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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με γνώμονα το εθνικό 

συμφέρον και το ‘’ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ, 

ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ’’ στα θέματα που 

αφορούν την εκπλήρωση των ενεργειακών 

στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε για το 2030, με 

εντολή  του Προέδρου της, Κυριάκου 

Βελόπουλου ανατέθηκε στην επιστημονική 

επιτροπή των διπλωματούχων Μηχανικών του 

κόμματος η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας 

με στόχο την  ανάκληση των επενδυτικών 

σχεδίων για εγκατάσταση νέων αιολικών 

πάρκων στην Ελλάδα.  

Η παρούσα μελέτη θα αποδείξει ότι με την μη 

εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων, αλλά με 

έναν άλλο ενεργειακό σχεδιασμό, η χώρα θα 

πετύχει τους αναμενόμενους ενεργειακούς 

στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε και έχει 

αποδεχθεί η χώρα για τα επόμενα 10 έτη.  

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί πολλές 

μελέτες και πολλά άρθρα από ειδικούς και μη, 

όσον αφορά στα περιβαλλοντικά και 

ενεργειακά οφέλη από την παραγωγή 

ενέργειας μέσω των ανεμογεννητριών. Καμία 

όμως μελέτη μέχρι σήμερα, δεν αντιμετωπίζει 

την μείωση της ενεργειακής ζήτησης, μέσα 

από προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας 

του κτηριακού αποθέματος της χώρας  και 

έξυπνων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης 

που θα στοχεύει στην απομείωση εκπομπών 

CO2, αλλά και στην εξοικονόμηση χρημάτων 

και μείωση της εκροής εθνικού 

συναλλάγματος από την εισαγωγή ενέργειας ή 

εγκατεστημένων εισαγόμενων συστημάτων 

ΑΠΕ.  

Κατά αρχήν η παραγωγή ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) εξ’ 

ορισμού είναι μια περιβαλλοντικά ήπια μορφή 

ενέργειας. 

 

 

 

 Όταν όμως μιλούμε για Α.Π.Ε, θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι σε αυτά τα συστήματα 

συγκαταλέγονται και αυτά που παράγουν 

ωφέλιμη ενέργεια όχι μόνο από τον άνεμο, 

αλλά και από τον ήλιο, την βιομάζα, την 

γεωθερμία και την υδροενέργεια. Τέτοιες 

πηγές ενέργειες πλην του ανέμου, που είναι 

περιβαλλοντικά και ενεργειακά 

αποδοτικότερες , δυστυχώς στην Ελλάδα 

έχουν μικρή συμμετοχή στο ενεργειακό 

μείγμα. Ο λόγος που οι μέχρι σήμερα 

ενεργειακές πολιτικές των τελευταίων 

κυβερνήσεων, ήταν η αύξηση της συμμετοχής 

ΑΠΕ κυρίως με αιολικά πάρκα στο ενεργειακό 

μείγμα της χώρας ήταν κυρίως η εξυπηρέτηση 

ξένων επενδυτικών συμφερόντων και οι 

υψηλές επιδοτήσεις. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θέλει πρωτίστως την 

ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδος από την 

αξιοποίηση των δικών της εθνικών 

ενεργειακών πόρων, που συνθέτουν ένα 

διαφορετικό ενεργειακό μοντέλο από αυτό 

που οι μέχρι τώρα ελληνικές κυβερνήσεις 

παρήγαγαν και προωθούσαν εις βάρος της 

εθνικής οικονομίας  

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί στο πρόγραμμα 20-

20-20 της Ε.Ε στα πλαίσια της Ενεργειακής 

Ευρωπαϊκής πολιτικής μέχρι το τέλος του 

2020 να έχει μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου κατά 20%, να έχει αύξηση του 

μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών στην 

κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% σε 

σύγκριση με το 8,5% που είχε το 2007 και να 

βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του 

κτηριακού αποθέματος της κατά 20%. Οι 

στόχοι αυτοί μέχρι το τέλος του 2020 φαίνεται 

να επιτυγχάνονται με βάση τα πρόσφατα 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΥΠΕΝ.  
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Ο επόμενος ενεργειακός στόχος για το 2030 

που η Ελλάδα επίσης έχει δεσμευτεί, είναι η 

επίτευξη μείωση κατά 40% των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα 

επίπεδα του 1990, αύξηση του μεριδίου των 

ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση 

ενέργειας σε ποσοστό 32% και αύξηση  της 

ενεργειακής απόδοσης του κτηριακού 

αποθέματος κατά 32% τουλάχιστον. 

Το 2019 στο Παρίσι , οι ηγέτες της ΕΕ 

ενέκριναν τον στόχο να καταστεί η ΕΕ 

κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η Πολωνία 

δεν δεσμεύτηκε σε αυτό το στάδιο για την 

υλοποίηση του εν λόγω στόχου. Οι ηγέτες της 

ΕΕ αναγνώρισαν την ανάγκη να εξασφαλιστεί 

μια οικονομικά αποδοτική καθώς και 

κοινωνικά ισορροπημένη και δίκαιη 

μετάβαση, λαμβανομένων υπόψη των 

διαφορετικών εθνικών συνθηκών. Η Ελλάδα 

δυστυχώς αποδέχθηκε την απόφαση αυτή, 

χωρίς να λάβει υπόψιν της τις διαφορετικές 

εθνικές συνθήκες, όπως ότι οι λιγνιτικές 

μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της 

συνεισφέρουν πάνω από το 50% στην 

ενεργειακή της ζήτηση, όπως επίσης το 

υπέρογκο δημόσιο χρέος της μετά από μία 

δεκαετή οικονομική εξαθλίωση και τέλος το 

υψηλό ποσοστό ανεργίας που ξεπερνάει κατά 

πολύ τον μέσο όρο της Ε.Ε 

Στο Συμβουλίου της Ε.Ε, η χώρα δυστυχώς 

δεσμεύθηκε να κλείσει τις λιγνιτικές της 

μονάδες μέχρι το 2023, χωρίς να λάβει υπόψιν 

την αναφορά περί ειδικών εθνικών συνθηκών, 

όπως για παράδειγμα ,τα λιγνιτικά αποθέματα 

της χώρας επαρκούν για τα επόμενα 50 χρόνια 

και μπορούν να παρέχουν φθηνή ενέργεια 

στους πολίτες της. 

Αντίθετα η Γερμανία κατάφερε να δεσμευτεί 

για το κλείσιμο των δικών της λιγνιτικών 

μονάδων μέχρι το 2038, ενώ η Πολωνία για 

μετά το 2050. 

 

 

 

Θεωρητικά όλες οι δράσεις σε ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο αποσκοπούσαν στην 

απομείωση των αερίων θερμοκηπίου στα 

πλαίσια της λεγόμενης αντιμετώπισης της 

κλιματικής αλλαγής. 

Το 2019 τα κράτη μέλη της Ε.Ε υπέγραψαν 

την Συνθήκη των Παρισίων όπου το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη 

μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για το 

κλίμα για μια κλιματική ουδετερότητα μέχρι 

το 2050 που στόχο θα έχει την μείωση 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 85-90% 

σε σχέση με το 2020.  

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι κύριοι φυσικοί 

απομειωτές του CO2 της ατμόσφαιρας είναι τα 

δάση και φυσικά ουδείς θα αποδεχόντανε να 

αποψιλώσουμε τμήματα δασικών περιοχών 

για να εγκαταστήσουμε οποιοδήποτε σύστημα 

ΑΠΕ και συγκεκριμένα αιολικά πάρκα.  

