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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μ όλις πρόσφατα έγιναν ευρέως αποδεκτές οι καθοριστι κές περιβαλλοντικές και ο ι γενικ ό

τερες κοινωνικές συνέπειες των ενεργειακώ·ν επιλογών της aνθρ ωπότητας. Σκοπός της
παρ ούσας εργασίας είναι να συνεισφέρει στην προσπάθεια σχετικής αξιολόγησης και επιλογής

μεταξύ των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων. Στα πλαίσια αυτά μελετάται αρχικά η συμβολή
της δ ιείσδυση ς του φυσικού αερίου στην εγχώ ρ ια αγορά. Ακολούθως , εξετάζεται η συ μβολή
της ορθολο γικής διαχείρ ισης-εξοικονό μηση ς ενέργειας στην προσπάθεια περ ιορι σμού των

περιβαλλοντικών επ ιπτώσεων του ενεργειακού τομέα. Τέλος , αναλύεται η "απεριόριστη" δυνα
τότητα αξιοποίησης των περ ιβαλλοντικά ήπιων μορφών ενέργειας τόσο για την πρακτική εξα
φάνιση των κυριότερων πε ριβαλλοντικών επιπτώσεων, όσο και για την επίτευξη κοινωνικού
οφέλους.

TECHNOLOGICAL SOLUYIONS OF MINIMIZING ΤΗΕ
SOCIAL·ENVIRONMENTAL COST OF ΤΗΕ ENERGY SECTOR
Kaldellis J.K., Kodossakis D.
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80 Karaoli & Dimitrioυ str., 18534 Piraeυs, Greece
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ABSTRACT
Only recently the indυstrial societies realized the exact size of the consequences of their
decisions in the energy production area. Thυ s . one of the main targets of the present study is to
compare the aνai lable solutions of the energy sector on the basis of the social and the
e nνi ronmental cost. More precisely, during the proposed analysis the effects of the introduction
of the natural gas in the local energy market is examined. Accordingly, the impact of νarious
proρosed energy management techniques on the amelioration of the enνi ron mental quality is
also analyzed. Finally, an accelerated ρenetration of the renewable energy applications in the
local energy balance is welcome, in order not only to minimize the neg atiνe enνi ro nme n tal
effects. but also to obtain remarkable social benefits.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωρισθεί από όλους ο πολυδιάστατος και αναντικατάστατος
ρόλος της ενέργειας στις σημαντικές οικονομικές αλλά και πολιτικο-στρατιωτικές εξελίξεις του
πλανήτη μας

{1 }.

Αντίθετα, μόλις πρόσφατα έγιναν ευρέως αποδεκτές οι καθοριστικές περιβαλ

λοντικές και οι γενικότερες κοινωνικές συνέπειες των ενεργειακών επιλογών της aνθρωπότητας

{2} . Δεδομένης

δε της πολλαπλότητας των ενεργειακών μ ορφών, οι οποίες είναι δυνατόν να

καλύψουν μια συγκεκριμένη ζήτηση ισχύος, τίθεται ιδιαίτερα στην περίmωση της χώρας μας έντονο
το ζήτημα της σχετικής αξιολόγησης και επιλογής μεταξύ των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων.
Στα πλαίσια αυτά, στην παρούσα εργασία συγκεντρώνονται σε πρώτη φάση τα αποτελέσματα
πρόσφατων ερευνών

{3} ,{4}, που

αναφέρονται στη συμμετοχή των διαφόρων ενεργειακών τομέ

ων στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, με έμφαση στην ποσοτικοποίηση τόσο του περιβαλλοντικού
όσο και του συνολικού κοινωνικού κόστους παραγωγής και χρήσης της ενέργειας.
Εχοντας καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική ενεργειακή πραγματικότητα
ακολουθεί η παρουσίαση των κυρ ιότερων τεχνολογικών επιλογών, οι οποίες εφόσον εφαρμοσθούν
οδηγούν σε σημαντικό περιορισμό των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών επιπτώσεων. Οι
προτεινόμενες εφαρμογές εξετάζουν αρχικό τη συμβολή της διείσδυσης του φυσικού αερίου στην
εγχώρια αγορά , παρουσιάζοντας τα άμεσα περιβαλλοντικά οφέλη από τη μείωση των εκπε 
μπομένων ρυπαντών, χωρίς όμως να παραλείπεται και η αναφορά στην πιθανή αύξηση των
μακροοικονο μικών επιπτώσεων από τις πρόσθετες εισαγωγές ενέργειας.

