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1.- Εισαγωγή 

 

Τα μη διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο νησιά (ΜΔΝ) των Κυκλάδων αντιμετωπίζουν 

προβλήματα με την ηλεκτροδότηση τους. Τα τοπικά εργοστάσια, όπου λειτουργούν, χρησιμοποιούν ως 

καύσιμο το πετρέλαιο, με αποτέλεσμα την μόλυνση, το υψηλό κόστος και την περιβαλλοντολογική 

υποβάθμιση του χώρου που λειτουργούν. Αυτό το ξεπερασμένο ενεργειακό πρότυπο, δημιουργεί και 

άλλα προβλήματα, όπως συχνές διακοπές ρεύματος με αποτέλεσμα οικονομικές ζημίες και υποβάθμιση 

του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των νησιών. 

Το όραμα της παροχής αειφόρου ενέργειας το μοιράζεται στις μέρες μας ολόκληρη η Ευρώπη.  Στην 

ηπειρωτική Ευρώπη,  η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές αναμένεται να χρειαστεί δεκαετίες, λόγω 

οικονομικών και τεχνικών θεμάτων. Τα μικρά νησιά  μπορούν να έχουν ένα σημαντικό ρόλο κλειδί στην 

προετοιμασία του ανανεώσιμου μέλλοντος της Ευρώπης.  Είναι αρκετά μικρά ώστε να κρατήσουν τις 

απαραίτητες επενδύσεις για τη μετάβαση σε λογικά επίπεδα, αλλά αρκετά μεγάλα για να είναι 

αντιπροσωπευτικά ώστε να ευαισθητοποιήσουν και να δημιουργήσουν όραμα.  Έτσι, μπορούν να γίνουν 

η πλατφόρμα που θα εφαρμοσθούν οι τεχνικές λύσεις και θα αναπτυχθούν κατάλληλα σενάρια 

οικονομικά βιώσιμων επενδύσεων. Τα ενεργειακά συστήματα με χρήση ΑΠΕ είναι οικονομικά πιο 

συμφέροντα  συγκρινόμενα με τον ηλεκτρισμό που παράγεται με καύσιμα και έτσι δημιουργούν όφελος 

για τα νησιά και το περιβάλλον. Ωστόσο για να είναι επιτυχημένη η εφαρμογή της όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερης απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, πρέπει να ξεπεραστούν ορισμένα εμπόδια. Εκτός 

από την έλλειψη γνώσης σχετικά με την δυναμικότητα των ΑΠΕ και των υφιστάμενων τεχνολογιών, 

πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο νομικό και αδειοδοτικό πλαίσιο. 

Η  παρούσα μελέτη σαν σκοπούς έχει: 

• Την διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής εναλλακτικών λύσεων ηλεκτροδότησης των ΜΔΔ 

νησιών με την εκμετάλλευση των ΑΠΕ 

• Την αξιολόγηση των δόκιμων προς εφαρμογή τεχνολογιών 

• Την ανάλυση των προϋποθέσεων για την οικονομική βιωσιμότητα των προτεινομένων έργων 

μέσω της εκπόνησης προμελέτης σκοπιμότητας για τυπικό νησί των Κυκλάδων (μέσος όρος) 

• Την αποσαφήνιση του νομικού και αδειοδοτικού πλαισίου καθώς και των διαδικασιών που 

πρέπει να ακολουθηθούν στην περίπτωση που θα αποφασισθεί η υλοποίηση των έργων 
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2.- Τεχνική Περιγραφή Υβριδικής Λύσης 

Καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση ΑΠΕ μεταβάλλεται στοχαστικά με τον άνεμο και 

την ηλιοφάνεια,  είναι  φυσικό  να  μη  συμπίπτει  με  την  κατανάλωση  ηλεκτρικής  ενέργειας  του  

νησιού. Στοχεύοντας στη βέλτιστη ενσωμάτωση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε ένα τέτοιο 

σύστημα και για να απαλλαγεί η  παρεχόμενη  στο  δίκτυο  ισχύς  από  τις  παραπάνω  διακυμάνσεις  

ε π ι βά λ λ ετ α ι  η εγκατάσταση ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργειας,  το οποίο θα απορροφά την 

περίσσεια της ενέργειας που δε δύναται να απορροφηθεί από το δίκτυο και θα την αποδίδει σε 

περιόδους όπου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η αυξημένη  ζήτηση  λόγω  έλλειψης  ανέμου και ήλιου.  

Με  τον  τρόπο  αυτό,  μετατρέπεται  ένα  ουσιαστικό μειονέκτημα της αιολικής και ηλιακής ενέργειας 

(στοχαστική εμφάνιση) σε βασικό πλεονέκτημα (εγγυημένη ισχύ)  κατά  τον  πλέον  οικονομικό  και  

οικολογικό  τρόπο.  

Τη στιγμή που πολλές τεχνολογίες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, οι μπαταρίες έχουν 

φτάσει στο στάδιο ωρίμανσης.  Παρόλο που η τεχνολογία συσσώρευσης είναι αρκετά νέα στην Ευρώπη,  

έχουν εγκατασταθεί μπαταρίες ισχύος περίπου 200 MW στην Ιαπωνία και περισσότερα από 300 MW 

παγκοσμίως. Η επάρκεια κατά 75% της μπαταρίας είναι συγκρίσιμη με αυτή των εφαρμογών με 

υδροηλεκτρικές αντλίες. Με διάρκεια ζωής 4.500 πλήρεις κύκλους, υπερτερούν σε σχέση με τις 

συμβατικές μπαταρίες μόλυβδου για εφαρμογές με κυκλικές φορτίσεις / εκφορτίσεις.  Τυπικές 

εφαρμογές της μπαταρίας είναι η ισοστάθμιση φορτίου και η εξομάλυνση της εξόδου ισχύος των 

εγκαταστάσεων ΑΠΕ. 

   

1 MW – 6 MWh – (Υ Χ Π Χ Β) 5 m x 10 m x 2 m = 100 m
3
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Η φιλοσοφία τέτοιων συστημάτων στηρίζεται στην συσσώρευση της περίσσειας αιολικής και ηλιακής 

ενέργειας που δεν καταναλώνεται από το δίκτυο. Με δεδομένη τη ζήτηση του δικτύου και σε περιόδους 

μειωμένης ή μηδενικής αιολικής ή/και ηλιακής  παραγωγής,   η αποθηκευμένη ενέργεια αξιοποιείται. Με  

τον  τρόπο  αυτό,  το  βασικό  μειονέκτημα  της  στοχαστικής  εμφάνισης  του  ανέμου μετατρέπεται σε 

πλεονέκτημα καθώς παρέχεται εγγυημένη ισχύς στο σύστημα.  

 

Το προτεινόμενο Υβριδικό Σύστημα αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα: 

•  Το αιολικό πάρκο (Α/Π) 

•  Το φωτοβολταϊκό πάρκο (Φ/Β) 

•  Τους συσσωρευτές 

•  Τον υπάρχοντα Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (ΤΣΠ) της ΔΕΗ 

•  Κεντρική Μονάδα εποπτικού Ελέγχου (ΚΜΕ) 

 

Η  συνεργασία  όλων  των  παραπάνω  υποσυστημάτων  στοχεύει:  

•  στην  μείωση του κόστους παραγόμενης ενέργειας (kWh) από το νέο σύστημα,  

συγκρινόμενη πάντα με το ήδη υπάρχον 

 

•  και  στην  αναβάθμιση  του  δικτύου  και  της  ποιότητας  της παρεχόμενης  

ισχύος. 

