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Βασικό πλεονέκτηµα των ΑΠΕ έναντι των συµβατικών πηγών είναι το ότι 
ανανεώνονται από τη φύση και δεν προκαλούν µόλυνση της ατµόσφαιρας. Όµως, ο 
ρυθµός µε τον οποίο παρέχεται η ενέργεια από τις ΑΠΕ δεν είναι ελεγχόµενος, ώστε 
η ηλεκτρική ενέργεια να παρέχεται όταν το απαιτούν οι ανθρώπινες ανάγκες. Το 
γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το ότι η ηλεκτρική ενέργεια δύσκολα αποθηκεύεται σε 
µεγάλες ποσότητες, οδηγεί στην ανάγκη της σύνδεσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο 
και την παράλληλη λειτουργία τους µε το Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας. ∆εδοµένου 
δε ότι για τεχνολογικούς λόγους οι µονάδες των ΑΠΕ είναι µικρής ισχύος, συγκριτικά 
µε τις µονάδες της συµβατικής παραγωγής, συνδέονται κατά γενικό κανόνα στο 
επίπεδο του δικτύου ∆ιανοµής, Σχ.1. 
 

 
 
Για τα συστήµατα ΣΗΘ, βασικό πλεονέκτηµα αποτελεί το ότι επιτυγχάνεται καλύτερη 
αξιοποίηση της πρωτογενούς πηγής ενέργειας, δεδοµένου ότι αξιοποιείται και η 
θερµική ενέργεια, η οποία αναπόφευκτα παράγεται κατά την διαδικασία µετατροπής 
της πρωτογενούς ενέργειας σε ηλεκτρική. Είναι επίσης προφανές ότι η ισχύς των 
σταθµών ΣΗΘ, δεδοµένου ότι εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες (π.χ. ένα νοσοκοµείο), 
είναι σχετικά µικρή και για το λόγο αυτό η µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
αυτών συνδέεται κατά κανόνα, όπως και οι ΑΠΕ, στο δίκτυο ∆ιανοµής, Σχ.1.  



Η πρωτογενής ενέργεια στις εγκαταστάσεις Συµπαραγωγής, είναι συχνά το Φυσικό 
Αέριο, το οποίο ως γνωστό διανέµεται µε τρόπο αντίστοιχο της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Υπάρχουν όµως και άλλες πηγές όπως το Βιοαέριο ή η Βιοµάζα, η χρησιµοποίηση 
των οποίων µπορεί να εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς (π.χ. απαλλαγή από τα 
απορρίµµατα). 
 
Με τη σύνδεση των ΑΠΕ και των συστηµάτων ΣΗΘ, επιτυγχάνεται η «∆ιανεµηµένη 
Παραγωγή» της ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η παραγωγή της ενέργειας κοντά στην 
κατανάλωση της, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η φόρτιση και οι απώλειες των 
δικτύων Μεταφοράς και ∆ιανοµής. Οπωσδήποτε όµως η ∆ιανεµηµένη Παραγωγή, 
λόγω κυρίως των δυσχερειών ελέγχου και προσαρµογής της παραγωγής προς τη 
ζήτηση, δηµιουργεί την ανάγκη κατάλληλων προσαρµογών των Συστηµάτων 
Ηλεκτρικής ενέργειας στα οποία συνδέεται, προκειµένου να εξασφαλίζεται η καλή 
λειτουργία τους και κατά συνέπεια και η καλή εξυπηρέτηση των καταναλωτών. 
 
 
ΜΟΡΦΕΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΕ 
 
Οι µορφές των ΑΠΕ που είναι σήµερα τεχνικοοικονοµικά εκµεταλλεύσιµες είναι οι 
ακόλουθες: 
 
• 

• 

Αιολική Ενέργεια 
 
Η κινητική ενέργεια του ανέµου µετατρέπεται αρχικά σε µηχανική και ακολούθως σε 
ηλεκτρική, µέσω των «ανεµογεννητριών». Η τεχνολογία των ανεµογεννητριών 
παρουσίασε µεγάλη εξέλιξη κατά τα τελευταία χρόνια, µε αντίστοιχη µείωση του 
κόστους παραγωγής της παραγόµενης ενέργειας. Σήµερα το "εµπορικό µέγεθος" των 
ανεµογεννητριών, δηλαδή το µέγεθος που παρουσιάζει την βέλτιστη σχέση κόστους-
οφέλους, κυµαίνεται µεταξύ 600 και 1500 KW. Όµως σε στάδιο δοκιµών λειτουργούν 
ανεµογεννήτριες µέχρι 3000 KW, σχεδιάζονται δε και µέχρι 5000 KW. 
 
