
Εναλλακτικοί Τρόποι Ενεργειακήσ 
Τροφοδότηςησ τησ Κρήτησ Στρογγυλόσ Νίκοσ 

 

i 
 

  

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ 

ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΚΡΗΣΗ 

ΔΚΠΟΝΗΗ: ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΝΙΚΟ 

ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 

ΒΟΛΟ, 2015 



Εναλλακτικοί Τρόποι Ενεργειακήσ 
Τροφοδότηςησ τησ Κρήτησ Στρογγυλόσ Νίκοσ 

 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Όλη την ομορφιά της γης 

η Κρήτη έτει πάρει 

για αστό είναι πιο όμορφο 

το κρητικό φεγγάρι» 

 

  



Εναλλακτικοί Τρόποι Ενεργειακήσ 
Τροφοδότηςησ τησ Κρήτησ Στρογγυλόσ Νίκοσ 

 

iii 
 

Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ 

Γεκήηξηνο Οηθνλφκνπ - Καζεγεηήο ζην Σκήκα Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

Δξεηαζηική Δπιηποπή 

Ζιίαο Μπεξηάηνο - Καζεγεηήο ζην Σκήκα Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

Παληνιέσλ (Παληειήο) θάγηαλλεο - Καζεγεηήο ζην Σκήκα Υσξνηαμίαο 

Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

  



Εναλλακτικοί Τρόποι Ενεργειακήσ 
Τροφοδότηςησ τησ Κρήτησ Στρογγυλόσ Νίκοσ 

 

iv 
 

Πεπίλητη 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη ελεξγεηαθήο 

ηξνθνδφηεζεο ηεο Κξήηεο. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ην 

ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Κξήηεο πξνθχπηεη ε αλεπάξθεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα αληαπεμέιζεη ζηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο θαη ηελ δήηεζε γηα ελέξγεηα ηνπ 

λεζηνχ. Παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 

καδί κε ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ θπξίσο ζην πεξηβάιινλ, ζπγθξίλνληαο θαη ηηο επηπηψζεηο 

ηνπο κεηαμχ ηνπο. 

 Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη ελεξγεηαθήο ηξνθνδφηεζεο κε βάζε 

αληίζηνηρεο κειέηεο πνπ έγηλαλ καδί κε ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, ηηο πεξηνρέο πνπ 

πξνέθπςαλ θαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ βγήθαλ απφ απηέο. 

 Σέινο, γίλεηαη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε κειέηεο αιιά θαη 

κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζην λεζί θαη ζπκπεξαίλνπκε φηη έλαο ζπλδηαζκφο κέζσλ γηα 

ηελ ελεξγεηαθή ηξνθνδνζία είλαη φηη θαιχηεξν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Κξήηεο.  

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, Θεξκνειεθηξηθνί ηαζκνί, Αηνιηθά 

Πάξθα, Φσηνβνιηατθά Πάξθα, Φπζηθφ Αέξην, Μηθξά Τδξνειεθηξηθά Έξγα 
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Abstract 

 This paper examines alternative ways of power supply for Crete. Through the 

analysis of the current situation for the power supply system of Crete we see that the system 

shows failure to meet its energy requirements and demand of the island. The means that are 

used in energy production are presented along with their impacts mainy on the environment, 

and combaring their effects together. 

 Then, alternative ways of energy supply are presented based on similar studies 

performed with the methodology that followed, the areas that encountered and the final 

conclusions that came out of them. 

 Finally, a comparison between the results of each study is made along with the 

current situation on the island and we conclude that a combination of means for energy supply 

is the best that can be applied in the case of Crete. 

 

Key Words: Renewable Energy, Thermal Power Stations, Wind Farms, Photovoltaic 

Parks, Gas, Small Hydro Projects 
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ΑΦΑ Αλεμάξηεην χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ 

ΒΟΑΚ Βφξεηαο Οδηθφο Άμνλαο Κξήηεο 

ΓΠΥΑΑ Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

ΓΔΠΑ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ 

ΓΔΖ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ 

ΓΔΦΑ Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ 
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ΜΤΖ Μηθξφο Τδξνειεθηξηθφο ηαζκφο 

ΠΟΣΑ Πεξηνρή Οξγαλσκέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

ΠΠΥΑΑ 
Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο 

ΠΓ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

ΡΑΔ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο 

ΣΚ Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο 

ΤΦΑ Τγξνπνηεκέλν Φπζηθφ Αέξην 

ΤΑ Τπνπξγηθή Απφθαζε 
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Δςσαπιζηίερ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Αξρηθά, επραξηζηψ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ.Γ.Οηθνλφκνπ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ 

κνπ παξείρε. Δπραξηζηψ επίζεο ζεξκά, ηνλ θ.Θ.Σζνχηζν, θαζεγεηή ζην Σκήκα 

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, γηα ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο 

πνπ κνπ πξνζέθεξε γηα ηελ εξγαζία κνπ, θαζψο θαη ηνλ θ.Γ.Παξαζχξε Μεραληθφ 

Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, 

γηα ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο. Δπραξηζηψ αθφκε ηνπο θίινπο κνπ, Γεκήηξε θαη Νηθφια, 

γηα ηελ ζηήξημή ηνπο φιν απηφ ην δηάζηεκα εξγαζίαο κνπ. 

Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηελ νηθνγέλεηά κνπ, γηα φια απηά 

πνπ κνπ πξνζέθεξαλ ηφζα ρξφληα καδί κε ηελ ζπκπαξάζηαζε, ηελ ππνκνλή θαη ηελ 

αλνρή ηνπο θαη ηδηαίηεξα ηελ κηθξή κνπ αδειθή, ιγα, πνπ ρσξίο απηή ηίπνηα απφ 

φια απηά δελ ζα είραλ γίλεη εμαξρήο. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φινπο ζαο!    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηά ηελ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζην λεζί ηεο Κξήηεο θαη πψο κπνξεί απηή λα βειηησζεί. 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο επηιέρζεθε αξρηθά ιφγσ ηεο θαηαγσγήο κνπ απφ ηα 

Υαληά ηεο Κξήηεο θαη έπεηηα απφ ηελ θνίηεζή κνπ ζηελ πφιε ηνπ Βφινπ θαη ηελ 

αλεπηπγκέλε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ελεξγεηαθή δνκή ηεο πφιεο, ε νπνία 

έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ πεξεηαίξσ ελαζρφιεζή κνπ κε ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, 

θαη ηελ πξφζεζε-επηζπκία κνπ γηα ελαζρφιεζε ησλ εθάζηνηε αξκνδίσλ αξρψλ γηα 

παξνρή λέσλ κνξθψλ ελέξγεηαο ζηελ Κξήηε ψζηε λα βειηησζεί ην ελεξγεηαθφ ηεο 

ζχζηεκα.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

ελεξγεηαθήο ηξνθνδφηεζεο ηνπ λεζηνχ ηεο Κξήηεο, πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηξφπσλ 

φπσο ν ειεθηξηζκφο, θαη ε παξνπζίαζε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ ζπλδπαζκνχ 

ελεξγεηαθήο ηξνθνδφηεζεο ιακβάλνληαο ππφςε πεξηβαιινληηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο. 

ην δεχηεξν Κεθάιαην, παξνπζηάδνληαη γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ Κξήηε, ηνλ 

ειεθηξηζκφ ζηα Με Γηαζπλδεκέλα Νεζηά θαη αλαιχεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

ηνπ λεζηνχ φπσο νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ, ηα κέζα ηξνθνδφηεζεο θαη νη 

πεξηβαιινληηθέο θαη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ επηιεγκέλσλ κέζσλ 

ηξνθνδφηεζεο, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν θαιχπηνληαη νη ελεξγεηαθέο 

απαηηήζεηο ηνπ λεζηνχ απφ ηα κέζα ηξνθνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

ην ηξίην Κεθάιαην, αλαπηχζζνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη ελεξγεηαθήο 

ηξνθνδφηεζεο φπσο ε αηνιηθή ελέξγεηα, ην θπζηθφ αέξην, ε ειηαθή θαη ε 

πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, κέζσ εηδηθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί αλά ηα έηε θαη 

είλαη ζρεηηθέο κε απηά ηα ζέκαηα γηα ηελ Κξήηε, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα 

πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία φπνπ είλαη δπλαηφ, πξνθεηκέλνπ 

λα εμεηαζηεί θαηά πφζν κπνξνχλ λα ζπκθέξνπλ θαη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηηο 

ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ λεζηνχ ηεο Κξήηεο.  
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Σέινο, ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν Κεθάιαην ηεο εξγαζίαο, έρνπκε ηελ 

ζχγθξηζε ησλ δηάθνξσλ ηξφπσλ ελεξγεηαθήο ηξνθνδφηεζεο ηνπ λεζηνχ ψζηε λα 

θαηαιήμνπκε ζε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ/ηνπο θαηαιιειφηεξνπο ηξφπνπο 

ψζηε λα ηξνθνδνηεζεί ε Κξήηε θαη λα αληαπεμέξρνληαη ηα κέζα ζηηο ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο ηνπ λεζηνχ. Ηδηαίηεξε βάζε δίλεηαη ζε απηφ ην θεθάιαην απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

ζα πξνθχςνπλ πξαθηηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα κέζα ηξνθνδφηεζεο θαη ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ λεζηνχ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ 
 

2.1 Διζαγυγή 

 

Σν λεζί ηεο Κξήηεο βξίζθεηαη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, 160 ρικ λφηηα ηεο 

ειιεληθήο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη λφηηα ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο. Δίλαη ην κεγαιχηεξν 

λεζί ηεο Διιάδαο θαη ην 5
ν
 κεγαιχηεξν λεζί ηεο Μεζνγείνπ κε έθηαζε 8.339 km

2
. 

Έρεη κήθνο 260 ρικ, ην πιάηνο ηνπ λεζηνχ θπκαίλεηαη κεηαμχ 12 ρικ (ειάρηζην) θαη 

60 ρικ (κέγηζην) θαη ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο αθηνγξακκήο είλαη πάλσ απφ 1000 ρικ. 

Σν λεζί ραξαθηεξίδεηαη νξεηλφ θαη πεξηιακβάλεη κηα πςειή ζεηξά βνπλψλ απφ 

δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά ρσξηζκέλε ζε ηξεηο νκάδεο βνπλψλ. (Λεπθά ξε 2.452 κ, 

νξνζεηξά Ίδε 2.456 κ, φξνο Γίθηε 2158 κ) 

Αλαθνξηθά κε ην θιίκα ηεο Κξήηεο, ραξαθηεξίδεηαη σο εχθξαην εμαηηίαο ηεο 

κεζνγεηαθήο θιηκαηνινγηθήο δψλεο πνπ αλήθεη. Έρεη ήπηνπο ρεηκψλεο κε αξθεηέο 

βξνρνπηψζεηο θαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ε κέζε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 25-30 βαζκψλ Κειζίνπ. 

Σν λεζί ηεο Κξήηεο αλήθεη ζηηο 13 πεξηθέξεηαο ηεο Διιάδαο θαη απνηειείηαη 

απφ 4 Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο: Υαλίσλ, Ρεζχκλνπ, Ζξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ. 

εκαληηθφηεξεο πφιεηο ηνπ λεζηνχ είλαη ην Ζξάθιεην, ηα Υαληά, ην Ρέζπκλν θαη ν 

Άγηνο Νηθφιανο Λαζηζίνπ. Μηθξφηεξεο πφιεηο είλαη ε Ηεξάπεηξα, ε εηεία, ε 

Κίζζακνο, ην Σπκπάθη θαη ε Υεξζφλεζνο. Ο πιεζπζκφο ηεο Κξήηεο αλέξρεηαη ζε 
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622.913 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή γηα ην έηνο 2011, θαη αληίζηνηρα αλά 

πεξηθεξεηαθή ελφηεηα: Ζξαθιείνπ (304.270 θάηνηθνη), Υαλίσλ (150.387 θάηνηθνη), 

Ρεζχκλνπ (81.936 θάηνηθνη) θαη Λαζηζίνπ (76.319 θάηνηθνη) ζχκθσλα πάιη κε ηελ 

απνγξαθή ηνπ 2011. 

ρεηηθά κε ηεο κεηαθνξέο ζηελ Κξήηε, ππάξρεη έλα θαιά αλεπηπγκέλν νδηθφ 

δίθηπν ζηα βφξεηα ηνπ λεζηνχ (Βφξεηνο Οδηθφο Άμνλαο Κξήηεο), αθηνπιντθψο 

ζπλδέεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά απφ ην ιηκάλη ηνπ 

Ζξαθιείνπ, απφ ηα κεγαιχηεξα ηεο Διιάδαο, θαη απφ ην ιηκάλη ηεο νχδαο ζηα 

Υαληά. Άιια κηθξφηεξα ιηκάληα ζην λεζί είλαη ηνπ Καζηειίνπ Κηζζάκνπ, ησλ 

Υαλίσλ (ηνπξηζηηθφο θπξίσο ιηκέλαο), ηνπ Ρεζχκλνπ, ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ηεο 

εηείαο. Αεξνπνξηθψο ππάξρεη ζχλδεζε κε ην αεξνδξφκην Δι.Βεληδέινο ηεο Αζήλαο 

κε ζπρλέο πηήζεηο απφ ηνλ δηεζλή αεξνιηκέλα Ν.Καδαληδάθεο ηνπ Ζξαθιείνπ, ην 

νπνίν είλαη ην δεχηεξν αεξνδξφκην ζηελ Διιάδα ζε θίλεζε επηβαηψλ-εκπνξεπκάησλ 

θαη ην πξψην ζε πηήζεηο ηζάξηεξ, θαη απφ ην θξαηηθφ αεξνιηκέλα Γαζθαινγηάλλεο 

ησλ Υαλίσλ. Άιινο έλαο κηθξφηεξνο θξαηηθφο αεξνιηκέλαο είλαη απηφο ηεο εηείαο.  

Χο έλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο πιένλ ειιεληθνχο πξννξηζκνχο δηαθνπψλ, 

ε Κξήηε παξέρεη ηνπξηζηηθή ππνδνκή πνπ εμππεξεηεί κεγάιν θαη πινχζην εχξνο 

πξνηηκήζεσλ, απφ κεγάια πνιπηειή μελνδνρεία κε πξνδηαγεγξακκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο κέρξη κηθξφηεξα ηδηφθηεηα δηακεξίζκαηα θαη νξγαλσκέλεο 

θαηαζθελψζεηο. 

Σέινο, ε νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ ηεο Κξήηεο παξαδνζηαθά βαζηδφηαλ θπξίσο 

ζηελ γεσξγία κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 φπνπ άξρηζε λα αιιάδεη ζεκαληηθά. Παξά 

ην γεγνλφο φηη δίλεηαη έκθαζε ζηελ γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία ηνπ λεζηνχ 

παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ 

ηνπξηζκφ θπξίσο θαη εμαηηίαο ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ. Παξάιιεια 

παξνπζηάδεηαη πηψζε ζηηο θαηαζθεπέο. Ζ γεσξγία καδί κε ηελ επεμεξγαζία-

ζπζθεπαζία θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ είλαη νη κεγάινη ηνκείο ηεο θξεηηθήο 

νηθνλνκίαο νη νπνίνη είλαη άκεζα αιιεινεμαξηψκελνη κεηαμχ ηνπο.  
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2.2 Ο Ηλεκηπιζμόρ ζηα Μη Γιαζςνδεμένα Νηζιά 

 

ηηο κέξεο καο ζηελ Διιάδα ηα πεξηζζφηεξα λεζηά θαη θπξίσο ζην Αηγαίν 

ειεθηξνδνηνχληαη απφ απηφλνκα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα κε παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαηά θχξην ιφγν απφ ηνπηθνχο ζεξκηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο, νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχλ θαη έρνπλ σο θαχζηκν πεηξέιαην, καδνχη θαη ληίδει, θαη απφ ζηαζκνχο 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (αηνιηθνχο θαη θσηνβνιηατθνχο). Σα λεζηά απηά δελ 

έρνπλ ζπλδεζεί κέρξη ζήκεξα κε ην επεηξσηηθφ ειεθηξηθφ ζχζηεκα, γηα απηφ ην ιφγν 

θαη ραξαθηεξίδνληαη σο Με Γηαζπλδεκέλα Νεζηά, ιφγσ θπξίσο ηερληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ δπζθνιηψλ, πνπ πθίζηαληαη κέρξη πξφηηλνο, αιιά θαη ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ θαζψο νη ελεξγεηαθέο δηαζπλδέζεηο ηνπο κε ηελ επεηξσηηθή 

ρψξα απαηηνχλ έξγα κεγάιεο έθηαζεο ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο ε αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ Με Γηαζπλδεκέλσλ Νεζηψλ απνηειείηαη απφ ηξηάληα δχν 

(32) απηφλνκα ζπζηήκαηα. Οξηζκέλα εμ απηψλ απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξα λεζηά 

(ζχκπιεγκα λεζηψλ) θαη ε Λεηηνπξγία θαη ε Γηαρείξηζε ηεο Αγνξάο ησλ Με 

Γηαζπλδεκέλσλ Νεζηψλ γίλεηαη απφ ηελ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. (Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο 

Νήζσλ) 

«Σν κέγεζνο (αηρκή δήηεζεο) ζε MW ησλ ηξηάληα δχν (32) απηφλνκσλ 

λεζησηηθψλ ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο πνηθίιεη: 

 Γεθαελλέα (19) «κηθξά» απηφλνκα ζπζηήκαηα έρνπλ αηρκή δήηεζεο έσο 10 

MW. 

 Έληεθα (11) «κεζαίνπ κεγέζνπο» απηφλνκα ζπζηήκαηα έρνπλ αηρκή δήηεζεο 

απφ 10 MW έσο 100 MW. 

 Γχν (2) «κεγάια» απηφλνκα ζπζηήκαηα έρνπλ αηρκή δήηεζεο άλσ ησλ 100 

MW, δειαδή ε Κξήηε θαη ε Ρφδνο. 

Αληίζηνηρα, ε δήηεζε (θαηαλάισζε ζε MWh) ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα Με 

Γηαζπλδεκέλα Νεζηά πνηθίιεη, επίζεο, ζε κέγεζνο απφ νξηζκέλεο εθαηνληάδεο 

MWh ζηα κηθξφηεξα λεζηά (π.ρ. Αληηθχζεξα, Αγαζνλήζη, θ.ιπ.) έσο θαη 

νξηζκέλεο TWh ζην κεγαιχηεξν Με Γηαζπλδεκέλν Νεζί, απηφ ηεο Κξήηεο.» 

(http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/market/mdn.csp, Ρπζκηζηηθή 

Αξρή Δλέξγεηαο) 

 

 

http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/market/mdn.csp
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 2.3 Τθιζηάμενη Καηάζηαζη 

 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη θπξίσο θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, 

ππήξμε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ δήηεζε γηα ελέξγεηα ζην λεζί ηεο Κξήηεο, θαη 

απηφ ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηα κνηίβα θαηαλάισζεο φπσο επίζεο θαη ζηελ άλζεζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ηνπ λεζηνχ. 

Πξηλ μεθηλήζνπκε είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη:  

«φπσο θαη άιια λεζηά ηεο Διιάδαο, έηζη θαη ε Κξήηε έρεη λα αληηκεησπίζεη ηα 

ηππηθά πξνβιήκαηα ελφο λεζηνχ: 

 κεγάιε ελεξγεηαθή εμάξηεζε απφ εηζαγσγέο θαπζίκσλ 

 πςειφ θφζηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

 κεγάιν θαη άκεζν πξφβιεκα ζηελ ηξνθνδφηεζε ελέξγεηαο εμαηηίαο ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ εθεδξεηψλ 

 ρακειφ θνξηίν βάζεο εμαηηίαο ηεο απνπζίαο κεγάισλ βηνκεραληθψλ 

κνλάδσλ 

 πςειέο ηάζεηο ζηελ αχμεζε ηελ ελεξγεηαθήο δήηεζεο 

 πεξηβαιινληηθνί πεξηνξηζκνί 

 επνρηθφηεηα ζηελ δήηεζε» 

(Vamvuka D. and Tsoutsos T. D. , (2002), “Energy Exploitation of 

Agricultural Residues in Crete”, Energy Exploration & Explotation, 

Vol. 20, No. 1, page 2) 

 

Πην αλαιπηηθά, κε πιεζπζκφ πνπ μεπεξλάεη ηνπο 620.000 θαηνίθνπο, θαη κε 

ξπζκφ αχμεζεο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζηελ ρψξα, ν νπνίνο ζρεδφλ 

ππεξδηπιαζηάδεηαη θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ιφγσ επηζθεςηκφηεηαο, νη ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο ηεο Κξήηεο ζε ειεθηξηζκφ δηνγθψλνληαη αηζζεηά (απμαλφκελε δήηεζε 

ειεθηξηθήο ηζρχνο). πσο πξναλαθέξζεθε, ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ λεζηνχ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ θνξηίν βάζεο παξνπζηάδνληαο έηζη πξνβιήκαηα 

ελεξγεηαθήο αλεπάξθεηαο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα  νη πξνγξακκαηηζκέλεο 

δηαθνπέο παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη ηδηαίηεξα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, πεξίνδνη 

δειαδή κε πςειή δήηεζε. Σα πξνβιήκαηα απηά πξνθαινχληαη απφ θαη’ εμαίξεζε 

θνξηία πςειήο ηζρχνο αηρκήο εμαηηίαο ησλ επνρηαθψλ δηαθπκάλζεσλ. Οη ιχζεηο πνπ 

δίλνληαη ζηελ αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο λα αληαπνθξηζεί ζηε δήηεζε 

ειεθηξηθήο ηζρχνο είλαη θάζε θνξά ιχζεηο αλάγθεο ρσξίο λα έρνπλ θάπνην ζαθή 
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ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ θαη δελ είλαη νη θαιχηεξεο ηφζν απφ ελεξγεηαθήο φζν θαη απφ 

νηθνλνκηθήο πιεπξάο.  

Σν θπξίσο θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

παξέρεηαη απφ κνλάδεο ειέγρνπ παξαγσγήο, φπσο είλαη νη κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε βάζε ηα νξπθηά θαχζηκα (ζεσξείηαη πην αζθαιέο). Ο ιφγνο 

είλαη ε ηξέρνπζα ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ν απηφλνκνο 

ραξαθηήξαο ηνπ (κε δηαζπλδεκέλν).  

Παξ’ φια απηά φκσο, ην κνλαδηθήο νκνξθηάο πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνχ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη άιισλ ηνκέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

έξρεηαη ζε άκεζε ζχγθξνπζε κε νπνηεζδήπνηε επηπιένλ πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, κε απνηέιεζκα ε 

θνηλή γλψκε ηνπ λεζηνχ λα αληηδξά εληνλφηαηα ζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κνλάδσλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο εμαηηίαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ θαη 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη κία κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ ππάξρεη ήδε είλαη 

εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ (απέρεη ιηγφηεξν απφ 10 

ρηιηφκεηξα απφ ην θέληξν ηεο πφιεο θαη 1,5 ρηιηφκεηξν απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Γαδίνπ). 

Απφ ηελ άιιε, νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ηείλνπλ λα έρνπλ ζεηηθή 

αληηκεηψπηζε απφ ηελ θπξηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Κξήηεο.    

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, επί ζεηξά εηψλ ππήξραλ ζρέδηα ζχλδεζεο ηνπ δηθηχνπ 

ηεο Κξήηεο κε απηφ ηεο επεηξσηηθήο πεξηνρήο ηεο ρψξαο φκσο δελ πινπνηήζεθαλ 

θαζψο εκθαλίδνληαλ δπζθνιίεο ηφζν κε ηα δπλαηά ππνζαιάζζηα ξεχκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπ λεζηνχ ηεο Κξήηεο θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηα κεγάια 

ζαιάζζηα βάζε θαη ηελ ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο φζν  θαη κε ηελ απεηιή 

ηεο αζθάιεηαο ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Σέινο, ε γεληθφηεξε εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή ηξνθνδφηεζε ζηελ 

Κξήηε είλαη ε ζπλνιηθή αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ λεζηνχ 

πξνθεηκέλνπ έλα ηφζν κεγάιν ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα κελ εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά απφ νξπθηά θαχζηκα καδί κε ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο πνπ ζα θέξεη ε αιιαγή απηή, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

επάξθεηαο ηνπ λεζηνχ καδί κε ηελ αζθάιεηα ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ ηξνθνδνζίαο.     
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2.4 Καηανάλυζη Δνέπγειαρ ζηην Κπήηη 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εζηηάζνπκε θπξίσο ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη ην 

λεζί ηεο Κξήηεο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα θαζψο απηή είλαη ε θχξηα πεγή ελέξγεηαο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δηαρξνληθά έσο ηηο κέξεο καο. 

Δπίζεο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα 

ρξεζηκνπνηνχκε σο κνλάδα κέηξεζεο MWh ή GWh (κεγαβαηoψξεο ή γηγαβαηoψξεο) 

θαη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελλννχκε ηζρχ θαη 

ρξεζηκνπνηνχκε σο κνλάδα κέηξεζεο MW ή GW (κεγαβάη ή γηγαβάη). 

Αξρηθά ζα παξαηεζνχλ ζηνηρεία θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

Κξήηε αλά έηε γηα θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ δεηήκαηνο ηνπ λεζηνχ θαη 

ελ ζπλερεία ελδεηθηηθά ζηνηρεία θαηαλάισζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ αλά κήλεο γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηφδσλ κε ηελ κεγαιχηεξε δήηεζε κέζα ζην εκεξνινγηαθφ 

έηνο. 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ζηελ Κξήηε κεηαμχ ησλ εηψλ 2005-2014 θαζψο θαη ηελ κέζε εηήζηα αηρκή. 

Να ζεκεησζεί φηη γηα ην έηνο 2014 ηα παξερφκελα ζηνηρεία ζηακαηάλε ζηνλ κήλα 

επηέκβξην θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ έρνπκε θαη ηελ κέζε εηήζηα αηρκή γηα ην έηνο 

απηφ. 

Πίλαθαο 1: Δηήζηα Καηαλάισζε Δλέξγεηαο θαη Μέζε Δηήζηα Αηρκή ζηελ Κξήηε 2005-2014 

ΔΣΟ 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

(GWh) 
ΜΔΗ ΔΣΗΙΑ ΑΙΥΜΗ (MWh) 

2005 2.654 560 

2006 2.832 605 

2007 2.961 550 

2008 3.047 633 

2009 2.539 518 

2010 3.014 638 

2011 2.946 635 

2012 2.945 641 

2013 2.825 587 

2014 2.223* - 

*Μέρξη επηέκβξην 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 
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Παξαηεξνχκε φηη κεηαμχ ησλ εηψλ 2005-2008 ππήξρε κηα ζηαζεξή άλνδνο 

ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην λεζί, φκσο ην 2009 είρακε κηα ζεκαληηθή πηψζε 

έσο ην έηνο 2010 φπνπ είρακε πάιη αλάθακςε. Απφ ην έηνο 2010 έσο θαη ην 2013 

παξαηεξνχκε ζεκαληηθή πηψζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ελδεηθηηθφ πηζαλψλ θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ είρε ε ρψξα θαη επεξέαζε θαη ηελ Κξήηε. Ζ ρξνληά κε 

ηελ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ήηαλ ην 2009 (2.539 GWh) ελψ ε ρξνληά κε 

ηελ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ήηαλ ην 2008 (3.047 GWh). 

Παξάιιεια ε κέζε εηήζηα αηρκή κεηαμχ ησλ εηψλ 2005-2013 θπκάλζεθε απφ 

518 MWh (2009) έσο θαη 641 MWh (2012).Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε αηρκή 

κεηαμχ ησλ εηψλ 2005-2007 απμαλφηαλ ζρεδφλ γξακκηθά ελψ ηελ επφκελε ρξνληά 

(2008) απμήζεθε αθφκε πην ξαγδαία. Σν έηνο 2009 φκσο ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε 

ηεο κέζεο εηήζηαο αηρκήο γηα λα επαλέιζεη θαη πάιη ην επφκελν έηνο ζε πςειέο ηηκέο 

(2010). Έθηνηε θαη γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα (2011-2012) εκθαλίδεη ζρεηηθά κηθξέο 

απμνκεηψζεηο ζηηο ηηκέο ηεο κε ζεκαληηθφηεξε ηελ κείσζε ηνπ έηνπο 2013.     

ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ζηα παξαθάησ ηξία 

δηαγξάκκαηα. 

Γηάγξακκα 1: Δηήζηα Καηαλάισζε Δλέξγεηαο ζηελ Κξήηε 2005-2014* 

 

*Μέρξη επηέκβξην 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ζήτηση (GWh) 2.654 2.832 2.961 3.044 2.539 3.014 2.946 2.954 2.825

Αιχμή (MW) 560 605 550 633 518 638 635 641 587
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Γηάγξακκα 2: Μέζε Δηήζηα Αηρκή ζηελ Κξήηε 2005-2013 

 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 

 

Γηάγξακκα 3: Δηήζηα Καηαλάισζε Δλέξγεηαο θαη Μέζε Δηήζηα Αηρκή ζηελ Κξήηε 2005-

2013 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 
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Σέινο, ζην δηάγξακκα 4 παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νη θαηαλαιψζεηο 

ελέξγεηαο αλά κήλα, ησλ εηψλ 2011, 2012, 2013 θαη 2014, έσο θαη ηνλ επηέκβξην. 

Παξαηεξνχκε φηη ε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γίλεηαη ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο ηνπ ρξφλνπ θαη θπξίσο ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην φπσο είλαη θπζηθφ, 

εμαηηίαο ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ Κξήηε θαη ηεο κεγάιεο 

ηνπξηζηηθήο επηζθεςηκφηεηαο ηνπ λεζηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν κήλαο κε ηελ 

κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ήηαλ ν Αχγνπζηνο ηνπ έηνπο 2012 κε 337 GWh. 