 

Η βελτιστοποίηση της διαστασιολόγησης  των μεγεθών του αιολικού πάρκου  (Α/Π), του Φ/Β πάρκου 

και της ι σ χ ύο ς  κ α ι  χω ρ η τ ικό τ ητ ας  τ ω ν  μ ο ν ά δω ν  σ υσ σ ώρ ευ ση ς  που απαρτίζουν το 

Υ β ρ ι δ ι κ ό  σύστημα μαζί με το ποσοστό χρήσης του υφιστάμενου πετρελαϊκού  Τοπικού  Σταθμού 

Παραγωγής  (ΤΣΠ)  της  ΔΕΗ, εξαρτώνται από τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της 

καλυπτόμενης κατανάλωσης (εποχικότητα, διακυμάνσεις αιχμής κλπ). Η παραπάνω   διαστασιολόγηση   

θα  γίνει ελαχιστοποιώντας το κόστος παραγόμενης  ενέργειας του Υβριδικού Συστήματος, ούτως ώστε 

να επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα της επένδυσης. 

 

Η  φιλοσοφία  του  Υβριδικού  Συστήματος  είναι  να  δίνει  πάντα  προτεραιότητα  στις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και δευτερευόντως στο συμβατικό σταθμό, ο οποίος πλέον θα χρησιμοποιείται 

εφεδρικά. Έτσι, το σύστημα θέτει ως κύριο στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση της αιολικής και ηλιακής 

ενέργειας στην κατανάλωση, δευτερευόντως τη χρήση των συσσωρευτών – σε συνεργασία με τις Α/Γ και 

το Φ/Β ή όχι – ώστε να καλύπτεται η ζήτηση και τέλος, όταν η παραγωγή από ΑΠΕ συνολικά δεν επαρκεί, 

να γίνεται χρήση του συμβατικού σταθμού. 
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Σημείωση: Εναλλακτική μέθοδος συσσώρευσης ενέργειας είναι η αντλιοταμίευση με χρήση δύο 

τεχνητών δεξαμενών με ικανή υψομετρική διαφορά. Τέτοια συστήματα λειτουργούν στο ηπειρωτικό 

δίκτυο προσφέροντας την αποθηκευμένη ενέργεια σε ώρες αιχμής (μονάδες αιχμής) με την χρήση 

στροβίλων. Η μέθοδος αυτή δεν ενδείκνυται για εφαρμογή στα νησιά για περιβαλλοντικούς κυρίως 

λόγους. 

 

Υπόδειγµα κατασκευής τεχνητών ταµιευτήρων µε οπλισµένο σκυρόδεµα 
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3.- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ 

ΣΕ ΤΥΠΙΚΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Πληθυσμός : 1.400 – 14.000 

Τα βασικά δεδομένα και τα συμπεράσματα της προμελέτης είναι τα ακόλουθα: 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:  7,8 GWh  

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 21,4 MWh  

ΖΗΤΗΣΗ ΑΙΧΜΗΣ ΕΤΟΥΣ:  3,1 MW   

ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ: 4,9 kWh/m2/d 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (ΣΤΑ 50μ ύψος): 8 m/s 

3.1.-TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΙΣΧΥΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ   : 4,5 – 5,5 MW (3 έως 5 Α/Γ) 

ΙΣΧΥΣ Φ/Β   : 1 MWp 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ   : 2 MW/12 MWh 

ΝΤΗΖΕΛΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ  : 6 Diesel Engines 3,400 kW Total (Υφιστάμενος ΤΣΠ) 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Με βάση την παραπάνω βέλτιστη διαστασιολόγηση επιτυγχάνεται η κατά περίπου 80% παραγωγή της 

ετήσιας απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (βλέπε πίνακες που ακολουθούν).  

3.2.-Απαιτούμενες εκτάσεις για χωροθέτηση του Υβριδικού Πάρκου: 

Για τις Α/Γ απαιτούνται 25 έως 50 στρέματα ανά MW 

Για το Φ/Β απαιτούνται 20 έως 40 στρέματα ανά ΜW 

Για τους συσσωρευτές (2ΜW) και το κέντρο ελέγχου της μονάδας απαιτούνται  500 τμ 

Σύνολο για το παράδειγμα μας περίπου 300 στρέματα κατά μέσο όρο. Το μεγαλύτερο μέρος  της έκτασης 

των Α/Γ  μπορεί να χρησιμοποιείται και για άλλες δραστηριότητες,  όπως βοσκή,  καλλιέργειες,  κ.ά.,  

δεδομένου ότι γενικά δεν περιφράσσεται. 
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3.3.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ : ~22.000.000 € 

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DIESEL: 0,45 €/kWh 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:  0,35 €/kWh 

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 0,42€/kWh 

Με βάση τα παραπάνω και με τις ακόλουθες παραδοχές 

Ετήσιος πληθωρισμός: 2,5% 

Ετήσια αύξηση τιμής πετρελαίου: 7% (μέσος όρος 20 τελευταίων ετών)  

Επιτόκιο Δανεισμού: 5% (80% δανεισμός, 20% ίδια κεφάλαια) 

Το IRR (εσωτερική απόδοση ιδίων κεφαλαίων) του έργου ανέρχεται σε τουλάχιστον 10% ανά έτος (σε 

20ετή υπολογισμό) 

Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζονται διάφορα σενάρια μέσω των οποίων προσεγγίζουμε την βέλτιστη 

διαστασιολόγηση του Υβριδικού Πάρκου. 
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Σημαντικές παρατηρήσεις: 

1. Παραμένει σε περιορισμένη/λανθάνουσα χρήση ο υπάρχων τοπικός σταθμός παραγωγής (ΤΣΠ) της 

ΔΕΗ με χρήση πετρελαίου διότι λόγω της μεγάλης εποχιακής διακύμανσης του πληθυσμού, δεν είναι 

οικονομικά βιώσιμη (στην παρούσα χρονική στιγμή), η κατά 100% κάλυψη της ηλεκτροπαραγωγής 

από ΑΠΕ. 

 

2. Δεν έχει υπολογισθεί το οικονομικό όφελος που προκύπτει από την εκμετάλλευση της περίσσειας 

της ηλεκτρικής ενέργειας (πχ αφαλάτωση, παραγωγή υδρογόνου, φόρτιση ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων κα) που στην περίπτωση του εξεταζόμενου σεναρίου είναι της τάξης των 10 GWh ετησίως. 
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3. Η υλοποίηση του Υβριδικού Συστήματος  του  νησιού   είναι μία    πρωτοβουλία  που  εκτός  από  τα 

καθαρά  οικονομικά  της  οφέλη  προσφέρει  περιφερειακή   ανάπτυξη,  ανάπτυξη  οικολογικής 

συνείδησης και ευαισθησίας, ανάπτυξη οικοτουρισμού, παγκόσμια αναγνώριση και προβολή του 

νησιού και τέλος απεξάρτηση από την εισαγωγή καυσίμων υλών. 

