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ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΗΣΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
Για την υποστήριξη σχεδιασμού του εδαφικού των νήσων παρακαλώ συμπληρώστε τις παρακάτω ερωτήσεις 
αναφερόμενοι σε στοιχεία της περιοχής ευθύνης σας και με διάκριση των περιοχών έως το επίπεδο 
περιφερειακής ενότητας.  
Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ νήσων εντός της ίδιας περιφερειακής 
ενότητας (βλ. επίσης σχετικό σημείωμα για προσέγγιση ομαδοποίησης των νήσων). 
 
 

Ανάλυση αναγκών και προκλήσεων 
 

 

• Παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά πως η λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής Η/Ε 
στις περιοχές σας επιδρά αρνητικά σε:  
 

 
✓ ενεργειακό επίπεδο (π.χ. ενεργειακή ασφάλεια) 

  

Σήμερα, στην Κρήτη, λειτουργούν τρεις Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί, συνολικής ισχύος περί τα 
800MW, των οποίων οι μονάδες παραγωγής χρησιμοποιούν υγρό καύσιμο (μαζούτ και diesel). Πρόκειται 
για τους ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, Χανίων και Αθερινόλακκου, οι οποίοι συμβάλλουν περίπου ισόποσα στην 
ενεργειακή κάλυψη του νησιού. Οι πρώτοι δύο εξ αυτών, που είναι οι αρχαιότεροι, λειτουργούν ήδη από τη 
δεκαετία του 1960, και περιλαμβάνουν παλαιές μονάδες παραγωγής, με συχνές βλάβες, trips (ολική 
απώλεια λειτουργίας) και προβλήματα αξιοπιστίας, κυρίως λόγω παλαιότητας αλλά και παρωχημένης 
τεχνολογίας. Υπάρχουν μονάδες, όπως οι παλαιοί αεριοστρόβιλοι Λινοπεραμάτων και Χανίων, των οποίων 
η λειτουργία είναι άκρως προβληματική και οι οποίοι, αν και δεν λειτουργούν συνήθως, επιστρατεύονται 
αναγκαστικά για την αντιμετώπιση των υψηλών φορτίων του θέρους, με αντίστοιχες επιπτώσεις στην 
αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος. Βεβαίως, μετά τη λειτουργία της μικρής διασύνδεσης μέσω 
Πελοποννήσου, η οποία αναμένεται σύντομα, εντός του έτους, οι μονάδες αυτές δεν θα είναι πλέον 
απαραίτητες και θα πρέπει να παροπλιστούν οριστικά. Εξ άλλου, με βάση τις Περιβαλλοντικές Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης {Οδηγία 2010/75 περί Βιομηχανικών Εκπομπών (IED) – Οδηγία 2015/2193 για τον 
περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Μονάδες καύσης 
(MCPD)}, που αποτελούν πλέον και Εθνική Νομοθεσία, ήδη από το 2020, όχι μόνο οι μονάδες αυτές αλλά 
οι περισσότερες λειτουργούσες στο νησί, δεν πληρούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια και πρέπει να 
κλείσουν. Σημειώνεται ότι, πέραν των θερμικών μονάδων παραγωγής, υπάρχουν επίσης και Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), συνολικής ονομαστικής ισχύος περί τα 300MW στο νησί (200ΜW Αιολικά Πάρκα και 
100ΜW φωτοβολταϊκά), η λειτουργία των οποίων έχει συνεισφέρει θετικά μέχρι σήμερα, όσον αφορά στην 
εξασφάλιση της επάρκειας και την κάλυψη της αιχμής του φορτίου, στην Κρήτη.  

