Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ)
ηηο πφιεηο θαζεκεξηλά θαιχπηνπκε ηηο ελεξγεηαθέο καο αλάγθεο,
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, απφ ηηο ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, δειαδή ην
πεηξέιαην, ηε βελδίλε θαη ηνλ άλζξαθα. Ο ειεθηξηζκφο πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε πξνέξρεηαη απφ ηηο πεγέο απηέο, oη νπνίεο, παξφιε ηε
ζπνπδαία ζπλεηζθνξά ηνπο ζην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ, ξππαίλνπλ
αλεπαλφξζσηα ην πεξηβάιινλ θαη εμαληινχληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο.
Αληηζέησο, νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) αλαπιεξψλνληαη
κέζσ ησλ θπζηθψλ θχθισλ θαη ζεσξνχληαη πξαθηηθά αλεμάληιεηεο. Ο
ήιηνο, ν άλεκνο, ε γεσζεξκία, ηα πνηάκηα, νη νξγαληθέο χιεο, φπσο ην
μχιν θαη αθφκε ηα απνξξίκκαηα νηθηαθήο θαη γεσξγηθήο πξνέιεπζεο,
είλαη πεγέο ελέξγεηαο, πνπ ε πξνζθνξά ηνπο δελ εμαληιείηαη πνηέ.
Δμάιινπ, ε αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο δελ
επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ. Η Διιάδα δηαζέηεη αμηφινγν δπλακηθφ ΑΠΔ,
νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα πξαγκαηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε
γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ ελεξγεηαθψλ καο αλαγθψλ,
ζπλεηζθέξνληαο ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα,
ζηελ ειάηησζε ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ, ζηε δεκηνπξγία
λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ αλάπηπμε απνθεληξσκέλσλ πεξηνρψλ.
Πιενλεθηήκαηα


Δίλαη πνιχ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, έρνληαο
κεδεληθά θαηάινηπα θαη απφβιεηα.

νπζηαζηηθά



Γελ πξφθεηηαη λα εμαληιεζνχλ πνηέ, ζε αληίζεζε κε ηα νξπθηά
θαχζηκα.



Μπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απηάξθεηα κηθξψλ θαη
αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, θαζψο θαη λα απνηειέζνπλ ηελ
ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία ηνπ πεηξειαίνπ.



Δίλαη επέιηθηεο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ελέξγεηα
αλάινγε κε ηηο αλάγθεο ηνπ επί ηφπνπ πιεζπζκνχ, θαηαξγψληαο
ηελ αλάγθε γηα ηεξάζηηεο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο (θαηαξρήλ
γηα ηελ χπαηζξν) αιιά θαη γηα κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο ζε κεγάιεο
απνζηάζεηο.



Ο εμνπιηζκφο είλαη απιφο ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε θαη έρεη
κεγάιν ρξφλν δσήο.



Δπηδνηνχληαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο.

Μεηνλεθηήκαηα


Έρνπλ αξθεηά κηθξφ ζπληειεζηή απφδνζεο, ηεο ηάμεο ηνπ 30% ή
θαη ρακειφηεξν. πλεπψο απαηηείηαη αξθεηά κεγάιν αξρηθφ θφζηνο
εθαξκνγήο ζε κεγάιε επηθάλεηα γεο. Γη' απηφ ην ιφγν κέρξη ηψξα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζπκπιεξσκαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο.



Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν πξνο ην παξφλ δελ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ κεγάισλ αζηηθψλ
θέληξσλ.



Η παξνρή θαη απφδνζε ηεο αηνιηθήο, πδξνειεθηξηθήο θαη ειηαθήο
ελέξγεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή ηνπ έηνπο αιιά θαη απφ ην
γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία
εγθαζίζηαληαη.



Γηα ηηο αηνιηθέο κεραλέο ππάξρεη ε άπνςε φηη δελ είλαη θνκςέο απφ
αηζζεηηθή άπνςε θη φηη πξνθαινχλ ζφξπβν θαη ζαλάηνπο πνπιηψλ.
Με ηελ εμέιημε φκσο ηεο ηερλνινγίαο ηνπο θαη ηελ πξνζεθηηθφηεξε
επηινγή ρψξσλ εγθηάζηαζεο (π.ρ. ζε πιαηθφξκεο ζηελ αλνηρηή
ζάιαζζα) απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ ζρεδφλ ιπζεί.



Γηα ηα πδξνειεθηξηθά έξγα ιέγεηαη φηη πξνθαινχλ έθιπζε κεζαλίνπ
απφ ηελ απνζχλζεζε ησλ θπηψλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απ' ην λεξφ
θη έηζη ζπληεινχλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.