 

   

 

 Nominal power: 300 watts (max 450 watts for 60 seconds) 

 

• Nominal voltage 230 Volt 

 

• Battery: Lithium-titanium 

 

• Energy content: Approx. 700 Wh 

 

• Maximum input voltage: 230 volts 

 

• Maximum input current: 1.3 ampere 

 

• 1 ½ day power for a working day 

 

• Flexible position of working space 
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E-mobility - Vectrix -100% electric & 100% power 
• Top speed of 110 km/h 

 

• Rapid acceleration 0 to 80 km/h in only 6, 8 seconds 

 

• Extended range 50 – 100 km on a single charge 

 

• Charging on every electrical socket 

 

• 6 kWh one loading cycle 

 

• No emission 

 

• Low noise – virtually silent 

 

• Long battery life 
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4.- ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Προτείνεται να ορισθεί ένας φορέας υλοποίησης ανά επιλεγέν νησί. Μέσω προγραμματικών συμβάσεων 

μπορεί να καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας και οι όροι συμμετοχής  των εμπλεκομένων μερών στο 

έργο (Δήμος, Περιφέρεια, Επιμελητήριο). Σημαντικό είναι να διευκρινίζεται ο τρόπος συμμετοχής της 

τοπικής κοινωνίας στην επένδυση. 

 

Τα βήματα αναλυτικά είναι: 

 

1. Να συμφωνηθεί ο φορέας υλοποίησης.  

 

Με βάση τον Κανονισμό Αδειών ΡΑΕ (ΦΕΚ 448/3-4-2007)  

« Δικαίωμα  υποβολής  αίτησης για  χορήγηση  Άδειας, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων που εδρεύουν σε κράτος  μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν 

η αίτηση υποβάλλεται από υπό σύσταση  εταιρεία ή  κοινοπραξία  ή ένωση προσώπων, οι 

αιτούντες  πρέπει να αποκτήσουν  νομική  προσωπικότητα πριν την έκδοση  της  γνώμης της  

Ρ.Α.Ε. για τη χορήγηση της Άδειας. Στο συνιστώμενο  νομικό πρόσωπο η εταιρική ή η μετοχική 

συμμετοχή των μελών του συμπίπτει με τη συμμετοχή  των αυτών προσώπων στην υπό ίδρυση 

εταιρεία, κοινοπραξία  ή ένωση προσώπων, η οποία υπέβαλε την αίτηση.» 

 

2. Να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση (τραπεζικός δανεισμός, αναπτυξιακός νόμος, ίδια κεφάλαια κλπ) 

του έργου και να αποφασισθεί ο τρόπος συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας σε αυτή (πχ με την 

έκδοση ομολογιακού δανείου - βλέπε Παράρτημα Α΄)  

 

3. Να εξασφαλισθούν οι θέσεις εγκατάστασης των μονάδων 

 

4. Να εγκατασταθούν σταθμοί μέτρησης αιολικού δυναμικού (ιστοί) στις θέσεις εγκατάστασης των Α/Γ    

(όπου δεν υπάρχουν μετρήσεις) 

 

5. Να συνταχθούν αναλυτικές τεχνοοικονομικές μελέτες και επιχειρησιακά σχέδια και να υποβληθεί 

αίτηση για την έκδοση αδείας παραγωγής στη ΡΑΕ 

 

6. Να συνταχθούν οι Μελέτες Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων προκειμένου να ληφθούν οι 

απαραίτητες ΕΠΟ 

 

7. Να ληφθούν οι απαραίτητες άδειες (Παραγωγής, Εγκατάστασης & ΕΠΟ) και να συναφθούν οι 

απαραίτητες συμβάσεις (Σύνδεσης, Πώλησης κλπ) 

 

8. Να εγκατασταθεί ο Υβριδικός Σταθμός και να τεθεί σε λειτουργία.  
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5.-  Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του έργου 

 

Βήματα 1,2 1-2 μήνες (από την έναρξη) 

Βήματα 3,4,5 2-5 μήνες (από την έναρξη) 

Βήματα 6,7 12 μήνες (από την έναρξη) 

Βήμα 8  24 μήνες (από την έναρξη) 

 

Μηνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1
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2 

2

3 
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6.- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το προτεινόμενο Υβριδικό Σύστημα αποδεικνύει πως είναι μία εφικτή και οικονομικά προσοδοφόρα 

λύση για τα αυτόνομα νησιωτικά δίκτυα, όπου το κόστος παραγόμενης ενέργειας είναι αρκετά υψηλό, 

ενώ το υψηλό αιολικό ηλιακό δυναμικό, λόγω τεχνικών και άλλων περιορισμών, παραμένει  μερικώς ή 

τελείως αναξιοποίητο. Η υλοποίηση του Υβριδικού Συστήματος  αποτελεί  μία πρωτοβουλία  που  εκτός  

από  τα καθαρά  οικονομικά  της  οφέλη  προσφέρει  περιφερειακή   ανάπτυξη,  ανάπτυξη  οικολογικής 

συνείδησης και ευαισθησίας, ανάπτυξη οικοτουρισμού, παγκόσμια αναγνώριση και προβολή του νησιού 

και τέλος απεξάρτηση από την εισαγωγή καυσίμων υλών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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Παράρτημα Α’ 

Ομολογιακά Δάνεια ως μέσο χρηματοδότησης ΑΕ 

 

Η συλλογή κεφαλαίων από ευρέα κοινωνικά στρώματα αποτελεί για μια ανώνυμη εταιρεία 

(ΑΕ) το σημαντικότερο μέσο χρηματοδότησής της, προκειμένου να επιτύχει τους οικονομικούς 

της σκοπούς. Και η δυνατότητα αυτή καθίσταται ευχερέστερη με τη διαίρεση του μετοχικού 

κεφαλαίου της σε τμήματα μικρής αξίας, τις μετοχές, καθώς και με την εισαγωγή των μετοχών 

της στο χρηματιστήριο. 

 

Η χρηματοδότηση της ΑΕ μπορεί να γίνει είτε με ίδια είτε με ξένα κεφάλαια. Στην πρώτη 

περίπτωση θα πρόκειται είτε για καταβολή νέων εισφορών είτε για κεφαλαιοποίηση κερδών, 

δηλαδή για αυτοχρηματοδότηση. Πολύ συχνά όμως η ΑΕ καταφεύγει σε ξένα κεφάλαια, 

δηλαδή σε δανειοδοτήσεις από τράπεζες ή άλλους πιστωτές ή στη σύναψη ομολογιακού 

δανείου. 

 

Συνεπώς, ένας από τους τρόπους χρηματοδότησης μιας ανώνυμης εταιρείας με ξένα κεφάλαια 

είναι η σύναψη ομολογιακού δανείου, η οποία ρυθμίζεται από το Ν.3156/2003 και 

συμπληρωματικά από το Ν.2190/1920. Ομολογιακό είναι το δάνειο που εκδίδεται από ΑΕ, που 

εδρεύει στην Ελλάδα, και διαιρείται σε ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν δικαιώματα των 

ομολογιούχων έναντι της εκδότριας κατά τους όρους του δανείου. Οι ομολογίες είναι 

χρεόγραφα, τα οποία ενσωματώνουν έντοκη απαίτηση κατά της εταιρείας και αποτελούν 

τμήματα του δανειζομένου ποσού, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία της 

ομολογίας. 