3. ΣΚΟΠΟΣ 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο 

τεκμηριωμένο επιστημονικό συμπέρασμα για 

άμεση ακύρωση επενδυτικών σχεδίων 

εγκατάστασης νέων αιολικών πάρκων στην 

Ελλάδα με βάση ενεργειακές αναλύσεις και 

στοιχεία κόστους που θα αποδεικνύουν ότι οι 

στόχοι μείωσης εκπομπών αερίων μπορούν να 

επιτευχθούν έμμεσα από την εφαρμογή 

προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης του 

κτηριακού αποθέματος της χώρας, σε ποσοστό 

ανάλογο, εάν στο ενεργειακό ισοζύγιο 

συμμετείχε ως ΑΠΕ η αιολική ενέργεια μέσω 

νέων εγκατεστημένων αιολικών πάρκων μέχρι 

το 2030 έως τα 3.0 GW, όπου έχει θέσει η 

χώρα μας στην Ε.Ε ως φιλόδοξο στόχο μέχρι 

αυτό το έτος. 
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4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΕΙΩΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  Α/Γ– 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την χρήση 

ανεμογεννητριών στο οικοσύστημα είναι 

γνωστές και δεν χωρούν αμφιβολίες, όταν 

έχουν υπάρξει σχετικές μελέτες από επίσημα 

ερευνητικά κέντρα, και τα αποτελέσματα τους 

πλέον είναι ορατά δια γυμνού οφθαλμού όσον 

αφορά στις υποβαθμίσεις της βιοποικιλότητας, 

στην αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής 

που εγκαθίστανται, αλλά και στο υπέδαφος.  

Πιο συγκεκριμένα τα ενεργειακά 

μειονεκτήματα από την λειτουργία 

των Α/Γ 
 

 Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ασταθή 

και απρόβλεπτη ενέργεια-στοχαστική 

ζήτηση 

Η παραγωγή ρεύματος από τα Αιολικά Πάρκα 

(ΑΠ) είναι ασταθής και διακοπτόμενη, επειδή 

ο αέρας φυσάει με απρόβλεπτη δύναμη κάθε 

φορά. Η ταχύτητα του ανέμου για να 

λειτουργήσει μια Α/Γ κυμαίνεται μεταξύ 3m/s 

και 25m/s. Κάτω ή πάνω από αυτά τα όρια οι 

Α/Γ μένουν ακίνητες. 

 Όταν όμως σταματάνε να λειτουργούν, τότε 

χάνουν το συγχρονισμό τους με το κεντρικό 

σύστημα και η παραγωγή ενέργειας 

σταματάει. Αυτό είναι ένα βασικό 

μειονέκτημα της αιολικής ενέργειας ότι 

δηλαδή δεν μπορείς να την έχεις τη στιγμή 

που τη χρειάζεσαι. ( πηγή :University of 

Massachusetts, Renewable Energy factsheet). 

Κάθε kWh  

 

 

 

 

 Οι ανεμογεννήτριες προκαλούν 

ανισορροπία στο ηλεκτρικό δίκτυο 

Το γεγονός της έντονης διακύμανσης του 

ρεύματος που παρέχουν οι Α/Γ, δημιουργεί 

μεγάλα προβλήματα στη σταθερότητα του 

συστήματος-δικτύου.  

Επειδή το φορτίο που παράγουν οι Α/Γ μπορεί 

να χαθεί ξαφνικά λόγω των μεταβαλλόμενων 

καιρικών συνθηκών, αυξάνεται ο κίνδυνος 

των γενικών black out, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ στο 

σύστημα. Η Ισπανία το 2005 δοκίμασε 

παρόμοιο κίνδυνο black out όταν το 

παραγόμενο ρεύμα 11.000 Α/Γ έπεσε στα 700 

MW, ενώ εκείνη τη στιγμή οι εφεδρικοί 

συμβατικοί σταθμοί ήταν εκτός λειτουργίας. H 

E.ON Νetz (2005) αναφέρει ότι ακόμη και μια 

μικρή πτώση της τάσης στο δίκτυο μεταφοράς 

μπορεί να προκαλέσει την αποσύνδεση των 

ΑΠ από το κεντρικό σύστημα. Η ίδια έκθεση 

της Ε.ΟΝ Νetz επισημαίνει ότι από μόνη της η 

αιολική ενέργεια δεν μπορεί να εξασφαλίσει 

την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη 

σταθερότητα του συστήματος εάν δεν 

υποστηρίζεται από θερμοηλεκτρικούς 

σταθμούς. 

Οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί είναι 

απαραίτητοι για να κρατούν σταθερή την τάση 

του δικτύου που σε αντίθετη περίπτωση 

κινδυνεύει από ξαφνική πτώση. Οι βασικές 

συμβατικές πηγές ενέργειας που στηρίζουν 

ένα εθνικό σύστημα θα παραμείνουν, για 

πολλά χρόνια ακόμη, όπως τα ορυκτά 

καύσιμα, ενώ η αιολική ενέργεια και οι 

υπόλοιπες ΑΠΕ καταλαμβάνουν τη θέση των 

συμπληρωματικών μορφών ενέργειας.  

Εξάλλου η αποτελεσματική ενσωμάτωση της 

ενέργειας από ΑΠΕ στο κεντρικό δίκτυο δεν 

είναι δεδομένη, αλλά απαιτεί εκ βάθρων 

αλλαγές στον έλεγχο της παραγωγής, 

διανομής και κατανάλωσης της ενέργειας.  
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Τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου της ροής της 

ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ‘έξυπνων δικτύων’ 

βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και 

πειραματισμού, ενώ οι επενδύσεις που 

απαιτούνται είναι τεράστιες. 

 Οι ανεμογεννήτριες απαιτούν την 

υποστήριξη θερμοηλεκτρικών 

σταθμών 

H παραγόμενη ενέργεια είναι τόσο ασταθής 

και χαοτική (στοχαστική ζήτηση) που 

κυμαίνεται μεταξύ του μηδενός και του 

μέγιστου ορίου απόδοσης, ώστε τα ΑΠ ποτέ 

δεν θα μπορέσουν να παράγουν φορτίο βάσης. 

Το σύστημα δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στα 

ΑΠ για να μείνει σταθερό, αλλά χρειάζεται 

πάντα διαθέσιμες εφεδρείες ( φορτίο βάσης) 

από άλλη πηγή όπως τα ορυκτά καύσιμα. 

Όταν ο άνεμος σταματάει να φυσάει ή φυσάει 

λίγο, οι σταθμοί ορυκτών καυσίμων 

αναλαμβάνουν να παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα. 

Η ισχύς (MW) της εφεδρείας για να 

ανταποκρίνεται στη αιχμή ζήτησης πρέπει να 

είναι ισοδύναμη με την ισχύ των ΑΠ με ένα 

επιπλέον ποσοστό ασφάλειας περίπου 20%. 

Μάλιστα για να πετύχουν την αναπλήρωση, οι 

θερμοηλεκτρικοί σταθμοί χρειάζεται να 

βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία επειδή 

απαιτούνται πολλές ώρες για να έρθουν σε 

κανονική λειτουργία ώστε να παράγουν το 

απαιτούμενο ρεύμα.  

Ο ισχυρισμός ότι με την κατασκευή 

μεγάλης κλίμακας ΑΠΕ αντικαθιστούμε 

συμβατικούς σταθμούς λιγνίτη ή φυσικού 

αερίου δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.  

Τα χιλιάδες ΜW αιολικής ενέργειας που 

σχεδιάζονται να διεισδύσουν στο σύστημα, 

πρέπει να υποστηρίζονται από αντίστοιχα ΜW 

ενέργειας εργοστασίων άνθρακα , λιγνίτη ή 

φυσικού αέριου. 

 

Στη Γερμανία, ‘’τα ΑΠ δεν μπορούν να 

αντικαταστήσουν τα θερμοηλεκτρικά 

εργοστάσια παρά μόνο σε ένα περιορισμένο 

βαθμό’’. Πράγματι το Der Spiegel (2007) 

ανακοινώνει ότι η Γερμανία, αν και διαθέτει 

τη μεγαλύτερη αιολική ισχύ 16.000 MW, 

ετοιμάζει 26 νέους ηλεκτροπαραγωγικούς 

σταθμούς άνθρακα. Η Δανία που έχει 

εγκατεστημένη αιολική ισχύ άνω των 6.000 

MW δεν έχει κλείσει τους συμβατικούς 

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ( 

Mason, 2005). 

 Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ρεύμα 

χαμηλότερο της ονομαστικής αξίας 

τους. 

Καμιά πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούμε 

δεν δουλεύει με απόδοση 100%. Για 

παράδειγμα οι σύγχρονοι θερμοηλεκτρικοί 

σταθμοί άνθρακα καθώς και οι πυρηνικοί 

σταθμοί δουλεύουν με απόδοση 80% έως 

90%. Αντίθετα οι Α/Γ, μεταξύ των ορίων 

ταχύτητας του ανέμου που λειτουργούν, 

παράγουν λιγότερο από το μισό της 

ονομαστική αξία τους, κατά προσέγγιση 

παράγουν 25% έως 30% της ονομαστικής 

αξίας τους. 

Η ονομαστική ισχύς δεν συμπίπτει σε καμιά 

περίπτωση με την πραγματική παραγόμενη 

ισχύ γεγονός που αποκρύπτεται από την 

αιολική βιομηχανία. Πρακτικά για να βρούμε 

την πραγματικά παραγόμενη ισχύ 

πολλαπλασιάζουμε την ονομαστική επί 25-

30% (δηλ. 1MW X 30% = 0.3 MW 

πραγματική ισχύς). 

Η μειωμένη απόδοση και η ασταθής τάση της 

παραγόμενης ενέργειας σημαίνει ότι μόνο ένα 

μικρό μέρος της συνολικής εγκαταστημένης 

αιολικής ισχύος είναι διαθέσιμο κάθε στιγμή 

στο κεντρικό δίκτυο.  
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Για παράδειγμα η E.ON Netz στην έκθεση της 

(2005) εκτιμά ότι από τα 6.000 MW που έχει 

εγκαταστήσει στη Βαυαρία, η ωφέλιμη ισχύς 

ήταν κατά μέσο όρο 1.265 MW. H ίδια έκθεση 

εκτιμά ότι η παραγόμενη ανανεώσιμη 

ενέργεια αντικαθιστά τη συμβατική κατά 4% – 

6%. Μάλιστα τo παράδοξο είναι ότι το 

ποσοστό αυτό πέφτει όσο αυξάνει η 

εγκαταστημένη ισχύς της αιολικής ενέργειας. 

Έτσι η ίδια εταιρεία (E.ON Netz, 2005) 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το 2020 στη 

Γερμανία αναμένεται εγκατεστημένη αιολική 

ισχύς 48.000 MW που θα είναι σε θέση να 

αντικαταστήσουν 2000 MW από 

θερμοηλεκτρικούς σταθμούς.  

Υπό το φως αυτών των στοιχείων, ο 

ισχυρισμός ότι η αιολική ενέργεια 

συνεισφέρει στην ενεργειακή ασφάλεια 

φαίνεται αστήρικτος και μάλλον ύποπτος. 

 Οι ανεμογεννήτριες δεν μειώνουν 

σημαντικά τις εκπομπές του CO2 

Είναι αλήθεια ότι οι Α/Γ δεν παράγουν σχεδόν 

καθόλου CO2, ωστόσο μοιάζουν περισσότερο 

με τη χρήση ακριβών φαρμάκων αμφίβολης 

αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής. Στην πραγματικότητα η 

εξοικονόμηση του CO2, ακόμη και αν η 

διείσδυση της αιολικής ενέργειας στο 

σύστημα φτάσει στο 10%, θα είναι μικρή και 

αδικαιολόγητη σε σχέση με το κόστος. 

Ο ισχυρισμός ότι μία MWh ανανεώσιμης 

ενέργειας αντικαθιστά μία MWh 

θερμοηλεκτρικής ενέργειας δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό 

συμβαίνει επειδή η λειτουργία των Α/Γ 

προϋποθέτει την παράλληλη λειτουργία 

θερμοηλεκτρικών σταθμών που παρέχουν το 

φορτίο βάσης και συνεπώς δεν υπάρχει ένα 

προς ένα αντικατάσταση της ανανεώσιμης με 

την συμβατική ενέργεια. 

 

 

Κατά δεύτερο λόγο κάθε MW 

εγκαταστημένης αιολικής ισχύος έχει 

μειωμένη απόδοση κατά τουλάχιστον 30%. 

Παρόλα αυτά η βιομηχανία αιολικής ενέργειας 

υπολογίζει παραπλανητικά το όφελος σε 

εκπομπές CO2 με βάση την ονομαστική ισχύ 

και όχι την πραγματική. Η πραγματική ισχύς 

από 1MW αιολικής ισχύος είναι 0.3 MW ( 

1MW x 30% = 0.3 MW) και η ωφέλιμη 

ενέργεια από 1 MW εγκαταστημένης ισχύος 

για ένα χρόνο: 0.3 ₓ 365 ₓ 24 = 2.628 

MWh/έτος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εκπομπές CO2 από 

θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που κυμαίνονται 

κατά μέσο όρο στους 0.43t CO2/MWh 

υπολογίζουμε ότι για κάθε MW 

εγκαταστημένης αιολικής ισχύος 

εξοικονομούνται 1.130t CO2 το χρόνο 

(2628MWh ₓ 0.43t CO2/MWh = 1.130t CO2). 

Φαινομενικά υπάρχει εξοικονόμηση, ωστόσο 

πώς εξηγείται ότι σε χώρες με εκτεταμένα ΑΠ 

όπως η Δανία οι εκπομπές CO2 δεν έχουν 

μειωθεί (Mason, 2005, Etherington 2009); 

Ένας λόγος είναι ότι όταν η αιολική ισχύς 

ανέρχεται σε χιλιάδες ΜW, απαιτούνται νέοι 

υποστηρικτικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί που 

λειτουργούν παράλληλα με χαμηλό ρυθμό 

παραγωγής και κατά συνέπεια εκπέμπουν 

CO2. Από μια άλλη πλευρά, η όποια 

ευεργετική μείωση CO2 από τα ΑΠ 

εξανεμίζεται μπροστά στην αυξανόμενη 

συνολική ζήτηση και κατανάλωση της 

ενέργειας.  

Σε τελική ανάλυση οι Α/Γ από μόνες τους δεν 

μειώνουν τις εκπομπές των αερίων ρύπων, ενώ 

η επιδιωκόμενη μείωση των εκπομπών CO2 

μπορεί να προκύψει από μια συνολική 

διαχείριση της ενέργειας. Οι τεράστιες 

επενδύσεις στην παραγωγή και 

εγκατάσταση χιλιάδων Α/Γ, θα μπορούσαν 

να στραφούν σε πιο αποτελεσματικούς 

τρόπους μείωσης CO2 όπως η μείωση της 

κατανάλωσης και η αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. 
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 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Μελέτες παρακολούθησης στην Ευρώπη και 

την Αμερική δείχνουν ότι η πρόσκρουση 

πουλιών σε Α/Γ οδηγεί σε θανάτους πουλιών, 

κυρίως αρπακτικών. Το πρόβλημα εντοπίζεται 

κυρίως σε μεταναστευτικά περάσματα και 

περιοχές με πλούσια ορνιθοπανίδα. To 

Altamond Pass, μεταναστευτικό πέρασμα 

στην Καλιφόρνια, έχει γίνει το πιο γνωστό 

παράδειγμα καταγραμμένων θανάτων από 

προσκρούσεις που φτάνουν στους 1300 το 

χρόνο. 

Οι θάνατοι συμβαίνουν όταν τα αρπακτικά, 

που πετούν με αργές κυκλικές κινήσεις για να 

εντοπίσουν από ψηλά την τροφή τους, 

βρεθούν στην περιφέρεια κίνησης των 

πτερυγίων μιας Α/Γ που έχει διάμετρο από 80 

μ. έως 90 μ. και ταχύτητα περιστροφής 

150mph. 

