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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #100 
Περίοδος: 15/3/2016-28/3/2016 

Το τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών 

σας προσκαλούν στο συνέδριο με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή: Επιστημονικές και Νομικοπολι-

τικές Όψεις». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα , στις 8-9 Απριλίου, στην Αίθου-

σα Τελετών του Πανεπιστημίου. 

Από τη συλλογή του, έως την τελική επιστροφή του στο φυσικό περιβάλλον και μέσα από διάφορες χρή-
σεις, το νερό αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη των ευκαιριών απασχόλησης είτε άμεσα-
σχετικά με τη διαχείριση του (σε υποδομές, στην επεξεργασία λυμάτων) ή σε οικονομικούς τομείς που 
είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενοι από το νερό, όπως η γεωργία, η α-
λιεία, ενέργεια, βιομηχανία και την υγεία. Επιπλέον, η ορθή πρόσβαση σε 
πόσιμο νερό και στην αποχέτευση προωθεί ένα εκπαιδευμένο και υγιές 
εργατικό δυναμικό, το οποίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βιώ-
σιμη οικονομική ανάπτυξη. Τρεις στις τέσσερις θέσεις εργασίας σε όλο 
τον κόσμο είναι άμεσα σχετιζόμενες με το νερό. Στην πραγματικότητα, η 
έλλειψη νερού και η έλλειψη πρόσβασης σε αυτό μπορεί να περιορίσει 
την οικονομική ανάπτυξη κατά τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την 
έκθεση που δημοσιεύτηκε στην παγκόσμια ημέρα νερού. Περισσότερα εδώ 

κι εδώ 

Ενώ η δυνατή βροχή και η νεφοκάλυψη έχουν φέρει ανακούφιση σε ένα μεγάλο μέρος του Great Barrier 
Reef από τη συνεχιζόμενη εκδήλωση λεύκανσης των κοραλλιών, οι τελευταίες υποβρύχιες έρευνες έχουν 
εντοπίσει σημαντικά επίπεδα θνησιμότητας των κοραλλιών στο απομακρυσμένο βόρειο άκρο του υφά-
λου. Ομάδες δυτών έχουν βρει στις πληγείσες περιοχές έως και 50% θνησιμότητα των κοραλλιών, λόγω 
της παρατεταμένης και υψηλότερης από το μέσο όρο θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας.  
Περισσότερα εδώ  

Ο Ισημερινός έχει δημιουργήσει ένα νέο θαλάσσιο καταφύγιο 
στα Νησιά Γκαλαπάγκος που θα προσφέρει προστασία σε μια 
σημαντική περιοχή για τους καρχαρίες. Έτσι, 15.000 τετραγω-
νικά μίλια θα βρεθούν εκτός των ορίων αλιείας για τη διατή-
ρηση των καρχαριών που συναθροίζονται στην περιοχή. Περί-
που δηλαδή το 32% των υδάτων γύρω από τα νησιά τώρα θα 
προστατεύο-
νται από την 
αλιεία και 
άλλες εξορυ-
κτικές βιομη-
χανίες. Περισ-

σότερα εδώ  

Η νορβηγική πετρελαϊκή εταιρεία 
Statoil ανακοίνωσε ότι θα αποθηκεύ-
ει την ενέργεια που παράγει από το 
πλωτό αιολικό πάρκο στη Σκωτία σε 
ένα ισχυρό σύστημα αποθήκευσης 

ενέργειας σε μπαταρίες. Το πρωτοπο-
ριακό πιλοτικό έργο βασίζεται σε μια 
μπαταρία λιθίου, η οποία αντιστοιχεί 

σε «πάνω από δύο εκατομμύρια 
iPhones» αναφέρει η εταιρεία.  