 

Σε αντίθεση λοιπόν με τη μετοχή, η ομολογία δεν ενσωματώνει μετοχική σχέση, ούτε πηγάζουν 

από αυτή δικαιώματα διοικήσεως, αλλά περικλείει απλώς μια απαίτηση που αντιστοιχεί σε 

τμήμα του χρέους της εταιρείας. Οι ομολογιούχοι επομένως είναι κατηγορία εταιρικών 

δανειστών, οι δε ομολογίες, ως αξιόγραφα, είναι ελεύθερα μεταβιβαστές, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στους όρους του δανείου. Με την επιφύλαξη των όρων του δανείου ή της 

κείμενης νομοθεσίας η εκδότρια ΑΕ μπορεί να αποκτήσει δικές της ομολογίες, χωρίς 

περιορισμούς, τις οποίες μπορεί να διαθέσει εκ νέου. 

 

Ο νόμος διακρίνει τέσσερις κατηγορίες ομολογιακών δανείων: το κοινό, το ομολογιακό δάνειο 

με ανταλλάξιμες ομολογίες, το ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και το 

ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες. Όλες οι παραπάνω κατηγορίες δανείων μπορεί 

να είναι εξασφαλισμένες με κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια ή εγγύηση. 

 

Το κοινό ομολογιακό δάνειο παρέχει στους ομολογιούχους το δικαίωμα απόληψης τόκου. Η 

έκδοσή του δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό ποσού, εκτός αν στο καταστατικό της 

εκδότριας ορίζεται διαφορετικά. Με το ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες 

χορηγείται στους ομολογιούχους το δικαίωμα να ζητήσουν με δήλωσή τους την εξόφληση των 



Green Island Project 

16 

 

ομολογιών τους εν όλω ή εν μέρει με τη μεταβίβαση σε αυτούς άλλων ομολογιών ή μετοχών ή 

άλλων κινητών αξιών της εκδότριας ή άλλων εκδοτών, εφόσον κρίνουν ότι η ανταλλαγή τους 

συμφέρει. 

 

Εξάλλου, με το ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη χορηγείται το δικαίωμα 

στους ομολογιούχους είτε προς λήψη, πέραν του τόκου, ορισμένου ποσοστού επί των κερδών 

που απομένουν μετά την καταβολή του πρώτου μερίσματος, είτε προς λήψη άλλων πρόσθετων 

παροχών ανάλογων με το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας της 

εταιρείας. 

 

Ιδιαίτερη σημασία έχει το ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες, καθώς συνδυάζει τα 

πλεονεκτήματα των μετοχών με αυτά των ομολογιών. Οι κοινές ομολογίες πλεονεκτούν έναντι 

των μετοχών καθώς παρέχουν δικαίωμα απόληψης τόκου, ακόμα και αν η συγκεκριμένη 

εταιρική χρήση δεν υπήρξε κερδοφόρα. Οι μετοχές με τη σειρά τους πλεονεκτούν έναντι των 

ομολογιών, εφόσον η εταιρεία έχει κέρδη, αφού μπορεί να προσφέρουν υψηλό μέρισμα και 

υψηλή χρηματιστηριακή αξία. 

 

Οι μετατρέψιμες ομολογίες είναι ειδική κατηγορία ομολογιών που παρέχουν τη δυνατότητα 

μετατροπής τους σε μετοχές. Έτσι ο ομολογιούχος μετατρέπεται από δανειστής σε μέτοχο, 

γεγονός που αποτελεί για την ΑΕ μορφή κεφαλαιοποίησης χρεών. 

 

Οι μετατρέψιμες ομολογίες είναι ειδική κατηγορία ομολογιών που παρέχουν τη δυνατότητα 

μετατροπής τους σε μετοχές. Έτσι ο ομολογιούχος μετατρέπεται από δανειστής σε μέτοχο, 

γεγονός που αποτελεί για την ΑΕ μορφή κεφαλαιοποίησης χρεών. Το δικαίωμα μετατροπής 

ασκείται με δήλωση του ομολογιούχου προς την εταιρεία και συνεπάγεται αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου που υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας, ενώ μειώνεται αντίστοιχα 

το ποσό του δανείου. 

 

Η απόφαση για τη σύναψη ομολογιακού δανείου λαμβάνεται καταρχήν από τη γενική 

συνέλευση (ΓΣ) με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που ποικίλουν ανάλογα με το είδος του 

συναπτόμενου ομολογιακού δανείου. Για το κοινό ομολογιακό δάνειο και το ομολογιακό 

δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες αρκεί η συνήθης απαρτία και πλειοψηφία, ενώ για το 

ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και το ομολογιακό δάνειο με 

μετατρέψιμες ομολογίες απαιτούνται αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας. Στις δύο 

τελευταίες περιπτώσεις η ΓΣ είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει τη σύναψη του 

δανείου, ενώ τη σύναψη κοινού ή ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου μπορεί να αποφασίσει 

και το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό ή εφόσον η ΓΣ 

εκχωρήσει την αρμοδιότητά της στο ΔΣ. Οι όροι του ομολογιακού δανείου καθορίζονται από το 

όργανο που αποφασίζει την έκδοσή του, ενώ πλέον προβλέπεται και η έκδοση άυλων 

ομολογιών κατά το πρότυπο των άυλων μετοχών. 

 

Ο νόμος αποβλέποντας στην προστασία των ομολογιούχων δανειστών προβλέπει την 

οργάνωσή τους σε ομάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία λαμβάνει αποφάσεις στη 

συνέλευση των ομολογιούχων με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για τη συνέλευση των 
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μετόχων. Η οργάνωση αυτή είναι προαιρετική εκτός αν πρόκειται για δάνειο με άυλες 

ομολογίες ή για δάνειο που εξασφαλίζεται με εμπράγματες ασφάλειες, οπότε η οργάνωση των 

ομολογιούχων σε ομάδα καθίσταται υποχρεωτική. Υποχρεωτικός είναι και ο διορισμός 

εκπροσώπου των ομολογιούχων από την εκδότρια ΑΕ με έγγραφη σύμβαση. Εκπρόσωπος 

ορίζεται μόνο πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). 

 

Το όφελος για την ΑΕ από τη σύναψη ομολογιακού δανείου έγκειται στο γεγονός ότι δεν 

επιβαρύνεται με το κόστος διαμεσολάβησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συνεπώς 

καταβάλλει μικρότερο τόκο. Αντίστοιχα το όφελος για τους ομολογιούχους δανειστές έγκειται 

στην απολαβή μεγαλύτερου τόκου από εκείνον που θα ελάμβαναν από τυχόν τραπεζική 

κατάθεση, καθώς και στην απόλαυση των ιδιαίτερων δικαιωμάτων που μπορεί να παρέχουν οι 

ομολογίες. 
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Παράρτημα Β’ 

Νομοθετικό Πλαίσιο 

(Σε παρένθεση το ονομα των αντίστοιχων ηλεκτρονικών .pdf αρχειων) 

 

 

Ν. 3468/27.06.2006/ΦΕΚ 129 

(N3468) 

 

Ν. 3851/04.06.2010/ΦΕΚ 85 

(N3851) 

 

Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού 

και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 

(RAE_KANONISMOS) 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 21/2011 

(RAE_GNOMODOTISI) 

 

Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων 

Νήσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, πλην 

ηλιοθερμικών και υβριδικών σταθμών. 

