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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η

ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή είναι
η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει
σήμερα ο πλανήτης και ο άνθρωπος. Έχουμε
μόνο λίγα χρόνια για να εμποδίσουμε μια
κλιματική κρίση με μη αναστρέψιμες συνέπειες.
Κάθε ώρα που περνά, όλο και περισσότερα αέρια του
θερμοκηπίου εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από τις
δραστηριότητες του ανθρώπου, ενώ ο ρυθμός με τον
οποίο απομακρύνονται είναι ιδιαίτερα αργός.
Η επιστήμη και η κοινωνία των πολιτών έπεισαν τις
πολιτικές ηγεσίες για τη σοβαρότητα της κατάστασης
και την ανάγκη για άμεση δράση.
Στροφή προς τις ΑΠΕ
Από τις βασικές πηγές των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου παγκοσμίως είναι ο τρόπος που
παράγουμε ενέργεια, γι’ αυτό και η στροφή προς
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι
μονόδρομος. Η αιολική ενέργεια είναι ένα από τα
αποτελεσματικότερα όπλα που έχει προσφέρει στην
ανθρωπότητα η φύση και η επιστήμη.

Οι μύθοι και οι απαντήσεις οργανώνονται σε
τέσσερις ομάδες:
1. Μύθοι για την τεχνολογία και το κόστος
της αιολικής ενέργειας.
2. Μύθοι για τη σχέση της αιολικής ενέργειας
με την κοινωνία και την ανάπτυξη.
3. Μύθοι για την κλιματική αλλαγή και τον ρόλο
της αιολικής ενέργειας στην αντιμετώπισή της.
4. Μύθοι για τις επιπτώσεις της αιολικής ενέργειας
στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Τα οφέλη της αιολικής ενέργειας
Μέσα από τις απαντήσεις στους μύθους
αναδεικνύονται έμμεσα τα οφέλη της αιολικής
ενέργειας. Όχι όμως όλα, διότι δεν είναι αυτός
ο σκοπός της έκδοσης.
Μέσα από το κείμενο είναι φανερό ότι η αιολική
ενέργεια:
• Προσφέρει φθηνό ηλεκτρισμό και μειώνει το κόστος
του ρεύματος για τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία.

Οι πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης, αλλά και πολλών
άλλων ανεπτυγμένων χωρών, έχουν αντιληφθεί τι
συμβαίνει και προωθούν αυτή τη στροφή προς τις ΑΠΕ.

• Δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Η Ευρώπη έχει δεσμευτεί να καταστεί κλιματικά
ουδέτερη, δηλαδή να έχει μηδενικό ισοζύγιο
εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου, έως το 2050.
Αν αναλογιστεί κανείς τα τεράστια οικονομικά
συμφέροντα που συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα
παγκοσμίως, η πολιτική αυτή δέσμευση γίνεται ακόμα
πιο εντυπωσιακή.

• Στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες.

Μύθοι για την αιολική ενέργεια
Ωστόσο, διακινούνται θεωρίες συνωμοσίας και μύθοι
για την αιολική ενέργεια. Σε αυτούς τους μύθους
προσπαθεί να απαντήσει με επιστημονική τεκμηρίωση
και απλότητα η παρούσα έκδοση.

• Δημιουργεί σημαντική εγχώρια προστιθέμενη
αξία στην Ελλάδα.

Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα οφέλη, όπως ότι
η αιολική ενέργεια:
• Συμβάλλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία.
• Ελκύει επενδύσεις και ενισχύει τη διεθνή εικόνα
και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.
• Εξοικονομεί πολύτιμους υδάτινους πόρους που
καταναλώνονται σε απαράδεκτο βαθμό, ειδικά
στην περίπτωση της ψύξης των θερμοηλεκτρικών
μονάδων.
Ελπίζουμε η παρούσα έκδοση να συμβάλει στην
ψύχραιμη αντιμετώπιση των θεμάτων που θίγει.

01
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
& ΚΌΣΤΟΣ

6

|

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΑΝΤΑ: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ

ΜΥΘΟΣ

01

Οι ανεμογεννήτριες
είναι λιγότερο
αποδοτικές από τους
θερμοηλεκτρικούς
σταθμούς.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Δεν έχει νόημα
να συγκρίνουμε
την απόδοση
ανεμογεννητριών
με την απόδοση
θερμοηλεκτρικών
σταθμών.
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ΜΥΘΟΣ

Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ακριβό ηλεκτρισμό.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Οι ανεμογεννήτριες είναι από τις φθηνότερες
επιλογές για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.

Α

ποτελούν μία από τις πιο
ανταγωνιστικές λύσεις
για νέους σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής στην
Ευρώπη και τις άλλες αναπτυγμένες
χώρες του πλανήτη. Ο λόγος για
αυτό είναι ότι η τεχνολογική
εξέλιξη και οι οικονομίες κλίμακας
έχουν οδηγήσει σε ραγδαία πτώση
του κόστους παραγωγής την
τελευταία δεκαετία.
Μειωμένο κόστος παραγωγής

Ο

ι ανεμογεννήτριες
αξιοποιούν τον
άνεμο, ο οποίος
είναι ανεξάντλητος,
ανανεώσιμος και απεριόριστος.
Οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί
καταναλώνουν περιορισμένους και
μη ανανεώσιμους πόρους, όπως ο
λιγνίτης, ο άνθρακας ή το φυσικό
αέριο.
Οπότε δεν έχει νόημα ο ισχυρισμός
ότι οι ανεμογεννήτριες μετατρέπουν
ένα μικρό μέρος της ενέργειας του
ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια και
άρα είναι λιγότερο αποδοτικές.

Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ανεμογεννήτριες
έχει μειωθεί κατά 35% περίπου
την περίοδο 2009-2017, σύμφωνα
με όλες τις πηγές, όπως το Διεθνές

-35%

ΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ (2009-2017, ΔΝΤ)

Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)1
(Διάγραμμα 1).
Πλέον, η αιολική και η ηλιακή
ενέργεια έχουν το χαμηλότερο
κόστος ηλεκτροπαραγωγής σε
σχέση με όλες τις άλλες συμβατικές
και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(ΑΠΕ)2 (Διάγραμμα 2).
Χαμηλότερη τιμή
Η φθηνότερη παραγωγή
συνεπάγεται και χαμηλότερη τιμή
για τους καταναλωτές. Και στην
Ελλάδα, οι τιμές ηλεκτρισμού
από αιολικά πάρκα είναι σαφώς
χαμηλότερες από το κόστος
ηλεκτροπαραγωγής των υπολοίπων
τεχνολογιών στη χώρα.
Στους διαγωνισμούς της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για επιλογή
των νέων σταθμών ΑΠΕ που θα
κατασκευαστούν, η μέση τιμή
πώλησης (αναφοράς) ηλεκτρικής
ενέργειας από νέα αιολικά πάρκα
διαμορφώθηκε, στο τέλος του 2019,
σε 57,74 ευρώ/MWh. Δηλαδή, η
τιμή μειώθηκε κατά 36% σε σχέση
με την τιμή εκκίνησης του πρώτου
διαγωνισμού το 2018.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΑΝΆ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

Πηγή: ΔΝΤ, 2019
Σημ.: Έχει γίνει αποπληθωρισμός του σταθμισμένου κόστους παραγωγής ενέργειας με τη χρήση του
αποπληθωριστικού συντελεστή του ΑΕΠ και δεν περιλαμβάνει επιδοτήσεις και φόρους.

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 2: ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΣΤΑΘΜΙΣΜΈΝΟ ΚΌΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΑΝΆ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

Πηγή: Lazard’s, Grist, 2019
Σημ.: Το κόστος ενέργειας αφορά το σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE). Το φυσικό αέριο
αφορά μονάδες συνδυασμένου κύκλου. Τα φωτοβολταϊκά αφορούν κρυσταλλικά πάνελ μεγάλης ισχύος.
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Οι ανεμογεννήτριες αυξάνουν το συνολικό κόστος
για τον καταναλωτή.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Η μετάβαση σε ένα πιο καθαρό ενεργειακό
σύστημα με πολλή αιολική ενέργεια και γενικά
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι μόνο δεν
επιβαρύνει τον καταναλωτή αλλά λειτουργεί
προς όφελός του.

Π

ολλοί πιστεύουν ότι αν
και οι ανεμογεννήτριες
παράγουν φθηνό
ηλεκτρισμό, τελικά
αυξάνουν το συνολικό κόστος για
τον καταναλωτή, επειδή δεν έχουν
σταθερή παραγωγή και επειδή
απαιτούν νέα δίκτυα.
Αυξημένο κόστος από ορυκτά
καύσιμα
Η προσκόλληση σε ορυκτά
καύσιμα, και ειδικά στον λιγνίτη και
το πετρέλαιο, αυξάνει το κόστος για
τον καταναλωτή.

Από τον Ιανουάριο 2016 έως τον
Ιούνιο 2019, οι συνολικές ζημίες
από λιγνιτικές μονάδες στην Ελλάδα
ήταν 683 εκατ. ευρώ3. Αυτό το
κρυφό κόστος το πλήρωσαν οι
καταναλωτές. Αν οι λιγνιτικές
μονάδες παρέμεναν σε λειτουργία
για τα επόμενα 3,5 χρόνια (7/201912/2022), οι πρόσθετες συνολικές
ζημιές θα ήταν 1,3 δισ. ευρώ4.

22,6%
ΣΕ 50,7%
ΑΠΟ

ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΑΎΞΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ AΠΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ ΑΠΕ
(2020-2030, ΕΛΛΆΔΑ)

ΑΠΟ

129 €/MWh
ΣΕ
126 €/MWh
ΜΕΊΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΚΌΣΤΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(2020-2030, ΕΛΛΆΔΑ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ
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ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 3: ΚΌΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

Πηγή: Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Η μεγάλη αύξηση στην
παραγωγή ενέργειας
από τον άνεμο και
άλλες ΑΠΕ γενικότερα
θα οδηγήσει σε μείωση
του συνολικού κόστους
ηλεκτρικής ενέργειας για
τους καταναλωτές.

Επιπλέον, το γεγονός ότι η
ηλεκτροπαραγωγή στα ελληνικά
νησιά εξαρτάται από το πετρέλαιο
προκαλεί πρόσθετο κόστος 700
εκατ. ευρώ τον χρόνο5. Το κόστος
αυτό το καταβάλλουν όλοι οι
καταναλωτές της χώρας μέσω των
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ),
ώστε οι κάτοικοι των νησιών να
μην επιβαρύνονται υπέρμετρα και
να πληρώνουν το ίδιο τιμολόγιο
ηλεκτρισμού με τους κατοίκους στο
διασυνδεδεμένο σύστημα.
Μειωμένο κόστος από ΑΠΕ
Η μετάβαση σε ένα πιο καθαρό
ενεργειακό σύστημα με πολλές
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
δεν επιβαρύνει τον καταναλωτή.
Κατά τη δεκαετία 2020-2030,
το μερίδιο των αιολικών και
φωτοβολταϊκών στην εγχώρια
ηλεκτροπαραγωγή προβλέπεται ότι
θα υπερδιπλασιαστεί από 22,6% σε
50,7%6. Ταυτόχρονα το συνολικό

μερίδιο πετρελαίου και λιγνίτη
αναμένεται να μειωθεί από 22,4%
σε 1,5%.
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός,
ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός
προβλέπει ότι θα απαιτηθούν
πολλές επενδύσεις σε νέους
σταθμούς ΑΠΕ και φυσικού αερίου,
σε μονάδες αποθήκευσης και σε
διασυνδέσεις, κυρίως για τα νησιά
και για διεθνείς διασυνδέσεις.
Ωστόσο, η μεγάλη αύξηση στην
παραγωγή ενέργειας από τον άνεμο
και άλλες ΑΠΕ γενικότερα θα
οδηγήσει σε μείωση του συνολικού
κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για
τους καταναλωτές από 129 €/MWh
σε 126 €/MWh7 (Διάγραμμα 3).
Το κόστος αυτό περιλαμβάνει το
κόστος κατασκευής και συντήρησης
των δικτύων, καθώς και όλες
τις αναγκαίες επενδύσεις για ένα
ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα
ηλεκτροπαραγωγής.
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Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ασταθή
ηλεκτρισμό και δεν είναι αξιόπιστες, γεγονός
που αυξάνει το κόστος.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Η αιολική ενέργεια
είναι αξιόπιστη
τεχνολογία μεταβλητής
παραγωγής ενέργειας
και δεν αυξάνει
το κόστος.

είναι μεταβλητή, δημιουργείται
η λανθασμένη εντύπωση ότι
απαιτείται πολύ αυξημένο κόστος
εξισορρόπησης. Σε αυτή την
λανθασμένη εντύπωση στηρίζεται
και το επιχείρημα ότι η αιολική
ενέργεια εμπεριέχει κρυφά κόστη
για τον καταναλωτή.

Σ

Ωστόσο, η αυξημένη διείσδυση
μεταβλητών ΑΠΕ δεν συνεπάγεται
απαραίτητα αυξημένο κόστος
εξισορρόπησης και κατ’ επέκταση
αυξημένο κόστος για τον
καταναλωτή. Αυτό διαπιστώθηκε
αρχικά στη Γερμανία και
γι’ αυτό ονομάστηκε «γερμανικό
παράδοξο»8,9.