Αληίζηνηρα, ε κηθξφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε, 

γίλεηαη ηνπο θζηλνπσξηλνχο κήλεο θαη θπξίσο ηνλ Μάξηην θαη ηνλ Απξίιην. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ έγηλε ηνλ Απξίιην 

ηνπ έηνπο 2012, 189 GWh. Παξφια απηά φκσο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αλάινγα κε 

ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνχζαλ θάζε κήλα απηά ηα 4 

ρξφληα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο έθηαζε ζε πνιχ πςειά ή 

πνιχ ρακειά επίπεδα πέξαλ ησλ κελψλ πνπ εκθαλίδνληαη θπξίσο ηέηνηεο ηηκέο 

θαηαλάισζεο. Σέηνηα πεξίπησζε είλαη ν κήλαο Ννέκβξηνο ηνπ έηνπο 2013 κε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο 187 GWh. Σέινο ε ρξνληά κε ηελ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ήηαλ ην έηνο 2012 κε 3.210 GWh ελψ κε ηελ κηθξφηεξε ην έηνο 2013 κε 

2.827 GWh.  

Πίλαθαο 2: Μεληαία Καηαλάισζε Δλέξγεηαο αλά Έηνο ζηελ Κξήηε 2011-2014 

  ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (GWH) 

ΔΣΟ/ΜΗΝΑ 2011 2012 2013 2014 ΤΝΟΛΟ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 232 245 233 214 924 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 214 223 194 190 821 

ΜΑΡΣΗΟ 217 208 192 203 820 

ΑΠΡΗΛΗΟ 205 189 190 196 780 

ΜΑΨΟ 226 226 234 229 915 

ΗΟΤΝΗΟ 252 264 260 265 1.041 

ΗΟΤΛΗΟ 325 332 300 314 1.271 

ΑΤΓΟΤΣΟ 321 337 311 333 1.302 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 286 271 270 280 1.107 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 226 233 228 - - 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 214 192 187 - - 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 230 226 228 - - 

ΤΝΟΛΟ 2.948 3.210 2.827 - - 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 
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Γηάγξακκα 4: Μεληαία Καηαλάισζε Δλέξγεηαο ζηελ Κξήηε 2011-2014 

*Γηα ην έηνο 2014 ηα παξερφκελα ζηνηρεία είλαη κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην. 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία
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2.5 Δπιλεγμένα Μέζα Δνεπγειακήρ Σποθοδόηηζηρ 

 

ηηο κέξεο καο ζηελ Κξήηε ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο επηκεξίδεηαη ε ΓΔΖ. Παξφια απηά φκσο, έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο 

παξαγσγήο είλαη απφ κνλάδεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

πιένλ ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο εκπιέθνληαη θαη ηδηψηεο, θαζψο θαη έλα 

κηθξφ θνκκάηη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πδάησλ.  

  

Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδνληαη ηα κέζα πνπ ηξνθνδνηνχλ κε ελέξγεηα ην λεζί ηεο 

Κξήηεο γηα λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα κέζα είλαη: 

 Θεξκνειεθηξηθνί ηαζκνί 

 Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

o Αηνιηθά Πάξθα 

o Φσηνβνιηατθά Πάξθα 

 Μηθξά Τδξνειεθηξηθά Έξγα 

 

2.5.1 Θεπμοηλεκηπικοί ηαθμοί 

 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Θεξκνειεθηξηθψλ ηαζκψλ έρεη λα θάλεη κε ηελ θαχζε 

ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ηελ ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη. Ζ ζεξκφηεηα απηή 

κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθή ελέξγεηα κέζσ θηλεηήξησλ κεραλψλ (ζηξνβίισλ) θαη ζηελ 

ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή κέζσ γελλεηξηψλ. Αλάινγα κε ην κέζν θαη ηηο 

κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο Θεξκνειεθηξηθνχο ηαζκνχο δηαθξίλνληαη ζε 

αηκνειεθηξηθνχο (ρξεζηκνπνηνχλ αηκφ θαη αηκνζηξφβηινπο), αεξηνζηξνβηιηθνχο 

(ρξεζηκνπνηνχλ θαπζαέξηα θαη αεξηνζηξφβηινπο ή ζε ζπλδπαζκφ ησλ δχν – 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ) θαη ζε ληηδεινειεθηξηθνχο (ρξεζηκνπνηνχλ εκβνινθφξνπο 

θηλεηήξεο ληίδει). 

Οη Θεξκνειεθηξηθνί ηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Κξήηε 

είλαη ηξεηο. Έλαο ζηελ Ξπινθακάξα Υαλίσλ, έλαο ζηα Ληλνπεξάκαηα Ζξαθιείνπ 

φπσο έρεη πξναλαθεξζεί θαη έλαο ζηνλ Αζεξηλφιαθθν Λαζηζίνπ. πσο θαίλεηαη θαη 

ζηελ παξαθάησ εηθφλα νη ηξεηο Θεξκνειεθηξηθνί ηαζκνί ηεο Κξήηεο είλαη 
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θαηαλεκεκέλνη ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ λεζηνχ ψζηε λα κελ ππάξρνπλ κεγάιεο 

απψιεηεο θαηά ηελ κεηαθνξά ελέξγεηαο. 

 

Δηθφλα 1:Θεξκνειεθηξηθνί ηαζκνί Κξήηεο 

Πεγή: http://www.521news.com , ηδία επεμεξγαζία 

 

 

Ο Θεξκνειεθηξηθφο ηαζκφο Ξπινθακάξαο Υαλίσλ έρεη επηά (7) κνλάδεο-

κεραλέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ρξεζηκνπνηεί ληίδει ζαλ θαχζηκν ησλ 

κνλάδσλ, έρεη εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κνλάδσλ 345 MW ελψ ε πξαγκαηηθή ηζρχ ηνπ 

δηθηχνπ είλαη 332 MW κε 20 MW ζε ςπρξή εθεδξεία ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

Πίλαθαο 3: Θεξκνειεθηξηθφο ηαζκφο Ξεινθακάξαο Υαλίσλ 

Πεγή: http://issuu.com/creteregion/docs/ape4, ηδία επεμεξγαζία 

 

 

 

http://www.521news.com/
http://issuu.com/creteregion/docs/ape4
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Δηθφλα 2: Θεξκνειεθηξηθφο ηαζκφο Ξπινθακάξα Υαλίσλ 

 
Πεγή: http://issuu.com/creteregion/docs/ape4 , ηδία επεμεξγαζία 

 

 

Αληίζηνηρα, ν Θεξκνειεθηξηθφο ηαζκφο Ληαλνπεξακάησλ Ζξαθιείνπ 

απνηειείηαη απφ δεθαπέληε (15) κνλάδεο-κεραλέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

γηα απηφ θαη είλαη ν κεγαιχηεξνο ζην λεζί, ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν γηα ηηο κνλάδεο 

καδνχη ρακεινχ ζείνπ θαη ληίδει, έρεη εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κνλάδσλ 279 MW ελψ ε 

πξαγκαηηθή ηζρχο ηνπ δηθηχνπ είλαη 263 MW κε 6 MW ζε ςπρξή εθεδξεία ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο. 

 

Πίλαθαο 4: Θεξκνειεθηξηθφο ηαζκφο Ληλνπεξακάησλ Ζξαθιείνπ 

Πεγή:  http://issuu.com/creteregion/docs/ape4 , ηδία επεμεξγαζία 

 

 

 

 

http://issuu.com/creteregion/docs/ape4
http://issuu.com/creteregion/docs/ape4
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Δηθφλα 3: Θεξκνειεθηξηθφο ηαζκφο Ληλνπεξάκαηα Ζξαθιείνπ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://issuu.com/creteregion/docs/ape4 , ηδία επεμεξγαζία 

 

 

Σέινο, ν Θεξκνειεθηξηθφο ηαζκφο Αζεξηλφιαθθνπ Λαζηζίνπ έρεη ηέζζεξηο 

(4) κνλάδεο-κεραλέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ρξεζηκνπνηεί καδνχη 

ρακεινχ ζείνπ γηα θαχζηκν ζηηο κνλάδεο, έρεη εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κνλάδσλ 195 

MW ελψ ε πξαγκαηηθή ηζρχο ηνπ δηθηχνπ αλέξρεηαη ζηα 186 MW ρσξίο εθεδξεία 

MW ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

 

Πίλαθαο 5: Θεξκνειεθηξηθφο ηαζκφο Αζεξηλφιαθθνπ Λαζηζίνπ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://issuu.com/creteregion/docs/ape4 , ηδία επεμεξγαζία 

 

Δηθφλα 4: Θεξκνειεθηξηθφο ηαζκφο Αζεξηλφιαθθνο Λαζηζίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πεγή: http://issuu.com/creteregion/docs/ape4 , ηδία επεμεξγαζία 

http://issuu.com/creteregion/docs/ape4
http://issuu.com/creteregion/docs/ape4
http://issuu.com/creteregion/docs/ape4
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πλνιηθά ζην λεζί ηεο Κξήηεο νη Θεξκνειεθηξηθνί ηαζκνί έρνπλ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κνλάδσλ 819 MW, ελψ ε πξαγκαηηθή ηζρχο ηνπ δηθηχνπ 

αλέξρεηαη ζηα 781 MW. ηνλ πίλαθα 6 θαη ην δηάγξακκα 4 πνπ αθνινπζνχλ 

βιέπνπκε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο ΘΖ ηεο Κξήηεο ελδεηθηηθά 

γηα ηα έηε 2011-2014 (κέρξη ηνλ επηέκβξην). Παξαηεξνχκε φηη, ε ρακειφηεξε 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην θαη ε 

ειάρηζηε παξαγσγή ήηαλ 141 GWh ηνλ Μάξηην ηνπ έηνπο 2013, παξά ην γεγνλφο φηη 

θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο είρακε ην ίδην κέγεζνο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Αληίζηνηρα ε πςειφηεξε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη ηνπο κήλεο Ηνχιην 

θαη Αχγνπζην θαη ε κέγηζηε ηηκή παξαγσγήο ήηαλ 270 GWh ηνλ Ηνχιην ηνπ έηνπο 

2011. Ζ ρξνληά κε ηελ κεγαιχηεξε ειεθηξνπαξαγσγή ήηαλ ην έηνο 2011 κε 2.368 

GWh, ελψ ε ρξνληά κε ηελ κηθξφηεξε ήηαλ ην έηνο 2013 κε 2.172 GWh. Γηα ην έηνο 

2014 έρνπλ παξαρζεί κέρξη ην κήλα επηέκβξην 1.785 GWh. 

 

Πίλαθαο 6: Δηήζηα Παξαγσγή Δλέξγεηαο απφ Θεξκνειεθηξηθνχο ηαζκνχο ζηελ Κξήηε 

2011-2014* 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (GWh) ΑΠΟ ΘΗ 

ΔΣΟ/ΜΗΝΑ 2011 2012 2013 2014 ΤΝΟΛΟ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 192 199 186 180 757 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 170 181 149 156 656 

ΜΑΡΣΗΟ 179 169 141 152 641 

ΑΠΡΗΛΗΟ 159 148 143 156 606 

ΜΑΨΟ 186 188 190 182 746 

ΗΟΤΝΗΟ 211 206 201 212 830 

ΗΟΤΛΗΟ 270 256 205 252 983 

ΑΤΓΟΤΣΟ 248 259 237 263 1.007 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 221 214 218 232 885 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 182 194 177 - - 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 160 150 141 - - 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 190 185 184 - - 

ΤΝΟΛΟ 2.368 2.349 2.172 - - 

*Μέρξη επηέκβξην 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 
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Γηάγξακκα 5: Μεληαία Παξαγσγή Δλέξγεηαο απφ Θεξκνειεθηξηθνχο ηαζκνχο ζηελ Κξήηε 2011-2014 

 
Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 
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2.5.2 Ανανεώζιμερ Πηγέρ Δνέπγειαρ 

 

Σν λεζί ηεο Κξήηεο ράξηο ηελ αηνιηθή θαη ειηαθή δπλακηθφηεηά ηνπ  δηαζέηεη 

έλα αμηνζεκείσην δπλακηθφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο. Πιένλ, ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ζπλεηζθέξνπλ δπλακηθά θαη νη ΑΠΔ,  έηζη 

ψζηε ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ λα κελ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο 

ζεξκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο. ηηο κέξεο καο κάιηζηα, ε εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχο κνλάδσλ ΑΠΔ ζπλερψο θαη κεγαιψλεη θαη πξνβιέπεηαη λα κεγαιψζεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηα επφκελα ρξφληα κε έξγα γηα κνλάδεο ΑΠΔ πνπ έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί λα γίλνπλ.  Αλαιπηηθφηεξα, κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 νη 

εγθαηεζηεκέλεο κνλάδεο ΑΠΔ ζηελ Κξήηε είλαη νη εμήο: 

 Αηνιηθά Πάξθα: ηζρχο 186 MW 

 Φσηνβνιηατθά Πάξθα: ηζρχο 95 MW  

(πεξηιακβάλνληαη θσηνβνιηατθά ζε ζηέγεο ζπλνιηθήο ηζρχνο 16,8 MW) 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην δηάγξακκα 6 πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηελ εμέιημε 

ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ ζηελ Κξήηε ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Δίλαη εκθαλήο ε κεγάιε αλάπηπμε ησλ κνλάδσλ ζην λεζί θαη ελδεηθηηθφ απηνχ είλαη 

ηα κεγάια άικαηα ζηηο ηηκέο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ηζρχσλ θπξίσο ην 2011-2012 θαη 

ην 2012-2013. Παξφηη δελ έρνπκε φια ηα ζηνηρεία γηα ην έηνο 2014 (ζηακαηάλε ηνλ 

επηέκβξην ηνπ έηνπο), αθφκε θαη έηζη θαίλεηαη λα ππάξρεη αχμεζε ζηηο ηζρχο ησλ 

κνλάδσλ έζησ θαη κηθξή. 

 

Γηάγξακκα 6: Δμέιημε Δγθαηεζηεκέλεο Ηζρχο ΑΠΔ ζηελ Κξήηε 2011-2014  

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 
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Ζ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηηο κνλάδεο ΑΠΔ θαηά ηα έηε 2011-

2014, ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 7, βιέπνπκε φηη παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αχμεζε. 

Μεηαμχ ησλ εηψλ 2011-2012 νη κνλάδεο ΑΠΔ αχμεζαλ ηελ παξαγσγήο ηνπο θαηά 

15,6 GWh ελψ κεηαμχ ησλ εηψλ 2012-2013 θαηά 58,9 GWh, θάλνληαο έλα κεγάιν 

άικα ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μεηαμχ ησλ εηψλ 2013-2014 δελ 

κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε αθφκα ηελ κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο θαζψο ηα ζηνηρεία 

παξέρνληαη κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014.  

Γηάγξακκα 7: Δηήζηα Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ΑΠΔ ζηελ Κξήηε 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 

ηελ κεληαία αλάιπζε παξαγσγήο ελέξγεηαο κνλάδσλ ΑΠΔ (δηάγξακκα 7) 

παξαηεξνχκε φηη ε κεγάιε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ γίλεηαη κεηαμχ ησλ κελψλ 

Ηνχιην-Αχγνπζην κε απνθνξχθσκα γηα ηα ηειεπηαία έηε ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ 

γηα απηνχο ηνπο κήλεο ην έηνο 2013 κε 95,1 GWh. Σνπο αληίζηνηρνπο κήλεο γηα ην 

ηξέρνλ έηνο ε παξαγσγή ήηαλ κφλν 69,4 GWh., ην ρακειφηεξν κέγεζνο γηα ηελ 

ηεηξαεηία ζηνπο κήλεο κεγάιεο παξαγσγήο, ελψ ζην ίδην έηνο είρακε θαη ηελ 

ρακειφηεξε σο ηψξα παξαγσγή απφ ην 2011 θαη έπεηηα, 33,4 GWh. 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ε ζπλεηζθνξά ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή ηνπ λεζηνχ ζπλερψο κεγάισλε θαη ζα κεγαιψλεη. Δλδεηθηηθφ 

είλαη ην γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΓΔΓΓΖΔ (δηάγξακκα 8), νη 

κνλάδεο ΑΠΔ ην έηνο 2011 είραλ πνζνζηφ 19,7% ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηνπ 

λεζηνχ ελψ ην έηνο 2013 ην πνζνζηφ απηφ απμήζεθε θαηά 3,3% ζην 23%. Παξά ην 

γεγνλφο φηη γηα ην έηνο 2014 έρνπκε ζηνηρεία κέρξη ηα 3/4 ηνπ ρξφλνπ, ην πνζνζηφ 

ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή έρεη ήδε θηάζεη ηα επίπεδα ηνπ έηνπο 

G
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h
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2011 θαη εθηφο απξνφπηνπ ζα ζπλερίζεη ηελ αλνδηθή πνξεία ηφζσλ ρξφλσλ ζηελ 

ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή.  

Γηάγξακκα 8: Μεληαία Παξαγσγή Μνλάδσλ ΑΠΔ ζηελ Κξήηε 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 

 

Γηάγξακκα 9: Πνζνζηηαία πλεηζθνξά ΑΠΔ ζηελ Ζιεθηξνπαξαγσγή ηεο Κξήηεο 2011-

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 
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2.5.2.1 Αιολικά Πάπκα 

 

Σα Αηνιηθά Πάξθα είλαη κία απφ ηηο κνξθέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Κξήηε. Απνηεινχληαη απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο, ηα 

θαιψδηα κεηαθνξάο ξεχκαηνο, ηνπο ζηαζκνχο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηηο βνεζεηηθέο 

ππνδνκέο φπσο είλαη νη δξφκνη. Οη αλεκνγελλήηξηεο  κεηαηξέπνπλ ηελ θηλεηηθή 

ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζε κεραληθφ έξγν ηνπ αλεκνθηλεηήξα θαη ελ ζπλερεία ζε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζσ ησλ γελλεηξηψλ. Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαζνξίδεη ηελ 

παξαγφκελε ηζρχ ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

Σα ελ ιεηηνπξγία Αηνιηθά Πάξθα ζηελ Κξήηε (35 ζην ζχλνιν) θαίλνληαη ζηελ 

εηθφλα παξαθάησ. 

Δηθφλα 5: Υάξηεο Δλ Λεηηνπξγία Αηνιηθψλ Πάξθσλ Κξήηεο 2014 

Πεγή: http://www.energyregister.gr/xartis, ηδία επεμεξγαζία 

 

ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηα Αηνιηθά Πάξθα ζηελ Κξήηε απφ 

ηελ εηαηξεία ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο: 

Αηνιηθφ Πάξθν Ξεξνιίκλε I,II,III: 

Σν Αηνιηθφ Πάξθν Ξεξνιίκλεο βξίζθεηαη ζην Γήκν Ηηάλνπ εηείαο, ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λαζηζίνπ. Πεξηιακβάλεη 17 αλεκνγελλήηξηεο NEG-MICON 

(ηζρχο 600 KW) θαη 5 αλεκνγελλήηξηεο ENERCON E-40 (ηζρχο 600 KW). Ζ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έγηλε ην έηνο 2000, έρεη ζπλνιηθή ηζρχ 13,2 MW θαη ε αλακελφκελε 

εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο είλαη 4.200 GWh. 

 

http://www.energyregister.gr/xartis
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Δηθφλα 6: Αηνιηθφ Πάξθν Ξεξνιίκλεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://www.ppcr.gr/Project.aspx?C=25&ProjectID=29, ηδία επεμεξγαζία 

 

Αηνιηθφ Πάξθν Μνλή Σνπινχ εηείαο: 

Σν Αηνιηθφ Πάξθν Μνλήο Σνπινχ βξίζθεηαη ζην Γήκν Ηηάλνπ εηείαο, ζην 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λαζηζίνπ. Πεξηιακβάλεη 17 αλεκνγελλήηξηεο ΖΜΕ ηζρχο 

300 kW, κία αλεκνγελλήηξηα ηχπνπ TACKLE (I) ηζρχο 500 kW, κία αλεκνγελλήηξηα 

ηχπνπ TACKLE (II) ηζρχο 500 kW θαη κία αλεκνγελλήηξηα ηχπνπ NORDTANK 

ηζρχο 500 kW. Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ έγηλε ην έηνο 1993, έρεη ζπλνιηθή ηζρχ 6,6 

MW θαη ε αλακελφκελε εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο είλαη 1.000 GWh. 

 

Δηθφλα 7: Αηνιηθφ Πάξθν Μνλήο Σνπινχ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://www.ppcr.gr/Project.aspx?C=25&ProjectID=54, ηδία επεμεξγαζία 

 

Αηνιηθφ Πάξθν Αθνπκίσλ Ρεζχκλνπ: 

Σν Αηνιηθφ Πάξθν Αθνπκίσλ βξίζθεηαη ζην Γήκν Αγίνπ Βαζηιείνπ, ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ρεζχκλνπ. Πεξηιακβάλεη 8 αλεκνγελλήηξηεο ENERCONE 

E-44 ηζρχο 900 kW. Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ έγηλε ην 2012, έρεη ζπλνιηθή ηζρχ 7,2 

MW θαη ε αλακελφκελε εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο είλαη 1.8240 GWh. 

http://www.ppcr.gr/Project.aspx?C=25&ProjectID=29
http://www.ppcr.gr/Project.aspx?C=25&ProjectID=54
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Δηθφλα 8: Αηνιηθφ Πάξθν Αθνπκίσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://www.ppcr.gr/Project.aspx?C=25&ProjectID=38, ηδία επεμεξγαζία 

 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο γεληθά ησλ κνλάδσλ 

ΑΠΔ κεηαμχ ησλ εηψλ 2011-2014 απμήζεθε ζεκαληηθά, φπσο αθξηβψο έγηλε θαη 

ζηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έηνο 2011 

είρακε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ Αηνιηθψλ Πάξθσλ 173,94 MW, ην έηνο 2012 είρακε 

κεγάιε αχμεζε ηεο ηζρχο θαηά 9,6 MW θηάλνληαο ηα 183,54 MW. Σν επφκελν έηνο 

είρακε κηθξή αχμεζε πάιη ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχο (185,96 MW), ελψ κε ηα σο 

ηψξα δεδνκέλα ε ηζρχο ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ γηα ην έηνο 2014 κέρξη θαη ηνλ κήλα 

επηέκβξην έρεη ήδε θηάζεη ηα επίπεδα ηζρχνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ζ κηθξή ζε 

κέγεζνο αχμεζε πνπ παξνπζηάζηεθε ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα κπνξεί λα εξκελεπζεί 

εχθνια έρνληαο ππφςε ηφζν ην κέγεζνο ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ ζαλ επελδχζεηο αιιά 

θαη ην κεγάιν νηθνλνκηθφ θφζηνο κηαο ηέηνηαο επέλδπζεο ζηελ επνρή πνπ δνχκε. 

ια ηα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ζην δηάγξακκα 9. 

    

Γηάγξακκα  10: Δμέιημε Δγθαηεζηεκέλεο Ηζρχο Αηνιηθψλ Πάξθσλ ζηελ Κξήηε 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 
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Αληίζηνηρα γηα ηελ ηεηξαεηία πνπ αλαθεξφκαζηε, ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

ηα Αηνιηθά Πάξθα δελ είρε ζπλερψο αλνδηθή πνξεία. πσο θαίλεηαη θαη ζην 

δηάγξακκα 10 ην έηνο 2011 ε ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

Αηνιηθά Πάξθα έθηαζε ηηο 493,1 GWh, ην έηνο 2012 είρακε κείσζε ηεο παξαγσγήο 

θαηά 25,2 GWh (467,9 GWh εηήζηα παξαγσγή) φκσο ην έηνο 2013 είρακε κεγάιε 

αχμεζε ψζηε ε παξαγσγή μεπέξαζε ηα επίπεδα ηνπ 2011 θαη έθηαζε ηηο 505,8 GWh. 

Γηα ην έηνο 2014, κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην είρακε ζπλνιηθή παξαγσγή 323,3 GWh. 

 

Γηάγξακκα 11: Δηήζηα Παξαγσγή Δλέξγεηαο απφ Αηνιηθά Πάξθα ζηελ Κξήηε 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 
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2.5.2.2 Φυηοβοληαφκά Πάπκα 

 

Άιιε κία κνξθή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζηελ Κξήηε είλαη ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα. Έλα Φσηνβνιηατθφ Πάξθν 

απνηειείηαη απφ πνιινχο θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο θαη απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο 

απφ ηελ θσηνβνιηατθή γελλήηξηα, ηελ κεραληθήο ηεο ππνζηήξημε, κεξηθέο θνξέο 

απφ έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ειηαθήο ηξνρηάο θαη ηελ ζπζθεπή ειέγρνπ γηα 

ηελ κέηξεζε θαη ηελ παξαηήξεζε. Δπηπιένλ, είλαη ζχλεζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απεπζείαο κφλν θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο ζαλ κνλάδεο ζε ζηέγεο θαη ζθεπέο 

θηηξίσλ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ βαζίδεηαη ζηελ κεηαηξνπή ηελ 

ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή.    

 

Σα ελ ιεηηνπξγία Φσηνβνιηατθά Πάξθα ζηελ Κξήηε (38 ζην ζχλνιν) 

θαίλνληαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ 

 

Δηθφλα 9: Υάξηεο Δλ Λεηηνπξγία Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ Κξήηεο 2014 

Πεγή: http://plasisgroup.com/map?type%5B%5D=erga, ηδία επεμεξγαζία 

 

ηελ ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά ην Φσηνβνιηατθφ Πάξθν ζηελ Κξήηε, 

απφ ηελ εηαηξεία ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο.  

 

 

 

http://plasisgroup.com/map?type%5B%5D=erga
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Φσηνβνιηατθφο Πάξθν Αζεξηλφιαθθνπ Λαζηζίνπ 

Σν Φσηνβνιηατθφ Πάξθν Αζεξηλφιαθθνπ βξίζθεηαη ζην Γ.Γ Αγία Σξηάδαο ζην 

Γήκν εηείαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λαζηζίνπ, πιεζίνλ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ. Πεξηιακβάλεη έμη (6) θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο, ν 

θαζέλαο κε  ηζρχ 79,35 kW. Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ 4 απφ ηνπο 6 Φ.. έγηλε ην 

έηνο 2011 ελψ νη άιινη 2 Φ.. μεθίλεζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ην έηνο 2012. Ζ 

ζπλνιηθή ηζρχο ηνπ Φ.Π. είλαη 476,1 kW.  

 
Δηθφλα 10: Φσηνβνιηατθφ Πάξθν Αζεξηλφιαθθνπ Λαζηζίνπ 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://www.ppcr.gr/Project.aspx?C=27&ProjectID=46, ηδία επεμεξγαζία 

Καηά ηελ ηεηξαεηία 2011-2014 ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ Φσηνβνιηατθψλ 

Πάξθσλ ζηελ Κξήηε απμήζεθε ξαγδαία θαη θαηά πνιχ κεγάιν βαζκφ. ε απηφ 

ζπλέβαιε ην κέγεζνο θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ 

(κηθξφηεξν θαη θζελφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο κνλάδεο ησλ Α.Π.). Σν έηνο 2011 ε 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ έθηαλε ηα 57,84 MW, ην έηνο 

2012 είρακε αχμεζε ηεο ηζρχο θαηά 16,16 MW θηάλνληαο ηα 74 MW, γηα ην έηνο 

2013 είρακε ηελ κεγαιχηεξε σο ηψξα αχμεζε γηα ηελ ηεηξαεηία (20,76 MW) 

θαηαιήγνληαο ζε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηεο ηάμεσο ησλ 94,76 MW. Αθφκε θαη γηα ην 

έηνο 2014 κε ηα ζηνηρεία κέρξη ηνλ κήλα επηέκβξην είρακε κηθξή αχμεζε ηεο 

ηζρχνο θαηά 0,34 MW (95,1 MW ηζρχο γηα ην 2014).  

Γηάγξακκα 12: Δμέιημε Δγθαηεζηεκέλεο Ηζρχο Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ ζηελ Κξήηε 2011-

2014  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 

0 50 100

57,84 
74 

94,76 
95,1 2014*

2013

2012

2011

MW 

http://www.ppcr.gr/Project.aspx?C=27&ProjectID=46


Εναλλακτικοί Τρόποι Ενεργειακήσ 
Τροφοδότηςησ τησ Κρήτησ Στρογγυλόσ Νίκοσ 

 

39 
 

Να ζεκεησζεί φηη ζηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ησλ Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ γηα 

ηα έηε 2013 θαη 2014 πξνζηέζεθε θαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ θσηνβνιηατθψλ 

ζε ζηέγεο θηηζκάησλ ηεο Κξήηεο, δηάγξακκα 13. (16,46 MW γηα ην έηνο 2013 θαη 

16,8 MW γηα έηνο 2014).  

Γηάγξακκα 13: Δμέιημε Δγθαηεζηεκέλεο Ηζρχο Φσηνβνιηατθψλ ε ηέγεο ζηελ Κξήηε 

2013-2014* 
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Σέινο, ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα καδί κε ηελ ηζρχ ηνπο αχμεζαλ θαη ηελ 

παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηά ηνπο θαηά ηα έηε 2011-2014. πγθεθξηκέλα, ην έηνο 

2011 ε παξαγφκελε ελέξγεηα απφ Φσηνβνιηατθά Πάξθα αλεξρφηαλ ζε 83.4 GWh, ην 

έηνο 2012 είρακε ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ζε παξαγσγή (40,8 GWh) θαη ζπλνιηθή 

ηηκή 124,2 GWh, εμίζνπ ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ παξαγσγή είρακε θαη ην έηνο 2013 

θαηά 21 GWh κε ζπλνιηθή παξαγσγή 145,2 GWh, ελψ κέρξη ηνλ κήλα επηέκβξην 

ηνπ έηνπο 2014 ε ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φσηνβνιηατθά 

Πάξθα έρεη ήδε μεπεξάζεη ηελ ηηκή ηνπ 2011 (113,8 GWh).  

Γηάγξακκα 14: Δηήζηα Παξαγσγή Δλέξγεηαο απφ Φσηνβνιηατθά Πάξθα ζηελ Κξήηε 2011-

2014 
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ηα ζηνηρεία ηεο εηήζηαο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ Φσηνβνιηατθά Πάξθα 

δελ πεξηιακβάλεηαη ε εηήζηα παξαγφκελε ελέξγεηα απφ θσηνβνιηατθά ζε ζηέγεο 

θηηξίσλ ζηελ Κξήηε θαζψο ηα ζηνηρεία παξαγσγήο δελ πξνζθέξνληαη ζπλνιηθά 

αιιά κεκνλσκέλα θαηά πεξίπησζε. 

Να ζεκεησζεί φηη αλ θαη ζηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηεο θαλνληθά 

αλήθνπλ θαη ηα πδξνειεθηξηθά έξγα (θαη απφ πιεπξάο λνκνζεζίαο θαη πεγήο 

ελέξγεηαο) ζηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε δηαρσξηζκφο ηνπο απφ ηηο ΑΠΔ ιφγσ ησλ 

εηδηθψλ ρσξνζεηήζεψλ ηνπο, ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχο θαη 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο πνπ έρνπλ. 
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2.5.3 Μικπά Τδποηλεκηπικά Έπγα 

 

Σα πδξνειεθηξηθά έξγα εθκεηαιιεχνληαη ηελ πδξαπιηθή-κεραληθή ελέξγεηα 

ηνπ λεξνχ θαη ηελ κεηαηξέπνπλ ζε ειεθηξηθή κέζσ ησλ πδξνζηξφβηισλ θαη ηεο 

γελλήηξηαο. Ζ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζε έλα πδξνειεθηξηθφ έξγν είλαη αλάινγε ηεο 

παξνρήο ηνπ λεξνχ, ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο, ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο ηεο 

πδαηφπησζεο θαη ηεο απφδνζεο ηεο κνλάδαο. 