(DESMHE) 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

(CODE_MDN) 
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Παράρτημα Γ’ 
Κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ στα νησιά 

 
Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων από τα νησιά του Αιγαίου είναι το μεγάλο αιολικό και 

ηλιακό δ υ ν α μ ι κ ό .  

 

Ταυτόχρονα,  τα  μ η  δ ι σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν α  νησιά,  λόγω  της  χρήσης συµβατικών  μονάδων  µε 

καύσιµο  πετρέλαιο  για  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  και  της  µεγάλης  εποχιακής διακύµανσης 

στη  ζήτηση, παρουσιάζουν πολύ µεγάλα κόστη ανά παραγόµενη kWh.  

 

Είναι  εποµένως  προφανές  ότι  τα  νησιά  πρέπει  όχι  µόνο  να  απεξαρτηθούν  από  το πετρέλαιο,  

αλλά  και  να  συνεισφέρουν  στην  επίτευξη  των  εθνικών  στόχων. 
 

Η γενική στάση των κατοίκων και των ΟΤΑ των νησιών απέναντι στις ΑΠΕ και στις  τεχνικές  ΕΞΕ,  όσον  

αφορά  επεµβάσεις  µικρής  κλίµακας,  θα  λέγαµε  πως  είναι µάλλον  θετική,  χωρίς  να  λείπουν  

ωστόσο  αντιδράσεις,  αντιρρήσεις,  διαφωνίες  και σκεπτικισµός.   Η  στάση  των  τοπικών  κοινωνιών  

αλλάζει  σε  γενικές  γραµµές  όσο µεγαλώνουν  τα  MW  των  δυνητικών  εγκαταστάσεων  ΑΠΕ.  Η  

κυρίαρχη  στάση  των τοπικών  κοινωνιών και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης θα λέγαµε ότι 

συνοψίζεται ως εξής: 

 

«Ναι  στην  εγκατάσταση  ΑΠΕ,  αλλά  µόνο  για  την  αποκλειστική  ικανοποίηση  των αναγκών του  

εκάστοτε νησιού ή του δήµου και χωρίς την οποιαδήποτε επίπτωση στα οικονοµικά συµφέροντα των 

κατοίκων, στις ιδιοκτησίες, στον τουρισµό, στην αισθητική και στο περιβάλλον.» 

 

Όσον  αφορά  δυνητικές  εγκαταστάσεις  ΑΠΕ  µεγαλύτερης  κλίµακας,  δηλαδή αιολικά  πάρκα  ή  

εγκαταστάσεις  εκµετάλλευσης  γεωθερµίας  υψηλής  ενθαλπίας  για ηλεκτροπαραγωγή  (Μήλος,  

Νίσυρος)  η  στάση  των  κοινωνιών  είναι  σχεδόν  πάντα αρνητική.  Τέτοιες εγκαταστάσεις µπορεί να 

είναι είτε σε σύνδεση µε το ηπειρωτικό δίκτυο, είτε σε δίκτυο νησιών, ή µπορεί να έχουν προταθεί 

για την ικανοποίηση της ηλ. ζήτησης  ενός  µεγάλου  νησιού  (π.χ.  Ρόδος,  Λέσβος,  Χίος).  Ειδικά  στην  

περίπτωση µικρών  νησιών  µε  άφθονο  αιολικό  ή  γεωθερµικό  δυναµικό,  όπου  προτείνονται-

προωθούνται επενδύσεις µεγάλου µεγέθους για συνεισφορά σε µεγαλύτερα δίκτυα, όπως της  

ηπειρωτικής Ελλάδας ή νησιωτικών δικτύων, οι αντιδράσεις είναι πολύ έντονες.  

 

Συχνά αυτές  παίρνουν διαστάσεις «πολέµου» των τοπικών κοινωνιών απέναντι στους επενδυτές, 

τους κρατικούς φορείς και τις ΑΠΕ γενικότερα. 

 

Βασικότερος λόγος για αυτή τη στάση των τοπικών κοινωνιών είναι η έλλειψη ενηµέρωσης του κοινού 

για τις ΑΠΕ και εξοικείωσής του µε αυτές. Άλλοι λόγοι είναι: 

 

Η έλλειψη ενηµέρωσης για: 

 

• Περιβαλλοντικά ζητήµατα (κλιµατική αλλαγή) 

 

• Οικονοµικά  ζητήµατα  σε  σχέση  µε  τις  ΑΠΕ  και  το  πραγµατικό  κόστος λειτουργίας των 

συµβατικών µονάδων 

 

• Τους εθνικούς στόχους της Ελλάδας και της σηµασίας της συνεισφοράς των νησιών σε 
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αυτούς 

 

 

• Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των µικρών και αποµονωµένων κοινωνιών των νησιών 

 

• Η  έλλειψη  στρατηγικής  προσέγγισης  για  προώθηση  των  ΑΠΕ  στις  τοπικές κοινωνίες 

 

• Οι προτάσεις για πολύ µεγάλες εγκαταστάσεις σε µικρά νησιά, που αναπόφευκτα δηµιουργούν 

αρνητικό κλίµα και καχυποψία στις τοπικές κοινωνίες. Οι κοινωνίες αυτές  είναι   ανώριµες   να  

δεχτούν   τόσο   µεγάλα  έργα,   ενώ   σε   ορισµένες περιπτώσεις,  τα  έργα  αυτά  είναι  

υπερβολικά  και  δεν  λαµβάνουν  υπόψη  τις οικογεωγραφικές ιδιαιτερότητες των µικρών 

νησιών. 
 
Αιολική Ενέργεια: Παράγοντας «κλειδί» για το Αιγαίο 

 

Παράγοντας «κλειδί» για µεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ στο ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο είναι  η  

εκµετάλλευση του  αιολικού  δυναµικού,  που  είναι  άφθονο  στην  Ελλάδα  και κυρίως  στο  Αιγαίο.  

Για  να  πετύχει  η  Ελλάδα  τους  εθνικούς  της  στόχους  κρίνεται αναγκαία η 

συνεισφορά των νησιών στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας µε εγκατάσταση μεγάλων Α/Π σε αυτά και 

διασύνδεσή τους, όπου αυτό είναι εφικτό, µε την ηπειρωτική Ελλάδα. 

 

Προτάσεις και αιτήσεις για τέτοιου µεγέθους αιολικά πάρκα (της τάξης των 300 ΜW) έχουν ήδη γίνει 

για νησιά του Αιγαίου που δεν έχουν ακόµα διασυνδεθεί, όπως π.χ. τη Σκύρο κα  τη Σέριφο. Ωστόσο, 

κάθε  επενδυτικό  σχέδιο τέτοιας κλίµακας βρίσκει εµπόδιο στην έντονη  αντίθεση των κατοίκων, που 

συνήθως θεωρούν τέτοιες δράσεις «απειλή» για αυτούς και για τον τόπο τους, και ίσως όχι άδικα. 

