Ειδικές πληροφορίες ανά χώρα - Ελλάδα
1. Πόρος .................................................................................................................................................. 2
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ................................................................................................................. 3
2.1. Ινστιτούτα και Εγκαταστάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης ............................................................... 3
2.2. Εγκαταστάσεις ∆οκιµών της Τεχνολογίας και των Σχεδιάσεων ................................................... 3
2.3. Πιλοτικές ζώνες και δοκιµαστικά έργα.......................................................................................... 4
3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ............................................................... 5
3.1. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ............................................................... 5
3.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ................................................................................................................... 5
3.3. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ .......................................................................................................... 6
4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ....................................................................................................... 6
4.1. ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ......................................................................................................... 6
4.2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΗ .................................................................... 6
4.3. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ................................................................................................................ 7
4.4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ........................................................................................................ 7
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ..................................................................................................................................... 9
5.1. Μίσθωση ...................................................................................................................................... 9
5.2. Αδειοδότηση ................................................................................................................................. 9
5.3. Περιβάλλον ................................................................................................................................... 9
5.4. Υγιεινή και Ασφάλεια .................................................................................................................. 10
6. ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ......................................................................................................... 11
6.1. Πολιτικά κίνητρα ......................................................................................................................... 11
6.2. Οικονοµικά κίνητρα .................................................................................................................... 12

Aquatic Renewable Energy Technologies (Aqua-RET)
is an aquatic renewable energy e-learning tool funded by the
EU Leonardo Da Vinci Programme.
Revision 0.1 - December 2008

1. Πόρος
Ο διαθέσιµος στην Ελλάδα κυµατικός πόρος είναι περιορισµένος παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει
ακτογραµµή στο Αιγαίο και το Ιόνιο το µήκος της οποίας υπερβαίνει τα 16.000 χλµ. Ο άνεµος επάνω
από το Αιγαίο Πέλαγος, που πνέει από βορρά προς νότο, δηµιουργεί έντονες κυµατικές συνθήκες µε
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ένα δυναµικό µέσης ετήσιας ισχύος της τάξης των 4 -11 kW/m ([ ], [ ]). Υπάρχουν συγκεκριµένα
‘θερµά σηµεία’ (π.χ. στην Κρήτη), ως αποτέλεσµα του σύνθετου ανάγλυφου του νησιού. Πρόσφατες
3
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µετρήσεις και θεωρητικές µελέτες ([ ], [ ]) παρέχουν περισσότερο λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά
µε τις κυµατικές συνθήκες που επικρατούν στο Αιγαίο.

Η Ελλάδα δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις παλίρροιες. H στάθµη της θάλασσας είναι πιθανότερο να
επηρεάζεται από τις πιέσεις των ανέµων. Η παλίρροια συζυγίας στην Ελλάδα κυµαίνεται από 10 cm
έως 0,8 m. Οι µεγαλύτερες άνοδοι της στάθµης, αυτής της παλίρροιας, παρατηρούνται στον
Παγασητικό και τον Ευβοϊκό κόλπο. Το µοναδικό ισχυρό παλιρροιακό ρεύµα εντοπίζεται στο στενό
πέρασµα µεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και του νησιού της Εύβοιας στην Χαλκίδα, το οποίο µπορεί
να φθάσει τους 7 κόµβους. Για τα µικρά υδροηλεκτρικά σχήµατα, οι καλύτερες θέσεις εντοπίζονται
στην κεντρική Ελλάδα και τη Μακεδονία, καθώς και στο διαµέρισµα της Ηπείρου. Επιπλέον, στη
Βόρεια Πελοπόννησο υπάρχει το απαιτούµενο δυναµικό για σχήµατα κατά τον ρου του ποταµού.
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2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ
2.1. Ινστιτούτα και Εγκαταστάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης
Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην ΕΕ όσον αφορά στην διενέργεια θεωρητικών µελετών και
πειραµάτων σχετικά µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) διεξάγεται σε
πανεπιστήµια και το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο έχει συµµετάσχει σε
πολλά έργα Ε&Α, χρηµατοδοτούµενα τόσο από την ΕΕ όσο και από το Ελληνικό Κράτος.
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διεξάγει έρευνα στην µοντελοποίηση των κυµατικών πόρων,
ειδικότερα για προγράµµατα αιολικής ενέργειας (αξιολόγηση των κυµατικών συνθηκών για την
ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών έργων). ∆ιεξάγεται επίσης έρευνα σχετικά µε τα µηχανικά µέρη των
διατάξεων για υποβρύχια χρήση, καθώς και για την σύνδεση µε το δίκτυο. Το Τµήµα Περιβάλλοντος
του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου δραστηριοποιείται στο πεδίο των θαλάσσιων ενεργειακών
συστηµάτων για εφαρµογές τους στα νησιά.
Στον ιδιωτικό τοµέα, η εταιρία Wave Energy Α.Ε. αναπτύσσει επί του παρόντος τον Σηµειακό
Απορροφητή Κυµατικής Ενέργειας. Έχει ολοκληρώσει δοκιµές πλήρους κλίµακας σε βάθη 10-20
µέτρα και σχεδιάζει να τοποθετήσει τις διατάξεις σε µεγαλύτερα βάθη. Έχει επίσης κατοχυρώσει µέσω
πατέντας µία διάταξη για την παραγωγή ηλεκτρισµού και πόσιµου νερού από κυµατική ενέργεια.
Η εταιρία DAEDALUS Informatics ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον τοµέα της έρευνας για την αξιοποίηση
της θαλάσσιας ενέργειας και, επί του παρόντος, προωθεί ένα προηγµένο υβριδικό σύστηµα
πολλαπλών χρήσεων µε συνδυασµό κυµατικής και αιολικής ενέργειας.

