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editorial
Τεύχος 12. Σημαδιακός αριθμός σύμφωνα με τους
αρχαίους έλληνες...
Ένας αριθμός που συνήθως υποδηλώνει μια
ολοκληρωμένη ομάδα, ένα κύκλο.
Έτσι και το metaπεριβ@λλον ολοκληρώνει ένα κύκλο έκδοσης.
Μέχρι σήμερα το ηλεκτρονικό περιοδικό περιείχε ποικίλη ύλη για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα.
Από την τρέχουσα έκδοση και έπειτα, κάθε τεύχος θα αφιερώνεται σε ένα περιβαλλοντικό θέμα.
Η ιδέα ξεκίνησε με την έκδοση του φετινού αφιερώματος για την 5η Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος, όπου υλοποιήθηκε η έκδοση του εντύπου με θέμα «Τουρισμός και Περιβάλλον». Το
αφιέρωμα αυτό διανεμήθηκε στις περιβαλλοντικές εκδηλώσεις της ημέρας εκείνης, καθώς και στο
περίπτερο του Σ.Α.Π.Ε. στην έκθεση ECOLIFE. που έλαβε χώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Το παρόν τεύχος έχει ως θέμα την διαχείριση της ενέργειας, ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά
και πολιτικά θέματα της γης.
Οι Μ8 (ελεύθερη μετάφραση του G8, όπου τη λέξη «Μ......... 8» αφήνουμε στη διακριτική σας
ευχέρεια να την επιλέξετε!) συμφώνησαν στην μείωση του προβλήματος της αλλαγής του κλίματος
και των εκπομπών αερίων του θεμροκηπίου, αφού αναγνωρίζουν ότι 2 δισεκατομμύρια κάτοικοι του
πλανήτη μας δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε μοντέρνες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας.
Δυστυχώς οι «οικολογικοί ενδοιασμοί» έχουν χρησιμοποιηθεί ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη και
προώθηση των ενεργειακών θεμάτων, όπως και σε αρκετά άλλα ζητήματα. Τρανταχτά παραδείγματα
αποτελούν η μη απελευθέρωση της αγοράς της αιολικής ενέργειας, καθώς και η απαγόρευση των
καυσίμων diesel για χρήση σε οχήματα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων.
Και σε αυτό το σημείο έγκειται η μεγάλη διαφορά του περιβαλλοντολόγου από τον οικολόγο. Ο
οικολόγος θα σταματήσει τη δημιουργία ενός αιολικού πάρκου για να διασώσει ένα σπάνιο φύκι.
Αντίθετα ο περιβαλλοντολόγος θα προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη βάση της οποίας τα οικονομικά
οφέλη που θα προκύψουν θα αξιοποιηθούν για τη διάσωση του σπάνιου είδους.
Η προστασία του περιβάλλοντος έχει χρησιμοποιηθεί από επιτήδειους για την προώθηση ή μη
διαφόρων θεμάτων με σκοπό το προσωπικό οικονομικό όφελος.
Μόνο με τη μελέτη και ανάλυση όλων των παραμέτρων (οικονομικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών
και κοινωνικών) μπορεί να εξασφαλιστεί η βάσιμη έκβαση συμπερασμάτων για την ορθή λήψη
πολιτικών αποφάσεων.
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Åõñùðáúêþí.

ÊëáäéêÜ
Ó÷åôéêÜ
ìå
ôçí Óôéò 25 Éïõíßïõ Ýëáâáí ÷þñá ïé åêëïãÝò
çìåñïìçíßá åêäßêáóçò ãéá ôï íÝï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ, ôï ïðïßï
ôçò õðüèåóçò ôçò åßíáé:
• Ðñüåäñïò: ÓôõëïãéÜííç Êáôåñßíá
áßôçóçò áêýñùóçò ôçò
• Áíôéðñüåäñïò:
Ìáñêáíôþíçò
õð’ áñ. 27/21/Ê/2004
Âáóßëçò
ðñïêÞñõîçò ôïõ ÁÓÅÐ (ÖÅÊ 536/ÁÓÅÐ/29• Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò: ÔóïëÜêçò
12-2004), ï äéêçãüñïò ìáò åíçìÝñùóå
Ãéþñãïò
üôé ïñßóôçêå äéêÜóéìïò ìÝóá óôï 2006
• Ôáìßáò: Êáñßâáëç ÌáñéÜííá
êáé üôé êáôÝèåóå áßôçóç åðßóðåõóçò ôçò
• ÌÝëç: Êïêêþíç Ãåùñãßá,ÌáõñÜêç
äéáäéêáóßáò. Ãéá ôï ßäéï èÝìá ìåôÜ áðü
ÄÞìçôñá
åíÝñãåéåò, êáôáôÝèçêå áðü ôïí âïõëåõôÞ
• Áíáðë. ÌÝëç: ÌáíôæáâñÜêïò Çëßáò,
ÐÁÓÏÊ êï ÑÞãá Ðáíáãéþôç åðåñþôçóç
ÖÜððáò Ðáíáãéþôçò
óôç ÂïõëÞ.
ÅêäéêÜóôçêå ç áðüöáóç Ýãêñéóçò ôïõ
íÝïõ êáôáóôáôéêïý ôïõ Óõëëüãïõ ìåôÜ ôéò
ôåëåõôáßåò áëëáãÝò ðïõ æçôÞèçêáí áðü
ôï Ðñùôïäéêåßï. Ôï íÝï êáôáóôáôéêü èá
áñ÷ßóåé íá éó÷ýåé áðü ôï ÓåðôÝìâñéï ôïõ
2006.
ÌåôÜ áðü åðáöÝò ðïõ Ýãéíáí ìå ôïí
êáèçãçôÞ êáé Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ÅÏÔ ×Üñç
Êïêêþóç, åíçìåñùèÞêáìå üôé ôï Õðïõñãåßï
Ôïõñéóìïý ìðïñåß êáé èÝëåé íá óõìâÜëëåé
ìå êÜèå ôñüðï óôç äéïñãÜíùóç çìåñßäùí
êáé åêäçëþóåùí ãéá èÝìáôá ðïõ áöïñïýí
óå èÝìáôá ôïõñéóìïý êáé ðåñéâÜëëïíôïò.
Ï óýëëïãïò èá óõììåôÜó÷åé äéá ôïõ
åêðñïóþðïõ ôïõ Êïõñìïýóç Öþôç
óôçí åðéôñïðÞ áîéïëüãçóçò ãéá ôá
ÅëëçíéêÜ Âñáâåßá Åðé÷åéñÞóåùí ãéá ôï
ÐåñéâÜëëïí. Ôç äéïñãÜíùóç áõôÞ áíÝëáâå
åê ìÝñïõò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò
ï ÐáíåëëÞíéïò Óýíäåóìïò Åðé÷åéñÞóåùí
Ðñïóôáóßáò ÐåñéâÜëëïíôïò (ÐÁÓÅÐÐÅ),
ùò åèíéêüò óõíôïíéóôÞò ôùí áíôßóôïé÷ùí