Οη κνξθέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο είλαη:
Η Ηιηαθή Δλέξγεηα, ε νπνία αμηνπνηείηαη κε ηα:
Παζεηηθά Ηιηαθά πζηήκαηα
Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα είλαη δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ, πνπ,
αμηνπνηψληαο ηνπο λφκνπο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο, ζπιιέγνπλ ηελ
ειηαθή ελέξγεηα, ηελ απνζεθεχνπλ ζε κνξθή ζεξκφηεηαο θαη ηε
δηαλέκνπλ ζην ρψξν. Η ζπιινγή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο βαζίδεηαη ζην
θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη εηδηθφηεξα, ζηελ είζνδν ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο κέζσ ηνπ γπαιηνχ ή άιινπ δηαθαλνχο πιηθνχ θαη ηνλ
εγθισβηζκφ ηεο ζεξκφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ. Σα παζεηηθά
ειηαθά ζπζηήκαηα ζπλδπάδνληαη θαη κε ηερληθέο θπζηθνχ θσηηζκνχ
θαζψο θαη παζεηηθά ζπζηήκαηα θαη ηερληθέο γηα ην θπζηθφ δξνζηζκφ
ησλ θηηξίσλ ην θαινθαίξη. Μπνξνχλ δε λα εθαξκνζηνχλ ηφζν ζε
θαηλνχξγηα, φζν θαη ζε ήδε ππάξρνληα θηίξηα.
Δλεξγεηηθά Ηιηαθά ζπζηήκαηα

Σα
ελεξγεηηθά
(ή
ζεξκηθά)
ειηαθά
ζπζηήκαηα
απνηεινχλ
κεραλνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ ζπιιέγνπλ, ηελ ειηαθή ελέξγεηα, ηε
κεηαηξέπνπλ ζε ζεξκφηεηα, ηελ απνζεθεχνπλ θαη ηε δηαλέκνπλ,
ρξεζηκνπνηψληαο είηε θάπνην πγξφ είηε αέξα σο ξεπζηφ κεηαθνξάο ηεο
ζεξκφηεηαο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ζέξκαλζε λεξνχ νηθηαθήο ρξήζεο,
γηα ηε ζέξκαλζε θαη ςχμε ρψξσλ, γηα βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο, γηα
αθαιάησζε, γηα δηάθνξεο αγξνηηθέο εθαξκνγέο, γηα ζέξκαλζε ηνπ
λεξνχ ζε πηζίλεο θ.ι.π. Η πην απιή θαη δηαδεδνκέλε κνξθή ησλ
ζεξκηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη νη γλσζηνί ζε φινπο καο ειηαθνί
ζεξκνζίθσλεο. Η ρψξα καο είλαη ε πξψηε ρψξα ζηελ Δπξψπε κεηά
ηελ Κχπξν ζε εγθαηεζηεκέλνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο αλά θάηνηθν.
Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα
Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα (Φ/Β) κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα
ζε ειεθηξηθή, ιχλνληαο έηζη ην πξφβιεκα ηεο ειεθηξνδφηεζεο
πεξηνρψλ πνπ είλαη δχζθνιν λα πάξνπλ ξεχκα απφ ην ειεθηξηθφ
δίθηπν (απνκνλσκέλα ζπίηηα, θάξνη, θ.α). Μηθξνί ππνινγηζηέο θαη
ξνιφγηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα Φ/Β γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. ηελ Διιάδα
ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ Φ/Β
ζπζηεκάησλ, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξα πςεινχ δπλακηθνχ ειηαθήο
ελέξγεηαο. Παξ' φια απηά ζηε ρψξα καο ππάξρεη έλαο κηθξφο αξηζκφο
εγθαηεζηεκέλσλ Φ/Β ζπζηεκάησλ, ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο
ηεο ηάμεο ησλ 1000 kWp. Οη θπξηφηεξεο εθαξκνγέο Φ/Β ζηε ρψξα
καο, ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηεο ηάμεο ησλ 1000 kWp,
αθνξνχλ κηθξά απηφλνκα ζπζηήκαηα γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε
απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ.
Αηνιηθή Δλέξγεηα
Η εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ ππήξμε απφ ηελ αξραηφηεηα
κηα ιχζε γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ:
ηζηηνθφξα, αλεκφκπινη θ.ι.π. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο
ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα ηηο αλεκνγελλήηξηεο, νη νπνίεο
κεηαηξέπνπλ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζε ειεθηξηθή. Οη
λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο είλαη απφ ηηο επλντθφηεξεο
γεσγξαθηθέο ζέζεηο παγθνζκίσο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο
ελέξγεηαο.
Bηνκάδα
Με ηνλ φξν βηνκάδα ελλννχκε ηα θαπζφμπια, ηα θπηηθά θαη δαζηθά
ππνιείκκαηα
(θιαδνδέκαηα,
άρπξα,
πξηνλίδηα,
ειαηνππξήλεο,
θνπθνχηζηα), ηα δσηθά απφβιεηα (θνπξηά, άρξεζηα αιηεχκαηα), ηα
θπηά πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηηο ελεξγεηαθέο θπηείεο εηδηθά γηα λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγή ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη ηα αζηηθά