2.2. Εγκαταστάσεις ∆οκιµών της Τεχνολογίας και των Σχεδιάσεων
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εξειδικευµένες εγκαταστάσεις όπου να µπορούν να δοκιµαστούν οι
ανανεώσιµες ενεργειακές τεχνολογίες του υδάτινου στοιχείου, όπως είναι λ.χ. οι εγκαταστάσεις του
EMEC ή του WEC στο ΗΒ και στην Πορτογαλία, αντίστοιχα.
Ο µόνος φορέας στην Ελλάδα που µπορεί να διαθέτει επαρκές δυναµικό για εγκαταστάσεις αυτού του
τύπου είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Το Κέντρο ιδρύθηκε για την
ενδυνάµωση της χρηµατοδοτούµενης από το κράτος θαλάσσιας έρευνας στην Ελλάδα, και προήλθε
από την ενοποίηση του πρώην Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών και του Ινστιτούτου Θαλάσσιας
Βιολογίας της Κρήτης, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων σταθµών πεδίου και των δύο
οργανισµών. Το ΕΛΚΕΘΕ απολαµβάνει υψηλού επιπέδου επιστηµονική υποστήριξη από τα δύο
ερευνητικά του σκάφη, ένα καταδυόµενο µε διµελές πλήρωµα και τρία τηλεχειριζόµενα οχήµατα
(ROV) µεγάλου βάθους. Καθένα από αυτά µπορεί να ναυλωθεί για εργασίες όπως την επίδεση
καλωδίων, λιµενικά έργα, δοκιµές υλικών, ανάκτηση υποθαλάσσιων αντικειµένων και αρχαιολογικές
έρευνες. Το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιέργειας του ΕΛΚΕΘΕ διαθέτει ένα πλήθος χερσαίων εσωτερικών
και υπαίθριων εγκαταστάσεων (π.χ. τον σταθµό πεδίου Φάρος) και ένα πειραµατικό θαλάσσιο πάρκο
στον κόλπο της Σούδας.
Ορισµένες δοκιµές στις ανανεώσιµες ενεργειακές τεχνολογίες του υδάτινου στοιχείου θα µπορούσαν
να διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ ή στο Τµήµα Ναυπηγικής και Θαλάσσιας Μηχανολογίας
του ΕΜΠ, αν και οι εγκαταστάσεις αυτές είναι κατάλληλες µόνο για διατάξεις µικρής κλίµακας.
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2.3. Πιλοτικές ζώνες και δοκιµαστικά έργα
Η πιο πρόσφατη σηµαντική νοµοθετική πράξη όσον αφορά στην αξιοποίηση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας στην Ελλάδα είναι το εθνικό ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ, το οποίο
καταρτίσθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η πρώτη φάση της δηµόσιας διαβούλευσης ολοκληρώθηκε το 2007.
Ξεκίνησε µία νέα φάση δηµόσιας διαβούλευσης η οποία και ολοκληρώθηκε προς τα τέλη του 2008.
