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Σκοπός της εισήγησης

Η εισήγηση αποσκοπεί στην εξέταση των ακόλουθων θεμάτων:

• αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την ανάπτυξη 
έργων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στην Ελλάδα

• συνέπειες από τη διαμόρφωση της υφιστάμενης κατάστασης

• διατύπωση προτάσεων προς την ορθολογική ανάπτυξη έργων 
ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.



• Θέμα πρώτο:
Υφιστάμενη κατάσταση



Καταγραφή των υφιστάμενων 
αδειών παραγωγής

Παρατηρήσεις

• η ετήσια αιχμή ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα είναι της 
τάξης των 11GW

• η συνολική αιτηθείσα ισχύς για έκδοση άδειας παραγωγής που τελεί 
υπό αξιολόγηση, η καταμέτρηση της οποίας είναι ιδιαίτερη επίπονη 
διαδικασία, εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπερνάει τα 50GW

Συνολική ισχύς αδειών παραγωγής ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. (MW).

Αιολικά Βιομάζα Γεωθερμία Ηλιοθερμικά

23.250,66 479,23 8,00 481,70

Μικρά 
υδροηλεκτρικά

Φωτοβολταϊκά
Υβριδικοί 
σταθμοί

Σύνολο

968,07 4.422,04 421,85 30.031,54



Χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
αιτήσεων - αδειών

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις αιτήσεων – αδειών που έχουν 
υποβληθεί – εκδοθεί σε συγκροτήματα μικρών νησιών:

• άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα στις νήσους 
Ανάφη, Αστυπάλαια, Αμοργό, Ίο, συνολικής ισχύος 317,4MW

• άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα στις νήσους 
Κάλυμνο, Κω, Λέρο, συνολικής ισχύος 348MW

• άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα στη νήσο 
Ικαρία, συνολικής ισχύος 330MW

• αίτηση για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα 
στις νήσους Μήλο, Κίμωλο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Αστυπάλαια, 
συνολικής ισχύος 1.047MW. 



Πληθυσμός
Έκταση 
(km2)

Μέγιστη ετήσια 
ζήτηση ισχύος 

(MW)

Ετήσια ζήτηση 
ηλεκτρικής 

ενέργειας (MWh)
Άδεια παραγωγής 1: 317,4 MW

Ανάφη 271 39,0 0,553 1.179
Αστυπάλαια 1.334 96,9 2,250 6.670
Αμοργός 1.859 121,5 2,900 9.072

Ίος (διασυνδεδεμένη 
με Πάρο, Νάξο κλπ)

2.030 108,7 62,400 194.740

Σύνολο 5.494 365,7 68,103 211.661
Άδεια παραγωγής 2: 348 MW

Κάλυμνος 16.179 110,6
90,500 352.984Κως 33.388 290,3

Λέρος 7.917 54,1
Σύνολο 57.484 455,0 90,500 352.984

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
αιτήσεων - αδειών



Πληθυσμός
Έκταση 
(km2)

Μέγιστη ετήσια 
ζήτηση ισχύος 

(MW)

Ετήσια ζήτηση 
ηλεκτρικής 

ενέργειας (MWh)
Άδεια παραγωγής 3: 330 MW

Ικαρία 8.423 255 7,380 27.613
Αίτηση 1: 1.047 MW

Μήλος 5.129 150,6
11,500 45.402

Κίμωλος 838 37,4
Σίκινος

(διασυνδεδεμένη με 
Σαντορίνη)

260 41,7

90,500 352.984
Φολέγανδρος

(διασυνδεδεμένη με 
Σαντορίνη)

780 32,4

Αστυπάλαια 1.334 96,9 2,250 6.670
Σύνολο 8.341 359,0 92,750 359.654

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
αιτήσεων - αδειών



Απεικόνιση αιτήσεων – αδειών 
με βάση το γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ.Α.Ε.

Αστυπάλαια



Απεικόνιση αιτήσεων – αδειών 
με βάση το γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ.Α.Ε.

Αμοργός



Απεικόνιση αιτήσεων – αδειών 
με βάση το γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ.Α.Ε.

