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Εισαγωγή
Το έργο CODE21
Ο οδικός χάρτης για τη ΣΗΘ έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου CODE2, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη - ΕΕΕ) και
επιχειρεί να δομήσει μια σημαντική διαβούλευση της αγοράς για την ανάπτυξη 27 οδικών χαρτών
για την εθνική Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και στον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη
(roadmap) για τη Συμπαραγωγή ΗΘ.
Ο οδικός χάρτης είναι βασισμένος στην εμπειρία του προηγούμενου έργου CODE
(www.codeproject.eu) και σε στενή αλληλεπίδραση με τους υπευθύνους χάραξης εθνικής πολιτικής για τη ΣΗΘ,
της βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών, μέσω έρευνας και στοχευμένων workshops.
Το πρόγραμμα CODE2 στοχεύει να παράσχει μια καλύτερη κατανόηση των βασικών αγορών, της
αλληλεπίδρασης των πολιτικών γύρω από τη Συμπαραγωγή και την επιτάχυνση της διείσδυσης της
Συμπαραγωγής στη βιομηχανία, στον πρωτογενή και στον τριτογενή τομέα.
Με την προσθήκη μελετών για την Συμπαραγωγή με χρήση βιομάζας και για την πολύ μικρή
Συμπαραγωγή παρουσιάζεται ανάλυση των προβλέψεων των κρατών μελών για τη Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας έως και το 2020, ενώ η ομάδα του έργου προτείνει μια συγκεκριμένη
πορεία για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Συμπαραγωγής στην Ευρώπη έως και το 2030.

Σχέδιο Μεθοδολογίας Οδικού χάρτη
Ο οδικός χάρτης για την ΣΗΘ στην Ελλάδα έγινε από τον συνεργάτη του CODE2 από την Ελλάδα, τον
ΕΣΣΗΘ και βασίζεται σε μια σειρά από μελέτες και διαβουλεύσεις με τοπικούς εμπειρογνώμονες και
φορείς του ενεργειακού τομέα, μέσα από μια διαδικασία συζήτησης και ανταλλαγής ιδεών και
απόψεων για την προώθηση της Συμπαραγωγής στη χώρα. Εκ μέρους του ΕΣΣΗΘ, συγγραφείς της
μελέτης είναι ο Κώστας Θεοφύλακτος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc, Υπεύθυνος μελέτης και ο
Θεόδωρος Χρόνης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc, Ερευνητής.

Ευχαριστίες
Ο ΕΣΣΗΘ και η ομάδα του CODE2 επιθυμούν να ευχαριστήσουν όλους τους εμπειρογνώμονες που
συμμετείχαν για τη συμβολή τους στη σύνταξη του οδικού χάρτη, που υπήρξε πολύτιμη, ανεξάρτητα
από το αν ήταν με κριτική ή θετική άποψη. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι δηλώσεις και οι προτάσεις σε
αυτή τη μελέτη δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες των εμπειρογνωμόνων.
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For more details and other outcomes of the CODE2 project see: http://www.code2-project.eu/
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Περίληψη
Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συμπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των
27 κρατών μελών της ΕΕ, αν και έχει παράδοση 40 χρόνων στη ΣΗΘ, αρχικά στο βιομηχανικό τομέα.
Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΣΗΘ είναι σταθερή για τα τελευταία πέντε χρόνια, περίπου
στα 550 MWe, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, που καλύπτει κυρίως βιομηχανίες τον
πρωτογενή και τριτογενή τομέα, αλλά και Τηλεθέρμανση πόλεων. Το κατάλληλο νομικό πλαίσιο
είναι σε θέση να προωθήσει τη Συμπαραγωγή, σε συνδυασμό με την υποστήριξη μηχανισμών για
τους ιδιοπαραγωγούς, αλλά η Ελλάδα υπολείπεται της μακροπρόθεσμης σταθερότητας αλλά και
από τις επιπτώσεις στην πολυπλοκότητα της νομοθεσίας (πχ συχνές αλλαγές των ενεργειακών
νόμων, τροποποιήσεις, κ.λπ.), ενώ η γραφειοκρατία στις διαδικασίες αδειοδότησης εμποδίζει κάθε
επενδυτή για την ανάληψη δράσης στον τομέα αυτό.
Ένας βασικός παράγοντας για τη χαμηλή προώθηση της Συμπαραγωγής στην Ελλάδα είναι οι
υφιστάμενες τιμές της ενέργειας, δηλαδή η υψηλή τιμή του φυσικού αερίου - μια από τις
υψηλότερες στην ΕΕ - η οποία μαζί με την τρέχουσα οικονομική ύφεση καθιστά οποιαδήποτε
επένδυση ΣΗΘ ακόμα πιο δύσκολη. Επίσης, η πρόσφατη αναθεώρηση των «feed-in-Tariffs» με
χαμηλότερες τιμές για τη συμπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, που εγχέεται στο Δίκτυο, επηρεάζει
σοβαρά τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων μονάδων Συμπαραγωγής .
Σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την οικονομική ύφεση, υπάρχει σοβαρό
οικονομικό δυναμικό σε διάφορους τομείς της οικονομίας για τη Συμπαραγωγή, π.χ. στη βιομηχανία,
στην τηλεθέρμανση από συμπαραγωγικούς σταθμούς παραγωγής ΗΕ, στον πρωτογενή και τριτογενή
τομέα (νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κα) που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από κονδύλια της ΕΕ (ΕΣΠΑΣΕΣ) αλλά και στην πολύ μικρή-ΣΗΘ για κτίρια.
Ο οδικός χάρτης (roadmap) υπολογίζει το δυναμικό σε 11,1 TWh/έτος εξοικονόμησης πρωτογενούς
ενέργειας (PES), σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Οδηγίας για την Εξοικονόμηση Ενέργειας
(27/2012/ΕΚ). Θεωρώντας πιθανή την πορεία υλοποίησης των παραπάνω δράσεων, ο οδικός χάρτης
υπολογίζει το δυναμικό στις 24 TWh/έτος σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (PES) και σε 14
εκατομμύρια τόνους τη μείωση των εκπομπών CO2 να είναι εφικτά και πραγματοποιήσιμα.
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1. Που βρισκόμαστε τώρα; Η κατάσταση της Συμπαραγωγής στην Ελλάδα
από το 1970 έως σήμερα
Στην Ελλάδα, η Συμπαραγωγή έχει παράδοση 40 ετών, αρχικά με εγκαταστάσεις στη βιομηχανία.
Σήμερα, το εγκατεστημένο συμπαραγωγικό δυναμικό παραμένει σταθερό για τα τελευταία 5
χρόνια, καλύπτοντας κυρίως ανάγκες της βιομηχανίας, του πρωτογενή και του τριτογενή τομέα.

1.1 Παρούσα κατάσταση: Σύνοψη των πρόσφατα εγκατεστημένων μονάδων ΣΗΘ
Στην Ελλάδα, οι περισσότερες από τις πρόσφατες μονάδες Συμπαραγωγής δημιουργήθηκαν στις
αρχές της δεκαετίας του '70, στο βιομηχανικό τομέα, δηλαδή στην επεξεργασία τροφίμων (ζάχαρη),
υφαντουργία, χαρτί και χαρτοπολτό, χάλυβα, διυλιστήρια, χημικά κλπ., χωρίς καμία κρατική
οικονομική βοήθεια. Όλοι οι συμπαραγωγοί ήταν αυτο-παραγωγοί και τα κύρια καύσιμα για τις
μονάδες ΣΗΘ ήταν το πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου, καθώς δεν ήταν διαθέσιμο το φυσικό
αέριο την περίοδο αυτή, στην Ελλάδα.
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις διάφορους βιομηχανικούς τομείς με μονάδες ΣΗΘ και εγκατεστημένη
ισχύ 346,3 ΜWe, για το 1985.
Βιομηχανικός Τομέας
MWe
%
Διυλιστήρια
93,50
27,00
Χάλυβας
80,00
23,10
Επεξεργασία τροφίμων
56,00
16,17
Χημικά
47,80
13,80
Χαρτοπολτός και χαρτί
43,05
12,43
Υφαντουργία
14,35
4,14
Αλουμίνιο
11,60
3,35
Σύνολο 346,30
100,00
Πίνακας 1: ΣΗΘ στη Βιομηχανία, (1985)
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις δύο μονάδες Συμπαραγωγής στον τριτογενή τομέα στην Ελλάδα, κατά
την προαναφερθείσα περίοδο, που χρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκά κονδύλια προώθησης και
διάχυσης για τη ΣΗΘ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 2η ήταν η πρώτη μονάδα τριπαραγωγής που
εγκαταστάθηκε και λειτούργησε στην Ελλάδα.
Ονομασία

α/α
1.
2.

(Πόλη )

Τύπος
μονάδας
ΣΗΘ

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)

Ηλεκτρικά

Θερμικά
(χειμώνας)
72

Ηλιακό χωριό στη
Diesel
67
Λυκόβρυση Αττικής
Αμερικανικό
Diesel
320
380
Κολέγιο Αθηνών
Πίνακας 2: Εγκαταστάσεις ΣΗΘ στον τριτογενή τομέα, μέχρι το 1999

Ψύξη
(καλοκαίρι)
__
265

Το 1995, η αποβιομηχάνιση της χώρας είχε αρχίσει και πολλές βιομηχανίες που λειτουργούσαν με
Συμπαραγωγή βγήκαν εκτός λειτουργίας για διαφορετικούς λόγους, αφού οι πολιτικές και
οικονομικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή ήπειρο, μετά το 1989, έπληξαν σοβαρά και την Ελλάδα.
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Αποτέλεσμα ήταν πχ ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας να εξαφανιστεί από την Ελλάδα, λόγω του
έντονου ανταγωνισμού από ασιατικές εταιρείες ή εταιρείες από την Ανατολική Ευρώπη, να γίνουν
πολλές πτωχεύσεις, μετακινήσεις εταιρειών σε γειτονικές χώρες για μείωση μισθολογικού κόστους
και φορολογίας, κα.
Έτσι, ως αποτέλεσμα, η εγκατεστημένη ΣΗΘ μειώθηκε σημαντικά, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3
που παρουσιάζει τους διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς που λειτουργούν με ΣΗΘ, το 1995 με
εγκατεστημένη ισχύ 116,1 MWe.
Βιομηχανικοί
τομείς
MWe
%
Διυλιστήρια
93,50
80,53
Αλουμίνιο
11,60
9,99
Χημικά
11,00
9,47
Σύνολο
116,10
100,00
Πίνακας 3: ΣΗΘ στη Βιομηχανία (1995)
Στις αρχές του 21ου αιώνα, η κατάσταση για την ανάπτυξη της ΣΗΘ βελτιώθηκε από την άποψη της
θέσπισης νομικού πλαισίου και της ασφάλειας τροφοδοσίας καυσίμου. Αυτό οφείλεται στην έκδοση
του Ν.2773/99, για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την απελευθέρωση της ηλεκτρικής
ενέργειας και τις σχετικές εξελίξεις στην προγραμματισμένη υποδομή για τη χρήση του φυσικού
αέριου2.
Ο Πίνακας 4 δείχνει την νέα εγκατεστημένη ισχύ για ΣΗΘ στην Ελλάδα το 2005, στα 168,16 MWe.
Βασική αναφορά γίνεται στις εγκαταστάσεις ΣΗΘ στον τριτογενή τομέα (νοσοκομεία, πανεπιστήμια
κλπ.) και στις μονάδες ΣΗΘ σε έξι διαφορετικές δημοτικές εταιρείες ύδρευσης σε όλη τη χώρα, που
λειτουργούν κυρίως με αέριο από αστικά απόβλητα. Πολλές από αυτές τις εγκαταστάσεις
χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, στα πλαίσια των ΚΠΣ και λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου.
Βιομηχανικός τομέας
MWe
%
Διυλιστήρια
93,50
55,60
Αλουμίνιο
11,60
6,90
Χάλυβας
11,50
6,84
Χημικά
11,00
6,54
Τρόφιμα
4,50
2,68
Μέταλλα
2,72
1,62
Τούβλο
1,13
0,67
Κλωστοϋφαντουργία
1,10
0,65
ΣΗΘ από φυσικό αέριο
25,91
15,41
Τριτογενής τομέας
5,20
3,09
Σύνολο ΣΗΘ
168,16
100,00
Πίνακας 4: Εγκαταστάσεις ΣΗΘ στην Ελλάδα (2005)
Σήμερα, η παραπάνω περιγραφόμενη κατάσταση έχει αλλάξει σε πολλές από τις προαναφερθείσες
παραμέτρους. Η Ελλάδα πλέον, τροφοδοτείται με φυσικό αέριο από τρία διαφορετικά σημεία
εισόδου, το κράτος διαθέτει ισχυρό νομικό πλαίσιο για την Συμπαραγωγή και η μονοπωλιακή θέση
της ΔΕΗ είναι στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών.

2

SAVE XVII/4.1031/P/99-“Future Cogen” Project, Final Report
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Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τα στατιστικά της ΣΗΘ για την Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Eurostat,
για την περίοδο από 2006 -20123.

Έτος

Παραγωγή
συμπαραγόμενης ΗΕ

Ιδιοπαραγωγοί

Αυτόπαραγωγοί

TWh

Ποσοστό
συμπαραγόμενης ΗΕ
επί του
συνόλου

Εγκατεστημένη
ισχύς
ΣΗΘ,

Συμπαραγόμενη
θερμική
ενέργεια

GW

PJ

Ιδιοπαραγωγοί

Αυτόπαραγω
γοί

Εγκατεστημένη
θερμική
ισχύς
ΣΗΘ,
GW

2012

2.40

6.9%

93.1%

3.9%

0.57

13.0

45.5%

54.5%

0.9

2011

2.67

11.6%

88.4%

4.5%

0.59

13.8

55.2%

44.8%

0.8

2010

2.48

6.8%

93.2%

4.3%

0.59

12.7

55.4%

44.6%

1.0

2009

1.84

10.1%

89.9%

3.0%

0.51

10.8

28.6%

71.4%

0.8

2008

1.20

100.0%

0.0%

1.9%

0.40

9.0

100.0%

0.0%

:

2007

1.02

100.0%

0.0%

1.6%

0.22

9.5

100.0%

0.0%

:

2006

1.05

20.0%

80.0%

1.7%

0.25

8.3

28.3%

71.7%

:

Πίνακας 5: Δεδομένα Συμπαραγωγής για την Ελλάδα, για την περίοδο 2006-2012
Από τον Πίνακα 5, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των συμπαραγωγών λειτουργούν ως αυτο-παραγωγοί
(93 %) και το υπόλοιπο ως "ιδιο-παραγωγοί" (7 %) (Δες το διάγραμμα 1)
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Διάγραμμα 1: Ηλεκτρική Ενέργεια από Συμπαραγωγή, σε GWh, για την περίοδο 2008-2012
Σύμφωνα με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΛΑΓΗΕ, κατά τη διάρκεια των ετών
2008-2010, τα τεχνικά στοιχεία των «παραγωγών με κύρια δραστηριότητα τη ΣΗΘ» που εγχέουν
συμπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο4 και ανταμείβονται με «Feed-in-Tariff»5, που
αναλύεται αναλυτικά στην ενότητα 1.5.3. παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.

3

Eurostat, http: //epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin= 1&language=en&pcode= tsdcc350
Monthly bulletin regarding the Feed-in-Tariffs for RES and HECHP; www.lagie.gr
5 N.3468/2006 Άρθρο 9
4
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Έτος

Δυναμικό
εγκατεστημένης ΣΗΘ,
MW

Συμπαραγόμενη
ηλεκτρική ενέργεια,
MWh

Συμβολαιοποιημένη
ΣΗΘΥΑ,
MW

2008

98.73

34,792

56.28

2009

133.07

144,122

97.07

2010

134.71

114,560

98.71

2011

101.07

141,638

-6

2012

89.32

148,858

-

Πίνακας 6: Δεδομένα για τη συμπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, από τους κύριους αυτόπαραγωγούς, για την περίοδο 2008-2012.
Η διαφορά μεταξύ των στοιχείων του Πίνακας 5 και του Πίνακα 6 είναι ότι τα δεδομένα του Πίνακα 6
αφορούν μόνο σε συμπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από μονάδες ΣΗΘΥΑ και δεν λαμβάνει υπόψη
την συμπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από μονάδες ΣΗΘ, που δεν χαρακτηρίζονται ως υψηλής
αποδοτικότητας ή αυτό-παραγωγούς, που συνεπώς δεν λαμβάνουν καμία ενίσχυση.
Ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης, που ξεκίνησε το 2010, πολλοί συμπαραγωγοί, κύρια με
μονάδες ΣΗΘΥΑ, έκλεισαν τις εγκαταστάσεις τους, λόγω των οικονομικών δυσκολιών τους, ιδιαίτερα
στη πληρωμή των λογαριασμών φυσικού αερίου προς τη ΔΕΠΑ,7 αλλά και στην πλέον των έξι μηνών
καθυστέρηση από τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΛΑΓΗΕ, στην αποπληρωμή της
συμπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο. Αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε τα
επόμενα χρόνια, με την καθυστέρηση να φτάνει και τους οκτώ μήνες, δημιουργώντας σοβαρά
προβλήματα ταμειακής ροής προς τους συμπαραγωγούς. Το πρόβλημα αυτό επιχείρησε να λύσει ο
Ν.4254 /14, αλλά τα αποτελέσματα δεν έχουν φανεί ακόμα.
Αναλύοντας τη σημερινή αγορά Συμπαραγωγής, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού
και Θερμότητας - ΕΣΣΗΘ - διεξήγαγε μια λεπτομερή μελέτη, το 2011, για λογαριασμό του Κέντρου
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΚΑΠΕ που είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των ΑΠΕ και
της ενεργειακής αποδοτικότητας, με την καταγραφή όλων των εγκατεστημένων μονάδων ΣΗΘΥΑ που
λειτουργούν ως ανεξάρτητοι παραγωγοί, εντός ή εκτός λειτουργίας, πάνω από 50 kWe και τα
αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 7.
Μονάδες ΣΗΘΥΑ μεγαλύτερες από 50 kWe
Συνολικό εγκατεστημένο δυναμικό

101.07 MWe

Δυναμικό βιομηχανίας

90.59 MWe

Τριτογενής τομέας κ.α.
10.48 MWe
Πίνακας 7: Μονάδες ΣΗΘΥΑ πάνω από 50 kWe, στην Ελλάδα (2011)
Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει ορισμένες χαρακτηριστικές εγκαταστάσεις ΣΗΘ σε λειτουργία από όλους
τους τομείς, στην Ελλάδα με διαφορετικές εγκατεστημένης ισχείς (πολύ μικρής - μικρής κλίμακας μεγάλες βιομηχανικές μονάδες) που λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητοι παραγωγοί είτε ως
αυτοπαραγωγοί ή ανταγωνίζονται στην μελλοντική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

6

7

“Since 2011, all the measured installed CHP capacity is considered to be contract-based only. The rest cogenerators are

considered to be inactive auto-producers” according to LAGIE.
Στοιχεία ΕΣΣΗΘ
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No

Περιοχή
εγκατάστασης

Ονομασία

Δυναμικό
MWe

Καύσιμο

Τομέας

Κατάσταση

Άσπρα Σπίτια
Βοιωτίας

110

Φυσικό
Αέριο

Βιομηχανία

Από 1/2008 έως 12/2012
η μονάδα ΣΗΘΥΑ ήταν στη
φάση παρακολούθησης. Η
άδεια
λειτουργίας,
υπογράφτηκε από τον
ΥΠΕΚΑ, τον Απρίλιο 2014.