Από την άλλη πλευρά, η λειτουργία των ΑΠΕ αυτών δεν έχει προκαλέσει προβλήματα ασφάλειας, 
λόγω της ορθής, κατανεμημένης χωροθέτησης τους και της ορθολογικής λειτουργίας τους από τον 
Διαχειριστή του Συστήματος Κρήτης.    
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✓ περιβαλλοντικό επίπεδο (π.χ. ποιότητα αέρα λόγω ρύπων) και 

συνέπειες αυτού (π.χ. πιθανότητα αναπνευστικών ασθενειών) 

 

Ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και ο ΑΗΣ Χανίων βρίσκονται πολύ κοντά στις μεγαλύτερες πόλεις του 
νησιού (Ηράκλειο και Χανιά αντίστοιχα) και η λειτουργία των θερμικών μονάδων τους, είναι αναπόφευκτο 
να επηρεάζει αρνητικά, σε περιβαλλοντικό επίπεδο, ευαίσθητες οικιστικές περιοχές. Ειδικά, ο ΑΗΣ 
Λινοπεραμάτων βρίσκεται πολύ εγγύτερα  προς το κέντρο της πόλης του Γαζίου στο Δήμο Μαλεβιζίου αλλά 
και της πόλης του Ηρακλείου, και επίσης, είναι χωροθετημένος σε μια περιοχή με ισχυρή τουριστική και 
οικιστική ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα είναι, οι αέριοι ρύποι που εκπέμπονται από τις παλαιές, ρυπογόνες 
μονάδες του ΑΗΣ να επιβαρύνουν σημαντικά την ποιότητα του αέρα, και είναι πιθανόν, αν και δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα απολογιστικά στοιχεία και σχετικές μελέτες, να συμβάλλουν στην αύξηση των 
αναπνευστικών ασθενειών και όχι μόνο. Επίσης, η κατεύθυνση των πνεόντων ανέμων που είναι συνήθως, 
βορειοδυτικού προσανατολισμού, δεν είναι επιβοηθητική αλλά έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά των 
αέριων ρύπων προς το εσωτερικό του νησιού, πάνω από κατοικημένες περιοχές. Ακόμη και το 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης βρίσκεται σε μικρή απόσταση. Τέλος, η λειτουργία παλαιών 
πετρελαϊκών μονάδων στα Λινοπεράματα, ενέχει πάντοτε τον κίνδυνο και την πιθανότητα ατυχήματος, για 
ρύπανση με υγρούς ρύπους ακόμη και της παραλίας, η οποία σφύζει από κόσμο το καλοκαίρι αφού 
αποτελεί το βασικό θέρετρο της πόλης. Οι μονάδες αυτές θα έπρεπε να έχουν σβήσει, ήδη από το 2020, με 
βάση τις Περιβαλλοντικές Οδηγίες.  

 

✓ τουρισμό (π.χ. δυσοσμία σε τουριστικές περιοχές, αποτροπή 

προσέλκυσης του ολοένα και ανερχόμενου τμήματος των 

περιβαλλοντικά ευαίσθητων τουριστών) 

  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ευρίσκεται σε τουριστική περιοχή, στην περιοχή 
Αμμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου που είναι η βασική τουριστική περιοχή της πόλης του Ηρακλείου. Ο 
ΑΗΣ αυτός λειτούργησε αρνητικά, όλα τα χρόνια μέχρι σήμερα, για την ορθή ανάπτυξη της περιοχής, αφού 
η παρουσία και λειτουργία ενός παλαιού Σταθμού παραγωγής, με τη μόνιμη οπτική όχληση αέριων ρύπων, 
δρα αποτρεπτικά προς τους επισκέπτες και τουρίστες, οι οποίοι αποκτούν ολοένα και υψηλότερη 
περιβαλλοντική συνείδηση.  Οι τουρίστες πλέον αναζητούν όλο και περισσότερο “πράσινα” νησιά. Τα 
green credentials  είναι πλέον σημαντικά για την προσέλκυση αυτών των τουριστών. 