Στόχος του νοµοσχεδίου είναι να τεθούν σε προτεραιότητα οι ΑΠΕ και να καθορισθούν συγκεκριµένες
παράµετροι για την επιλεξιµότητα των σχετικών µε τις ΑΠΕ έργων σε ολόκληρη τη χώρα.
Στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ δεν γίνεται καµία αναφορά στις ανανεώσιµες ενεργειακές
τεχνολογίες του υδάτινου στοιχείου, πέραν από τις παραγράφους που αφορούν τις µονάδες των
µικρών υδροηλεκτρικών και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα.
∆εν υφίστανται περιοχές που να έχουν χαρακτηρισθεί επίσηµα ως πιλοτικές ζώνες ή ζώνες για την
ενθάρρυνση των ανανεώσιµων ενεργειακών τεχνολογιών του υδάτινου στοιχείου που βρίσκονται
ακόµη σε πρώϊµο στάδιο. Τέτοιες ζώνες δεν υφίστανται ακόµη ούτε για τις υδατοκαλλιέργειες, οι
οποίες αποτελούν την σηµαντικότερη θαλάσσια βιοµηχανία στην Ελλάδα.
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3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3.1. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι µονάδες ηλεκτροπαραγωγής ανανεώσιµης ενέργειας του υδάτινου στοιχείου είναι ιδιαίτερα
κατάλληλες για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα πολυάριθµα νησιά του Αιγαίου Πελάγους
(περισσότερα από 3.000) τα οποία τροφοδοτούνται µε ρεύµα από µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που
χρησιµοποιούν το εισαγόµενο (και ακριβό) ντίζελ ως καύσιµο. Το υψηλό κόστος του ηλεκτρισµού στα
νησιά θα µπορούσε να καταστήσει την κυµατική ενέργεια ανταγωνιστική έναντι της συµβατικής
ηλεκτροπαραγωγής. Έχει ήδη αποδειχθεί η επιτευξιµότητα της χερσαίας αιολικής ενέργειας στις
περιοχές αυτές, η οποία υποστηρίζεται από την κυβέρνηση και ιδιώτες επενδυτές.
Τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου διαθέτουν αυτόνοµα δίκτυα ηλεκτρισµού. Το διαθέσιµο δυναµικό
για έργα αξιοποίησης της αιολικής, ηλιακής και κυµατικής ενέργειας είναι πολύ µεγαλύτερο από την
ποσότητα που θα µπορούσε να απορροφηθεί από το τοπικό δίκτυο. Ένα µεγάλο µέρος της ενέργειας
που παράγεται εκεί θα µπορούσε να µεταφερθεί στο κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο, εφόσον υφίσταντο οι
απαραίτητες διασυνδέσεις.
Μεταξύ των προτεραιοτήτων για νέα ενεργειακά έργα στα νησιώτικα δίκτυα είναι οι εξής:
•