Περισσότερα εδώ  

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2016-water-and-jobs/
https://www.youtube.com/watch?v=gJhHUqwtnmY
http://www.gbrmpa.gov.au/media-room/latest-news/coral-bleaching/2016/coral-mortality-rises-in-remote-far-north
http://www.theguardian.com/environment/2016/mar/21/ecuador-creates-galapagos-marine-sanctuary-to-protect-sharks
http://www.econews.gr/2016/03/22/statoil-apothikeusi-aiolika-129205/
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Περισσότερα εδώ  

Μέχρι σήμερα, οι κανόνες, σχετικά με το πώς, πού και πότε μπορούν να ψαρεύουν οι αλιείς και με τι α-

λιευτικά εργαλεία, αποφασίζονταν σε επίπεδο Ε.Ε. μέσω μιας χρονοβόρας διαδικασίας έγκρισης, που είχε 

καταστεί ιδιαίτερα πολύπλοκη. Με τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα καθορίζο-

νται οι γενικές αρχές και οι συνολικοί στόχοι, αλλά πόσο ευέλικτη θα είναι η νέα αυτή νομοθεσία;  

Περισσότερα εδώ  

Ένα ταξίδι στο χρόνο στο νησί της Κέας. Το «S/S Burdigala», χρησιμοποιούνταν από τους Γάλλους για τη 
μεταφορά στρατιωτών και εξοπλισμού από και προς το 
Βαλκανικό μέτωπο. Το «HMHS Britannic», είχε προστε-
θεί στο στόλο των Άγγλων και είχε μετατραπεί σε ένα 
πλωτό νοσοκομείο στα νερά της Μεσογείου. Αμφότερα 
τα πλοία βυθίστηκαν στα ανοιχτά του καναλιού της Κέ-
ας, περίπου στο ίδιο σημείο, εξαιτίας πρόσκρουσης σε 
νάρκη - και τα δύο ναυάγια χρεώνονται στη δράση του 
γερμανικού υποβρυχίου «U-73». Σήμερα, μια απόσταση 
δύο μιλίων χωρίζει τα κουφάρια τους, που αναπαύονται 
στο βυθό εδώ και 100 χρόνια. Περισσότερα εδώ  

Για πρώτη φορά το 2015, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν ιδιαίτερα υψηλές στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Οι ετήσιες παγκόσμιες επενδύσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναλο-
γούν σε 266 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι επενδύσεις σε άνθρακα και σταθμούς παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας φυσικού αερίου σε 130 δις δολάρια για το 2015. Περισσότερα εδώ  

Καθώς ο κόσμος τιμά την πέμπτη επέτειο του σεισμού, του τσουνάμι και 

την επακόλουθη πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα, το ταξίδι που 

πραγματοποιούν τα συντρίμμια από την τραγωδία υπογραμμίζει το τερά-

στιο περιβαλλοντικό πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων. Τα πλωτά 

«νησιά» των συντριμμιών, τα οποία έχουν διασχίσει τον Ειρηνικό Ωκεανό, 

δηλώνουν επίσης τη σημασία της διασυνοριακής, παγκόσμιας συνεργασί-

ας για την πρόληψη και τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων των θα-

λάσσιων απορριμμάτων. Περισσότερα εδώ 

Τα ακραία καιρικά φαινό-

μενα γίνονται «η νέα κανο-

νική» και τολμηρή δράση 

για το κλίμα και είναι απα-

ραίτητο να τα αντιμετωπί-

σουμε τώρα, σύμφωνα με 

το Γενικό Γραμματέα του 

ΟΗΕ, με αφορμή την πα-

γκόσμια ημέρα μετεωρολο-

γίας. Περισσότερα εδώ κι εδώ 

Το Ισραήλ έχει καταφέρει να μετατρέψει το οξύ υδάτινο του πρόβλημα σε πλεονέκτημα, πρωτοπορώ-
ντας σε τομείς όπως η αφαλάτωση με στόχο η χώρα να είναι συνώνυμη της υψηλής τεχνολογίας γύρω 
από τη διαχείριση του νερού. Τρανταχτό παράδειγμα της προόδου, μια μονάδα αφαλάτωσης που παρά-
γει 26.000 κυβικά μέτρα νερού την ώρα, 624.000 την ημέρα. Η κλίμακα είναι για τα ελληνικά δεδομένα 
ασύλληπτη, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι μεγαλύτερες μονάδες στην Ελλάδα είναι δυναμικότητας 1.000 
κυβικών ημερησίως εκάστη. Περισσότερα εδώ  

