξή τους. Τα βασικά αρνητικά τους σημεία εντοπίζονται στα εξής σημεία:
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• Το κόστος επένδυσης ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος, σε σύγκριση με

τις σημερινές τιμές των συμβατικών καυσίμων είναι αρκετά υψηλό. Για πιο

ενδελεχή εποπτεία του συνολικού κόστους της επένδυσης θα γίνει σαφής

αναφορά στο 60 κεφάλαιο που αναφέρεται στο χρηματοοικονομικό πλαίσιο.

• Οι ισχύοντες μηχανισμοί τραπεζικής χρηματοδότησης είναι ανεπαρκείς όσο

και χρονοβόροι.

• Το διεσπαρμένο δυναμικό τους παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, για να

συγκεντρωθεί σε μεγάλα μεγέθη ισχύος, να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί

• Έχουν χαμηλή πυκνότητα ισχύος και ενέργειας και συνεπώς για μεγάλη ισχύ

απαιτούνται συχνά εκτεταμένες εγκαταστάσεις

• Παρουσιάζουν συχνά διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητά τους που μπορεί να

είναι μεγάλης διάρκειας, απαιτώντας τη εφεδρεία άλλων ενεργειακών πηγών

ή γενικά δαπανηρών μεθόδων αποθήκευσης

• Η τυχούσα χαμηλή διαθεσιμότητά τους, συνήθως οδηγεί σε χαμηλό

συντελεστή χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσής τους και

τέλος

• Υπάρχουν κάποιες ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά

περίπτωση, που αναλύονται στην ενότητα 3.1 (ΚΑΠΕ, 1997).
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ενέ

Το γεΥονός ότι οι ΑΠΕ συνιστούν μια εναλλακτική λύση οικονομικά

ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά επωφελή, οδήγησε σε έντονο και διαρκώς

αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση τους. Παρά το γεγονός ότι οι ΑΠΕ είναι

αρκετά δημοφιλείς, όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον υπάρχουν

ενδεχόμενα προβλήματα, όπως συμβαίνει για κάθε τεχνολογία, που πρέπει να

αντιμετωπισθούνάμεσα και στην ορθή κατεύθυνση,αν πρόκειται η θετική αυτή στάση

να παραμείνεικαι να διατηρηθείη διαρκώςαυξανόμενηαξιοποίησήτους.

Αντίθετα με τις συμβατικέςτεχνολογίες, τα περιβαλλοντικάζητήματα των ΑΠΕ

έχουν συνδεθεί κατά προτεραιότητα με το τοπικό και περιφερειακό περιβάλλον. Οι

επιπτώσεις αυτές είναι εύκολα αναστρέψιμέςκαι ανταποκρίνονταιστις απαιτήσειςγια

αειφόρο ανάπτυξη. Εκτός από σπάνιες περιπτώσεις τα περιβαλλοντικάοφέλη από τις

ΑΠΕ είναι περισσότερααπό τα προβλήματαπου δημιουργούν.

Μέχρι σήμερα ένας σημαντικός αριθμός των προβλημάτων αυτών έχει

αντιμετωπισθείεπιτυχώς, ώστε να ελαφρύνει τις ενδεχόμενεςαρνητικέςεmπτώσειςαπό

τιςΑΠΕ.

Αιολική ενέργεια

Η κινητική ενέργεια του ανέμου μετατρέπεται αρχικά σε μηχανική και ακολούθως σε

ηλεκτρική ενέργεια μέσω των ανεμoγεwητριών. Η τεχνολογία των ανεμoγεWΗτριών

παρουσίασε μεΥάλη εξέλιξη κατά τα τελευταία χρόνια, με αντίστοιχη μείωση του

κόστους παραγωγής της παραγόμενηςενέργειας. Σήμερα το ,.εμπορικό" μέγεθος των

ανεμOγεWΗτριών, δηλαδή το μέγεθος που παρουσιάζει την βέλτιστη σχέση κόστους

οφέλους, 1C1Jμαίνεται μεταξύ 600 και 1500 KW (ΈκΟεσηΡΑΕ για τις ΑΠΕ, 2003).

Τα ενδεχόμενα προβλήματα από την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας

αντιμετωπίζονταιαποτελεσματικά με την προσεκτική επιλογή της θέσης εγκατάστασης,

αλλά και με την εξέλιξη της τεχνολογίας τα κυριότερα από αυτά είναι:

• Θόρυβος από την λειτουργία των ανεμογεννητριών, που δεν είναι μεΥαλύτερος

από άλλες μηχανές αντίστοιχης ισχύος (μηχανικός από την
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ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση και αεροδυναμικός από την ροή του αέρα

στα πτερύγια).

• Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που ενδεχομένως να επηρεάζουν το

ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τις τηλεπικοινωνίες (σύμφωνα με την

υπάρχουσα εμπειρία, σπανίως εμφανίζονται τέτοια περιστατικά).

• Προβλήματα αισθητικής όπως προσδιορίζεται από ένα σύνολο παραμέτρων

όπως το μέγεθος της γεννήτριας, ο σχεδιασμός της, ο αριθμός των πτερυγίων,

το χρώμα, ο αριθμός των ανεμογεννητριών στο αιολικό πάρκο, η μελέτη του

πάρκου και η έκταση στην οποία τα πτερύγια έλκουν την προσοχή.

• Άλλα προβλήματα μπορεί να σχετίζονται με την επίδραση στην άγρια φύση,

η διαφοροποίηση που υπεισέρχεται στην χρήση της γης και θέματα ασφάλειας.

Μέχρι σήμερα για τον θόρυβο και τις ηλεκτρομα-Υνητικές αιmνoβoλίες υπάρχουν

λύσεις με αλλαγές στο σχεδιασμό και ήδη εφαρμόζονται, αλλά και άlli θέματα

λειτουργίας επιλύονται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Επίσης, στα αιολικά πάρκα

λαμβάνεται πρόνοια, ώστε οι ανεμOΎΕWΉτριες να μην εμποδίζουν την αγροτική

δραστηριότητα.

Σε σχέση με την οπτική εναρμόνιση με το περιβάλλον οι αιολικοί σταθμοί λ/γω

της μορφολΟΎίας του εδάφους εγκαθίστανται σχεδόν αποκλειστικά, μακριά από

κατοικημένες περιοχές. Συνεπώς, προβλήματα οπτικής όχλησης ή θορύβου είναι

σχεδόν ανύπαρκτα. Προσεκτική αντιμετώπιση της επιλσ-Υής της θέσης εΥκατάστασης

απαιτείται, ιδιαίτερα, σε μικρά νησιά με παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Η πλήρης αξιοποίηση όλου του αιολικού δυναμικού της Ελλάδας οδηγεί σε ετήσια

μείωση των εΙCΠOμπών του C02 της τάξης των 8,7 εκατ. τόνων (ΚΑΠΕ, 1997).

Μικρά υδροηλεκτρικά

Η υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελεί μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, η οποία

χρησιμοποιείται από τα πρώτα βήματα ανάπτυξης των ηλεκτρικών εφαρμογών,

κυρίως με την κατασκευή φραγμάτων και την δημιουργία υδάτινων φραγμάτων και

την δημιουργία υδάτινων ταμιευτήρων μεΥάλων ποταμών. Τα τελευταία όμως χρόνια

αναπτύσσεται ραγδαία η τεχνική των μικρών υδροηλεκτρικών, ισχύος μέχρι 10 MW,

τα οποία εγκαθίστανται σε μικρά σχετικά ρέματα και έχουν περιορισμένη επίπτωση

στο περιβάλλον, αφού περιλαμβάνουναπλώς μια υδροληψία, ένα αγωγό υπό πίεση και

τον υδροστρόβιλο. Βασικής σημασίας τόσο για την αποδοτικότητα της επένδυσης όσο

49



ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΕ

l

1

]

J

και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι η κατάλληλη επιλογή της θέσεως και η όλη

σχεδίαση του έργου (ΡΑΕ, 2003).

Η υδρoηλειcrρική ενέργεια δεν παράγει CO2 και κατά συνέπεια έχει αμελητέα

επίπτωση στην ατμόσφαιρα. Η επίδραση αφορά μόνο την τοπική ανάπτυξη της

υγρασίας από εξάτμιση και μια μικρή επίδραση στη θερμοκρασία των γύρω περιοχών.

Ιδιαίτερα για την περίπτωση των υδροηλεκτρικών έργων με δημιουργία σημαντικών

ταμιευτήρων, η αποικοδόμηση της βλάστησης που αναπτύσσεται κάτω από την

επιφάνεια του νερού παράγει μεθάνιο σε πολύ μικρές ποσότητες. Ο θόρυβος είναι

γενικά αμελητέος, επειδή το ζεύγος της στροβιλογεwήτριας στεγάζεται στο κτήριο

του σταθμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί και το γεγονός ότι υπάρχει και

μικρή πιθανότητα για την δημιουργία πυρκαγιάς ή την έκλυση βλαβερών υλικών.

Γενικά, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικά συστήματα

είναι η περισσότερο αναπτυγμένη τεχνολογία ΑΠΕ, παρουσιάζονται κάποια

οικολογικά προβλήματα που αφορούν τις μεγάλες μονάδες παραγωγής και όχι τις

μικρές. Οι περιβαλλοντικές αυτές επιπτώσεις των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών

μπορεί να είναι υδρολογικές (ροή νερού, υπόγεια νερά, παροχή νερού, άρδευση, κτλ),

οικολογικές (στη γη, τα φυτά και τα ζώα), κοινωνικές (μετακινήσεις ανθρώπων,

αλ/αγή συνηθειών, κτλ) ή οικονομικές (χρήσεις γης).

Εξ ορισμού ένας μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός αποτελεί ένα έργο συμβατό

με το περιβάλλον που μπορεί να συμβάλλει ακόμη και στην δημιουργία νέων

υδροβιοτόπων μικρής κλίμακας στα ανάντη των μικροταμιευτήρων. Το σύνολο των

επί μέρους συνιστωσών του έργου μπορεί να ενταχθεί αισθητικά και λειτουργικά στα

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τα τοπικά υλικά με παραδοσιακό

τρόπο και αναβαθμίζοντας περιβαλλοντικά το γύρω χώρο. Τα μικρά υδροηλεκτρικά

μπορούν να έχουν απόλυτη συμβατότητα και με όλες τις άλλες χρήσεις νερού όπως

Π.χ. ύδρευση, άρδευση, αναψυχή ιcrλ. Η συμβατότητα αυτή μπορεί να εκδηλωθεί και

με την ένταξή τους σε υφιστάμενα υδραυλικά δίκτυα και κατασκευές (ΚΑΠΕ, 1997).
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Ανάλογα με την θερμοκρασία των γεωθερμικών ρευστών, που λαμβάνονται με

γεωτρήσεις, διακρΙνεται σε «χαμηλής» (25-100 βαθμοΙ ΚελσΙου), «μέσης» (100- Ι 50

βαθμοί Κελσ(ου) και «υψηλής» (άνω των 150 βαθμών Κελσ(ου) ενθαλπlας. Η

γεωθερμική ενέργεια χαμηλής και μέσης ενθαλπίας βρΙσκει πολλές εφαρμογές στη

γεωργική βιομηχανία και τη θέρμανση χώρων, ενώ για την παραγΟΟ'γή ηλεκτρικής

ενέργειας προσφέρεται η υψηλής ενθαλπΙας (ΡΑΕ, 2003).

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα συστήματα γεωθερμικής ενέργειας

εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες και την επιλογή τεχνολογίας. Εν τούτοις

παρουσιάζουν προβλήματα που συνδέονται με:

Τις αέριες εκπομπές. Η εξαγωγή των γεωθερμικών πεδίων μπορεί να

προκαλέσει αεριοποίηση και επακόλουθη έκλυση διαφόρων αερίων που δεν

συμπυκνώνονται σης ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες και πιέσεις, όπως το C02. CH4,

H2S, ΝΗ3, Ν2 και Η2.

Τα 1ΥΥρά απόβλητα. Τα υδροθερμικά υγρά που έχουν χρησιμοποιηθεί απαιτούν

την κατάλληλη διάθεση και διαχείριση. Το νερό που προέρχεται από τα γεωθερμικά

πεδία περιέχει μεγάλα ποσά από διαλυμένα στερεά ( NaCI, Na2S04, κα. CaC03, και

άλλα άλατα). Παρόντα στο διάλυμα μπορεί να είναι και βαρέα μέταλλα, όπως ο

υδράργυρος. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων πριν από την διάθεση μπορεί να

ελαττώσει προβλήματα είτε με επανέγχυση, είτε με περιορισμένη απευθείας

απελευθέρωση (φιλτράρισμα, αντίστροφη ώσμωση, ηλεκτροδιάλυση, επεξεργασlα

ανταλλαγής ιόντων κτλ.)

Ο θόρυβος. Η διάνοιξη των φρεάτων μπορεΙ να προκαλέσει σημαντικό θόρυβο,

αλλά σε μικρή απόσταση. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η κύρια πηγή θορύβου

μπορεί να προκληθεί από ατμό υψηλής πίεσης που απελευθερώνεται από συστήματα

όπου υπάρχει ατμός. Οι πηγές θορύβου είναι παρόμοιες με των συμβατικών

συστημάτων και μπορεί να βελτιωθούν με συμβατικές τεχνικές.

Άλλα προβλήματα. Η απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων υγρών από τους

γεωλογικούς σχηματισμούς ευνοεί καθιζήσεις, όχι όμως με μεγαλύτερη

επικινδυνότητα από ης συνήθεις γεωτρήσεις. Ένα πιθανό μέτρο αποφυγής του

προβλήματος είναι η επαναφορά των χρησιμοποιημένων ρευστών με μια δεύτερη

γεώτρηση (γεώτρηση επανεισαγωγής ) σε μικρή απόσταση από τον υδροφόρο. Η λύση

51



ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝΑπε

]

1

]

1

]

αυτή επί πλέον ανανεώνει τα γεωθερμικά ρευστά, ενώ αυξάνει το χρόνο ζωής και την

δυναμικότητα του γεωθερμικού πεδίου.

Η πίεση από την άντληση και την επανέγχυση γεωθερμικών ρευστών είναι

πολύ μικρή για να επιφέρει σεισμικά φαινόμενα, ενώ ένα ωJ..ιJ επιπρόσθετο ζήτημα

είναι οι απαιτήσεις σε γη (ΚΑΠΕ, 1997).

Βιομάζα

Ο όρος υποδηλώνει τα πάσης φύσεως υποπρο'(όντα και κατάλοιπα της φυσικής,

ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής, πριν ή μετά την βιομηχανική τους

επεξεργασία, καθώς και τα αστικά λύματα και τα απορρίμματα. Η αξιοποίηση της

γίνεται χωρίς κατεργασία (απευθείας καύση) ή με διάφορες θερμοχημικές ( Π.χ.

πυρόλυση, αεριοποίηση) ή βιοχημικές διεργασίες (π.χ. αερόβια ζύμωση).

Προσφέρεται ιδιαίτερα για την κάλυψη αναγκών θερμότητας σε γεωργικές εφαρμογές,

όπου και διατίθεται η πρώτη ύλη ή και την τηλεθέρμανση πόλεων με παράλληλη

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενεργειακή

αξιοποίηση των απορριμμάτων. Βασικής σημασίας για την αποδοτικότητα των

απαιτούμενων σημαντικών συχνά επενδύσεων και για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

της περιοχής έχουν η εξασφάλιση της πρώτης ύλης (τόσο σε ποσότητα όσο και σε

ποιότητα) και η τεχνολογία η οποία θα εφαρμοστεί (ΡΑΕ, 2003).

Τα πιθανά προβλήματα που προέρχονται από την αξιοποίηση της βιομάζας που

προέρχεται από αγροτικά / δασικά υπολείμματα και ενεργειακές καλλιέργειες

αφορούν τις φάσεις παραγωγής, διαχείρισης και μετατροπής /αξιοποίησης.

Παραγωγή για ενεργειακές φυτείες και αγροτικά παραπροϊόντα. Υποστηρίζεται ότι η

χρήση αγροτικών εκτάσεων για ενεργειακές καλλιέργειες αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο

ελόττωσης της βιοποικιλότητας και της αύξησης της εντατικής καλλιέργειας με

μεγάλες απαιτήσεις σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Εν τούτοις οι εκτάσεις που θα

απαιτηθούν αντιπροσωπεύουν σχετικά μικρό ποσοστό των συνολικά

καλλιεργούμενων εκτάσεων και συνήθως βελτιώνουν τη βιοποικιλότητα. Επιπρόσθετα

απαιτούν λιγότερες εισροές χημικών λιπασμάτων σχετικά με άλλες συμβατικές

καλλιέργειες που θα αντικαταστήσουν.
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Παραγωγή για δασικά προϊόντα ή υπολείμματα. Πειράματα έχουν αποδείξει ότι η

βιοποικιλότητα είναι μεγαλύτερη στα δάση και η αξιοποίηση μικρών τμημάτων δασών

δεν προκαλεί διαταραχή, αλλά μπορεί ακόμα και να βελτιώνει τη βιολογική

ποικιλότητα

Επίσης με την ορθολογική διαχείριση των δασών ελαττώνεται ο κίνδυνος για

πυρκαγιά. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από

την σημαντική κατανάλωση νερού για άρδευση. Η αξιοποίηση της λάσπης από την

επεξεργασία των αστικών αποβλήτων μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος από εισροές

σε λίπασμα και νερό.

~!QJl..1W.illmς ύλη,

Κατά την διαδικασία συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης εμφανίζονται

προβλήματα που επιλύονται με μεθόδους ορθολογικής διαχείρισης και καλής

πρακτικής. Για παράδειγμα, κατά την συλλογή του άχυρου οι περιβαλλοντικές

οχλήσεις εντοπίζονται στις ατμοσφαιρικές εκπομπές και το θόρυβο από τα οχήματα. Η

κατάλληλη χωροθέτηση, τόσο του αγρού όσο και της μονάδας παραγωγής ενέργειας,

προσδιορίζει και την κλίμακα των εκπομπών. Επίσης δημιουργείται επιπλέον

κυκλοφοριακός φόρτος.

Mετατρoπή-αCιoπoίηση

Κατά την αυτή διαδικασία παράγονται C02, ΝΟχ, όπως επίσης καπνός και

άκαυστα σωματίδια σε μερικές περιπτώσεις και CH4• Η ποσότητα του CO2 είναι

ανάλογη με αυτή που παράγεται από την καύση άνθρακα. Οι αποδόσεις κατά την

μετατροπή είναι φυσιολογικά χαμηλότερες από τις συμβατικές, αλλά τα προβλήματα

αυτά μπορούν να επιλυθούν με την υπάρχουσα τεχνολογία.

Σε γενικές γραμμές, τα βιοκαύσιμα είναι ουδέτερα ως προς το C02, αλλά και

πιο «καθαρά}} ως προς τα υπόλοιπα αέρια του θερμοκηπίου και τις εκπομπές όξινων

αερίων (S02), που είναι συστατικά της όξινης βροχής. Το επίπεδο και αυτών των

εκπομπών, μπορεί να ελαττωθεί περαιτέρω, με την χρήση τροποποιημένων

συστημάτων καύσης και καταλυτών.

Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα από ζωικές εκμεταλλεύσεις ή αστικά απόβλητα,

η επεξεργασία τους οδηγεί σχεδόν εξΌρισμού σε περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς

απαιτείται η κατάλληλη επεξεργασία και διάθεση, για λόγους υγιεινής.
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Το ενεργειακό ισοζύγιο αντανακλάται και στο περιβάλλον. Για τον υπολογισμό

των ενεργειακών ισοζυγίων είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη και ενεργειακές

εισροές που συνδέονται με τη συλλογή και μεταφορά της πρώτης ύλης, αJJ..iJ. και τη

χρήση λιπασμάτων πλούσιων σε άζωτο, όπως και λοιπών καυσίμων για την

επεξεργασία. (ΚΑΠΕ, 1997).

Ενέργεια από στερεά απορρίμματα

Η αξιοποίηση του μεθανίου των χωματερών προσφέρει ως περιβαλλοντικό

όφελος, εφόσον αξιοποιηθεί, τη μετατροπή ενός δραστικού αερίου του θερμοκηπίου

(CH4) σε ένα λιγότερο βλαβερό (C02). Εκτιμάται ότι η αξιοποίηση του αερίου των

χωματερώνστη Μ. Βρετανία,αντί της ελεύθερηςδιάθεσηςαναμένεταινα οδηγήσεισε

ελάττωση των εκπομπών του CO2, κατά 10% από την υποκατάσταση συμβατικών

καυσίμων.

Η συνολική διαχείριση των δημοτικών στερεών απορριμμάτων (ΔΣΑ) αποτελεί

το μέσο εφαρμογής ενός αριθμού οδηγιών και νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης με σκοπό, εκτός από την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών,

την άμεση και έμμεση προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα της ατμόσφαφας

και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται στο

σημείο αυτό με τις σχετικές οδηγίες και κανονισμούς της ευρωπαϊκής ένωσης, σχεδόν

στο σύνολό τους.

Σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική Οδηγία της ΕΕ για τα απορρίμματα

9111 56/EEC-, η ιεραρχία που τίθεται κατά την διαχείριση ΔΣΑ από την ΕΕ,

παρατίθεταιπιο κάτω κατά σεφά προτεραιότητας:

• Ελαχιστοποίηση απορριμμάτων στην πηγή, δηλαδή στα σημεία

παραγωγής

• Ανάκτηση υλικών, με επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, καθώς και

ανακύκλωση

• Ανάκτηση ενέργειας από δραστηριότητες διάθεσης απορριμμάτων

• Ασφαλής και τελική διάθεση απορριμμάτων, με τρόπο που να

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για τους ανθρώπους και το περιβάλλον

(ΚΑΠΕ, 1997).
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Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με την απευθείας μετατροπή τ/ς σε ηλεκτρική

μέσω των φωτοβολταικών στοιχείων, παρουσιάζει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.

Πολύ αποδοτικότερη, με τα σημερινά δεδομένα κόστους, είναι η απευθείας αξιοποίηση

τ/ς ηλεκτρικής ενέργειας για την θέρμανση νερού ή τ/ν θέρμανση (ή και δροσισμό)

χώρων (ΡΑΕ, 2003).

Παρακάτω ακολουθούν οι επιπτώσεις που έχουν οι παραπάνω διατάξεις εκμετάλλευσης

τ/ς ηλιακής ενέργειας.

Φωτοβολταικά συστήματα

Οι επιδράσεις που σχετίζονται με τα φωτοβολταικά (ΦΒ) αφορούν τρεις

συνιστώσες, οι οποίες ακολουθούν παρακάτω:

Ι. τ/ν κατασκευή φωτοβολταικών στοιχείων. Σε γενικές γραμμές, η

διαδικασία παραγωγής στοιχείων δεν δημιουργεί προβλήματα.

2. τις κεντρικές μονάδες παραγωγής. Οι απαιτήσεις σε γη είναι η

ενδεχόμενα κυριότερη επίπτωση των ΦΒ, αα/ το πρόβλημα επtλύεται

με τ/ν αξιοποίηση απομακρυσμένων περιοχών για το σκοπό αυτό, όπου

υπάρχει διαθέσιμη γη.

3. τις αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις. Δεν εμφανίζεται σημαντικό

πρόβλημα, καθώς η εγκατάσταση είναι στ/ν οροφή του σπιτιού ή

συνδυάζεται με πλαίσια τοποθετημένα σε απομονωμένες θέσεις. Η

κανονική λειτουργία των ΦΒ δεν δημιουργεί πρόβλημα εκπομπών

αερίων ή υγρών ρυπαντών ή ραδιενεργών συστατικών. Επίσης, επειδή τα

ΦΒ πλαίσια δεν διαθέτουν κινητά τμήματα είναι επίσης ασφαλή από

μηχανική άποψη και δεν προκαλούν θόρυβο. Οι ηλεκτρικοί κίνδυνοι

ενός καλοσχεδιασμένου ΦΒ συστήματος δεν είναι μεγαλύτεροι από μια

αντίστοιχη ηλεκτρική εγκατάσταση. Οι ΦΒ διατάξεις έχουν μια

αρνητική οπτική επίπτωση στο περιβάλ/ον. Οι διατάξεις οροφής είναι

ορατές από το γύρω χώρο και μπορούν να θεωρηθούν ελκυστικές ή μη,

ανάλογα με τ/ν αισθητική του παρατηρητή, ενώ κάποιες εταφίες έχουν

αναπτύξει ΦΒ πλαίσια στ/ μορφή ειδικών πλακιδίων στ/ν οροφή, που

θα μπορούσαν να ενταχθούν στη δομή της οροφής περισσότερο
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διακριτικά από τα συνήθη πλαίσια. Τα ΦΒ συστήματα δεν παράγουν

καθόλου CO2 κατά την λειτουργία τους, ενώ στην Ελλάδα για την

παραγωγή 1GWh εκλύονται 1350 τόνοι CO, ( ΚΑΠΕ, 1997).

Ενεργητικά ηλιακά συσπΊματα

Τα προβλήματα που αφορούν τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα αναφέρονται

κυρίως στην αισθητική και δημιουργούνται από οικιακά (ατομικά) θερμοσιφωνικά

συστήματα, ΎVωστά και ως «ηλιακοί θερμοσίφωνερ) που εγκαθίστανται στην οροφή

των κτηρίων.

Η χρήση κεντρικών ηλιακών συστημάτων για παραγωγή ζεστού νερού στα

κτήρια μειώνει στο ελάχιστο τα προβλήματα αισθητικής. Τα συστήματα αυτά

αποτελούνται από τα πεδίο των συλλεκτών που τοποθετείται στην οροφή ή το έδαφος

και τη δεξαμενή αποθήκευσης στο υπό'Υειο (λεβητοστάσιο). Επίσης, στην περίπτωση

κεκλιμένης στέγης ο συλλέκτης μπορεί να ενσωματωθεί σε αυτήν. Οι παραπάνω

παρατηρήσεις ισχύουν τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη χώρων (κλιματισμός).

Σε τουριστικές περιοχές, όπου η κατανάλωση ζεστού νερού γίνεται κατά τη

διάρκεια του καλοκαιριού μπορούν να αξιοποιηθούν τα ατομικά "ολοκληρωμένα"

ηλιακά συστήματα, στα οποία η δεξαμενή συμπίπτει με τον συλλέκτη. Το όλο σύστημα

έχει σχήμα περίπου ορθιΥγώνιου παραλληλεπίπεδου.

Η τεχνολΟΎία είναι ασφαλής και δεν δημιουργεί προβλήματα εκπομπών,

απορριμμάτων, θορύβου και ιονισμού.

Σε ότι αφορά τους μεγάλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής (soIar power station)

οι εφαρμογές είναι πολύ περιορισμένες. Οι εγκαταστάσεις απαιτούν μεγάλη έκταση γης

και απομακρυσμένες περιοχές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας αποτελεί η

οινοποιία της Αχαιας Claus που εδράζεται στην πόλη της Πάτρας. Το εν 'λiYtω

εργοστάσιο έχει ετήσια παραγωγή 70,000 φιάλες. Ένα ηλιακό σύστημα έχει

εγκατασταθεί από το 1993 στη στέγη του εργοστασίου εμφιάλωσης, με απώτερο σκοπό

την μείωση της κατανάλωσης καυσίμων ντίζελ του λέβητα ατμού και επαγωγικά, για

την θέρμανση του νερού που εισέρχεται σε αυτόν. Το νερό που εξάγεται από τον

λέβητα χρησιμοποιείται στην διαδικασία εμφιάλωσης ως μέσο καθαρισμού των

φιαλών. Η απαραίτητη θερμοκρασία του καυτού νερού που χρησιμοποιείται κυμαίνεται

μεταξύ 450 -600C. Τα κύρια μέρη του ηλιακού συστήματος είναι: ένα ηλιακό τμήμα 140
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ηλιακών συλλεκτών (140 χ 2.2 = 308μ2) με προσανατολισμό νότιο και μια κλίση 450

και δύο οριζόντιες δεξαμενές αποθήκευσης 3μ3 κάθε μια.

Με τη σημερινή χρήση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, στην Ελλάδα,

αποφεύγεται η εκπομπή περισσοτέρων από 1.5 εκ. τόνων CO2 ανά έτος.

Επίσης, αξιόλογη είναι η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει απ την χρήση τους με

προφανές όφελος για την εθνική οικονομία ( ΚΑΠΕ, 2000).

Παθητικά ηλιακά συστήματα

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των κτιρίων, υπολογίζοντας τη βέλτιστη χρήση

του ηλίου κα των άλλων κλιματικών παραμέτρων για την θέρμανση, το δροσισμό και

τον φωτισμό, αποτελούσε τμήμα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού από αιώνες.

Παράλληλα, τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται είναι εν γένει τοπικής προέλευσης και

φιλικά προς το περιβάλλον. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν και

προηγμένες τεχνολογίες σJ..λά αυτά δεν είναι συνήθης πρακτική. Τα οφέλη από τα

παθητικά συστήματα και γενικότερα από το βιοκλιματικό σχεδιασμό είναι οικονομικά,

σJ..λά κυρίως περιβαλλοντικά, τόσο με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα και άλλων αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, όσο και

με τη δημιουργία ενός πιο ανθρώπινα δομημένου περιβάλλοντος.

Παράλληλα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα παθητικά ηλιακά συστήματα είναι

κατά κανόνα μόνο αισθητικές και με την κατάλληλη ένταξη στον αρχιτεκτονικό

σχεδιασμό, ελαχιστοποιούνται ( ΚΑΠΕ, 1997).

Όπως φάνηκε από τα προαναφερθέντα, πέρα από nς ευεργετικές εmπτώσεις που

έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τόσο στο οικονομικό πεδίο όσο και στο

περιβαλλοντικό πεδίο, συνοδεύονται και από κάποιες άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις.

Στην ενότητα 3.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μηχανισμοί που ακολουθούνται

σήμερα, προκειμένου να μετριαστούν οι όποιες δυσμενείς επιπτώσεις προκαλούνται

από την χρήση και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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Στην ενότητα 3.1 έγινε μια αναφορά στα προβλήματα που πηγάζουν από την

αξιοποίηση και εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία είναι

σαφώς λιγότερο σοβαρά και επιβλαβή από αυτά που δημιουργούνται από τις μονάδες

παραγωγής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα. Ωστόσο με τις σύγχρονες πρακτικές και

με ορισμένα μεθοδολογικά εργαλεία, έχουν βρεθεί λύσεις που είτε μετριάζουν, είτε

απαλείφουν ολοκληρωτικά τα δυνητικά προβλήματα που μπορούν να προξενηθούν από

τις ΑΠΕ.

Παρακάτω ακολουθούν, υπό μορφή πίνακα, οι μέθοδοι επίλυσης των

περιβαλλοντικών προβλημάτων από τις ΑΠΕ.

Πίνακα, 3.2 Μέθοδοι επίλυσης πεΡιβαλλοντικών επιπτώσεων

Τεχνολογία Περιβαλλοντική Μέθοδοι επίλυσης

επίπτωση

ΗΛΙΑΚΉ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φωτοβολταικά
Κατάληψη γης από τις Τοποθέτηση σε απομακρυσμένες

κεντρικές περιοχές
συστήματα

μονάδες παραγωγής

Σχεδιασμός κατάλληλου

συστήματος προσαρμοσμένο στα

Ενεργητικά ηλιακά χαρακτηριστικά του κτηρίου.

(παραγωγή θερμού νερού Αισθητική Χρήση κεντρικών ηλιακών

-κλιματισμός) συστημάτων καθώς επίσης και

"ολοκληρωμένα" ηλιακά

συστήματα

Παθητικά ηλιακά
Αισθητική

Κατάλληλος αρχιτεκτονικός

συστήματα σχεδιασμός
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ΑΙΟΛΙΚΉ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αισθητική Κατάλληλη επιλογή κατά την

χωροθέτηση των σταθμών

παραγωγής (αιολικών πάρκων)

Ηχητική ρύπανση. Κατάλληλη επιλΟ'Υή κατά την

Ηλεκτρομαγνητικές χωροθέτηση των σταθμών

παρεμβολές παραγωγής. Κατάλληλες

τροποποιήσεις στο σχεδιασμό

των ανεμΟ'Υεννητριών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ

ΒΙΟΜΑΖΑ

Φυτική και δασική Τροποποιημένα συστήματα

βιομάζα καύσης και καταλυτών.

Αέριες εκπομπές
Εκμετάλλευση της υπάρχουσας

τεχνολσΥίας-τεχνογνωσίας στον

τομέα μείωσης των εκπομπών

(π.χ. φίλτρα)

AξΙOΠOίησTJ προϊόντων μονάδων

Απαιτούμενες εισροές σε
βιολογικής επεξεργασίας

λυμάτων. Επιλ<ΥΥή καλλιεργειών
λιπάσματα

με μειωμένες ανάγκες σε

λίπασμα

Αξιοποίηση των εδαφών που

υπόκεινται σε διαδικασία

Κατάληψη γης για
αγρανάπαυσTJς· AντιKατάστασTJ

παραδοσιακών καλλιεργειών με
ενεργειακές ανάγκες

αυξημένες ανάγκες σε εισροές

χημικών (λιπάσματα,

ζιζανιοκτόνα).

KατανάλωσTJ νερού Eπtλo'yή καλλιεργειών με μειωμένες

απαιτήσεις σε άρδευση ή ακόμη και

μη αρδευόμενες (π.χ μίσχανθο,

αγριαγΚΙVάρα)
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Ορθολογική διαχείριση.

Κατάλληλη επιλογή της

Διάφορες επιβαρύνσεις τοποθεσίας για τη μονάδα

από το θερισμό και τη παραγωγής, εύστοχη χάραξη

μεταφορά δικτύου υποδομών, όπως

αγροτικοί δρόμo~ αποθήκες,

κτλ.

Στερεά απόβλητα Αέριες εκπομπές Αξιοποίηση της υπάρχουσας

τεχνολογίας.

ΜΙΚΡΑ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Ένταξη του έργου στον

περιβάλλοντα χώρο,

αξιοποιώντας τοπικά υλικά με

Αισθηηκή

παραδοσιακό τρόπο και με

παράλληλη αξιοποίηση του

υφιστάμενου δικτύου.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Επανέγχυση των ρευστών μετά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ τη χρήση, στον υδροφόρο

ορίζοντα, με γεώτρηση

Καθιζήσεις επανεισαγωγής. Ο βαθμός

επικινδυνότητας της διαδικασίας

αυτής είναι ανάλογος με ης

συνήθεις γεωτρήσεις.

πηΥη. ΚΑΠΕ, 2000

Όπως φαίνεται και από τα προαναφερθέντα, το όλο θέμα που σχετίζεται με τις

αρνητικές περιβαΛλοντικές επιπτώσεις από τις ΑΠΕ, έχει να κάνει μάΛλον με τον

πρόχειρο σχεδιασμό εκ μέρους μη ειδημόνων, παρά με κάποιο είδος «παθογένειας» που

φέρεται να έχουν και το οποίο ευθύνεται για την μη τόσο μαζική αποδοχή από το ευρύ

κοινωνικό σύνολο.
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4. Η εθνική πολιτική για την προώθηση και την

διάδοσητωνΑΠΕ

Η καθυστέρηση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την ηλεκτροπαραγωγή στην

Ελλάδα, παρά την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου από το 1985 (Νόμος 1559/85), αΡείλ>:ται

σε μια σειρά από εμπόδια που επηρέασαν τις ιδιωτικές επενδύσεις, όπως η απουσία

ελκυστικής τιμολογιακής πολιτικής αλλά και οι περιορισμοί για την παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες.

Οι κύριοι πυλώνες στήριξης της σημερινής Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής είναι:

• Η εξασφάλιση της αναγκαίας ενέργειας από την πλευρά της

προσφοράς, και

• Η ελάττωση του κόστους της ενέργειας για την εθνική

οικονομία.

Οι στόχοι αυτοί συμπληρώνονται από ένα εύρος δευτερευόντων στόχων που

είναι η ανάπτυξη των ενδογενών πόρων, ο πλουραλισμός στις ενεργειακές πηγές, η

ελάττωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η προώθηση της ενεργειακής

αποδοτικότητας, η προστασία του περιβάλλοντος από δραστηριότητες σχετικές με τ/ν

ενέργεια και τέλος η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Τα Περιφερειακά και Τοπικά Ενεργειακά Κέντρα και Γραφεία που έχουν συσταθεί θα

αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο πολιτικής για την επιτυχημένη εφαρμογή τ/ς

εθνικής ενεργειακής πολιτικής, ειδικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Νομοθετικό πλαίσιο

Η πραγματοποίηση ενός βιώσιμου προγράμματος εκμετάλλευσης των ΑΠΕ

απαιτεί την εισαγωγή νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων που στοχεύουν στην

απομάκρυνση των υπαρχόντων εμποδίων. Οι ανάγκες για τ/ν υπέρβαση των εμποδίων

αυτών οδήγησαν στην αναθεώρηση του Νόμου 1559/85.

Η ελληνική πολιτεία δημιούργησε νέο πεδίο για την προώθηση των ΑΠΕ με την

εισαγωγή του νόμου 2244/94, «Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. από

Συμβατικά Καύσιμα και άλλες διατάξειρ> του οποίου η εφαρμογή υποστ/ρίχθηκε από

τ/ν απάραση του Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 8295/95, όπως αυτή
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τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τ/ν απόφαση του υπουργού ανάπτυξης

51298/96.

Στο νέο νόμο ορίζονται οι τιμές αγοράς από τ/ ΔΕΗ τ/ς ηλεκτρικής ενέργειας

που παράγεται από ΑΠΕ, ως ποσοστό των τιμολογίων τ/ς ΔΕΗ ανάλογα με τ/ν

περίπτωση. Με τον ίδιο νόμο επιτράπηκε και σε ιδιώτες η δυνατότ/τα αυτοπαραγωγής

και συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ρυθμίζοντας μια σειρά από

διαδικασίες, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία, ενώ αποσαφηνίζονται οι όροι που

αφορούν τ/ν γεωθερμία, ώστε να γίνει ευκολότερη η διάθεση των πεδίων τ/ς στους

χρήστες.

Το νέο νομικό πλαίσιο ανοίγει τ/ν αγορά τ/ς ενέργειας στον ιδιωτικό τομέα,

ενώ η ΔΕΗ παραμένει ο αποκλειστικός διανομέας και πωλητής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπροσθέτως, ο νόμος απλοποιεί τις διαδικασίες για τ/ν εγκατάσταση και λειτουργία

των μονάδων παραγωγής.

Τόσο ο νόμος 1559/85, όσο και ο νόμος 2244/94, εξετάζονται πιο διεξοδικά στ/ν

ενότ/τα 4.1, σJJ.il στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια σκιαγράφηση των πιο

σημαντικών σημείων που προβλέπεται από τους σχετικούς νόμους.

• Η ουσιαστική απελευθέρωση τ/ς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ, είτε από

αυτοπαραγωγούς (ιδιοκατανάλωση και πώληση μόνον τυχόν παραγόμενης

περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας στ/ ΔΕΗ), είτε από ανεξάρτ/τους παραγωγούς

(αποκλειστική διάθεση όλης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ),

με όριο ισχύος για τους τελευταίους τα 50 MW, με εξαίρεση τα μικρά

υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ) για τα οποία το ανώτερο όριο ισχύος είναι τα 5

MW.

• Η αύξηση των ορίων εκμετάλλευσης των ΜΥΗΕ από αυτοπαραγωγούς και

ανεξάρτητους παραγωγούς χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΗ και

συγκεκριμένα ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς για έργα ισχύος μέχρι 2 MW,

εφόσον αυτά δεν εντάσσονται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης τ/ς ΔΕΗ

• Η παροχή στ/ ΔΕΗ τ/ς δυνατότ/τας να δημιουργηθούν επιχειρήσεις σε

συνεργασία με άλ/.α νομικά και φυσικά πρόσωπα με σκοπό τ/ν περαιτέρω

ανάπτυξη και εκμετάλλευση των ΑΠΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
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• Σε ότι αφορά τη χρέωση, εmτρέπει το συμψηφισμό για αυτοπαραγωγούς μέρους

της κατανάλωσής τους με την παραγωΎ1l τους από ΑΠΕ.

• Επιτρέπει τη συμπαραγωγή σε βιομηχανίες και κτήρια στον εμπορικό και τον

τομέα των υπηρεσιών.

• Ο περιορισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης για την

εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων, κυρίως μέσω της KατάPΎTlσης της

άδειας ίδρυσης, αλλά και της θεώρησης των ηλιακών και αιολικών συστημάτων

ηλειcrρoπαραγωΎ1lς μόνον ως ηλειcrρoμηXανOλOγΙKών εγκαταστάσεων.

• Ο καθορισμός συστήματος τιμολότ/σης της παραγόμενης ηλειcrρικής ενέργειας

με διαφορετική μέθοδο από ότι στο νόμο 1559/85 και με απ'ευθείας καθορισμό

από τον ίδιο το νόμο 2244/94 και όχι από τις ειcrελεστικές του πράξεις, όπως

προηγουμένως.

• Η ΔΕΗ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα για την παροχή ενέργειας σε τρίτα

μέρη.

• Ενεργοποιείται η τοπική αυτοδιοίκηση προς την κατεύθυνση ενεργού

συμμετοχής της στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΑΠΕ κα, ορθολογικής χρήσης

ενέργειας (ΟΧΕ), μέσω των υπό σύσταση Περιφερειακών και Τοmκών

Ενεργειακών Κέντρων και Γραφείων. Το κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

(ΚΑΠΕ) θα έχει την ευθύνη του εθνικού συντονισμού λειτουΡ-Υίας των φορέων

αυτών (ΚΑΠΕ, 1997), (Γαβριηλίδης, 1995).

Η ελκυστικότητα του νέου νομοθετικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις μπορεί

να διαφανεί από την πληθώρα αιτήσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης για

χορήτ/ση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας. Ήδη, πολλές αιτήσεις έχουν oδηΎ1lσει

σε άδειες και αναμένεται στο μέλλον μεγάλη ανάπτυξη του τομέα. Παρόλα αυτά, ο

περιορισμός ως προς τη διαθέσιμη προς απορρόφηση ισχύ στα νησιωτικά συστήματα

της ΔΕΗ, για εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ μη εγγυημένης ισχύος (αιολικών, ηλιακών,

μικρών υδΡOηλειcrΡΙKών) αποτελεί εμπόδιο για την περαιτέρω αύξηση τέτοιων

μονάδων παραγωγής στα εν λόγω νησιωτικά συστήματα.

Στα πλαίσια της εθνικής πολιτικής για την προώθηση και την διείσδυση των

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ελληνική ενεργειακή αγορά μπορούμε να

διακρίνουμε τέσσερις μορφές εθνικής οικονομικής υποστήριξης για την ανάπmξη των
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παραπάνω πηγών ενέργειας, που έχουν να κάνουν με την οικονομική έκφανση της

δεσπόζουσας πολιτικής, και επομένως αποτελούν επί της ουσίας χρηματοοικονομικά

εργαλεία:

Ι. Η νέα τιμολογιακή πολιτική, όπως προσδιορίζεται από το

Νόμο 2244/94, όπως εφαρμόζεται σε συμφωνητικά μεταξύ

της ΔΕΗ και των αυτοπαραγωγών, που οι εγκαταστάσεις

τους είναι συνδεδεμένες με απομονωμένα νησιωτικά

συστήματα ή με το δίκτυο της ΔΕΗ.