η αξιοποίηση του δυναµικού των ΑΠΕ µε τη χρήση τεχνολογιών αποθήκευσης (π.χ. αντλητικά
υδροηλεκτρικά, παραγωγή υδρογόνου από τον άνεµο ή τα κύµατα),

•

η παραγωγή πόσιµου νερού µε τη χρήση τεχνολογιών αφαλάτωσης τροφοδοτούµενων από
ΑΠΕ.

•

η εξοµάλυνση των φορτίων αιχµής µε τη χρήση ΑΠΕ, π.χ. κατά την θερινή περίοδο.

3.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
Οι περιοχές µε υψηλό δυναµικό ΑΠΕ περιλαµβάνουν τα νησιά του Αιγαίου, την Νότια Εύβοια, την
Ανατολική Πελοπόννησο και την Θράκη. Οι περιοχές αυτές έχουν ήδη προσελκύσει έναν µεγάλο
αριθµό επενδυτών. Οι συνήθως αραιοκατοικηµένες αυτές περιοχές, διαθέτουν ανεπαρκείς υποδοµές
µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες κατασκευάστηκαν πριν την καθιέρωση των ΑΠΕ ως
βιώσιµη επιλογή. Στις ηπειρωτικές περιοχές µε υψηλό αιολικό δυναµικό, οι επενδυτικές δυνατότητες
έχουν περιοριστεί λόγω της χαµηλής προσυµφωνηµένης ποσότητας ηλεκτρισµού που µπορεί να
διοχετευτεί στα τοπικά δίκτυα. Παρόµοιοι περιορισµοί στα νησιά εµποδίζουν την περαιτέρω διείσδυση
των ΑΠΕ.
Τελευταία έχει αρχίσει η υλοποίηση προγραµµάτων-κλειδιών για την ενίσχυση της υφιστάµενης
υποδοµής µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη νότια Εύβοια, την νοτιοανατολική Πελοπόννησο και
την ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε την ∆ηµόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ), έχει ετοιµάσει µια µελέτη για ένα έργο διασύνδεσης, το οποίο
περιλαµβάνει την τοποθέτηση ενός υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει όλα τα κύρια
νησιά των Κυκλάδων. Αυτά θα µπορούσαν να συνδεθούν µε το ηπειρωτικό δίκτυο σε σηµεία όπως
π.χ. η πόλη του Λαυρίου (Αττική). Η διασύνδεση θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων
και άλλων έργων ΑΠΕ στα νησιά, προκειµένου να µεταφερθεί το δυναµικό τους στην ηπειρωτική
χώρα.
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3.3. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Για να έχει το δικαίωµα ένας επενδυτής σε έργα ΑΠΕ να κάνει αίτηση για σύνδεση στο δίκτυο, πρέπει
να έχει εξασφαλίσει µία άδεια παραγωγής ή την απαλλαγή από την προϋπόθεση αυτή, καθώς και
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.
Η σύµβαση σύνδεσης µε το δίκτυο πρέπει να υπογραφεί από τον παραγωγό και τον διαχειριστή του
δικτύου (ήτοι την ∆ΕΗ) ενώ η Σύµβαση Αγοραπωλησίας της Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να
υπογραφεί από τον παραγωγό και τον διαχειριστή του συστήµατος (ήτοι τον ∆ΕΣΜΗΕ για την
ηπειρωτική χώρα, ή την ∆ΕΗ για τα νησιά).

4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
4.1. ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Στην Ελλάδα υπάρχει µία σαφής τάση προς την αιολική και την ηλιακή ενέργεια, καθώς και οι δύο
αυτοί τύποι έχουν ισχυρό επιστηµονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο. Υπάρχει ένας αναπτυσσόµενος
βιοµηχανικός τοµέας στις ανανεώσιµες ενεργειακές τεχνολογίες και εγκαταστάσεις, ο οποίος είναι
θελκτικός προς τους επενδυτές. Ο ελληνικός τοµέας κατασκευής των θερµικών ηλιακών συστηµάτων
είναι ο µεγαλύτερος εξαγωγέας τέτοιων συστηµάτων στην ΕΕ.
Υπάρχει ένας αριθµός εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της µελέτης, του σχεδιασµού και
της κατασκευής ηλεκτροµηχανικού εξοπλισµού, εξοπλισµού παραγωγής, κτιριακών εγκαταστάσεων
και των παρελκόµενων µιας βιοµηχανικής µονάδας. Η Ελληνική χαλυβουργεία δραστηριοποιείται
πλέον στην κατασκευή πύργων ανεµογεννητριών.
Υπό το πρίσµα της µακράς ελληνικής παράδοσης σε ναυπηγικές και επισκευαστικές δραστηριότητες
για πλοία, υπάρχουν τόσο το απαιτούµενο ισχυρό δυναµικό όσο και οι σχετικές εγκαταστάσεις για την
κατασκευή διατάξεων, υποστηρικτικών υποδοµών και την υλοποίηση άλλων εργασιών υποδοµής που
απαιτούνται για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων ενεργειακών τεχνολογιών του υδάτινου στοιχείου.