τα ηλεκτρικά συστήματα, η
προσφορά ενέργειας (δηλ.
η ενέργεια που παράγεται
ή εισάγεται) πρέπει να είναι
πάντα ίση με τη ζήτηση ενέργειας.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαδικασία
εξισορρόπησης (balancing),
η οποία εμπεριέχει κόστος. Ο
λόγος για αυτό είναι ότι αν ένας
σταθμός παραγωγής δεν μπορεί
να προσφέρει την ενέργεια που
αναμένεται από αυτόν, τότε κάποιος
άλλος πόρος πρέπει να αναζητηθεί
για να καλύψει το έλλειμμα (π.χ.
ένα άλλος σταθμός να αυξήσει σε
ελάχιστο χρόνο την παραγωγή του
ή ένα φορτίο ζήτησης να διακοπεί).
Το «γερμανικό παράδοξο»
Επειδή η αιολική ενέργεια,
όπως και η ενέργεια από άλλες
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ),

Επιπλέον, όπως έχει ήδη εξηγηθεί
(βλ. Μύθο 03), το συνολικό κόστος
για τον Έλληνα καταναλωτή
αναμένεται να μειωθεί με τον
υπερδιπλασιασμό των μεταβλητών
ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά
πάρκα).
Βελτίωση της τεχνολογίας και
ορθός σχεδιασμός
Η επιστήμη και η ορθή πολιτική
έχουν ευνοήσει την τεχνολογία
παραγωγής αιολικής ενέργειας
και τους καταναλωτές. Τρεις
τουλάχιστον παράγοντες έχουν
συμβάλει σε αυτό:

• Οι αγορές σχεδιάζονται έτσι
ώστε να επιτρέπουν και να
ευνοούν τη μεγάλη αύξηση
της αιολικής ισχύος χωρίς ή με
ελάχιστο κόστος. Σε παλαιότερα
συστήματα, ο προγραμματισμός
της παραγωγής10 γινόταν έως
και 24 ώρες πριν από τον
πραγματικό χρόνο κατανάλωσης.
Με τον νέο σχεδιασμό των
αγορών το εμπόριο ηλεκτρισμού
γίνεται πολύ κοντά στην
πραγματική ώρα παραγωγής και
κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι,
οι αιολικοί σταθμοί μπορούν
να προβλέψουν με μεγαλύτερη
ακρίβεια την παραγωγή σε
πραγματικό χρόνο. Επιπλέον,
οι διαχειριστές των συστημάτων
μπορούν να προγραμματίσουν
την κάλυψη της ζήτησης έγκαιρα
και αποτελεσματικά, χωρίς να
απαιτηθούν πρόσθετα κόστη
εξισορρόπησης σε πραγματικό
χρόνο.
• Τα μοντέλα πρόβλεψης
ηλεκτροπαραγωγής από
αιολικά πάρκα έχουν βελτιωθεί
πάρα πολύ. Σε αυτό έχουν
συμβάλει μεθοδολογίες τεχνητής
νοημοσύνης, και τα περισσότερα
δεδομένα σχετικά με το τοπικό
κλίμα και τα χαρακτηριστικά
του αιολικού δυναμικού κάθε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ

σταθμού. Η βελτίωση αυτή –σε
συνδυασμό με τον σχεδιασμό
των αγορών και την ανάπτυξη
έξυπνων στρατηγικών εμπορίας
ενέργειας από τους ιδιοκτήτες
αιολικών πάρκων– επιφέρει
οφέλη στους καταναλωτές.

Η αυξημένη διείσδυση
μεταβλητών ΑΠΕ
δεν συνεπάγεται
απαραίτητα αυξημένο
κόστος εξισορρόπησης
και κατ’ επέκταση ούτε
αυξημένο κόστος για
τον καταναλωτή.

• Η τεχνολογία των
ανεμογεννητριών έχει εξελιχθεί.
Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες
είναι φιλικές προς τα δίκτυα,
συνεργάζονται μαζί τους και
μπορούν να προσφέρουν
περισσότερες υπηρεσίες σε αυτά,
μεταξύ των οποίων υπηρεσίες
εξισορρόπησης, και όχι μόνο
καθαρή ενέργεια.
Δημιουργία λανθασμένων
εντυπώσεων
Μερικές φορές χρησιμοποιούνται
(κακόπιστα) όροι, όπως ασταθής
ηλεκτρισμός, διαλείπουσα
μορφή ενέργειας κ.λπ., που είναι
ανακριβείς και αντιεπιστημονικοί
και επιδιώκουν να δημιουργήσουν
εντυπώσεις. Στο ίδιο αποσκοπούν
διάφορα απλοϊκά παραδείγματα,
όπως o ισχυρισμός ότι δεν μπορείς
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να τροφοδοτήσεις ένα νοσοκομείο
μόνο με ανεμογεννήτριες.
Πρόκειται για τυπικές εκφάνσεις
του λαϊκιστικού λόγου.
Χρησιμοποιώντας απλοϊκούς όρους
και διλήμματα, ο λαϊκιστικός λόγος
κατασκευάζει έναν ανύπαρκτο εχθρό
και στη συνέχεια του επιτίθεται για
να πετύχει μια νίκη ενάντια σε αυτόν
τον ανύπαρκτο εχθρό, την οποία
νίκη διαφημίζει παραπλανητικά ως
συνολική επικράτηση της θέσης του.
Κανένας διακρατικός, κρατικός ή
μη κρατικός φορέας ή οργανισμός
δεν έχει προβεί σε δημοσίευση
που να υποστηρίζει ένα σύστημα
ηλεκτροπαραγωγής μόνο με
αιολική ενέργεια. Αυτή είναι
άλλωστε η πεμπτουσία των ΑΠΕ. Ο
συνδυασμός όλων τους –αιολικής
ενέργειας, ηλιακής ενέργειας,
υδροηλεκτρικής ενέργειας,
βιοενέργειας και γεωθερμίας– με τα
δίκτυα, τα συστήματα αποθήκευσης,
την εξοικονόμηση ενέργειας και τη
διαχείριση της ζήτησης μπορεί να
εξασφαλίσει ένα καθαρό ενεργειακό
μέλλον με οικονομικό τρόπο.

12

|

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΑΝΤΑ: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ

ΜΥΘΟΣ

05

Η αιολική ενέργεια επιδοτείται υπερβολικά.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Ούτε η κατασκευή των αιολικών πάρκων
επιδοτείται πλέον, ούτε ο καταναλωτής
επιδοτεί στην πράξη την τιμή πώλησης
της αιολικής ενέργειας.

Α

πό το 2013, τα αιολικά
πάρκα δεν είναι επιλέξιμα
για επιδότηση του
κόστους κατασκευής
τους ούτε από τον Αναπτυξιακό
Νόμο (Ν. 4146/2013) ούτε από
κάποιο άλλο ευρωπαϊκό ή εθνικό
πρόγραμμα. Ακόμη όμως και με
τους παλαιότερους αναπτυξιακούς
νόμους και τα Κοινοτικά Πλαίσια
Στήριξης, τα αιολικά πάρκα
επιδοτούνταν για το 30%-40%
του κόστους κατασκευής τους,
όπως και οι άλλες αναπτυξιακές
δραστηριότητες που εντάσσονταν
στον νόμο (π.χ. επενδύσεις στον
τουριστικό κλάδο).
Επιπλέον, οι τιμές πώλησης της
αιολικής ενέργειας είναι τέτοιες
που επιδοτούν στην πράξη
τους καταναλωτές και όχι το
αντίστροφο. Εάν δεν υπήρχαν τα
αιολικά πάρκα που λειτουργούν
σήμερα στην Ελλάδα, ο Έλληνας
καταναλωτής θα πλήρωνε το
ηλεκτρικό ρεύμα ακριβότερα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
για τη λειτουργία της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα
μας11, το 2017, η μέση αξία
της ηλεκτρικής ενέργειας που
παράχθηκε από ανανεώσιμες πηγές
ήταν 101,99 €/MWh. Τα αιολικά
πάρκα παρήγαγαν 5.515,4 GWh με
μέσο κόστος για τον καταναλωτή
92,3 €/MWh. Επομένως, το 2017,
τα αιολικά πάρκα επιδότησαν το
κόστος του καταναλωτή κατά 53,45
εκατ. ευρώ12.
Επίσης, τα νέα αιολικά πάρκα
μειώνουν περαιτέρω το κόστος
του καταναλωτή, καθώς πωλούν
ηλεκτρική ενέργεια σε ακόμη
χαμηλότερη τιμή (περίπου
57,74 €/MWh, βλ. Μύθο 02).
Επομένως, όσο αυξάνονται τα
αιολικά πάρκα και η αιολική
παραγωγή στη χώρα τόσο
περισσότερο επωφελούνται οι
Έλληνες καταναλωτές.

53,45
ΕΚΑΤ. €

ΕΤΉΣΙΑ ΕΠΙΔΌΤΗΣΗ ΣΤΟ
ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ
ΑΠΌ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ (2017)

Όσο αυξάνονται τα
αιολικά πάρκα και η
αιολική παραγωγή στη
χώρα τόσο περισσότερο
επωφελούνται οι
Έλληνες καταναλωτές.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ
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Το ΕΤΜΕΑΡ είναι επιδότηση που πληρώνουν
οι καταναλωτές για τα αιολικά πάρκα.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Το ΕΤΜΕΑΡ δεν είναι επιδότηση των αιολικών
πάρκων.

Ό

πως εξηγήσαμε στον
Μύθο 05, χωρίς τα
αιολικά πάρκα ο
καταναλωτής στην
Ελλάδα θα πλήρωνε υψηλότερο
κόστος για την ίδια κατανάλωση
ρεύματος. Κατά συνέπεια, το
ΕΤΜΕΑΡ δεν μπορεί να απεικονίζει
κάποιο επιπλέον κόστος που
δημιουργείται εξαιτίας των αιολικών
πάρκων, αφού τα αιολικά πάρκα
δημιουργούν όφελος για τον
καταναλωτή. Άρα, δεν υπάρχει στην
πράξη επιδότηση της τιμής πώλησης
της ενέργειας που προσφέρουν τα
αιολικά πάρκα.
Το Ειδικό Τέλος Μείωσης
Εκπομπών Αερίων Ρύπων
(ΕΤΜΕΑΡ) καταλήγει στον Ειδικό
Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ). Στον ΕΛΑΠΕ
συγκεντρώνονται όλοι οι πόροι που
προορίζονται για την πληρωμή των
παραγωγών από ανανεώσιμες πηγές.

Στη συντριπτική πλειοψηφία
τους, οι πόροι προέρχονται από
τους καταναλωτές, είτε άμεσα
όπως το ΕΤΜΕΑΡ είτε έμμεσα
μέσω του κόστους ενέργειας που
καταβάλλουν στον προμηθευτή
τους ηλεκτρικής ενέργειας. Οι
πληρωμές από τον ΕΛΑΠΕ στους
παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ) αφορούν ενέργεια
η οποία έχει ήδη διατεθεί στο
σύστημα.

και πολλαπλές λογιστικές και
τεχνικές διευθετήσεις για τον τρόπο
που γίνονται οι πληρωμές και η ροή
χρημάτων ανάμεσα σε όλους τους
παίκτες της αγοράς (καταναλωτές,
προμηθευτές, διαχειριστές,
παραγωγοί). Ως αποτέλεσμα,
το σύστημα υπολογισμού των
ροών είναι ιδιαίτερα τεχνικό και
πολύπλοκο, και δεν είναι εύκολη η
παρακολούθησή του από το ευρύ
κοινό.

Γιατί υπάρχει σύγχυση γύρω από
το ΕΤΜΕΑΡ

Επομένως, δεν έχει νόημα να
ξεχωρίζουμε ένα μόνο κονδύλι από
τον λογαριασμό, διότι πολλά από τα
κονδύλια εμπλέκονται μεταξύ τους
και αλληλοεπηρεάζονται. Αυτό που
έχει σημασία για τον καταναλωτή
είναι το συνολικό ποσό που ξοδεύει
για ενέργεια, και το συνολικό αυτό
ποσό θα ήταν υψηλότερο αν δεν
υπήρχαν τα αιολικά πάρκα.

Η σύγχυση και η λανθασμένη
εντύπωση δημιουργείται επειδή
το ΕΤΜΕΑΡ εμφανίζεται χωριστά
στον λογαριασμό του καταναλωτή.
Ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό
κονδύλι που περιλαμβάνεται στον
λογαριασμό.
Η ενεργειακή νομοθεσία προβλέπει
πολλούς διακριτούς λογαριασμούς
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Τα αιολικά πάρκα έχουν υπερβολικά προνόμια
που επιβαρύνουν τους καταναλωτές.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Πλέον έχουν
καταργηθεί σχεδόν
όλα τα προνόμια που
είχαν θεσπιστεί αρχικά
για την προώθηση των
αιολικών πάρκων.

Σ

ήμερα, τα αιολικά πάρκα
συμμετέχουν ισότιμα στο
χρηματιστήριο ηλεκτρικής
ενέργειας. Πωλούν την
ενέργεια που παράγουν απευθείας
στην αγορά και ανταγωνιστικά προς
τις άλλες μορφές ενέργειας. Έχουν
την υποχρέωση να προβλέπουν
και να δηλώνουν τη μελλοντική
παραγωγή τους, ενώ σε περίπτωση
απόκλισης ποινολογούνται, όπως
όλοι οι παραγωγοί ενέργειας.
Τα αιολικά πάρκα καταφέρνουν να
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά
σε αυτές τις υποχρεώσεις τους, και
να ωφελούν τους καταναλωτές
και την οικονομία χάρη στον
ορθό σχεδιασμό των αγορών, τη
βελτίωση των τεχνικών πρόβλεψης
της παραγωγής τους και την εξέλιξη
της τεχνολογίας (βλ. Μύθο 04).
Σύμβαση Διαφορικής
Προσαύξησης (Feed-in Premium)
Το μοναδικό μέτρο στήριξης που
ισχύει για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας (ΑΠΕ) είναι η Σύμβαση
Διαφορικής Προσαύξησης (Feed-in
Premium). Πρόκειται για μια σύμβαση
που προστατεύει τα αιολικά πάρκα
από τις απότομες διακυμάνσεις της
τιμής στο χρηματιστήριο ενέργειας.
Πιο συγκεκριμένα, διασφαλίζει ότι η
αποζημίωσή τους θα έχει μια μικρή
μόνο διακύμανση γύρω από μια
προσυμφωνημένη τιμή: την τιμή
αναφοράς.

Ωστόσο, ακόμη και αυτό το
μέτρο δεν επιβαρύνει τελικά
τον καταναλωτή:
• Χαμηλότερη τιμή από άλλες
τεχνολογίες. Η τιμή αναφοράς
καθορίζεται με μειοδοτικό
διαγωνισμό. Στο τέλος του
2019, η τιμή αναφοράς για
τα νέα αιολικά πάρκα ήταν
57,74 €/MWh και ήταν σαφώς
χαμηλότερη από το μέσο
κόστος ηλεκτροπαραγωγής
των υπολοίπων τεχνολογιών
στη χώρα (βλ. Μύθο 02). Αν
ένα αιολικό πάρκο δεν επιλεγεί
στον διαγωνισμό, μπορεί να
κατασκευαστεί και να λειτουργεί
συμμετέχοντας στην αγορά,
χωρίς όμως την προστασία
της Σύμβασης Διαφορικής
Προσαύξησης.
• Κανόνες αγοράς. Όταν η τιμή
αγοράς όπως διαμορφώνεται
στο ελληνικό Χρηματιστήριο
Ενέργειας είναι μεγαλύτερη, τα
αιολικά πάρκα επιστρέφουν το
υπερβάλλον ποσό.
Από νομικής άποψης, η προστασία
που απολαμβάνουν τα αιολικά
πάρκα από τις διακυμάνσεις της
Οριακής Τιμής Συστήματος, δηλαδή
της τιμής της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού στο
χρηματιστήριο ενέργειας, θεωρείται
κρατική ενίσχυση και παρέχεται
ύστερα από έγκριση της Ευρωπαϊκής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ

Καθώς ωρίμαζε η αιολική
τεχνολογία, υπήρξε
σταδιακή άρση αυτών
των πολιτικών.