Ίος Κύθνος



Απεικόνιση αιτήσεων – αδειών 
με βάση το γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ.Α.Ε.

Κρήτη: Αιτούμενη και αδειοδοτημένη ισχύς αιολικών πάρκων: 5.000MW



Χαρακτηριστικά αιτήσεων – αδειών:
Παραβίαση Ε.Χ.Π.

• Σε αρκετές από τις υφιστάμενες άδειες παραγωγής - αιτήσεις σημειώνονται 
σημαντικές ασυμφωνίες με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (Ε.Χ.Π.) για τις 
Α.Π.Ε.  



Χαρακτηριστικά αιτήσεων – αδειών:
Παραβίαση Ε.Χ.Π.

• Συνολικό μήκος θαλάσσιας διαδρομής: 5,60 ναυτικά μίλια (10.370m)

• Συνολικό μήκος χωροθέτησης: 7.670m.



Χαρακτηριστικά αιτήσεων – αδειών:
Αλλοίωση τοπικού χαρακτήρα

• Η χωροθέτηση έργων Α.Π.Ε. σε περιορισμένους γεωγραφικούς χώρους 
όπως οι νησιωτικοί, η οποία ενίοτε καταλαμβάνει όλη την έκταση του 
νησιού, σαφέστατα επηρεάζει τις υφιστάμενες ανθρώπινες δραστηριότητες 
και, πολύ περισσότερο, 
μετατρέπει την 
παραδοσιακή νησιωτική 
φυσιογνωμία σε 
βιομηχανική περιοχή 
παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας.



Χαρακτηριστικά αιτήσεων – αδειών:
Έλλειψη ενημέρωσης τοπικών κοινωνιών

• Αμφίβολο είναι επίσης αν κάποιος από τους φορείς των αιτήσεων – αδειών 
προέβη σε έγκαιρη ενημέρωση των τοπικών νησιωτικών και μη κοινωνιών 
για την πρότασή του. 

• Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αιτήσεις – άδειες αυτές γνωστοποιούνται 
έμμεσα στις τοπικές κοινωνίες και στους επίσημους εκπροσώπους τους 
(Δημοτικά Συμβούλια, Σύλλογοι κλπ) μέσω των μαζικών μέσων 
ενημέρωσης, του χάρτη της Ρ.Α.Ε. κλπ. 

• Είναι πλέον αυτονόητο ότι, δεδομένου της ανύπαρκτης πολιτικής 
προσέγγισης και του μεγέθους των αιτήσεων – αδειών, στην αντίληψη των 
κατοίκων των νησιών τούτες περισσότερο ομοιάζουν με επελατικές 
επιδρομές παρά με αναπτυξιακά έργα. 



Χαρακτηριστικά αιτήσεων – αδειών:
Καταπάτηση ιδιοκτησιών

• Επίσης, είναι μαθηματικά βέβαιο, κυρίως λόγω των τεράστιων γεωγραφικών 
εκτάσεων των αιτήσεων – αδειών αυτών αλλά και λόγω της σχετικής 
κείμενης νομοθεσίας, ότι σε καμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν έχει 
επιλυθεί το θέμα της εξασφάλισης του δικαιώματος επέμβασης στις 
απαιτούμενες εκτάσεις, ούτε καν έχουν ενημερωθεί οι όποιοι ιδιοκτήτες. 

• Σε περιπτώσεις λοιπόν που οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται έμμεσα για τις 
αιτήσεις επί των εκτάσεών τους, αισθάνονται απειλούμενοι από δυνάμεις 
που ούτε γνωρίζουν, ούτε δύνανται να εντοπίσουν, ενώ προκαλείται το 
δικαίωμα επί των ιδιοκτησιών τους, καθώς και το αίσθημα της 
υπερηφάνειας και της αυτοτέλειας. 



