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Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται ανασκόπηση των ανανεώσιμων

και συμβατικών πηγών ενέργειας από οικονομικής και τεχνικής πλευράς.

Αρχικά, αναφέρονται οι διαθέσιμες πηγές ενέργειας παγκοσμίως και

κατηγοριοποιούνται σε ανανεώσιμες και συμβατικές. Έπειτα, διερευνώνται τα

επιμέρους κόστη για τη παραγωγή ενέργειας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και

μακροπρόθεσμα. Σε αυτά ανήκουν τα κόστη της εγκατάστασης τη μονάδας

παραγωγής ενέργειας, της πρώτης ύλης, της συντήρησης, των εκπομπών

επικίνδυνων για το περιβάλλον αερίων, της υγείας των εργαζομένων και ιδιαιτέρως

σε περίπτωση ατυχήματος.

Στη συνέχεια, συγκρίνεται το κόστος παραγωγής ενέργειας των επιμέρους πηγών. Για

την επίτευξη της σύγκρισης εισάγεται ο όρος σταθμισμένου κόστους ηλεκτρικής

ενέργειας, κατά τον οποίο μετριέται το συνολικό κόστος για την παραγωγή της

ενέργειας ανά μονάδα ενέργειας. Παρατηρήθηκε, ότι το 2017 το κόστος ηλεκτρικής

ενέργειας που παράγεται με τη χρήση ΑΠΕ ήταν συχνά συγκρίσιμο με αυτό των

ορυκτών καυσίμων.

Έπειτα, από τη σύγκριση ανάλογα των διαφόρων πηγών ανάλογα με το κόστος

παραγωγής, διερευνήθηκε το εύρος χρήσης, στην πραγματικότητα, της κάθε πηγής,

τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ. Ενδεικτικά, παρατηρήθηκε, ότι μεταξύ 2005 και

2017, το ποσοστό των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή στην ΕΕ διπλασιάστηκε, από

περίπου 15 % σε σχεδόν 31 %.

Τέλος, παρατίθενται συμπεράσματα και προτάσεις για το μέλλον.
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Βιβλιογραφία

• Το διάστημα μεταξύ 2005 και 2017, το μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή διπλασιάστηκε στην ΕΕ, από 

περίπου 15 % σε σχεδόν 31 %. Κύρια αιτία της ανόδου αυτής ήταν η αύξηση της παραγωγής αιολικής και ηλιακής 

φωτοβολταϊκής ενέργειας. (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2019)

• Στο διάστημα μεταξύ 2005 και 2017, το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά, από 9,1 % σε 17,5 %, και το ήμισυ των κρατών μελών είτε έχουν 

επιτύχει είτε βρίσκονται πολύ κοντά στο να επιτύχουν τον στόχο τους για το 2020. Ωστόσο, η επίτευξη του εθνικού 

στόχου για το υπόλοιπο ήμισυ των κρατών μελών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση. 

• Ο παράγοντας που συνέβαλε τα μέγιστα στην αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

ενέργειας ήταν ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος διπλασίασε το ποσοστό του μεταξύ 2005 και 2017 από 

περίπου 15 % σε σχεδόν 31 %. Οι τεχνολογίες που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη στον τομέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι κυρίως η αιολική και η ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια.
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