απνξξίκκαηα θαη ηα ππνιείκκαηα ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη ηεο
αγξνηηθήο βηνκεραλίαο.
Οη θπξηφηεξεο ρξήζεηο ηεο βηνκάδαο είλαη:
Θέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ
Θέξκαλζε θηηξίσλ κε θαχζε βηνκάδαο ζε αηνκηθνχο/θεληξηθνχο
ιέβεηεο : ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε
ζέξκαλζε θηηξίσλ αηνκηθνί/θεληξηθνί ιέβεηεο ππξελφμπινπ.
Παξαγσγή ελέξγεηαο ζε γεσξγηθέο βηνκεραλίεο
Παξαγσγή ελέξγεηαο ζε βηνκεραλίεο μχινπ
Σειεζέξκαλζε : είλαη ε πξνκήζεηα ζέξκαλζεο ρψξσλ θαζψο θαη
ζεξκνχ λεξνχ ρξήζεο ζε έλα ζχλνιν θηηξίσλ, έλαλ νηθηζκφ, έλα ρσξηφ
ή κηα πφιε, απφ έλαλ θεληξηθφ ζηαζκφ παξαγσγήο ζεξκφηεηαο. H
ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη κε πξν-κνλσκέλν δίθηπν αγσγψλ απφ ην
ζηαζκφ πξνο ηα ζεξκαηλφκελα θηίξηα .
Παξαγσγή ελέξγεηαο ζε κνλάδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη Υψξνπο
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ)
Γεσζεξκία
Η Γεσζεξκία είλαη κία ήπηα θαη αλαλεψζηκε ελεξγεηαθή πεγή πνπ
κπνξεί κε ηηο ζεκεξηλέο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο λα θαιχςεη
ελεξγεηαθέο αλάγθεο ζέξκαλζεο, αιιά θαη λα παξαγάγεη ειεθηξηθή
ελέξγεηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Η ζεξκνθξαζία ηνπ γεσζεξκηθνχ
ξεπζηνχ ή αηκνχ πνηθίιεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη κπνξεί λα έρεη
ηηκέο απφ 25 °C κέρξη 350 °C. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα γεσζεξκηθά
ξεπζηά έρνπλ πςειή ζεξκνθξαζία (πάλσ απφ 150 °C) ε γεσζεξκηθή
ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε, ε γεσζεξκηθή
ελέξγεηα αμηνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε θαηνηθηψλ, ζεξκνθεπίσλ,
θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, ηρζπνθαιιηεξγεηψλ θ.ιπ.
Η Τδξαπιηθή Δλέξγεηα
Η πδξαπιηθή ελέξγεηα, φπσο ιέγεηαη ε ελέξγεηα ηνπ λεξνχ, είλαη κηα
παξαδνζηαθή πεγή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη πνιιά
ρξφληα απφ ηνλ άλζξσπν. Σν λεξφ πέθηνληαο απφ θάπνην χςνο ή
ξένληαο κε κεγάιε ηαρχηεηα κπνξεί λα πεξηζηξέςεη ηξνρνχο κε
πηεξχγηα (πδξνζηξνβίινπο). Απηή ηελ πεξηζηξνθή ηελ αμηνπνηνχκε
παξάγνληαο
ειεθηξηθή
ελέξγεηα
ζε
εηδηθέο
εγθαηαζηάζεηο
(πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί).

