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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας  

για το πρώτο εξάμηνο του 2020: 3.884MW 

Συνεχίζεται η θετική τάση 

 

 

Τη Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το A’ εξάμηνο 2020 ανακοίνωσε η 

Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).  

Με βάση τη Στατιστική, κατά το Α’ εξάμηνο του 2020 συνδέθηκαν στο δίκτυο 110 νέες 

ανεμογεννήτριες συνολικής αποδιδόμενης ισχύος στο δίκτυο 287,3 MW. Αυτό αποτελεί αύξηση 

8% σε σχέση με το τέλος του 2019. 

Το τέλος του Ιουνίου 2020, το σύνολο των αιολικών πάρκων που βρισκόταν σε  εμπορική ή 

δοκιμαστική λειτουργία ήταν 3.883,9 MW.  

Η συνολική αυτή αποδιδόμενη ισχύς κατανέμεται ως εξής: 

• Στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά :      299,7 MW  

• Στο Διασυνδεμένο Σύστημα:  3.584,2 MW (μαζί με τα διασυνδεδεμένα νησιά) 

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών 

εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί  1484,9 MW (38%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 619,2 

ΜW (16%) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 481,2 MW (12%). 

Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, στο Top-5 κατατάσσονται: 

• η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 585,9 MW (15,1%) 

• ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ με 482,3 MW (12,4%) 

• η ENEL Green Power με 353,7 MW (9,1%) 

• η EREN με 282,9 MW (7,3%) και 

• η Iberdrola Rokas με 270,9 MW (7%)  

H εικόνα για τους κατασκευαστές των ανεμογεννητριών είναι η εξής: η Vestas έχει 

προμηθεύσει το 46,3% της συνολικής αποδιδόμενης αιολικής ισχύος στην Ελλάδα. Ακολουθούν 
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η Enercon με 27,1%, η Siemens Gamesa με 16,3%, η Nordex με 5,5% και η GE Renewable Energy 

με 3,5%. 

Ειδικά για το Α’ εξάμηνο 2020 τις νέες ανεμογεννήτριες προμήθευσαν η Vestas κατά 49,2% 

(141,6 ΜW), η Enercon κατά 41,8% (120,2 MW) και η Nordex κατά 8,9% (25,6 ΜW).  

Σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω αναφερόμενα μεγέθη αφορούν αιολική ισχύ που αποδίδεται 

στο δίκτυο. 

Με αφορμή την ανακοίνωση της Στατιστικής, ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Λαδακάκος 

δήλωσε: 

«Η αύξηση των αιολικών επενδύσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 αποτελεί μια 

σημαντική επιτυχία που οφείλεται στις προσπάθειες των επιχειρήσεων και των στελεχών 

τους, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αυτό διότι έχουν κατορθώσει, μετά από 

προσπάθειες πολλών ετών σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο και περίπλοκο ρυθμιστικό 

περιβάλλον, να αναπτύξουν και να αδειοδοτήσουν μια κρίσιμη μάζα έργων που τώρα 

υλοποιούνται. Στις αντιξοότητες αυτές θα πρέπει να προστεθούν τα αυστηρά περιοριστικά 

μέτρα κατά της πανδημίας CoViD-19 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, που επιβράδυναν το 

ρυθμό εγκατάστασης των αιολικών πάρκων και δημιούργησαν παροδικά προβλήματα στην 

μεταφορά του εξοπλισμού και στη μετακίνηση των εργαζομένων ανά τη χώρα. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου για το Α’ εξάμηνο του 2020 σε ετήσια βάση, υπολείπεται της 

ανάπτυξης ρεκόρ που παρουσίασε το 2019, αλλά είναι υπερδιπλάσιος του 10ετούς μέσου όρου. 

Αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. 

Η επιτυχία αυτή όμως δεν πρέπει να συσκοτίζει τα προβλήματα: πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα 

για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της χώρας». 