Ακολούθως, εξετάζεται η συμβολή της ορθολογικής διαχείρισης και της εξοικονόμησης ενέρ
γειας στην προσπάθεια περιορισμού των περιβαλλοντικών επιmώσεων του ενεργειακού τομέα.
Οπως αποδεικνύεται η εξοικονόμηση ενέργειας οδηγεί σε σημαντική μείωση των εκπεμπομένων

ρυπαντών, απαιτεί όμως τη διάθεση αξιόλογου αρχικού κεφαλα ίου για την υλοποίηση των απαρα ί
τητων παρεμβάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα της συμπαραγωγής , ο οποίος αν και
ανήκει στη συνολική στρατηγική της ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας, ωστόσο παρουσιάζει
αρκετές ιδιαιτερότητες.
Τέλος , αναλύεται η απεριόριστη δυνατότητα αξιοποίησης των περιβαλλοντικά ήπιων μορφών
ενέργειας (αιολική, ηλιακή , βιομάζα, υδάτινο δυναμικό, γεωθερμία) τόσο για την πρακτική εξαφάνι
ση των κυριότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ενεργειακού τομέα, όσο και για την επίτευξη

σημαντικού κοινωνικού οφέλους

{6} ,{7} . Το

βασικό εμπόδιο της αξιοποίησης των ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας είναι το γεγονός ότι οι απαραίτητες επενδύσεις αποτελούν επενδύσεις εντάσε
ως κεφαλαίου, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τη θεμελιώδη δομή της ελληνικής οικονομίας ,
η οπο ία βασίζεται σε επενδύσεις εντάσεως εργασίας.

2. ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτΙΚΕΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η χώρα μας ανήκει στις αναπτυσσόμενες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ως εκ τούτου

εμφανίζει

{8}

ελαφρά υψηλότερους ρυθμούς αύξησης της ετησίως καταναλισκόμενης ανά κάτοικο

ενέργειας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σχήμα

[1].

Από τα διαθέσιμα στοιχεία

πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε περισσότερο από
φθάνοντας το

1996

40%

τη δεκαετία

τα 24,965 ,000τΙΠ σε σχέση με τα 17, 877 ,000τΙΠ το

λύοντας το εγχώριο ενεργειακό ισοζύγιο παρατηρείται (σχή μα

[2])

1986.

{3} η
1986-1996,

Επιπλέον, ανα

ότι ποσοστό ίσο με

60%

περίπου των εγχώριων ενεργειακών αναγκών καλύmεται από εισαγόμενα παράγωγα του πετρε
λαίο υ , ενώ ένα επίσης αξιόλογο ποσοστό της τάξεως του
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των εγχώριων λιγνιτικών αποθεμάτων. Η συμβολή των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων στην
ετήσια ηλεκτροπαραγωγή εκτιμάται στα επίπεδα του

υδροηλε

κτρική ενέργεια να συμμετέχει μόλις με

7%+9%, με αποτέλεσμα το 1996 η
4% στο συνολικό εγχώριο ενεργειακό ισοζύγιο .

Τέλος, οι

υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η βιομάζα-καυσόξυλα, η ηλιακή ενέργεια (θέρ
μανση κατοικιών) και η αιολική ενέργεια συμμετέχουν με μόλις 770,000τΙΠ , δηλαδή με ποσοστό

3%του συνόλου .
Αναλύοντας περαιτέρω τα διαθ έσιμα στοιχεία προκύπτουν δύο ιδιαίτερα ανησυχητικά συμπε
ράσματα σε σχέση με το περιβαλλοντικό και το κοινωνικό κόστος της παραγόμενη ς ενέργειας .

Αρχικά παρατηρείται ότι η διαρκώς αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση καλύπτεται από αθρόες ε ισα
γωγές ενέργε ιας καθώς κα ι από την υπερεκμετάλλευση των εγχώριων αποθεμάτων λιγνίτη . Το
γεγονός αυτό οδηγεί σε σημαντική μακροοικονομική επιβάρυνση του κόστους της παραγόμενης

ενέργειας στη χώρα μας

{7},

τόσο μέσω της πολιτικής εξάρτησης της χώρας μας από τους

"προμηθευτές" πετρελαίου, όσο και από την επιβάρυνση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Παράλληλα, συντελείται μια απαράδεκτη εξάντληση των μόνων βεβαιωμένων ενεργειακών αποθε
μάτων της χώρας μας , δηλαδή των αποθεμάτων λιγνίτη της Μεγαλόπολης και της Πτολεμαοδας,
σε μια περίοδο μάλιστα που οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται διαρκώς. Αντίθετα, οι περισσότε
ρες αν α πτυγ μ ένες χώρες ακολο υθούν πολιτική α υ στηρής π ροστασίας τω ν ενεργειακών του ς
αποθεμάτων, για να τα χρησιμοποιήσουν στην περίπτωση νέας ενεργειακής κρίσης.
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Το δεύτερο συμπέρασμα που προκύmει αφορά την κατά