Τα πουλιά τη στιγμή που βρεθούν ανάμεσα 

στα πτερύγια μιας Α/Γ έχουν σχεδόν 2 

δευτερόλεπτα χρόνο για να αποφύγουν το 

θανάσιμο χτύπημα ( Etherington, 2009). Το 

γεγονός ότι τα αρπακτικά δεν έχουν φυσικό 

μηχανισμό άμυνας από εναέριες επιθέσεις, τα 

καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα.  

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
υποστηρίζει ότι οι σημαντικές περιοχές για τα 

πουλιά της χώρας μας πρέπει να εξαιρεθούν 

από εγκαταστάσεις Α/Γ, ωστόσο το 

χωροταξικό των ΑΠ επιτρέπει την 

εγκατάσταση μετά από ορνιθολογική μελέτη.  

Η αιολική βιομηχανία προσπαθεί να 

υποβαθμίσει το γεγονός προκειμένου να 

εκμεταλλευτεί όλες τις περιοχές με δυνατό 

αέρα που τυχαίνει όμως να είναι σημαντικοί 

τόποι διαβίωσης πουλιών. 

 

 

 

Άλλες επιπτώσεις των Α/Γ στην άγρια ζωή 

συνδέονται με τα έργα κατασκευής δρόμων 

και τις εκτεταμένες εκχερσώσεις και εκσκαφές 

που απαιτούνται.  

Η απώλεια βλάστησης, οι διαβρώσεις εδαφών 

και άλλες οχλήσεις (π.χ θόρυβος, σκόνη) 

υποβαθμίζουν οικοτόπους που δίνουν 

καταφύγιο σε έντομα, ερπετά και μικρά 

θηλαστικά.  

Ένα ακόμη τραγικό και παράλογο γεγονός 

είναι να κόβονται δέντρα μέσα σε δασικές 

εκτάσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

εγκατάσταση Α/Γ, όπως έχει συμβεί μέχρι 

σήμερα στον Πάρνωνα στα δάση της 

Ευρυτανίας και στην Εύβοια. 

 Ακουστική και οπτική όχληση 

Η αιολική βιομηχανία διαφημίζει τις 

σύγχρονες Α/Γ ως αθόρυβες και φιλικές σε 

όσους ζουν κοντά τους. Την ίδια στάση 

υιοθέτησε το χωροταξικό των ΑΠΕ που 

επιτρέπει την εγκατάσταση Α/Γ σε απόσταση 

500μ. από μεμονωμένες κατοικίες ακόμη και 

μικρούς οικισμούς. Ωστόσο αυτόπτες 

μάρτυρες βεβαιώνουν ότι σε απόσταση ενός 

και πλέον χιλιομέτρου ο θόρυβος γίνεται 

αντιληπτός όταν βοηθάει η κατεύθυνση του 

ανέμου και ιδιαίτερα τη νύχτα που ο άνεμος 

δυναμώνει. Πηγή του θορύβου είναι τα 

πτερύγια των Α/Γ που περιστρεφόμενα με 

ταχύτητα 150mph, προκαλούν ένα 

αεροδυναμικό ρυθμικό θόρυβο. 

Οι Α/Γ εκπέμπουν επίσης θορύβους χαμηλής 

συχνότητας κατά τη λειτουργία τους που 

έχουν επιβεβαιωθεί με σεισμογράφους. 
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Η αιολική βιομηχανία θεωρεί τους υπόηχους 

ασήμαντους λόγω της μικρής έντασης τους, 

ωστόσο ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να είναι 

ευαίσθητοι σε αυτούς και να τους 

προκαλέσουν αϋπνία και άλλα προβλήματα.  

Αυτές τις περιπτώσεις έντονης ακουστικής 

όχλησης έχει ερευνήσει η Νina Piermond στο 

βιβλίο της Wind Turbine Syndrome (2009).  

 Κίνδυνοι ατυχημάτων από 

ανεμογεννήτριες 

Τα πτερύγια των Α/Γ που ζυγίζουν έως 30 

τόνους είναι το πιο ευάλωτο μέρος τους, 

καθώς μπορεί να σπάσουν είτε λόγω ακραίων 

καιρικών συνθηκών, είτε λόγω φυσιολογικής 

φθοράς (χρόνος ζωής 40.000 ώρες 

λειτουργίας). Τα πτερύγια σε περίπτωση 

σπασίματος μπορεί να απομακρυνθούν έως 

και 400μ. μακριά,  όπως συνέβη στο Μαρμάρι 

Ευβοίας το 2003 εξαιτίας ασυνήθιστα 

σφοδρού ανέμου. Είναι φανερό ότι η 

απόσταση των 500μ. δεν εξασφαλίζει τα 

σπίτια ή μικρούς οικισμούς από ενδεχόμενο 

ατύχημα. 

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο κιβώτιο ταχυτήτων 

είναι σπάνιος, αλλά όχι απίθανος λόγω των 

τριβών που αναπτύσσονται. Πιο συχνά 

εκδηλώνονται πυρκαγιές από τις γραμμές 

μεταφοράς της ενέργειας, ένα πρόβλημα που 

έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις σε 

περιοχές με πολλά ΑΠ. Αντίθετα από τις 

υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, η χώρα μας 

επιτρέπει ακόμη την υπέργεια μεταφορά της 

ενέργειας.  

Οι Α/Γ μπορούν ακόμη να αλλοιώσουν το 

ραδιοτηλεοπτικό σήμα όταν βρίσκονται 

μεταξύ πομπού και δέκτη. Την ίδια ενόχληση 

είναι δυνατό να προκαλέσουν και στη λήψη 

του ραντάρ της αεροπορίας κατά τον 

εντοπισμό αεροσκαφών. 

 

 

 Μείωση της αξίας γης και αγοράς 

ακινήτων 

Η αξία της γης και των ακινήτων στην 

ύπαιθρο εξαρτάται κατά το μεγαλύτερο μέρος 

από την απουσία οχλήσεων και τη φυσική 

ομορφιά του τοπίου.  

Η εγκατάσταση τεράστιων Α/Γ με τις 

οχλήσεις που συνεπάγονται από μόνες τους 

αλλά και από τη συνοδεία δικτύων και δρόμων 

πρόσβασης, στερεί τη γη από τα φυσικά της 

χαρίσματα και αμαυρώνει την εικόνα της.  

Κανείς δεν νιώθει ευχαρίστηση βλέποντας ένα 

τοπίο βιομηχανικό, πόσο μάλλον να θέλει να 

αγοράσει ιδιοκτησία που με κάποιον τρόπο 

επηρεάζεται από τις Α/Γ. 

 Οι ανεμογεννήτριες κατά του 

τουρισμού 

Ο τουρισμός στα νησιά και τα ορεινά μέρη της 

πατρίδας μας βασίζεται στο αδιατάραχτο φυσικό 

και πολιτισμικό τοπίο όπου η φύση και τα έργα 

του ανθρώπου συνυπάρχουν σε αρμονική σχέση. 

Όσο η ποιότητα ζωής στις πόλεις υποβαθμίζεται, 

η ανάγκη απόδρασης στο φυσικό τοπίο θα 

γίνεται συνεχώς μεγαλύτερη. Εξάλλου το τοπίο, 

φυσικό και πολιτισμικό, είναι ο βασικός πόλος 

έλξης των Ελλήνων και των ξένων τουριστών 

στην πατρίδα μας που στηρίζουν τις τοπικές 

οικονομίες στα νησιά και τελευταία τα ορεινά 
χωριά. 