2. Ο Νόμος 2234/94, που παρέχει οικονομικά κίνητρα. Τα

οικονομικά κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση 40% με

εξαίρεση τ/ν wρύτερη περιοχή τ/ς Θράκης, όπου η

επιδότηση ανέρχεται μέχρι και σε 55%, για επενδύσεις

προστασίας περιβάλλοντος (περιορισμού ρύπανσης του

εδάφους, υπεδάφους, αποκατάστασης του φυσικού

περιβάλλοντος και ανακύκλωσης ύδατος. Επίσης τα

παραπάνω κίνητρα περιλαμβάνουν και δραστηριότητες

ενεργειακού χαρακτήρα όπως αξιοποίηση ΑΠΕ,

υποκατάσταση υγρών καυσίμων και εξοικονόμηση ενέργειας.

3. Το υποπρόγραμμα 3 για τις ΑΠΕ, του Επιχεφησιακού

Προγράμματος Ενέργειας του 2
0υ

Κοινοτικού πλαισίου

Στήριξης, το οποίο αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη

ολοκληρωμένης και μακροχρόνιας πολιτικής στον τομέα των

ΑΠΕ. Αναφορικά με το εν λόγω υποπρόγραμμα διέπεται από

τρεις βασικούς άξονες-στόχους οι οποίοι έχουν να κάνουν α)

με την εξασφάλιση επαρκών και ελκυστικών οικονομικών

κινήτρων για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων

στον τομέα β) την προώθηση της αναγκαίας εφαρμοσμένης

τεχνολογικής υποδομής και την ανάπτυξη εγχώριας

τεχνολογίας σε βιομηχανική κλίμακα και γ) τον

προσδιορισμό του εκμεταλλεύσιμου δυναμικού των ΑΠΕ στ/

χώρα.

Εν τάχοις το υποπρόγραμμα 3 έχει διαρθρωθεί ώστε το

μέγιστο ποσό των πόρων να κατευθύνεται στα οικονομικά

κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων.
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4. Ο Νόμος 2346195 προβλέπει φορολογικές απα)λαγές μέχρι

75% για την αγορά και εγκατάσταση οικιακών συσκευών

και συστημάτων ΑΠΕ (ΚΑΠΕ, 1997).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι οι ιδιωτικές αλλά

και οι δημόσιες επενδύσεις ενθαρρύνονται επίσης από την πτώση των τραπεζιτικών

επιτοκίων. Ως αποτέλεσμα, εναλλακτικά χρηματοδοτικά σχήματα (όπως το Third Party

Financing-TPF-), μπορούν να συνεισφέρουν στην περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στις

υπάρχουσες ενεργειακές αγορές. Κάτω από τις νέες συνθήκες αναμένεται επίσης η

δημιουργία εταιριών του τύπου Energy Serνice Cornpanies-ESCOS-. Για τις επενδύσεις

στον «νεοσύστατΟ) τομέα της αιολικής ενέργειας θα γίνει ξεχωριστή αναφορά στο 70

κεφάλαιο της παρούσης εργασίας.

4.1 Το υφιστάμενοθεσμικόπλαίmογια την αιολική ενέργεια

στην Ελλάδα,Ν.1559!85,N.2244/QQ

Η κινητικότητα που παρουσιάσθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή

Ένωση και οι αλλαγές στη νομοθεσίατων κρατών μελών της Ένωσης ενεθάρρυνανκαι

τη χώρα μας να ετοιμάσει και να καθιερώσει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, που

αναφέρεται στη "Ρύθμιση Θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας, από Συμβατικά Καύσιμα και άλλες διατάξεις". Ο νέος αυτός 2244/94

αποτελεί μια ουσιαστική βελτίωση του παλαιού νόμου 1559/85 και έχει συνταχθεί στο

πνεύμα της διακήρυξης της Μαδρίτης, που και η χώρα μας υπέγραψε τον Απρίλιο του

1994.

Το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο έρχεται να άρει τις καθυστερήσεις που

εμφανίσθηκαν στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα και οι οποίες οφείλονταν αφενός

στα κενά του θεσμικού πλαισίου από το νόμο του 1985, αφετέρου στη χαμηλή

οικονομική απόδοση των γενομένων επενδύσεων λόγω των προσφερόμενων από τη

ΔΕΗ χαμηλών τιμών αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδα (Καλδέλης, 1999).
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Ο νόμος 1559 του 1985, ο οποίος καθόριζε τα περί παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας, μπορεί να θεωρηθεί κατ' αρχήν πρωτοποριακός για την εποχή του όσον

αφορά την πολιτική βούληση, εμφάνισε όμως αρκετές τεχνικές αδυναμίες. Έδωσε

παράλληλα την ευκαιρία στο γραφειοκρατικό μηχανισμό της ΔΕΗ να καθυστερήσει τις

εφαρμογές των ΑΠΕ στην χώρα μας με την παροχή δικαιοδοσίας καθορισμού χαμηλών

τιμών πώλησης της περίσσειας ενέργειας προς αυτ/ν. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να

είχε προβλεφθεί, καθώς και η ίδια η ΔΕΗ αποτελούσε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνεπώς η διοίκηση της επιχείρησης δεν είχε κανένα λόγο να ενθαρρύνει τους νέους

«ανταγωνιστέρ) της ΔΕΗ να αμφισβητ/σουν το μονοπώλιό τους.

Σύμφωνα, με τον παλαιότερο ενεργειακό νόμο 1559/85 η ΔΕΗ έπαυε να έχει

την αποκλειστικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και συνεπώς οι

ανεμογεννήτριες μπορούσαν να εγκατασταθούν πρακτικά από οποιονδήποτε

καταναλωτ/ και οπουδήποτε για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του. Επίσης το

περίσσευμα της παραγόμενης ενέργειας μπορούσε να πωληθεί στη ΔΕΗ Αν και η

λογική του νόμου είναι φανερή, δημιούργησαν παράλληλα διάφορα προβλήματα όπως

το τεχνικό πρόβλημα της σύνδεσης μεμονωμένων ανεμογεννητριών ή αιολικών πάρκων

με το εθνικό δίκτυο, καθώς και ο καθορισμός της τιμής αγοράς του παραγόμενου

ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ.

Βέβαια η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ενός αιολικού σταθμού

περιελάμβανε πλήθος προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση των αδειών

ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών, τα οποία συχνά αποθάρρυναν

τους μελλοντικούς επενδυτές. Επιπλέον για την περίπτωση παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από αιολικούς σταθμούς συνδεδεμένους με το δίκτυο της ΔΕΗ, αυτό

επιτρέπετο μόνο εφόσον η ισχύς του σταθμού δεν ήταν μεγαλύτερη από το τριπλάσιο

της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των μηχανημάτων και των καταναλώσεων του

αυτοπαραγωγού.

Στην περίπτωση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικές μονάδες των

στΑ και των εmχειρήσεών τους αναφέρετο ότι οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να

παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό την πώληση του συνόλου της παραγόμενης

ενέργειας αποκλειστικά στη ΔΕΗ. Κατ'εξαίρεση μόνο οι σΤΑ που ιδρΟΟυν σταθμούς

ηλεκτροπαραγωγής μπορούν να διαθέτουν ηλεκτρική ενέργεια σε καταναλωτές

οικισμών, εάν οι οικισμοί δεν συνδέονται με το δίκτυο της ΔΕΗ. Εν γένει απαγορεύεται
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στους αυτοπαραγωγούς να διαθέτουν σε τρίτους την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται

στους αιολικούς σ'ίαθμούς.

Τέλος οι γενικοί όροι των συμβάσεων μεταξύ των αυτοπαραγωγών και της ΔΕΗ

και τα πλαίσια των τιμολογίων ενέργειας καθορίζονταν με απόφαση του Υπουργού

ενέργειας και φυσικών πόρων μετά από προηγούμενη γνωμάτευση της ΔΕΗ και με

βάση τις ειδικές συνθήκες της παροχής ενέργειας στην περιοχή εγκατάστασης

(Καλδέλης, 1999).

Νόσο, 2244199

Με το νέο νόμο 2244/99. επιχεφείται να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον

αξιοποίησης των ΑΠΕ από τη ΔΕΗ, την τοπική αυτοδιοίκηση, άλλους φορείς καθώς

και ιδιώτες, οι οποίοι θα ήθελαν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτήν. σ νόμος

αυτός διαφοροποιήθηκε σε σχέση με τους Ν.1559/85 και Ν.2165/93 αφενός στη θέση

της ΔΕΗ στον ενεργειακό τομέα της χώρας και αφετέρου στη δυνατότητα των ιδιωτών

για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και συμπαραγωγή.

Σύμφωνα με τους συντάκτες του 2244/94 αποκαθίσταται με το νέο νόμο ο

σημαντικός ρόλος της ΔΕΗ, η οποία διατηρεί έτσι το αποκλειστικό της δικαίωμα

κατασκευής και λειτουργίας ό'λmν των μεγάλων έργων παραγωγής, μεταφοράς και

διανομής. Απαγορεύεται δε ρητά η πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα της ΔΕΗ.

Απελευθερώνεται η ανεξάρτητη παραγωγή περιορισμένης ισχύος μέχρι 50 MW

ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά και κατ'εξαίρεση από ΑΠΕ εκτός ΔΕΗ, τόσο από

σΤΑ και τις επιχεφήσεις τους (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1559/85) όσο και

από ιδιώτες επενδυτές.

Παράλληλα, γίνεται σχετική επέκταση και για τους στΑ, τις επιχεφήσεις τους

και τους αγροτικούς συνεταφισμούς για συμψηφισμό μιας ή περισσότερων

καταναλώσεών τους. Επιπλέον σύμφωνα με τον 2244 περιορίζεται η γραφειοκρατία

στην έκδοση των σχετικών αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς οι

άδειες μειώνονται σε δύο από τρεις, καταργούμενης της άδειας ίδρυσης του σταθμού.

Επιπροσθέτως δίνεται η δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας περιφερειακών

γραφείων και κέντρων, ενώ το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) θα

αναλάβει το συντονισμό τους για την προώθηση των ΑΠΕ και την εξοικονόμηση

ενέργειας.
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Τέλος για πρώτη φορά καθορίζονται οι κανόνες τιμολόγησης της παραγόμενης

ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα από το νόμο και όχι με υπουργικές αποφάσεις (δηλαδή

ΔΕΗ, αυτοπαραγωγούς και ανεξάρτητους παραγωγούς από ΑΠΕ). Επιχειρείται δε τα

τιμολόγια ηλεκτρικής παραγωγής από ΑΠΕ να καθορίζονται σε εύλογα επίπεδα,

λαμβάνοντας υπόψιν το κόστος αποφυγής παραγωγής αντίστοιχης ενέργειας από

συμβατικά καύσιμα, την εξοικονόμηση κεφαλαίων ίδρυσης νέων σταθμών συμβατικής

παραγωγής, το περιβαλλοντικό κόστος και το εξωτερικό κοινωνικό κόστος παραγωγής

ενέργειας από συμβατικά καύσιμα (Καλδέλης, 1999).

Μέσα στα πλαίσια του νόμου 2244/94, γίνεται λόγος και για τους ανεξάρτητους

παραγωγούς-αυτοπαραγωγούς και για το καθεστώς το οποίο διέπει της παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας για ίδιον όφελος. Τα σχετικά με την ιδιοπαραγωγή φαίνονται

στην παράγραφο που ακολουθεΙ

Ανεξάρτ/τοι παοογωγοί-αυτοπαραγωγοί

Σύμφωνα με το νόμο 2244 αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται

εκείνος που παράγει ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των δικών του αναγκών και

διακρίνεται σε συνδεδεμένο και αυτόνομο ανάλογα εάν ο σταθμός του είναι

συνδεδεμένος ή όχι με το δίκτυο της ΔΕΗ. Αντίστοιχα ανεξάρτητος παραγωγός

ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται εκείνος που παράγει ηλεκτρική ενέργεια και τη

διαθέτει αποκλειστικά στη ΔΕΗ. Η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται

από αυτόνομους σταθμούς, από συνδεδεμένους σταθμούς που ανήκουν σε

αυτοπαραγωγούς και από συμπαραγωγή. Η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από

αυτόνομους σταθμούς επιτρέπεται με την εκμετάλλευση αιολικής, ηλιακής ενέργειας ή

βιομάζας, με την εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας εφόσον το δικαίωμα

εκμετάλλευσης του σχετικού γεωθερμικού δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον

ενδιαφερόμενο, με την εκμετάλλευση ενέργειας από τη θάλασσα και με την

εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος μέχρι

2 MW. Για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των παραπάνω ορίων και μέχρι 5 MW

επιτρέπεται η αξιοποίηση τους από ιδιώτες, εφόσον αυτοί δεν είναι ενταγμένοι στο

δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΗ.

Η διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας απαγορεύεται τόσο στους αυτοπαραγωγούς

όσο και στους ανεξάρτητους παραγωγούς, στους οποίους δεν επιτρέπεται να διαθέτουν

σε τρίτους την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στους σταθμούς τους. Το πλεόνασμα
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ηλεκτρικής ενέργειας του αυτοπαραγωγού και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από

ανεξάρτητους παραγωγούς διατίθεται αποκλεισnκά στη ΔΕΗ, σύμφωνα με τους όρους

της σχετικής σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του. Η ΔΕΗ έχει την υποχρέωση να

αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται για τη ΔΕΗ στην

περίπτωση μόνο που υπάρχει πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγό,

εφόσον με αιτιολογημένη απόφαση διαπιστώνεται ότι οι τοπικές συνθήκες δεν

επιτρέπουν τη διάθεσή της στην κατανάλωση. Η σύμβαση μεταξύ του ανεξάρτητου

παραγωγού και της ΔΕΗ είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης της με

νέα σύμβαση.

Σημαντικό πρόβλημα εμφανίσθηκε σε σχέση με το θέμα υπογραφής των

τελικών κειμένων των συμβάσεων εκ μέρους της ΔΕΗ και των ανεξάρτητων

παραγωγών για την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Η συμφωνία αυτή χαρακτηρίζεται με

την αγγλική φράση "Power Purchase Agreement" ή "ΡΡΑ". Βασικός λόγος

διαφωνίαςμεταξύ των ωιωτώνανεξαρτήτωνπαραγωγώνκαι της ΔΕΗ είναι η επίτευξη

συμφωνίαςγια το ελάχιστο ποσοστό διείσδυσηςτης παραγόμενηςηλεκτρικήςενέργειας

στο δίκτυο. Το μέγεθος αυτό κρίνεται απαραίτητο εκ μέρους των επενδυτών

προκειμένουνα διαμορφώσουνης οικονομικέςτους παραδοχές,για τον προσδιορισμό

του 'ΧΡόνου απόσβεσης της επένδυσης, ώστε να απευθυνθούν για δανεισμό σnς

τράπεζες. Το θέμα αυτό καθώς και θέματα που αναφέρονται στη διαφορά απόψεων

μεταξύ ΔΕΗ και επενδυτών, για το ποιος ευθύνεται για ης απώλειες της γραμμής

σύνδεσης πάρκου και δικτύου της ΔΕΗ, καθώς και για την δαπάνη του συγκροτήματος

πυκνωτώνγια την υποστήριξη της τάσεως στον υποσταθμότης ΔΕΗ, συζητήθηκανγια

μεγάλο χρονικό διάστημα και μόλις τα τέλη του 1996 επετεύχθη μια κατ'αρχήν

συμφωνία (Καλδέλης, 1999).
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνυπολογίζοντας την όξυνση των περιβαλλοντικών

προβλημάτων αλλά και τη σταδιακή μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου και άνθρακα,

έχει εντάξει από τα τέλη της δεκαετίας του ογδόντα σταθερά και αταλάντευτα, την

ανάπτυξη και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις βασικές της

προτεραιότητες.

Στη Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε (Νοέμβριος 1996) για τις Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας, περιγράφεται η τρέχουσα κατάσταση, τα πλεονεκτήματα της αυξημένης

χρήσης ΑΠΕ, όσον αφορά τους στόχους της Κοινότ/τας, ενώ παρουmάζονται τα

βασικά στοιχεία μιας στρατηγικής που πρέπει να εφαρμοσθεί τόσο σε επίπεδο

Κοινότητας όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Στη συνέχεια η Emτpoπή εξέδωσε τη

Λευκή Βίβλο για την «Ενεργειακή Πολιτική}} τ/ς Ε.Ε., η οποία συνοδεύεται και από

ένα πενταετές σχέδιο δράσης για τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής, που θα

ανταποκρίνεται στους στόχους της ανταγωνιστικότ/τας, της ασφάλειας του εφοδιασμού

και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Για το σκοπό αυτό η Ε.Ε έχει ενισχύσει και ενισχύει τόσο τα αρχικά εmδεικτικά

προγράμματα όσο και τους τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης των μη πυρηνικών Μορφών

Ενέργειας, με μια σειρά από χρηματοδοτικά προγράμματα όπως τα JouJe, Brite, Save,

Thermie κλπ. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Γενική

Διεύθυνση Ενέργειας (Γ.Δ.17) έχει με το πρόγραμμα AItener καθορίσει τους

ακόλουθους στόχους για το έτος 2005:

1. Κάλυψη κατά 8% των συνολικών ενεργειακών αναγκών από

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2. Τριπλασιασμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε σχέση

με το 1990.

3. Υποκατάσταση των υγρών καυσίμων για τις μεταφορές σε ποσοστό 5%

από βιοκαύσιμα μέχρι το έτος 2005.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την διακήρυξη της

Μαδρίτης (Μάρτιος του 1994) τέθηκε σαν στόχος, η κάλυψη κατά 15% των συνολικών

ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ για το έτος 2010. Η πολιτική αυτή απόφαση είναι

απόλυτα συνεl1ής με τη δέσμευση που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε στο Ρίο της
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Βραζιλίας το 1991 μαζί με όλες τις υπόλοιπες βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες για τ/

σταθεροποίηση των εκπομπών του CO2, που θεωρούνται κατά κύριο λόγο υπεύθυνες

για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στα επίπεδα του 1990.

Προγράμματα όπως το «Joulc», το «Theπnie», το 40 Πρόγραμμα Πλαίσιο ή το

«Valoren» παλαιότερα υπογραμμίζουν τη σταθερή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής στην ανάπτυξη των ΑΠΕ μέσα στα κράτη μέλη. Παράλληλα ενθαρρύνονται

οι Ι(\)βερνήσεις των κρατών μελών να προβούν σε εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων

νομοθετικών πλαισίων που διέπουν την αξιοποίηση των ΑΠΕ σε εθνικό επίπεδο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τροποποίηση του Γερμανικού νόμου για την

παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, όπου η τιμή πώλησης της παραγόμενης KWh εκ μέρους

των αυτοπαραγωγών καθορίζεται με βάση το 80% της μέσης τιμής ηλεκτρικής

ενέργειας του τελικού καταναλωτή των δύο τελευταίων ετών, για εγκαταστάσεις μέχρι

500 KW. Επίσης το Βέλγιο και η Ολλανδία προσαρμόζουν τις νομοθεσίες τους

σύμφωνα με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στη Γερμανία

Επίσης, στην Πορτογαλία για τα πρώτα οκτώ χρόνια το κράτος εΥγυάται ένα

εισόδημα από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναμο με το 90% της τιμής (σε

σταθερές τιμές) που πληρώνει ο τελικός καταναλωτής και που ισχύει τη στιγμή που

υπογράφεταιη σύμβαση του αυτoπαραγύJΎoύ(Καλδέλης, 1999).

4.2.1 Πολιτικέςκαι πρακτικέςστην οργάνωσητων αγορώνστηνΕΕ

Η πολιπκή βούληση τ/ς ΕΕ για ανάπτυξη των ΑΠΕ εκφράζεται στ/ν οδηγία για

τ/ν «Προώθηση τ/ς Ηλεκτροπαραγωγήςαπό ΑΠΕ στην ΕσωτερικήΑγορά Ηλεκτρικής

Ενέργειας>}, όπου η προώθηση των ΑΠΕ αναγνωρίζεται ως μέτρο άμεσης

προτεραιότηταςδεδομένουότι οι ΑΠΕ χαρακτηρίζονταιαπό τα εξής σημεία:

• Συνεισφέρουν σημαντικά στην προστασία το περιβάλλοντος και την αειφόρο

ανάπτυξη ενώ παράλληλα συντομεύουν τον απαιτούμενο χρόνο για την

ικανοποίηση των στόχων του ΚΥΟΤΟ.

• Αυξάνουν την ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση της

χρησιμοποιούμενης πρωτογενούς ενέργειας, δεδομένου ότι οι ΑΠΕ είναι

ενδογενείς πηγές ενέργειας. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι το 48% της

πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ προέρχεται από εισαγωγές.

71



ΜnΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ θΕΣΜ/ΚΟ ΠΛΑΙΣ/Ο

]

]

Ι

• Αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού τομέα ΑΠΕ, γεγονός που

αναμένεται να οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη μείωση του κόστους παραγωγής

και στην εξαγωγή βιομηχανικών προ"ίόντων και τεχνολογίας.

• Έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική και οικονομική συνοχή και

παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα ιδιαίτερα για τις απομονωμένες

περιοχές (π.χ. μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα). Επίσης συντελούν

στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Στην οδηγία αναγνωρίζεται επίσης η ανάγκη υποστήριξης των ΑΠΕ με δημόσιους

πόρους. Στο προσεχές διάστημα όλα τα κράτη μέλη θα κληθούν να θέσουν ενδεικτικούς

στόχους για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό τους ισοζύγιο ενώ η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή θα αξιολογεί την πρόοδο των κρατών -μελών και τη συμβατότητα των

στόχων τους με αυτούς της Λευκής ΒΙβλου (Καμπούρης, 2002).

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο

που εξειδικεύει την πολιτική προώθησης των ΑΠΕ, αν και πηγάζει από το ίδιο σημείο,

ωστόσο διαφοροποιείται και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε

κράτους- μέλους. Εν γένει όμως, οι ισχύουσες ρυθμίσεις προώθησης σκοπεύουν στην

αντιμετώπιση του κύριου εμποδίου στην εκμετάλλευση των ΑΠΕ, το οποίο είναι το

υψηλό κόστος επένδυσης. Για την άρση αυτής της δυσπραγίας, οι μηχανισμοί που

έχουν υιοθετηθεί εντοπίζονται στα κάτωθι σημεία:

• Μηχανισμοί υποστήριξης του κόστους παραγωγής, οι οποίοι επιτρέπουν στους

παραγωγούς από ΑΠΕ να εισέλθουν στην αγορά και να επιτύχουν κέρδη σε

λογικά πλαΙσια.

• Δημιουργία σταθερού επιχειρησιακού περιβάλλοντος για την εγγύηση της

απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων σε ΑΠΕ.

Η σταθερότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος επιτυγχάνεται μέσω

μακροχρόνιων εγγυημένων συμβολαίων ενώ για την υποστήριξη του κόστους

παραγωγής τα μέτρα που έχουν ληφθεί ΈΥκεινται στα εξής σημεία:

Ι. Εγγυημένη και σταθερή τιμή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ

(Guaranteed fixed feed·in prices). Το σημείο αυτό αποτελεί

σημαντικότατο πυλώνα για την διάδοση και επέκταση των ΑΠΕ, αφού
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όπως θα διαπιστωθεί και στην ενότητα 4.3, μέσα από την περίπτωση

της Γερμανίας, αποτελεί προωθητήριο άξονα.

2. Επιδότηση στην τιμή της ενέργειας με σταθερό ποσό (Premium) πέραν

του οριακού κόστους του συστήματος.

3. Επιδότηση του κόστους επένδυσης. Στο κεφάλαιο 7 παρατίθεται

παράδειγμα επιδότησης του κόστους επένδυσης κατά την περίπτωση

εγκατάστασης αιολικού πάρκου στην Κρήτη από την ROΚAS Αιολική

ΑΕ.

4. Φορολογική ελάφρυνση.

5. Ευνοϊκά χρηματοδοτικά σχήματα. Για αυτά τα σχήματα γίνεται ειδική

αναφορά στην ενότητα 7.3

6. Υποχρέωση των ηλεκτρικών εταιριών να αγοράζουν την παραγωγή

των ΑΠΕ (Ανεμολόγια, 2002).

Το πιο ουσιαστικό μέτρο πολιτικής για την επίτευξη του στόχου της Λευκής Βίβλου

είναι τα υποστηρικτικά σχήματα που θα εφαρμοστούν για τις ΑΠΕ. Παρ'ότι οι

μηχανισμοί υποστήριξης διαφέρουν από χώρα σε χώρα, μπορούν να

κατηγοριοποιηθούν στα σχήματα που ακολουθούν.

1. Σχήματα επυημένης τιμής αγοράς (Fixed feed-in ΙaήlJ sehemes)

Τα σ-χήματα αυτά εγγυώνται τις τιμές ενέργειας από αιολικά πάρκα (Α/Π) με την

μορφή της σταΟερής τιμής αγοράς (fixed feed-in prices), συνήθως συνδυαζόμενη με την

υποχρέωση του Διαχειριστή του Συστήματος να αγοράζει το σύνολο της παραγόμενης

ενέργειας. Η σταθερή τιμή της ενέργειας μπορεί να επανακαθορίζεται ανά περιόδους

ώστε να αντανακλάται η πτωτική τάση του κόστους της επένδυσης λόγω της

τεχνολογικής προόδου. Τα τιμολόγια μπορούν επίσης να χρηματοδοτούνται κατά ένα

μέρος από το κράτος. Τέτοια σχήματα εφαρμόζονται στις περισσότερες χώρες της ΕΕ

(Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία) και

έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικά όπου εφαρμόστηκαν, δεδομένου ότι

παρέχουν μεγάλη ασφάλεια στους επενδυτές ενώ απαιτούν μικρές ρυθμιστικές

παρεμβάσεις. Πρέπει να τονισθεί ότι το 90% της εγκατεστημένης ισχύος Α/Π στην

Ευρώπη βρίσκονται στις χώρες όπου εφαρμόζονται σχήματα εγγυημένης τιμής.

Μειονεκτήματα των σrnμάτων εγγυημένης τιμής θεωρούνται:
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ο Η μικρή συμβατότητα με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, λ&Υω της

εδραίωσης του υπάρχοντος ανά τόπους, κατεστημένου.

ο Το γεγονός ότι δεν προωθούν τον ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών καθώς

επίσης και ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή τα κίνητρα για καινοτομία και

τεχνολογική πρόοδο.

ο Το γεγονός ότι απέτυχαν να οδηγήσουν σε μειώσεις των τιμολογίων, καθώς

δεν αντανακλάται άμεσα η τεχνολογική πρόοδος στην πτώση των τιμών.

ο Το γεγονός ότι απαιτούν ισχυρή ρύθμιση, προκειμένου να αποφευχθούν

υπερκέρδη εκ μέρους των παραγωγών (Καμπούρης, 2002).

2. Σχήματα σταθερής επιδότησης (Fixed ΡΓemium)

Σύμφωνα με τα σχήματα αυτά δίνεται μια σταθερή τιμή επιδότησης υπό τη μορφή

πριμ για κάθε ΚWh που παράγεται από αιολικά πάρκα, πέραν της τιμής που

διαμορφώνεται από την αγορά και η οποία καθορίζεται από τον ανταγωνισμό στην

συμβατική ηλεκτροπαραγωγή. Ο μηχανισμός αυτός αυξάνει τα επιχειρηματικά ρίσκα

των παραγωγών ιδιαίτερα όταν δεν εξασφαλίζεται προτεραιότητα κατά την κατανομή

φορτίου. Το σχήμα είναι ιδιαίτερα συμβατό με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς

ενώ παράλληλα αποτελεί ένα αρκετά σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον. Το υψηλό

επίπεδο του ανταγωνισμού που εισάγει (όχι μόνο μεταξύ των παραγωγών από ΑΠΕ,

αλλά και απέναντι στους παραγωγούς από συμβατικά καύσιμα) δίνει κίνητρα για

τεχνολογικές καινοτομίες προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Η

αποδοτικότητα ενός τέτοωυ υποστηρικτικού σχήματος εξαρτάται σημαντικά από το

ύψος της επιδότησης και τη δυνατότητα πρόβλεψης μελλοντικών τροποποιήσεων. Από

δωικητικής πλευράς, η κύρια δυσκολία πιθανότατα θα σχετιζόταν με τον καθορισμό

του ύψους της επιδότησης, καθώς και τις αναπροσαρμογές της. Το παραπάνω

υποστηρικτικό σχήμα βρίσκει εφαρμογή εναλλακτικά στην περιοχή της Ισπανίας

(Καμπούρης, 2002).
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3. Σχήματα αναλογικής συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο

(Quota schemes).

Τα σχήματα «αναλογικής συμμετοχήρ, βασίζονται στον καθορισμό μιας

επιθυμητής αναλογίας (Quota) ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο από την εκάστοτε

κυβέρνηση και στην διεξαγωγή ανοιχτών διαγωνισμών για την κάλυψη αυτού του

ποσοστού από τους υποψήφιους επενδυτές μέσω διαδικασιών προσφορών και

ανταγωνισμού μεταξύ τους. Παράδειγμα τέτοιου μηχανισμού είναι τα σχήματα

προσφορών που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην

ΙρλανδΙα.

Τα σχήματα «αναλογικής συμμετοχής» είναι ιδιαίτερα συμβατά με τους κανόνες

της εσωτερικής αγοράς καθώς δημιουργούν μια αγορά ηλειcτρισμoύ ειδικά για τις ΑΠΕ

και παράλληλα προωθούν τον ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών ΑΠΕ. Όσον αφορά

την ασφάλεια του επενδυτικού περιβάλλοντος, είναι πολύ λιγότερο ασφαλή από τα

σχήματα σταθερών τιμολογίων με άμεσο αποτέλεσμα τη χαμηλή αποτελεσματικότητα

στην προώθηση της αιολικής ενέργειας. Επίσης απαιτούν περισσότερες ρυθμιστικές και

διοικητικές διευθετήσεις ενώ το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό

ισοζύγιο που επιλέγεται κάθε φορά είναι ένα κρίσιμο θέμα που απαιτεί ενεργειακό

προγραμματισμό (Καμπούρης, 2002).

4. Πράσινα πιστοποιητικά (Green cerιifίcates).

Τα πράσινα πιστοποιητικά αποτελούν μια εναλλαιcτική προσέγγιση η οποία

εφαρμόζεται από τις αρχές του 2003 στην Ολλανδία, τη Δανία και τη Σουηδία.

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό για κάθε παραγωγό ΑΠΕ εκδίδονται πράσινα

πιστοποιητικά, σε αντιστοιχία με την ενέργεια που παράγεται. Πλεονέκτημα των

πράσινων mστοποιητικών έναντι των σχημάτων αναλογικής συμμετοχής είναι η

εγκαθίδρυση σταθερής ανταγωνιστικής πίεσης προς τους παραγωγούς ΑΠΕ από τους

«συμβατικούς παραγωγούς", η οποία θεωρείται ότι θα οδηγήσει και σε αύξηση της

απόδοσης των τεχνολογιών ΑΠΕ και αντίστοιχης μείωσης του κόστους παραγωγής από

ΑΠΕ. Λόγω του γεγονότος ότι ο μηχανισμός των πράσινων πιστοποιητικών είναι

ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, ακολουθεί ξεχωριστή αναφορά στην ενότητα 4.2.2.
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Μερικά κράτη-μέλη υποστηρίζουν την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ μέσω ενός

φορολογικού συστήματος. Αυτό μπορεί να πάρει τις ακόλουθες μορφές:

};> Εξαιρέσεις στην πληρωμή ενεργειακών φόρων, όπου αυτοί υπάρχουν

)- Χαμηλότερα επίπεδα φόρων προστιθέμενης αξίας

)- Φοροαπαλλαγές στις επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ μικρής κλίμακας.

Τέτοια δρώμενα λαμβάνουν χώρα στη Δανία και τη Σουηδία.

)- Εισαγωγή φόρων στις εκπομπές 502 και ΝΟχ. Όπως και στην παραπάνω μορφή,

αυτοί οι φόροι έχουν εισαχθεί στη Δανία και τη Σουηδία (Καμπούρης,2002).

4.2.2 Η ΕUρωπα"ίKή πολιτική για τις ΑΠΕ. Η θέσπιση και εφαρμογή

το" εμπορίο"εκπομπώνκαι των πράσινωνπιστοποιητικών

Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλουτου Κιότο, το 1997, και την ανάληψη

συγκεκριμένων δεσμεύσεων εκπομπής αέριων ρύπων, επισημοποιήθηκε, τρόπον τινά, η

δυνατότητα εμπορίας αδειών ή περιθωρίων εκπομπής από μεμονωμένες πηγές (όπως

π.χ. από μεμονωμένες βιομηχανίες) ή από ομάδες πηγών (κλάδοι βιομηχανίας).Η

εμπορία αυτή μπορεί να γίνεται σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο, έχοντας πάντα υπόψη

τις υποχρεώσεις της κάθε χώρας που απορρέουν από τις δεσμεύσεις που ορίζονται στο

Πρωτόκολλο.

Εφαλτήρω της ιδέας αποτελεί τα γεγονός ότι κάθε φορέας (βιομηχανία, εταιρία

ή οργανισμός) κατά τη λειτουργία ή τη δραστηριότητα του δημιουργεί άμεσες ή

έμμεσες, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ειδικότερα COz.

Παρακάτω ακολουθεί μια στοιχειώδης διάκριση μεταξύ των έμμεσων και άμεσων

πηγών εκπομπής.

• Οι άμεσες εκπομπές προέρχονται από σταθερές πηγές (όπως Π.χ. παραγωγικές

εγκαταστάσεις), από κινητές πηγές (οχήματα), και από δραστηριότητες χρήσης

γης.

• Οι έμμεσες εκπομπές σχετίζονται με την αγορά (και χρήση) ηλεκτρισμού,

θερμότητα και ατμού από άλλο φορέα ή φορείς, με δραστηριότητες τρίτων,

υπεργολάβων και με μεταφορά και διαχείριση αποβλήτων από άλλο φορέα.

Στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, χαρακτηριστικό παράδειγμα εκπομπής
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ρύπων αποτελεί η διαδικασία με την οποία τα απορρίμματα υποβάλλονται σε

αποτέφρωση. Κατά την διαδικασία αυτή παράγονται ρύποι όπως CO, CO2, CH4,

τα οποία εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Με την εμπορία των εκπομπών (emissions trading) επιτρέπεται σε μεμονωμένες

βιομηχανίες ή σε ομάδες βιομηχανιών, να εκπέμπουν, έμμεσα και άμεσα, περισσότερο

από το επιτρεπτό όριό τους (allowance) ή την ποσόστωση τους (quota), με την

προϋπόθεση ότι μπορούν ότι μπορούν να βρουν μια άλλη βιομηχανία που εκπέμπει

λιγότερο από ότι της επιτρέπεται και είναι πρόθυμη να μεταβιβάσει το "πλεονάζον"

μερίδιο εκπομπών της. Το συνολικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο, όπως

εάν και οι δύο βιομηχανίες χρησιμοποιούσαν ακριβώς το αρχικά επιτρεπτό όριό τους,

αλ/ά με τη σημαντική διαφορά ότι και οι δύο επωφελούνται από την ευελιξία που

προσφέρει η εμπορία, χωρίς (επιπλέον) μειονέκτημα προς το περιβάλλον. Ένθεν

κακείθεν των βιομηχανιών το κόστος είναι μικρότερο από ότι θα ήταν αν είχαν να

συμμορφωθούν με τα όρια τους χωρίς την δυνατότητα εμπορίας, αφού :(α) η

«πωλήτρια» βιομηχανία εισπράττει αμοιβή για το μέρος της ποσόστωσης που

μεταβιβάζει, ενώ (β) η «αγοράζουσω) βιομηχανία αναλώνει μικρότερο κόστος από

αυτό που θα ήταν υποχρεωμένη να αναλώσει για την επίτευξη της αρχικά

προκαθορισμένης ποσόστωσης για τις εκπομπές της. Η διαφάνεια στις διαδικασίες θα

επιτρέψει και σε άλλες βιομηχανίες, ή εταιρίες γενικότερα, να κρίνουν τις

επιχειρηματικές ευκαιρίες αυτού του είδους των εμπορικών πράξεων και το πιθανό

όφελος τους με την εμπλοκή τους στη νέα αυτή αγορά. Επιπλέον, καθώς η εμπορία των

εκπομπών τους θα δημιουΡΎΤ1θεί ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών, για να βρουν

οικονομικούς τρόπους μείωσης των εκπομπών τους, αναμένεται να δοθεί μια πρόσθετη

ώθηση στις περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες. Το κύριο οικονομικό επιχείρημα πίσω

από την εμπορία των εκπομπών είναι να χρησιμοποιηθούν οι κανόνες της αγοράς για να

διασφαλιστεί ότι η απαιτούμενη μείωση των εκπομπών, σύμφωνα με τους

προκαθορισμένους περιβαλλοντικούς στόχους, θα επιτευχθεί με το μικρότερο δυνατό

κόστος.

Βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο, όλες οι συμμετέχουσες χώρες συμφώνησαν,

καταρχήν, σε μια κοινή πολιτική για τη μείωση των αερίων των αερίων του

θερμοκηπίου. Όσον αφορά στην Ευρώπη, όλες οι χώρες της Δυτικής και Ανατολικής

Ευρώπης έχουν αναλάβει συγκεκριμένους στόχους μείωσης. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν

εκατοστιαίο ποσοστό (%) των εκπομπών του 1990, που αποτέλεσαν τα σημείο

αναφοράς (αν και υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις). Αυτό σημαίνει ότι οι μέσες ετήσιες
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εκπομπές μέχρι το 2012 πρέπει να είναι [1Ο0%-(στόχος μείωσης )%]χ (εκπομπές 1990).

Η υποχρέωση αυτή προτείνεται να ισχύσει για όλες τις αναπτυγμένες χώρες, ενώ οι

αναπτυσσόμενες χώρες ενώ οι αναπτι.>σσόμενες χώρες δεν εμπίπτουν σε αντίστοιχη

δέσμευση.

Οι αναπτυγμένες χώρες μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους είτε με εθνικές

δράσεις (domestic actions), είτε μέσω των λεγόμενων Μηχανισμών του Κιότο ή

Ευέλικτων Μηχανισμών μεταξύ Χωρών (ή κυβερνήσεων), (Kyoto Mechanisms or

Flexible Mechanisms).Ot μηχανισμοί αυτοί είναι η Εμπορία των Εκπομπών δηλαδή των

εκπεμπόμενων ποσοτήτων (Emission Trading), οι Διακραπκές Συμφωνίες ή Κοινές

Εφαρμογές Οοίnι Impleme-ntation) και οι Μηχανισμοί καθαρής Ανάπτυξης (Clean

Development Mechanism). Επισημαίνεται ότι η εμπορία των εκπομπών μπορεί να

εφαρμοστεί και στο εσωτερικό μιας χώρας, ως μια από nς εθνικές δράσεις που θα

αναλάβει Ιεφαρμόσει μια κυβέρνηση στον εθνικό της χώρο.

Η διαδικασία εμπορίας των εκπομπών μπορεί να περιγραφτεί ως εξής: για μια

βιομηχανία ή ένα σύνολο βιομηχανιών τίθεται ένα ανώτατο όριο εκπομπών, μια

ποσόστωση εκπομπών, που σημαίνει ότι η κάθε βιομηχανία θα έχει ένα Μερίδιο

Εκπομπής (Emission Allowance). Το μερίδιο αυτό μπορεί να καλυφθεί από ένα

αντίστοιχο αριθμό Αδειών Εκπομπής (Emission Permits). Από τη στιγμή που η

βιομηχανία αποκτήσει αυτές τις άδειες μπορεί να διαπιστώσει ότι δεν πς χρειάζεται

όλες ή κάποια στιγμή να πάρει μέτρα που να κάνουν ορισμένες από τις άδειες αυτές

περιττές. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να πουλήσει τις υπερβάλλουσες γι'αυτήν άδειες

σε άλλες βιομηχανίες, που εμπίπτουν στην υποχρέωση του ανώτατου ορίου, και οι

οποίες πιθανώς να θέλουν να εκπέμπουν περισσότερο από το αρχικό τους Μερίδιο

Εκπομπής, Με άλλα λόγια, οι Άδειες Εκπομπής θα είναι εμπορεύσιμες και έτσι

προκύπτει ο ήδη χρησιμοποιούμενος όρος Εμπορεύσιμες Άδειες Εκπομπής (TradabIe

Emission Permits - TEPs).

Η διαδικασία της εμπορίας των εκπομπών ήδη εφαρμόζεται στις Η,Π.Α., ενώ η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει nς διαδικασίες για να δημιουργηθεί το

απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, με την έκδοση Πράσινης Βίβλου το Μάρτιο του 2000 και

την Πρόταση Οδηγίας τον Οκτώβριο του 2001. Επίσης, έχουν χρηματοδοτηθεί σχετικά

κοινοτικά έργα ενώ ήδη γίνονται πιλοτικές εφαρμογές σε χώρες της Ε,Ε,

Οσον αφορά στον ενεργειακό τομέα, που είναι από τους πλέον ρυπογόνους

σχετικά με το CO2, προβλέπεται μια ευρεία εφαρμογή της διαδικασίας εμπορίας των

αδειών (ορίων) εκπομπής, ενώ εκτιμάται ότι θα προκύψει μια σημαντική αναβάθμιση
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των τεχνολογιών ορθολογικής χρήσης της ενέργειας (με στόχο την εξοικονόμηση

ενέργειας χωρίς την υποβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού, καθώς και του βιοτικού

επιπέδου), όπως και των μη ρυπογόνων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας. Στις

τεχνολογίες αυτές περtλαμβάνOνται (με χρονολογική σειρά εφαρμογής, όσον αφορά

στο άμεσο μέλλον):

Ι. Οι ανανεώσιμες πηγές

2. Τα στοιχεία καυσίμου (με φυσικό αέριο και υδρογόνο αργότερα)

3. Το υδρογόνο

4. Η πυρηνική σύντηξη.

Για όλες τις τεχνολογίες αυτές, με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η δυνατότητα

εμπορίας των εκπομπών, δημιουργείται μια νέα κατάσταση που μπορεί να αποδώσει

πρόσθετα οικονομικά οφέλη. Έτσι, ένας παραγωγός «καθαρής» ή «πράσινης» ενέργειας

θα μπορεί, όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα που ακολουθεί, να οχρελείται

οικονομικά:

• Από αυτήν καθαυτή την ενέργεια, που πωλείται και καταναλώνεται

έναντι τιμήματος που διαμορφώνεται με τους κανόνες της

ενεργειακής αγοράς, και

• Από το περιβαλλοντικό όφελος, με τη μη εκπομπή ρύπων, που

εκφράζεται με πιστοποιητικά (πράσινα πιστοποιητικά) τα οποία

εκδίδονται από διεθνώς πιστοποιημένους οργανισμούς και

πωλούνται σε φορείς που επιθυμούν να μειώσουν τις άμεσες ή,

κυρίως τις έμμεσες εκπομπές τους.

Ο παραπάνω μηχανισμός αποτυπώνεται στο σχήμα 4.2.2
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Σχήμα 4.2.2 Μηχανισμός απολαβής ωφελειών από τα πράσινα πιστοποιητικά

κανΟ\,ΙΚ1Ί" Αγορά

Ενεργεu.ωi '\.γορά.]