92% κάλυψη

γκών της χώρας μας με συμβατικό και περιβαλλοντικό επιβλαβή καύσιμα,

'"'

των ενεργειακών ανα

{ 4} . Πράγματι η

παρα

γωγή ενέργε ιας (θερμική ς, ηλεκτρικής ή μηχανικής) τόσο με την καύση πετρελαιο ειδών όσο και
με τη χρήση στερεών καυσίμων δημιουργεί μ ια σειρά ατμοσφαιρικών ρυπαντών (πέραν της θερμι

κής ρύπανσης), όπως τα οξείδια του αζώτου (ΝΟχ) , το διοξείδιο του θείου
του άνθρακα

(CO), οι

άκαυστοι υδρογονάνθρακες

καθώς φυσικά και το διοξείδιο του άνθρακα

(CxHy). τα

(C02). Στην εν
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{4}) , ενώ

θα αναφέρουμε επι

γραμματικά την κατανομή των κυριότερων ατμοσφαιρικών ρύπων ανά το μ έ α της εγχώριας
οικονομικής δραστηριότητας , ώστε να εντοπίσουμε και τους βασικότερους τομείς διορθωτικής
επέ μβασης της ελληνικής κοινωνίας.
Οι δύο κατ' εξοχήν επικίνδυνοι αέριοι ρυπαντές (σύμφωνα και με τους διεθνείς συντελεστές
τοξικότητας)

{9}

είναι τα οξείδια του αζώτου και τα οξείδια του θείου , που συν τοις άλλοις

θεωρούνται υπεύθυνα και για το φαινόμενο της όξινης βροχής . Από τα σχήματα

[3]

και

[4]

προκύ

πτει ό τι οι μεταφορ ές είναι υπεύθυνες κατά

60% των εκπομπών ΝΟχ , ενώ η ηλεκτροπαραγωγή
30% περίπου. Αντίστοιχα , η βιομηχανία και ο οικιακός-εμπορικός-γεωργι
κός τομέας συμμετέχουν κατά 5% έκαστος. Ακολούθως, από την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχεί
ων που αφορούν την παραγωγή so2 προκύmει ότι η ηλεκτροπαραγωγή είναι η κύρια πηγή (72%)
των εν λόγω εκπομπών. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή του βιομηχανικού τομέα εκτιμάται στο 18%, ενώ
ένα ποσοστό περίπου 9% αναλογεί στον τομέα κατοικία-εμπόριο -γεωργία, (Κ-Ε-Γ) .
Το C0 2, αν και δεν θεωρείται τοξικό αέριο, τα τελευταία χρόνια έχει θεωρηθεί {9} σαν ο κυριό
τερος υπεύθυνος (σε ποσοστό ..so%) της επιδείνωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου και συνε
πώς της παρατηρούμενης κλιματολογικής μεταβολής, {8} . Για το λόγο αυτό έχουν αναληφθεί τα
τελευταία χρόνια σημαντικές πρωτοβουλίες {1 Ο} για τον περιορισμό των εκπομπών του , τόσο από
συμμετέχει σε ποσοστό

την Ευρωπαϊκή Ενωση όσο και διεθνώς. Για την καλύτερη αξιολόγηση των πρωτοβουλιών αυτών
παρατίθεται στο σχήμα

(5]

η ανά τομέα δραστηριότητας κατανομή του ετησίως παραγομένου διοξει

δίου του άνθρακα στη χώρα μας. Συνοψίζοντας τις περιβαλλοντικές επιmώσεις λόγω των αέριων
ρυπαντών που δημιουργε ί η παραγωγή , η διαχείριση και κατανάλωση ενέργειας στη χώρα μας ,
μπορούμε με σαφήνεια να ισχυρισθούμε ότι η κάθε

kWh

ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα

μας, προερχόμενη από συμβατικά καύσιμα, συνοδεύεται με την παραγωγή περίπου

ΝΟχ και

7gr S02, καθώς

11 OOgr co 2, Sgr

και άλλων επιβλαβών περιβαλλοντικά ρυπαντών.

ΣΧΗΜΑ

3

ΣΧΗΜΑ4

Τομεακή Κατανομή Εκπομπών ΝΟχ

Τομεακή Κατσνομη Εκπομπων 502

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟχ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

1996

SOx

1996
~ Μεταφ.