Τδξνειεθηξηθή Δλέξγεηα
Η Τδξνειεθηξηθή Δλέξγεηα (Τ/Δ) είλαη ε ελέξγεηα ε νπνία ζηεξίδεηαη
ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηε κεηαηξνπή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ
λεξνχ ησλ ιηκλψλ θαη ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ λεξνχ ησλ πνηακψλ
ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Η κεηαηξνπή απηή γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα. ην
πξψην ζηάδην, κέζσ ηεο πηεξσηήο ηνπ ζηξνβίινπ, έρνπκε ηελ
κεηαηξνπή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ λεξνχ ζε κεραληθή ελέξγεηα κε
ηελ κνξθή πεξηζηξνθήο ηνπ άμνλα ηεο πηεξσηήο θαη ζην δεχηεξν
ζηάδην, κέζσ ηεο γελλήηξηαο, επηηπγράλνπκε ηε κεηαηξνπή ηεο
κεραληθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. Σν ζχλνιν ησλ έξγσλ θαη
εμνπιηζκνχ κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε κεηαηξνπή ηεο πδξαπιηθήο
ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή, νλνκάδεηαη Τδξνειεθηξηθφ Έξγν (ΤΗΔ).
Η δέζκεπζε/ απνζήθεπζε πνζνηήησλ χδαηνο ζε θπζηθέο ή ηερλεηέο
ιίκλεο, γηα έλα Τδξνειεθηξηθφ ηαζκφ,
ηζνδπλακεί πξαθηηθά κε
απνηακίεπζε Τδξνειεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
Η πξνγξακκαηηζκέλε
απνδέζκεπζε απηψλ ησλ πνζνηήησλ χδαηνο θαη ε εθηφλσζή ηνπο
ζηνπο πδξνζηξνβίινπο νδεγεί ζηελ ειεγρφκελε παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Με δεδνκέλε ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη
ηνλ επαξθή εθνδηαζκφ ηνπο κε ηηο απαξαίηεηεο βξνρνπηψζεηο, ε Τ/Δ
θαζίζηαηαη κηα ζεκαληηθφηαηε ελαιιαθηηθή πεγή αλαλεψζηκεο
ελέξγεηαο.
Σα πεξηβαιινληηθά νθέιε ελφο Τδξνειεθηξηθνχ ηαζκνχ είλαη πνηθίια.
Αθφκα θαη ην κεηνλέθηεκα ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ εμ αηηίαο
ησλ κεγάιεο θιίκαθαο έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ηα νπνία έλα
κεγάιν πδξνειεθηξηθφ έξγν πξνυπνζέηεη, κε κηα θαινζρεδηαζκέλε
κειέηε, κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε πιενλέθηεκα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
πεξίπησζε ηεο ιίκλεο Πιαζηήξα, θαηά ηελ νπνία ν θαηαθιπζκφο ηεο
πεξηνρήο απφ χδαηα κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο, δεκηνχξγεζε
έλα λέν πγξνβηφηνπν, ν νπνίνο ζχληνκα κεηαηξάπεθε ζε πφιν
ηνπξηζηηθήο έιμεο δίλνληαο ηαπηφρξνλα λέεο αξδεπηηθέο δπλαηφηεηεο
ζηε γχξσ πεξηνρή.
Σα Μηθξήο θιίκαθαο Τδξνειεθηξηθά έξγα (ΜΤΗΔ) είλαη θπξίσο
"ζπλερνχο ξνήο", δειαδή δελ πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθή πεξηζπιινγή
θαη απνηακίεπζε χδαηνο, θαη ζπλεπψο νχηε θαηαζθεπή κεγάισλ
θξαγκάησλ θαη ηακηεπηήξσλ. Γη’ απηφ ην ιφγν γίλεηαη ζπλήζσο θαη ν
δηαρσξηζκφο κεηαμχ κηθξψλ θαη κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ. Έλαο
κηθξφο πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο απνηειεί έλα έξγν απφιπηα ζπκβαηφ
κε ην πεξηβάιινλ, θαζψο ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο παξεκβάζεσλ ζηελ
πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα εληαρζεί αηζζεηηθά θαη
ιεηηνπξγηθά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο, αμηνπνηψληαο
ηνπο ηνπηθνχο πφξνπο.

Ο Τδξνειεθηξηθόο ηαζκόο Σνπ Βόινπ
Η ΓΔΤΑΜΒ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.2224/1994 θαη ηελ ππνγξαθή ηεο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Γ6/Φ1/ΟΙΚ 8298/19.4.1995, πνπ δηεπθφιπλε
ηελ αλάπηπμε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε θαηαζθεπή ζηαζκψλ
παξαγσγήο
ειεθηξηζκνχ
απφ
ήπηεο
κνξθέο
ελέξγεηαο,
δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηνλ ηνκέα απηφ.
Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1999 ιεηηνπξγεί ν κηθξφο Τδξνειεθηξηθφο
ηαζκφο αξαθελνχ ν νπνίνο εθκεηαιιεχεηαη ην δπλακηθφ ησλ πεγψλ
Ξεξαθίσλ θαη Καιηαθνχδαο ηνπ Πειίνπ γηα ηελ παξαγσγή κεραληθήοειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Άδεηα Παξαγσγήο
είλαη απφ ηηο πξψηεο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν
(Αξηζκ. Αδείαο 29).
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΤΗ αξαθελνχ είλαη ηα εμήο:
Σύπνο παξαγσγνύ:

αλεμάξηεηνο παξαγσγφο (δηάζεζε ξεχκαηνο
ζην δίθηπν Μ.Σ. ηνπ ΓΔΜΗΔ)
Ολνκαζηηθή Ιζρύο: 750 KW
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Τδξνζηξφβηινο ηχπνπ Pelton, δχν
αθξνθπζίσλ, καλνκεηξηθνχ χςνπο 345
κέηξσλ.
Γελλήηξηα 1000 ζηξνθψλ ην ιεπηφ.
Ύςνο επέλδπζεο:
900.000,00 € (ρξεκαηνδφηεζε 400.000,00 €
απφ ην
πξφγξακκα ΔΠΔ ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο, ην δε ππφινηπν ηνπ πνζνχ
500.000,00 € απφ ίδηνπο πφξνπο).
Δλεξγεηαθό όθεινο: 3.500 Mwh/ρξφλν.
Σν εηήζην φθεινο γηα ηελ επηρείξεζε, απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ,
αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 200.000 – 300.000 € απφ ηελ πψιεζε ηνπ
παξαγφκελνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ ΓΔΜΗΔ, αλάινγα κε ηελ
απφδνζε παξαγσγήο λεξνχ απφ ηηο πεγέο.