• Θέμα δεύτερο:
Συνέπειες



Η κοινή γνώμη 
για τις Α.Π.Ε. σήμερα



Η κοινή γνώμη 
για τις Α.Π.Ε. σήμερα



Η κοινή γνώμη 
για τις Α.Π.Ε. σήμερα



Η κοινή γνώμη 
για τις Α.Π.Ε. σήμερα



Τι ακούσαμε τα 2-3 τελευταία χρόνια

Από τις πιο μετριοπαθείς απόψεις:

• Πέφτουν τα λάδια από τις Α/Γ κάτω στο έδαφος και ρυπαίνουν.

• Ανοίγονται δρόμοι πρόσβασης προς στα ΑΠ αλλάζοντας τη φυσιογνωμία 
του ορεινού όγκου.

• Οι Α/Γ αποτελούν απειλή 
για τα πουλιά.

• Οι Α/Γ είναι άσχημες. 
Αλλάζουν τη φυσιογνωμία 
του τοπίου.

• Οι Α/Γ εκπέμπουν 
θόρυβο μη ανεκτό.



Τι ακούσαμε τα 2-3 τελευταία χρόνια

Έως και τα πιο ευφάνταστα σχόλια:

• Οι Α/Γ διώχνουν τα σύννεφα και δεν βρέχει.

• Οι Α/Γ εκπέμπουν ραδιενέργεια, είναι καρκινογόνες.

• Οι Α/Γ προκαλούν κατάθλιψη στα ζώα, δεν τρώνε, δεν αναπαράγονται.

• Τα ΑΠ προκαλούν πονοκεφάλους, ανία, αϋπνίες, κόπωση σε διαμένοντες σε 
γειτονικούς οικισμούς στο ΑΠ (wind turbines’ syndrome).



1ο συμπέρασμα

Οι υφιστάμενες αιτήσεις – άδειες παραγωγής μεγάλου μεγέθους 
συνέδραμαν στη διαμόρφωση άκρως αρνητικού κλίματος 

κατά της ανάπτυξης έργων Α.Π.Ε.
δυσχεραίνοντας σημαντικά την ωρίμανση και την κατασκευή

ακόμα και ορθολογικά μελετημένων 
και σχεδιασμένων προτάσεων.



Υφιστάμενες αιτήσεις – άδειες και ανάπτυξη

• Είναι δεδομένο ότι η απρόσκοπτη υλοποίηση του οποιουδήποτε έργου 
προϋποθέτει την ύπαρξη θετικής κοινής γνώμης για αυτό. 

• Πώς είναι δυνατόν να υλοποιηθούν οι υφιστάμενες αιτήσεις και άδειες 
παραγωγής μεγάλου μεγέθους όταν ολόκληρες οι κοινωνίες των περιοχών 
εγκατάστασης, δικαίως, αντιτίθενται σε αυτές;



Υφιστάμενες αιτήσεις – άδειες 
και ανάπτυξη

• Το νομοθετικό πλαίσιο προτάσει τη χρονική προτεραιότητα μιας αίτησης για 
λήψη άδειας παραγωγής στη Ρ.Α.Ε., ακόμα κι αν αυτή στερείται της 
οποιασδήποτε στοιχειώδους ωρίμανσης. 

• Ενίοτε έχουν καταγραφεί ώριμες και ρεαλιστικές αιτήσεις να μην 
αξιολογούνται λόγω του ότι υπάρχει εδαφική επικάλυψη με αιτήσεις χωρίς 
ίχνος ωριμότητας, μόνο λόγω της χρονικής προτεραιότητας των τελευταίων. 

• Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση των μεγάλων και προβληματικών αιτήσεων ή 
αδειών παραγωγής στη Ρ.Α.Ε. καθυστερεί πλέον των τριών ετών, 
παρατείνοντας τη δέσμευση εκτάσεων και αποτρέποντας την υποβολή 
ώριμων αιτήσεων, μικρότερου μεγέθους και περισσότερο ρεαλιστικών για 
να υλοποιηθούν.



Έργα «Αιολικής Γης Α.Ε.» και 
άδειες – αιτήσεις μεγάλου μεγέθους

Υβριδικός σταθμός Αστυπάλαιας εγγυημένης ισχύος 2,5MW

(αιολικό πάρκο 4,5MW και αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό).