•

ΔΕΗ

8

Βιομ.
Κ-Ε-Γ

•

~ Μεταφ.
8ΔΕΗ

8

Βιομ.
Κ-Ε-Γ
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ΣΧΗΜΑ

5:

Τομεακή Κατανομή Εκπομπών

ΕΚΙΙΟΜΠΕΣ

C02

C0 2

1990-1996
47000

ΔΙ!:Η

Μεταφ.

Btoμttχ.

ΠΙVΑΚΑΣ

Κ-Ε- Γ

1:

Συγκριτική Παρουσίαση Ρυπαvσης
Φ .Α .

Λιγνίτης

Μαζούτ

Diesel

co2

1.1

1.9:1

2.1

2.3:1

Ν Οχ

1.1

3.9:1

1.7:1

1:1

so2

1:1

8170:1

4670:1

733:1

Ρύπος

CxHy

1:1

2:1

3:1

3:1

Σωματίδια

1:1

273:1

24:1

1.5:1

Το φυσικό αέριο αποτελεί ένα ακομα συμβατικό πρωτογενές καύσιμο, συγκροτούμενο απο ελα
φρούς υδρογονάνθρακες και κυρίως από μεθάνιο σε ποσοστό μεταξύ

διαδικασία

προμήθειας της χώρας μας με Φ.Α. ξεκίνησε το

85% και 97%. Η
1987 (υπογραφή σχετικών συμβάσεων)

και δυστυ

χώς μετά από πάροδο περίπου δώδεκα ετών δεν έχει υλοποιηθεί η εισαγωγή του σε ικανοποιητικό
(προβλεπόμενο) βαθμό στο εγχώριο ενεργειακό ισοζύγιο. Αν και η ενεργειακή επιλογή της προμή
θειας Φ.Α. στη χώρα μας καθυστέρησε κατά τουλάχιστον

20

έτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώ

πη , ωστόσο η εν λόγω απόφαση παρουσίαζε σημαντικό πλεονεκτήματα . Τα κυριότερα από αυτό
είναι η μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, η συνεχής παροχή μέσω δικτύου αγωγών, η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειpηματικών-βιομηχανικων δραστηριοτήτων, αλλά
και η φιλικότερη συμπεριφορά του ως προς το περιβάλλον σε σχέση με το πετρέλαιο και το λιγνίτη.
Τέλος, δεν πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση ανέλαβε την υποχρέωση να

χρηματοδοτήσει σε σημαντικό ποσοστό το κόστος υλοποίησης του έργου.
Παρόλα αυτά, θα πρέπει να συνυπολογισθεί ότι τα βεβαιωμένα αποθέματα Φ.Α. εκτιμώνται σε

150,000

δισ. κυβικό μέτρα, που ισοδυναμούν με επάρκεια

aποθέματα του Ρωσικού Φ.Α. υπολογίζονταν το
μέχρι το

2018.

1988

60

ετών. Παράλληλα, τα συγκεκριμένα

ότι έχουν διάρκεια ζωής

30

έτη, δηλαδή

Επιπλέον , η σημαντική καθυστέρηση του έργου (προβεπόμενη ολοκλήρωση αρχικά
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I

URBΛH

DESIGN &

ΤΗΕ

ENVIRONMEHT

στη συνέχεια το

1995) μειώνει σημαντικά την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, ιδιαί
150% ο αρχικός προϋπολογισμός του
ύψους περίπου 2,000,000,000$.

τερα δε αν ληφθεί υπόψιν ότι έχει ξεπερασθεί έως και

έργου,

Από πλευράς περιβαλλοντικών επιmώσεων το Φ.Α. σαν αέριο καύσιμο έχει υψηλότερη θερ
μογόνο ικανότητα και συμμετέχει σε τέλεια κατά κανόνα καύση. Για το λόγο αυτό εκπέμπει
φορές περίπου λιγότερο
με το

"diesel" για την

S0 2 σε σχέση με το πετρέλαιο

(μαζούτ) και

700 φορές

5,000

λιγότερο σε σχέση

παραγωγή της ίδιας ωφέλιμης ποσότητας ενέργειας, βλέπε Πίνακα

(1]. Παράλ

ληλα, έχει σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές σωματιδίων και άκαυστων υδρογονανθράκων, όχι
όμως και εκπομπών οξειδίων του αζώτου. Τέλος, παράγει περίπου

50% λιγότερο C0 2 σε

σχέση με

τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα, κυρίως γιατί αποτελείται από ελαφρύτερους υδρογονάνθρακες με
μεγαλύτερη αναλογία ατόμων υδρογόνου ως προς άνθρακα στη σύνθεσή του.
Συνεπώς, από περιβαλλοντικής απόψεως το Φ .Α. αναμένεται να βοηθήσει στον περιορισμό της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης , τουλάχιστον στον τομέα των εκπομπών
αρμόδιων φορέων