Έλαο πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο απνηειείηαη απφ ην θξάγκα πνπ ζπγθξαηεί ην 

λεξφ ηνπ ηακηεπηήξα, ηνπο πδαηνθξάθηεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ 

θξάγκαηνο θαη έηζη ξπζκίδεηαη ε πνζφηεηα ξνήο ηνπ λεξνχ, ηελ ηνπξκπίλα πνπ 

κεηαηξέπεη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνχ ζε πεξηζηξνθηθή θαη ηελ γελλήηξηα πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλε ζηνλ άμνλα ηεο ηνπξκπίλαο θαη έηζη κεηαηξέπεηαη ε θηλεηηθή 

ελέξγεηα ηνπ λεξνχ ζε ειεθηξηθφ ξεχκα. 

ηελ Κξήηε, πέξαλ ησλ Θεξκνειεθηξηθψλ ηαζκψλ θαη ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιεηηνπξγεί θαη έλα 

κηθξφ πδξνειεθηξηθφ έξγν, ν Μηθξφο Τδξνειεθηξηθφο ηαζκφο Αικπξνχ Υαλίσλ. Ο 

ΜΤΖ Αικπξνχ Υαλίσλ αλήθεη ζηελ εηαηξεία ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο. Βξίζθεηαη ζηελ 

ιίκλε Αικπξνχ ηνπ δήκνπ Γεσξγηνχπνιεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ, 

αμηνπνηεί ηηο απνξξνέο ησλ πδάησλ ησλ Λεπθψλ Οξέσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηελ 

ιίκλε είλαη ζε ιεηηνπξγία απφ ην έηνο 1954. Πεξηιακβάλεη κηα κνλάδα FRANCTIS 

θάζεηνπ άμνλα, έρεη ηζρχ 0,3 MW θαη ε κέζε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ είλαη 1,25 GWh. 

Δηθφλα 11: Μηθξφο Τδξνειεθηξηθφο ηαζκφο Αικπξνχ Υαλίσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://www.ppcr.gr/Project.aspx?C=26&ProjectID=61, ηδία επεμεξγαζία 
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Αλαιπηηθφηεξα ηψξα κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ηνπ ΜΤΖ Αικπξνχ απφ 

ην 2011 κέρξη ην 2014 (επηέκβξην), ην έηνο 2011 ε εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηάο ηνπ 

έθηαζε ηηο 803 MWh, ην έηνο 2012 απμήζεθε θαηά 143 MWh θαη έθηαζε ηηο 946 

GWh φκσο έπεηηα θαη κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ έηνπο 2014 ππήξμε κηα ζπλερήο 

πηψζε ηεο παξαγσγήο εμαηηίαο ησλ βιαβψλ πνπ είρε ν ΜΤΖ θαηά δηαζηήκαηα ζε 

απηά ηα δχν ρξφληα (2013-2014) παξάγνληαο έηζη 529 MWh ην έηνο 2013 θαη κφλν 

147 MWh ην έηνο 2014, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 13. 

Γηάγξακκα 15: Δηήζηα Παξαγσγή Δλέξγεηαο απφ ΜΤΖ Αικπξνχ Κξήηεο 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 

Οη αλψηαηεο ηηκέο παξαγσγήο ηνπ ΜΤΖ αλά έηνο θαη ηα «λεθξά» 

δηαζηήκαηα παξαγσγήο θαίλνληαη θαιχηεξα ζην δηάγξακκα 14, φπνπ κεδελίδεη ε 

γξακκή παξαγσγήο ελέξγεηαο δειαδή γηα ηνλ κήλα Ννέκβξην ηνπ έηνπο 2013 θαη γηα 

ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην, Μάξηην, Ηνχιην θαη Αχγνπζην ηνπ έηνπο 2014. 

Γηάγξακκα 16: Μεληαία Παξαγσγή Δλέξγεηαο απφ ΜΤΖ Αικπξνχ Κξήηεο 2011-2014 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 
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2.5.4 ύνοτη 

  

Σειεηψλνληαο κε ηα επηιεγκέλα κέζα ηξνθνδνζίαο ελέξγεηαο ζηελ Κξήηε, 

είλαη ρξήζηκν λα ζπγθξίλνπκε θαη λα δνχκε ζε ηί πνζνζηφ ζπκκεηέρεη ην θάζε κέζν 

ζηελ ζπλνιηθή ηζρχ αιιά θαη ζηελ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηνπ λεζηνχ γηα 

ην έηνο 2014 (κέρξη θαη ηνλ κήλα επηέκβξην). 

Ζ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζηελ Κξήηε αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηo 1,1 

GW θαη θαηαλέκεηαη ζε θάζε κέζν φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 15. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ θαηέρνπλ νη Θεξκνειεθηξηθνί ηαζκνί ηνπ λεζηνχ κε ηελ ηζρχ ηνπο λα 

θηάλεη ηα 829,17 MW θαη αθνινπζνχλ νη κνλάδεο ησλ ΑΠΔ (Αηνιηθά θαη 

Φσηνβνιηατθά Πάξθα καδί) κε ζπλνιηθή ηζρχ 280,1 MW. Σα Αηνιηθά Πάξθα 

έθηαζαλ λα έρνπλ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηζρχο απφ ηα θσηνβνιηατθά ζε ζηέγεο θηηξίσλ) θαηά 

90,86 MW (185,96 MW έλαληη 95,1 MW). O ΜΤΖ είλαη ηειεπηαίνο κε 0,3 MW 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχο.  

Γηάγξακκα 17: Πνζνζηηαία Καηαλνκή Δγθαηεζηεκέλεο Ηζρχο Μέζσλ Παξαγσγήο 

Δλέξγεηαο ζηελ Κξήηε 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ΓΔΓΓΖΔ, ηδία επεμεξγαζία 
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ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ ελέξγεηα πνπ παξάρζεθε σο ηψξα, ε απνηίκεζε 

δείρλεη φηη έρνπλ παξαρζεί ζπλνιηθά 2,3 TWh θαη θαηαλέκνληαη ζε θάζε κέζν φπσο 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 16. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηέρνπλ νη Θεξκνειεθηξηθνί 

ηαζκνί ηεο Κξήηεο έρνληαο παξαγάγεη ζπλνιηθά 1,8 TWh, κε ηηο κνλάδεο ησλ ΑΠΔ 

(Αηνιηθά θαη Φσηνβνιηατθά Πάξθα καδί) λα είλαη δεχηεξεο έρνληαο παξαγάγεη 

ζπλνιηθά 437,1 GWh.Σα Αηνιηθά Πάξθα κέζα ζην έηνο παξήγαγαλ 209,5 GWh 

ελέξγεηαο πεξηζζφηεξεο απφ ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα (323,3 GWh έλαληη 113,8 

GWh). ηελ ελέξγεηα πνπ παξήγαγαλ ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα δελ πεξηιακβάλεηαη 

ε ελέξγεηα απφ ηα θσηνβνιηατθά ζε ζηέγεο θηηξίσλ. Σέινο, είλαη θαη ν ΜΤΖ κε 

κφιηο 0,2 GWh παξαγσγήο ελέξγεηαο αθνχ γηα αξθεηνχο κήλεο δελ ιεηηνπξγνχζε 

ιφγσ βιαβψλ.  

 

Γηάγξακκα 18: Πνζνζηηαία Καηαλνκή Παξαγφκελεο Δλέξγεηαο Μέζσλ Παξαγσγήο 

Δλέξγεηαο ζηελ Κξήηε 2014 
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2.6 Πεπιβαλλονηικέρ Δπιπηώζειρ Δπιλεγμένυν Μέζυν 

 

πσο είλαη θπζηθφ, φια ηα έξγα ηνπ αλζξψπνπ δηαρξνληθά ζην πεξηβάιινλ 

είραλ θαη έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ζε απηφ αιιά θαη ηνλ ίδην. Έηζη ινηπφλ θαη ηα 

κέζα πνπ έρνπλ επηιερζεί γηα λα ηξνθνδνηνχλ κε ελέξγεηα ην λεζί ηεο Κξήηεο δελ 

δηαθέξνπλ θαη έρνπλ θαη απηά επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. 

ε απηφ ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, ζα εζηηάζνπκε ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ηα κέζα ηξνθνδφηεζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ, ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνχ ζηηο κέξεο καο. 

 

2.6.1 Θεπμοηλεκηπικοί ηαθμοί 

 

Γηα φινπο ηνπο Θεξκνειεθηξηθνχο ηαζκνχο, πξνηνχ ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία 

εθπνλνχληαη Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη 

θχξηεο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ έρνπλ λα θάλνπλ κε εθπνκπέο ξχπσλ ιφγσ 

ηεο θαχζεο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 

θαη κε ηα πγξά απφβιεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ δηάθνξεο θαηεξγαζίεο. Δπίζεο, 

παξάγνληαη θαη ινηπά απφβιεηα ζε δηάθνξεο πνζφηεηεο, θαζψο θαη φπσο είλαη 

θπζηθφ εμαληινχλ ηα απνζέκαηα πξσηνγελψλ κνξθψλ ελέξγεηαο φπσο ν άλζξαθαο 

θαη ην πεηξέιαην. 

Οη θχξηεο εθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο 

Θεξκνειεθηξηθνχο ηαζκνχο είλαη: NOx, SOx, CO2, VOC, PM10 θαη ηέθξα. Οη ξχπνη 

απηνί ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε 

θαη ζην νπηηθφ λέθνο. Δπηπιένλ επηβάξπλζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 

πεξηβάιινληνο γίλεηαη κέζσ ηεο δηάζεζεο βαξέσλ κεηάιισλ φπσο είλαη ην ληθέιην 

θαη ην βαλάδην απφ ηνπο Θεξκνειεθηξηθνχο ηαζκνχο θαη έρνληαο νδπλεξέο 

επηπηψζεηο θαη ζηελ αλζξψπηλε πγεία αλάινγα κε ηνλ βαζκφ έθζεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ. 
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Σα πγξά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο Θεξκνειεθηξηθνχο ηαζκνχο 

είλαη είηε επεμεξγαζκέλα βηνκεραληθά απφβιεηα (νιηθά δηαιπκέλα ζηεξεά, νιηθά 

αησξνχκελα ζηεξεά νξπθηά έιαηα) είηε αζηηθά ιχκαηα. Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα 

θαηαιήγνπλ ζηελ ζάιαζζα πξνθαιψληαο έηζη ζαιάζζηα ξχπαλζε θαη επηβάξπλζε 

ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ πνιχ κεγάινπ 

κεγέζνπο  ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί ε έθηαζε ηεο 

ξχπαλζεο. 

Σα ινηπά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο Θεξκνειεθηξηθνχο ηαζκνχο 

έρνπλ λα θάλνπλ κε αζηηθά απνξξίκκαηα, απφβιεηα θαζαξηζκνχ δεμακελψλ, 

κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά, απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, 

πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη ιηπαληηθά. 

 

Δηθφλα 12: Θεξκνειεθηξηθφο ηαζκφο Ληλνπεξακάησλ Ζξαθιείνπ Δλ ξα Λεηηνπξγίαο 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://www.econews.gr/2011/05/10/perivallontiki-molunsi-kriti/, ηδία επεμεξγαζία 

 

Δηθφλα 13: Απνξξίκκαηα Θεξκνειεθηξηθνχ ηαζκνχ 

 

 

 

 

Πεγή: http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/01/blog-post_3597.html 

http://www.econews.gr/2011/05/10/perivallontiki-molunsi-kriti/
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/01/blog-post_3597.html
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2.6.2  Ανανεώζιμερ Πηγέρ Δνέπγειαρ 

 

Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ζηελ Κξήηε βαζίδνληαη θαηά βάζε ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο θαη ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, πεγέο ελέξγεηαο πνπ 

αλαλεψλνληαη εθ θχζεσο, ρσξίο ηελ ρξήζε νπζηαζηηθά θαπζίκσλ θαη γηα απηφ ην 

ιφγν νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ απηψλ είλαη 

θαηά πνιχ επηφηεξεο. Υαξαθηεξηζηηθφ, θαη ππεξαξθεηφ, παξάδεηγκα είλαη ε κε 

εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ θαη ε κε επηδείλσζε αιιά ε ζεηηθή ζπκβνιή ησλ κνλάδσλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζηελ κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.   

Οη θνηλέο, γηα φια ηα κέζα ΑΠΔ, πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ε κεγάιε θαη δέζκεπζε ρψξνπ γεο θαη εηδηθά φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ρψξνπο κε παξαγσγηθή γε, ε ξχπαλζε θαη ε ερνξχπαλζε πνπ 

πξνθαιείηαη γηα ηα έξγα ππνδνκήο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ κνλάδσλ, 

θαζψο θαη ε φριεζε ησλ έκβησλ φλησλ πνπ είλαη εθεί θνληά εγθαηεζηεκέλα κε ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ έρεη γηα ην πεξηβάιινλ (απνδήκεζε εηδψλ, επδνθίκεζε ρισξίδαο 

θιπ).  

Παξφια απηά, πνιιέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 

ιαλζαζκέλε, ή κεξηθψο ιαλζαζκέλε, ηνπνζέηεζε ηέηνησλ κνλάδσλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ (ρψξνο, πιήζνο θαη κέγεζνο κνλάδσλ)  ή αθφκε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ηνπνζέηεζήο ηνπο (δηαλνίμεηο δξφκσλ θπξίσο). 

Σέηνηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο είλαη ε κφιπλζε ησλ πεξηνρψλ 

εγθαηάζηαζεο πξνθαινχκελε απφ ιάζε ή παξαιείςεηο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

κνλάδσλ (πρ.  δηαξξνή θαπζίκσλ νρεκάησλ κεηαθνξάο κνλάδσλ), ε κεγάιε ζθίαζε  

θαη ε νπηηθή φριεζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη κνλάδεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο πνιχ 

θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο  

Δηθφλα 14: Αηνιηθφ θαη Φσηνβνιηατθφ Πάξθν ζηελ Κξήηε 

 
 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://issuu.com/creteregion/docs/, ηδία επεμεξγαζία 

http://issuu.com/creteregion/docs/
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2.6.2.1 Αιολικά Πάπκα 

 

πσο θαη ζε φιεο ηηο ζπλήζεηο κνξθέο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζηελ 

Κξήηε έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ ηζρχνπλ παλνκνηφηππεο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο (κε εθπνκπή ξχπσλ, δέζκεπζε ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, 

ερνξχπαλζε θηι).  

Γηα ηηο κνλάδεο ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ φκσο, θαη εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ηφζν 

ησλ κνλάδσλ ηνπο φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ πάξθσλ νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ 

είλαη κεγαιχηεξεο θιίκαθαο θαζψο δεζκεχεηαη ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο ρψξνο γεο 

πνπ κπνξεί λα δεζκεπηεί ζε πεξηπηψζεηο ρξήζεο κνλάδσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ, νη 

δηαλνίμεηο δξφκσλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ κνλάδσλ είλαη κεγαιχηεξεο, πνιιέο θνξέο 

θαηαιήγνπλ θαη ζε κεγάια πςφκεηξα γηα λα ηνπνζεηεζνχλ νη κνλάδεο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε κεγαιχηεξα νρήκαηα γηα ηελ κεηαθνξά κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη γηα ην πεξηβάιινλ απφ φπνπ δηέξρνληαη (κεγαιχηεξε φριεζε, 

ερνξχπαλζε, θηι). 

Δηθφλα 15: Γηάλνημε Γξφκνπ γηα Αηνιηθφ Πάξθν ζηελ Κξήηε 

 

 

 

 

Πεγή: http://issuu.com/creteregion/docs/, ηδία επεμεξγαζία 

Δηθφλα 16: Αηνιηθφ Πάξθν ζηελ Κξήηε 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://issuu.com/creteregion/docs/, ηδία επεμεξγαζία 

http://issuu.com/creteregion/docs/
http://issuu.com/creteregion/docs/
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Δπίζεο, ηζρχνπλ παλνκνηφηππεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζε πεξηπηψζεηο 

ιαλζαζκέλσλ ηνπνζεηήζεσλ αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ 

(κεγάιε ζθίαζε, νπηηθή φριεζε), αιιά θαη πάιη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα, φηαλ γηα 

παξάδεηγκα ηα Αηνιηθά Πάξθα βξίζθνληαη θνληά ζε νηθηζκνχο (ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα ππάξρεη θαη ζέκα ερνξχπαλζεο), φηαλ ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ησλ 

πάξθσλ είλαη ζε πεδηάδα ή ζε βνπλφ (αλνηρηφ ή θιεηζηφ ηνπίν) αθφκε θαη ην 

επηιεγκέλν κέγεζνο θαη ρξψκα ησλ κνλάδσλ ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ. Αθφκε, είλαη 

πηζαλφ κε ηελ ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε ησλ πάξθσλ θνληά ζε κέξε ζπάλησλ ή 

απεηινχκελσλ εηδψλ θαη θπξίσο κέζα ή θνληά ζε ελαέξηα πεξάζκαηα 

κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ λα ππάξρνπλ θίλδπλνη ζαλάησλ πηελψλ απφ ηελ 

πξφζθξνπζή ηνπο κε ηα πεξηζηξεθφκελα πηεξχγηα ησλ κνλάδσλ.     

Δηθφλα 17: Αηνιηθφ Πάξθν θνληά ζε νηθηζκφ ζηελ Κξήηε 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://issuu.com/creteregion/docs/, ηδία επεμεξγαζία 

 

 

Δηθφλα 18: Πηελφ Δλ Πηήζε θνληά ζε Αηνιηθφ Πάξθν ζηελ Κξήηε 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://issuu.com/creteregion/docs/, ηδία επεμεξγαζία 

http://issuu.com/creteregion/docs/
http://issuu.com/creteregion/docs/
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2.6.2.2 Φυηοβοληαφκά Πάπκα 

 

Σα Φσηνβνιηατθά Πάξθα ζηελ Κξήηε έρνπλ θαη απηά κεξηθέο απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, θπξίσο φκσο ηελ επίπησζε ηνπ 

δεζκεπκέλνπ ρψξνπ (εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ κεγάιεο 

ηζρχνο πνπ έρνπκε θαη θαζνιηθή δέζκεπζε ηνπ ρψξνπ) θαη φρη ηφζν απηή ηεο 

ερνξχπαλζεο θαη ξχπαλζεο θαηά ηελ δηάλνημεο δξφκσλ γηα εγθαηάζηαζε ησλ 

κνλάδσλ ηνπο, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ κνλάδσλ θαη ησλ ζρεηηθά κηθξψλ 

έξγσλ ππνδνκήο πνπ απαηηνχληαη. 

Δηθφλα 19: Έθηαζε Φσηνβνιηατθνχ Πάξθνπ ζηελ Κξήηε 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://issuu.com/creteregion/docs/, ηδία επεμεξγαζία 

 

Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο αθφκε, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ιάζε ή 

παξαιείςεηο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ κνλάδσλ αθνξνχλ θπξίσο 

ηελ νπηηθή φριεζε, θάηη πνπ είλαη βέβαηα ππνθεηκεληθφ. 

Δηθφλα 20: «Οπηηθή ριεζε» απφ Φσηνβνιηατθφ Πάξθν ζηελ Κξήηε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://issuu.com/creteregion/docs/, ηδία επεμεξγαζία 

http://issuu.com/creteregion/docs/
http://issuu.com/creteregion/docs/
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2.6.3 Μικπά Τδποηλεκηπικά Έπγα 

 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ Μηθξψλ 

Τδξνειεθηξηθψλ Έξγσλ ζην λεζί ηεο Κξήηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην κνλαδηθφ 

πνπ ππάξρεη, δειαδή ηνλ Μηθξφ Τδξνειεθηξηθφ ηαζκνχ Αικπξνχ Υαλίσλ, απηέο 

είλαη θπξίσο ζεηηθέο θαη κε επεξγεηηθέο γηα ηελ θχζε ζπλέπεηεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο ηνπ ΜΤΖ Αικπξνχ έρεη 

δεκηνπξγεζεί παξάθηηνο θπζηθφο πδξνβηφηνπνο πνπ θηινμελεί πνιιά είδε πνπιηψλ 

θαη δψσλ θαη ν νπνίνο αλήθεη ζην δίθηπν NATURA κε πεξηνρή πξνζηαζίαο 

νηθνηφπσλ θαη εηδψλ (εηδηθή δψλε δηαηήξεζεο θαη δψλε εηδηθήο πξνζηαζίαο). Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ ΜΤΖ ζπκβάιιεη θαη απηή ζηελ απνθπγή εθπνκπήο ξχπσλ (θπξίσο 

CO2) θαη ζηελ κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.     

Δηθφλα 21: Ζ ιίκλε ζηελ πεξηνρή ηνπ ΜΤΖ Αικπξνχ ζηελ Κξήηε 

Πεγή: http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/gallery, ηδία επεμεξγαζία 

 

Δηθφλα 22:Ο Τδξνβηφηνπνο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΜΤΖ Αικπξνχ Κξήηεο  

Πεγή: http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/gallery, ηδία επεμεξγαζία 

http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/gallery
http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/gallery
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2.6.4 ύνοτη 

 

Κιείλνληαο κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ κέζσλ πνπ έρνπλ 

επηιερζεί γηα ηελ ελεξγεηαθή ηξνθνδνζίαο ηεο Κξήηεο, δεκηνπξγήζεθε ν παξαθάησ 

ζπγθεληξσηηθφο  πίλαθαο (πίλαθαο 7), κε φιεο ηηο επηπηψζεηο ησλ κέζσλ απηψλ ζην 

πεξηβάιινλ, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ θαη λα βγάινπκε 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο πην επηβιαβείο. 

Πίλαθαο 7: πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Δπηιεγκέλσλ Μέζσλ 

Σξνθνδφηεζεο ηεο Κξήηεο 2014 

 

ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΟ ΜΔΟ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ 

ΒΑΙΚΟΣΔΡΔ ΛΟΙΠΔ 

ΘΔΡΜΟΗΛΔΚΣΡΙΚΟΙ 

ΣΑΘΜΟΙ 

Δθπνκπή αέξησλ ξχπσλ Δμάληιεζε απνζεκάησλ 

Τγξά απφβιεηα-δηάζεζε ζηελ 

ζάιαζζα 
Λνηπά απφβιεηα 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΠΔ 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
Με εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ 

Ρχπαλζε, ερνξχπαλζε 

(θαηά ηελ εγθαηάζηαζε) 

Υξήζεηο γεο Απεηιή εηδψλ παλίδαο 

ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΆ 

ΠΑΡΚΑ 

Με εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ Οπηηθή φριεζε 

Υξήζεηο γεο Απεηιή εηδψλ ρισξίδαο 

ΜΙΚΡΑ ΤΓΡΟΗΛΔΚΣΡΙΚΑ 

ΔΡΓΑ 

Με εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ 
- 

Γεκηνπξγία πδξνβηφηνπσλ 

 

πσο θαίλεηαη ινηπφλ, ην κέζσ πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ είλαη νη Θεξκνειεθηξηθνί ηαζκνί, πξνθαιψληαο 

κεγάιεο (εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ) έσο θαη αλεπαλφξζσηεο βιάβεο (εμάληιεζε 

απνζεκάησλ), ρσξίο λα πξνζθέξεη θάηη νπζηαζηηθφ απφ πιεπξάο πεξηβάιινληνο. 

Αληίζεηα, νη κνλάδεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζην 

πεξηβάιινλ κε ηελ κε εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ αλ θαη θαηαιακβάλνπλ κεγάινπο 

ρψξνπο ρξήζεσλ γεο. Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο ιαλζαζκέλνπ ζρεδηαζκνχ 

ρσξνζεηήζεσλ ησλ κνλάδσλ κπνξεί λα ππάξμνπλ νη δεπηεξεχνπζεο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο απφ πιεπξάο ζεκαζίαο. Σέινο, ν Μηθξφο Τδξνειεθηξηθφο ηαζκφο έσο 

ηψξα ζπκβάιεη ζεηηθά ζην πεξηβάιινλ ρσξίο ηελ εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ θαη απηφο 

θαη θπξίσο κε ηελ δεκηνπξγία πδξνβηφηνπνπ. Δλ θαηαθιείδη, ην κέζσ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ Κξήηε θαίλεηαη φηη ξππαίλεη θαη πεξηζζφηεξν ελψ απφ 

ηελ άιιε νη κνλάδεο ΑΠΔ ζπκβάινπλ ζεηηθά ζην πεξηβάιινλ θαη κε ηνλ ζσζηφ 

ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ κπνξνχλ λα κελ έρνπλ παξά ειάρηζηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, 

φπσο ιεηηνπξγεί θαη ν κνλαδηθφο ΜΤΖ ζηελ Κξήηε. 
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2.7 Οικονομικέρ Δπιπηώζειρ Δπιλεγμένυν Μέζυν  

 

Αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ κέζσλ ελεξγεηαθήο 

ηξνθνδφηεζεο ηεο Κξήηεο ηψξα, γεληθφηεξα ην λεζί  εκθαλίδεη πςειφ θφζηνο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο 

ζηξεβιήο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δκείο ζα επηθεληξσζνχκε θπξίσο ζην θφζηνο θαπζίκσλ θαη παξαγσγήο 

ελέξγεηαο απφ ηα κέζα θαηά ην έηνο 2014 θαη φρη ηφζν ζην θφζηνο εγθαηάζηαζεο, 

ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, εθπνκπψλ θηι ησλ κνλάδσλ ησλ επηιεγκέλσλ κέζσλ. 

Ξεθηλψληαο κε ηνπο Θεξκνειεθηξηθνχο ηαζκνχο ηεο Κξήηεο, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία απφ ηελ ΓΔΖ ην κέζν θφζηνο ζπκβνιήο θαπζίκνπ αλά είδνο κνλάδαο 

επξψ/MWh είλαη: 

 Μνλάδεο DIESEL: 44 € 

 Αηκνκνλάδεο: 60 € 

 πλδπαζκέλνο Κχθινο: 127 € 

 Αεξηνζηξφβηινη: 165 € 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηδφηαλ ε ζπλνιηθή αμία ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάρζεθε 

απφ ηνπο Θεξκνειεθηξηθνχο ηαζκνχο ζα έπξεπε λα έρνπκε ζηνηρεία παξαγσγήο, 

απφδνζεο ελέξγεηαο θηι., θάζε κνλάδαο πνπ ιεηηνχξγεζε θαη ζηνπο 3 ζηαζκνχο ηεο 

Κξήηεο γηα ην έηνο 2014, πξάγκα δπζηπρψο πνιχ δχζθνιν. 

Γηα ηηο κνλάδεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ 

ηελ Λεηηνπξγφ Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΛΑΓΖΔ) ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Σηκή αηνιηθήο ελέξγεηαο (€/MWh) πνπ αμηνπνηείηαη κε ρεξζαίεο 

εγθαηαζηάζεηο ηζρχνο > 50 kW ζηα Με Γηαζπλδεκέλα Νεζηά: 99,45 €. 

 

 Σηκή αηνιηθήο ελέξγεηαο (€/MWh) πνπ αμηνπνηείηαη κε εγθαηαζηάζεηο ηζρχνο 

< 50 kW ζηα Με Γηαζπλδεκέλα Νεζηά: 250 €. 

 

 Σηκή ειηαθήο ελέξγεηαο (€/MWh) απφ θσηνβνιηατθά ζηα Με Γηαζπλδεκέλα 

Νεζηά γηα Φεβξνπάξην ηνπ 2014: 195.97 €. 

 

 Σηκή ειηαθήο ελέξγεηαο (€/MWh) απφ θσηνβνιηατθά ζηα Με Γηαζπλδεκέλα 

Νεζηά γηα Αχγνπζην ηνπ 2014: 187,15 €. 
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Δπνκέλσο, ηα Αηνιηθά Πάξθα, πνπ ε θπξηφηεηά ηνπο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία > 

50 kW θαη ζπλνιηθά έρνπλ παξαγάγεη γηα ην έηνο 2014 (κέρξη ηνλ επηέκβξην) 

323.300 MWh ελέξγεηα, έρνπλ ζπλνιηθή αμία παξαγφκελεο ελέξγεηαο (99,45 x 

323.300) 32.152.185 €. 

Αληίζηνηρα, ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα πνπ έρνπλ παξαγάγεη κέρξη θαη ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2014, 14.700 MWh ελέξγεηα, έρνπλ αμία ελέξγεηαο (195,97 x 

14.700) 2.880.759 €. Σα Φσηνβνιηατθά Πάξθα πνπ έρνπλ παξαγάγεη κέρξη θαη ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2014, 84.800 MWh ελέξγεηα, έρνπλ αμία ελέξγεηαο (187,15 x 84.800) 

15.870.320 €. Αζξνηζηηθά ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα έρνπλ ζπλνιηθή αμία 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο 18.751.079 €. (ηελ ελέξγεηα απφ ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα 

δελ έρεη ππνινγίδεηαη ε παξαγφκελε ελέξγεηα απφ θσηνβνιηατθά ζε ζηέγεο θηηξίσλ). 

Σέινο, γηα ηα Μηθξά Τδξνειεθηξηθά Έξγα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ηελ 

ΛΑΓΖΔ ηζρχεη: 

 Σηκή πδξαπιηθήο ελέξγεηαο πνπ αμηνπνηείηαη απφ ΜΤΖ κε εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχ <15 MW: 87,85 €. 

Δπνκέλσο, ν ΜΤΖ Αικπξνχ (κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ (0,3 MW) ζπλνιηθά έρεη 

παξαγάγεη γηα ην έηνο 2014 (κέρξη ηνλ επηέκβξην) 147 MWh ελέξγεηα κε ζπλνιηθή 

αμία παξαγφκελεο ελέξγεηαο (87,85 x 147) 12.914 €. 

Μηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ επηιεγκέλσλ κέζσλ ζα 

ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκε, σζηφζν ιφγσ ηεο κε παξνρήο ησλ αλαιπηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο Θεξκνειεθηξηθνχο ηαζκνχο είλαη πξαθηηθά 

αδχλαην!  

