
 

  
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

        

                   Λονδίνο, 22/2/2016 

 

Μερίδιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα του 
Ηνωμένου Βασιλείου  

 
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, ανήλθε στο 23,5%, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 

αντίστοιχο διάστημα του 2014. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση της 
δυναμικότητας των ανανεώσιμων πηγών και γενικά στις πιο ευνοϊκές καιρικές 
συνθήκες για τις ΑΠΕ (υψηλότερες ταχύτητες του ανέμου και περισσότερες 

βροχοπτώσεις, αλλά λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας). Η αιολική ενέργεια έχει 
μερίδιο 9,5% (επίγεια 5%, υπεράκτια 4,5%), η βιοενέργεια μερίδιο 9,1%, τα 
φωτοβολταϊκά μερίδιο 3,5% και τα υδροηλεκτρικά μερίδιο 1,4%. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στις ανανεώσιμες πηγές 
ήταν 17,8 TWh το τρίτο τρίμηνο του 2015, μια αύξηση της τάξης του 33% από 

τα 13,4 TWh  το τρίτο τρίμηνο του 2014. Ωστόσο το ποσό αυτό είναι κατά 18% 
χαμηλότερο από την ανώτατη τριμηνιαία παραγωγή του πρώτου τριμήνου 2015. 

Η ενέργεια από επίγεια αιολικά πάρκα αυξήθηκε κατά 30%, από 2,9 

TWh το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε 3,8 TWh το τρίτο τρίμηνο του 2015. Η 
ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα αυξήθηκε από 2,2 TWh σε 3,4 TWh, 
μια αύξηση της τάξης του 52%. Επίσης τα φωτοβολταϊκά πάρκα αύξησαν κατά 

73% την παραγωγή τους, από 1,6 TWh σε 2,7 TWh. 

Η δυναμικότητα των ανανεώσιμων πηγών στην ηλεκτρική ενέργεια ήταν 

29,7 GW στα τέλη του τρίτου τριμήνου του 2015, αυξημένη κατά 26% σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος, και κατά 4% (1,1 GW) σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο. Με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κινείται ο τομέας των φωτοβολταϊκών 

και της βιοενέργειας (σε μεγάλο βαθμό ο τομέας φυτικής βιομάζας), με τα 
φωτοβολταϊκά να αντιπροσωπεύουν πλέον το 29% της συνολικής δυναμικότητας 

ΑΠΕ. Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2015, 4,2 GW της δυναμικότητας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλ. 14% του συνόλου της ισχύος των 
εγκατεστημένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ήταν επιλέξιμα για ένταξη στο 

πρόγραμμα επιδότησης Feed in Tariff Scheme (ως επί το πλείστον φ/β 
εγκαταστάσεις), μια αύξηση της τάξης του 28% συγκριτικά με το πέρυσι. 

Τέλος, η κατανάλωση των υγρών βιοκαυσίμων μειώθηκε κατά 21%, από 

485 εκατομμύρια λίτρα το τρίτο τρίμηνο του 2014 στα 382 εκατομμύρια λίτρα 
το τρίτο τρίμηνο του 2015. Επιπρόσθετα, η κατανάλωση βιοντίζελ μειώθηκε 

κατά 35%. Το τρίτο τρίμηνο του 2015, η κατανάλωση των υγρών βιοκαυσίμων 
αντιπροσώπευε 3,3% της βενζίνης και του ντίζελ που καταναλώνονται στον 
τομέα των οδικών μεταφορών, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 

αντιπροσώπευε το 4,2% του συνόλου. 