Μείωση του κόστους επιτυγχάνεται µε την εγκατάσταση περισσότερων 
ανεµογεννητριών στην ίδια θέση, οπότε σχηµατίζονται «αιολικά πάρκα», συνολικής 
συνήθως ισχύος µέχρι 40 MW. Το κύριο µειονέκτηµα των ανεµογεννητριών είναι η 
οπτική αλλαγή πού επιφέρουν στο περιβάλλον, ενώ τα λοιπά, όπως π.χ. ο θόρυβος 
αντιµετωπίζονται εύκολα µε την κατάλληλη επιλογή της θέσεως εγκαταστάσεως. 
Σηµειώνεται τέλος ότι η παραγόµενη από µία ανεµογεννήτρια ισχύς αυξάνει µε τον 
κύβο σχεδόν της ταχύτητας του ανέµου και συνεπώς η κατάλληλη επιλογή της 
θέσεως εγκαταστάσεως είναι βασικής σηµασίας για την αποδοτικότητα της 
επένδυσης. 
 

Υδροηλεκτρική ενέργεια 
 
Αποτελεί µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας, η οποία χρησιµοποιήθηκε από τα πρώτα 
βήµατα ανάπτυξης των ηλεκτρικών εφαρµογών, κυρίως µε την κατασκευή 
φραγµάτων και την δηµιουργία υδάτινων ταµιευτήρων µεγάλων ποταµών. Τα 
τελευταία όµως χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία η τεχνική των «Μικρών 
Υδροηλεκτρικών», ισχύος µέχρι 10 MW, τα οποία εγκαθίστανται σε µικρά σχετικά 
ρέµατα και έχουν περιορισµένη επίπτωση στο περιβάλλον, αφού περιλαµβάνουν 
απλώς µία υδροληψία, έναν αγωγό υπό πίεση και τον υδροστρόβιλο. Βασικής 
σηµασίας τόσο για την αποδοτικότητα της επένδυσης όσο και για τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, είναι η κατάλληλη επιλογή της θέσεως και η όλη σχεδίαση του έργου. 
 
 
 



• 

• 

• 

Ηλιακή ενέργεια 
 
Η αξιοποίησή της µε την απευθείας µετατροπή της σε ηλεκτρική µέσω των 
«φωτοβολταϊκών στοιχείων», παρουσιάζει τα περισσότερα πλεονεκτήµατα. Το 
µοναδικό τους µειονέκτηµα είναι ότι απαιτούν την διάθεση µεγάλων επιφανειών για 
την εγκατάσταση τους και κυρίως το υψηλό κόστος κτήσεώς τους. Πολύ 
αποδοτικότερη, µε τα σηµερινά δεδοµένα κόστους, είναι η απευθείας αξιοποίηση της 
ηλιακής ενέργειας για την θέρµανση νερού ή θέρµανση (ή και δροσισµό) χώρων. 
 

Βιοµάζα 
 
Ο όρος υποδηλώνει τα πάσης φύσεως υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, 
ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, πριν ή µετά την βιοµηχανική τους 
επεξεργασία, καθώς και τα αστικά λύµατα και τα απορρίµµατα. Η αξιοποίησή της 
γίνεται χωρίς κατεργασία (απευθείας καύση) ή µε διάφορες θερµοχηµικές (π.χ. 
πυρόλυση, αεριοποίηση) ή βιοχηµικές διεργασίες (π.χ. αερόβια ζύµωση). 
Προσφέρεται ιδιαίτερα για την κάλυψη αναγκών θερµότητας σε γεωργικές 
εφαρµογές, όπου και διατίθεται η πρώτη ύλη ή και την τηλεθέρµανση πόλεων µε 
παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
ενεργειακή αξιοποίηση των απορριµµάτων. 
 
Βασικής σηµασίας για την αποδοτικότητα των απαιτούµενων σηµαντικών συχνά 
επενδύσεων και για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής, έχουν η 
εξασφάλιση της πρώτης ύλης (σε ποιότητα και ποσότητα) και η τεχνολογία η οποία 
θα εφαρµοστεί. 
 

Γεωθερµική ενέργεια 
 
Ανάλογα µε την θερµοκρασία των γεωθερµικών ρευστών που λαµβάνονται µε 
γεωτρήσεις, διακρίνεται σε "χαµηλής" (25-1000 οC), "µέσης" (100-1500 οC) και 
"υψηλής" (άνω των 1500 οC) ενθαλπίας. Η γεωθερµική ενέργεια χαµηλής και µέσης 
ενθαλπίας βρίσκει πολλές εφαρµογές στη γεωργική βιοµηχανία και τη θέρµανση 
χώρων, ενώ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρεται η υψηλής 
ενθαλπίας. 
 
Η εφαρµοζόµενη τεχνολογία, σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά του γεωθερµικού 
ρευστού, αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τον περιορισµό των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον. Με την επιστροφή των ρευστών στο υπέδαφος αµέσως µετά τη 
χρήση τους µέσω µίας ιδιαίτερης γεώτρησης, µπορεί να αντιµετωπίζονται 
ικανοποιητικά οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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