Ç óõììåôï÷Þ óáò êáé ðÜëé åßíáé áíáãêáßá
ãéá ìéá áêüìá ðéï äõíáìéêÞ ðáñïõóßá ôïõ
óõëëüãïõ óôá ðåñéâáëëïíôéêÜ äñþìåíá.
Ðáãêüóìéá ÇìÝñá ÐåñéâÜëëïíôïò
Ïé åíÝñãåéåò ðïõ Ýãéíáí ãéá ôçí 5ç Éïõíßïõ
(Ðáãêüóìéá
ÇìÝñá
ÐåñéâÜëëïíôïò)
áöïñïýí óôçí áðïóôïëÞ äåëôßïõ ôýðïõ
óôá ìÝóá ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò êáé óôçí
äçìéïõñãßá åíüò åéäéêïý ôåý÷ïõò óå Ýíôõðç
ìïñöÞ, áöéåñùìÝíï óôç ìÝñá áõôÞ. Ôï
ôåý÷ïò áõôü ðñïëïãßæåé ï êáèçãçôÞò
×Üñçò Êïêêþóçò. Åðßóçò, óõììåôåß÷áìå
ìÝóù ðåñéðôÝñïõ óôçí Ýêèåóç ðïõ
äéïñãáíþèçêå áðü ôï Ecolife óôï ÏÁÊÁ.
Ðåñéïäéêü
ÔÝëïò ïöåßëù ìå ÷áñÜ íá óáò åíçìåñþóù
üôé ôï metaðåñéâ@ëëïí åßíáé ôï ðñþôï
çëåêôñïíéêü ðåñéïäéêü óå åðéóêåøéìüôçôá
óýìöùíá ìå ôï site ecocrete.
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ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
Öþôçò Êïõñìïýóçò
Ðåñéâáëëïíôïëüãïò, ÌÝëïò ÄÓ ÓÁÐÅ
fkour@central.ntua.gr

εκπονήσει σημαντικά μέτρα και επενδύσεις στον
τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας εφόσον το
Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει συστήσει Επιτροπή όφελος είναι διττό, τόσο οικονομικό όσο και
για τη μείωση των απωλειών ενέργειας [1]. Η περιβαλλοντικό. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει
επιτροπή παρέδωσε το πόρισμα της το Μάιο κάποιο διεθνές αποδεκτό σύστημα ή πρότυπο
του 2005 [2] το οποίο και ανέδειξε την ανάγκη που να αποδεικνύει / πιστοποιεί τις ενέργειες
επίλυσης του προβλήματος της αυξημένης ενός οργανισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας,
ζήτησης σε άεργο ισχύ, ιδιαίτερα για το θέρος αντίστοιχο με το ISO 14001 ή του EMAS
του 2005, αλλά και μακροπρόθεσμα για τη που πιστοποιούν την ορθή περιβαλλοντική
λειτουργία του συστήματος ηλεκτροδότησης διαχείριση.
στην Ελλάδα. Ως πρώτο μέτρο άμεσης
εφαρμογής αποφασίστηκε η άμεση εγκατάσταση,
συστημάτων αντιστάθμισης μέχρι 30-6-05, στα
κτίρια του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, που βρίσκονται στις περιφέρειες Αττικής,
Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Το μέτρο
αυτό θα επεκταθεί, αργότερα και στα κτίρια
μεγάλου κυβισμού βιομηχανικών και εμπορικών
επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του νέου Κώδικα
Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας [3].
Σχετικά με το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο
για την εξοικονόμηση ενέργειας έχει εκδοθεί η
Απόφαση 21475/4707/1998 περί Κανονισμού
Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης
Ενέργειας (Κ.Ο.Χ.Ε.Ε.), ωστόσο δεν έχει
ενεργοποιηθεί ακόμη από το ΥΠΕΧΩΔΕ η
εφαρμογή του, διότι αναμένονται διευκρινιστικές
/ συμπληρωματικές διατάξεις. Ο Κ.Ο.Χ.Ε.Ε.
απαιτεί ένα σύνολο προδιαγραφών, όπως ο
βιοκλιματικός σχεδιασμός, το δελτίο ενεργειακής
ταυτότητας κλπ [4].
Αρκετές επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν

Επί του παρόντος ο Διεθνής Οργανισμός
Τυποποίησης (ISO) αναπτύσσει το πρότυπο
/ προδιαγραφή ISO/AWI 23045 για «Building
environment design -- Guideline for energyefficient design of new buildings» [5]. Το
πρότυπο αυτό θα περιλαμβάνει προδιαγραφές
για το σχεδιασμό και κατασκευή νέων κτιρίων
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της εξοικονόμησης
ενέργειας.
Ωστόσο υφίστανται εθνικά πρότυπα και σχήματα
πιστοποίησης της εξοικονόμησης ενέργειας.
5

Ως παράδειγμα αναφέρεται η Αγγλία, όπου
υφίσταται το Energy Efficiency Accreditation
Scheme του μη κυβερνητικού οργανισμού
National Energy Foundation [6]. Το Σχήμα αυτό
έπειτα από την απαραίτητη αξιολόγηση από
ανεξάρτητους επιθεωρητές / ενεργειολόγους
πιστοποιεί ότι ένας οργανισμός έχει υλοποιήσει
πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και αποδίδει
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που
ισχύει για 3 έτη.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση αυτή είναι τα
ακόλουθα:
1. δέσμευση στην εξοικονόμηση ενέργειας,
το οποίο τεκμηριώνεται με δημοσίευση
ενεργειακής πολιτικής, οργάνωση και
λειτουργία ενός Συστήματος με συγκεκριμένες
διαδικασίες για την εξοικονόμηση ενέργειας,
έλεγχο και παρακολούθηση της κατανάλωσης
ενέργειας, εκπαίδευση προσωπικού και
προγράμματα βελτίωσης της κατανάλωσης
ενέργειας
2. επενδύσεις σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας,
το οποίο περιλαμβάνει σχετικές δαπάνες για
εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, ανθρωποώρες,
αγορά υπηρεσιών / συμβουλών
3. βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, το οποίο
περιλαμβάνει τεκμήρια που αποδεικνύουν

τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
την τάση της τελευταίας τριετίας καθώς και
τη συμμόρφωση με εθνικές και διεθνείς
απαιτήσεις για την εξοικονόμησης ενέργειας.
Eως σήμερα το Σχήμα αυτό έχει πιστοποιήσει
στην Αγγλία περισσότερους από 200 οργανισμούς
όλων των κλάδων, όπως παρουσιάζεται στο
ακόλουθο διάγραμμα:
Στην Ελλάδα ήδη κάποιες εταιρείες έχουν λάβει
το πιστοποιητικό αυτό συνήθως μέσω των
κεντρικών τους γραφείων στην Αγγλία (π.χ.
GlaxoSmithKline/Pfizer κλπ).
Επιπλέον ετησίως ο Φορέας απονομής
διοργανώνει
διαγωνισμό
εξοικονόμησης
ενέργειας και αποδίδει βραβεία για τις επιχειρήσεις
που πέτυχαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στα
θέματα αυτά. Συνεπώς παρέχεται η δυνατότητα
για επιπλέον προβολή και αναγνώριση με
την απόκτηση ενός βραβείου για τα θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας.
Περισσότερες πληροφορίες:
1. Δελτίο τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης για την
άεργο ισχύ:
h t t p : / / w w w . y p a n . g r / d o c s / D . T. ( 1 8 - 0 5 05)MetraGiaTinAergoIsxy.doc
2. Πόρισμα της Επιτροπής Εξοικονόμησης
Ενέργειας για την άεργο ισχύ:
http://www.ypan.gr/docs/Porisma(180505).doc
3. Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος και
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας:
http://www.ypan.gr/docs/D.T.(09-05-05)Apofasi
%20gia%20kodikes%20ilektrikis%20energeias.
doc
4. Κ.Ο.Χ.Ε.Ε. από το ΥΠΕΧΩΔΕ: http://www.
minenv.gr/4/47/471/g47100.html
5. Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) και
πρότυπο / προδιαγραφή ISO/AWI 23045:
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.
CatalogueDetail?CSNUMBER=41302&scopelis
t=PROGRAMME
6. Energy Efficiency Accreditation Scheme:
http://www.natenergy.org.uk/eeas/