πηγή: ΑνεμολόΥlα, 2002

]

Τα πράσινα πιστοποιητικά, που ονομάζονται επίσης πράσινα εισιτήρια (green

tickets), εμπορεύσιμα πράσινα πιστοποιητικά (tradable green certificates -TGCs),

πιστώσεις ανανεώσιμης ενέργειας (renewable energy credits RECs), εμπορεύσιμα

ανανεώσιμα πιστοποιητικά (tradable renewable certificates-TRCs) ή εμπορεύσιμες

πιστώσεις ανανεώσιμης ενέργειας ( tradable renewable energy credits -TRECs), δεν

είναι παρά ένα έ'Υγραφο ή μια ηλεκτρονική καταχώριση σε μια επίσημη βάση

δεδομένων που δηλώνει ότι μια μονάδα ηλεκτρισμού (για παράδειγμα 1 MWh) έχει

παραχθεί από μια εΥκατάσταση ανανεώσιμων πηγών (όπως είναι μια ανεμoγΕWΉτρια,

ένα ηλιακό πλαίσιο, ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο, κλπ). Έτσι, αυτό το πιστοποιητικό

είναι μοναδικό, είναι η μόνη επίσημη απόδειξη και εγγύηση ότι έχει παραχθεί μια

καθαρή (ανανεώσιμη) ηλεκτρική μονάδα.

Τα πιστοποιητικά αυτά, στα πλαίσια της εμπορίας των ορίων εκπομπής, θα

μπορούν να διακινηθούν εμπορικά σε διεθνές επίπεδο, με την αξία τους να

προσδιορίζεται από τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς.

Στη νέα αυτή αγορά, ένα Πράσινο Πιστοποιητικό (TGC-tradable green

ceI1ificate) θα χρησιμοποιείται αντιπροσωπεύοντας την προστιθέμενη αξία (added

value) ή το περιβα).λοντικό όφελος (greenness) μιας προκαθορισμένης μονάδας

ηλεκτρισμού που παράγεται από ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ). Έτσι, μια

εγκατάσταση ΑΠΕ (ένα αιολικό πάρκο για παράδειγμα , θα μπορεί να έχει, όπως

προαναφέρθηκε, δύο πηγές κέρδους, πουλώντας εκτός από την παραγόμενη ενέργεια

και τη μη εκπομπή ρύπων στον ίδιο αγοραστή ή σε ά).λον, που ενδεχομένως

ενδιαφέρεται μόνο για τις εκπομπές.
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Ενδιαφέρον έχει η παρουσίαση των οικονομικών μεΥεθών από την μέχρι

εφαρμογή της εμπορίας των ορίων εκπομπής και των πράσινων πιστοποιητικών, που

ακολουθεί παρακάτω.

• Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τιμές για τις εκπομπές S02 από το Μάιο του1994

μέχρι το Νοέμβριο του 2001 κυμάνθηκαν από $65/τόwο μέχρι $220/τόwο

περίπου, ενώ για το 200 Ι η διακύμανση ήταν μεταξύ $15ΟΙτόwο και

$22ΟΙτόwο.

Για τα ΝΟχ η μέση τιμή για το 2001 ήταν $675/τόwο, ενώ από τις μέχρι τώρα

πράξεις η μέση τιμή του 2002 έχει διαμορφωθεί στα $900/τόwο. Τέλος, για τη

διαδικασία των Penηanent Emission Reduction Credits στα ΝΟχ και VOC, οι

αγορές κυμαίνονται ανάλ(y'fα με την πολιτική της κάθε πολιτείας και τις τοπικές

και εποχιακές συνθήκες, από $500/ετήσιο τόwο μέχρι $12.000/ετήσιο τόwο

• Στην Ολλανδία, μια νέα εταιρία που ιδρύθηκε πρόσφατα και στοχεύει στην

αγοραπωλησία πράσινων πιστοποιητικών σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοίνωσε

ότι θα αγoράζε~ προς 0,03 λεπτά (cenI,) κάθε mστοποιητικό παραγόμενης

kwh πράσινης ενέργειας. Χονδρικά αυτό συνεπάγεται ότι για ετήσια

παραγωγή περίπου 70.000.000 kwh από ένα αιολικό πάρκο εγκατεστημένης

ισχύος 20 MW, προκύπτει, στα πλαίσια ισχύος ενός συστήματος πράσινων

πιστοποιητικών, ένα ετήσιο οικονομικό όφελος της τάξης των 2.100.000

λεπτών (cenI,) ή 6.162,876 euro.

Επισημαίνεται ότι αυτά τα οικονομικά οφέλη είναι ανεκμετάλλευτα όταν δεν

ισχύει ένα σύστημα πράσινων πιστοποιητικών, ενώ είναι πιθανό να μπορούν να

αυξηθούν όταν αναπτυχθεί η σχετική αγορά και οι διαπραγματεύσεις γίνονται με άλλες

διαδικασίες. Αυτή η αγορά λειτουργεί δηλαδή σαν ένα άτυπο χρηματιστήριο πράσινων

πιστοποιητικό σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο.

Θα πρέπει να αναφερθεί, σαν συμπλήρωμα στα παραπάνω, το γεγονός ότι τελεί υπό

διαμόρφωση μια ευρωπαϊκή προσπάθεια για την δημιουργία της κατάλληλης υποδομής

που θα εκδίδει και θα διαχειρίζεται τα πράσινα πιστοποιητικά σε διαφανείς και

εμπορικά επωφελείς συνθήκες. Η προσπάθεια αυτή, με την ονομασία «Σύστημα

Πιστοποίησης Ανανεώσιμης Ενέργειας» (RECS - Renewable Energy Certificate

System), είναι μια ανοικτή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία εταιριών ενέργειας εμπορικών
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ενώσεων, κυβερνητικών οργανισμών, και περιβαλλoντtKών οργανώσεων, που

αποβλέπουν στη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος και στη δοκιμή του στην πράξη.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί η πολιτική που ακολουθείται σε δύο

χώρες της Ευρώπης η οποία σχετίζεται με την φιλoπεριβαλoντtκή ευαισθησία την οποία

αυτές παρουσιάζουν και πως αυτή εκδηλώνεται άμεσα.

Έτσι στη Μ. Βρετανία ψηφίσθηκε νέος νόμος που υποχρεώνει τους προμηθευτές

ηλεκτρισμού να έχουν συγκεκριμένα ποσοστά παραγωΎής από τις ΑΠΕ (Renewable

Obligation. RO) εγκρίθηκε από την Βουλή των Λόρδων και είναι σε ισχύ από την

1.4.2002. Το ποσοστό για κάθε προμηθευτή θα είναι Ι 0% την περίοδο 2010-2011.

Ο κάθε προμηθευτής έχει τρεις τρόπους να καλύψει την υποχρέωση του:

1. αγοράζει την παραγωγή από σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ.

2. αγοράζει πράσινα πιστοποιητικά από άλλους προμηθευτές,

3. ή πληρώνει το πρόστιμο της OF GEM (είναι η βρετανική ρυθμιστική

αρχή ενέργειας) το οποίο είναι 30 ίJMWh.

Στην Αυστρία με ένα νέο νόμο που ψηφίσθηκε καθίσταται υποχρεωτική η

αναγραφή σε λογαριασμούς ηλεκτρισμού η πηΎή προέλευσης της ενέργειας στην

περιοχή της Άνω Αυστρίας κατατάσσοντας αυτές στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Eco-energy (όλες οι ΑΠΕ εκτός των υδροηλεκτρικών),

• Η υδροηλεκτρική παραγωγή,

• ΠαραγωΎή από φυσικό αέριο,

• Παραγωγή από ανθρακικούς σταθμούς

• ΠαραγωΎή από πυρηνικούς σταθμούς.

Ο καταναλωτής θα μπορεί εύκολα κοιτάζοντας το λογαριασμό του να διαβάσει

μέσα σε αυτόν τα ανώτερα στοιχεία. Εάν ο προμηθευτής αδυνατεί να καταγράψει το

μείγμα καυσίμων που χρησιμοποιεί τότε θα αναγράφεται το ηλεκτρικό μίγμα της UCTE

(Union for the Co-ordination ofTransmission of Electricity ) (Αγερίδης, 2002).
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4.2.3 Συμπεράσματααπό την εμπειρία λειτουργίας του ευρωπαϊκοό

νομοθετικοόπλαισίου.

Τα οφέλη από την αύξηση του μεριδίου αγοράς των ΑΠΕ στην Ε.Ε. είναι

αναγνωρισμένο από όλες τις χώρες-μέλη. Εξαιτίας της μη ανταγωνιστικότηταςτων

ΑΠΕ με πς συμβαπκές πηγές ενέργειας, οι χώρες-μέλη εφαρμόζουν διάφορους

μηχανισμούς για την υποστήριξη των ΑΠΕ, οι οποίοι έχουν αποδειχτεί αρκετά

αποτελεσματικοίκαθώς η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ στην Ευρώπη έχει αυξηθεί

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα εμπόδια στην

εκμετάλλευση των ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή, που κυρίως αφορά την έλλειψη

υποδομών (ηλεκτρικό δίιmιo), ανάγκες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και διοικητικά

προβλήματα,

Συνοψίζοντας, για να είναι δυνατό να εmτευχθούν οι στόχοι της Λευκής Βίβλου

ο οποίοι προβλέπουν σημαντικά μεγάλη διείσδυση αιολικής ενέργειας στο ισοζύγιο των

χωρών της ΕΕ, απαιτείται η αντιμετώπιση μια σειράς ζητημάτων τα οποία μπορούν να

συνοψισθούν στα ακόλουθα:

• Κίνητρα και ρυθμίσεις: Το κρισιμότερο ζήτημα είναι η θέσmση

εναλλακτικών πολιτικών επιλογών, συμβατών με το νέο

απελευθερωμένο οικονομικό περιβάλλον που θα εξασφαλίζουν ένα

σταθερό και ευνοϊκό περιβάλλον το οποίο παράλληλα θα προωθεί τον

ανταγωνισμό στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.

• Απλούστευση Αδειοδοτικών διαδικασιών: Σε πολλές χώρες της ΕΕ, οι

διαδικασίες αδειοδότησης είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και χρονοβόρες

με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην υλοποίηση ή και ακύρωση έργων

(π.χΠορτογαλία, Ελλάδα), επομένως απαιτείται η απλούστευση τους.

• Λεπτομερής καταγραφή του δυναμικού: Είναι απαραίτητη η

λεπτομερής καταγραφή της χωρικής και χρονικής κατανομής της

διαθέσιμης αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη καθώς και η θεώρηση όχι

μόνο του αιολικού δυναμικού αλ/ά και των περιορισμών που τίθενται

από τεχνικο-οικονομικούς αIJ..il και άλλους λόγους (όπως για

παράδειγμα κοινωνικοί). Δηλαδή το ζητούμενο είναι η αποτύπωση των

παραπάνω στοιχείων, σε μια βάση δεδομένων, εν είδει

«κτηματολογίου».
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• Ανάπτυξη υποδομών: Σε πολλές περιοχές με αξιόλογο αιολικό

δυναμικό (π.χ. Ελλάδα, Βόρεια θάλασσα) οι υποδομές σε δίκτυα είναι

υποτυπώδεις έως ανύπαρκτες. Για την υποδοχή της ισχύος των

αιολικών πάρκων απαιτούνται σημαντικές ενισχύσεις των ηλεκτρικών

δικτύων.

• Πρόσβαση στα δίκτυα: Είναι ανάγκη καθορισμού διακριτών όρων σε

επίπεδο ΕΕ για την πρόσβαση των ΑΠΕ στα δίκτυα και εναρμόνιση

των ισχυουσών διατάξεων. Η συνεργασία των διαχειριστών των

δικτύων (ΔΕΣΜΗΕ, για την περίπτωση της Ελλάδας) οφείλει να γίνει

πιο στενή και συστηματική, ούτως ώστε να επέλθει η αριστοποίηση.

(Ανεμολόγια, 2002).
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί το ενδιαφέρον για τ/ν αξιοποίηση τ/ς αιολικής

ενέργειας, ΊQ>ρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ξεκίνησε στα μέσα τ/ς

δεκαετίας του 1970, μετά από τις διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις που προκάλεσαν οι

διαρκείς ανατιμήσεις του πετρελαίου στ/ διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία (τέλη 2002), η συνολικά εγκατεστ/μένη

αιολική ισχύς στον πλανήτ/ μας υπερβαίνει τα 24.000 MW (EWEA, 2002).Το

μεγαλύτερο μέρος των αιολικών μηχανών είναι εγκατεστημένο στην Καλιφόρνια των

ΗΠΑ, στην Γερμανία και στη Δανία, ενώ αξιόλογος αριθμός μηχανών έχουν

εγκατασταθεί σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ισπανία, η Μ.

Βρετανία, η Ολλανδία κ.λπ. Επίσης επιταχυνόμενο ενδιαφέρον στον τομέα της αιολικής

ενέργειας εκδηλώνουν και χώρες της Ασίας, όπως η Ινδία, η Κίνα και η Ιαπωνία.

Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά τα τεκταινόμενα γύρω από το πεδίο της αιολικής

ενέργειας σε διάφορα κράτ/.

ΗΠΑ

Τα τέλη του 2001 βρήκαν 1695 MW άρτι εγκατεΟτ/μένα στ/V χώρα αυτή. Στ/ν

πολιτεία του Τέξας εγκαταστάθηκαν 915 MW και με το αιολικό πάρκο στη θέση του

King Mountain κατέλαβαν επάξια και μια θέση στο βιβλίο Γκίνες. Το πάρκο

απαρτίζεται από 214 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 1,3 MW (Κανελλόπουλος,

2002).

Καναδάς

Το υπουργείο οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τ/ παραγωγή από

αιολικά προσφέροντας C$0,012/KWh τον πρώτο 'ΧΡόνο λειτουργίας που θα μειωθεί σε

C$O,O 18/KWh τον πέμπτο 'ΧΡόνο. Η επιδότ/ση θα ισχύει για τα 1Ο πρώτα 'ΧΡόνια

λειτουργίας του αιολικού πάρκου (Κανελλόπουλος, 2002).

Λατινική Α μερική

Τα μεγάλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της Αργεντινής εξανέμισαν κάdε

προοπτική για την αιολική ενέργεια στη χώρα. Η Βραζιλία αντιθέτως χορήγησε άδειες

για 3680 MW με εγγυημένη απορρόφηση ισχύος.
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Στο Μεξικό οι επαρχίες προσανατολίζονται προς τις ΑΠΕ για να επιλύσουν το

ενεργειακό έλλειμμα που έχουν. Χώρες όπως ο Παναμάς, η Χιλή, η Κολομβία, η

Τζαμάικα και η Δομινικανή Δημοκρατία συνεχίζουν με επιδεικτικά έργα και μελέτες

σκοπιμότητας παρόλη την οικονομική στενότητα που έχουν (Κανελλόπουλος, 2002).

Βραζιλία

Η Βραζιλία ήδη χρησιμοποιεί ήπιες μορφές ενέργειας μιας και το 90% της

εΥκατεστημένης ισχύος προέρχεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Η μείωση των

βροχοπτώσεων όμως που επέφερε ελάττωση κατά 20% απ'ότι εκείνοι θεωρούν

ασφαλές, τους οδηγεί σε νέα αναζήτηση εναλλακτικών πηγών όπως ο άνεμος, Η

απόφαση της κυβέρνησης με τον χαρακτηριστικό τίτλο Proeolίca. ζητά την

εγκατάσταση 1,050 MW έως τον Δεκέμβριο του 2003, Η παραγωγή από τα αιολικά

πάρκα θα έχει εγγυημένη απορρόφηση από το υφιστάμενο σύστημα για περίοδο 15

ετών (Κανελλόπουλος, 2002).

Η γιγαντιαία αυτή χώρα προχωρά αργά στην ανάπτυξη των αιολικών με μόλις

55 MW το 2001 φτάνοντας τα 399 MW, Το δέκατο πενταετές επιχεφηματικού σχέδιο

της κυβέρνησης αναφέρει ότι 1192 MW θα προστεθούν μέχρι το 2005

(Κανελλόπουλος, 2002).

Ιαπωνία

Η χώρα διπλασίασε την ισχύ από 150 MW σε 300 MW. Η κυβέρνηση

εφαρμόζει βραχυπρόθεσμη πολιτική στη ανάπτυξη των ΑΠΕ και το υπάρχον πολιτικό

κλίμα καθυστερεί την ανάπτυξη (Κανελλόπουλος, 2002).

Ινδία

Η μεΥάλη αιολική δύναμη της Ασίας έχει σε λειτουργία 1,507 MW, ενώ ο

στόχος για παραγωγή από ΑΠΕ. συνολικά για το 2007 ανέρχεται σε 4,055 MW. Η

κυβέρνηση προσανατολίζεται στην έκδοση οδηγίας προς όλες τις εταφίες

ηλεκτροπαραγωγής για υποχρεωτική παραγωγή 10% από ΑΠΕ. Στον πίνακα 4.3.1 που

ακολουθεί φαίνονται οι τάσεις της Ινδίας σχετικά με την αξιοποίηση των ΑΠΕ

(Κανελλόπουλος, 2002).
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Πίνακα, 4.3.1 ΑΕ.Ι0ποίηση των ΑΠΕ στην Ινδία

πηγη.ΑνεμολόΥια, 2002

ΕίδοςΑΠΕ Εκμεταλλεύσιμο Εγκατεστημένα

Δυναμικό στις 1/1/2001

Βιομάζα 19.500 MW 273MW

Μικρά υδροηλεκτρικά 15.000 MW 1.341 MW

Αιολικά 45.000MW 1.264 MW

Απορρίμματα 1.900 MW 19,2 MW

Ηλιακοί συλλέκτες 130.000.000 m' 550.000 m'
.

]

Τουρκία

Στη γειτονική χώρα λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει δεν

έγινε κανένα νέο έργο το 2001. Το 2002 ήταν το ίδιο απογοητευτικό και οι αναλυτές

δεν προβλέπουν ανάκαμψη της αγοράς τα επόμενα χρόνια (Κανελλόπουλος, 2002).

J

J

Πριν ακολουΟήσουν τα δεδομένα που ισχύουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, θεωρείται σκόπιμη μια εποπτική παρουσίαση της κατάστασης που επικρατεί

ανά την υφήλιο. Στο διάγραμμα που ακολουθεί, διάγραμμα 4.3.2, παρουσιάζεται η

αθροιστική εγκατεστημένη ισχύς τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. όσο και σε

παγκόσμιο, σύμφωνα με στοιχεία τ/ς Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας,

(European Wind Energy Association, 2002).
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί όπ το 90% των εγκαθιστούμενων

ανεμογεννητριώνπαγκοσμίως, παράγεται στην Ευρώπη με ετήσιο τζίρο που κυμαίνεται

περίπου στο Ι δις ευρώ. Εν γένει στη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας η

εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων, στην Ευρώπη, αυξάνεται με μέσο ρυθμό 40%

ανά έτος. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχισθεί δεδομένων των στόχων της Λευκής

Βίβλου. Στη συνέχεια ακολουθούν κάποια στοιχεία που χαρακτηρίζουντις ευρωπαϊκές

χώρες, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθεται και το σχεδιάγραμμαπου αφορά την

εγκατεστημένηισχί> ανά χώρα-μέλοςτης ΕυρωπαϊκήςΈνωσης.
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Αυστ ία

Οι αωγές στην ενεργειακή νομοθεσία και η απελευθέρωση της αγοράς

δημιουργούν ένα τέλμα ανάπτυξης των αιολικών στη χώρα. Μόλις 17.6 MW νέων

έργων έγιναν το 2001 ανεβάζοντας το σύνολο στα 95 MW. Το αξιοσημείωτο στην

περίπτωση της Αυστρίας είναι ότι οι εγκαταστάσεις στη χώρα αυτή θα αποτελέσουν

σημαντικό έρεισμα για απόκτηση εμπειριών σχετικά με την απόδοση των

ανεμογεννητριών σε υψόμετρα μεγαλύτερα των 1000 μέτρων (Κανελλόπουλος, 2002).

"ορτογαλία

Η χρονοβόρος διαδικασία αδειοδοτήσεων και η έλλειψη δικτύων καθυστέρησε

την ανάπτυξη των αιολικών στη χώρα. Οι ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις οδήγησαν

στην ανάπτυξη νέων αιτήσεων που άγγιζαν τα 7000 MW. Η εν 'λJyyω καινοτόμος

τιμολογιακή πολιτική προβλέπει πριμοδότηση των περιοχών με χαμηλό αιολικό

δυναμικό (Κανελλόπουλος, 2002).

Η βιομηχανία αιολικής ενέργειας της Δανίας απασχολούσε 16.000 άτομα το

2000, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων σε Δανούς προμηθευτές μερών

εξοπλισμού των ανεμογεννητριών. Ο αριθμός αυτός ξεπερνάει το σύνολο των

απασχολούμενων στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, μεταφορά και διανομή)

της Δανίας.

Μια άλλη πρωτιά που διακρίνει την Δανία, είναι η τοποθέτηση 80

ανεμογεwητριών στη θέση Homs Rev στη Β. Θάλασσα. Η αναμενόμενη ετήσια

παραγωγή κυμαίνεται στις 600 GWh, εξασφαλίζοντας τις ανάγκες 150.000

νοικοκυριών. Το βάθος της θάλασσας κυμαίνεται από 6-13 μέτρα ενώ χρειάζονται 16

τόνοι τσιμεντένιων θεμελιώσεων για κάθε μηχανή. Η κυβέρνηση της Δανίας στοχεύει

να έχει 4.000 MW υπεράκτιων αιολικών πάρκων πριν το 2030. Έχοντας αυτά ως

δεδομένα, επόμενο είναι η δανέζικη βιομηχανία αιολικής να κατέχει τα σκήπτρα της

αιολικής ενέργειας, αφού κατέχει περίπου το 60% της παγκόσμιας αγοράς

(Κανελλόπουλος, 2002).
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Γιφμανία

Η Γερμανία κατάφερε στα τέλη του 2001 να είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως

στην εγκατάσταση αιολικών συστημάτων. Τα αποτελέσματα της γερμανικής πολιτικής

ήταν καρποφόρα και αυτό δικαιολογείται από την ύπαρξη δύο πυλώνων που

διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο. Πρώτα, από την σταθερή τιμολόγηση της KWh και

κατά δεύτερον, στην ενθάρρυνση των αγροτών που δίνουν τις εκτάσεις τους για

ενοικίαση. Οι δύο αυτές προαναφερθείσεςσυνιστώσεςαποτελούναπτό παράδειγματου

τρόπου εξάπλωσηςτων ΑΠΕ. Για του λόγου το αληθές, το σύνολο της εγκατεστημένης

ισχύος στις αρχές του 2002 ήταν 8,754 MW (Κανελλόπουλος, 2002).

ΝορΡηγία

Η Νορβηγία είναι η χώρα που είναι γνωστή για την κάλυψη του συνόλου,

σχεδόν, των αναγκών της από τα υδροηλεκτρικά έργα. Η μεταβολή του κλίματος και η

ανομβρία που κάθε 7 χρόνια αδειάζει τους ταμιευτήρες την οδήγησαν να

προγραμματίσει επενδύσεις αιολικών εφαρμογών. Η ακτογραμμή της Νορβηγίας

χαρακτηρίζεται από αιολικό δυναμικό υψηλής δυναμικότητας και αυτό οδήγησε στον

προγραμματισμό για επενδύσεις 700 ανεμογεννητριών.

Για τις χώρες του ευρωπαϊκού βορά η λύση της θάλασσας ήταν δεδομένη εδώ

και 15 χρόνια. Το ενδιαφέρον για την υπεράκτια χρήση της αιολικής ενέργειας είναι

τόσο μεγάλο που το πανεπιστήμιο της Ολλανδίας DELFT με κοινοτική χρηματοδότηση

έφτιαξε μια νέα πύλη στο διαδίκτυο στα πλαίσια της μελέτης «Concerted Action οη

Offshore Wind Energy ίη Eorope» (Κανελλόπουλος, 2002).

Μ. Βρετανία

Στα επόμενα 7 χρόνια, περίπου 3,000 γιγάντιοι πυλώνες παραγωγής αιολικής

ενέργειας θα εγκατασταθούν σε τρία σημεία, κατά μήκος των ανατολικών και δυτικών

ακτών της Βρετανίας, σε απόσταση 5 έως 75 μιλίων από την ξηρά. Οι ισχυροί άνεμοι

και τα τεράστια κύματα θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη για την δημιουργία του

μεγαλύτερου αιολικού πάρκου στον κόσμο. Η Βρετανίδα υπουργός Ενέργειας και

Βιομηχανίας, Πατρίσια Χιούιτ, δήλωσε ότι πρόκειται για το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα

των τελευταίων δεκαετιών, καθώς 8 εκ. νοικοκυριά, όσο δηλαδή ολόκληρο το Λονδίνο,

θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη φτηνή και φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια των

ανέμων.
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Παράλληλα, υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 20,000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα

επιτευχθεί και ο στόχος για τη μείωση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενη

από συμβατικά καύσιμα, κατά 10% έως το 2010. Όπως είπε η υπουργός οι

εναλλακτικές μορφές ενέργειας θα προκαλέσουν τεράστια επιχειρηματικά

δραστηριότητα, παρόμοια με αυτή του πετρελαίου το 1970 και του φυσικού αερίου το

1980.

Η βάση των πυλώνων θα βρίσκεται σε βάθος 10-30μ. κάτω από την επιφάνεια

της θάλασσας. Οι στύλοι θα έχουν ύψος 80 μέτρα και τα πτερύγια πλάτος 50 μέτρα,

διαστάσεις αρκετά μεγαλύτερες από αυτές των ανεμογεwητριών που χρησιμοποιούνται

σε παρόμοια πάρκα στην ξηρά, ενώ θα μπορούν να παράγουν ενέργεια ακόμη και από

το φύσημα της θαλασσινής αύρας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι

σχεδιαστές του έργου αυτού έχουν να αντιμετωπίσουν και την παρουσία της ομίχλης

που σκεπάζει την Βρετανία σχεδόν όλο το χρόνο. Έτσι, αναγκάστηκαν να προβλέψουν

την ενσωμάτωση στους πυλώνες μπλε φώτων, ώστε να είναι ορατοί για λόγους

ασφαλείας.

Στο πλευρό της κυβέρνησης συντάσσονται και οι οικολογικές οργανώσεις που

στηρίζουν την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Όσο για την προστασία του

θαλάσσιου πλούτου και της αλιείας, έχει αποφασιστεί η ύπαρξη μιας «buffer zone))

5 μιλίων γύρω από τις ακτές ( Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 2003).

Η μέχρι τώρα εμπειρία από παρόμοια υπεράκτια πάρκα στη Δανία, αποδεικνύει

ότι οι βάσεις των αιολικών μηχανών μετατρέπονται σε καταφύγιο ψαριών για την

διαδικασία της αναπαραγω-γής των.

Συνοψίζοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι η ευαισθησία της ανθρωπότητας σε

θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμησης συμβατικών καυσίμων, έχει ενθαρρύνει τις

περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά και του υπόλοιπου πλανήτη στο να

καταστρώσουν φιλόδοξα αιολικά προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται και από

διεθνείς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή ένωση. Το αποτέλεσμα

αναμένεται να είναι ότι μέχρι το 2030 οι ευρωπαϊκές χώρες να καλύπτουν το 10% των

αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια από την αξιοποίηση του ανέμου. Ήδη, όπως

παρουσιάστηκε και παραπάνω, πολλές ευρωπαϊκές χώρες τείνουν στην ολοένα και

περισσότερο υιοθέτηση των ΑΠΕ και ιδιαίτερα της αιολικής, και θα πρέπει να

αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για πολλές άλλες, οι οποίες βρίσκονται ακόμα

σε εμβρυακό στάδιο.

91



ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ θΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

]

Στο σημείο αυτό παρατίθεται ένα σχεδιάγραμμα με την εγκατεστημένη ισχύ των

αιολικών πάρκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στις αρχές του

2002, (διάγραμμα 4.3.3).

Διάγραμμα 4.3.3 ΕΥκατεστημένη ισΙ1)ς Α/ΙΙ στην ΕΕ
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5.1 Ο Άνεμος, μια Ανανεώmμη Πηγή Ενέργειαc, Ο άνεμοc

ωc φumκόφαινόμενο

Η κινητική ενέργεια του ανέμου αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πηγή ενέργειας, η

οποία ονομάζεται «αιολική ενέργεια». Η αιολική ενέργεια ανήκει στις ήπιες ή

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεδομένου ότι αφ'ενός δεν ρυπαίνει το περιβάλλον (ήπια

ως προς το περιβάλλον) και αφ'ετέρου είναι θεωρητικά ανεξάντλητη (ανανεώνεται

συνεχώς).

Η αιολική ενέργεια προέρχεται από την μετατροπή ενός μικρού ποσοστού

(περίπου 2%) της ηλιακής ενέργειας που φθάνει στο έδαφος του πλανήτη μας, σε

κινητική ενέργεια του ανέμου. Η ισχύς του ανέμου σε ολόκληρο τον πλανήτη μας

εκτιμάται σε 3.6χ1Ο9 MW, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού

Μετεωρολογίας, ποσοστό περίπου 1% της αιολικής ενέργειας είναι διαθέσιμο για

ενεργειακή αξιοποίηση σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Οι πλέον ευνοημένες περιοχές του πλανήτη μας από πλευράς αιολικού

δυναμικού είναι οι χώρες της πολικής και εύκρατης ζώνης, ιδιαίτερα κοντά στις αιcrές.

Βέβαια η αξιοποίηση της δωρεάν ενέργειας που προσφέρει η φύση στον άνθρωπο,

προϋποθέτει την ύπαρξη των κατάλληλων μηχανημάτων, για τη δέσμευση της αιολικής

ενέργειας και τη μετατροπή της στην εmΟυμητή μορφή ενέργειας (Καλδέλης, 1999).

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ιδιαίτερα μετά τις διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις

και σε συνδυασμό με τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα, οι άνθρωποι έδειξαν

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί

στο σημείο αυτό, ότι από τεχνικοοικονομικής άποψης η αιολική ενέργεια αποτελεί

σήμερα την πλέον συμφέρουσα ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, δεδομένου ότι ήδη το

κόστος της παραγόμενης αιολικής KWh συναγωνίζεται το κόστος της συμβατικής

ΚWh, χωρίς μάλιστα να συμπεριληφθεί το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος από

την παραγωγή ενέργειας. Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι αρκετοί επιστήμονες έχουν

υποστηρίξει ότι η κατάλληλη αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας μπορεί να λύσει το

παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που

χρησιμοποιείται αρκετά συχνά είναι το γεγονός ότι οι ενεργειακές ανάγκες των ΗΠΑ,

αποτελούν μόλις το ένα δέκατο του αντίστοιχου δυναμικού της χώρας. Για το λόγο
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αυτό τα τελευταία χρόνια γίνονται σοβαρές επενδύσεις στον τομέα της αιολικής

ενέργειας τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς, κυρίως στις πιο

ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη μας (Αλεξάκης, 1998).

.2 Ιστο ιχ

κόσμο

αναδ ο c ανε οχιν ων στον

Η αξιοποίηση της κινητικής ενέργειας του ανέμου ξεκίνησε από τα πρώιμα

ιστορικά χρόνια και διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας

με τη χρήσης της τόσο στη ναυτιλία όσο και στην άρδευση αλλά και στις αγροτικές

καλλιέργειες. Η αναφορά της ελληνικής στο θεό «Αίολο», ο οποίος με τη βοήθεια των

οκτώ βοηθών θεών (των οκτώ πρωτευόντων ανέμων, Βορέα, Kαικiα, Απηλιώτη, Εύρο,

Νότο, Λιψ, Ζέφυρο, και Σκίρωνα) θεωρείται ο διαχειριστής των ανέμων, υπογραμμίζει

τη σημασία της αιολικής ενέργειας στην οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα

εκείνων των χρόνων (Αλεξάκης, 1998).

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι επιχείρησαν από τα πολύ παλαιά χρόνια να

θεμελιώσουν τις γνωσιολογικές βάσεις των φυσικών προβλημάτων. Ο Αναξιμένης τον

60 π.χ. αιώνα μελετώντας τη φύση υποστήριξε ότι η αρχή των όντων είναι ο αιθέρας, ο

οποίος μετατρέπεται σε πυρ όταν αραιώνεται, ενώ όταν συμπυκνώνεται μετατρέπεται

σε νέφη, νερό, γη και λίθους. Αργότερα ο Εμπεδοκλής (50 Π.χ. αιώνα) θεμελίωσε τη

στοιχειακή θεωρία, θεωρώντας ότι ο κόσμος αποτελείται από τέσσερα πρωταρχικά

στοιχεία, δηλαδή «Πυρ, Αήρ, Ύδωρ, και Γψ). Ο Πλάτων, απέδωσε στα στοιχεία

γεωμετρικές ιδιότητες και θεώρησε ότι τα τέσσερα στοιχεία του Εμπεδοκλή

προέρχονται από την ίδια πρωταρχική ουσία, την ύλη. Σύμφωνα δε με τη διαμόρφωση

της επιφάνειας των έχουν τα ακόλαυθα χαρακτηρισπκά: Γη (κύβος), Αήρ (οκτάεδρο),

Ύδωρ (εικοσιτετράεδρο) και Πυρ (τετράεδρο). Ο Αριστοτέλης τέλος παραδέχεται ότι

δεν υπάρχει διαφορά στη φύση των στοιχείων του Εμπεδοκλή, αλλά τα θεωρεί

ενσωματώσεις ιδιοτήτων που συνδυάζονται μεταξύ των κατά διαφορετικό τρόπο. Οι

ιδιότητες θερμό, ξηρό, ψυχρό και υγρό συνενώνονται στα στοιχεία, έτσι ώστε τα

θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αέρα να είναι κατά τον Αριστοτέλη το υγρό και το

θερμό.

Η αιολική ενέργεια χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον άνθρωπο για την κίνηση

των ιστιοφόρων πλοίων. Οι ιστορικές και αρχαιολογικές αναφορές υποστηρίζουν
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επίσης ότι οι αιολικές μηχανές (ανεμόμυλοι) χρησιμοποιήθηκαν και από άλλους

αρχαίους λαούς, όπως: τους Κινέζους, τους Πέρσες, και τους Αιγυπτίους. Κύριο υλικό

κατασκευής ήταν το ξύλο, τα πανιά καθώς και ειδικές λιθόκτιστες κατασκευές. Για

παράδειγμα στην Αίγυπτο διατηρούνται οι πέτρινες βάσεις ανεμόμυλων με ηλικία

μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων ετών, ενώ ήδη από τον 70 αιώνα Π.χ. τη Βαβυλωνία,

ανεμόμυλοι έδιναν την απαραίτητη ενέργεια για την άρδευση της Μεσοποταμίας.

Λέγεται μάλιστα ότι ο βασιλιάς Χαμουραμπί της Βαβυλωνίας, ήδη από τον 17 αιώνα

Π.χ. είχε συλλάβει κάποιο σχέδιο προκειμένου να αρδεύσει την πεδιάδα της

Μεσοποταμίας με τ/ βοήθεια τ/ς αιολικής ενέργειας. Παράλληλα αρχαιολογικές

ανασκαφές στις αρχές του 20
0υ

αιώνα στο Αφγανιστάν, έφεραν στο φως μεγάλες

ποσότητες από ανεμόμυλους στα Σίστρα και στην περιοχή της Βακτρίας, η οποία

αποικίσθηκε κυρίως από Έλληνες της στρατιάς του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στ/ν Ευρώπη υποστηρίζεται ότι οι ανεμόμυλοι εμφανίσθηκαν περίπου το 1200

μ.χ. και μετεφέρθησαν από τους σταυροφόρους κατά την επιστροφή τους. Έτσι κατά

την εποχή το Μεσαίωνα οι ανεμόμυλοι εμφανίζονται στ/ν Ολλανδία, στην Ισπανία (ο

θρύλος του Δον Κιχώτη-Dοη Quixote), στην Πορτογαλία, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Στην Ολλανδία μάλιστα γύρω στο 1500 μ.χ. οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιήθηκαν για την

άντληση των νερών από τις περιοχές που βρίσκονται σε χαμηλότερη στάθμη από αυτή

της θάλασσας (Καλδέλης, 1999).

Στις αρχές του αιώνα μας πρώτοι οι Δανοί παράγουν ηλεκτρισμό από τον άνεμο,

ενώ στην Αμερική ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνται επίσης για τον ίδιο σκοπό. Στα χρόνια

που ακολούθησαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η χρήση τ/ς ατομικής ενέργειας και

οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου περιόρισαν δραστικά το ενδιαφέρον για την

αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Όμως η ρύπανση του περιβάλλοντος και οι

διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις υποχρέωσαν ξανά τις τεχνολογικά ανεπτvyμένες χώρες

να ενδιαφερθούν έντονα γι' αυτή τ/ν καθαρή και αρχαία ενεργειακή πηγή του πλανήτη

μας.
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5.3 Παραδείγματαεφαρμογ&.νΑιολικήςενέργειας

Οι ανεμoγΕWΉτριεςκάθε τύπου μετατρέπουνμέρος της κινητικήςενέργειας του

ανέμου σε περιστροφική (μηχανική) ενέργεια του άξονας της μηχανής, η οποία με τη

σειρά της μπορείνα χρησιμοποιηθείμε διάφορουςτρόπους.

Η κυριότερη χρήση των ανεμογεννητριώνείναι για την παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας, είτε αυτόνομα (με τη βοήθεια συσσωρευτών)είτε σε σύνδεση με το τοπικό

ηλεκτρικό δίκτυο. Για αιολική ηλεκτροπαραγωγήο ανεμoιcινητήραςσυνδέεται με μια

ηλεκτρογεννήτρια, σύγχρονη ή ασύγχρονη ή ακόμα και συνεχούς ρεύματος. Οι

γεWΉτριες συνεχούς ρεύματος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε πολύ μικρές
~

εγκαταστάσεις και σε συνδυασμό πάντοτε με σύστημα αποθήκευσης, κυρίως

ηλεκτρικούςσυσσωρευτές.Το παραγόμενοηλεκτρικό ρεύμα τροφοδοτείκαταναλώσεις

συνεχούς, όπως για παράδειγμαθερμάστρες,φωτισμόκ.λπ.

Οι κυριότερες όμως ηλεκτρογεννήτριεςείναι εναλλασσομένου ρεύματος, είτε

ασύγχρονες είτε σύγχρονες, και οι οποίες κατά κύριο λόγο είναι συνδεδεμένες με το

ηλεκτρικό δίκτυο. Οι ασύγχρονες γεwήτριες είναι πλέον οικονομικές και δεν

εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα διασύνδεσης με το τοπικό δίκτυο. Δεν μπορούν

όμως να λειτουργήσουναυτόνομα, δεδομένου ότι χρειάζονται εξωτερική διέγερση την

οποία παίρνουν από το δίκτυο. Αντίστοιχα οι σύγχρονες γΕWΉτριες μπορούν να

λειτουργήσουνκαι αυτόνομα,εμφανίζουνόμως κάποια προβλήματασυνεργασίαςμε το

ηλεκτρικόδίκτυο, λόγω της σχετικής δυσκαμψίαςπου παρουσιάζουν.

Άλ/ες δυνατές χρήσεις της αιολικής ενέργειας είναι η άντληση νερού και η

άρδευση αγροτικώνκαλλιεργειών.Μια τυπική εφαρμογή της αιολικής ενέργειαςείναι η

χρήση ανεμOΙCΙνητήρωνγια την άρδευση του οροπεδίου του Λασιθίου, ενώ σήμερα

λειτουργούν αιολικά συστήματα άντλησης και άρδευσης αγροτικών εκτάσεων υπό

μεγάλη πίεση με τη μορφή τεχνητής βροχής. Υπάρχει δε πάντοτε η δυνατότητα

συνεργασίας των ανεμογεννητριών με ηλεκτρικές ή και πετρελαιοκίνητες μονάδες

άντλησης με σημαντικήεξοικονόμησησυμβατικήςενέργειας.

Παράλληλα είναι δυνατή η χρήση της παραγόμενηςαιολικής ενέργειας για την

απευθείας παραγωγή θερμότητας (τριβή στερεών, αναδευτήρες, κατάθλιψη υγρών), η

οποία μπορεί να χρησιμοποιηθείείτε για τη θέρμανση χώρων εργασiας, είτε για την

αποξήρανσηγεωργικώνπροϊόντων,είτε τέλος για τη θέρμανσηθερμοκηπίων.

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα σχ. 5.3, παρουσιάζεται μια τυπική διάταξη μετατροπής

αιολικής ενέργειας:
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Σ εδιά α α 5.3 Διάτα" ετατ ο c:: c:: αιολι c:: ενέ ειαc::

Kατανάλωσn

ΡάΜε<αφο

Mεrατρoπή
εvέpΎειας

ΕνέΡΥειας

Aπoθήιcεooη

ΕνέρΥειας

Aερoδuναμιl(ή

••••
Άνεμος

Διάταξη

Mεrw;ιερόμενη

Πιθανή
ΕνέρΥεια

Κινητική

~
Μηχανικό

~
Μετατροπή

Ενέργεια σε άλλη Κατανάλωση

Ανέμου
Έργο μορφή Ενέργειας

ΕνφΥεlας Aπoθηιcεuμένη

ΕνέΡΥεια

] ΠηΥή: Καλδέλης, 1999

Ανάμεσα στις υπόλοιπες χρήσεις της αιολικής ενέργειας είναι η αφαλάτωση

νερού, η ηλεκτρόλυση ύδατος και η παραγωγή καύσιμου υδρογόνου, καθώς και η

φόρτιση συσσωρευτών για το εμπόριο. Στο σχήμα 5.3 παρουσιάζεται μια wmκTι

διάταξη παραγωγής και μετατροπής της αιολικής ενέργειας, η οποία περιγράφει κυρίως

τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
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5.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αξιοποίησης της

αιολικ' ι: ενέ ειαι:

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η αιολική ενέργεια

χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν από τον άνθρωπο τόσο στη ναυτιλία όσο και στην

άρδευση και στη γεωργία. Όμως αντικαταστάθηκε από άλλες πηγές ενέργειας για

ολόκληρο σχεδόν τον εικοστό αιώνα, λiryω των σημαντικών μειονεκτημάτων που

παρουσίαζε σε σύγκριση με τις υπόλοιπες «πυκνότερες» μορφές ενέργειας. Βέβαια

σήμερα οι χρησιμοποιούμενες μηχανές δεν έχουν καμία σχέση τόσο από

αεροδυναμικήςσκοπιάς όσο και από κατασκευαστικήςαντοχής και ποιότητας με τους

θρυλικούς ανεμόμυλους, εμφανίζουν δε αξιοσημείωτη συγκέντρωση ισχύος: Παρόλα

αυτά είναι χρήσιμο να εξεταστούντα κυριότερα μειονεκτήματαπου αποδίδονταιστην

αιολική ενέργεια.ώστε να αποκτήσουμεμια πλέον ολοκληρωμένηεικόνα.

