
Αιολική Ενέργεια
Αιολική Ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την 

εκμετάλλευση του ανέμου. Κατατάσσεται στις «ήπιες μορφές 

ενέργειας» αφού σχεδόν δεν παράγει καθόλου ρυπούς.

Που χρησιμεύει η Αιολική Ενέργεια;

• αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ταυτόχρονη 

εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων συμβατικών καυσίμων

• περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος

• δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας

Αιολικά Πάρκα στην Κύπρο

Στην Κύπρο βρίσκονται υπό λειτουργία έξι αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 

157,5MW ενω ένα έβδομο βρίσκεται σε εξέληξη. Το Αιολικό Πάρκο Ορείτες 

82MW στην Πάφο.Το Αιολικό Πάρκο Αγία Άννα 20MW στη Λάρνακα.Το Αιολικό 

Πάρκο Αλέξιγρος 31,5MW και πάλι στη Λάρνακα.Το Αιολικό Πάρκο Καμπί 

2,4MW, στον Φαρμακά στην επαρχία Λευκωσίας.Το Αιολικό Πάρκο Κόσιη 

10,8MW στη Λάρνακα.Το Αιολικό Πάρκο Αγία Άννα 10,8MW.Να αναφέρουμε ότι 

το Αιολικό Πάρκο Σανίδα/Κελλάκι 10MW στη Λεμεσό βρίσκεται στο στάδιο 

τελικής αδειοδότησης.

Η Κύπρος λόγω του μεγέθους της σύμφωνα με σχετικές μελέτες, αντέχει 

περίπου εκατόν εβδομήντα ανεμογεννήτριες, με ισχύ 2MW η κάθε μία. Τα 

αιολικά πάρκα, είναι σήμερα η μόνη ανανεώσιμη πραγματική εναλλακτική λύση 

έναντι των ορυκτών καυσίμων , του φυσικού αερίου και της πυρηνικής 

ενέργειας.Η εξοικονόμηση ενέργειας, ή η χρήση φωτοβολταϊκών, δεν έχουν την 

ίδια δυνατότητα.

Πως λειτουργει η Αιολικη Ενεργεια;
Όταν οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα μεγαλύτερη από μια συγκεκριμένη 

τιμή, τότε το αιολικό δυναμικό του τόπου θεωρείται εκμεταλλεύσιμο και οι 

απαιτούμενες εγκαταστάσεις μπορούν να καταστούν οικονομικά βιώσιμες, 

σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Άλλωστε το κόστος κατασκευής των 

ανεμογεννητριών έχει μειωθεί σημαντικά και μπορεί να θεωρηθεί ότι η 

αιολική ενέργεια διανύει την " πρώτη" περίοδο ωριμότητας, καθώς είναι 

πλέον ανταγωνιστική των συμβατικών μορφών ενέργειας.

Πως λειτουργουν οι ανεμογεννητριες;

Ο άνεμος περιστρέφει τα πτερύγια μιας ανεμογεννήτριας, τα οποία είναι 

συνδεδεμένα με ένα περιστρεφόμενο άξονα. Ο άξονας περνάει μέσα σε 

ένα κιβώτιο μετάδοσης της κίνησης όπου αυξάνεται η ταχύτητα 

περιστροφής. Το κιβώτιο συνδέεται με έναν άξονα μεγάλης ταχύτητας 

περιστροφής ο οποίος κινεί μια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού 

ρεύματος. Aν η ένταση του ανέμου ενισχυθεί πάρα πολύ, η τουρμπίνα έχει 

ένα φρένο που περιορίζει την υπερβολική αύξηση περιστροφής των 

πτερυγίων για να περιοριστεί η φθορά της και να αποφευχθεί η 

καταστροφή της.

Η ταχύτητα του ανέμου πρέπει να είναι περισσότερο από 15 kph για να 

μπορέσει η μια κοινή τουρμπίνα να παράγει ηλεκτρισμό. Συνήθως 

παράγουν 50-300 Kw η κάθε μία. Ένα Kw ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να 

ανάψει 100 λάμπες των 100w.

Καθώς η γεννήτρια περιστρέφεται παράγει ηλεκτρισμό με τάση 25.000 

volt.
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Αιολική ενέργεια και Κύπρος 

Στην Κύρπο σήμερα λειτουργούν έξι αιολικά πάρκα με συνεισφορά 

4,7% στην ηλεκτροπαραγωγή μέσω ΑΠΕ ενώ το έβδομο βρίσκεται στο 

τελικό στάδιο αδειοδότησης. Αυτές οι επενδύσεις φτάνουν τα €350 εκατ.

Το πρώτο ιδιωτικό αιολικό πάρκο, Αιολικό Πάρκο Ορείτες 

(λειτουργεία:2010) προσφέρει ενέργεια 82MW και θεωρείται ένα από τα 

μεγαλύτερα έργα ΑΠΕ της Ανατολικής Μεσογείου.

Στην Λάρνακα λειτούργησε το Αιολικό Πάρκο Αγία Άννα (λειτουργία: 

Αύγουστος 2011) το οποίο προσφέρει ενέργεια 20MW. Επιπλέον στη 

Λάρνακα τέθηκαι σε λειτουργία το Αιολικό Πάρκο Αλέξιγρος και παράγει 

31,5MW.

Στο Φαρμακά λειτούργησε το Αιολικό Πάρκο Καμπί ( λειτουργία: Νέμβριος 

2011) 2,4MW. Μετά από ένα μήνα λειτούργησε το Αιολικό Πάρκο Κόσιη 

10,8MW στη Λάρνακα.

Τον Μάιο του 2015 τέθηκε σε λειτουργία το Αιολικό Πάρκο Αγία Άννα 

10,8MW στη Λάρνακα. Τέλος το Αιολικό Πάρκο Σανίδα/Κελλάκι  στη 

Λεμεσό που προσφέρει 10 MW , βρίσκεται στο στάδιο τελικής 

αδειοδότησης.

Στην Κύπρο υπάρχει το ενδιαφλερον και το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν 

περισσότερα αιολικά πάρκα . Η κυβέρνηση  εργάζεται για την προώθηση 

της περαιτέρω ανάπτυξης όσο αφορά  την αιολικής ενεργεία για 

ποσότητα αυτής που θα φτάνει τα 60MW . Αυτό θα επιφέρει οφέλει οι 

πηγές αυτές είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Αυτή η ανάπτυξη της 

αιολικλής έχει συνεισφέρει στο ευρύτερο ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου 

Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου (30/12/2008) τα 

αιολικά πάρκα παραχωρούν το 2% του κύκλου εργασιών στις γειτονικές 

Κοινότητες.

Από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι το τέλος του 2018 τα αιολικά πάρκα  της 

Κύρπου , έχουν παράξει περίπου 2 εκατομμύρια MWh και έχουν 

καταβάλει ως αντισταθμιστικά οφέλη περάν των €6 εκατομμυρίων.
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