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ: Ο ήλιος στο σπίτι σας!
Μάνος Σαφός, Πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος, MSc in Built Environment, UCL
msafos@gmail.com

ζεστό νερό αλλά σε ηλεκτρικό ρεύμα. Θα έλεγε όμως
«Μα δεν είναι πανάκριβα;»

κανείς ότι είναι και οι φτωχοί συγγενείς των ηλιακών

«Και αν έχει συννεφιά τι γίνεται;»

θερμοσιφώνων αν συγκρίνει τα μεγέθη των δύο

«Δηλαδή με συμφέρει να βάλω μερικά φωτοβολταϊκά

αγορών.

στην ταράτσα μου αντί να πληρώνω τη ΔΕΗ;»
Σε αρκετές χώρες ωστόσο αυτή η ισορροπία τείνει
Κάπως έτσι ξεκινούν οι ερωτήσεις κάποιου σχετικά

να αλλάξει. Η ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά

με τα φωτοβολταϊκά, αν φυσικά τα έχει ακουστά!

καύσιμα, λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου αλλά

Η απάντηση κοινή και θα απογοητεύσει τους

και του αναπόφευκτου τέλους των συμβατικών πηγών

ανυπόμονους: «Εξαρτάται».

ενέργειας, οδήγησαν χώρες όπως για παράδειγμα τη
Γερμανία στην απόφαση να επιδοτήσουν γενναία

Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών πάντως, ούτε

τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Σε ελάχιστα χρόνια

καινούρια είναι, ούτε οικονομικά απρόσιτη ούτε

η κίνηση αυτή ανταμείφθηκε με μια πραγματική

απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις στη χρήση της. Θα έλεγε

απογείωση της αγοράς φωτοβολταϊκών αλλά και

κανείς ότι είναι τα “ ξαδέλφια ” του γνωστού σε όλους

μια σημαντική πτώση των τιμών τους. Στη Γερμανία

ηλιακού θερμοσίφωνα αφού τελικά αυτό που κάνουν

πια, όπως είναι απολύτως λογικό να εγκαταστήσει

είναι να μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια όχι σε

κάποιος έναν ηλιακό θερμοσίφωνα, έτσι λογικό - και

Διάγραμμα 1: Εξέλιξη διεθνούς αγοράς φωτοβολταϊκών (οι τιμές σε MW) - ( Πηγή: ΣΕΦ )
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προσοδοφόρο - είναι να βάλει και ένα φωτοβολταϊκό
σύστημα.

αγορά.
Β) Νομικά Πρόσωπα και μεγάλης κλίμακας Ατομικές

Στα καθ’ ημάς ωστόσο,
αν και ζούμε στην πιο
ηλιόλουστη χώρα της
Ευρώπης, το “ηλιακό
ρεύμα”

παραμένει...

βραχυκυκλωμένο.

Η

εμμονή της χώρας μας
να παράγει την ηλεκτρική ενέργεια από εγχώριο
ρυπογόνο λιγνίτη, εισαγόμενο φυσικό αέριο και στα
νησιά από...(!)πετρέλαιο ( Έλεος! Δεν είμαστε χώρα
του ΟΠΕΚ! ), έχει αφήσει αναξιοποίητη αυτή την
καθαρή, ανανεώσιμη και εγχώρια πηγή ενέργειας.
Έτσι, συνολικά υπάρχουν εγκατεστημένα στην Ελλάδα
μόνο κοντά στα 4 MW φωτοβολταϊκών συστημάτων
( για σύγκριση, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς
της Ελλάδας είναι περίπου 12.000 MW ), τα οποία
εξυπηρετούν κυρίως απομονωμένες ανάγκες όπως
φάροι, κεραίες τηλεφωνίας κλπ.
Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, όσον αφορά το
πότε συμφέρει, πότε δε συμφέρει και τι επιδοτήσεις
υπάρχουν, διαμορφώνονται σε γενικές γραμμές δύο
κατηγορίες:
Α) Φυσικά Πρόσωπα – Μικρές Επιχειρήσεις
Εδώ, κατά κανόνα, τα φωτοβολταϊκά μπορεί να

Επιχειρήσεις
Εδώ τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν προς το
καλύτερο αφού υπάρχουν κάποιες δυνατότητες
επιδότησης. Ο αναθεωρημένος Αναπτυξιακός Νόμος
αλλά και προγράμματα που κατά καιρούς ανοίγουν
προκηρύσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα» [ΕΠΑΝ] (όπως για παράδειγμα
η Δράση 2.1.3), παρέχουν επιδοτήσεις της τάξης του
40-55% ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη. Πρέπει
όμως να οπλιστείτε με υπομονή δεδομένου ότι
μπορεί να ζήσετε καφκικές στιγμές κατά τη διάρκεια
της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Σε κάθε κατηγορία πάντως, αυτό που χρειάζεται
πρώτα από όλα είναι μια καλή καταγραφή των
ενεργειακών σας αναγκών. Βάσει αυτής θα προκύψει
αν και τι μέγεθος φωτοβολταϊκού συστήματος
συμφέρει να εγκαταστήσετε.
Αν επιχειρήσουμε να κλείσουμε με μια καλοκαιρινή
ευχή, αυτή δε μπορεί να είναι άλλη από το να δούμε
την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας να αποχωρίζεται
επιτέλους τον «υψηλό δείκτη αντιηλιακής προστασίας»
και άφοβα να ενισχύσει γενναία τα φωτοβολταϊκά. Η
οικονομία και το περιβάλλον μόνο ωφελημένα θα
βγουν από μια τέτοια κίνηση.