4.2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΗ
Στην Ελλάδα, πάνω από το 80% και της βιοµηχανικής δραστηριότητας εντοπίζεται στα παράλια.
Πρόκειται για βιοµηχανίες οι οποίες χρειάζονται το νερό ως µέρος της παραγωγικής τους διεργασίας ή
απλά πρέπει να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα για λόγους µεταφοράς. Λόγω της παραθαλάσσιας
θέσης πολλών σηµαντικών αστικών κέντρων, της γεωγραφικής διάταξης του βασικού οδικού
µεταφορικού άξονα από την Πάτρα προς την Καβάλα και της εγγύτητας στην Ελληνική ακτογραµµή
για γεωµορφολογικούς λόγους, ο παραδοσιακός ρόλος της ναυτιλίας στην µεταφορά των
βιοµηχανικών προϊόντων είναι σηµαντικός.
Τα λιµάνια αποτελούν κυρίαρχο γνώρισµα σε όλη τη χώρα, µε αυτά του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης
να είναι τα πλέον σηµαντικά. Κάθε νησί έχει το δικό του λιµάνι. Ορισµένα νησιά, ιδιαίτερα σε όσα δεν
έχει αναπτυχθεί ο τουρισµός, στερούνται βασικές υποδοµές, υπηρεσίες και διαύλους επικοινωνίας. Τα
ολοκληρωµένα αναπτυξιακά επενδυτικά προγράµµατα που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια
στοχεύουν στην εξάλειψη αυτών των αδυναµιών.
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Η Ελλάδα διαθέτει τον µεγαλύτερο εµπορικό στόλο στον κόσµο (υπό ελληνική σηµαία), ενώ εταιρείες
ελληνικών συµφερόντων ελέγχουν περισσότερο από το 25% του παγκόσµιου στόλου. Λόγω της
παράδοσης αυτής, υπάρχουν πλοία και σκάφη που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την
εγκατάσταση έργων ανανεώσιµων ενεργειακών τεχνολογιών του υδάτινου στοιχείου, όπως για
παράδειγµα φορτηγίδες, ρυµουλκά, πλωτοί γερανοί, αλλά και πλοία-µηχανουργεία, πλωτά διατρητικά
µηχανήµατα και εκσκαφείς.

4.3. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί εξειδικευµένοι µηχανικοί και λοιποί επιστήµονες µε βασικές ή
µεταπτυχιακές σπουδές στον τοµέα της ενέργειας, οι οποίοι θα µπορούσαν να υποστηρίξουν την
ανάπτυξη έργων ανανεώσιµων ενεργειακών τεχνολογιών του υδάτινου στοιχείου. Οι περισσότεροι
από αυτούς γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της παραγωγής και µεταφοράς της ενέργειας, αλλά
ενδέχεται να µην έχουν όλα τα προσόντα που απαιτούνται ειδικά από την κάθε µία υδάτινη
τεχνολογία. Η κατάρτιση εξειδίκευσης στις νέες τεχνολογίες θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα
για τη χώρα.
Υπάρχουν πολλοί ικανοί τεχνικοί που εργάζονται στον τοµέα της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων
και αυτό το εργατικό δυναµικό θα µπορούσε να εξοικειωθεί µε τις βασικές αρχές που διέπουν τις
τεχνικές εργασίες που σχετίζονται µε την εγκατάσταση των µονάδων ανανεώσιµων ενεργειακών
τεχνολογιών του υδάτινου στοιχείου ή την κατασκευή διατάξεων. Υπάρχουν ακόµα και εξειδικευµένοι
δύτες για τις αναγκαίες υποθαλάσσιες εργασίες.
Γενικά παρατηρείται µια έλλειψη εξειδίκευσης σε τοπικό επίπεδο, οπότε η αποκλειστική εξάρτηση από
το ντόπιο εργατικό δυναµικό για την συντήρηση και λειτουργία των µονάδων θα µπορούσε να
δηµιουργήσει σηµαντικά λειτουργικά προβλήµατα. Αυτό συνήθως δεν λαµβάνεται υπόψη και, για
οικονοµικούς λόγους, παρακάµπτεται η απασχόληση έµπειρου προσωπικού. Από την άλλη, η χρήση
του ντόπιου εργατικού δυναµικού µπορεί να αποβεί ωφέλιµη ως προς την ελαχιστοποίηση των
αντιδράσεων σε τοπικό επίπεδο και την ενίσχυση των κοινωνικών οφελών που απορρέουν από τις
εγκαταστάσεις.