Διυλιστήρια
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

5.9

Ref.
gases

Βιομηχανία

Λειτουργεί

3

Ψυττάλεια –
ΕΥΔΑΠ

Ψυττάλεια
Αθήνα

24.3

Βιοαέριο

Athens Sewage
& Water Co

Λειτουργεί

4

Δύο
θερμοκήπια
100
στρεμμάτων8

Αλεξάνδρεια
και Δράμα

4.8

Φυσικό
Αέριο

Αγροκαλλιέργεια

Λειτουργούν

5

Οκταόροφη
Πολυκατοικία

Θεσσαλονίκη

Τριτογενής

Λείπει η συμφωνία
ΔΕΔΔΗΕ-συμπαραγωγού.
Λειτουργεί9

1

2

Αλουμίνιο της
Ελλάδος

2

0.004

Φυσικό
Αέριο

Πίνακας 8: Έργα με μονάδες ΣΗΘΥΑ, σε λειτουργία
Όσον αφορά την τηλεθέρμανση, ο τομέας αυτός στην Ελλάδα αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς και
δεν είναι ευρέως διαδεδομένος. Τη δεκαετία του ’90 και μετά, υπήρχαν τέσσερα συστήματα
τηλεθέρμανσης σε λειτουργία; τρία στη Βόρεια Ελλάδα και ένα στην Πελοπόννησο με συνολική
εγκατεστημένη θερμική ισχύ 262 MWth, όπου η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ΔΕΗ, μετέτρεψε
κάποιους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, με χρήση άνθρακα, σε συμπαραγωγικούς με παροχή
θέρμανσης και ΖΝΧ σε κοντινές πόλεις. Έτσι, η προηγούμενη αρνητική αντίληψη της για τη
Συμπαραγωγή έχει μεταστραφεί πλέον σε θετική.
Nr

Πόλη

Θερμική ισχύς μονάδων Τ/Θ
Φορτίο βάσης – max Φορτίο
(MWth)
1.
Κοζάνη
147 - 174
2.
Πτολεμαΐδα
70 - 120
3.
Αμύνταιο
25
4.
Μεγαλόπολη
20
Σύνολο
262
Πίνακας 9 : Η Τηλεθέρμανση από μονάδες παραγωγής ΗΕ της ΔΕΗ
Αργότερα, στην πρώτη δεκαετία του 2000, η εταιρεία ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ εγκατέστησε μονάδα
τηλεθέρμανσης με μονάδα ΣΗΘΥΑ στις Σέρρες, στη Β. Ελλάδα, ισχύος 4x4=16 MWe και θερμικής
ισχύος 75 MWth, που παρέχει θέρμανση σε 12.900 νοικοκυριά και λειτουργεί από το 2007.
Ένα νέο σύστημα τηλεθέρμανσης, θερμικής ισχύος 70 MWth, σε συνδυασμό με σταθμό παραγωγής
ΗΕ έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2015, από τη ΔΕΗ, στη Φλώρινα, πόλη στη
Β. Ελλάδα με δύσκολες συνθήκες τον χειμώνα, που θα παρέχει θέρμανση για 2.300 νοικοκυριά10.

8

Equipped with flue gas treatment and using installations for CO2 enrichment of greenhouse crops.
Λείπει η επίσημη σύμβαση ΔΕΔΔΗΕ-συμπαραγωγού για την έγχυση ΗΕ στο Δίκτυο
10
Municipality of Florina: http://www.cityoflorina.gr
9
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1.2. Ενέργεια και Κλιματική Στρατηγική στην Ελλάδα
Η Ελλάδα θεωρείται ως χώρα υψηλής έντασης άνθρακα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
βασίζεται κυρίως σε λιγνίτη και φυσικό αέριο (72 %) και τις ΑΠΕ (17 %). Η Ελλάδα έχει
ενσωματώσει σχεδόν όλες τις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν στην ενέργεια και την κλιματική
αλλαγή και εργάζεται προς την κατεύθυνση μιας συνεκτικής πολιτικής για την ενεργειακή
ασφάλεια για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Η Ελλάδα στηρίχθηκε στο πετρέλαιο και τον λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και
για την ανάπτυξή της, όλα τα μεταπολεμικά χρόνια. Για το λόγο αυτό, χαρακτηρίζεται ως χώρα
υψηλής έντασης άνθρακα αφού η χρήση του πετρελαίου είναι μεγάλη σε όλους τους τομείς τελικής
χρήσης. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ΔΕΗ, κυριαρχεί στο 75,1% της χονδρικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και περισσότερο από το 90% σε αυτό της λιανικής αγοράς11. Η ΔΕΗ είναι
υποχρεωμένη να πωλεί ηλεκτρική ενέργεια στους τελικούς χρήστες, με ρυθμιζόμενα τιμολόγια που
συχνά δεν αντικατοπτρίζουν το κόστος. Οι πηγές προμήθειας φυσικού αερίου έχουν ήδη
διαφοροποιηθεί, όπως το ρωσικό φυσικό αέριο εισάγεται μέσω του ελληνο-βουλγαρικού σημείου
εισόδου, ενώ το ελληνο-τουρκικό σημείο εισόδου επιτρέπει στην Ελλάδα να εισάγει φυσικό αέριο
από την περιοχή της Κασπίας. Η Ελλάδα λαμβάνει επίσης ΥΦΑ από την Αλγερία, για τις
μακροπρόθεσμες συμβάσεις καθώς και επιπλέον ποσότητες από την spot αγορά ΦΑ. Ο τομέας του
φυσικού αερίου ήταν ανέκαθεν υπό κρατικό έλεγχο, αλλά μια μεταρρύθμιση της αγοράς έχει
ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2010. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει σημαντικές δυνατότητες σε όλες
σχεδόν τις ΑΠΕ, αλλά κυρίως σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, όπου η εγκατεστημένη ισχύς, σε MW,
αυξάνονταν κατά 130% κατά την περίοδο 2008-2012.
Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την Ενέργεια και τη Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή είναι το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΥΠΕΚΑ, που έχει συσταθεί το 2010,
προκειμένου να αντιμετωπίσει τη συνεχή περιβαλλοντική ύφεση και να προωθήσει την περαιτέρω
διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, την «αεριοποίηση»
του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας. Ο στόχος που τέθηκε
από την ΕΕ, όσον αφορά τις εκπομπές CO2, για το 2010, είχε αύξηση 25%, σε σύγκριση με τις
εκπομπές του 1990, ενώ υπήρξε τελικά μια αύξηση μόνο κατά 12,6% μετά την αναθεώρηση12. Οι
περισσότεροι από τους στόχους που έχουν τεθεί από την ΕΕ σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την
Κλιματική Αλλαγή και την Ενέργεια έχουν επιτευχθεί, όχι ως αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων
πολιτικών, αλλά και ως αποτέλεσμα της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από τους τελικούς
χρήστες, λόγω της οικονομικής ύφεσης. Το ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να επιτύχει την αποστολή του, έχει
αναπτύξει ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται σε 4 πυλώνες που αναλύονται σε στρατηγικούς
στόχους13. Σύμφωνα με το σχέδιο στρατηγικής για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, οι
δράσεις που θα επιλεγούν θα πρέπει να συνεπάγονται αλλαγή του σημερινού μοντέλου ανάπτυξης
με κατεύθυνση προς μια πιο βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό
θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων δράσεων, μέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας που προσφέρει η
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας.

11

Eurostat data (2010)
Eurostat data (2010)
13
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=230&locale=en-US&language=el-GR
12
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Ο πλέον σχετικός πυλώνας για τη ΣΗΘ είναι ο Νο 1, που ασχολείται με την "Καταπολέμηση της
Κλιματικής Αλλαγής" και κινείται προς την κατεύθυνση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλής
κατανάλωσης άνθρακα. Οι στρατηγικοί στόχοι του Πυλώνα 1 είναι:
 Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας: Η Συμπαραγωγή παίζει έναν από τους πιο
σημαντικούς ρόλους στην επίτευξη του στόχου αυτού.
 Αύξηση του μεριδίου της χρήσης ενέργειας στην Ελλάδα που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και φυσικό αέριο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αξιοπιστία του ενεργειακού
εφοδιασμού. Συστήματα Συμπαραγωγής, με ΑΠΕ / ΦΑ, ως καύσιμα, αποτελούν μέρος αυτού του
στόχου.
Πιο αναλυτικά , οι άξονες της στρατηγικής του Πυλώνα 1 είναι :
 Η εξοικονόμηση ενέργειας για τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τα κτίρια και στον οικιακό τομέα. Η
διείσδυση της Συμπαραγωγής στη βιομηχανία, αν και χαμηλή σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη,
έχει ήδη δείξει σημαντικά αποτελέσματα. Μια προσπάθεια για την αύξηση της Συμπαραγωγής
στον τομέα των κτιρίων γίνεται μέσω της υποχρέωσης, όπου από 31/12/2019 το αργότερο, όλα
τα νέα κτίρια θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες τους σε πρωτογενή ενέργεια από τα
συστήματα ενέργειας που τροφοδοτούνται με βάση τις ΑΠΕ, τις μονάδες Συμπαραγωγής ή
συστήματα τηλεθέρμανσης, καθώς και αντλιών θερμότητας14. Επίσης, το πιστοποιητικό
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων δείχνει, μεταξύ άλλων, τον σημαντικό ρόλο των συστημάτων
Συμπαραγωγής, προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή τους κατάταξη. Η Τεχνική Οδηγία
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ΤΕΕ, που εγκρίθηκε από το ΥΠΕΚΑ και εκδόθηκε το 2012,
με τίτλο «ΤΟΤΕΕ 20701-5: Εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής ΗΘ σε κτίρια» χρησιμοποιείται ως
εργαλείο πληροφόρησης των ενεργειακών ελεγκτών κτιρίων, από αρχιτέκτονες και μηχανικούς
δείχνει τα οφέλη της Συμπαραγωγής παρέχοντας μεθοδολογίες για το σχεδιασμό μιας
εγκατάστασης Συμπαραγωγής στον τριτογενή τομέα, έως 1 MWe.
 Θέσπιση εθνικών στόχων για τη διείσδυση της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την εξοικονόμηση ενέργειας. Υπάρχουν ειδικοί στόχοι
σχετικά με την Συμπαραγωγή, με χρήση ΑΠΕ ως καυσίμου, που εμφανίζονται στον Πίνακα 10, με
την προβολική συμβολή της ΣΗΘ.
Έτη

2005
MW

Υδροηλεκτρικά

2010

GWh

MW

2015
GWh

MW

2020
GWh

MW

GWh

2407

4424

2536

4211

2915

4910

2951

4873

Γεωθερμία

0

0

0

0

20

123

120

736

Ηλιακά

1

0,9

184

242

1300

1754

2450

3605

Αιολικά

491

1267

1327

3129

4303

9674

7500

16797

0

0

20

73

20

73

40

364

24

94

40

181

100

431

210

895

2923

5786

4107

7838

8658

16965

13271

27270

20

73

20

73

40

Βιομάζα (συμπαγής)
Βιοαέριο
Σύνολο
Εκ των οποίων ΣΗΘ

-

-

147
15

Πίνακας 10 : Εκτίμηση της συνολικής συμμετοχής που αναμένεται από κάθε τεχνολογία ΑΠΕ

14

N.3851/2010

15

National Renewable Energy Action Plan, in the scope of the Directive 2009/28/EC.
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Αναφορικά με τις εφαρμογές της πολύ μικρής-ΣΗΘ (βλέπε παράρτημα 2), που εγκαθίστανται κυρίως
στον οικιακό τομέα, υπήρξε μια αξιοσημείωτη αύξηση στα χρόνια πριν από την κρίση, αλλά σήμερα
η πορεία είναι πτωτική, κυρίως λόγω των υψηλών αρχικών δαπανών που απαιτούνται για τα
συστήματα αυτά. Ανάπτυξη αναμένεται, όμως, στον τριτογενή τομέα, σε εφαρμογές πολύ μικρής και
μικρής ΣΗΘ, με έμφαση στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές και σε δημόσια κτίρια.
Επίσης, πολλά ξενοδοχεία, κυρίως στις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, υποβάλλουν
αιτήσεις για τις απαιτούμενες άδειες για εγκαταστάσεις τρι-παραγωγής, μια διαδικασία χρονοβόρα,
ιδιαίτερα εάν απαιτείται περιβαλλοντική άδεια.
Επιπλέον, η Εθνική Επιτροπή Ενεργειακού Σχεδιασμού, το 2012, παρουσίασε κείμενο, με τίτλο
«Ενεργειακός οδικός χάρτης για το 2050». Ο οδικός χάρτης αναφέρει ότι «η Συμπαραγωγή παίζει ένα
απαραίτητο και σημαντικό ρόλο στην εθνική ενεργειακή αποδοτικότητα και αποτελεί βασικό
παράγοντα προκειμένου η Ελλάδα να τηρήσει το στόχο για τη μείωση των εκπομπών CO2».
Ο
οδικός αυτός χάρτης παρουσιάζει διάφορα σενάρια σχετικά με την ανάπτυξη της ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα. Όλα τα σενάρια αναφέρονται στη Συμπαραγωγή ως βασικό παράγοντα, ενώ
σε ένα από αυτά αναφέρεται ιδιαίτερα σε βιομηχανικούς σταθμούς Συμπαραγωγής, που θα
χρησιμοποιούν ως καύσιμο τη βιομάζα, αλλά και το φυσικό αέριο.

12

1.3. Οι εξελίξεις στην πολιτική για τη ΣΗΘ
Υπήρξε κυβερνητική παρέμβαση για την ανάπτυξη της ΣΗΘ στην Ελλάδα, δημιουργώντας το
κατάλληλο νομικό περιβάλλον και εισάγοντας μηχανισμούς υποστήριξης της συμπαραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας.
1.3.1. Νομική Πολιτική για τη ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ
Τον Ιούνιο 2006, με τον Ν.2244/94 ορίζεται το νομικό πλαίσιο για τη Συμπαραγωγή στην Ελλάδα. Ο
νόμος αυτός, με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
και άλλα συμβατικά καύσιμα» τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 1994 και εισήγαγε τη διάκριση
μεταξύ «αυτο-παραγωγού» και «ιδιο-παραγωγού» στην ελληνική αγορά ενέργειας, ενώ επέτρεψε
την εγκατάσταση και μονάδων Συμπαραγωγής από αυτοπαραγωγούς (αυτόνομα ή με σύνδεση στο
δίκτυο της ΔΕΗ).
Η Οδηγία 2004/8/ΕΚ καθορίζει το πλαίσιο για την προώθηση της Συμπαραγωγής ενέργειας και
ιδιαίτερα της Συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας, βασικό παράγοντα για την εκπλήρωση των
στόχων ενεργειακής αποδοτικότητας στην ΕΕ. Η Ελλάδα μετέφερε την Οδηγία 2004/8/ΕΚ στην
ελληνική νομοθεσία, με τον Ν.3468/06, με τίτλο «Προώθηση της Συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων
χρήσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και άλλες διατάξεις».
Ο Ν.3851/10 (άρθρο 10) ορίζει ότι από 31/12/19 το αργότερο, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να
ικανοποιούν όλες τις ανάγκες τους σε πρωτογενή ενέργεια από τα συστήματα ενέργειας που
τροφοδοτούνται με βάση τις ΑΠΕ, ΣΗΘ, τηλεθέρμανσης/ψύξης, καθώς και από τις αντλίες
θερμότητας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλα τα νέα κτίρια που θα στεγάζουν υπηρεσίες του
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, από τις 31/12/2014 το αργότερο.
O Ν.4001 /11 μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία την τρίτη Οδηγία για την Εσωτερική Αγορά
Ενέργειας. Μεταξύ άλλων προβλέπει τον διαχωρισμό των διαχειριστών του συστήματος και ενισχύει
το ρόλο των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, όσον αφορά στην ασφάλεια εφοδιασμού, την
αδειοδότηση, την παρακολούθηση της προστασίας της αγοράς αλλά και των καταναλωτών,
ακυρώνοντας, όμως, το όριο των 35 MWe, ως το ανώτατο όριο εγκατεστημένης ισχύος ανά μονάδα
Συμπαραγωγής, ώστε αυτή να χαρακτηριστεί ως «Υψηλής Αποδοτικότητας».
Στις αρχές του 2013, το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε Υπουργική Απόφαση για την αδειοδοτική διαδικασία που
απαιτείται τόσο για μονάδες ΣΗΘΥΑ αλλά και μονάδων ΣΗΘ, καθιστώντας ευκολότερο το επενδυτικό
περιβάλλον.
Στις 7.4.2014, ορισμένα άρθρα του Ν.4254/14, με τίτλο «Μέτρα για τη στήριξη και την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας κατά την εφαρμογή του Νόμου 4946/2012» αναθεωρούν αντίστοιχα άρθρα του
Ν.3851/10 που αναφέρονται στην τιμολογιακή πολιτική για τις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (feed-in-tariffs). Μια
λεπτομερής ανάλυση των άρθρων αυτών, με αναφορά στην ΣΗΘΥΑ, συζητούνται λεπτομερώς στη
παράγραφο 1.5.3. του παρόντος οδικού χάρτη. Σημαντικά σημεία αναφοράς του παρόντος Νόμου
είναι οι αυθαίρετες περικοπές των «F-i-Τ» για τη ΣΗΘΥΑ, χωρίς, όμως, σε βάθος ανάλυση του τομέα
της Συμπαραγωγής, η επαναφορά του ορίου των 35 MWe, που ακυρώθηκε στον προηγούμενο
ενεργειακό Νόμο (Ν.4001/11) και η εισαγωγή κατηγοριών ΣΗΘ που δεν υπάρχουν πουθενά στην
παγκόσμια αγορά (δηλαδή μονάδες συνδυασμένου κύκλου με αεριοστρόβιλο με ανάκτηση
θερμότητας < 1 MWe) αλλά ούτε στην παγκόσμια βιβλιογραφία.
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1.3.2. Μηχανισμοί υποστήριξης για ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ
Η προώθηση της ΣΗΘΥΑ έχει βασιστεί σε διάφορους μηχανισμούς στήριξης, συμπεριλαμβανομένων
είτε επιδοτήσεων των επενδύσεων, που χορηγούνται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενων από την
ΕΕ «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και του
εθνικού επενδυτικού νόμου είτε με φορολογικές απαλλαγές. Οι ίδιες δράσεις που στοχεύουν στην
παροχή οικονομικής βοήθειας είναι ακόμη σε ισχύ, με τη βοήθεια των Εταιριών Ενεργειακών
Υπηρεσιών-ΕΕΥ (ΕSCO).
Ο Ν.3908/11 με τίτλο «Ιδιωτική επενδυτική ενίσχυση για την οικονομική ανάπτυξη, την
επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή σύγκλιση» περιλαμβάνει τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων,
συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής μονάδων ΣΗΘΥΑ, προσφέροντας:
(α) απαλλαγή φόρου,
(β) επιχορήγηση που συνίσταται στην καταβολή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, χωρίς χρέωση,
για κάλυψη μέρους των επιδοτούμενων δαπανών,
(γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος
των καταβαλλόμενων δόσεων για την απόκτηση του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
Τα προγράμματα, με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», που
αποτελούν μέρος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013, χρηματοδοτούν
διάφορες επενδύσεις που αφορούν τα συστήματα Συμπαραγωγής, ως επιλέξιμες δαπάνες, είναι:
«Υψηλής απόδοσης Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας σε νοσοκομεία» με
στόχο την εγκατάσταση μονάδων ΣΗΘΥΑ σε συνδυασμό με συστήματα ψύξης, με χρήση φυσικού
αερίου στα νοσοκομεία; προϋπολογισμού των 15 εκατομμυρίων €,
«Πράσινος Τουρισμός» με στόχο τη στήριξη τουριστικών εγκαταστάσεων με σκοπό τη βελτίωση
των υποδομών λειτουργίας τους και των επιχειρησιακών διαδικασιών, σε πιο πράσινη
κατεύθυνση και σε δράσεις που περιλαμβάνονται την εγκατάσταση συστημάτων
Συμπαραγωγής. Ο προϋπολογισμός είναι περίπου 30 εκατομμύρια €,
«Εναλλακτικός Τουρισμός» με σκοπό τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης
της ανάπτυξης ενός ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και
τις δράσεις που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας,
Συμπαραγωγής και ΑΠΕ (συνολικής χωρητικότητας έως 20 kWe μόνο για την ικανοποίηση ιδίων
αναγκών) στο πλαίσιο καθεστώτος «αυτοπαραγωγής». Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται
είναι περίπου 20 εκατ. €,
Επιπλέον, αποδεκτές είναι προτάσεις για δράσεις χρηματοδότησης τηλεθέρμανσης είτε μέσω
νέων έργων ή με επέκταση των υφιστάμενων δικτύων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», συνολικού προϋπολογισμού 50
εκατομμυρίων €.
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1.4. Ανταλλαγή Πληροφόρησης και Ενημέρωσης
Στην Ελλάδα, αν και η τεχνολογία της Συμπαραγωγής εφαρμόστηκε εδώ και 40 χρόνια,
εξακολουθεί να εμφανίζει περιορισμένη αναγνωσιμότητα ως τεχνολογία ΕξΕ και των ωφελειών
της. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, παρατηρείται μια τάση αύξησης της
ευαισθητοποίησης, που οφείλεται στις πολιτικές αποφάσεις προς την κατεύθυνση της
ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων. Ζωτικής σημασίας στην
κατεύθυνση αυτή είναι οι Κοινοτικές Οδηγίες για τη ΣΗΘΥΑ και για την Εξοικονόμηση Ενέργειας,
όπου σημαντικός είναι ο ρόλος για την προώθηση της Συμπαραγωγής.
Η ελληνική αγορά Συμπαραγωγής είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, δείχνοντας ένα
περιορισμένο επίπεδο ενημέρωσης και συνειδητοποίησης των σημαντικών πλεονεκτημάτων της
τεχνολογίας αυτής. Επίσης, οι προκλήσεις της ελληνικής αγοράς ενέργειας προσθέτουν στην
δυσκολία της δημιουργίας κατάλληλης ευαισθητοποίησης της αγοράς: η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
εξακολουθεί να είναι μόνο εν μέρει απελευθερωμένη, υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις στις αγορές
τόσο του ηλεκτρισμού όσο και των καυσίμων, ενώ υπάρχουν νομικά και διοικητικά εμπόδια, που θα
πρέπει να ξεπεραστούν. Παρόλα αυτά, ειδικοί κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες προκαλούν
αυξανόμενη τάση στην ευαισθητοποίηση. Οι πωλήσεις μονάδων Συμπαραγωγής σε πελάτες
βασίζεται τόσο στην εμπορική πρόταση, όσο και στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας για την
εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας της Συμπαραγωγής. Η παρέμβαση της πολιτικής της ΕΕ για
τη στήριξη της Συμπαραγωγής και της απομάκρυνσης των εμποδίων της ενεργειακής αγοράς είναι
ένα σημαντικό στοιχείο για τη δημιουργία μιας σοβαρής εμπορικής πρότασης. Ωστόσο, από μόνη της,
δεν είναι αρκετή για να βελτιώσει τις πωλήσεις της Συμπαραγωγής, αν οι πιθανοί επενδυτές-πελάτες
δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν υποστήριξη ή δεν υπάρχει η εφοδιαστική αλυσίδα των προμηθευτών.
Η τελική απόφαση αγοράς μονάδας Συμπαραγωγής από έναν επενδυτή-πελάτη είναι το αποτέλεσμα
μιας σειράς πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων, με συμμετοχή του προμηθευτή, την αλυσίδα
εφοδιασμού αλλά και τον ίδιο τον πελάτη. Οι εξωτερικές συνθήκες επηρεάζουν τη διαδικασία, όπως
και η δομή της αγοράς και τη δομή της ενεργειακής πολιτικής. Μια ώριμη αγορά για ένα προϊόν
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ευαισθητοποίησης μεταξύ όλων των σχετικών παραγόντων της
αγοράς και τη συνεχή δραστηριότητα «αγοράς και πώλησης».
Έχει αναπτυχθεί μια αξιολόγηση της ευαισθητοποίησης της Συμπαραγωγής μεταξύ των βασικών
παραγόντων της αγοράς. Χρησιμοποιώντας ποιοτικές τεχνικές συνέντευξης με εμπειρογνώμονες, από
την αγορά και τον χώρο της ενέργειας, αξιολογήθηκαν τέσσερις ομάδες κοινωνικοοικονομικών
παικτών για τη Συμπαραγωγή. Οι τέσσερις ομάδες και υπο-τομείς φαίνεται στο Σχήμα 1. Ο κατάλογος
δεν είναι απαραίτητα διεξοδικός, αλλά περιέχει όλους τους σχετικούς «παίκτες» στον τομέα της
Συμπαραγωγής.
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Πελάτες: επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας & τηλεθέρμανσης, βιομηχανία, καθώς και των δυνητικών
χρηστών.
Αγορά και εφοδιαστική αλυσίδα: εταιρείες εγκατάστασης συστημάτων ΣΗΘ, ενεργειακοί
σύμβουλοι, αρχιτέκτονες, προμηθευτές εξοπλισμού, τράπεζες/χρηματοδοτική μίσθωση, ΕΕΥ.
Δομή πολιτικής: νομοθέτες και σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης.
Επηρεαστές κοινής γνώμης: μέσα ενημέρωσης, πανεπιστημιακοί-ακαδημαϊκοί, περιβαλλοντικές
ΜΚΟ, ενώσεις, σχεδιαστές, ενεργειακοί οργανισμοί, ευρύ κοινό.