Η μαζική εξάπλωση των Α/Γ θα μεταβάλλει 

βαθιά τη φυσιογνωμία του ελληνικού τοπίου 

τόσο με την προσθήκη των τεράστιων Α/Γ όσο 

και με τις συνοδευτικές επεμβάσεις (δίκτυα και 

δρόμοι). Η βιομηχανοποίηση του ελληνικού 

τοπίου με την εξάπλωση των ΑΠ θα αφήσει ένα 

διαρκές και μόνιμο αποτύπωμα που τελικά θα 
μειώσει την ελκυστικότητα του. 
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 Οι δήθεν θέσεις εργασίας 

Οι υποστηρικτές της αιολικής ενέργειας 

διατυμπανίζουν όπου βρεθούν και όπου 

σταθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι 

περισσότερες θέσεις εργασίας βρίσκονται εκεί 

όπου κατασκευάζονται Α/Γ δηλαδή σε ξένες 

χώρες, όπως ,Δανία, Γερμανία, Ισπανία και 

ΗΠΑ. Για παράδειγμα η Δανία το 2005 

κατείχε το 40% της παγκόσμιας παραγωγής 

Α/Γ και απασχολούσε 20.000 εργαζόμενους 

(Μason, 2005). 

Στην χώρα μας που απλά εισάγει Α/Γ, οι 

θέσεις εργασίας περιορίζονται μόνο στην 

εγκατάσταση και συντήρηση λειτουργίας, οι 

οποίες όμως είναι ελάχιστες, επειδή οι Α/Γ 

παρακολουθούνται και ελέγχονται εξ 

αποστάσεως με αυτοματοποιημένα 

συστήματα. Ένας συμβατικός σταθμός 

παραγωγής ρεύματος με άνθρακα ή φυσικό 

αέριο παρέχει εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε 

σχέση με ένα ΑΠ που μπορεί να λειτουργήσει 

με τρεις – τέσσερις υπαλλήλους μόνιμης 

απασχόλησης. 

Συνοπτικά τα μειονεκτήματα της μαζικής 

εξάπλωσης των Α/Γ είναι: 

Οι Α/Γ δεν παράγουν φορτίο βάσης ούτε 

ρεύμα όποτε το χρειαζόμαστε. Η παραγωγή 

ρεύματος είναι ασταθής γιατί εξαρτάται από 

τη διακύμανση του ανέμου. 

Παράγουν πραγματική ισχύ κατά 25% έως 

30% χαμηλότερη της ονομαστικής. 

Το γεγονός ότι οι Α/Γ απαιτούν την 

παράλληλη λειτουργία υποστηρικτικών 

σταθμών ορυκτών καυσίμων και παράγουν 

ενέργεια λιγότερη του μισού της ονομαστικής 

αξίας τους, σημαίνει ότι εξοικονομούν 

μικρότερο ποσό CO2 από αυτό που 

διατυμπανίζεται. 

 

 

 

Η αιολική ενέργεια δεν είναι ανταγωνιστική 

σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα για αυτό 

απαιτεί μόνιμη επιδότηση στην τιμή αγοράς 

που χρεώνεται ο καταναλωτής. 

Η μαζική εξάπλωση των Α/Γ στη χώρα μας θα 

έχει τεράστια επίπτωση στο ελληνικό τοπίο 

τόσο εξαιτίας ασύμβατου μεγέθους, όσο και 

εξαιτίας των εκτεταμένων επεμβάσεων 

(δρόμοι, δίκτυα). 

Οι επιπτώσεις στον τουρισμό και την ποιότητα 

ζωής των ντόπιων κατοίκων που θα ζουν μαζί 

με τις τεράστιες Α/Γ δεν έχουν συζητηθεί και 

εκτιμηθεί σοβαρά. 

Ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν στο 

ενεργειακό πρόβλημα 

Η ενεργειακή κρίση δεν έχει απλές και 

εύκολες λύσεις, εάν συνεχίσουμε να θεωρούμε 

την ενέργεια ένα φθηνό και άφθονο αγαθό.  

Καθώς τα ορυκτά καύσιμα λιγοστεύουν και 

είμαστε υποχρεωμένοι να τα μειώσουμε, οι 

ΑΠΕ και νέοι τρόποι παραγωγής ενέργειας 

έρχονται στο προσκήνιο με ένα σημαντικό 

περιορισμό παρόλα αυτά: με την τρέχουσα 

εφαρμοσμένη τεχνολογία οι ΑΠΕ δεν 

μπορούν να παρέχουν την ίδια ποσότητα και 

ποιότητα ενέργειας σε σύγκριση με τα ορυκτά 

καύσιμα (πετρέλαιο, άνθρακα και φυσικό 

αέριο), άρα δεν μπορούν να τα 

αντικαταστήσουν. 

Είναι προφανές ότι το ενεργειακό για να μην 

φτάσει σε αδιέξοδο, χρειάζεται να 

αντιμετωπιστεί με μια διαφορετική λογική που 

πρωταρχικό σκοπό θα έχει τη σταθεροποίηση 

και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

παρά την ικανοποίηση συνεχώς αυξανόμενων 

αναγκών.  
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Επιπλέον και προκειμένου να συνδεθούν οι 

ανεμογεννήτριες με το υφιστάμενο ηλεκτρικό 

δίκτυο, απαιτούνται μια σειρά από έργα 

υποδομής, όπως υποσταθμοί, δίκτυα 

καλωδίων υψηλής τάσης, διάνοιξη δρόμων 

κλπ. που δυστυχώς αυτά τις περισσότερες 

φορές γίνονται σε δασικές εκτάσεις ή καμένες 

εκτάσεις που δεν έχουν χαρακτηριστεί 

αναδασωτέες για λόγους σκοπιμότητας.  

Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί  ότι τα υλικά 

κατασκευής  από τα οποία αποτελούνται αυτές 

οι Α/Γ, δεν είναι και τόσο «πράσινα» ως προς 

το περιβάλλον καθώς χρησιμοποιούνται 

υποξειδικά χρώματα, σίδερα, πετρελαιοειδή 

και σπάνιες γαίες για τις τουρμπίνες τους, που 

η εξόρυξή τους εκλύει ραδιενέργεια.  

Επιπλέον για την παραγωγή, για να στερεωθεί 

κάθε μια ανεμογεννήτρια των 3 MW 

χρειάζονται 1.200 τόνοι τσιμέντου, αργιλικά 

ορυκτά και οξείδιο του ασβεστίου, 335 τόνοι 

χάλυβα, μολυβδενιο και ψευδάργυρο.  Από 

κάθε έναν τόνο σπάνιων γαιών από Κίνα και 

Μογγολία η επεξεργασία που γίνεται με 

βασιλικό νερό για να πάρουμε το αποτέλεσμα 

που χρειάζεται για κάθε ανεμογεννήτρια 

παράγει 420. 000 κυβικά πόδια τοξικών 

αερίων και 2.000 κυβικά όξινα λύματα.  

Επιπλέον, ενώ η επιφάνεια του εδάφους 

σκάβεται σε βάθος 3μ., με κίνδυνο πολλές 

φορές να αποκαλυφθεί το μητρικό πέτρωμα, 

πράγμα ολέθριο για το υδρογεωλογικό 

δυναμικό της περιοχής. Αλλάζει η διαδρομή 

των ομβρίων υδάτων  στο έδαφος με συνέπεια 

να εμφανίζονται διαβρώσεις του εδάφους. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο η 

εγκατάσταση των Α/Γ, αλλά η εγκατάλειψη 

τους μετά το χρονικό όριο ζωής τους, που 

παραμένουν ως ένα νεκροταφείο σιδερικών 

και δεν γίνεται καμία απεγκατάσταση τους, 

καθαρά και μόνο για λόγους ασύμφορου 

κόστους.  

 

 

 

Είναι πλέον γνωστό ότι οι επενδυτές όταν 

επιδοτήθηκαν για την κατασκευή τέτοιων 

συστημάτων (Α/Π), δεν είχαν δεσμευτεί 

συμβατικά στην αποκομιδή τους μετά το 

πέρας ορίου λειτουργίας των Α/Γ ή με κάποιο 

πρόγραμμα ανακύκλωσης ή με κάποια 

τεχνολογική αναβάθμιση τους. 

Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε σήμερα από την 

ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας είναι μια 

εσπευσμένη σωρεία νομοθετημάτων για 

αδειοδοτήσεις αιολικών πάρκων, με 

συνοπτικές διαδικασίες αδειοδοτήσεων ακόμα 

και σε NATURA περιοχές σύμφωνα και με το 

πρόσφατο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο Ν. 