Ι. Η χαμη'λή ροή aξιoπoιήσιμης κινητικής ενέργειας του ανέμου, που εκφράζεται

σε tcrrj>1 τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας που καλύπτουν οι πτερωτές (Watt!m2
),

κατατάσσει την αιολική ενέργεια στις "αραιές" μορφές ενέργειας. Τυπικές

τιμές ροής της αξιοποιούμενηςαιολικής ισrj>ος κυμαίνονται μεταξύ 200 W/m2

και 400 W/m'. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση είτε μεγάλου αριθμού

ανεμoγεWΗτριών είτε τη χρήση μηχανών μεγάλων διαστάσεων, για την

παραγωγή της επιθυμητής και οικονομικά συμφέρουσας ποσότητας ενέργειας.

Σήμερα καταβάλλονται προσπάθειες αύξησης της συγκέντρωσης ισχύος των

αιολικών μηχανών, οι οποίες σε επιλεγμένες περιπτώσεις πλησιάζουν ή και

υπερβαίνουντα 500 W/m2
•

2. Η αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης της ταrj>τητας και της διεύθυνσης των ανέμων

δεν μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε την απαραίτητη αιολική ενέργεια τη

στιγμή που τη χρειαζόμαστε. Το γεγονός αυτό μας υποχρεώνει να

χρησιμοποιούμε τις αιολικές μηχανές κυρίως σαν εφεδρικές πηγές ενέργειας σε

συνδυασμό πάντοτε με κάποια άλλη πηγή ενέργειας (π.χ. σύνδεση με ηλεκτρικό

δίκτυο. παράλληλη λειτουργία με μονάδες Diesel κ.λπ).

3. Σε περιπτώσεις διασύνδεσης της αιολικής εγκατάστασης με το ηλεκτρικό δίκτυο

η παραγόμενη ενέργεια δεν πληρεί πάντοτε τις τεχνικές απαιτήσεις του δικτύου

με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η τοποθέτηση αυτοματισμών iλέγχoυ.

μηχανημάτων ρύθμισης τάσεως και συχνότητας, καθώς και ε'λi.γχoυ της άεργης
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ισχύος. Η εξέλιξη της τεχνολογίας σήμερα έχει δώσει λύσεις στα περισσότερα

από τα προαναφερθέντα προβλήματα, ιδιαίτερα με τη κατασκευή

ανεμογεννητριών μεταβλητού βήματος και μεταβλητών στροφών. Παρόλα αυτά

υπάρχει κάποιο αυξημένο κόστος για τη βελτίωση των χαρακτηΡΙστ1κών της

παραγόμενης ενέργειας, το οποίο μετακυλύετε στο συνολικό κόστος της

παραγόμενης KWh. Τέλος, ακόμα και σήμερα μας απασχολούν οι διαδικασίες

ζεύξης - απόζευξης αιολικών μηχανών στο ηλεκτρικό δίκτυο, λόγω των

παλινδρομικών φαινομένων που αυτές προκαλούν. Λόγω των τελευταίων

προβλημάτων απαγορεύεται η διασύνδεση, πέραν ενός ορίου παραγόμενης

ισχύος, αιολικών μηχανών σε μικρά τοπικά ηλεκτρικά δίκτυα, τα οποία όμως

αποτελούν και την πλειοψηφία των δικτύων του ελληνικού Αρχιπελάγους.

4. Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις αυτόνομων μονάδων είναι απαραίτητη η ύπαρξη

συστημάτων αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας, σε μια προσπάθεια να

έχουμε συγχρονισμό της ζήτησης και της διαθέmμης ενέργειας. Το γf:'{ονός

αυτό συνεπάγεται αυξημένο αρχικό κόστος (λόγω της προσθήκης του

συστήματος αποθήκευσης ενέργειας) και βέβαια επιπλέον απώλειες ενέργειας

κατά τις φάσεις μετατροπής και αποθήκευσης, καθώς και αυξημένες

υποχρεώσεις συντήρησης και εξασφάλισης της ομαλής λειτουργίας.

5. Ένα ακόμα μειονέκτημα της αιολικής ενέργειας είναι η περιορισμένη δυνατότητα

αξιοποίησης του διαθέmμου αιολικού δυναμικού. Στην πραγματικότητα

αξιοποιούμε μερικώς μόνο την κινητική ενέργεια, η οποία αντιστοιχεί σε ένα

περιορισμένο φάσμα ταχύτ/τας του ανέμου.

6. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψιν ότι από το σύνολο της απορροφούμενης

αιολικής ενέργειας από μια ανεμογεννήτρια, μόνο ένα περιορισμένο μέρος της

μετατρέπεται σε ωφέλιμη ενέργεια λόγω των αεροδυναμικών και των μηχανικών

απωλειών και περιορισμών.

7. Τέλος, θα πρέπει να εmσημάνουμε το σχετικά υψηλό κόστος της αρχικής

επένδυσης για την εγκατάσταση μιας ανεμoγεWΉτριας, ειδικά μάλιστα για

μεμονωμένες περιπτώσεις αιολικών μηχανών μικρού μεγέθους. Στο σημείο αυτό

πρέπει να προσθέσουμε ότι η συνεχής εξέλιξη τ/ς τεχνολογίας και ο

ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών έχει τα τελευταία χρόνια συμmέσει

σημαντικά τις τιμές των ανεμογεννητριών (Καλδέλης, 1999).
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Αν και δεν είναι δυνατό να αγνοήσουμε τα μειονεκτήματα που συνοδεύουν την

αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας, είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψιν και οι

παρακάτω παράγοντες, ορισμένοι από τους οποίους ισχύουν ιδιαίτερα για τη χώρα μας,

ώστε να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις δυνατότητες και τους

περιορισμούς αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας. Με άλλα λόγια, τα κυριότερα

πλεονεκτήματα που φέρει η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας, εντοπίζονται στα εξής

σημεία:

Ι. Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Το

γεγονός αυτό σημαίνει ότι η αιολική ενέργεια δε εξαντλείται σε

αντίθεση με το σύνολο των συμβατικών καυσίμων, των οποίων τα

βεβαιωμένα αποθέματα του πλανήτη μας αναμένεται να εξαντληθούν

προϊόντος του χρόνου.

2. Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια καθαρή μορφή ενέργειας, ήπια προς

το περιβάλλον. Η χρήση της δεν επιβαρύνει τα οικοσυστήματα των

περιοχών εγκατάστασης και παράλληλα αντικαθιστά ιδιαίτερα

ρυπογόνες πηγές ενέργειας, όπως το κάρβουνο, το πετρέλαιο και την

mφηνική ενέργεια. Τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα των

περισσότερων ανεπroγμένων χωρών καθώς και της χώρας μας (π.χ.

Αθήνα, Πτολεμαίδα, Μεγαλόπολη κ.λπ) καθιστούν την αιολική

ενέργεια ιδιαίτερα ελκυστική σε σχέση με την προστασία του

περιβάλλοντος. Για του λόγου το αληθές παρακάτω ακολουθεί ένας

πίνακας που παρουσίασε η ΙΕΑ (International Energy Association) και

εμπεριέχει τις εκτιμήσεις σχετικά με την μείωση του CO2, δεδομένου

της αύξησης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Σημειώνεται ότι στον

πίνακα που ακολουθεί δεν αναφέρονται οι υδροηλεκτρικές εφαρμογές.
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> ,
Μέλη % αύξηση %

ΟΟΣΑ ηλΕκτροπαραγωγής μείωση

από CO,

ΑΠΕ

Ευρώπη 5 2.3

Βόρειος 5 2.3

Αμερική

Χώρες 2 1.4

Ειρηνικού

Οίνακαι: 5.4.1

Συση':τισιι ιιεταΕ:ί) α1)Ε.πσπ, 1'Ι>πσπι: ΑΟΕ και ιιείωσπι: CO

πηγη. Ανεμολογια, 2002.

Επιπλέον ειδικά για τ/ν Ελλάδα ισχύουν και τα ακόλουθα στοιχεία:

j

3. Η χώρα μας διαθέτει πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό (κυρίως τα

νησιωτικά συμπλέΥματα του Αιγαίου) και μάλιστα αρίστ/ς ποιότ/τας.

Στα περισσότερα νησιά του αρχιπελάγους εμφανίζονται άνεμοι

σημαντικής ταχύτ/τας και διάρκειας σχεδόν ολόκληρο το έτος.

4. Η περιορισμένη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο εθνικό

ενεργειακό ισοζύγιο, με αμελητέα μάλιστα τ/ συμμετοχή τ/ς αιολικής

ενέργειας, καθιστά προφανείς -ης σχεδόν απεριόριστες δυνατότ/τες

σύστασης αιολικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, σε μια

αγορά με σημαντικό αριθμό αναξιοποίητων θέσεων εγκατάστασης.

5. Η ισχυρή εξάρτηση της χώρας μας από εισαγόμενα καύσιμα, τα οποία

οδηγούν αφ 'ενός σε συναλλαγματική αιμορραγία τ/ χώρα μας,

αφ'ετέρου σε εξάρτ/ση τ/ς από χώρες εκτός τ/ς Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν θα πρέπει να λησμονηθεί και το γεγονός ότι η χώρα μας εξαρτάται

κυρίως από το εισαγόμενο πετρέλαιο, που προέρχεται κυρίως από

χώρες υψηλού πολιτικο-οικονομικού κινδύνου και οι οποίες

εμπλέκονται αρκετά συχνά σε πολιτικές και στρατιωτικές κρίσεις. Με

τον τρόπο αυτό το μεσοπρόθεσμο κόστος παραγωγής ενέργειας, η

οποία αποτελεί τον κυριότερο ίσως παραγωγικό συντελεστή για

πλήθος βασικών αγαθών, δεν μπορεί να προβλεφθεί με λογικά

!ΟΙ
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σενάρια, πράγμα που οδηγεί σε υπερβολική αβεβαιότητα τον

αντίστοιχο σχεδιασμό της εθνικής οικονομίας.

6. Η υψηλή, σχετικά, σεισμικότητα της χώρας μας εγκυμονεΙ κινδύνους για

τις θερμoηλειcrΡΙKές και κυρίως τις πυρηνικές εγιcαταστάσεις, με

αποτέλεσμα να θεωρείται προβληματική στο άμεσο μέλλον η

κατασκευή πυρηνικών μονάδων. Προφανώς με τα σημερινά

τεχνολογικά δεδομένα είναι δυνατή η δημιουργία υψηλής ασφάλειας

συμβατιιcών μονάδων, με δυσανάλογη όμως αύξηση κόστους της

παραγόμενης ενέργειας.

7. Η σημαντική διασπορά και ανομοιομορφία του κόστους παραγωγής της

ηλεκτρικής ενέργειας στα διάφορα τμήματα της χώρας μας. Αυτό έχει

ως αποτέλεσμα, ότι ακόμα και σε περίπτωση που η μέση τιμή διάθεσης

της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας θα είναι ελαφρώς κατώτερη

του οριακού κόστους της παραγόμενης αιολικής KWh, σε αρκετά

νησιά της χώρας μας το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας

είναι πολλαπλάσιο, ενίοτε και υπερδεκαπλάσιο του οριακού κόστους

παραγωγής της ΔΕΗ.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατή η αντικατάσταση των

συμβατικών καυσίμων από την αιολική ενέργεια, τουλάχιστον στις

παραπάνω νησιωτικές περιοχές, δεδομένου μάλιστα ότι αυτές

διαθέτουν και το καλύτερο αιολικό δυναμικό.

8. Η δυνατότητα τόνωσης της ελληνικής κατασκευαστικής δραστηριότητας

με προϊόντα υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας (ΕΠΑ) και

συγκριτικά χαμηλού επενδυτικού κόστους, όπως για παράδειγμα η

απόφαση παραγωγής ανεμογεννητριών στη χώρα μας, συνεισφέροντας

ταυτόχρονα και στη μείωση της ανεργίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει

να προστεθεί και το γεγονός ότι σύμφωνα με μελέτες η εκτιμούμενη

ΕΠΑ μπορεί να φθάσει και να υπερβεί με τη σταδιακή απόκτηση

εμπειρίας, και το 90% του συνολικού κόστους μιας ανεμογεννήτριας,

ενισχύοντας ταυτόχρονα και την εθνική οικονομία. Σύμφωνα με

μελέτη της Ευρωπαϊκής επιτροπής, κάθε 1 MW αιολικής ενέργειας

που εγκαθίσταται δημιουργεί κατά μέσον όρο 15-19 νέες εργασίας, τις

περισσότερες από αυτές στη βιομηχανική παραγωγή.
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9. Η αξιόλογη εγχώρια ηλεκτρο-μηχανολογική εμπειρία, καθώς και το

σημαντικό επιστημονικό-ερευνητικό ενδιαφέρον και δραστηριότητα

στο γνωστικό πεδίο της αιολικής ενέργειας

Ι Ο. Η δυνατότητα αξιοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων, που

χρηματοδοτούνται εν μέρει από ελληνικούς και κοινοτικούς φορείς,

δεδομένων των υψηλών επιχορηγήσεων και του συγκριτικού χαμηλού

κόστους που συνοδεύουν παρόμοιες επενδύσεις σε τομείς αξιοποίησης

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα είναι δυνατή στην

περίπτωση ίδρυσης αιολικών πάρκων η σταδιακή εγκατάσταση των

μηχανών, με διαχρονική κατανομή του κόστους επένδυσης σύμφωνα

με το σχεδιασμό του επενδυτή.

11, Η έλλειψη ισχυρών ε)ληνικών οικονομικών συμφερόντων, που έχουν

επενδύσει σε άλλες μορφές ενέργειας, όπως για παράδειγμα η

πυρηνική ενέργεια στη Γαλλία, το πετρέλαιο στις Αραβικές χώρες, και

τα οποία θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τυχόν κυβερνητικό

ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Τα τελευταία

χρόνια με την ενθάρρυνση της Ευρωπα'ίκής Ένωσης, η πολιτεία έχει

δείξει αυξημένο ενδιαφέρον για τη διείσδυαη της αιολικής ενέργειας

στην εγχώρια ενεργειακή αγορά, με τη θέσπιση κατάλληλου νομικού

πλαισίου (π.χ. νόμος 2244/94) αλλά και τη χρηματοδότηαη

αντίστοιχων έργων (π.χ. νόμος 2234/94 ή 2601/98), χωρίς βέβαια να

αρθούν πλήρως οι αντιξοότητες που συνοδεύουν τη λειτουργία της

κρατικής μηχανής και των αντίστοιχων γραφειοκρατικών μηχανισμών,

J2, Η δυνατότητα αποκεντρωμένης ανάπτυξης μέσα από αυτόνομα

συστήματα παραγωγής ενέργειας, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει

σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών

(Καλδέλης, Ι 999).

Στα πλαίσια αναφοράς των παραπάνω πλεονεκτημάτων που εξάγονται από την

αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας, θεωρείται σκόπιμο να γίνει ειδική μνεία στον τομέα

της οικονομίας-απασχόλησης, μέσα από μια έκθεση της Καναδικής ένωσης για τις

ΑΠΕ. Έτσι, σύμφωνα με την Canadian Association for Renewable Energies (CARE),

με την ολοένα διείσδυση των ΑΠΕ, δημιουργούνται θέσεις εργασίας στην έρευνα, στη

βιομηχανία αλλά και στις υπηρεσίες. Ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 14 εκατομμύρια
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θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Η βιομηχανία των ανεμογεννητριών και των

φωτοβολταικών είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Δανία αποτελεί λαμπρό

παράδειγμα εξαγωγής της τεχνολογίας των αιολικών συστημάτων, αφού κατέχει το

60% της παγκόσμιας αγοράς. Το έτος 1997. πραγματοποίησε εξαγωγές που ανέρχονταν

στο 70% των παραγόμενων ανεμογεννητριών στη χώρα, ενώ οι πωλήσεις μεταξύ 1988

και 1997, δηλαδή σε λιγότερο από μια δεκαετία, δεκαπλασιάστηκαν.
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Το βασικότερο, ίσως, μειονέκτημα της αιολικής ενέργειας είναι η ασυνέχεια

παραγωγής της, καθώς και η αδυναμία παραγωγής ενέργειας κατά βούληση με σκοπό

την κάλυψη της στιγμιαίας ζήτησης. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη

αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας, ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές μας

ανάγκες σε περιόδους άπνοιας ή σε μια προσπάθεια καλύτερης προσαρμογής της

ενεργειακής ζήτησης και προσφοράς. Βέβαια η χρήση συστημάτων αποθήκευσης

αυξάνει σημαντικά το κόστος αρχικής εγκατάστασης, ενώ προσθέτει και EmπλZov

απώλειες μετατροπής. Τα κυριότερα συστήματα αποθήκευσης είναι:

Ι. Συστοιχίες συσσωρευτών.

Αποτελούν την πλέον κατάλ/ηλη μέθοδο για αποθήκευση μικρών ποσοτήτων

ενέργειας, για μικρούς οικισμούς κα μεμονωμένες αγροικίες. Το μέγεθος και η

συνδεσμολογία των συσσωρευτών εξαρτάται από την απαιτούμενη επάρκεια

ενέργειας και τα είδος των καταναλώσεων. Τα κόστος των συσσωρευτών είναι

αρκετά σημαντικό ιδιαίτερα για συσσωρευτές μεγάλου επιτρεπόμενου αριθμού

φορτίσεων-αποφορτίσεων, και απαιτείται προσεκτική συντήρηση της

εγκατάστασης. Σε καταναλώσεις εναλλασσόμενου ρεύματος είναι απαραίτητη η

ύπαρξη ανορθωτών, μετασχηματιστών κα σταθεροποιητών τάσεως και συχνότητας

(Καλδέλης. 1999).

2. Συστήματα υδροδυναμικής αποθήκευσης της ενέΡΥειας

Η εφαρμογή αυτή (Wind-Hydro), εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας

στο άμεσο μέλλον, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου. Στην περίπτωση αυτή η

περίσσεια της αιολικής ενέργειας, κατά τις ώρες μικρής ενεργειακής ζήτησης,

χρησιμοποιείται για την άντληση νερού στην πάνω λίμνη ενός υδροηλεκτρικού

φράγματος, βλέπε aχ. 5.5.1. Στην περίπτωση χαμηλής αιολικής παραγωγής ή και

άπνοιας λειτουργεί ο υδροηλεκτρικός σταθμός με την πτώση του αποθηκευμένου

ύδατος στον υδροστρόβιλο και επομένως οδηγούμαστε στην παραγωγή του

επιθυμητού ποσού ενέργειας. Για τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού έργου μπορεί

να χρησιμοποιηθεί γλυκό (π.χ βρόχινο) νερό α/J..ά και νερό θάλασσας

(προεπεξεργασμένο), πράγμα που ευνοεί αντίστοιχες εγκαταστάσεις σε νησιά.

Παρακάτω ακολουθεί το σχεδιάγραμμα 5.5.1
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Σ εδιά α α 5.5.1 Συνδυασ ό υδ ο λεκτ ικ και αιολικ ς . κατάστα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙI

Αιολικό

Πίφκο

Πη-Υή: Καλδέλης, 1999

Ο συντελεστής απόδοσης του αποθηκευτικού συστήματος είναι περίπου 70%,

εφόσον οι αιολικές και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις εντοπίζονται στην ίδια περιοχή,

ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες μεταφοράς της ενέργειας. Βέβαια οι δαπάνες

επένδυσης είναι αρκετά υψηλές με αποτέλεσμα να απαιτείται οικονομοτεχνική

ανάλυση για την αναζήτηση της βέλτιστης λύσης. Επίσης πρέπει να επισημανθεί και το

γεγονός ότι τα συνδυασμένα αιολικά-υδροηλεκτρικά έργα εμφανίζουν τέλεια ρύθμιση

του φορτίου, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικότερα σαν αποθήκες ενέργειας

συνεργαζόμενα και με άλλες συμβατικές ή ανανεώσιμες μονάδες παραγωγής ενέργειας.

Τέτοια πρόβλεψη υπάρχει για παράδειγμα στο αντλητικό έργο της Σφηκιάς, όπου

προβλέπεται ετησίως πρόσθετη παραγωγή ενέργειας αυξημένη κατά 394 GWh, σε

σύγκριση με τις 550 GWh που απαιτούνταιγια την άντληση του νερού, δίνοντας έτσι

ένα συντελεστήαπόδοσηςίσο με 0.72 (Καλδέλης, 1999).

3. Συστήματα παραγωγής υδρογόνου

Το παραγόμενο υδρογόνο παράγεται κυρίως με ηλεκτρόλυση θαλασσινού νερού,

που αποτελεί πρακτικά ανεξάντλητη πρώτη ύλη. Το υδρογόνο μπορεί να

χρησιμοποιηθεί είτε απ'ευθείας σαν καύσιμο αποδίδοντας τριπλάσια ενέργεια

(θερμογόνος ικανότητα 27,000 Kcal/kgr) από ίση ποσότητα πετρελαίου, χωρίς μάλιστα
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να ρυπαίνει το περιβάλλον, είτε για άμεση απόληψη ηλεκτρικής ενέργειας μέσω

ειδικών ΙCΥψελών (fueI cells).

Τα ΙCΥριότερα μειονεκτήματα του εν λόγω τρόπου αποθήκευσης είναι η παραγωγή

τεράστιων όγκων υδρογόνου, καθώς και οι κίνδυνοι διατήρησης φιαλών πεπιεσμένου

υδρογόνου. Από την άλλη πλευρά το υδρογόνο θεωρείται σαν το μελλοντικό καύσιμο

του πλανήτη μας, δεδομένης της καθαρότητας του και της υψηλής θερμογόνου δύναμής

του. Με τον τρόπο αυτό οι ήπιες μορφές ενέργειας θα προμηθεύουν καύσιμα για την

προώθηση οχημάτων (αυτοκίνητα, αεροπλάνα κ.λπ.). Μερικές από τις λύσεις που έχουν

προταθεί για την αποθήκευση του υδρογόνου είναι:

1. Η υγροποίηση του (με κατανάλωση του 20% περίπου της θερμογόνου

ικανότηταςτης υγροποιημένηςποσότητας).

2. Ο σχηματισμός υδρογονούχων ενώσεων (π.χ. αμμωνίας, υδραζίνης) που

υγροποιούνται εύκολα, αποθηκεύονται σαν υγρά και ξαναδιασπώνται όταν

χρειάζεται για την παραγωγή υδρογόνου

3. Προσρόφηση του υδρογόνου σε διάφορα μέταλλα (σχηματισμός υδριδίων) το

οποίο επανεΙCΛύεται με θέρμανση των υδριδίων (Καλδέλης, 1999).

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι ηλεκτρική ενέργεια από

υδρογόνο, το οποίο προέρχεται από την ενέργεια φυτών και αποβλήτων (βιομάζα),

διοχετευόμενη για ηλεκτρόλυση νερού, παράγεται στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στα

πλαίσια ερευνητικού προγράμματος που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο για την

ολοκλήρωσή του. Η νέα τεχνολογία, που ήδη έχει δώσει αποτελέσματα στην

πειραματική μονάδα παραγωγής ενέργειας του Πανεπιστημίου, έχει το μεγάλο

πλεονέκτημα ότι δεν παράγει ρύπους, ενώ ως πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται απόβλητα

βιομηχανιών και «φυτά-τεύτλα}}. Με κατάλληλους καταλύτες και σε ειδικούς

αντιδραστήρες, οι πρώτες ύλες μας δίνουν υδρογόνο. Στη συνέχεια «το υδρογόνο

παρέχεται σε ΙCΥψελίδα καυσίμου και αποτελεί τη βάση για την παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας και μάλιστα με μεγάλη απόδοση}), αναφέρει ο κ. Ξ. Βερύκιος, καθηγητής του

τμήματος Χημικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

Όπως εmσημαίνει ο κ. Βερύκιος, το σημαντικό με την αξιοποίηση του υδρογόνου

από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πως έχουμε μηδενική επιβάρυνση σε

ρύπους, αφού από τη βιομάζα δεν παράγεται ούτε καν διοξείδιο του άνθρακα. Το

επίτευγμα της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου της Πάτρας βρίσκεται στο ότι

έχει αναπτύξει τεχνική για την παραγωγή υδρογόνου από την αντίδραση αιθανόλης και
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νερού. Η πρώτη εκτός Πανεπιστημίου εφαρμογή πάντως θα γίνει σε συνεργασία με τον

Δήμο της Πάτρας. Σύμφωνα με την πρόταση που έχει υποβάλλει το Πανεπιστήμιο και

έχει αποδεχθεί ο Δήμος, τα απόβλητα του βιολογικού καθαρισμού της Πάτρας θα

αποτελέσουν την πρώτη ύλη για την παραγωγή υδρογόνου.

Όπως χαρακτηριστικά λέει ο κ. Βερύκιος «δεν είναι πολύ μακριά η στιγμή που και

στην Ελλάδα, πρατήρια θα εφοδιάζουν τα αυτοκίνητα με υδρογόνο, έχοντας μοναδικά

απόβλητα καθαρό νερό και θερμότητω) (Τα Νέα, 2003).

Σχηματικά ο παραπάνω μηχανισμός αποδίδεται παρακάτω, στο σχήμα 5.5.2.

ΣΥnμα 5 5 2 Απόλnψn nλεκτοικΤιι; ενέογειαι; από υδοO'Vόνο. .

Ειδικός Aντιδραστiψσς
\πόβλητα

βιιψηχανι<ο'\' και Υδρογόνο

φ\)τά-τε1)τλα
Καταλύτες

Κυψέλες

ΗΛF.ΚΤΙ'ΙΚΗ καυσίμων

Ε'όΠ'1 ΕΙ \ (Fuel ceU,)

πηΎή: Ιδία επεξεργασία

]

1

1

4. Υδραυλικοπνευματική αποθήκευση ενέργειας μέσω συμπίεσης αερίων

Οι κατασκευές αυτές περιέχουν συμπιεσμένο αέριο, άζωτο ή αέρα και η

αποθήκευση ενέργειας γίνεται σε έναν ή περισσότερους υδραυλοπνευματικούς

συσσωρευτές. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να έχουμε αποθήκευση ενέργειας

για σχετικά περιορισμένα χρονικά διαστήματα (της τάξεως των 20 λεπτών) με

αποδεκτό κόστος. Βέβαια οι μονάδες αποθήκευσης του τύπου αυτού είναι

περιορισμένου μεγέθους, πράγμα που απαιτεί την τοποθέτηση αρκετών τέτοιων

συσκευών «εν παραλλήλ@) για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μεγαλύτερων

συστημάτων. Αρκετά συχνά οι εν λόγω μονάδες αποταμίευσης ενέργειας
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χρησιμοποιούνται και σε συστήματα συνεργασίας ανεμογεννήτριας και

εμβολοφόρων κινητήρων (συστήματα Wind-DieseI) με σημαντική εξοικονόμηση

καυσίμου (Καλδέλης, 1999).

5. Αποθήκευση ενέΡΎειας σε σφόνδυλο.

Στην περίπτωση αυτή η αποθήκευση της αιολικής ενέργειας γίνεται με την

βοήθεια ενός ή περισσοτέρων σφονδύλων. Βέβαια μόνο περιορισμένα ποσά

ενέργειας μπορούν να αποθηκευτούν με τον τρόπο αυτό, τα οποία μας παρέχουν

αυτονομία μερικών μόνο λεπτών, δεδομένου ότι οι σφόνδυλοι με δυνατότητα

αποθήκευσης πολλών ΚWh θα χρειαστούν μεγάλη προσοχή στη σχεδίαση και στην

κατασκευή. ώστε να καταστούν αξιόπιστοι για πολλά χρόνια λειτουργίας. Οι

πραιcrΙKές εφαρμογές τέτοιων συστημάτων αναφέρονται σε συστήματα Wind

Diesel. όπου η παρουσία του σφονδύλου μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση

καυσίμου της τάξεως του 50%, ενώ παράλληλα μειώνεται σημαντικά ο αριθμός

εκκινήσεων του κινητήρα Diesel (Καλδέλης, 1999).

6. Υβριδικά συστήματα αποθήκευση, ενέΡΎειας.

Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται συνδυασμοί των παραπάνω

αποθηκευτικών μέσων, όπως για παράδειγμα συστήματα συσσωρευτών και

σφονδύλου, συσσωρευτών και συστήματος wind-diesel. σφονδύλου και

συστήματος wind·diesel, καθώς και συνδυασμός συσσωρευτών, ανεμογεννήτριας

και φωτοβολταικών στοιχείων. Οι περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις

λειτουργούν πειραματικά τη στιγμή αυτή, οι πρώτες όμως εκτιμήσεις δείχνούν ότι

είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για πρακτικές εφαρμογές αποθήκευσης της

αιολικής ενέργειας με αρκετά καλά αποτελέσματα (Καλδέλης, 1999).
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Η βιωσιμότητα και κατά μείζονα 'λχηο η ελκυστικότητα μιας οποιασδήποτε

επένδυσης ανανεώσιμης πηγής ενέργειας εξαρτάται κατά κύριο λόγο, τουλάχιστον σε

μακροοικονομικές αναλύσεις, από την συγκριτική θέση της τιμής της παραγόμενης

μονάδος ενέργειας (π.χ. KWh) σε σχέση με το κόστος της KWh των υπόλοιπων ήδη

χρησιμοποιούμενων πηγών ενέργειας.

Βέβαια η χρησιμοποίηση του κόστους παραγωγής μιας KWh σαν το μόνο

κριτήριο για την συγκριτική αξιολόγηση της αιολικής ενέργειας σε σχέση με τις

υπόλοιπες πηγές, παραβλέπει βασικές κοινωνικές παραμέτρους, όπως η διαθεσιμότητα

ή ο ρυθμός εξάντλησης των χρησιμοποιούμενων καυσίμων, η εμπειρία και η αξιοπιστία

εκμετάλλευσης των πηγών ενέργειας και βέβαια η φιλικότητα των χρησιμοποιούμενων

μορφών της ως προς το περιβάλλον (Καλδέλης, 1999).

Αν χρησιμοποιηθεί η αυστηρά λογιστική σύγκριση του κόστους της

παραγόμενης μονάδας ενέργειας, τα αποτελέσματα που πρόκειται να εξαχθούν δεν θα

οδηγήσουν σε αντιπροσωπευτικά στοιχεία, δεδομένου ότι οι αναλύσεις αναφέρονται σε

μέσο κόστος παραγωγής. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι

μεταβάλ/εται το κόστος της παραγόμενης ενέργειας από περιοχή σε περιοχή ανάλογα

με τον τύπο της παραγωγής, την ευκολία πρόσβασης στις πρώτες ύλες, την

χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και τις χρηματοοικονομικές και εργασιακές συνθήκες

της κάθε περιοχής. Για παράδειγμα δεν μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ της

Πτολεμαίδας, η οποία φέρει πλούσιο λιγνιτικό υπέδαφος, με ένα νησί του Αιγαίου.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό στην Πτολεμαίδα θα κάνουν έντονη την παρουσία τους

τα εργατικά συνδικάτα, ενώ στην Κώ, επί παραδείγματι, το αντίστοιχο εργατικό

συνδικάτο δεν θα έχει την ίδια βαρύτητα και συμμετοχή στις αποφάσεις.

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν το μέσο εθνικό κόστος παραγωγής ενέργειας

από το λιθάνθρακα, να είναι μικρότερο κατά κάποιο ποσό, από αυτό της αιολικής

ενέργειας και ταυτόχρονα σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας το κόστος της αιολικής

KWh να είναι μόλις το 1/3 του κόστους παραγωγής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα.

Στις περιπτώσεις αυτές η θεωρητική προσέπιση της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς

υποστηρίζει ότι το μακροοικονομικό βέλτιστο θα επιτευχθεί μόνο αν σε κάθε περιοχή

χρησιμοποιηθεί η φθηνότερη μορφή ενέργειας, αντικαθιστώντας πλήρως τις υπόλοιπες

μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται. Βάσει της ανάλυσης αυτής, τόσο η

Ευρωπαίκή Ένωση όσο κω η NASA προέβλεψανσημαντικούςρυθμούς διεΙσδυσηςτης
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αιολικής ενέργειας στη παγκόσμια ενεργειακή αγορά μέχρι το έτος 2000. Όμως όπως

αποδείχθηκε εκ των υστέρων, οι προβλέψεις αυτές δεν επαληθεύονται, δεδομένου ότι οι

ρυθμοί διείσδυσης των αιολικών μηχανών, αλλά και γενικότερα των ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά, είναι σαφώς μικρότεροι των

αναμενόμενων. Στην αρνητική αυτή εξέλιξη σημαντικό μερίδιο έχει, εκτός από τη

γενικότερη αδράνεια της ενεργειακής αγοράς, η υπερβολική και τεχνητά χαμηλή τιμή

του πετρελαίου στη διεθνή αγορά.

Αναφορικά με την εκτίμηση του κόστους της παραγόμενης αιολικής ενέργειας,

πρέπει να υπογραμμισθεί ότι αυτό εξαρτάται από πλήθος παραμέτρων, που αναλύονται

διεξοδικά στο 60 κεφάλαιο, κυριότεροι εκ των οποίων είναι:

1. Η ποιότητα του διαθέσιμου αιολικού δυναμικού (μέση ετήσια

ταχύτητα).

2. Η αξιοπιστία και το τεχνολογικό επίπεδο της ανεμoγεWΉτριας.

3. Το μέγεθος της αιολικής μηχανής (η ονομαστική της ισχύς).

4. Ο βαθμός συνεργασίας του τοπικού αιολικού δυναμικού και της

χρησιμοποιούμενης ανεμoγΕWΉΤΡιας (Καλδέλης, 1999).
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Στο σχήμα 5.6. Ι παρουσιάζεται ποιοτικά n σχέση κόστους της αιολικής KWh

σαν συνάρτηση του αιολικού δυναμικού (μέση ετήσια ταχύτητα) και του μεγέθους της

χρησιμοποιούμενης ανεμογεννήτριας.

Σ . α5.6.1

Σtryκριτικό κόστος αιολικής KWh

νΜΕΣΗ= 5 m/sec

--------
ι-"~. ------------

"...
___________~ v_Μ_Ε_Σ_Η~_8_m/_se_c_-

πηγή: Καλδέλης, 1999
ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΚW)

1
J

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό και από το παραπάνω σχεδιάγραμμα, για

δεδομένη ονομαστική ισχύ της ανεμογεννήτριας, δεν συνεπάγεται ότι η τιμή της ΚWh

θα παραμένει σταθερή. Αντίθετα, όπως αποδεικνύεται, η τιμή της KWh εξαρτάται

άμεσα και από τον υφιστάμενο αιολικό δυναμικό της εκάστοτε περιοχής στην οποία

εντοπίζεται η ανεμογεwήτρια. Για παράδειγμα, μια διαφοροποίηση της ταχύτητας του

πνέοντος ανέμου κατά 3 m/sec αντιστοιχεί σε μια ανάλΟ'Υη διαφοροποίηση της τιμής

του τελικού προϊόντος.

Αντίστοιχα στον πίνακα 5.6.2 δίνεται μια σχετικά πρόσφατη εκτίμηση του

μέσου κόστους παραγωγής ενέργειας από διαφορετικές πηγές σε euro/KWh:Οπως

παρατηρείται η αιολική ενέργεια διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της και χωρίς να

συμπεριληφθούν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη από την χρήση της.
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562Κ'Π'ινακαι;;: . . οστοι:: παραΥφΥης ι:νερΥειας απο ιαφορει: πηΥες

ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ει KWh

Πυρηνική 0.085- 10.00

Πετρέλαιο 0.028-0.042

Υδροδυναμική 0.020-0.040

Άνθρακας 0.042-0.056

Αιολική 0.04 Ι -0.074

πηγη: Καλδέλης, 1999

Σnς ενότητες 5.6.1 και 5.6.2 που ακολουθούν, γίνεται αναφορά στα

περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη που πηγάζουν από την χρησιμοποίηση της

αιολικής ενέργειας, μέσω της συμπερίληψης και του εξωτερικού κόστους, μιας

παραμέτρου η οποία δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής σε ότι αφορά την τιμολόγηση

του τελικού πραϊόντος της όλης ηλεκτρικής βιομηχανίας.
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5.6.1 Εξωτερικόκόστοςπαραγωγήςκαι χρήσηςτης ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια έγινε ευρέως αποδεκτό ότι η ευημερία κατά την ευρεία

έννοια δεν εξαρτάταιαποκλειστικάαπό την οικονομική ευμάρεια, όπως συνηθίζεταινα

μετράται από διάφορουςοικονομικούςαναλυτές, αλλά και από την υγεία του φυσικού

περιβάλλοντος στο οποίο οι κοινωνίες αναπτύσσονται. Τις τελευταίες δεκαετίες η

υποβάθμιση του περιβάλλοντοςαπέκτησε τέτοιες διαστάσεις ώστε αφενός να θέτει σε

αμφισβήτηση τις βασικές αρχές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος, αφετέρου

να διευρύνεται και να ισχυροποιείται η κοινωνική απαίτηση για προστασία του

περιβάλλοντος.Για το λόγο αυτό, καθώς ο ρυθμός κατανάλωσηςενέργειαςσυνεχίζεινα

αυξάνεται, οι πιέσεις προς τα περιβάλλον αναμένονται ό'λο και πιο ισχυρές. Στις νέες

συνθήκες που δημιουργούνται οι προσπάθειες στρέφονται κατά κύριο 'λf:ηo στην

κατεύθυνση της ορθολογικής χρήσης και της εξοικονόμησης της ενέργειας. Με

δεδομένη δε τη σχέση μεταξύ ενέργειας και περιβάλλοντος και την αντίφαση μεταξύ

οικονομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων αξιολόγησης των εναλλακτικών

πολιτικών, γίνεται φανερή η ανάγκη επέκτασης των βασικών αρχών της οικονομικής

επιστήμης, έτσι ώστε να γίνει δυνατή μια ριζική αναθεώρησητου τρόπου τιμo'λf:ηησης

της ενέργειας.

Με την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικής

υποβάθμισης,ενεργοποιείταιη πολιτεία και αναπτύσσονταιτέτοιοι μηχανισμοίώστε να

περιορισθεί κατά το δυνατόν η ρύπανση χωρίς βέβαια να εξαλειφθεί τελείως. Ωστόσο

σε αυτούς τους μηχανισμούς δεν υπάγεται ένας, ο οποίος να αναγνωρίζει χρηματική

τιμή για το περιβάλλον,να ενσωματώνει το κόστος των περιβαλλοντικώνεmπτώσεων,

αλλά αντιθέτωςο ισχύον μηχανισμόςακολουθείτο παραδοσιακόσύστημα αξιών.

Στο σημείο αυτό κάνει την εμφάνισή του η έννοια του εξωτερικού κόστους, το

οποίο έρχεται εμβόλιμα να καλύψει το προαναφερθέν κενό. Με τον όρο αυτό και

εξειδικεύοντάςτον στον τομέα της ενέργειας, ορίζουμε το κόστος που οφείλεται στην

μείωση της ευημερίας του κοινωνικού συνόλου (για αυτό ονομάζεται και κοινωνικό

κόστος), όταν η μείωση αυτή δεν αποζημιώνεται.. Η διαδικασία αποτίμησης του

εξωτερικού κόστους στην ενεργειακή παραγωγική διαδικασία αποτελεί ένα από τα

πρώτα πεδία στα οποία γίνεται συστηματική προσπάθεια υπολΟ'γισμού του. Το

ενδιαφέροναυτό τεκμηριώνεταιτόσο από τον αναντικατάστατοκαι πολυδιάστατορόλο

της ενέργειας μέσα στην οικονομία, όσο και από το πλήθος και τη σοβαρότητα των

περιβαλλοντικώνεπιπτώσεωνπου συνεπάγεταιη παραγωγή και η χρήση της ενέργειας.
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Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο το συνολικό εξωτερικό ή

κοινωνικό κόστος από την παραγωγή ενέργειας με τη χρήση συμβατικών καυσίμων

περιλαμβάνει το περιβαλλοντικό κόστος, το γενικό μακροοικονομικό κόστος, καθώς

επίσης και τις κρατικές εmδοτήσεις (Καλδέλης, 1999), (Θεοφανίδης, 1985).

Μέσα στην έννοια του περιβαλλοντικού κόστους περιέχεται η εmβάρυνση του

φυσικού περιβάλλοντος από τη διαδικασία παραγωγής, μεταφοράς και χρήσης της

ενέργειας. Οι βασικότερες εmδράσεις της παραγωγής ενέργειας από τη χρήση

συμβατικών καυσίμων περιλαμβάνει την αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου τόσο σε

επίπεδο οπτικής ρύπανσης, όσο και σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας. Επίσης

περιλαμβάνει τις επιδράσεις, με ποικίλους τρόπους, στον άνθρωπο αλλά και γενικότερα

στο ανθρωπογενές περιβωλον.

Εν αντιθέσει με τις συμβατικές πηγές ενέργειας, οι ανανεώσιμες δεν εmφέρουν

καμία, σχεδόν, επίπτωση και επαγωγικά δεν εμφανίζουν τόσο έντονο ενδιαφέρον για

την μέτρηση του περιβαλλοντικού κόστους που τις συνοδεύει. Λαμβάνοντας υπόψιν τα

παραπάνω είναι εύκολα αντιληπτό ότι το παρόν μέτρο σύγκρισης που είναι το τελικό

προϊόν, δηλαδή η ΚWh, είναι πλασματικό αφού δεν λαμβάνει υπόψιν την διαδικασία

που έχει προηγηθεί για την παραγωγή της. Δηλαδή κατά την διαδικασία σύγκρισης που

ακολουθείται, αγνοείται παντελώς η περιβαλλοντική συνιστώσα του κόστους

παραγωγής της ενέργειας.

Όπως προαναφέρθηκε, το συνολικό εξωτερικό κόστος περιλαμβάνει, εκτός του

περιβαλλοντικού κόστους, το μακροοικονομικό κόστος όπως επίσης και τις κρατικές

επιδοτήσεις.

Αναφορικά με το μακροοικονομικό σκέλος, από τη χρησιμοποίηση συμβατικών

πηγών ενέργειας προκύπτει ότι υπάρχει τόσο μακροοικονομικό όφελος όσο και

μακροοικονομικό κόστος. Πιο συγκεκριμένα η emPάpuvoη του εμπορικού ισοζυγίου,

μέσω της εξάρτησης της χώρας μας από άλλες που iλέγxoυν τα παγκόσμια ενεργειακά

αποθέματα, η εξάντληση τόσο των εγχώριων όσο και των αλλοδαπών ενεργειακών

αποθεμάτων, συνθέτουν τις κυριότερες συνιστώσες του μακροοικονομικού κόστους.

Ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέψουμε και κάποια μακροοικονομικά οφέλη τα οποία

πηγάζουν από την χρήση συμβατικών πηγών ενέργειας, τα οποία έγκεινται στην μείωση

της ανεργίας καθώς επίσης και από την πιθανή εγχώρια κατασκευή και εγκατάσταση

των κατάλληλων μηχανημάτων.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας, τα ανανεώσιμα συστήματα

παραγωγής ενέργειας προκαλούν κατά κύριο λόγο θετικά μακροοικονομικά
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αποτελέσματα, που βασίζονται στην δημιουργία προϊόντων (μηχανών) υψηλής

εγχώριας προστιθέμενης αξίας (ΕΠΑ), στη μείωση της ανεργίας, καθώς επίσης και στην

μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές καυσίμων. Στην περίπτωση αυτή τα γενικά

μακροοικονομικά οφέλη από την παραγωγή και κατανάλωση μιας αιολικής ΚWh στη

θέση μιας αντίστοιχης πετρελα'ίκής μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να υπερβούν τα 0.03

€/KWh.