{8}

ανεβάζουν τον περιορισμό των

5 , 000,000tn/έτος, δηλαδή ποσοστιαία μείωση κατά
εκπομπές του

1996,

S0 2 και C02. Οι εκτιμήσεις των
εκπομπών του C0 2 στα επίπεδα των

7% σε

σχέση με τις συνολικές εγχώριες

εφόσον βέβαια ολοκληρωθεί τελικά το πρόγραμμα διείσδυσης του Φ .Α. στην

εγχώρια ενεργειακή αγορά . Αντίθετα , η συμβολή του Φ . Α . στον περιορισμό των οξειδίων του

αζώτου δεν είναι σημαντική, ενώ περιορισμένη είναι και η αναμενόμενη μείωση των υδρογονανθρά
κων και των αιωρουμένων σωματιδίων. Συμπερασματικά, το Φ.Α. αναμένεται να ανακουφίσει την
περιβαλλοντική επιβάρυνση από την παραγωγή και χρήση ενέργειας , ωστόσο δεν πρέπει να
λησμονείται ότι αποτελεί ένα συμβατικό καύσιμο, το οποίο αναγκαστικά θα παράγει κατά τη χρήση
του αέριους ρυπαντές και θερμικά απόβλητα.
Στις κοινωνικές τώρα συνέπειες της εισαγωγής του Φ.Α. στην ελληνική ενεργειακή αγορά,
πρέπει να συμπεριλάβουμε αφενός τη μείωση της αποκλειστικής εξάρτηση ς από τους παρα
γωγούς πετρελαίου, αφετέρου τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και ενός σημαντικού
κύκλου εργασιών (συμμετοχή στην αύξηση του ΑΕΠ) , μέσω μάλιστα ευρωπαίκής χρηματοδότησης .
Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι το Φ.Α . αποτελεί επίσης ένα εισαγόμενο συμβατικό
καύσιμο, με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως , ενώ η προμήθειά του εξαρτάται πάντοτε από τις

συνθήκες πολιτικής και στρατιωτικής σταθερότητας τρίτων, εκτός Ε.Ε. χωρών. Επιπλέον η τιμή του
Φ.Α . δεν είναι πλέον χαμηλή σε σύγκριση με το πετρέλαιο, σημαντικό δε πρόβλημα παραμένει η
έγκαιρη απόσβεση της τεράστιας επένδυσης του έργου .

4. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4. 1 BIOMHXAVIKOΣ

ΤΟΜΕΑ Σ

Η ελληνική βιομηχανία απορροφά το

ενώ συμμετέχει σε ποσοστό

27.6% περίπου

27.5% στην

της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής

{ 4} ,

τελική εγχώρια κατανάλωση ενέργειας. Ταυτόχρονα ,

χαρακτηρίζεται από κακή διαχείριση των ενεργειακών πόρων, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί
διπλάσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και θ ερμότητας ανά μονάδα παραγομένου προϊόντος, σε
σχέση με το μέσο όρο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης,

{1 1}. Ανάμεσα στις προτάσεις

ορθολογικής χρήσης και καλύτερης διαχείρισης της ενέργειας προτείνονται τα ακόλουθα:

α. Επανασχεδιασμός του προγράμματος παραγωγής ώστε να αποφεύγονται αιχμές στη
απορρόφηση της ηλεκτρικής ισχύος κατά τις ώρες υψηλής ζήτησης , γεγονός που θέτει σε
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λειτουργία ενεργοβόρους θερμικούς σταθμούς, επιβαρύνοντας τόσο το εθνικό ενεργειακό ισοζύ
γιο όσο και το περιβάλλον από αυξημένες εκμπομπές ρυπαντών.

β. Μείωση της καταναλισκόμενης άεργης ισχύος και διόρθωση του συντελεστή ισχύος των
βιομηχανικών εγκαταστάσεων με παράλληλη χρήση φfλτρων για την αποκοπή υψηλότερων αρμον ι

κών, που αυξάνουν τις απώλειες μετασχηματιστών και επιβαρύνουν το δίκτυο μεταφοράς.
γ. Αντιστοίχιση των ενεργειακών αναγκών με την κατάλληλη ποιότητα διαθέσιμης ενέργειας,
π.χ. χρήση θερμικών παραπρο'ίόντων άλλης διαδικασίας για την κάλυψη θερμικών φορτίων και όχι