Επιτροπής. Γι’ αυτό δημιουργείται
σύγχυση καθώς και η λανθασμένη
εντύπωση ότι τα αιολικά πάρκα
απολαμβάνουν υπερβολικά
προνόμια.
Ποια προνόμια ίσχυαν παλαιότερα
Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του
1990 είχαν θεσπιστεί πολιτικές που:
• Συνέβαλλαν στην εμπορική
ωρίμανση και τη βελτίωση της
οικονομικότητας των ΑΠΕ.
• Προστάτευαν τις ΑΠΕ από
τον αθέμιτο ανταγωνισμό των
ορυκτών καυσίμων, τα οποία
λαμβάνουν ακόμη και σήμερα
υψηλές επιδοτήσεις.
Καθώς ωρίμαζε η αιολική
τεχνολογία, υπήρξε σταδιακή
άρση αυτών των πολιτικών. Πιο
συγκεκριμένα, είχαν εφαρμοστεί

|
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οι ακόλουθες πολιτικές, οι οποίες
έχουν πλέον αρθεί στο σύνολό τους:
• Υποχρέωση για κατά
προτεραιότητα απορρόφηση
της παραγόμενης ενέργειας από
τους διαχειριστές των δικτύων
ή αλλιώς προτεραιότητα στην
κατανομή φορτίου. Καταργήθηκε
στις 4/7/2019 με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
• Σταθερή και εγγυημένη τιμή
πώλησης της ενέργειας (Feed
In Tariff). Καταργήθηκε από το
2016.
• Επιδότηση του κόστους
κατασκευής. Το κόστος
κατασκευής αιολικών πάρκων
έχει πάψει να είναι επιλέξιμο για
επιδότηση από το 2013.

16
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Τα ορυκτά καύσιμα είναι πιο φθηνά από την
αιολική ενέργεια και δεν επιδοτούνται.
ΑΛΗΘΕΙΑ

Λάθος. Τα ορυκτά καύσιμα φαίνονται μερικές
φορές πιο φθηνά ακριβώς επειδή επιδοτούνται.

Τ

α ορυκτά καύσιμα
λαμβάνουν πολύ υψηλές
επιδοτήσεις με αποτέλεσμα
να δημιουργείται στρεβλή
εικόνα για το πραγματικό κόστος
ενέργειας. Έτσι, συντηρούνται μύθοι
όπως ο «φθηνός λιγνίτης» και
διατηρείται υπερβολική εξάρτηση
από τα ορυκτά καύσιμα.

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 4: ΕΠΙΔΟΤΉΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ ΟΡΥΚΤΏΝ ΚΑΥΣΊΜΩΝ

Επιδότηση ορυκτών καυσίμων
στην Ελλάδα
Σύμφωνα με μελέτη του WWF13
για την Ελλάδα, εκτιμάται ότι η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
με την καύση λιγνίτη, φυσικού
αερίου και πετρελαίου έχει λάβει
συνολική στήριξη 15,4 δισ. ευρώ
σε διάστημα 10-15 ετών, χωρίς
να συνυπολογίζεται το εξωτερικό
κόστος χρήσης των ορυκτών
καυσίμων (δηλαδή το κόστος από
τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία
και το περιβάλλον).
Η μελέτη εξέτασε 10 άμεσους και
έμμεσους μηχανισμούς στήριξης και
κατέληξε πως το μεγαλύτερο τμήμα
των επιδοτήσεων δίνεται μέσω των
λογαριασμών ρεύματος. Ωστόσο,

Πηγή: International Energy Agency

οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τι
πληρώνουν, για ποια υπηρεσία και
ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης
των ποσών. Για παράδειγμα, μέσω
των λεγόμενων Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας (ΥΚΩ), το πετρέλαιο στα
μη διασυνδεδεμένα νησιά έχει λάβει
το μεγαλύτερο ποσό επιδοτήσεων,
περίπου 6,2 δισ. ευρώ. Η λιγνιτική
ηλεκτροπαραγωγή έχει λάβει πάνω
από 5 δισ. ευρώ και το φυσικό
αέριο περίπου 4,3 δισ. ευρώ.

Επιδότηση ορυκτών καυσίμων και
ΑΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο
Οι επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα
συνεχίζουν να παραμένουν διεθνώς
σε υψηλά επίπεδα, όπως φαίνεται
από τα στοιχεία της Διεθνούς
Υπηρεσίας Ενέργειας (International
Energy Agency – ΙΕΑ)14. Την
περίοδο 2010-2018, οι συνολικές
επιδοτήσεις σε συμβατικά καύσιμα
ξεπέρασαν τα 380 δισ. δολάρια
ετησίως. Συγκεκριμένα για το 2018,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ
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ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 5: ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΔΟΤΉΣΕΩΝ ΟΡΥΚΤΏΝ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕ

15,4 ΔΙΣ.€
ΕΠΙΔΟΤΉΣΕΙΣ ΟΡΥΚΤΏΝ
ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
ΜΈΣΑ ΣΕ 10-15 ΈΤΗ

380 ΔΙΣ.$
ΕΤΉΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΉΣΕΙΣ
ΟΡΥΚΤΏΝ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΣΕ
ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΕΠΊΠΕΔΟ
(2010-2018)

Τα ορυκτά καύσιμα
λαμβάνουν πολύ
υψηλές επιδοτήσεις. Το
μεγαλύτερο τμήμα των
επιδοτήσεων δίνεται
μέσω των λογαριασμών
ρεύματος.

Πηγή: International Energy Agency

η εκτιμώμενη αξία των επιδοτήσεων
αυξήθηκε κατά 30% σε πάνω από
400 δισ. δολάρια (Διάγραμμα 4).
Σύμφωνα με την ΙΕΑ, η συνέχιση
των επιδοτήσεων ορυκτών
καυσίμων, οι οποίες είναι
υπερδιπλάσιες από τις εκτιμώμενες
επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (Διάγραμμα 5),
βλάπτει την ανταγωνιστικότητα της
βιομηχανίας καθαρής τεχνολογίας.
Συνέπειες επιδοτήσεων ορυκτών
καυσίμων
Η οικονομική στήριξη των
συμβατικών τεχνολογιών έχει
οικονομικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές συνέπειες:
• Υπονομεύει την πρόσβαση των
ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων
σε φθηνή ενέργεια.
• Συμβάλει στην επιδείνωση της
ανθρώπινης υγείας και την
αλλαγή του κλίματος.
• Αποτελεί εμπόδιο για την
επενδυτική στροφή στις καθαρές
τεχνολογίες και βλάπτει την
ανταγωνιστικότητά τους.

• Υπονομεύει την
αποτελεσματικότητα μηχανισμών
όπως το σύστημα εμπορίας
ρύπων.
• Συντηρεί την υπερεξάρτηση από
τα ορυκτά καύσιμα.
• Στερεί πόρους από τους
κρατικούς προϋπολογισμούς.
Γι’ αυτό, ήδη από το 2010, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε
δεσμευτεί για τον τερματισμό
των επιδοτήσεων σε ορυχεία
άνθρακα έως το 201815, ενώ
το 2013 ζήτησε να δοθεί
προτεραιότητα στον τερματισμό
των περιβαλλοντικά επιζήμιων
επιδοτήσεων που περιλαμβάνουν
και όσες κατευθύνονται στα ορυκτά
καύσιμα16.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ζήτησε τη σταδιακή
κατάργηση των επιδοτήσεων στα
ορυκτά καύσιμα, ώστε να αυξηθούν
οι πόροι έρευνας και ανάπτυξης
τεχνολογιών αποθήκευσης και
καθαρής ενέργειας17.

02
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Τα αιολικά πάρκα δεν προσφέρουν τίποτα
στις τοπικές κοινωνίες.
ΑΛΗΘΕΙΑ

Λάθος. Προσφέρουν
πολλαπλά τοπικά
οφέλη.

Ο

ι τοπικές κοινωνίες
επωφελούνται από τη
λειτουργία των αιολικών
πάρκων με 3 τρόπους:

1. Υπάρχει εισροή εσόδων στην
τοπική αγορά με διάφορες
μορφές, όπως για εργασίες και
εργολαβίες κατά την κατασκευή
και τη λειτουργία των έργων,
για αγορά προμηθειών και
υπηρεσιών, για αντισταθμιστικά
έργα, καθώς και με χορηγίες,
ενισχύσεις τοπικών συλλόγων,
σχολείων και κοινωνικών
υποδομών κ.λπ.
2. Αποδίδεται το ειδικό τέλος
(3%) που παρακρατείται
από τα ακαθάριστα έσοδα
(τζίρος) των αιολικών πάρκων
στους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για
εκτέλεση τοπικών αναπτυξιακών
έργων και στους οικιακούς
καταναλωτές για μείωση των
λογαριασμών ρεύματος.
3. Δημιουργούνται θέσεις
εργασίας κατά την κατασκευή και
λειτουργία των αιολικών πάρκων.

To παράδειγμα της νότιας Εύβοιας
Στη νότια Εύβοια, τα αιολικά πάρκα
συνολικής ισχύος 218,7MW που
είχαν κατασκευαστεί την περίοδο
1998-2017 προσέφεραν συνολικά
82,6 εκατ. ευρώ στην τοπική
κοινωνία έως το 201818.
Αυτά τα αιολικά πάρκα προσφέρουν
στην τοπική κοινωνία:
• 2,2 εκατ. ευρώ ετησίως για
εργασίες, εργολαβίες, προμήθειες
κ.λπ.
• 1,7 εκατ. ευρώ ετησίως από το
παρακρατούμενο ειδικό τέλος
του 3%.
• 62 άμεσες μόνιμες τοπικές θέσεις
εργασίας (στοιχεία 2017) για τη
λειτουργία και συντήρηση των
ανεμογεννητριών (βλ. Μύθο 10).
Ειδικό τέλος 3%
Το ειδικό τέλος 3% που αποδίδεται
στις τοπικές κοινωνίες παρακρατείται
αυτόματα από τον Διαχειριστή
ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης
(ΔΑΠΕΕΠ), τη δημόσια επιχείρηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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3%

ΑΠΟ TΑ ΑΚΑΘΆΡΙΣΤΑ
ΈΣΟΔΑ ΑΠΟΔΊΔΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΤΟΠΙΚΈΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ

82,6
ΕΚΑΤ.€

ΠΡΟΣΈΦΕΡΑΝ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΆ
ΠΆΡΚΑ ΤΗΣ Ν. ΕΎΒΟΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΊΑ
ΤΗΝ ΕΙΚΟΣΑΕΤΊΑ
1998-2017

Το 1% των ακαθάριστων
εσόδων των αιολικών
πάρκων χρησιμοποιείται
για τη μείωση των
λογαριασμών
ρεύματος των οικιακών
καταναλωτών.

που διαχειρίζεται τον ειδικό
λογαριασμό ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (ΕΛΑΠΕ). Το τέλος αυτό
αποδίδεται στους δικαιούχους
χωρίς καμία μεσολάβηση των
παραγωγών.
Το 1/3 του ποσού αυτού, δηλαδή το
1% των ακαθάριστων εσόδων των
αιολικών πάρκων, χρησιμοποιείται
για τη μείωση των λογαριασμών
ρεύματος των οικιακών
καταναλωτών στις περιοχές όπου
λειτουργούν τα έργα (Ν.3851/2010).
Τον Οκτώβριο του 2017,
διανεμήθηκε στους δικαιούχους

κατοίκους το ποσό της περιόδου
Ιούνιος 2010 – Δεκέμβριος 2014. Οι
καταναλωτές που επωφελήθηκαν
περισσότερο ήταν οι κάτοικοι
στο Μητάτο Σητείας, την Πιτίτσα
Πατρών, την Αισύμη Έβρου,
το Κόμιτο Ευβοίας, τον Κέχρο
Ροδόπης, το Παραδείσι Ευβοίας,
τον Αχλαδόκαμπο Αργολίδας, τη
Βλαχοκερασιά Αρκαδίας και τον
Πολυπόταμο Ευβοίας.
Συνολικά, τα μεγαλύτερα ποσά
αποδόθηκαν σε κοινότητες του
Δήμου Καρύστου, του Δήμου
Σητείας και του Δήμου Αρριανών
Ροδόπης19.
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ΜΥΘΟΣ

Η αιολική ενέργεια δεν δημιουργεί θέσεις
εργασίας.
ΑΛΗΘΕΙΑ

Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, η
αιολική ενέργεια δημιουργεί περισσότερη
απασχόληση στην Ελλάδα από τους νέους
συμβατικούς σταθμούς.

0,3
ΜΌΝΙΜΕΣ ΤΟΠΙΚΈΣ ΘΈΣΕΙΣ
ΑΝΆ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΈΝΟ MW

4

ΦΟΡΈΣ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΘΈΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ
ΤΟ ΦΥΣΙΚΌ ΑΈΡΙΟ

Η

αιολική ενέργεια
έχει δημιουργήσει
σαφώς περισσότερες
θέσεις εργασίας από
άλλους κλάδους του τομέα
ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα,
και συνεχίζει να δημιουργεί
νέες δουλειές.
Στη νότια Εύβοια, αιολικά πάρκα
συνολικής ισχύος 218,7MW έχουν
δημιουργήσει 62 άμεσες μόνιμες
τοπικές θέσεις εργασίας (βλ. Μύθο
09), δηλαδή 0,3 θέσεις/MW. Ο
πρώτος σύγχρονος ιδιωτικός
σταθμός φυσικού αερίου ισχύος
400MW που κατασκευάστηκε στη
χώρα μας δημιούργησε περίπου
32 μόνιμες θέσεις εργασίας,
δηλαδή 0,08 θέσεις/MW. Άρα,
οι τοπικές θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται από αιολικά
πάρκα είναι 4 φορές περισσότερες
από τις συνολικές θέσεις που
δημιουργούνται από σταθμούς
φυσικού αερίου.
Επιπλέον, η αιολική ενέργεια
δημιουργεί κι άλλες θέσεις εργασίας
σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα

με απολογιστική μέτρηση του
Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών
από ΑΠΕ, τα πρώτα αιολικά
πάρκα ισχύος 600 MW που
κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα
δημιούργησαν:
• 0,49 θέσεις πλήρους
απασχόλησης/MW στους
τομείς ανάπτυξης, υλοποίησης
και λειτουργίας έργων σε
ηλεκτροπαραγωγικές εταιρείες.
• 0,32 θέσεις πλήρους
απασχόλησης/MW στους τομείς
πωλήσεων, συντήρησης και
λειτουργίας σε προμηθευτές
ανεμογεννητριών.
• 0,19 θέσεις πλήρους
απασχόλησης/MW σε άλλους
τομείς, όπως η κατασκευή
πυλώνων ανεμογεννητριών.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Τα αιολικά πάρκα δεν δημιουργούν εγχώρια
προστιθέμενη αξία καθώς είναι αμιγώς
εισαγόμενα προϊόντα.
ΑΛΗΘΕΙΑ

Περίπου το ένα τρίτο του κόστους επένδυσης
και το μεγαλύτερο μέρος του λειτουργικού
κόστους ξοδεύεται στην Ελλάδα.

