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Η αιολικΗ ενεργεια ειναι πλεον 

ενας ευρεως διαδεδομένος τρόπος 

για την παραγωγή καθαρής και φθηνής 

ηλεκτρικής ενέργειας. ανεξάρτητα με 

τη συνήθως άδικη κριτική που γίνεται 

στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε 

συγκεκριμένες περιοχές, είναι κοινή 

πεποίθηση ότι ο αγώνας της παγκόσμι-

ας κοινότητας για την καταπολέμηση 

της κλιματικής αλλαγής στηρίζεται σε 

μεγάλο βαθμό στη μαζική εγκατάσταση 

σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργει-

ας, κυρίως αιολικών πάρκων. 

οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου 

τα επόμενα χρόνια είναι σπουδαίες, 

ειδικά σε επίπεδο ευρώπης, και αυτό 

δημιουργεί νέες, σημαντικές προκλή-

σεις. ςήμερα, ο κλάδος της αιολικής 

ενέργειας παρέχει πάνω από ένα εκα-

τομμύριο άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ 

πολλοί ακόμη εξειδικευμένοι εργαζόμε-

νοι δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο 

περιβάλλον της κατασκευής ανεμογεν-

νητριών και της εγκατάστασης και λει-

τουργίας αιολικών πάρκων. Η ραγδαία 

αύξηση του αριθμού των εργαζομένων 

αναδεικνύει την εξαιρετική σημασία 
των θεμάτων Υγείας & Ασφάλειας 
Εργασίας σε αιολικά πάρκα. 
οι απαιτήσεις εφαρμογής σωστών 
πρακτικών υγείας και ασφάλειας 
και συνεχούς εκπαίδευσης του προ-

σωπικού που απασχολείται σε αιολικά 

πάρκα μεγαλώνουν εκθετικά με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία οδηγεί 

στην κατασκευή ανεμογεννητριών με 

όλο και μεγαλύτερα γεωμετρικά χαρα-

κτηριστικά.

 επιπρόσθετα, η χωροθέτηση των έρ-

γων γίνεται σε περιοχές όλο και πιο 

δυσπρόσιτες, με ακραία καιρικά φαι-

νόμενα (παγετούς, χιόνια, κεραυνούς 

κ.λπ.) ή σε θαλάσσιες απομακρυσμένες 

τοποθεσίες. ειδικά τα τελευταία χρόνια, 

η εξέλιξη των μεγεθών είναι τέτοια, που 

ο μέσος εργαζόμενος σε ένα αιολικό 

πάρκο πρέπει να εξοικειώνεται συνεχώς 

με τα νέα δεδομένα και τις συνθήκες 

που θα αντιμετωπίσει στην εργασία του. 

ακόμη μεγαλύτερες είναι οι προκλήσεις 

ασφάλειας του προσωπικού που δρα-

στηριοποιείται στην ανάπτυξη και στον 

σχεδιασμό ενός υποψήφιου μελλοντι-

κού αιολικού πάρκου και επιχειρεί σε 

περιοχές που αρκετές φορές δεν έχουν 

ούτε υποτυπώδη οδική πρόσβαση, π.χ. 

για την εγκατάσταση ενός μετεωρολο-

γικού ιστού, που μπορεί να φθάνει και 

τα 100 μέτρα ύψος. 

αναμφισβήτητα, λοιπόν, η ορθή δια-

χείριση της υγείας & ασφάλειας κατά 

τη διάρκεια εργασιών σε ένα αιολικό 

πάρκο είναι μια πολύ απαιτητική υπό-

θεση, που χρειάζεται σχεδιασμό και 

οργάνωση, γνώσεις, εμπειρία, πολύ 

καλή εκπαίδευση, καλή συνεργασία 

μεταξύ των εμπλεκομένων και καθαρό 

μυαλό, ώστε να λαμβάνονται οι σωστές 

αποφάσεις σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Δείκτης της επιτυχίας ενός αιολικού 

πάρκου δεν πρέπει να είναι μόνο η 

ενεργειακή αποδοτικότητά του, αλλά, 

πάνω από όλα, η έλλειψη ατυχημάτων.

 οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι, 

παρά τις προαναφερόμενες αντιξοότη-

τες, ο κλάδος της αιολικής ενέργει-
ας έχει μέχρι σήμερα ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις υγιεινής και ασφά-
λειας με μεγάλη επιτυχία. Τόσο σε 

διεθνές επίπεδο όσο και στη xώρα μας, 

οι αιολικές εταιρείες, σε συνεργασία 

με τους εξειδικευμένους συμβούλους 

τους, είναι κατά κανόνα πρότυπα κα-

λών πρακτικών, ζηλευτών από άλλους 

κλάδους. παρ’ όλα αυτά, αυτή η καλή 
εικόνα δεν επιτρέπει εφησυχασμό. 
είναι καθήκον όλων μας, εργαζομένων, 

επιχειρηματιών, επιστημονικών και 

κλαδικών φορέων όπως η ελεΤαεν, 

αλλά και της πολιτείας, να έχουμε πά-

ντα τα θέματα ασφάλειας ψηλά στην 

ατζέντα μας και να λαμβάνουμε πρω-

τοβουλίες που θα ευαισθητοποιούν 

και θα έχουν χρήσιμο και πρακτικό 

αποτύπωμα στην περαιτέρω υγιή ανά-

πτυξη του κλάδου. /
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