Σχήμα 1: Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση για τη ΣΗΘ από τις κύριες κοινωνικοοικονομικές ομάδες
Μεταξύ των κοινωνικο-οικονομικών ομάδων, οι φορείς χάραξης πολιτικής φαίνεται να έχουν χαμηλό
επίπεδο συνειδητοποίησης. Απλώς εφαρμόζουν το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη Συμπαραγωγή
αλλά, στην πραγματικότητα, αυτό γίνεται, μόνο και μόνο, επειδή πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις
ενός κράτους μέλους της ΕΕ και όχι επειδή γνωρίζουν τα οφέλη της ΣΗΘ. Αυτό είναι ένα σοβαρό
συμπέρασμα, αναλύοντας την πολιτική τους έναντι ΣΗΘ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.
Επίσης, η αγορά και η εφοδιαστική αλυσίδα δεν έχουν την απαιτούμενη ευαισθητοποίηση για μια
πιο έντονη ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας την απουσία κατασκευαστών στην ελληνική αγορά.
Οι
πελάτες χωρίζονται σε δύο αντίθετες κατηγορίες: οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
έχουν επίγνωση των πλεονεκτημάτων των τεχνολογιών Συμπαραγωγής, ενώ οι ΜΜΕ και τα
νοικοκυριά σχεδόν τις αγνοούν. Οι επηρεαστές της κοινής γνώμης βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε
ένα πρώιμο στάδιο της ευαισθητοποίησης, με εξαίρεση τις ΜΚΟ και τις οργανώσεις του ενεργειακού
τομέα, που διαδραματίζουν, ήδη, σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ευαισθητοποίησης. Είναι σαφές
ότι λόγω της επιρροής των Οδηγιών της ΕΕ, ο στόχος που έχει τεθεί από την ΕΕ με την ενεργειακή
στρατηγική «20-20-20», για το 2020, που η χώρα πρέπει να τον εκπληρώσει και λόγω της επιρροής
του ΕΣΣΗΘ στην ενεργειακή κοινότητα, η θέση της Συμπαραγωγής είναι σαφέστερα ισχυρότερη και
φαίνεται πιο θετική για το μέλλον. Η σημασία της ευαισθητοποίησης για την προώθηση της
Συμπαραγωγής αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διάδοση των συστημάτων Συμπαραγωγής σε
εθνικό επίπεδο. Η σωστή και πλήρης ενημέρωση παράγει καλά πληροφορημένους επενδυτές. Την
ίδια στιγμή, μια συνολική ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης μπορεί να αυξήσει τους επενδυτές,
ώστε να εισέλθουν στην αγορά με την εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής.
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1.5. Τα οικονομικά της ΣΗΘ
Οι βασικές παράμετροι, όπως πχ οι τιμές της ενέργειας, για την οικονομική βιωσιμότητα των
έργων ΣΗΘ δείχνουν ότι οι συνθήκες είναι επί του παρόντος μη ευνοϊκές για τις επενδύσεις
αυτές, στο παρόν οικονομικό περιβάλλον. Επίσης, οι υπάρχουσες πρόσφατες αλλαγές στους
μηχανισμούς στήριξης των συμπαραγωγών έχει επιδεινώσει περαιτέρω τη λειτουργία των
υφιστάμενων μονάδων Συμπαραγωγής, με απρόβλεπτα αποτελέσματα.
1.5.1. Κύρια ενεργειακά δεδομένα για τη ΣΗΘ
Οι βασικές παράμετροι για την οικονομική βιωσιμότητα της ΣΗΘ είναι οι τιμές της ενέργειας που
λειτουργεί η αγορά, δηλαδή οι τιμές πώλησης/αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού
αερίου, τόσο για τη βιομηχανική ΣΗΘ, όσο και για τις μονάδες ΣΗΘ στον πρωτογενή και στον
τριτογενή τομέα. Έτσι, οι τιμές της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου και ο υπολογιζόμενος
λόγος «τιμής πώλησης ΗΕ προς τιμή πώλησης ΦΑ ή όπως είναι ευρύτερα γνωστός ως: spark ratio»,
παρουσιάζονται στους Πίνακες 11 και 12, για τέσσερα συνεχόμενα έτη (2009-12).
Ηλεκτρισμός,16 €/MWh

Φυσικό Αέριο, €/MWh
Βιομηχανία έως 1MW18

Νοικοκυριά

Βιομηχανία

Νοικοκυριά

Έτος/Τιμή

Βιομηχανία
πάνω από
1 MW17

2009

-

38

38

94

105

2010

-

43

45

85

97

2011

48,73

55

59

91

102

2012

48,56

63

68

100

106

Πίνακας 11: Τιμές Φυσικού αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα
«Spark ratio»
Έτος/Τιμή

Βιομηχανία πάνω
από 1MW

Βιομηχανία
έως 1MW

Νοικοκυριά

2009

-

2,47

2,76

2010

-

1,98

2,26

2011

1,87

1,65

1,85

2012

2,06

1,59

1,68

Πίνακας 12: «Spark ratio», για την περίοδο 2009-12
Αναφορικά με την τιμολόγηση του φυσικού αερίου, μόνο μια μείωση από 4,5-7,5 €/MWh γίνεται από
τις τοπικές εταιρείες παροχής φυσικού αερίου, ΕΠΑ, για τις πολύ μικρής- και μικρής κλίμακας
μονάδες ΣΗΘ. Οι μονάδες με πολύ μικρή ισχύ βρίσκονται κοντά το όριο έκπτωσης που αγγίζει τα 7,5
€/MWh. Με αυτή τη μείωση αυτή στην αρχική τιμή, το «Spark ratio», για το 2011, είναι 2,4 για τα
νοικοκυριά και 2,3 για τις βιομηχανίες, που βρίσκονται κοντά στο όριο του 2,5.
Το Σχήμα 2 δείχνει τη μεταβολή του «Spark ratio» για τα νοικοκυριά και τις βιομηχανίες, για την
περίοδο 2009 έως 2012.
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Eurostat.
Data from an Industrial CHP user
18 EPA Attiki
17
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Σχήμα 2 : Μεταβολή του «spark ratio» για τα νοικοκυριά και τις βιομηχανίες
1.5.2. Το οικονομικό διάγραμμα της ΣΗΘ
Το διάγραμμα που ακολουθεί παρέχει μια επισκόπηση της οικονομικής κατάστασης της ΣΗΘ στα
κύρια τμήματα της αγοράς.

Ελλάδα

Micro

Μικρό και
Μεσαίο

Μεγάλο

up to 50kW

up to 10 MW

more than 10 MW

NG

RES

NG

RES

NG

Coal

RES

ΜΜΕ/Βιομηχανία
Τηλεθέρμανση/
Τηλεψύξη
Υπηρεσίες
Νοικοκυριά

Υπόμνημα:
“Normal”

Η επένδυση ΣΗΘ έχει καλά οικονομικά οφέλη με απόδοση των
επενδύσεων αποδεκτή ( 8-10 %) για τους επενδυτές , το ενδιαφέρον για
νέες επενδύσεις υπάρχει; δεν υπάρχουν σημαντικά οικονομικά εμπόδια
για την εφαρμογή της.

“Modest”

Η επένδυση σε ΣΗΘ έχει μέτρια/περιορισμένα οικονομικά οφέλη και
απόδοση των επενδύσεων (5-7 %), περιορισμένου ενδιαφέροντος για
νέες επενδύσεις

“Poor”

Η επένδυση σε ΣΗΘ έχει κακή ή αρνητική απόδοση της επένδυσης ή δεν
είναι δυνατή λόγω άλλων περιορισμών, κανένα ενδιαφέρον/για νέες
δυνατότητες
Όχι εφαρμόσιμη για τον τομέα
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1.5.3. Μηχανισμοί υποστήριξης/επιδότησης Συμπαραγωγικής ΗΕ
Στην Ελλάδα, η πολιτική υποστήριξης της ΣΗΘ παρέχεται, από το νόμο, στους συμπαραγωγούς «είτε
αυτοί λειτουργούν ως ιδιοπαραγωγοί είτε ως αυτοπαραγωγοί" μέσω εγγυημένων feed-in-tariffs, και
μόνο για την υψηλής αποδοτικότητας συμπαραγόμενη ηλεκτρικής ενέργειας, που τροφοδοτεί το
Σύστημα ή το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, με
βάση μια καθορισμένη τιμή, που εκφράζεται σε € ανά MWh ηλεκτρικής ενέργειας και για ένα
ορισμένο χρονικό διάστημα.
Ο Ν.3851/2010, και ειδικά το άρθρο 5, καθόριζε τις τιμές F-i-T για την συμπαραγόμενη ηλεκτρική
ενέργεια που εγχέεται στο Σύστημα ή το Δίκτυο στα 89.97 €/MWh, για το διασυνδεδεμένο δίκτυο και
στα 101.85 €/MWh για το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων νησιών, που παράγεται από όλα τα
καύσιμα, εκτός από το φυσικό αέριο.
Για εκείνες τις μονάδες ΣΗΘ που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, ως καύσιμο, είχε εισαχθεί ο
συντελεστής ρήτρας καυσίμου-ΦΑ (ΣΡ) για τη ρύθμιση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από
Συμπαραγωγή που παράγεται από μονάδα ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τις διεθνείς τιμές του φυσικού
αερίου του προηγούμενου μηνός.
Έτσι, ο τύπος υπολογισμού της F-i-T για την συμπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από μονάδες ΣΗΘΥΑ,
που χρησιμοποιούσαν φυσικό αέριο, ορίστηκε ως:
89.97 * ΣΡ , για το διασυνδεδεμένο σύστημα (σε €/MWh) και
101.85 * ΣΡ για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά (σε €/MWh)
Ο συντελεστής ρήτρας καυσίμου-ΦΑ (ΣΡ) υπολογίζεται από την εξίσωση:
ΣΡ = 1 + (ΜΤΦΑ - 26) / (100 x nel)

(1)

όπου:
ΜΤΦΑ = η μέση μηνιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου για Συμπαραγωγή, σε €/MWh, ανωτέρας θερμογόνου
δύναμης, σε χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των πελατών ηλεκτροπαραγωγής.
Η τιμή καθορίζεται από τη ΔΕΠΑ ΑΕ και κοινοποιούνται στον ΔΕΣΜΗΕ.
ηel =
ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης ενός συστήματος ΣΗΘΥΑ επί ανωτέρας θερμογόνου δύναμης φυσικού
αερίου, που έχει οριστεί σε 0,33 για μονάδες ΣΗΘΥΑ ≤1 MWe και 0,35 για μονάδες ΣΗΘΥΑ >1 MWe.

Η τιμή του συντελεστή ρήτρας (ΣΡ) δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μονάδας.
Με την απόφαση 435/2011, η ΡΑΕ ορίζει ότι ο συντελεστής ρήτρα (ΣΡ), που χρησιμοποιείται για να
καθορίσει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή από τους παραγωγούς ΣΗΘΥΑ, που
έχουν επενδύσει σε μονάδες ΣΗΘΥΑ που περιλαμβάνουν καθαρισμό καυσαερίων και τη
χρησιμοποίηση τους για τον εμπλουτισμό με CO2 σε θερμοκηπιακές μονάδες υψηλής τεχνολογίας,
τροποποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση :
ΣΡ = 1.18 + (ΜΤΦΑ - 26) / (100 x nel)

(2)

Αυτή η «πριμοδότηση-premium» προσδιορίστηκε σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την ΜΤΦΑ του
προηγούμενου μήνα. Οι τιμές «F-i-T» ισχύουν για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από
μονάδες ΣΗΘΥΑ, στις οποίες έχουν δοθεί προτεραιότητα από το Διαχειριστή κατά την κατανομή του
φορτίου. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που εκτελούνται μεταξύ ενός συμπαραγωγού
και του Διαχειριστή του Συστήματος ισχύει για περίοδο 20 ετών.
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Το καθεστώς αυτό της στήριξης «Feedin-Tariff» παρέχει ένα αποδεκτό
οικονομικό περιβάλλον για τις
επενδύσεις
ΣΗΘΥΑ
με
μια
προβλεπόμενη απόδοση 11-13% για
τις επενδύσεις, κυρίως για εκείνους
που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το
φυσικό αέριο, παρά την δυσμενή
οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα
(Σχήμα 3). Είναι σημαντικό να
αναφέρουμε ότι πριν από την έναρξη
της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας,
δηλαδή έως το 2009, ο εσωτερικός
βαθμός απόδοσης μιας επένδυσης
ΣΗΘΥΑ, με φυσικό αέριο, ήταν
περίπου 18-20%.
Σχήμα 3: Μηνιαίο F-i-T για μονάδες ΣΗΘΥΑ > 1 MWe
Ο Ν.4254/14, αναθεώρησε το άρθρο 5 του Ν.3851/10, που αναφέρεται στην μεθοδολογία
υπολογισμού «F-i-T» και εισήγαγε νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό τους για όλες τις ΑΠΕ, αλλά
και τη ΣΗΘΥΑ, με στόχο την εξάλειψη, όπως ισχυρίζεται στην εισαγωγική του έκθεση προς τη Βουλή
των Ελλήνων, σε σύντομο χρονικό διάστημα, των χρεών του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας-ΛΑΓΗΕ.
Τώρα, το F-i-T για τη συμπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται στο Δίκτυο ορίζεται σε 85
€/MWh για το διασυνδεδεμένο δίκτυο και 95 €/MWh για μη-διασυνδεδεμένο δίκτυο (νησιά), με
χρήση όλων των καυσίμων, εκτός από φυσικό αέριο, δηλαδή μια μείωση 5,1% και 9,5% αντίστοιχα.
Ο νόμος εισάγει νέες, αυθαίρετες, κατηγοριοποιήσεις για τις μονάδες ΣΗΘΥΑ, μακριά από αυτές που
προτείνονται από τις Οδηγίες της ΕΕ, 2004/8/ΕΚ και 2012/27/ΕΚ, αλλά και την ελληνική νομοθεσία.
Οι μονάδες ΣΗΘΥΑ χωρίζονται σε δύο διακριτές κατηγορίες, όπως:
α. υπάρχουσες και λειτουργούσες μονάδες ΣΗΘΥΑ, και
β. νέες μονάδες ΣΗΘΥΑ, που ξεκινούν την λειτουργία τους με την ισχύ του Ν.4254/2014

Πιο αναλυτικά:
α. Για τις υπάρχουσες και λειτουργούσες μονάδες ΣΗΘΥΑ
Η νέα κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων μονάδων ΣΗΘΥΑ δίνεται στον Πίνακα 13:

Κατηγορίες ΣΗΘΥΑ
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, ≤ 1MWe με:
a) Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας
b) Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης – απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, ≤ 1MWe για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 1 MWe έως ≤ 35 MWe με:
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a) Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας
b) Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης – απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 1 MWe έως ≤ 35 MWe για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα με την
ΚΟ 2004/8/EC
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, > 35 MWe με:
a) Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλού με ανάκτηση θερμότητας
b) Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης – απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, > 35 MWe για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC

Πίνακας 13: Κατηγορίες ΣΗΘΥΑ για υπάρχουσες λειτουργούσες μονάδες
Η νέα τιμολογιακή πολιτική για την υψηλής αποδοτικότητας συμπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια (σε
€/MWh) βασίζεται σε δύο βασικούς τύπους:
- Επενδύσεις ΣΗΘΥΑ που υλοποιήθηκαν χωρίς επιδότηση, και
- Επενδύσεις ΣΗΘΥΑ που υλοποιήθηκαν με επιδότηση, είτε από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς
πόρους και παρουσιάζονται στον Πίνακα 14.
Κατηγορίες ΣΗΘΥΑ

Χωρίς επιδότηση
€/MWh

Με επιδότηση
€/MWh

95+ΠΤ

80+ΠΤ

100+ΠΤ

85+ΠΤ

85+ΠΤ

75+ΠΤ

90+ΠΤ

80+ΠΤ

62+ΠΤ

57+ΠΤ

68+ΠΤ

63+ΠΤ

Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, ≤ 1MWe με:
- Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας
- Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, ≤ 1MWe για όλες τις λοιπές
κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 1 MWe έως ≤ 35 MWe με:
- Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας
- Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης – απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 1 MWe έως ≤ 35 MWe για
όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, > 35 MWe με:
- Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας
- Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, > 35 MWe για όλες τις λοιπές
κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC

Πίνακας 14: «F-i-T» για διαφορετικές κατηγορίες ΣΗΘΥΑ, σε λειτουργία, με ή χωρίς επιδότηση
Ο όρος «ΠΤ», στον Πίνακα 14, αναφέρεται στην προσαρμογή του Φυσικού Αερίου, μια παράμετρος
που καλύπτει τις διακυμάνσεις του κόστους του φυσικού αερίου και υπολογίζεται με τον ακόλουθο
τύπο
𝛱𝛵 = (

(1−(𝜂−𝜂𝑒)
𝜂ℎ𝑟

𝜂𝑒

) × (𝑀𝑇𝛷𝛢𝑡 − 26)

όπου:
η = ηe + ηh: ολικός βαθμός απόδοσης της μονάδας ΣΗΘΥΑ
ηe = ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης της μονάδας ΣΗΘΥΑ
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(3)

ηhr = η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας, όπου οι βαθμοί
απόδοσης σε Ανώτερη Θερμογόνου Δύναμη (ΑΘΔ), όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 15.