Ο

μύθος αυτός στηρίζεται
στο γεγονός ότι ο
παραγωγικός εξοπλισμός
των αιολικών πάρκων
είναι εισαγόμενος. Ωστόσο, δεν
λαμβάνει υπόψη κάποια σημαντικά
στοιχεία:

Το διαθέσιμο δυναμικό
για παραγωγή πράσινης
ενέργειας από αιολικά
πάρκα και ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
γενικότερα μπορεί να
μετατρέψει την Ελλάδα σε
εξαγωγό ηλεκτρισμού.

• Έως και 35% του κόστους
επένδυσης κατά τη φάση της
κατασκευής ξοδεύεται στην
εγχώρια αγορά, όπως σε έργα
υποδομής, ηλεκτρολογικά
έργα, εξοπλισμούς, υπηρεσίες
και πυλώνες. Αυτό το ποσοστό
εγχώριας προστιθέμενης
αξίας είναι υπερδιπλάσιο της
αντίστοιχης αξίας που αφήνει ένας
σύγχρονος σταθμός άνθρακα.
• Πάνω από το 80% του κόστους
λειτουργίας των αιολικών
πάρκων ξοδεύεται στην Ελλάδα.
• Πάνω από 70% του κόστους
κατασκευής θα είναι η εγχώρια
προστιθέμενη αξία για τα
θαλάσσια αιολικά πάρκα, χάρη
στα αυξημένα τοπικά έργα
υποδομής.

Ξένες επενδύσεις και εξωστρέφεια
Ο εξαγωγικός χαρακτήρας ενός
τομέα και τα πολλαπλασιαστικά
οφέλη που προσφέρει στην εθνική
οικονομία καθορίζονται από δύο
παράγοντες: αν ελκύει άμεσες ξένες
επενδύσεις και αν παράγει προϊόντα
που εξάγονται.
Στην περίπτωση της αιολικής
ενέργειας στην Ελλάδα:
• Το 43% των εν λειτουργία
αιολικών πάρκων κατέχονται
από ξένους επενδυτές (στοιχεία
τέλους 2019). Το ποσοστό είναι
εντυπωσιακά υψηλό, γεγονός
που σηματοδοτεί την υψηλή
εξωστρέφεια του κλάδου, με όλα
τα συνεπαγόμενα οφέλη.
• Το διαθέσιμο δυναμικό για
παραγωγή πράσινης ενέργειας από
αιολικά πάρκα και ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) γενικότερα
μπορεί να μετατρέψει την Ελλάδα
σε εξαγωγό ηλεκτρισμού. Για αυτό
απαιτείται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
διεθνών διασυνδέσεων.
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Τα αιολικά πάρκα μειώνουν την αξία
των ακινήτων.
ΑΛΗΘΕΙΑ

Όχι. Σύμφωνα με πολλές μελέτες σε Ευρώπη
και Αμερική, τα αιολικά πάρκα δεν μειώνουν
την αξία των ακινήτων.

Π

ολλές μελέτες σε διάφορες
χώρες (ΗΠΑ, Αγγλία,
Ουαλία, Γερμανία, Δανία,
Σουηδία κ.λπ.) έχουν
εξετάσει πολύ μεγάλο πλήθος
πραγματικών αγοραπωλησιών
ακινήτων σε περιοχές όπου είναι
ορατές ανεμογεννήτριες, πριν
και μετά την εγκατάστασή τους,
και τεκμηριώνουν ότι η αξία των
ακινήτων δεν μειώνεται εξαιτίας των
αιολικών πάρκων20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Μάλιστα, το συμπέρασμα αυτό
ισχύει διαχρονικά.
Ακολουθούν τα συμπεράσματα από
μερικές ενδεικτικές μελέτες.
Σχέση ανεμογεννητριών και
οικιστικών ακινήτων στη
Μασαχουσέτη, University of
Connecticut και Lawrence Berkeley
National Laboratory, ΗΠΑ, 201428
Η μελέτη εξέτασε τις τιμές σε
περισσότερα από 120.000 ακίνητα
σε αστικές και αγροτικές περιοχές,
σε τέσσερα χρονικά σημεία: α.
πολύ πριν την ανακοίνωση για την
επικείμενη εγκατάσταση αιολικού
πάρκου (>2 έτη), β. μετά την
ανακοίνωση, γ. πριν την κατασκευή
και δ. μετά την κατασκευή.

Οι ανεμογεννήτριες είχαν στατιστικά
αδιάφορη επίπτωση στην αξία
των ακινήτων, ακόμη και όταν
βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 800
μέτρων. Αντιθέτως, όπως φάνηκε
από τη μελέτη, αρνητική επίπτωση
στις τιμές των ακινήτων είχαν οι χώροι
υγειονομικής ταφής σε απόσταση
μικρότερη των 800 μέτρων (-12,2%),
και οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι
(-5,3%) και οι γραμμές μεταφοράς
(-9,3%) σε απόσταση μικρότερη των
150 μέτρων (Διάγραμμα 6).
Επίπτωση αιολικών αναπτύξεων
στις τιμές των ακινήτων,
Renewable Energy Policy Project
(REPP), ΗΠΑ, 200329
Η μελέτη εξέτασε 25.000
πραγματικές αγοραπωλησίες
ακινήτων σε 10 διαφορετικές
περιοχές στις ΗΠΑ όπου
εγκαταστάθηκαν αιολικά πάρκα.
Επιλέχθηκαν ακίνητα που
βρίσκονταν εντός ακτίνας 8 χλμ.
από τα αιολικά πάρκα, με και χωρίς
οπτική επαφή, πριν και μετά την
εγκατάσταση των αιολικών πάρκων.
Στη συνέχεια έγινε σύγκριση τιμών
με αγοραπωλησίες σε περιοχές με
όμοια κοινωνικά και οικονομικά

χαρακτηριστικά, όπου δεν
υπάρχουν αιολικά πάρκα.
Και στις 10 περιοχές οι τιμές
συνέχισαν να αυξάνονται μετά
την εγκατάσταση των αιολικών
πάρκων. Στις 8 από τις 10 περιοχές,
ο ρυθμός αύξησης των τιμών
ήταν μεγαλύτερος από τον ρυθμό
αύξησης των τιμών στις περιοχές
χωρίς αιολικά πάρκα (Διάγραμμα 7).
Επίπτωση χερσαίων και
θαλάσσιων αιολικών πάρκων στις
τιμές των ακινήτων, Πανεπιστήμιο
Κοπεγχάγης, 201830
Και αυτή η μελέτη κατέληξε ότι
οι ανεμογεννήτριες δεν έχουν
σημαντική επίπτωση στις τιμές των
ακινήτων, ειδικά όταν βρίσκονται σε
ακτίνα άνω των 3 χλμ.
Σε μικρότερες αποστάσεις,
εμφανίζεται ανεπαίσθητη μείωση της
αξίας για την πρώτη κατοικία (0,2%1,1%, δηλαδή εντός στατιστικού
σφάλματος), ενώ δεν υπάρχει
επίπτωση για τη δεύτερη κατοικία.
Τέλος, τα θαλάσσια αιολικά
πάρκα δεν συνδέονται με την αξία
των ακινήτων.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Πηγή: University of Connecticut, Lawrence Berkeley National Laboratory, 2014

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 7: ΜΈΣΗ ΜΗΝΙΑΊΑ ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΣΤΙΣ ΤΙΜΈΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΉΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΈΣ
ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΟΠΤΙΚΉ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΑΙΟΛΙΚΆ ΠΆΡΚΑ (ΣΕ ΑΚΤΊΝΑ 8 ΧΛΜ) ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ
ΑΝΆΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΧΩΡΊΣ ΑΙΟΛΙΚΆ ΠΆΡΚΑ

Πηγή: Renewable Energy Policy Project, 2003
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Τα αιολικά πάρκα βλάπτουν τον τουρισμό.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Όχι απλώς δεν βλάπτουν, αλλά συνυπάρχουν
αρμονικά με τον τουρισμό.

Π

ολυάριθμες μελέτες,
στατιστικά και
παραδείγματα
αποδεικνύουν ότι η
αιολική ενέργεια δεν έχει αρνητική
επίπτωση στον τουρισμό, αλλά
αντιθέτως μπορεί να συνυπάρξει
αρμονικά μαζί του31, 32, 33, 34.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα
με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας
για τον Τουρισμό και τον Ιαματικό
Τουρισμό στη Βόρεια Ευρώπη
(ΝΙΤ – Institute for Tourism
and Spa Research in Northern
Europe, 2014), οι 99 στους 100
επισκέπτες δεν θα αποτρέπονταν
από τις ανεμογεννήτριες από
το να επιλέξουν ένα θέρετρο35.
Αντιθέτως, οι επισκέπτες
έκριναν σημαντικούς άλλους
παράγοντες, όπως η ποιότητα
και η τιμή του καταλύματος, η
δυνατότητα ποδηλασίας, ιππασίας
ή πεζοπορίας, η διασύνδεση με
δημόσιες συγκοινωνίες, η ύπαρξη
καταστημάτων εστίασης και
πολιτιστικής αναψυχής.
Είναι σημαντικό επίσης ότι οι
επισκέπτες φάνηκε να αποζητούν
καινοτόμες ιδέες διαμονής και
προσφορές για βιώσιμα ταξίδια.

Τα αιολικά πάρκα ως πόλος έλξης
τουρισμού
Τα αιολικά πάρκα μπορούν να
αποτελέσουν τοπόσημο και πόλο
έλξης για μια περιοχή.
Πολλές περιοχές ανά τον κόσμο
προσπαθούν να ενισχύσουν την
εικόνα τους και το τουριστικό προϊόν
τους μέσα από την αιολική
ενέργεια, καθώς οι ανεμογεννήτριες
σηματοδοτούν την καινοτομία,
το μέλλον και τη βιωσιμότητα36.
Εφαρμόζουν προγράμματα
ενημέρωσης για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) με επισκέψεις
σε αιολικά πάρκα, που συνδυάζονται
με ποδηλασία ή πεζοπορία.
Για παράδειγμα, ο Δήμος της Λίμνης
Μπέντον στη Μινεσότα προσπαθεί
να προβληθεί ως «η αυθεντική
πρωτεύουσα της αιολικής ενέργειας
στις μεσοδυτικές πολιτείες των
ΗΠΑ»37. Αντίστοιχα παραδείγματα
στην Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα
στη Γερμανία, αποτελούν το
ενεργειακό πάρκο Morbach38, οι
ξεναγήσεις και οι εκπαιδευτικές
δράσεις στο ενεργειακά αυτόνομο
χωριό Feldheim39 και το πρόγραμμα
«Αιολική εμπειρία στα νησιά της
ανατολικής Φρισίας».

Ανάλογες τουριστικές και
διαφημιστικές δράσεις
αναπτύσσονται και με βάση άλλες
μορφές ΑΠΕ, όπως το ενεργειακό
χωριό Jühnde στην Κάτω Σαξονία
της Γερμανίας40.
Μάλιστα, εξαιτίας του αυξημένου
ενδιαφέροντος για τις ΑΠΕ,
υπάρχουν πλέον ταξιδιωτικοί
οδηγοί που εξειδικεύονται στην
οργάνωση και παρουσίαση ταξιδιών
και προορισμών με θέμα τα αιολικά
πάρκα41.
Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Και στη χώρα μας, τα αιολικά
πάρκα φαίνεται να προσελκύουν
το ενδιαφέρον του κόσμου.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
το αιολικό πάρκο στο Παναχαϊκό
όρος με τις 57 ανεμογεννήτριες
(Εικόνα 1). Από το πρώτο κιόλας
έτος λειτουργίας του αποτελεί το
πιο πολυφωτογραφημένο θέμα
της περιοχής των Πατρών μετά τη
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Ανάλογο
παράδειγμα αποτελεί το Αιολικό
Πάρκο της Ανάβρας στη Μαγνησία
(Εικόνα 3).
Επιπρόσθετα, η εγκατάσταση νέων
αιολικών πάρκων δεν δείχνει να
επηρεάζει τις τουριστικές επενδύσεις.
Για παράδειγμα, στην Κεφαλονιά,
ένα από τα πιο τουριστικά νησιά
της Ελλάδας, τα τελευταία 15 έτη
εγκαθίστανται συνεχώς νέα αιολικά
πάρκα (Εικόνα 2). Την ίδια περίοδο,
οι ξενοδοχειακές κλίνες μέσης
και ανώτερης κατηγορίας σχεδόν
διπλασιάστηκαν, ενώ ξεκίνησαν να
λειτουργούν και νέα ξενοδοχεία
πέντε αστέρων42 (Διάγραμμα 8).

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Δεδομένα: ΙΝΣΕΤΕ, Αύγουστος 2019 | ΕΛΕΤΑΕΝ
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Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ή αν υπάρχει,
δεν οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες.
ΑΛΗΘΕΙΑ

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

Έ

χει τεκμηριωθεί
από όλες σχεδόν τις
επιστημονικές έρευνες ότι
η κλιματική αλλαγή είναι
ανθρωπογενής και συνιστά μέγιστη
απειλή. Το ίδιο υποστηρίζει και η
Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ
για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC),
ένας διακυβερνητικός φορέας
που συντονίζει την παγκόσμια
επιστημονική κοινότητα.

Εκθέσεις Αξιολόγησης της IPCC:

Από την πιθανολόγηση το 1990, στη βεβαιότητα το 2014
AR

AR1, 1990

Είναι χαρακτηριστική η εξέλιξη των
διατυπώσεων που χρησιμοποιεί η
IPCC στις 5 εκθέσεις αξιολόγησης
που έχουν δημοσιευθεί από το
1990 μέχρι σήμερα. Αν και ξεκίνησε
μιλώντας για πιθανολογήσεις και εν
δυνάμει κινδύνους (AR1, 1990), έχει
πλέον καταλήξει στη διαπίστωση
ότι η ανθρώπινη επίδραση στο
κλιματικό σύστημα είναι σαφής
(AR5, 2014).

