
 

 

 

Ο ρόλος της Αιολικής Ενέργειας  

Παναγιώτης Παπασταματίου, Γ.Δ. ΕΛΕΤΑΕΝ 

 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Ευχαριστώ πολύ τους οργανωτές για την ευγενική τους πρόσκληση.  

Λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σας, και ελπίζω σύντομα τέτοιες συναντήσεις να  μπορούν 

να πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία απρόσκοπτα. 

H αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας είναι ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και 

προβληματισμούς.  

Με το σύντομα αυτό video θα ήθελα να επικοινωνήσω τρία μηνύματα: 

1/ Εάν θεωρούμε ότι η αιολική ενέργεια -και γενικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- 

είναι μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, τότε ο διάλογος, ο 

δύσκολος αλλά δημοκρατικός διάλογος με ψυχραιμία και νηφαλιότητα, είναι βασική 

προϋπόθεση για να προσπαθήσουμε όλοι, πολιτεία, επιχειρήσεις, τοπικές κοινωνίας, 

επιστημονικός κόσμος, να καταλήξουμε για το πού και με ποιους όρους θα 

εγκατασταθούν αυτές οι επενδύσεις στην Ελλάδα. 

Εάν φυσικά κάποιοι εμμένουν ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, ή ότι αυτή δεν είναι 

ανθρωπογενής, ή ότι οι ανεμογεννήτριες δεν προσφέρουν στην αντιμετώπισή της, τότε 

ο διάλογος δεν έχει νόημα. 

2/ Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε. είναι μία βασική, αλλά μία μόνο 

παράμετρος της συνολικής περιβαλλοντικής αδειοδοτικής διαδικασίας στην Ελλάδα. Η 

διαδικασία αυτή είναι περίπλοκη, αναλυτική και χρονοβόρα. Η Ελλάδα διαθέτει ένα από 

τα πιο αυστηρά πλαίσια αδειοδότησης.   

Μόνο εάν περάσουν από το σύνολο αυτής της διαδικασίας  οι επενδυτικές προτάσεις 

που έχουν λάβει κάποιες προκαταρκτικές άδειες, όπως είναι η λεγόμενη άδεια 

παραγωγής από τη ΡΑΕ, θα έχουν πιθανότητες υλοποίησης.  

Κατά τους υπολογισμούς μας, το ποσοστό επιτυχούς κατάληξης των αιολικών πάρκων 

που αναπτύσσονται στην Ελλάδα είναι λίγο παραπάνω από 3%. 

 



 

Πρέπει επίσης να επισημάνω τους στόχους για νέες εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. έως το 2030 

σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Χρειαζόμαστε να 

διπλασιάσουμε την ισχύ Α.Π.Ε. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί μεγάλη 

προσπάθεια και κινητοποίηση μεγάλων επενδύσεων. 

Τέλος, σημειώνω ότι ένα αιολικό πάρκο για να έχει πιθανότητα υλοποίησης, θα πρέπει 

να επιλεγεί μέσω των διαγωνισμών της ΡΑΕ που κάθε φορά έχουν συγκεκριμένη ισχύ. 

Όλα αυτά σημαίνουν ότι η πλειοψηφία των σχεδίων που φαίνονται σε διάφορους 

χάρτες, όπως αυτόν της ΡΑΕ, τελικά δεν θα υλοποιηθούν. Αυτό που απαιτείται είναι 

ακόμα πιο σαφείς και καθαροί κανόνες και πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες, ώστε η 

εξέταση των επενδύσεων να ολοκληρώνεται σύντομα και να υπάρχει οριστική απόφαση 

σε ένα εύλογο χρόνο λίγων ετών και όχι μετά από δεκαετία και πλέον. Η οριστική 

απόφαση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική για την επένδυση. Αλλά πρέπει να 

λαμβάνεται σε εύλογο χρόνο, ώστε όλοι να ξέρουν τι θα γίνει. 



3/ Θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στο Αιγαίο. Το Αιγαίο διαθέτει τον 100% 

βεβαιωμένο ενεργειακό πλούτο της πατρίδας μας, το ανανεώσιμο δυναμικό του. Έως 

τώρα η Ελληνική πολιτεία έχει διαθέσει τεράστια ποσά και τεράστιο όγκο διπλωματικού 

κεφαλαίου στη πολιτική έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων. Δεν σχολιάζω ούτε 

κρίνω εδώ την πολιτική αυτή διότι δεν είναι της παρούσης. Σημειώνω όμως ότι ακόμα 

και αν κάποτε βρεθούν υδρογονάνθρακες και αν αυτοί δικαιολογούν οικονομικά την 

εξόρυξή τους, τότε η εκμετάλλευσή τους θα ξεκινήσει σε πάνω από 10-15 έτη.  

Από την άλλη πλευρά το αιολικό δυναμικό του Αιγαίου, χερσαίο και θαλάσσιο, μπορεί 

να αξιοποιηθεί σήμερα. Και βεβαίως με σαφώς μικρότερες και κυρίως απολύτως 

προβλέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον, τον τουρισμό και τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. 

Η αιολική ενέργεια έχει πολύ συγκεκριμένες επιπτώσεις και πολλά οφέλη. Παράγει τον 

πιο φθηνό ηλεκτρισμό. Δεν ρυπαίνει. Δεν είναι θορυβώδης. Δεν προκαλεί υποήχους που 

να θίγουν την υγεία ή την ψυχολογία. Δεν θίγει την αναπαραγωγική ικανότητα των 

θηλαστικών. Ούτε την μελισσοκομία ή την κτηνοτροφία. Είναι γενικά συμβατή με τον 

τουρισμό και την οικιστική ανάπτυξη. Είναι εγχώρια. Δημιουργεί τοπική ανάπτυξη και 

απασχόληση.  

Για περισσότερη ανάλυση και τεκμηρίωση αυτών μπορείτε να επισκεφθείτε το site 

www.ask4wind.gr όπου έχουμε συγκεντρώσει 22 αλήθειες για την αιολική ενέργεια και 

έχουμε αναρτήσει τη βιβλιογραφία, τις μελέτες και τις πηγές που τις αποδεικνύουν. 

 

Φυσικά η αιολική ενέργεια έχει επιπτώσεις όπως κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Πολύ 

μικρότερες από άλλες. Πάντως έχει και για αυτό οι θέσεις εγκατάστασης πρέπει να 

επιλέγονται προσεκτικά και ο σχεδιασμός των έργων να ελέγχεται εξονυχιστικά. Το κλειδί 

λοιπόν για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη και να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις, 

είναι η ορθή χωροθέτηση και η τήρηση των κανόνων και των νόμων από όλους. 

Δεν θα πρέπει βέβαια να ξεχνάμε ότι η αιολική ενέργεια είναι μια φιλοπεριβαλλοντική 

δραστηριότητα διότι μετά βεβαιότητας αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή. Αυτό 

σημαίνει ότι ένα προτεινόμενο σχέδιο πρέπει να απορρίπτεται όχι με βάση γενικές 

http://www.ask4wind.gr/


πιθανολογήσεις αλλά εάν αποδεικνύεται ότι η υλοποίησή του θα επιφέρει ανεπίστρεπτη 

βλάβη σε κάποιο άλλον πόρο, δραστηριότητα ή προστατευτέο αντικείμενο υψηλής 

σημασίας. Η στάθμιση αυτή προϋποθέτει υπακοή στην επιστήμη, τήρηση των νόμων και 

σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές του διαλόγου. 

Με αυτές τις σκέψεις, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. 

 

 

 

 

 

 