4685/2020 που ψηφίστηκε εν μέσω 

πανδημίας. 

Η παραγωγή της ενέργειας είναι ανάγκη να 

επιστρέψει στην μικρή κλίμακα που ανοίγει 

μεγάλες δυνατότητες στους ιδιώτες και τους 

μικρούς τόπους να παράγουν τουλάχιστον ένα 

μέρος της ενέργειας που χρειάζονται με χρήση 

των ΑΠΕ. 

Η κλίμακα που παράγεται η ενέργεια έχει 

καθοριστική σημασία για το κόστος, τις 

απώλειες ενέργειας από τη μεταφορά της σε 

μακρινές αποστάσεις και τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και τους ανθρώπους.  

Και τελικά ποια είναι η λύση θα πει κάποιος 

που είναι πολέμιος των ορυκτών καυσίμων; Η 

λύση πρέπει να είναι η αποκεντρωμένη 

παραγωγή ενέργειας, μέσα από τη δημιουργία 

ενεργειακών κοινοτήτων κυκλικών μοντέλων, 

με σύμμεικτες μορφές ΑΠΕ, όπως 

συνδυασμός με ηλιακά συστήματα, 

συστήματα γεωθερμίας, βιομάζας, 

βιοκαύσιμων και υδροενέργειας. 

Οι ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας τελικά θα 

αποδειχθεί ότι έχουν παρόμοια αρνητικά 

αποτελέσματα για το περιβάλλον και τη ζωή 

των ανθρώπων όσο και η εκμετάλλευση των 

ορυκτών καυσίμων. 
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Είναι φανερό ωστόσο ότι η μικρή κλίμακα δεν 

θα μπορούσε να αντικαταστήσει εξολοκλήρου 

την ανάγκη της μαζικής παραγωγής ενέργειας 

στο σημερινό ενεργοβόρο σύστημα.  

Η μαζική παραγωγή θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί με κάποιον τρόπο όπως με 

νέους σταθμούς φυσικού αερίου καθώς και 

με τη βελτίωση των υπαρχόντων μονάδων 

λιγνίτη και πετρελαίου για την οποία δεν 

γίνεται κανένας λόγος.  

Οι λύσεις δεν είναι απλές όταν μιλάμε για ένα 

τεράστιο ενεργοβόρο σύστημα όπως αυτό της 

σημερινής Ελλάδας. Ασφαλώς κανείς δεν 

επιθυμεί να μείνει η χώρα χωρίς ενέργεια, 

αλλά εξίσου αληθινό είναι ότι κανείς δεν 

επιθυμεί να δει τη φυσική ομορφιά και χάρη 

των βουνών και των νησιών μας να θυσιάζεται 

στο όνομα μιας υποτιθέμενης ενεργειακής 

ασφάλειας. 

Η συζήτηση για το ενεργειακό χρειάζεται να 

βάλει στο τραπέζι όλες τις παραμέτρους των 

προτεινόμενων λύσεων και όλους τους 

εμπλεκόμενους που δεν είναι μόνο οι 

τεχνοκράτες αλλά και οι απλοί πολίτες. 

Το ενεργειακό πρόβλημα σε καμιά 

περίπτωση δεν είναι απλά ένα αποκλειστικά 

τεχνοκρατικό ζήτημα γιατί οι επιλογές που 

αποφασίζονται, θα επιφέρουν βαθιές 

αλλαγές στο πρόσωπο της υπαίθρου και θα 

επηρεάσουν τις ζωές των ανθρώπων που 

ζουν εκεί. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Μια ενεργειακή αναβάθμιση ενός 

ενεργοβόρου κτηρίου μπορεί να 

εξοικονομήσει πρωτογενή ενέργεια μέχρι και 

70% με κόστος για πλήρη ενεργειακή 

αναβάθμιση περίπου 250 ευρώ το τ.μ. Αν 

σκεφτεί κανείς ότι το 66% του κτηριακού 

αποθέματος της χώρας είναι ενεργειακά στην 

κόκκινη ζώνη (ενεργοβόρα) και ότι μόνο το 

5% περίπου από αυτά έχουν αναβαθμιστεί με 

συνολικό κόστος επιδοτήσεων τα τελευταία 

δέκα περίπου χρόνια λίγο πάνω από το 1 δις 

ευρώ. 

Αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση έχει εισφέρει 

ένα αντίστοιχο ποσοστό μείωσης 

κατανάλωσης ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. 

Αρα λοιπόν εάν προχωρήσουμε σε γενναίες 

επιδοτήσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 

μεγαλύτερου κτηριακού αποθέματος της 

χώρας, αυτό θα σημάνει ότι αντί να δοθούν τα 

χρήματα αυτά για αγορά των Α/Γ που 

υπολογίζονται ότι θα φτάσουν περί τα 2,5-3,3 

δις ευρώ, και διατεθούν στην ενεργειακή 

αναβάθμιση των κτηρίων ,θα έχουμε 

εξοικονομήσει ενέργεια , θα έχουμε μειώσει 

την ζήτηση , θα έχουμε μειώσει τις ποσότητες 

αερίων θερμοκηπίου και η χώρα θα έχει 

συμβάλει επαρκώς στην επίτευξη των 

ενεργειακών της στόχων 

6. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Ο λιγνίτης αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο 

τμήμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας 

της Ελλάδας, όντας βασικό ορυκτό καύσιμο 

και αποτελεί σημαντική συνιστώσα της 

ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Η 

Ελλάδα είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος 

παραγωγός λιγνίτη στα ευρωπαϊκά κράτη 

μέλη του IEA (μετά τη Γερμανία, την 

Πολωνία και την Τσεχία).  
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Ο λιγνίτης είναι το δεύτερο καύσιμο μετά 

το πετρέλαιο με τη μεγαλύτερη συνεισφορά 

στη συνολική παροχή πρωτογενούς 

ενέργειας, αλλά αντιπροσωπεύει μόνο ένα 

μικρό μερίδιο της συνολικής τελικής 

κατανάλωσης από την κατανάλωση της 

βιομηχανίας (βλ. Διάγραμμα 1). Σύμφωνα 

με δεδομένα τoυ ευρωπαϊκού φορέα για 

άνθρακα και λιγνίτη (EURACOAL), η 

παραγωγή λιγνίτη στη χώρα μας ανήλθε σε 

περίπου 37 εκατομμύρια τόνους το 2017, 

ενώ η ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη 

έφτασε τις 10,4 TWh το προηγούμενο 

έτος. 

 

Διάγραμμα 1: Μερίδιο Λιγνίτη στην Ενεργειακή Τροφοδοσία της Ελλάδας, 1976-2016 
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Το μεγαλύτερο μέρος του λιγνίτη 

χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή, 

αντιπροσωπεύοντας το 43% της 

κατανάλωσης (βλ. Διάγραμμα 2). Η 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τον 

λιγνίτη μειώθηκε από 31 TWh το 2012 σε 

16,4 TWh το 2017, λόγω της ανάπτυξης 

των ΑΠΕ και της χαμηλότερης συνολικής 

ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια. Η 

παραγωγή λιγνίτη μειώθηκε κατά 50% 

μεταξύ 2012 και 2017, σε συνάρτηση με 

τη μειωμένη ζήτηση για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Η 

ΔΕΗ είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης και 

διαχειριστής των 5 λιγνιτικών σταθμών 

της Ελλάδας, με τις συνολικά 14 μονάδες, 

απασχολώντας περίπου 2.500 άτομα. Ενώ 

ο εισαγόμενος λιθάνθρακας, σχεδόν όλος 

από τη Ρωσία, χρησιμοποιείται στην 

τσιμεντοβιομηχανία. Η βιομηχανική 

χρήση λιγνίτη αντιπροσώπευε το 4% της 

συνολικής κατανάλωσης λιγνίτη το 2015, 

καταγράφοντας μια μεγάλη πτώση από το 

υψηλό ποσοστό του 20% στα μέσα της 

δεκαετίας του ‘80, κυρίως λόγω της 

μείωσης στη κατανάλωση λιγνίτη στη 

βιομηχανία των μη μεταλλικών ορυκτών. 