Έργα «Αιολικής Γης Α.Ε.» και 
άδειες – αιτήσεις μεγάλου μεγέθους

Υβριδικός σταθμός Κάσου εγγυημένης ισχύος 4,0MW

(αιολικό πάρκο 4,5MW και αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό).

Εδαφική επικάλυψη με αιτήσεις μεγάλου μεγέθους.



Έργα «Αιολικής Γης Α.Ε.» και 
άδειες – αιτήσεις μεγάλου μεγέθους

Υβριδικός σταθμός Καράτζης Α.Ε. εγγυημένης ισχύος 36MW

(αιολικό πάρκο 42MW και αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό).

Εδαφική επικάλυψη με αιτήσεις μεγάλου μεγέθους.



Έργα «Αιολικής Γης Α.Ε.» και 
άδειες – αιτήσεις μεγάλου μεγέθους

Υβριδικός σταθμός Σάμου εγγυημένης ισχύος 20MW

(αιολικό πάρκο 24MW και αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό).

Εδαφική επικάλυψη με αιτήσεις μεγάλου μεγέθους.



Έργα «Αιολικής Γης Α.Ε.» και 
άδειες – αιτήσεις μεγάλου μεγέθους

Υβριδικός σταθμός Κρήτης εγγυημένης ισχύος 55MW

(αιολικό πάρκο 66MW και αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό).

Εδαφική επικάλυψη με αιτήσεις μεγάλου μεγέθους.



2ο συμπέρασμα

Η συμβολή των υφιστάμενων αιτήσεων μεγάλου μεγέθους 
προς τον εθνικό στόχο 

της μεγιστοποίησης της αξιοποίησης των Α.Π.Ε. 
είναι επίσης αρνητική.  



Οφέλη από την υλοποίηση 
των υφιστάμενων αδειών

http://www.lasithinews.gr/News.aspx?ArtlId=6509&Elica Group



3ο συμπέρασμα

Τα οφέλη από την υλοποίηση 
των υφιστάμενων αιτήσεων – αδειών μεγάλου μεγέθους 

είναι τα αυτονόητα, τα προφανή και τα ελάχιστα αναμενόμενα.
Πόσα όμως από τα πολλαπλά οφέλη που μπορούν 
να καρπωθούν οι τοπικές κοινωνίες και η χώρα

επιτυγχάνονται;



• Θέμα τρίτο:
Α.Π.Ε. και ανάπτυξη 
Προτάσεις



Ανάκληση αδειών

• Η ετήσια καταβολή τέλους 1.000€/MWαδειοδοτημένης 
ισχύος βάσει του Ν. Ν.4152/13 Φ.Ε.Κ. 107Α΄/9-5-2013, για 
τις άδειες παραγωγής που υφίστανται για περισσότερα από 
τέσσερα έτη και δεν έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης, 
κρίνεται ορθή.

• Παρόλα αυτά, για τις υφιστάμενες άδειες τη στιγμή έκδοσης 
του νόμου, η ισχύς του έχει εφαρμογή μετά την παρέλευση 6 
και, για συγκεκριμένες περιπτώσεις, 8 έτη!!!



Απόρριψη αιτήσεων

• Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το μέγιστο χρόνο αξιολόγησης 
από τη Ρ.Α.Ε. των αιτήσεων μεγάλου μεγέθους, για τις οποίες 
η αξιολόγηση καθυστερεί πλέον των τριών ετών. Η θέσπιση 
ενός μέγιστου χρονικού διαστήματος αξιολόγησης, π.χ. δύο 
ετών, σαφέστατα θα βοηθήσει. 



Τεκμηρίωση δικαιώματος χρήσης γης

• Η άρση της υποχρέωσης εξασφάλισης του δικαιώματος 
χρήσης γης, ακόμα και από την πρώιμη φάση της έκδοσης 
άδειας παραγωγής, ήταν μάλλον εσφαλμένη, καθώς οδήγησε 
στην υποβολή πληθώρας ανώριμων αιτήσεων. Συνεπώς θα 
πρέπει να αναιρεθεί, αν όχι για το σύνολο των συνοδών 
έργων (οδοποιία, δίκτυο διασύνδεσης κλπ) τουλάχιστον για 
τις κύριες εκτάσεις εγκατάστασης του έργου Α.Π.Ε.



