
ΠΟΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕ? 

Υπερασπίζοντας ΚΑΙ το κλίμα          
ΚΑΙ τη φύση 



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

• Ενέργεια: κοινωνικό αγαθό, όπως η τροφή. Ενεργειακή 
δημοκρατία ΝΑΙ, ενεργειακή φτώχεια ΟΧΙ. 

• Στην Ελλάδα, μεγάλο μέρος των ΑΠΕ σε ομίλους αερίου ή 
κατασκευών: όχι ακριβώς «πράσινος καπιταλισμός». 

• Προνομιακή μεταχείριση του αερίου: 33%  της 
ηλεκτροπαραγωγής για το 2030, έναντι 12-17% που 
επιτρέπουν οι ευρ. στόχοι. 

• Οι ΑΠΕ στηρίζονται μόνο ως τομέας με έντονο 
επενδυτικό ενδιαφέρον. 

 



ΚΑΘΕ μαζική παραγωγή ενέργειας, 
έχει και οικολογικό κόστος 

 Ορυκτά καύσιμα: ρύπανση και υγεία, ατυχήματα, κλιματική 
κρίση, εντάσεις για τον έλεγχο παραγωγής και μεταφοράς 

 Υδροηλεκτρικά: αποκοπή ποτάμιων οικοσυστημάτων, 
διακοπή μεταφοράς φερτών υλών. 

 Βιομάζα μεγάλης κλίμακας: δεσμεύει πολύτιμη αγροτική & 
δασική γη, ανταγωνίζεται την παραγωγή τροφής. 

 Μεγάλα Φ/Β στην ύπαιθρο: δεσμεύουν παραγωγική γη, 
εκτοπίζουν οικοσυστήματα. 

 Αιολικά: δυνητικοί  κίνδυνοι για πουλιά και νυχτερίδες,  
αλλοίωση τοπίων, επιπτώσεις από διάνοιξη μεγάλων δρόμων 
& από δίκτυα μεταφοράς. 

Σε Φ/Β και αιολικά, το οικολογικό κόστος μπορεί να 
ελαχιστοποιείται ή να εκτοξεύεται ανάλογα με τη χωροθέτηση.  



ΠΡΙΝ την καθαρή ενέργεια 

• Πολιτικές κατά της παγκόσμιας αποδάσωσης. 

• Εγκατάλειψη εντατικής κτηνοτροφίας, μοντέλα 
μεσογειακής διατροφής και βεγκανισμού. 

• Έμφαση στην  εξοικονόμηση ενέργειας και την 
αποδοτική της αξιοποίηση: κτίρια, παραγωγή, 
καταναλωτικά πρότυπα, εμπορικές πολιτικές, 
κυκλική οικονομία, μοντέλο μετακινήσεων. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ:                                                             
Η ΜΟΝΗ 100% ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ 

 



ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

• Εθνικοί στόχοι ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, με τη 
μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση, για 2030, 2040 και 
2050. Αυτάρκεια σε επίπεδο χώρας, με ισορροπία 
εξαγωγών/εισαγωγών 

• Κατανομή των στόχων ανά περιφέρεια, νομό και 
δήμο. Κριτήρια το δυναμικό ΑΠΕ, η ενεργειακή 
κατανάλωση, το συγκριτικό οικολογικό κόστος. 
Συνυπολογίζονται και οι οικολογικές ενότητες. 

• Αττική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία (2/3 της σημερινής 
κατανάλωσης ρεύματος στο 8% της χώρας), 
εξαντλούν τις δυνατότητες επιτόπιας 
χωροθέτησης ΑΠΕ χαμηλού οικολογικού κόστους.   



Κατανομή στόχων ΑΠΕ (συνέχεια)  

• Για την κατανομή, δημόσιος διάλογος με 
συμμετοχή αυτοδιοίκησης/τοπικών κοινωνιών. 

• Κανείς δήμος χωρίς ελάχιστη ισχύ ΑΠΕ ανά 
κάτοικο. Δικαίωμα επιλογής της μορφής της. 

• Τοπική κατανάλωση: συνυπολογίζονται και οι 
υπερτοπικές μεταφορές-μετακινήσεις, αλλά 
και το ενεργειακό κόστος των προϊόντων που 
εισάγονται από αλλού. 