 

Ένας από τους βασικούς λόγους εναντίωσής τους είναι η αισθητική. Προφανώς το θέµα της  

αισθητικής είναι καθαρά υποκειµενικό και είναι λογικό σε ορισµένους να αρέσουν οι Α/Γ ενώ σε  

άλλους όχι. Ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει ότι, όσον αφορά τις ΑΠΕ, ο τρόπος που τις βλέπει κανείς 

αισθητικά εξαρτάται από σε µεγάλο βαθµό από την ενηµέρωση  και  τη  περιβαλλοντική   

ευαισθητοποίηση.  Σύµφωνα  µε  αυτές,  όσο  πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένος και 

ενηµερωµένος για τις κλιµατικές αλλαγές είναι κανείς, τόσο πιο πρόθυµος είναι να τις δεχτεί  στην 

καθηµερινή του ζωή, στο τόπο του, ακόµα και στην  κατοικία του. 

 

Άλλες αιτίες αντίρρησης των κοινωνιών είναι: 

 

• Ο φόβος τους για µείωση του τουρισµού και οικονοµική ύφεση του τόπου (που είναι άµεσα 

συνδεδεµένος µε θέµατα αισθητικής) 

 

• Φόβος για τυχόν µείωση της αξίας των ιδιοκτησιών των κατοίκων 

 

• Η αλλοίωση του τοπίου από τη διάνοιξη δρόµων 

 

• Οι επεµβάσεις και αλλοιώσεις σε προστατευµένους οικότοπους 

 

• Οι προτάσεις για υπερβολικά µεγέθη Α/Π, που δεν ταιριάζουν µε τα ιδιαίτερα 

οικογεωγραφικά χαρακτηριστικά των µικρών νησιών 

 

• Φόβοι για θνησιµότητα των πτηνών 
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• Φόβοι για υψηλά επίπεδα θορύβου 

 

• Φόβοι για επιπτώσεις στη υγεία των κατοίκων 

 

• Φόβοι για εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων όταν περάσει ο χρόνος ζωής τους 

(δυστυχώς υπάρχουν τέτοια κακά παραδείγµατα σε Κύθνο και Σαµοθράκη) 

 

• Φόβοι για ερηµοποίηση των περιοχών των Α/Π 

 

Οι  παραπάνω  αιτίες  (εξαιρουµένης  της  περίπτωσης  των  υπερβολικά  µεγάλων  Α/Π) οφείλονται 

στην άγνοια και στην έλλειψη ενηµέρωσης και εξοικείωσης των κοινωνιών µε  τις  Α/Γ.  Το  κυρίαρχο  

ζήτηµα  του  µεγέθους  του  Α/Π  που  θα  µπορούσε  να εγκατασταθεί  σε ένα νησί µε την 

µικρότερη δυνατή επέµβαση στο τοπίο, µπορεί να προσεγγιστεί µε διάφορους επιστηµονικούς και 

αποτελεσµατικούς τρόπους, όπως είναι η αρχιτεκτονική  τοπίου σε   συνδυασµό µε µελέτη 

διαφόρων  πιθανών σεναρίων εγκατάστασης. 

 

Παρόλα   αυτά, υπάρχουν   και   τοπικές   κοινωνίες   και   ΟΤΑ   νησιών   που παρουσιάζονται πιο 

θετικές, ακόµα και σε µεγάλα Α/Π. Τέτοιες κοινωνίες είναι αυτές που είτε έχουν ενηµερωθεί σωστά, 

είτε έχουν εξοικειωθεί µε τις Α/Γ, είτε δεν βασίζονται κυρίως  στον  τουρισµό  για   την  ανάπτυξή  

τους,  οπότε  φοβούνται  λιγότερο  τυχόν επιπτώσεις στον τοµέα αυτό. 

 

Ένας ακόµα σηµαντικός λόγος για τον οποίο αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες των νησιών,  αλλά  και  

της  ηπειρωτικής  Ελλάδας,  στα  έργα  ΑΠΕ,  και  ειδικότερα  στην ανέγερση  Α/Γ,  είναι  η  καχυποψία 

και  η  γενικά αρνητική αντιµετώπιση απέναντι  σε ιδιώτες επενδυτές, σε συνάρτηση  µε  την 

τοπικιστική τους αντίληψη. Οι Έλληνες είναι κρατικιστές και γι’αυτό δεν µπορούν να ανεχθούν ότι θα 

γίνει ιδιωτική ανάπτυξη, ενώ η επιχειρηµατικότητα θεωρείται ενοχοποιηµένη. Οι  τοπικές κοινωνίες 

λένε ότι «ο τάδε θέλει να βάλει/έβαλε τις Α/Γ πάνω από το κεφάλι µου για να  πλουτίζει αυτός». 

Έτσι, όλοι υποστηρίζουν ότι είναι υπέρ των ΑΠΕ, αρκεί αυτές να εγκατασταθούν όσο γίνεται πιο 

µακριά από τον τόπο τους και σε µέρος που δεν πρόκειται να βρεθούν ποτέ. 

 

Ωστόσο, µια πρακτική για την κάµψη αυτής της αρνητικής στάσης, που έχει ήδη αποδειχτεί ότι έχει 

αποτελέσµατα σε άλλες χώρες, είναι να συµπεριλάβουν οι επενδυτές ως µετόχους και τους κατοίκους 

µια περιοχής, πέρα από το αντισταθµιστικό όφελος για τους ∆ήµους που φιλοξενούν Α/Π  και έχει 

ήδη οριστεί ως 3% των εσόδων του Α/Π. Αυτός ο τρόπος µπορεί να µην διαµορφώνει  άµεσα 

περιβαλλοντική συνείδηση αλλά µάλλον ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του µέσου Έλληνα. 

 

Ελπίδα για καλύτερη κοινωνική αποδοχή και εποµένως ευοίωνο µέλλον των ΑΠΕ και της εξοικονόµησης 

ενέργειας είναι η στάση των νέων ανθρώπων στα νησιά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Η εκπαίδευσή, η 

µόρφωσή τους και η αυξηµένη περιβαλλοντική τους συνείδηση συγκριτικά µε τις προηγούµενες γενιές 

συνεισφέρουν σε αυτήν την αποδοχή, η οποία αποδεικνύεται από σχετικές έρευνες. 

Μελέτες Περιπτώσεων Αιολικών Πάρκων σε νησιά του Αιγαίου 

 

Περιπτώσεις   εναντίωσης          των   τοπικών   κοινωνιών 

 

Σκύρος 

 

Η Σκύρος είναι το νοτιότερο και µεγαλύτερο νησί των Σποράδων, ένα σύµπλεγµα νησιών  στο   Αιγαίο  

Πέλαγος.  Έχει  έκταση  209  km2  και  περίπου  3000  µόνιµους κατοίκους. Το νησί είναι ορεινό και 

στο νότιο τµήµα του ακατοίκητο. Επίσης δεν είναι διασυνδεδεµένο µε την ηπειρωτική Ελλάδα. Η 

ηλεκτροπαραγωγή γίνεται µε συµβατικές µονάδες, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου εγκαταστάσεις ΑΠΕ 
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για ηλεκτροπαραγωγή. Στο νησί υπάρχει άφθονο αιολικό δυναµικό (µέση ετήσια τιµή ταχύτητας 

ανέµου ~10m/s )., ενώ  αποτελεί  χαρακτηριστική  περίπτωση  νησιού  του  Αιγαίου  µε  καλές  

προοπτικές διασύνδεσης, του οποίου οι  κάτοικοι αντιδρούν στην εγκατάσταση µεγάλων µονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. 

