
Το ορόσημο των 2.000MW είναι μεν θετικό,
βρίσκεται όμως μόλις στο 50% του εθνικού
στόχου για το 2014. Η υστέρηση αυτή στην α-
νάπτυξη της αιολικής ενέργειας που, μαζί με
τα μικρά υδροηλεκτρικά, είναι η πιο φθηνή
πράσινη μορφή ενέργειας, είναι αδικαιολό-
γητη. Κυρίως όμως διαψεύδει την άποψη
που κατά καιρούς εκφράζεται ότι ο στόχος
Α.Π.Ε. του 2020 έχει δήθεν επιτευχθεί από το
2014. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία,
συνολικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015
συνδέθηκαν στο δίκτυο 103 MW νέας αιολι-
κής ισχύος και απεγκαταστάθηκαν 440 kW. H
εξαμηνιαία αυτή επίδοση είναι πολύ κοντά
στη συνολική ισχύ που είχε εγκατασταθεί σε
ετήσια βάση καθ' όλο το 2014 (113MW), αλλά
και το 2013 και το 2012. Πέραν αυτών βρί-
σκονται υπό κατασκευή ή έχουν ήδη συμβο-
λαιοποιηθεί νέα αιολικά πάρκα συνολικής ι-
σχύος 198 MW.  Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ό-
τι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 οι νέες ε-
πενδύσεις αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
διατήρησαν τη δυναμική που είχαν αποκτή-
σει κατά το κλείσιμο του 2014. Με βάση την
Στατιστική, τo σύνολο της αιολικής ισχύος
που κατά του πρώτου εξαμήνου του 2015 εί-
ναι σε  εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία
θα είναι:  2081,5 MW αυξημένη κατά 5,2% σε
σχέση με το τέλος του 2014.
Η ισχύς αυτή κατανέμεται ως εξής:
Στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά :    315,9 MW
Στο Διασυνδεμένο Σύστημα: 1765,6 MW
Σε επίπεδο Περιφερειών η Στερεά Ελλάδα
παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκα-
ταστάσεων αφού φιλοξενεί  625,8 MW (30,1%)
και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 411,8 ΜW
(19,8%) και η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη
όπου βρίσκονται 298,7 MW (14,3%).

Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομί-
λους, στο Top-5 κατατάσσονται:

η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 369,6 MW (17,8%),

η EDF με 358 MW (17,2%), 
η Iberdrola Rokas με 250,7 MW (12%), 
η ENEL Green Power με 200,5 MW (9,6%) και 
η ΕΛΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) με 199
MW (9,6%).

H εικόνα για τους κατασκευαστές των ανεμο-
γεννητριών είναι η εξής: η Vestas έχει προ-
μηθεύσει το 49,9% της συνολικής αιολικής ι-
σχύος που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα.
Ακολουθούν η Enercon με 24,3%, η Siemens

με 9,4%, η Gamesa με 8,6% και η Nordex με
5,5%. Ειδικά για το πρώτο εξάμηνο του 2015,
τα 103 MW τα προμήθευσαν η Vestas κατά
65% και η Enercon κατά 35%. Η συνέχιση της
ανάκαμψης είναι αποτέλεσμα των προσπα-

Αιολική ενέργεια

Θέμα10 w w w . p r o t i n e w s . g r /ÐÝìðôç 23 Éïõëßïõ 2015

Κρατάει …άμυνα 
παρά τα προβλήματα

Της Νατάσας Τραγουστή
natassatragousti@gmail.com

Σ
ε μια κρίσιμη περίοδο για η χώρα μας και εν μέσω μιας συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης, οι ανεμογεννήτριες στο Παναχαϊκό όρος αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας-η Ηλεία δυστυ-
χώς δεν ευνοείται τόσο λόγω του υψομέτρου των  ορεινών της  όγκων-συνεχίζουν ακάθεκτες να γυρνούν. Να δουλεύουν με τη βοήθεια του Αιόλου. Ίσως, να είναι και η μοναδική φορά που
επιθυμούμε-βάσει της μυθολογίας-να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου(!) Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Στατιστικής της Αιολικής Ενέργειας για το πρώτο εξάμηνο του 2015 έχουν ήδη ανα-

κοινωθεί από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).Η συνολική καθαρή αιολικής ισχύς που είναι συνδεμένη στο δίκτυο ξεπέρασε τα 2.000MW στις 26 Απριλίου 2015.
Η ανεμογεννήτρια που πάτησε το όριο των 2.000MW συνδέθηκε από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην θέση Μαυροβούνι του Δήμου Τανάγρας στη Βοιωτία. Πρόκειται για μια Vestas V90-2MW.



θειών του επιστημονικού κό-
σμου, των επιχειρήσεων και των
στελεχών του κλάδου της Αιολι-
κής Ενέργειας, που σε συνερ-
γασία με τους ξένους χρηματο-
δότες ή και συνέταιρούς τους,
αγωνίζονται να σχεδιάσουν τη
χρηματοδότηση και υλοποίηση ώριμων επενδύσεων αιολικής ε-
νέργειας. Είναι σημαντικό, οι προσπάθειες αυτές του κλάδου να
υποστηρίζονται από την Πολιτεία ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η
ελπίδα μαζικής ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας.