Μετρήσεις αιολικού δυναμικού

• Ειδικά για τα αιολικά πάρκα, η κατοχή μετρήσεων αιολικού δυναμικού 
από τον επενδυτή σε θέσεις εντός του γηπέδου εγκατάστασης ή, ανάλογα 
με τη μορφολογία του εδάφους, σε απόσταση που σε καμία περίπτωση 
δεν θα υπερβαίνει τα 5km, θα πρέπει να απαιτείται για την έκδοση της 
άδειας παραγωγής.



Υπεράκτια αιολικά πάρκα

• Ειδικά για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, θα πρέπει να υπάρξει κεντρική 
χωροθέτηση και αντίστοιχη αδειοδότηση, όπως 2011 είχε προκύψει το 
2011, για να αναιρεθεί λίγο αργότερα.



Ανταποδοτικά τέλη 
προς τους οικείους Ο.Τ.Α.

• Σήμερα τα ανταποδοτικά τέλη προς τους οικείους Ο.Τ.Α. έχουν οριστεί 
στο 3% επί των ακαθάριστων εσόδων. 

• Ένα αιολικό πάρκο που: 
• εγκαθίσταται σε θέση με τελικό συντελεστή απασχόλησης (μετά απωλειών) 
της τάξης του 40% 

• παρουσιάζει αρχικό κόστος εγκατάστασης 1.100€/kW

• εμπορεύεται την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια με τιμή 0,090€/kWh

• υφίσταται 10% ετήσια απόρριψη ενέργειας 

• αποδίδει 3% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του στον οικείο Ο.Τ.Α.

• υλοποιείται με χρηματοδοτικό σχήμα 40% ίδια κεφάλαια και 60% δάνειο με 
περίοδο αποπληρωμής 10 ετών και επιτόκιο 7,0%

παρουσιάζει περίοδο αποπληρωμής περίπου 3 έτη και εσωτερικό 
βαθμό απόδοσης περίπου 27% επί των ιδίων κεφαλαίων. 



Ανταποδοτικά τέλη 
προς τους οικείους Ο.Τ.Α.

• Για το ίδιο έργο και με τις ίδιες υποθέσεις εργασίας, αν τα τέλη Ο.Τ.Α. 
αυξηθούν στο 15%, τότε η περίοδος αποπληρωμής αυξάνεται σε 5,5 έτη 
και ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης μειώνεται σε 18%.  

• Συνεπώς με την αύξηση των τελών Ο.Τ.Α. στο 15% των ακαθάριστων 
εσόδων η επένδυση συνεχίζει να παρουσιάζει υψηλή οικονομική 
απόδοση. 

• Το ποσοστό ανταποδοτικών τελών δύναται να αυξηθεί πολύ περισσότερο 
στις περιπτώσεις που η επένδυση έχει λάβει κάποιο είδους επιδότηση. 

• Γενικά, το ύψος των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει να εξεταστεί ανά 
περίπτωση συναρτήσει της τεχνολογίας παραγωγής, του μεγέθους του 
έργου, της λήψης επιδότησης κλπ. 



Επενδυτική συμμετοχή των Ο.Τ.Α.
σε έργα Α.Π.Ε.

• Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. σε τέτοιους είδους 
επενδύσεις. 

• Για το σκοπό αυτό, δεδομένης της οικονομικής αδυναμίας των 
περισσότερων Ο.Τ.Α., είναι απαραίτητη η θέσπιση βοηθητικών μέτρων, 
όπως:

• Απαλλαγή από την υποχρέωση τεκμηρίωσης της οικονομικής 
δυνατότητας για την υλοποίηση του έργου κατά τη φάση λήψης 
άδειας παραγωγής από τη Ρ.Α.Ε. Μετά τη λήψη άδειας παραγωγής ο 
Ο.Τ.Α. –κάτοχος άδειας παραγωγής, μπορεί να διαπραγματευτεί με 
εξωτερικούς επενδυτές τη χρηματοδότηση του έργου.