Σα Βηνζηεξεά Καη Σν Βηναέξην Ωο Πεγή Δλέξγεηαο
Σν νξγαληθφ θνξηίν ηνπ ιχκαηνο, ηα βηνζηεξεά (αδξαλνπνηεκέλε ηιχο)
θαη ην βηναέξην αλήθνπλ νπζηαζηηθά ζηελ θαηεγνξία ησλ ΑΠΔ, αθνχ ε
ηιχο είλαη πξντφλ άκεζεο ή έκκεζεο θαηαλάισζεο ηξνθήο, ε νπνία
παξάγεηαη απφ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα –
θσηνζχλζεζε.
Με ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, κπνξεί λα
αλαθηεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζηα πγξά
απφβιεηα.

Με βάζε κηα κέζε ηηκή COD ζην ιχκα εηζφδνπ κηαο ΔΔΛ ίζν πξνο 450
mg/L κε 13,5 MJ/Kg COD, ε δηαζέζηκε ελέξγεηα ππνινγίδεηαη φηη είλαη
(G. Tcobanoglous et al.- 2009) :
E = (450 Kg COD/1000 m3) (13,5 MJ/Kg COD) = 6.075
MJ/1.000 m3
Η ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία ησλ
ιπκάησλ θπκαίλεηαη απφ 1,200 - 2.400 MJ/1.000 m3.
Δπίζεο, ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ελέξγεηαο ζπλζεηηθνχ αεξίνπ (syngas:
H2, CH4, CO, CO2) πνπ έρεη παξαρζεί απφ αθπδαησκέλε ηιχ (15%)
πθαζκάηηλνπ θίιηξνπ, έρεη ππνινγηζηεί ζηα 67,81 MJ/5kg (P. Gikas et
al, 2010), ελψ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή
ηεο ίδηαο πνζφηεηαο ηιχνο είλαη 27 MJ/5kg
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
1. H δηαζέζηκε ελέξγεηα ζην ιχκα είλαη δπν έσο ηέζζεξηο θνξέο
κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ
2. ε δηαζέζηκε ελέξγεηα ζηελ ηιχ είλαη πάλσ απφ 2,5 θνξέο
κεγαιχηεξε απφ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
παξαγσγή ηεο
3. ε ηιχο είλαη ελεξγεηαθφο πφξνο πνπ κπνξεί λα κεηαηξαπεί θαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκν. Τπάξρεη έλα κεγάιν εχξνο
ηερλνινγηψλ ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηεο ηιχνο.

Αλαζθόπεζε Σερλνινγηώλ Δλεξγεηαθήο Αμηνπνίεζεο Σεο Ιιύνο
1. Παξαγσγή βηναεξίνπ (θπξίσο κεζαλίνπ) θαη άιισλ βηνθαπζίκσλ
απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε ηεο ηιχνο
2. Άκεζε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε
κηθξνβηαθψλ ζηνηρείσλ θαπζίκνπ (microbial fuel cells)
3. Απνηέθξσζε ηεο ηιχνο κε αλάθηεζε ελέξγεηαο
4. πλαπνηέθξσζε ηεο ηιχνο καδί κε ζηεξεά απφβιεηα (θπξίσο
νηθηαθά) γηα ηελ παξαγσγήο ελέξγεηαο
5. Ππξνιπηηθή αεξηνπνίεζε ηεο ηιχνο
6. Υξεζηκνπνίεζε ηεο ηιχνο σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή
ηζηκέληνπ ή σο πξψηε χιε δνκηθψλ πιηθψλ
7. Σερληθέο πγξήο νμείδσζε ηεο ηιχνο, θαη
8. Τδξνζεξκηθή επεμεξγαζία ηιχνο
Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο ηερλνινγίεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο
εθαξκφδνληαη ήδε, ελψ άιιεο βξίζθνληαη αθφκα ζε πεηξακαηηθφ
ζηάδην.

Γηαδηθαζία Παξαγσγήο Μεζαλίνπ Καηά Σε Γηάξθεηα Αλαεξόβηαο
Υώλεπζεο Σεο Ιιύνο
Σν νξγαληθφ θνξηίν (ηιχο)
κεηαηξέπεηαη ζε κεζάλην (CH4) θαη
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) - (βηναέξην) κε ηε δξάζε
κηθξννξγαληζκψλ ζε αλαεξφβηεο ζπλζήθεο
Απινπζηεπκέλε κνξθή αληίδξαζεο:
Οξγαληθή χιε + λεξφ => CH4 + CO2 + NH3 + H2S+ λέα θχηηαξα +
ζεξκφηεηα
Η αλαεξφβηα απνζχλζεζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο παξάγεη βηναέξην
ζε αλαινγία:
CH4: ~ 70%,

CO2: ~ 30%

ηνηρεία Παξαγσγήο
(Microbial Fuel Cells)

