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Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα ανά έτος (MW)

313

281

176

Πηγή: ΕΛΕΤΑΕΝ
Μέση ετήσια εγκατεστημένη ισχύς κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών: 140 ΜW



Φιλόδοξοι εθνικοί στόχοι ΑΠΕ

• Οι εθνικοί στόχοι για την αιολική ενέργεια με ορίζοντα το 2020 δεν θα επιτευχθούν, καθώς υφίσταται ένα

έλλειμμα εγκατεστημένης ισχύος αιολικών πάρκων της τάξης των 4500 MW, μη επιτυγχάνοντας με βάση το

Εθνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, διείσδυση των ΑΠΕ 20% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση

ενέργειας. Με βάση τις πρόσφατες διακηρύξεις της νέας διακυβέρνησης και αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο

για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), ο στόχος προβλέπεται να αυξηθεί, ακόμη περισσότερο σε σχέση με

τον προηγούμενο σχεδιασμό, δηλαδή στο 35% έως το 2030.

• Ο εθνικός ενεργειακός προγραμματισμός θα πρέπει επίσης να εξυπηρετεί το στόχο μιας οικονομίας

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2030 και να είναι συμβατός με μια πορεία οικονομίας

«μηδενικού άνθρακα» έως το 2050. Το παραπάνω αποτελεί βασική συνιστώσα στη μάχη κατά της κλιματικής

αλλαγής/κρίσης και σε απόλυτη συμβατότητα με τα αναφερόμενα στη Συμφωνία του Παρισιού αλλά και με

τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κατά την ειδική Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, αναφορικά με

την αύξηση της ενέργειας από ΑΠΕ.



Μεγάλες επενδύσεις για την εκμετάλλευση του αξιόλογου 
αιολικού δυναμικού του Αιγαίου (Κυκλάδες - Κρήτη)

• Οι μεγάλες επενδύσεις είναι απολύτως απαραίτητες για την Ελλάδα προκειμένου να επιτευχθούν οι

ενεργειακοί και κλιματικοί της στόχοι και να μεγιστοποιηθούν οι αντίστοιχες θετικές επιπτώσεις στην

οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με σκοπό την εκμετάλλευση των

πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι οικονομίες κλίμακας, οι κοινές υποδομές κλπ.

• Ανάπτυξη νέων δικτύων διασύνδεσης μεταξύ των νησιών αλλά και διασύνδεσης αυτών με το Ηπειρωτικό

Σύστημα όπως η διασύνδεση της Κρήτης (Φάση ΙΙ)

• Αυτές οι διασυνδέσεις μπορούν να συνδυαστούν με την ανάπτυξη συστοιχιών αιολικών πάρκων στα

νησιά, οι οποίες φυσικά πρέπει να αντιμετωπιστούν, όσον αφορά το καθεστώς αποζημίωσης της

παραγόμενης ενέργειας, με ίσους όρους και προϋποθέσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών υποβολής

προσφορών σε διαγωνιστικές διαδικασίες

• Οφέλη από τη μείωση της ετήσιας χρέωσης προς τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΚΩ) περίπου

650-800 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω της ανάπτυξης νέων διασυνδέσεων

• Ανάπτυξη διεθνών διασυνδέσεων όπως η προγραμματιζόμενη για το 2023 δεύτερη διασύνδεση με τη

Βουλγαρία (600MW), που θα επιτρέψουν να καταστεί η χώρα εξαγωγός πράσινης ενέργειας



Ανταγωνιστικές Διαδικασίες  σε σχέση με την ειδική κατηγορία 
συστοιχιών αιολικών πάρκων

• Αιολικά πάρκα με ανεξάρτητη διασύνδεση, υπεράκτια αιολικά πάρκα και σε βραχονησίδες. Οι σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι

σήμερα δεν καλύπτουν αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία. Η ένταξη έργων με κοινό σημείο απορρόφησης της διασύνδεσης στο Ελληνικό

Σύστημα δεν δίνει καμία πιθανότητα επιτυχίας σε αυτά τα ώριμα έργα με κεκτημένα δικαιώματα, όπου είναι προφανές ότι το κόστος

λόγω υποθαλάσσιας διασύνδεσης είναι σημαντικά υψηλότερο, σε σύγκριση με αιολικά πάρκα στο ηπειρωτικό σύστημα και ιδιαίτερα σε

σχέση με τα φωτοβολταϊκά.

• Πρόταση για συμμετοχή έργων αιολικής ενέργειας με ανεξάρτητη διασύνδεση και υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις διαδικασίες

υποβολής προσφορών με πρόσθετο premium, εκ των προτέρων γνωστό, στην επιλεγμένη τιμή αναφοράς τους λόγω του υψηλού

κόστους διασύνδεσης των έργων αυτών

Παράλληλα, απαιτείται η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της διαδικασίας ατομικής κοινοποίησης (individual notification) για

μεγάλα έργα ΑΠΕ άνω των 250MW ανά θέση, σύμφωνα με την παρ. 20 των ισχυουσών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Κρατικές

Ενισχύσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Ενέργεια 2014-2020

Σε χώρες όπως η Ελλάδα, με αυστηρότερους περιορισμούς όσον αφορά τη διαθεσιμότητα χώρου και για έργα με αιτήσεις που

υποβλήθηκαν πριν από πολλά χρόνια, θα πρέπει να υφίσταται η δυνατότητα να ακολουθηθούν ευέλικτες διαδικασίες και για έργα

μικρότερης ισχύος. Ως εκ τούτου, προτείνουμε την μείωση του ορίου για τέτοιες περιπτώσεις σε 150MW ανά τοποθεσία. Η εν λόγω

διεκδίκηση της μείωσης του ορίου των 250MW θα πρέπει να γίνει δεδομένου ότι αυτό προφανώς καθορίστηκε από την Ε.Ε. λαμβάνοντας

υπόψη κατά βάση τα μεγάλα θαλάσσια αιολικά πάρκα των βόρειων θαλασσίων και δεν είναι απολύτως κατάλληλο για την Ελληνική

περίπτωση.

• Αύξηση της διαθέσιμης ισχύος για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για τα παραπάνω έργα



Θαλάσσια αιολικά πάρκα

• Είναι θετική η ρητή ένταξη στον ΕΣΕΚ των θαλάσσιων αιολικών πάρκων. Η ραγδαία πτώση του κόστους

της τεχνολογίας αυτής και η ταχεία μετάβαση σε παγκόσμιο επίπεδο σε μεγάλες εμπορικές εφαρμογές,

δημιουργούν μια τεράστια ευκαιρία να αναπτύξει έγκαιρα η Ελλάδα την αναγκαία εφοδιαστική αλυσίδα

που εμπλέκει τα λιμάνια, τα ναυπηγεία, τη βιομηχανία καλωδίων και τη βιομηχανία τσιμέντου και να

μεγιστοποιήσει έτσι τα οφέλη της από την επικείμενη ανάπτυξη σε όλη την περιοχή.

• Απαιτείται η συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου με έμφαση στον τρόπο ενσωμάτωσης στην αγορά και

αποζημίωσής τους. Η χώρα πρέπει να καθορίσει ένα διακριτό εθνικό πλαίσιο για τον καθορισμό της τιμής

αναφοράς των έργων αυτών καθώς και να αξιοποιήσει την δυνατότητα που προσφέρει η ευρωπαϊκή

νομοθεσία για τις ατομικές κοινοποιήσεις στην ΓΔ Ανταγωνισμού.
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