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Πόσο ρεαλιστικό είναι να αρθούν τα εμπόδια για ουσιαστική ανάπτυξη των ΑΠΕ στη 
χώρα μας; 





http://willemhoekstra.aminus3.com/portfolio/?p=P8aSn 

•Χρειάζεται επειγόντως 

•Οφείλει να είναι εναρμονισμένος με την ενεργειακή 

στρατηγική της ΕΕ 

•Στόχους αειφορίας ΗΕ 

•Συμφωνία του Παρισιού-Κλιματική Αλλαγή 

•Συντονισμός «παιχτών» ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, Πολιτικά κόμματα, 

ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΗΜΟΙ, ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, ΜΚΟ, ΑΕΙ 



http://willemhoekstra.aminus3.com/portfolio/?p=P8aSn 

•Απαραίτητη προϋπόθεση  

•Χωροταξικό ( δυναμικό ΑΠΕ, πχ περιοχές αιολικού 

ενδιαφέροντος) χρήσεις γης 

•Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις  

•Δημόσια διοίκηση, (ενημέρωση - επιμόρφωση 

στελεχών δασαρχείο, αρχαιολογία) 



http://willemhoekstra.aminus3.com/portfolio/?p=P8aSn 

•Ίσως το κρισιμότερο για την άρση των εμποδίων 

•Ανάδειξη ωφελειών, προστασία περιβάλλοντος, δημιουργία 

θέσεων εργασίας,  

•Αναζωογόνηση της επαρχίας(πχ ΔΕΗ-ΑΝ, 25 MW βιομάζας στο 

Αμύνταιο, 180 καλλιεργητές, 25 θέσεις εργασίας στο σταθμό)  

•Ανταποδοτικά τέλη ΑΠΕ στις τοπικές κοινωνίες (2010-2014 Είναι 

17,6 εκ ευρώ για 376.000 καταναλωτές) 
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EU facts: Share of renewables in % of gross final energy consumption, 2004 
and 2015  - ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2020, % 

  

Ελλάδα 

Σουηδία 

Βρετανία 

Ελλάδα: στόχος ΕΕ, 18% 

Με το Νόμο 3851/2010, 20% 



http://www.iea.org/statistics/statistics

search/report/?year=2014&country=G

REECE&product=ElectricityandHeat 

2014 

12.408 GWh 
20.9% of 
domestic 
supply of 
electricity 
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Η κλίμακα της μελλοντικής κλιματικής 
αλλαγής και οι επιπτώσεις της θα εξαρτηθούν 
από την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής 
των παγκόσμιων συμφωνιών μας για τον 

περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, αλλά και από τη διασφάλιση της 
ύπαρξης των κατάλληλων στρατηγικών και 

πολιτικών προσαρμογής με σκοπό τον 
περιορισμό των κινδύνων από υφιστάμενα και 
προβλεπόμενα ακραία κλιματικά φαινόμενα. 

 
Hans Bruyninckx, εκτελεστικός διευθυντής του ΕΟΠ. 

Η έκθεση εκπονήθηκε από τον ΕΟΠ σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, το 

Περιφερειακό Γραφείο για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τα 

τρία ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα (ETC-CCA, ETC-BD, ETC-ICM).  

“Η κλιματική αλλαγή θα συνεχιστεί για πολλές ακόμα δεκαετίες”  
 



https://www.youtube.com/watch?v=uSGEWw_zW58 
www.youtube.com/watch?v=uSGEWw_zW58 

•Παγκόσμια πρόσβαση 
σε σύγχρονες 

ενεργειακές πηγές, 
•Διπλασιασμός της 

παγκόσμιας 
ενεργειακής 

αποδοτικότητας, 
•Διπλασιασμός τις 

ενεργειακής 
παραγωγής από ΑΠΕ 
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IEA 

Ηλεκτροκίνητα ΜΜ 

Παραγωγή ισχύος 

και θερμότητας 

ΑΠΕ 
Έξυπνα 

δίκτυα 

μεταφοράς 

και 

διανομής 

αποθήκευση 



Μπορούμε να 
αναπτύξουμε τις 

ΑΠΕ μόνο με τους 
κανόνες της αγοράς; 

More investors are beginning to realize the risk 

posed by climate change. Analyses from Citigroup, 

HSBC, the IEA, Bank of England, and others have 

yielded evidence of a “significant, quantifiable risk 

to portfolios exposed to fossil fuel assets  



11 

•COST of Energy in a 100% WWS system= cost TODAY. 
•Barriers to a 100% conversion to WWS power worldwide 
are primary social and political, not technological or even 
economic. 

Evaluating the feasibility of providing all energy for all purposes from Wind Water and 
the Sun, WWS. 

Ναι, γίνεται. 

Μοναδικά εμπόδια η 

έλλειψη κοινωνικών 

και πολιτικών μέτρων 
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Είναι ουτοπία η κάλυψη του συνόλου των ενεργειακών μας αναγκών από ΑΠΕ; 



άνθρακας coal 

Υ/Η 

ΦΒ 

2 degrees scenario 
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Οι ΑΠΕ στην Ελλάδα 12.2016 : 5.357 MW με παραγωγή 9.836 GWh,  

21% της καθαρής παραγωγής ηλεκτρισμού 

2016 ΛΑΓΗΕ-ΑΔΜΗΕ ΔΕΔΔΗΕ-ΜΔΝ 
ΑΠΕ MW MW 

ΑΙΟΛΙΚΑ 2047,2 322,85 
Φ/Β 2093,7 135,98 

Φ/Β ΣΤΕΓΩΝ 350,8 25,28 
ΜΥΗΣ 223,2 0,3 

ΒΙΟΜΑΖΑ 57,7 0 
ΣΗΘΥΑ 100,1 0 

ΣΥΝΟΛΑ 4872,7 484,41 
Ελλάδα: Ν 3851/2010, 13.000 MW 
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Ζούμε καλά μέσα στα όρια του πλανήτη 

Αιολικό πάρκου στη νησίδα του Αγ. 

Γεωργίου, στον Αργοσαρωνικό, 

ισχύος 73,2 MW 

ΜΥΗΣ ΕΛΕΟΥΣΑ 6,6 MW 

Αιολικό πάρκου Ακούμια 

Κρήτης 7,2 MW 