Πρωτότυπη δήλωση:
“...by increasing [greenhouse gas] concentrations... humankind is capable
of raising the global-average annual-mean surface-air temperature”
«Η εξέταση των στοιχείων υποδηλώνει μια διακριτή ανθρώπινη
επίδραση στο παγκόσμιο κλίμα»

AR2, 1995

Εκθέσεις αξιολόγησης της IPCC
Η IPCC δημοσιεύει εκθέσεις
αξιολόγησης (assessment reports –
AR43), οι οποίες αποτελούν σημείο
αναφοράς για ζητήματα κλιματικής
αλλαγής και βασίζονται στα
πορίσματα της επιστήμης.

Δήλωση IPCC
«…με την αύξηση των συγκεντρώσεων [αερίων του θερμοκηπίου]...
η ανθρωπότητα είναι ικανή να αυξήσει τη μέση-παγκόσμια μέση ετήσια
θερμοκρασία επιφανειακού αέρα»

AR3, 2001

AR4, 2007

AR5, 2014

Πρωτότυπη δήλωση:
“The balance of evidence suggests a discernible human influence on
global climate”
«…το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της θερμοκρασίας που
παρατηρήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια είναι πιθανό να οφείλεται
στην αύξηση των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου»
Πρωτότυπη δήλωση:
“…most of the observed warming over the last 50 years is likely to have
been due to the increase in greenhouse gas concentrations”
«Το μεγαλύτερο μέρος της παρατηρηθείσας αύξησης των μέσων
παγκόσμιων θερμοκρασιών από τα μέσα του 20ού αιώνα είναι πολύ
πιθανό να οφείλεται στην παρατηρούμενη αύξηση των ανθρωπογενών
συγκεντρώσεων αερίων θερμοκηπίου»
Πρωτότυπη δήλωση:
“Most of the observed increase in global average temperatures since the
mid-20th century is very likely due to the observed increase in
anthropogenic greenhouse gas concentrations”
«Η ανθρώπινη επίδραση στο κλιματικό σύστημα είναι σαφής και οι
πρόσφατες ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι
οι υψηλότερες στην ιστορία. Οι πρόσφατες κλιματικές αλλαγές έχουν
εκτεταμένες επιπτώσεις στα ανθρώπινα και φυσικά συστήματα»
Πρωτότυπη δήλωση:
“Human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic
emissions of green-house gases are the highest in history. Recent climate
changes have had widespread impacts on human and natural systems”

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 9: ΠΛΑΝΗΤΙΚΌ ΌΡΙΟ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ

> 97%

Όρια παγετώδους μεσοπαγετώδους κύκλου

ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΏΝ

Ολόκαινος

ΣΥΜΦΩΝΟΎΝ ΌΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΘΈΡΜΑΝΣΗ
ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΊΣ
ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ

Πάνω από το 97% των ειδικών
κλιματολόγων συμφωνούν ότι
οι ανθρώπινες δραστηριότητες
ευθύνονται για την παγκόσμια
θέρμανση (global warming)44, 45.
Έχει διαπιστωθεί ότι οι μελέτες
που δεν το δέχονται αυτό (περίπου
3%) περιέχουν σφάλματα στις
υποθέσεις, τη μεθοδολογία,
την ανάλυση κ.λπ. Μόλις
διορθωθούν τα σφάλματα
αυτά, τότε καταλήγουν στα ίδια
συμπεράσματα με το 97% των
ειδικών που καταδεικνύουν τον
ανθρώπινο παράγοντα ως αιτία
της κλιματικής αλλαγής46.
Η εποχή που διανύουμε έχει
χαρακτηριστεί από τους επιστήμονες
ως «ανθρωπόκαινος», λόγω
της επίδρασης των ανθρωπίνων
δραστηριοτήτων στην ισορροπία
του πλανήτη. Είμαστε πολύ κοντά
στο πλανητικό όριο (planetary
threshold) θέρμανσης των
2oC, λόγω των ανθρωπογενών
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Αν ξεπεράσουμε αυτό το όριο δεν
θα μπορούμε να ανατρέψουμε
την πορεία μας προς μια θερμή Γη
(Hothouse Earth)47, αφιλόξενη για

Ανθρωπόκαινος
Ανθρωπογενείς
εκπομπές
Υποβάθμιση
βιόσφαιρας

Προστασία γήινου
συστήματος

Ισορροπία

Τι πιστεύουν οι ειδικοί

Χρόνος

‘Σταθεροποιημένη Γη’

Πλα
νητικό όριο
Εσωτερικές
αναδράσεις

‘Θερμή Γη’

Θερμοκρασία
Ψυχρό

Θερμό
Πηγή: Will Steffen, PNAS, 2018

τη διαβίωση του ανθρώπου και
πολλών ειδών (Διάγραμμα 9).
Τι πρέπει να κάνουμε
Έχουμε μόνο 10 χρόνια μέχρι το
2030 για ραγδαίες και δραστικές
αλλαγές, μεταξύ των οποίων και ο
τρόπος που παράγουμε ενέργεια.
Σε αυτό το κρίσιμο συμπέρασμα
καταλήγει και η Έκθεση «Παγκόσμια
θέρμανση 1,5οC»48 της IPCC,
ώστε να:
• Συγκρατηθεί η θέρμανση του
πλανήτη στο όριο του 1,5οC.
• Αποφευχθούν μη αναστρέψιμες
επιπτώσεις στο κλίμα.
Σύμφωνα με την 5η Έκθεση
Αξιολόγησης49 του IPCC (AR5), για
να συγκρατηθεί η συγκέντρωση
του διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
στην ατμόσφαιρα στο επίπεδο των

450ppm50, θα πρέπει να μειωθούν
οι εκπομπές CO2 κατά 41-72%
έως το 2050 σε σχέση με το 2010.
Σημειώνεται ότι το επίπεδο των
450ppm είναι το μέσο όριο που
αντιστοιχεί σε αύξηση θερμοκρασίας
αρκετά κάτω από 2oC, όπως είχε
τεθεί στη Συμφωνία των Παρισίων
για το κλίμα.
Μια τέτοια μείωση απαιτεί
αύξηση του μεριδίου των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ) στην ηλεκτροπαραγωγή
στο 81%51. Πιο πρόσφατη μελέτη
του Πανεπιστημίου Stanford
τεκμηριώνει γιατί πρέπει και πώς
μπορούμε να φθάσουμε σε 100%
ΑΠΕ για όλο τον πλανήτη το 2050.
Στην Ελλάδα η αιολική ενέργεια
θα προσφέρει σχεδόν το μισό του
απαιτούμενου ηλεκτρισμού ενώ
όλες οι ΑΠΕ θα καταλαμβάνουν
μόλις το 0,07% της επικράτειας52.
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Η αιολική ενέργεια δεν συνεισφέρει στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Η αιολική ενέργεια συμβάλλει στη μείωση των
συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ο

ι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας συμβάλλουν
στη μείωση των
συνολικών εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου.

αν δεν υπήρχαν αιολικά πάρκα. Ο
ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία
βάση. Όσοι τον εκφέρουν δεν
προσκομίζουν κανένα στοιχείο διότι
απλά δεν υπάρχει.

Αναμφισβήτητα, οι ανεμογεννήτριες
παράγουν ηλεκτρισμό χωρίς να
εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου.
Οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου θα συνεχίσουν να
μειώνονται χάρη στην αιολική
ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας (ΑΠΕ) γενικά και την
εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα πραγματικά στοιχεία δείχνουν
ότι στην Ελλάδα τόσο οι συνολικές
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
όσο και ο δείκτης της έντασης
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
μειώθηκαν κατά 32% την περίοδο
2005-2017.

Ωστόσο, διατυπώνεται ο
λανθασμένος ισχυρισμός ότι
οι συνολικές εκπομπές από το
σύστημα ηλεκτροπαραγωγής
αυξάνονται μόνο και μόνο εξαιτίας
της ύπαρξης αιολικών πάρκων.
Αυτό στηρίζεται στον ίδιο μύθο
ότι οι ανεμογεννήτριες παράγουν
ασταθή ηλεκτρισμό (βλ. Μύθο
04) και, συνεπώς, απαιτείται ίση
ποσότητα συμβατικής ισχύος για
ηλεκτροπαραγωγή όταν ο άνεμος
δεν φυσά ή φυσά λιγότερο. Έτσι
εκπέμπονται ρύποι που είναι
περισσότεροι από όσοι θα ήταν

Σύμφωνα με το επίσημο Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
(ΕΣΕΚ 2030), η μείωση αυτή συνέβη
για δύο λόγους:
• Υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ
(κυρίως).
• Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
λόγω της εφαρμογής μέτρων
βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης αλλά και της
οικονομικής ύφεσης.
Η τάση μείωσης των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου
προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί την
περίοδο 2020-2030.

-32%
ΜΕΙΏΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΊΩΝ ΤΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΕΊΚΤΗ ΈΝΤΑΣΉΣ ΤΟΥΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ
2005-2017

Οι εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου θα
συνεχίσουν να μειώνονται
χάρη στην αιολική
ενέργεια, τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας
(ΑΠΕ) γενικά και την
εξοικονόμηση ενέργειας.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Οι ανεμογεννήτριες καταναλώνουν περισσότερη
ενέργεια από όση παράγουν και επομένως εκπέμπουν
περισσότερους ρύπους από όσους αποτρέπουν.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Οι ανεμογεννήτριες έχουν απολύτως θετικό
ενεργειακό και περιβαλλοντικό ισοζύγιο.

Η ενέργεια που απαιτείται για την
κατασκευή των επιμέρους τμημάτων
μιας ανεμογεννήτριας είναι κατά
μέσο όρο 3.252 MWh, ενώ η
ίδια ανεμογεννήτρια παράγει
συνολική ενέργεια 175.000 MWh
(Διάγραμμα 1055).
Εκπομπές ρύπων

Η

κατασκευή, η λειτουργία
και η απεγκατάσταση των
ανεμογεννητριών απαιτεί
ενέργεια. Ωστόσο, μια
ανεμογεννήτρια παράγει αυτή την
ενέργεια μέσα στους πρώτους 5-12
μήνες λειτουργίας της, ανάλογα με
τον τύπο και την ισχύ της53, 54.
Επομένως, μετά τον πρώτο χρόνο,
το ενεργειακό ισοζύγιο είναι
απολύτως θετικό.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του
κύκλου ζωής της, μια ανεμογεννήτρια
παράγει έως και 50 φορές
περισσότερη ενέργεια από αυτήν που
καταναλώνεται κατά την κατασκευή,
λειτουργία και απεγκατάστασή της.
Εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη την
ανακύκλωση των υλικών της
ανεμογεννήτριας μετά το πέρας του
κύκλου ζωής της, το ποσοστό αυτό
αυξάνεται σημαντικά.

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 10: ΜΈΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ
ΤΩΝ ΕΠΙΜΈΡΟΥΣ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΜΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑΣ

Πηγή: Επιστημονική Υπηρεσία του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου
(Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages)

Η κατασκευή, μεταφορά και
εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας
απαιτεί ενέργεια η οποία
συνεπάγεται εκπομπές ρύπων.
Δεδομένου όμως ότι μια
ανεμογεννήτρια παράγει
πολλαπλάσια ενέργεια από αυτή
που καταναλώνει, οι εκπεμπόμενοι
ρύποι είναι σημαντικά λιγότεροι από
τους ρύπους που αποτρέπει.
Συγκεκριμένα, όπως έχει αποδειχθεί
από σειρά μελετών και μετρήσεων,
κατά τη διάρκεια του κύκλου
ζωής της (Life Cycle Analysis) μια
ανεμογεννήτρια προκαλεί εκπομπές
10-11 γραμμαρίων ισοδύναμου
διοξειδίου του άνθρακα για κάθε
κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που
παράγει (10-11 g CO2eq/kWh)56, 57.
Παράλληλα, για κάθε kWh που
παράγει, αποτρέπει την εκπομπή
980 g CO2eq, εάν υποκαταστήσει
ηλεκτρισμό από άνθρακα, ή
465 g CO2eq, εάν υποκαταστήσει
ηλεκτρισμό από φυσικό αέριο58, 59.
Δηλαδή, ανάλογα με το μίγμα
καυσίμου της χώρας, μια
ανεμογεννήτρια αποτρέπει περίπου
50-100 φορές περισσότερους
ρύπους από αυτούς που προκαλεί.
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Οι ανεμογεννήτριες επηρεάζουν το μικροκλίμα
και το παγκόσμιο κλίμα.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Οι ανεμογεννήτριες δεν αυξάνουν τη συνολική
θερμοκρασία της ατμόσφαιρας του πλανήτη.

Η

μελέτη της
αλληλεπίδρασης των
ανεμογεννητριών με την
ατμόσφαιρα αποκτά νόημα
κυρίως στο χαμηλότερο στρώμα
της ατμόσφαιρας, το λεγόμενο
Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα
(ΑΟΣ). Το πάχος του ΑΟΣ κυμαίνεται
από λίγες εκατοντάδες μέτρα τη
νύχτα (εύρος 200-500 μ.) έως
λίγα χιλιόμετρα την ημέρα (εύρος
0,2-5 χλμ.).
Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες
που έχουν ασχοληθεί με τις
επιπτώσεις των ανεμογεννητριών
στο μικροκλίμα, μια ανεμογεννήτρια
επιδρά στην κατώτερη ατμόσφαιρα
ως εξής:
1. Απορροφά την κινητική ενέργεια
του ατμοσφαιρικού αέρα και την
μετατρέπει σε ηλεκτρική.
2. Αυξάνει την κατακόρυφη
ανάμειξη των αερίων μαζών
(αύξηση τυρβώδους ροής).

Η αυξημένη κατακόρυφη
ανάμειξη προκαλεί θέρμανση
του επιφανειακού αέρα (warming
effect) τις νυχτερινές ώρες και ψύξη
(cooling effect) κατά τη διάρκεια της
ημέρας60. Το ερώτημα όμως είναι
εάν τελικά αυτή η επίδραση είναι
υπολογίσιμη.
Από σχετικές μελέτες προκύπτει ότι
η επίδραση αυτή έχει ανιχνεύσιμο,
αν και ελάχιστο, θερμοκρασιακό
αποτύπωμα μόνο στην περίπτωση
πολύ μεγάλων αιολικών πάρκων
(πάνω από 500 ή ακόμη και 2.000
ανεμογεννήτριες) και σε περιοχές
με ήπιο ανάγλυφο61, 62, 63.