Οι επιστήμονες προβλέπουν μια αισθητή μείωση στην παραγωγή σκόνης στην έρημο της 
Σαχάρας έως το τέλος του 21ού αιώνα. Αυτό αφενός θα έχει θετικές επιπτώσεις στην υ-
γεία των ανθρώπων, αλλά αφετέρου θα αυξήσει τις θερμοκρασίες στον βόρειο Ατλαντι-

κό και θα ευνοήσει τη δημιουργία κυκλώνων. Περισσότερα εδώ  

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231396831
http://www.kathimerini.gr/853131/article/epikairothta/ellada/komision-eyeliktoi-kanones-alieias
http://www.kathimerini.gr/853830/gallery/epikairothta/ellada/h-istoria-epistrefei-sthn-tzia
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53550#.VvmcQ_mLTIU
http://www.unep.org/stories/Disasters/fifth-anniversary-Fukushima.asp
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53525#.VvmcR_mLTIU
http://www.wmo.int/worldmetday/home
http://www.kathimerini.gr/853625/article/epikairothta/perivallon/to-israhl-prwtoporei-sthn-afalatwsh
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1500067000
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Στα τέλη του Μαΐου, η Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για 
το Περιβάλλον (UNEA) θα συνεδριάσει για δεύτερη φορά 
στο Ναϊρόμπι της Κένυας, για να συζητήσει τους στόχους 
της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τις περι-
βαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σημερινός κό-
σμος. Ποια είναι η σύνδεση μεταξύ των βίαιων συγκρούσε-
ων και μιας αυξανόμενης υπερεκμετάλλευσης του φυσικού 
κόσμου; Η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μπορεί να 

υποκινήσει ή να αναβιώσει τις συγκρούσεις με ποικί-
λους τρόπους. Ο ανταγωνισμός για τη γη και τους υδά-
τινους πόρους, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια 
μεγάλη πηγή έντασης μεταξύ των ανθρώπινων κοινο-
τήτων, και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως η 
αποψίλωση των δασών, η ρύπανση ή η ανακατεύθυν-
ση των υδάτινων πόρων - μπορεί να αυξήσει αυτό τον 
ανταγωνισμό. Περισσότερα εδώ  

Πώς θα πραγματοποιηθεί μια βιώσιμη πράσινη επανάσταση για να τραφεί ο ρα-
γδαία αυξανόμενος πληθυσμός; Περισσότερα εδώ  

Έκκληση για μεγαλύτερη χρήση της βιοτεχνολογίας και άλλων δημιουργικών εργαλείων για την εξάλειψη 
της πείνας, την καταπολέμηση του υποσιτισμού και την επίτευξη της αειφόρου γεωργίας, από το FAO. Οι 
νέοι και καινοτόμοι τρόποι συνεργασίας είναι σημαντικοί για να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται 
στην Ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη για το 2030. Περισσότερα εδώ  

Πώς μπορεί να ενισχυθούν τα δικαιώματα των γυναικών, κατά τη διάρκεια λήψης των αποφάσεων σχε-

τικά με τις γεωργικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που επηρεάζουν την επιβίωσή τους; Περισσότερα εδώ 

Μεταξύ του 2000 και 2015, η φυματίωση, με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία έσωσε 43 
εκατομμύρια ζωές. Το ποσοστό θνησιμότητας της φυματίωσης έχει μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ. 
Ως εκ τούτου, ο Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας της αναστροφής της συχνότητας εμφάνισης της 
φυματίωσης έχει επιτευχθεί. Αλλά, για την καταπολέμηση αυτής της θανάσιμης ασθένειας έχουμε 
ακόμα δρόμο να διανύσουμε καθώς μόνο φέτος, η φυματίωση θα επηρεάσει πάνω από 9,6 εκατομ-
μύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τα στοιχεία. Περισσότερα εδώ  

