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Θέμα:  Ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας 

 

Αξιότιμε Κύριε Σκρέκα, 

Κατ’ αρχάς παρακαλώ δεχθείτε τις ευχαριστίες μας για τη συνάντηση που μας παραχωρήσατε. 

Όπως γνωρίζετε η αιολική ενέργεια είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, ειδικά για την Ελλάδα με το πλούσιο αιολικό 

δυναμικό, η αιολική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης για έξοδο από την οικονομική 

κρίση, την διάχυση της ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης. 

Ήδη τα 2.652 MW αιολικών πάρκων που λειτουργούν έχουν συμβάλει στην τόνωση της εθνικής 

οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών μέσω: 

• των επενδύσεων που έγιναν και γίνονται για την κατασκευή και τη λειτουργία τους.  

• της απασχόλησης που έχουν δημιουργήσει. Συγκεκριμένα, με βάση στατιστική έρευνα που 

είχε πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν μεταξύ των αιολικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Χώρα, δημιουργούνταν 1 μόνιμη άμεση θέση εργασίας ανά εν 

λειτουργία MW (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έμμεση απασχόληση ή η απασχόληση κατά την 

κατασκευή). Η απασχόληση αυτή είναι πολλαπλάσια των θέσεων εργασίας που δημιουργεί η 

λειτουργία ενός σύγχρονου σταθμού φυσικού αερίου, 

• της μείωσης της εισαγωγής καυσίμων, γεγονός που βελτιώνει τους εθνικούς 

μακροοικονομικούς δείκτες, αυξάνει την ενεργειακή αυτονομία μας και μειώνει την διακύμανση 

του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

• του τέλους 3% του τζίρου τους που διοχετεύεται στους ΟΤΑ για αναπτυξιακά έργα και στους 

λογαριασμούς ρεύματος των κατοίκων,  

• των ποσών που έχουν καταβάλει για την πραγματοποίηση εκτεταμένων αναδασώσεων κλπ. 

Με στόχο την προώθηση της αιολικής ενέργειας και γενικότερα των Α.Π.Ε. και κυρίως την ισότιμη 

συμμετοχή της Ελλάδας στα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη που συνδέονται με την 

προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, Σας καταθέτουμε το συνημμένο 

υπόμνημα. 
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Προκαταρκτικά σημειώνουμε ότι από τα κατωτέρω ζητήματα, η επικαιρότητα επιβάλει την κατά 

προτεραιότητα αντιμετώπιση των θεμάτων που άπτονται της Χρέωσης Προμηθευτών και του 

Ειδικού Χωροταξικού (ΕΧΠ-ΑΠΕ): 

• Στο θέμα της Χρέωσης Προμηθευτών θέση μας είναι ότι  η βασική φιλοσοφία που πρέπει να 

σεβαστεί και να διατηρήσει η αναπροσαρμογή της ΧΠ είναι η αποτύπωση του οφέλους που 

απολαμβάνουν οι Προμηθευτές από τη διείσδυση των Α.Π.Ε. και η αξιοποίηση της 

αξίας αυτής υπέρ των Α.Π.Ε. και των καταναλωτών. 

• Στο θέμα του ΕΧΠ-ΑΠΕ υπογραμμίζουμε ότι θα είναι καταστροφική η επικράτηση της 

αντίληψης ότι το ΕΧΠ πρέπει να περιέχει αποκλειστικά στρατηγικές κατευθύνσεις 

χωρίς αναλυτικά κριτήρια και κανονιστικό χαρακτήρα.  

Πέραν αυτών, το υπόμνημα καλύπτει συνοπτικά τις σκέψεις και προτάσεις για τα βασικά θέματα 

που απασχολούν τον κλάδο μας που είναι τα ακόλουθα: 

1. Η πορεία επίτευξης των στόχων Α.Π.Ε. για το 2020 και 2030 και η επενδυτική έκρηξη που 

χρειάζεται η Ελλάδα. 

2. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες και η ανάγκη να προκηρυχτούν 

σύντομα και για επαρκή ισχύ οι σχετικοί διαγωνισμοί. 

3. Η a priori απαγόρευση της εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε περιοχές του δικτύου Natura 

2000, με την αρχή που έγινε στο Περιφερειακό Πλαίσιο της Κρήτης. 

4. Οι αναποτελεσματικές διαδικασίες αδειοδότησης. 

5. Η ανάγκη για επικοινωνία και ενημέρωση της κοινωνίας. 

Ειδικά για το τελευταίο σημείο, είναι σημαντικός και ο ρόλος της Νέας Δημοκρατίας. Διότι είναι ένα 

από τα λίγα πεδία όπου η Αξιωματική Αντιπολίτευση μπορεί να παράγει η ίδια συγκεκριμένο 

πολιτικό αποτέλεσμα και να μην περιοριστεί μόνο στον έλεγχο της Κυβέρνησης. 

Συγκεκριμένα, χρειάζονται δημόσιες τοποθετήσεις υμών, των Βουλευτών και των 

στελεχών της ΝΔ για την ανάγκη προώθησης της αιολικής ενέργειας. Τέτοιες δηλώσεις από το 

κόμμα της ΝΔ μπορεί να απαντήσουν στην πράξη στην αρνητική προπαγάνδα που αντιμετωπίζει ο 

κλάδος μας και τις αρνητικής συνδηλώσεις που εμπεριέχουν όροι όπως «ΒΑΠΕ». 

Με βάση τις ανωτέρω σκέψεις προσδοκούμε σε μια ευδόκιμο και αποτελεσματική συνεργασία. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 
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Συνημμένα: 

Υπόμνημα θέσεων 

Σημείωμα με βασικά θέματα υπό μορφή bullets 

Κείμενο θέσεων για την αναπροσαρμογή της Χρέωσης Προμηθευτών 

Σημείωμα για το ΕΧΠ-ΑΠΕ 

Κείμενο θέσεων για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες ΑΠΕ 