Κατηγορίες ΣΗΘΥΑ

Βαθμοί Απόδοσης

Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, ≤ 1MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας

η =72%, ηe= 33%, ηhr=81%

-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, ≤ 1MWe για όλες τις λοιπές κατηγορίες,
σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC

η =67%, ηe= 33%, ηhr=81%

Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 1 MWe έως ≤ 35 MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας

η =72%, ηe= 35%, ηhr=81%

-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 1 MWe έως ≤ 35 MWe για όλες τις
λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC

η =67%, ηe= 35%, ηhr=81%

Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, > 35 MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας

η =72%, ηe= 35%, ηhr=81%

-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, > 35 MWe για όλες τις λοιπές κατηγορίες,
σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC

η =67%, ηe= 35%, ηhr=81%

Πίνακας 15: Τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας
για συστήματα ΣΗΘ σε λειτουργία
ΜΤΦΑt = η ανά μήνα μέση μοναδιαία μικτή τιμή ΦΑ, σε €/MWh, ανωτέρας θερμογόνου δύναμης, που
περιλαμβάνει την τιμή πώλησης με το κόστος μεταφοράς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
(ΜΤΦΑμ ή ΜΤΦΑη) στην οποία προστίθεται και το μέσο κόστος CO2 που αντιστοιχεί στην
ηλεκτροπαραγωγή.
ΜΤΦΑμ = η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης ΦΑ για συμπαραγωγή, σε €/MWh, ανωτέρας
θερμογόνου δύναμης, στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των πελατών
ηλεκτροπαραγωγής.
ΜΤΦΑη = η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης ΦΑ, σε €/MWh, ανωτέρας θερμογόνου δύναμης, στους
χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι οποίοι είναι πελάτες ηλεκτροπαραγωγής.
Οι τιμές ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη ορίζονται με μέριμνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ και
κοινοποιούνται ανά μήνα στο ΛΑΓΗΕ.

Το μέσο κόστος του CO2 υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση
Ave CO2 (€/MWh) = 0.37 x ave. CO2 rights (€/tn) x ηe

(4)

Οι μέσες τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2 προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας
(ΕΕΧ) σε μηνιαία βάση.
Όσον αφορά μονάδες ΣΗΘΥΑ εγκατεστημένες στον πρωτογενή τομέα (γεωργία) ή την παραγωγή
θερμότητας από μονάδες τηλεθέρμανσης, ο Ν.4254/4.7.2014 δίνει στο σταθερό τμήμα του "X + ΠΤ"
(τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ) ένα επιπλέον 20%, το οποίο αυξήθηκε περαιτέρω κατά 45% από την
τροποποίηση σε άλλο ενεργειακό Νόμο, λίγους μήνες αργότερα, Ν.4273/07.11.2014.
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β. Για νέες μονάδες ΣΗΘΥΑ, που ξεκινούν την λειτουργία τους με την ισχύ του Ν.4254/2014
Υπάρχει μια νέα κατηγοριοποίηση για τις μονάδες ΣΗΘΥΑ, που θα τεθούν σε λειτουργία με την ισχύ
του Ν.4254/2014, και διαφέρει σημαντικά από την προηγούμενη και παρουσιάζεται στον Πίνακα 16.
Κατηγορίες ΣΗΘΥΑ
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, ≤ 1MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας
-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, ≤ 1MWe για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 1MWe έως και ≤ 5 MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας
-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 1MWe έως και ≤ 5 MWe για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα με
την ΚΟ 2004/8/EC
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 5MWe έως και ≤ 10 MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας
-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 5MWe έως και ≤ 10 MWe για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα με
την ΚΟ 2004/8/EC
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 10MWe έως και ≤ 35 MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας
-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 10MWe έως και ≤ 35 MWe για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα
με την ΚΟ 2004/8/EC
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, έως > 35 MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας
-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, έως > 35MWe για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ
2004/8/EC
Λοιπές μονάδες ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα
Λοιπές μονάδες ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο δίκτυο των μη-Διασυνδεδεμένο Νησιών

Πίνακας 16: Κατηγοριοποίηση ΣΗΘΥΑ για νέες εγκαταστάσεις, μετά τον Απρίλιο 2014
Η νέα τιμολογιακή πολιτική για την υψηλής αποδοτικότητας συμπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια (σε
€/MWh) από νέες μονάδες ΣΗΘΥΑ βασίζεται σε δύο βασικούς τύπους:
- Επενδύσεις ΣΗΘΥΑ χωρίς επιδότηση, και
- Επενδύσεις ΣΗΘΥΑ με επιδότηση, είτε από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους και
παρουσιάζονται στον Πίνακα 17.
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Κατηγορίες ΣΗΘΥΑ

Χωρίς επιδότηση

Με επιδότηση

€/MWh

€/MWh

88+ΠΤ

76+ΠΤ

92+ΠΤ

80+ΠΤ

80+ΠΤ

70+ΠΤ

84+ΠΤ

74+ΠΤ

74+ΠΤ

65+ΠΤ

78+ΠΤ

70+ΠΤ

68+ΠΤ

62+ΠΤ

72+ΠΤ

66+ΠΤ

61+ΠΤ

57+ΠΤ

65+ΠΤ

60+ΠΤ

85

80

95

90

Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, ≤ 1MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας
-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, ≤ 1MWe για όλες τις λοιπές
κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 1MWe έως και ≤ 5 MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας
-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 1MWe έως και ≤ 5 MWe για
όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 5MWe έως ≤ 10 MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας
-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 5MWe έως και ≤ 10 MWe για
όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 10MWe έως ≤ 35 MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας
-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 10MWe έως και ≤ 35 MWe
για όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, έως > 35 MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας
-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, έως > 35MWe για όλες τις λοιπές
κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC
Λοιπές ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα
Λοιπές ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο δίκτυο των μη-Διασυνδεδεμένο
Νησιών

Πίνακας 17: «F-i-T» για διαφορετικές κατηγορίες νέων μονάδων ΣΗΘΥΑ, με ή χωρίς επιδότηση
Η προσαρμογή τιμής ΦΑ “ΠΤ” στον Πίνακα 17 είναι μέγεθος που καλύπτει τις μεταβολές του κόστους
του ΦΑ και υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση:
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𝛱𝛵 = (

(1−(𝜂−𝜂𝑒)
𝜂ℎ𝑟

𝜂𝑒

) × (𝑀𝑇𝛷𝛢𝑡 − 26)

(5)

όπου:
η = ηe + ηh: ολικός βαθμός απόδοσης της μονάδας ΣΗΘΥΑ
ηe = ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης της μονάδας ΣΗΘΥΑ
ηhr = η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας, όπου οι βαθμοί
απόδοσης σε Ανώτερη Θερμογόνου Δύναμη (ΑΘΔ), όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 18.

Κατηγορίες ΣΗΘΥΑ

Βαθμοί Απόδοσης

Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, ≤ 1MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας

η =72%, ηe= 33%, ηhr=81%

-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, ≤ 1MWe για όλες τις λοιπές
κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC

η =67%, ηe= 33%, ηhr=81%

Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 1MWe έως και ≤ 5 MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας

η =72%, ηe= 35%, ηhr=81%

-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 1MWe έως και ≤ 5 MWe για
όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC

η =67%, ηe= 35%, ηhr=81%

Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 5MWe έως ≤ 10 MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας

η =72%, ηe= 35%, ηhr=81%

-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 5MWe έως και ≤ 10 MWe για
όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC

η =67%, ηe= 35%, ηhr=81%

Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 10MWe έως ≤ 35 MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας

η =72%, ηe= 35%, ηhr=81%

-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, από > 10MWe έως και ≤ 35 MWe για
όλες τις λοιπές κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC

η =67%, ηe= 35%, ηhr=81%

Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, έως > 35 MWe για:
-Συνδυασμένο κύκλο αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας

η =72%, ηe= 35%, ηhr=81%

-Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης - απομάστευσης
Μονάδες ΣΗΘΥΑ, με χρήση ΦΑ, έως > 35MWe για όλες τις λοιπές
κατηγορίες, σύμφωνα με την ΚΟ 2004/8/EC

η =67%, ηe= 35%, ηhr=81%

Πίνακας 18: Τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας για νέα
συστήματα ΣΗΘ
όπου:
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ΜΤΦΑt = η ανά μήνα μέση μοναδιαία μικτή τιμή ΦΑ, σε €/MWh, ανωτέρας θερμογόνου δύναμης, που
περιλαμβάνει την τιμή πώλησης με το κόστος μεταφοράς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
(ΜΤΦΑμ ή ΜΤΦΑη) στην οποία προστίθεται και το μέσο κόστος CO2 που αντιστοιχεί στην
ηλεκτροπαραγωγή.
ΜΤΦΑμ = η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης ΦΑ για συμπαραγωγή, σε €/MWh, ανωτέρας
θερμογόνου δύναμης, στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των πελατών
ηλεκτροπαραγωγής.
ΜΤΦΑη = η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης ΦΑ, σε €/MWh, ανωτέρας θερμογόνου δύναμης, στους
χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι οποίοι είναι πελάτες ηλεκτροπαραγωγής.
Οι τιμές ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη ορίζονται με μέριμνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ και
κοινοποιούνται ανά μήνα στο ΛΑΓΗΕ.

Το μέσο κόστος CO2 υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση:
Ave CO2 (€/MWh) = 0.37 x ave. CO2 rights (€/tn) x ηe

(6)

Οι μέσες τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2 προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας
(ΕΕΧ) σε μηνιαία βάση.
Για δύο περιπτώσεις, δηλαδή για υφιστάμενες και για νέες μονάδες ΣΗΘΥΑ, ο νόμος απαιτεί από
κάθε συμπαραγωγό να εγγραφεί σε Φορείς Πιστοποίησης της συμπαραγόμενης ΗΕ που εγχέεται στο
Δίκτυο/Σύστημα (π.χ. ΕΜΠ, TUV, κ.λπ.), οι οποίοι ελέγχουν την εγκατάσταση και, στη συνέχεια,
επαληθεύουν, ανά πάσα στιγμή, τη λειτουργία του σταθμού και την συμπαραγόμενη ηλεκτρική
ενέργεια, που εγχέεται στο Σύστημα/Δίκτυο και καταγράφεται on-line στον ΛΑΓΗΕ. Μόνο οι
συμπαραγωγοί που εγκατέστησαν τα προτεινόμενα από τους Φορείς Πιστοποίησης και ακολούθησαν
τις διαδικασίες, που εκδόθηκαν από τον ΛΑΓΗΕ με τη βοήθεια του ΕΣΣΗΘ, είναι επιλέξιμοι για την
παροχή των όποιων επιδοτήσεων.
Όσον αφορά τις νέες εγκαταστάσεις ΣΗΘΥΑ στον αγροτικό τομέα ή την παραγωγή θερμότητας από
τηλεθέρμανση, ο Ν.4254/2014 δίνει στο σταθερό τμήμα του "X + ΠΤ" (τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ)
αύξηση κατά 20% και 15% αντίστοιχα.
Επίσης, επιπλέον φορολογία και εισφορές επιβλήθηκαν στους συμπαραγωγούς με τον Ν.4254/2014,
όπως:
• Για τo 2010, επιβλήθηκε φορολογία για όλα τα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού
αερίου, ως απαίτηση του 1ου μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των
δανειστών (Ευρ. Επιτροπή, ΕΚΤ, ΔΝΤ).
• Ένα 10% "έκτακτη εισφορά" στο μικτό κέρδος από το μηνιαίο «F-i-T» επιβλήθηκε από το 2ο
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δανειστών και της ελληνικής κυβέρνησης, για 2 + 1 χρόνια,
αρχής γενομένης από τον 6/2012 μέχρι και 6/2015.
Ένα άλλο πλήγμα για την προώθηση της Συμπαραγωγής, ιδίως στον βιομηχανικό τομέα, είναι ότι,
σύμφωνα με το άρθρο 143 του Ν 4001/2011, οι συμπαραγωγοί που χαρακτηρίζονται ως «αυτοπαραγωγοί» υποχρεούνται να πληρώνουν δύο εισφορές, όπως:
• «Ειδική εισφορά για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», το οποίο
καταβάλλεται από όλους τους τελικούς χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΤ, ΜΤ, ΥΤ) σύμφωνα με
τη μηνιαία κατανάλωση τους για την εξόφληση των εκπομπών από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
με καύση άνθρακα, και
• "Εισφορά στον Πάροχο-Utility Levy", που αναφέρεται στην αποζημίωση προς τη ΔΕΗ, καθώς
παρέχει:
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α) Τροφοδοσία στους κατοίκους απομονωμένων νησιών, στις ίδιες τιμές με αυτές των
κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στα νησιά είναι κατά πολύ υψηλότερο,
β) παροχή ρεύματος σε πολύ χαμηλές τιμές σε οικογένειες, με περισσότερα από 3 παιδιά,
γ) παροχή ρεύματος σε χαμηλές τιμές για ευάλωτους καταναλωτές, όπως άτομα με
αναπηρία, μακροχρόνια άνεργοι, κ.λπ.
Όσον αφορά τις μονάδες Συμπαραγωγής, με χρήση βιομάζας ή βιοαερίου ως καύσιμα, το «F-i-T» της
συμπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθορίζονται από τον Ν.4254/2014, ως: 85 €/MWh για το
διασυνδεδεμένο δίκτυο και 95 €/MWh για μη-διασυνδεδεμένο δίκτυο (νησιά). Έτσι, οι επενδυτές που
χρησιμοποιούν, ως καύσιμο «βιομάζα/βιοαέριο» υποβάλλουν αίτηση για «F-i-Τ» στην υποκατηγορία
"βιομάζα/βιοαέριο» της κατηγορίας «ΑΠΕ», με τις ακόλουθες τιμές «F-i-T», οι οποίες είναι
υψηλότερες από εκείνες της ΣΗΘΥΑ:
• 198 € / MWh με βιομάζα εγκατεστημένης ισχύος έως 1 MWe
• 170 € / MWh με βιομάζα εγκατεστημένης ισχύος> 1 MWe και 5 MWe.
• 148 € / MWh με βιομάζα εγκατεστημένης ισχύος> 5 MWe.
• 131 € / MWh με βιοαέριο εγκατεστημένης ισχύος έως και 2 MWe
• 108 € / MWh με βιοαέριο εγκατεστημένης ισχύος > 2 MWe
• 209 € / MWh με βιοαέριο εγκατεστημένης ισχύος < 3 MWe.
• 230 € / MWh με βιοαέριο εγκατεστημένης ισχύος > 3 MWe
Τα εθνικά προγράμματα στήριξης ήταν αποτελεσματικά για τη βιώσιμη λειτουργία μιας μονάδας
ΣΗΘΥΑ, μέχρι την εισαγωγή των νέων «F-i-Τ» από τον Ν.4254/2014. Η τρέχουσα οικονομική
κατάσταση και οι νέες «feed-in-tariffs» που θέσπισε ο Ν.4254/14, καθώς και οι φόροι που
επιβλήθηκαν δημιουργούν ένα δυσμενές περιβάλλον για όλα τα έργα Συμπαραγωγής, ανεξάρτητα
ισχύος, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να σταματήσουν τη λειτουργία τους.
Ο ΕΣΣΗΘ εκτιμά ότι υπάρχει μια μείωση 13-14 % με την εφαρμογή των νέων «F-i-T» συγκριτικά με τις
προηγούμενες, μετά την εφαρμογή του Ν.4254/14.
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1.6. Εμπόδια για την προώθηση της ΣΗΘ στην Ελλάδα
Τα εμπόδια για την προώθηση της Συμπαραγωγής στην Ελλάδα, κατηγοριοποιούνται ως τεχνικά,
οικονομικά και διοικητικά. Σήμερα ένα σοβαρό εμπόδιο, που επηρεάζει τη ΣΗΘ, είναι η
οικονομική ύφεση και το ασθενές ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ανίκανο να χρηματοδοτήσει τις
επενδύσεις υψηλού κεφαλαίου, όπως αυτές που αφορούν ΣΗΘ.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τη διείσδυση της ΣΗΘ στο ελληνικό
ενεργειακό σύστημα, προσπάθειες αλλαγής/βελτίωσης του νομικού πλαισίου, με την
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της τεχνολογίας για την εξοικονόμηση πρωτογενούς
καυσίμου, στόχους που η Ελλάδα πρέπει να εκπληρώσει σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές της
υποχρεώσεις. Παρόλα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές παράμετροι που λειτουργούν ως εμπόδια
για την ανάπτυξη της Συμπαραγωγής σε εθνικό επίπεδο.
Τα εμπόδια για την προώθηση της Συμπαραγωγής κατηγοριοποιούνται ως εξής:
 τεχνικά (π.χ. καιρικές συνθήκες, ενεργειακές συνδέσεις, κλπ.)
 οικονομικά (π.χ. τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας/φυσικού αερίου, υφιστάμενες feed-intariffs, κλπ.) και
 διοικητικά (π.χ. νομικά, ζητήματα έκδοσης αδειών, κ.α.) που αναλύονται παρακάτω :
Εμπόδιο 1: Κλιματολογικές συνθήκες της χώρας και ο σημαντικός ρόλος της Συμπαραγωγής
ηλεκτρισμού και θερμότητας/ψύξης
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το μεσογειακό κλίμα της, τον ήπιο χειμώνα και το θερμό και ξηρό
καλοκαίρι. Σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, παρατηρείται μια μεγάλη ποικιλία μικροκλιμάτων που
οφείλεται στην τοπολογία της χώρας, την ποικιλία του υψομέτρου και την εναλλαγή μεταξύ ξηράς και
θάλασσας. Αυτό εξηγεί το ξηρό κλίμα στο ανατολικό τμήμα, προς το υγρό στα βόρεια και δυτική
πλευρά της Ελλάδας. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα από την προσομοίωση από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Κλίματος και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι χειμώνες στην
Ελλάδα μικραίνουν σε μήκος αλλά εντατικοποιούνται με ακραίες θερμοκρασίες.
Σε πολλές πόλεις στην Β. Ελλάδα, οι θερμοκρασίες το χειμώνα είναι χαμηλές, ενώ, στα τέλη Ιουνίου
και Ιουλίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε πολλά μέρη της Ελλάδας φτάνει ή και ξεπερνά τους + 35 oC.
Ακόμη και πριν από την οικονομική ύφεση, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες συνεχώς μειώνονται, ενώ
υπάρχει μια μικρή αλλά σταθερή αύξηση των λεγόμενων «χαμηλής έντασης» κλάδων, όπως
τροφίμων και ποτών που απαιτούν, εκτός από υψηλά ηλεκτρικά και θερμικά φορτία, υψηλά φορτία
ψύξης κατά τη διάρκεια του έτους (βλ. τομέα των τροφίμων). Στον τριτογενή τομέα έχει καταγραφεί
μια αύξηση στην κατασκευή διαφορετικών τύπων κτιρίων, δηλαδή αθλητικές εγκαταστάσεις,
εμπορικά κέντρα, εκθεσιακούς χώρους κλπ. που ζητούν επίσης μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικών
φορτίων θέρμανσης/ψύξης προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες θερμικής άνεσης. Η ΡΑΕ
(Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) έδωσε τις αιτήσεις για άδειες Συμπαραγωγής, συνολικής ισχύος
1.457,82 MWe για την περίοδο 2009-2013 (τα 1.074 MWe ΣΗΘ με βιομάζα).19 Σύμφωνα με τον ΕΣΣΗΘ,
όλα αυτά τα έργα είναι «σε αναμονή» λόγω της οικονομικής ύφεσης. Οι συμπαραγωγικές μονάδες θα
πρέπει να λειτουργούν περισσότερες από 4000 ώρες ανά έτος προκειμένου να καταστούν οικονομικά
αποδοτικές, ενώ η λειτουργία μια μονάδας Συμπαραγωγής που χρησιμοποιείται για να καλύψει μόνο
τα φορτία θέρμανσης στην Ελλάδα με το παραπάνω κλίμα, δεν είναι οικονομικά αποδοτική και
απαιτεί την εισαγωγή των κατάλληλων τεχνολογιών ψύξης, όπως ψύκτες απορρόφησης, για την
κάλυψη των υφιστάμενων ψυκτικών φορτίων. Όμως, τα συστήματα τριπαραγωγής δεν έχουν την
αναμενόμενη διείσδυση στην Ελλάδα, λόγω του υψηλού κόστους εγκατάστασης, την έλλειψη
γνώσης των συστημάτων αυτών από τον τεχνικό κόσμο και τους επενδυτές. Έτσι, το ελληνικό κράτος