Με απηφ ην ηειεπηαίν θνκκάηη ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηειεηψλεη ην κέξνο 

ηεο παξνπζίαζεο θαη αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελε θαηάζηαζεο πεξί ελέξγεηαο ζηελ 

Κξήηε, καδί κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο θαη 

αθνινπζεί ην κέξνο ησλ πξνηάζεσλ ηεο εξγαζίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΗ 

 

3.1 Διζαγυγή 

 

ηελ πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ ελαιιαθηηθνί ηξφπνη παξνρήο ελέξγεηαο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Κξήηεο, πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηέζεθαλ σο βάζεηο αλάινγεο εηδηθέο κειέηεο θαη ζηνηρεία απφ 

απηέο, ηφζν γηα ηελ παξνπζίαζε λέσλ κέζσλ ελεξγεηαθήο ηξνθνδνζίαο  πνπ δελ 

ππάξρνπλ σο ηψξα ζην λεζί ηεο Κξήηεο ,φπσο είλαη ην θπζηθφ αέξην, φζν θαη γηα 

ηελ δηεχξπλζε ησλ ήδε ππάξρνλησλ κέζσλ παξνρήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο, φπσο είλαη ηα Αηνιηθά θαη Φσηνβνιηατθά Πάξθα θαη νη Μηθξνί 

Τδξνειεθηξηθνί ηαζκνί. 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Αηνιηθψλ θαη ησλ Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ, 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ  θαη δηάζπαξηνπ αηνιηθνχ θαη ειηαθνχ δπλακηθνχ ηνπ λεζηνχ 

παξνπζηάδνληαη νη θαηαιιειφηεξεο πεξηνρέο απφ πιεπξάο δπλακηθνχ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη φρη ζεκεηαθέο ρσξνζεηήζεηο, ηφζν εμαηηίαο ηνπ 

κεγάινπ πιήζνπο ησλ κνλάδσλ πνπ κπνξνχλ λα ρσξνζεηεζνχλ αλά ην λεζί ζε 

πνιιά θαη δηάθνξα επηηξεπηά ζεκεία αιιά θαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο πνιηηείαο ζε 

απηά ηα ζέκαηα.  

Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ πδξνειεθηξηθψλ 

ζηαζκψλ, νη ρσξνζεηήζεηο είλαη ζαθψο πην ζπγθεθξηκέλεο απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

απαηηνχληαη έξγα ππνδνκψλ κεγάινπ κεγέζνπο (πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί) θαζψο θαη 

δεκηνπξγία λέσλ δηθηχσλ (θπζηθφ αέξην).    
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3.2 Αιολικά Πάπκα 

 

Ξεθηλψληαο κε ην θνκκάηη ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ, ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

παξαηεζνχλ (λνκνζεηηθφ πιαίζην, κεζνδνινγία, αμηνιφγεζε πεξηνρψλ θαη 

ζπκπεξάζκαηα) πξνέξρνληαη απφ ηελ «Μειέηε Βηψζηκεο Υσξνζέηεζεο Αηνιηθψλ 

Πάξθσλ» 2011, Δξγαζηήξην Αλαλεψζηκσλ θαη Βηψζηκσλ Δλεξγεηαθψλ 

πζηεκάησλ, Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. 

Ζ ζπκβνιή ηεο κειέηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

θαζψο απνζαθελίδεη ηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο ζην λεζί ηεο Κξήηεο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε Αηνιηθψλ Πάξθσλ ζχκθσλα πάληα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο θαη ζέηεη σο ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ππνβάζξνπ ζην λεζί ηεο 

Κξήηεο κε ηε κνξθή δπλακηθψλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ 

αλάινγα ζε θάζε πεξίπησζε. 

Οη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην εληαίν ππφβαζξν είλαη: 

 Πεξηνρέο πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο 

 Πεξηνρέο θαη ζηνηρεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

 Πεξηνρέο νηθηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Γίθηπα ηερληθήο ππνδνκήο θαη εηδηθέο ρξήζεηο 

 Εψλεο θαη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζπκβάινπλ ζην λα εθηηκεζεί ε πεξηβαιινληηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ θάζε νηθνζπζηήκαηνο, καδί κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ αηνιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βέιηηζησλ θξηηεξίσλ 

ρσξνζέηεζεο θαη ππνινγηζκνχ ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ εγθαηεζηεκέλσλ MW πνπ 

κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε θάζε πεξηνρή.   

 

 

 

 



Εναλλακτικοί Τρόποι Ενεργειακήσ 
Τροφοδότηςησ τησ Κρήτησ Στρογγυλόσ Νίκοσ 

 

57 
 

3.2.1 Νομοθεηικό Πλαίζιο 

 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη ζπλνπηηθά θαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά ηα λνκνζεηηθά 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ρσξνζέηεζε 

κνλάδσλ εθκεηάιιεπζεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπο. 

 

 Ν.360/1976 «Πεξί Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ Α’ 151): 

Αλεπαξθήο θάιπςε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζε πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, 

δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο θαζψο θαη φπνην άιιν ζέκα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ηνπο. 

 Ν.2941/2001: 

Ρπζκίζηεθε ε εγθαηάζηαζε κνλάδσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζε δάζε θαη δαζηθέο 

εθηάζεηο κε εηδηθέο πξνβιέςεηο. 

Σν έηνο 2003 ζεζκνζεηήζεθαλ ηα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαηά εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν.2742/1999 

«Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 

207) κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινλ Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

(ΤΠΔΥΧΓΔ). 

Μεηέπεηηα, απνθαζίδεηαη ε θαηάξηηζε Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ γηα 

ηελ δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζχκθσλα κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ Αζθάιεηα ηνπ 

Δλεξγεηαθνχ Δθνδηαζκνχ. Παξάιιεια απνθαζίζηεθε θαη ε πξνψζεζε ηνπ γεληθνχ 

Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ, καδί κε ηα Δηδηθά Πιαίζηα γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ 

βηνκεραλία, ηνπο νξεηλνχο φγθνπο θαη ηνλ παξάθηην ρψξν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην «Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο» (ΦΔΚ 2464/3.12.2008) 

(ΔΠΥΑΑ ΑΠΔ), έρεη ζαλ ζηφρν ηελ εμεηδίθεπζε ησλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ 

βηψζηκε αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, δίλνληαο κεγάιε ζεκαζία ζηελ 
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πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δίλνληαο θαηεπζχλζεηο θαη ζηα θαηψηεξα επίπεδα 

ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ζπκβνιή ηνπ ΔΠΥΑΑ γηα ηηο ΑΠΔ είλαη: 

 Γηακφξθσζε πνιηηηθψλ ρσξνζέηεζεο έξγσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ αλά 

θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηεγνξίαο ρψξνπ, βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ 

ζηνηρείσλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

 Καζηέξσζε θαλφλσλ θαη θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

δεκηνπξγία βηψζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ αιιά θαη ηελ αξκνληθή έληαμή 

ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 

 Γεκηνπξγία ζαθέζηεξνπ νδεγνχ γηα ηηο αδεηνδνηνχζεο αξρέο θαη επελδπηέο, 

γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαηάιιεισλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο απφ 

ρσξνηαμηθή άπνςε, πεξηνξίδνληαο αβεβαηφηεηεο θαη ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ 

γεο. 

 Απινπνίεζε θαη ζπληφκεπζε δηαδηθαζηψλ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ρσξηθήο 

εμεηδίθεπζεο γηα ηελ δεκηνπξγία έξγσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ, κε ηαπηφρξνλε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

 Ν.3851/2010 «Δπηηάρπλζε ηεο Αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠΔΚΑ» (ΦΔΚ Α’ 85/4.6.2010): 

Δίλαη ν πην πξφζθαηνο λφκνο αλαθνξηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ ΑΠΔ, βάζε 

ηνπ νπνίνπ φκσο αλαηξείηαη ε απαγφξεπζε εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ ζε Πεξηνρέο εληφο 

δσλψλ Natura 2000, φπσο φξηδε ν Ν.1650/1986 θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, 

ζεζκνζεηεί ηελ εγθαηάζηαζε Αηνιηθψλ Πάξθσλ ζε κεγάιεο εθηάζεηο ζηηο νξεηλέο 

πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ. 
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3.2.2 Μεθοδολογία  

 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο μεθηλάεη κε 

ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηελ ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ δσλψλ απνθιεηζκνχ θαη 

νξηνζέηεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδνπλ ηελ ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ κνλάδσλ. 

Έπεηηα, επηιέγνληαη νη πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ρσξνζέηεζεο ψζηε 

λα εθαξκνζηνχλ ζε απηέο έλα ζχλνιν ζεζκνζεηεκέλσλ θξηηεξίσλ απφ ην Δηδηθφ 

Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο (ΔΠΥΑΑ γηα ηηο ΑΠΔ) θαη έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε εθαξκνγή 

ειάρηζησλ απνζηάζεσλ απφ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ή πεξηνρέο. Αθνχ πιένλ έρνπλ 

πξνθχςεη ζε ηειηθή κνξθή νη δηαζέζηκεο πεξηνρέο ειέγρεηαη ην ππάξρνλ αηνιηθφ 

δπλακηθφ γηα ηηο πεξηνρέο απηέο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα βηψζηκεο ιεηηνπξγίαο 

Αηνιηθνχ Πάξθνπ γηα ηελ ελζάξξπλζε επελδχζεσλ. Έρνληαο εθαξκφζεη φια ηα 

παξαπάλσ θξηηήξηα ζηηο πεξηνρέο θαη κφλν γηα απηέο πνπ ηα ηθαλνπνηνχλ φια 

εθαξκφδνληαη ζηε ζπλερεία πεξηβαιινληηθνί δείθηεο θαη ζπληειεζηέο επίδξαζεο ζην 

πεξηβάιινλ κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί ε πνζφηεηα εγθαηεζηεκέλσλ MW πνπ ζα 

έρεη ζηελ  θάζε πεξηνρή ην δπλαηφλ κηθξφηεξν πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν. Μεηά απφ 

φια απηά γίλεηαη ηεξάξρεζε ησλ δηαζέζηκσλ πεξηνρψλ θαη έιεγρνο ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ αηνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ πξφιεςε θηλδχλνπ αιινίσζεο ηνπ 

ππάξρνληνο πεξηβάιινληνο.         

 

1. Αλάιπζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο 

πσο πεξηγξάθνληαη ζην ΔΠΥΑΑ γηα ηηο ΑΠΔ νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη νη παξαθάησ: 

 Οηθηζκνί θαη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί 

 Αεξνδξφκηα 

 Αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη κλεκεία 

 Γηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο 

 Καηαζθελψζεηο 

 Κεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 
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 Μνλαζηήξηα θαη εθθιεζίεο 

 Οδηθφ δίθηπν 

 Τδξνγξαθηθφ δίθηπν 

 Πεξηνρέο Natura 2000 

 Λαηνκεία 

 Δζληθνί δξπκνί 

 Παξαιίεο 

 Λίκλεο θαη καξίλεο 

 Γίθηπα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

2. Καζνξηζκφο Εσλψλ Απνθιεηζκνχ-Αζπκβαηφηεηαο 

χκθσλα πάιη κε ην ΔΠΥΑ γηα ηηο ΑΠΔ, νη πεξηνρέο απνθιεηζκνχ ζηηο νπνίεο 

δελ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο εληφο ηνπο είλαη νη παξαθάησ: 

 Πεξηνρέο θεξπγκέλσλ δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη άιισλ κλεκείσλ, θαζψο θαη νξηνζεηεκέλσλ αξραηνινγηθψλ 

δσλψλ πξνζηαζίαο Α. 

 Πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θχζεο. 

 Ππξήλεο εζληθψλ δξπκψλ θαη θεξπγκέλσλ κλεκείσλ ηεο θχζεο θαη 

αηζζεηηθψλ δαζψλ. 

 Οηθφηνπνη πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρνπλ εληαρζεί σο ηφπνη θνηλνηηθήο ζεκαζίαο 

ζην δίθηπν Natura 2000. 

 Πεξηνρέο εληφο ζρεδίσλ πφιεσλ θαη νξίσλ νηθηζκψλ. 

 Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (ΠΟΣΑ) 

ηξηηνγελνχο ηνκέα, ζεκαηηθψλ πάξθσλ θαη ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ. 

 Αθηέο θνιχκβεζεο. 

 Σκήκαηα ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ θαη κεηαιιεπηηθψλ θαη εμνξπθηηθψλ δσλψλ. 

 Πεξηνρέο ή δψλεο πνπ ππάγνληαη ζήκεξα ζε εηδηθφ θαζεζηψο ρξήζεσλ γεο, 

βάζεη ηνπ νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

γηα φζν ρξφλν ηζρχνπλ. 
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3. Πξνζδηνξηζκφο Διάρηζησλ Απνζηάζεσλ Υσξνζέηεζεο 

Σν ΔΠΥΑΑ γηα ηηο ΑΠΔ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο ειάρηζηεο απνζηάζεηο πνπ 

πξέπεη λα έρνπλ νη εγθαηαζηάζεηο αηνιηθήο ελέξγεηαο απφ πεξηνρέο πεξηβαιινληηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, πεξηνρέο θαη ζηνηρεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, νηθηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, δίθηπα ηερληθήο ππνδνκήο θαη εηδηθέο ρξήζεηο θαη δψλεο ή 

εγθαηαζηάζεηο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Πεξηνρέο πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο 

Πίλαθαο 8: ΦΔΚ 2464/3.12.2008, Παξάξηεκα II, Πίλαθαο Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πεξηνρέο θαη ζηνηρεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

Πίλαθαο 9: ΦΔΚ 2464/3.12.2008, Παξάξηεκα ΗΗ, Πίλαθαο Γ 
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 Οηθηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Πίλαθαο 10: ΦΔΚ 2464/3.12.2008, Παξάξηεκα ΗΗ, Πίλαθαο Γ 

 

 

 

 

 

 

 Γίθηπα ηερληθήο ππνδνκήο θαη εηδηθέο ρξήζεηο 

Πίλαθαο 11: ΦΔΚ 2464/31.12.2008, Παξάξηεκα ΗΗ, Πίλαθαο Δ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εψλεο ή εγθαηαζηάζεηο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Πίλαθαο 12: ΦΔΚ 2464/31.12.2008, Παξάξηεκα ΗΗ, Πίλαθαο Ε 
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4. Μειέηε ελαξίσλ Υσξνζέηεζεο 

Σα ζελάξηα πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηελ νκάδα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο έγηλαλ κε βάζε 

ηελ επηινγή ρσξνζέηεζεο  ή φρη Αηνιηθψλ Πάξθσλ εληφο Σφπσλ Κνηλνηηθήο 

εκαζίαο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3851/2010. Σα ζελάξηα είλαη 

ηα εμήο: 

 ελάξην 1: νη ΣΚ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 δελ απνηεινχλ πεξηνρέο 

απνθιεηζκνχ. 

 ελάξην 2: νη ΣΚ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 απνηεινχλ πεξηνρέο 

απνθιεηζκνχ. 

ρεηηθά κε ην ελάξην 2, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη θαη σο ην Οηθνινγηθφ 

ζελάξην, εκπεξηέρεη απζηεξνχο θαλνληζκνχο θαη κέηξα θαη νπζηαζηηθά έρεη λα θάλεη 

κε αθξαία απζηεξή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ίδηα ε θήξπμε 

ησλ πεξηνρψλ Natura 2000 έρεη γίλεη κε πνιχ απζηεξά θξηηήξηα θαη έηζη νη πεξηνρέο 

πνπ αλήθνπλ ζηνπο ΣΚ ηνπ δηθηχνπ Natura έρνπλ κεγάιε έθηαζε. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Κξήηε ε θνηλή γλψκε αληηδξά εληνλφηαηα κε ηελ 

εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ κνλάδσλ ζηα νξεηλά ηκήκαηα ηνπ λεζηνχ θαη εηδηθά εληφο 

πεξηνρψλ πνπ είλαη ΣΚ. Γηα απηφ αθξηβψο ην ιφγν, ζηελ εξγαζία απηή επηιέρζεθε 

κφλν ην Οηθνινγηθφ ελάξην ηεο κειέηεο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ηδαληθφηεξσλ 

πεξηνρψλ ρσξνζέηεζεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ απηήο, έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ 

ηελ πξνψζεζε ησλ πεξηνρψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζην δίθηπν Natura 2000 γηα ηελ 

απνθπγή αληηδξάζεσλ αιιά θαη δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπο 

πεξηβάιινληνο εληφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ, παξά ην γεγνλφο βέβαηα φηη 

ππάξρνπλ θαη πεξηνρέο εληφο ηνπ δηθηχνπ πνπ είλαη λνκηθά απνδεθηέο γηα 

ρσξνζέηεζε κνλάδσλ ΑΠΔ. 

 

5. Αμηνιφγεζε Πεξηνρψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο πξνο αμηνπνίεζε 

(πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε) 
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Με ην ηέινο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ εθηάζεσλ πνπ πιεξνχλ φια ηα λνκνζεηηθά 

θξηηήξηα γηα ρσξνζέηεζε κνλάδσλ είλαη απαξαίηεην κηα αμηνιφγεζε πην 

εμεηδηθεπκέλε γηα λα πξνθχςεη ε νξζνινγηθή ηεξάξρεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 

Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ λα θάλνπλ κε απνζηάζεηο απφ 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ή δνκέο φπσο: 

 Απφζηαζε απφ Δζληθνχο Γξπκνχο 

 Απφζηαζε απφ Αηζζεηηθά Γάζε 

 Απφζηαζε απφ Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 

 Απφζηαζε απφ βαζηθά πνηάκηα θαη ιίκλεο 

 Απφζηαζε απφ Αξραηνινγηθνχο Υψξνπο 

 Απφζηαζε απφ Κεξαίεο θαη radar 

 Απφζηαζε απφ Αεξνδξφκηα 

 Απφζηαζε απφ Δγθαηαζηάζεηο Δζληθή Άκπλαο 

 Απφζηαζε απφ Γξακκέο Τςειήο Σάζεο 

 Απφζηαζε απφ βαζηθφ νδηθφ δίθηπν 

 Κιίζε εδάθνπο 

Δλ ζπλερεία, γίλεηαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ πεξηνρψλ 

ρσξνζέηεζεο αθνχ ζπλεθηηκεζεί ην θξηηήξην ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ζηελ 

αμηνιφγεζε κε φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. 

 

6. Πξνζδηνξηζκφο Φέξνπζαο Ηθαλφηεηαο 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο αξρηθά έγηλε ζε επίπεδν θαιιηθξαηηθψλ 

δήκσλ θαη κεηέπεηηα ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ, ψζηε λα είλαη 

επθνιφηεξνο ν έιεγρνο ησλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο θαη ε θαηαλνκή ησλ Αηνιηθψλ 

Πάξθσλ ζε θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ηεο Κξήηεο λα είλαη πην νκαιή. 

Ζ δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο αλά πεξηθέξεηα ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ πξνηεξαηφηεηαο ζπληειεί ζηελ βηψζηκε ρσξνζέηεζε 

αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην λεζί θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ θαη 

κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 
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3.2.3 ςνολική Αξιολόγηζη Πεπιοσών  

 

Γηα πην εχθνιε θαηαλφεζε αιιά θαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηεο 

ζρεηηθήο κειέηεο, παξνπζηάδνληαη κφλν ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

θαηάιιειεο πεξηνρέο θαη φρη απηά απφ ηα ελδηάκεζα ζηάδηα αλά επηιεγφκελν 

θξηηήξην ζηηο πεξηνρέο. 

Μεηά ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ επηιέρζεθαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ κειέηε, πξνέθπςαλ φιεο νη δηαζέζηκεο πεξηνρέο 

ηεξαξρεκέλεο. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηά πξνηεξαηφηεηαο, δειαδή 

φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ πξνηεξαηφηεηαο πνπ εκθαλίδεη κία πεξηνρή ηφζν 

κηθξφηεξεο είλαη νη επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ πηζαλή ρσξνζέηεζε 

Αηνιηθψλ Πάξθσλ ζε απηή. 

Να ζεκεησζεί φηη ζηνπο ράξηεο αιιά θαη ζηα πνζνζηά δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θξηηήξην ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ, θαζψο απνηειεί έλα 

θπζηθφ παξάγνληα θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο, είηε κε ηελ 

έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη απνζηάζεηο 

απφ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, είηε κε ηελ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο (απνζηάζεηο απφ 

νδηθνχο άμνλεο).  

Οη αξρηθά δηαζέζηκεο πεξηνρέο ζηελ Κξήηε γηα επεμεξγαζία βάζε θξηηεξίσλ 

πνπ επηιέρζεθαλ, αιιά θαη ε ηειηθή αμηνιφγεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην ελάξην 2 

(Οηθνινγηθφ ελάξην) πνπ επηιέρζεθε λα αθνινπζεζεί, θαίλνληαη αληίζηνηρα ζηνπο 

παξαθάησ δχν ράξηεο. 
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Δηθφλα 23: Υάξηεο Γηαζέζηκσλ Πεξηνρψλ ζχκθσλα κε ην ελάξην 2 
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Δηθφλα 24: Υάξηεο Αμηνιφγεζεο Γηαζέζηκσλ Πεξηνρψλ ζχκθσλα κε ην ελάξην 2 
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Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ νη αμηνινγεκέλεο δηαζέζηκεο 

πεξηνρέο γηα θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα μερσξηζηά.  

Πεξηνρέο Πξνηεξαηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ 

ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ νη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηαο βξίζθνληαη πεξηκεηξηθά ηεο Καληάλνπ φπνπ ην αηνιηθφ δπλακηθφ 

είλαη 8-10 m/s, δειαδή αξθεηά θαιφ γηα επελδχζεηο, φπσο θαη ζηελ πεξηνρή λφηηα 

ηεο Γεσξγηνχπνιεο κε αηνιηθφ δπλακηθφ 6-8 m/s. Ζ θαηάηαμε ησλ πεξηνρψλ 

πξνηεξαηφηεηαο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Πίλαθαο 13: Καηάηαμε Πεξηνρψλ Πξνηεξαηφηεηαο ζηελ ΠΔ Υαλίσλ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Πεγή: «Μειέηε Βηψζηκεο Υσξνζέηεζεο Αηνιηθψλ Πάξθσλ», ηδία επεμεξγαζία 
 

Πεξηνρέο Πξνηεξαηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ρεζχκλνπ 

ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ρεζχκλνπ νη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο πιεξνχλ 60%-80% 

ησλ θξηηεξίσλ. Οη πεξηνρέο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο βξίζθνληαη λφηηα απφ ην πήιη 

φπνπ ην αηνιηθφ δπλακηθφ είλαη πνιχ θαιφ ιφγσ ηνπ κεγάινπ πςνκέηξνπ θαη ζηελ 

θεληξηθή πεξηνρή θνληά ζηα φξηα κε ηελ ΠΔ Υαλίσλ. Ζ θαηάηαμε ησλ πεξηνρψλ 

πξνηεξαηφηεηαο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.   

 

Πίλαθαο 14: Καηάηαμε Πεξηνρψλ Πξνηεξαηφηεηαο ζηελ ΠΔ Ρεζχκλνπ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: «Μειέηε Βηψζηκεο Υσξνζέηεζεο Αηνιηθψλ Πάξθσλ», ηδία επεμεξγαζία 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΝΙΧΝ 

ΠΟΟΣΟ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΔΝΑΡΙΟ 2 

ΔΚΣΑΗ 

(ΣΡΔΜΜΑΣΑ) 

0%-20% 0 

20%-40% 0 

40%-60% 9.783 

60%-80% 220.701 

80%-100% 204.843 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

ΠΟΟΣΟ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΔΝΑΡΙΟ 2 

ΔΚΣΑΗ 

(ΣΡΔΜΜΑΣΑ) 

0%-20% 0 

20%-40% 0 

40%-60% 18.572 

60%-80% 212.300 

80%-100% 28.871 
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Πεξηνρέο Πξνηεξαηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζξαθιείνπ 

ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζξαθιείνπ έρνπκε ηελ κεγαιχηεξε έθηαζε δηαζέζηκσλ 

πεξηνρψλ θαη κε πνιχ πςειά πνζνζηά πξνηεξαηφηεηαο ιφγσ ηεο κεγάιεο ηεο 

έθηαζεο. Σν ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ έρεη βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο 80%-100% θαη 

ζρεδφλ φιεο νη πεξηνρέο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο έρνπλ αηνιηθφ δπλακηθφ 8-10 m/s. 

Ζ θαηάηαμε ησλ πεξηνρψλ πξνηεξαηφηεηαο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 15: Καηάηαμε Πεξηνρψλ Πξνηεξαηφηεηαο ζηελ ΠΔ Ζξαθιείνπ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΠΟΟΣΟ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΔΝΑΡΙΟ 2 

ΔΚΣΑΗ 

(ΣΡΔΜΜΑΣΑ) 

0%-20% 0 

20%-40% 0 

40%-60% 777 

60%-80% 284.895 

80%-100% 460.247 

Πεγή: «Μειέηε Βηψζηκεο Υσξνζέηεζεο Αηνιηθψλ Πάξθσλ», ηδία επεμεξγαζία 

Πεξηνρέο Πξνηεξαηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λαζηζίνπ 

ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λαζηζίνπ νη δηαζέζηκεο εθηάζεηο ρσξνζέηεζεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθέο αθνχ ζπγθεληξψλνπλ πνιχ θαιά πνζνζηά πξνηεξαηφηεηαο (80%-

100%) θαη δηαζέηνπλ πνιχ θαιφ αηνιηθφ δπλακηθφ 8-10 m/s παξά ηελ κηθξή έθηαζή 

ηεο. Οη δηαζέζηκεο εθηάζεηο ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ νξεηλφ φγθν ηεο θαη πεξηκεηξηθά 

ηεο εηείαο. Ζ θαηάηαμε ησλ πεξηνρψλ πξνηεξαηφηεηαο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα.  

Πίλαθαο 16: Καηάηαμε Πεξηνρψλ Πξνηεξαηφηεηαο ζηελ ΠΔ Λαζηζίνπ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ 

ΠΟΟΣΟ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΔΝΑΡΙΟ 2 

ΔΚΣΑΗ 

(ΣΡΔΜΜΑΣΑ) 

0%-20% 0 

20%-40% 0 

40%-60% 2.070 

60%-80% 118.589 

80%-100% 199.068 

Πεγή: «Μειέηε Βηψζηκεο Υσξνζέηεζεο Αηνιηθψλ Πάξθσλ», ηδία επεμεξγαζία 



Εναλλακτικοί Τρόποι Ενεργειακήσ 
Τροφοδότηςησ τησ Κρήτησ Στρογγυλόσ Νίκοσ 

 

70 
 

Δλ ζπλερεία, εμεηάδεηαη ε «βησζηκφηεηα» ησλ πεξηνρψλ ρσξνζέηεζεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ κε ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πεξηνρψλ πνπ έγηλε πξνεγνπκέλσο, θαζψο ην αηνιηθφ δπλακηθφ απνηειεί έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ κπνξεί απφ κφλνο ηνπ λα απνθιείζεη ή λα αλαδείμεη 

πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο Αηνιηθψλ Πάξθσλ. 

ηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη αλαιπηηθά ην αηνιηθφ δπλακηθφ γηα φιε 

ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ράξηεο δεκηνπξγήζεθε κε βάζε δεδνκέλα 

ηνπ εξγαζηεξίνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, ηα νπνία είραλ δεκηνπξγεζεί απφ 

ππάξρνπζεο έξεπλεο θαη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σα αηνιηθά 

ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπιιέρζεθαλ απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 

κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ θαη αηνιηθψλ πάξθσλ ζε νιφθιεξν ην λεζί ηεο Κξήηεο 

θαη έπεηηα επεμεξγάζηεθαλ θαηαιιήισο.    
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Δηθφλα 25: Υάξηεο Αηνιηθνχ Γπλακηθνχ Πεξηθέξεηα Κξήηεο 
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ηνλ πίλαθα 17 θαη ελ ζπλερεία ζηνπο αληίζηνηρνπο ράξηεο, θαίλεηαη 

αλαιπηηθά ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ πεξηνρψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηαπηφρξνλα ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηιεγκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ην θξηηήξην ηνπ αλέκνπ γηα 

θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ψζηε λα ππνινγηζηεί κεηά ε ηειηθή θέξνπζα ηθαλφηεηα 

θάζε ελφηεηαο. πσο θαίλεηαη, πνιιέο απφ ηηο δηαζέζηκεο εθηάζεηο ζπκπιεξψλνπλ 

φια ηα θξηηήξηα θαη ηαπηφρξνλα εκθαλίδνπλ άξηζην αηνιηθφ δπλακηθφ. Οη 

πεξηζζφηεξεο εθηάζεηο κε πνζνζηφ πξνηεξαηφηεηαο 80%-100% θαη αηνιηθφ 

δπλακηθφ πάλσ απφ 10 m/s εληάζζνληαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Υαλίσλ θαη 

Λαζηζίνπ. 

Αλαθνξηθά κε ην αηνιηθφ δπλακηθφ, ν ιφγνο ηεο επηινγήο ηνπ 8 m/s σο 

θαηψηεξνπ επηηξεπηνχ νξίνπ γηα ηελ ζπλεθηίκεζε θαη απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ζηελ 

ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πεξηνρψλ, έρεη λα θάλεη κε ηνλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ ζέζεσλ 

ζηελ Κξήηε πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηηκή αηνιηθνχ δπλακηθνχ θαη απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ πεξηνρψλ δελ ππήξρε ιφγνο 

γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ θαηψηεξνπ νξίνπ ζε ρακειφηεξε ηηκή, παξά κφλν εάλ ππήξρε 

θάιπςε ησλ ζέζεσλ απηψλ θαη ρξεηαδφηαλ ε ρσξνζέηεζε ζε πεξηνρέο κε 

ρακειφηεξν δπλακηθφ. 

Παξφια απηά, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ελφηεηεο, νη πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνπλ 

πνζνζηά πξνηεξαηφηεηαο κεγαιχηεξα απφ 60% θαη αηνιηθφ δπλακηθφ πάλσ απφ 8 

m/s μεπεξλνχλ ην 4% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ ΟΣΑ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ 

λνκνζεζία.  
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Πίλαθαο 17: Αλάιπζε Πεξηνρψλ Πξνηεξαηφηεηαο αλά ΠΔ 

Πεγή: «Μειέηε Βηψζηκεο Υσξνζέηεζεο Αηνιηθψλ Πάξθσλ» 
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Δηθφλα 26: Υάξηεο Πεξηνρψλ Πξνηεξαηφηεηαο 60%-100% θαη Αηνιηθφ Γπλακηθφ >8 m/s 
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Δηθφλα 27:Υάξηεο Πεξηνρψλ Πξνηεξαηφηεηαο 60%-100% θαη Αηνιηθφ Γπλακηθφ >10 m/s 
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Σέινο, ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ε δηαζέζηκε έθηαζε θαη ε 

κέγηζηε παξαγφκελε ελέξγεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε θαη κεηά ηα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ ζπγθξίλνληαη κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 4% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ  Καιιηθξαηηθψλ 

δήκσλ. 

πσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ θαη απφ ηνπο πίλαθεο, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

δήκνπο ε επηθάλεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην 4% ηεο έθηαζήο ηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ 

ηηο βηψζηκεο πεξηνρέο ηνπ ππφ κειέηε ζελαξίνπ. Με ηνλ φξν βηψζηκεο ελλννχληαη νη 

πεξηνρέο πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

δηαζέζηκεο πεξηνρέο), έρνπλ πξνηεξαηφηεηα κεγαιχηεξε απφ 60% θαη αηνιηθφ 

δπλακηθφ πάλσ απφ 8 m/s. Δίλαη θαλεξφ φηη ε ηνπνζέηεζε Αηνιηθψλ Πάξθσλ είλαη 

θαιχηεξα λα γίλεηαη ζε πεξηνρέο «απφιπηα θαζαξέο» απφ νπνηαδήπνηε άπνςε απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ νη πεξηνρέο απηέο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηηξεπφκελεο. 

Πίλαθαο 18: Φέξνπζα Ηθαλφηεηα Σειηθψλ Βηψζηκσλ Πεξηνρψλ ΠΔ Υαλίσλ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΝΙΧΝ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΙΚΟΙ 

ΓΗΜΟΙ 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΚΑΛΤΦΗ 

4% 

ΒΙΧΙΜΔ 

ΠΔΡΙΟΥΔ 

ΔΝΑΡΙΟΤ 

2 

ΣΔΛΙΚΗ 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΚΑΛΤΦΗ 

(ΣΡΔΜΜΑΣΑ) 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΗ 

ΙΥΤ ΑΠΟ 

ΣΤΠΙΚΔ Α/Γ 

(MW) 

Γ.Κηζζάκνπ 13.555 34.659 13.555 179 

Γ.Καληάλνπ-ειίλνπ 15.080 71.840 15.080 199 

Γ.Πιαηαληά 19.684 28.030 19.684 259 

Γ.θαθίσλ 18.731 10.809 10.809 142 

Γ.Απνθνξψλνπ 12.757 14.793 12.757 168 

Γ.Υαλίσλ 13.783 11.822 11.822 156 

ΤΝΟΛΟ 93.590 171.953 83.707 1.103 

Πεγή: «Μειέηε Βηψζηκεο Υσξνζέηεζεο Αηνιηθψλ Πάξθσλ», ηδία επεμεξγαζία 

Πίλαθαο 19: Φέξνπζα Ηθαλφηεηα Σειηθψλ Βηψζηκσλ Πεξηνρψλ ΠΔ Ρεζχκλνπ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΙΚΟΙ 

ΓΗΜΟΙ 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΚΑΛΤΦΗ 

4% 

ΒΙΧΙΜΔ 

ΠΔΡΙΟΥΔ 

ΔΝΑΡΙΟΤ 

2 

ΣΔΛΙΚΗ 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΚΑΛΤΦΗ 

(ΣΡΔΜΜΑΣΑ) 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΗ 

ΙΥΤ ΑΠΟ 

ΣΤΠΙΚΔ Α/Γ 

(MW) 

Γ.Ρεζχκλεο 15.747 11.520 11.520 152 

Γ.Αλσγείσλ 5.238 0 0 0 

Γ.Μπινπνηάκνπ 13.347 32.313 13.347 176 

Γ.Αγ.Βαζηιείνπ 14.347 29.618 14.347 189 

Γ.Ακαξίνπ 11.097 6.584 6.584 87 

ΤΝΟΛΟ 59.776 80.035 45.798 604 

Πεγή: «Μειέηε Βηψζηκεο Υσξνζέηεζεο Αηνιηθψλ Πάξθσλ», ηδία επεμεξγαζία 
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Πίλαθαο 20: Φέξνπζα Ηθαλφηεηα Σειηθψλ Βηψζηκσλ Πεξηνρψλ Πε Ζξαθιείνπ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΙΚΟΙ 

ΓΗΜΟΙ 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΚΑΛΤΦΗ 

4% 

ΒΙΧΙΜΔ 

ΠΔΡΙΟΥΔ 

ΔΝΑΡΙΟΤ 

2 

ΣΔΛΙΚΗ 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΚΑΛΤΦΗ 

(ΣΡΔΜΜΑΣΑ) 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΗ 

ΙΥΤ ΑΠΟ 

ΣΤΠΙΚΔ Α/Γ 

(MW) 

Γ.Αραξλψλ-Αζηεξνπζίσλ 13.573 13.146 13.146 173 

Γ.Βηάλλνπ 8.886 5.257 5.257 69 

Γ.Γφξηπλαο 18.573 8.404 8.404 111 

Γ.Ζξαθιείνπ 9.805 2.901 2.901 38 

Γ.Μαιεβηδίνπ 11.592 17.043 11.592 153 

Γ.Μηλψα-Πεδηάδαο 15.945 32.159 15.945 210 

Γ.Φαηζηνχ 16.446 30.172 16.446 217 

Γ.Υεξζνλήζζνπ 10.838 26.510 10.838 143 

ΤΝΟΛΟ 105.658 135.592 84.529 1.114 

Πεγή: «Μειέηε Βηψζηκεο Υσξνζέηεζεο Αηνιηθψλ Πάξθσλ», ηδία επεμεξγαζία 

Πίλαθαο 21: Φέξνπζα Ηθαλφηεηα Σειηθψλ Βηψζηκσλ Πεξηνρψλ ΠΔ Λαζηζίνπ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΙΚΟΙ 

ΓΗΜΟΙ 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΚΑΛΤΦΗ 

4% 

ΒΙΧΙΜΔ 

ΠΔΡΙΟΥΔ 

ΔΝΑΡΙΟΤ 

2 

ΣΔΛΙΚΗ 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΚΑΛΤΦΗ 

(ΣΡΔΜΜΑΣΑ) 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΗ 

ΙΥΤ ΑΠΟ 

ΣΤΠΙΚΔ Α/Γ 

(MW) 

Γ.Αγίνπ Νηθνιάνπ 20.361 32.191 20.361 268 

Γ.Ηεξάπεηξαο 22.295 42.790 22.295 294 

Γ.Οξνπεδίνπ 5.194 0 0 0 

Γ.εηείαο 25.257 159.440 25.257 333 

ΤΝΟΛΟ 73.107 234.421 67.914 895 

Πεγή: «Μειέηε Βηψζηκεο Υσξνζέηεζεο Αηνιηθψλ Πάξθσλ», ηδία επεμεξγαζία 

Πίλαθαο 22: Φέξνπζα Ηθαλφηεηα Σειηθψλ Βηψζηκσλ Πεξηνρψλ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΚΑΛΤΦΗ 

4% 

ΒΙΧΙΜΔ 

ΠΔΡΙΟΥΔ 

ΔΝΑΡΙΟΤ 

2 

ΣΔΛΙΚΗ 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΚΑΛΤΦΗ 

(ΣΡΔΜΜΑΣΑ) 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΗ 

ΙΥΤ ΑΠΟ 

ΣΤΠΙΚΔ Α/Γ 

(MW) 

332.131 622.001 281.948 3.717 

Πεγή: «Μειέηε Βηψζηκεο Υσξνζέηεζεο Αηνιηθψλ Πάξθσλ», ηδία επεμεξγαζία 
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3.2.4 ςμπεπάζμαηα 

 

Δλ θαηαθιείδη, κε βάζε ηελ Μειέηε Βηψζηκεο Υσξνζέηεζεο Αηνιηθψλ 

Πάξθσλ θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ εμήο ζπκπεξάζκαηα. 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε Κξήηε δηαζέηεη πνιχ πςειφ, θαη ζην ζχλνιφ ηνπ 

αλεθκεηάιιεπην, δπλακηθφ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη Δμνηθνλφκεζεο 

Δλέξγεηαο, ε αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε ζρεδίσλ βηψζηκεο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα, θαζψο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, 

ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ λεζηνχ, 

ζηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ (αχμεζε πνζνζηνχ δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζην 

ελεξγεηαθφ κείγκα θαη ελζσκάησζε ησλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ θαη λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηελ ελέξγεηα, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε). 

Σαπηφρξνλα φκσο, απαηηείηαη λέα πξνζέγγηζε ηεο θνηλήο γλψκεο, ε νπνία ζα 

γίλεη ζχκκαρνο ηνπ λένπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ (ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε θαη 

δηάινγνο θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ ΟΣΑ). 

Αθφκε, εθθξεκεί ε ζεζκνζέηεζε ζηηο πεξηνρέο πξνζηαζίαο κε πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα θαη κε θνξείο δηαρείξηζεο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ θαηάζηαζε αζάθεηαο 

κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Οη ππάξρνληεο θαλνληζηηθνί πεξηνξηζκνί θαη ε δηεζλήο επηζηεκνληθή 

πξαθηηθή επηηξέπνπλ, ηνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά, ηελ εγθαηάζηαζε κεγάιεο αηνιηθήο 

ηζρχνο, γηα απηφ απαηηείηαη λα ηεζνχλ πξνηεξαηφηεηεο κε βάζε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα σο θάιπςε ηεο (ζεσξεηηθήο) θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. Αθφκε θαη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηππηθψλ αλεκνγελλεηξηψλ κε κέζε ηζρχ 2 MW, νη νπνίεο ζσξνχληαη 

ζρεηηθά κηθξέο ζήκεξα, ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ κπνξνχλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ 1.250 MW, ζηελ ΠΔ Ρεζχκλνπ 785 MW, ζηελ ΠΔ Ζξαθιείνπ 1.390 

MW θαη ζηελ ΠΔ Λαζηζίνπ 895 MW. πλνιηθά ζε επίπεδν Κξήηεο, ππάξρνπλ 

1.761.787 ζηξέκκαηα πξνο δηάζεζε, ηα νπνία πεξηνξίδνληαη ιφγσ ηνπ ΔΠΥΑΑ γηα 

ηηο ΑΠΔ ζε 326.536 ζηξέκκαηα ζηα νπνία κπνξνχλ λα ρσξνζεηεζνχλ 

αλεκνγελλήηξηεο. 
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ρεηηθά κε ηελ νξληζνινγηθή πξνζηαζία, ππάξρνπλ αθφκα ζεκαληηθά θελά 

ζηελ δηαηχπσζε θνηλά απνδεθηψλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ πινπνίεζε νξληζνινγηθψλ 

κειεηψλ εθηίκεζεο θαη παξαθνινχζεζεο επηπηψζεσλ ζηελ νξληζνπαλίδα απφ ηελ 

ρσξνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία Αηνιηθψλ Πάξθσλ θαη ζηελ κειέηε θαη νξηνζέηεζε 

ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πνπιηψλ, νη νπνίεο δε θαιχπηνληαη απφ 

θάπνην θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηηο πξνδηαγξαθέο 

ησλ νξληζνινγηθψλ κειεηψλ, φπνπ ε κειέηε επηπηψζεσλ ζηελ νξληζνπαλίδα ησλ 

ζρεδηαδφκελσλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη ζε δχν θάζεηο, πξηλ 

θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε θαηακέηξεζε λεθξψλ 

αηφκσλ, ε θαηαγξαθή ηεο κεηαλαζηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε κειέηε ηεο πηεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε πεξηνρψλ κε κεγάιε ππθλφηεηα 

πνπιηψλ. 

ζν αλαθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ δηθηχσλ ειεθηξηθήο 

δηαζχλδεζεο Αηνιηθψλ Πάξθσλ, ζηελ πεξίπησζε κηθξνχ Αηνιηθνχ πάξθνπ 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο έσο 20 MW, ε κεηαθνξά ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο γίλεηαη 

ζπλήζσο κε γξακκέο κέζεο ηάζεο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνπο ζπλήζεηο 

μχιηλνπο ζηχινπο ή απφ ππφγεηα θαιψδηα, πνπ πξνθαινχλ θαη ηελ κηθξφηεξε 

φριεζε. ηα κεγάια Αηνιηθά Πάξθα εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο κεγαιχηεξε ησλ 20 

MW, ηα έξγα πνπ ηα ζπλνδεχνπλ είλαη απιά θαη ζπλήζσο δελ απαηηνχλ ζεκαληηθέο 

ρσκαηνπξγηθέο επεκβάζεηο απνθεχγνληαο ηε δεκηνπξγία αμηφινγσλ επηπηψζεσλ ζηα 

κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. ηηο γξακκέο κεηαθνξάο, ηα 

ειεθηξνκαγλεηηθά θαη ειεθηξηθά πεδία κεηαθέξνπλ πνιχ κηθξή ελέξγεηα 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ εμαηηίαο ηεο ρακειήο ζπρλφηεηάο ηνπο, 50 Hz, πνπ δελ 

είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη βιαπηηθά ζεξκηθά ή γελεηηθά θαηλφκελα ζηνπο δσληαλνχο 

νξγαληζκνχο. Σν δίθηπν πςειήο ηάζεο ζηελ Κξήηε, φπνπ εκθαλίδνληαη θαη νη 

κέγηζηεο ηηκέο ειεθηξηθνχ θαη καγλεηηθνχ πεδίνπ, απνηειείηαη απφ γξακκέο ησλ 66 

θαη 150 KV θαη ηα πεδία ησλ γξακκψλ απηψλ (ελαέξηεο) είλαη θαηά πνιχ πην θάησ 

απφ ηα επηηξεπφκελα φξηα, αθφκα θαη ζε ζεκεία πνιχ θνληά ζηηο γξακκέο, πνπ έρεη 

ζεζπίζεη ε ζρεηηθή χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ε ειιεληθή 

λνκνζεζία. Με ηελ ππνγεηνπνίεζε ησλ γξακκψλ απηψλ πξνθχπηνπλ αθφκε 

κηθξφηεξα πεδία. 
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Πνιιέο απφ ηηο δηαζέζηκεο εθηάζεηο φρη κφλν θαιχπηνπλ φια ηα θξηηήξηα 

αιιά θαη εκθαλίδνπλ θαη άξηζην αηνιηθφ δπλακηθφ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 

εθηάζεηο κε πνζνζηφ πξνηεξαηφηεηαο 80%-100% θαη αηνιηθφ δπλακηθφ πάλσ απφ 10 

m/s εκθαλίδνληαη ζηελ ΠΔ Υαλίσλ θαη ΠΔ Λαζηζίνπ. Σν ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ 

ζρεδφλ ζε φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ πνζνζηφ 

πξνηεξαηφηεηαο κεγαιχηεξν απφ 60% θαη αηνιηθφ δπλακηθφ πάλσ απφ 8 m/s 

μεπεξλάεη ην επηηξεπφκελν 4% απφ ηελ λνκνζεζία θαη ε ηζρχο ησλ Αηνιηθψλ 

Πάξθσλ ζην λεζί κε εμαηξεηηθά πςειή βαζκνινγία πνπ θαιχπηνπλ φια ηα θξηηήξηα 

πνπ έρνπλ ηεζεί θαη είλαη πςειήο πξνηεξαηφηεηαο μεπεξλά ηα 1.500 MW. 

Σέινο, κεηά απφ επξεία ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ 

ζηελ Κξήηε, θξίλεηαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα/επηηξνπή ζε επίπεδν 

πεξηθέξεηαο πνπ ζα αζρνιείηαη κε θξίζηκεο πεξηπηψζεηο ηήξεζεο πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ ηφζν ζηελ ππφ δεκηνπξγία φζν θαη ζηηο ππάξρνπζεο κνλάδεο ΑΠΔ. 
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3.3 Φυηοβοληαφκά Πάπκα 

 

πλερίδνληαο κε ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα, ηα ζηνηρεία πνπ ζα παξαηεζνχλ 

(λνκνζεηηθφ πιαίζην, κεζνδνινγία, αμηνιφγεζε πεξηνρψλ θαη ζπκπεξάζκαηα) 

βαζίδνληαη ζηελ κειέηε «Έξεπλα Υσξνζέηεζεο γηα ηε Βηψζηκε Δγθαηάζηαζε 

Μεγάισλ Μνλάδσλ Φσηνβνιηατθψλ θαη Ζιηνζεξκηθψλ Ηζρχνο ζηελ Πεξηθέξεηα 

Κξήηεο», ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηψζηκσλ θαη Αλαλεψζηκσλ Δλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ» 

2014, Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο.  

Σν θνκκάηη ηεο κειέηεο πνπ καο αθνξά άκεζα, επηθεληξσλφκαζηε  θαη 

ρξεζηκεχεη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη απηφ ησλ θσηνβνιηατθψλ κνλάδσλ θαη φρη 

ησλ ειηνζεξκηθψλ. 

Ζ κειέηε απηή ζπκβάιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ρψξσλ ζηελ 

Κξήηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

δπλακηθνχ εγθαηάζηαζεο κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε ζηέγεο θαη θηίξηα 

αιιά θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζέζεσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ ζην λεζί, πάληα κε γλψκνλα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην 

ήπηα παξέκβαζε ζην θπζηθφ ηνπίν θαη αλάγιπθν. 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο αθνξά ηηο επξχηεξεο πεξηνρέο πνπ εκθαλίδεηαη 

δήηεζε θαη φπνπ θπζηθά ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

εθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηθαλφηεηαο θάζε νηθνζπζηήκαηνο θαη λα 

ζπλεθηηκεζεί ε πεξηβαιινληηθή θαη νκαδηθή επηθηλδπλφηεηα ησλ ειηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 

 

 

 

 

 



Εναλλακτικοί Τρόποι Ενεργειακήσ 
Τροφοδότηςησ τησ Κρήτησ Στρογγυλόσ Νίκοσ 

 

82 
 

3.3.1 Νομοθεηικό Πλαίζιο 

 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη ζπλνπηηθά ηα λνκνζεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ρσξνζέηεζε κνλάδσλ 

εθκεηάιιεπζεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπο.  

 

 Δπξσπατθή Οδεγία 2001/77/ΔΚ: 

Θέηεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ηελ δεκηνπξγία βάζεο γηα έλα κειινληηθφ θνηλνηηθφ πιαίζην ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα. Γεζκεχεη ηα θξάηε κέιε λα ππνβάιινπλ αλά δηεηία, έθζεζε γηα ηελ 

πξφνδν κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ηνπο ζηφρσλ. 

 Δπξσπατθή Οδεγία 2009/28/ΔΚ: 

Έρεη σο ζθνπφ ηελ ζέζπηζε θνηλνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ζέηεη ππνρξεσηηθνχο εζληθνχο ζηφρνπο γηα ην πνζνζηφ 

ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

θαη γηα ην κεξίδην ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηηο κεηαθνξέο. Αθφκε, 

θαζνξίδεη θαλφλεο γηα ηελ πξφζβαζε ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζην 

δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Οη παξαπάλσ νδεγίεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έδσζαλ ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ 

ζέζπηζε ησλ παξαθάησ. 

 Ν.2941/2001: 

Οξίδεη ηα έξγα πνπ ζπλδένπλ ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε ΑΠΔ κε ην 

δηαζπλδεκέλν ζχζηεκα ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ηα δίθηπα απηφλνκσλ 

λεζησηηθψλ πεξηνρψλ κπνξνχλ λα θαηαζθεπάδνληαη απφ επελδπηέο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο θαη ησλ Γηθηχσλ. 

 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 19500/2004: 

Δπηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ παξαγφκελεο ηζρχο κηθξφηεξεο ή ίζεο 

κε 0,5 MW ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, πεξηνρέο ηζηνξηθψλ ηκεκάησλ πφιεσλ θαη 

δηαηεξεηέα θηίξηα κεηά απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 
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 Ν.3468/2006: 

Θεζπίδεη θαλφλεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ καδί κε ην 

πιαίζην γηα ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο (απαξαίηεηεο πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο 

πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ κε ηηο ΚΤΑ 104247 θαη 104248). 

 Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ6/Φ1/νηθ 5707/2007 Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο: 

Πξνβιέπεη Καλνληζκφ Αδεηψλ Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε ρξήζε ΑΠΔ 

θαη κέζσ πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο γηα 

ρνξήγεζε, ηξνπνπνίεζε, κεηαβίβαζε αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

έθδνζε απνθάζεσλ εμαηξέζεσο απφ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο κε ρξήζε 

ΑΠΔ. 

 Δγθχθιηνο 107100/29.8.2006/ΤΠΔΥΧΓΔ: 

Γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ παξάγνπλ ηζρχ κηθξφηεξε απφ 20 KW δελ απαηηείηαη 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε εθφζνλ βξίζθνληαη εθηφο πεξηνρψλ Natura, εζληθψλ 

δξπκψλ, παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θαη πεξηνρψλ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο 

ΑΠΔ (ΦΔΚ Β’ 2464-2008): 

Καζηεξψλεη ζαθήο, εληαίνπο θαη αλαιπηηθνχο θαλφλεο θαη θξηηήξηα γηα ηελ 

ρσξνζέηεζε ειηαθψλ ζπζηεκάησλ. Οξίδνληαη πεξηνρέο απνθιεηζκνχ θαη πεξηνρέο 

πξνηεξαηφηεηαο. 

 Ν.3734/2009: 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3468/2006. Πξνβιέπεη λέεο ηηκέο πψιεζεο γηα ηελ παξαγφκελε 

απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη νξίδεη φηη ε άδεηα 

παξαγσγήο ελέξγεηαο ή ε απφθαζε εμαίξεζεο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο απαγνξεχεηαη λα κεηαβηβαζζεί πξηλ ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Παξάιιεια, πξνβιέπεη ηελ θαηάξηηζε Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηδίσο ζε 

ζηέγεο θαη πξνζφςεηο. 
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 Ν.3851/2010 (ΦΔΚ Α’ 85/2010): 

ηνρεχεη ζηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο κε ηελ κείσζε θαη γεληθφηεξε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

γηα αδεηνδφηεζε ΑΠΔ. 

 Ν.4062/2012 (ΦΔΚ Α’ 70/2012): 

Έρεη λα θάλεη κε ην «Πξφγξακκα Ήιηνο – Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ΑΠΔ – 

Σξνπνινγίεο ΑΠΔ». Δίλαη επελδπηηθφ πξφγξακκα πνπ πξνβιέπεη ηελ εμαγσγή 

θαζαξήο ελέξγεηαο απφ ηελ Διιάδα πξνο ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο. 

 

Άιινη πξφζθαηνη λφκνη ηεο ρψξαο γηα ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα είλαη: 

 Ν.4001/2011 «Γηα ηελ ιεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ Ζιεθηξηζκνχ θαη 

Φπζηθνχ Αεξίνπ, γηα Έξεπλα, Παξαγσγή θαη δίθηπα κεηαθνξάο 

Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο» 

 Ν.4093/2012 «Έθηαζε εηζθνξάο γηα ΑΠΔ – Καηάξγεζε 18κελνπ» 

 Ν.4152/2013 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ ΑΠΔ – Έθηαθηε εηζθνξά – Αλαζηνιή 

αδεηνδφηεζεο» 

 Ν4203/2013 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ ΑΠΔ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
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3.3.2 Μεθοδολογία 

 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο μεθηλάεη κε 

ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

επηδξνχλ ζηελ ρσξνζέηεζε ειηαθψλ κνλάδσλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο δψλεο 

απνθιεηζκνχ θαη νξηνζέηεζεο. Έπεηηα, πξνζδηνξίδνληαη νη πεξηνρέο απνθιεηζκνχ 

ψζηε λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε θαη λα πξνθχςνπλ νη 

δηαζέζηκεο πεξηνρέο γηα ρσξνζέηεζε. ηηο πεξηνρέο απηέο εθαξκφδνληαη θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία αιιά θαη απφ ζχγρξνλα 

επηζηεκνληθά άξζξα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηεξαξρνχληαη νη δηαζέζηκεο πεξηνρέο θαη 

πξνθχπηνπλ νη πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί έιεγρνο κέζεο 

εηήζηαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα ηελ αλάδεημε ησλ βηψζηκσλ πεξηνρψλ 

ρσξνζέηεζεο θαη ηέινο εθαξκφδνληαη δηάθνξνη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο θαη 

ζπληειεζηέο επίδξαζεο ζην πεξηβάιινλ γηα ηηο βηψζηκεο πεξηνρέο, ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ε πνζφηεηα εγθαηεζηεκέλσλ MW πνπ ζα έρεη ην δπλαηφλ κηθξφηεξν 

πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν ζε θάζε πεξηνρή. Σαπηφρξνλα, γίλεηαη θαη πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ δπλακηθνχ εγθαηάζηαζεο κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε ζηέγεο. 

 

1. Αλάιπζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο 

Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο είλαη: 

 Θέζεηο κλεκείσλ θαη νξηνζέηεζε θεξπγκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 

 Οξηνζέηεζε δσλψλ Απνιχηνπ Πξνζηαζίαο θάπνησλ Δηδηθψλ Γηαρεηξηζηηθψλ 

ρεδίσλ θαη Δηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ 

 ξηα Ππξήλα Δζληθνχ Γξπκνχ θαξαγγηνχ ακαξηάο, θεξπγκέλσλ Μλεκείσλ 

ηεο Φχζεο θαη Αηζζεηηθνχ Γάζνπο ηνπ Βάη 

 εκεία ζπάλησλ θαη ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθήο/αηζζεηηθήο αμίαο γσνηφπσλ 

 Οξηνζέηεζε Οηθνηφπσλ Πξνηεξαηφηεηαο 

 Πξνζηαηεπφκελα Δίδε Υισξίδαο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Κφθθηλν βηβιίν 

 Κιίζεηο εδάθνπο 

 Μφληκα αξδεπφκελεο εθηάζεηο – κφληκεο θαιιηέξγεηεο 
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 Μέζε Δηήζηα Ζιηαθή Αθηηλνβνιία ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο 

 Υαξάμεηο Οδηθνχ Γηθηχνπ 

 Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο Γηθηχνπ Natura 2000 

 ηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Πεξηνρέο αεξνδξνκίσλ 

 Γαζηθέο εθηάζεηο 

 Οξηνζέηεζε παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ 

 Οξηνζέηεζε νηθηζκψλ 

 Αθηέο θνιχκβεζεο 

 Άγνλεο ή κε ιίγε βιάζηεζε εθηάζεηο 

 Ήδε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο απφ ειηαθά ζπζηήκαηα 

 

2. Καζνξηζκφο Εσλψλ Απνθιεηζκνχ-Αζπκβαηφηεηαο 

χκθσλα κε ην ΔΠΥΑΑ γηα ηηο ΑΠΔ, νη πεξηνρέο απνθιεηζκνχ πνπ δελ γίλεηαη λα 

ηνπνζεηεζεί νπνηνπδήπνηε είδνπο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ειηαθά 

ζπζηήκαηα εληφο ηνπο είλαη: 

 Κεξπγκέλα δηαηεξεηέα κλεκεία παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

άιια κλεκεία κείδνλνο ζεκαζίαο θαζψο θαη νξηνζεηεκέλεο αξραηνινγηθέο 

δψλεο πξνζηαζίαο Α 

 Πεξηνρέο Απφιπηνπ Πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ 

 Ππξήλεο Δζληθψλ Γξπκψλ, θεξπγκέλα κλεκεία ηεο θχζεο θαη αηζζεηηθά 

δάζε 

 Οηθφηνπνη πξνηεξαηφηεηαο πεξηνρψλ ηεο Δπηθξαηείαο πνπ έρνπλ εληαρζεί 

ζηνλ θαηάινγν ησλ ηφπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο ηνπ δηθηχνπ ΦΤΖ 2000. 

 Γάζε θαη γεσξγηθέο γαίεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο 

Λφγσ ηνπ Ν.3851/2010 επηηξάπεθε ε ρσξνζέηεζε ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνπο 

Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο ηνπ δηθηχνπ ΦΤΖ 2000 αιιά θαη ζηα δάζε θαη ηελ 

γεσξγηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. 
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Δθηφο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο γηα ηηο ΑΠΔ θαη ηνπ Ν.3851/2010, ηα νπνία απνηεινχλ ππεξθείκελν 

επίπεδν ζρεδηαζκνχ, πάξζεθαλ ππφςε θαη δψλεο απνθιεηζκνχ ππνθείκελνπ 

ζρεδηαζκνχ, φπσο δψλε νηθηζηηθνχ ειέγρνπ (ΕΟΔ) Γεσξγηνχπνιεο Δπηζθνπήο, 

δψλεο απνιχηνπ πξνζηαζίαο Δηδηθψλ Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ θαη Δηδηθψλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ θαη ηα εγθεθξηκέλα ΓΠ/ΥΟΟΑΠ πνπ ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο ην ΔΠΥΑΑ γηα ηηο ΑΠΔ (κφλν ηέζζεξα αλαθέξνληαη ζε ΑΠΔ θαη κφλν 

ην ΥΟΟΑΠ ηνπ Γ.Κξνπζψλα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην ΔΠΥΑΑ γηα ηηο ΑΠΔ). 

 

3. Μειέηε ελαξίσλ Υσξνζέηεζεο 

Σα ελάξηα Πεξηνρψλ Απνθιεηζκνχ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο είλαη 

ηα εμήο: 

 ελάξην 1: πεξηνρέο απνθιεηζκνχ ζεσξνχληαη κφλν φζεο αλαθέξνληαη ζηελ 

θείκελε Ννκνζεζία 

o Κεξπγκέλα δηαηεξεηέα κλεκεία Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο θαη άιια κλεκεία κείδνλνο ζεκαζίαο 

o Οξηνζεηεκέλεο αξραηνινγηθέο δψλεο 

o Πεξηνρέο Απνιχηνπ Πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ 

o Ππξήλεο Δζληθψλ Γξπκψλ, θεξπγκέλα κλεκεία ηεο θχζεο θαη 

αηζζεηηθά δάζε 

o Εψλεο απνθιεηζκνχ ΑΠΔ ησλ εγθεθξηκέλσλ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ πνπ 

ιακβάλνπλ ππφςε ην ΔΠΥΑΑ γηα ηηο ΑΠΔ 

 ελάξην 2: πέξαλ ησλ πεξηνρψλ απνθιεηζκνχ ηνπ ελαξίνπ 1 πξνζηίζεληαη 

θαη πεξηνρέο πνπ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λεζηνχ 

ραξαθηεξίδνληαη σο πεξηνρέο απνθιεηζκνχ. Οη πεξηνρέο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ δψλεο πνπ ιφγσ ηνπ Ν.3851/2010 βγήθαλ εθηφο πεξηνρψλ 

απνθιεηζκνχ θαη δψλεο πνπ νξηνζεηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηεο Κξήηεο. Σέηνηεο είλαη: 

o Γάζε 

o Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο δηθηχνπ ΦΤΖ 2000 
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o Εψλεο απνθιεηζκνχ ΑΠΔ εγθεθξηκέλσλ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πεξηνρέο απνθιεηζκνχ γηα ρσξνζέηεζε ΑΠΔ 

o Εψλεο απνιχηνπ πξνζηαζίαο Δηδηθψλ Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ θαη 

Δηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ 

o πάληνη θαη ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθήο/αηζζεηηθήο αμίαο γεψηνπνη 

o Πιεζπζκνί θηλδπλεπφλησλ, ελδεκηθψλ θαη ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο 

θαη παλίδαο 

o Οηθφηνπνη πξνηεξαηφηεηαο 

πσο θαη ζηα ζελάξηα ηεο πεξίπησζεο ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ, έηζη θαη εδψ 

επηιέγεηαη κφλν ην ελάξην 2, σο ην πην νηθνινγηθφ, γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ θαηαιιειφηεξσλ πεξηνρψλ ρσξνζέηεζεο. 