Γι’ αυτό άλλωστε είναι σύνηθες
να τοποθετούνται ανεμομείκτες
κοντά σε δεντροκαλλιέργειες και
αμπελοκαλλιέργειες σε περιοχές
με υψηλή συχνότητα εμφάνισης
παγετού.

Μάλιστα, η θερμική επίδραση
των μεγάλων αιολικών πάρκων
κατά τη διάρκεια της νύχτας
μπορεί να λειτουργεί και θετικά
για το μικροκλίμα της περιοχής
και συγκεκριμένα για τις
καλλιέργειες64, αφού μειώνονται οι
πιθανότητες πρόκλησης παγετού.

Στη χώρα μας, το μέγεθος της
επίδρασης των ανεμογεννητριών
στο μικροκλίμα μιας περιοχής
είναι ιδιαίτερα μικρό και μη
ανιχνεύσιμο, καθώς:

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

• Εγκαθίσταται μικρός αριθμός
ανεμογεννητριών ανά
αιολικό πάρκο.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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που να δημιουργούνται αρνητικές
επιπτώσεις στη μελισσοκομία και
τις καλλιέργειες, να ελαττώνεται η
ποσότητα των χιονοπτώσεων (με
αρνητικό αντίκτυπο στον χειμερινό
τουρισμό των χιονοδρομικών
κέντρων), ισχυρισμοί που φυσικά
δεν ευσταθούν.
Επηρεάζεται το παγκόσμιο κλίμα;

• Οι περιοχές εγκατάστασης έχουν
ιδιαίτερα έντονο ανάγλυφο
(κυρίως ορεινές εξάρσεις με
υψηλή τύρβη υποβάθρου).

Το μέγεθος της επίδρασης
των ανεμογεννητριών στο
μικροκλίμα μιας περιοχής
είναι ιδιαίτερα μικρό και
μη ανιχνεύσιμο.

Παρ’ όλα αυτά, συχνά
διαστρεβλώνονται ή διογκώνονται
τα αποτελέσματα των ανωτέρω
μελετών και λανθασμένα ανάγονται
στις τοπικές συνθήκες της Ελλάδας
που είναι εντελώς διαφορετικές,
με αποτέλεσμα να δημιουργείται
φόβος στις τοπικές κοινωνίες.
Μεταξύ άλλων υποστηρίζεται
πολλές φορές ότι οι
ανεμογεννήτριες επηρεάζουν το
μικροκλίμα μιας περιοχής σε βαθμό

Έχουν ήδη διεξαχθεί μελέτες
με σκοπό να εκτιμηθούν οι
δυνητικές επιπτώσεις που θα
είχε στο κλίμα του πλανήτη μια
μεγάλης κλίμακας διείσδυση
της αιολικής ενεργείας, ικανή να
καλύψει θεωρητικά το σύνολο των
παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών.
Η επίπτωση αυτή εξαρτάται
πρωτίστως από τις μεταβολές που
θα προκαλούνταν στο ενεργειακό
ισοζύγιο της ατμόσφαιρας. Ακόμα
και στη θεωρητική περίπτωση
που οι παγκόσμιες ενεργειακές
ανάγκες καλύπτονταν μόνο
από ανεμογεννήτριες, αυτές θα
απορροφούσαν κατά τη λειτουργία
τους ένα ελάχιστο μέρος της
ενέργειας της ατμόσφαιρας (περίπου
0,007%). Η θεωρητική αυτή
μεταβολή είναι τάξεις μεγέθους
μικρότερη από τη μεταβολή
που προκαλούν οι αυξημένες
εκπομπές CO2, οι οποίες προκαλούν
αύξηση της ενέργειας στην
ατμόσφαιρα65, 66, 67, 68.
Επομένως, οι ανεμογεννήτριες
δεν αυξάνουν τη συνολική
θερμοκρασία της ατμόσφαιρας
του πλανήτη, όπως διατυπώνεται
σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις.
Οι ανεμογεννήτριες απορροφούν
την ενέργεια του ανέμου για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
όχι το αντίθετο.

04
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

38

|

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΑΝΤΑ: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ

ΜΥΘΟΣ

18

Οι ανεμογεννήτριες έχουν επιπτώσεις στην υγεία
των ανθρώπων και των άλλων θηλαστικών.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Οι ανεμογεννήτριες δεν επηρεάζουν την υγεία
των ανθρώπων ούτε την αναπαραγωγικότητα
των θηλαστικών.

Ο

μύθος αυτός έχει
προβληθεί έντονα κατά το
παρελθόν, παρόλο που
ο σύγχρονος άνθρωπος
περιβάλλεται από τεχνολογία σε
κάθε πτυχή της καθημερινότητάς
του.
Oι ανεμογεννήτριες είναι πλήρως
συμβατές με τον άνθρωπο, καθώς
και με το αστικό και οικιστικό
περιβάλλον. Για παράδειγμα,
ανεμογεννήτριες υπάρχουν μέσα
στον αστικό ιστό του Άμστερνταμ,
του Αμβούργου, της Βοστώνης,
του Τορόντο, στο London Eye σε
απόσταση μόλις 10 μίλια από το
City και σε άλλες ανεπτυγμένες
πόλεις.
Είναι θετικό πάντως ότι την
τελευταία δεκαετία έχουν μειωθεί
οι ανησυχίες για τον θόρυβο που
προκαλούν ή την ακτινοβολία
που δήθεν εκπέμπουν οι
ανεμογεννήτριες. Σε αυτό πιθανόν
να έχει συμβάλλει και η μεγαλύτερη
εξοικείωση των ανθρώπων με τις
ανεμογεννήτριες που τους βοηθάει
να κρίνουν το αβάσιμο αυτών των
ισχυρισμών69.

Προκαλούν ελάχιστο θόρυβο
Οι ανεμογεννήτριες οφείλουν να
πληρούν αυστηρές προδιαγραφές
εκπομπών θορύβου. Μάλιστα, μια
ανεμογεννήτρια σε απόσταση 200 μ.
είναι πιο αθόρυβη (50 dBA) από μια
χαμηλόφωνη συνομιλία (60 dBA)
(Διάγραμμα 11).
Μια ανεμογεννήτρια προκαλεί δύο
πηγές θορύβου:
• Μηχανικό θόρυβο από το κιβώτιο
των ταχυτήτων (gearbox) ή
τη γεννήτρια (generator). Έχει
ουσιαστικά εξαλειφθεί στις
σύγχρονες ανεμογεννήτριες.
• Αεροδυναμικό θόρυβο από
τα πτερύγια. Πρόκειται για
τον θόρυβο περιστροφής των
πτερυγίων της ανεμογεννήτριας,
καθώς περνούν μπροστά από
τον πυλώνα της. Έχει περιοριστεί
δραστικά χάρη στη σημαντική
βελτίωση του σχεδιασμού
των πτερυγίων (ιδιαίτερα των
άκρων και της πίσω πλευράς
τους). Επιπλέον, σε αυτές τις
αποστάσεις, οποιοσδήποτε
θόρυβος κάνουν καλύπτεται

από τον φυσικό θόρυβο που
κάνει ο ίδιος ο αέρας ή όταν
περνάει ανάμεσα στα δέντρα και
τη βλάστηση.
Δεν εκπέμπουν ακτινοβολία
Ακόμη και το ηλεκτρομαγνητικό
πεδίο που δημιουργεί το παραγόμενο
ηλεκτρικό ρεύμα είναι χαμηλής
συχνότητας και χαμηλότερης έντασης
από τα πεδία που προκαλούνται στις
πόλεις και μέσα στα σπίτια από τις
κοινές οικιακές συσκευές.
Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η
τάση υπό την οποία παράγεται,
μεταφέρεται ή χρησιμοποιείται το
ρεύμα τόσο χαμηλότερη είναι η
ένταση του ηλεκτρομαγνητικού
πεδίου που προκαλεί.
Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες
επιπτώσεις από τους υπόηχους
Ο ριπαίος άνεμος, τα κύματα, ένα
κινούμενο αμάξι αλλά και μια

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Εικόνα 4: Μετρήσεις υποήχων στο πλαίσιο
της μελέτης Tieffrequente Geräusche inkl.
Infraschall von Windkraftanlagen und
anderen Quellen του Landesanstalt fur
Umwet Baden Wurttemberg Germany
Πηγή: LUBW Landesanstalt fur Umwet
Baden Wurttemberg70

ανεμογεννήτρια παράγουν ήχο σε
πολύ χαμηλές συχνότητες, περίπου 20
Hertz, ο οποίος ονομάζεται υπόηχος.
Οι συχνότητες αυτές δεν γίνονται
αντιληπτές από το ανθρώπινο αυτί.

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 11: ΈΝΤΑΣΗ ΘΟΡΎΒΟΥ ΑΠΌ ΔΙΆΦΟΡΕΣ ΠΗΓΈΣ

Η υποτιθέμενη βλάβη από τους
υπόηχους που εκπέμπουν οι
ανεμογεννήτριες αποτελεί τη
νέα πηγή ανησυχίας. Ο μύθος
είναι ελκυστικός διότι δεν μπορεί
να ελεγχθεί στην πράξη από το
ευρύ κοινό (σε αντίθεση με την
περίπτωση του θορύβου). Μερικοί
κάτοικοι φοβούνται ότι οι υπόηχοι
μπορεί να τους προκαλέσουν
κάποια ασθένεια. Αντίστοιχες
ανησυχίες εκφράζονται όμως και
για τα συστήματα κλιματισμού και
εξαερισμού71.
Στην πράξη, δεν έχει τεκμηριωθεί
καμία επίπτωση στην υγεία από
υποήχους ανεμογεννητριών (ή
από άλλον λόγο)72, 73, 74. Αυτό
έχει δηλώσει, για παράδειγμα, με
διαδοχικές μελέτες και δημόσιες
ανακοινώσεις του το Εθνικό
Συμβούλιο Υγείας και Ιατρικής
Έρευνας της Κυβέρνησης της
Αυστραλίας75.

Πηγή: Driven by the wind, German Wind Energy Association (2018)

Ακόμα και τα δημοσιεύματα που
επιδιώκουν να προβάλλουν αυτόν
τον δήθεν κίνδυνο, καταλήγουν
αρκετές φορές στη διαπίστωση ότι
απαιτείται παραπάνω έρευνα.
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Οι ανεμογεννήτριες είναι επικίνδυνες και
προκαλούν ατυχήματα.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Δεν έχουν καταγραφεί περιπτώσεις
τραυματισμού πολιτών στην αιολική
βιομηχανία.

Δ

εν έχουν καταγραφεί
περιπτώσεις
τραυματισμού πολιτών
στην αιολική βιομηχανία.

Πάνω από 350.000 ανεμογεννήτριες
λειτουργούν σε όλο τον κόσμο.
Οι προδιαγραφές, η νομοθεσία
και τα πρότυπα ασφάλειας των
ανεμογεννητριών στην Ευρώπη
και την Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως
αυστηρά.
Από όλες τις βιομηχανίες
παγκοσμίως, η αιολική βιομηχανία
έχει ίσως τα περισσότερα διακριτά
σημεία που πρέπει να ελέγχονται
και να συντηρούνται. Ωστόσο, δεν
έχουν καταγραφεί περιπτώσεις
τραυματισμού πολιτών.
Αυτό οφείλεται:
• Στον εξαιρετικά μικρό έως
ελάχιστο αριθμό καταστροφής
ανεμογεννητριών.
• Στο γεγονός ότι για να συμβεί ένα
ατύχημα, πρέπει να συντρέξουν

σωρευτικά απίθανες συνθήκες,
που περιλαμβάνουν εξαιρετικά
ακραία καιρικά φαινόμενα. Όμως
οι πολίτες δεν κυκλοφορούν
κοντά σε ανεμογεννήτριες υπό
τέτοιες συνθήκες.
Φυσικά, τα όποια ατυχήματα
έχουν συμβεί παγκοσμίως έχουν
οικονομικές συνέπειες λόγω
καταστροφής εξοπλισμού και
απώλειας παραγωγής ενέργειας.
Αυτές οι οικονομικές συνέπειες είναι
ασφαλισμένες. Το γεγονός ότι οι
ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως
ασφαλίζουν ανεμογεννήτριες
αποτελεί απόδειξη ότι οι
ανεμογεννήτριες λειτουργούν χωρίς
ανυπέρβλητα προβλήματα.
Αντιθέτως, οι συνέπειες από
ένα ατύχημα σε μια πλατφόρμα
εξόρυξης πετρελαίου ή σε ένα
πυρηνικό εργοστάσιο λόγω
εξαιρετικά ακραίων συνθηκών
που οδηγούν σε υπέρβαση των
προδιαγραφών ασφαλείας τους
μπορεί να αποβούν τραγικές.

> 350.000
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ
ΣΕ ΌΛΟ ΤΟΝ
ΚΌΣΜΟ

Το γεγονός ότι οι
ασφαλιστικές εταιρείες
παγκοσμίως ασφαλίζουν
ανεμογεννήτριες
αποτελεί απόδειξη ότι
οι ανεμογεννήτριες
λειτουργούν χωρίς
ανυπέρβλητα
προβλήματα.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Τα αιολικά πάρκα είναι οπτικά ενοχλητικά.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Τα αιολικά πάρκα είναι σίγουρα λιγότερο
ενοχλητικά από τις καταστροφές και την
υποβάθμιση του περιβάλλοντος που
προκαλούν μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα περισσότερα αιολικά
πάρκα κατασκευάζονται
μακρυά από περιοχές
με υψηλή συγκέντρωση
ανθρώπων (π.χ.
οικισμούς), και επομένως
η καθημερινή οπτική
αίσθηση στον παρατηρητή
δεν είναι έντονη.

Μ

πορεί μερικοί να
θεωρούν ότι ένα
μεγάλο αιολικό
πάρκο δεν είναι τόσο
ελκυστικό οπτικά. Ωστόσο, πολύ
λιγότερο ελκυστικά είναι:
• Η μόνιμη καταστροφή ορεινών
όγκων και πεδιάδων από
μεταλλευτικές δραστηριότητες για
την εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη.
• Η καταστροφή του χερσαίου
ή θαλάσσιου περιβάλλοντος
από δραστηριότητες άντλησης
πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Επιπλέον, ο τρόπος που
αντιλαμβανόμαστε οπτικά μια
κατασκευή είναι αντιστρόφως
ανάλογος της απόστασης από αυτή.
Τα περισσότερα αιολικά πάρκα
κατασκευάζονται μακρυά από
περιοχές με υψηλή συγκέντρωση
ανθρώπων (π.χ. οικισμούς), και
επομένως η καθημερινή οπτική
αίσθηση στον παρατηρητή δεν
είναι έντονη. Επιπλέον, η αντίληψη
περί αισθητικής είναι σε μεγάλο
βαθμό υποκειμενική.