19

http://www.rae.gr/site/el_GR/system/docs/registry/ape_sithia.csp?viewMode=normal
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θα πρέπει να δημιουργήσει περισσότερους συγκεκριμένους μηχανισμούς για να ξεπεραστούν οι
συγκεκριμένες δυσκολίες.
Εμπόδιο 2 : Διαδικασίες σύνδεσης των πολύ μικρών συμπαραγωγών στο Δίκτυο
Η πρόσβαση της ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή στο Δίκτυο αποτελεί ένα αρκετά περίπλοκο
ζήτημα για τους συμπαραγωγούς στην Ελλάδα καθώς δεν υπάρχουν σαφείς και καλά καθορισμένοι
κανόνες, από τον ΑΔΜΗΕ και τη ΔΕΗ, οδηγώντας τους συμπαραγωγούς να διαπραγματευτούν μαζί
τους για τους όρους πρόσβασης από μία ελάσσονα θέση. Πιο συγκεκριμένα σήμερα στην Ελλάδα, δεν
υπάρχουν συγκεκριμένοι και καθοριστικοί όροι για τη σύνδεση των μονάδων πολύ μικρής-ΣΗΘ στο
Δίκτυο, λόγω της έλλειψης συμφωνίας μεταξύ των συμπαραγωγών και του Διαχειριστή του
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για τη σύνδεση της πολύ μικρής-ΣΗΘ
μονάδας με το δίκτυο Χαμηλής Τάσης. Σε αντίθεση, συμφωνία μεταξύ των πολύ μικρών
φωτοβολταϊκών (μέχρι 10 kWe για φωτοβολταϊκές εφαρμογές οροφής) και ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει. Ο ΕΣΣΗΘ
είναι σε διαπραγμάτευση με το ΔΕΔΔΗΕ να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο.
Εμπόδιο 3 : Τιμολόγηση καυσίμου και διαθεσιμότητα για μονάδες ΣΗΘ
Ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με την περαιτέρω διείσδυση της Συμπαραγωγής στο ελληνικό
σύστημα είναι η υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική της ενέργειας, ειδικά η χαμηλή τιμολόγηση της
ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία και τον τριτογενή τομέα και των νοικοκυριών, καθώς και της
υψηλής τιμολόγησης του φυσικού αερίου, γνωρίζοντας τη σύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου για
αυτή του αργού πετρελαίου και τις επιπτώσεις της. Σύμφωνα με πολλούς Έλληνες συμπαραγωγούς,
τόσο για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ και την πολιτική τιμολόγησης του
φυσικού αερίου από τους παρόχους «υψηλής πίεσης» (ΔΕΠΑ) όσο και αυτούς «χαμηλής πίεσης»
(ΕΠΑ), δεν είναι επαρκής και ελκυστική για τη λειτουργία της συμπαραγωγικής μονάδας
οποιουδήποτε τύπου δημιουργώντας μεγάλα και σοβαρά προβλήματα για τη βιωσιμότητά τους. Ως
αποτέλεσμα αυτών των δασμολογικών πολιτικών στον τομέα του αερίου και της ηλεκτρικής
ενέργειας, είναι η διακοπή πολλών, κυρίως μικρής κλίμακας, μονάδων Συμπαραγωγής, λόγω των
αρνητικών οικονομικών συνθηκών. Από την ανάλυση των τιμών της ενέργειας που δίνεται στη
παράγραφο 1.5 (Τα οικονομικά της ΣΗΘ) φαίνεται το υπόβαθρο αυτού του εμποδίου.
Εμπόδιο 4 : Γραφειοκρατία - διαδικασίες αδειοδότησης για όλους τους τύπους των μονάδων ΣΗΘ
Αν και έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα, η γραφειοκρατία παραμένει ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο
στην Ελλάδα. Η περίπλοκη νομοθεσία μπερδεύει τους επενδυτές που συχνά αμφισβητούν την
ερμηνεία των νόμων με τις δημόσιες υπηρεσίες, κάνοντας τη διαδικασία ακόμη πιο χρονοβόρα. Μια
περίοδος ενός έτους για όλες τις άδειες θεωρείται αποδεκτή. Οι διαδικασίες για την απόκτηση της
άδειας για κάθε τύπο ΣΗΘ θεωρούνται περίπλοκες και χρονοβόρες τόσο από συμπαραγωγούς όσο
και από τους ενεργειακούς συμβούλους. Για την ολοκλήρωση των αδειών απαιτείται η συμμετοχή
των διαφόρων δημοσίων αρχών (π.χ. ΡΑΕ, ΥΠΕΚΑ, τοπικές αρχές, π.χ. Περιφέρεια, κλπ.). Η πιο
σημαντική καθυστέρηση παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών για την άδεια, με τίτλο
«Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων» από τις τοπικές/περιφερειακές αρχές. Σύμφωνα με τους
ενεργειακούς συμβούλους, η μέση διάρκεια για την απόκτηση της άδειας είναι περισσότερο από 6
μήνες. Το 2013, η κατάσταση βελτιώθηκε, καθώς το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε ένα καλά καθορισμένο οδικό
χάρτη για την αδειοδότηση της ΣΗΘ, για όλους τους εμπλεκόμενους παίκτες.
Εμπόδιο 5 : ΣΗΘ με ΑΠΕ (βιομάζα) - Έλλειψη της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών
Η βιομάζα δεν αποτελεί ακόμη ένα εμπορικό προϊόν με σταθερή ποιότητα και τιμή στην Ελλάδα.
Επίσης, τα στοιχεία των διαθέσιμων ποσοτήτων κάθε είδους βιομάζας, δεν θεωρούνται ακριβή,
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επηρεάζοντας τις επενδύσεις για ΣΗΘ σε αυτή την κατηγορία, απαιτώντας, στη συνέχεια, άλλων
πόρων πρωτογενούς ενέργειας και σταθερές τιμές. Επιπλέον υπάρχει ένα υψηλό κόστος logistics για
τα προϊόντα βιομάζας, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία τους προέρχεται από μικρού ή μεσαίου
μεγέθους προμηθευτές. Το κόστος μεταφοράς στις εγκαταστάσεις ΣΗΘ είναι αρκετά υψηλό
καθιστώντας μερικές φορές ασύμφορη μια επένδυση αυτού του είδους.
Η ανάγκη της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών, ως μέρος των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται
ως καύσιμα, είναι επίσης απαραίτητη, λόγω της υψηλής θερμογόνου αξίας τους. Δυστυχώς η
καλλιέργειά τους δεν είναι διαδεδομένη καθώς δεν είναι ευρέως γνωστά στον αγροτικό κόσμο.
Εμπόδιο 6 : Η έλλειψη ενημέρωσης του τεχνικού κόσμου
Η έλλειψη ευαισθητοποίησης στο χώρο των μηχανικών, κυρίως στους αρχιτέκτονες και πολιτικούς
μηχανικούς αλλά και των κατασκευαστών, που παίζουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό των νέων
έργων, ειδικά στα κτίρια αποτελεί μια σοβαρή παρατήρηση, που θα πρέπει να βελτιωθεί άμεσα.
Η έλλειψη τεχνικών γνώσεων λειτουργεί ως σημαντικό εμπόδιο, όπως των βασικών συντελεστών που
συνιστούν την εγκατάσταση ενός συστήματος Συμπαραγωγής.
Επιπλέον, εάν ένα σύστημα ΣΗΘ συνιστάται σε επενδυτή από κάποιο που υποτιμά τη ΣΗΘ,
προκειμένου να κρύψει την έλλειψη γνώσης του για τη σχετική τεχνολογία, τότε η προώθηση της
τεχνολογίας γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Υπάρχει, επίσης, έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού και
του απλού πολίτη όπου η ΣΗΘ αποτελεί σχεδόν άγνωστη τεχνολογία. Αν και οι περισσότεροι από
αυτούς έχουν επίγνωση των όρων, όπως "ενεργειακή απόδοση" και την "πράσινη ενέργεια" ακόμα
δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία Συμπαραγωγής και τα οφέλη της .
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2. Τι είναι δυνατόν να γίνει; Tο δυναμικό ΣΗΘ και οι ευκαιρίες της
αγοράς
Ένα οικονομικό δυναμικό των 1455 MWe και 2299 MWth της Συμπαραγωγής για το 2020 θα
μπορούσε να επιτευχθεί, σύμφωνα με τη μελέτη «Εκτίμηση του εθνικού δυναμικού για
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας στην Ελλάδα, Υπουργείο Ανάπτυξης 2008».
Αξιοσημείωτη είναι η διείσδυση της ΣΗΘ στον τριτογενή τομέα και σε συστήματα
τηλεθέρμανσης αλλά τηλεψύξης.
Παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη της Συμπαραγωγής στην Ελλάδα είναι ακόμα αρκετά περιορισμένη
υπάρχουν τομείς όπου φαίνεται να υπάρχει εξαιρετικό δυναμικό για μελλοντική ανάπτυξη.
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται, παρακάτω, ελήφθησαν από μια μελέτη με τίτλο «Εκτίμηση του
εθνικού δυναμικού για Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας στην Ελλάδα» που
πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το 2008. Τα Σχήματα 4 & 5 δείχνουν τις
οικονομικές δυνατότητες της Συμπαραγωγής στην αγορά της Ελλάδα, έως το 2020. Πιο αναλυτικά, το
Σχήμα 4 δείχνει τις δυνατότητες της αγοράς της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ΣΗΘ, το Σχήμα 5 το δυναμικό της αγοράς της συνολικής παραγωγής θερμικής ενέργειας από ΣΗΘ και
το Σχήμα 6 το δυναμικό της αγοράς τόσο την ηλεκτρική και όσο και τη θερμική ενέργεια που
παράγεται από ΣΗΘ.
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Σχήμα 4 : Δυνατότητες της αγοράς της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘ
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Σχήμα 5: Το δυναμικό της αγοράς για τη συνολική παραγωγή θερμικής ενέργειας μέσω ΣΗΘ
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Σχήμα 6: Δυναμικό της αγοράς ηλεκτρικής και θερμικής ικανότητας από ΣΗΘ
Είναι σαφές, από τα τρία στοιχεία, ότι τα υψηλότερα δυναμικά, σε απόλυτους αριθμούς, βρίσκονται
στο βιομηχανικό τομέα. Οι τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, των τροφίμων-ποτών και των μημεταλλικών ορυκτών, είναι αυτοί που δείχνουν την πιο έντονη μελλοντική αύξηση της
Συμπαραγωγής.20 Ειδικά, ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας, κρατώντας ένα δυναμικό ισχύος των
40MWe και 89MWth από το 2020, σηματοδοτεί μια νέα ανάπτυξη του τομέα, μετά από μια απότομη
πτώση στις δεκαετίες '80 και ΄90,δείχνει μια μεγάλη ευκαιρία για νέες εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής.
Τριτογενής και οικιστικός τομέας
Στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων, προβλέπεται αύξηση σε συστήματα Συμπαραγωγής, αφού
ο Ν.3851/2010 (άρθρο 10), για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων, προβλέπει ότι, από
31/12/2019 το αργότερο, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες τους για
πρωτογενή ενέργεια από ενεργειακά συστήματα που βασίζονται στις ΑΠΕ, στη Συμπαραγωγή, στα
συστήματα τηλεθέρμανσης/ψύξης, καθώς και στις αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης. Ο νόμος
αυτός δημιουργεί νέες δυνατότητες για συστήματα τριπαραγωγής, ως επιλογή, σύμφωνα με την
ΤΟΤΕΕ 20701-5 /2012 («Εγκαταστάσεις ΣΗΘ: εφαρμογές σε κτίρια») με σχετικά υψηλές απαιτήσεις
θέρμανσης και ψύξης. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, από τις 31/12/2014.
Micro ΣΗΘ
Το δυναμικό σε συστήματα πολύ μικρής-ΣΗΘ είναι αρκετά αισιόδοξο και οφείλεται στο γεγονός ότι
σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία για την Εξοικονόμηση Ενέργειας - ΚΟΕΕ21, τα συστήματα αυτά θα
επιτρέπεται να συνδεθούν με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ως εκ τούτου θα είναι σε θέση να
πωλούν το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας (βλέπε εμπόδιο Νο2), ή να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα net-metering. Η διείσδυση της πολύ μικρής-ΣΗΘ είναι περιορισμένη σε περιοχές, όπου
υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου. Η διαθεσιμότητα των συστημάτων πολύ μικρής-ΣΗΘ και μικρής
κλίμακας Συμπαραγωγής πρόκειται να κατευθύνονται προς ξενοδοχεία, κλινικές, αθλητικά κέντρα
και σε μεγάλες οικιστικές κατοικίες. Υπάρχει ένα οικονομικό δυναμικό της Συμπαραγωγής 24 MWe
και 39 MWth, για το 2020 στον τομέα της κατοικίας, σύμφωνα με την προαναφερόμενη μελέτη
20
21

“Assessment of the National Potential for Combined Heat and Power in Greece” - Ministry of Development 2008
2012/27/ΕΕ
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«Αξιολόγηση του εθνικού δυναμικού για Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας στην Ελλάδα".
(Βλέπε Παράρτημα 2)
Βιοενέργεια και ΣΗΘ
Η ΣΗΘ με βιομάζα, ως καύσιμο (βλέπε παράρτημα 3) δείχνει ήδη σημάδια περαιτέρω ανάπτυξης.
Υπάρχει μια προβολή αύξησης κατά 30% της κατανάλωσης βιομάζας από ΣΗΘ, για την περίοδο 20102020, όμως περιγράφεται στη μελέτη «Αξιολόγηση της ΣΗΘ με χρήση βιομάζας».
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις-ΜΜΕ
Όσον αφορά τις ΜΜΕ, υπάρχει επίσης μια αύξηση μέχρι το 2020, όπως δείχνει η ανάλογη μελέτη.
Υπήρξαν προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, δίνοντας επιδοτήσεις για ενεργειακές
αναβαθμίσεις, ιδίως στον τουριστικό τομέα. Αρκετές ΜΜΕ έχουν υψηλές απαιτήσεις θέρμανσης,
ψύξης, αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας. Η Συμπαραγωγή και η τριπαραγωγή είναι τεχνολογίες που θα
μπορούσαν να προσφέρουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, ώστε να μειωθούν τα λειτουργικά
τους έξοδα. Εκτός από αυτό, λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους τους, η ανάγκη για επενδύσεις
κεφαλαίου δεν είναι πολύ μεγάλες. Παρόλα αυτά, η τρέχουσα οικονομική κρίση έπληξε τον
συγκεκριμένο τομέα, με αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός ΜΜΕ να παύσει τη λειτουργία του.
Το 2009, το ΚΑΠΕ συνέταξε την ετήσια έκθεση σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τις ΑΠΕ, όπου
υποστήριξε σθεναρά τη διάδοση και την ανάπτυξη της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού κα Θερμότητας
Υψηλής Αποδοτικότητας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η αύξηση της συμπαραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας, σε σύγκριση με το 2010, θα είναι 77% για το 2015 και 107% μέχρι το 2020. Επίσης, οι
προβλέψεις για τη θερμικής ισχύ από συστήματα Συμπαραγωγής θα είναι 59 % για το 2015 και 79 %
για το 2020 (Πίνακας 19).
Έτη

2010
2015
2020
Περιοχή
MWe
MWth
MWe
MWth
MWe
MWth
Τριτογενής Τομέας
21
39
62
93
89
134
Οικιστικός Τομέας
0
0
0
0
24
39
Βιομηχανία
609
1136
1111
1841
1271
2020
Διυλιστήρια
70
107
70
107
70
107
Σύνολο
700
1282
1243
2041
1454
2300
Πίνακας 19 : Εξέλιξη του ηλεκτρικού και θερμικού δυναμικού ΣΗΘ 22
Θα πρέπει να προστεθεί ότι, στις προβλέψεις αυτές, περιλαμβάνονται οι τηλεθερμάνσεις από τους
σταθμούς της ΔΕΗ, στα βιομηχανικά στοιχεία. Είναι αλήθεια ότι το 2008/9, οι χορηγούμενες άδειες
από τη ΡΑΕ για μονάδες ΣΗΘΥΑ αθροίστηκαν στα μεγέθη του Πίνακα 19, αλλά η οικονομική κρίση και
η έλλειψη χρηματοδότησης από το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα σταμάτησε παντελώς αυτές τις
υψηλές κεφαλαιουχικές επενδύσεις.
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3. Πως θα φθάσουμε εκεί; Ο ρόλος του οδικού χάρτη (Roadmap)
για τη ΣΗΘ στην Ελλάδα
Βασική προϋπόθεση είναι η Ελλάδα να υιοθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
ΚΟΕΕ ως μια ευκαιρία για την αναθεώρηση της ισχύουσας πολιτικής ΣΗΘ, την άρση των
υφιστάμενων εμποδίων και την αναθεώρηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών της για την
περαιτέρω ανάπτυξη της ΣΗΘ. Αυτή είναι η πρόκληση, καθώς η ΚΟΕΕ δεν έχει ακόμη
μεταφερθεί στο ελληνικό νομοθετικό σύστημα.

3.1. Ξεπερνώντας τα υπάρχοντα εμπόδια, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο δράσης.
3.1.1 . Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία για την ΕΕ - Η ΚΟΕΕ θα πρέπει να ληφθεί
ως μια ώθηση για την αναθεώρηση της υφιστάμενης πολιτικής ΣΗΘ.
Η πλήρης μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας για την Εξοικονόμηση Ενέργειας - ΚΟΕΕ - στην ελληνική
ενεργειακή νομοθεσία βρίσκεται στο τελικό στάδιο της, περιμένοντας την τελική έγκριση από το
Ελληνικό κοινοβούλιο. Η ΚΟΕΕ, ιδίως η απαίτηση του άρθρου 16, να εξισώσει τη Συμπαραγωγή ΗΘ
με τις ΑΠΕ, από την άποψη της πρόσβασης στο Δίκτυο, θα παρέχει ευκολότερη σύνδεση στους
συμπαραγωγούς στο Δίκτυο, με καλύτερους οικονομικούς όρους. Ο καλύτερος τρόπος για να
επιτευχθεί αυτό είναι με την παροχή μείωσης κατά 50% του κόστους σύνδεσης για συστήματα
ΣΗΘΥΑ. Ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να παρέχει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεσμευτικές αναφορές
σύνδεσης. Τα συστήματα ΣΗΘΥΑ αναπτύχθηκαν στον τριτογενή τομέα (μικρής κλίμακας ΣΗΘ, έως 1
MWe) και κατοικιών (πολύ μικρής-ΣΗΘ, μέχρι 50 kWe), τομείς πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ένα
απλούστερο, χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να καθιερωθούν
απλοί κανόνες για μικρο-συμπαραγωγούς για σύνδεση στο δίκτυο και οι κανόνες που προβλέπονται
από τη ΡΑΕ θα πρέπει να είναι πιο σαφείς και ξεκάθαροι. Επιπλέον, το προσωπικό του ΑΔΜΗΕ θα
πρέπει να εκπαιδεύεται σε αυτά τα θέματα από έμπειρους φορείς. Όλα αυτά θα διευκολύνουν τις
τρέχουσες διαδικασίες που είναι χρονοβόρες και αργές. Επιπλέον, η ΚΟΕΕ απαιτεί την υποχρεωτική
«συνολική αξιολόγηση των δυνατοτήτων για την εφαρμογή της ΣΗΘΥΑ και της αποδοτικής
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης», σύμφωνα με το άρθρο 14, την ανάλυση κόστους-οφέλους, που
πρέπει να πραγματοποιείται με βάση κοινωνικο-οικονομικά και οικολογικά κριτήρια. Όσον αφορά
στην υψηλή ένταση κεφαλαίου της ΣΗΘ, είναι επίσης σημαντικό ότι το προεξοφλητικό επιτόκιο που
χρησιμοποιείται για την οικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών αξιών, θα πρέπει να
επιλεγεί σε μια χαμηλή τιμή σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ της ΚΟΕΕ και να είναι κοντά στο
προεξοφλητικό επιτόκιο, όπως το ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα23. Γενικά, η ανάλυση κόστους
- οφέλους θα πρέπει να βασίζεται σε μια κοινωνικο-οικονομική μελέτη και όχι σε κοινά
επιχειρηματικά κριτήρια (π.χ. προεξοφλητικό επιτόκιο 2 έως 3% αντί του > 10 %). Αυτό επίσης θα
βελτιώσει τη διείσδυση της τρι-παραγωγής, ιδιαίτερα σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κ.λπ., μειώνοντας
το τρέχον κόστος λειτουργίας.
Τέλος, θα πρέπει να καταργηθεί άμεσα το υφιστάμενο όριο των 35 MWe για προτεραιότητα μονάδων
ΣΗΘΥΑ, αφού δεν βασίζεται σε καμία ειδική μελέτη ή ανάλυση. Η Ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να
ακολουθήσει την ΚΟΕΕ, που δεν θέτει όρια στην προώθηση της Συμπαραγωγής και τη μεταφορά της
ΚΟΕΕ στην ελληνική νομοθεσία αποτελεί ξεκάθαρη ευκαιρία για την αντιμετώπιση αυτού του
ζητήματος.