Η ανάπτυξη της πόλης του Ηρακλείου, τα τελευταία χρόνια, λόγω των εύστοχων και σημαντικών 
παρεμβάσεων, σε συνδυασμό με τα υψηλής αξίας αρχαιολογικά μνημεία και εκθέματα (Μουσείο, Κνωσός, 
Ενετικά τείχη κλπ), δημιουργούν σημαντικές προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης για την πόλη που ο ΑΗΣ 
Λινοπεραμάτων αντιστρατεύεται κατάφορα. Επίσης, η παρουσία του αποτελεί σοβαρό αρνητικό παράγοντα 
για την ανάπτυξη όλης, της αμφιθεατρικής κλίσης περιοχής, μέχρι και τη Ροδιά. Ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 
πρέπει σύντομα να κλείσει και να γίνει ανάπλαση της περιοχής στη βάση μιας ειδικής χωρικής μελέτης, 
όπως έχει αποφασιστεί ομόφωνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, ήδη από την δεκαετία του 90 και 
όπως προβλέπεται από τον Χωροταξικό σχεδιασμό του νησιού. 

 

✓ οικονομικό (π.χ. συχνές διακοπές ρεύματος κατά την τουριστική 

περίοδο)  

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η παρουσία πολλών, παλαιών μονάδων παραγωγής στο νησί, έχει ως 
αποτέλεσμα συχνά trip των μονάδων (άνω των 100 ετησίως), με συνέπεια συχνές διακοπές ρεύματος στο 
νησί, ακόμη και την τουριστική περίοδο. Στο πρόβλημα αυτό συμβάλει αποφασιστικά, το γεγονός, ότι το 
σύστημα είναι απομονωμένο, μέχρι σήμερα, κάτι που θα αλλάξει μετά την διασύνδεση του με το 
ηπειρωτικό σύστημα. Ασφαλώς, οι διακοπές αυτές ρεύματος, ανάλογα και με τη διάρκεια διακοπής, 
επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις σε οικονομικό επίπεδο αφού λειτουργούν αρνητικά προς το 
τουριστικό προϊόν του νησιού, αλλά παράλληλα επιβαρύνουν και άλλες ευαίσθητες σε διακοπές 
οικονομικές δραστηριότητες, όπως βιομηχανικές διεργασίες, τρόφιμα υπό ψύξη που μπορεί να 
αλλοιωθούν κλπ.  
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• Παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά τις εκτιμήσεις σας για τυχόν αρνητικές συνέπειες από τον 
περιορισμό λειτουργίας των μονάδων παραγωγής Η/Ε λόγω των επικείμενων διασυνδέσεων σε:  
 

✓ Μείωση των θέσεων εργασίας  

 

Η διασύνδεση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης με το ηπειρωτικό, περιλαμβάνει 
δύο φάσεις. Η πρώτη φάση η οποία βρίσκεται ήδη προς το τέλος και σύντομα, εντός του έτους, θα 
αποδώσει καρπούς, αφορά στη μικρή υποβρύχια, καλωδιακή διασύνδεση μέσω Πελοποννήσου. 

 Η διασύνδεση αυτή είναι διπλού κυκλώματος, εναλλασσόμενου ρεύματος, ονομαστικής φαινομένης ισχύος 
2x200ΜVA, η ισχύς της οποίας θα καταλήγει στον Υποσταθμό του ΑΗΣ Χανίων, στην Ξυλοκαμάρα. 

 Η δεύτερη φάση, έχει εξαγγελθεί να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει το έτος 2023, όμως αν κρίνει κανείς 
από το επίπεδο εξέλιξης των έργων, είναι πιθανόν να μετατεθεί για το 2026 ή και αργότερα. 
 Η φάση αυτή αφορά στη μεγάλη υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση του νησιού μέσω Αττικής, η οποία 
είναι συνεχούς ρεύματος, διπλού κυκλώματος, ισχύος 2x500ΜW. Η διασύνδεση αυτή θα καταλήγει στην 
Κορακιά, σε περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο βάρους των φορτίων του νησιού.  