Όσον αφορά τις κρατικές επιδοτήσεις στον τομέα παραγωγής ενέργειας

περιλαμβάνουν άμεσες χρηματοδοτήσεις, όπως για παράδειγμα οι επιδοτήσεις για

έρευνα και ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων, αλ/ά και έμμεσες όπως η τεχνολογική

και διοικητική υποδομή, που η πολιτεία παρέχει σε μονάδες παραγωγής ενέργειας. Πιο

συγκεκριμένα, στις άμεσες επιδοτήσεις περιλαμβάνονται εκτός από τις δαπάνες για την

έρευνα και ανάπτυξη συμβατικών μορφών ενέργειας, οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις και

επιδοτήσεις για την αγορά μηχανημάτων αντφρυπαντικής τεχνολογίας.

Από την άλ/η πλευρά οι έμμεσες κρατικές επιδοτήσεις περιλαμβάνουν το

κόστος των σταθμών μετρήσεως και ελέγχου της ρύπανσης, το κόστος της αυξημένης

υλικοτεχνικής υποδομής και γενικά το κόστος ενίσχυσης των διοικητικών υπηρεσιών.

5.6.2 Σ""""ολογισμόςΚοινωνικού- Εξωτερικού κόστο"ς

Όπως διαπιστώθηκε και από τα παραπάνω, διακρίνεται ένα είδος

«μεροληπτικής» κοστολόγησης των συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Για την άρση

της τακτικής αυτής και προκειμένου να ληφθούν υπόψιν οι μη μετρήσιμοι μέχρι

σήμερα συντελεστές κόστους- οφέλους, υπάρχουν δύο επιλογές με ξεχωριστή

φιλοσοφία.

Η πρώτη επιλογή βασίζεται στην επιδότηση της τιμής αγοράς μιας ανανεώσιμης

εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας με το ποσό του εξοικονομούμενου

περιβαλλοντικού, μακροοικονομικού κόστους.

Η δεύτερη επιλογή βασίζεται στην εφαρμογή του λογικού κανόνα {{ο ρυπαίνων

πληρώνει» και προτείνει την επιΒάρυνση της τιμής της συμβατικά παραγόμενης

ενέργειας κατά το ισόποσο του λεγόμενου «μη ποσοτικού» κόστους. Το βασικό

πρόβλημα που συνδέεται με τη δεύτερη επιλογή είναι ο καθορισμός του φορέα

συγκέντρωσης και διαχείρισης των εισπράξεων του «μη ποσοτικού» κόστους, που θα

προστεθεί στην τιμή της αγοράς της συμβατικής ενέργειας. Ειδική μέριμνα πρέπει να

ληφθεί ώστε το επιπλέον αυτό χρηματικό ποσό να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για
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τ/ν κάλυψη των «μη πoσOΤΙKών~~ συνιστωσών του κόστους παραγωγής συμβατικής

ενέργειας, όπως για παράδειγμα η προστασία του περιβάλ/οντος και η διατήρηση των

εγχώριων ενεργειακών αποθεμάτων (Καλδέλης, 1999).

Ωστόσο θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι δύο παραπάνω επιλογές δεν είναι

ισοδύναμες, αν και οδηγούν και οι δύο σε βελτίωση τ/ς ανταγωνιστικής θέσης των

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχέση με τις συμβατικές.

Η επιβάρυνση της τιμής της συμβατιιcής ενέργειας οδηγεί, εκτός της μεριιcής της

αντικατάστασης, σε τελική μείωση τ/ς ζήτ/σης ενέργειας μέσα από τον μηχανισμό

προσφοράς και ζήτ/σης, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί το μακροοικονομικό βέλτιστο

στ/ν ενεργειακή αγορά. Στο σημείο αυτό για άρση ενδεχόμενης παρεξήγησης σχετικά

με το ζήτ/μα μείωσης ζήτησης της ενέργειας, πρέπει να αναφερθεί ότι η Ελλάδα, από

ενεργειακή σκοπιά, είναι η πιο σπάταλη χώρα της Ε.Κ Επομένως με την μείωση

κατανάλωσης της ενέργειας δεν εννοείται επουδενί, αυτόματη υποβάθμιση της

ποιότητας ζωής.

Στην άλλη όχθη, η επιδότηση της τιμής αγοράς μιας ανανεώσιμης

εγκατάστασης, αν και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας, δεν επηρεάζει τη συνολική ζήτηση και επομένως, βραχυπρόθεσμα, αφήνει

αναλ/οίωτη την τιμή αγοράς της μονάδας ενέργειας.

Όπως αποδεικνύεται, καμία από τις δύο προαναφερθείσες μεθοδολογίες δεν

μπορεί να επιφέρει την βέλτιστη λύση όσον αφορά τον συνυπολογισμό του κοινωνικού

κόστους στην διαδικασία της κοστολόγησης. Το ιδανικό θα ήταν ένας συμψηφισμός

των παραπάνω, ανάλογα με τα πλεονεκτήματα που φέρει η κάθε μια.

Ένας κατάλληλος συνδυασμός των δύο παραπάνω επιλογών έχει το πλεονέκτημα αφ'

ενός του μερικού περιορισμού της συνολικής ζήτ/σης τ/ς ενέργειας, αφ' ετέρου της

ευκολότερης αποδοχής από το κοινωνικό σύνολο μιας ενδεχόμενης μερικής

εξωτερίκευσης της επιβάρυνσης της τιμής αγοράς της ενέργειας.
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Εισαγωγή

Η χρήση της αιολικής ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή άρχισε στο δεύτερο μισό

της δεκαετίας του 1980. Στη διάρκεια των επόμενων 20 ετών έως σήμερα, υτ/ρξαν

σημαντικές α'λ/αγές στην τεχνολογία των ανεμογεννητριών (Α/Γ) αυξάνοντας την

αξιοπιστία τους, ενώ το μέγεθος των εμπορικά διαθέσιμων ΑΙΓ έχει

υπερδεκαπλασιαστεί βελτιώνοντας δραστικά την οικονομική τους αποδοτικότητα.

Η μεγάλη ανάπτυξη αιολικών πάρκων (Α/Π) για ηλεκτροπαραγωγή κατά την

τελευταία δεκαετία σε συνδυασμό με την άμεση ανάγκη για περιβαλλοντικές

βελτιώσεις οδηγούν την αιολική ενέργεια από το ρόλο μιας «περιθωριακής;, μορφής

ενέργειας σε σημαντικό τμήμα του ενεργειακού ισοζυγίου, ιδιαίτερα στις χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα των ΑΠΕ είναι αρκετά

φιλόδοξοι. Η Λευκή Βίβλος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που

εκδόθηκε το 1998 από την Ευρωπαϊκή Emtroπή (Ε.Επ.) στοχεύει στην αύξηση της

παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας από ΑΠΕ από 7% που είναι σήμερα σε 12% το

2010. Ο παραπάνω στόχος είναι εξαιρετικά αισιόδοξος δεδομένου ότι το μεγαλύτερο

ποσοστό της συμμετοχής των ΑΠΕ (περισσότερο από 70%) προέρχεται από μεγάλα

υδροηλεκτρικά έργα και η περαιτέρω ανάπτυξη αυτών θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.

Εν τούτοις, η έστω και μερική πλήρωση του παραπάνω στόχου αποτελεί ένα πολύ

σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγόμενες

ενεργειακές πηγές. Άμεσο επακόλουθο είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο βάρος το

επωμίζονται η αιολική πρωτίστως και εν δευτέροις, η ενέργεια από βιομάζα

(Καμπούρης, 2002).

Μια σημαντική ώθηση στον μηχανισμό εξάπλωσης των ΑΠΕ, τόσο άμεσα όσο

και έμμεσα, παρέχει και το πρωτόκολλο του Kyoto. Το πρωτόκολλο του Kyoto

καθορίζει τη μείωση που πρέπει να εmτύχουν οι χώρες της ΕΕ στα αέρια του

θερμοκηπίου,σε ποσοστό 8% την περίοδο 2008-2012, σε σύγκριση με τις εκπομπές του

1990. Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο, το ποσοστό ηλεκτρικής παραγωγής από ΑΠΕ σε

επίπεδο ΕΕ κατά το έτος 2010 θα είναι 23,5% και ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής

στην ΕΕ θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για την απορρόφηση της

πράσινης ενέργειας από τα Ευρωπα'ίκά Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με αυτόν

τον τρόπο θα ικανοποιηθεί, εν μέρει, η δέσμευση έναντι του Kyoto δεδομένου ότι ο
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τομέας της ηλεκτροπαραγωγής κατέχει τα σκήπτρα στην εκπομπή των αερίων του

θερμοκηπίου και ιδιαίτερα του COZ•

Οι παράγοντες που αναγνωρίζεται ότι έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην

ανάπτυξη των ΑΠΕ στα ευρωπα'ίκά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας είναι:

• η τυχαιότητα και ευμεταβλητότητα της αιολικής ενέργειας η οποία απαιτεί

αλλαγές στις πρακτικές λειτουργίας ελέγχου των ΣΗΕ

• η απελευθέρωση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

• οι τεχνολογικές κα τεχνικές βελτιώσεις που παρατηρούνται στις ΑΙΓ και τον

υπόλοιπο εξοπλισμό των ΣΗΕ

• το γεγονός ότι το οικονομικό κόστο, της αιολικής ενέργειας δεν είναι

ανταγωνιστικό με το αντίστοιχο κόστος των συμβατικών πηγών και

απαιτούνται μέτρα στήριξης.

Τα παραπάνω αναμένεται οι θα έχουν σημαντικές επιδράσεις σε ολόκληρο τον

τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη, τόσο σε τεχνικό- τεχνολογικό επίπεδο,

όσο και σε οικονομικό.

Στα πλαίσια της εισαγωγικής αυτής παραγράφου δόθηκε μια σκιαγράφηση της

τάσης που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ΑΠΕ, ενώ παρακάτω θα

ακολουθήσει μια εκτενέστερη προσέγγιση για τα τεκταινόμενα στη Ελληνική

επικράτεια όσον αφορά τα των ΑΠΕ και ιδιαίτερα αυτά της αιολικής ενέργειας.

5.7.1 Η "ψιστάμενηκατάσταση στη ΕΛλάδα

Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη αιολικών πάρκων (ΝΠ) άρχισε στις αρχές της

δεκαετίας του Ι 980 από τη ΔΕΗ, με την εγκατάσταση του πρώτου αιολικού πάρκου

στην Κύθνο. Κομβικό γεγονός για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργεια απετέλεσε ο

Ν.2244/94 ο οποίος παρέχει ουσιαστικά κίνητρα σε ιδιώτες επενδυτές για εγκατάσταση

και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής από ΑΠΕ. Η βασική κατεύθυνση του ν.

2244/94 εναρμονίζεται με τα μέτρα και τις διατάξεις που ισχύουν σχεδόν σε όλες τις

χώρες της ΕΕ με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α/Π αποτελεί

μια κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα στις περιοχές υψηλού αιολικού

δυναμικού. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από το μεγάλο πλήθος αιτήσεων

που έχουν υποβληθεί στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), τον καθ'είδει αρμόδιο
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φορέα για θέματα ενεργειακής φύσης. Έτσι μέχρι και την 1.2.2003 είχαν υποβληθεί 862

αιτήσεις άδειας παραγωγής για αιολικά πάρκα που η συνεπαγόμενη ισχύς τους άγγιζε

τα 14,206 MW.

Αναφορικά με τις αιτήσεις και μετά από σχετική πρόσκληση υποβολής της ΡΑΕ

την 8.12.2000, για χορήγηση Αδειών Παραγωγής με βάση τον «Κανονισμό Αδειών και

Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειαρ}, τον οποίο εξέδωσε το ΥΠΑΝ, η ανταπόκριση των

επενδυτών ήταν πολύ ικανοποιητική και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα. Παρακάτω

ακολουθούν, σε μορφή πίνακα, οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής σε έργα

ΑΠΕ μέχρι και την 1.2.2003 καθώς επίσης και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις από την

ΡΑΕ.

Πίνακα, 5.7.1 Αιτήσει, για χορήγηση

άδεια, παραγωγή, σε έργα ΑΠΕ μέχρι και τ/ν 1.2.2003

Τεχνολογία Αριθμός Ισχύς θετική

ΑΠΕ αιτήσεων (MW) γνώμη ΡΑΕ

IMW1
Αιολικά 862 14,206 3,046

Υδροηλεκτρικά 368 824 364
ΦωτοΒολταικά 17 7.3 2.2

Βιομάζα 35 350 107.6
Γεωθερμία 6 335 8
ΣΥΝΟΛΟ 1,288 15,722 3,528

πηΥη·ΡΑΕ,2ΟΟ3

Η αξιολόγηση του συνόλου των Αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι την

] .2.2003, έγινε από τη ΡΑΕ με την τεχνική βοήθεια του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Η όλη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζονται στον

Κανονισμό Αδειών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, μέχρι και την 1.2.2003

φαίνονται στην τελευταία στήλη του πίνακα 5.7.1 και αναλυτικότερα, κατά περιφέρεια,

στον πίνακα 5.7.2.

Δεν περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων οι οποίες αφορούν την περιοχή

της Νότιας Λακωνίας, η οποία διαθέτει πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό. Ο λόγος της

αναβολής της αξιολόγησης ήταν ότι εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που

υποβλήθηκαν, κρίθηκε αναγκαίο να προηγηθεί κατάλληλη χωροταξική ρύθμιση, ώστε

να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να ελαπωθούν οι εύλογες

αντιδράσεις των κατοίκων.
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Πίνακα, 5.7.2 Αδειοδο'Π]μένα έργα ΑΠΕ κατά Περιφέρεια

] ΜΙΚΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ Φ/Β ΙΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΙ ΙΣΧΥΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (MW) 339,15 2,75 Ο 9,5 Ο 351,4

1
ΠΛΗΘΟΣ 24 2 Ο Ι Ο 27
ΙΣΧΥΣ

ΑΠΙΚΗΣ (MW) 139,6 0,87 Ο 35,38 Ο 175,85
ΠΛΗΘΟΣ 11 2 Ο 4 Ο 17

ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΣΧΥΣ

] ΑΙΓΑΙΟΥ (MW) 23,98 Ο 8 Ο 0,01 31,99
ΠΛΗΘΟΣ 22 Ο Ι Ο Ι 24

ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΣ

ΕΜΑΔΑΣ (MW) 141,2 64,14 Ο 0,9 Ο 206,24
ΠΛΗΘΟΣ 6 32 Ο Ι Ο 39

ΔΥΤΙΚΗΙ ΙΣΧΥΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΙ (MW) Ο 29,04 Ο 0,37 Ο 29,41
ΠΛΗΘΟΙ Ο Ι4 Ο Ι Ο 15
ΙΣΧΥΙ

ΗΠΕΙΡΟΥ (MW) 87 109,24 Ο 16,09 Ο 212,33
ΠΛΗΘΟΣ 3 32 Ο 2 Ο 37
ΙΣΧΥΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (MW) 90,95 40,45 Ο 2,07 Ο 133,47
ΠΛΗΘΟΣ 5 22 Ο 2 Ο 29

ΚΕΝΤΡΙΚΗΙ ΙΣΧΥΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (MW) 72,2 33,7 Ο 12,38 0,6 118,88
ΠΛΗΘΟΙ 5 32 Ο 3 2 42
ΙΣΧΥΣ

ΚΡΗΤΗΣ (MW) 126,7 0,65 Ο 5,42 0,89 133,66
ΠΛΗΘΟΙ 23 Ι Ο Ι 8 33

ΝΗΙΙΩΝ ΙΣΧΥΣ

ΙΟΝΙΟΥ (MW) 51,3 Ο Ο 5,42 Ο 56,72
ΠΛΗΘΟΙ 3 Ο Ο 2 Ο 5

ΝΟΤΙΟΥ ΙΣΧΥΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ (MW) 172,5 Ο Ο 0,5 Ο 173
ΠΛΗΘΟΙ 42 Ο Ο Ι Ο 43

1 ΙΣΧΥΙ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΙΟΥ (MW) 477,4 17,56 Ο 19,54 0,5 515
ΠΛΗΘΟΙ 29 9 Ο 4 2 44

ΣΤΕΡΕΑΙ ΙΣΧΥΙ

ΕΜΑΔΑΣ (MW) 1324,1 65,98 Ο Ο Ο 1390,08
ΠΛΗΘΟΙ 90 32 Ο Ο Ο 122
ΙΣΧΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ (MW) 3046,1 364,38 8 107,57 2 3528,03
ΠΛΗΘΟΣ 263 Ι78 Ι 22 Ι3 477

πηγή:ΡΑΕ,2003

Με το άρθρο 2 του νόμου 2941/2001 προβλέπεται η δημιουργία ''Ειδικού

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης" για τις ΑΠΕ εντός

προστατευομένων περιοχών και επίσης ορίζεται ότι μέχρι την έκδοση αυτού, η

χωροθέτηση Οα γίνεται μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Χωροταξικού

Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ,

Παράλληλα έχει Εγκριθεί από το ΥΠΑΝ μετά από θετική γνωμοδότηση της

ΡΑΕ, η Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ), την οποία εκπόνησε ο

Διαχεψιστής Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), Σε

αυτήν προβλέπονται σημαντικά έργα ενίσχυσης του Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας
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για την επόμενη πενταετία, πολλά από τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στην

απορρόφηση ενέργειας από ΑΠΕ. Σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΔΕΣΜΗΕ, η

υποδομή των δικτύων που δημιουργείται θα δώσει επιπλέον δυνατότητες συνδέσεων

σταθμών ΑΠΕ ΙCΥρίως στην Εύβοια, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τη νότια

Πελοπόννησο (Λακωνία). Η πρόσθετη δυνατότητα του δικτύου της Ευβοίας για

σύνδεση νέων αιολικών πάρκων εκτιμάται σε 530 MW (περιλαμβανομένων και των

νησιών των Κυκλάδων που διασυνδέονται με το Ηπειρωτικό σύστημα), ενώ για την

Λακωνία σε 400 MW.

Σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει στη δέσμευση γης η εγκατάσταση αιολικών

πάρκων, στη δυσμενέστερη περίπτωση της Ν. Εύβοιας όπου παρουσιάζεται η

μεγαλύτερη πυκνότητα, αναφέρεται ότι θα καλύπτουν το μέγιστο 1% άγονης

(χορτολιβαδικής κυρίως) έκτασης της συνολικής της επιφάνειας, χωρίς μάλιστα να

δεσμεύουν κατά το μεγαλύτερο μέρος την χρήση γης που καλύπτουν. Η εmμηση αυτή

γίνεται με την θεώρηση ότι τα αιολικά πάρκα αποτελούνται από ανεμογεννήτριες που

καταλαμβάνουν έκταση διαμέτρου 200 μέτρων η κάθε μια.

Σnς υπόλοιπες περιοχές της Ελ/άδας η πυκνότητα είναι σχετικά μικρή.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη του πίνακα 5.7.3 δείχνεται η ανά διαμέρισμα της χώρας

κατανομή των εγκεκριμένων έργων που έχουν ήδη άδεια Εγκατάστασης ή Λειτουργίας

και συνεπώς βρίσκονται σε λειτουργία ή υπό κατασκευή. Στον πίνακα που ακολουθεί

παρουσιάζονται τα αιολικά πάρκα για τα οποία η ΡΑΕ έχει εκφράσει θετική γνώμη,

μέχρι την 1.2.2003.
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Πίνακας 5.7.3 Αιολικά πάρκα

ΉΑΙΟΛΙΚΉ εΝεΡΓΕΙΑ

]

J

j

ΠΕΡΙΟΧΙΙ Με Δδεια Μόνο με Σ"ί>voλο Aδειoδoτημέvα Εκτιμο"ί>μενει; Σ"ί>voλο οε Εκτιμο"ί>μενη

Ε.,lΙ"ατΔστασης ~δεια Aδειoδoτημtνων ΈΡ'Υα που Πρόσθετες ΛειτουΡ'Υlα Ετήοια

ή ΠαΡΟ'ΥΟΥΥής '" tl(1'IμάTOI ότι Δυνατότητες τ02010 Παρα.,ωrή

Λα1ΟυΡ'ΥΙας ή 12.2.200,J θα .,Ινουν μέχρι το (I\IW) 102010

(I\IW) θετιll"ή (I\IW) (I\IW) 1010 (I\IW) (GWh)

.,νωμη ΡΑΕ

(I\IW)

θΡΑΚΗ 106 233 339 233 100 439 1077

ΜΑΚιΝIΑ Ο 72 72 72 Ο 72 164

ΗΠΕΙΡΟΣ Ο 87 87 20 Ο 20 3S

θΕΣΣΑΛIΑ Ο 91 91 70 Ο 70 123

ΚΡΗΤΗ 80 46 127 46 50 176 "5
ΝΗΣΙΑ 66 131 196 131 30 227 714

ΣΤΕΡΕΑ

ΕΛΛΑΔΑ 2 449 452 200 100 302 689
(ΕΚΤΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΠΕΛιΣΟΣ

(ΕΚΤΟΣ 40 319 359 100 100 240 589

ΛΑΚΩΝΙΑΣ)

ΔΥΤιΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ Ι 191 193 130 50 181 381

EYBOIA

ΑΝΔΡΟΣ 238 634 873 634 Ο 872 2674

ΤΗΝΟΣ

ΛΑΚΩΝΙΑ 29 89 118 50 50 129 338

ΑΤΤιΚΗ Ο 140 140 140 Ο 140 319

Σ\'ΝΟΛΟ 563 2483 3046 1826 480 1869 7629

πηγη.Ρ ΑΕ, 2003

Βέβαια, ένα σημαντικό μέρος των Αιτήσεων στις οποίες έχει χορηγηθεί Άδεια

παραγωγής δεν είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθούν για διάφορους λόγους, όπως

φαίνεται στην τέταρτη και πέμπτη στήλη του πίνακα 5.7.3. Εκτιμάται ότι ποσοστό άνω

του 60% από τα έργα αυτά θα πραγματοποιηθεί ή ότι οι νέες αιτήσεις που θα

υποβληθούν κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια θα αντικαταστήσουν αυτό το μέρος των

ήδη εγκεκριμένων έργων που δεν θα πραγματοποιηθούν, με την επιλογή

καταλληλότερων θέσεων, λόγω της βελτιωμένης γνώσης του διατιθέμενου αιολικού

δυναμικού και της γενικότερης εμπειρίας που ήδη αποκτάται.

Λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό με τον οποίο εξακολουθούν να υποβάλλονται

αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής σε έργα ΑΠΕ και το εκτιμOύμΕVO λοιπό
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αξιοποιήσιμο δυναμικό κατά περιοχή της χώρας, στην έιcrη στήλη του πίνακα 5.7.3

περν...αμβάνεται η πρόσθετη ισχύς ανά περιοχή που εκτιμάται ότι μπορεί να

εγκατασταθεί μέχρι το 2010, υπό ορισμένες βέβαια προϋποθέσεις, οι οποίες θα

αναφερθούν στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου. Τέλος, στην τελευταία στήλη του

πίνακα 5.7.3 περιλαμβάνεται η αντίστοιχη ενέργεια που μπορεί να παραχθεί,

λαμβάνοντας υπόψη ης συνθήκες ανέμου ανά περιοχή.

Συνοψίζοντας τα προηγούμενα προκύπτουν τα ακόλουθα, για το σύνολο των έργων

ΑΠΕ:

Σε λειτουργία ή υπό κατασκευή: 675 MW

Με θετική γνώμη της ΡΑΕ (1.2.2003): 3,528 MW

Σύνολο εγκατεστημένηςισχύος έτους 2010 : 3,500 MW

Η ενέργεια που θα παράγεταιαπό τα παραπάνωέργα το έτος 2010 εκτιμάταισε

8800 GWh περίπου. Κατά το έτος 20 ΙΟ εκτιμάται ότι οι ανάγκες της χώρας θα

απαιτούν την συνολική παραγωγή 76,000 GWh. Συνεπώς, σύμφωνα με τις παραπάνω

εκτιμήσεις η παραγόμενη από ΑΠΕ ηλεκτρική ενέργεια θα αποτελεί ποσοστό ίσο με

11.6% της συνολικής.

Εάν θεωρηθεί ότι το ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας από τους Μεγάλους

Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς παραμείνει και το 2010 στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα,

δηλαδή περίπου 7 έως 8%, ο στόχος του 20.1% που θέτει η «Οδηγία 2001/77» του

Ευρωπα'ίκού Κοινοβουλίου, φαίνεται εφικτός. Στο διάγραμμα 5.7.4 παρουσιάζεται η

δυνατή εξέλιξη του αιολικού δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο θα παραμείνει ως

κύρια ανανεώσιμη πηγή μέχρι το 20 Ι Ο.
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Διά α α 5.7.4 Ε έλιξ, Αιολικών πά κων ν Ελλάδα

εξέλιξη AιoλlKιίN mηv Ελλόδα
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,

Ωστόσο, ήδη εκφράζονται ορισμένες επιφυλάξεις για την επίτευξη του στόχου

της Οδηγίας και για το αν πράγματι ο ρυθμός ανάπτυξης αυτών των πηγών στην

Ελλάδα, όπως Π.χ. παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα, είναι ο αναμενόμενος. Η

ανασφάλεια αυτή πηγάζει από τον ρυθμό εγκατάστασης των έργων στην Ελλάδα, ο

οποίος τα δύο τελευταία χρόνια δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικός. Στον πίνακα 5.7.5

παρουσιάζονται τα υπό κατασκευή και λειτουργία αιολικά έργα στην Ελλάδα στις

αρχές του 2003 (Ι ,2,2003),
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Πίνακαι: 5.7.5 Αιολικά έργα σε λειτουργία

ή υπό κατασκευή κατά περιοχή της χώρας

ΔΙΑΙΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΥΙΤΗΜΑ (MW)
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΑΕ Ο

ΑΠΙΚΗΣ Μ Ο

Μ (2003) Ο

ΑΕ 12
Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ Μ Ο

Μ (2003) Ο

ΑΕ 69.06
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ Ο

Μ(2003) Ο

ΑΕ Ο

ΗΠΕΙΡΟΥ Μ Ο

Μ (2003) Ο

ΑΕ 2.4
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Μ Ο

Μ (2003) 0.6
ΑΕ Ο

Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ Ο

Μ (2003) Ο

ΑΕ 106.2
Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ Μ Ο

Μ (2003) 100.2
ΑΕ Ο

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ Ο

Μ (2003) Ο

ΑΕ Ο

ΘΕΣΣΜΙΑΣ Μ Ο

Μ (2003) Ο

ΑΕ 67.2
EYBOIA Μ 170.95

Μ (2003) 27
ΑΕ Ο

ΕΠΤΑΝΗΣΑ Μ Ο

Μ (2003) Ο

ΑΕ 246.06
ΙΥΝΟΛΟ ΑΛ 170.95

ΑΛ (2003) 127.08
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗ ΔΙΑΙΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΙΥΙΤΗΜΑ (MW)
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΑΕ 1295
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Μ 9.35

] Μ (2003) 0.45
ΑΕ 9.32

ΚΥΚΛΑΔΕΣ Μ 6.98
Μ (2003) 12

ΑΕ 9.43
Β. ΑΙΓΑΙΟ Μ 17.54

Μ (2003) 8.83

] ΑΕ 12.96
ΚΡΗΤΗ Μ 67.35

Μ (2003) 8.34

ΑΕ 44.66
ΙΥΝΟΛΟ ΑΛ 101.125

ΑΛ (2003) 18.82

J ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΕ Υπό κατασκευή (με άδεια εγκατάστασης)

ΑΛ Σε λειτουργία (με άδεια λειτουργίας)

ΑΛ (2003) Προβλεπόμενη ένταξη εντός του 2003

J

]

πηγή: ΡΑΕ, 2003

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η κατάσταση η οποία προβλέπεται να λάβει

χώρα έχοντας ως σημείο αναφοράς το πλήθος των αιτήσεων μπορεί να χαρακτηριστεί

ως ένα σημείο, πλασματική. Αυτό συμβαίνει διότι τόσο οι υφιστάμενοι επενδυτές, όσο

και οι δυνητικοί, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα κυκεώνα δυσπραγιών ο οποίος έχει να

κάνει με πο)ιλούς παράγοντες τόσο αστάθμητους όσο και σταθμισμένους. Για μια mo

καθολική και αντιπροσωπευτική εικόνα της κατάστασης, θα παρατεθούν παρακάτω

κάποια στοιχεία που πηγάζουν από τις συμπνέουσες απόψεις των επενδυτών ΑΠΕ,

μέσω του προέδρου των επενδυτών ΑΠΕ, κ. Γ. Περιστέρη.

Πρωτεύοντα ρόλο στην κωλυσιεργία που συναντάται για την ανάπτυξη των

ΑΠΕ και επομένως για την περαιτέρω ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, αποτελούν οι

αδειοδοτικές διαδικασίες. Η ψήφιση του, θετικά για τις ΑΠΕ, νόμου 2941/2001, με τον

οποίο ρυθμίστηκαν ορισμένα κρίσιμα θέματα χρήσης δημόσιων εκτάσεων για

εγκαταστάσεις ΑΠΕ, ακολούθησε η θεαματική αύξηση της πολυπλοκότητας των

σχετικών αδειοδοτικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπ. Γεωργίας. Αυτές οι διαδικασίες
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περιλαμβάνουν νέα δικαιολογητικά, νέους γνωμοδοτούντες φορείς και ως εκ τούτου

νέες απαιτούμενες υπογραφές.

Επιπρόσθετα, με την ψήφιση του Νόμου 3010/2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη

περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, αποκεντρώθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες σε

επίπεδο Νομαρχιών και Δήμων. Ο παραπάνω μηχανισμός όμως δεν συνοδεύτηκε από

την ανάλογη και κατάλληλη αναβάθμιση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Από την μεριά των επενδυτών, οι κινήσεις που έχουν γίνει σχετίζονται με την

υποβολή σχετικών προτάσεων στα συναρμόδια υπουργεία, δηλαδή το υπουργείο

Ανάπτυξης (ynAN) και το ΥnΕΧΩΔΕ, για απλοποίηση και μετατροπή των

υφιστάμενων μηχανισμών σε περισσότερο ουσιαστικών, στο περιεχόμενό τους,

αδειοδοτικώνδιαδικασιών.

Ένα ενδεικτικό,σχετικά με τη θεώρηση των έργων ΑΠΕ από την πολιτεία, είναι

το γεγονός ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 10537/93 οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ κατατάσσονται

στις βιομηχανικές-βιοτεχνικές δραστηριότητες μέσης όχλησης και επομένως

θεωρούνται του αυτού επιπέδου όχλησης όπως Π.χ. οι χοιροτροφικές μονάδες.

Ένας επιπρόσθετος σκόπελος που έχουν να ξεπεράσουν οι επενδυτές ΑΠΕ,

προκειμένου να καταστήσουν βιώσιμες τις επενδύσεις τους, σχετίζεται με την

φυσΙΟΥνωμία των ηλεκτρικών δικτύων. Η επιλογή, ο σχεδιασμός και η δρομολόγηση

αναγκαίων λύσεων για την αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας των δικτύων σε

περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού (Θράκη, Εύβοια/Κυκλάδες, Λακωνία)

χαρακτηρίζονται από μεγάλη καθυστέρηση. Το γεγονός ότι υιοθετήθηκαν κάποιες

τεχνικές λύσεις δεν συνεπάγεται ότι δρομολογούν το τέλος στις προαναφερθείσες

καθυστερήσεις. Αυτό συμβαίνει λόγω του γεγονότος ότι ο χρόνος κατασκευής των

νέων δικτύων είναι της τάξης των 5-8 χρόνων και άρα πολύ πέρα από τα χρονικά όρια

του τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ' ΚΠΣ).

Ο Σύνδεσμος των επενδυτών έχει υποβάλλει στο ΥΠΑΝ και τη ΡΑΕ αναλυτικές

και τεκμηριωμένες προτάσεις για τεχνικά απλούστερες και περιβαλλοντικά φιλικότερες

ενίσχυσης των δικτύων μεταφορά σε Θράκη και Εύβοια. Οι λύσεις αυτές είναι και

συνολικά οικονομικότερες, εάν συνυπολογιστούν σε αυτές τόσο οι αυξημένες

προοπτικές απορρόφησης κονδυλίων του Γ' ΚΠΣ, όσο και η αξία της πρόσθετης

ηλεκτροπαραγωγής που θα προκύψει, λόγω σημαντικά νωρίτερης ένταξης των

σχεδιαζόμενων αιολικών πάρκων στο σύστημα.

Στο ίδιο ευρύτερο θέμα των δικτύων, θα πρέπει να προστεθούν και οι

συνεχιζόμενες μεγάλες καθυστερήσεις στην τακτοποίηση μια σειράς βασικών θεμάτων
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που σχετίζονται με τη διασύνδεση των αιολικών πάρκων στο δίκτυο. Τα θέματα αυτά

άπτονται των συμβάσεων διασύνδεσης, τις προδιαγραφές δικτύων και υποσταθμών

καθώς επίσης και τα σχετικά με τον Κώδικα Διαχείρισης του δικτύου διανομής.

Προσθετικά με τους παραπάνω παράγοντες που εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη

της αιολικής ενέργειας, λειτουργεί και ένας άλλος αστάθμητος παράγοντας που

σχετίζεται με τη τοπική κοινωνία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία για

συγκροτημένη ενημέρωση και διάλογο με τους τοπικούς φορείς και την τοπική

κοινωνία. Αυτή η προσπάθεια είχε να κάνει με τα αιολικά πάρκα σε Ν. Εύβοια και

Λακωνία, άρχισε να αποδίδει καρπούς αλλά δυστυχώς δεν συνεχίστηκε.

Μετά την διακοπή αυτής της πρωτοβουλίας, ο σύνδεσμος των επενδυτών ΑΠΕ

συνέχισε την εκστρατεία ενημέρωσης των φορέων και της κοινής γνώμης της Ν.

Εύβοιας για τα αιολικά πάρκα, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, συνεντεύξεις, συναντήσεις

με τοπικούς φορείς Κ.α. Ο παραπάνω σύνδεσμος δίνει με σχετική επιτυχία, τη μάχη

αναστροφής του αρνητικού για την αιολική ενέργεια κλίματος, που έχει δημιουργηθεί

στη Ν. Εύβοια. Το εν λόγω κλίμα οφείλεται, εν πολλοίς, σε τοπικά μικροσυμφέροντα

και σε αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις και εmδιώξεις τοπικών κοινοτήτων, φορέων και

προσώπων. Μεγάλο, όμως είναι και το μερίδιο ευθύνης της Πολιτείας, με την πλήρη

έλλειψη ή την καθυστέρηση υπεύθυνης δημόσιας ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών,

από πλευράς συναρμόδιων υπουργείων, περιφερειών και εμπλεκόμενων δημόσιων

οργανισμών.

Χρειάζεται, λοιπόν, η Πολιτεία να αναλάβει τη ευθύνη μιας μεγάλης

εκστρατείας ενημέρωσης τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε τοmκό, η οποία θα

ξεκαθαρίζει προς κάθε κατεύθυνση, ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί εθνική

προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα (αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό, απασχόλησης κ.λπ)

και θα αναδεικνύει ταυτόχρονα τα μεγάλα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ και σε επίπεδο

τοπικών κοινωνιών.

Για μια πιο εποπτική θεώρηση των πλεονεκτημάτων που πηγάζουν από την

αξιοποίηση των ΑΠΕ γενικότερα αλλά και της αιολικής ειδικότερα, έχει λάβει χώρα

μια μελέτη (Τσιπουρίδης, 2003) με τα δυνητικά αποτελέσματα που θα είχε η

εγκατάσταση 3,500 MW από ΑΠΕ στη χώρα μας. Ο παραπάνω αριθμός

αντιπροσωπεύει την επίτευξη του στόχου της Κοινοτικής Οδηγίας 2001177/EC, για

20.1 % ηλειcτρoπαραγωγή από ΑΠΕ στην Ελλάδα μέχρι το έτος 2010.
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Η εγκατάσταση, λοιπόν, 3,500 MW έως το 2010 που θα τηρούσε τον στόχο που έθεσε η

ΕΕ και θα υποβοηθούσε σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη των στόχων του Kyoto,

σημαίνει τα εξής:

• Συνολικές επενδύσεις ύψους 1.3 τρις δρχ.

• Αποφυγή εξαγοράς δικαιωμάτων ρύπανσης, λόγω Kyoto, ύψους

τουλάχιστον 200 δις ετησίως, που ξεπερνά αθροιστικά τη συνολική

επένδυση.

• 9,000 θέσεις εργασίας στη φάση κατασκευής

• 210 δις δαπάνες τοπικά σε εργολαβίες, προμήθειες, μισθούς στη φάση

κατασκευής.

• 3,500 μόνιμες θέσεις εργασίας στη φάση λειτουργίας

• 84 δις έσοδα στους ΟΤΑ στη φάση λειτουργίας.

Τα παραπάνω στοιχεία καταμαρτυρούν τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των ΑΠΕ, μαζί

βέβαια με την φtλoπεριβαλoντιιcή υπόσταση που φέρουν. Ειδικά για την Ελλάδα, η

ανάπτυξη των ΑΠΕ, και δει της αιολικής, δύνανται να επιφέρουν πολλαπλασιαστικές

επιπτώσεις όπως για παράδειγμα η συγκράτηση του πληθυσμού σε μειονεκτικές περιοχές ή

ακόμα και η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης. Αυτό συμβαίνει γιατί η Ελλάδα κατέχει

ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που δεν συναντάται σε πολλές χώρες. Όπως έχει

προαναφερθεί και σε άλλες ενότητες, η Ελλάδα εξαιτίας του αξιόλογου αιολικού της

δυναμικού είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσεςπεριοχές της Ευρώπης για την ανάπroξη της

αιολικής ενέργειας. Στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, τη Ν. Πελοπόννησο, και την Α.

Στερεά -με επίκεντρο την Εύβοια- μέσες ταχύτητες ανέμου 8-1 Ο m/sec δεν είναι σπάνιο

φαινόμενο. Συγκεκριμένες μελέτες δεν υφίστανται, είναι όμως βέβαιο ότι τα αιολικά πάρκα

της Ελλάδας βρίσκονται από πλευράς αποδόσεων στην πρώτη γραμμή σε παγκόσμιο

επίπεδο. Για του λόγου τα αληθές, παρακάτω ακολουθεί ενδεικτικά η μηνιαία παραγωγή

ενός συγκεκριμένου αιολικού πάρκου, (πίνακας 5.7.6) στην Εύβοια, ισχύος 12 MW, για το

διάστημα 01.12.2000 έως 31.05.2001. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ο συντελεστής

φόρτισης και άρα και η απόδοση, κυμαίνονταν σε πέραν του ικανοποιητικού επίπεδα. Για

τα αιολικά πάρκα της Δανίας και της Γερμανίας, που είναι από τους πρωτοπόρους στην

αιολική ανάπτυξη, τόσο υψηλές αποδόσεις αγγίζουν τα όρια του φανταστικού.
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(MWh)

01.12-31.12.2000 3,701

01.01-31.01.2001 2,992
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Συνοψίζοντας, θα υπογραμμίζαμε ότι ο τομέας της αιολικής ενέργειας

στηριγμένος στις ιδεώδεις κλιματολογικές συνθήκες της και στις αξιόλογες επιδοτήσεις

από την Πολιτεία-Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως φαίνεται και από το σχετικό κεφάλαιο,

εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους. Η ανάπτυξή του

συμβάλλει στην αξιοποίηση ενός εγχώριου φυσικού πόρου, στη μείωση της εξάρτ/σης

από εισαγόμενα καύσιμα και στη δημιουργία οικονομικών αξιών και δημοσιονομικών

ωφελειών (Μπούmος, 200 Ι).

Παρά το θετικό ρόλο που μπορεί να έχει η ανάπτυξη του τομέα αυτού για την

εθνική οικονομία, ο ρόλος του δεν πρέπει να υπερεκτιμηθεί και να αποπροσανατολίσει

από τα κύρια προβλήματα του ελληνικού ενεργειακού status. Είναι ενδεικτικό ότι η

αύξηση που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα το 2000 στην κατανάλωση ηλεκτρικής

ενέργειας κυμάνθηκε γύρω στο 8% περίπου. Η ποσότητα αυτή ήταν 8 φορές

μεγαλύτερη από την αιολική ενέργεια που παράχθηκε την ίδια χρονιά, από τα 186 MW

του εγκατεστημένου αιολικού δυναμικού (Μπούσιος, 2001).

Για την κάλυψη επομένως της αύξησης της ζήτησης του 2000 από αιολική

ενέργεια, θα έπρεπε να υπήρχαν εγκατεστημένα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος της

τάξεως των 1000 MW και αξίας άνω των 400 δις δραΧ!'ών.

Η προσπάθεια για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της

εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα, δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη, αλλά να

ακολουθήσει πολλά μονοπάτια, με τις αναλογίες εκείνες που θα μεγιστοποιήσουν το

εθνικό όφελος. Για παράδειγμα, η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της
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βιομάζας μπορεί να είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα για την τεχνολογική και οικονομική

ανάπτυξη της χώρας. Με τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από

οργανικά απόβλητα των βιομηχανικών μονάδων τροφών, από απορρίμματα

κτηνοτροφικών μονάδων, από υπολείμματα της γεωργικής παραγωγής, είναι δυνατόν

να αναπτυχθούν παραγωγικές μονάδες με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία των

προ'ίόντων τους, να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν οι

περιφερειακές και αγροτικές οικονομίες.
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6. Χρηματοοικονομικόπλαίσιο

XPHMAl00IKONOMIKO ΠΑΑΙΠΟ

] 6.1 Πα ά ετ οι

Ε καταστάσεων

Επιλο c Τοποθεοίαc Αιολικών

Η εκτίμηση του αιολικού δυναμικού μιας περιοχής αποτελεί ένα καθοριστικό

αΛλά όχι και το μοναδικό παράγοντα που προσδιορίζει την περιοχή εγκατάστασης μιας

ανεμογεννήτριας. Έτσι ο υπεύθυνος επιλογής πρέπει να συνυπολογίσει και άλλες

επιμέρους παραμέτρους, προκειμένου να καταλήξει στην επιλογή της οριστικής θέσης

εγκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα η επιλογή θα είναι η καλύτερη δυνατή εφόσον

συνυπολογισθούν και οι ακόλουθες συνιστώσες:

Ι. Οικονομικά συμφέρουσα παραγωγής ενέργειας.

2. Επιπτώσεις στο περιβάλλον από την αιολική εγκατάσταση.

3. Κανονισμοί και περιορισμοί στη χρήση γης.

4. Αποδοχή και συμβατότητα της ανεμογεννήτριας από το υφιστάμενο τοmκό

δίκτυο.

5. Αντιμετώπιση ακραίων μετεωρολογικών συνθηκών.

6. Αποδοχή της εγκατάστασης από το κοινό.

6.1.2 Οικονομικήαεία

Όπως είναι προφανές στόχος κάθε αιολικής εγκατάστασης είναι η παραγωγή

φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας, και μάλιστα φθηνότερη από την ήδη παραγόμενη από

συμβατικά καύσιμα. Σε εγκαταστάσεις διασυνδεδεμένες με το τοπικό δίκτυο οι

ανεμογεννήτριεςχρησιμοποιούνταιγια την εξοικονόμησησυμβατικούκαυσίμου. Για το

λόγο αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμετο κόστος παραγωγής ενέργειας εκ μέρους

των υφιστάμενων συμβατικών σταθμών, το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται

(αεροστρόβιλοςή ΜΕΚ, μαζούτ ή diesel), τις ώρες λειτουργίας των ανεμοκινητήρων

(ημέρα ή νύχτα) καθώς και την περίοδο του έτους που έχουμε τη μέγιστη αιολική ισχύ.