• Χρηματοδότηση των έργων από τον κρατικό προϋπολογισμό και 
αποπληρωμή τους με την έναρξη της λειτουργίας τους. 



Στήριξη τοπικής επιχειρηματικότητας

• Τα μέγιστα οφέλη για τον τόπο όμως θα προκύψουν αν εμφανιστούν 
επενδυτικές πρωτοβουλίες, είτε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είτε από 
ντόπιους επιχειρηματίες ή πολυμετοχικές εταιρείες λαϊκής βάσης.

• Αυτό είναι ένα στοίχημα για τον τόπο που πρέπει να το κερδίσουμε 
προκειμένου να προληφθούν μεγάλες επενδυτικές προτάσεις από την 
αλλοδαπή.

• Ας ληφθεί υπόψη ότι ο πλούτος του δυναμικού Α.Π.Ε. στην Ελλάδα δεν 
είναι απεριόριστος, ακριβώς λόγω γεωγραφικών και, κυρίως, ενεργειακών 
περιορισμών.

• Αν ο πλούτος αυτός αξιοποιηθεί από ντόπιες δυνάμεις, τότε θα μείνει στον 
τόπο μας.

• Δεκάδες παραδείγματα ανάπτυξης έργων Α.Π.Ε. από εταιρείες λαϊκής 
βάσης ή δημοτικές επιχειρήσεις συναντώνται στον ευρωπαϊκό χώρο, στην 
Αυστραλία και στις Η.Π.Α. 



Αιολικά πάρκα μικρών Κοινοτήτων

Πηγή: http://www.communitywindpower.co.uk/news.asp



Αιολικά πάρκα μικρών Κοινοτήτων

Πηγή: http://www.westmill.coop/westmill_home.asp



Αιολικά πάρκα μικρών Κοινοτήτων

Πηγή: http://hepburnwind.com.au/about/



Αιολικά πάρκα μικρών Κοινοτήτων

Πηγή: http://sustainablecities.dk/en/city-projects/cases/samsoe-a-role-model-in-self-
sufficiency



Ο αντίποδας των μεγάλων επενδύσεων

• Η πιθανότητα κατασκευής μεγάλων έργων Α.Π.Ε. στην Ελλάδα από 
μεγάλους Ομίλους θα ήταν καταστροφική για τις τοπικές οικονομίες.

• Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο:
• το ενεργειακό θέμα θα είχε πλέον αντιμετωπιστεί για πάντα
• όμως τα οικονομικά οφέλη για την τοπική οικονομία θα ήταν τα 
ελάχιστα δυνατά

• το χαρτί που λέγεται «πράσινη ανάπτυξη από Α.Π.Ε.» θα έχει καεί για 
πάντα.

• Για τους ανωτέρω λόγους:
• Η τοπική επιχειρηματικότητα, δημόσια ή ιδιωτική, θα πρέπει να 
προστατευτεί από τις επενδύσεις μεγάλου μεγέθους, προωθώντας έργα 
διεσπαρμένης παραγωγής.

• Ειδικά για τα νησιά θα μπορούσαν να θεσπιστούν περιορισμοί μέγιστης 
επιτρεπόμενης ισχύος ανά αίτηση, το μέγεθος της οποίας θα 
καθορίζεται ως ένα ποσοστό της αιχμής ζήτησης του νησιωτικού 
συστήματος.



Αντιστροφή αρνητικού κλίματος

• Η αποκατάσταση του προϋπάρχοντος θετικού κλίματος για τις Α.Π.Ε. είναι 
ουσιώδης προϋπόθεση για την ταχεία και ομαλή αξιοποίησή τους. 

• Τούτο σαφώς προϋποθέτει την καλλιέργεια αισθήματος εμπιστοσύνης στις 
τοπικές κοινωνίες προς το επίσημο κράτος και τον επενδυτικό κόσμο. 

