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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Ανακοίνωση της ευρωπαϊκής ένωσης αιολικής ενέργειας WindEurope 

Ενεργειακή ασφάλεια: Η Γαλλία λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την 
ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

 

Χωρίς προηγούμενο και σημαντικά χαρακτηρίζει σε χθεσινή ανακοίνωσή της η WindEurope τα 

έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε η Γαλλική κυβέρνηση υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

και ειδικότερα της αιολικής ενέργειας. Η Γαλλία προσπαθεί να διασφαλίσει την υλοποίηση 

αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων που έχουν κλειδώσει τιμές μέσω διαγωνισμών, αλλά 

κινδυνεύουν να μην υλοποιηθούν λόγω της αναπάντεχης αύξησης του πληθωρισμού και του 

κόστους υλικών και κατασκευής.  

Μεταξύ των σχεδιαζόμενων μέτρων περιλαμβάνονται: 

• η δυνατότητα για νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα να πωλούν την ηλεκτρική τους 

ενέργεια απευθείας στην αγορά για κάποια περίοδο πριν ενεργοποιήσουν τις 

διαφορικές συμβάσεις τους (CfD),  

• η δυνατότητα για έργα που έχουν ήδη κερδίσει σε διαγωνισμούς να αυξήσουν την 

εγκατεστημένη ισχύ τους έως και 40% πριν την ολοκλήρωσή τους, 

• η ενσωμάτωση, με κάποιο συντελεστή, της εξέλιξης του κόστους των πρώτων υλών στις 

διαφορικές συμβάσεις. 

Τα μέτρα αυτά αναμένεται ότι θα διασφαλίσουν την υλοποίηση 11-13 GW νέων Α.Π.Ε. που θα 

προσφέρουν φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και οικονομικό όφελος στους καταναλωτές. Η γαλλική 

κυβέρνηση εκτιμά ότι χωρίς τα μέτρα, τα έργα αυτά ενδέχεται να μην υλοποιηθούν εξαιτίας του 

τρέχοντος οικονομικού περιβάλλοντος.  

Παράλληλα, ανακοινώθηκε αύξηση της θαλάσσιας αιολικής ισχύος που πρόκειται να 

προκηρυχθεί για εγκατάσταση στον Ατλαντικό Ωκεανό. 

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση της WindEurope στα αγγλικά έχει αναρτηθεί στο δικτυακό της τόπο: 

https://windeurope.org/newsroom/news/energy-security-france-takes-emergency-measures-

to-boost-renewables/ 

Η ελληνική μετάφραση της ανακοίνωσης, έχει ως εξής: 

mailto:info@eletaen.gr
http://www.eletaen.gr/
https://windeurope.org/newsroom/news/energy-security-france-takes-emergency-measures-to-boost-renewables/
https://windeurope.org/newsroom/news/energy-security-france-takes-emergency-measures-to-boost-renewables/
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Ενεργειακή ασφάλεια: Η Γαλλία λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Η Γαλλία λαμβάνει περίπου το 20% της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – 8% 

από την αιολική ενέργεια, αλλά χρειάζεται περισσότερο για να επιτύχει τους κλιματικούς 

στόχους της ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και 

οι διακοπές στους συμβατικούς σταθμούς της, θέτουν το ενεργειακό σύστημα της Γαλλίας υπό 

πίεση. Για αυτό, η γαλλική κυβέρνηση λαμβάνει πρωτοφανή μέτρα για τη μεγιστοποίηση της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως μέρος της λύσης. 

Η αιολική ενέργεια είναι εγχώρια και δεν χρειάζεται να εισάγεται από άλλες χώρες. Είναι 

ανταγωνιστική και δεν εξαρτάται από την τιμή αγοράς των ορυκτών καυσίμων. Εξοικονομεί 

χρήματα σε όφελος των κρατών και των καταναλωτών. Η αιολική ενέργεια θα συνεισφέρει 8 

δισεκατομμύρια ευρώ στα κρατικά έσοδα της Γαλλίας το 2022-23: συγκεκριμένα, στο πλαίσιο 

διαφορικών συμβάσεων (Contracts for Difference, CfDs) που υποστηρίζονται από την 

κυβέρνηση, τα αιολικά πάρκα καταβάλουν τη διαφορά μεταξύ της τιμής της σύμβασης που 

εγγυάται το κράτος και της τιμής της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι σήμερα 

πολύ υψηλή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Όσο περισσότερη η παραγωγή αιολικής 

ενέργειας, τόσο μεγαλύτερη η εξοικονόμηση χρημάτων. 

