
Το Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκού



Προσελκύει τουρίστες και 
ειδικούς για φωτογράφηση



Αποτελεί μετά τη Γέφυρα, το πιο 
πολυφωτογραφημένο θέμα της 
περιοχής το Πατρών, μόλις μετά 
από ένα έτος λειτουργίας



ΑΠΕΑΠΕ, , ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ &  & 
ΑΞΙΑ ΓΗΣΑΞΙΑ ΓΗΣ



και είναι περισσότερες... 
μέσα στο Amsterdam







Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μάντσεστερ έδωσε 
την άδεια για 120 μέτρων Α/Γ στο Αθλητικό 
Κέντρο του Μάντσεστερ. Έτσι η ομάδα της 
Μάνστεστερ City είναι η πιο «πράσινη» ομάδα στη 
Premier League.

Ισχύς - 2MW
Παραγωγή kWh – 4,1 εκατομμύρια
Ισοδύναμα σπίτια - 1248
Ύψος πυλώνα: 85 m
Διάμετρος – 71 m
Συνολικό ύψος – 120 m

www.ecotricity.co.uk



GreenPark Business Park, 
Reading - Βρετανία

60 εκατ. άνθρωποι κάθε χρόνο βλέπουν αυτή 
την ανεμογεννήτρια συνολικού μέγιστου ύψους 
120 μέτρων, δίπλα στον αυτοκινητόδρομο M4 

Εγκατάσταση: Νοέμβριος 2005

Ισχύς: 2MW

Ύψος πυλώνα - 85m
Διάμετρος - 71m
Συνολικό ύψος – 120 m



Ford Clean Diesel Factory, Dagenham, 
Λονδίνο
Με οπτική επαφή από το London Eye σε 
απόσταση μόλις 10 μίλια από το City του 
Λονδίνου, οι Ανεμογεννήτριες έχουν 
δημιουργήσει ένα νέο αξιοθέατο για τον 
Τάμεση και την πρωτεύουσα της Αγγλίας

Εγκατάσταση: Απρίλιος 2004

Ισχύς: 3.6MW

Ύψος πυλώνα - 85m
Διάμετρος - 71m
Συνολικό ύψος – 120 m



Σκωτία, Blacklaw



Βοστώνη, ΗΠΑ



Γαλλία, Avignonet-
Lauragais



Τορόντο, Καναδά



Ιταλία

Κατασκευή αιολικού 
πάρκου δίπλα σε 
κατοικίες

2006-2007





Τουρισμός

Το αιολικό πάρκο του North 
Cape προσελκύει 60.000 
επισκέπτες κάθε χρόνο. Η τοπική 
κυβέρνηση έφτιαξε εκεί ένα 
εστιατόριο, ένα κατάστημα 
αναμνηστικών και parking 
συνολικής επένδυσης 1,4 εκατ. 
δολαρίων. Οι ετήσιες πωλήσεις 
των δύο καταστημάτων είναι 
260.000 δολάρια και 
απασχολούν 20 εργαζομένους.



Οι επισκέπτες στην Cumbria της Βρετανίας, αυξήθηκαν από 
14,27 εκατ. σε 15,5 εκατ. μεταξύ 2000-2005

http://www.cumbriatourism.info/intelligence/intelligence_vvv.asp

Επισκέπτες σε δημοφιλείς προορισμούς με Αιολικά Πάρκα



Ανάμεσα στο 2000-2003 οι επισκέπτες στο Κόρνγουολ, Βρετανία  με 
7 αιολικά πάρκα, αυξήθηκαν από 4,3 εκατ. σε 5 εκατ. Στο Ντέβον –
όπου δεν υπάρχουν αιολικά πάρκα- οι επισκέπτες μειώθηκαν από 
6,6 εκατ. σε 6,4 εκατ.
Πηγή1 : http://www.cornwalltouristboard.co.uk/

Πηγή2:

Στη Βόρεια Ιρλανδία, ανάμεσα στο 2001 – 2004 οι επισκέπτες από το 
εξωτερικό αυξήθηκαν από 1,68 εκατ. σε 2 εκατ. Κατά την ίδια 
περίοδο τέθηκαν σε λειτουργία 10 αιολικά πάρκα.