Ο υδράργυρος είναι ένα φυσικό μέταλλο που έχει ευρεία 
χρήση σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Απελευθερώνε-
ται στην ατμόσφαιρα, το έδαφος και το νερό από μια ποικι-
λία πηγών. Αλλά χρειάστηκαν δεκαετίες για να καταλάβου-
με πώς η δηλητηρίαση από τον υδράργυρο είχε σχέση με ό, 
τι τρώμε, πίνουμε και αναπνέουμε. Πώς ο υδράργυρος επι-

δρά στο περιβάλλον μας; Πώς συσσωρεύεται στον ανθρώπι-
νο οργανισμό; Περισσότερα εδώ  

https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/03/22/how-exploiting-the-earth-can-fuel-violent-conflict/
http://e360.yale.edu/feature/how_to_grow_more_food_on_less_land/2975/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53516#.VvmcOvmLTIU
http://www.iied.org/enhancing-womens-role-land-management-decisions
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53532#.VvmcTvmLTIU
https://medium.com/@UNEnvironment/mercury-rising-dd7f02c00876#.690ahmd8c
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Ειδικό Αφιέρωμα-100 τεύχη ενημερωτικού φυλλαδίου ΕΚεΠΕΚ 

Το ενημερωτικό φυλλάδιο του ΕΚεΠΕΚ ξεκίνησε σαν ιδέα του ερευνητικού του δυναμικού στις αρ-

χές του Νοέμβριου του 2012, με το πρώτο τεύχος να δημοσιεύεται στα μέσα του ίδιου μήνα. Στόχος, η 

ενημέρωση των φοιτητών, ερευνητών και όλων των φίλων του ΕΚεΠΕΚ για όλα τα τρέχοντα ζητήματα 

που απασχολούν τον τομέα της θαλάσσιας και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης 

και της αναπτυξιακής ατζέντας. Το εβδομαδιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο παρουσίαζε εκτενώς τα κυριότε-

ρα θέματα της διεθνούς πολιτικής, πάντα επικεντρωμένο στο σκοπό του Κέντρου-τη μελέτη των θεμάτων 

που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής, και των σχετικών θε-

σμών της γενικότερης περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας, στο φυσικό και στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον-και τη διάχυση τους στην ερευνητική κοινότητα. 

Σήμερα, 4 χρόνια μετά και έπειτα από 99 τεύχη, σε δεκαπενθήμερη πλέον έκδοση, και με ανανεω-

μένη μορφή, το ενημερωτικό φυλλάδιο έφτασε αισίως τα 100 τεύχη. Έως τώρα έχουν παρουσιαστεί πε-

ρισσότερες από 2.500 ειδήσεις και έχουν φιλοξενηθεί πάνω από 40 γνώμες νέων ερευνητών σχετικά με 

θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής. Από τις συνομιλίες για το κλίμα και τη δράση για την κλιματική αλλα-

γή, τους Αναπτυξιακούς Στόχους και τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, τις δράσεις των ειδικευμένων 

οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και τις τοπικές κοινότητες έως τη βιωσιμότητα των ωκεανών και την 

προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, τη σημασία της αλιείας  και των προστατευόμενων ειδών των 

οικοσυστημάτων, η πληθώρα των ειδήσεων καλύπτει όλες τις εκφάνσεις των ζητημάτων που ερευνώνται 

από την ομάδα του ΕΚεΠΕΚ. 