Επίσης δεν πρέπει να αγνοείται η συνεισφορά ισχύος των αιολικών σταθμών στο

τοπικό δίκτυο.

Τέλος τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συστηματική προσπάθεια για

συνυπολογισμό στην τελική τιμή της ενέργειας και του κοινωνικού ή εξωτερικού
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κόστους. Στην περίπτωση αυτή επανακαθορίζεται η συγκριτική θέση κόστους

παραγωγής ενέργειας από κάθε διαθέσιμη πηγή, συμπεριλαμβάνοντας στο συνολικό

κόστος της ενέργειας εκτός του χρηματικού και το αντίστοιχο κοινωνικό-εξωτερικό

κόστος.

Επιπλέον πρέπει να συνεκτιμηθεί το κόστος αρχικής εγκατάστασης και

λειτουργίας και συντήρησης, γεγονός που "σκιαγραφεί" περιοχές σχετικά κοντά στο

οδικό δίκτυο, δηλαδή περιοχές ευκόλως προσπελάσιμες. Στην περίπτωση δε μεταφοράς

της παραγόμενης ενέργειας είναι χρήσιμο η επιλεχθείσα περιοχή να βρίσκεται κοντά

στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του τοπικού δικτύου.

6.1.3 Επιδράσειςστο περιβάλλον

Είναι εν γένει γνωστό ότι οι αιολικές μηχανές προκαλούν περιορισμένες

επιδράσειςστο περιβάλλον. Αυτό μάλιστα γίνεται σαφέστερο, όταν αναλογισθούμετις

επιδράσεις των αντίστοιχων θερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στα

οικοσυστήματα μιας περιοχής. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις αναφέρονται ορισμένες

αρνητικές επιπτώσεις των αιολικών μονάδων στο περιβάλλον. Τα πεδία στα οποία

εντοπίζονταιοι περιβαλλοντικέςεπιπτώσειςΈΥκειταιστα εξής σημεία:

• Η οπτική (αισθητική) επίδραση, η οποία είναι κάπως έντονη σε

περιπτώσεις εγκαταστάσεως ανεμοκινητήρων μεγάλων διαστάσεων (άνω

των 500kW , ύψος 50μ., διάμετρος πτερωτής 35μ) σε σχετικά κλειστές

περιοχές. Αντίθετα η εγκατάσταση μηχανών ή και ενός αιολικού πάρκου

σε ανοιχτές εκτάσεις δε φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την οπτική

αισθητική της περιοχής.

Επειδή στο θέμα αυτό έχει δοθεί υπερβολική δημοσιότητα τα τελευταία

χρόνια είναι δυνατόν να ειπωθούν εν συντομία τα αποτελέσματα

πρόσφατων ερευνών. Πράγματι η χρησιμοποίηση απλών σωληνωτών

πύργων σε χρωματισμό που συμφωνεί με το περιβάλλον φαίνεται να

παρουσιάζει καλύτερη οπτική αποδοχή από τη χρησιμοποίηση

δικτυωτού πύργου. Παράλληλα η επίτευξη οπτικής ομοιομορφίας έχει

αποδειχθεί ότι δεν διαταράσσει ιδιαίτερα την αρμονία της περιοχής. Η

οπτική ομοιομορφία περιλαμβάνει ομοιότητα διαστάσεων δρομέα και

υπερκατασκευής (όχι αναγκαστικά ίδιου τύπου μηχανές), καθώς και

ύψους πύργου στήριξης.
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Τέλος όταν οι ανεμογεννήτριες περιστρέφονται, το ανθρώπινο μάτι τις

θεωρεί χρήσιμες με αποτέλεσμα να γίνονται ευκολότερα οπτικά

αποδεκτές καθώς φαίνεται να εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Αντίθετα,

όταν σημαντικός αριθμός ανεμογεννητριών δεν δουλεύει ενώ πνέουν

άνεμοι, η προσδοκία του παρατηρητή για χρησιμότητα των αιολικών

μηχανών παραβιάζεται. Για το λόγο αυτό θεωρείται σκόπιμη η

διατήρηση περιστροφής των δρομέων για το μεΥαλύτερο δυνατό

διάστημα, ενώ οι ιδιοκτήτες των αιολικών πάρκων θα πρέπει να

συντηρούν τακτικά τις μηχανές τους και να αντικαθιστούν το

γρηγορότερο τυχόν κατεστραμμένα τμήματα, ώστε να αυξηθεί η

δημόσια αποδοχή των εν 'λόγω εΥκαταστάσεων.

Επιπλέον οι ανεμογεννήτριες που διαθέτουν τρία πτερύγια δίνουν ένα

αισθητικά αρμονικότερο αποτέλεσμα, ενώ ο χρωματισμός διαδραματίζει

και αυτός με την σειρά του, ουσιαστικό ρόλο στην ομαλή ενσωμάτωση

των μηχανών στον περιβάλλοντα χώρο.

• Οι επιδράσεις στην ιπτάμενη πανίδα, είναι δυνατόν να περιορισθούν,

εφόσον αποφεύγονται περιοχές οι οποίες αποτελούν νυκτερινά

περάσματα αποδημητικών πουλιών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η

μείωση του πληθυσμού των πτηνών και εμποδίζεται η καταστροφή των

πτερυγίων της μηχανής.

Μελέτες που έγιναν για το σκοπό αυτό στις ΗΠΑ όσο και στην

Ολ/.ανδία, κατέγραψαν ένα μικρό αριθμό νεκρών πτηνών στην περιοχή

των αιολικών πάρκων (π.χ. περίπου 60 πτηνά σε ένα έτος στην ευρύτερη

περιοχή αιολικού πάρκου 25*300 kW).Σημαντικό μάλιστα ποσοστό των

πτηνών αυτών βρέθηκε κοντά στο χώρο περίφραξης του οικοπέδου του

αιολικού πάρκου. Ωστόσο το πρόβλημα δεν θεωρείται σημαντικό

δεδομένης και της περιβαλλοντικής καθαρότητας της αιολικής ενέργειας

σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις.

• Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αλληλεπίδραση δημιουργείται λόγω

της ανάκλασης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων πάνω στα

περιστρεφόμενα πτερύγια του δρομέα. Μάλιστα κάποια στιγμή δόθηκε

στις ΗΠΑ υπερβολική δημοσιότητα στο θέμα αυτό, αναφέροντας
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παρεμβολές των αιολικών πάρκων στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Ομως η

αντικατάσταση των μεταλλικών πτερυγίων από πλαστικά μέρη έχει

περιορίσει σημαντικά το πρόβλημα αυτό. Σε κάθε όμως περίπτωση καλό

είναι να αποφεύγονται περιοχές με εγκατεστημένες τηλεmκοινωνιακές

κεραίες και αναμεταδότες.

Ειδικότερα στην Ελλάδα το θέμα έχει αντιμετωπισθεί και νομοθετικά

καθώς για την άδεια εγκατάστασης από το ΥΠ.ΑΝ. απαιτείται είτε

βεβαίωση της αρμόδιας νομαρχίας ότι η αιολική εγκατάσταση απέχει

τουλάχιστον 1Κrn από αναμεταδότες της τηλεόρασης και πομπούς της

τηλεφωνίας ή έγγραφη συναίνεση των οργανισμών αυτών για

μικρότερες αποστάσεις.

• Τέλος, το πρόβλημα του θορύβου αποτελεί ίσως τη μόνη πραγματική

εmβάρυνση του περιβάλλοντος από την ύπαρξη αιολικών μονάδων.

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πολλών μηχανών μεγάλων διαστάσεων. Βέβαια

στο σημείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η εγκατάσταση αιολικών

πάρκων γίνεται κυρίως σε απομονωμένες περιοχές, ενώ ο προσεκτικός

σχεδιασμός των σύγχρονων μηχανών έχει περιορίσει στο ελάχιστο τόσο

τον αεροδυναμικό όσο και κάθε άλλο ηλεκτρομηχανολογικό θόρυβο.

Εν γένει ο μηχανικός θόρυβος προξενεί τη μεγαλύτερη όχληση σε

ανεμoγεWΉτριες μικρού ή μεσαίου μεγέθους (Νο<200kW),ενώ στις

μεγαλύτερες μηχανές ο μηχανικός θόρυβος είναι σημαντικά μικρότερης

έντασης από το συνολικά μετρούμενο θόρυβο(έως και 10 dB).

Οι κύριες πηγές μηχανικού θορύβου είναι το κιβώτιο μετάδοσης. η

ηλεκτρογεννήτρια και τα έδρανα στήριξης. Η αντιμετώmση του

μηχανικού θορύβου γίνεται είτε στην πηγή είτε στη διαδρομή του. Ο

μηχανικός θόρυβος στην πηγή μειώνεται είτε στα στοιχεία που θορυβούν

(π.χ. χρησιμοποιώντας οδοντωτούς τροχούς στο κιβώτιο μετάδοσης με

πλάγια οδόντωση αντί ευθείας οδόντωσης) είτε με εσωτερική

ηχομονωτική επένδυση στο κέλυφος της κατασκευής. Επίσης ο

μηχανικός θόρυβος αντιμετωπίζεται και στη διαδρομή του

χρησιμοποιώντας ηχομονωτικά πετάσματα καθώς και αντικραδασμικά

πέλματα στήριξης. Τέλος σημαντική μείωση του μηχανικού θορύβου
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επιτυγχάνεται με τη μείωση-τροποποίηση των εξαρτημάτων που

«θορυβούν».

Αντίστοιχα ο αεροδυναμικός θόρυβος πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά το

στάδιο του σχεδιασμού και κατασκευής της μηχανής, αποτελείται δε από

το θόρυβο περιστροφής και το θόρυβο τύρβης.

Για την αντιμετώπιση του θορύβου, ιδιαίτερα τις ώρες κοινής ησυχίας,

ορισμένοι κατασκευαστές παρέχουν στο χρήστη του αιολικού πάρκου

την επιλογή της «νυκτερινής λειτουργίας" με μείωση των στροφών της

πτερωτής αλλά και με παράλληλη μείωση της παραγόμενης ενάργειας.

6.1.4 Κανονισμοίκαι περιορισμοίστη χρήση γης

Κατά την φάση προεπιλογήςτων θέσεων εγκατάστασηςμιας ανεμογεννήτριαςή

ενός αιολικού πάρκου πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι τοπικοί νόμοι και οι κανονισμοί,

που πιθανόν να εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση της γης, για την εγκατάσταση κυρίως

μεγάλων ανεμοκινητήρων.Τέτοιοι νόμοι αναφέρονταιείτε στην προστασία ιστορικών

και αρχαιολογικώνχώρων, είτε στην προστασία ιστορικών και αρχαιολογικώνχώρων,

είτε στην προστασία του περιβάλλοντος με τη διατήρηση των τοπικών

οικοσυστημάτων.

Έτσι στην περίπτωση ύπαρξης αρχαιολογικών ευρημάτων ή ιστορικών

μνημείων (π.χ. απολιθωμένο δάσος στη Λέσβο) θα υπάρξουν πιθανώς αξεπέραστα

εμπόδια από τις τοπικές αρχές (αρχαιολογικέςυπηρεσίες,νομαρχία κλπ) αλλά και από

τους κατοίκους, οι οποίοι θα θελήσουν να προστατεύσουν την ιστορική τους

κληρονομιάς. Αντίστοιχα στην περίπτωση χαρακτηρισμού της περιοχής σαν

οικοσύστημα,που πρέπει να προστατευθεί(π.χ. εθνικός δρυμός), θα τεθούν σημαντικά

εμπόδια και από τις αρχές αλλά και από τους οικολογικούς συλλόγους. Τα περί

χωροθέτησης αιολικών πάρκων ρυθμίζονται με το άρθρο 2 του νόμου 294112001 το

οποίο αφορά τη δημιουργία «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Αειφόρου Ανάπτυξηρ, για τις ΑΠΕ εντός προστατευομένων περιοχών, ενώ μέχρι την

έκδοση αυτού η χωροθέτηση θα γίνεται μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης

Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Επιπλέον πρέπει να αποφεύγονται περιοχές με έντονη σεισμικότητα, καθώς και

περιοχές με πρόβλημα κατολισθήσεων ή τέλος και περιοχές βραχώδεις, που θα

δυσχεράνουν την προσπάθεια μεταφοράς και θεμελίωσης των μηχανών.
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Αντίθετα θα πρέπει να συνυπολογισθεί θετικά κάθε επενδυτικό κίνητρο και

κάθε αναπτυξιακός ή κοινοτικός νόμος, ο οποίος πιθανόν να ενθαρρύνει έμπρακτα την

εγκατάσταση ανεμοκινητήρων σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό συμβαίνει γιατί η

δημιουργία ενός αιολικού πάρκου έχει σαν επακόλουθο και τη δημιουργία κάποιων

έργων υποδομής (π.χ. οδικό δίκτυο) καθώς και την άφθονη παραγωγή ενέργειας. Στα

θετικά στοιχεία μπορεί επίσης να προστεθεί και η δυνατότητα χρήσης της περιοχής

εγκατάστασης για την κτηνοτροφία.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προστεθεί ότι πρόσφατα ανακινήθηκε το θέμα των

«δικαιωμάτων επί του ανέμoυ~~, που σχετίζεται με την ελάχιστη απόσταση μεταξύ

διαδοχικών ανεμοκινητήρων, έτσι ώστε να περιορίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ

μηχανών που βρίσκονται σχετικά κοντά η μια στην άΛλη. Επίσης η ισχύουσα

νομοθεσία καθορίζει την ελάχιστη απόσταση του πλησιέστερου κινητού σημείου της

πτερωτής από τα όρια γειτονικών οικοπέδων, από παρακείμενο δρόμο ή κοινόχρηστο

χώρο αλλά και από τυχόν υπάρχοντα κτίσματα και οικοδομές.

Τέλος, στα θέματα χρήσης γης υπάρχει μια σαφής τάση για περιορισμό της

απαιτούμενης έκτασης, είτε με την εγκατάσταση μεγαλύτερων και λιγότερων μηχανών,

είτε με την πυκνότερη διάταξη των ανεμoγεWΗτριών, στα ιδρυόμενα αιολικά πάρκα.

Έτσι σήμερα αναλογούν μόλις 50m2 για κάθε 1m2 επιφάνειας πτερωτής, ενώ και από

την προαναφερόμενη έκταση μόλις το 1% χρησιμοποιείται για την ανεμογεννήτρια, τη

θεμελίωση του πύργου, το απαραίτητο οδικό δίκτυο και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις

υποδομής.

6.1.5 Αποδοχήτης ανευογενΥήτρια'ςαπότο τοπικόδίκτuo

Κατά την αξιολόγηση των προς εγκατάσταση περιοχών είναι ιδιαίτερα

σημαντικό, για μεγάλες κυρίως εγκαταστάσεις, να είναι αποδεκτή η διασύνδεση των

υποψηφίωνμηχανών με το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά

της παραγόμενηςαιολικής -ηλεκτρικήςενέργειας χωρίς προβλήματα. Επιπλέον πρέπει

να δίνεται προσοχή στο να αποφεύγεταιη "απομονωμένη"λειτουργία τμημάτων του

δικτύου.

Για την αντιμετώπιση της «απομονωμένηρ)λειτουργίας τμήματος θα πρέπει να

αποφεύγεται η απευθείας τροφοδοσία ομάδος καταναλωτών από το αιολικό πάρκο

χωρίς τη μεσολάβηση συστήματος iλf:yχoυ, ενώ επιθυμητή είναι η σύνδεση της
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ηλεκτρικής εξόδου του αιολικού πάρκου σε κομβικό σημείο του δικτύου, ώστε να

παρέχεται η δυνατότητα απορρόφησης τυχόν διακυμάνσεων (συχνότητας, τάσης) στα

χαρακτηριστικά του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.

Αντίστοιχα για την εξασφάλιση της απορρόφησης της παραγόμενης αιολικής

ηλεκτρικής ενέργειας τίθενται περιορισμοί στο μέγεθος των εγκαθιστάμενων αιολικών

πάρκων σε σύγκριση με το μέγιστο φορτίο (ζήτηση) του τοπικού δικτύου. Κατά κανόνα

η ΔΕΗ ΑΕ δεν χορηγεί προέγκριση εγκατάστασης εφόσον η υφιστάμενη αιολική ισχύς

πλησιάζει ή υπερβαίνει ένα ποσοστό, Π.χ. 30%, της μέγιστης ηλεκτρικής ζήτησης του

δικτύου κατά το προηγούμενο έτος.

Σε αντίθετη περίπτωση η παραγόμενη ενέργεια δεν θα απορροφάται από το

δίιcrυo ή θα προκαλεί συχνά προβλήματα ομαλής λειτουργίας, με αποτέλεσμα είτε την

οικονομική επιβάρυνση της επένδυσης σε περίπτωση κατασκευής επιπλέον ηλεκτρικών

γραμμών για τη μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας, είτε τη μερική μόνο αξιοποίηση

των δυνατοτήτων της αιολικής μονάδος. Και στις δύο περιπτώσεις η βιωσιμότητα της

εγκατάστασης καθίσταται προβληματική, πράγμα που έρχεται να υπογραμμίσει τη

σημασία του παράγοντα αυτού.

6.1.6 AKραiεςμετεωρολογικέςσυνθήκες

Κατά την αξιολόγηση θέσεων για εγκατάσταση ανεμοκινητήρωνπρέπει επίσης

να συνυπολογισθούν και πιθανές ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν

στις υποψήφιες περιοχές. Ορισμένες από αυτές είναι δυνατόν να ΠΡOKαλtσoυν

σημαντικές φθορές στην εγκατάσταση, ενώ οι υπόλοιπες αυξάνουν το κόστος

συντήρησης και λειτουργίαςτης μηχανήςπεριορίζονταςίσως και τη διάρκεια ζωής της

εγκατάστασης.

Ο παγετός. επιδρά στη λειτουργία μιας ανεμογεννήτριαςμε αρκετούς τρόπους. Αρχικά

η επικάθιση πάγου στα μέρη της εγκατάστασηςαυξάνει τη στατική και δυναμική τους

καταπόνηση,με αποτέλεσμανα πρέπει τα μέρη της εγκατάστασηςαAλiJ. και οι γραμμές

μεταφοράςενέργειαςνα υπολογισθούνσε αυξημέναφορτία.

Επίσης, η επικάθιση πάγου πάνω στα πτερύγια μιας μηχανής εκτός από το αυξημένο

βάρος έχει και σαν πιθανή συνέπεια την εκτόξευση τμημάτων πάγου κατά την

περιστροφήτων πτερυγίων. Για να αντιμετωπισθούντα προβλήματααυτά θα πρέπει να

ακινητοποιηθείη ανεμογεννήτριακαι να ακολουθήσεικαθαρισμόςτων πτερυγίων.
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Σε περιπτώσεις δε συχνών παγετών είναι αναμενόμενη και κατανοητή η μείωση τ/ς

διαθεσιμότητας τ/ς εγκατάστασης.

Ένας επιπρόσθετος κίνδυνος που συνοδεύει τ/ν εμφάνιση παγετού, είναι η

καταστροφή των ανεμομέτρων ή η βλάβη των συστ/μάτων ελέγχου της εγκατάστασης.

Είναι συνεπώς σκόπιμη η επιλογή περιοχών με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης παγετών,

Η ανάγκη αυτή ενισχύεται και από τ/ν επιδείνωση τ/ς αεροδυναμικής συμπεριφοράς

τ/ς πτερωτής τ/ς μηχανής, 'λόγω αλλαγής του αεροδυναμικού σχήματος των πτερυγίων

από τις επικαθίσεις πάγου σε αυτά.

Τέλος ακόμα και οι συχνές χιονοπτώσεις αυξάνουν σημαντικά το κόστος

συντήρησης και λειτουργίας της μονάδος, ιδιαίτερα όταν αποκλείεται συχνά από τα

χιόνια.

Η υΥρασία και οι συχνές βρoχoπrώσεις επιδρούν επίσης σημαντικά στη

συμπεριφορά μιας αιολικής μηχανής. Η υψηλή υγρασία εmταχύνει φαινόμενα

οξείδωσης και διάβρωσης της μηχανής, ενώ αντίθετα αυξάνει τ/ν πυκνότ/τα του αέρα

και συνεπώς και την αποδιδόμενη ισχύ.

Με τ/ν αύξηση τ/ς υγρασίας σε επίπεδα κορεσμού εμφανίζονται σταγόνες νερού

πάνω στα πτερύγια, οι οποίες όπως και στ/ν περίπτωση της βροχής και του παγετού

αλλοιώνουν την αεροδυναμική συμπεριφορά των πτερυγίων οδηγώντας σε πρόωρη

αποκόλληση το οριακό στρώμα και σε πρόωρη απώλεια στήριξης τα πτερύγια της

μηχανής. Στ/ν περίπτωση αυτή η σχετική μείωση ισχύος είναι τ/ς τάξεως του 10% έως

και 20% για ισχυρή βροχόπτωση. Ταυτόχρονα οι συχνές βροχοπτώσεις δυσκολεύουν το

έργο συντήρησης τ/ς εγκατάστασης, ενώ στην περίπτωση που συνοδεύονται και από

κεραυνούς οι τελευταίοι απειλούν σοβαρά την ακεραιότητα και την εύρυθμη

λειτουργίας μιας ανεμoγεWΉτριας.

Το υψόμετρο και η θερμοκρασία τ/ς περιοχής επηρεάζουν σημαντικά την

αποδιδόμενη ισχύ μιας ανεμoγεWΉτριας. Η υψηλή θερμοκρασία οδηγεί σε μείωση της

πυκνότ/τας του ατμοσφαιρικού αέρα και επομένως παρατηρείται μια σχετική μείωση

της αποδιδόμενης ισχύος τ/ς ανεμογεννήτριας. Αντίστοιχα, η επιλογή του υψομέτρου

της περιοχής εγκατάστασης επιδρά στην επικρατούσα πίεση στην περιοχή της μηχανής,

γεγονός που εmδρά και στην τιμή της πυκνότ/τας του αέρα.

Η συχνότητα εμφάνισης υπερβολικά ισχυρών ανέμων (άνω των 9 Beaufort) σε μια

περιοχή πρέπει να συνεκτιμάται κατά τ/ν επιλογή της υποψήφιας περιοχής. Αυτό είναι

δυνατόν να γίνει με αρκετή ακρίβεια κάνοντας χρήση των διαθέσιμων ανεμολογικών
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στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό επιλέγονται κατασκευές που είναι ικανές να λειτουργούν

και σε μεγάλες ταχύτητες του ανέμου, ενώ διαθέτουν και την απαραίτητη στιβαρότητα

να επιβιώνουν σε ιδιαίτερα δυσμενείς ανεμολογικές καταστάσεις.

Οι μηχανές για αντίστοιχες περιοχές έχουν αυξημένο κόστος κατασκευής,

μεγαλύτερη ταχύτητα διακοπής λειτουργίας, δηλαδή την ταχύτητα "κατωφλίου" πάνω

από την οποία η ανεμογεννήτρια σταματά την λειτουργία της, ενώ η ταχύτητα

επιβίωσης της εγκατάστασης πλησιάζει τα 80mlsec:Ολες οι παραπάνω ειδικές

κατασκευαστικές απαιτήσεις μιας ανεμογεννήτριας πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά την

αξιολόγηση της περιοχής εγκατάστασης.

Ανάλογα προβλήματα δημιουργούν τα μεγάλα διαστήματα "νηνεμίας" (ταχύτητα

ανέμου μικρότερης των 3mJsec ή των 5m/sec) καθώς για τα χρονικά αυτά διαστήματα

δεν παράγεται καθόλου αιολική ενέργεια, προκαλώντας προβλήματα στους

καταναλωτές, ιδιαίτερα τους απομονωμένους,

Η έντονη τύρβη μιας υποψήφιας περιοχής έχει σαν συνέπεια τη διαρκή μεταβολή

του μέτρου και της διεύΟυνσης του ανέμου, Οι διαρκείς αυτές μεταβολές προκαλούν

κόπωση των συστατικών της κατασκευής, με αποτέλεσμα τη μείωση της διάρκειας

ζωής της ανεμογεννήτριας, αΊ:λiJ. και την αύξηση του κόστους συντήρησης της

εγκατάστασης. Φυσικά η αξιόπιστη πρόβλεψη για τη μορφή ενός τυρβώδους πεδίου

ροής εξαρτάται από τα ακριβή στοιχεία της περιοχής (ανάγλυφο, διεύθυνση και ένταση

ανέμων, τυχόν καλλιέργειες κ.λπ.) με αποτέλεσμα την αδυναμία προβλέψεως του

επιπέδου τύρβης και της επίδρασής του στην ομαλή και μακρό'ΧΡονη λειτουργία μίας

εγκατάστασης. Εν γένει είναι προτιμότερη η επιλογή θέσεων με το ελάχιστο δυνατό

επίπεδο τύρβης, καθώς η αύξηση της τύρβης του ανέμου προκαλεί και σχετική μείωση

της αποδιδόμενης ισχύος στο μεταβατικό τμήμα λειτουργίας της μηχανής και

ταυτό'ΧΡονα μετατόπιση σε μεγαλύτερες ταχύτητες του ονομαστικού σημείου

λειτουργίας της μηχανής (π.χ. αύξηση κατά 3m/5eC για 10% αύξηση της τύρβης).

Τα μι:rαφερόμενα υλικά από τον άνεμο προκαλούν συΊVά σημαντικές αλ/οιώσεις

στα μtρη μιας μηχανής. 'Έτσι μηχανές που πρόκειται να εγκατασταθούν σε

παραθαλάσσιες περιοχές κινδυνεύουν από διάβρωση, δεδομένου των σημαντικών

ποσοτήτων αλάτων που περιέχει ο αέρας στις περιοχές αυτές, Για το λόγο αυτό

ορισμένα τουλάχιστον τμήματα της κατασκευής πρέπει να διαθέτουν αυξημένη

αντισκωριακή προστασία.
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Επίσης οι ανεμoγΕWΉτριες κινδυνεύουν από τη μεταφερόμενη σκόνη, την άμμο και

το ψιλό χαλίκι, τα οποία προξενούν βλάβες στα πτερύγια, στα προστατευτικά

καλύμματα, τα λιπαντικά κλπ. Για την προστασία της μηχανής απαιτούνται ειδικές

διαδικασίες συντήρησης, με την ανάλογη οικονομική επιβάρυνση της παραγόμενης

ενέργειας.

Από αντίστοιχες πειραματικές αναλύσεις προκύπτει ότι η αύξηση της τραχύτητας

των πτερυγίων, προκαλούμενη είτε από κακή ποιότητα κατεργασίας είτε κυρίως από

σκόνη, άλατα και έντομα που προσκολλώνται στο χείλος προσβολής των πτερυγίων,

οδηγεί κατά κανόνα σε μειωμένη απόδοση της ανεμογεννήτριας, η οποία εντοπίζεται σε

σχετικά μεγάλες ταχύτητες ανέμου (.::.10m/sec) και οδηγεί σε μείωση της ονομαστικής

ισχύος της εγκατάστασης. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί, καθώς οι

αεροδυναμικές απώλειες των πτερυγίων εξαρτώνται κυρίως από την τραχύτητα της

επιφάνειας των πτερυγίων. Ωστόσο παρατηρείται το φαινόμενο η αυξημένη τραχύτητα

να σταθεροποιεί το στρωτό οριακό στρώμα μετατρέποντάς το σε τυρβώδες, με

αποτέλεσμα την αρχική βελτίωση της αεροδυναμικής συμπεριφοράς της μηχανής.

Η σταθερότητα των πνεόvrων ανέμων σε μια περιοχή συνεισφέρει σημαντικά στη

μείωση της καταπόνησης ενός ανεμοκινητήρα, με αποτέλεσμα την επιμήκυνση του

χρόνου ζωής της εγκατάστασης. Συνεπώς η ταχεία μεταβολή τόσο της έντασης όσο και

της διεύθυνσης του ανέμου προκαλούν αυξημένα και μεταβαλλόμενα καμπτικά φορτία

στα πτερύγια της μηχανής. Αν και δεν έχει γίνει ακόμα δυνατό να αποδειχθεί με

βεβαιότητα, είναι προφανές ότι η λειτουργία μιας μηχανής σε μια θέση με συχνές

αλλαγές στα χαρακτηριστικά του ανέμου είναι μειονεκτικότερη μιας άλλης, η οποία

είναι τοποθετημένη σε περιοχή με σταθερότερους ανέμους.

6.1. Αποδο απότο κοινό

Ένας βασικός παράγοντας επιτυχούς επιλογής μιας τοποθεσίας εγκατάστασης

είναι η αποδοχή της από την κοινή γνώμη της περιοχής. Το κοινό πρέπει να

ενημερωθεί για τα έργα υποδομής τα οποία αφενός θα διευκολύνουν τη ζωή των

κατοίκων αφετέρου δεν θα αλλοιώσουν το τοπίο. Παράλληλα θα πρέπει να

υπογραμμισθεί η δημιουργία κάποιων νέων θέσεων εργασίας, ενώ η παραγόμενη

ενέργειαθα συνεισφέρειστην ανάπτυξητης περιοχής.

142



ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ XPHMATOOlKONOMJKO ΠΛAIΣJO

]

J

]

Δεδομένων των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η κοινή γνώμη έχει θετική

άποψη για τις αιολικές εγκαταστάσεις, αφού αυτές δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον,

εξοικονομούν συμβατικά καύσιμα και έχουν ως πρώτη ύλη μια ανανεώσιμη πηγή

ενέργειας. Εφόσον ληφθεί μέριμνα στο να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατόν η στάθμη

του παραγόμενου θορύβου κατά την λειτουργία της εγκατάστασης, δε αναμένονται

ιδιαίτερα προβλήματα από τους κατοίκους των υποψήφιων περιοχών. Ειδική αναφορά

πρέπει να γίνει βέβαια και σε περιπτώσεις αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων των

κατοίκων μιας περιοχής (π.χ. από πού θα περάσει κάποιος δρόμος), η πιθανή άρνηση

διάθεσης γης για διάφορους λόγους καθώς και τα φαινόμενα κερδοσκοπίας, που συχνά

παρατηρούνται σε κάθε νέα παραγωγική μονάδα που δημιουργείται.

Όμως αν και οι έρευνες έχουν δείξει ότι η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας

έχει μεγάλη υποστήριξη, ωστόσο η αιολική ενέργεια παρουσιάζει ένα σχετικό μεγάλο

ποσοστό του συνδρόμου «NIMBV)) (not ίη my back yard). Τον παράγοντα αυτό

καθορίζουν εκείνοι οι πολίτες, οι οποίοι αποδέχονται κάποια τεχνολογική εφαρμογή

στη χώρα τους, ωστόσο δεν αποδέχονται τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις που βρίσκονται

κοντά στην κατοικία τους ( Π.χ. σε απόσταση 5 χλμ. από το σπίτι τους).

Επειδή λοιπόν η υποστήριξη ή όΊ\ της κοινής γνώμης μπορεί να αποτελέσει

αστάθμητο παράγοντα, που πιθανόν να εμποδίσει τη δημιουργία ενός αιολικού πάρκου,

πρέπει οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης να εξασφαλίσουν ότι οι ανεμογεννήτριες θα

αποτελέσουν «καλούς γείτoνες~~. Ένας τρόπος αύξησης της αποδοχής είναι η τήρηση

των οδηγιών αισθητικής καθώς και η μείωση των επιπέδων του εκπεμπόμενου

θορύβου. Άλλοι, λιγότερο σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπισθούν είναι

η δυσπιστία στη χρήση των ανεμογεwητριών και στη σωστή εκμετάλλευση του

αιολικού δυναμικού, καθώς και ο φόβος μήπως οι μηχανές βλάψουν τους κατοίκους.

Ένας ακόμη παράγοντας ο οποίος σχετίζεται με την αποδοχή των

εγκαταστάσεων λειτουργίας πάσης φύσεως εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας είναι η άμεση, έγιcυρη και έγκαιρη πληροφόρηση. Αυτό φαίνεται

χαρακτηριστικά μέσα από ένα παράδειγμα σχετικά με τη δημιουργία μονάδας

αφαλάτωσης στη Μήλο με χρήση γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας.

Συνοπτικά, η υφιστάμενη κατάσταση ύδρευσης στο νησί είναι εξόχως

προβληματική, όπως άλλωστε στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, και η κατασκευή

και λειτουργία μονάδας παροχής πόσιμου ύδατος τυγχάνει της καθολικής αποδοχής του

τοπικού πληθυσμού. Σύμφωνα με μια μελέτη η οποία εκπονήθηκε από το Εθνικό
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Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), αυτό το οποίο εξήλθε σαν συμπέρασμα ήταν το

γεγονός της διάχυτης και παντελούς έλλειψης πληροφόρησης σχετικά με το έργο, τον

τόπο και τον τρόπο κατασκευής του, την επάρκεια του νερού και την τιμή της διάθεσής

του. Τα αποτελέσματα επίσης απέδειξαν ότι η ανάλογη ενημέρωση, όπου αυτή

εντοπιζόταν, ήταν αποτέλεσμα προσωπικών γνωριμιών των πληροφορητών (οι

εκπρόσωποι της κοινής γνώμης) και όχι οργανωμένης και υπεύθυνης πληροφόρησης

από τους αρμόδιους φορείς. Άμεση απόρροια ήταν ο σχηματισμός δύο πόλων. Η μια

ομάδα (πόλος) είναι αρκετά ενήμερη για το σχεδιαζόμενο έργο και τις επιδράσεις του.

Στέκεται θετικά απέναντι στο έργο και συγκροτείται από πληροφορητές μόνιμους

κάτοικους της κοινότητας του Αδάμαντα (πρωτεύουσα της Μήλου) και από

εκπροσώπους θεσμικών φορέων (δημοσίων και ιδιωτικών). Η άλλη ομάδα είναι

λιγότερο ενήμερη για το σχεδιαζόμενο έργο και στέκεται με σκεπτικισμό απέναντι στο

έργο και τις επιδράσεις του. Συγκροτείται από εξέχουσες προσωπικότητες της τοπικής

κοινωνίας, κατοίκους του νησιού εκτός της περιοχής του Αδάμαντα. Καταδεικνύεται

έτσι η αναγκαιότητα έγκυρης και υπεύθυνης ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς

μέσω του τοπικού τύπου, της διοργάνωσης ημερίδων και άλλων συναφών

δραστηριοτήτων.

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι

συνιστώσες που προαναφέρθηκαν επιδρούν στην οικονομική βιωσιμότητα μιας

αιολικής εγκατάστασης, γι' αυτό και πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την λήψη των

τελικών αποφάσεων. Ακόμα όμως και στην περίπτωση μιας ολοκληρωμένης μελέτης,

είναι πιθανόν να μην έχει επιλεχθεί η βέλτιστη θέση εγκατάστασης, κυρίως λόγω της

διαρκούς μεταβολής των μετεωρολογικών φαινομένων αλλά και της παρεμβολής

εξωγενών παραγόντων. Απώτερος στόχος βέβαια μιας αντίστοιχης μελέτης είναι η

ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων επιλογής (ΕΚΚΕ, 2002).
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6.2 Κόστοςίδρυσης μιας αιολικήςεγχατάστασης

6.2.ι Αρχικόκόστος

Η διαχρονική αξία του κόστους μιας ενεργειακής εγκατάστασης είναι ένας

συνδυασμόςτου αρχικού κόστους επένδυσης και του αντίστοιχου κόστους συντήρησης

και λειτουργίαςτης εγκατάστασης.

Το αρχικό κόστος μιας ενεργειακής εγκατάστασης περιλαμβάνει την αγορά,

μεταφορά και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού (π.χ. για αιολική

εγκατάσταση, αγορά και εγκατάσταση της ανεμογεννήτριας) καθώς και του

απαραίτητου ηλεκτρονικού-ηλεκτρικούεξοπλισμού, είτε για την αυτόνομη διαχείριση

και αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας, είτε για την σύνδεση με το τοmκό

ηλεκτρικόδίκτυο.

Πιο σνγκεκριμένατο αρχικό κόστος ίδρυσης μιας αιολικής μονάδας συνίσταται

από το κόστος αγοράς των ανεμογεννητριώνκαθώς και από το κόστος εγκατάστασης.

Στο κόστος εγκατάστασηςσυμπεριλαμβάνεταιτο κόστος εξασφάλισης του οικοπέδου,

το κόστος μεταφοράς και εκτελωνισμού, το κόστος θεμελίωσης και ανέγερσης των

μηχανών, το κόστος διασύνδεσης με το υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο, τα κόστη

μελέτης, επίβλεψης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, το κόστος των mθανών

έργων οδοποιίας, το κόστος αντικεραυνικής προστασίας και το κόστος των

απαραίτητωναδειών και εγκρίσεων(Καλδέλης, 1999).

6.2.2 Κόστοςαγοράςκαι εγκατάστασης

Για τον προσδιορισμό του κόστους αγοράς και εγκατάστασης μιας

οποιασδήποτε ανανεώσιμης ενεργειακής μονάδας θα πρέπει να γίνει συστηματική

έρευνα αγοράς, να συζητηθούνοι όροι εγγύησης και υποστήριξηςαπό τον πωλητή και

να ληφθεί υπόψιν η συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος σε περιπτώσεις

εισαγωΎής του εξοπλισμού από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Για

παράδειγμα, στον καθορισμό του κόστους αγοράς μιας ανεμογεννήτριαςμπορούν να

χρησιμοποιηθούντα αποτελέσματαπαλαιότερηςαγοράς, τα οποία περιγράφονταιαπό
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μια αναλυηκή σχέση που συνδέει τ/ν αVΗγμένη τιμή μιας ανεμογεννήτριας "Pr" (σε

euro/kW) με τ/ν ονομαστική της ισχύ «Νο», δηλαδή:

Pr = [a! (b+ Νο
Χ
)] + c, (0<No<500kW). όπου a, b, χ σταθερές και c μια χρονική

συνάρτ/ση που περιγράφει τ/ διαχρονική μεταβολή τ/ς ασυμπτωηκής τιμής ενός

αιολικού KW. Πιο συγκεκριμένα C(t)= Co • (1 + 0.7 e-o,125t), όπου Co η αναμενόμενη τιμή

του αιολικού KW μετά 20-30 έτ/ και t, ο αριθμός των ετών μετά τ/ν αρχική

εγκατάσταση (Καλδέλης,1999).

Στο σημείο αυτό παρατίθενται κάποιες ενδεικτικές ημές (πίνακας 6.2.2) για την

δημιουργία αιολικών πάρκων που κατασκευάζονται στο εξωτερικό:

Πίνακας 6 2 2 Κόστοι:. αιολικών πάρκων. .
ΧΩΡΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (ΝΓ) ΑΡ1ΘΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ

Γερμανία Sudwind S70 1500 KW 12 23.3 εΚ.ε

Γαλλία Nordcx Ν60 1300 KW 7 6.8 εΚ.ε

Ισπανία Nordcx Ν60 1300 KW 10 (χωρίς τους 6.8 εΚ.ε

πύργους στήριξης)

πηγη. Ανεμολόγια, 2001

]
Αναφορικά με το κόστος εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης και τ/ς τιμής

αγοράς του οικοπέδου) ισχύει ότι αυτό εκφράζεται σαν ένα ποσοστό "f" (40%-75%)

τ/ς τιμής αγοράς τ/ς ανεμογεννήτριας, το οποίο διαμορφώνεται βάσει πλήθους

αστάθμητων παραγόντων και όπως φαίνεται και από το σχήμα 6.2.2.1 από τ/ν

ονομαστική ισχύ τ/ς ανεμογεννήτριας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για

περιπτώσεις αιολικών πάρκων σημαντικής ονομαστικής αξίας υπάρχει σοβαρή

συμπίεση του κόστους εγκατάστασης η οποία φτάνει και στα επίπεδα του 50%.

Αντίστοιχη μείωση, όχι όμως στον ίδιο βαθμό, παρατ/ρείται και στ/ τιμή αγοράς των

αιολικών μηχανών, που σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει και το 20% του κόστους

αγοράς μεμονωμένων μηχανών. Παρακάτω ακολουθεί και το σχήμα 6.2.2.1 για να

αποκτήσουμε μια καθολικότερη εικόνα, το οποίο για λόγους απλοποίησης δεν φέρει

τ/ν ποσοτικοποίηση των μεγεθών, αλλά μας παρέχει μια σαφή και πειστική αποτύπωση

τ/ς ποιοτικής συσχέτισης των μεγεθών.
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Σ ' α 6.2.2.1 Συντελε ' C κόστου, κατάστα αιολικών ανών

0.8

0.40

ΣΥΝΤΕΛΕ..ηΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Ο

πηγή:Καλδέλης, 1999

N.(ΚW) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉ ΙΣΧΥΣ 500 KW

]

Όπως παρατηρείται από το σχήμα 6.2.2.1, αυξανομένου της ονομαστικής ισχύος

των αιολικών πάρκων επέρχεται μείωση του κόστους εγκατάστασης. Από το σχήμα που

προηγήθηκε φαίνεται ότι η συμπίεση στο συντελεστή του κόστους εγκατάστασης f

μπορεί να πάρει και την τιμή, περίπου, 0.45 που ερμηνευθέν σε φυmκά μεγέθη

σημαίνει ότι το κόστος εγκατάστασης για δεδομένη ισχύ, είναι το 45% της τιμής των

ανεμoγΕWΗτριών που παράγουν την εν λ!ΥΥω ισχύ (Καλδέλης, 1999).

Φυσικά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο συντελεστής f εξαρτάται από ένα

πλήθος αστάθμητων παραγόντων και ως εκ τούτου το παραπάνω σχήμα δεν

εμπερικλείει όλους, παρά μόνο την συσχέτιση με την ονομαστική ισχύ Νο. Άλλοι

παράγοντες μπορεί να είναι το ιδιo~σιαKό καθεστώς που διέπει τη δυνητική περιοχή

εΥκατάστασης, τις υφιστάμενες χρήσεις γης αλλά κάλλιστα μπορεί να είναι και οι

ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση του ιδιοκτήτη για την

παραχώρηση ή όχι της περιοχής εγκατάστασης.
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6.3 Κόστοςσuvn10nσnsκαι λειτουργίαςαιολικήςμονάδας

το σταθερό ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας της εγκατάστασης

εκφράζεται συνήθως σαν ένα ποσοστό «m%)) το αρχικού επενδεδυμένου κεφαλαίου,

αναπροσαρμοζόμενο κάθε χρόνο με το ρυθμό του ετήσιου πληθωρισμού «g».

Πιο αναλυτικά, το σταθερό κόστος συντήρησης και λειτουργίας m περιλαμβάνει το

άμεσο κόστος συντήρησης, το έμμεσο κόστος συντήρησης και λειτουργίας καθώς και

το κόστος ασφάλισης της επένδυσης. Όπως είναι προφανές το «m)) εμφανίζει

σημαντικές διακυμάνσεις, οι οποίες εξαρτώνται από το πλήθος και το μέγεθος των

χρησιμοποιούμενων μηχανών της αιολικής εγκατάστασης, από το έτος παραγωγής τους

καθώς και από τον κατασκευαστή, τον εγκαταστάτη αλλά και τις τοπικές συνθήκες που

επικρατούν στην περιοχή εγκατάστασης.