συμφέρουν όταν μια κατοικία ή και μια μικρή
επιχείρηση βρίσκεται μακριά από το δίκτυο της ΔΕΗ.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η διασύνδεση στο δίκτυο
είναι αρκετά τσουχτερή. Αντί λοιπόν να πληρώσει
κανείς τις κολόνες της ΔΕΗ ( μη νομίζεται ότι η ΔΕΗ
θα σας τις φέρει μέχρι το κατώφλι σας δωρεάν! ),
η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος
ενδεχομένως να αποδειχτεί οικονομικότερη. Στην
κατηγορία αυτή δυστυχώς δεν υπάρχει καμία μορφή
επιδότησης και χωρίς περιστολές, αποτελεί ντροπή,
δεδομένου ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη εν δυνάμει

Χρήσιμες συνδέσεις:
1. Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ( ΣΕΦ ):
www.helapco.gr
2. European Photovoltaic Industry Association:
www.epia.org
3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ανταγωνιστικότητα¨
(ΕΠΑΝ): http://www.antagonistikotita.gr/epan/
site/Home/t_section
4. Αναπτυξιακός Νόμος: http://www.mnec.gr/
anaptyksiakos_main.aspx

ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(μια περίληψη της έκθεσης του Διεθνούς Γραφείου Ενέργειας*)
Ευάγγελος Κυρίτσης-Περιβαλλοντολόγος
e.kyritsis@itia.ntua.gr

1. Η χρήση των ΑΠΕ

Τα οφέλη από την εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ είναι

Έχει αναγνωριστεί πλέον (από το 1970 και μετά) η αξία
των

ανανεώσιμων

ποικίλα:
•

Μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων. Ήδη οι

πηγών

ενέργειας

ΑΠΕ υπολογίζεται ότι εξοικονομούν πάνω από

(ΑΠΕ)

τόσο

1500 εκατομμύρια τόνους CO2 το έτος, ποσό

παραγωγή

που θα κυμαίνεται από 6000 – 9000 Mt το 2020.

ενέργειας, ιδίως σε

Η ανάλυση κύκλου ζωής αποδεικνύει ότι οι

απομακρυσμένες

εκπομπές από τεχνολογίες ΑΠΕ είναι πολύ μικρές

περιοχές, αλλά και

συγκρινόμενες με αυτές των τεχνολογιών που

στην

πιθανά να αντικαταστήσουν (σχήμα 1).

στην

αντιμετώπιση

σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων με την
αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Σήμερα

•

ποιότητα

και

αυξάνουν

τη

έλλειμμα, μέσω υδροηλεκτρικών, ανεμοτουρμπίνων

ηλεκτρισμό καλύπτεται από ΑΠΕ σύμφωνα με στοιχεία

για άντληση, χρήση ΑΠΕ για αφαλάτωση, μείωση

του Διεθνούς Γραφείου Ενέργειας. Το μεγάλο δυναμικό

των απαιτήσεων στη γεωργία μέσω στροφής σε

των ΑΠΕ αποδεικνύεται μεγάλης σημασίας στη μείωση
παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.

την

διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων σε περιοχές με

περίπου το 20% της παγκόσμιας απαίτησης σε

των αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την

Βελτιώνουν

ενεργειακές καλλιέργειες.
•

Ανάκτηση

υποβαθμισμένων

εδαφών

και

ενδιαιτημάτων μέσω ενεργειακών καλλιεργειών,
καταπολέμηση ρύπανσης από μεταφορές με τη

Παρόλο που μερικές τεχνολογίες ΑΠΕ ήδη συνεισφέρουν

χρήση εναλλακτικών καυσίμων ή ηλεκτρικών

σημαντικά στην ηλεκτροπαραγωγή, οι ΑΠΕ αναμένεται

οχημάτων, αποφυγή των επιπτώσεων από τη

να έχουν τη μεγαλύτερη αναλογική αύξηση στην

μη εξάπλωση του δικτύου σε απομακρυσμένες

παραγωγή ηλεκτρισμού από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο

περιοχές.

την επόμενη 15ετία, ενώ θα ενισχυθεί και ο ρόλος τους
μέσα από τις πολιτικές και τους θεσμούς. Το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Ενέργειας εκτιμά ότι το 2020 η συνεισφορά
των ΑΠΕ στη ζήτηση ηλεκτρισμού θα καλύπτει το 25%
τουλάχιστον με το σενάριο των τρεχουσών πολιτικών,
ενώ θα μπορούσε να καλύπτει πάνω από το 45%
εάν υιοθετούνταν περιβαλλοντικά ευαίσθητες πολιτικές.
Σε κάθε περίπτωση οι ΑΠΕ αναμένεται να παρέχουν
σημαντικά ποσά ενέργειας και σε τομείς πέρα του
ηλεκτρισμού.

2. Περιβαλλοντικά οφέλη

•

Κοινωνικοοικονομικά οφέλη όπως είναι η αύξηση
της ασφάλειας και η σταθεροποίηση των τιμών
στην αγορά ενέργειας, προσφορά εργασίας στην
ύπαιθρο, μείωση της εξάρτησης σε εισαγωγές
καυσίμων, επιτάχυνση της ηλεκτροδότησης στις
αναπτυσσόμενες χώρες.

3. Αρνητικές επιπτώσεις
Παρά τα σημαντικά τους οφέλη οι ΑΠΕ έχουν κάποια
περιβαλλοντικά

μειονεκτήματα

που

πρέπει

να

αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν προκειμένου
να εκπληρωθεί η δυναμική των ΑΠΕ στο σύνολό της.
Τα προβλήματα αυτά είναι συνήθως μικρής κλίμακας,
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χωροθέτησης,

τοπικά

και

κοινωνικά.

Συνήθως

τη μικρή τους έκταση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη

Σχήμα 1: Σύγκριση του κύκλου ζωής των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα για την
παραγωγή ΑΠΕ και ορυκτών καυσίμων
περιλαμβάνουν

κάποια απώλεια ανέσεων

και

και να αντιμετωπίζονται.

σχετίζονται κυρίως με την απαίτηση σε γη (συγκρούσεις
για τις χρήσεις γης), με επιπτώσεις αισθητικής

Εξάλλου δε θα πρέπει να παραβλέπονται κάποια

ρύπανσης και ηχορύπανσης και με συγκρούσεις με

σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τις ΑΠΕ ως

τοπικά συμφέροντα.

περιβαλλοντικά εργαλεία όπως είναι :
•

Η υποχρέωση των κρατών της συνθήκης του

Για την αντιμετώπισή τους χρειάζεται η εφαρμογή

Κιότο για σταθεροποίηση των εκπομπών CO2 στα

κάποιων διαθέσιμων συστημάτων όπως είναι: η υψηλή

επίπεδα του 1990 αρχικά και για νέες μειώσεις στη

ευαισθησία κατά την επιλογή της θέσης (αποφυγή τοπίων

συνέχεια.

ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους), η διενέργεια Μελέτης

•

Η μεγάλη οικονομική ανταγωνιστικότητα των ΑΠΕ

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πριν την εφαρμογή

παρά την εξωτερικοποίηση του περιβαλλοντικού

τους (εκτίμηση τοπικά, περιφερειακά και παγκόσμια),

κόστους από το κόστος των συμβατικών μεθόδων

η χρήση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας (π.χ.

παραγωγής.

τουρμπίνες χαμηλής όχλησης), η ενσωμάτωση των

•

Τη μεγάλη δυναμική με βάση τη σταδιακή εφαρμογή

ενδιαφερομένων οργανισμών στα πρώτα στάδια του

των αρχών πρόληψης, προφύλαξης και ‘ο ρυπαίνων

σχεδιασμού, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του

πληρώνει’.

τοπικού πληθυσμού γύρω από τα οφέλη των ΑΠΕ.