 

4. Αμηνιφγεζε Πεξηνρψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο πξνο αμηνπνίεζε 

(πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε) 

Μεηά ησλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθηάζεσλ πνπ πιεξνχλ ηα λνκνζεηηθά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο ειηαθψλ ζπζηεκάησλ γίλεηαη κηα πην 

εμεηδηθεπκέλε αμηνιφγεζε ψζηε λα πξνθχςεη κηα νξζνινγηθή ηεξάξρεζε ησλ 

πεξηνρψλ. 

Σα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη βαζίδνληαη ζηελ 

Ννκνζεζία αιιά θαη ζε ζηνηρεία απφ ηελ δηεζλή εκπεηξία απφ επηζηεκνληθέο κειέηεο 

θαη κειέηεο εθαξκνγήο. 

Σα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην είλαη: 

 Θέαζε απφ πνιπζχρλαζηνπο ρψξνπο (πνιπζχρλαζηνη ρψξνη ζεσξήζεθαλ νη 

νηθηζκνί, νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, ηα κλεκεία θαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, 

νη θαηαζθελψζεηο, νη αθηέο θνιχκβεζεο, ην πξσηεχσλ νδηθφ δίθηπν, ηα 

ιηκάληα θαη νη καξίλεο θαη ηα αεξνδξφκηα) 

 Απφζηαζε απφ ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν 

 Καιχςεηο γεο ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ηηο άγνλεο εθηάζεηο/ αλνηρηνί ρψξνη κε 

ιίγε ή θαζφινπ βιάζηεζε 



Εναλλακτικοί Τρόποι Ενεργειακήσ 
Τροφοδότηςησ τησ Κρήτησ Στρογγυλόσ Νίκοσ 

 

89 
 

Σα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε επηζηεκνληθέο κειέηεο είλαη: 

 Κιίζεηο εδάθνπο 

 Τςφκεηξν 

 Πξνζαλαηνιηζκφο 

 Καιχςεηο γεο ζην ηκήκα πνπ αθνξά ηηο ινηπέο ρξήζεηο (ιαηνκεία, ΒΗΟΠΑ) 

ηε ρακειή βιάζηεζε, ηηο ινηπέο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηηο κφληκεο θαιιηέξγεηεο 

θαη ηα δάζε 

 Απφζηαζε απφ αθηνγξακκή 

 Γείθηεο θνξεζκνχ 

 

5. Πξνζδηνξηζκφο Βηψζηκσλ Πεξηνρψλ Υσξνζέηεζεο Ζιηαθψλ πζηεκάησλ 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ βηψζηκσλ πεξηνρψλ γίλεηαη κε ηελ ζπλεθηίκεζε ηνπ θξηηεξίνπ 

ηεο κέζεο εηήζηαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο, γηα ηηο πιένλ 

δηαζέζηκεο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξνέθπςαλ απφ παξαπάλσ. 

 

6. Πξνζδηνξηζκφο Γπλακηθνχ Δγθαηάζηαζεο κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ ζε ζηέγεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην δπλακηθφ εγθαηάζηαζεο κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ 

ζηηο ζηέγεο αξρηθά απφ ηελ έθηαζε θάζε νηθηζκνχ ή πφιεο, αθαηξείηαη ε έθηαζε ησλ 

δηθηχσλ θπθινθνξίαο, ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ. Οη εθηάζεηο 

απηέο ζχκθσλα κε Πνιενδνκηθά ηαζεξφηππα είλαη ην 15% ηεο έθηαζεο ησλ 

πφιεσλ ηεο Κξήηεο θαη ην 7% ηεο έθηαζεο ησλ νηθηζκψλ γηα ηα δίθηπα, ελψ 

αλαθνξηθά γηα ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο έρνπλ έθηαζε 8 m
2
/ θάηνηθν γηα ηηο πφιεηο 

θαη 1 m
2
/ θάηνηθν γηα ηνπο νηθηζκνχο. 
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Πίλαθαο 23: Έθηαζε Διεχζεξσλ Υψξσλ θαη Πξαζίλνπ αλά νηθηζκφ ή πφιε 

 

Πεγή: ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4, ΦΔΚ 285Γ/2004) 

 

Ζ κεηέπεηηα έθηαζε πνπ πξνθχπηεη, απνηειεί ηελ έθηαζε ησλ νηθνπέδσλ, ε 

νπνία πνιιαπιαζηαδφκελε κε έλα κέζν ζπληειεζηή δφκεζεο 60% (Ν.4067/2012 

«ξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο εληφο ησλ νξίσλ νηθηζκψλ θάησ ησλ 2000 

θαηνίθσλ») καο δίλεη ην απνηέιεζκα πνπ ππνδεηθλχεη ηελ έθηαζε πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ηα δψκαηα θαη νη ζηέγεο. Λακβάλνληαο έηζη ππφςε, φηη γηα ηελ 

παξαγσγή ελφο KW ζηελ Κξήηε απφ θσηνβνιηατθά ζε ζηέγεο ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 

20 m
2
 πξνζδηνξίδεηαη ε παξαγφκελε ηζρχο.  
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3.3.3 ςνολική Αξιολόγηζη Πεπιοσών 

 

Γηα πην εχθνιε θαηαλφεζε αιιά θαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηεο 

ζρεηηθήο κειέηεο, παξνπζηάδνληαη κφλν ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

θαηάιιειεο πεξηνρέο θαη φρη απηά απφ ηα ελδηάκεζα ζηάδηα αλά επηιεγφκελν 

θξηηήξην ζηηο πεξηνρέο. 

Μεηά ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ επηιέρζεθαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ κειέηε, πξνέθπςαλ φιεο νη δηαζέζηκεο πεξηνρέο 

ηεξαξρεκέλεο. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηά πξνηεξαηφηεηαο, δειαδή 

φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ πξνηεξαηφηεηαο πνπ εκθαλίδεη κία πεξηνρή ηφζν 

κηθξφηεξεο είλαη νη επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ πηζαλή ρσξνζέηεζε 

Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ ζε απηή. 

Να ζεκεησζεί φηη ζηνπο ράξηεο αιιά θαη ζηα πνζνζηά δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θξηηήξην ηνπ ειηαθνχ δπλακηθνχ.  

Οη αξρηθά δηαζέζηκεο πεξηνρέο ζηελ Κξήηε γηα επεμεξγαζία βάζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ επηιέρζεθαλ, αιιά θαη ε ηειηθή αμηνιφγεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην 

ελάξην 2 πνπ επηιέρζεθε λα αθνινπζεζεί, θαίλνληαη αληίζηνηρα ζηνπο παξαθάησ 

ράξηεο. 
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Δηθφλα 28: Υάξηεο Γηαζέζηκσλ Πεξηνρψλ ζχκθσλα κε ην ελάξην 2 
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Δηθφλα 29: Υάξηεο Αμηνιφγεζεο Γηαζέζηκσλ Πεξηνρψλ ζχκθσλα κε ην ελάξην 2 
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Δηθφλα 30: Υάξηεο Αμηνιφγεζεο Γηαζέζηκσλ Πεξηνρψλ γηα ηελ ΠΔ Ρεζχκλνπ ζχκθσλα κε ην ελάξην 2 
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Έπεηηα, πξνζδηνξίδεηαη ε βησζηκφηεηα ησλ πεξηνρψλ ρσξνζέηεζεο 

Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ηνπ 

ειηαθνχ δπλακηθνχ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαζέζηκσλ πεξηνρψλ, θαζψο ην ειηαθφ 

δπλακηθφ απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ν νπνίνο κπνξεί λα αλαδείμεη ή 

λα απνθιείζεη κηα πεξηνρή. 

Να ζεκεησζεί φηη κηα κεγάιε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ πξέπεη λα έρεη 

ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 60 KW, δειαδή λα έρεη έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 1.200 m
2
. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ βηψζηκεο ρσξνζέηεζεο ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλν νη δηαζέζηκεο πεξηνρέο ηνπ ελαξίνπ 2. 

Χο πεξηνρέο βηψζηκεο ρσξνζέηεζεο ζεσξνχληαη νη πεξηνρέο πνπ έρνπλ ηα εμήο 

θξηηήξηα: 

 Απνηεινχλ επηηξεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ ελαξίνπ 2 

 Έρνπλ κέγεζνο κεγαιχηεξν απφ 1.200 m
2
 γηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 

(ηζρχο Φσηνβνιηατθνχ Πάξθνπ 60 KW) 

 Πνζνζηφ πξνηεξαηφηεηαο πάλσ απφ 80% 

 Μέζε εηήζηα ειηαθή αθηηλνβνιία κεγαιχηεξε απφ 1.400 KWh/m
2
 / έηνο 

Οη πεξηνρέο πνπ πξνθχπηνπλ θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ ράξηεο. 
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Δηθφλα 31: Υάξηεο Πεξηνρψλ Βηψζηκεο Υσξνζέηεζεο Φσηνβνιηατθσλ Πάξθσλ 
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Δηθφλα 32: Υάξηεο Πεξηνρψλ Βηψζηκεο Υσξνζέηεζεο Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ ζηελ ΠΔ Ρεζχκλνπ 
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  Αληηιακβαλφκαζηε φηη πνιιέο απφ ηηο επηηξεπφκελεο εθηάζεηο φρη κφλν 

ζπκπιεξψλνπλ φια ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί αιιά θαη εκθαλίδνπλ πνιχ θαιφ 

ειηαθφ δπλακηθφ. Οη πεξηζζφηεξεο εθηάζεηο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ 

εκθαλίδνληαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λαζηζίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα θνληά ζηελ 

Ηεξάπεηξα θαη αλαηνιηθά θαη θεληξηθά ηεο ελφηεηαο θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Ζξαθιείνπ, φπνπ ε πιεηνςεθία βξίζθεηαη ζηα βφξεηα θαη αλαηνιηθά ηεο 

πξσηεχνπζαο.  

  ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη αλαιπηηθά ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ πεξηνρψλ 

βηψζηκεο ρσξνζέηεζεο γηα θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα φπνπ κε βάζε ηελ έθηαζε 

απηή ππνινγίδεηαη θαη ε δπλεηηθά παξαγφκελε ηζρχο. Σν ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ είλαη 

262 km
2
, δειαδή θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 3% ηεο έθηαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 

δεδνκέλσλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί νη εθηάζεηο 

ησλ πεξηνρψλ πεξηνξίδνληαη ζε ινγηθά πιαίζηα. Ζ παξαγφκελε ηζρχο είλαη ηεο ηάμεο 

ησλ 12.633 MW θαη κε ηελ ππφζεζε φηη ε έθηαζε ησλ βηψζηκσλ πεξηνρψλ είλαη 

ζπλερφκελε θαη φηη θαιχπηεηαη ην 100% ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ζπλνιηθά ζηελ 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο  «ρσξάλε» 210.550 Φσηνβνιηατθά Πάξθα ησλ 60 KW. 

 

Πίλαθαο 24: Πεξηνρέο Βηψζηκεο Υσξνζέηεζεο θαη Γπλεηηθά Παξαγφκελε Ηζρχο 

Πεγή: «Έξεπλα Υσξνζέηεζεο γηα ηε Βηψζηκε Δγθαηάζηαζε κεγάισλ Μνλάδσλ Φσηνβνιηατθψλ θαη 

Ζιηνζεξκηθψλ Ηζρχνο ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο», ηδία επεμεξγαζία 
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 χκθσλα κε ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λαζηζίνπ 

θαίλεηαη φηη θαηέρεη ην 44% ηεο ζχλζεζεο ησλ πεξηνρψλ βηψζηκεο ρσξνζέηεζεο 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ηζρχνο. Αληίζηνηρα, ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Ζξαθιείνπ θαηέρεη ην 36%. Σν γεγνλφο απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λαζηζίνπ αλ αλαινγηζηνχκε ηελ κηθξή έθηαζή ηεο θαη 

κπνξνχκε λα πνχκε ραξαθηεξηζηηθά φηη νη πεξηνρέο βηψζηκεο ρσξνζέηεζεο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα θαιχπηνπλ ην 6% ηεο ζπλνιηθήο ηεο έθηαζεο, έλαληη 2% γηα 

απηή ησλ Υαλίσλ, 1% ηνπ Ρεζχκλνπ θαη 4% ηνπ Ζξαθιείνπ. 

Γηάγξακκα 19: Πνζνζηφ πκκεηνρήο θάζε ΠΔ ζην ζχλνιν ησλ Πεξηνρψλ Βηψζηκεο 

Υσξνζέηεζεο Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ 

 

Πεγή: «Έξεπλα Υσξνζέηεζεο γηα ηε Βηψζηκε Δγθαηάζηαζε κεγάισλ Μνλάδσλ Φσηνβνιηατθψλ θαη 

Ζιηνζεξκηθψλ Ηζρχνο ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο», ηδία εμεξγαζία 

 

 Σέινο, πξνζδηνξίδεηαη ην δπλακηθφ εγθαηάζηαζεο κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ ζε ζηέγεο θαη θηίξηα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

Πνιενδνκηθά ηαζεξφηππα, θαζψο θαη νη ηζρχνληεο λφκνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ φξνπο 

θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο (Ν.4067/2012 «Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο θαη «ξνη 

θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο εληφο ησλ νξίσλ νηθηζκψλ θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ΦΔΚ 

289ΑΑΠ/2011). 
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 Βάζε ηνπ πίλαθα 25, ππάξρεη δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηζρχνο ηεο ηάμεο ησλ 9 

GW πεξίπνπ. Ζ ηζρχο απηή είλαη πξνζεγγηζηηθή αθνχ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έγηλαλ 

νη παξαδνρέο πνπ αθνξνχλ ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα θαη ην πνζνζηφ θάιπςεο 

ησλ νηθνπέδσλ, ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη φκσο ε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε πνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο. 

Πίλαθαο 25: Γπλακηθφ Δγθαηάζηαζεο κηθξψλ Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ ζε ηέγεο θαη 

Κηίξηα 

Πεγή: «Έξεπλα Υσξνζέηεζεο γηα ηε Βηψζηκε Δγθαηάζηαζε κεγάισλ Μνλάδσλ Φσηνβνιηατθψλ θαη 

Ζιηνζεξκηθψλ Ηζρχνο ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο», ηδία επεμεξγαζία 

 

 Σν απνηέιεζκα ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα δνζεί άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηηο άιιεο ρξήζεηο γεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επελδχζεσλ ζε λέεο γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ παξαγσγή θαη ε 

θαηαλάισζε ηνπ ειηαθνχ ειεθηξηζκνχ κπνξεί λα γίλεηαη ηνπηθά θαη λα 

απνθεχγνληαη ζεκαληηθέο απψιεηεο θαηά ηελ κεηαθνξά θαη ηελ δηαλνκή ηνπ 

ειεθηξηζκνχ, επηηπγράλνληαο έηζη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 10% ζε 

ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηνπ δηθηχνπ. 
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3.3.4 ςμπεπάζμαηα 

 

Καηαιήγνληαο ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε, 

αληηιακβαλφκαζηε φηη νη επηηξεπφκελεο πεξηνρέο θπκαίλνληαη ζε πςειά επίπεδα 

παξά ην γεγνλφο φηη εθαξκφζηεθαλ απζηεξά θξηηήξηα θαη έγηλε ηεξάξρεζε ησλ 

πεξηνρψλ κε επηπιένλ πεξηνξηζκνχο απφ ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο. 

Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ Κξήηε ζηα πιαίζηα κηαο αλάινγεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, 

δελ ζα πξνθιεζνχλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην λεζί, δειαδή αθφκε θαη αλ φιεο νη 

άδεηο πνπ εθδίδνληαη γηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα εκθαλίδνληαλ εληφο ησλ νξίσλ ησλ 

βηψζηκσλ πεξηνρψλ, δελ ζα πξνθαινχζαλ ππνβάζκηζε-φριεζε ελψ παξάιιεια ζα 

ήηαλ θαη απνδνηηθέο γηα ηνπο επελδπηέο. Οη κεγάιεο εθηάζεηο ησλ βηψζηκσλ 

πεξηνρψλ δείρλνπλ φηη θάηη ηέηνην είλαη δπλαηφ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε παξαγφκελε 

ηζρχο πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ησλ αληίζηνηρσλ αδεηψλ 

πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή γηα εγθαηάζηαζε ζηελ Κξήηε. 

Σν κέγεζνο φκσο ησλ βηψζηκσλ πεξηνρψλ είλαη παξάιιεια θαη 

πξνβιεκαηηθφ αθνχ ζε κηα πηζαλή πιήξε θάιπςε ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ κε 

Φσηνβνιηατθά Πάξθα, αλ θαη πξαθηηθά δελ πξνθαινχλ θάπνηα άκεζε ππνβάζκηζε 

ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, επεξεάδνληαη έκκεζα θάπνηεο 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξήζεηο νη νπνίεο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηηο ρσξηθέο 

δνκέο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε νηθηζηηθή αλάπηπμε, ν πξσηνγελήο θαη 

ηξηηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο θαζψο θαη νη ππνδνκέο (δίθηπα δηαλνκήο θαη 

δηαζχλδεζεο ελέξγεηαο, νδηθφ δίθηπν θηι.) Σν απνηέιεζκα ζα ήηαλ λα πξνθιεζνχλ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζπγθξνχζεσλ γεο αιιά θαη πηζαλφλ νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. 

εκαληηθφ είλαη επίζεο ε ρξήζε θάπνησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ή 

ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο ζα ζέηνπλ θαλφλεο ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζα ηζρχνπλ 

άκεζα. Ζ έιιεηςε ηέηνησλ θαλφλσλ γηα ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα είλαη εκθαλήο ζην 

ΔΠΥΑΑ γηα ηηο ΑΠΔ ζπγθξίλνληαο ηα φζα ηζρχνπλ γηα ηα Αηνιηθά Πάξθα, φπνπ 

αλαθέξεηαη φηη ε θάιπςε ηεο έθηαζεο ζε επίπεδν πξσηνβάζκηνπ ΟΣΑ δελ κπνξεί λα 

μεπεξλά ην 4% ηεο ζπλνιηθήο ηνπ έθηαζεο. Κάηη ηέηνην δελ ηζρχεη γηα ηα 
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Φσηνβνιηατθά Πάξθα ψζηε λα ππάξρεη έλαο επηπιένλ πεξηνξηζκφο θαη νη εθηάζεηο 

λα κεηψλνληαη πεξαηηέξσ, φκσο εθαξκφδνληαο ζεσξεηηθά ηνλ ίδην πεξηνξηζκφ θαη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε νη εθηάζεηο κεηψλνληαη ειαθξψο (απφ 262,53 km
2
 ζε 219,52 

km
2
) φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 26: Δθαξκνγή Κξηηεξίνπ 4% γηα ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: «Έξεπλα Υσξνζέηεζεο γηα ηε Βηψζηκε Δγθαηάζηαζε κεγάισλ Μνλάδσλ Φσηνβνιηατθψλ θαη 

Ζιηνζεξκηθψλ Ηζρχνο ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο» 

 

 

Δηδηθά γηα ηελ ηερλνινγία ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δεζκεχνπλ 

κεγάιεο εθηάζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, θάηη ηέηνην είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. 

Γεληθφηεξα ηέηνηεο ή παξφκνηεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο είλαη απαξαίηεην λα 

εθαξκνζηνχλ γηα ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα έζησ θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (κέζσ 

Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο) γηα 

λα θαιπθηνχλ θελά θαη αζηνρίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ΔΠΥΑΑ. 
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3.4 Φςζικό Αέπιο 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ, ηα ζηνηρεία πνπ ζα παξαηεζνχλ 

(λνκνζεηηθφ πιαίζην, απαηηνχκελεο ππνδνκέο-έξγα, νηθνλνκηθά ζηνηρεία, 

πεξηβαιινληηθά νθέιε θαη ζπκπεξάζκαηα) βαζίδνληαη ζηελ κειέηε «θνπηκφηεηα 

Δηζαγσγήο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζην χζηεκα Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ 

Κξήηε» 2010, Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζπκβάιεη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο εηζαγσγήο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηελ Κξήηε απφ ηελ κεξηά ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηα 

νθέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηνπ λεζηνχ σο πιεζπζκηαθή θαη γεσγξαθηθή νληφηεηα 

απφ απηήλ. Σα θξηηήξηα ζηα νπνία βαζίζηεθε ε δηεξεχλεζε είλαη: 

 Μείσζε θφζηνπο παξαγσγήο – εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ 

 Μείσζε εθπεκπφκελσλ αέξησλ ξχπσλ – πεξηβαιινληηθά νθέιε 

 Πεξηζψξηα εμάληιεζεο απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζε ζρέζε κε απηά ησλ 

σο ηψξα ρξεζηκνπνηεζέλησλ θαπζίκσλ 

 Δπάξθεηα ηξνθνδνζίαο θαη ελεξγεηαθή αζθάιεηα 

 Άιια νθέιε απφ ηελ εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κξήηε 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα επηθεληξσζνχκε  ζηελ εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ 

θπξίσο ζην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Κξήηεο θαη φρη ηφζν ζηελ αζηηθή 

θαηαλάισζε.  
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3.4.1 Γενικά ζηοισεία 

 

ηηο κέξεο καο ην θπζηθφ αέξην απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νξπθηά 

θαχζηκα (κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο), εκθαλίδνληαο κεγάιε αχμεζε ζηελ 

θαηαλάισζή ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη θαιχπηνληαο ην 22% ηεο παγθφζκηαο 

αγνξάο ελέξγεηαο. Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην θπζηθφ αέξην παγθνζκίσο 

νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απμεκέλε δήηεζε πνπ παξνπζηάδεη ζε ρψξεο φπσο 

νη Ζ.Π.Α., ε Κίλα θαη ε Ηλδία, ελψ εληζρχεηαη θαη ε ηάζε λα ρξεζηκνπνηείηαη 

επξχηεξα γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο. Αθφκε, ζεσξείηαη φηη ην θφζηνο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ είλαη θαη θαηά 50% κηθξφηεξν ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν θφζηνο ησλ ζεξκνειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ άλζξαθα. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην κηα πεξηνρήο, φρη κφλν 

γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ θάιπςε ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ κπνξεί λα απνηηκεζεί κε βάζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο, νη 

θπξηφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη: 

 Δπηπηψζεηο ζην θφζηνο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Δπηπηψζεηο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ελέξγεηαο 

 Δπηπηψζεηο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

 Γηαζεζηκφηεηα απαηηνχκελσλ θαπζίκσλ 

 Αζθάιεηα απνζεκάησλ θαπζίκσλ 

 Αλακελφκελεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία αγνξάο θαπζίκσλ 

 Όςνο απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ θαη κέγεζνο έξγσλ ππνδνκήο 

 Γεληθφηεξα ζέκαηα εζληθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

Σν θπζηθφ αέξην ζεσξείηαη ίζσο ην «θαζαξφηεξν» πεξηβαιινληηθά θαχζηκν 

ζπγθξηλφκελν κε ηα άιια κε αλαλεψζηκα νξπθηά θαχζηκα νξγαλνγελνχο 

πξνέιεπζεο. (πξντφληα πεηξειαίνπ, γαηάλζξαθεο). 

Λφγσ ηεο έληνλεο γεσγξαθηθήο αληζνθαηαλνκήο κεηαμχ ησλ απνζεκάησλ θαη 

ησλ πεξηνρψλ θαηαλάισζεο, ην θπζηθφ αέξην απαηηεί έλα εμαηξεηηθά επξχ δίθηπν 

παγθφζκησλ κεηαθνξψλ. Ζ κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ γίλεηαη κε επίγεηνπο (θαη ζε 
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κηθηφηεξν βαζκφ ππνζαιάζζηνπο) αγσγνχο αιιά θαη κε πινία. Ζ κεηαθνξά κέζσ 

αγσγψλ είλαη ε πξψηε επηινγή, ε νπνία φκσο είλαη δχζθνια εθαξκφζηκε ζε 

πεξηπηψζεηο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ιφγσ απφζηαζεο ή κνξθνινγίαο ηνπ ρψξνπ. Ζ 

θαηαζθεπή ππνζαιάζζησλ αγσγψλ ελδείθλπηαη ζε κηθξέο απνζηάζεηο θαη κηθξά 

βάζε ελψ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έρεη επηθξαηήζεη ε 

ηερλνινγία κεηαθνξάο ηνπο ζε πγξνπνηεκέλε κνξθή (LNG), θαζψο ζε απηή ηελ 

κνξθή έρεη κφιηο ην 1/600 ηνπ αληίζηνηρνπ φγθνπ ππφ αηκνζθαηξηθή πίεζε αλ θαη ην 

θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πγξνπνίεζή ηνπ αξθεηά ζεκαληηθφ θαη απνηειεί 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα. Σέινο, ε κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε πγξνπνηεκέλε 

κνξθή απαηηεί ηελ αλάπηπμε κεγάισλ θαη αθξηβψλ εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο ηνπ θαη 

αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο θαη αεξηνπνίεζήο ηνπ. 
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3.4.3 Νομοθεηικό Πλαίζιο 

 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη ζπλνπηηθά ηα λνκνζεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπο.  

 

 Δπξσπατθή Οδεγία 98/30/ΔΚ: 

Θεζπίδεη θνηλνχο θαλφλεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη πηνζεηήζεθε ην 1998. Έθεξε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ αθνχ θαηάξγεζε ηα 

απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα θαη νη βαζηθνί ηεο ζηφρνη ήηαλ ε δηαθάλεηα θαη ε κε 

χπαξμε δηαθξίζεσλ. 

 Δπξσπατθή Οδεγία 2005/55/ΔΚ: 

Τηνζεηήζεθε ην 2003. Δπεθηείλεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζε 

φινπο ηνπο κε νηθηαθνχο θαηαλαισηέο θαη ζε φινπο ηνπο πειάηεο. Πεξηιακβάλεη 

κέηξα γηα ην λνκηθφ δηαρσξηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο, εληζρχεη ην ξφιν ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, απαηηεί ηε δεκνζίεπζε ησλ ρξεψζεσλ γηα ηα δίθηπα, εληζρχεη ηηο 

ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο ηδηαίηεξα γηα ηνπο επάισηνπο θαηαλαισηέο θαη 

θαζηεξψλεη κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ. 

 Καλνληζκφο 1775/2005: 

Καζνξίδεη ελαξκνληζκέλεο αξρέο γηα ηα ηέιε, ή ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο, ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν, ηελ ίδξπζε ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ηξίησλ, ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

ζπκθφξεζεο θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ δηαθάλεηαο 

 Δπξσπατθή Οδεγία 1009/73/ΔΚ: 

Απνηειεί ηκήκα ηνπ Σξίηνπ Παθέηνπ Δλέξγεηαο θαη ζηνρεχεη ζηα εμήο: 

o Απνηειεζκαηηθφηεξν δηαρσξηζκφ ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο 

θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο κέζσ 



Εναλλακτικοί Τρόποι Ενεργειακήσ 
Τροφοδότηςησ τησ Κρήτησ Στρογγυλόσ Νίκοσ 

 

107 
 

ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (ηδηνθηεζηαθφ, νξηζκνχ αλεμάξηεηνπ 

δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο ή αλεμάξηεηνπ δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. 

o Γηεπθφιπλζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ ελέξγεηαο, πξαγκαηνπνίεζε 

επελδχζεσλ θαη πξνψζεζε πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο. 

o Δπίηεπμε κεγαιχηεξεο δηαθάλεηαο ηεο αγνξάο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ θαη πξνκήζεηαο 

o Γηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ 

αξρψλ. 

o Αχμεζε αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη νξγάλσζε 

ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν Δ.Δ. κεηαμχ εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαη κεηαμχ 

δηαρεηξηζηψλ. 

 

χκθσλα θαη κε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο έρνπλ ζεζπηζηεί αλά ηα έηε ηα παξαθάησ.  

 

 Ν.2364/1995 (ΦΔΚ Α’ 252/1995): 

Γηέπεη εηδηθά ηελ δηαλνκή θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Ν.348/2005 «Απειεπζέξσζε Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ» (ΦΔΚ Α’ 313/2005): 

Δμνπζηνδνηεί θαη καδί κε ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 33 θαη 34 ηνπ 2007 (ΦΔΚ Α’ 

31/2007) δεκηνπξγεί ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

(ΔΦΑ) ππφ ηελ επσλπκία «Γηαρείξηζεο Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ» 

(ΓΔΦΑ Α.Δ.) θαη θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ απφ ηελ 

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ Α.Δ. (ΓΔΠΑ) ζηνλ Γηαρεηξηζηή. 

 Καλνληζκφο Αδεηψλ (ΦΔΚ Β’ 464/2010): 

Καζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε, 

ηξνπνπνίεζε θαη αλάθιεζε ησλ αθφινπζσλ αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε 

ηεο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αγνξά Φπζηθνχ Αεξίνπ: 

o Άδεηαο ζε Αλεμάξηεην χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΑΦΑ) 

o Άδεηαο Γηαρείξηζεο  ΑΦΑ 

o Άδεηα Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ 
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o Άδεηα Πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

o Άδεηα Κπξηφηεηαο θαη Γηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

 

 Απφθαζε Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

Γ1/Α/7754 (ΦΔΚ Β’ 584/2010) 

Θεζπίζηεθε ν Καλνληζκφο Μεηξήζεσλ ΔΦΑ 

 Καλνληζκφο Μεηξψνπ ΔΦΑ (ΦΔΚ Β’ 451/2010): 

Ρπζκίδνληαη νη εγγπήζεηο νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο θαη ηερληθήο επάξθεηαο πνπ 

πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ηελ εγγξαθή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην Μεηξψν Υξεζηψλ 

ΔΦΑ, ε δηαγξαθή απφ ην Μεηξψν, ε πξφζβαζε ζε απηφ, θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα 

θαη θάζε ηερληθφ ζέκα ζρεηηθά κε ηελ δνκή ηνπ Μεηξψνπ. 

