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Τα οφζλθ των ΑΠΕ ζχουν ιδθ γίνει ορατά από τθν  παγκόςμια κοινότθτα και θ 

αυξανόμενθ χριςθ τουσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτου ςτόχουσ των Ηνωμζνων Εκνϊν με 

ορίηοντα το 2030.  Η Ευρϊπθ ζχει ιδθ επιτφχει να καλφπτει τι 12% των θλεκτρικϊν 

αναγκϊν μόνο από αιολικά πάρκα. Αυτό ςθμαίνει ότι καλφπτει τισ ανάγκεσ 87 

εκατομμυρίων ευρωπαϊκϊν νοικοκυριϊν. Το ποςοςτό αναμζνεται να αυξθκεί ςτο 28% 

το 2030. 

Στθ χϊρα μασ από τισ 53184 GWh παραγωγισ το 2015, το 20% προιλκε από ΑΠΕ.  Αν 

ςε αυτό προςκζςουμε το 13% από τα μεγάλα υδροθλεκτρικά αντιλαμβάνεςτε ότι θ 

πράςινθ ενζργεια είναι ςθμαντικι. 

Το φαινόμενο τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ με τισ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ CO2 που ζφταςαν 

τα 400 ppm, βοθκά ςτθ ςτροφι προσ τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τισ εφαρμογζσ 

ΑΠΕ. 

Από ςτοιχεία του IEA προκφπτει ότι το 2015 οι επενδφςεισ ςε ΑΠΕ, ςε εγκατεςτθμζνθ 

ιςχφ, ξεπζραςαν τισ ςυμβατικζσ μορφζσ θλεκτροπαραγωγισ, πορεία που αναμζνεται να 

ςυνεχιςτεί και τθν επόμενθ πενταετία. Αναφζρουν χαρακτθριςτικά ότι θα 

τοποθετοφνται 2,5 ανεμογεννήτριες και 30.000 πάνελ ΦΒ κάθε ώρα! 

Το 2021 οι ΑΠΕ κα προςφζρουν 7600 TWh, που ςθμαίνει ότι αυτό ιςοδυναμεί ςιμερα 

με τθν ςυνολικι θλεκτρικι ηιτθςθ ςε ΗΠΑ και Ευρϊπθ. 

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ςυμβάλει με τθν ανάπτυξθ ζργων ΑΠΕ, και ζχει προωκιςει 

ζργα όπωσ τθ διαςφνδεςθ των νθςιϊν από τθν Κϊ μζςω Κυκλάδων με το θπειρωτικό 

ςφςτθμα με 56 αιολικά πάρκα ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθw ιςχφοσ 1047 MW. 

Το ζργο αυτό κα ςυμβάλει πολλαπλά ςτθν ελλθνικι κοινωνία προςφζροντα αςφάλεια, 

μείωςθ ειςαγόμενων καυςίμων, και κα αξιοποιιςει το ςτρατθγικό πλεονζκτθμα του 

Αιγαίου που είναι το υψθλό αιολικό δυναμικό.  



Τα εμπόδια ςτθν ανάπτυξθ των ΑΠΕ είναι όλα το χζρι μασ να τα ξεπεράςουμε. Η 

απλοποίθςθ των αδειοδοτικϊν διαδικαςιϊν, θ ορκολογικι τιμολόγθςθ τθσ πράςινθσ 

ενζργειασ μποροφν να κάνουν τθν διαφορά. 


