Η αηνιηθή ελέξγεηα αμηνπνηεί έλα αλεμάληιεην θπζηθό πόξν, ηνλ άλεκν, κε ην βέιηηζην ηξόπν θαη
είλαη κηα αμηόπηζηε ηερλνινγία κεηαβιεηήο παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ έρεη ήδε νδεγήζεη ζε
απεγθαηάζηαζε ζπκβαηηθώλ ζηαζκώλ ζηελ Επξώπε.
H Ειιεληθή λνκνζεζία έρεη ζέζεη πςεινύο ζηόρνπο γηα ην ειιεληθό ελεξγεηαθό ζύζηεκα ην 2020,
σο εμήο:
20% Σπκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη από Α.Π.Ε. ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε
ελέξγεηαο
40% Σπκκεηνρή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη από Α.Π.Ε. ζηελ αθαζάξηζηε
θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
20% Σπκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη από Α.Π.Ε. ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο
κεηαθνξέο
10% Σπκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη από Α.Π.Ε. ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα
ζέξκαλζε θαη ςύμε
Εηδηθά γηα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, νη αλσηέξσ ζηόρνη κεηαθξάδνληαη ζε ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε
πεξίπνπ 10.000 MW ην 2020. Η Ειιεληθή Κπβέξλεζε ην θαινθαίξη ηνπ 2010 θαηάξηηζε ην Εζληθό
Σρέδην Δξάζεο γηα ηηο Α.Π.Ε. ην νπνίν ζέηεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο Α.Π.Ε. γηα
ηε δεθαεηία 2010-2020.
Οη αλσηέξσ ζηόρνη επηβάιινπλ λα πνιιαπιαζηάζνπκε ηνπο ξπζκνύο θαη ηηο πξνζπάζεηέο καο.
Επηβάιινπλ κηα ελεξγεηαθή επαλάζηαζε.
Η Αηνιηθή Ελέξγεηα καδί κε ηηο ππόινηπεο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο θαη ηελ Εμνηθνλόκεζε
Ελέξγεηαο είλαη ε κνλαδηθή εγγύεζε γηα έλα αεηθόξν κέιινλ ηνπ πιαλήηε. Οη Αλαλεώζηκεο Πεγέο
Ελέξγεηαο:


είλαη άθζνλεο θαη αλεμάληιεηεο,



είλαη δηάζπαξηεο ζηνλ πιαλήηε



δελ ηηο έρνπλ ιίγα «ηπρεξά» θξάηε, αιιά ΟΛΟΘ



δελ ξππαίλνπλ, αιιά αληίζεηα ππνθαζηζηνύλ νξπθηά θαύζηκα πνπ ξππαίλνπλ θαηά ηελ
εμόξπμε ή άληιεζε, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη θαύζε ηνπο



δελ εθπέκπνπλ αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αιιά αληίζεηα ππνθαζηζηνύλ πεγέο πνπ
εθπέκπνπλ αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ
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δελ πξνθαινύλ βιάβεο ζηελ πγεία



δεκηνπξγνύλ απαζρόιεζε θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζπκβάιινπλ ζηε δηάρπζε ηεο
αλάπηπμεο θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή

Δελ ππάξρεη ηίπνηε ην εμσηηθό ή καγηθό ζηελ θαηαζθεπή ή ιεηηνπξγία κηαο αλεκνγελλήηξηαο. Τν
κόλν αζπλήζηζην είλαη όηη παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ρσξίο λα κνιύλεη ην έδαθνο, ηα πνηάκηα ή
ηηο ιίκλεο θαη ρσξίο λα εθπέκπεη αέξηνπο ξύπνπο ζηελ αηκόζθαηξα.
Απηό θάλεη κηα αλεκνγελλήηξηα θαη απηό ηελ θάλεη απαξαίηεηε ζηελ κάρε ηεο επηβίσζεο ηνπ
πιαλήηε. Κη όκσο ππάξρνπλ πνηθίιεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο
ελέξγεηαο αιιά θαη ζηηο ππόινηπεο ΑΠΕ. Γηαηί εθεί πνπ απνπζηάδεη ε γλώζε θαη ε ελεκέξσζε,
βαζηιεύεη ε παξαπιεξνθόξεζε .
Οη κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο ζπκβάιινπλ ζηε δηάρπζε ηεο αλάπηπμεο, ώζηε ν θάζε πνιίηεο λα
απνιαύζεη ηα νθέιε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. Απαηηείηαη όκσο πξνζνρή θαη απζηεξή εθαξκνγή ηεο
λνκνζεζίαο ώζηε λα απνθεπρζνύλ θαηλόκελα θαηάρξεζεο θαη θαηάηκεζεο έξγσλ.
Απαηηείηαη θπζηθά λα ξπζκηζηνύλ:


Θέκαηα θηεξηνδνκηθνύ θαλνληζκνύ θαη πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο (αξηηόηεηα θιπ)



Θέκαηα ρξήζεσλ γεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο.



Θέκαηα ζύλδεζεο ζην δίθηπν (πηζηνπνίεζε θιπ).
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