 

Πρόσφατα έγινε αίτηση για την κατασκευή αιολικού πάρκου στο νότιο τµήµα του νησιού, το οποίο 

είναι αποµακρυσµένο και ακατοίκητο, συνολικής ισχύος 333 MW (111 Α/Γ των 3 MW) µε ταυτόχρονη 

διασύνδεση του νησιού µε την ηπειρωτική Ελλάδα, της οποίας  τα  έξοδα  αναλαµβάνει ο  ιδιοκτήτης.  

Από  τότε,  σχεδόν  όλοι  οι  κάτοικοι  της Σκύρου έχουν κυρήξει  πόλεµο απέναντι στην ενδεχόµενη 

εγκατάσταση, η οποία έχει πάρει  διαστάσεις  «απειλής»  για  αυτούς.  Χαρακτηριστικά,  

παροµοιάζουν  τις  Α/Γ  µε «ελικοφόρα τέρατα» και την επένδυση ως µια καλοστηµένη επιχείρηση 

αδίστακτων που θέλουν να καταστρέψουν τον τόπο προς όφελός τους. 

 

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους προβάλλουν αντίσταση είναι ο φόβος τους για «ριζική εξαφάνιση» 

του τουρισµού, για καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και της προστατευόµενης πανίδας  και  η  

αισθητική  ρύπανση.Υποστηρίζουν  την  εγκατάσταση Α/Γ που θα καλύπτουν µόνο τις ανάγκες του 

νησιού (δηλ. 1 Α/Γ). Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης  διατηρούν  πιο  µετριοπαθή στάση,  

προσπαθώντας  να  καταφέρουν  µια συµβιβαστική λύση, δηλαδή την εγκατάσταση µικρότερου αριθµού 

Α/Γ. 

 

Είναι γεγονός πως η κοινωνία της Σκύρου ήταν ανώριµη για να δεχτεί ένα τόσο µεγάλο έργο. Υπάρχει 

παντελής έλλειψη ενηµέρωσης των κατοίκων για τις Α/Γ κι αυτό φαίνεται από  τα επιχειρήµατα 

καταστροφολογίας που υποστηρίζουν όπως ότι «οι Α/Γ προκαλούν  καρκίνο»  κ.α.  Αξίζει  επίσης  να  

τονιστεί  ότι  το  µορφωτικό  επίπεδο  των Σκυριανών είναι ιδιαίτερα χαµηλό. 

 

Σέριφος 

 

Παρόµοια  περίπτωση  µε  αυτή  της  Σκύρου  είναι  η  περίπτωση  της  Σερίφου. Γι’αυτό  το  λόγο  

επιλέχτηκε  να  παρουσιαστεί,  παρόλο  που  δεν  αποτελεί  µέλος  του δικτύου «∆ΑΦΝΗ». Ανήκει στις 

∆υτικές Κυκλάδες και βρίσκεται νότια της Κύθνου και βορειοδυτικά της Σίφνου. Έχει έκταση 75 km2 

και πληθυσµό περίπου 1400 κατοίκους. Βρίσκεται περίπου 170 km (92nmi) Νοτιοανατολικά του 

Πειραιά. 

 

Η Σέριφος  είναι  µη διασυνδεδεµένη, χρησιµοποιεί συµβατικές µονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής,   ενώ   δεν   έχουν   εγκατασταθεί   σε   αυτήν   µονάδες   ΑΠΕ   για 

ηλεκτροπαραγωγή. Έχει προταθεί κατασκευή Α/Π ισχύος 261 MW (87 Α/Γ των 3 MW). Οµοίως µε τη 

Σκύρο, οι αντιδράσεις του κόσµου είναι έντονες, για τους ίδιους λόγους. Ωστόσο, η Σέριφος είναι  

αρκετά µικρότερο νησί και στην περίπτωση αυτή φαίνονται δικαιολογηµένα τα παράπονα των  

κατοίκων. Επειδή το νησί είναι σχετικά µικρό, το ζήτηµα της αισθητικής του τοπίου είναι πιο 

λεπτό και σίγουρα απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση στα πλαίσια µελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου. 
 
 
 

Α/Π σε ακατοίκητα νησιά του Αιγαίου –  Οι περιπτώσεις της Γυάρου και της Μακρονήσου 

 

Μια  ιδέα  για  επίτευξη  της  ζητούµενης  µεγάλης  διείσδυσης  των  ΑΠΕ  στο ενεργειακό ισοζύγιο της 

Ελλάδας είναι η εκµετάλλευση µικρών ακατοίκητων νησιών του Αιγαίου,  µε  όσο  το   δυνατόν  

µικρότερη  απόσταση  από  την  ηπειρωτική  Ελλάδα (µικρότερο κόστος διασύνδεσης) για κατασκευή 

µεγάλων Α/Π. Ουσιαστικά τέτοια Α/Π µοιάζουν µε τα offshore Α/Π, µόνο που θα είναι 

εγκατεστηµένα πάνω σε ακατοίκητα νησιά. 

 

∆ύο τέτοιες περιπτώσεις νησιών για τα οποία έχουν γίνει προτάσεις για µεγάλα Α/Π είναι η 
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Μακρόνησος (που ανήκει διοικητικά στη Κέα) και η Γυάρος. Όµως ακόµα και σε αυτές τις  

περιπτώσεις, πέρα από τα όποια άλλα εµπόδια, δεν λείπουν και οι αντιδράσεις από µέρος της 

κοινωνίας λόγω του ότι τα νησιά αυτά προστατεύονται είναι ιστορικοί τόποι και προστατεύονται,  

καθώς υπήρξαν τόποι εξορίας και βασανιστηρίων κατά  τη  νεότερη ιστορία  του  Ελληνικού  Κράτους.  

Για τον  λόγο αυτό  οι  παραπάνω αιτήσεις έχουν πάρει αρνητική γνωµοδότηση από τη ΡΑΕ. 
 
 
 
Άλλα  νησιά – Περιπτώσεις   νησιωτικών  κοινωνιών  υπέρ  των          Α/Π 

 

Περιπτώσεις αντίθεσης των τοπικών κοινωνιών σε κατασκευές Α/Π εµφανίζονται σε πολλά νησιά του 

Αιγαίου όπως στη Χίο, στην Άνδρο, στη Σύρο κ.α. 

 

Υπάρχουν  όµως  και  νησιωτικές  κοινωνίες  που  τάσσονται  υπέρ  των  Α/Π. Παραδείγµατα τέτοιων 

νησιών είναι η Λέσβος, η Λήµνος, η Σάµος, η Ικαρία, των οποίων οι κοινωνίες  είναι καταλληλότερα  

προετοιµασµένες να τα δεχτούν, κυρίως λόγω της εξοικείωσής τους µε ήδη υφιστάµενες Α/Γ. 