Ηιεθηξηζκνύ

από

Μηθξννξγαληζκνύο

ηνηρεία Παξαγσγήο Ηιεθηξηζκνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο άκεζα απφ ηελ ηιχ.
Σα ζηνηρεία απνηεινχληαη απφ δχν ζαιάκνπο (αλφδνπ θαη θαζφδνπ) νη
νπνίνη δηαρσξίδνληαη κε κία κεκβξάλε ελαιιαγήο θαηηφλησλ. ηνλ
αλνδηθφ ζάιακν, νμεηδψλνληαη νξγαληθέο νπζίεο ηεο ηιχνο, φπσο π.ρ.
πδαηάλζξαθεο. Σα ειεθηξφληα πνπ παξάγνληαη απφ απηή ηε δηαδηθαζία
νμείδσζεο κεηαθέξνληαη ζηελ άλνδν θαη απφ εθεί ζηελ θάζνδν, κέζσ
ειεθηξηθνχ θαισδίνπ, παξάγνληαο έηζη ειεθηξηθφ ξεχκα.
Σν νμπγφλν αλάγεηαη ζηνλ ζάιακν θαζφδνπ.
Σα πξσηφληα πνπ παξάγνληαη ζηνλ ζάιακν αλφδνπ αληηδξνχλ κε
πδξνμχιηα πνπ παξήρζεζαλ απφ ηε δηαδηθαζία αλαγσγήο ηνπ
νμπγφλνπ ζηνλ ζάιακν θαζφδνπ.
Έρεη αλαθεξζεί ηζρχο ηεο ηάμεο ησλ 50-100 W/m3 φγθνπ ζαιάκνπ
Η απφδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο, πνπ βξίζθεηαη αθφκα ζε
πεηξακαηηθφ ζηάδην, εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ην pH, ε
ζεξκνθξαζία, ε «πνηφηεηα» ηεο ηιχνο, ν ηχπνο ησλ ειεθηξνδίσλ, ε
εζσηεξηθή αληίζηαζε, θ.α.

Απνηέθξσζε - πλαπνηέθξσζε Ιιύνο Με Αλάθηεζε Δλέξγεηαο
Η απνηέθξσζε απνηειεί κέζνδν ζεξκηθήο αμηνπνίεζεο ηιχνο, πνπ έρεη
ππνζηεί έλα ζεκαληηθφ βαζκφ αθπδάησζεο, κε απνηέιεζκα:
1. Σελ πιήξε απνηέθξσζε ησλ νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο ηιχνο
2. Σελ θαηαζηξνθή ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ
3. Σελ παξαγσγή πιήξσο ζηαζεξνπνηεκέλνπ θαη πγηεηλνπνηεκέλνπ
άνζκνπ ηειηθνχ πξντφληνο
Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηερλνινγηψλ
απνκάθξπλζεο ησλ αεξίσλ ξχπσλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο θαχζεο θαη ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγφκελεο ηέθξαο,
κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο
Η παξαγφκελε ελέξγεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα ηελ
απνμήξαλζε ηεο κεραληθά αθπδαησκέλεο ηιχνο πξν ηεο εηζαγσγήο
ηεο ζηε κνλάδα θαχζεο, είηε γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Η πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα αλαθηεζεί εμαξηάηαη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηιχνο ζε πγξαζία.
Η ζπλαπεηέθξσζε καδί κε ζηεξεά απφβιεηα (θπξίσο νηθηαθά
απνξξίκκαηα) απνηειεί ελαιιαθηηθή ιχζε κεησκέλνπ θφζηνπο θαη
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.
Ππξνιπηηθή Αεξηνπνίεζε Ιιύνο
Πξφθεηηαη γηα κέζνδν ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ νπνία ε ηιχο
δελ θαίγεηαη, αιιά ζεξκαίλεηαη ππφ πίεζε ζε ζεξκνθξαζία 350 – 500
C, απνπζία νμπγφλνπ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππξφιπζεο, παξάγνληαη:
1. ηεξεά θαη έιαηα πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα θαη αδξαλή πιηθά
2. Απαέξηα
Μέξνο απηψλ ησλ ζηεξεψλ θαη αεξίσλ πξντφλησλ, ηα νπνία έρνπλ
κεγάιε ζεξκαληηθή αμία, αμηνπνηνχληαη σο ζεξκηθή ελέξγεηα ζηε
δηαδηθαζία ηεο ππξφιπζεο.

