
Ενέργεια με άδεια... κτηνιάτρου!
Η γραφειοκρατία εχθρός των αιολικών πάρκων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ

Τα αιολικά πάρκα, τα οποία λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, προσφέρουν
ρεύμα σε περίπου 300.000 οικογένειες. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι άνεμοι
που πνέουν στην Ελλάδα θεωρούνται ιδανικοί για να εκμεταλλευθούμε την αιολική
ενέργεια. Και όμως, χάνουμε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη για να
πρωτοπορήσουμε σε αυτήν τη μορφή εναλλακτικής πηγής ενέργειας.

Η γραφειοκρατία είναι ο υπ' αριθμόν ένα
εχθρός των αιολικών πάρκων. «Από 41 φορείς
και υπηρεσίες πρέπει να περάσει κανείς για να
πάρει την τελική άδεια στα χέρια του», λέει ο
Νίκος Τσιπουρίδης, αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής
Ενέργειας. Μεταξύ αυτών, η Διεύθυνση
Κτηνιατρικής της αρμόδιας νομαρχίας αλλά και
η... ΕΡΤ. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει
ακόμα και τέσσερα χρόνια.

Από την 4η στην 8η θέση. Έτσι, ενώ το 2000
εγκαταστάθηκαν ανεμογεννήτριες συνολικής
ισχύος 101 MW, την επόμενη χρονιά η αύξηση ήταν μόλις 62 MW, ενώ η διαδικασία
προχώρησε με ακόμη πιο αργούς ρυθμούς το 2002. Προστέθηκαν μόλις 20 MW! Η χώρα
μας, από την 4η θέση στην παραγωγή αιολικής ενέργειας, στην οποία βρισκόταν στην
αρχή της δεκαετίας του '90, κατέληξε να μάχεται σήμερα για την 8η θέση.

Αν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν είχαν καθυστερήσει τόσο τη δημιουργία των
αιολικών πάρκων, η χώρα μας θα ήταν μία από τις πρώτες που θα έφτανε τους στόχους
που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2010. Και αυτό γιατί οι 3.000 MW,
που έχει ήδη εγκρίνει η ΡΑΕ, αντιστοιχούν στο 12% της συνολικής παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, ποσοστό που σε επτά χρόνια θα είμαστε υποχρεωμένοι να
παράγουμε με τη βοήθεια του ανέμου.

Εγκρίσεις, αλλά... Και όλα αυτά τη στιγμή που, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μόνο η Σκωτία
ξεπερνά την Ελλάδα σε αιολικό δυναμικό. «Η μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου, κυρίως
στην Ανατολική Ελλάδα, φτάνει τα 7 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Να φανταστείτε ότι στην
Ευρώπη κατασκευάζουν πάρκα σε περιοχές μόνο με 5 και 5,5 μέτρα το δευτερόλεπτο»,
επισημαίνει ο επιστημονικός συνεργάτης του Αστεροσκοπείου Κώστας Λαγουβάρδος.

Είναι ενδεικτικό ότι από το 2001, οπότε απελευθερώθηκε η αγορά ενέργειας στην
Ελλάδα, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή (ΡΑΕ) έχει εγκρίνει την κατασκευή αιολικών πάρκων

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στα αιολικά πάρκα
μπαίνει απευθείας στο δίκτυο της ΔΕΗ και φτάνει στα
σπίτια των καταναλωτών, χωρίς οι τελευταίοι να
διακρίνουν την παραμικρή διαφορά στην καθημερινότητά
τους
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συνολικής ενέργειας 3.000 MW (Μεγαβάτ). Ωστόσο, σήμερα η εγκατεστημένη συνολική
ισχύς τους δεν ξεπερνά τα 310 MW.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στα αιολικά πάρκα μπαίνει απευθείας στο δίκτυο
της ΔΕΗ και φτάνει στα σπίτια των καταναλωτών, χωρίς οι τελευταίοι να διακρίνουν την
παραμικρή διαφορά στην καθημερινότητά τους. Η τάση του ρεύματος δεν επηρεάζεται
από την ύπαρξη ή μη των ανέμων. Όταν δεν επαρκεί η αιολική ενέργεια, χρησιμοποιείται
αυτόματα ενέργεια που παράγεται συμβατικά (από λιγνίτη).

Πάντως, τα περιβαλλοντολογικά κέρδη που θα είχαμε από ενδεχόμενη λειτουργία των
αιολικών πάρκων στη χώρα μας μεταφράζονται σε μείωση κατά χιλιάδες τόνους των
εκπομπών ρύπων. Και αυτό γιατί μόνο το 2001, με ελάχιστα MW - μόλις 276 - γλιτώσαμε
765.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Με 3.500 ευρώ μια ανεμογεννήτρια στο σπίτι σας

Η εγκατάσταση ανεμογεννήτριας σε ένα εξοχικό σπίτι είναι σχετικά απλή υπόθεση, που
όμως θα κοστίσει γύρω στα 3.500 ευρώ. Απαιτείται η αγορά μιας ηλεκτρογεννήτριας
αξίας 1.500 ευρώ, ενός μετατροπέα βολτ αξίας 1500 ευρώ, και μπαταριών, στις οποίες
θα συγκεντρώνεται η ενέργεια, αξίας 500 ευρώ. Στην Ελλάδα υπάρχουν οκτώ
καταστήματα που πουλάνε τις συγκεκριμένες.

Η εγκατάσταση ανεμογεννήτριας δεν εξαρτάται από το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το
εξοχικό σπίτι, τη θέση του, τη γεωγραφική περιοχή, το κλίμα, τα δέντρα και το γύρω
περιβάλλον.

Μετά την εγκατάσταση της ηλεκτρογεννήτριας (η οποία γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό) ο κάτοχός της θα μπορεί να εξασφαλίζει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για μια
τηλεόραση, τον φωτισμό του σπιτιού και ένα μικρό ψυγείο. Σε καμιά περίπτωση πάντως
δεν θα μπορεί να τροφοδοτεί προβολείς, ηλεκτρική κουζίνα ή σύστημα θέρμανσης.

Η ανεμογεννήτρια για να λειτουργήσει απαιτεί αέρα έντασης από 4 Μπωφόρ και πάνω.
Ανάλογα με την κατανάλωση, οι μπαταρίες μπορούν να αποθηκεύσουν ενέργεια ακόμα
και για τις ημέρες ή ώρες που δεν φυσάει. Αν πάντως ο αέρας έχει ένταση μεγαλύτερη
των 9 Μπωφόρ υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί το σύστημα εάν ο ιδιοκτήτης δεν είναι
παρών για να σταματήσει τη λειτουργία της γεννήτριας.
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