 Ν.4001/2011 «Γηα ηελ ιεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ Ζιεθηξηζκνχ θαη 

θπζηθνχ Αεξίνπ, Παξαγσγή θαη δίθηπα κεηαθνξάο Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη 

άιιεο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 179Α/2011: 

Μεηαθέξζεθε ζην εζληθφ δίθαην ε Οδεγία 2009/73/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Ηνπιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο 

θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 

2003/55/ΔΚ 26
εο

 Ηνπλίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή 

αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 98/30/ΔΚ. 

 Απφθαζε 594/2012 «Καλνληζκφο Σηκνιφγεζεο Βαζηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ» (ΦΔΚ Β’ 2093/2012) θαη 

722/2012 «Σηκνιφγην Υξήζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ» 

(ΦΔΚ Β’ 2385/2012) ηεο ΡΑΔ: 

Καζνξηζκφο ηηκνινγίσλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη αεξηνπνίεζεο ΤΦΑ 

 Κψδηθαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΑ (ΦΔΚ Β’ 3131/2013): 

Οξίδεη ηνλ Γηαρεηξηζηή ππεχζπλν γηα ηελ δηαρείξηζε, ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

ΔΦΑ. 
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 Απφθαζε 635/2013 ηεο ΡΑΔ (ΦΔΚ Β’ 3325/2013): 

Δγθξίλνληαη νη πξφηππεο πκβάζεηο Μεηαθνξάο θαη Υξήζεο Δγθαηάζηαζεο 

Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΤΦΑ). 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθαο θαίλνληαη φιεο νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ζπλνιηθά, θαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, θαηά εμαθνινπζήζεη ηνπ 

Ν.3428/2005 θαη ηνπ Ν4001/2011 

Πίλαθαο 27α: Δθδνζείζεο Καλνληζηηθέο Πξάμεηο 
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Πίλαθαο 27β: Δθδνζείζεο Καλνληζηηθέο Πξάμεηο 

Πεγή: ΡΑΔ, ηδία επεμεξγαζία 
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3.4.4 Απαιηούμενερ Τποδομέρ-Έπγα 

 

Ζ εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζηελ Κξήηε πξνυπνζέηεη αξρηθά ηελ δεκηνπξγία θάπνησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ θαη 

ππνδνκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα έξγα πνπ απαηηνχληαη είλαη: 

1. Αλέγεξζε θαη εμνπιηζκφ λέαο ζεξκνειεθηξηθήο κνλάδαο ζηελ ζέζε 

«Κνξαθηά» ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζξαθιείνπ. Ζ λέα κνλάδα ζα 

εμνπιηζηεί κε ζεξκνειεθηξηθέο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ 

αεξηνζηξνβίισλ-αηκνζηξνβίισλ, ζπλνιηθήο ηζρχνο 500 MW 

2. Γεκηνπξγία ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ λέν Θεξκνειεθηξηθφ ηαζκφ 

Κνξαθηάο γηα ηελ κεηαθνξά θαη εθθφξησζε πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

3. Δγθαηάζηαζε δεμακελψλ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην 

Θεξκνειεθηξηθφ ηαζκφ Κνξαθηάο 

4. Δγθαηάζηαζε κνλάδαο επαλαεξηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην 

Θεξκνειεθηξηθφ ηαζκφ Κνξαθηάο  

5. Δγθαηάζηαζε δχν αγσγψλ απφ ηελ κνλάδα επαλαεξηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ πξνο ηνπο Θεξκνειεθηξηθνχο ηαζκνχο Υαλίσλ θαη Αζεξηλφιαθθνπ 

Λαζηζίνπ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπο 

6. Απνμήισζε ηξηψλ αεξηνζηξνβίισλ απφ ηνλ Θεξκνειεθηξηθφ ηαζκφ 

Ληλνπεξακάησλ Ζξαθιείνπ, ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ 

θαη ηε κεηεγθαηάζηαζή ηνπο ζην λέν Θεξκνειεθηξηθφ ηαζκφ Κνξαθηάο 

7. Μεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζην Θεξκνειεθηξηθφ ηαζκφ 

Ξπινθακάξαο Υαλίσλ ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ 

8. Μεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζην Θεξκνειεθηξηθφ ηαζκφ 

Αζεξηλφιαθθνπ Ζξαθιείνπ ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ 

 

ηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα πξψηε ραξηηθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηελ 

ηνπνζεζία θαη ην κέξνο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ Θεξκνειεθηξηθνχ ηαζκνχ 

Κνξαθηάο ζε ζρέζε κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο ζηελ Κξήηε.
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Δηθφλα 33: Υάξηεο Απνηχπσζεο λένπ Θεξκνειεθηξηθνχ ηαζκνχ Κνξαθηάο 

Πεγή: Google Earth-Maps, ηδία επεμεξγαζία
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3.4.5 Οικονομικά ηοισεία 

 

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζην ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθή ελέξγεηαο ζηελ Κξήηε αλαιχνληαη 

ζπλνπηηθά θαη δηαρσξίδνληαη ζε: 

 Δθηίκεζε αξρηθνχ θφζηνπο απαηηνχκελσλ έξγσλ 

 Δθηίκεζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζπζηεκάησλ παξαγσγήο 

 

Δθηίκεζε αξρηθνχ θφζηνπο απαηηνχκελσλ έξγσλ 

Γηα ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ηελ αλέγεξζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ελφο 

ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ ηζρχνπλ νη παξαδνρέο φηη: έλα κέζν θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο ελφο ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο εθηηκάηαη 1.200 €/kW θαη 

ζην θφζηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αγνξά θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο, ην θηίξην ηνπ ζηαζκνχ κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη φηη βξίζθεηαη 

ζηεγαζκέλν εληφο ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ, γηα ηηο κεηαηξνπέο 

ησλ πθηζηάκελσλ ζεξκνειεθηξηθψλ κνλάδσλ ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ 

ιακβάλνληαη πξνζεγγηζηηθά νη ηηκέο ησλ 50 €/kW νλνκαζηηθήο ηζρχνο γηα ηνπο 

αεξηνζηξφβηινπο Ληλνπεξακάησλ θαη Ξπινθακάξαο θαη 100 €/kW νλνκαζηηθήο 

ηζρχνο γηα ηηο γελλήηξηεο ληίδει Αζεξηλφιαθθνπ. Δπίζεο, γηα ηα θφζηε ησλ 

ππφινηπσλ έξγσλ ιήθζεθαλ ζηνηρεία απφ αληίζηνηρεο κειέηεο. 

Έηζη ε αλάιπζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο έξγσλ εηζαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

Κξήηε παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 28: Αλάιπζε Αξρηθνχ Κφζηνπο Έξγσλ Δηζαγσγήο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηελ Κξήηε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: «θνπηκφηεηα Δηζαγσγήο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζην χζηεκα Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

ζηελ Κξήηε», ηδία επεμεξγαζία 

 

Δθηίκεζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζπζηεκάησλ παξαγσγήο 

Γηα ην ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Κξήηε ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εμήο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

1. Αγνξά θαπζίκσλ θαη ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

2. πληεξήζεηο κνλάδσλ  

3. Μηζζνδνζία 

4. Κφζηνο εθπνκπήο ξχπσλ απφ ζεξκνειεθηξηθέο κνλάδεο 

Σα θφζηε θαπζίκσλ θαη αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 28. Χο πθηζηάκελν ζχζηεκα ζεσξείηαη ην ππάξρνλ ζχζηεκα παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Κξήηε θαη νη ηηκέο ηνπ είλαη κνλφ γηα ηελ πεξίνδν 

εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ 
ΚΟΣΟ 

(ΔΚΑΣ. €) 

(%) ΔΠΙ ΣΟΤ 

ΤΝΟΛΙΚΟΤ 

ΚΟΣΟΤ 

Αλέγεξζε ζηαζκνχ Κνξαθηάο 600 52,63 

Ληκεληθέο εγθαηαζηάζεηο Κνξαθηάο 15 1,32 

Γεμακελέο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ 

470 41,23 

Μνλάδα επαλαεξηνπνίεζεο θπζηθνχ 

αεξίνπ 

Έξγα δηακφξθσζεο ρψξνπ 

εγθαηάζηαζεο κνλάδαο 

επαλαεξηνπνίεζεο θαη δεμακελψλ 

Δγθαηάζηαζε αγσγψλ 25 2,19 

Μεηαηξνπή θαη κεηεγθαηάζηαζε 

αεξηνζηξνβίισλ Ληλνπεξακάησλ 
5 0,44 

Μεηαηξνπή αεξηνζηξνβίισλ 

Ξπινθακάξαο 
13 1,14 

Μεηαηξνπή ληηδεινγελλεηξηψλ 

Αζεξηλφιαθθνπ 
12 1,05 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 1.140 € 
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Πίλαθαο 29: Κφζηε Καπζίκσλ θαη Αγνξάο Δλέξγεηαο 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: «θνπηκφηεηα Δηζαγσγήο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζην χζηεκα Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

ζηελ Κξήηε», ηδία επεμεξγαζία 

 

Σν θφζηνο ζπληήξεζεο ζεξκνειεθηξηθψλ κνλάδσλ γηα κνλάδεο θπζηθνχ 

αεξίνπ (ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ) πξνθχπηεη ζηελ πιένλ επλντθή πεξίπησζε 0,009 €/ 

kWh. 

Ζ κηζζνδνζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ Κξήηε δελ αιιάδεη κε ην λέν ζχζηεκα θπζηθνχ αεξίνπ ζε ζρέζε κε 

ην πθηζηάκελν, επνκέλσο δελ επηθέξεη αιιαγέο ζην θφζηνο παξαγσγήο. 

Σν κέζν εηδηθφ θφζηνο εθπνκπήο ξχπσλ κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζην ζχζηεκα ειεθηξηθήο παξαγσγήο ζηελ Κξήηε κεηψλεηαη ηνπιάρηζηνλ 

θαηά 60% απφ απηφ ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, άξα εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε 0,000312 €/kWh ηειηθήο 

παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Αζξνίδνληαο ηα παξαπάλσ θφζηε παξαγσγήο θαη θφζηε αγνξάο θαπζίκνπ 

θαη ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαηαιήγνπκε ηειηθά ζην εηήζην θφζηνο ηεο εηζαγσγήο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζην ζχζηεκα ηεο Κξήηεο. 
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Πίλαθαο 30: πλνιηθφ Μέζν Δηήζην Δηδηθφ Κφζηνο Παξαγσγήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: «θνπηκφηεηα Δηζαγσγήο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζην χζηεκα Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

ζηελ Κξήηε», ηδία επεμεξγαζία 
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3.4.6 Πεπιβαλλονηικά Οθέλη 

 

Ζ εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κξήηε έρεη ζαλ θχξην πεξηβαιινληηθφ 

φθεινο ηελ κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ αέξησλ ξχπσλ, ζε ζρέζε πάληα κε ηηο 

εθπεκπφκελεο πνζφηεηεο απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο., φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 31: πγθξηηηθά ηνηρεία Παξαγσγήο Ρχπσλ απφ Γηαζέζηκεο Σερλνινγίεο 

Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: «θνπηκφηεηα Δηζαγσγήο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζην χζηεκα Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

ζηελ Κξήηε», ηδία επεμεξγαζία 

Οη εηήζηεο εθπεκπφκελεο πνζφηεηεο αέξησλ ξχπσλ CO2 φπσο ππνινγίζηεθαλ 

ζηελ κειέηε γηα ηελ πεξίνδν εθπφλεζήο ηεο, απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα θαη απφ ην 

ζχζηεκα θπζηθνχ αεξίνπ είλαη νη παξαθάησ. 

 

Πίλαθαο 32: πλνιηθή Δηήζηα Μείσζε Δθπεκπφκελσλ Ρχπσλ CO2, κε ηελ εηζαγσγή 

Φπζηθνχ Αεξίνπ ζην χζηεκα Ζιεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Κξήηε 

 

 
 

 

 

 

 

 

Πεγή: «θνπηκφηεηα Δηζαγσγήο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζην χζηεκα Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

ζηελ Κξήηε», ηδία επεμεξγαζία 
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3.4.7 ςμπεπάζμαηα 

 

πλνςίδνληαο κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζρεηηθά κε ηελ ζθνπηκφηεηα εηζαγσγήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην ζχζηεκα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Κξήηε θαηαιήγνπκε ζηα εμήο παξαθάησ. 

Σν χςνο ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγν είλαη 

πςειφ, ε επηηεπρζείζα εηήζηα κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο είλαη κηθξή ζε ζρέζε 

κε ην χςνο ησλ αξρηθψλ θεθαιαίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε εθηηκνχκελε πεξίνδνο 

απνπιεξσκήο ησλ αξρηθψλ θεθαιαίσλ πξνθχπηεη κεγαιχηεξε ησλ νθηψ ρξφλσλ 

αθφκα θαη αλ ζεσξήζνπκε φηη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ κνλάδσλ θαη ε απφδνζή 

ηνπο δελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Δπηπιένλ, πξνγελέζηεξε 

ζρεηηθή κειέηε έρεη δείμεη φηη ε επέθηαζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα παξαγσγή 

ζεξκηθήο ηζρχνο ζε νηθηαθή ρξήζε ζα απαηηήζεη δπζαλάινγα κεγάιεο έθηαζεο θαη 

θφζηνπο έξγα ππνδνκήο. Δπνκέλσο, σο επέλδπζε ζην ζχλνιφ ηεο ε εηζαγσγή ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Κξήηε θξίλεηαη κε 

ζπκθέξνπζα. 

Σν θπζηθφ αέξην επηθέξεη ζεκαληηθά ζηελ εηήζηα κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ 

αέξησλ ξχπσλ CO2 ηεο ηάμεο ηνπ 63% ζε ζρέζε κε ηηο εθπεκπφκελεο πνζφηεηεο απφ 

ην πθηζηάκελν ζχζηεκα, πνζνζηφ πνπ κεηαθξάδεηαη γηα ην έηνο αλαθνξάο (2010) ζε 

κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ θαηά 1.204.259 tn εηεζίσο. 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην θπζηθφ αέξην είλαη κε αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο ηα 

απνζέκαηά ηνπ δελ είλαη αλεμάληιεηα θαη νπζηαζηηθά, ε αληηθαηάζηαζε ησλ πγξψλ 

θαπζίκσλ (καδνχη θαη ληίδει) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα απιά παξαηείλεη 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε θαηά δχν κε ηξεηο δεθαεηίεο ην πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ 

επάξθεηα ηεο ελεξγεηαθήο πξψηεο χιεο ζην λεζί. Δπηπιένλ, ε δηαηήξεζε ηεο 

εμάξηεζεο ηνπ λεζηνχ απφ εηζαγφκελεο ελεξγεηαθέο πξψηεο χιεο, νπζηαζηηθά δε 

επηθέξεη θακία βειηίσζε ζηελ αζθάιεηα ηεο ελεξγεηαθή ηξνθνδνζίαο, αλεμαξηεζίαο 

θαη επάξθεηαο. Ζ κφλε αιιαγή γίλεηαη ζηελ πξνέιεπζε ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο 

ηνπ λεζηνχ, δειαδή γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Μέζε Αλαηνιή 

ζηελ Βφξεηα Αθξηθή. 
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Άιια νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην 

ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Κξήηε είλαη ε θαηάξγεζε ηνπ Θεξκνειεθηξηθνχ 

ηαζκνχ Ληλνπεξακάησλ Ζξαθιείνπ, κε θφζηνο φκσο ηελ κεηαηξνπή ηεο πεξηνρήο 

«Κνξαθηάο» ζε βηνκεραληθή δψλε θαη ε δεκηνπξγία θάπνησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά 

ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο.    
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3.5 Μικπά Τδποηλεκηπικά Έπγα 

 

Κιείλνληαο ην θνκκάηη ησλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ελεξγεηαθήο 

ηξνθνδφηεζεο ηεο Κξήηεο θαη αλαθνξηθά κε ηα Μηθξά Τδξνειεθηξηθά Έξγα, ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα παξαηεζνχλ (λνκνζεηηθφ πιαίζην, κεζνδνινγία, πεξηνρέο 

ρσξνζέηεζεο, πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα) βαζίδνληαη θπξίσο 

ζηελ κειέηε «Δλζσκάησζε κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ ζε έξγα δηαρείξηζεο 

πδάηηλσλ πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο» 2000, πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε δηεξεπλά ηελ δπλαηφηεηα, ηφζν απφ ηερληθήο αιιά 

θαη νηθνλνκηθήο άπνςεο, ελζσκάησζεο κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ 

δηαρείξηζεο ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηεο Κξήηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πδάησλ. Σα 

πδξνειεθηξηθά έξγα αθνξνχλ ηφζν ηα πθηζηάκελα αιιά θαη ηα ππφ θαηαζθεπή, 

κειεηψκελα ή πξνγξακκαηηδφκελα έξγα ψζηε λα γίλεη ζπλδπαζκέλε θαη πνιιαπιή 

αμηνπνίεζε ησλ έξγσλ. 

    

3.5.1 Γενικά ηοισεία 

 

Γεληθφηεξα ζηα πδξνειεθηξηθά έξγα, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, έρνπκε ηελ 

κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο απφ ηελ πηψζε ηνπ λεξνχ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ηελ 

βνήζεηα ηνπξκπίλαο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε 

ησλ Μηθξψλ Τδξνειεθηξηθψλ ηαζκψλ, ε ελέξγεηα πνπ παξάγνπλ ρξεζηκνπνηείηαη 

κνλάρα ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο άιιεο ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη θαιχπηνπλ 

ηηο ψξεο αηρκήο θνξηίνπ. 

  Παξά ην γεγνλφο φηη απφ ηα πδξνειεθηξηθά έξγα δελ παξάγνληαη επηβιαβή 

αέξηα, ζηα κεγάια θξάγκαηα ιακβάλνληαη ππφςε θαη άιινη πεξηβαιινληηθνί 

παξάκεηξνη εθηφο ηεο εθπνκπήο αεξίσλ, φπσο είλαη ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα, ε 

πνηφηεηα ησλ πδάησλ αιιά θαη ε επηξξνή ηνπο ζηελ δσή ησλ ςαξηψλ ησλ πνηακηψλ 

θαη γεληθά φισλ ησλ ππνινίπσλ δψσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Δπνκέλσο, κφλν ηα 

κηθξήο θιίκαθαο πδξνειεθηξηθά έξγα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έξγα  θαζαξά 

θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, «κηθξά» 
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ραξαθηεξίδνληαη ηα πδξνειεθηξηθά έξγα πνπ ε εγθαηεζηεκέλε ηνπο ηζρχο δελ 

μεπεξλά ηα 10 MW. 

3.5.2 Νομοθεηικό Πλαίζιο 

 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη ζπλνπηηθά ηα λνκνζεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα πδξνειεθηξηθά έξγα γεληθφηεξα θαη 

ε ζπκβνιή ηνπο. 

πσο θαη νη άιιεο κνξθέο ΑΠΔ έηζη θαη ηα Μηθξά Τδξνειεθηξηθά Έξγα 

ππάγνληαη ζηηο γεληθέο λνκνζεζίεο γηα ΑΠΔ. 

 Δπξσπατθή Οδεγία 2000/60ΔΚ: 

Ζ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Νεξά ζεζπίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο κηαο βηψζηκεο πνιηηηθήο 

ησλ πδάησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πλδπάδεη πνηνηηθνχο, νηθνινγηθνχο θαη 

πνζνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ πξνζηαζία πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ θαιή 

θαηάζηαζε φισλ ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ζέηεη σο θεληξηθή ηδέα ηελ 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζή ηνπο ζηε γεσγξαθηθή θιίκαθα ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο 

Πνηακψλ. Δπηπιένλ, επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο Λεθάλεο Απνξξνήο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηα εζσηεξηθά επηθαλεηαθά χδαηα (πνηάκηα θαη ιίκλεο), ηα ππφγεηα 

χδαηα, ηα κεηαβαηηθά χδαηα (δέιηα θαη εθβνιέο πνηακηψλ) θαη ηα παξάθηηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη εληζρχεη θαη δηαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ κε ηε 

δεκηνπξγία ζπζηεκαηηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο. Παξάιιεια, 

πξνσζεί ηελ αεηθφξν θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ ιεθαλψλ 

απνξξνήο πνηακψλ θαη δεκηνπξγεί θαη εηζάγεη λέεο πξνζεγγίζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ απφ πιεκκχξεο θαη μεξαζία. 

 Ν.1739/1987 «Γηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 

201) 

 

 Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ.16/5813 «Άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο 

πδαηηθψλ πφξσλ απφ Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Β’ 

383/1989) 
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 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 256 «Άδεηα ρξήζεο λεξνχ» (ΦΔΚ Α’121/1989) 

 

 Τπνπξγηθή Απφθαζε 13129 «Πξνζηαζία πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο-πγξά 

απφβιεηα» (ΦΔΚ Β’ 323/1991) 

 Τπνπξγηθή Απφθαζε 13129 «Πξνζδηνξηζκφο παξαβάζεσλ θαη θαζνξηζκφο 

δηαδηθαζίαο επηβνιήο ζρεηηθψλ θπξψζεσλ ζε ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο» 

(ΦΔΚ Β’ 766/1996) 

 

 Ν.2437/1996 «χκβαζε γηα έξγα εθηξνπήο Αρειψνπ θηι» (ΦΔΚ Α’ 210) 

 

 Τπνπξγηθή Απφθαζε 12160 «Γηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ 

ειεθηξνπαξαγσγψλ γηα έθδνζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο κηθξψλ 

πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ» (ΦΔΚ Β’ 1552/1999) 

 

 Τπνπξγηθή Απφθαζε νηθ «Πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ Β’ 253/2001) 

 

 Ν.3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Νφκνπ 1650/86 (πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, 

πδαηνζηξέκαηα θηι) (ΦΔΚ Α’ 91) 

 

 Ν.3199/2003 «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ 

Οδεγία 2000/60/ΔΚ» (ΦΔΚ Α’ 280) 

 

 Ν.3481/2006 «Σξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, 

ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 162) 

 

 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 51 «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ» (ΦΔΚ Α’ 54/2007) 
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3.5.3 Μεθοδολογία 

 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο είρε λα θάλεη 

κε θξίζηκεο παξακέηξνπο νη νπνίνη απνηέιεζαλ βαζηθνχο άμνλεο γηα κηα 

πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζέζεσλ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ ζηα ππάξρνληα πδξαπιηθά έξγα αξδεχζεσλ 

θαη πδξεχζεσλ. Σέηνηνη παξάκεηξνη ήηαλ: 

 Ζ δηαζέζηκε πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο κέζεο ζηάζκεο ηνπ ηακηεπηήξα 

θαη ηεο ζηάζκεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ, θαηά θαλφλα άλσ ησλ 3 κέηξσλ, πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ελδηάκεζα ππνρξεψζεηο αξδεχζεσλ θαη πδξεχζεσλ. 

 Ζ δηαζέζηκε πνζφηεηα λεξνχ, γηα ηελ παξαπάλσ πςνκεηξηθή δηαθνξά, γηα 

αξδεχζεηο θαη πδξεχζεηο, ε παξνρή θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο, ε ζπλνιηθή κέζε 

απνξξνή ηεο ιεθάλεο κέζα ζην ρξφλν, ν σθέιηκνο φγθνο ηνπ ηακηεπηήξα ή 

ησλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο λεξνχ θαη ε ηθαλφηεηα πδξνιεςίαο θαη 

κεηαθνξάο ηνπ λεξνχ ζηα πθηζηάκελα έξγα. 

Έπεηηα, επηιέρζεθαλ θάπνηεο ζέζεηο ηνπ λεζηνχ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ελζσκάησζε 

ελφο αξθεηά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ ζηα έξγα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ αλάινγα ηελ θαηάζηαζή ηνπο. ηηο ζέζεηο απηέο γίλεηαη 

ζπλδπαζκφο έξγσλ κε θξάγκαηα, κε αξδεπηηθά ε πδξεπηηθά έξγα, κε έξγα 

κεηαθνξάο λεξνχ θιπ. γηα ηελ ηαπηφρξνλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Σα έξγα πνπ δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθή παξνρή λεξνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ καδί κε ηθαλνπνηεηηθφ χςνο πδαηνπηψζεσλ αμηνινγήζεθαλ πεξαηηέξσ κε 

πξφζζεηα ζηνηρεία, γηα ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ δπλακηθνχ ηνπο.  
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3.5.4 Πεπιοσέρ Υυποθέηηζηρ 

 

Οη πεξηνρέο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ελζσκάησζε κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

1. Εάθξνο, ΠΔ Λαζηζίνπ: 

Πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε κηα πδξνειεθηξηθήο κνλάδαο εθηηκψκελεο ηζρχνο 

60 kW θαη εηήζηαο παξαγσγήο ελέξγεηαο 350-380 MWh. 

 

2. Πεγέο Καιακαχθαο, Φξάγκα Μπξακηαλψλ, ΠΔ Λαζηζίνπ: 

Ο ηακηεπηήξαο ηνπ θξάγκαηνο ησλ Μπξακηαλψλ δελ πξνζθέξεη αμηφινγν 

δπλακηθφ γηα ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε. κσο ζηελ πεξηνρή βξίζθεηαη ε πεγή 

Καιακαχθαο (Κεθαιφβξπζε) ζε πςφκεηξν 490 m, ε νπνία θαηά ηελ 

ρεηκεξηλή πεξίνδν φπνπ ην λεξφ δελ αμηνπνηείηαη γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο 

ηξνθνδνηεί ηνλ ηακηεπηήξα ηνπ θξάγκαηνο. Οη πεγέο πνπ έρνπλ αμηφινγεο 

ηηκέο παξνρήο λεξνχ θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο κε ηελ ζεκαληηθή πηψζε πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί, θαζηζηνχλ ειθπζηηθή ηελ πεξίπησζε ηεο 

ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πδξνδπλακηθνχ θαηά ηελ 

ρεηκεξηλή πεξίνδν (δηάζηεκα 5-7 κελψλ αλά έηνο). Απαηηείηαη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζέζεο πδξνιεςίαο, ηνπ κήθνπο ηνπ 

αγσγνχ πξνζαγσγήο θαη ηεο βέιηηζηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα επηηεπρζεί, ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθφηεηαο ηεο ελεξγεηαθήο 

εγθαηάζηαζεο. 

 

3. Πεγέο Κξχαο Βξχζεο θαη Κάησ χκεο, Βηάλλνο, ΠΔ Ζξαθιείνπ: 

ηελ πεξηνρή ηεο Βηάλλνπ ππάξρνπλ δχν πεγέο ζε κεγάιν πςφκεηξν, κία 

ζηελ Κξχα Βξχζε, ζε πςφκεηξν 1.150 m θαη κε κέζε εηήζηα παξνρή 44 

lt/sec θαη ε άιιε ζηελ Κάησ χκε, ζε πςφκεηξν 750 m θαη κε κέζε εηήζηα 

παξνρή 63 lt/sec. Οη παξνρέο απηέο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο πηψζεο πνπ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ελεξγεηαθή εθκεηάιιεπζε. ηηο 

πεγέο Κξχαο Βξχζεο (Άλσ χκε) κπνξεί λα γίλεη αμηνπνίεζε κηαο πηψζεο 

ηεο ηάμεο ησλ 350-400 m κε ειθπζηηθφ κήθνο αγσγνχ. ηηο πεγέο Κάησ 

χκεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα πηψζεο ηεο ηάμεο ησλ 200 m κε 
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ηθαλνπνηεηηθφ κήθνο αγσγνχ, επνκέλσο θαζίζηαηαη ειθπζηηθή ε 

πδξνειεθηξηθή εθκεηάιιεπζε. 

  

4. Πεγέο Εάξνπ, θξάγκα Φαλεξσκέλεο, ΠΔ Ζξαθιείνπ: 

ην θξάγκα Φαλεξσκέλεο πξέπεη λα γίλεη δηεξεχλεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

πδξνδπλακηθνχ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηε κειέηε ησλ δσλψλ άξδεπζεο. Σν 

θξάγκα ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ ηνπηθή πδξνινγηθή ιεθάλε θαη απφ ηηο 

πδάηηλεο απνξξνέο ησλ πεγψλ ηνπ Εάξνπ κε ειεχζεξε ξνή. Οη πεγέο ηνπ 

Εάξνπ βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν 415 m θαη εκθαλίδνπλ κέζε εηήζηα παξνρή 

100 lt/sec πνπ είλαη ζηαζεξή φιν ην ρξφλν. 

 

5. Αικπξφο, ΠΔ Ζξαθιείνπ: 

Οη πεγέο ηνπ Αικπξνχ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο παξνρέο κε κέζε εηήζηα ηηκή 

7,5 m
3
/sec. Οη παξνρέο ησλ πεγψλ παξνπζηάδνπλ επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο, 

πνπ έρνπλ κέγηζην κέζν κεληαίν ηνλ Φεβξνπάξην κε 13 m
3
/sec θαη ειάρηζην 

κέζν κεληαίν ηνλ Οθηψβξην κε 4,5 m
3
/sec πεξίπνπ. Ζ πςνκεηξηθή δηαθνξά 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί γηα ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε είλαη ηεο ηάμεσο 

ησλ 5 m. 

 

6. Έξγα χδξεπζεο ΓΔΤΑΖ, Γεμακελέο Αγ. Μχξσλα θαη Βνπηψλ, ΠΔ 

Ζξαθιείνπ: 

Πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε δχν πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ εθηηκψκελεο 

ηζρχνο 70 kW θαη 40-50 kW κε αληίζηνηρε εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο 580 

θαη 400 MWh. 

 

7. Πεγέο Κνπξηαιηψηε, ΠΔ Ρεζχκλνπ: 

Πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε κηαο πδξνειεθηξηθήο κνλάδαο εθηηκψκελεο 

ηζρχνο 65 kW θαη εηήζηαο παξαγσγήο ελέξγεηαο 3250 MWh. 

 

8. Πεγέο Αξγπξνχπνιεο, ΠΔ Ρεζχκλνπ: 

Πξνηείλεηαη ε έληαμε κηαο κηθξήο πδξνειεθηξηθήο κνλάδαο εθηηκψκελεο 

ηζρχνο 30 kW θαη εηήζηαο παξαγσγήο ελέξγεηαο 200 MWh ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πεγαίσλ πδάησλ. 



Εναλλακτικοί Τρόποι Ενεργειακήσ 
Τροφοδότηςησ τησ Κρήτησ Στρογγυλόσ Νίκοσ 

 

126 
 

9. Φξάγκα πνηακψλ Ακαξίνπ, δεμακελή, ΠΔ Ρεζχκλνπ: 

Γηεξεχλεζε γηα πηζαλή πδξνειεθηξηθή κνλάδα ηεο ηάμεο ησλ 400 kW ζηνλ 

αγσγφ κεηαθνξάο λεξνχ. 