4.4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ
Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είναι το εθνικό συντονιστικό
κέντρο στους τοµείς δραστηριότητάς του (ΑΠΕ, Ορθολογική Χρήση Ενέργειας - ΟΧΕ, Εξοικονόµηση
Ενέργειας - ΕΞΕ) και διαθέτει σχεδόν εικοσαετή πείρα στο σχεδιασµό και την οργάνωση
εξειδικευµένων προγραµµάτων κατάρτισης που αφορούν σε κάθε πτυχή των τεχνολογιών ΑΠΕ.
Παράλληλα µε άλλους φορείς, όπως το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) και ο Πανελλήνιος
Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (ΠΣ∆ΜΗ), το ΚΑΠΕ διοργανώνει σε τακτική
βάση προγράµµατα κατάρτισης και σεµινάρια γύρω από τις τεχνολογίες ΑΠΕ και θέµατα σχετικά µε
την ενεργειακή αποδοτικότητα σε διαφόρους τοµείς. Τα προγράµµατα αυτά, που παρακολουθούνται
από µηχανικούς, σπουδαστές και άλλες οµάδες επαγγελµατιών, παρέχουν εξειδικευµένη κατάρτιση
στα ενεργειακά θέµατα ενδιαφέροντος, και είναι προσαρµοσµένα στο επίπεδο κατανόησης των
εκάστοτε καταρτιζοµένων. Οι προαναφερθέντες φορείς είναι οι πλέον κατάλληλοι για την παροχή
κατάρτισης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τις ανανεώσιµες ενεργειακές
τεχνολογίες του υδάτινου στοιχείου.
Η πρόκληση είναι µεγάλη όσον αφορά στην κατάρτιση των εξειδικευµένων τεχνικών που θα
αναλάβουν το τεχνικό µέρος της κατασκευής διατάξεων, καθώς και της κατασκευής και εγκατάστασης
σταθµών παραγωγής ανανεώσιµων ενεργειακών τεχνολογιών του υδάτινου στοιχείου. Οι
εκπαιδευτικοί φορείς που υφίστανται για την παροχή κατάρτισης στο επίπεδο αυτό, δηλ. τα Ινστιτούτα
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Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), δεν διαθέτουν
επί του παρόντος τα απαιτούµενα προγράµµατα, προσόντα και τις απαραίτητες υποδοµές για την
υλοποίηση της εξειδικευµένης κατάρτισης αυτής της οµάδας των εργαζοµένων.
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5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
5.1. Μίσθωση
Στην Ελλάδα, οι φορείς ανάπτυξης των έργων ΑΠΕ χρειάζεται είτε να µισθώσουν είτε να αγοράσουν
γη ή να ζητήσουν την άδεια για χρήση του θαλάσσιου χώρου. Η θάλασσα κοντά στις ακτές, τα
ποτάµια και οι λίµνες καθώς επίσης και οι περισσότερες λιµνοθάλασσες ανήκουν στο κράτος.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 7 του Ν.3468/2006, οι µονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας καθώς και οποιοδήποτε έργο που σχετίζεται µε την κατασκευή και τη λειτουργία τους,
δύνανται να εγκατασταθούν και λειτουργήσουν στον αιγιαλό, στον θαλάσσιο χώρο ή στον πυθµένα
της θάλασσας όπου έχουν χορηγηθεί δικαιώµατα χρήσης σύµφωνα µε το Άρθρο 14 του Ν.2971/2001,
όπως αυτός ισχύει. Το Άρθρο 24 αναφέρει ότι «η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης του αιγιαλού,
της παραλίας, του συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσσιου χώρου, ή του πυθµένα για την εκτέλεση
έργων εγκατάστασης µονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ γίνεται µέσω απόφασης του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών».

5.2. Αδειοδότηση
Μετά την αγορά, τη µίσθωση ή την παραχώρηση άδειας χρήσης της γης ή του θαλάσσιου πυθµένα, ο
υπεύθυνος για την ανάπτυξη του έργου θα πρέπει να ακολουθήσει µια συγκεκριµένη διαδικασία, η
οποία καθορίζεται και περιγράφεται στο Ν.3468/06 καθώς και σε έναν αριθµό επακόλουθων
υπουργικών αποφάσεων (συγκεκριµένα οι ∆6/Φ1/21691, ∆6/Φ1/5757, ∆5/Φ1/25968, ∆5/Φ1/13303).