Πηγή: Η επίδραση των αιολικών πάρκων στην τουριστική βιομηχανία της Βρετανίας, 
BWEA για τη διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τον Τουρισμό, Μάιος 2006 

Επισκέπτες σε δημοφιλείς προορισμούς με Αιολικά Πάρκα





Η δημοσκόπηση περιελάμβανε τουρίστες που επισκέφθηκαν τις περιοχές Αργκύλ 
και Μπύτ της Σκωτίας κατά το Σεπτέμβριο 2002. Οι περιοχές αυτές επιλέχθηκαν 
για την έρευνα καθώς έχουν την μεγαλύτερη συγκέντρωση αιολικών πάρκων 
στη Σκωτία, με τρία μεγάλα αιολικά πάρκα σε λειτουργία. Περαιτέρω, η περιοχή 
έχει υψηλή αξία γης και η τοπική τουριστική βιομηχανία στηρίζεται στο 
όμορφο τοπίο και το φυσικό περιβάλλον για να προσελκύσει τουρίστες.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: Οι τουρίστες για τα Αιολικά Πάρκα



Περίληψη ευρημάτων

Η έρευνα απέδειξε καθαρά ότι oi τουρίστες ήλθαν στο Αργκυλ χάρη στην υψηλή 
αξία του τοπίου του. Όταν ρωτήθηκαν τι τους προσέλκυσε στην περιοχή, ο 
σημαντικότερος λόγος για την επίσκεψή τους ήταν το «όμορφο τοπίο και οι 
ευκαιρίες για θέα» (48% των απαντήσεων)



   Επίδραση της παρουσίας Αιολικών Πάρκων
Ποια η επίδραση της παρουσίας των αιολικών πάρκων στην εντύπωσή σας για το 
Αργκυλ σαν ένα μέρος να επισκεφτείς?

Απόλυτα θετική 
επίδραση

Γενικά θετική 
επίδραση

Καμία διαφορά

Γενικά αρνητική επίδραση

Απόλυτα αρνητική 
επίδραση

ΔΓ/ΔΑ

Αρνητική
Θετική





ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΘΙΓΕΙ 

ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ .....
. 

ΜΕ ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Η ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 
τελεί υπό την εποπτεία 

του  
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης

 και δραστηριοποιείται για 
την ολόπλευρη ανάπτυξη 

των Εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού στην Ελλάδα

http://www.mintour.gr/


O Όμιλος Φίλων του Βουνού και 
Θάλασσας που είναι μέλος του 
διεθνούς ομίλου Friends of Nature 
International, οργανώνει την 
Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του για το 
2008 με επίσκεψη στο ορεινό αιολικό 
πάκο της Ανάβρας
(Περιοδικό Αζιμούθιο)







Μέση μηνιαία μεταβολή της τιμής αγοραπωλησίας ιδιοκτησιών γης στις ΗΠΑ σε 
περιοχές με οπτική επαφή με νέα Α/Π σε ακτίνα 5 μιλίων (View Shed) σε σχέση με 
ανάλογες περιοχές χωρίς οπτική επαφή (Comparable)

Πηγή: 25.000 πραγματικές αγοραπωλησίες - “The effect of wind development on local 
property values”, Μάιος 2003, Renewable Energy Policy Project (REPP), U.S.A. (
http://www.repp.org/wind/index.html). 

http://www.repp.org/wind/index.html


O Παραθεριστικός Οικισμός Costa Bianca στο Σαλάντι της 
Αργολίδας, δεν διστάζει να διαφημιστεί με φόντο το αιολικό 
πάρκο της EdF



O Παραθεριστικός Οικισμός Costa Bianca στο Σαλάντι της 
Αργολίδας, δεν διστάζει να διαφημιστεί με φόντο το αιολικό 
πάρκο της EdF



ΑΠΕ  &  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΑΠΕ  &  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκωνΕγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων

• Εγκατάσταση :  12-18  ανθρωπομήνες / Εγκατάσταση :  12-18  ανθρωπομήνες / MWMW

• Λειτουργία  &  Συντήρηση :  0,26-0,32   Λειτουργία  &  Συντήρηση :  0,26-0,32   
                    

άτομα / άτομα / MW MW ((Για ενιαίο έργο ενός φορέα: 0,1Για ενιαίο έργο ενός φορέα: 0,1-0,2-0,2  
άτομα / άτομα / MW)MW)

Για  σύγκριση :Για  σύγκριση :