Η αεξηνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηε δηάζπαζε ηεο απνμεξακέλεο ηιχνο ζε
αδξαλέο, παιψδεο ππφιεηκκα θαη εχθιεθηα αέξηα (CO, CO2, N2, H2),
ζε ζεξκνθξαζία ~1.000 C
Η παξαγφκελε ελέξγεηα επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ
απαηηήζεσλ ηεο ζεξκηθήο μήξαλζεο θαη ηεο ππξφιπζεο

Η Υξήζε Σεο Ιιύνο γηα ηελ Παξαγσγή Σζηκέληνπ ή σο Πξώηε
Ύιε Γνκηθώλ Τιηθώλ


Παξαγσγή Σζηκέληνπ

Η ηιχο, κε ηε κνξθή ηεο ηέθξαο ή ηεο απνμεξακέλεο ηιχνο, κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξψηε χιε ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο
ηζηκέληνπ ηχπνπ Portland.
Πηζαλή παξνπζία νξγαληθψλ ηνμηθψλ νπζηψλ νμεηδψλνληαη πιήξσο
θαη ηα βαξέα κέηαιια ελζσκαηψλνληαη ζην ηζηκέλην.
Η πνζφηεηα ηεο ηιχνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη έλα κηθξφ πνζνζηφ
ηνπ ζπλφινπ ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε
δηαδηθαζία.
Η ηιχο πξέπεη
πδξάξγπξν.

λα

είλαη

απαιιαγκέλε

απφ

θσζθνξηθά

θαη

 Παξαγσγή Γξνκηθώλ Τιηθώλ
Οη νξγαληθέο θαη αλφξγαλεο νπζίεο ηεο ηιχνο ζεσξνχληαη ρξήζηκα
πιηθά θαη κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε δνκηθά θαη άιια πιηθά
δηαθφξσλ ρξήζεσλ.
Ιδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί ζηελ «ζεξκηθή ζηεξενπνίεζε»
(thermal solidification) ηνπ αλφξγαλνπ ηκήκαηνο ηεο ηιχνο, θπξίσο
ζηελ Ιαπσλία. Ωο πξψηε χιε ρξεζηκνπνηείηαη είηε απνμεξακέλε
ηιχο είηε ηέθξα.
Η δηαδηθαζία ηεο ζεξκηθήο ζηεξενπνίεζεο ιακβάλεη ρψξα ζε πνιχ
πςειέο ζεξκνθξαζίεο (~1.000 C) κε απνηέιεζκα ηελ παξάιιειε
απνδφκεζε πηζαλψλ ηνμηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ.
Παξάγνληαη ειαθξά, αδξαλή νηθνδνκηθά πιηθά, ηνχβια, θ.α.
ε γεληθέο γξακκέο, ε ελεξγεηαθή απφδνζε ηεο κεζφδνπ δελ είλαη
πνιχ πςειή θαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο είλαη πνιχ
πεξηνξηζκέλε.

ηελ Διιάδα, ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία επηρείξεζε πνπ πξνσζεί ηελ
ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία.

Σερληθέο Τγξήο Ομείδσζεο Ιιύνο
Η ππεξθξίζηκε πγξή νμείδσζε ιακβάλεη ρψξα ζε ζεξκνθξαζίεο θαη
πηέζεηο κεγαιχηεξεο απηψλ ηνπ ππεξθξίζηκνπ ζεκείνπ ηνπ λεξνχ
(374,2 C θαη 22,1 MPa). Σν ππεξθξίζηκν λεξφ έρεη ηε ηδηφηεηα λα
δηαιχεη ην νμπγφλν θαη ηηο νξγαληθέο νπζίεο ζε κεγάιεο
ζπγθεληξψζεηο,
κε
απνηέιεζκα
νη
νξγαληθέο
νπζίεο
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνμηθψλ) λα νμεηδψλνληαη πιήξσο
Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο παξακνλήο ηεο ηιχνο ζε ππεξθξίζηκν
αληηδξαζηήξα θπκαίλεηαη απφ ιίγα δεπηεξφιεπηα έσο έλα ιεπηφ,
κεηψλνληαο αξθεηά ηνλ απαηηνχκελν φγθν ηνπ αληηδξαζηήξα.
Η αλάθηεζε ελέξγεηαο απφ απηή ηε δηαδηθαζία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε
ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο απφ ηελ έμνδν ηνπ αληηδξαζηήξα
πγθξηηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο απνηέθξσζεο, ε ππεξθξίζηκε πγξή
νμείδσζε έρεη ην πιενλέθηεκα φηη ε επεμεξγαζία ησλ απαεξίσλ είλαη
ζρεηηθά απιή θαη θζελή, ελψ δελ απαηηείηαη αθπδάησζε ηεο ηιχνο
Έξεπλεο ζε εξγαζηεξηαθφ επίπεδν έρνπλ δείμεη φηη ε επεμεξγαζία ηεο
ηιχνο κε ππεξθξίζηκε πγξή νμείδσζε ζα κπνξνχζε λα είλαη
αληαγσληζηηθή ζε κεγάιε θιίκαθα κε πθηζηάκελεο κεζφδνπο ζεξκηθήο
επεμεξγαζίαο ηεο ηιχνο.
Τδξνζεξκηθή Δπεμεξγαζία Ιιύνο
Η πδξνζεξκηθή επεμεξγαζία (ή ζεξκηθή πδξφιπζε) είλαη κία δηαδηθαζία
θαηά ηελ νπνία ε ηιχο ζεξκαίλεηαη ζε πγξά θάζε ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ
θπκαίλνληαη απφ 120 έσο 400 C, κε ζηφρν ηελ απνδφκεζε ηεο ηιχνο
θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο δηαιπηνχ πξντφληνο.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θαζίζηαηαη δπλαηή ε αλάθηεζε θαη αλαθχθισζε
ηνπ ρξήζηκνπ θιάζκαηνο ηεο ηιχνο, φπσο πηεηηθά ιηπαξά νμέα,
θσζθνξηθέο ελψζεηο, νξγαληθέο ελψζεηο γηα ηελ εληζρπκέλε
αλαεξφβηα παξαγσγή βηναεξίνπ, θ.α.
Σα πηεηηθά ιηπαξά νμέα θαη άιιεο δηαιπηέο, βηναπνδνκίζεκεο
νξγαληθέο νπζίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο πεγή ελέξγεηαο ή
νξγαληθνχ άλζξαθα θαηά ηε δηαδηθαζία απνληηξνπνίεζεο θαζψο θαη
ζηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε.
Η ζεξκφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο
ηιχνο κπνξεί λα αλαθηεζεί θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί κε ελαιιάθηεο
ζεξκφηεηαο.

Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Από Βηναέξην ην Βόιν
Aπφ ηηο αξρέο ηνπ 2004, ιεηηνπξγεί επίζεο ζηε Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο
Λπκάησλ ηεο Δπηρείξεζεο, ηαζκφο Παξαγσγήο Δλέξγεηαο απφ
Βηναέξην κε δχν αεξηνκεραλέο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 176,5 KW ε θάζε
κηα.
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηαζκνχ Παξαγσγήο Δλέξγεηαο απφ
Βηναέξην είλαη ηα εμήο:
Σύπνο παξαγσγνύ: απηνπαξαγσγφο
(θάιπςε
αλαγθψλ
ηεο
Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ζπκςεθηζκφο
ηεο ηπρφλ πεξίζζεηαο κε άιιεο θαηαλαιψζεηο
ηεο ΓΔΤΑΜΒ.)
Ολνκαζηηθή ηζρύο: 353 Kw
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:
ην έξγν πεξηιακβάλεη δχν αεξνκεραλέο
ηζρχνο 176,5Kw ε θάζε κία, νη νπνίεο
ηξνθνδνηνχληαη απφ ην βηναέξην, πνπ παξάγεηαη
ζηνπο ρσλεπηέο ηεο εγθαηάζηαζεο θαηά ηελ
δηαδηθαζία ρψλεπζεο ηεο ιάζπεο.
Ύςνο επέλδπζεο:
Υξεκαηνδόηεζε:

470.000,00 €
375.000,00 € απφ ην δεχηεξν ΚΠ (Σακείν
ζπλνρήο) 33.300,00 € απφ Δζληθνχο πφξνπο θαη
63.000,00 € απφ ίδηνπο πφξνπο.

Δλεξγεηαθό όθεινο: πεξίπνπ 1.400 Μwh ην ρξφλν.
Σν εηήζην φθεινο γηα ηελ επηρείξεζε, απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ
αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 75.000,00 € απφ ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ
ξεχκαηνο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηε Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ.
Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Έξγνπ Δπέθηαζεο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ηεο
Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε εμέιημε,
πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί κηα λέα αεξνκεραλή 176,5 KW ζηνλ
ππάξρνλ ηαζκφ, πνπ ζα απμήζεη αληίζηνηρα θαη ηελ παξαγψκελε
ελέξγεηα απφ Βηναέξην.

ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ
πκπαξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο & Θεξκφηεηαο (ΗΘ) είλαη ε
ηαπηφρξνλε παξαγσγή Θεξκηθήο θαη Ηιεθηξηθήο ή θαη Μεραληθήο
Δλέξγεηαο ζην πιαίζην κηαο κφλν δηαδηθαζίαο. (βι. Ν 3468/2006).
πκπαξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Τςειήο Απφδνζεο (ΗΘΤΑ,
ζχκθσλα κε ηνλ Ν 3468/2006) είλαη ε ζπκπαξαγσγή πνπ εμαζθαιίδεη
εμνηθνλφκεζε Πξσηνγελνχο Δλέξγεηαο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10 %,
ζε ζρέζε κε ηε Θεξκηθή θαη Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζην

πιαίζην δηαθξηηψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ε παξαγσγή απφ Μνλάδεο
Μηθξήο θαη Πνιχ Μηθξήο Κιίκαθαο πνπ εμαζθαιίδεη εμνηθνλφκεζε
πξσηνγελνχο ελέξγεηαο , αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο.
Ο ππνινγηζκφο ηεο εμνηθνλφκεζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, φπνπ
απηφο απαηηείηαη, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε β’
ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο Οδεγίαο 2004/8/ΔΚ (L 52).
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