Η λειτουργία της μικρής διασύνδεσης, μέσω Πελοποννήσου, έως και την ένταξη της μεγάλης, δεν 
διαφοροποιεί πολύ τα πράγματα όσον αφορά στη ανάγκη λειτουργίας των υφιστάμενων ΑΗΣ στην Κρήτη 
και τη διατήρηση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας. Ο λόγος είναι ότι η μικρή διασύνδεση, φαινομένης 
ισχύος 2x200ΜVA, μπορεί να αποδώσει πραγματική ισχύ 2x130MW=260MW, λόγω της αναπόφευκτης 
φόρτισης του καλωδίου σε άεργο ισχύ, αφού είναι εναλλασσόμενου ρεύματος. Πέραν τούτου, για λόγους 
ασφάλειας λειτουργίας (κριτήριο αξιοπιστίας ν-1), στην πράξη, η διασύνδεση αυτή  θα λειτουργεί περί τα 
150MW, όπως προβλέπεται  από τις σχετικές μελέτες. Κατά συνέπεια, σε φορτίο αιχμής, την καλοκαιρινή 
περίοδο, που θα υπερβαίνει τα 700MW, η συνεισφορά της διασύνδεσης θα είναι μόλις 150MW. Όμως, θα 
παραμείνει σε λειτουργία ο ΑΗΣ Αθερινόλακκου, δεδομένου ότι οι μονάδες του είναι πολύ νεώτερες, έχει 
γίνει στην περιοχή μια σημαντική επένδυση που δεν έχει κάνει απόσβεση και τέλος, η λειτουργία του ΑΗΣ 
επιβάλλεται για σοβαρούς τεχνικούς λόγους. Η παρουσία του θα στηρίζει τις τάσεις στο ανατολικό άκρο της 
Κρήτης, θα αυξήσει την αξιοπιστία του συστήματος λόγω παρουσίας και τρίτου σημείου έγχυσης ισχύος στο 
νησί, θα παρέχει τη δυνατότητα black start κλπ. Παρόλα αυτά, απαιτείται κάποιος εκσυγχρονισμός των 
μονάδων προκειμένου να καλύπτουν τα κριτήρια των Περιβαλλοντικών Οδηγιών, ζήτημα το οποίο δεν έχει 
προχωρήσει, μέχρι στιγμής. Άρα, από τους τρεις ΑΗΣ θα οδηγηθούμε μελλοντικά σε ένα, ο οποίος θα 
απορροφήσει μέρος του προσωπικού των άλλων δύο. Επιπλέον, οι ανάγκες λειτουργίας των υφιστάμενων 
και νέων Δικτύων Υ.Τ. λόγω και των διασυνδέσεων, καθώς και οι εγκαταστάσεις έγχυσης της ισχύος των δύο 
διασυνδέσεων σε Ξυλοκαμάρα και Κορακιά, θα απαιτήσουν νέο προσωπικό, το οποίο θα μπορούσε να 
μετακινηθεί από τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας των δύο ΑΗΣ που θα καταργηθούν, ούτως ώστε να μη 
χαθεί ουδεμία θέση εργασίας. Η λειτουργία των καλωδιακών διασυνδέσεων, απαιτεί την ύπαρξη ισόποσης 
ισχύος, γρήγορων αεριοστροβιλικών μονάδων στην Κρήτη, ώστε σε περίπτωση απώλειας των 
διασυνδέσεων, να υπάρχει εναλλακτική πηγή ενέργειας και νη μη βυθιστεί το νησί, επί μακρόν, στο 
σκοτάδι. Οι μανάδες αυτές, προβλέπεται και πρέπει να εγκατασταθούν στην Κορακιά, όμως, το θέμα 
βρίσκεται σε αδράνεια.     