•

Το γεγονός ότι οι αντιρρήσεις στις ΑΠΕ βασίζονται
στην άγνοια και την κακή πληροφόρηση.

4.Συμπεράσματα
Για να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες ζημιές στο

*Ολόκληρη η έκθεση: http://spider.iea.org/pubs/studies/
files/benign/full/00-bene.htm

περιβάλλον από την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση
σε ενέργεια χρειάζεται η ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ
που θα συμπληρώσουν και θα υποκαταστήσουν
τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής ηλεκτρισμού.
Η συμβολή των ΑΠΕ στη μείωση των αερίων του
θερμοκηπίου μπορεί να είναι σημαντική. Οι ΑΠΕ έχουν
τις δικές τους περιβαλλοντικές επιπτώσεις που παρά
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ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ....ΥΠΕΡ Ή
ΚΑΤΑ;
Δήμητρα Μαυράκη, Περιβαλλοντολόγος MSc
dmavraki@hotmail.com

2.
Ôï æÞôçìá ôçò
Ýëëåéøçò åðáñêþí
ð ï ó ï ô Þ ô ù í
å í Ý ñ ã å é á ò
áðáó÷ïëåß Ýíôïíá
ôçí
ðáãêüóìéá
ê ï é í ü ô ç ô á .
ÅðéóôÞìïíåò êáé
ðïëéôéêïß áíáæçôïýí 3.
ôïõò
ðëÝïí
êáôÜëëçëïõò-âéþóéìïõò ôñüðïõò êÜëõøçò
ôùí áíåñ÷üìåíùí áíáãêþí óå åíÝñãåéá. Óôç
óõæÞôçóç áõôÞ ôï èÝìá ôçò ðñïþèçóçò ôçò
ðõñçíéêÞò åíÝñãåéáò êåñäßæåé ïëïÝíá êáé
ðåñéóóüôåñï Ýäáöïò. Ç ÷ñÞóç ôçò ðõñçíéêÞò
åíÝñãåéáò åßíáé óôåíÜ óõíõöáóìÝíç ôüóï ìå
èåôéêÜ, üóï êáé ìå áñíçôéêÜ áðïôåëÝóìáôá.
ÐáñïõóéÜæïíôáé, äçëáäÞ õðïóôçñéêôÝò, áëëÜ
êáé öáíáôéêïß áíôßðáëïé ôçò éäÝáò ç ðõñçíéêÞ
åíÝñãåéá íá áðïôåëÝóåé óçìáíôéêÞ ìåëëïíôéêÞ
ðçãÞ åíÝñãåéáò.
Áðü ìßá óýíôïìç áíáæÞôçóç óå äéÜöïñá Üñèñá
êáé óôï äéáäßêôõï ïìáäïðïéÞèçêáí ôá õðÝñ
êáé ôá êáôÜ ôçò ðõñçíéêÞò åíÝñãåéáò, ôá ïðïßá
ðáñïõóéÜæïíôáé áêïëïýèùò. ¼óïí áöïñÜ ôá
óõìðåñÜóìáôá, áõôÜ åßíáé äéêÜ óáò.
Ïé õðïóôçñéêôÝò ôçò ðõñçíéêÞò åíÝñãåéáò
÷ñçóéìïðïéïýí ôá êÜôùèé åðé÷åéñÞìáôá:
1. Ôï îýëï Þôáí ìéá óçìáíôéêÞ ðçãÞ åíÝñãåéáò
óôá áñ÷áßá ÷ñüíéá êáé áêüìá ÷ñçóéìïðïéåßôáé
áñêåôÜ óôéò áíáðôõóóüìåíåò ÷þñåò. Åßíáé,
åíôïýôïéò, ìç ðñáêôéêü ùò óçìáíôéêÞ
ðçãÞ åíÝñãåéáò óôéò áíáðôõãìÝíåò ÷þñåò,
äåäïìÝíïõ üôé êáôáëáìâÜíåé ðïëý Ýäáöïò
êáé ðñïóèÝôåé äéïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá
óôçí áôìüóöáéñá. Áðü ôçí Üëëç ìåñéÜ,
ôï ðåôñÝëáéï, ôåëåéþíåé ãñÞãïñá êáé
÷ñåéÜæåôáé áðü ôçí ðåôñï÷çìéêÞ âéïìç÷áíßá.

4.

5.

Åßíáé óðáôÜëç íá êáßãåôáé êáé åðéðëÝïí
óõìâÜëëåé óôçí áôìïóöáéñéêÞ ñýðáíóç.
Ç õäñïçëåêôñéêÞ åíÝñãåéá, áí êáé
óçìáíôéêÞ ðçãÞ åíÝñãåéáò äåäïìÝíïõ üôé
åßíáé áíáíåþóéìç ðçãÞ êáé äå ìïëýíåé
ôçí áôìüóöáéñá äåí ìðïñåß íá ðáñÝ÷åé
ðåñéóóüôåñï áðü ôï 8% ðåñßðïõ ôùí
åíåñãåéáêþí áíáãêþí ìáò óôï ìÝëëïí.
ÅðéðëÝïí, ÷ñçóéìïðïéåß ðïëýôéìï Ýäáöïò,
åíþ ï áñéèìüò ôùí êáôÜëëçëùí ðïôáìþí
åßíáé ðåñéïñéóìÝíïò.
Ïé õðüëïéðåò áíáíåþóéìåò ðçãÝò üðùò
ç çëéáêÞ, ç ãåùèåñìéêÞ êáé ç áéïëéêÞ,
óõíåéóöÝñïõí óå ìéêñü ðïóïóôü (ðåñßðïõ
0,5%). ÅðéðëÝïí, ìåñéêÝò áðü áõôÝò åßíáé
áíáîéüðéóôåò (ç áéïëéêÞ êáé ç çëéáêÞ) Þ
åßíáé äéáêïðôüìåíåò (ðáëéññïéáêÞ) êáé
ó÷åôéêÜ äáðáíçñÝò. Êáé áí êáé ç åíÝñãåéá
ôçò çëéïöÜíåéáò, ôïõ áÝñá, ôùí êõìÜôùí
êáé ôùí ðáëéññïéþí åßíáé áñêåôÞ ãéá
íá éêáíïðïéÞóåé ôéò áíÜãêåò ìáò ãéá
åêáôïììýñéá ÷ñüíéá, ç äõóêïëßá Ýãêåéôáé
óôçí åêìåôÜëëåõóç áõôþí ôùí ðçãþí óå
ìéá ÷ñçóéìïðïéÞóéìç ìïñöÞ.
Íá óõíå÷éóôåß íá óôçñßæåôáé óôïí Üíèñáêá
ç ðáñáãùãÞ åíÝñãåéáò, èá ìðïñïýóå íá
ïäçãÞóåé óå äéáäåäïìÝíç ðåñéâáëëïíôéêÞ
æçìßá êáé óå áðñüâëåðôç áëëáãÞ ôïõ
êëßìáôïò.
Ç ðõñçíéêÞ åíÝñãåéá ðáñÜãåé Þäç ðåñßðïõ
ôï 20% ôçò ðáãêüóìéáò çëåêôñéêÞò
åíÝñãåéáò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ 50% óôçí
äõôéêÞ Åõñþðç êáé 80% óôçí Ãáëëßá. Åßíáé
áîéüðéóôç, Ý÷ïíôáò õøçëïýò ðáñÜãïíôåò
ëåéôïõñãßáò, ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðåñéóóüôåñï
áðü 90%, ìå ó÷åäüí üëïí ôïí õðüëïéðï
÷ñüíï íá îïäåýåôáé óôç ðñïãñáììáôéóìÝíç
óõíôÞñçóç. Ïé ìáêñïðñüèåóìåò äáðÜíåò
ôçò åßíáé ðáñüìïéåò ìå åêåßíåò ôïõ
Üíèñáêá. ¸÷åé ìéêñÞ åðéâëáâÞ åðßäñáóç
óôï ðåñéâÜëëïí êáé åßíáé áóöáëÝóôåñç áðü
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üëåò ôéò Üëëåò ðçãÝò, åêôüò áðü ôï öõóéêü
áÝñéï.
6. Ç áíÜðôõîç ôùí áíáíåþóéìùí ðçãþí