• Σταθμός  ηλεκτροπαραγωγής   400  Σταθμός  ηλεκτροπαραγωγής   400  MWMW  

συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριοσυνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο

• Λειτουργία   &   Συντήρηση  :  32  άτομα Λειτουργία   &   Συντήρηση  :  32  άτομα 

συνολικά, ή συνολικά, ή 0,08 0,08 άτομα / άτομα / MWMW

EWEAEWEA   : WIND  : WIND   ENERGY, ENERGY,   THE THE   FACTSFACTS   ( (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2004)ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2004)  

EWEAEWEA   :  :       WIND WIND   ENERGY, ENERGY,       THE THE   FACTSFACTS        ((ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2004)ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2004)  



ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΥΠΕΡ 
ΟΤΑ (3%)ΟΤΑ (3%)

Με συντηρητικούς υπολογισμούς (CF=27%), 200 MW αποδίδουν πάνω 
από 1 εκατ. Ευρώ το έτος στον τοπικό ΟΤΑ. Το ερώτημα είναι τι 
μπορεί να γίνει με αυτά τα χρήματα?

Να εγκατασταθούν τουριστικά γραφεία στις Ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες

Να αγοράζεται κάθε έτος διαφημιστικός χρόνος στα Ευρωπαϊκά 
τηλεοπτικά δίκτυα

Να νοικιάζονται πτήσεις τσάρτερ για την απευθείας μεταφορά 
τουριστών

Να οργανωθεί δίκτυο πωλήσεων των τοπικών προϊόντων στις 
κεντρικές αγορές

Να εφαρμοσθεί πολιτική επιδομάτων για τους πολίτες



Πηγή: Εργαστήριο Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ, Απρίλιος 2011



Υπολογιζόμενη θνησιμότητα πτηνών για αιολικά πάρκα, θερμικούς σταθμούς 
και πυρηνική ενέργεια. Πηγή: Sovacool,2009

















Τα αιολικά πάρκα και οι ΑΠΕ οδηγούν σε αποξήλωση συμβατικών σταθμών - 
(http://www.ewea.org)



Τα αιολικά πάρκα και οι ΑΠΕ οδηγούν σε αποξήλωση συμβατικών σταθμών - 
(http://www.ewea.org)



Χαρτογραφική Απεικόνιση 
24ωρων μέσων 

συγκεντρώσεων SO2 του 
ελλαδικού χώρου. Πηγή: 

ΥΠΕΧΩΔΕ, Διεύθυνση 
Ελέγχου Ατμοσφαιρικής 
Ρύπανσης και Θορύβου, 

Εκτίμηση και 
Χαρτογραφική Απεικόνιση 

της Ρύπανσης στον 
Ελλαδικό Χώρο, 2004.

OOΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ?Ι ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ?







Πτολεμαϊδα

Ασβεστόπετρα
Κόμανος

Αμυγδαλιά




	Διαφάνεια 1
	Διαφάνεια 2
	Διαφάνεια 3
	Διαφάνεια 4
	Διαφάνεια 5
	Διαφάνεια 6
	Διαφάνεια 7
	Διαφάνεια 8
	Διαφάνεια 9
	Διαφάνεια 10
	Διαφάνεια 11
	Διαφάνεια 12
	Διαφάνεια 13
	Διαφάνεια 14
	Διαφάνεια 15
	Διαφάνεια 16
	Διαφάνεια 17
	Διαφάνεια 18
	Διαφάνεια 19
	Διαφάνεια 20
	Διαφάνεια 21
	Διαφάνεια 22
	Διαφάνεια 23
	Διαφάνεια 24
	Διαφάνεια 25
	Διαφάνεια 26
	Διαφάνεια 27
	Διαφάνεια 28
	Διαφάνεια 29
	Διαφάνεια 30
	Διαφάνεια 31
	Διαφάνεια 32
	Διαφάνεια 33
	Διαφάνεια 34
	Διαφάνεια 35
	Διαφάνεια 36
	Διαφάνεια 37
	Διαφάνεια 38
	Διαφάνεια 39
	Διαφάνεια 40
	Διαφάνεια 41
	Διαφάνεια 42
	Διαφάνεια 43
	Διαφάνεια 44
	Διαφάνεια 45
	Διαφάνεια 46
	Διαφάνεια 47
	Διαφάνεια 48
	Διαφάνεια 49
	Διαφάνεια 50