Από διαθέσιμα στοιχεία της εγχώριας αγοράς (1993), δίνεται στο σχήμα 6.3, η

μεταβολή του «rn», χωρίς το κόστος ασφάλισης, σαν συνάρτηση της ονομαστικής

ισχύος για μεμονωμένες μηχανές. Επιπλέον, από αντίστοιχες μελέτες σε αμερικανικά

και ευρωπαϊκά αιολικά πάρκα καταγράφεται μια ετήσια μείωση του «m)), κατά περίπου

0.1 % λόγω της σταδιακής βελτίωσης της αξιοπιστίας των παραγόμενων μηχανών.

Τέλος παρατηρείται μια επίσης αξιόλογη μείωση του σταθερού κόστους συντήρησης

και λειτουργίας στην περίπτωση των αιολικών πάρκων. Η μείωση της τιμής του «m))

για μεγάλα αιολικά πάρκα, της τάξης των 100 μηχανών, πλησιάζει τα επίπεδα του 40%

σε σχέση με αυτήν μιας μεμονωμένηςμηχανής ίδιας ισχύος με αυτές που συνιστούν την

αιολική εγκατάσταση(Καλδέλης, 1999).
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Σχήμα 6.3 Συντελεστής κόστου, συντήρησης και λειτουργίας αιολικών μηχανών

3.50

Ξ

1.25

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΛΕIΤΟΥΡΓιΑΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΩΝ

Ο

πηγή:Καλδέλης, 1999

Ν. (KW) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΙΣΧΥΣ 500

Στην τιμή «m~) του συντελεστή σταθερού κόστους συντήρησης και λειτουργίας,

δεν περιλαμβάνεται το κόστος της πιθανής ασφάλισης της εγκατάστασης. Στην

περίπτωση που συναφθεί συμφωνία ασφάλισης του προσωπικού, της εγκατάστασης

αλλά και μιας ελάχιστης τιμής της ετήσιας ενεργειακής παραγωγής, στον συντελεστή

σταθερού κόστους υπεισέρχεται και ένας άλλος συντελεστής, ο συντελεστής κόστους

ασφάλισης με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του πρώτου (Καλδέλης, 1999).

Πέρα από την επίδραση που έχει στην βιωσιμότητα της ενεργειακής επένδυσης

το σταθερό κόστος συντήρησης και λειτουργίας, υπάρχει και το μεταβλητό κόστος

συντήρησης και λειτουργίας. Το πρόσθετο αυτό κόστος οφείλει την ύπαρξή του σε μια

σειρά παραγόντων που άπτονται κυρίως στην αντικατάσταση βασικών τμημάτων της

εγκατάστασης. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα πτερύγια της πτερωτής, το κιβώτιο

μετάδοσης, η ηλεκτρική γεννήτρια της ανεμογεννήτριας καθώς επίσης και ένα σύνολο

άλλων τεχνικών εξαρτημάτων.
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6.3.1 Χρόνος Απόσβεσης - Εξίσωση Νεκρού Σημείου, Χρόνος

δΊΠλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου

Η εξίσωση νεκρού σημείου χρησιμοποιείται για την εύρεση του χρονικού

σημείου απόσβεσης μιας επένδυσης, δηλαδή του χρονικού σημείου που τα έσοδα και τα

έξοδα της επένδυσης εξισώνονται. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της ανάλυσης Νεκρού

σημείου (break-even ροίnι) είναι ότι μας δείχνει το ελάχιστο (=νεκρό σημείο) ή το

ελάχιστο των προί>ποθέσεων υπό τις οποίες το σχέδιο της επένδυσης μπορεί να

λειτουργεί. Όπως προαναφέρθηκε, το ΝΕΣ (Νεκρό Σημείο) είναι το σημείο στο οποίο

τα έσοδα πωλήσεων είναι ίσα με το κόστος παραγωγής και το επενδυτικό σχέδιο δεν

παρουσιάζει ούτε ζημιά ούτε κέρδος. Οταν παράγει ή λειτουργεί κάτω από το σημείο

αυτό, έχει ζημιά. Οταν παράγει ή λειτουργεί πέρα από το σημείο αυτό, έχει κέρδος

(Θεοφανίδης, 1985).

Φυσικό επόμενο λοιπόν είναι, εάν ο χρόνος απόσβεσης είναι σημαντικά

μικρότερος του ωφέλιμου χρόνου μιας ενεργειακής επένδυσης, τότε η επένδυση είναι

ισχυρά ελκυστική από οικονομικής άποψης. Στην περίπτωση που ο χρόνος απόσβεσης

πλησιάζει ή και υπερβαίνει το χρόνο ζωής της εγκατάστασης, τότε η επένδυση παύει να

είναι βιώσιμη.

Για τον προσδιορισμό του νεκρού σημείου μιας επένδυσης, υποθέτουμε πρώτα

ότι ισχύει η οικονομική σχέση: Έσοδα Πωλήσεων= Κόστος Παραγωγής (1).

Με βάση αυτή την υπόθεση προσδιορίζουμε ης ακόλουθες σχέσεις:

Έσοδα Πωλήσεων = Ογκος Πωλήσεων ( το ποσό της ενέργειας που έχει παραχθεί από

αιολικά και έχει διεισδύσει στην ενεργειακή αγορά) χ Τιμή μονάδας (2). Ισοδύναμα η

(2) γράφεται: Υ~ Q χ Ρ(3).

Το κόστος παραγωγής δίνεται από τη σχέση: Κόστος Παραγωγής =Σταθερό κόστος +

(Μεταβλητό κόστος μονάδας χ Όγκο Πωλήσεων) ή ισοδύναμα, Y~ Σ+ (Μ Χ Q) (3).

Άρα έχουμε Q χ P~ Σ+ (Μ χ Q) (4), ή 'Έσοδα Πωλήσεων ~ Σταθερό κόστος +

(Μεταβλητό κόστος μονάδας χ 'WΟγκος πωλήσεων).

Λύνοντας ως προς Q, δηλαδή την ποσότητα παραγωγής της αιολικής ενέργειας που

επιτρέπεται να διεισδύσει, έχουμε το ΝΕΣ σε ποσότητα ή όγκο παραγωγής δεδομένου

και της ισχύουσας σχέσης (1).QNEr~ ΣJ(P-M) (5).

Αν θέλουμε να εκφράσουμε το ΝΕΣ σε όρους εσόδων πώλησης (γΝΕΣ), η (5), εφόσον

Y~Q χ Ρ, γίνεταΙ:YNεΣ~ Ρ(Σ /Ρ-Μ) (6) (Θεοφανίδης, 1985).
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Το αποτέλεσμαεφαρμογής της εξίσωσης (1), δίνονται στο σχήμα 6.3.1 που ακολουθεί:

Σ . α 6.3.1 Κα πύλε κόστους-οΦέλου

,
/.

1+----- Έσοδα επένδυσης

Κόστοςεπένδυσης
ι

Ι
Ι

Ι
/

/
/

/
/

-'

Νεκρό

σημείο

/-------

ΕΤΗ ΛEITOνPΓLAΣ

πηΥή:Καλδέλης,1999

J

Όπως παρατηρείται από τις άνωθι εξισώσεις, ο χρόνος απόσβεσης μιας

ανανεώσιμης ενεργειακής εγκατάστασης, εξαρτάται από το αρχικό κόστος

εγκατάστασης, την ονομαστική ισχύ της μονάδος παραγωγής, το κόστος συντήρησης

και λειτουργίας, την τεχνική διαθεσιμότητα της εγκατάστασης, δηλαδή κατά πόσο το

όλο σύστημα αποδίδει είτε από τεχνικής άποψης (ποιότητα, συντήρηση κ.α), όσο και

από το κατά πόσο η αιολικά παραγόμενη ενέργεια διεισδύει στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Επίσης, ο παραπάνω χρόνος εξαρτάται από το κόστος του χρήματος και τον

πληθωρισμό και τέλος, την τιμή διάθεσης της παραγόμενης ενέργειας.

Μια επίσης ενδιαφέρουσα οικονομική παράμετρος μιας ενεργειακής επένδυσης,

αποτελεί η χρονική περίοδος διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου (DoubIe Capital

Period, «DCP»), η οποία ορίζεται σαν η χρονική περίοδος που απαιτείται για να

διπλασιάσει ο επενδυτής το αρχικά επενδυμένο κεφάλαιό του, σε σταθερές τιμές.

Αν και η περίοδος απόσβεσης μιας ενεργειακής εγκατάστασης δεν εξαρτάται

ιδιαίτερα από τις μεταβολές του πληθωρισμού (εκτός από τις συνεπαγόμενες αJJ.nγές

των επιτοκίων), ο χρόνος διπλασιασμού του κεφαλαίου παρουσιάζει ισχυρή εξάρτηση

από τον πληθωρισμό (Καλδέλης, 1999).

151



ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΙΠΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΑΙΣΙΟ

Ι

j

Ως εκ τούτου, μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης οικονομικής βιωσιμότητας 

ελκυστικότητας επενδύσεων, θα πρέπει να ικανοποιεί και τα δύο κριτήρια «χρόνου

απόσβεσης» και «χρόνου διπλασιασμού", βάσει της παρακάτω συλλογιστικής:

Ι. Μια ενεργειακή επένδυση είναι οικονομικά βιώσιμη όταν ο χρόνος

απόσβεσης είναι μικρότερος από τον ωφέλιμο χρόνο ζωής της

εγκατάστασης.

2. Μια οικονομικά βιώσιμη ενεργειακή επένδυση είναι οικονομικά ελκυστική

όταν ο χρόνος διπλασιασμού είναι μικρότερος από τον ωφέλιμο χρόνο ζωής

της εγκατάστασης.

Προφανώς, όσο μικρότερος είναι ο χρόνος απόσβεσης και ο χρόνος

διπλασιασμού μιας επένδυσης, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ελκυστικότητά της.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται η σχετική θέση που αποκτά ο χρόνος

διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου, ανάλογα με τις τροποποιήσεις κάποιων άλ/ων

συνιστωσών.
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6. Επίδ α

οφέλους

ΧΡΗΜΑΤΟΟ/ΚΟΝΟΜΙΚΟΠΛΑfΣIΟ

των ιω ιότε ων συντελεστών κόστου-

]

Ι

Εφόσον έγινε θεώρηση των αρχικών απαιτήσεων για την εγκατάσταση μιας

ενεργειακής επένδυσης, όπως ένα αιολικό πάρκο, στην συνέχεια θα παρουσιαστούν

κάποια μεγέθη τα οποία επηρεάζουν, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, την βιωσιμότητα

και γενικά την τύχη της παραπάνω κίνησης λαμβανομένων υπόψιν του οικονομικού

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινείται η προαναφερθείσα κίνηση.

6-4.Ι Επίδραση κόοτο"ς το" χρήματος

Το κόστος ευκαιρίας του χρήματος «ί~~ (επιτόκιο δανεισμού) αποτελεί έναν από

τους βασικούς παράγοντες προσδιορισμού του χρόνου απόσβεσης μιας οποιασδήποτε

επένδυσης. Το κόστος του χρήματος εξαρτάται προφανώς από τις επενδυτικές ευκαιρίες

της υπό μελέτη αγοράς, από το αποκαλούμενο επενδυτικό κλίμα, από τα παρεχόμενα

επενδυτικά κίνητρα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βέβαια από τον

ετήσιο πληθωρισμό, ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση θετικών επιτοκίων

(Θεοφανίδης, 1985), (Καλδέλης, 1999).

Σχήμα 6.4.1 Επίδραση κόστους του χρήματος

7.5

ίJ
Χρόνος ωιόσβεσης

2.5

0.000

πηΥή:Καλδέλης. 1999

iο(ΕΠIΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ)

153

0.200



ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ XPHMATOOJKONOMJKO fiAAJΣlO

j

Όπως είναι αναμενόμενο, ο χρόνος απόσβεσης όπως επίσης και ο χρόνος

διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου, αυξάνεται με την αύξηση του κόστους του

χρήματος. Τα παραπάνω αποτυπώνονται και με την βοήθεια του σΊήματος 6.4.1, που

προηγήθηκε.

Άμεση σχέση με την επίδραση του κόστους του χρήματος έχει και η ύπαρξη του

πληθωρισμού στην βιωσιμότητα μιας αιoλιk"ής επένδυσης του οποίου η βαρύτητα στην

πορεία της επένδυσης, εξετάζεται παρακάτω.

6.4.2 Επίδρασητο" πληθωρισμού

Ο ετήσιος πληθωρισμόςμιας χώρας συνήθωςκαταγράφειτη μεταβολή της πμής

των βασικών αγαθών σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση μιας αιολικής εγκατάστασηςο

πληθωρισμός υπεισέρχεται άμεσα μόνο στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας της

εγκατάστασης. Φυσικά, ισχυρή αν και έμμεση είναι η εξάρτηση του κόστους του

χρήματος από τον πληθωρισμό με δεδομένη την προσπάθεια επίτευξης θετικών

επιτοκίων. Η ασθενής εξάρτηση του χρόνου απόσβεσης μιας ανεμOγΕWήτριαςαπό τον

πληθωρισμό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα του σΊήματος 6.4.2, όπου για

μεταβολή του πληθωρισμού από 0% έως Ι 5% ο χρόνος απόσβεσης παρουσιάζεται

σταθερός (Καλδέλης, 1999).

Όπως έχει προαναφερθεί και στην ανάλυση του νεκρού σημείου, ο χρόνος

απόσβεσης εξαρτάται άμεσα από το αρχικό κόστος εγκατάστασης, την ονομαστική ισχύ

Νο της μονάδας παραγωγής, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας και άρα και από

την πορεία του πληθωρισμού, το κατά πόσο η αιολικά παραγόμενη ενέργεια έχει

διεισδύσει στο ηλεκτρικό δίκτυο και τέλος και από την τιμή διάθεσης της παραγόμενης

ενέργειας.
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Σ . α 6.4.2 Επίδ α του πλ θω ισ ού

11.0

--
-----..-.... Ί}_.-.-_.----.---- - - - - - - - - - - - - - - - - Χρόνος διιύ.αOlοσμοU ιου

Uρx.IICOίI κι;φαλαlου

Χρόνος απόσβεσης

2.0

0.0

"'lΎ'i,Kαλδέλης, 1999

g (%) (ΠΛΗθΩΡΙΣΜΟΣ) 15.0

Αντίθετα σημαντική είναι η αύξηση του χρόνου διπλασιασμού του αρχικού

κεφαλαίου, με την αύξηση του πληθωρισμού, καθώς Ο υψηλός πληθωρισμός μειώνει

σημαντικά τα καθαρά κέρδη της επένδυσης, σε σταθερές τιμές. Στο παραπάνω

διάγραμμα για λόγους απλούστευσης, το επιτόκιο δανεισμού ί θεωρήθηκε σταθερό και

μη επηρεαζόμενο από τις μεταβολές του πληθωρισμού.

6-4.3 Επίδρασηονομαοτικήςισχύοςτης ανεμογεννήτριας

Τόσο ο χρόνος απόσβεσης όσο και ο χρόνος διπλασιασμού του αρχικού

κεφαλαίου παρουσιάζουν ισχυρή εξάρτηση από την ονομαστική ισχύ, δηλαδή το

μέγεθος, της ανεμOYΕVΝΉτριαςγια μηχανέςέως 150 KW. Από το σημείο αυτό χαι μετά,

η εξάρτηση των δύο παραπάνω χρόνων είναι πολύ μικρή (Καλδέλης, 1999).

Η παραστατική αποτύπωση των παραπάνω ακολουθεί παρακάτω:
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Σχήμα 6.4.3 ΕπΙδραση ονομαστική, ισχύο, ανεροχι:ννήτριας

18

Ό
Χρό\'ος απόσβεσης

Ό
Χρόνος διπλαmασμοίι του

(ψΧι,,-οίι ιrwιαλuίoυ

4

ο

---------------------- -------------------------------

ο 100
N.(ΚW) ΟΝΟΜΑΣΤ!ΚΗ ΙΣΧΥΣ 1.000

πηγή:Καλδέλης, 1999

6-4-4 Επίδρασητο" μέσο" συντελεστήισχ"ος

Άμεση σχέση με την επίδραση της ονομαστικής ισχύος της ανεμογεννήτριας,

έχει και η επίδραση του μέσου συντελεστή ισχύος. Ο μέσος συντελεστής ισχύος "ω",

μιας αιολικής εγκατάστασης αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες

που καθορίζουντην οικονομική βιωσιμότητακαι ελκυστικότηταμιας ανεμογεννήτριας.

Αποτελεί δε και πρόκληση για σχεδιασμό αποδοτικών ανεμογεννητριών, όσο και για

τον εντοπισμό περιοχών υψηλού αιολικού δυναμικού με στόχο τη βέλτιστη συνεργασία

ανεμογεwήτριας και τοπικού αιολικού δυναμικού. Έτσι η μεταβολή του μέσου

συντελεστή ισχύος από 0.30, που αποτελεί μια επικρατούσα συντηρητική τιμή, σε 0.45

οδηγεί σε μείωση του χρόνου απόσβεσης κατά περίπου 60%. Η επίδραση που έχει ο

παραπάνω συντελεστής στον χρόνο απόσβεσης αλλά και στο χρόνο διπλασιασμού του

κεφαλαίου, αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα 6.4.4 που ακολουθεί.
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Σ . α 6.4.4 Επίδ ασ του έσου συvτελεσ ισ ύο

14

,,,,,,,,,,,
" ..

Χρό\'α; διnλαmασμού του

αρχικού κεφαλαίου

J}
"

' ..
-~~----

j
Ο

0.2

χρό\'Ως ωtOOβι:σης

ω (συντελεστής ισχύος)
0.8

πηΥή:Καλδέλης, 1999

6.4.5 Επίδρασητου σuvreAεσrήιδιοκατανάλωσης

Αντίστοιχα, σημαντική επίδραση στον υπολογισμό του χρόνου απόσβεσης έχει

ια/Ι ο συντελεστήςιδιόχρησης «S~~ της παραγόμενηςενέργειας. Η φυσική ερμηνεία του

παραπάνω συντελεστή είναι η εξής: όταν η αιολικά παραγόμενη ενέργεια

χρησιμοποιείται από τον παραγωγό της και άλλους καταναλωτές, χωρίς την

παρείσφρησητης ΔΕΗ, ο χρόνοςαπόσβεσηςτης ενεργειακήςεγκατάστασης μειώνεται.

Η συνεισφορά αυτή επιτείνεται με την αύξηση της διαφοράς μεταξύ της τιμής αγοράς

της ενέργειας εκ μέρους των καταναλωτώνκαι της τιμής αγοράς εκ μέρους της ΔΕΗ

της αιολικής ενέργειας που παράγουν οι ιδιοπαραγωγοί. Έτσι όταν ο συντελεστής

ιδιόχρησης αυξάνεταΙ., πλησιάζοντας την μονάδα, τότε ο χρόνος απόσβεσης λαμβάνει

την ελάχιστη τιμή του (Καλδέλης, 1999).

Αντιθέτως, όταν μεταβιβάζεται στη ΔΕΗ σημαντική ποσότητα ενέργειας,

έχουμε αύξηση του χρόνου απόσβεσης και του χρόνου διπλασιασμού του αρχικού

κεφαλαίου της επένδυσης. Το παραπάνω φαινόμενο συμβαίνει oυσιασnκά ).jyyro του

μονοπωλίου της ΔΕΗ στο χώρο της ενέργειας και βέβαια λόγω και του δομημένου

πλεονεκτήματος που έχει μέσω της κατοχής της αναλόγου υποδομής.
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Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η ΔΕΗ στον τομέα της αιολικής

ενέργειας χαρακτηρίζεται από την χαμηλή τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, με

άμεσο αποτέλεσμα την αποθάρρυνση των επενδυτικώνπροσπαθειών,τόσο από ιδιώτες

όσο και από τοπικούςφορείς, στον τομέα των αιολικών εφαρμογών.

Τα παραπάνω συμπεράσματα όπως επίσης και η παραπάνω επισήμανση,

παρουσιάζονταιστο σχήμα 6.4.5 που ακολουθεί:

Σχήμα 6.4.5 ΕπΙδραση του συντr.λεστή ιδιοκατανάλωσηι:

18

....
Χρόνος διπλαmασμού του...

j
.

αΡΙ\κοίι ",εφιιλαΙου..
JJα:

ι-
'..

""J '.
'" ---------

] U
Χρό,'ος ι.mόσβεσης

2

0.00 s (συντελεστής ιδιόχρησης)
1.00

πηγή:Καλδέλης, 1999

6-4.6 Επίδρασησυντελεστήτεχνικήςδιαθεσιμότητας

j

Πέρα από τον συντελεστή ιδιόχρησης, ένας άλλος παράγοντας που σχετίζεται με

την φυσιογνωμία των αιολικών μηχανών που χρησιμοποιούνται, είναι ο συντελεστής

τεχνικής διαθεσιμότητας «δ}}. Ο συντελεστής αυτός έχει να κάνει τόσο με την ποιότητα

των εγκατεστημένων μηχανών, άρα και με τον βαθμό συντήρησής των, όσο και με το

ποσοστό αποδοχής της παραγόμενης ενέργειας από το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Σχημαπκά ο συντελεστής τεχνικής διαθεσιμότητας συναρτήσει των ετών, αποδίδεται

παρακάτω στο σχήμα 6.4.6.
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Σχήμα 6.4.6 Επίδραση συνΤF.λ.εστή τεχνική, διαθεσιμότ/τας

11

"
"

"

Χρόνος διπλασιασμού το\)

αρχικού κεφαλαίο\)

[l
'"

2

0.60

Χρόνος απόσβεσης

δ (συντελεστής τεχνικής διαθεσιμότητας) 1.00

J
πηγή:Καλδέλης, ]999

Από το σχήμα 6.4.6 προκύπτει ότι η επίδραση της τεχνικής διαθεσιμότητας στο

χρόνο απόσβεσης και στο χρόνο διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου κινείται όπως

στην περίπτωση του μέσου συντελεστή ισχύος. με αποτέλεσμα η οικονομική

ελκυστικότητα της επένδυσης να εξαρτάται σημαντικά από την τιμή του «δ».
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6.5 Η σύγκριση κόστους και ωφελειών : κριτήρια

οικονομικής αποδοτικότητας ή κριτήρια επένδυσης

Έχοντας υπόψιν τις διάφορες παραμέτρους που προαναφέρθηκαν, όπως επίσης και

της βαρύτητας που έχουν στην βιωσιμότητα της ενεργειακής επένδυσης, θεωρείται

σκόπιμο να ακολουθήσει η μεθοδολογία που ακολουθείται προκειμένου να διαπιστωθεί

αν και κατά πόσο θεωρείται συμφέρουσα μια τέτοια κίνηση από την πλευρά ενός

επενδυτή. Παρακάτω έπονται κάποιοι μέθοδοι, οι οποίοι εφαρμόζονται σε πλήθος

επενδύσεων και άρα μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην περίπτωση μιας επένδυσης

παραγωγής αιολικής ενέργειας.

6.5.Ι Η καθαρή παρο"σα αξία (ΚΙΙΑ)

Το πιο συνηθισμένο κριτήριο αποδοτικότητας στην ανάλυση σχεδίων επένδυσης

είναι η καθαρή παρούσα αξία (Net Present Value) ή διαφορεπκά γνωστή με τα αρχικά

ΚΠΑ (NPV). Αυτή είναι η αξία που προκύπτει, αν προεξοφλήσουμε στο παρόν (=

παρούσα αξία), για κάθε έτος χωριστά, τη διαφορά μεταξύ όλων των μελλοντικών

χρημαπκών εισροών και των εκροών για ολόκληρο το χρόνο ζωής του σχεδίου

επένδυσης, με βάση ένα συντελεστή προεξόφλησης.

Η έννοια της παρούσας αξίας έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί αντιπροσωπεύει και

εκφράζει όλες nς ροές του σχεδίου επένδυσης στην τωρινή αξία τους, δηλαδή σε αυπΊ

που ισχύει τη σπγμή που ο επενδυπΊς παίρνει την απόφαση.

Για να υπολογίσουμετη ΚΠΑ, ακολουθούμετα εξής στάδια:

ο Καταγράφουμε τα αρχικά μεγέθη των ταμειακών ή χρηματικών ροών και

υπολογίζουμε την «Καθαρή Ταμειακή Ροή», δηλαδή την διαφορά μεταξύ

εισροών και εκροών

ο Επιλέγουμε το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης σύμφωνα με τις

τρέχουσες συνθήκες της τραπεζικής αγοράς. Την παραπάνω πληροφορία

την εξάγουμε από τα τραπεζικά ιδρύματα.

ο Με βάση το παραπάνω επιτόκιο προεξόφλησηςυπολογίζουμε την παρούσα

αξία των χρημαπκών εισροών και την παρούσα αξία των χρημαπκών

εκροών για όλη την περίοδοζωής του σχεδίου επένδυσης.
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Έχοντας τα παραπάνω ως δεδομένα, η καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) είναι: η

παρούσα αξία των εισροών (εσόδων) μείον την παρούσα αξία των εκροών (εξόδων) και

ονομάζεται «Προεξοφλημένη Ταμειακή Ροή» (Discounted Cash-Flow).

Η ΚΠΑ υπολογίζεται με τον εξής γενικό τύπο:

ΚΠΑ= Σ {(ταμειακές εισροές - ταμειακές εκροές)! (Ι+ί)1 }, όπου ί = το επιτόκιο

προεξόφλησης, t ~ ο χρόνος ή η περίοδος προεξόφλησης.

•:. Αν η ΚΠΑ είναι θετική, η αποδοτικόπμα είναι πάνω από το επιτόκιο

προεξόφλησης και το σχέδιο επένδυσης γίνεται αποδεκτό .

•:. Αν η ΚΠΑ είναι αρνητική, η αποδοτικότ/τα είναι κάτω από το επιτόκιο

προεξόφλησης και το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται .

•:. Αν η ΚΠΑ είναι ίση με το μηδέν η αποδοτικότητα είναι ίση με το επιτόκιο

προεξόφλησης και το σχέδιο επένδυσης γίνεται αποδεκτό, αν δεν υπάρχει

καλύτερη εναλλακτική επένδυση (Θεοφανίδης, 1985).

Ειδικότερα για τ/ν αξιολόγηση μιας επένδυσης αιολικής ενέργειας είναι

προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί η οικονομική καθαρή παρούσα αξία (ΟΚΠΑ), μιας και

εμπερικλείει ως επιτόκιο προεξόφλησης, το κοινωνικό επιτόκιο προεξόφλησης. Το

κοινωνικό επιτόκιο χρησιμοποιείται γιατί όλη η κίνηση που σχετίζεται με την αιολική

εγκατάσταση, άπτεται τόσο άμεσα όσο και έμμεσα του κοινωνικού συνόλου, είτε μέσω

των επιδοτήσεων από την πολιτεία, είτε μέσω του κέρδους που καρπώνονται οι πολίτες

λόγω τ/ς μείωσης των εκπομπών ρύπων. Το κοινωνικό επιτόκιο προεξόφλησης είναι

δεδομένο και ίσο με 8%, επομένως η παραπάνω σχέση τροποποιείται και όπου 1,

αντικαθίσταται με 0.08. Άρα η σχέση γίνεται: ΟΚΠΑ= Σ {(ταμειακές εισροές 

ταμειακές εκροές)! (l+ί)I}, όπου ί = το κοινωνικό επιτόκιο προεξόφλησης, t = ο χρόνος

ή η περίοδος προεξόφλησης.

6.5.2 ΜέθοδοςΕσωτερικοόΣυντελεστήΑπόδοσης

Η μέθοδος του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης (intema! rate of retum,

«IRR») μιας ενεργειακής εγκατάστασης βασίζεται στον υπολογισμό τ/ς αποδόσεως του

κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση και λειτουργία της εγκατάστασης.
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1

Ο οικονομικός εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (ΟΕΣ) είναι το

υπολογιζόμενο επιτόκιο προεξόφλησης που κάνει την παραπάνω ΟΚΠΑ να είναι ίση με

το μηδέν.

Σε μαθηματική έκφραση το κριτήριο αυτό διατυπώνεται ως εξής:

OEΣ~ Σ{(Ωφέλειες, - Κόστ/. )/ (ι+σ)' }~ Ο, όπου σ ~ το ειmμώμενo επιτόκιο ή ο

οικονομικός συντελεστής απόδοστς (~OEΣ), που μηδενίζει τις προεξοφλούμενεςροές

ωφελειών-κόστουςσε όλη τη ζωή t του σχεδίου επένδυσης.

•:. Αν το εmτόκιο σ είναι υψηλότερο από την εmκρατούσα στην οικονομία

αποδοπκότητα του κεφαλαίου α, (α= ] 5%), το σχέδιο επένδυσης

αξιολογείται αποδεκτό (σ>α).

•:. Αν το σ είναι χαμηλότερο από την κοινωνική αποδοπκότητα του κεφαλαίου

α, το σχέδιο απορρίπτεται (σ<α).

Σε περίπτωση που αξιολογούνται περισσότερα από ένα εναλλακτικά σχέδια

επένδυσης και αποκλείονται αμοιβαία με την έννοια ότι η αποδοχή του ενός αποκλείει

την αποδοχή των άλλων, τότε επιλέγεται εκείνο που έχει το υψηλότερο σ, υπό τον όρο

ότι σ>α. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός όπ το σ ως επιτόκιο ή

συντελεστής, δείχνει την πραγμαπκή αποδοτικότητα της επένδυσης. Όσο υψηλότερο

είναι το σ πέρα από το συμβαπκό κατώτατο όριο απόδοσης του 15%, τόσο

περισσότερο αποδοτική θεωρείται μια επένδυση για το κοινωνικό σύνολο (θεοφανίδης,

1985).

6.5.3 Ο λόγοςωφελειών-κόστους

Ο λόγος ωφελειών - κόστους (ΛΩΚ) ή σχέστ ωφελειών (Ω)- κόστους (Κ) είναι

ο λόγος του συνόλου των προεξοφλημένων (με 8%) ροών των οικονομικών ωφελειών

προς το σύνολο των προεξοφλημένων ροών του οικονομικού κόστους του σχεδίου

επένδυσης για ολόκληρη τ/ν περίοδο ζωής του.

Σε μαθηματική έκφραστ διατυπώνεται ως εξής: ΛΩΚ~ παρούσα αξία ωφελειών /

παρούσα αξία κόστους.

•:. Αν ο ΛΩΚ> 1, το σχέδιο επένδυσης είναι αποδοπκό και θεωρείται

κοινωνικά αποδοτικό.

.:. Αν ο ΛΩΚ < Ι, το σχέδιο επένδυσης δεν είναι αποδεκτό και για αυτό

απορρίπτεται

162



ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛA1ΣlO

••• Αν αξιολογούνται περισσότερα από ένα σχέδια επένδυσης, τα οποία

αποκλείονται αμοιβαία, τότε επιλέγεται εκείνο που έχει τον ψηλότερο

ΛΩΚ.

Όταν ο ΛΩΚ είναι μεγαλύτερος από την μονάδα (1), Π.χ. 1.5 αυτό σημαίνει ότι

με μια μονάδα δαπάνης ή επένδυσης κερδίζουμε 1.5 μονάδες, Σε αντίθετη περίπτωση,

που ο ΛΩΚ είναι μικρότερος από την μονάδα, Π.χ. 0,7 σημαίνει ότι σε επένδυση μια σ

μονάδας δαπάνης η απόδοση είναι 0,7 μονάδες, οπότε οδηγούμαστε σε μια ασύμφορη

κατάσταση. Στην περίπτωση που ο ΛΩΚ= Ι, τότε οι ωφέλειες του σχεδίου επένδυσης

απλώς καλύπτουν το κόστος της (αδιάφορη κατάσταση) (Θεοφανίδης. 1985).

Συνήθως και τα τρία παραπάνω κριτήρια επενδύσεων καταλήγουν στο ίδιο

συμπέρασμα αξιολόγησης. ΠραΙCΤΙKά όμως χρησιμοποιούνται κυρίως τα κριτήρια

ΟΚΠΑ και ΟΕΣ, γιατί δίνουν περισσότερο συνεπή αποτελέσματα,

Στους παραπάνω μηχανισμούς αξιολόγησης μπορεί να προστεθεί και μια άλλη

μέθοδος η οποία λειτουργεί, ΙCΑτά κάποιον τρόπο, γνωμοδοτικά στο να προβεί ή όχι

κάποιος επενδυτής στην υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου. Ο παραπάνω

μηχανισμός είναι η πολυκριτηριακή μέθοδος αξιολόγησης επενδύσεων, της οποίας τα

κυριότερα χαρακτηριστικά ακολουθούν παρακάτω.

6.5.4 Πολυ.<ριτηρια"ή

Ι'.:ιιενδ"σεων

Μέθοδος Αξιολόγησης Ενεργεια"ών

Η πολυκριτηριακή ανάλυση χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση προτεινόμενων

επενδυτικώνσχεδίων καθώς και στη λήψη αποφάσεωνσε θέματα χρηματοοικονομικής

στρατηγικής, Η εν λόγω μέθοδος είναι απλή και εύχρηστη, παρέχει εποπτική εικόνα

των υπό σύγκριση επιλογών και προτείνει σε κάθε περίπτωση μια σχετικά καλύτερη

λύση. Βέβαια η μέθοδοςαυτή εμπεριέχεισαφή στοιχείαυποκειμενικήςαξιολόγησης,τα

οποία μπορούν να περιορισθούν αφενός με κατάλληλη επιλογή των ομάδων

αξιολόγησης και αφετέρου με περαιτέρω ανάλυση όσον αφορά τις τιμές των

συντελεστώνβαρύτηταςπου πρόκειταινα χρησιμοποιηθούν.

Τα βήματα που ακολουθούνταικατά την διαδικασίααυτή είναι:

1. Καταγραφή όλων (εάν είναι δυνατόν)των παραμέτρων που επηρεάζουν την υπό

μελέτη ενεργειακή επένδυση.

2. Αναλυτικός προσδιορισμός της σχετικής σημασίας κάθε μιας από τις παραπάνω

παραμέτρους, μέσα από τον καθορισμό των αντίστοιχων συντελεστών βαρύπιτας,
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Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι επιλέγεται η σημαντικότερη και η

ελάχιστα σημαντική παράμετρος του προβλήματος, στις οποίες αποδίδεται η

μέγιστη και η ελάχιστη τιμή του συντελεστή βαρύτητας (π.χ. 100 και 1Ο) αντίστοιχα

Οι υπόλοιποι συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται με σύγκριση της

σημαντικότητας κάθε μιας παραμέτρου με αυτήν της πλέον και της λιγότερο

σημαντικής.

3. Καθορισμός της κλίμακας βαθμολογίας, βάσει του ποσοστού κάλυψης των

απαιτήσεων κάθε κριτηρίου από τις υποψήφιες ενεργειακές επενδύσεις. Για

παράδειγμα μια εξαιρετική ενεργειακή επένδυση βαθμολογείται με άριστα (π.χ. με

5), ενώ μια απαράδεκτη αντίστοιχη επένδυση με το βαθμό μηδέν (Ο), για τη

δυνατότητα κάλυψης ενός συγκεκριμένου κριτηρίου. Οι ενδιάμεσες τιμές

βαθμολόγησης (1,2,3,4) αποδίδονται σε φτωχή, μέτρια, καλή και πολύ καλή

κάλυψη των απαιτήσεων του κάθε κριτηρίου.

4. Κάθε υποψήφια επένδυση αξιολογείται σε σχέση με κάθε ένα από τα κριτήρια του

βήματος 1. Η δε βαθμολογία της βασίζεται στους περιορισμούς του βήματος 3.

5. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψήφιου ενεργειακού σχεδίου προκύπτει από το

άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας του βήματος 4 επί τον αντίστοιχο

συντελεστή βαρύτητας του βήματος 3 για κάθε μια από τις παραμέτρους του

προβλήματος (βήμα 1).

6. Η τελική ιεράρχηση των προτεινόμενων λύσεων γίνεται (αφού απορριφθούν εκ των

προτέρων οι περιπτώσεις που υπερβαίνουν ένα μέΎ\στο αριθμό απαράδεκτης

κάλυψης ορισμένων κριτηρίων), με βάση τη συνολική βαθμολογία του βήματος 5.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται στους επενδυτές κατά σειρά κατάταξης οι διαθέσιμες

εναλλακτικές επιλογές (Καλδέλης, 1999).

Για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της πολυκριτηριακής ανάλυσης, ακολουθεί

μια ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων, αναπροσαρμόζοντας τους

συντελεστές βαρύτητας των σπουδαιότερων παραμέτρων. Εάν τα αποτελέσματα δεν

μεταβληθούν αισθητά και μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης ευαισθησίας, τότε η

προτεινόμενη κατάταξη παρουσιάζει ισχυρό βαθμό αξιοπιστίας, ενώ στην αντίθετη

περίπτωση επαναλαμβάνεται η πλήρης ανάλυση από νέα ανεξάρτητη επιτροπή και

συγκρίνονται τα αποτελέσματα των δύο προσπαθειών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει

να αναφερθεί ότι η ανάλυση ευαισθησίας διερευνά το βαθμό αντίδρασης

(ευαισθησίας) ενός αποτελέσματος σε εναλλακτικές μεταβολές ορισμένων μεγεθών
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(της τιμής διάθεσης της αιολικής KWh, του κόστους εγκατάστασης, κτλ), που

επηρεάζουν το αποτέλεσμα (κέρδος, ζημία, ΕΣΑ, ΚΠΑ) (Θεοφανίδης, 1985),

(Καλδέλης, 1999).

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της πολυκριτηριακής ανάλυσης πρέπει να

επισημανθεί ότι τα αποτελέσματά της είναι απλά συμβουλευτικά, καθώς η τελική

απόφαση λαμβάνεται από τον επενδυτή, ο οποίος διαθέτει και το απαραίτητο

κεφάλαιο για την υλοποίηση ή όχι της επένδυσης.
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7. Επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της αιολικής

ενέργειας

Η ίδρυση και η λειτουργία των αιολικών μονάδων αποτελούν επενδύσεις

εντάσεως κεφαλαίου, δεδομένου ότι ο εκάστοτε επενδυτής πρέπει να διαθέσει

σημαντικό αρχικό κεφάλαιο για την αγορά, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του

σταθμού, ενώ το ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας δεν ξεπερνά κατά μέσο

όρο το 3-5% του αρχικού κεφαλαίου, συνειcτιμώντας και την απουσία κόστους

καυσίμου. Στην αντίπερα όχθη, το κόστος ίδρυσης ενός ίσης ενεργειακής παραγωγής

συμβατικού σταθμού είναι σαφώς χαμηλότερο, στην περίπτωση όμως αυτή το κόστος

συντήρησης και λειτουργίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, υπάρχουν δε περιπτώσεις που

το ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας ενός θερμικού σταθμού πλησιάζει ακόμα

και το αρχικό κόστος εγκατάστασης της μονάδας (Αθανασιάδης,1996).

7.1 AναπruξιαKά κίνητρα

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος χρηματοδότησης των αιολικών

σταθμών, η πολιτεία συνυπολογίζοντας τα σαφή περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη

από τη λειτουργία αντιστοίχων μονάδων έχει θεσπίσει κατά καιρούς διάφορα

χρηματοδοτικά κίνητρα. Οι παραπάνω χρηματοδοτικοί μηχανισμοί προέρχονται αρκετά

συχνά από τα αναπτυξιακά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των διαδοχικών

προγραμμάτων οικονομικής σύγκλισης, αλ/ά και των γενικότερων προγραμμάτων

εξοικονόμησης ενέργειας και διάδοσης των ΑΠΕ. Τα παρεχόμενα κίνητρα μπορούν να

διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Άμεση επιδότηση αγοράς του εξοπλισμού και του κόστους

εγκατάστασης, εκφραζόμενη συνήθως σαν ένα ποσοστό του αρχικού

κόστους της επένδυσης.

• Εγγύηση του δημοσίου ή άλλων φερέγγυων οργανισμών για την παροχή

δανείου στον επενδυτή, ώστε να ολοκληρώσει την εγκατάστασή του.

• Επιδότηση επιτοκίου στα συναπτόμενα δάνεια, οπότε το κόστος του

χρήματος για του επενδυτές είναι μικρότερο από το επίσημο τραπεζικό

κατά το ποσοστό της επιδότησης, το οποίο ποσοστό καταβάλλει στο

χρηματοδοτικό οργανισμό το δημόσιο.
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• Επιδότηση της τιμής της παραγόμενης ενέργειας (π.χ. κατά ένα ποσοστό

του κοινωνικού-περιβαλλοντικού κόστους). Η τακτική αυτή που

εφαρμόζεται στη Γερμανία έχει σαν στόχο όχι μόνο την εγκατάσταση

ενός αιολικού πάρκου αλλά και τη σωστή και μακροχρόνια λειτουργία

του σταθμού, ώστε ο επενδυτής να εισπράξει ένα σημαντικό ποσό που

θα επιταχύνει την απόσβεση και θα αυξήσει τα κέρδη της μονάδας.

• Φορολογικές απαλλαγές των εισαγόμενων μηχανημάτων, καθώς και

επιταχυνόμενες αποσβέσεις του πάγιου εξοπλισμού του σταθμού. Η

τακτική αυτή χρησιμοποιήθηκε" κατά κόρον" στις ΗΠΑ και ιδιαίτερα

στην πολιτεία της Καλιφόρνια στις αρχές της δεκαετίας του "80.

• Εγγύηση μιας ελάχιστης τιμής αγοράς της παραγόμενης αιολικής

ενέργειας για ένα χρονικό διάστημα (π.χ. δέκα ετών), καθώς και

εξασφάλιση της αγοράς ενός ελάχιστου ικανού ποσού ενέργειας εκ

μέρους των δημόσιων εmχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη περίπτωση της χώρας μας το ύψος των επιτοκίων δανεισμού κυμαίνεται

στην αγορά από 12% έως 25%, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκής

τάση μείωσης των εmτοκίων. ακολουθώντας ως ένα βαθμό και την πορεία του

πληθωρισμού. Μέσα στα πλαίσια αυτά κάθε τράπεζα καθορίζει το επιτόκιο σύμφωνα

με την πολιτική δανείων που ακολουθεί. Το βασικό αυτό εmτόκιο μπορεί να μειωθεί ή

να αυξηθεί κατά ορισμένες ποσοστιαίες μονάδες ανάλογα με τη φερεγγυότητα της

επιχείρησης, τους όρους δανεισμού καθώς και την αναμενόμενη απόσβεση της

δανειοδοτούμενης επένδυσης, όπως αυτή προκύπτει από την τεχνικοοικονομική μελέτη.

Ο χρόνος αποπληρωμής ξεκινά στα επενδυτικά δάνεια με την περίοδο χάριτος. η

διάρκεια της οποίας δεν ξεπερνά κατά κανόνα τους 12 μήνες. οπότε και δεν

καταβάλλονται οι τόκοι αλλά προστίθενται στο κεφάλαιο της επόμενης χρονιάς (ΙΤΕΙ

ΕΛΚΕΠΑ, 1993).
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Η τράπεζα προκειμένου να χορηγήσει το δάνειο ελέγχει τη φερεγγυότητα της

επιχείρησης, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα στοιχεία:

• Το ποσοστό που κατέχει η επενδύτρια επιχείρηση στην αγορά.

• Τη συμπεριφορά της επιχείρησης εν συγκρίσει με άλλες ομοειδείς

επιχειρήσεις.