Στο εορταστικό τεύχος, το 100ο, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη στήριξη σας στο εγχεί-

ρημα αυτό. Αναμένουμε με χαρά τα σχόλια σας και τις προτάσεις σας. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέ-

ρον σας και την εμπιστοσύνη σας. 
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Γνώμες Νέων Επιστημών 

 

Αιολική ενέργεια στην Ελλάδα : αρωγή στη τοπική κοινωνία σε περίοδο κρίσης 

Η αιολική ενέργεια, μέσα από την υλοποίηση έργων αξιοποίησης της στην Ελλάδα 

(ανεμογεννήτριες ή αιολικά πάρκα), μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινω-

νιών, να αποτελέσει πηγή υποστήριξης των κοινωνικών δομών αλλά και να βοηθήσει στην περιβαλλοντι-

κή προστασία με την παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 

 Η υλοποίηση αιολικών πάρκων επηρεάζει θετικά την οικονομία της ευρύτερης περιοχής 

όπου εγκαθίστανται, αφού αρχικά απασχολείται τοπικό εργατικό δυναμικό μέσω των τοπικών εργολά-

βων και τεχνικών εταιρειών για την κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής (οδοποιία, διαμόρφωση 

πλατειών, θεμελίωση, ηλεκτρική διασύνδεση κα). Για την λειτουργία και συντήρηση των έργων χρησιμο-

ποιείται τοπικό προσωπικό το οποίο έχει ένα βασικό τεχνικό υπόβαθρο (πχ πτυχιούχοι τεχνικών σχολών) 

οι οποίοι μετά από εκπαίδευση από τον κατασκευαστή των ανεμογεννητριών αποτελούν τα συνεργεία 

συντήρησης και ελέγχου της λειτουργίας των αιολικών πάρκων. Από στατιστική μελέτη που πραγματο-

ποιήθηκε στην Ελλάδα το 2009, με βάση πραγματικά απολογιστικά στοιχεία απασχόλησης έχει δημιουρ-

γηθεί μια μόνιμη θέση απασχόλησης για κάθε εν λειτουργία μεγαβάτ (MW) εγκατεστημένης ισχύος. Α-

ναλυτικά αναφέρονται τα εξής : 

0,49 θέσεις πλήρους απασχόλησης/MW στην ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία αιολικών πάρκων. 

0,32 θέσεις πλήρους απασχόλησης/MW στην συντήρηση και λειτουργία αιολικών πάρκων μέσω του 

κατασκευαστή / προμηθευτή των ανεμογεννητριών. 

0,19 θέσεις πλήρους απασχόλησης/MW στην κατασκευή πύργων ανεμογεννητριών (παράγονται στο 

Αλιβέρι Ευβοίας, Τρίπολη, Ελευσίνα και Λάρισα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εθνική προστιθέμενη αξία σε επενδύσεις αιολικών πάρκων είναι της τάξης του 

30-35% ενώ σε έναν συμβατικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής είναι της τάξης του 10-15%. 

 Επιπλέον, λόγω της κατασκευής αλλά και μετέπειτα της συντήρησης και της λειτουργίας του αιο-

λικού πάρκου δημιουργείται μια μικρή αύξηση της χρήση των τοπικών ξενοδοχειακών υποδομών, εστια-

τορίων και λοιπών καταστημάτων. Η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος αιολικών πάρκων τα επόμενα 

χρόνια θα βοηθήσει στη δημιουργία προσωρινών και μόνιμων θέσεων εργασίας οι οποίες θα αφορούν 

τοπικό εργατικό δυναμικό από τις περιοχές  που αυτά εγκαθίστανται. Σύμφωνα με έκθεση της Green-

Peace του 2009, αν η εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων φθάσει στα 6.000MW το 2020, από τα 

2.200 ΜW περίπου σήμερα, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης στην αγορά των αιολικών θα φθάσουν τις 

πέντε χιλιάδες (5.000). 
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Σύμφωνα με τη Νομοθεσία (Ν.3468/2006, 3851/2010 και ΚΥΑ με ΦΕΚ Β 3497/29.12.2014) υπάρχει 

άμεσο οικονομικό όφελος που λαμβάνουν οι τοπικές κοινωνίας. Ειδικότερα για κάθε αιολικό σταθμό, ο 

φορέας λειτουργίας του αποδίδει το 3% της επί προ ΦΠΑ εσόδων από τη παραγωγή ενέργειας στον αρ-

μόδιο Διαχειριστή (ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) ως ειδικό τέλος. Το 1,7% αποδίδεται στον Δήμο  που βρί-