• Η οπτική και αέρια ρύπανση από
θερμικούς σταθμούς.

Σε κάθε περίπτωση, αν δεν
στραφούμε σε καθαρές πηγές
ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια,
η κλιματική αλλαγή:

• Η καταστροφή του περιβάλλοντος
κατά τη μεταφορά, αποθήκευση
και χρήση ορυκτών καυσίμων.

• Θα οδηγήσει σε ερημοποιήσεις
και άνοδο της στάθμης των
θαλασσών.

• Οι κίνδυνοι για τη ζωή από τη
λειτουργία σταθμών πυρηνικής
ενέργειας και τη διαχείριση
πυρηνικών αποβλήτων.

• Θα αλλάξει δραστικά ένα
σημαντικό μέρος του τοπίου
μας, καθώς και του ζωικού και
φυτικού κόσμου μέσα σε αυτό.
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Οι ανεμογεννήτριες δεν ανακυκλώνονται.
ΑΛΗΘΕΙΑ

Τα υλικά μιας ανεμογεννήτριας
ανακυκλώνονται κατά 85-90%, ενώ μπορούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Μ

ια ανεμογεννήτρια
αποτελείται από τα
θεμέλια, τον πυλώνα,
τη γεννήτρια και τα
πτερύγια. Μετά το πέρας του
κύκλου ζωής της, η ανεμογεννήτρια
αποσυναρμολογείται και γίνεται η
διαχείριση των επιμέρους υλικών
της. Το ποσοστό ανακύκλωσης είναι
σημαντικό (85-90%76, 77, 78).
Στόχος του αιολικού κλάδου είναι η
ανακύκλωση να φθάσει στο 100%
και γίνονται σημαντικές προσπάθειες
για αυτό. Ήδη, τα περισσότερα
σύνθετα υλικά της γεννήτριας,
του πυλώνα και των θεμελίων
μιας ανεμογεννήτριας μπορούν να
διατεθούν για δευτερογενείς χρήσεις
(Διάγραμμα 12).
Πάντως, ο αιολικός κλάδος δεν
αναμένεται να αποτελεί την κύρια
πηγή αποβλήτων σύνθετων
υλικών. Εκτιμάται ότι το 2025
τα περισσότερα απόβλητα
σύνθετων υλικών σε παγκόσμιο
επίπεδο θα προέρχονται από τον
κατασκευαστικό και κτιριακό τομέα
(29%), τον τομέα ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών (16%), τις
μεταφορές (13%), τη ναυσιπλοΐα

και τη ναυτιλία (10%) ή από άλλες
πηγές πλην ανεμογεννητριών
(22%)79.
Το μερίδιο των αποβλήτων
σύνθετων υλικών από
ανεμογεννήτριες θα είναι μικρότερο
από 10%, παρά τη μεγάλη
ανάπτυξη του αιολικού κλάδου.
Μάλιστα, τα υλικά αυτά θα
έχουν ήδη προσφέρει σημαντικό
θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο
λόγω της συνεισφοράς τους στην
αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, σε αντίθεση με τα
υλικά που προέρχονται από τους
υπόλοιπους τομείς.
Η πρόκληση της ανακύκλωσης
των πτερυγίων
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα
πτερύγια είναι σύνθετα υλικά, όμοια
με αυτά που χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή πλοιαρίων και σκαφών
αναψυχής, τα οποία δεν είναι τοξικά
μετά την κατασκευή τους.
Πιο συγκεκριμένα:
• Εξωτερικά, τα πτερύγια
αποτελούνται συνήθως από
υαλονήματα, ενώ η επικάλυψή
τους κατασκευάζεται με

<10%
ΤΩΝ ΑΠΌΒΛΗΤΩΝ
ΣΎΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ ΘΑ
ΠΡΟΈΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ
ΑΙΟΛΙΚΌ ΚΛΆΔΟ

Τα υλικά που
χρησιμοποιούνται στα
πτερύγια είναι σύνθετα
υλικά, όμοια με αυτά που
χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή πλοιαρίων
και σκαφών αναψυχής,
τα οποία δεν είναι τοξικά
μετά την κατασκευή τους.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

επιστρώσεις από πολυεστερικά
υλικά.

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 12: ΚΎΚΛΟΣ ΖΩΉΣ ΠΤΕΡΥΓΊΩΝ

• Εσωτερικά, περιέχουν πολυμερή
υλικά, όπως πολυεστέρα, PVC
και εποξικά ή θερμοπλαστικά
υλικά, και συνήθως
χρησιμοποιείται ξύλο balsa ή
αφρός πολυουρεθάνης. Επίσης,
περιέχουν μεταλλικά μέρη από
σίδηρο, κυρίως στο σημείο
σύνδεσης των πτερυγίων στην
πλήμνη (hub), καθώς επίσης και
αγωγούς χαλκού ή σιδήρου για
την αντικεραυνική προστασία.
Η ανακύκλωση των σύνθετων
υλικών, όπως αυτά που
υπάρχουν στα πτερύγια των
ανεμογεννητριών80, 81, αποτελεί μια
παγκόσμια πρόκληση.
Επιλογές για τη διαχείριση των
πτερυγίων
Όπως συμβαίνει με τα υλικά
οποιασδήποτε δραστηριότητας, έτσι
και στην περίπτωση των πτερυγίων
προηγούνται η πρόληψη, η
επαναχρησιμοποίηση και η αλλαγή
χρήσης, προκειμένου να μειώνεται
το περιβαλλοντικό αποτύπωμά
τους. Όταν αυτές οι λύσεις δεν
είναι εφικτές, τότε επιδιώκεται η
ανακύκλωση (Διάγραμμα 13).
Κατά σειρά προτίμησης, οι επιλογές
για τη διαχείριση των πτερυγίων
είναι οι εξής:
1. Πρόληψη. Μείωση των σύνθετων
υλικών και αντικατάστασή τους με
άλλα ανακυκλώσιμα υλικά κατά
τον σχεδιασμό των πτερυγίων.
2. Επαναχρησιμοποίηση υλικών.
Επέκταση του χρόνου ζωής
των πτερυγίων με καλύτερη
συντήρηση και πιο τακτικές
επισκευές. Δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησής τους.

Πηγή: ETIP Wind

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 13: ΜΈΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΤΕΡΥΓΊΩΝ
ΚΑΤΆ ΣΕΙΡΆ ΠΡΟΤΊΜΗΣΗΣ
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Εικόνα 5: Παιδική χαρά Wikado, Ρότερνταμ, Ολλανδία.
Πηγή: Superuse Studios and Goodman82

3. Αλλαγή χρήσης. Χρήση
τμημάτων των πτερυγίων
ως εξαρτήματα σε άλλες
κατασκευές, π.χ. κτίρια, έπιπλα
ή παιδικές χαρές (Εικόνες 5, 6,
7), ή ως υλικά για τη δημιουργία
ηχοπετασμάτων (Εικόνα 8)
που χρησιμοποιούνται για
τη μείωση της έντασης των
ήχων από την κίνηση στους
αυτοκινητόδρομους.
4. Ανακύκλωση. Χρήση ενέργειας
και άλλων πόρων για τη
μετατροπή των υλικών των
πτερυγίων και την εκμετάλλευσή
τους σε νέα διαφορετική
λειτουργική χρήση.
5. Ανάκτηση. Απομάκρυνση
όλων των επιμέρους
στοιχείων που μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν και
μετατροπή των υπολειμμάτων σε
καύσιμο ή θερμική ενέργεια.
6. Απόθεση: Εφόσον δεν υπάρχει
δυνατότητα να αξιοποιηθούν
με έναν από τους παραπάνω

Εικόνα 6: Δημόσια παγκάκια REwind
Willemsplein, Ρότερνταμ, Ολλανδία.
Πηγή: Superuse Studios and Goodman82

εναλλακτικούς τρόπους, γίνεται
η απόθεσή τους σε κατάλληλους
χώρους.
Μέθοδοι ανακύκλωσης πτερυγίων
Η ανακύκλωση των υλικών
των πτερυγίων απαιτεί σύνθετες
διαδικασίες. Τα τελευταία χρόνια,
πολλά ερευνητικά προγράμματα
έχουν ασχοληθεί με την εξεύρεση
καινοτόμων μεθόδων ανακύκλωσης
και πλήρως ανακυκλώσιμων υλικών.
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές
ανακύκλωσης πτερυγίων, με
ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην
εκτίμηση των επιπτώσεων από τις
εκπομπές των διαδικασιών:
• Συν-επεξεργασία στη
βιομηχανία τσιμέντου –
Πρόκειται για τη διαδικασία
μέσω της οποίας τα απόβλητα
χρησιμοποιούνται στις
βιομηχανίες (τσιμέντου, υάλου,
ασβέστη, παραγωγής ενέργειας)
ως πρώτη ύλη ή ως πηγή
ενέργειας και αντικαθιστούν τους
φυσικούς ορυκτούς πόρους

Τα περισσότερα
σύνθετα υλικά της
γεννήτριας, του πυλώνα
και των θεμελίων
μιας ανεμογεννήτριας
μπορούν να διατεθούν
για δευτερογενείς
χρήσεις.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εικόνα 7: Ράφι από πτερύγιο ανεμογεννήτριας
Πηγή: Bladesign83

και ορυκτά καύσιμα, όπως ο
άνθρακας, το πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο.
• Μηχανική επεξεργασία
(άλεση) – Θεωρείται από τις
πιο διαδεδομένες διαδικασίες
ανακύκλωσης λόγω της
αποτελεσματικότητας, του
χαμηλού κόστους και της
χαμηλής ενέργειας που απαιτεί.
Ωστόσο, μειώνει σημαντικά
την αξία των ανακυκλώσιμων
υλικών που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως ενισχυτικά
σε θερμοπλαστικές εφαρμογές.
• Πυρόλυση – Πρόκειται για
μια διαδικασία θερμικής
ανακύκλωσης η οποία επιτρέπει
την ανάκτηση ινών με τη μορφή
τέφρας καθώς και πολυμερών
πλεγμάτων (polymeric matrix) με
τη μορφή υδρογονανθράκων.
Η πυρόλυση έχει υψηλό
επενδυτικό και λειτουργικό
κόστος. Μέχρι σήμερα, αυτή η
τεχνολογία ανακύκλωσης είναι
οικονομικά βιώσιμη μόνο για
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Εικόνα 8: Ηχοπετάσματα από ανακυκλωμένα σύνθετα υλικά, Κοπεγχάγη Δανία.
Πηγή: Miljoskarm.dk84

τις ίνες άνθρακα, γι’ αυτό δεν
εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα,
καθώς υπάρχει μικρός όγκος
σύνθετων υλικών που να έχουν
ενισχυθεί με ίνες άνθρακα.
• Ηigh voltage pulse
fragmentation – Είναι μια
ηλεκτρομηχανική διαδικασία
που διαχωρίζει αποτελεσματικά
την κύρια μάζα από τις ίνες με τη
χρήση ηλεκτρισμού. Ωστόσο, ο
διαχωρισμός των ποιοτικών ινών
απαιτεί υψηλά επίπεδα ενέργειας.
• Διαλυτόλυση ή σολβόλυση
(solvolysis) – Πρόκειται για
μια χημική επεξεργασία που
προσφέρει πολλές δυνατότητες
λόγω μιας ευρείας γκάμας
επιλογών διαλύτη, θερμοκρασίας
και πίεσης. Φαίνεται να είναι η πιο
πολλά υποσχόμενη διαδικασία,
καθώς τόσο οι ίνες όσο και οι
ρητίνες μπορούν να ανακτηθούν
χωρίς σημαντικές επιπτώσεις
στις μηχανικές τους ιδιότητες.
Ωστόσο, το κόστος επένδυσης
και λειτουργίας είναι ακόμη

υψηλό και απαιτείται προσοχή
και περαιτέρω ανάλυση των
επιπτώσεων από τις εκπομπές της
διαδικασίας.
• Αεριοποίηση / ρευστοποιημένη
κλίνη – Πρόκειται για ευέλικτη
και απλή διαδικασία. Οδηγεί
όμως σε ανάκτηση υλικών
χαμηλής ποιότητας και απαιτεί
προσοχή για τις εκπομπές που
σχετίζονται με τη διαδικασία.
• Αποτέφρωση – Πρόσφατα
κατέστη δυνατή η αποτέφρωση
των πτερυγίων σε μια διαδικασία
βιομηχανικής ανακύκλωσης.
Η τέφρα, η οποία εξακολουθεί
να αντιπροσωπεύει περίπου
το 30% της πρώτης ύλης κατ’
όγκο, μπορεί στη συνέχεια να
χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο
άλλων πρώτων υλών στη
βιομηχανία τσιμέντου. Αυτή
η τεχνολογία χρησιμοποιείται
επίσης για σύνθετα πλαστικά
από άλλες βιομηχανίες, όπως
την αυτοκινητοβιομηχανία, την
αεροπλοΐα και τη ναυσιπλοΐα.
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Τα πουλιά κινδυνεύουν από τις ανεμογεννήτριες.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα,
ανεμογεννήτριες και πουλιά μπορούν να
συνυπάρξουν αρμονικά.

Π

άρα πολλές επιστημονικές
μελέτες σχετικά με
την αιολική ενέργεια
επικεντρώνονται στη
σχέση μεταξύ αιολικών πάρκων
και ορνιθοπανίδας. Έτσι υπάρχουν
πολλά πραγματικά δεδομένα που
αποδεικνύουν ότι ανεμογεννήτριες
και πουλιά μπορούν να
συνυπάρξουν αρμονικά. Οι
αντίθετοι ισχυρισμοί, δηλαδή
ότι η διατήρηση σπάνιων ειδών
ορνιθοπανίδας απειλείται από τις
ανεμογεννήτριες, πολύ συχνά
στηρίζονται σε διαστρέβλωση
μελετών.
Ανεμογεννήτριες εντός
προστατευόμενων ζωνών
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία
του τέλους του 2019, από τη
συνολική εγκατεστημένη αιολική
ισχύ στην Ελλάδα:
• 20,57% (δηλ. 564
ανεμογεννήτριες) βρίσκεται εντός
Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
της ορνιθοπανίδας του δικτύου
Natura 2000.
• 27,50% (δηλ. 726
ανεμογεννήτριες) βρίσκεται εντός

Σημαντικών Περιοχών για τα
Πουλιά (ΣΠΠ)85.
Από τη λειτουργία των έργων
αυτών προκύπτει ότι οι
πραγματικές επιπτώσεις τους στην
ορνιθοπανίδα δεν έχουν καμία
σχέση με την κινδυνολογία που
δημιουργείται πριν την εγκατάστασή
τους. Από τα πολλά ανάλογα
παραδείγματα διεθνώς αξίζει να
αναφερθεί το αιολικό πάρκο στην
Καλιάκρα της Βουλγαρίας με
52 ανεμογεννήτριες 3MW: αντί
για τις εκατοντάδες θανατώσεις
πτηνών που επικαλούνταν πριν την
κατασκευή, δεν έχει παρατηρηθεί
καμία θανάτωση μετά από επτά
έτη λειτουργίας86. Επιπλέον, όποιες
επιπτώσεις εμφανίζονται κατά τη
λειτουργία των αιολικών πάρκων
είναι αντιμετωπίσιμες.
Συστήματα παρακολούθησης
κατά τη λειτουργία
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
ενός αιολικού πάρκου εφαρμόζονται
–εάν απαιτείται– συστήματα
σύγχρονων τεχνολογιών, ώστε
να διασφαλιστεί η διατήρηση
της βιοποικιλότητας.