23

Foot note 1 at part 1 of Annex IX EED: “The national discount rate chosen for the purpose of economic analysis should take
into account data provided by the European Central Bank”
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3.1.2. Η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει την αναθεώρηση του νέου πρόσφατου
υποστηρικτικού μηχανισμού στήριξης των ιδιοπαραγωγών ΣΗΘΥΑ με «F-i-Τ», εξαλείφοντας
τη γραφειοκρατία, προκειμένου να καταστούν πιο ελκυστικές οι νέες επενδύσεις
ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στους παραγράφους 1.5 & 1.6 της παρούσης μελέτης, ο
Ν.4254/14 εισάγει μία νέα, αυθαίρετη, κατηγοριοποίηση για τις μονάδες ΣΗΘΥΑ, σε αντίθεση από τις
προτεινόμενες από τις κοινοτικές οδηγίες, 2004/8/ΕΚ και 2012/27/ΕΚ. Έτσι, τα νέα όρια που
δημιουργήθηκαν αφορούν μονάδες ΣΗΘΥΑ των < 1, 5, 10 και 35 MWe. Δεν είναι σαφή τα οφέλη από
τον κατακερματισμό, καθώς πουθενά στον κόσμο, μια μονάδα ΣΗΘ 4 MWe δεν αντιμετωπίζεται
διαφορετικά από ό, τι μια των 10 ή 12 MWe. Είναι σαφές, ότι το κράτος δεν γνωρίζει τη μελλοντική
πρόοδο της ΣΗΘ, την ικανότητά τους και τους τομείς εφαρμογής της. Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι
δεν υπάρχει σταθερή και συνεκτική εθνική ενεργειακή στρατηγική που θα αναδεικνύει αυτές τις
περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3734/2009, το Ελληνικό Δημόσιο θα
πρέπει να έχει ήδη προβεί σε λεπτομερή μελέτη για τη διερεύνηση του δυναμικού της ΣΗΘ στην
Ελλάδα, αλλά μέχρι τώρα, δεν υπάρχει τέτοια αναλυτική μελέτη. Τέλος, οι επιμέρους βαθμοί
απόδοσης - reference values - αντιστοιχούν σε συστήματα με μεγαλύτερη ηλεκτρική απόδοση από ότι
θερμική, η οποία μπορεί να βρεθεί μόνο σε εγκαταστάσεις συνδυασμένου κύκλου.
Ο Ν.4254/2014 δεν προάγει την ανάπτυξη της βιομηχανικής ΣΗΘ και φέρνει οικονομική ασφυξία στις
υπάρχουσες εγκαταστάσεις, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες ανέργων στον τομέα. Είναι
γνωστό ότι οι μονάδες ΣΗΘΥΑ έχουν πολλαπλά λειτουργικά έξοδα σε σύγκριση με τις ΑΠΕ, δεδομένου
ότι απασχολούν προσωπικό σε μόνιμη και ετήσια βάση, ειδικά αυτές τις μονάδες που λειτουργούν
στον αγροτικό τομέα ή την Τηλεθέρμανση. Συγκεκριμένα, δημιουργούν κατά μέσο όρο πάνω από 15
μόνιμες θέσεις εργασίας ανά εγκατεστημένο MWe (έναντι σε ~ 1 θέση εργασίας ανά MWe για τις
ΑΠΕ). Επίσης, δεν είναι σαφής η διάκριση μεταξύ όλων των διαφορετικών τύπων των τεχνολογιών
ΣΗΘ, που παρουσιάζονται στην παράγραφο 1.5 «Τα οικονομικά της ΣΗΘ», αφού έχουν
χρησιμοποιηθεί τελικά για όλες σχεδόν τις τεχνολογίες οι ίδιοι βαθμοί απόδοσης και σταθερά
τμήματα (Χ+ΠΡ), με το ίδιο κόστος ανά εγκατεστημένο MWe, κ.λπ. Οι βαθμοί απόδοσης είναι σε
πλήρη αντίθεση με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία που αναφέρονται στη ΣΗΘ. (2004/8/EK,
2004/8/EK, κ.λπ.). Στην Ελλάδα, η ΣΗΘΥΑ παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες και δεν είναι βιώσιμη
με τα προαναφερθέντα «οριζόντια μέτρα», τα οποία αναφέρονται σε εντελώς διαφορετικές
τεχνολογίες και λειτουργικές δομές από ότι οι ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκά και αιολική ενέργεια). Οι
εγκαταστάσεις ΣΗΘYA είτε εργάζονται ως «αυτό-παραγωγοί» είτε ως «ιδιο-παραγωγοί» μετά βίας
ξεπερνούν τα 100 MWe στην Ελλάδα, βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αυξάνονται αργά και δεν
μπορούν να εκτεθούν σε απότομες και ανούσιες αλλαγές στους μηχανισμούς υποστήριξης, αλλά, σε
αντίθεση, αναμένουν και απαιτούν μια μακροπρόθεσμη σταθερότητα.
Η γραφειοκρατία αποτελεί ένα υψηλό εμπόδιο πολιτικής στην Ελλάδα. Οι διαδικασίες θα πρέπει να
γίνουν βραχύτερες και απλούστερες, γεγονός που έχει ήδη αναφερθεί στην ΚΟΕΕ (2012/27/ΕΕ).
Επιπλέον, η μείωση του χρόνου αδειοδότησης έχει, μεταξύ άλλων, ένα οικονομικό κίνητρο για τους
επενδυτές, δεδομένου ότι θα πρέπει να εξασφαλίζουν κάποια κέρδη από την πώληση
συμπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, απλούστερα συστήματα υποστήριξης πρέπει να
παρέχονται μετά από μια σαφή μελέτη «ανάλυση κόστους-ωφέλειας» για κάθε επένδυση ΣΗΘ. Στο
άρθρο 15 της ΚΟΕΕ προτείνεται η απλούστευση και η συντόμευση των διαδικασιών αδειοδότησης.
Απλουστεύοντας τις διαδικασίες αδειοδότησης θα μπορούσε να αυξηθεί το ενδιαφέρον για τη ΣΗΘ
και να παρέχεται ένα μεγαλύτερο κίνητρο για υποψήφιους επενδυτές να ολοκληρώσουν την
επένδυση.
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3.1.3. Πρέπει να καθιερωθεί και να ενισχυθεί η εφαρμογή και λειτουργία της ΣΗΘ από τις
εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών ΕSCOs (ΕΕΥ), μετά την εφαρμογή της ΕΟ 2012/27/ΕΚ.
Οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην
κινητοποίηση για πρόσθετες εφαρμογές Συμπαραγωγής, ιδίως στη βιομηχανία και τον εμπορικό
τομέα και στην αγορά θέρμανσης/ψύξης. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, η ΕΕΥ είναι σε θέση να
υλοποιήσει εφαρμογές με υψηλό δυναμικό Συμπαραγωγής, όπου θα ίσχυε διαφορετικά η πολιτική
"business as usual", που σημαίνει ανεπαρκή θερμότητα και ατμός από συμβατικούς λέβητες.
Ως
εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες ενεργειακής απόδοσης, οι ΕΕΥ έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία
τόσο σε τεχνικό όσο και νομικό επίπεδο, να προσφέρουν λύσεις με «συμβόλαια», που θα
συμπεριλαμβάνουν και άλλα μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα της παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας , θερμότητας και ψύξης. Η εφαρμογή του άρθρου 18 της ΚΟΕΕ απαιτεί «τα κράτη μέλη θα
πρέπει να προωθήσουν την αγορά ΕΕΥ...»; αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βασικό στοιχείο για την
προώθηση του υφιστάμενου οικονομικού δυναμικού Συμπαραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας. Το
ίδιο μπορεί να ισχύσει και για πολλούς άλλους χρήστες ενέργειας, π.χ. στον εμπορικό τομέα, που δεν
έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν και να δραστηριοποιηθούν σε μονάδες Συμπαραγωγής. Είναι
σημαντικό να επιβεβαιωθεί ότι η εφαρμογή Συμπαραγωγής από ΕΕΥ υποστηρίζεται ρητά, ιδιαίτερα
στα αρχικά της στάδια στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει το νομικό πλαίσιο, αλλά όχι
ακόμη ένα κατάλληλο τραπεζικό σύστημα για να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους επενδύσεις.
3.1.4.

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να ενισχύσει την ανάπτυξη ενός νέου μηχανισμού στήριξης
συμπαραγωγών έως 50 kWe αλλά και την τριπαραγωγή.

Πρέπει να επεκταθούν οι μηχανισμοί υποστήριξης για την συμπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που
τροφοδοτεί το Δίκτυο, από το ευρύτερο φάσμα των συστημάτων ΣΗΘ, συμπεριλαμβανομένων των
πολύ μικρών-μονάδων ΣΗΘ και τρι-παραγωγής, που σήμερα δεν αντιμετωπίζονται με τη δέουσα
προσοχή. Η δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από μονάδες
πολύ μικρών-μονάδων ΣΗΘ που θεωρούνται “a priori” ως υψηλής αποδοτικότητας, αναφέρονται
στην ΚΟΕΕ, και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι, απαιτείται επανασχεδιασμός των
μηχανισμών επιδότησης και η επέκτασή τους θα δώσει ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο για τους
επενδυτές να στραφούν προ τη πολύ μικρών-μονάδων ΣΗΘ και την τρι-παραγωγή ή/και τα
συστήματα ψύξης, όπως απαιτεί η ΚΟΕΕ.
3.1.5. Μια νέα εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα οφέλη της ΣΗΘΥΑ με στόχευση προς την
Κυβέρνηση και τους ενεργειακούς παράγοντες της αγοράς θα πρέπει να προωθηθεί στην
Ελλάδα-Ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης, ενημερωτικών εκστρατειών, παρουσίαση
βέλτιστων πρακτικών κ.α.
Αυτή η συνδυασμένη προσπάθεια έχει σκοπό να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη
της ΣΗΘ, της πολύ μικρής ΣΗΘ και της τρι-παραγωγής, μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια, με
παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών, που θα μπορούσαν να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες
για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους εμπειρογνώμονες της Κυβέρνησης, τους μηχανικούς και
τους σχεδιαστές που εργάζονται για την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, με σκοπό την
προώθηση αυτής της τεχνολογίας, ώστε να αποφευχθούν εμπόδια όπως η τελευταία αναθεώρηση
των τιμολογίων ΣΗΘΥΑ. Οι περιορισμένες τεχνικές γνώσεις και η τεχνογνωσία θα μπορούσε να
βελτιωθεί με τη στενή συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης, των ESCO και εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, φέρνοντας πιο κοντά τους εμπειρογνώμονες της ΣΗΘ και τους επαγγελματίες που
επηρεάζουν τους υποψήφιους επενδυτές. Το άρθρο 7 της ΚΟΕΕ αναφέρει ενέργειες κατάρτισης και
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εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών προγραμμάτων, που οδηγούν στην εφαρμογή
ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών ή τεχνικών και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας των τελικών χρηστών. Μια εκστρατεία ενημέρωσης για όλους τους τύπους
της τεχνολογίας ΣΗΘΥΑ και τα πλεονεκτήματά της θα μπορούσε να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να
επεκτείνει τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και των συμβούλων.

3.2. Πιθανές διαδρομές ανάπτυξης
Τα τρία σενάρια Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής εισήχθησαν στον " Εθνικό Οδικό Χάρτη για
τον Ενεργειακό Σχεδιασμό για το 2050 " που συντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι εφαρμογές των μέτρων που περιγράφονται στα σενάρια,
εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2020. Ως εκ τούτου, οι ποσοτικές διαφοροποιήσεις
υπολογίζονται 2030-2050.
Ο «Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για το 2050» συντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΥΠΕΚΑ και εισάγει τρία σενάρια σχετικά με την εθνική ενεργειακή
ανάπτυξη:
το σενάριο "υφιστάμενων πολιτικών" (ΥΠ),
το σενάριο «Μέτρα Μεγιστοποίησης ΑΠΕ» (ΜΜΑΠΕ) και
το σενάριο «Περιβαλλοντικών Μέτρων ελάχιστου κόστους»(ΠΜΕΚ)24.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του κάθε σεναρίου είναι :
α) Σενάριο «Υφισταμένων Πολιτικών»:




Συντηρητική εφαρμογή πολιτικών για την ενέργεια και το Περιβάλλον .
Μέτρια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 , αλλά τουλάχιστον
κατά 40 % σε σύγκριση με το 2005.
Εξασφάλιση μέτριας διείσδυσης των ΑΠΕ και τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης, όπως η
Συμπαραγωγή ΗΘ, ως αποτέλεσμα της συντηρητικής πολιτικής εφαρμογής .

Πιθανά αποτελέσματα αυτού του σεναρίου :


Συγκράτηση των μέσων ετήσιων επενδυτικών δαπανών για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και χαμηλότερο συνολικό σωρευτικό κόστος επένδυσης της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, έως το 2050.



Διατήρηση της συμμετοχής των εγχώριων ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.

•

Αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

β) Σενάριο «Μέτρα Μεγιστοποίησης ΑΠΕ:


24

Μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή φθάνοντας στο επίπεδο του
100 %.
 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατά 60 % έως το 2050.
 Κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης και υψηλής ενεργειακής απόδοσης μεταφορές.
 Περαιτέρω διείσδυση των συστημάτων Συμπαραγωγής σε βιομηχανίες .

“National Energy Planning, Roadmap to 2050”, Ministry of Environment, Energy and Climate ChΠΤe, March 2012.
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Αύξηση των εγκαταστάσεων Συμπαραγωγής σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις



Ανάπτυξη συστημάτων τηλεθέρμανσης-τηλεψύξης.

Πιθανά αποτελέσματα αυτού του σεναρίου :





Επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων με τη βελτιστοποίηση των τεχνολογιών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ( ελάχιστο κόστος/ λύση για την εθνική οικονομία ).
Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και ευρύτερη προστασία από τις διακυμάνσεις στις
τιμές των ορυκτών καυσίμων και των γεωπολιτικών αναταραχών.
Βέλτιστη αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς
σημαντική υψηλή ανάγκη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας .
Χαμηλές απαιτήσεις για χρήση νέων τεχνολογιών παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας.



Η υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας συνολικά και
ανά τομέα (ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη και μεταφορές).



Ελαφρά αύξηση του μέσου κόστους των επενδύσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και την έξυπνη ανάπτυξη του δικτύου.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας .



γ) Σενάριο «Περιβαλλοντικών μέτρων ελάχιστου κόστους, ΠΜΕΚ»:
• Διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φθάνοντας το επίπεδο του 85%.
• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατά 60 %, έως το 2050.
• Υψηλή ενεργειακή απόδοση στα κτίρια και τις μεταφορές .
• Κατασκευή μεγάλου αριθμού σταθμών Συμπαραγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου και
φυσικού αερίου ως καύσιμα.
• Περαιτέρω διείσδυση των συστημάτων Συμπαραγωγής στις βιομηχανίες.
• Αύξηση των εγκαταστάσεων Συμπαραγωγής σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
• Ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
• Ανάπτυξη συστημάτων τριπαραγωγής.
Tα αποτελέσματα του σεναρίου ΠΜΕΚ θα μπορούσαν να είναι:
 Διευκόλυνση ανταγωνιστικότητας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 Ανεξαρτησία από τις εισαγωγές και από-ανθρακοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, στο μέγιστο βαθμό.
 Υψηλό ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας .
 Σημαντική διείσδυση της ηλεκτρικής ενέργειας και των βιοκαυσίμων στον τομέα των
μεταφορών.
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Εγχώρια βιομηχανική ανάπτυξη του κλάδου των τεχνολογιών ΑΠΕ και συστημάτων υψηλής
ενεργειακής απόδοσης, όπως η Συμπαραγωγή, λόγω υψηλής ζήτησης.



Οι δυνατότητες για την ανταλλαγή ή την εξαγωγή ενέργειας από ΑΠΕ .



Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η προοπτική των παραπάνω σεναρίων είναι έως το 2050, ενώ η εφαρμογή των απαιτούμενων
μέτρων θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Ως εκ τούτου, η ποσοτική διαφοροποίηση των
σεναρίων υπολογίζεται για το 2030 και πέρα. Τα σχήματα 7 και 8 δείχνουν τις δυνατότητες της
ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος από ΣΗΘ στην Ελλάδα για καθένα από τα τρία σενάρια (a: ΥΠ,
b:
ΜΜΑΠΕ, c: ΠΜΕΚ) έως το 2030.
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Σχήμα 7 : Δυναμικό ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘ για κάθε ένα από τα τρία σενάρια ,
μέχρι το 203025
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Σχήμα 8: Δυναμικό θερμοχωρητικότητας της ΣΗΘ για κάθε ένα από τα τρία σενάρια έως το 203026

25

“EU energy trends to 2030 — UPDATE 2009”, EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Energy in collaboration
with Climate Action DG and Mobility and Transport DG
26
As above
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3.3. Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και εκπομπών CO2 από τον οδικό
χάρτη ΣΗΘ
Οι προβλέψεις για εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (PES) και εκπομπών CO2 που προκύπτουν
από την αυξημένη χρήση της ΣΗΘ απαιτεί παραδοχές, όχι μόνο τι είδους καυσίμων και τεχνολογίες
χρησιμοποιούνται, αλλά για τη λειτουργία τους στην αγορά. Στο CODE2 αναπτύχθηκαν δύο
προσεγγίσεις που αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές αναλυτικές εκτιμήσεις, οι οποίες
συνοψίζονται εδώ και έχουν διερευνηθεί πλήρως στο παράρτημα 4.
1 ) Μεθοδολογία σύμφωνα με το παράρτημα Ι και ΙΙ της ΚΟΕΕ.
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε επίπεδο κράτους-μέλους και σήμερα για τις εθνικές εκθέσεις
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο επίπεδο του έργου για τον καθορισμό αν μία συγκεκριμένη
μονάδα ΣΗΘ είναι πολύ αποδοτική. Στη μεθοδολογία, η αποδοτικότητα της κάθε μονάδας
Συμπαραγωγής προκύπτει από τη σύγκριση των πραγματικών δεδομένων απόδοσης λειτουργίας της
με τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία για τη χωριστή παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας
για το ίδιο καύσιμο στην αγορά κατά το έτος κατασκευής της μονάδας Συμπαραγωγής, βάσει
εναρμονισμένων τιμών αναφοράς που καθορίζονται από το είδος του καυσίμου και του έτους
κατασκευής της μονάδας.
2) Μέθοδος υποκατάστασης.
Αυτή η μέθοδος έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και εκτιμά τις ποσότητες ηλεκτρικής
ενέργειας, θερμότητας και καυσίμων, που στην πραγματικότητα έχουν αντικατασταθεί από νέες
πρόσθετες ΣΗΘ με βάση την προβολή της βάσης παροχής αλλαγές της προσφοράς στο κράτος μέλος
κατά την περίοδο που υπολογίζονται. Η κατάσταση το 2030 σε σύγκριση με την τρέχουσα
κατάσταση. Με τη μέθοδο αυτή, η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας για την Ελλάδα μέσα από
την εφαρμογή του οδικού χάρτη για τη ΣΗΘ έχει εκτιμηθεί στα 24 TWh ετησίως και η εξοικονόμηση
εκπομπών CO2 εκτιμάται σε 14 εκατομμύρια τόνους ετησίως μέχρι το 2030. Η πραγματική
εξοικονόμηση εξαρτάται ιδιαίτερα από την αύξηση της αποδοτικότητας μέσω της αναβάθμισης τόσο
της τρέχουσας μονάδας παραγωγής ενέργειας και Συμπαραγωγή τεχνολογίας αποτελεσματικότητας.
Το τελικό μερίδιο της βιοενέργειας σε επιπλέον ΣΗΘ έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εξοικονόμηση
εκπομπών CO2, που μπορεί να προβλεφθεί. Η μείωση των εκπομπών CO2 που επιτυγχάνεται
οφείλεται τόσο σε υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και στην αλλαγή του καυσίμου προς χαμηλών
εκπομπών άνθρακα (φυσικό αέριο) ή μη-άνθρακα (βιοενέργεια) στα καύσιμα, αλλά η ανάπτυξη ΣΗΘ
και η αλλαγή των καυσίμων αναμένεται να είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία που καθοδηγείται
από τους στόχους της πολιτικής.
Μέθοδος υποκατάστασης

Μέθοδος ΚΟΕΕ

Low case
High case
Low case
High case
Εξοικ πρωτ. ενέργειας
24.35 TWh/a
24.8TWh/a
11.1 TWh/a
11.1 TWh/a
CO2 εξοικονόμηση
14 Mio t/a
14.7 Mio t/a
- per kWh el*
1.18 kg/kWh el
1.47 kg/kWh el
Πίνακας 20 : Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και CO2 από τον υπολογισμό του ελληνικού
οδικού χάρτη ΣΗΘ
* Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει τη μείωση των εκπομπών CO2 από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Περιλαμβάνει την
αποφυγή των εκπομπών CO2 από την εξοικονόμηση καυσίμου για τη χωριστή παραγωγή θερμότητας σε λέβητες. Δεν
πρέπει να συγχέεται με τις σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές CO2 της ηλεκτρικής ενέργειας που υποκαθίσταται με
συμπύκνωση ή με ακόμη χαμηλότερες εκπομπές σε σύγκριση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την
προσέγγιση ΒΑΤ, σύμφωνα με τις τιμές αναφοράς της Οδηγίας ΣΗΘ σε επίπεδο αξιών ευρωπαϊκής οδηγίας.