σκεται το έργο, εκ των οποίων το 80% αποδίδεται στον ΟΤΑ πρώτου βαθμού του οποίου εντός των διοι-

κητικών του ορίων είναι το αιολικό πάρκο και το 20% στον ή στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού από τους οποί-

ους από την εδαφική τους περιφέρεια διέρχεται η ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης του αιολικού πάρκου με 

το Σύστημα ή το Δίκτυο. Τα ποσά αυτά  εγγράφονται σε χωριστό κωδικό που προϋπολογισμού του ΟΤΑ 

πρώτου βαθμού και διατίθενται αποκλειστικά σε ποσοστό 80% σε περιοχές εντός των ορίων του Δημοτι-

κού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης 

και σε ποσοστό 20% στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου ΟΤΑ πρώτου βαθμού, για την εκτέλεση  πε-

ριβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης . Οι οικείοι ΟΤΑ είναι 

υποχρεωμένοι να αναρτούν ειδική σήμανση όπου να αναγράφεται η προέλευση των σχετικών πόρων. 

Επίσης το 1% αποδίδεται  στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ και άλλοι ιδιώτες πάροχοι) που 

προμηθεύουν τους οικιακούς καταναλωτές του ΟΤΑ πρώτου βαθμού που είναι εγκατεστημένο το αιολι-

κό πάρκο με σκοπό να πιστωθούν για το συνολικό αυτό ποσό οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας των 

οικιακών καταναλωτών. Δικαιούχοι αυτής της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικη-

τικών ορίων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος στο οποίο είναι εγκατεστημένα τα αιολικά πάρ-

κα και στη συνέχεια οι οικιακοί καταναλωτές των λοιπών δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων. Η πί-

στωση πραγματοποιείται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου. Ποσοστό 0,3% αποδίδε-

ται στο Πράσινο Ταμείο που έχει σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλ-

λοντος  με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέ-

τρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλο-

ντος, τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινω-

νικού συμφέροντος.  

 Οι προαναφερθείσες προβλέψεις παρέχουν στου δήμους αλλά και στους δημότες όπου είναι ε-

γκατεστημένα αιολικά πάρκα, σημαντικά οφέλη αφού το 2,7% επί του τζίρου παρακρατείται από τον ΛΑ-

ΓΗΕ Α.Ε (ηπειρωτικό σύστημα και διασυνδεδεμένα νησιά) και τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (μη διασυνδεδεμένα νη-

σιά) και αποδίδεται σε αυτούς.  Στα τέλη Φεβρουαρίου  του 2016, με ΚΥΑ το ΥΠΕΚΑ ανάρτησε πίνακα για 

τη κατανομή  18.300.000 € περίπου σε πολίτες κατοίκους περιοχών που φιλοξενούν αιολικά πάρκα που 

εκκρεμούσαν για τη περίοδο 2010-2014, οπότε διευθετήθηκε αυτή η εκκρεμότητα. 
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

http://www.facebook.com/groups/15477795324 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 
Επιμέλεια-Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

 Τέλος, αναφέρουμε ως παράδειγμα την λειτουργία μιας τριπτέρυγης εμπορικής ανεμογεννήτριας  

με ονομαστική ισχύ 2 MW η οποία έχει μήκος πτερυγίου 41m και ύψος πλήμνης 78m σε ένα δήμο της 

χώρας. Aν αυτή είναι εγκατεστημένη σε μια περιοχή με μέτριο αιολικό δυναμικό (τελικός συντελεστής 

εκμετάλλευσης 25%) και η τιμή πώλησης της ενέργειας είναι ίση με 0,095 ευρω/kWh τότε ετήσια θα 

λαμβάνει ο Δήμος το ποσό των 7.100 ευρώ ενώ θα υπάρχει μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού των 

δημοτών κατά 4.200 ευρώ. 

 

Κων/νος Γκαράκης, Ενεργειακός Μηχανικός, ΜSc, MA, TEI Aθήνας – Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας 

http://www.ekepek.gr
http://www.facebook.com/groups/15477795324

