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Υπ άρχουν όμως ακόμα και σήμερα κάπ οιες μορφές επ ένδυσης π ου συνεχίζουν να ελκύουν το ενδιαφέρον του επ ενδυτικού κοινού.
Οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι μια κατηγορία ΑΠΕ π ου εκμεταλλεύεται την ενέργεια του ανέμου για την π αραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.
Σε αντίθεση με τις μεγάλες ανεμογεννήτριες π ου κατά κανόνα συναντώνται σε αιολικά π άρκα, οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι
απ λουστευμένα συστήματα μικρού μεγέθους.
Στην Ελλάδα ο ρόλος τους είναι η χρησιμοπ οίησή τους ως διασυνδεδεμένα συστήματα για π αραγωγή και π ώληση ηλεκτρικής
ενέργειας.
Στον νέο νόμο για τις ΑΠΕ π ου βρίσκεται σε ισχύ απ ό τον Ιούνιο του 2010, γίνεται για π ρώτη φορά ειδική μνεία για την κατηγορία των
μικρών ανεμογεννητριών. Σύμφωνα με τον νόμο 3851/2010 για τις ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 50kW π ροβλέπ εται ειδική
επ ιδοτούμενη τιμή π ώλησης της π αραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και μια απ λουστευμένη και εξορθολογισμένη αδειοδοτική
διαδικασία. Οι μικρές ανεμογεννήτριες εξαιρούνται απ ό την απ αίτηση για λήψη άδειας π αραγωγής, λειτουργίας και εγκατάστασης.
Ο επ ενδυτής, έχοντας εξασφαλίσει την κυριότητα του χώρου ή του δικαιώματος χρήσης αυτού στον οπ οίο θα γίνει η εγκατάσταση,
καλείται να π ροβεί σε δυο μόλις κινήσεις: στην κατάθεση αιτήματος σύνδεσης της ανεμογεννήτριας στη ΔΕΗ και την κατάθεση μελέτης
π εριβαλλοντικών επ ιπ τώσεων για την έγκριση π εριβαλλοντικών όρων απ ό τις τοπ ικές υπ ηρεσίες. Εχοντας ολοκληρώσει τις
π αραπ άνω διαδικασίες, ο επ ενδυτής μπ ορεί να αιτηθεί για τις απ αραίτητες άδειες οικοδομής απ ό την αρμόδια π ολεοδομική αρχή. Οταν
ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία και η κατασκευή του έργου, τότε ο επ ενδυτής καλείται να συνάψει σύμβαση π ώλησης ρεύματος
με τον διαχειριστή του δικτύου (ΔΕΣΜΗΕ).
Η οικονομική βιωσιμότητα των επ ενδύσεων σε μικρές Α/Γ στηρίζεται σε δυο π όλους:
1. Την καταλληλότητα της θέσης εγκατάστασης, την οπ οία καθορίζει το αιολικό δυναμικό, 2. το μοντέλο της ανεμογεννήτριας και
συγκεκριμένα η σχέση τιμής/ απ όδοσης και η αξιοπ ιστία της.
Οσον αφορά για την εγγυημένη απ ό το κράτος τιμή αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τον νόμο 3851/2010 για τις ανεμογεννήτριες ισχύος
μέχρι 50kW, αγγίζει σχεδόν την τριπ λάσια τιμή σε σχέση με τα μεγάλα αιολικά και π ιο συγκεκριμένα είναι 250 ευρώ/MWh.
Τα π εριθώρια για ανάπ τυξη των μικρών Α/Γ στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ισως τελικά να απ οτελούν και μια απ ό τις λύσεις
π ου αναζητούμε όλοι μας στο νέο επ ενδυτικό τοπ ίο, το οπ οίο διαμορφώνεται μπ ροστά μας και του οπ οίου μερίδιο διεκδικούμε όλοι μας
καθημερινά π ροσδοκώντας στη λύση των όπ οιων π ροβλημάτων μας.
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