Τα οφέλη των τοπικών κοινωνιών  
Ο δρόμος είναι μακρύς για μια πλήρη ανάπτυξη και αξιοποί-
ηση της αιολικής ενέργειας. Οι τοπικές κοινωνίες πως  ωφε-
λούνται  άμεσα από τη λειτουργία των αιολικών πάρκων; Μι-
λά στην "Πρώτη" ο κ. Παναγιώτης Γ. Παπασταματίου  μέλος
του Δ.Σ. της ΕΛΕΤΑΕΝ και της Επιστημονικής Επιτροπής του
ΠΣΔΜΗ. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με Διδακτορι-
κό στην Ενεργειακή Πολιτική και Προγραμματισμό και μετα-
πτυχιακά μαθήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διαθέτει ε-
ρευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Ανανεώσι-
μων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.  "Φυσικά και υ-
πάρχουν οφέλη και καλό είναι να τα επισημαίνουμε. Πέρα α-
πό τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη τα αιολικά πάρ-
κα  προσφέρουν άμεσο οικονομικό όφελος στην τοπική κοι-
νωνία, αφού της αποδίδουν ένα ειδικό τέλος ίσο με το 3% επί
των ετησίων εσόδων τους (άρθρο 25 Ν.3468/2005 όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν3851/2010). Πιο συγκεκριμέ-
να, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ειδικό τέλος ε-

πιμερίζεται ως εξής:
i. ποσό μέχρι ποσοστού 1% πιστώνεται στους λογαριασμούς
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών καταναλω-
τών των δημοτικών ή του κοινοτικών διαμερισμάτων (δηλ. οι
παλιές κοινότητες) στο οποίο είναι εγκατεστημένοι τα αιολικά
πάρκα.
ii.ποσό ποσοστού 0,3% αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου
iii.Το υπόλοιπο ποσό (τουλάχιστον 1,7%) αποδίδεται στον
Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του ο-
ποίου είναι εγκατεστημένο το αιολικό πάρκο".

Προς το 2020, το 2030 και το 2050
Η ενεργειακή πολιτική σήμερα προσπαθεί να διευκολύνει τη
νέα πραγματικότητα; Πόσο μακροπρόθεσμα "βλέπει"; Ο κ.
Παπασταματίου τονίζει: "Δυστυχώς η συζήτηση, σε επίπεδο
πολιτικής και εξουσίας, στην Ελλάδα επικεντρώνεται στα
βραχυπρόθεσμα θέματα. Το πολιτικό δυναμικό της χώρας εμ-
φανίζει μια συστηματική αδυναμία να διαγνώσει τη βαρύτητα
των αποφάσεων ή της αδράνειάς του για τα επόμενα 5 ή 10
χρόνια, πόσο μάλλον για τις επόμενες γενιές. Το έλλειμμα
σχεδιασμού μάλλον σχετίζεται με τον βραχύ χρόνο που χαρα-
κτηρίζει τις έννοιες πολιτικού κόστους και οφέλους στην εγ-
χώρια πολιτική ανάλυση. Σχετίζεται φυσικά και με την βαθειά

εμπεδωμένη πελατειακή σχέση κοινωνίας-πολιτικής που
διαμορφώθηκε τους δύο προηγούμενους αιώνες και θεμε-
λιώθηκε σε πολύ συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους. Ίσως
όμως η ενεργειακή πολιτική σήμερα προσφέρει μια ευκαιρί-
α. Και αυτό διότι σήμερα "λουζόμαστε" τις συνέπειες επιλο-
γών και αποφάσεων όχι ενός μακρινού παρελθόντος αλλά της
τελευταίας 15ετίας. Οι ενεργειακές αποφάσεις μας λοιπόν
δεν μπορεί να αγνοούν τις κατευθύνσεις που  έχουν ήδη δια-
μορφωθεί στην Ευρώπη και διεθνώς. Είναι δεδομένη η δέ-
σμευση της Ευρώπης για τον διαρκή ενεργειακό μετασχημα-
τισμό προς ένα πράσινο μοντέλο, με ανανεώσιμες πηγές ε-
νέργειας, με εξοικονόμηση ενέργεια, με καινοτομία και τελι-
κά με χαμηλές έως μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Η δέσμευ-
ση αυτή επιβεβαιώνεται διαρκώς με τα θεσμικά κείμενα της
Ευρώπης: Οδικός Ενεργειακός Χάρτης για το 2050, Κλιματικό
και Ενεργειακό πακέτο για το 2030, Σχέδιο για την Ενεργεια-
κή Ένωση. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας είναι μακράν η πιο φθηνή επιλογή για νέους σταθ-
μούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η άποψη ότι η ΔΕΗ
και οποιοσδήποτε προμηθευτής αύριο, θα μπορούσε να προ-
μηθεύεται την αντίστοιχη ποσότητα ενέργειας σε πολύ φθη-
νότερες τιμές, έρχεται από το παρελθόν και δεν λαμβάνει υ-
πόψη την πραγματικότητα του παρόντος και το μέλλον".

Συνεχιζόμενη η ανάκαμψη 
με τις προσπάθειες όμως 
όλων των εμπλεκομένων 
του κλάδου-Αρκεί να 

βοηθήσει και η Πολιτεία 

"Φάρος" η ελπίδα 
για μαζική ανάπτυξη 
της Αιολικής Ενέργειας 
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