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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι θάλασσες και οι ωκεανοί δύνανται να αποτελέσουν σημαντικές πηγές καθαρής 

ενέργειας. Οι θαλάσσιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στις οποίες 

περιλαμβάνεται τόσο η υπεράκτια αιολική όσο και η ωκεάνια ενέργεια, αναμένεται να 

προωθήσουν την ανάπτυξη κάθε οικονομίας, που ζητεί να μειώσει τον άνθρακα, ενώ 

συνδέονται με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και ενισχύουν επιλογές που 

αφορούν στη μέγιστη αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας, αλλά και εν δυνάμει 

ενεργειακών πόρων. Παράλληλα, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και 

αποτελούν πυλώνα της γαλάζιας οικονομίας. 

Οι επενδύσεις στις θαλάσσιες ΑΠΕ αναμένεται να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης 

και να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας
1
, ενώ μπορεί να 

αποτελέσουν θεμελιώδη επενδυτικό άξονα για την Ελλάδα.  

Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της και με σκοπό την 

ευχερέστερη υλοποίηση των στόχων της για βιώσιμη ανάπτυξη και ενεργειακό μέλλον 

απαλλαγμένο από άνθρακα, έχει εκδώσει ανακοινώσεις και πλαίσιο δράσης αναφορικά 

με την αξιοποίηση του δυναμικού της θαλάσσιας και της ωκεάνιας ενέργειας της 

Ευρώπης, με σκοπό την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα αυτό, 

καθώς και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας. 

Στο σημείο αυτό, αναφέρεται ότι η Ελλάδα υλοποιεί τον ενεργειακό της σχεδιασμό σε 

πλήρη εναρμόνιση με τις ενωσιακές πολιτικές, εκτιμώντας τις εθνικές απαιτήσεις, 

ωστόσο η ανάπτυξη του τομέα των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνιστά 

προς το παρόν δύσκολη ατραπό για εκείνη. 

Παρακάτω αναλύονται οι .θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και η 

εξελικτική πορεία τους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

 

                                                
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014). Γαλάζια ενέργεια. Απαραίτητα μέτρα για την αξιοποίηση του δυναμικού της θαλάσσιας 

και της ωκεάνιας ενέργειας της Ευρώπης έως το 2020 και εντεύθεν. COM/2014/08 final, σελ.2.  
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Α. Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα 

Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα (offshore wind farms) συνιστούν πρακτική, κατά την οποία 

εγκαθίστανται ανεµογεννήτριες σε θαλάσσιες περιοχές, αυξάνοντας τη δυνατότητα 

παραγωγής αιολικής ενέργειας από χώρες, όπου είναι περιορισμένες οι κατάλληλες 

περιοχές στη ξηρά για εγκατάσταση αιολικών πάρκων, όπως η Ελλάδα.
2
 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υπεράκτια αιολικά πάρκα 

βρίσκεται ακόµα σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση με εκείνη που παράγεται από τα πάρκα της 

ξηράς
3
, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι η Ευρώπη διαθέτει πάνω από το 90% της 

παγκόσμιας εγκατεστημένης υπεράκτιας αιολικής ισχύος
4
. Η σχετική βιομηχανία 

βρίσκεται σε ένα πρώτο στάδιο και έχει τεράστιο δυναμικό μείωσης του κόστους και 

τεχνολογικής καινοτομίας
5
, ωστόσο έχει σημειωθεί πρόοδος και ζοφερό ενδιαφέρον τα 

τελευταία έτη εκ μέρους μεγάλων επενδυτών, όπως κορυφαίες πετρελαϊκές εταιρίες για 

επενδύσεις σε έργα ύψους πολλών δις. δολαρίων για αιολικά πάρκα στην Ευρώπη
6
. 