Οι άδειες που απαιτούνται για τα ενεργειακά έργα οποιουδήποτε είδους είναι:
• Η άδεια παραγωγής: υποβολή στη ΡΑΕ, χορήγηση από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
• Άδεια εγκατάστασης: χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της περιφέρειας
όπου εδρεύει η µονάδα.
• Άδεια λειτουργίας.
• Περιβαλλοντική άδεια.
• Άδεια από την πολεοδοµία.

5.3. Περιβάλλον
Η ανάπτυξη έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες ενεργειακές τεχνολογίες του υδάτινου
στοιχείου δεν επιτρέπεται σε προστατευόµενους υγροβιοτόπους στην Ελλάδα, όπως είναι οι
υγροβιότοποι της συνθήκης Ramsar οι οποίοι είναι διεθνούς σπουδαιότητας. Για οποιοδήποτε
ενεργειακό έργο, απαιτείται µία περιβαλλοντική άδεια, η οποία διακρίνεται σε δύο µέρη: την
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση & Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) και την Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων (ΕΠΟ).
Μετά την υποβολή εκ µέρους του ενδιαφερόµενου της αίτησης για την χορήγηση Αδείας
Ηλεκτροπαραγωγής (ΑΗ), η ΡΑΕ διαβιβάζει την Προκαταρκτική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης
στην Ειδική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος (Ε∆Π) του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η απόφαση για την ΠΠΕΑ λαµβάνεται
από τον υφυπουργό ΠΕΧΩ∆Ε µετά την λήψη των εγκρίσεων / γνωµοδοτήσεων από τις αρµόδιες
αρχές, όπως τα Υπουργεία Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολιτισµού και Εθνικής Άµυνας.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν στην ΠΠΕΑ και την χορήγηση της ΑΗ, ο
υπεύθυνος για την ανάπτυξη του έργου πρέπει να υποβάλλει αίτηση για την ΕΠΟ, συνοδευόµενη από
την Οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης, προς την ∆ιεύθυνση Χωροταξίας και Ανάπτυξης της
περιφέρειας όπου βρίσκεται η µονάδα. Αυτή κατόπιν διαβιβάζεται στην Ε∆Π του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η
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απόφαση για την ΕΠΟ λαµβάνεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε ή από τον Γενικό Γραµµατέα της
περιφέρειας (ανάλογα µε το µέγεθος του έργου) µετά την λήψη των εγκρίσεων και γνωµοδοτήσεων
από τις αρµόδιες αρχές (π.χ. λιµεναρχείο).

5.4. Υγιεινή και Ασφάλεια
Πέρα από τις γενικές απαιτήσεις για την υγιεινή και ασφάλεια που ισχύουν σε έργα πολιτικού
µηχανικού και υποδοµών, υπάρχουν επιπρόσθετοι κανονισµοί υγιεινής και ασφάλειας τους οποίους
οφείλει να τηρεί ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη του έργου, όπως είναι οι κανονισµοί που αφορούν τις
ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης, επιθεώρησης, δοκιµών και επισκευών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. Για τα υποθαλάσσια έργα υπάρχουν και άλλοι κανονισµοί (π.χ.
έρευνα και ανάκτηση, επισκευές).
Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) διαθέτει
µια βάση δεδοµένων η οποία περιλαµβάνει όλη την ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία που
αναφέρεται σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Για οποιαδήποτε ειδική άδεια απαιτείται
για την εκτέλεση «ειδικών εργασιών», αρµόδιο είναι το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας.
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6. ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
6.1. Πολιτικά κίνητρα
Η ανάπτυξη των ΑΠΕ υπήρξε µία από τις κύριες γραµµές ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας τα
τελευταία 15 χρόνια. Θεωρείται ότι µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση των
περιβαλλοντικών δεικτών της χώρας, ιδιαίτερα όσον αφορά στη µείωση των εκποµπών του CO2. Τα
εργαλεία της κυβερνητικής στρατηγικής για την υποστήριξη των επενδύσεων σε τεχνολογίες ΑΠΕ
είναι κάποια νοµικά και οικονοµικά κίνητρα.
Ένας νέος νόµος για την προώθηση των ΑΠΕ, ο Ν.3468/2006 “Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργεια και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και
η
λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α’, 129/2006) τέθηκε σε ισχύ από την 6 Ιουνίου 2006. Ο νόµος αυτός θέτει
νέα πρότυπα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από όλους τους τύπους των ΑΠΕ, την
συµπαραγωγή και τη θαλάσσια ενέργεια.
Ο Νόµος αυτός απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης και θέτει νέα οικονοµικά και διοικητικά κίνητρα
για την προώθηση των ΑΠΕ. Μεταξύ άλλων, ο Ν.3468/2006 καθορίζει ότι:
•