  

✓ Ενεργειακή ασφάλεια/ επάρκεια (περίοδοι αιχμής)  

 

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η ανάπτυξη των διασυνδέσεων αποτελεί μια θετική εξέλιξη για το 
νησί αφού σε βάθος χρόνου θα απομακρύνει τον κίνδυνο της ενεργειακής ασφάλειας και της επάρκειας 
ισχύος για την κάλυψη της αιχμής, ένα κίνδυνο που αποτελούσε μόνιμο πρόβλημα, επί σειρά ετών στην 
Κρήτη.  Ειδικά, η μεγάλη διασύνδεση, ισχύος 2x500MW=1000ΜW θα υπερκαλύψει από μόνη της την αιχμή 
του φορτίου για τα επόμενα δέκα χρόνια, στο νησί. Βέβαια, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι εργασίες, γιατί 
τυχόν μετάθεση της δεύτερης φάσης για το 2026 ή το 2030, θα δημιουργήσει σοβαρό κενό και πρόβλημα. 
Σημειώνεται ότι λόγω των αναμενόμενων διασυνδέσεων, η ΔΕΗ δεν εκσυγχρονίζει και δεν αναπτύσσει το 
παραγωγικό δυναμικό της στην Κρήτη, οι μονάδες βρίσκονται σε κακή κατάσταση, και πέρυσι προκειμένου 
να καλυφθεί η αιχμή φορτίου χρειάστηκε να επιστρατευτούν φορητά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη στο νησί, 
ισχύος 70MW.  

Φέτος, αναμένεται να λειτουργήσει η μικρή διασύνδεση που θα απομακρύνει τον κίνδυνο, όμως 
ήδη βρισκόμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος, αφού κανονικά θα έπρεπε να λειτουργεί, ήδη από το 2020. 
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Είναι ανάγκη να λειτουργήσει το συντομότερο, όσο το δυνατόν νωρίτερα από την καλοκαιρινή αιχμή, ώστε 
να φανούν τυχόν αδυναμίες και παιδικές ασθένειες και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Είναι ρίσκο να 
οδεύουμε προς το καλοκαίρι, χωρίς να έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία η μικρή διασύνδεση. 

 Τέλος, η μεγάλη διασύνδεση, λόγω της σημαντικής ονομαστικής ισχύος, αλλάζει άρδην τη 
λειτουργία του συστήματος και θα πρέπει να σχεδιαστεί ορθά, εξ αρχής, ώστε να μη προκύψουν 
προβλήματα. Μια ομολογουμένως ορθή λύση, όσον αφορά στην επιλογή της, προκειμένου να αποδώσει τα 
αναμενόμενα, απαιτεί και ορθές μελέτες εφαρμογής.  

Υπάρχουν παραδείγματα, ακόμη και στον Ελλαδικό χώρο, όπου ενώ είχαν επενδυθεί σημαντικά κονδύλια 
στην ενέργεια, το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο λόγω τεχνικών προβλημάτων που δεν 
προβλέφθηκαν και δεν αντιμετωπίστηκαν. Φαίνεται να υπάρχουν βασικά ζητήματα σε σχέση με τη μεγάλη 
διασύνδεση που δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς, όπως η χωροθέτηση της εφεδρικής παραγωγής στο νησί, τα 
νέα Δίκτυα Υ.Τ. που θα καλύψουν τις νέες απαιτήσεις και θα επιβαρύνουν οικιστικές και άλλες περιοχές 
κλπ. 

 

 

 

• Οικονομική βιωσιμότητα εταιριών με σημαντική εξάρτηση από τη 

λειτουργία των μονάδων παραγωγής (π.χ. προμηθευτές και λοιποί 

συνεργάτες)  

 
Είναι αλήθεια, ότι η παρουσία των τριών ΑΗΣ συμβάλει θετικά στην τοπική οικονομία, με τη λειτουργία 