κατανάλωση ηλεκτρικής ή μηχανικής ενέργειας. Στα πλαίσια αυτά προκρίνεται η διαδικασrα συμπα

ραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να καλύmονται τόσο οι ηλεκτρικές όσο
και οι θερμικές ανάγκες μιας παραγωγικής μονάδος με τη χρήση του ίδιου καυσίμο υ. Μέσω της
διαδικασίας συμπαραγωγής ο συνολικός βαθμός απόδοσης μιας ενεργειακής εγκατάστασης πλη
σιάζει ή και υπερβα(νει το

50% για

80%, σε σύγκριση

με επιτυγχανόμενο βαθμ ό απόδοσης της τάξεως του

ξεχωριστή παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Στα πλαίσια α υτά πρέπει να

συνυπολογίζονται κα ι τα ευνο'ίκά χρηματοδοτικά κίνητρα του Ν.2244/94 για έργα συμπαραγωγής,

καθώς και τα κίνητρα εγχώριων και ευρωπα'ίκών προγραμμάτων (π.χ. Ε.Π.Ε.,
τομέα ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας ,

Thermie

κ.λπ.) στον

{6}.

δ . Ενημέρωση των εργαζομένων και κυρίως των χειριστών των ενεργοβόρων μηχανημάτων για
απλούς τρόπους περιορισμού της καταναλ ισκόμενης ενέργειας .
ε. Τεχνικές επεμβάσεις που αφορούν είτε τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής είτε τη βελτίω
ση των βοηθητικών λειτουργιών. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται προγράμματα

{11}

αντικατά

στασης παλαιού εξοπλισμού , επεμβάσεων στον τομέα φωτισμού, μόνωσης αγωγών και σωληνώσε
ων που διακινούν ρευστά υψηλών ή ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών , χρήση αντλητικών
συγκροτημάτων και ανεμιστήρων μεταβλητών στροφών κ.λπ .

ΣΧΗΜΑ6:

Αέρια Ρύπανση και Μεταφορές
100
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ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΑΦΟΡΩΝ
Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί το δυσκολότερο ίσως τομέα επέμβασης , δεδομένου του

πλή θους των κυκλοφορούντων οχημάτων στη χώρα μας, αλλά και την αποκλειστική σχεδόν χρη 
σιμοποίηση υγρών καυσίμων. Από τα διαθέσιμα στοιχεία είναι δυνατόν να περιορισθούν οι περι
βαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις με τα ακόλουθα μέτρα διαχείρισης:
α. Επανασχεδιασμός και αναβάθμ ιση των μέσων μαζικής μεταφοράς ώστε να γίνουν ελκυστι
κότερ α στον έλληνα πολίτη και να περιορισθεί η χρήση των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων , με

προφανή περιορισμό τόσο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο και των εισαγωγών πετρελαίου.
β. Δημιουργία νέων οδικών αξόνων και δ ιευκόλυνση της κυκλοφο ρ ίας , ώστε να μειωθε ί ο

μέσος χρόνος μετακίνησης των πολιτών και συνεπώς ο μέσος χρόνος χρήσης των μέ σων
μεταφοράς , και μάλιστα υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των κινητήρων τους .
γ. Αμεση αντικατάσταση των ανενεργών καταλυτών (ΚΜΑ) , ώστε να μειωθεί η κατανάλωση
καυσίμου και να περιορισθεί η προερχόμενη από τους aπαξιωμένους ΚΜΑ περιβαλλοντική επιβά
ρυνση

{12}, η

τάσεις, σχήμα

οποία ενώ μειώθηκε το διάστημα

1990-95 στη

συνέχεια εμφανίζει σαφείς aνοδ ικές

[6] .

δ . Ρύθμιση των κινητήρων των οχημάτων δημόσιας και ιδιωτική ς χρήσης , γεγονός που υπό
προϋποθέσεις θα οδηγήσει έως και κατά

20%

περιορισμό της κατανάλωσης υγρών καυσίμων με

προφανή κέρδη για την εθνική οικονομία και το περιβάλλον.
ε. Εισαγωγή των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα, για τα οποία εκτι
μάτα ι ότι επιτυγχάνεται μια εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του

10%, καθώς

και μια σημαντι

κή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ακόμα και εάν η φόρτιση των ηλεκτρικών συσσωρευ
τών γίνεται με χρήση συμβατικών καυσίμων και όχι μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α. Π .Ε.).