η εγγυηµένη τιµή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται έως και το πενταπλάσιο (για τα
Φ/Β συστήµατα),

•

ο χρόνος ισχύος της σύµβασης επεκτείνεται στα 20 έτη,

•

µειώνονται οι προθεσµίες για την έκδοση των αδειών,

•

ο ειδικός φόρος για τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης που φιλοξενούν τέτοιες
επενδύσεις αυξάνεται στο 3%.

Ο Νόµος ευνοεί τον σχηµατισµό κοινοπραξιών παραγωγής ενέργειας µέσω ενός συνδυασµού
επιδοτήσεων και φορολογικών ελαφρύνσεων. Ειδικά για την ηλεκτροπαραγωγή από Φ/Β, η τιµή του
ηλεκτρικού ρεύµατος από εγκατεστηµένες µονάδες ισχύος έως 100 kW αυξάνεται από την τρέχουσα
τιµή των €75 ανά MWh που ισχύει για τις λοιπές ΑΠΕ στα 452 €/MWh και στα 502 €/MWh για τα
νησιά του µη διασυνδεδεµένου συστήµατος.
Το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης, η µεθοδολογία και οι κατευθυντήριες
γραµµές για τη σύνδεση των έργων ΑΠΕ στο δίκτυο αποσαφηνίζονται περαιτέρω και περιγράφονται
σε έναν αριθµό υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν µετά τον Ν.3468/06.
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6.2. Οικονοµικά κίνητρα
Ένα σηµαντικό εργαλείο οικονοµικής ενίσχυσης που παρέχει σηµαντικές δηµόσιες επιδοτήσεις για
επενδυτικά έργα σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι ο Εθνικός Αναπτυξιακός Νόµος (3299/04),
όπως τροποποιήθηκε µε το Άρθρο 37 του Ν.3522/06. Αυτός είναι ο ισχύον νόµος επενδυτικών
κινήτρων που εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις και καλύπτει όλους τους τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας στις περιφέρειες της χώρας.
Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ τυγχάνουν ευνοϊκής µεταχείρισης στα πλαίσια αυτού του νόµου ως
επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία και την προστασία του περιβάλλοντος. Στην χρηµατοδότηση
περιλαµβάνεται µία επιδότηση για το συνολικό κόστος της επένδυσης που µπορεί να κυµαίνεται από
20% έως 60%, αναλόγως της περιφέρειας και του µεγέθους της επιχείρησης. Οι περιφέρειες µε
υψηλά ποσοστά ανεργίας και χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα λαµβάνουν τις µεγαλύτερες επιδοτήσεις
επένδυσης.
Οι κατηγορίες του ενεργειακού τοµέα που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση στα πλαίσια αυτού του
νόµου είναι:
•

Η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας.

•

Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, ειδικότερα την αιολική και ηλιακή, υδροηλεκτρική,
γεωθερµική ενέργεια και την βιοµάζα.

•

Η παραγωγή στερεών καυσίµων από βιοµάζα κλπ.

Επιπλέον, η Ελληνική κυβέρνηση έχει συµπεριλάβει τις τεχνολογίες ΑΠΕ στις δράσεις του
ου
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του 3
Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης (ΚΠΣ ΙΙΙ: 2000-2006) για την Ελλάδα, σκοπός του οποίου είναι η διευκόλυνση της
οικονοµικής ανάπτυξης της Ελλάδας. Η στήριξη των ΑΠΕ προβλέπεται να συνεχιστεί και την περίοδο
2007-2013 µέσω του εγκεκριµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα».
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