κατασκευαστικών Εταιριών, προμηθευτών, συνεργατών κλπ, οι οποίοι έχουν ως πελάτες τους ΑΗΣ και 
λειτουργούν με την παρουσία τους. Η κατάργηση των δύο από τους τρεις ΑΗΣ, ασφαλώς θα φέρει πλήγμα 
σε ορισμένες Εταιρείας και ιδιώτες τεχνικούς. Όμως, θα πρέπει να εξεταστεί το γεγονός ότι λόγω των 
διασυνδέσεων αναπτύσσεται ένα άλλο παραγωγικό δυναμικό στο νησί, εκείνο των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, λόγω της κατάργησης των τεχνικών περιορισμών και των “set points” που ισχύουν σήμερα. Οι 
μονάδες αυτές θα μπορούσαν, επίσης, να προσφέρουν εργασία και οικονομική δραστηριότητα στο νησί, 
εφόσον γινόταν ένας σωστός σχεδιασμός και λαμβάνονταν οι ορθές επιλογές. Η λειτουργία των ΑΠΕ, ακόμη 
και σε διεθνές επίπεδο, επιφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα από πλευράς ασφάλειας συστήματος, επίτευξης 
ορθών τάσεων στο σύστημα, αποφυγής ανάπτυξης μεγάλων δικτύων ΥΤ κλπ, εφόσον κατά το σχεδιασμό 
επιτυγχάνεται σημαντική διασπορά και όχι συγκέντρωση τους σε ολίγα σημεία. Αυτό συμβαίνει γιατί η 
διασπορά, έχει ως αποτέλεσμα τον ετεροχρονισμό των αιχμών των μονάδων, όπου ειδικά στην Κρήτη, λόγω 
της μορφολογίας του εδάφους (complex terrain), η ετερο-συσχέτιση (cross correlation) της ταχύτητας 
ανέμου και της ηλιοφάνειας, από σημείο σε σημείο, είναι ένας ευνοϊκός χαμηλός δείκτης. Η αιτούμενη 
διασπορά, η οποία είναι θετική σε τεχνικό επίπεδο, είναι επίσης ευνοϊκή σε οικονομικό επίπεδο, αφού 
οδηγεί σε περισσότερες μονάδες μικρής δυναμικότητας που μπορούν να αναληφθούν από ντόπιους 
επενδυτές, γεγονός που θα λειτουργήσει θετικά και για τον τεχνικό τομέα και γενικότερα την τοπική 
οικονομία. Αντιθέτως, οι μεγάλες μονάδες απευθύνονται σε μεγάλα “funds” του εξωτερικού, με συνέπεια 
τα πάντα να έρχονται έτοιμα από το εξωτερικό, και τελικά να μην προκύπτει οικονομικά τίποτα από τη 
λειτουργία τους στο νησί.  Επίσης, υπάρχει και μια τελευταία παράμετρος, ότι προκειμένου οι μονάδες 
αυτές να γίνουν αποδεκτές και να αγκαλιαστούν από τον κάτοικο της Κρήτης, θα πρέπει δικαίως κατά την 
κατανομή της πίτας, να έχει μερίδιο και ο Κρητικός, κάτι που έγινε επιτυχώς στην προηγούμενη 
εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στο νησί, όπου οι προβλεπόμενες μονάδες ήταν μικρής ισχύος (80kW το 
μέγιστο) και τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν άριστα, τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.  
 

  
• Παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά τις εκτιμήσεις σας για τα παρακάτω αναφορικά με τη 

διείσδυση των ΑΠΕ: 
 

✓ Προοπτικές διείσδυσης (πχ τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

ταχύτητας αέρα και ηλιοφάνειας) και αναμενόμενα τοπικά οφέλη (πχ 

εξαγωγές ενέργειας, θέσεις εργασίας)  

 