• Τις μετατροπές στη σύσταση και τη διοίκηση της εταιρείας από την

ίδρυσή της.

• Τους ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών, αν και εφόσον

υπάρχουν.

• Την τεχνικοοικονομική μελέτη απόσβεσης και απόδοσης της επένδυσης

και γενικά την περιγραφή της επένδυσης,

• Επίσης, γίνεται διασταύρωση με έντυπα της εφορίας που αναφέρονται

στην ακίνητη περιουσία του επενδυτή.

Έχοντας αποκτήσει μια πρώτη εικόνα του κόστους επένδυσης μιας αιολικής

εγκατάστασης, πρέπει να γνωρίζουμε όη οι αιολικοί σταθμοί περιλαμβάνονται στις

ειδικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου1262/82 και των αναθεωρήσεών του που

είναι οι 1892/90 και 2234/94, σύμφωνα με τους οποίους προβλέπεται ειδικό καθεστώς

επιδοματικής πολιτικής. Παρακάτω ακολουθούν οι συνιστώσες του αναπτυξιακού

νόμου που άπτονται των αιολικών επενδύσεων και ιδιαίτερα τα παρελκόμενα από τον

2234/94.

7.2 Aναπru[ιαKόςνόμος

Αναφορικά με τις επιχορηγήσεις που προβλέπονται από τον εν λόγω νόμο,

πρέπει αρχικά να αναφερθείτο γεγονός όη το ανώτατο ποσό επιχορήγησηςδεν μπορεί

να υπερβαίνει τα 3 δις δραχμές ή περίπου τα 9.5 εK.€. Επίσης άλλη μια σημαντική

προϋπόθεση είναι η μη ύπαρξη άλλης πηγής χρηματοδότησης για την ίδια επένδυση. Η

χωρική υπόσταση της επένδυσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο αφού ο νόμος 1892/90

προβλέπει διαφορετικά κίνητρα ανά περιοχή της Ελλάδας. Έτσι η επικράτεια χωρίζεται
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σε τρεις περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερο χρηματοmστωτικό

περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα:

Η περιοχή (Ι) περιλαμβάνει ολόκληρη την επικράτεια εκτός της Θράκης και των

ακριτικών περιοχών (ακριτικές θεωρούνται οι περιοχές που απέχουν έως 20 χλμ. Από

τα σύνορα) συμπεριλαμβανομένων και όλων των νησιών Λέσβου, Χίου, Σάμου,

Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης αλλά και των ακριτικών νησιωτικών περιοχών.

Η περιοχή (11) περιλαμβάνει τις ακριτικές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδος,

τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Δωδεκάνησα, και τις ακριτικές περιοχές. Η περιοχή (111)

περιλαμβάνει την περιοχή της Θράκης και τη Σαμοθράκη. Τα κίνητρα που δίνει ο νόμος

1892/90 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακα, 7.1 Kίνnτoα του Ν. 1892/90

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΖΩΝΗΙ 40% 40% 40% 4

ΖΩΝΗ 11 30% 45% 45% 4

ΖΩΝΗ 111 20% 55% 55% ΙΟ

πηΥή:Καλδέλης, ]999

Πρόσφατα η ελληνική βουλή ψήφισε το νέο Αναπτυξιακό νόμο 2601/98, βασικοί

στόχοι του οποίου είναι:

• Η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη

• Η αύξηση των θέσεων απασχόλησης

• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

• Η αναδιάρθρωση τομέων και κλάδων παραγωγής

• Η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος
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Για την πραγματοποίηση των υπαγόμενων στις διατάξεις του N.260l/98

επενδύσεων στον τομέα αξιοποίησης των ΑΠΕ παρέχονται τα ακόλουθα είδη

ενισχύσεων:

1. Επιχορήγηση-δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρημαπιωύ ποσού

για την κάλυψη τμήματος τ/ς ενισχυόμενης επενδυτικής

δαπάνης. Στην περίπτωση αξιοποίησης των ΑΠΕ το ποσοστό

επιχορήγησης ισούται με 40% για ολόκληρη τ/ν ελληνική

επικράτεια.

2. Επιχορήγηση των τόκων, η οποία συνίσταται στ/ν κάλυψη από

το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλ/μενων τόκων των

μεσοπρόθεσμων (τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας) δανείων,

που λαμβάνονται για τ/ν υλοποίηση τ/ς ενισχυόμενης

επενδυτικής δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό

επιδότησης των τόκων ισούται με 40% για το σύνολο τ/ς χώρας.

3. Εmδότηση χρηματοδοπκής μίσθωσης, που αφορά την κάλυψη

από το Δημόσιο τμήματος (40% για το σύνολο της χώρας) των

καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, που

συνάπτεται για την απόκτηση της χρήσης νέου μηχανολογικού

και λοιπού εξοπλισμού.

4. Φορολογική απαλλαγή μέχρι του συνόλου της αξίας της

πραγματοποιούμενης και ενισχυόμενης επενδυτικής δαπάνης ή

και της αξίας της χρηματοδοτικής μίσθωσης νέου εξοπλισμού ο

οποίος αποκτάται για χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην

απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος των μη

διανεμομένων κερδών της πρώτης δεκαετίας από την

πραγματοποίηση της επένδυσης και το σχηματισμό ισόποσου

αφορολόγητου αποθεματικού (Καλδέλης, 1999).
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Για την κατανόηση του χρηματοδοηκού συστήματος καθώς και για την

βαθύτερη εποπτεία του τρόπου με τον οποίο είναι δυνατή η επένδυση ΑΠΕ μέσω των

προβλεπόμενων διατάξεων τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο, παραθέτεται

παρακάτω η περutτωσιολογική μελtτη ενός αιολικού πάρκου της ROKAS Αιολικής

ΑΕ. Η περιπτωmολογική μελέτη αφορά την εγκατάσταση αιολικού πάρκου ισχύος

10,2MW της ROΚAS Αιολικής ΑΕ στην Κρήτη (Ξηρολίμνη Σητείας).Το αιολικό

πάρκο αποτελείται από 17 ανεμογεννήτριες, 600 ΚW έκαστη. Η τοποθεσία βρίσκεται

13 χμ. νοτιοανατολικά της Σητείας, με μέσο ύψος 460μ. από την εmφάνεια της

θάλασσας και καταλαμβάνει συνολικά 22 στρ. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές

μετρήσεις του αιολικού δυναμικού, η περιοχή έχει άριστα χαρακτηρισηκά, με μια

ετήσιο μέση ταχύτητα 8,5m/sec (βορειοδυπκής κατεύθυνσης). Η μέση ετήmα

ηλεκτροπαραγωγή ανά ανεμοστρόβιλο είναι 2.200.000 ΚWh και η μέση διαθεσιμότητα

για τους πρώτους οκτώ μήνες της λειτουργίας ήταν μεταξύ 99% και 99,5%. Το αιολικό

πάρκο συνδέθηκε με τον τοmκό υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας του δήμου της

Σητείας, ο οποίος βρίσκεται 13 χμ. μακριά από το πάρκο. Η σύνδεση έγινε μέσω μιας

διπλής γραμμής της ΔΕΗ και χρηματοδοτήθηκε από την επιχείρηση.

Η ROΚAS Αιολική ΑΕ. σχεδίασε το χρηματοδοηκό μηχανισμό επένδυσης σε

μια μικτή βάση, 40% ως ίδια κεφάλαια, 40% ως δημόσια εmχορήΥηση σύμφωνα με το

νόμο 1892/90 και το υπόλοιπο 20% έχει παρασχεθεί ως ένα μακροπρόθεσμο δάνειο σε

εύρο από τη ΒΝΡ μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το σχέδιο για τη

χρηματοδότηση του αιολικού πάρκου ROΚAS 10,2 MW στην Κρήτη φαίνεται

παρακάτω στον πίνακα 7.2:
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ΠΙνακαι:: 7.2 OΙKOνOμιΙCΊΙ ανάλυση του ΑΙ[Ι ROKAS 10,2 MW στην Κρήτη

Ι.Επένδυση

Αρχικό εγκεκριμένο κόστος επένδυσης IΙ.323.529€

Πρόταση επενδυτών 13.294.118€
Τελικό κόστος επένδυσης για την επιχορήγηση 13.5Ι4.706€

2.κύρια δομή

Ίδια κεφάλαια 5.441.176€
Επιχορήγηση (Ν. Ι 892/90) 5.405.882€
Δάνειο (μακροπρόθεσμο) 2.676.470€
Σύνολο 13.523.528€
3.Μακροπρόθεσμο δάνειο

Ποσό 2.676.470€
Διάρκεια 9 έτη

Επιτόκιο 8%
Τράπεζα ΒΝΡ (μέσω της ΕΤΕ)

4.Εθνική ποοστιθέμενη αoiα :::::51%
5.Ενεργειακές πωλήσεις

Αναμενόμενες πωλήσεις ετησΙως (πρόταση επένδυσης) 37.500.000 KWh
Αναμενόμενη 8 μτiνn παοαγωΎή 39.000.000 ΚWh
6. Κέρδη
Αναμενόμενα κέρδη ετησΙως (πρόταση επένδυσης) 2.308.823 €
Αναμενόμενα κέρδη 8 μηνών 2.647.059€

7.ΠερΙοδοςαπόσβεσης

Προβλεφθείςπερίοδος απόσβεσης ιδίων κεφαλαίων 5 έτη

ΠΟΟΒλεφθεkπεΟΙΟδοςαΠόσΒεσnCδανciου 8έm

8.Εσωτερικόο βαθμός απόδοσηο :::::15%

Κατά συνέπεια, το έργο εκμεταλλεύτηκε πλήρως τις οικονομικές ευκαιρίες τόσο σε

εθνικό επίπεδο (φορολογικά μέτρα) όσο και στο επίπεδο της ΕΕ (χαμηλότοκο δάνειο

από την ΕΤΕ).
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c των αιολικών

Πέρα από τα προγράμματα υποστήριξης που προέρχονται από τις πολιτικές της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το πρόγραμμα Altener και το Πέμπτο Πρόγραμμα Πλαίσιο

ή 5ΠΠ (J998-2002), υπάρχουν και άΜοι μηχανισμοί οι οποίοι έχουν βρει εφαρμογή

στις ΑΠΕ. Παρακάτω θα γίνει μια απλή περιγραφή των παραπάνω δράσεων και έπειτα

θα ακολουθήσουνκάποια νέα οικονομικά πρότυπα για επενδύσειςΑΠΕ.

Το πρόγραμμα Altener, έχει ως βασικό στόχο να δώσει μια ουσιαστική συμβολή

στην αυξανόμενη χρήση και στο μερίδιο αγοράς των ΑΠΕ. Αποτελεί το κύριο όργανο

υποστήριξης και ελf:yχoυ της στρατηγικής της ΕΕ για τις ΑΠΕ, μέσω της Εκστρατείας

Εκκίνησης (Campaign [or Take-off). Η παραπάνω Εκστρατεία προτείνεται από τη

Λευκή Βίβλο και επί της ουσίας καθορίζει ένα πλαίσιο δράσης για να δώσει έμφαση

στις επενδυτικές ευκαιρίες και να προσελκύσει την απαραίτ/τη ιδιωτική

χρηματοδότηση που αναμένεται ότι θα προσφέρει το μεγαλύτερο μερίδιο των

απαιτούμενων κεφαλαίων. Η εν 'λόγω εκστρατεία αποβλέπει στην ενθάρρυνση του

δημοσίου να διοχετεύσει κονδύλια στους βασικούς τομείς και καθΌδόν να έρθει ως

συμπλήρωμα των ιδιωτικών επενδύσεων. Σχηματικά ο παραπάνω μηχανισμός

αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Σχεδιάγραμμα 7.3 Μηχανισμός Λευκής Βίβλου

ΑΙΤΕΝΕΚ

Λευκή

Βίβλος

Ιδιωτική

f--~----------------I-<, χρηματοδότηση

Δημόσια

χρηματοδότηση

(κονδύλια)

πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Αναφορικά με το Πέμπτο Πρόγραμμα Δράσης, Ερευνάς Τεχνολογικής

Ανάπτυξης και Επίδειξης της ΕΕ, ισχύει το γεγονός ότι αποτελεί τον καθοριστικό

παράγοντα με άμεσο αντίκτυπο σπς στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ για την

έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και τις δραστηριότητες επίδειξης για την περίοδο

1998-2002 (ΚΑΠΕ, 2000).

Στο παραπάνω πρόγραμμα, εμπεριέχεται και το υποπρόγραμμα ενέργειας

(ENERGIE), το οποίο παρέχει χρηματοδοτήσεις σε θεματικά πεδία που

ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ανάγκη εξασφάλισης, βραχυπρόθεσμα ή

μεσοπρόθεσμα (λιγότερο από 10 έτη). των καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών και

λύσεων στις ανησυχίες, τις υποχρεώσεις και τους στόχους της ΕΕ σε σχέση με την

κλιματική μεταβαλή.

7.3.1 Νέα οικονομικάπρότυπαγια επενδύσειςστον τομέατωνΑΠΕ

Το πρόβλημα της χρηματοδότησης ανανεώσιμων ενεργειακών συστημάτων

παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να βελτιωθεί καθώς οι ανανεώσιμες ενεργειακές

τεχνολογίες θα γίνονται πιο ανταγωνιστικέςεπειδή πολλοί επενδυτές είναι πρόθυμοι και

έτοιμοι να εισέλθουν στον τομέα τ/ς ενέργειας.

Αυτές οι νέες επενδύσεις ενισχύονται επιπλέον από νέα oΙΙCOνOμΙKά εργαλεία

που χρησιμοποιούν οι τράπεζες του ιδιωτικού τομέα για να δημιουργήσουν πράσινα

επενδυτικά κεφάλαια με χαμηλότερα επιτόκια στις εμπορικά βιώσιμες τεχνολογίες.

Επίσης, η χρηματοδότηση από τρίτους (third party fιnancing) έχει τη

δυνατότητα να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο προς αυτή τη κατεύθυνση, αλλά οι

εταιρίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (Energy Serνice Companies-ESCOs) είχαν

προβλήματα άντλησης κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που έχουν τα έργα

αυτά.(ΚΑΠΕ, 2000). Στη συνέχεια θα γίνει mo ενδελεχής αναφορά για τους νέους

αυτούς μηχανισμούς, καθώς και για την σημασία που έχουν για την περαιτέρω

διείσδυση των ήmων μορφών ενέργειας.
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7.3.2 ΧρηματοδστησηαπόΤρίτους(ΚΑΤ/TPF)-H σημασίατων ESCOs

Μια Εταιρία Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) είναι μια επιχείρηση

που συμμετέχει στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και χρηματοδότηση έργων, συνήθους

διάρκειας 7 έως 15 ετών, παραγωγής ενέργειας ή και βελτίωσης της ενεργειακής

αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από τους πελάτες.

Οι ESCOs είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη έργων ενός μεγάλου φάσματος:

προσδιορίζουν, σχεδιάζουν και χρηματοδοτούν έργα, εγκαθιστούν και διατηρούν όλο ή

το μεγαλύτερο μέρος του σχετικού εξοπλισμού, μετρούν και ελέγχουν την ενεργειακή

απόδοση του έργου και αναλαμβάνουν τον κίνδυνο ότι το έργο θα εξοικονομήσει το

ποσό ενέργειας που εγγυάται. Οπως οι περισσότεροι αναπτυξιακοί φορείς, οι ESCOS

ξεχωρίζουν το κεφάλαιο κίνησης από την χρηματοδότηση του έργου.

Το θεμελιώδες χαρακτηριστικό γνώρισμα ,κοινό για όλα τα έργα ESCOs, είναι η

απαίτηση ότι ο πελάτης δεν κάνει οποιεσδήποτε πληρωμές μετρητών εκτός από την

πραγματοποιούμενη εξοικονόμηση ή αγορά ενέργειας. Προκειμένου να καλυφθεί αυτή

η απαίτηση οι ESCOs λαμβάνουν υπόψιν όλους τους κινδύνους απόδοσης που

συνδέονται με την ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση την εφαρμογή και την λειτουργία του

έργου.

Το κύριο οικονομικό εργαλείο μιας Εταιρίας Παροχής Ενεργειακών

γπηρεσιών-ΕΠΕγ είναι η χρηματοδότηση από τρίτους (XATrτPF). Η αποπληρωμή

των επενδύσεων είναι υπό όρους και ανάλογη προς το αποφέρων κέρδος. Το πρότυπο

είναι βασισμένο σε μια σύμβαση με την οποία η ιδιωτική επιχείρηση ή το δημόσιο

ίδρυμα στρατολογεί τις υπηρεσίες της ΕΠΕΥ. η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για

όλες τις φάσεις επενδύσεων με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Ανάλογα με τη φύση του έργου το συνολικό κόστος αποπληρώνεται με δύο τρόπους:

α) Αναλογικά προς την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται για ένα έργο

ενεργειακής αποδοτικότητας ή β) με την πώληση της ενέργειας σε εταιρία κοινής

ωφέλειας που υπόκειται σε ενεργειακή σύμβαση.

Στο σημείο αυτό για να γίνει ευκολότερα αντιληπτή η tWOta και η σημασίατων

εταιριώνπαροχήςενεργειακώνυπηρεσιών(ESCOs), θα εισάγουμε και μια άλ/η έννοια,

η οποία είναι η Εργολαβία Ενεργειακής Απόδοσης. Μία ΕΠΕΥ πραγματοποιεί μια
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μέθοδο εργολαβίας (εργολαβία αποδοτικότητας εξοικονόμησης ενέργειας-ΕnergΥ

Ρerfοπηance Contracting), η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις του δημόσιου ή του

ιδιωτικού τομέα να συμμετέχουν στα έργα ενεργειακής εξοικονόμησης / παραγωγής

χωρίς να πρέπει να πληρώσουν το ποσό δαπανών του κεφαλαίου.

Με αυτή τη μέθοδο εργολαβίας, οι επιχειρήσεις συμβάλλονται με μια ΕΠΕΥ

που πληρώνει όλες τις αρχικές δαπάνες που είναι σχετικές με το έργο και

περtλαμβάνoυν την εγκατάσταση, τη λειτουργία και την συvtήρηση των ενεργειακά

αποδοτικών συστημάτων. Η επιχείρηση αποπληρώνει την Επεγ σε μια χρονική

περίοδο μεταξύ 10-15 ετών. Η άμεση εξοικονόμηση κόστους γίνεται μέσω της

χαμηλότερης ενεργειακής δαπάνης που αυτό με την σειρά του οδηγεί στην κάλυψη των

δαπανών αποπληρωμής, συμπερtλαμβανoμένων και των τόκων (ΚΑΠΕ, 2000).

Στο παραπάνω πλαίσιο που περιγράφεται, η χρηματοδότηση διευθετείται έτσι

ώστε η εξοικονόμηση ενέργειας ή η παραγωγή ενέργειας να καλύψει το κόστος των

υπηρεσιών της Επεγ και το κόστος το ενεργειακού εξοπλισμού. Σχηματικά το

παραπάνω σύστημα λειτουργεί ως εξής:

Σχεδιάγραμμα 7.3.2.1 Μηχανισμός λειτουργίας των ESCOs

Επιχείρηση

ΕπένδυσηΑΠΕ

Εγκατάσταση

Λειτουργία

Συντήρηση

πηγή: ΙδΙα επεξεργασία
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Οι Επεν εΥΥυώνται στον πελάτη ότι η πραγματοποιούμενηεξοικονόμηση του

έργου θα είναι ίση με τις πληρωμές που γίνονται (ή τις δαπάνες χρηματοδότησηςπου

απορροφώνται) από τον πελάτη κατά την διάρκεια της χρηματοδότησης. Αυτές οι

πληρωμές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουντις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης

που χρεώνονται από την Επεν για την παρεχόμενη υπηρεσία. Εάν η εξοικονόμηση

που πραγματοποιείται υπολείπεται των πληρωμών που γίνονται από τον πελάτη, η

Επεν πληρώνει στον πελάτ/ τη διαφορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα

χρηματοδότησης από τρίτους (third pany financing), αποτελεί ο γνωστός παραγωγός

και εξαγωγέας κρασιού Αχαία Clauss στην Πάτρα. Στην περίπτωση της εmχείρησης

αυτής έχει εγκατασταθεί ένα ηλιακό σύστημα στην στέγη του εργοστασίου

εμφιάλωσης. Ο κατασκευαστής και ο κύριος ανάδοχος του ηλιακού συστήματος, SOLE

S.A., είναι επίσης εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO). Το ΚΑΠΕ παρείχε

μια επιδότηση που ανέρχονταν στο 50% του συνολικού κόστους του συστήματος,όπως

επίσης ήταν υπεύθυνο και για την τηλεπαρακολούθηση.Το υπόλοιπο 50% του κόστους

παρασχέθηκεαπό την SOLE S.A. Ο χρήστης( Αχαία Clauss) επιβαρύνθηκε οικονομικά

μόνο με την εργασία εγκατάστασης του συστήματος στη στέγη του εργοστασίου.

Αφότου αποσβέστηκε η επένδυση, ο ενδιαφερόμενος, η Αχαία C1auss έγινε ο

ιδιοκτήτης του συστήματος. Προκειμένου να ασφαλιστούν και οι δύο πλευρές, οι όροι

που είχαν περιληφθεί στη σύμβαση TPF περιγράφονταιπαρακάτω:

• Η τιμή της ηλιακής KWh προσαρμόσθηκεσύμφωνα με τη μηνιαία μέση

τιμή καυσίμων.

• Κατά την διάρκεια της αποπληρωμής της επένδυσης το κόστος

εΥκατάστασης του εξοπλισμού; όπως επίσης και το κόστος της εργασίας

συντήρησης χρεώνεται στον ενεργειακό χρήστη.

• Η παροχή ανταλλακηκών χρεώνεται στην εταιρία παροχής ενεργειακών

υπηρεσιών (ΚΑΠΕ, 2000).
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Σχηματικά το πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκε το μοντέλο της Αχαία CJauss φαίνεται στο

σχεδιάγραμμα 7.3.2.2 που ακολουθεί:

ΣΥ δ άΥοαιιιια 7 3 2 2 Μοντέλο οπε L . . . Ζ ματ τ Ζ ι uss

ΑχαΤα Clauss
~SOLES.A. '-'-'-'-'-'-'-'-" Εξοικονόμηση

Ενεργητικό
ενέργειας

ηλιακό σύστημα ~

Αποπληρωμήσε 6 έτη

(0.035 €IKWh τα τρία πρώτα

έτη και 0.032 €IKWh τα

επόμενα τρία)

πηγή: Ιδία επεξεργασία

7.3.3 Κεφαλαια"έςαγορές

Οι ΑΠΕ θεωρητικά έχουν πρόσβαση στους γενικότερα διαθέσιμους

χρηματοδοτικούς μηχανισμούς των εμπορικών τραπεζών και του τομέα επενδύσεων.

Εντούτοις, ο τομέας έχει ιδιαίτερη ανάγκη για καινοτομία όσον αφορά την πρόσβαση

στη χρηματοδότησηπου συνδέεται με τις ανάγκες του, δεδομένου και των ιδιαίτερων

απαιτήσεωνπου εντοπίζονταιστη φύση τους.

Στην πραγματικότηταο τομέας υποστηρίζεταιαπό εξειδικευμένουςφορείς που

παρέχουν τη χρηματοδότηση ενώ παράλληλα έχουν ιδρυθεί διάφορα ειδικά κεφάλαια

και φορείς επενδύσεων. Παρακάτω αναπτύσσονταιοι διάφορες μορφές εργαλείωνπου

δραστηριοποιούνταιστον τομέα, όπως επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικάπου τα

χαρακτηρίζουν.
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Όπως και στην περίπτωση των «πράσινων» καταναλωτικών προϊόντων, οι

τράπεζες θα μπορούσαν να αναπτύξουν προϊόντα για τις επιχειρήσεις (είτε μεγάλες είτε

μικρές), που θα προσφέρουν αφενός περιβαλλοντικά οφέλη α'λ/ά και αφετέρου θα

παρουσιάζουν εmχειρησιακές ευκαιρίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η

δανειοδοτική πρωτοβουλία, που στην ουσία αποτελεί το «πράσινω~ επιχειρησιακό

προ'ίόν, της National Westminster Bank για δάνεια σε περιβαλλοντικά προγράμματα

επιχειρήσεων. Τα δάνεια αυτά είναι σε ελιcυστιιcότερα μεγέθη από τα κανονικά και

αυτό δικαιολογείται, εν μέρει, από την βελτίωση της κερδοφορίας που προορίζονται να

φέρουν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των εν λόγω δανειοδοτικών πρωτοβουλιών είναι ότι

απευθύνoντα~ ιcυρίως, σε επιχειρηματικούς φoρεiς μεσαίου μεγέθους (ΚΑΠΕ, 2000).

Εκδόσεις μεριδίων και εκδόσεις ομολόγων

Οι περιβαλλοντικές επιχειρήσεις δύνανται να εισαχθούν στο 'ΧΡηματιστήριο

αξιών. Με τ/ν είσοδο στο 'ΧΡηματιστήριο, οι περιβαλλoντιιcές επιχειρήσεις του τομέα

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά χρηματοδοτικών επιλογών όπως οι εκδόσεις

διιcαιωμάτων, δηλαδή τ/ν έιcδoση νέων μετοχών, όπως επίσης ιcαι τ/ς έκδοσης

ομολόγων. Όπως είναι φυσικό αναμενόμενο, οι εmχειρήσεις θα είναι ευάλωτες στ/

γενιιcή νοοτροπία ιcαι τ/ν ευρύτερη κατανόηση και απήχηση από τον επενδυτικό

ιcόσμo. Παράδειγμα τέτοιας εmχειρηματιιcής συμπεριφοράς έχουμε από τ/ν Αγγλία και

συγιcειcριμένα από τ/ν Waste Recycling Group, η οποία αναζήτ/σε πόρους από τους

μετόχους τ/ς για να επεκτείνει τις δραστ/ριότ/τές τ/ς (ΚΑΠΕ, 2000).

Οικολογικές ηθικές τΡάπεζες

Διάφορες οικολογικές ή ηθικές τράπεζες υπάρχουν στ/ν ΕΕ και τ/ν Ελβετία.

Αυτές οι τράπεζες είναι χαρακτηριστικά πολύ μικρές (αν και αυξανόμενες) και

εστιάζουν στ/ν παροχή δανεισμού για αξιόλογα έργα και εmχειρήσεις του

περιβαλλοντικού τομέα. Αυτές οι τράπεζες βρίσκονται πίσω από τ/ δημιουργία

διάφορων περιβαλλοντικών κεφαλαίων. Xαραιcτ/ρισΤΙKά παραδείγματα είναι η τράπεζα

Triodos τ/ς Ολλανδίας, του Βελγίου και η Ecology Building Society στο Η. Βασίλειο

(ΚΑΠΕ, 2000).
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Μια νέα μορφή κεφαλαίων προέκυψε, που έδωσε μεγάλη προτεραιότητα στα

περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα «πράσινα διοικούμενα ταμεία}} αναλύουν τον βαθμό

συσχέτισης των επιχειρήσεων με το περιβάλλον, όπως επίσης και την περιβαλλοντική

απόδοσή τους με λεπτομερή τρόπο. Αυτό λαμβάνει χώρα πριν την λήψη της απόφασης

για χρηματοδότηση και αναλόγως με το πόρισμα της ανάλυσης προβαίνουν ή όχι στην

επένδυση. Επιπλέον, η ανάλυση στοχεύει να προσδιορίσει αν και κατά πόσο θα επέλθει

ικανοποιητική χρηματοοικονομική απόδοση.

Τα κεφάλαια που πηγάζουν από τα άνωθι ταμεία τείνουν να αναζητούν τις

κατάλληλες αποδοτικές επενδύσεις στον περιβαλλοντικό τομέα, ιδιαίτερα μεταξύ των

«πράσινων» πρωτοπόρων και ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα όπου η λεπτομερής γνώση

των περιβαλλοντικών θεμάτων είναι σε θέση να προσθέσει επιπλέον αξία στην

οικονομική ανάλυση.

Ένας άλλος τύπος «πράσινοω} ταμείου είναι το Environmental Values Fund, το

οποίο εστιάζεται στην έννοια της οικο-αποδοτικότητας και συμπεριλαμβάνει όλους

τους τομείς του περιβαλλοντικού πεδίου. Αυτή η δυνατότητα του κεφαλαίου να

επενδύσει σε όλους τους τομείς έχει προσελκύσει ιδιαίτερο θεσμικό ενδιαφέρον, αλλά

από την άλλη το κάνει λιγότερο ελκυστικό στους μεμονωμένους επενδυτές (ΚΑΠΕ,

2000).

Γενικότερο γνώρισμα αυτών των ΟΡΎανισμών, εκτός από την παροχή του

κεφαλαίου, είναι η δυνατότητα υποβοήΟησης για την υπέρβαση τυχών εμποδίων που

αντιμετωπίζουν οι αναδυόμενες βιομηχανίες ΑΠΕ, μέσω της τεχνογνωσίας και της

παροχής χρηματοοικονομικώνσυμβούλων.
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8. Συμπεράσματα

8.1 Δuvατ' τεc AJΞιoπoί σ

χώρα μας

rYMflEPAL'ιιfATA

C Αιολικ' c Ενέ εια

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η χώρα μας και ιδιαίτερα τα νησιά που ανήκουν

στην ελληνική επικράτεια διαθέτουν άριστο αιολικό δυναμικό, κατάλληλο για τη

κάλυψη όχι μόνο των αναγιcών των κατοίκων σε ηλειcrρική ενέργεια αλλά ιcαι για

περαιτέρω εξαγωγή ενέργειας τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε υπερεθνικό, εφόσον

αυτό είναι τεχνιιcά δυνατό μέσω ιcατάλληλης σύνδεσης.

Λόγω των υφιστάμενων περιορισμών σε θέματα υποδομής (κατάσταση οδικού

δικτύου, μέγεθος λιμανιών κ.α) οι επιιcρατέστερoι τύποι αιολικών μηχανών για τα

περισσότερα νησιά είναι μηχανές ονομαστικής ισχύος περίπου 250-300 KW

(Καλδέλης, 1999).

Από υφιστάμενες μελέτες (Καββαδίας και Καλδέλης, 1998), απoδειΙCΝΎεται ότι

ο χρόνος απόσβεσης των επενδύσεων κυμαίνεται μεταξύ των 3.5 και 6 ετών, ενώ οι

αντίστοιχες αποδόσεις της δεκαετίας ξεπερνούν το 80% φθάνοντας σε ορισμένες

περιπτώσεις και το 225%. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν την ελκυστικότητα αιολικών

επενδύσεων στις περιοχές των ελληνικών πελάγων.

Σε περιπτώσεις δε που η ευστάθεια του τοπικού δικτύου, δηλαδή η φέρουσα

ικανότητά του, παρενοχλείται από το μέγεθος των εγκαθιστάμενων αιολικών πάρκων,

τότε μια άλλη λύση είναι η «Wind-Hydro», η οποία συνδυάζει λειτουργία μικρού

αιολικού πάρκου και αναστρέψιμου μικρού υδροηλεκτρικού, επιφέροντας την

απαλλαγή των νησιών από τα σοβαρά τους ενεργειακά προβλήματα. Παράλληλα με τον

τρόπο αυτό παραγκωνίζεται και η ανάγκη για εισαγωγή υγρών καυσίμων για παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας. Η προτεινόμενη αυτή λύση αν και διπλασιάζει σχεδόν το αρχικό

κόστος της επένδυσης, ωστόσο παρέχει (με την κατάλληλη επιλογή μεγέθους αιολικού

πάρκου, αντληπκού συγκροτήματος - υδροστροβίλου και ταμιευτήρα) πλήρη

ενεργειακή αυτονομία των τοπικών δικτύων, άφθονη ενέργεια η οποία είναι

απαραίτητος μοχλός ανάπτυξης για την τοπική οικονομία, με χρόνο απόσβεσης που με

κατάλληλες επιλογές δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Παράλληλα, τα νησιά, έχοντας εξασφαλίσει την ενεργειακή τους αυτονομία θα

μπορούσαν να προβούν και σε άλλες λειτουργίες όπως αυτή της αφαλάτωσης, τόσο για

την κάλυψη των αρδευτικών όσο και των υδρευτικών τους αναγκών.
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Συνοψίζοντας τα ανωτέρω πρέπει να υπογραμμισθούν τα εξής:

Ι. Η χρήση ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά

εξασφαλίζει φθηνή και σχετικά άφθονη ενέργεια για τους

κατοίκους των νησιών, απαραίτητη εισροή για την οικονομική και

κοινωνική τους ευημερία.

2. Οι οικονομικές αποδόσεις τυχόν ιδιωτικών επενδύσεων είναι

ιδιαίτερα ελκυστικές, τουλάχιστον για τον τομέα της αιολικής

ενέργειας.

3. Το κόστος λειτουΡ-Υίας των τοπικών δικτύων της ΔΕΗ θα μειωθεί

σημαντικά, ενώ η ίδια η ΔΕΗ θα απαλλαγεί σε σημανπκό βαθμό

από την ευθύνη αποκλειστικής παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας, καθώς και νέων επενδύσεων για την ίδρυση θερμικής

βάσης σταθμών παραγωγής.

4. Η λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα περιορίσει σημανπκά τα

περιβαλλονπκά προβλήματα των περιοχών και θα προσφέρει

σημαντικά κοινωνικά οφέλη, μέσα από το μηχανισμό

ποσοτικοποίησης του εξωτερικού κόστους παραγωγής ενέργειας.

Παράλληλα, θα μειώσει τις επιφορτίσεις του υφιστάμενου

δικτύου υποδομών κατά την τουριστική περίοδο, αφού κατά τους

καλοκαιρινούς μήνες οι επιπλέον καταναλωτές, συνεπάγονται

αύξηση των ενεργειακών αναγκών (pulsar effect).

5. Η μείωση των εισαγωγών πετρελαίου, αλλά και η ενίσχυση των

τοπικών οικονομιών των νησιών με επαναδραστηριοποίηση των

εγκαταλελειμμένων παραγωγικών τους δραστηριοτήτων (π.χ

συνδυασμός γεωθερμίας με θερμοκηπιακές καλλιέργειες) θα

ενισχύσει τη θέση της χώρας μας και θα αποδώσει άμεσα εθνικά

οφέλη.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η σημανπκή ανάπτυξη της αιολικής

ενέργειας, μιας μορφής ενέργειας που είναι από την φύση της αποκεντρωμένη,

συνδέεται άμεσα με την διαδικασία της περιφερειακής ανάπτυξης. Όπως έχει ήδη

ειπωθεί, η αιολική ενέργεια συνδέεται άμεσα με την αύξηση της απασχόλησης τόσο

κατά την φάση κατασκευής των αιολικών πάρκων, όσο και κατά την φάση λειτουργίας

182



ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

]

]

των. Αυτός ο μηχανισμός απασχόλησης αφενός επιφέρει αύξηση του Ακαθάριστου

Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) στην τοπική οικονομία, ενώ αφετέρου επιτυγχάνεται η

συγκράτηση του πληθυσμού σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μειονεκτικές,

όπως για παράδειγμα οι περιοχές με υψόμετρο. Σημειώνεται ότι αυτές οι περιοχές

αποτελούν τα ενδεδειγμένα χωρικά πλαίσια για την χωροθέτηση των αιολικών

εγκαταστάσεων.

Επιπροσθέτως, η απασχόληση του πληθυσμού έχει και πολλαπλασιαστικές

επιπτώσεις αφού συνεπάγεται μια κοινότητα με έντονα τα σημεία της κοινωνικής

συνοχής, ενώ επίσης η αύξηση του εισοδήματος μπορεί να αναζωογονήσει και κάποιες

άλλες οικονομικές δραστηριότητες που πιθανώς να ήταν παραγκωνισμένες }jyyro της

γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται η διεύρυνση της

παραγωγικής βάσης και η πολυαπασχόληση, η οποία μπορεί να δώσει διέξοδο σε

ενδεχόμενη οικονομική κρίση.

Στην ενότητα 8.2 που ακολουθεί παρατίθεται ένα σύνολο προτάσεων, στόχος του

οποίου είναι, αφενός η περαιτέρω αύξηση του μεριδίου της αιολικά παραγόμενης

ενέργειας στην βιομηχανία της ηλεκτρικής ενέργειας, αφετέρου τα πολλαπλασιαστικά

οφέλη που προέρχονται από την διάχυση της χρησιμοποίησής της, σε πολλά επίπεδα

τόσο πολιτικοοικονομικά όσο και περιβαλλοντικά.
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8.2 Προτάσεις αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας στη

ι;) α aC

Από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η επίλυση του προβλήματος

παραγωγής σημαντικής ποσότητας ενέργειας συμβατή με το περιβάλλον, καθώς επίσης

και προσιτής τιμής, είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική επιβίωση της χώρας μας

και των νησιών μας ειδικότερα. Το καθεστώς ιδιαίτερα που διέπει το νησιωτικό χώρο

είναι ιδιαίτερης εθνικής σημασίας, με άμεσο αποτέλεσμα την επιτακτική ανάγκη

θεώρησής των με διαφοροποιημένη οπτική. Δηλαδή η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών

ξεφεύγει από τα στενά χρηματοοικονομικά κριτήρια που πιθανόν να διέπουν

αντίστοιχες ενεργειακές επενδύσεις σε χώρες της Β. Ευρώπης. Στα πλαίσια αυτά η

διευκόλυνση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, θα πρέπει να αποτελέσει πρώτη

προτεραιότητα της Πολιτείας, η οποία θα πρέπει να προβεί σε ένα ολοκληρωμένο

ενεργειακό σχεδιασμό των τοπικών νησιωτικών δικτύων. Σε

αυτόν τον σχεδιασμό θα πρέπει να περιλαμβάνεται, εκτός της αξιοποίησης της αιολικής

και ηλιακής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή, και η χρησιμοποίηση της βιομάζας, της

γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας και της ηλιακής ενέργειας για κάλυψη των θερμικών

αναγκών.

Επιπροσθέτως, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και την συμβολή της

αξιοποίησης των ΑΠΕ, στην ενίσχυση των διακρατικών δεσμών συνεργασίας, τόσο σε

πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή στην περίπτωση σημαντικής

ανάπτυξης των ΑΠΕ, ιδιαίτερα της αιολικής, στις παραμεθόριες και νησιωτικές

περιοχές δεν αποκλείεται η σύναψη οικονομικών συνεργασιών με γειτνιάζουσες χώρες,

μέσω της παροχής ενεργειακών φορτίων. Μια τέτοια κίνηση δεν θα επέφερε

αποκλειστικά και μόνο οικονομικές εισροές στις τοπικές κοινωνίες, αλ/ά παράλληλα

θα ενίσχυε τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας, ιδιαίτερα με χώρες με τις οποίες οι

δεσμοί είναι ρευστοί και κατά περιόδους τίθενται σε δοκιμασία. Χαρακτηριστικό

παράδειγμα, αποτελεί η περίπτωση του Τουρκικού έθνους. Με αυτό τον τρόπο τα

νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας και ιδιαίτερα του Αιγαίου πελάγους, όχι μόνο θα

ήραν το καθεστώς ενεργειακής απομόνωσης αλλά παράλληλα θα αποτελούσαν

σημαντική συνιστώσα άσκησης εξωτερικής πολιτικής εκ μέρους της πολιτείας.

Με τον όρο περί «άσκησης εξωτερικής πολιτικής», εννοείται ότι μέσω της

εκμετάλλευσης αιολικών πάρκων (ΑΙΠ) στα ακριτικά νησιά και ιδιαίτερα στα
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συμπλέγματα των βραχονησίδων που ανήκουν στην επικράτεια, επαγωγικά θα

οδηγούμασταν και σε αδιαμφισβήτητη εδραίωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων

επί των νήσων αυτών υπό την έννοια της «χΡησικτησίαρ}, Άρα όπως εξυφαίνεται, η

αιολικά παραγόμενη ενέργεια αποτελεί, ίσως, το καταλληλότερο μέσο για το

«φωτισμό» των αποκαλούμενων «γκρίζων περιοχών),

Αναφορικά με τα νησιωτικά χωρικά πλαίσια αναφοράς και στα πλαίσια ενός

γενικότερου ενεργειακού σχεδιασμού, θα πρέπει να επανεξετασθεί και να

επανακαθορισθεί το ανώτατο όριο διείσδυσης της αιολικής ισχύος στα τοmκά

αυτόνομα δίκτυα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά ο συνδυασμός που

αναφέρθηκε και στην ενότητα 8.] και που αναφέρεται στον συνδυασμό μικρού

υδροηλεκτρικού έργου με αντιστοίχου μεγέθους αιολικού πάρκου, γνωστός με τον όρο

«Wiηd-HydrQ).

Όσον αφορά τον νευραλγικό τομέα των αδειών, θα πρέπει να διευκολυνθεί

ουσιαστικά η διαδικασία έκδοσης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας

ηλεκτροπαραγωγών σταθμών από ΑΠΕ, ελέγχοντας και τις τυχόν ομάδες πίεσης που

δημιουργούνται σης αρμόδιες υπηρεσίες των εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου.

Για την βαθύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των μηχανισμών που η Πολιτεία

και τα όργανά της αντιμετωπίζουν το όλο θέμα της ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας,

αναφέρεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 10537/93, οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ κατατάσσονται

στις βιoμηχαVΙKές-βιoτεχνΙKές δραστηριότητες μέσης όχλησης, άρα θεωρούνται του

αυτού επιπέδου όχλησης όπως Π.χ. οι χοφοτροφικές μονάδες.

Επιπρόσθετα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ειδικά για τις ΑΠΕ, το κράτος αντί να

λειτουργεί ως μια ενιαία Πολιτεία, χωρίζεται σε διαφορετικούς ανεξάρτητους φορείς

που ο καθένας χαρακτηρίζεται από τη δική του πολιτική και τα δικά του κριτήρια.

Αυτοί οι φορείς είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Γεωργίας και

οι εκάστοτε στΑ. Όπως είναι ευνόητο, όλες οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να

απλοποιηθούν και να μετατραπούν σε ένα πιο ευέλικτο σχήμα χωρίς να λειτουργούν

αποτρεπτικά για δυνητικούς επενδυτές.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να λάβουν χώρα στην διαδικασία για την

περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας, προκειμένου ο δείκτης ενεργειακής

αυτονομίας να αυξηθεί και επαγωγικά να επέλθει η μείωση κατασπατάλησης του

λιγοστού εγχώριου λιγνίτη επιβαρύνοντας ταυτόχρονα το ήδη επιβαρημένο περιβάλλον.

Επιπρόσθετα δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η υφιστάμενη κατάσταση,

συντηρεί το γεγονός της πλήρους εξάρτησης από τις διαίcuμάνσεις του πετρελαίου και
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του φυσικού αερίου στη διεθνή αγορά, ενώ η ροή ενέργειας προς τη χώρα μας

ελέγχεται από πλήθος τρίτων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι συνεπώς

χρονικά επιτακτικό η ελληνική κοινωνία να επιλέξει τον συμπληρωματικό τρόπο,

ενστερνιζομένης του πρίσματος της βιώσιμης ανάπτυξης, που θα καλύψει τις

ενεργειακές της ανάγκες για το άμεσο μέλλον και είναι παράλληλα βέβαια αναγκαίο να

υποστηρίξει στη συνέχεια με συνέπεια και επιμονή την επιλογή της αυτή.
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