åíÝñãåéáò þóôå íá áíôéêáôáóôÞóïõí ôïí
Üíèñáêá, ôï öõóéêü áÝñéï êáé ôï ðåôñÝëáéï
ðïõ ôï äéïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá ôï ïðïßï
áðïâÜëëïõí êáôÜ ôçí êáýóç ôïõò ãéá
ôçí ðáñáãùãÞ çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò
åßíáé åðéâëáâÝò ãéá ôçí áôìüóöáéñá, åßíáé
ìéá ÷ñïíïâüñïò äéáäéêáóßá. Óõíåðþò,
ìüíï ìå ìéá ìáæéêÞ åðÝêôáóç ôçò
ðõñçíéêÞò åíÝñãåéáò, ìå ôç ÷ñÞóç ôçò
ïðïßáò áðïâÜëëïíôáé ó÷åäüí ìçäåíéêÝò
ðïóüôçôåò äéïîåéäßïõ ôïõ Üíèñáêá, ìðïñåß
íá áíáêïðåß ç õðåñèÝñìáíóç ôïõ ðëáíÞôç,
ðïõ áí óõíå÷éóôåß èá ðñïêáëÝóåé Üíïäï
ôçò óôÜèìçò ôùí èáëÜóóéùí õäÜôùí ìå
ïëÝèñéåò óõíÝðåéåò, êëéìáôéêÝò áíáôáñÜîåéò
êáé êáôáóôñïöÝò ìåãÜëùí êáëëéåñãÞóéìùí
åêôÜóåùí.
7. Ïé ðõñçíéêÝò äáðÜíåò åîáñôþíôáé áðü ôç
äéÜñêåéá æùÞò ôïõ áíôéäñáóôÞñá, ï ïðïßïò
ìðïñåß íá åßíáé ðåñßðïõ 60 Ýôç. Ôï êüóôïò
ôçò ðõñçíéêÞò åíÝñãåéáò ó÷åôéêÜ ìå ôá
ïñõêôÜ êáýóéìá åßíáé ðïëý äéáöïñåôéêü åÜí
óõìðåñéëçöèïýí ïé ñåáëéóôéêÝò åêôéìÞóåéò
ôïõ êüóôïõò ôçò ñýðáíóçò êáé ôçò áëëáãÞò
ôïõ êëßìáôïò. Âñá÷õðñüèåóìá, ôá ïñõêôÜ
êáýóéìá ìðïñïýí íá åìöáíéóôïýí ëéãüôåñï
áêñéâÜ, áëëÜ ôï ìáêñïðñüèåóìï åßíáé ôï
óçìáíôéêüôåñï.

Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ õðÜñ÷ïõí ôá ðáñáêÜôù

áíôåðé÷åéñÞìáôá, ôá ïðïßá Ý÷ïõí êáé áõôÜ ôç
äéêÞ ôïõò äõíáìéêÞ.
1. Óçìáíôéêü ðñüâëçìá êáôÜ ôç ÷ñÞóçò
ôçò ðõñçíéêÞò åíÝñãåéáò åßíáé ç åêðïìðÞ
ðõñçíéêÞò áêôéíïâïëßáò. Ôï åóùôåñéêü åíüò
ðõñçíéêïý áíôéäñáóôÞñá åßíáé éäéáßôåñá
ñáäéåíåñãü, êáé ôá äáðáíþìåíá êáýóéìá
ðñÝðåé íá áöáéñïýíôáé ðåñéïäéêÜ ãéá ôçí
åðáíåðåîåñãáóßá. Åíôïýôïéò, ïé ôå÷íéêÝò
ãéá áõôü ôï èÝìá áíáðôýóóïíôáé êáëÜ êáé
ìðïñïýí íá ðñáãìáôïðïéçèïýí áêßíäõíá.
2. Ïé ó÷åôéêÜ ìéêñïß üãêïé ôùí éäéáßôåñá
ñáäéåíåñãþí õðïëåéììÜôùí (ðõñçíéêÜ
áðüâëçôá)
äçìéïõñãïýí
ðñüâëçìá.
Ôá áðüâëçôá ðñÝðåé íá áðïèçêåýïíôáé
áñ÷éêÜ åðÜíù áðü ôï Ýäáöïò ãéá
áñêåôÝò äåêáåôßåò, þóôå íá åðéôñÝøïõí
óôá âñá÷ýâéá éóüôïðá íá äéáóðáóôïýí
(áðïóõíôåèïýí), ôï õðüëïéðï üìùò ëéþíåôáé
ìÝóá óå áäéáðÝñáóôá êåñáìéêÜ ìðëïê,
ðïõ ðåñéâÜëëïíôáé óå áíïîåßäùôá containers êáé ðïõ èÜâïíôáé âáèéÜ êÜôù áðü
ôï Ýäáöïò, óå Ýíáí óôáèåñü ìç óåéóìéêü
ãåùëïãéêü ó÷çìáôéóìü.
3. Ïé ðõñçíéêïß áíôéäñáóôÞñåò ðñÝðåé íá
âåëôéùèïýí. Ïé ôñÝ÷ïíôåò “èåñìéêïß
áíôéäñáóôÞñåò” êáßíå ìüíï ïõñÜíéï- 235,
ôï ïðïßï áðïôåëåß áêñéâþò ôï 0.7% ôïõ
öõóéêïý ïõñÜíéïõ, åíþ ïé áðïêáëïýìåíïé
“ãñÞãïñïé áíôéäñáóôÞñåò” ìðïñïýí íá
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êÜøïõí ôï õðüëïéðï 99,3% ôïõ ïõñÜíéïõ.
¸íáò ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï ïé ãñÞãïñïé
áíôéäñáóôÞñåò äå ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åßíáé
ãéáôß åßíáé äõóêïëüôåñï íá ÷ôéóôïýí, áëëÜ
èá ãßíïõí ïéêïíïìéêüôåñá êáèþò ôï ïõñÜíéï
èá ãßíåôáé áêñéâüôåñï.
4. Åßíáé
êáôáãåãñáììÝíá
ìßá
óåéñÜ
áôõ÷çìÜôùí êáé «ðåñéóôáôéêþí» áêüìá êáé
óôïõò ðéï åîåëéãìÝíïõò áíôéäñáóôÞñåò
(÷áñáêôçñéóôéêÞ ç ðåñßðôùóç ôïõ ãáëëéêïý
Óïýðåñ ÖÝíéî, ðïõ áí êáé åèåùñåßôï ôï
êáìÜñé ôçò ðõñçíéêÞò âéïìç÷áíßáò äåí
ìðüñåóå íá ëåéôïõñãÞóåé ëüãù óõíå÷þí
ðñïâëçìÜôùí).
5. Ïé ðõñçíéêïß áíôéäñáóôÞñåò ðáñáìÝíïõí
óïâáñÞ áðåéëÞ áêüìá êáé ìåôÜ ôï êëåßóéìü
ôïõò, áöïý ïëüêëçñç ç åãêáôÜóôáóç
ìåôáôñÝðåôáé óå ðõñçíéêü áðüâëçôï.
6. Óçìáíôéêü ðñüâëçìá, ðïõ óõíäÝåôáé
Ýììåóá ìå ôçí ðõñçíéêÞ åíÝñãåéá åßíáé ïé
ðéèáíÝò óôñáôéùôéêÝò ÷ñÞóåéò (ðõñçíéêÜ
üðëá). Áí êáé ç ÷ñÞóç åéñçíéêþí ðõñçíéêþí
åãêáôáóôÜóåùí äåí åßíáé ç êáëýôåñç (áðü
ðëåõñÜò ÷ñüíïõ êáé ïéêïíïìéêïý êüóôïõò)
ìÝèïäïò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ðõñçíéêþí
üðëùí, ùóôüóï ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß
ãéá ôï óêïðü áõôü.