4.3

ΚΑΤΟΙΚΙΑ -ΕΜΠΟΡΙΟ-ΓΕΩΡΓΙΑ
Το σύνολο των δραστηριοτήτων του τομέα κατοικία-εμπόριο-γεωργία απορροφά το

53%

της

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας , χαρακτηρίζεται δε από πλήρη έλλειψη ενημέρωσης και σπα
τάλη ενέργειας. Ανάμεσα στα προφανή μέτρα ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέρ
γειας συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α . Παρεμβάσεις στον τομέα φωτισμού , με αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού , αντικατάσταση

των λαμπτήρων πυρακτώσεως με ηλεκτρονικούς, συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων, κατάλληλη
παροχή φωτισμού σύμφωνα με το είδος των εκτελούμενων δραστηριοτήτων κ.λπ .

β . Συντήρηση ή αντικατάσταση παλαιών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, οι οποίοι σε ορισμένες

περιπτώσεις παρουσιάζουν βαθμό απόδοσης της τάξεως του

50%

(όριο

85%).

γ. Επεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων (νέων ή παλαιών) με σκοπό τη μείωση των
θερμικών απωλειών και συνεπώς τη μείωση των απαραίτητων θερμικών ή ψυκτικών φορτίων .
δ. Ενημέρωση των πολιτών για την ανάγκη περιορισμού τη ς κατασπατάλησης τω ν ενεργειακών

πόρων και αντιμετώπισης της συνεπαγόμενης περιβαλλοντικής επιβ άρυνσης.
ε . Αξιοποίηση των δυνατοτήτων τηλεθέρμανση ς, χρησιμοποιώντας τα θ ερμικά κατάλοιπα
βιομηχανικών μονάδων της περιοχής.
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ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Ο ι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ίσ ως την κυριότερη ελπίδα της χώρας μας για

την ενίσχυση της ενεργε ιακής της αυτάρκειας και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επι

mώσεων,

{7} . Ιδιαίτερα μάλιστα στη σημερινή εποχή , οι περισσότερες ήπιες μορφές ενέργει

ας βρίσκονται σε ζηλευτό επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας , ενώ είναι ήδη ανταγωνιστικές
ακόμα και με καθαρά χρηματοοικονομικά κριτήρια

{13}.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία {5} η αιολική εν{ργε ια παρουσιάζει τις καλύτερες προϋποθέ
σεις άμεσης ανάπτυξης , ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Πράγματι, στα τέλη του

1998

η Ευρώπη διέθετε

μόλις τα

40MW

περίπου εγκατεστημένης α ιο λ ικής ισχύος , εκ των οποίων

5,000MW

ανήκουν στη χώρα μας. Η χώρα μας , και ιδιαίτερα οι περιοχές του Αιγαίου

παρουσιάζουν άριστο αιολικό δυναμικό (από τα καλύτερα της Ευρώπης) με αποτέλεσμα να
είναι δυνατή η παραγωγή άφθονης α ιολικής ενέργε ιας , ικανής να καλύψει τι ς ανάγκες όχι μόνο

των νη σιών του Αρχιπελάγους αλλά και να τροφο δοτήσει την ηπειρωτική χώ ρα .
Αντίστοιχα , η ηλιακή ενέργεια

{14}

αποτελεί μια ώριμη και ανταγωνιστική τεχνολογία για

τη ν κάλυψη θερμικών αναγκών τόσο στο το μέα της βιομηχανίας όσο κα ι στον τομέα της κατοι 

κίας-γεωργίας, μέσω ηλιακών συλλεκτών, ηλιακών ξηραντηρίων κ.λπ. Μάλιστα την περίοδο

1980-90

τα ηλιακό συστήματα θέρμανσης νερού χρήσης γνώρισαν εντυπ ωσιακή εξάπλωση ,

δίνοντας στη χώρα μας ηγετική θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη . Ωστόσο , τα τελευταία χρόνια
έχει περ ιορισθεί δραστικά η εγκατάσταση νέων ηλια κών συστημάτων, μ ε αποτέλεσμα κα ι η
εγχώρ ια βιομηχανία να υφίσταται ισχ υρή αμφισβήτηση από τον ανταγωνισμό των Γερμανών και
Αυστριακών κατασκευαστών. Επιπλέον , η ενσωμάτωση "παθητικών ηλιακών" στα νέα κτίρια , η
χ ρήση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση αλλά και την ψύξη (υπό προϋποθέσε ις) των

χώρων καθώς και η καθιέρωση της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής αποτελούν σημαντική συνει
σφορά στον περιορισ μό του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους το υ ενεργειακού τομέα.
Πα ράλληλα, η αξιοποίηση της βιομά ζας παρουσιάζει ενδιαφέρουσες προοπτικές , καθώς
π έ ραν του π ερ ιορισμού τ ων εισαγ ωγών ενέργειας συνεισφέρει στη δημιουργ ί α