Ωστόσο, ο πληθωρισμός και το υψηλότερο κόστος των βασικών εμπορευμάτων θέτουν σε 

κίνδυνο ορισμένες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η γαλλική κυβέρνηση εκτιμά 

ότι 5-6 GW αιολικών έργων και 6-7 GW φωτοβολταϊκών έργων ενδέχεται να μην προχωρήσουν 

εξαιτίας του τρέχοντος οικονομικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε 

σημαντικά έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενόψει του χειμώνα. Μεταξύ αυτών είναι η δυνατότητα για νέα αιολικά 

και ηλιακά πάρκα να πωλούν την ηλεκτρική τους ενέργεια απευθείας στην αγορά για 18 

μήνες πριν ενεργοποιήσουν τις διαφορικές συμβάσεις τους (CfD) και η δυνατότητα για έργα 

που έχουν ήδη κερδίσει σε διαγωνισμούς να αυξήσουν την εγκατεστημένη ισχύ τους έως και 

40% πριν την ολοκλήρωσή τους. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να ενσωματώσει με κάποιο 

συντελεστή, την εξέλιξη του κόστους των πρώτων υλών στις διαφορικές συμβάσεις. Αυτά τα 

άμεσα μέτρα θα θεσπισθούν με έναν επικείμενο νόμο έκτακτης ανάγκης για να επιταχυνθεί 

περαιτέρω η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Γαλλία. 

Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση διπλασίασε το μέγεθος της προγραμματιζόμενης θαλάσσιας 

αιολικής ισχύος στη ζώνη Oléron (Ατλαντικός Ωκεανός) σε 2 GW, μετά από δημόσια 

διαβούλευση με περισσότερους από 15.000 συμμετέχοντες. Το πρώτο 1 GW θαλάσσιας 

αιολικής ενέργειας σταθερής έδρασης θα δημοπρατηθεί φέτος. Το δεύτερο 1 GW θα 

δημοπρατηθεί αργότερα και είναι πιθανό να αφορά πλωτές ανεμογεννήτριες. Η επιλογή της 

ζώνης για θαλάσσια αιολικά πάρκα αντανακλά την προσοχή που δίνεται στο τοπικό περιβάλλον 

και τη συμπληρωματικότητα των έργων καθαρής ενέργειας με την προστασία της 

βιοποικιλότητας. Η Γαλλία θέλει να κατασκευάσει 40 GW θαλάσσιας αιολικής ενέργειας έως το 

2050 με πάνω από 50 αιολικά πάρκα. Το πρώτο θαλάσσιο αιολικό πάρκο εμπορικής κλίμακας 

της χώρας, που βρίσκεται στο St Nazaire, άρχισε να εγχέει ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο τον 

Ιούνιο και η θαλάσσια αιολική ενέργεια απασχολεί ήδη περισσότερους από 5.000 ανθρώπους 
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στη Γαλλία. Ο κλάδος στοχεύει να τετραπλασιάσει το ποσό αυτό σε περισσότερες από 20.000 

άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. 

Ο Διευθυντής Πολιτικής της WindEurope, Pierre Tardieu, δήλωσε: «Η γαλλική κυβέρνηση 

λαμβάνει μέτρα που δεν έχουν προηγούμενο, για να ενισχύσει την παραγωγή αιολικής 

ενέργειας και να αντιμετωπίσει την τρέχουσα ενεργειακή κρίση. Ο αιολικός τομέας είναι έτοιμος 

και πλήρως δεσμευμένος να διαδραματίσει τον ρόλο του στην εξασφάλιση του ενεργειακού 

εφοδιασμού της Γαλλίας και της Ευρώπης. Τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης σημαίνουν 

περισσότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τους επόμενους μήνες και περισσότερη 

ενεργειακή ασφάλεια για τις γαλλικές επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ταυτόχρονα, η ανακοίνωση 

μιας αιολικής ζώνης 2 GW στα ανοιχτά του νησιού Oléron επιβεβαιώνει ότι η Γαλλία 

αντιμετωπίζει σοβαρά τα μεγάλα σχέδια για την θαλάσσια αιολική ενέργεια. Και η ευρεία 

διαδικασία διαβούλευσης δείχνει ότι αυτό μπορεί να γίνει με την υποστήριξη της κοινότητας. 

Και ότι τα έργα αιολικής ενέργειας και η προστασία της βιοποικιλότητας μπορούν να είναι 

αμοιβαία επωφελή». 

 

Σημείωση για συντάκτες 

Η WindEurope είναι η ένωση για τη συλλογική έκφραση του αιολικού κλάδου της Ευρώπης. 

Μέλη της είναι όλες οι ευρωπαϊκές αιολικές βιομηχανίες και οι μεγαλύτεροι επενδυτές, 

λειτουργοί, κατασκευαστές και άλλοι όμιλοι από όλο το εύρος της αιολικής εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ είναι μέλος της 

WindEurope και λειτουργεί ως εθνικός εκπρόσωπός της στην Ελλάδα.  