40

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Στάθμιση ομάδας ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών
Ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την ευαισθητοποίηση της ΣΗΘ και τα οφέλη της στις κύριες ομάδες
διανεμήθηκε στους Έλληνες ειδικούς σε Συνέδρια και διασκέψεις για την ενέργεια, όπου
παρουσιάστηκε το πρόγραμμα CODE2 .
Τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα πίνακα με τις κυριότερες ομάδες χρηστών και να δώσουν την
προσωπική τους άποψη σχετικά με το βαθμό της ευαισθητοποίησης. Τα αποτελέσματα φαίνονται
στον Πίνακα Α.1.
Πίνακας Α.1 : Αξιολογήσεις της ΣΗΘ - Ευαισθητοποίηση των διαφόρων ομάδων επιρροής

Πελάτες
Οργανισμοί
Industry
κοινής ωφέλειας

ΜΜΕ

Νοικοκυριά

Βιομηχανία

Η
Συμπαραγωγή
είναι
γνωστή στον
των financial
υπηρεσιών
κοινής
ωφελείας.
CHP
is well known
in principle.
Due τομέα
to today’s
crisis
in Greece,
most of the
businessmen hesitate to invest even knowing CHP’s benefit.
Η ΣΗΘ είναι γνωστή σε κάποιες από αυτές τις ομάδες. Παρόλα αυτά υπάρχουν
μόνο μερικά παραδείγματα ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων ΣΗΘ έως 1 MW e.
Λόγω έλλειψης ιδίων κεφαλαίων, η επιδότηση είναι συχνά απαραίτητη για τέτοιες
επενδύσεις. Μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ή ατομικές επιχειρήσεις δεν είναι
πάντα καλά ενημερωμένες και με την περιορισμένη ροή μετρητών, χωρίς τα
δάνεια από τις τράπεζες, δεν επενδύουν εύκολα σε τεχνολογίες ενεργειακής
απόδοσης.
Για τον απλό πολίτη, η ΣΗΘ είναι μία σχεδόν άγνωστη τεχνολογία. Παρόλο που οι
περισσότεροι είναι ενήμεροι για τους όρους “Εξοικονόμηση ενέργειας” και
«πράσινη ενέργεια», παραμένουν μη εξοικειωμένοι με την τεχνολογία ΣΗΘ. Τα
συστήματα μικρής και πολύ μικρής-ΣΗΘ είναι καλοί λόγοι για ευαισθητοποίηση
του κοινού αναφορικά με την αποδοτικότητα των συστημάτων ΣΗΘ που θα
μπορούσαν να ενδιαφέρουν μεμονωμένους χρήστες που με σημαντικά χαμηλό
κόστος θα ήθελαν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των κατοικιών τους.
Συμπαραγωγή είναι αρκετά γνωστή επί της αρχής.
Λόγω της σημερινής οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι περισσότεροι από τους
επιχειρηματίες διστάζουν να επενδύσουν ακόμη και γνωρίζοντας τα οφέλη της.
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Αγορά και Εφοδιαστική αλυσίδα

Κατασκευαστές

Δεν υφίσταται παρουσία κατασκευαστών ΣΗΘ στην Ελλάδα αλλά εκπαιδευμένοι
αντιπρόσωποι τους. Παρόλο που οι κατασκευαστές διαθέτουν υψηλό επίπεδο
ευαισθητοποίησης τα περισσότερα συστήματα ΣΗΘ προωθούνται και διανέμονται
από τοπικούς μεταπωλητές.

Εγκαταστάτες

Η Συμπαραγωγή είναι γνωστή επι της αρχής και αναλυτική τεχνογνωσία είναι σε
καλό επίπεδο. Δυστυχώς, λόγω του χαμηλού επιπέδου ενδιαφέροντος μεταξύ των
ομάδων χρηστών , υπάρχουν μόνο λίγες εταιρείες εγκατάστασης στην Ελλάδα

Installation
Λειτουργοί
δικτύων
companies
Σύμβουλοι

CHP is known inγνωστή
principle
know-how
is at aτεχνογνωσία
good level. Unfortunately,
Συμπαραγωγή
επιand
τηςdetailed
αρχής και
η αναλυτική
είναι σε καλό
due to the low level of interest among user groups there are only a few installation
επίπεδο
companies in Greece.
Συμπαραγωγή γνωστή επι της αρχής αλλά συχνά λείπει η αναλυτική τεχνογνωσία
σχεδιασμού, ιδιαίτερα πολύπλοκων συστημάτων (τριπαραγωγή, συνδ. Κύκου κλπ)

Αρχιτέκτονες

Οι λύσεις με συμπαραγωγή είναι κυρίως γνωστή μόνο επιφανειακά. Η εστίαση είναι
στην ηλιακή ενέργεια, στις αντλίες θερμότητας. Ο ΕΣΣΗΘ σε μια προσπάθεια να
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για την ΣΗΘ έκανε διάφορες επαφές με μελετητικά
γραφεία για την προώθηση της συμπαραγωγής. Επίσης, η Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ με
τίτλο «Εγκατάσταση πολύ μικρών και μικρών μονάδων ΣΗΘ σε κτίρια», μπορεί να
αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για όλους τους μηχανικούς, που εργάζονται στα κτίρια.
Εκεί, επίσης, θα μπορούσαν να υπήρχαν πιο κατατοπιστικές δραστηριότητες προς
τις κατασκευαστικές εταιρείες και τους μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων για τα
οφέλη της ΣΗΘ.

Τράπεζες

Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα για τη χρηματοδότηση της συμπαραγωγής. Παρά
το γεγονός ότι πριν από λίγα χρόνια η χρηματοδότηση των συστημάτων ΣΗΘ ήταν
εξασφαλισμένη, στις μέρες μας, λόγω της οικονομικής κρίσης, αυτό έχει
ελαχιστοποιηθεί.

ESCO - ΕΕΥ

Η Συμπαραγωγή είναι γνωστή στις βασικές αρχές της και λεπτομερής τεχνογνωσία
είναι σε καλό επίπεδο. Αλλά τεράστια δυσκολία στην εφαρμογή εγκαταστάσεων
ΣΗΘ, λόγω της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης.
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Πολιτική
Η ανάπτυξη
πολιτικής της
ΣΗΘ σε
διαφορετικά
επίπεδα

Η κυβέρνηση έχει εκπληρώσει όλες τις απαιτούμενες από τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά
με ΣΗΘ. Αλλά δεν θεωρεί τη ΣΗΘ ως μια ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία που
απαιτεί σταθερό περιβάλλον για να αναπτυχθεί. Αυτό οφείλεται κυρίως στην
έλλειψη γνώσεων για τα οφέλη της τεχνολογίας, των κρατικών αξιωματούχων.
Παρόλα αυτά, υπήρξαν μερικά βήματα προόδου που αφορούν τη ΣΗΘ

Ομάδες επιρροής
Πληροφόρηση
της κοινής
γνώμης

Εξειδικευμένα
Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας

Πανεπιστήμια/
Κολλέγια

Για τον απλό πολίτη, η συμπαραγωγή είναι μια σχεδόν άγνωστη τεχνολογία. Αν και
οι περισσότεροι έχουν επίγνωση των όρων όπως "ενεργειακή απόδοση" και
"πράσινη ενέργεια" ακόμα δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία της
συμπαραγωγής. Υπάρχουν εξαιρέσεις, αυτές των καλά πληροφορημένων ατόμων,
όπου πολλοί από αυτούς έχουν ήδη επενδύσει ή σκέφτονται για επένδυση σε μικρα
ή πολύ μικρά-συστήματα συμπαραγωγής με στόχο να βελτιώσουν την ενεργειακή
απόδοση των κατοικιών τους.
Η τεχνολογία της συμπαραγωγής είναι αρκετά γνωστή μεταξύ των εξειδικευμένων
στον τομέα της ενέργειας μέσων ενημέρωσης. Τα ΜΜΕ κατέχουν γενικά μια καλή
εικόνα για τη ΣΗΘ, η οποία θεωρείται, αποκεντρωμένη, φιλική προς το περιβάλλον
και κοντά στον πολίτη. Οι ημερήσιες εφημερίδες και τα τηλεοπτικά προγράμματα
αναφέρουν σπάνια τη συμπαραγωγή. Το πρόβλημα θα μπορούσε να είναι ότι οι
συγκεκριμένοι όροι της τεχνολογίας είναι δύσκολο να επεξεργαστούν από απλούς
δημοσιογράφους ενώ υπάρχει ένα χαμηλό επίπεδο ενδιαφέροντος από το ευρύ
κοινό.
Μόνο σε μερικές από τις πολυτεχνικές σχολές, πανεπιστήμια και τεχνικές σχολές
ασχολούνται με Συμπαραγωγή είτε στην έρευνα ή συμπεριλαμβάνουν τη
Συμπαραγωγή στην διδακτέα ύλη τους.

Έρευνα

Υπάρχει έρευνα σε ορισμένες πολυτεχνικές σχολές και πανεπιστήμια που
ασχολούνται με τη Συμπαραγωγή . Υπάρχει καλή γνώση μόνο σε λίγα ιδρύματα

ΜΚΟ

Καλή εικόνα : Αποκεντρωμένη, περιβαλλοντικά φιλική, κοντά στον πολίτη.

Ενεργειακά
γραφεία

Η συμπαραγωγή είναι ευρέως γνωστή, αλλά υπήρξαν μικρά βήματα στην
ευαισθητοποίηση μεταξύ των ομάδων συμφερόντων.
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2. Εκτίμηση Δυναμικού Πολύ Μικρής ΣΗΘ
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2.1. Σύνοψη Δυναμικού
πολύ μικρής-ΣΗΘ στην Ελλάδα
Στατιστικά χώρας
Πληθυσμός: 11 300 000 (2010)
Αριθμός νοικοκυριών: 4 350 000 (2010)
ΑΕΠ ανά κάτοικο: € 20 100 (2010)
Χρήση πρωτογενούς ενέργειας : 19 000 ktoe/year (2010)
Εκπομπές GHG: 118 Mton CO2,eq/year (2010)

Συστήματα σε νοικοκυριά (±1 kWe)

ΜΜΕ (±40 kWe)

Τεχνολογία αλλαγής λεβήτων

Τεχνολογίες

Υφιστάμενη αγορά (2013)
Απόθεμα λεβήτων: 1 000 000 units
Πωλήσεις λεβήτων : 47 000 units/year

Υφιστάμενη (2013)
Απόθεμα λεβήτων: 1 030 000 units
Πωλήσεις λεβήτων: 48 000 units/year

Εκτίμηση δυναμικού

Εκτίμηση δυναμικού

Δείκτης
Εναλλακτικές τάσεις αγοράς
Global CBA
Νομοθεσία/Υποστήριξη
Ευαισθητοποίηση
Αγοραστική δύναμη
Σύνολο

Αποτέλεσμα
2
0
2
1
1
6 από 12

Αποτέλεσμα
2
0
2
1
5 από 9

Αναμενόμενο ποσοστό αγοράς:
26% πωλήσεις λεβήτων σε νοικοκυριά

Αναμενόμενο τελικό ποσοστό αγοράς:
14% πωλήσεις λεβήτων για ΜΜΕ

Ετήσιες πωλήσεις

Ετήσιες πωλήσεις

Πωλήσεις το 2020: 380 μονάδες/έτος*
Πωλήσεις το 2030: 10 500 μονάδες/έτος*

Αποθήκη (Stock)

Πωλήσεις το 2020: 1 000 μονάδες/έτος*
Πωλήσεις το 2030: 6 200 μονάδες/έτος*

Αποθήκη (Stock)

Stock in 2020: 1 000 μονάδες*
Stock in 2030: 46 000 μονάδες*
Stock in 2040: 117 000 μονάδες*

Stock in 2020: 6 000 μονάδες*
Stock in 2030: 41 000 μονάδες*
Stock in 2040: 68 000 μονάδες *

Δυναμικό εξοικονόμησης το 2030

Δυναμικό εξοικονόμησης το 2030

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας:
1 PJ/έτος*
21 ktoe/έτος*
Μείωση εκπομπών GHG:
0.2 Mton CO2,eq/έτος*

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργεια:
11 PJ/έτος*
271 ktoe/’ετπς*
Μείωση εκπομπών GHG:
2.1 Mton CO2,eq/έτος*

* Σε αντιστοιχία με το αναμενόμενο δυναμικό σενάριο

45

Δείκτης
Εναλλακτικές τάσεις αγοράς
Global CBA
Νομοθεσία/Υποστήριξη
Ευαισθητοποίηση
Σύνολο

micro-CHP scorecard
argumentation
The score card is used to assess the relative position of an EU country based on current regulations, markets
and economics. The score itself functions as input to the implementation model to 2030.

±1 kWe systems (Households)

±40 kWe systems (SME & Collective systems)

Boiler replacement technology

Boiler add-on technology

Scorecard

Scorecard

Indicator
Market alternatives
Global CBA
Legislation/support
Awareness
Purchasing power
Total

Score
2
0
2
1
1
4 out of 12

Indicator
Market alternatives
Global CBA
Legislation/support
Awareness
Σύνολο

Εναλλακτικές αγοράς
The NG grid is well developed in many major cities, there is a
plan for further development.

Εναλλακτικές αγοράς
The NG grid is well developed in many major cities, there is a
plan for further development.

Global CBA
SPOT: not economical

Νομοθεσία/Υποστήριξη
For the time being no possibility to sell to the grid the surplus
electricity for ±1 kWe systems (Households.
L.3851/2010 (Article 10) requires that, by 31/12/2019 at the latest,
all new buildings should meet all their needs for primary energy
from energy supplying systems based on RES, CHP plants, district or
block heating/cooling systems, as well as heat pumps.
Current legislation in favour
Ν. 4001/2011, transposes, into national legislation, the third
Internal Energy Market Directive. Among others, it stipulates the
unbundling of the system operators and enhances the role of the
independent regulator, regarding security of supply, licensing,
monitoring of the market and consumer protection, cancelling the
35 MWe barrier, as the upper limit installed capacity for a CHP unit
to be characterized as “High Efficient” one.

Awareness
Are stakeholders aware of the micro-CHP technologies
Homeowners? For the ordinary citizen, CHP is an almost
unknown technology
Consultants? CHP is known in principle, but often the detailed
know-how design is missing.
Installers? CHP is known in principle and detailed know-how is
at a good level.
Planners? CHP is known in principle, but often the detailed
know-how design is missing.
Government? CHP is known in principle.
Are manufacturers active in the market? Only through
resellers. There are no manufacturing companies in Greece.

Purchasing power
GDP: € 20 100 per year
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Score
2
0
2
1
3 out of 9

Global CBA
SPOT: not economical

Νομοθεσία/ Υποστήριξη

Current incentives on micro CHP
L.3851/2010 (Article 10) requires that, by
31/12/2019 at the latest, all new buildings should
meet all their needs for primary energy from energy
supplying systems based on RES, CHP plants, district
or block heating/cooling systems, as well as heat
pumps Current legislation in favour
Ν.4001/2011, transposes, into national legislation,
the third Internal Energy Market Directive.

Awareness

Are stakeholders aware of the micro-CHP
technologies
Consultants? CHP is known in principle, but often the
detailed know-how design is missing.
Installers? CHP is known in principle and detailed
know-how is at a good level.
Planners? CHP is known in principle, but often the
detailed know-how design is missing.

3. Εκτίμηση του δυναμικού ΣΗΘ με βιομάζα
Προσέγγιση για ανάλυση της ΣΗΘ από βιομάζα – Δυναμικό ΕΕ για ΣΗΘ από βιοενέργεια
Ο στόχος της ανάλυσης αυτής είναι να εκτιμηθεί το δυναμικό και επομένως η δυνατότητα
υλοποίησης, και όχι μόνο το θεωρητικό μέγιστο δυναμικό, παραγωγής ενέργειας από ΣΗΘ με χρήση
βιομάζας, στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, έως το 2030 .
Για το σκοπό αυτό, οι ακόλουθες κύριες πηγές έχουν χρησιμοποιηθεί για να καταλήξουμε σε
συγκεκριμένες δυνατότητες κάθε χώρας:
1. Στοιχεία σχετικά με "τη ζήτηση θερμότητας από ΣΗΘ και Τηλεθέρμανση" από την μελέτη της
ΕΕ «τάσεις της ενέργειας στην ΕΕ έως το 2030» (βάση δεδομένων του PRIMES)27 28
2. Στοιχεία από το «βιομάζα για θέρμανση» από τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας του κράτους-μέλους29
3. Τα σημερινά επίπεδα παραγωγής βιοκαυσίμων για ΣΗΘ από Eurostat30
4. Το δυναμικό της βιομάζας από τον «Άτλας της ΕΕ με το δυναμικό της βιομάζας» (Έργο Biomass
Futures)31
Η προσέγγιση που επιλέγεται για την εκτέλεση αυτής ανάλυσης για το δυναμικό της ΣΗΘ με βιομάζα
και οι βασικές παραδοχές είναι οι ακόλουθες :

Σκοπός, παραδοχές και βήματα ανάλυσης
Το θεωρητικό δυναμικό της ΣΗΘ από βιοενέργειας θεωρείται όταν χρησιμοποιούνται 100% τα
βιοκαύσιμα σε συστήματα ΣΗΘ, στην τηλεθέρμανση, καθώς και στη βιομηχανία. Ο σκοπός της
μελέτης είναι να προβάλει στο κράτος μέλος τη ζήτηση θερμότητας από συστήματα ΣΗΘ με
βιοενέργεια το 2030 και με ορόσημο το 2020.
Βήμα 1: Η ζήτηση θέρμανσης από ΣΗΘ και Τηλεθέρμανση
Η κύρια πηγή δεδομένων για την ανάπτυξη της ΣΗΘ στα ΚΜ είναι τα στοιχεία για «ζήτηση
θερμότητας» από ΣΗΘ και τηλεθέρμανση (Πηγή: PRIMES) όπως έχουν δημοσιευθεί στην έκθεση
«Τάσεις στον τομέα της ενέργειας έως το 2030», το σενάριο αναφοράς (μπλε καμπύλη σε εκθέσεις
της χώρας)32. Σε χώρες, για τις οποίες συγκεκριμένα δεδομένα τάσεων ενέργειας για ΣΗΘ ήταν
διαθέσιμα (π.χ. Γερμανία) επιλέχθηκαν αντί για τα δεδομένα PRIMES.
ΒΗΜΑ 2
Εκκινώντας από το σημερινό επίπεδο της χρησιμοποίησης της βιοενέργειας στη ΣΗΘ (Eurostat; 2010
πράσινη καμπύλη σε έκθεση της χώρας), η παραδοχή είναι ότι οι αγορές για την ΣΗΘ με βιοενέργεια
θα αναπτυχθούν, σε στενή σχέση με τους στόχους της Οδηγίας για τις ΑΠΕ και τις προβλέψεις για την
αξιοποίηση των ΑΠΕ, όπως ορίζεται στον Οδικό Χάρτη της Ενέργειας της ΕΕ (30% το 2030). Τα
στοιχεία αυτά προσαρμόζονται στη συνέχεια περαιτέρω σε επίπεδο χώρας, χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένες εθνικές πηγές και σε επαφή με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες για να καταλήξουμε