• Είναι προφανές ότι η κοινή γνώμη δεν είναι κατά των Α.Π.Ε., αλλά κατά 
συγκεκριμένων προτεινόμενων έργων μεγάλου μεγέθους. 

• Συνεπώς αναγκαία συνθήκη για την αναστροφή του αρνητικού κλίματος 
είναι η ανάκληση και η απόρριψη όλων των αδειών και αιτήσεων μεγάλου 
μεγέθους, ειδικά εκείνων που αναφέρονται σε νησιωτικά συστήματα με 
ταυτόχρονες προτάσεις διασύνδεσης. 

• Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ανωτέρω προτεινόμενα μέτρα 
στήριξης των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών. 

• Με δεδομένα τα ανωτέρω ρηξικέλευθα, για την ελληνική πραγματικότητα, 
πλην όμως αυτονόητα μέτρα, η κατάλληλη πολιτική ενημέρωσης για τα 
έργα Α.Π.Ε. είναι δυνατό να επαναφέρει το θετικό κλίμα στην Ελλάδα. 



Έργα Α.Π.Ε. πρώτιστα για τις 
Τοπικές Κοινωνίες

Τα έργα Α.Π.Ε. 

όπως και οποιοδήποτε αναπτυξιακό έργο 

θα πρέπει να γίνονται πρώτιστα με γνώμονα 

την ανάπτυξη των Τοπικών Κοινωνιών

που θα οδηγήσει συντεταγμένα στην Εθνική Ανάπτυξη.

Απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι 

η μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας στον τόπο υλοποίησης

που σειριακά δύναται να οδηγήσει 

σε μακροχρόνια, αειθαλή ανάπτυξη.



Έργα Α.Π.Ε. πρώτιστα για τις 
Τοπικές Κοινωνίες

Η λογική της εξωγενούς χρηματοδότησης που θα επιβάλλει 

τους Μηχανικούς / Μελετητές του έργου

τους Προμηθευτές του εξοπλισμού

και κάθε άλλη προϋπόθεση χρηματοδότησης του έργου

παραπέμπει σε καθεστώτα δουλείας

τα οποία δεν αρμόζουν σε κανένα αυτοδιάθετο έθνος στον κόσμο

πολύ περισσότερο σε μία χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κι ακόμα περισσότερο στη χώρα που αποτέλεσε την απαρχή της Ευρώπης.

. 



Παραδείγματα «ανάπτυξης» από τον κόσμο

Η οικονομική ανάπτυξη που έφερε η United Fruit Co. στη Γουατεμάλα



Παραδείγματα «ανάπτυξης» από τον κόσμο

Η οικονομική ανάπτυξη που έφερε η Shell στη Νιγηρία



Με την Ελλάδα τι να περιμένουμε;

Σε αυτά τα παιδιά το Ελληνικό Κράτος 
κληροδότησε μία χρεοκοπημένη οικονομία 
και ένα μέλλον χωρίς προοπτική.

Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αχεντριά το 1983.



Με την Ελλάδα τι να περιμένουμε;

Άραγε, όταν οι Πολιτικοί μας μιλάνε για «Ανάπτυξη», «Πράσινη» ή 
οποιουδήποτε χρώματος, σε τι ανάπτυξη αναφέρονται;

Ποιο είναι το μέλλον που επιφυλάσσεται για τα παιδιά του 2010 στην 
Ελλάδα; Ανάλογο με αυτό της Γουατεμάλας ή της Νιγηρίας;

Παιδιά Νηπιαγωγείου 
στο Ηράκλειο το 2010.



Επίλογος

Νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο και οφείλουμε
όλες μαζί οι δυνάμεις του Τόπου,
Επενδυτές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

Ακαδημαϊκοί Φορείς, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
να κινηθούμε συντεταγμένα
προς ένα κοινό στόχο:

τη διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη χώρα

μέσω της αντικειμενικής και δίκαιης διανομής του πλούτου των Α.Π.Ε.

Ευχαριστώ