Η προοπτική των διασυνδέσεων ευνοεί κυρίως την εγκατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη, λόγω της 
κατάργησης των τεχνικών περιορισμών που ισχύουν σήμερα. Άρα, με τις δυο διασυνδέσεις και ειδικότερα 
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με τη μεγάλη (δεύτερη φάση), καταργείται κάθε περιορισμός με συνέπεια οι διασυνδέσεις σε βάθος χρόνου 
να λειτουργήσουν ανάστροφα, δηλαδή όχι για την εισαγωγή ενέργειας στην Κρήτη από μονάδες του 
ηπειρωτικού συστήματος αλλά για την εξαγωγή ενέργειας εκτός Κρήτης. Το αιολικό και ηλιακό δυναμικό 
του νησιού είναι από τα υψηλότερα στη χώρα και την Ε.Ε. με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό επενδυτικό 
ενδιαφέρον για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ στην Κρήτη. Παρόλα αυτά, κατά το σχεδιασμό πρέπει να 
ληφθούν ορισμένοι κανόνες, ώστε να μη λειτουργήσουν τελικά οι ΑΠΕ αρνητικά για την οικονομία και την 
ανάπτυξη του τόπου. Ένα πρώτος κανόνας, έχει ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα και αφορά στη διασπορά 
παράλληλα με την πρόβλεψη εγκατάστασης μικρών μονάδων παραγωγής. Όμως, ο σημαντικότερος 
παράγοντας είναι το ύψος της συνολικής παραγωγής που μπορεί τελικά να σηκώσει το νησί, λαμβανομένου 
υπόψη, ότι η οικονομία της Κρήτης στηρίζεται, κατά βάση, σε ένα άλλο πυλώνα, που έχει ήδη αποδώσει 
καρπούς, και έχει επίσης σημαντικές προοπτικές για το μέλλον και ο οποίος δεν πρέπει να δεχθεί πλήγμα 
από τυχόν αλόγιστη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Πρόκειται για τον τουρισμό που τα τελευταία χρόνια αρχίζει να 
αναπτύσσεται και στο εσωτερικό του νησιού, όπου υπάρχουν κατάλληλοι οικισμοί που θα μπορούσαν να 
δεχθούν ήπια τουριστική ανάπτυξη και να αποκτήσουν ζωή, προς το συμφέρον όλων. Κατά συνέπεια, δεν 
πρέπει να πληγεί η αισθητική του τοπίου από μια ανεξέλεγκτη και μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη των ΑΠΕ.  

Άρα, η μετάβαση προς τις ΑΠΕ θα πρέπει να προχωρήσει σταδιακά ώστε να φανούν τα αποτελέσματα 
με μικρές μονάδες που θα εντάσσονται στο περιβάλλον και όχι ανεμογεννήτριες θηρία, ύψους 100 μέτρων 
που ασφαλώς μπορούν να εγκαθίστανται στις αχανείς πεδιάδες της Ισπανίας ή της Γαλλίας, δεν είναι όμως 
το ίδιο σε ένα μικρό και ευαίσθητο περιβαλλοντικά μέρος. Σήμερα, ενόψει των διασυνδέσεων, έχουν 
εξαγγελθεί 200MW νέων μονάδων ΑΠΕ στην Κρήτη, που θα προστεθούν στα υφιστάμενα 300 MW, άρα 
σύντομα το νησί θα διαθέτει ένα σημαντικό δυναμικό 500MW, αφού η αιχμή φορτίου του νησιού σήμερα 
προσεγγίζει τα 700MW. Εκείνο όμως που δεν είναι ακόμη γνωστό και δεν έχει ανακοινωθεί, είναι η 
κατανομή των νέων 200 MW σε αιολικά και φωτοβολταικά, αν και φαίνεται λογικό και ορθό να είναι 50%-
50%. Επίσης, δεν είναι γνωστό, τί μεγέθους μονάδες θα εγκατασταθούν, και το συμφέρον του τόπου 
επιτάσσει να τηρηθεί η χαμηλή κλίμακα. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα στην 
τοπική οικονομία, στις θέσεις εργασίας, σε περιβαλλοντικό επίπεδο, στην ανάπτυξη του τουρισμού λόγω 
και της πράσινης ενέργειας για την οποία υπάρχει ευαισθησία και ενδιαφέρον από τους επισκέπτες του 
νησιού.  