27

European Commission, DG Energy: “EU energy trends to 2030”; 2009
In some MS additional data or projections have been identified for "Heat demand from CHP and DH" or "bio-fuel input in
CHP" and have been used instead of the sources mentioned here. Wherever this was done, the respective sources are
mentioned in the respective country report.
29 Energy Research Centre of the Netherlands, European Environment Agency: “Renewable Energy Projections as Published in
the National Renewable Energy Action Plans of the European Member States”; 2011.; no figures available for Romania
30 European Environmental Bureau, Eurostat: "Fuel input to CHP plants in EU-27 and EEA countries in 2009",
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/fuel-input-to-chp-plants-4
31 Alterra, IIASA: „Atlas of EU biomass potentials: Spatially detailed and quantified overview of EU biomass potential taking
into account the main criteria determining biomass availability from different sources“, 2012.
32 Reduced by the share of non-CHP heat according to IEA and EUROSTAT statistics
28
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σε μια αναπτυξιακή πορεία για τη «ζήτηση θερμότητας» από ΣΗΘ με βιοενέργεια για κάθε κράτος
μέλος (2030 πράσινη καμπύλη σε έκθεση της χώρα).
ΒΗΜΑ 3: Προσδιορισμός της καμπύλης ανάπτυξης
Για να προσδιοριστεί το σχήμα της καμπύλης για την ανάπτυξη της ΣΗΘ με βιομάζα (πράσινη
καμπύλη σε έκθεση της χώρα), τα δύο σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται ως σημείο
αναφοράς (συνήθως υπολογίζονται 50:50): Πρώτον, ο εθνικός στόχος για τη χρήση της βιομάζας για
θέρμανση (το 2015 και το 2020, προβολή για το 2025 και το 2030), όπως ορίζεται στα εθνικά σχέδια
δράσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας των κρατών μελών (κίτρινη καμπύλη σε έκθεση της
χώρα). Δεύτερον, η ανάπτυξη της τελικής ζήτησης θερμότητας από ΣΗΘ και Τηλεθέρμανσης όπως
προβλέπεται βάσει του PRIMES (μπλε καμπύλη σε έκθεση ανά χώρα). Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία
της ΔΟΕ, τα μη-ΣΗΘ μέρη της τηλεθέρμανσης στα στοιχεία του PRIMES έχουν εξαλειφθεί.33
Το ενδιάμεσο αποτέλεσμα είναι μια προβλεπόμενη ζήτηση θερμότητας από ΣΗΘ με βιοενέργεια υπό
ευνοϊκές συνθήκες πλαισίου (πράσινη καμπύλη σε έκθεση της χώρα).
Βήμα 4 : Αξιολόγηση των συνθηκών πλαισίου μέσω κάρτα αξιολόγησης (scorecard)
Σε ένα επιπλέον βήμα, η καμπύλη διείσδυσης της ΣΗΘ με βιοενέργεια έχει τροποποιηθεί με την
αξιολόγηση των εθνικών πλαισίων για Συμπαραγωγή με βιομάζα ως καύσιμο με τη κάρτα
αξιολόγησης (scorecard). Σε αυτή την κάρτα αξιολόγησης (scorecard), οι ακόλουθες πτυχές έχουν
αξιολογηθεί και υπολογίζονται :
• Νομοθετικό περιβάλλον
• Καταλληλότητα της αγοράς θερμότητας για μετάβαση σε ΣΗΘ με βιοενέργεια
• Ποσοστό των πολιτών που εξυπηρετούνται από τηλεθέρμανση
• Εθνικό δυναμικό εφοδιαστικής αλυσίδας για την παραγωγή βιομάζας για ενεργειακή χρήση
• Ευαισθητοποίηση για Τηλεθέρμανση και ΣΗΘ
Τα αποτελέσματα από την κάρτα αξιολόγησης (scorecard) έχει ως αποτέλεσμα την προβολή της
ζήτησης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘ με βιοενέργεια και Τηλεθέρμανση (σε ktoe) για το 2020 και το
2030 (κόκκινη καμπύλη σε έκθεση ανά χώρα).
Βήμα 5 : Εκτιμώντας την δυνατότητα βιομάζας
Για να διασταυρωθεί, αν η προβλεπόμενη ζήτηση μπορεί να ικανοποιηθεί με οικονομικά αποδοτική
βιομάζα, που είναι διαθέσιμη στο Κ-Μ, τα στοιχεία της ζήτησης συγκρίνονται με τα εθνικά στοιχεία
διαθεσιμότητας της βιομάζας, όπως δημοσιεύονται στον «Άτλαντα της ΕΕ για το δυναμικό της
βιομάζας» (2012) (ροζ καμπύλη σε έκθεση της χώρα). Λόγω της συνεχιζόμενης συζήτησης στην ΕΕ
σχετικά με κριτήρια αειφορίας για τη βιοενέργεια, τα στοιχεία από το σενάριο της βιωσιμότητας του
Άτλαντα επιλέχθηκαν και λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά την
ανάληψη αυστηρότερων κανόνων βιωσιμότητας που θα πρέπει να εφαρμόζονται και στο μέλλον για
τη στερεά και αέρια βιομάζα. Δεδομένου ότι το σχέδιο για το πρόγραμμα «Βιομάζα Futures»
διερεύνησε επίσης τα επίπεδα τιμών, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται εδώ περιγράφουν μια
μάλλον συντηρητική παραδοχή της διαθεσιμότητας της βιομάζας ανά χώρα. Υποτίθεται ότι η
τεχνολογία που χρησιμοποιούν τα διάφορα είδη των οικονομικά αποδοτικών πόρων βιομάζας

33

Website International Energy Agency, Statistics section:

http://www.iea.org/stats/prodresult.asp?PRODUCT=Electricity/Heat Score ratings by member state CHP experts.
34 Assumptions
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to arrive at the available biomass for bioenergy CHP: 65% of available biomass used for heating; CHP factor 0.8

(μεγαλύτερες ομάδες: άχυρο, κοπριά, πολυετείς καλλιέργειες, δασικά υπολείμματα, απόβλητα) για
τους σκοπούς της ΣΗΘ θα είναι διαθέσιμη.34
Περιοχές που δεν καλύπτονται
Παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικοί παράγοντες για τη μελλοντική ανάπτυξη των αγορών ΣΗΘ με
βιοενέργεια, λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας των δεδομένων, οι ακόλουθες πτυχές που δεν
έχουν ενσωματωθεί στο δυναμικό σε αυτή την ανάλυση, είναι :
• Μικρής κλίμακας ΣΗΘ
• Τριπαραγωγή
• Περιφερειακή ή τοπική διαθεσιμότητα βιομάζας
• Οι εισαγωγές βιομάζας

3.1. Δυναμικό για ΣΗΘ από βιοενέργεια στην Ευρώπη των EU-27
Τα 25 κράτη μέλη έχουν αξιολογηθεί με την προσέγγιση που περιγράφεται και συνοψίζεται σε μια
δισέλιδη έκθεση ανά χώρα. Οι εκθέσεις αυτές υπόκεινται σε περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το
πλαίσιο των οδικών χαρτών ΣΗΘ που βρίσκονται σήμερα στο στάδιο της ανάπτυξης.35
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιερώθηκε μια συνολική εκτίμηση με την άθροιση των επιμέρους
μεγεθών κάθε χώρας.
Αναλύοντας τη γενική εικόνα από το επίπεδο του κράτους μέλους για το δυναμικό ΣΗΘ με
βιοενέργεια, τα ακόλουθα συμπεράσματα μπορούν να θεωρηθούν:
 Θα υπάρχει μια σταθερή αύξηση της ζήτησης θερμότητας, με Συμπαραγωγή στην ΕΕ μέχρι το 2030
• Η ισχυρή αύξηση της βιομάζας για θέρμανση, όπως ορίζεται στο ΕΣΔΑΠΕ του κάθε Κ-Μ θα
υποστηρίξει επίσης την ανάπτυξη της ΣΗΘ με βιοενέργειας
• Το αναμενόμενο ποσοστό διείσδυσης της ΣΗΘ με βιοενέργεια σε αγορές ΣΗΘ αναμένεται να
φθάσει το 27,1 % το 2030 (έως 19,5 % το 2009) 36
• Οι συνθήκες πλαισίου - πολιτικές, οικονομικές , σχετικά με την ευαισθητοποίησή - για την ΣΗΘ με
βιοενέργεια ποικίλλουν, σε μεγάλο βαθμό, σε ολόκληρη την ΕΕ
• Κάτω από ιδανικές συνθήκες πλαισίου σε εθνικό επίπεδο, το ποσοστό διείσδυσης θα μπορούσε να
φθάσει στο 33%, το 2030
• Για την προβλεπόμενη ανάπτυξη, επαρκώς οικονομικά αποδοτική και βιώσιμη παραγόμενη βιομάζα
θα είναι διαθέσιμη σε εθνικό επίπεδο για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΣΗΘ με βιοενέργεια. Και πάλι,
η κατάσταση διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Σε πυκνοκατοικημένες χώρες οι εθνικά
διαθέσιμοι πόροι βιομάζας μπορεί να υπολείπονται της ζήτησης.
• Για να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό, η τεχνολογική πρόοδος προς χρήση όλου του φάσματος των
καυσίμων βιομάζας θα πρέπει να προωθηθούν.

35
36

France: still in discussion with experts; Malta: insufficient data, no (foreseeable) relevance for CHP
The three countries Germany (large CHP market by volume), Sweden and Finland (both good CHP markets with high biofuel
share) account for 76% of the bio-CHP heat demand in EU-27 (2009).
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Σχόλια για την Εθνική Ανάλυση

Γενικά Σχόλια


Η εθνική αξιολόγηση πλαισίου μέσω των κάρτα αξιολόγησης (scorecard) έχει ως αποτέλεσμα μία μέση
βαθμολογία (7 από τα 15 πιθανά σημεία) .



Έτσι, προβλέπεται ότι ο δυνητικός ρυθμό ανάπτυξης ΣΗΘ με βιοενέργεια έως το 2030, θα αξιοποιηθεί στο 47%



Το δυνατό ποσοστό της διείσδυσης ΣΗΘ με βιοενέργεια το 2030 (2030 κουκίδα πράσινη καμπύλη) υπό
ιδανικές συνθήκες πλαισίου φαίνεται στο 30 % (στόχος ΑΠΕ της χώρας σύμφωνα με το ΚΟΚΚΙΝΟ (28/2009)
είναι στο 18% το 2020



Το μερίδιο των βιοκαυσίμων για ΣΗΘ (το ποσοστό διείσδυσης βιοενέργειας σε αγορές Συμπαραγωγής)
αναμένεται να αυξηθεί από 3,4 % (2009) στο 14,7 % (2030)



Η εθνική διαθεσιμότητα της βιομάζας (οικονομικά βιώσιμη, αποτελεσματική; Ροζ καμπύλη) είναι επαρκής για
να επιτρέψει την προβλεπόμενη αύξηση. Ωστόσο, αυτοί οι πόροι βιομάζας περιλαμβάνουν είδη βιομάζας που
σήμερα δεν χρησιμοποιούνται σε μονάδες Συμπαραγωγής, αλλά αναμένεται να είναι αξιοποιήσιμες μέχρι το
2030

Συγκεκριμένα θέματα:




Η προβλεπόμενη ανάπτυξη της ζήτησης ΣΗΘ για θερμότητας(Primes, μπλε καμπύλη) προβλέπει σταθερή
αύξηση, ιδίως μεταξύ 2010 – 2020.
Εθνικοί στόχοι για τη βιομάζα για θέρμανση (κίτρινη καμπύλη) παρουσιάζουν σταθερή ανάπτυξη
Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη της ζήτησης θερμότητας ΣΗΘ από βιοενέργεια (πράσινη και κόκκινη
καμπύλη) εφαρμόζουν τους μέσους ρυθμούς αύξησης του τόσο της μπλε και κίτρινης καμπύλης (στάθμιση
50:50)
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4.

Μεθοδολογίες για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και
εκπομπών CO2 στο πλαίσιο του οδικού χάρτη

Μέθοδος υποκατάστασης
Αυτή η μέθοδος έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του προγράμματος CODE2. Με τον τρόπο αυτό, δύο
άλλες προσεγγίσεις έχουν θεωρηθεί :
η «μέθοδος υποκατάστασης» από το ινστιτούτο FfE του Μονάχου, η οποία όμως δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί άμεσα για μια μακροπρόθεσμη σύγκριση, όπως απαιτείται στο CODE237;
μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης CO2, που προκύπτει από
μια εθελοντική δέσμευση της γερμανικής βιομηχανίας για μείωση των εκπομπών CO2,38 ωστόσο η
μέθοδος αυτή έχει θεωρηθεί ως πάρα πολύ απλή.
Για αυτούς τους λόγους έχει αναπτυχθεί η ακόλουθη περισσότερο διαφοροποιημένη προσέγγιση:
Με βάση την εκτίμηση της αύξησης της συμπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που προκάλεσε μείωση
των εκπομπών CO2 υπολογίζεται και η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Στην προσέγγιση αυτή,
γίνεται προσπάθεια να καθοριστούν οι πραγματικές ποσότητες που εξοικονομούνται σε σχέση με το
έτος βάσης (π.χ. 2010).
Ως εκ τούτου, αναφέρεται στην πραγματική εξοικονόμηση των καυσίμων για την παραγωγή των ποσών
που υποκαθίσταται από σύγχρονες εγκαταστάσεις ΣΗΘ:
α) της ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας σε αντικατάσταση ή μετασκευή παλαιών μονάδων ΣΗΘ
β ) της ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής
γ ) της θερμότητας σε λέβητες.
Οι εξοικονομήσεις προκύπτουν από ένα συνδυασμό τριών αποτελεσμάτων:
- Επίδραση της ΣΗΘ
- Επίδραση τεχνολογίας (βελτιωμένες τεχνολογίες ΣΗΘ)
- Αλλαγή καυσίμου (π.χ. χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα του φυσικού αερίου σε σύγκριση με
τον άνθρακα, την ουδετερότητα του CO2 της βιοενέργειας)
Τα αποτελέσματα δείχνουν την εξοικονόμηση που προκαλείται από την επέκταση της ΣΗΘ σε σύγκριση
με την κατάσταση κατά το έτος βάσης.
Η προσέγγιση αυτή διαφέρει ριζικά από τις μεθόδους για τον έλεγχο της υψηλής απόδοσης, σύμφωνα
με την οδηγία ΣΗΘ ή σύμφωνα με το παράρτημα II της ΚΟΕΕ (οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή
απόδοση), στην οποία μια σύγκριση μεταξύ ΣΗΘ και της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας (ΒΑΤ) της
37
38

FfE Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V.,Energiezukunft 2050; http://www.ffe.de/die-themen/erzeugung-und-markt/257
The calculation has been made by the VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V., 2010, Unpublished.
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χωριστής παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που παράγεται, γίνεται αυστηρά με βάση την
ίδια καύσιμα.
Η διαδικασία αυτή θεωρείται ότι είναι ακατάλληλη για να προσφέρει μια εκτίμηση των πραγματικών
ποσοτήτων εξοικονόμησης καυσίμου από ΣΗΘ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η οποία θεωρείται
σχετική αξία, που αντιπροσωπεύει σημαντική τη συμβολή της ΣΗΘ στους μακροπρόθεσμους στόχους
της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2 και κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Η προσέγγιση ΒΑΤ της
οδηγίας ΣΗΘ έχει αναπτυχθεί για να ελέγξει την υψηλή αποδοτικότητα των επιμέρους μονάδων, αλλά
όχι για τον προσδιορισμό πραγματικών αποθηκευμένων εκπομπών CO2 και τις ποσότητες πρωτογενούς
ενέργειας από επέκταση της ΣΗΘ .
Στην πραγματικότητα, η επέκταση ΣΗΘ συνδέεται στενά με την αντικατάσταση των παλαιών με τις νέες
τεχνολογίες Συμπαραγωγής και μια αλλαγή στη δομή του καυσίμου, από τον άνθρακα στο φυσικό
αέριο και τη βιοενέργεια.
Οι τρεις αυτές εξελίξεις είναι :
- Αντικατάσταση της χωριστής παραγωγής από συστήματα Συμπαραγωγής
- Αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων με τις νέες τεχνολογίες Συμπαραγωγής
- Αντικατάσταση της πλούσια σε άνθρακα σε καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα μπορεί να
θεωρηθεί χρήσιμη μόνο ως μια ολοκληρωμένη διαδικασία.
Για να ληφθούν υπόψη οι αβεβαιότητες, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα και την ανάπτυξη της
τεχνολογίας, ένα περιθώριο πιθανών εξελίξεων έχει προσδιοριστεί με μια ανώτερη και μια χαμηλότερη
τιμή στη μείωση των εκπομπών. Τα διαφορετικά επίπεδα των αποτελεσμάτων οφείλονται σε
υποθέσεις σχετικά με βασικές παραμέτρους όπως το σημερινό μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από
Συμπαραγωγή, η οποία αντικαθίσταται από την ηλεκτρική ενέργεια από νέες ή μετασκευασμένες
μονάδες, τα μερίδια καυσίμων, τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και οι λέβητες, που έχουν
αντικατασταθεί από σταθμούς ΣΗΘ καθώς και από νέες μονάδες ΣΗΘ.
Τα αποτελέσματα έχουν υπολογιστεί με βάση τις ακόλουθες τιμές εισόδου: αύξηση της
συμπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, το μερίδιο της υπάρχουσας παλιάς ΣΗΘ που θα
αντικατασταθεί από νέες εγκαταστάσεις ή θα μετασκευαστεί, την αποδοτικότητα των καυσίμων και την
ηλεκτρική αποδοτικότητα των νέων ΣΗΘ και αντικατάσταση ΣΗΘ για διαφορετικά καύσιμα, την
ηλεκτρική απόδοση σταθμών παραγωγής ΗΕ που αντικατέστησαν συμβατικούς σταθμούς με
διαφορετικά καύσιμα, την θερμική απόδοση σταθμών παραγωγής ΗΕ που αντικατέστησαν
συμβατικούς σταθμούς από τους λέβητες, με αντίστοιχα μερίδια των καυσίμων.
Η μέθοδος ΚΟΕΕ

Η μεθοδολογία εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας της ΚΟΕΕ χρησιμοποιείται σε επίπεδο χώρας
για τις εθνικές εκθέσεις στην Επιτροπή, καθώς και για τον προσδιορισμό εάν η ΣΗΘ είναι υψηλής
αποδοτικότητας. Στη μεθοδολογία, κάθε μονάδα Συμπαραγωγής συγκρίνεται με την καλύτερη
τεχνολογία για χωριστή παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας για το ίδιο καύσιμο κατά το
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έτος κατασκευής της μονάδας Συμπαραγωγής και τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς που
καθορίζονται από το είδος του καυσίμου και το έτος κατασκευής.
Η βασική αρχή είναι ότι, γνωρίζοντας ότι η τακτική για νέες επενδύσεις πρέπει να γίνει με νέες μονάδες
παραγωγής ενέργειας, είναι αναγκαίο να συγκριθεί η ΣΗΘ με την κεντρική εγκατάσταση παραγωγής η
οποία θα είχε κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας το ίδιο καύσιμο. Είναι μια λογική προσέγγιση, όταν
πρόκειται για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επενδυτών ή ενός κράτους μέλους. Με την
επένδυση ή την υποστήριξη στη ΣΗΘ, μια ορισμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγεται από
ΣΗΘ και όχι από κεντρική παραγωγή, με βάση το ίδιο καύσιμο ( = αρχή της «αποφυγή παραγωγής»).
Για το χρονοδιάγραμμα του roadmap (μεταξύ 2010 και 2030) και ιδίως σε χώρες όπου δεν υπάρχει
πλεονάζουσα παραγωγή, είναι σημαντικό να συγκρίνουμε την εγκατάσταση ΣΗΘ μιας κάποιας ισχύος
(σε εθνικό επίπεδο) της σε σύγκριση με την εγκατάσταση νέας παραγωγικής ισχύος με άλλη τεχνολογία
(μονάδα παραγωγής ενέργειας + λέβητα φυσικού αερίου). Παλαιότερες εγκαταστάσεις θα
αντικατασταθούν με τεχνολογίες αιχμής, αυτό αποτελεί μια τυπική απόφαση επανεπένδυσης. Νέο
εργοστάσιο ΣΗΘ δεν θα οδηγήσει απαραίτητα σε μικρότερη παραγωγή σε παλαιότερες εγκαταστάσεις
παραγωγής, αλλά μάλλον θα προκαταλάβει επενδύσεις όπως π.χ. νέες επενδύσεις συνδυασμένου
κύκλου.
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4.1.

Παράδειγμα Υπολογισμών Κερδοφορίας Μονάδων ΣΗΘ
Heating in services
and multifamily
houses

Industry and service
process heat and
heating supply

Industrial process
heat and district
heating

50 kWe ICE

1 MWe ICE

10 MWe GT

ICE

ICE

GT

MWEl

0,05

1

10

Efficiency-el.

EffEL

34%

42%

35%

Efficiency-th.

EffH

56%

41%

45%

EffSUM

90%

83%

80%

h/a

4.000

5.500

7.500

Καύσιμο

MWh

588

13.095

214.286

Ηλεκτρικό φορτίο

MWh

200

5.500

75.000

Θέρμανση

MWh

329

5.369

96.429

EUR

115.000

1.100.000

11.500.000

€/kWel

2.300

1.100

1.150

% of Inv.

1,5%

1,5%

1,5%

Τιμή καυσίμου

€/MWh

68

63
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Τιμή ηλεκτρισμού

€/MWh

106

100

100

Τιμή θέρμανσης

€/MWh

80

75

70

€/MWhEl

115

115

Auto-producer

Τομέας

Τεχνολογία
Ισχύς

Efficiency-sum.
Λειτουργία

Επένδυση
O&M costs

Υποστήριξη
Electricity
Other
Investment subsidy

€/a
€

Costs & revenues
Καύσιμο

€/a

-40.000

-825.000

-10.405.714

Ηλεκτρισμός

€/a

21.200

550.000

7.500.000

Θέρμανση

€/a

26.353

402.679

6.750.000

Υποστήριξη
Συντήρηση

€/a
€/a

23.000
-1.725

632.500
-16.500

0
-172.500

€/a

28.828

743.679

3.671.786

SPB

years

4,0

1,5

3,1

IRR

%

21%

67%

30%

Σύνολο
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