‘’äåí ìðïñïýìå íá áðïöýãïõìå ôçí ðõñçíéêÞ
åíÝñãåéá áí èÝëïõìå íá åêðëçñþóïõìå ôç
äÝóìåõóç ôïõ Ðñùôïêüëëïõ ãéá ôç ìåßùóç ôùí
åêðïìðþí. Äåí õðÜñ÷åé áìöéâïëßá ãéá áõôü’’.
Óå ìßá Ýêèåóç ôïõ ÏÇÅ ôï 1997, áíôéèÝôùò,
áíáöÝñåôáé üôé ç ðõñçíéêÞ åíÝñãåéá äåí
áðïôåëåß âéþóéìç ðçãÞ åíÝñãåéáò êáé ðñÝðåé
ïõóéáóôéêÜ íá êáôáñãçèåß êáé íá áíôéêáôáóôáèåß
ìå Üëëåò, êáèáñüôåñåò ìïñöÝò.
Ãßíåôáé áíôéëçðôü üôé áðáéôåßôáé áñêåôü
÷ñïíéêü äéÜóôçìá þóôå íá áíôéóôáèìéóôïýí ïé
áíôéêñïõüìåíåò áðüøåéò êáé íá ïäçãçèïýìå
óå Ýíá áóöáëÝò óõìðÝñáóìá ùò ðñïò ôçí
ðñïþèçóç Þ ü÷é ôçò ðõñçíéêÞò åíÝñãåéáò.
Ôï óßãïõñï ðÜíôùò åßíáé üôé üóïí áöïñÜ ôçí
ÅëëÜäá ôï èÝìá Ý÷åé êëåßóåé: «ÅðåéäÞ ç ÅëëÜäá
åßíáé óåéóìïãåíÞò ÷þñá äåí åßíáé äõíáôÞ ç
åãêáèßäñõóç êáé ÷ñçóéìïðïßçóç ðõñçíéêþí
åñãïóôáóßùí êáé ðõñçíéêþí áíôéäñáóôÞñùí
ãéáôß ôï ðáñáìéêñü áôý÷çìá èá óôáèåß ìïéñáßï
ãéá ôïõò êáôïßêïõò ôùí ãýñù ðåñéï÷þí...»
ê.ÓïöïêëÞò ÌáíùëáñÜêçò, ðñïúóôÜìåíïò ôïõ
Éíóôéôïýôïõ Ãåùëïãéêþí êáé Ìåôáëëåõôéêþí
Åñåõíþí (É.Ã.Ì.Å.).

Ðïéá åßíáé ç èÝóç ôçò ÅÅ óå áõôü ôï æÞôçìá;
Óýìöùíá ìå ôçí åðßôñïðï êá Loyola de Palacio
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την παραγωγή ενέργειας έχουν κατά καιρούς
Το ζήτημα των στερεών αποβλήτων παραμένει αναπτύξει την ακόλουθη επιχειρηματολογία:
άκρως επίκαιρο
• Η μη τόσο πετυχημένη αποσύνδεση της
στην ελληνική μας
οικονομικής ανάπτυξης (αύξηση ΑΕΠ)
πραγματικότητα.
και της αύξησης των ποσοτήτων στερεών
Ένας
τρόπος
αποβλήτων σε συνδυασμό με τις συνεχώς
διαχείρισης
αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις
των
στερεών
υποδεικνύουν τη λύση της καύσης των
αποβλήτων είναι
αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας
η καύση τους για ανάκτηση και παραγωγή
ως μια ενδιαφέρουσα προοπτική.
ενέργειας.
• Η καύση των αποβλήτων έχει τη
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 16% των οικιακών
αποβλήτων οδηγείται προς καύση (http://waste.
eionet.eu.int/waste/a/#energy) και το ποσοστό
αυτό αναμένεται να αυξηθεί. Η Οδηγία 76
του 2000 θέτει αυστηρές απαιτήσεις και όρια
εκπομπών κατά την καύση στερεών αποβλήτων
(http://europa.eu.int/comm/environment/
wasteinc/). Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει
σχετικά με την καύση επικινδύνων αποβλήτων
στη βιομηχανία (πχ τσιμεντοβιομηχανία) για
την παραγωγή ενέργειας. Αυτό το άρθρο δεν
θα ασχοληθεί αποκλειστικά με επικίνδυνα /
μολυσματικά απόβλητα, αλλά στόχος του είναι
να παρουσιάσει την επιχειρηματολογία που έχει
αναπτυχθεί υπέρ και κατά της καύσης οικιακών
αποβλήτων και την εκμετάλλευση της θερμότητας
για την παραγωγή ενέργειας.

•

•
Οι υποστηρικτές της καύσης αποβλήτων για

δυνατότητα όχι μόνο να αντιμετωπίσει
το ζήτημα διάθεσης αποβλήτων αλλά και
να προσφέρει ηλεκτρισμό και ζεστό νερό
για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης μια
περιοχής. Για παράδειγμα, στην νότια
Σουηδία ο σταθμός καύσης της SYSAV
επεξεργάζεται 400.000 τόνους αποβλήτων
ετησίως και παράγει 950.000 MWh σε
μορφή ζεστού νερού καλύπτοντας της
ανάγκες για ζεστό νερό και θέρμανση
80.000 οικογενειών και 145.000 MWh
υπό μορφή ηλεκτρικής ενέργειας (www.
sysav.se).
Η καύση των αποβλήτων μπορεί
να
αποφέρει
οικονομικά
οφέλη,
από την παραγωγή ενέργειας, για
την αυτοχρηματοδότηση του όλου
συστήματος
Ο πιο διαδεδομένος τρόπος διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων είναι η διάθεση
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•

τους σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (στην
καλύτερη των περιπτώσεων, συνήθως
χωματερή) ο οποίος απαιτεί μεγάλες
εκτάσεις, ενώ η λύση της καύσης δεν έχει
τόσο αυξημένες απαιτήσεις σε έκταση.
Τα απόβλητα που απομένουν μετά
από διαχωρισμό και τα οποία δεν
μπορούν να ανακυκλωθούν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σαν πηγή ενέργειας
για την κάλυψη αναγκών, ενώ υπό
άλλες συνθήκες θα κατέληγαν σε κάποια
«χωματερή».