 

Αξίζει  να  σηµειωθεί  ότι  οι  πολίτες  του  Νοµού  Σάµου  διαµαρτυρήθηκαν πρόσφατα  για τη µη 

λειτουργία ορισµένων Α/Γ στη Σάµο και στην Ικαρία που έχουν υποστεί βλάβη, ενώ ζήτησαν την 

επέκταση των υφιστάµενων Α/Π ή/και άλλων µορφών ΑΠΕ για την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
 
 

Αιολικό ∆υναµικό 
 

Τα   περισσότερα  ελληνικά   νησιά   έχουν  πολύ   καλό   αιολικό   δυναµικό.  ∆ιάφοροι οργανισµοί 

έχουν διεξάγει µετρήσεις της ταχύτητας του ανέµου. Κατά την περίοδο 1981-1990, η ∆ιεύθυνση 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας της ∆ΕΗ διεξήγαγε µετρήσεις στα νησιά – ενδεικτικά αποτελέσµατα 

φαίνονται στον επόµενο πίνακα: 

 
 

Περιοχή-νησί Μέση  ταχύτητα 

ανέµου  (m/s)  σε  ύψος 

10 m 

Περίοδος 

µετρήσεων 

Τήνος 

Σύρος 

Κρήτη 

Λέσβος 

Εύβοια 

Σαµοθράκη 

9.5 

8.1 

8.1 

8.7 

9.1 

6.6 

1987-90 

1988-90 

1981-83 

1987-90 

1989-90 

1986-89 
 

Μετρήσεις ταχύτητας ανέµου από την ∆ΕΗ 

 

Οι  άνεµοι  στα  ελληνικά  νησιά  είναι  κυρίως  βόρειοι  και  δευτερευόντως  νότιοι. 

Ειδικότερα, στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεµοι είναι βορειοανατολικοί, στο Κεντρικό Αιγαίο βόρειοι,  

ενώ  στο  Νότιο  Αιγαίο  είναι  Βορειοδυτικοί.  Φαίνεται  λοιπόν  ότι  οι  άνεµοι αλλάζουν 

προοδευτικά διεύθυνση από  βόρεια προς νότια, ενώ υπάρχουν και τοπικές µεταβολές της 

διεύθυνσης του ανέµου, λόγω της πολύπλοκης νησιωτικής τοπογραφίας. 
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Ρόδο ανέµου για το νησί της Άνδρου 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-2000, το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 

ανέλαβε την εκτίµηση του τεχνικά και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµου διαθέσιµου δυναµικού για την  

Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αυτής το ΚΑΠΕ διεξήγαγε µετρήσεις σε περισσότερες 

από 100 τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα και παρήγαγε χάρτες της ταχύτητας του ανέµου και 

του διαθέσιµου αιολικού δυναµικού. Λαµβάνοντας υπόψη   διάφορους   γενικούς   περιορισµούς   

(αρχαιολογικούς   χώρους,   κατοικηµένες περιοχές,  αεροδρόµια,   στρατιωτικές  ζώνες,  

προστατευµένες  περιοχές  του  δικτύου Natura, κλπ) εντόπισε τις πιο ευνοϊκές περιοχές για 

εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Στο ίδιο πλαίσιο, το ΚΑΠΕ υπολόγισε για κάθε  περιφέρεια τις 

περιοχές µε µέση ετήσια ταχύτητα ανέµου 6,7,8,9 και 10 m/s, τη συνολική  δυνάµενη  

εγκατεστηµένη ισχύ, τον συντελεστή  εκµεταλλευσιµότητας  (capacity  factor)  και  το  κόστος  της  

παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας [ΚΑΠΕ(2001)]. 
 
 

Αποτελέσµατα για τα νησιά παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Περιοχή 

(Νοµός/Περιφέρεια) 
  

>6 
 

>7 
 

>8 
 

>9 
 

>10 

Έκταση (km
2
)  192.7 70.6 24.8 9.9 

Μέση ταχύτητα ανέµου (m/s)  6.5 7.7 9.2 10.8 

MW  6592.8 2452.8 871.2 346.4 

 

Βόρειο Αιγαίο 

(Νοµοί Λέσβου,  Σάµου, 

Χίου) 
CF (%)  28.0 34.3 41.4 47.7 

Έκταση (km
2
) 10.1 579.9 367.0 207.1 113.2 

Μέση ταχύτητα ανέµου (m/s) 6.6 8.9 9.8 10.7 11.8 

MW 346.4 17712.1 11073.3 6161.9 3469.9 

 

Νότιο Αιγαίο 

(Νοµοί ∆ωδεκανήσου, 

Κυκλάδων) 
CF (%) 23.7 38.6 42.9 47.3 50.6 

Αιολικό δυναµικό  στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (ΚΑΠΕ, 2001) 
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Αιολικό δυναµικό  στην Ελλάδα (ΚΑΠΕ 2001) 
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Η έρευνα του ΚΑΠΕ αποτελεί σηµείο αναφοράς για επενδυτές, φορείς σχετιζόµενους µε τις ΑΠΕ, τη 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) κλπ. Τα αποτελέσµατά της φαίνονται να είναι σωστά για τα νησιά. 

Στον επόµενο χάρτη παρουσιάζεται η µέση ετήσια ταχύτητα ανέµου για τα νησιά του Αιγαίου 

(πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασµού για τις ΑΠΕ): 

 

Μέση ετήσια ταχύτητα ανέµου για τα νησιά του Αιγαίου (πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων,  Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις ΑΠΕ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
Ηλιακό ∆υναµικό 

 
Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο ηλιακό δυναµικό. Η Ρόδος απολαµβάνει 3000 ώρες ηλιοφάνειας 
ετησίως. Τα δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες και η Κρήτη θεωρούνται από τις πλέον ηλιόλουστες 
περιοχές του κόσµου. 

 
 

 
 

Σχήµα 2.9. Ηλιακό δυναµικό της Ελλάδας Σχήµα 2.10. Ηλιακή Ακτινοβολία σε οριζόντια επιφάνεια 
 
 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η ηλιακή ακτινοβολία ανά νησί του δικτύου ∆ΑΦΝΗ. 
 

 
νησί 

 
Μέση ετήσια ηλιακή ακτινοβολία ανά m2 ηλιακκού συλλέκτη υπό βέλτιστη 

γωνία (kWh/m2) 

Αίγινα 1790 
Αλόνησος 1700 
Αµοργός 1810 
Άνδρος 1820 
Ηρακλειά 1810 
Ios 1800 
Κέα 1780 
Κίµωλος 1790 
Κουφονήσι 1810 
Κύθνος 1780 
Κως 1920 
Λειψοί 1820 
Λέσβος 1740 
Λήµνος 1630 
Μήλος 1780 
Μύκονος 1800 
Νάξος 1800 
Νίσυρος 1910 
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Πάρος 1790 
Πάτµος 1810 
Ρόδος 1940 
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Σαµοθράκη 1570 
Σαντορίνη 1820 
Σίκινος 1800 
Σίφνος 1810 
Σκόπελος 1700 
Σκύρος 1740 
Σύρος 1800 
Σχοινούσα 1810 
Τήλος 1900 
Φολέγανδρος 1800 
Χίος 1790 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
 

Ζήτηση και Παραγωγή Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 

 

Εγκατεστημένη και Αδειοδοτημένη Ισχύς Παραγωγής στα Μη 

Διασυνδεδεμένα Νησιά 

 
Βλέπε αρχείο Πίνακες_Ισχύος&Παραγωγής.pdf 