Τα συστήματα περιλαμβάνουν:
• Ορνιθολογικά ραντάρ
• Συστήματα βιντεοπαρακολούθησης
• Θερμικές κάμερες
Τα συστήματα αυτά συνδυάζονται με
αυτόματη παύση ανεμογεννητριών
όταν υπάρξει κίνδυνος σύγκρουσης.
Επιτυχημένο παράδειγμα αποτελεί
η εγκατάσταση 34 ανεμογεννητριών
κοντά στην Περιοχή Προστασίας
των Πρεσπών στη Δυτική
Μακεδονία. Από το αιολικό πάρκο
διέρχεται το 20% του παγκοσμίου
πληθυσμού αργυροπελεκάνων και
ροδοπελεκάνων από την αποικία
τους στις Πρέσπες προς τις περιοχές
τροφοληψίας87, χωρίς περιστατικά
συγκρούσεων.
Θανατώσεις πτηνών από
ανθρωπογενείς αιτίες
Οι σκεπτικιστές που αναφέρονται σε
περιστατικά θανάτωσης πτηνών από
σύγκρουση με ανεμογεννήτριες ή
υπολογίζουν αριθμούς που μπορεί
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Επίσης, θα πρέπει να μας
προβληματίσουν κι άλλες
ανθρωπογενείς αιτίες θανάτωσης
πουλιών, όπως το παράνομο
κυνήγι και η δηλητηρίαση των
πουλιών89, 90. Για παράδειγμα:
• Η μαζική δηλητηρίαση
πτωματοφάγων αρπακτικών
πτηνών στα Στενά του Νέστου
οδήγησε στην κατάρρευση
ολόκληρης αποικίας όρνεων
από την περιοχή (περίπου
30-40 πτηνά)91.

να προκαλούν εντυπώσεις:
• Δεν εξηγούν ποια είναι η
πραγματική επίπτωση των
θανατώσεων που υπολογίζουν,
στη διατήρηση κάθε είδους.

Στην Ελλάδα υπάρχει
ολοκληρωμένο θεσμικό
πλαίσιο προστασίας
για την ορνιθοπανίδα
που διασφαλίζει την
ορθή χωρόθετηση
αιολικών σταθμών,
την ορθή εκτίμηση
των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και την
παρακολούθηση κατά τη
λειτουργία τους.

• Δεν αντιπαραβάλλουν τον
αριθμό θανατώσεων από
ανεμογεννήτριες με τον αντίστοιχο
αριθμό από άλλες ανθρωπογενείς
αιτίες θανάτωσης απειλούμενων
ειδών ορνιθοπανίδας σε
προστατευόμενες περιοχές.
Αν δεν αναστραφεί η σημερινή
πορεία εκπομπών αεριών
θερμοκηπίου, οι επιπτώσεις της
ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής
θα είναι ιδιαίτερα δριμείς και μη
αναστρέψιμες για τα απειλούμενα
είδη ορνιθοπανίδας.
Σύμφωνα με ευρήματα μελέτης της
Διακυβερνητικής Επιτροπής του
ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα και τις
υπηρεσίες των οικοσυστημάτων88,
το 23% των απειλούμενων πτηνών
πιθανόν να έχουν ήδη πληγεί από το
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

• Σε έρευνα στη βόρεια Ελλάδα
για την περίοδο 1991-2016,
διαπιστώθηκε ότι από τους 31
καταγεγραμμένους θανάτους των
χρυσαετών από ανθρωπογενή
αίτια, μόνο ένα περιστατικό
σχετιζόταν με ανεμογεννήτριες,
ενώ τα 26 σχετίζονταν με
δηλητηρίαση και λαθροθηρία92.
Επιστημονικές μελέτες για
ανθρωπογενείς απειλές
Η εμπειρία από τις ανεμογεννήτριες
που λειτουργούν εντός περιοχών
ΖΕΠ και ΣΠΠ στην Ελλάδα δείχνει
ότι δεν επηρεάζουν τα είδη της
ορνιθοπανίδας και δεν προκαλούν
τις σοβαρότατες συνέπειες στους
πληθυσμούς απειλούμενων
ειδών που προκαλούν άλλες
ανθρωπογενείς αιτίες.
Η διαπίστωση αυτή είναι
σύμφωνη με τα πορίσματα
εκτεταμένης έρευνας σχετικά με
τις ανθρωπογενείς απειλές για τα
αρπακτικά πουλιά παγκοσμίως93.
Οι ερευνητές μελέτησαν συνολικά
557 είδη αρπακτικών σε παγκόσμιο
επίπεδο και κατέγραψαν τις 10
σημαντικότερες απειλές με χαμηλή
και μέση/υψηλή επίπτωση. Οι
κακές πρακτικές στη γεωργία,
την υλοτομία και το κυνήγι,
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Πηγή: State of the world’s raptors: Distributions, threats, and conservation recommendations

καθώς επίσης και η ρύπανση
του περιβάλλοντος αποτελούν
τις σοβαρότερες απειλές για τα
αρπακτικά (Διάγραμμα 14).
Σημειώνεται ότι στο Διάγραμμα 14,
η κατηγορία «Ενέργεια-Εξορύξεις»
περιλαμβάνει όλες τις μορφές
παραγωγής ενέργειας, συμβατικές
και μη, αλλά και λατομικές και
εξορυκτικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική
η σύγκριση των επιπτώσεων
των αιολικών πάρκων στην
ορνιθοπανίδα σε σχέση με τις
άλλες εναλλακτικές μορφές
παραγωγής ενέργειας.
Η μελέτη του B.K. Sovacool94, η
οποία διενεργήθηκε το 2009 και
επικαιροποιήθηκε το 201395, 96,
συνέκρινε για πρώτη φορά
τη θνησιμότητα πτηνών από
αιολικά πάρκα, ορυκτά καύσιμα
και πυρηνική ενέργεια στις
ΗΠΑ (Διάγραμμα 15). Η ετήσια
θνησιμότητα πτηνών είναι:

• 0,269 θάνατοι/GWh για αιολικά
πάρκα.
• 0,416 θάνατοι/GWh για την
πυρηνική ενέργεια.
• 5,18 θάνατοι/GWh για τη
θερμοηλεκτρική παραγωγή με
ορυκτά καύσιμα.

23%
ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΎΜΕΝΩΝ
ΠΤΗΝΏΝ ΠΙΘΑΝΌΝ
NA ΈΧΟΥΝ ΉΔΗ ΠΛΗΓΕΊ
ΑΠΌ ΤΗN ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ
ΑΛΛΑΓΉ

Στις 2 τελευταίες περιπτώσεις,
συνυπολογίστηκαν τα φαινόμενα
όξινης βροχής και κλιματικής
αλλαγής.
Ευρωπαϊκές οδηγίες για την
αιολική ενέργεια
Συνδράμοντας στη μάχη για την
αντιμετώπιση της κλιματικής
κρίσης του πλανήτη, τα
αιολικά πάρκα προστατεύουν
τη βιοποικιλότητα και την
ορνιθοπανίδα. Αυτό δεν σημαίνει
ότι δεν πρέπει να καταβάλλονται
διαρκώς προσπάθειες για να
ελαχιστοποιηθούν ακόμα
περισσότερο οι επιπτώσεις που
εμφανίζονται σε τοπικό επίπεδο.

20%
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ ΑΡΓΥΡΟ& ΡΟΔΟ-ΠΕΛΕΚΆΝΩΝ
ΔΙΈΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΆΡΚΟ
34 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΏΝ
ΣΤΙΣ ΠΡΈΣΠΕΣ ΧΩΡΊΣ
ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΙΣ
(2019)

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει
ήδη από το 2011 Κατευθυντήριες
Οδηγίες97 σχετικά με την ορθή
χωροθέτηση και χρήση μέτρων
μετριασμού περιβαλλοντικών
επιπτώσεων αιολικών πάρκων εντός
των περιοχών του δικτύου Natura
2000. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες
αναμένεται να επικαιροποιηθούν
εντός του 2020, καθώς οι
εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ήδη
παραλάβει σχέδιο κειμένου
προς διαβούλευση.
Επιπλέον, το άρθρο 6 της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ («Οδηγία Natura 2000»)
καθορίζει αυστηρή διαδικασία
ελέγχου των προϋποθέσεων
υλοποίησης ενός αναπτυξιακού
έργου εντός μιας προστατευόμενης
περιοχής98.
Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για τις
ανεμογεννήτριες
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ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 15: ΥΠΟΛΟΓΙΖΌΜΕΝΗ ΘΝΗΣΙΜΌΤΗΤΑ ΠΤΗΝΏΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΆ
ΠΆΡΚΑ, ΘΕΡΜΙΚΟΎΣ ΣΤΑΘΜΟΎΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ

Πηγή: Sovacool, 2009

Τα μέτρα που θεσπίστηκαν είναι:

Στην Ελλάδα υπάρχει
ολοκληρωμένο θεσμικό
πλαίσιο προστασίας για την
ορνιθοπανίδα που διασφαλίζει
την ορθή χωρόθετηση αιολικών
σταθμών, την ορθή εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
και την παρακολούθηση κατά τη
λειτουργία τους (Ειδικό Χωροταξικό
Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, Ν.4014/2011
για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση, Ν.3937/2011 για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας,
ειδικές Υπουργικές Αποφάσεις για
μέτρα προστασίας σε ΖΕΠ κ.λπ.).

• Κριτήρια για τα είδη
χαρακτηρισμού (περιμετρική
ζώνη αποκλεισμού από φωλιές
ή/και αποικιές).

Ειδικά για τις Ζώνες Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας,
η νομοθεσία (KYA 37338/2010)
έχει καθορίσει συγκεκριμένα
μέτρα προστασίας, διατήρησης
και αποκατάστασης για τα είδη
ορνιθοπανίδας και τους οικοτόπους
τους, με σκοπό να εξασφαλιστεί
η ικανοποιητική κατάσταση
διατήρησης των ειδών αυτών99.

• Υπογειοποίηση ηλεκτρικών
γραμμών εντός ΖΕΠ.

• Ζώνη αποκλεισμού 3
χιλιομέτρων από τα σύνορα ενός
υγροβιότοπου Ramsar όταν η
ζώνη αυτή βρίσκεται μέσα σε ΖΕΠ.
• 21 είδη προτεραιότητας για
τα οποία προσδιορίζονται οι
ζώνες προστασίας των φωλιών
τους, γύρω από τις οποίες
δεν επιτρέπονται αιολικές
εγκαταστάσεις.

• Αυτοματοποιημένο σύστημα
διακοπής λειτουργίας
ανεμογεννητριών που βρίσκονται
εντός μεταναστευτικών στενωπών.
• Απομάκρυνση νεκρών ζώων
γύρω ανεμογεννήτριες για να

αποφεύγεται η προσέλκυση
πτωματοφάγων αρπακτικών
πτηνών.
Επιπλέον, για τις πλέον ευαίσθητες
περιοχές (ΖΕΠ και ΣΠΠ) εκπονούνται
ειδικές ορνιθολογικές μελέτες
από εξειδικευμένους επιστήμονες
πριν και μετά την κατασκευή ενός
αιολικού πάρκου. Οι μελέτες αυτές
περιλαμβάνουν εκτενείς εργασίες
πεδίου στην περιοχή του έργου
και εκτίμηση των επιπτώσεων με
σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία
(risk analysis με τη χρήση μοντέλων
κ.λπ.).
Σε περίπτωση που από τις μελέτες
που διενεργούνται πριν από την
κατασκευή του έργου διαπιστωθεί,
για παράδειγμα, ότι συγκεκριμένες
ανεμογεννήτριες σε ένα αιολικό
πάρκο θα προκαλέσουν επιπτώσεις
σε ένα πληθυσμό σημαντικών
πουλιών, τροποποιείται κατάλληλα
ο σχεδιασμός του έργου για την
εξάλειψη των εν λόγω επιπτώσεων.
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Γ

ια να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση, είναι
αναγκαία η μαζική προώθηση της αιολικής
ενέργειας. Πρόκειται για μια από τις πιο ώριμες,
φθηνές και καθαρές λύσεις που προσφέρει
η τεχνολογία και η επιστήμη, με ελάχιστες τοπικές
επιπτώσεις.
Όπως περιγράφεται αναλυτικά και στο παρόν έντυπο, η
αιολική ενέργεια έχει πολλαπλά οφέλη, όπως μείωση
του κόστους του ρεύματος, δημιουργία θέσεων εργασίας
και στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Επιπλέον, ελκύει
επενδύσεις, ενισχύει τη διεθνή εικόνα και τη γεωπολιτική
θέση της Ελλάδας, και εξοικονομεί πολύτιμους πόρους.
Η αιολική ενέργεια, καθώς και οι άλλες ανανεώσιμες
πηγές, η εξοικονόμηση ενέργειας και οι τεχνολογίες
αποθήκευσης, ηλεκτροκίνησης και ανανεώσιμων
καυσίμων μπορούν να προσφέρουν τη λύση που ψάχνει
η ανθρωπότητα.
Όλες είναι απαραίτητες, διότι η καθεμία έχει διαφορετικά
χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα. Και όλες μαζί
διαμορφώνουν ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον, καθώς
προσφέρουν:
• Καθαρό περιβάλλον
• Οικονομική ανάπτυξη
• Κοινωνική συνοχή
• Ενεργειακή δημοκρατία
Οι εναλλακτικές είναι γνωστές και οι επιπτώσεις τους
επώδυνες και καταστροφικές.
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