Η εναντίωση στην παραγωγή ενέργειας από την
καύση αποβλήτων στηρίζεται στα παρακάτω
επιχειρήματα:
• Η βασική στρατηγική για τη διαχείριση
των στερεών είναι η πρόληψη παραγωγής
αποβλήτων. Η σύνδεση όμως του
όγκου παραγωγής αποβλήτων με τα
ποσά παραγόμενης ενέργειας μπορεί
να δώσει λανθασμένα κίνητρα για την
εφαρμογή
πρακτικών
ενεργειακής
εξοικονόμησης. Η άμεση εξάρτηση της
ενεργειακής αυτονομίας μια περιοχής
από την καύση των στερεών είναι σχεδόν
βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της
παραγωγής αποβλήτων και στη μείωση
της ανακύκλωσης και επανάχρησης.
• Οι εγκαταστάσεις για την καύση των
αποβλήτων
απαιτούν
εξασφάλιση

•

παροχής σταθερού όγκου αποβλήτων,
λεπτομερή σχεδιασμό και αυξημένους
πόρους κατά τη λειτουργία τους.
Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στην
πιθανή εγκατάσταση σταθμού καύσης
αποβλήτων για την παραγωγής ενέργειας,
σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά

•

html).
Μελέτες έχουν καταλήξει ότι μερικά από τα
βιοδιασπώμενα στερεά απόβλητα υψηλής
υγρασίας, καταναλώνουν περισσότερη
ενέργεια από ότι προσφέρουν κατά
την καύση. Ενώ άλλα όπως το χαρτί
προσφέρουν λιγότερα ποσά ενέργειας
κατά την καύση τους, σε σχέση με τα
ποσά που μπορούσαν να εξοικονομηθούν
από την ανακύκλωσή τους.

Η υιοθέτηση ή όχι της καύσης των αποβλήτων ως
επίσημου τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων

και εξασφάλισης των ενεργειακών απαιτήσεων
προϋποθέτει ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης και σύνδεση με τους επιθυμητούς
στόχους. Η προσφορά του συνόλου των
ενεργειακών αναγκών από την καύση των
αποβλήτων είναι προφανώς ανέφικτη αλλά, υπό
κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να συνεισφέρει
θετικά Η κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων
από την καύση αποβλήτων παραμένει μια
λύση χαμηλά στην ιεραρχία των στρατηγικών
πρόληψης τόσο παραγωγής απόβλήτων όσο
και εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά αποτελεί ένα
εργαλείο για την (επιτυχή ή όχι) διαχείριση δύο
περιβαλλοντικών θεμάτων.

έντονη. Σε αυτό συνηγορούν απόψεις
που έχουν ακουστεί σχετικά με την
ποιότητα των απαερίων καύσης αυτών
των σταθμών (http://archive.greenpeace.
org/pressreleases/toxics/2001mar27.
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ή ηλεκτρικού ρεύματος.
Εφαρμογή: παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος,
άντληση νερού.
ÕäñáõëéêÞ åíÝñãåéá

Η πτώση του νερού (ποτάμια,

ÇëéáêÞ åíÝñãåéá

υδατορεύματα, πηγές κ.α.) σε υδροτροχούς
έχει ως αποτέλεσμα την περιστροφή τους και
την παραγωγή μηχανικού έργου ή ηλεκτρικού
ρεύματος.
Εφαρμογή: παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος,
νερόμυλοι,

υδροτριβεία,

πριονιστήρια,

κλωστοϋφαντουργεία κ.α.

Η

ενέργεια

που

παράγεται

από

την

ακτινοβολία του ήλιου.
Εφαρμογή: παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
(φωτοβολταϊκά συστήματα) κυρίως για χρήση
σε απομονωμένα κτίρια ή εγκαταστάσεις
απομακρυσμένες

από

το

δίκτυο

της

ΔΕΗ (π.χ. μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα

ÁéïëéêÞ åíÝñãåéá

τηλεπικοινωνιών), παραγωγή ζεστού νερού
(ηλιακός θερμοσίφωνας) για οικιακή χρήση

Ο
τα

άνεμος

περιστρέφει

πτερύγια

των

ανεμογεννητριών ή των ανεμόμυλων με
αποτέλεσμα την παραγωγή μηχανικού έργου

ή για θέρμανση χώρων κατοικίας ή εργασίας,
κολυμβητικών

δεξαμενών,

γεωργικών

εγκαταστάσεων (θερμοκήπια, ξηραντήρια
16

κ.λπ.),

παραγωγή ζεστού νερού για

βιομηχανική χρήση (εμφιαλωτήρια, βαφεία
κ.α.), σχεδιασμός κτιρίων (βιοκλιματική
αρχιτεκτονική) με σκοπό την εκμετάλλευση

ÂéïìÜæá

της ηλιακής ενέργειας για τη δημιουργία
αισθήματος άνεσης στο εσωτερικό των
κτιρίων και την εξοικονόμηση ενέργειας για
την θέρμανση, την ψύξη και τον φωτισμό Παράγεται από υπολείμματα γεωργικών
τους.

και δασικών βιομηχανιών (πυρηνόξυλο,
πριονίδια κ.α.), από υποπροϊόντα της
γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας
(κοπριά ζώων, άχυρο σιτηρών κ.α.),
Ã å ù è å ñ ì é ê Þ προϊόντα
åíÝñãåéá

ενεργειακών

από

καλλιεργειών,

γεωργικών και δασικών ειδών (καλάμι,
αγριοαγκινάρα,

ευκάλυπτος

κ.α.),

από

οργανικά απόβλητα βιομηχανιών, αστικά
Παράγεται από την αξιοποίηση του θερμού λύματα και απορρίματα.
νερού, ατμού ή θερμού αέρα που αναβλύζει Εφαρμογή: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
ή αντλείται από το εσωτερικό της γης.

θέρμανση

Εφαρμογή: αφαλάτωση νερού, θέρμανση και

θερμοκηπίων

κτηνοτροφικών

–

γεωργικών

μονάδων,

ξήρανση

θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών μονάδων, αγροτικών προϊόντων, παραγωγή καυσίμων
ιχθυοκαλλιέργειες,

ξήρανση

αγροτικών (καυσόξυλα, αιθανόλη, βιοντήζελ, βιοαέριο).

προϊόντων, θέρμανση – ψύξη και παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης.
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Παραγωγή Ενέργειας,
φωτό από την Μεγαλόπολη Αρκαδίας
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