 

 Διάγραμμα 2: Κατανάλωση Λιγνίτη ανά Κλάδο στην Ελλάδα, 1973-2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://euracoal.eu/library/coal-market-reports/ 

 

Πηγή: IEA (2017 
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Τα συνολικά βεβαιωμένα γεωλογικά 

αποθέματα λιγνίτη στην Ελλάδα 

ανέρχονται σε περίπου 5 δισ. τόνους. Τα 

κοιτάσματα αυτά παρουσιάζουν 

αξιοσημείωτη γεωγραφική εξάπλωση 

στον ελληνικό χώρο. Με τα σημερινά 

τεχνικοοικονομικά δεδομένα, τα 

κοιτάσματα που είναι κατάλληλα για 

ενεργειακή εκμετάλλευση ανέρχονται σε 

περίπου 3,2 δις τόνους και ισοδυναμούν 

με 450 εκ. τόνους πετρελαίου. Τα 

κυριότερα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα 

λιγνίτη βρίσκονται στις περιοχές 

Πτολεμαϊδας, Αμυνταίου και Φλώρινας 

με υπολογισμένο απόθεμα 1,8 δις τόνους, 

στην περιοχή της Δράμας με απόθεμα 

900 εκ. τόνους και στην περιοχή 

Ελασσόνας με 169 εκ. τόνους. Επίσης, 

υπάρχει λιγνιτικό κοίτασμα με απόθεμα 

περίπου 223 εκ. τόνους στην περιοχή της 

Μεγαλόπολης. 

 

Με βάση τα συνολικά εκμεταλλεύσιμα 

αποθέματα λιγνίτη της χώρας και τον 

προγραμματιζόμενο ρυθμό κατανάλωσης 

στο μέλλον, υπολογίζεται ότι τα 

αποθέματα αυτά επαρκούν για 

περισσότερο από 50 χρόνια. Μέχρι 

σήμερα, οι εξορυχθείσες ποσότητες 

λιγνίτη φτάνουν περίπου στο 29% των 

συνολικών αποθεμάτων. Εκτός από 

λιγνίτη η Ελλάδα διαθέτει και ένα μεγάλο 

κοίτασμα Τύρφης στην περιοχή των 

Φιλίππων (Ανατολική Μακεδονία). Τα 

εκμεταλλεύσιμα αποθέματα στο 

κοίτασμα αυτό εκτιμώνται σε 4 δισ. 

κυβικά μέτρα και ισοδυναμούν περίπου 

με 125 εκατ. τόνους πετρελαίου. 

7. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Στην Ελλάδα, οι ΑΠΕ έφθασαν τις 10,5 

TWh ή το 20,1% της συνολικής 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 

2017, συνέπεια της ταχείας ανάπτυξης 

της εγκατεστημένης ισχύος αιολικής και 

ηλιακής ενέργειας και της μείωσης της 

συνολικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

κατά την τελευταία δεκαετία. 

 

Η παραγωγή αιολικής ενέργειας 

αυξήθηκε από τα αμελητέα επίπεδά της 

στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 σε 5,5 

TWh το 2017, ενώ η ηλιακή ενέργεια 

πέτυχε μία ακόμα πιο εντυπωσιακή 

ανάπτυξη, σημειώνοντας μία αύξηση 

σχεδόν είκοσι πέντε φορές μεγαλύτερη, 

από τις 0,16 TWh το 2010 στις 3,5 TWh 

το 2017. Η υδροηλεκτρική ενέργεια 

αποτελεί παγίως το μεγαλύτερο μερίδιο 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ, αλλά με σημαντικές ετήσιες 

διακυμάνσεις. Η παραγωγή 

υδροηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ελλάδα ανήλθε σε περίπου 3,5 TWh το 

2017, ίση με το 5,4% της συνολικής 

παραγωγής (χωρίς εισαγωγές). Η 

Ελλάδα έχει, επίσης, ένα μικρό μερίδιο 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

βιοκαύσιμα, αντιπροσωπεύοντας 

λιγότερο από το 1,0% της συνολικής 

ηλεκτροπαραγωγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Ελλάδα, το μερίδιο της 

διακυμαινόμενης ηλεκτροπαραγωγής από 
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ΑΠΕ (δηλ. αιολική, ηλιακή και 

υδροηλεκτρική ενέργεια) ανήλθε στο 19% 

το 2016. Ενώ ο ρυθμός εφαρμογών της 

αιολικής ενέργειας έχει αυξηθεί, η ανάπτυξη 

της ηλιακής ενέργειας έχει επιβραδυνθεί τα 

τελευταία χρόνια σε περισσότερο μέτρια 

επίπεδα, με μία αύξηση της παραγόμενης 

ηλιακής ενέργειας κατά 8% μεταξύ 2013 και 

2016 (βλ. Διαγράμματα 3 ). 

 

 

Διάγραμμα 3: Εγκατεστημένη Ισχύς Αιολικής, Ηλιακής και Υδροηλεκτρικής 

Ενέργειας στην Ελλάδα, 2000-2015 

 

 

 

8. Παρουσίαση δεδομένων και 

ενεργειακού στόχου από την 

εγκατάσταση αιολικών πάρκων 
 

Το 2019 τα κράτη μέλη της Ε.Ε 

υπέγραψαν την Συνθήκη των Παρισίων 

όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει 

τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ 

για το κλίμα για μια κλιματική 

ουδετερότητα μέχρι το 2050 που στόχο 

θα έχει την μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου κατά 85-90% σε σχέση με 

το 2020. Ο σημερινός στόχος της Ε.Ε. 

σχετικά με τη μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου το άνθρακα ανέρχεται στο 

40% για το έτος 2030 σε σχέση με το 

1990 (europarl.europa.eu, 2019).  

 
«Στην Ελλάδα, το μερίδιο των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 

επί της συνολικής παροχής πρωτογενούς 

ενέργειας έχει σημειώσει σημαντική 

αύξηση τα τελευταία χρόνια, ιδίως στα 

αιολικά και τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα (βλ. Διάγραμμα 34), χάρη 

στα γενναιόδωρα feed-in-tariffs και τη 

μείωση του τεχνολογικού κόστους. Η 

Ελλάδα αναπτύσσει ανταγωνιστικές 

δημοπρασίες για φωτοβολταϊκά και 

αιολική ενέργεια. Επίσης, υπάρχει 

μετάβαση στο νέο καθεστώς στήριξης 
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των ΑΠΕ, το οποίο συνδυάζει τις 

ανταγωνιστικές μειοδοτικές διαδικασίες 

με την προσαύξηση επί της αγοραίας 

τιμής (feed-in premium)..Στην Ελλάδα, 

οι ΑΠΕ έφθασαν τις 10,5 TWh ή το 

20,1% της συνολικής παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας το 2017, συνέπεια 

της ταχείας ανάπτυξης της 

εγκατεστημένης ισχύος αιολικής και 

ηλιακής ενέργειας και της μείωσης της 

συνολικής παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας κατά την τελευταία δεκαετία. 

Η παραγωγή αιολικής ενέργειας 

αυξήθηκε από τα αμελητέα επίπεδά της 

στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 σε 5,5 

TWh το 2017, ενώ η ηλιακή ενέργεια 

πέτυχε μία ακόμα πιο εντυπωσιακή 

ανάπτυξη, σημειώνοντας μία αύξηση 

σχεδόν είκοσι πέντε φορές μεγαλύτερη, 

από τις 0,16 TWh το 2010 στις 3,5 TWh 

το 2017. Η υδροηλεκτρική ενέργεια 

αποτελεί παγίως το μεγαλύτερο μερίδιο 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ, αλλά με σημαντικές ετήσιες 

διακυμάνσεις. Η παραγωγή 

υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 

ανήλθε σε περίπου 3,5 TWh το 2017, 

ίση με το 5,4% της συνολικής 

παραγωγής (χωρίς εισαγωγές). Η 

Ελλάδα έχει, επίσης, ένα μικρό μερίδιο 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

βιοκαύσιμα, αντιπροσωπεύοντας 

λιγότερο από το 1,0% της συνολικής 

ηλεκτροπαραγωγής» (Ινστιτούτο 

Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

2019). 