 

✓ Κοινωνικές προκλήσεις στην ομαλή διείσδυση ΑΠΕ (πχ αισθητική τοπίων 

και τουριστικό προϊόν)  

 

Το ζήτημα των κοινωνικών προκλήσεων στην ομαλή διείσδυση των ΑΠΕ με διατήρηση της αισθητικής 
των τοπίων και ορθολογική ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, έχει ήδη αναφερθεί και καλυφθεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα προαναφερθέντα. Συνοπτικά, ο κανόνας είναι μικρές μονάδες ΑΠΕ, μεγάλη διασπορά 
στο νησί, ορθή ένταξη τους στο περιβάλλον, αποφυγή εγκατάστασης σε ευαίσθητες και με ιδιαίτερη 
αισθητική περιοχές, ανάπτυξη αυτοπαραγωγών-καταναλωτών, παραγωγή δίπλα στην κατανάλωση, 
αποφυγή μεγάλων Δικτύων (πυλώνων) για τη μεταφορά ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις, συμμετοχή και 
του κατοίκου της Κρήτης υπό μορφή ατομικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών ή και ΟΤΑ στην κατανομή της 
«πίτας» των ΑΠΕ μέσω στήριξης και από πλευράς του κράτους (τιμολογιακή πολιτική, δάνεια, τυχόν 
επιδοτήσεις κλπ). Υπό τις συνθήκες αυτές, αναμένεται ευνοϊκή η μετάβαση στη νέα εποχή, με πράσινη 
ενέργεια και αυτάρκεια στο νησί.   

 

✓ Περιβαλλοντικές προκλήσεις στην ομαλή διείσδυση ΑΠΕ (πχ 

βιοποικιλότητα, περιοχές Natura) 

 

Το ζήτημα της βιοποικιλότητας και η διατήρηση των περιοχών Natura, είναι κεντρικά θέματα της 
εποχής μας, για τα οποία οι σύγχρονες κοινωνίες δείχνουν και οφείλουν να επιδείξουν ακόμη μεγαλύτερη 
προσοχή και ευαισθησία. Ήδη, η Ε.Ε. κινείται σοβαρά προς την κατεύθυνση αυτή. Τα θέματα αυτά αφορούν 
στο μέλλον του πλανήτη, την κλιματική αλλαγή και τις καταστροφικές επιπτώσεις από μη αντιστρέψιμες 
καταστροφικές διαδικασίες που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος στο περιβάλλον. Οι μονάδες ΑΠΕ, μπορούν να 
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών CO2 και στην ελάττωση των επιπτώσεων του φαινομένου του 
θερμοκηπίου. Η λειτουργία μικρών μονάδων ΑΠΕ, ακόμη και σε επίπεδο κατοικίας υποστηρίζεται από τα 
σύγχρονα ευφυή δίκτυα (smart grids), που εντάσσονται πλήρως ακόμη και στις πιο ευαίσθητες περιοχές και 
παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια, χωρίς να διαταράσσουν το περιβάλλον.  
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✓ Οικονομικές προκλήσεις (π.χ. μη επαρκής ενίσχυση των τοπικών 

οικονομιών / κοινωνιών)  

 

Ασφαλώς, ένα σχέδιο ήπιας, περιβαλλοντικά ευαίσθητης και φιλικής προς στο περιβάλλον 
ανάπτυξης απαιτεί πόρους και ενίσχυση σε οικονομικό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση και 
υποβοήθηση των τοπικών κοινωνιών για να αναλάβουν πρωτοβουλίες, και οικονομικές δραστηριότητες σε 
ένα πλαίσιο ορθολογικής ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας. Ο τομέας της ενέργειας λόγω των ριζικών 
αλλαγών (μεταστροφή στην πράσινη ενέργεια, ηλεκτρικά οχήματα κλπ) θα αποτελέσει την ατμομηχανή των 
οικονομιών, στα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση Εθνικών 
και Κοινοτικών πόρων.  
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