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ΓΙΑΤΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; 

 

Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κλιματική κρίση και ευθύνεται η ίδια για αυτό. 

Η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος στην παγκόσμια μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Έχει θέσει 

υψηλούς στόχους για τον περιορισμό των εκπομπών, έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει 

στις καθαρές τεχνολογίες. Στόχος είναι το 2050, η Ευρωπαϊκή οικονομία να είναι κλιματικά 

ουδέτερη. 

Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας είναι σημαντικό μέρος αυτής της πορείας.  

Η επίτευξη των στόχων της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής στην Ελλάδα προϋποθέτει 

σημαντικές και επιθετικές πολιτικές σε πάρα πολλούς τομείς. 

Επίτευξη στόχων χωρίς μεγάλη ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, δεν μπορεί να υπάρξει, διότι 

ως τεχνολογία μπορεί να παρέχει μεγάλες ποσότητες ισχύος. 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ  

Η Αιολική Ενέργεια παρέχει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και οδηγεί σε μείωση του συνολικού 

κόστους, προς όφελος του καταναλωτή.  

Αν δεν υπήρχαν τα αιολικά πάρκα που λειτουργούν στην Ελλάδα, οι καταναλωτές θα 

πλήρωναν περισσότερο, συγκεκριμένα πάνω από 54 εκατ. ευρώ κάθε έτος. Για αυτό αντίθετα 

από ό,τι πιστεύεται, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) που 

αποτυπώνεται στους λογαριασμούς ρεύματος δεν απεικονίζει κάποιο επιπλέον κόστος που 

δημιουργείται εξαιτίας των αιολικών πάρκων.  

Ούτε το κόστος κατασκευής των αιολικών πάρκων επιδοτείται πλέον.  

Το γεγονός ότι η αιολική ενέργεια είναι τεχνολογία μεταβλητής παραγωγής δεν οδηγεί σε 

αύξηση του κόστους για τον καταναλωτή. Αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη. Πρόκειται για μια 

αξιόπιστη τεχνολογία. 

Τα αιολικά πάρκα δεν απολαμβάνουν άλλα προνόμια, ενισχύσεις ή κρυφές επιδοτήσεις όπως 

τα ορυκτά καύσιμα. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Τα αιολικά πάρκα δημιουργούν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από τους σταθμούς 

φυσικού αερίου.  
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Η εγχώρια προστιθέμενη αξία τους φθάνει στο 35% του κόστους επένδυσης κατά την 

κατασκευή τους και πάνω από το 80% του κόστους κατά τη λειτουργία τους.  

Ελκύουν άμεσες ξένες επενδύσεις.  

Εξοικονομούν πολύτιμους πόρους για την οικονομία μειώνοντας τις εισαγωγές και 

μεσοπρόθεσμα μπορεί να κάνουν την Ελλάδα εξαγωγό πράσινης ενέργειας. 

Τα αιολικά πάρκα δημιουργούν πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, νέες δουλειές, 

μείωση του λογαριασμού ρεύματος, τοπικά έργα ανάπτυξης και υποδομών. 

Για παράδειγμα, στη νότια Εύβοια, τα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 218,7MW που 

κατασκευάστηκαν την περίοδο 1998-2017 έχουν προσφέρει συνολικά 82,6 εκατ. ευρώ στην 

τοπική κοινωνία έως το 2018 και συνεχίζουν να προσφέρουν 4 εκατ. ευρώ κάθε έτος. 

Και όλα αυτά χωρίς να συγκρούονται με άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες. Δεν μειώνουν 

την αξία της γης και δεν έχουν αρνητική επίπτωση στον τουρισμό. 

Για παράδειγμα στην Κεφαλονιά, ένα από τα πιο τουριστικά νησιά της Ελλάδας, τα τελευταία 

15 έτη εγκαθίστανται συνεχώς νέα αιολικά πάρκα. Την ίδια περίοδο, οι ξενοδοχειακές κλίνες 

μέσης και ανώτερης κατηγορίας σχεδόν διπλασιάστηκαν και ξεκίνησαν να λειτουργούν νέα  

πεντάστερα ξενοδοχεία. 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  

Πάνω από όλα η αιολική ενέργεια αποτελεί σημαντικό μέρος της λύσης για την κλιματική 

αλλαγή. Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κλιματική κρίση και ευθύνεται η ίδια για 

αυτό. Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα το έχει τεκμηριώσει.  

Οι ανεμογεννήτριες έχουν απολύτως θετικό ενεργειακό και περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Η 

ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή, τη λειτουργία και την απεγκατάστασή τους 

παράγεται από αυτές μέσα στους πρώτους 5-12 μήνες λειτουργίας τους. 

Σε αντίθεση με όσα ακούγονται μερικές φορές η λειτουργία των ανεμογεννητριών δεν 

επηρεάζει το μικροκλίμα ή το παγκόσμιο κλίμα.  

 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Οι επιπτώσεις τους είναι τοπικές και εντοπισμένες και σαφώς μικρότερες από άλλες 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Οι επιπτώσεις μειώνονται με ορθή χωροθέτηση, εφαρμογή 

των βέλτιστων πρακτικών και πιστή τήρηση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. 

Οι ανεμογεννήτριες δεν προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στη μελισσοκομία, στις καλλιέργειες 

ή στην ποσότητα των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων.  

Δεν επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία και την αναπαραγωγικότητα των θηλαστικών.  

Δεν εκπέμπουν ακτινοβολία, ενώ το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από το 

ηλεκτρικό ρεύμα που παράγουν είναι χαμηλής συχνότητας και χαμηλότερης έντασης από τα 

πεδία στις πόλεις και τα σπίτια από τις κοινές οικιακές συσκευές.  



 

3 

 

Ούτε ο θόρυβος αποτελεί πρόβλημα όπως αποδεικνύει μια επίσκεψη σε ένα σύγχρονο αιολικό 

πάρκο.  

Επειδή λοιπόν όλες αυτές οι κατηγορίες έχουν πλέον καταρριφθεί εύκολα, προβάλλονται 

συχνά ανησυχίες για υποήχους. Τέτοιοι υπόηχοι δημιουργούνται από τον ριπαίο άνεμο, τα 

κύματα, τα κινούμενα οχήματα κ.λπ., ενώ αντίστοιχες ανησυχίες εκφράζονται και για τα 

συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού. Στην πράξη, δεν έχει τεκμηριωθεί καμία επίπτωση 

στην υγεία από υποήχους. 

Τα αιολικά πάρκα είναι σίγουρα λιγότερο ενοχλητικά από τις καταστροφές και την 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος που προκαλούν οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Τα υλικά μιας ανεμογεννήτριας ανακυκλώνονται σε ποσοστό 85-90%, ενώ μπορούν και να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Πρόκληση αποτελεί η ανακύκλωση των πτερυγίων, τα οποία 

αποτελούνται από σύνθετα υλικά, όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 

πλοιαρίων και σκαφών αναψυχής. Ο αιολικός κλάδος συνεργάζεται με τη χημική βιομηχανία 

και τη βιομηχανία σύνθετων υλικών, ώστε οι λύσεις που ήδη υπάρχουν να εξελιχθούν. 

Τέλος, ανεμογεννήτριες και πουλιά μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά. Η τεχνολογία 

παρέχει σύγχρονα μέσα παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός αιολικού 

πάρκου, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής.  

 