 

          

Εικόνα 1: Μερίδιο ΑΠΕ επί της Συνολικής Παροχής Πρωτογενούς Ενέργειας στην Ελλάδα, 

1973-2016 (Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 2019) 
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Εικόνα 2: Μερίδιο ΑΠΕ επί της Συνολικής Ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, 1973-2016 

(Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 2019) 
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9. Εκτίμηση παραγόμενης ενέργειας 

από την εγκατάσταση τυπικού 

αιολικού πάρκου 

  Από προγενέστερες μελέτες σκοπιμότητας 

αντίστοιχων εγκαταστάσεων αιολικών 

πάρκων στην Ελλάδα λαμβάνουμε τα εξής 

δεδομένα: 

 

 Τύπος: Αιολικό πάρκο με 2 Α/Γ οριζοντίου 

άξονα 

  Συνολική εγκατεστημένη ισχύς = 3,6 MW 

 Ετήσια παραγόμενη ενέργεια = 9,429GWh 

 Χρόνος ζωής του έργου = 20έτη 

(

European Union, 2017) 

Ο στόχος που έχει τεθεί από την ευρωπαική 

ένωση σε βάθος δεκαετίας είναι να αυξηθεί 

η εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών 

πάρκων εντός Ελλάδας σε 8,0 GW από 

περίπου 5,43 GW που ήταν το 2017 ( 

(iene.eu, 2018). Με βάση το παραπάνω 

μοντέλο αναφοράς, η αναμενόμενη ετήσια 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια για 2,57 

GW εγκατεστημένης ισχύος είναι 6,731 

TWh ανά έτος. 

 

10.   Εκτίμηση της μείωσης εκπομπών 

CO2 λόγω εγκατάστασης αιολικών 

πάρκων ονομαστικής ισχύος 2,57 GW. 

  Η μέση παραγόμενη ποσότητα διοξειδίου 

του άνθρακα κατά τη λειτουργία ενός 

αιολικού πάρκου ανέρχεται σε 17 

tnCO2/GWh, ενώ η αντίστοιχη τιμή για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

λιγνιτικές μονάδες ανέρχεται 974 

tnCO2/GWh (S.W. & G.L., 1998). Για την 

ζητούμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

υπολογίζονται σε  6,731x17=114.427,0 

tnCO2 από αιολική ενέργεια, ενώ η 

αντίστοιχη ποσότητα από λιγνιτικές μονάδες 

παραγωγής είναι 6,731x974=6.555.994,0 

tnCO2.  Συμπερασματικά προκύπτει ότι η 

μείωση εκπομπών λόγω της εγκατάστασης 

αιολικών πάρκων θα είναι 6.555.994 - 

114.427 = 6.441.517,0 tnCO2.   

 
Εικόνα 3: Παραγόμενη ποσότητα CO2 ανά πηγή ενέργειας (S.W. & G.L., 1998) 
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11.Μείωση εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα λόγω ενεργειακής 

αναβάθμισης κτιριακού αποθέματος 

στην Ελλάδα  

  Τα παρακάτω αποτελέσματα 

περιλαμβάνονται στην Αριθμ. 

ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.175603 του Υπουργείου 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 

Β/2258/15-6-2018) και αφορούν την 

εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας για 

25.000 τυπικές κατοικίες εμβαδού 80m2 

έκαστη για (μικρή) ανακαίνιση (40%) ανα 

έτος. Από τον τελευταίο πίνακα προκύπτει 

ότι η εξοικονόμηση για ένα έτος είναι 

0,2112 TWh και το ισοδύναμο σε τόνους 

πετρελαίου είναι 0,0182 Μtοe. Η 

απομείωση εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα από την αναβάθμιση αυτή είναι ίση 

με 0,2112 x 103 x 974 = 205.708,8 tnCO2. 

Για την επίτευξη ενεργειακής αναβάθμισης 

40% και του αντίστοιχου ενεργειακού 

στόχου, η μέση δαπάνη για μία κατοικία 

ανέρχεται σε 8.448€ (βάσει του ίδιου 

πίνακα) στο οποίο αντιστοιχεί σε επιδότηση 

4.224€ (κατά μέσο όρο 50% βάσει των 

προηγούμενων κύκλων του Προγράμματος 

«Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον»).  Για την 

επίτευξη ισοδύναμης τελικής μείωσης 

εκπομπων CO2 από ενεργειακές 

αναβαθμίσεις σε σχέση με την αντίστοιχη 

από τη κατασκευή αιολικών πάρκων 3,0 

GW (βλ. Παρ. Γ), απαιτείται η αναβάθμηση 

782.840 κατοικιών σε ορίζοντα δεκαετίας, 

δηλαδή 78.284 κατοικιών ανά έτος. Το 

κτιριακό απόθεμα της Ελλάδας για χρήση 

κατοικίας είναι 3.246.008 (ΦΕΚ Β/2258/15-

6-2018), εκ των οποίων το 66,63%, ήτοι οι 

2.162.815 κατοικίες, κατατάσσονται στην 

κατηγορία των ενεργοβόρων κτιρίων βάσει 

του παρακάτω διαγράμματος (ΥΠΕΚΑ, 

2019).  

 

 

Η εκτιμώμενη δημόσια επένδυση για το εγχείρημα αυτό είναι 78.284x4.224 = 330,67 

εκατομμύρια Ευρώ ετησίως, δηλαδή 3,31 δισεκατομμύρια Ευρώ σε βάθος δεκαετία.  
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12.    Συμπεράσματα Μελέτης Σκοπιμότητας 

   Βάσει των παραπάνω ενεργειακών αναλύσεων, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

 

 

 Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων ισχύος 2,57 GW οδηγεί σε μείωση εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα 6.441.517,0 tnCO2 έως το 2030. Η ίδια μείωση εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα  έως το 2030 μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενεργειακής αναβάθμισης 782.840 

κατοικιών που αντιστοιχεί στο 36,2% των ενεργοβόρων κατοικιών της Ελλάδας.  

 

 Η δαπάνη που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου αυτού ανέρχεται σε 3,31 δισ. Ευρώ. 

Το ποσό αυτό μπορεί να καλυφθεί από το πακέτο των 22,5 δις Ευρώ που θα προέλθουν από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης,  μέρος του οποίου διατίθεται εξαρχής για την πράσινη 

ανάπτυξη.  

 

 Το κόστος κατασκευής και εγκατάστασης αιολικών πάρκων για τη ζητούμενη ισχύ (2,57 

GW) εκτιμάται σε 3,10 δις Ευρώ, ποσό το οποίο προσεγγίζει τη δαπάνη που υπολογίσθηκε 

παραπάνω για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. 

 

 Η Συμμετοχή κατά 20% σε ΑΠΕ μπορεί να επιτευχθεί με ηλιοθερμικά, γεωθερμικά 

συστήματα, καθώς και την βιομάζα, το βιοαέριο και τέλος με την αναξιοποίητη 

υδροδυναμική ενέργεια μέσα από την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων, μικρής και 

μεγάλης κλίμακας που δεν αφήνουν καταστροφικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ή πολύ 

μικρό. 

 

 Επίσης η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας θα δώσει νέες 

θέσεις εργασίας στην εσωτερική αγορά, οι πολίτες θα πληρώνουν λιγότερα χρηματικά 

ποσά για την κάλυψη των ίδιων ενεργειακών τους αναγκών, το περιβάλλον θα 

προστατευτεί και η ποιότητα ζωής των πολιτών θα βελτιωθεί.  

 

    

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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