Κατανομή ανά μορφή ΑΠΕ: 
προτεραιότητες 

    

 Γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας (όπου υπάρχει),  Φ/Β 
σε στέγες κτιρίων και εγκαταστάσεων, ή σε άμεση 
επαφή με υποδομές.  

 Αγροβολταϊκά: παράλληλα με αγροτικές χρήσεις. 

 Πολύ μεγάλα Φ/Β: μόνο σε λιγνιτωρυχεία, με όρια. 

 Βιομάζα: μόνο από υπολείμματα, κυρίως τοπικά. 
Βιοκαύσιμα από οργανικά απορρίμματα, εφικτά μόνο 
σε περιορισμένη κλίμακα.  

 Υδροηλεκτρικά: ελάχιστα περιθώρια για νέα έργα. 



Αιολικά: η πιο συζητημένη ΑΠΕ 

• Απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο: ενθαρρύνει 
«κυνήγι τοποθεσιών» αντί ορθή χωροθέτηση.  

• Λεπτό θέμα οι πολύ μεγάλες Α/Γ: μεγαλύτεροι 
δρόμοι και επιβάρυνση στο τοπίο, αλλά και  
λιγότερες Α/Γ για την ίδια ισχύ + αξιοποίηση και 
θέσεων χαμηλού οικολογικού κόστους με πιο 
περιορισμένο αιολικό δυναμικό.  

• Βασική κατεύθυνση: αναπροσανατολισμός τους 
σε περιοχές με ήδη εκτεταμένη ανθρώπινη 
παρέμβαση. Πιθανή επανεξέταση και κάποιων 
από τους ισχύοντες περιορισμούς.     



Αιολικά: ενδεικτικές κατάλληλες θέσεις  
(εφόσον δεν επηρεάζονται ευαίσθητα οικοσυστήματα & τοπία) 

• Ζώνες βιομηχανίας, βιοτεχνίας, αποθηκευτικών 
εγκαταστάσεων.  

• Μεταφορικές υποδομές: λιμενικές ζώνες, οδικές-
σιδηροδρομικές αρτηρίες, εμπορευματικά κέντρα.  

• Αγροτική γη:  με ενοίκιο, παράλληλα με τις καλλιέργειες. 
• Θέσεις παλιών αιολικών χωρίς προβλήματα: νέες Α/Γ, 

λιγότερες και μεγαλύτερες, με πολλαπλάσια ισχύ.  
• Σε θαλάσσιο βυθό (μέχρι 50 μέτρα), εφόσον διασφαλίζεται  

απουσία σοβαρών επιπτώσεων σε θαλάσσια οικοσυστήματα 
και μεταναστευτικούς διαδρόμους.   

  
 



Πλωτά αιολικά: νέα δεδομένα & διέξοδοι 

 Χαμηλό οικολογικό κόστος, με ορθή χωροθέτηση.   
 Οικονομικά βιώσιμα από το 2030 (εκτιμήσεις) 
 Εντάξιμα και στους στόχους του 2030, με πιλοτικές 

επιδοτήσεις πλωτήρων από 2027-8.  
 Χωρίς ΑΟΖ ή προσωρινή συμφωνία, μόνο μέχρι 6 

μίλια/10 χλμ από τις ακτές: κύριο δυναμικό στο Αιγαίο. 
 Έγκαιρος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, με 

διασφάλιση οικοσυστημάτων & μεταναστευτικών 
διαδρόμων. 

 Πρώτα χωροθέτηση-έλεγχοι-αδειοδότηση, μετά 
δημοπράτηση κάθε θέσης στον πλειοδότη.   

 



Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις: 
1. Προστατευόμενες περιοχές, χερσαίες & θαλάσσιες  

Οριστικό πάγωμα όλων των αιτήσεων: ανακαλούνται οι 
Άδειες Παραγωγής όλων των εκκρεμών σχεδίων, 
επιστρέφονται στους επενδυτές τα Τέλη Διατήρησης. 

Μελλοντικές χωροθετήσεις εκεί, μόνο βάσει των ΠΔ για 
τα Διαχειριστικά Σχέδια, όταν ολοκληρωθούν. 

Για όσες θέσεις αδειοδοτηθούν, προτεραιότητα σε 
τοπικές ενεργειακές κοινότητες ή δημοτικές επιχειρήσεις.  

Όπου δεν υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον, δυνατότητα 
δημοπράτησης και για επενδυτές, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο για τους στόχους της περιφέρειας.    



Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις              
2. Δικλείδες για την άγρια ζωή 

 
• Θεσμοθέτηση όλων των πρακτικών μετριασμού επιπτώσεων, 

που προτείνουν η IUCN και η Ε.Ε. 
• Χαρτογράφηση «ευαισθησίας άγριας ζωής» ως εργαλείο 

σχεδιασμού. 
• Ενδυνάμωση περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατάργηση 

διατάξεων που την αποδυναμώνουν. 
• Ενίσχυση ανεξαρτησίας μελετητών και αξιοπιστίας ΜΠΕ, 

δικλείδες διαφάνειας και δημόσιας διαβούλευσης στην 
αξιολόγηση. 

• Εναρμονισμένη προσέγγιση στους Περιβαλλοντικούς Όρους, 
αξιολόγησή τους μόνο από δημόσιες υπηρεσίες.  

• Μελέτες σωρευτικών επιπτώσεων, παρακολούθηση και μετά 
την κατασκευή, δημοσιοποίηση δεδομένων, αυστηροί έλεγχοι. 

 



Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις: 
3. Άλλες ευαίσθητες περιοχές 

 
• Ορεινοί όγκοι: μόνο κοντά σε υπάρχοντες 

δρόμους, μόνο μέχρι το μέγιστο υψόμετρο που 
απαιτείται για την επίτευξη των στόχων. 

• Περιμετρικά σε περιοχές αποκλεισμού: 
αυστηρότερος σχεδιασμός με πιθανόν επιπλέον 
όρους, διερεύνηση και για δυνατότητα μετάβασης 
σε δημοπράτηση προαδειοδοτημένων θέσεων.  

• Ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών: ΝΑΙ ως 
δημόσιο έργο, ΟΧΙ ως ιδιωτική 
αυτοχρηματοδότηση, που μπορεί να αποσβεστεί 
μόνο με εγκαταστάσεις φαραωνικής κλίμακας.    
 



Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις: 
4. Θεσμικά-οικονομικά εργαλεία 

 
• Ταμείο Εξομάλυνσης: αιολικά σε πολύ υψηλό αιολικό 

δυναμικό, «επιδοτούν» κλιμακωτά θέσεις με χαμηλότερο 
δυναμικό αλλά και μικρότερο οικολογικό κόστος.  

• Ενσωμάτωση οικολογικού κόστους: επιβάρυνση για 
διάνοιξη κάθε νέου δρόμου, εγγυοδοσία για 
αποκατάσταση στο τέλος του κύκλου ζωής.  

• Ετήσιος «προϋπολογισμός άνθρακα» ανά τομέα. Μέχρι 
τότε, θεσμοθέτηση οροφής στη δείσδυση μη 
ανανεώσιμης ενέργειας, με βάση τους στόχους. 

• Για τη μείωση του οικολογικού κόστους δεχόμαστε και 
ελαφρά ακριβότερη ενέργεια, αρκεί να αντιμετωπίζεται 
επαρκώς και η ενεργειακή φτώχεια.  

 



Ζητούμενα: 

• Ομαλή και ταχεία απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. 

• Ελαχιστοποίηση του οικολογικού κόστους ΚΑΙ των ΑΠΕ. 

• Ενεργειακή δημοκρατία, κοινωνική συμμετοχή στον τοπικό & 
περιφερειακό σχεδιασμό, STOP στην ενεργειακή φτώχεια. 

• Διαφανές πλαίσιο επενδύσεων, λογικοί χρόνοι υλοποίησης. 

• Μετάβαση κατά το δυνατόν σε χωροθέτηση από δημόσια αρχή 
και πλειστηριασμό προ-αδειοδοτημένων τοποθεσιών. 

• Προετοιμασία και για νέες εξελίξεις, όπως τα πλωτά αιολικά.  

 

Παράλληλα: τερματισμός κάθε επιδότησης στα ορυκτά  καύσιμα. 
Σήμερα, στην Ελλάδα, επιδοτούνται με 4,9 δις / χρόνο.  



Οι προτάσεις αυτές, ανοικτές σε περαιτέρω διάλογο, 
αποσαφήνιση και εξέλιξη. Η αποψινή εκδήλωση 

ελπίζουμε να συμβάλει σε αυτό.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες  

σε όσες & όσους, εντός και εκτός Πράσινων 
έχουν συμβάλει μέχρι τώρα.  

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