 

10. Γεμακελή Μπισληαλψλ: 

Πξνηείλεηαη ε έληαμεο κηαο πδξνειεθηξηθήο κνλάδαο ζηελ δεμακελή 

Μπισληαλψλ εθηηκψκελεο ηζρχνο 300 kW θαη εηήζηαο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

1.500 MWh. 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ραξηηθή απεηθφληζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ πεξηνρψλ ρσξνζέηεζεο. 
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Δηθφλα 34: Πεξηνρέο Υσξνζέηεζεο Μηθξψλ Τδξνειεθηξηθψλ Έξγσλ ζηελ Κξήηε 

Πεγή: Google Earth-Maps, ηδία επεμεξγαζία 
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3.5.5 Πεπιβαλλονηικέρ Δπιπηώζειρ 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηα κηθξά 

πδξνειεθηξηθά έξγα, εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ ζαλ θαχζηκν είλαη θαζαξή θαη 

αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο κε απνηέιεζκα λα κελ εθπέκπνπλ αέξηνπο ξχπνπο φπσο 

CO2 θαη NOx, πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ φπσο ζπκβαίλεη 

ζηελ ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ. Δπίζεο δελ θαηαλαιψλνληαη θπζηθνί πφξνη φπσο 

είλαη ηα νξπθηά θαχζηκα θαη κε πξνζεθηηθέο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ λένη ηερλεηνί πγξνβηφηνπνη. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηα θαηάιιεια εμνπιηζκέλα ζπζηήκαηα 

παξάθακςεο ςαξηψλ ηα ΜΤΖΔ δελ απνηεινχλ εκπφδην ζηνλ πιεζπζκφ ηεο πδάηηλεο 

παλίδαο θαη εμαζθαιίδνπλ κηα ειάρηζηε δηαηεξνχκελε ξνή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

δηαζθαιίδεη ηε δσή ησλ ςαξηψλ. 

Αθφκε, βνεζνχλ ζηελ δηαηήξεζε ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο κε ην λα 

επηηξέπνπλ ηελ αλάθηεζε απνβιήησλ πνπ ξένπλ ζην πδάηηλν ζχζηεκα. 

 

Σαπηφρξνλα φκσο, ηα ΜΤΖΔ έρνπλ θαη θάπνηεο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ησλ πεξηνρψλ ηνπο. Με 

ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζπγθξαηείηαη πίζσ ηνπ φιν ην θνξηίν ησλ θεξηψλ 

ηδεκάησλ πνπ κεηέθεξε ην λεξφ ηνπ πνηακηνχ κε απνηέιεζκα λα κελ κεηαθέξεηαη 

θαη λα αιινηψλεηαη ην εθεί πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε σο θαη 

ηελ εμαθάληζεο ηεο πξφηεξεο πνηάκηαο ηρζπνπαλίδαο θαη επλννχληαη λέα είδε 

θπξίσο ιηκλαίαο ηρζπνπαλίδαο. Γεληθφηεξα ηα νηθνζπζηήκαηα πθίζηαληαη αιιαγέο 

ζηηο πεξηνρέο ησλ έξγσλ θαζψο αιινηψλεηαη ην πνηάκην θαη παξαπνηάκην 

νηθνζχζηεκα θαη αληηθαζίζηαληαη απφ νκνηφκνξθεο δεμακελέο κε έληνλεο θαη 

αθχζηθεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο.   

Άιιεο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη έρνπλ λα θάλνπλ κε πδξνινγηθέο 

επηπηψζεηο, ελλνψληαο ηε ξνή ηνπ λεξνχ, ηα ππφγεηα λεξά θαη ην λεξφ χδξεπζεο θαη 

κε επηπηψζεηο ζην ηνπίν. 
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Οη πδξνινγηθέο επηπηψζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ νηθνινγία κίαο 

πεξηνρήο αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο ζρεηηθά κεγάισλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Ζ εθηξνπή ελφο βνπλίζηνπ ξέκαηνο ζε έλαλ αγσγφ δελ αιιάδεη 

ζεκαληηθά ηελ ξνή ζηελ θνηιάδα αιιά έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηα ελδηάκεζα 

επίπεδα θαη ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. Ζ απνζήθεπζε κέξνπο ηνπ λεξνχ ζε κία 

δεμακελή είλαη έλα άιιν πξφβιεκα θαζψο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ ηειηθή παξνρή σο 

ζπλέπεηα ηεο εμάηκηζεο απφ κία κεγάιε εθηηζέκελε επηθάλεηα. Δπηπιένλ, φηαλ ηα 

ππφγεηα λεξά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ ε πεξηβάιινπζα 

θχζε κπνξεί λα ππνζηεί αιιαγέο. Ζ εθηξνπή ηνπ λεξνχ γηα άιιεο ρξήζεηο έρεη 

δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο, νη νπνίεο πνηθίινπλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Ζ 

ηνπνγξαθία, ε παξνρή ελφο πνηακηνχ, ην θιίκα, ε νηθνινγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο 

εμαξηάηαη ε θιίκαθα ησλ πδξνινγηθψλ επηπηψζεσλ. 

Οη επηπηψζεηο πνπ έρεη ε εγθαηάζηαζε ελφο πδξνειεθηξηθνχ έξγνπ ζην 

θπζηθφ ηνπίν είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο. Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο απφ κφλε ηεο 

πξνθαιεί φριεζε αθφκε θαη ζηελ κηθξφηεξε δπλαηή πεξίνδν θαηαζθεπήο. Οη 

νριήζεηο απηέο κεγηζηνπνηνχληαη φηαλ ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο δελ ηεξείηαη, 

πξάγκα ζχλεζεο ζε έξγα κεγάιεο θιίκαθαο. Σα θξάγκαηα είλαη ζπρλά αληηθείκελν 

αλεζπρίαο, ηφζν ιφγσ ηεο νπηηθήο επίπησζήο ηνπο αιιά θαη ιφγσ ηεο 

θαηαζηξνθηθήο αζηνρίαο ηνπο, θαζψο θαη ηεο κεηαβνιήο ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ 

πξνθαινχλ. Δπίζεο, δεκηνπξγείηαη θαη ην ζέκα ησλ ζεηζκψλ ιφγσ ησλ θξαγκάησλ 

εμαηηίαο ηνπ βάξνπο ελφο κεγάινπ θξάγκαηνο θαη ηνπ ζρεηηδφκελνπ φγθνπ χδαηνο 

πνπ ζπγθεληξψλεηαη. 
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3.5.6 ςμπεπάζμαηα 

 

Σειεηψλνληαο κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο γηα ηελ ελζσκάησζε κηθξψλ 

πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ ζε έξγα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο πέξαλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ, ε θαηαζθεπή ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ βνεζάεη 

ζηε δεκηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ θαη δηαθνξνπνηεκέλνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

θαζψο ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ρσξίο 

δηαθπκάλζεηο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο ζχλδεζεο-απφδεπμεο ζην δίθηπν ή ε 

απηφλνκε ιεηηνπξγία ησλ πδξνειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη 

ζπλήζσο ζε ηνπνζεζίεο θνληά ζηνπο θαηαλαισηέο, επνκέλσο κεηψλνληαη νη 

απψιεηεο ιφγσ κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  θαη απινπνηείηαη έηζη θαη ην 

δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Με ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγία είλαη εθηθηφ λα αλαλεψλνληαη ήδε ππάξρνπζεο 

θαη παιηέο εγθαηαζηάζεηο ΜΤΖΔ, θηλεηνπνηψληαο παξάιιεια  νηθνλνκηθνχο πφξνπο 

θαη ζπκβάιινληαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε επαξρηαθψλ πεξηνρψλ, 

εμαζθαιίδνληαο αμηφπηζηε θαη καθξνρξφληα ελέξγεηα. Δπηπιένλ, δεκηνπξγνχληαη 

λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ γηα ην έιεγρν θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ράξηο ζην πνιχ ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ζηελ αλππαξμία θφζηνπο πξψηεο χιεο έρνπκε ζρεηηθά κηθξφ 

ρξφλν απφζβεζεο ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ. 

Σα  ΜΤΖΔ γεληθφηεξα έρνπλ κεγάιε αμηνπηζηία θαζψο θαη κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο, κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχλ ηαπηφρξνλα άιιεο αλάγθεο ρξήζεηο ηνπ λεξνχ φπσο 

χδξεπζε θαη άξδεπζε, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα παξεκβνιήο ηνπο ζε ππάξρνπζεο 

πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη βειηηψλνπλ ην βηνηηθφ επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπ πιεζπζκνχ. 

Παξφια απηά φκσο ε θαηαζθεπή θξαγκάησλ κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο 

επηπηψζεηο ζε αλζξψπνπο πνπ επεξεάδνληαη άκεζα, φπσο είλαη ε πγεία ηνπο εμαηηίαο 

ηεο δηάδνζεο αζζελεηψλ κέζσ ηνπ λεξνχ ή ε αλαγθαζηηθή θαη κφληκε κεηαθίλεζή 

ηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ θξαγκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη κία πξνζπάζεηα 

ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο θαη εθηίκεζεο, ηφζν ηεο πθηζηάκελεο ελεξγεηαθήο 

θαηάζηαζεο φζν θαη ησλ δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ πνπ παξαηέζεθαλ γηα ηελ 

ελεξγεηαθή ηξνθνδνζία ηεο Κξήηεο κε ζθνπφ λα ππάξμνπλ φζν ην δπλαηφλ πην ζαθή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επηινγή ησλ πιέσλ θαηάιιεισλ ηξφπσλ ελεξγεηαθήο 

ηξνθνδνζίαο ηνπ λεζηνχ. 

Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κέζσ ζχγθξηζεο ηεο πθηζηάκελεο ελεξγεηαθήο 

θαηάζηαζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ ελεξγεηαθήο ηξνθνδνζίαο πνπ πξνηείλνληαη 

θαη βαζηδφκελνη θπξίσο ζηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

εθάζηνηε κειέηεο ζην θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ. Δπίζεο, γίλεηαη 

ζχγθξηζε θαη κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ελεξγεηαθήο ηξνθνδφηεζεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν γίλεηαη. 

Ξεθηλψληαο κε ηελ ζχγθξηζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ κειέηε γηα ηα Αηνιηθά Πάξθα βιέπνπκε φηη ην λεζί ηεο 

Κξήηεο έρεη πξφβιεκα ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο νη αλάγθεο ηνπ 

λεζηνχ θαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απμάλνληαη ζπλερψο θαη ηα ππάξρνπζα κέζα 

(Θεξκνειεθηξηθνί ηαζκνί, ππάξρνληα Αηνιηθά θαη Φσηνβνιηατθά Πάξθα θαη ν 

Μηθξφο Τδξνειεθηξηθφο ηαζκφο Αικπξνχ) δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο απηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα φκσο, νη ΘΖ πνπ ιεηηνπξγνχλ έρνπλ ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πςειφ θφζηνο (ζε ζρέζε 

κε ηα άιια κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη) αιιά θαη κεγάιν αξλεηηθφ αληίθηππν ζην 

πεξηβάιινλ εθπέκπνληαο αέξηνπο ξχπνπο θαη εμαληιψληαο ηα απνζέκαηα νξπθηψλ 

θαπζίκσλ. Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη κεγάιν θαη αλεθκεηάιιεπην αηνιηθφ δπλακηθφ 

ζην λεζί, θάηη πνπ θαίλεηαη απφ ηα ππάξρνπζα Αηνιηθά Πάξθα, ην νπνίν κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεψλ ηνπ αλ 

αμηνπνηεζεί ζσζηά, δίλνληαο παξάιιεια θαη έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ππάξρνπλ νη ίδηεο αξλεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο κέζσ ηελ ρξήζεο κνλάδσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο. Σν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην βέβαηα, πζηεξεί ζε απηφ ην θνκκάηη θαζψο ππάξρνπλ ζεκαληηθά 

θελά ηφζν ζηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ φζν θαη ηεο παλίδαο (θπξίσο 
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νξληζνπαλίδαο), γηα απηφ θαη ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ηεο θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά κε ηηο 

ρσξνζεηήζεηο Αηνιηθψλ Πάξθσλ. Μίαο θνηλήο γλψκεο πνπ πξέπεη λα 

επαλαπξνζεγγηζηεί, γηα λα γίλεη ζχκκαρνο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Κξήηεο 

γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηάο ηεο. 

πλερίδνληαο κε ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα, θαη έρνληαο αλαθεξζεί παξαπάλσ 

ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

κπνξνχκε λα έρνπκε κεγάιε ζπκβνιή απηή ηεο κνξθήο ΑΠΔ ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή ηνπ λεζηνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ρσξίο επίζεο λα 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ. Σν κφλν κειαλφ ζεκείν 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη νη πνιιέο βηψζηκεο πεξηνρέο πνπ επηηξέπνληαη νη 

ρσξνζεηήζεηο ησλ κνλάδσλ θαη κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ έκκεζα ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζπγθξνχζεσλ ρξήζεηο γεο ηνπ 

ρψξνπ ζε πεξίπησζε κεγάιεο θάιπςήο ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν απαηηνχληαη 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ή ξπζκίζεηο πνπ ζέηνπλ θαλφλεο ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα 

(φπσο είλαη ην θξηηήξην ηνπ 4% ζηελ πεξίπησζε ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ). 

Ζ πεξίπησζε ζχγθξηζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηελ κειέηε εηζαγσγήο ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο 

Κξήηεο είλαη ηδηαίηεξε, απφ ηελ ζηηγκή πνπ απαηηνχληαη κεγάιεο θιίκαθαο έξγα γηα 

ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ θαπζίκνπ ζηνπο ΘΖ αξρηθά αιιά θαη γηα πεξαηηέξσ αζηηθή 

θαηαλάισζε. Με ηελ ρξήζε Φπζηθνχ Αεξίνπ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ ζην θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αιιά θαη 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ αέξησλ ξχπσλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε ρξήζεο 

ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ ζηνπο ΘΖ. Παξφια απηά φκσο, ην Φπζηθφ Αέξην 

εμαθνινπζεί λα είλαη κε αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο κε ηα απνζέκαηά ηνπ λα 

εμαληινχληαη αλά ηα έηε θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ λα ζπλερίδεηαη ε ελεξγεηαθή 

εμάξηεζε ηεο Κξήηεο απφ εηζαγφκελεο ελεξγεηαθέο πξψηεο χιεο. Αθφκε, ε 

πεξίπησζε εηζαγσγήο ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ είλαη νηθνλνκηθά κε ζπκθέξνπζα, ζε 

ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα ην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο 

ηνπ λεζηνχ. 
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  ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηα πξνηεηλφκελα 

Μηθξά Τδξνειεθηξηθά Έξγα ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ε ζπκβνιή ησλ έξγσλ ζην 

ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο ην αλεμαξηεηνπνηνχλ, ην 

δηαθνξνπνηνχλ θαη ην απινπζηεχνπλ ιφγσ ησλ κηθξψλ απσιεηψλ θαηά ηελ 

κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Λφγσ ηεο πξνεγκέλεο πιένλ ηερλνινγίαο είλαη 

δπλαηφλ λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ παιαηέο εγθαηαζηάζεηο ΜΤΖΔ πξνζθέξνληαο 

επηπιένλ ιχζεηο ζην ελεξγεηαθφ δήηεκα ηεο Κξήηεο θαζψο θαη θηλεηνπνηήζεηο 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηηο πεξηνρέο επαλαιεηηνπξγίαο. Σα ΜΤΖΔ κπνξνχλ λα 

επηδξάζνπλ θπξίσο ζεηηθά ζην πεξηβάιινλ (δελ θαηαλαιψλνληαη θπζηθνί πφξνη, 

δεκηνπξγία πγξνβηφηνπσλ) αιιά θαη κεξηθψο αξλεηηθά, πξνθαιψληαο γεληθφηεξα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ δηαηάξαμε ησλ ππάξρνλησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζήο ηνπο. (ρισξίδα, παλίδα, έδαθνο, 

πδξνθφξνη νξίδνληεο). 

Αλαθνξηθά ηψξα, κε ηελ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο ελεξγεηαθήο ηξνθνδφηεζεο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη εμαηηίαο ηεο θχζεο ησλ 

κειεηψλ γηα ηα Αηνιηθά θαη ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, δελ 

είλαη ρξήζηκν θαη  εχθνιν λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ κε 

ηα αληίζηνηρα απφ ηηο κειέηεο γηα ην Φπζηθφ Αέξην θαη ηα Μηθξά Τδξνειεθηξηθά 

Έξγα αληίζηνηρα, θαζψο νπζηαζηηθά κφλν θαηεγνξηνπνηνχλ πεξηνρέο 

θαηαιιειφηεηαο ρσξνζέηεζεο ησλ αληίζηνηρσλ κνλάδσλ ηνπο θαη δελ πξνηείλνπλ 

αθξηβήο ρσξνζεηήζεηο κνλάδσλ κε ηηο αλάινγεο επηπηψζεηο πνπ ζα έρνπλ φπσο 

θάλνπλ νη άιιεο δχν κειέηεο. 

πγθξίλνληαο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Αηνιηθψλ θαη ησλ Φσηνβνιηατθψλ 

Πάξθσλ ζαλ ελαιιαθηηθά κέζα ελεξγεηαθήο ηξνθνδφηεζεο, αληηιακβαλφκαζηε φηη 

νη θχξηεο δηαθνξέο ηνπο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ηφζν ζηελ ηζρχ ηνπο (επνκέλσο θαη 

ζην νηθνλνκηθφ ηνπο θνκκάηη) φζν θαη ζηελ παξαγφκελε απφ απηά ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, κε ηηο κνλάδεο ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ λα ππεξηεξνχλ ζεκαληηθά. Καη ηα 

δχν κέζα είλαη κνξθέο ΑΠΔ θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη «θνηλέο» ηνπο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ κε εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ  

αιιά θαη ηελ δέζκεπζε πεξηνρψλ κε απνηέιεζκα ηηο ζπγθξνχζεηο ζηηο ρξήζεηο γεο. 

Οη δηαθνξέο ηνπο ζηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζην πεξηβάιινλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

απεηιή ηεο νξλπζνπαλίδαο θαη ηελ ερνξχπαλζε πνπ παξάγεηαη απφ ηα Αηνιηθά 
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Πάξθα θαη αληίζηνηρα ηελ νπηηθή φριεζε πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθαινχλ ηα 

Φσηνβνιηατθά Πάξθα, καδί κε ηηο πνιχ κεγαιχηεξεο εθηάζεηο πνπ κπνξεί λα 

δεζκεπηνχλ ζε ζρέζε κε ηα Αηνιηθά Πάξθα απφ ηηο κνλάδεο ησλ Φσηνβνιηατθψλ 

Πάξθσλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο ελέξγεηαο. ε επίπεδν λνκηθνχ 

πιαηζίνπ ππάξρεη ε δηαθνξά ηεο εθαξκνγήο ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ 4% γηα ηα Αηνιηθά 

Πάξθα, πνπ δελ ηζρχεη γηα ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα, θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσο γεο  

Σέινο, ζπγθξίλνληαο ηελ πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο Φπζηθνχ Αεξίνπ κε ηα 

Μηθξά Τδξνειεθηξηθά Έξγα είλαη θπζηθφ θαη επφκελν λα ππάξρνπλ κεγάιεο 

δηαθνξέο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζπγθξίλεηαη κηα κνξθή ΑΠΔ φπσο είλαη ηα ΜΤΖΔ κε 

κία κνξθή ελέξγεηαο πνπ ηα απνζέκαηά ηεο εμαληινχληαη ζηαδηαθά. Έηζη, κε ηελ 

ρξήζε Φπζηθνχ Αεξίνπ έρνπκε έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

άκεζα εμαξηψκελν απφ εηζαγφκελεο ελεξγεηαθέο πξψηεο χιεο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

ρξήζε ησλ ΜΤΖΔ φπνπ πξνθχπηεη έλα ζχζηεκα αλεμάξηεην θαη επαξθέο. Απφ 

πιεπξάο απφδνζεο, ηζρχνο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο ην Φπζηθφ Αέξην ππεξηεξεί 

αηζζεηά ησλ ΜΤΖΔ, έρνληαο φκσο ζαλ αληίβαξν ηνλ παξάγνληα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θφζηνπο ιφγσ ηεο κεγάιεο θιίκαθαο έξγσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ, 

θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ έξγσλ απηψλ ζην πεξηβάιινλ. Απφ ηελ άιιε, ηα 

ΜΤΖΔ, έρνληαο θαη κηθξφηεξν νηθνλνκηθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ην Φπζηθφ Αέξην, 

ζαλ κνξθή ΑΠΔ είλαη θαηά πνιχ πην νηθνινγηθά θαζψο έρνπλ ζρεδφλ κεδεληθή 

εθπνκπή ξχπσλ θαη ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ δεκηνπξγία νιφθιεξσλ πδξνβηνηφπσλ, 

ελψ ε ρξήζε ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ βνεζάεη ζηελ κείσζε εθπνκπψλ ξχπσλ κφλν 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ζπκβαηηθέο ζεξκνειεθηξηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 

δελ έρεη ζηελ ζπκβνιή πνπ έρνπλ νη ΜΤΖ ζην ηνκέα ησλ ξχπσλ.     
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Δλ έηε 2014, θαη κε ηηο δπζκελήο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

ρψξα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζηελ Κξήηε, ην ελεξγεηαθφ δήηεκα ηνπ λεζηνχ 

ζπλερίδεη λα πξνβιεκαηίδεη θαη λα θξαηάεη πίζσ ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμήο ηνπ, παξά 

ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ζηαδηαθά γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε 

αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ. Με ηελ πάξνδν ησλ 

ρξφλσλ, ε εηζαγσγή θαη δηείζδπζε ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ΑΠΔ αιιά θαη άιισλ 

ιηγφηεξν ξππνγφλσλ γίλεηαη φιν θαη πην έληνλε ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηεο Κξήηεο, 

ηφζν εμαηηίαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο 

νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ηεο εμάληιεζήο ηνπο, φζν θαη ηεο πξνζπάζεηαο ηήξεζεο ησλ 

εζληθψλ ζηφρσλ  ηεο ρψξαο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο ζε πνζνζηφ 20%, 

ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε πνζνζηφ 20% θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά πνζνζηφ 20%.  

Δλ κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, δελ ζα πξέπεη λα μερλάηε γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν ε παξάιιειε πξνζηαζία ηνπ, ηδηαίηεξνπ θάινπο, πεξηβάιινληνο ηεο Κξήηεο ην 

νπνίν έρεη πξνζθέξεη θαη ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη πάξα πνιιά ζηελ θνηλσλία ηεο 

Κξήηεο ζπλνιηθά. Απφ ηελ πην κηθξή βνπλνθνξθή θαη ηελ πην κηθξή ιίκλε, κέρξη ηηο 

βνπλνθνξθέο ηνπ Φεινξείηε θαη ηηο πεδηάδεο ηνπ λεζηνχ, ηα θπζηθά ζηνηρεία πξέπεη 

λα πξνζηαηεχνληαη θαη φρη λα έξρνληαη ζε δεχηεξε κνίξα απφ ηελ ελεξγεηαθή 

αλάπηπμε θαη ην ελ ηέιεη νηθνλνκηθφ φθεινο, αιιά λα ππεξηζρχεη ε έλλνηα ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

Βαδίδνληαο ινηπφλ κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

ησλ κειεηψλ αιιά θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δηάθνξεο ζπγθξίζεηο πνπ 

έγηλαλ, είλαη εκθαλέο φηη κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί φζν ην δπλαηφλ γίλεηαη, έλαο 

θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο ελεξγεηαθήο ηξνθνδφηεζεο ηεο Κξήηεο απφ απηφλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ηψξα, πάληα θαηά πξνζσπηθή άπνςε θαη δεδνκέλσλ ησλ ζπγθπξηψλ 

ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε.  
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πσο είλαη εχθνια αληηιεπηφ, θαλέλα κέζσ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή πξφθεηηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ γηα ελεξγεηαθή ηξνθνδφηεζε ηεο Κξήηεο, δελ έρεη 

κφλν ζεηηθέο αιιά θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, είηε απηέο είλαη πεξηβαιινληηθέο είηε 

νηθνλνκηθέο, κε κπνξψληαο έηζη λα ππεξηεξήζεη εμνινθιήξνπ έλαληη θάπνηνπ 

άιινπ. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη θαηαιιειφηεξν λα γίλεη έλαο ζπλδπαζκφο ρξήζεο 

ελεξγεηαθψλ κέζσλ ηξνθνδφηεζεο θαη φρη ε κνλνκεξήο θαη απνθιεηζηηθή 

ρξεζηκνπνίεζε ελφο.  

Πξσηνχ φκσο πξνζδηνξηζηεί ν ζπλδπαζκφο απηφο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

μεθαζαξηζηεί φηη ηα κέζα ηα νπνία πξφθεηηαη επηιερζνχλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

δπζρεξαίλνπλ ή θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε ηελ πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

ηφζν απφ πιεπξάο απηνλνκίαο ηνπο ζπζηήκαηνο, πεξηβάιινληνο φζν θαη απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε αλήθεη ε ελεξγεηαθή ηξνθνδφηεζε 

κέζσ Φπζηθνχ Αεξίνπ ην νπνίν αλ θαη έρεη ζεηηθφηεξεο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ 

απφ πιεπξάο ξχπσλ, απαηηεί κεγάια έξγα παξεκβάζεσλ ζε απηφ αιιά θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν, δελ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκν ζαλ επέλδπζε ηελ παξνχζα ζηηγκή γηα 

ηελ Κξήηε. Δπνκέλσο, ε πεξίπησζε ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ απνθιείεηαη. 

πλερίδνληαο, έλαο θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο επηιεγκέλσλ κέζσλ 

ηξνθνδνζίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ρξήζε ηφζν Θεξκνειεθηξηθψλ ηαζκψλ, φζν 

θαη Αηνιηθψλ Πάξθσλ, Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ αιιά θαη Μηθξψλ Τδξνειεθηξηθψλ 

Έξγσλ, φρη φκσο κε ηελ ζχζηαζε πνπ θάλεθε λα ππάξρεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

Ζ δηαθνξά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε έρεη λα θάλεη κε ηελ κείσζε ζε 

κεγάιν βαζκφ ησλ ελ ιεηηνπξγία ΘΖ ηεο Κξήηεο ή αθφκε θαη κε ηελ νξηζηηθή 

δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ ή θάπνησλ εμ απηψλ. Φπζηθά, γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην 

ζα πξέπεη ηα ππφινηπα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη αξρηθά ζε ζέζε λα 

θαιχςνπλ ηα πνζά παξαγφκελεο ελέξγεηαο πνπ παξήγαγαλ νη ΘΖ θαη κεηέπεηηα λα 

κπνξνχλ λα αληαπεμέξρνληαη ζηελ ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε. Έηζη ινηπφλ, είλαη 

αλαγθαία ε πξνψζεζε αθφκε πεξηζζφηεξν ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ΑΠΔ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΜΤΖΔ). Μέζσ δηαθφξσλ θηλήηξσλ πνπ ζα 

παξέρνληαη απφ ην θξάηνο, θαζψο θαη κε ηελ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο απφ ην 

δηάζηεκα ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ παξνρή άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ζχλδεζε κε ην 
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ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο θάηη ηέηνην κπνξεί λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα θαη κελ 

αλαθεξφκαζηε κνλάρα ζε ππνζέζεηο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ην αηνιηθφ θαη ειηαθφ δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη ε Κξήηε 

θαη κε ηελ κεγάιε έθηαζε ηνπ λεζηνχ, ηα θίλεηξα γηα λέεο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ Αηνιηθψλ θαη Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ κπνξνχλ λα είλαη πνιιαπιά θαη κεγάια, 

ρσξίο λα απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε κεγάιεο επελδχζεηο αιιά θαη ζε 

κηθξνκεζαίεο, πνιιαπιαζηάδνληαο έηζη ησλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ απηψλ θαηά πνιχ. 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηα ΜΤΖΔ, νη επελδχζεηο αλ θαη είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη 

κηθξέο ζε κέγεζνο ιφγσ ησλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λεζηνχ, θαίλνληαη 

λα είλαη αξθεηά απνδνηηθέο θαη κε κέιινλ, έρνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα λα 

ζπκβάιινπλ πνιχ πην δπλακηθά ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ φηη 

ζπκβάιινπλ ζηηο κέξεο καο. Μαδί νη λέεο κνλάδεο ησλ Αηνιηθψλ θαη 

Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ θαη ηα ΜΤΖΔ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ην λεζί ηεο 

Κξήηεο ελεξγεηαθά πην απηφλνκν θαη αλεμάξηεην απφ φηη είλαη ηψξα. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο θαη ηεο πνιηηείαο είλαη 

πςίζηεο ζεκαζίαο. Αλαθνξηθά κε ην λνκηθφ πιαίζην γηα λα ηζρχζνπλ ηα παξαπάλσ, 

ζα πξέπεη καδί κε ηα θίλεηξα πνπ ζα παξέρεη, λα νξίδεη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα 

ηελ θαιχηεξε θαη πην απνδνηηθή ρσξνζέηεζε λέσλ κνλάδσλ ΑΠΔ κέζσ κειεηψλ θαη 

εξεπλψλ πνπ δελ ζα βαζίδνληαη κνλάρα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο θαη ηηο ρξήζεηο γεο ησλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο. Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ησλ ηπρψλ επελδχζεσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

λφκσλ ζε φηη έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηα 

δηάθνξα ζηάδηα ησλ επελδχζεσλ (ρσξνζέηεζε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία), ρσξίο λα 

βάδεη ην νηθνλνκηθφ φθεινο πάλσ απφ απηήλ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

    Γεληθφηεξα, επηινγέο  επίιπζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ δεηήκαηνο πνπ 

αληηκεησπίδεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ε Κξήηε ππάξρνπλ, θαη ζα ππάξμνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξεο κε ηελ ζπλερφκελε πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ. Σν δεηνχκελν φκσο, είλαη λα 

εθαξκνζηνχλ άκεζα θαη κεηά απφ κία δηεμνδηθή έξεπλα θαη κειέηε ηφζν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, φζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα έρνπλ, ψζηε λα είλαη αξρηθά νηθνλνκηθά 
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βηψζηκεο, λα βαζίδνληαη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε αιιά λα έρνπλ ηελ θνηλσληθή 

απνδνρή αθφκε θαη ηνπ απινχ πνιίηε, ψζηε λα ππάξμεη επηηέινπο κία νξζνινγηθή, 

νπζηαζηηθή θαη πξνπαληφο κφληκε ιχζε γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζην λεζί ηεο 

Κξήηεο.    
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