μακροικονομικού οφέλους, μέσα από τις δυνατότητες περιφερειακής-αποκεντρωμένης ανάπτυ
ξης, μείωσης της ανεργίας στην περιφέρεια κ.α. Επιπλέον, στα μελλοντικά σχέδια της Ευρω
πα'ίκής Ενωσης

{13}

συμπεριλαμβάνεται και η χρήση β ιοκαυσίμων σε αντικατάσταση των συμ

βατικών υγρών καυσίμων στις μ εταφορές , και μάλιστα σε επίπεδα

5% έως

το

2005

(πρόγραμμα

'Άitener").
Η χρήση τη ς υδροδυναμικής ενέ ργειας αποτελεί ή δη μια καθ ιε ρωμένη και ανταγωνιστικ ή

τεχνολογική εφαρμογή με περιορισμένες δυνατότητες περα ιτέρω επέ κτασης , κύρια μέσω
μι κρών υδροηλεκτρικών μονάδων ,

{15} ,

οι οπο ίες σε αντίθεση με τα υπάρχοντα μεγάλα

υδροηλεκτρικά έργα είναι απολύτως σ υμβατές και αβλαβείς ως προς το περιβάλλον .

Τέλος, η αξιοποίηση της γεωθερμίας υψηλής- μέσης ενθαλπίας για την παραγωγή ηλεκτρι
κής ενέργειας δεν εντάσσεται στις προτεραιότητες των επόμενων ετών , ενώ αντίθετα προω
θείται η αξιοποίηση γεωθερμικών ρευστών χαμηλής ενθαλπίας κυρ ίως στο γεωργικό τομέα ,
δηλαδή για θέρμανση θερ μοκηπίων, τροφοδότηση ιχθυοκαλλιεργειών αλλά και τηλεθέρμανση
κατοικ ιών.
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Συνοψίζοντας, πρέπε ι να υπογραμμισθούν οι άμεσες δυνατότητες της αιολικής ενέργειας
για την παραγωγή ηλεκτρισμού με περιορισμό των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσε
ων , καθώς και η περαιτέρω επέκταση των υδροηλεκτρ ικών έργων . Αντίστοιχα. στον τομέα των

θερμικών αναγκών , τόσο η ενίσχυση των εφαρμογών της ηλιακής ενέργειας όσο και η
αξιοποίηση της βιομάζας , αλλά και της γεωθερμίας σε μικρότερο βαθμό , παρέχουν σημαντικ ές
δυνατότητες εξοικονόμησης συμβατικών ενεργειακών πόρων και με ίωσης της ρύπανσης .

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι διεθνείς συγκυρίες μέσω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών του πετρελαίου εφησυχάζουν το

κοινωνικό σύνολο και παρουσιάζουν μια πλαστή εικόνα ευημερίας . Ωστόσο σε περίπτωση νέας
ενεργε ιακής κρίσης τα αποτελέσματα θα είναι σαφώς δυσμενέστερα , δεδομένης και της στα

διακής εξάντλησης των αποθεμάτων πετρελαίου-φυσικού αερίου και λιγνίτη . Παράλληλα, η επι
βάρυνση του πλανήτη μας συνεχίζεται με aυξανόμενους ρυθμούς, υπονομεύοντας και αυτή
καθ ' αυτή τη συνέχιση της ύπαρξης του ανθρώπινου ε ίδους . Φυσικά , οι οποιεσδήποτε
προτεινόμενες δραστηριότητες συνεπάγονται σημαντικό οικονομικό κόστος.
Τ ο πραγματικό όμως κόστος μη ανάληψη ς πρωτοβουλιών για το συνυπολογισμό και τον

περιορισμό του περιβαλλοντικού-κοινωνικού κόστους του ενεργειακού τομέα θα είναι τρομακτι

κό κατά τα επόμενα είκοσι έτη . Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η άμεση υιοθέτηση
των περιγραφεισών τεχνολογικών επιλογών , ο ι οποίες παρέχουν τα εχέγγυα γ ια καθοριστική

μείωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους του εγχώριου ενεργειακού τομέα . Είνα ι
συνεπώς χρονικά επιτακτικό η ελληνική κοινωνία, γνωρίζοντας το πραγματικό κόστος των ενερ
γειακών της επιλογών, να καθορίσει άμεσα τον τρόπο που θα καλύψει τις ενεργειακές της ανά
γκες. Ε ίν αι δε ε πίσης απολύτως απαραίτητο να υποστηρ ίξει στη συνέχεια με συνέπεια και

επιμονή τις επιλογές της αυτές .
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