Σύμφωνα με το σύνδεσμο WindEurope το 2016, οι επενδύσεις στον τομέα στην Ευρώπη 

σημείωσαν ρεκόρ και αύξηση κατά 39% σε σύγκριση με το 2015
7
. Η μισή νέα ισχύς 

πέρυσι εγκαταστάθηκε στη Βρετανία και η υπόλοιπη σε Γερμανία, Βέλγιο, Δανία και 

Φινλανδία
8
. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί δυναμικά θαλάσσια αιολικά πάρκα στη Βόρεια 

Θάλασσα, ενώ, δεδομένων των σημερινών υπό κατασκευή εγκαταστάσεων, υπάρχουν σε 

11 ευρωπαϊκές χώρες 84 υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα οποία αυξάνουν την 

ανταγωνιστικότητα των χωρών που τα κατέχουν
9
. Σύμφωνα με ειδικούς, παρόλη την 

ραγδαία ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολογίας στην Ευρώπη, το τρέχον pipeline έργων δεν 

είναι αρκετό, και οι δεσμεύσεις των κρατών-μελών μέχρι στιγμής υπολείπονται αρκετά 

                                                
2Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσιού Περιβάλλοντος (ΗΕLMEPA), “Υπεράκτια αιολικά πάρκα”, 

http://www.helmepacadets.gr/files/YperaktiaAiolikaParka.pdf, σελ.1 
3Ibid, βλ. υποσημείωση 2. 
4 Χατζημπίρος, Δ., 2014, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Εργαστήριο 
Λιμενικών Έργων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου , σελ.4 παρ.2. 
5 Ibid, βλ. υποσημείωση 4, σελ 4 παρ 3. 
6 2017, “Οι μεγάλες πετρελαϊκές κάνουν δυναμική είσοδο στα υπεράκτια αιολικά”, Energypress, 24-03-2017. 
7 WindEurope, 2016, “The European offshore wind industry: Key trends and statistics 2016”, σελ.7. 
8 Ibid, βλ. υποσημείωση 7.  
9 Μπότα, Ε. 2017, “Άπνοια επενδύσεων για την ανάπτυξη θαλασσίων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα”, 
WORLDENERGYNEWS, 25-01-2017. 
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από τους στόχους του 2020, θέτοντας σε κίνδυνο την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης 

στην υπεράκτια αιολική ενέργεια (Dickson)
10

.  

Στην Ελλάδα, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα διέπονται από τη νομοθεσία που αφορά στις 

ΑΠΕ (Ν. 3468/2006 και Ν. 3851/2010)
11

, ωστόσο δεν υπάρχουν ακόµα εγκατεστημένα 

υπεράκτια αιολικά πάρκα, διότι αφενός αποτελεί καινούργια τεχνολογία κι αφετέρου η 

χώρα μας διαθέτει πολλές περιοχές με μεγάλα βάθη, με συνέπεια να περιορίζονται 

εκείνες που μπορούν να υποστηρίξουν την εγκατάσταση τέτοιων επενδύσεων. Παρόλα 

αυτά, έχει υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον και το θαλάσσιο αιολικό δυναμικό είναι υψηλό, 

κυρίως στο Αιγαίο. Ειδικότερα, το 2010 επιλέχθηκαν προκαταρκτικά από το Υπουργείο 

δώδεκα θαλάσσιες περιοχές (Άγιος Ευστράτιος, Αλεξανδρούπολη, Κάρπαθος, Κέρκυρα, 

Θάσος, Κρυονέρι, Κύμη, Λήμνο, Λευκάδα, Πεταλιοί, Σαμοθράκη και Φανάρι Ροδόπης) 

για εγκατάσταση θαλάσσιων αιολικών πάρκων με ορίζοντα το 2017, συνολικής ισχύος 

1,2 GW
12

. Σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΕ, το 2014 βρίσκονταν σε ώριμο ή πολύ ώριμο 

στάδιο αδειοδότησης, αιολικά έργα συνολικής ισχύος 6610 MW, τα οποία αντιστοιχούν 

σε συνολική επένδυση πάνω από 10 δις Ευρώ
13

 και θα μπορούσαν να δώσουν το 

πράσινο φως στο δρόμο για την πράσινη ανάπτυξη στη χώρα μας. Στην περιοχή της 

Λήμνου αναμένονταν η κατασκευή του μεγαλύτερου Υπεράκτιου Αιολικού Πάρκου του 

κόσμου, ισχύος 500 ΜW. Αυτή η εθνικής σημασίας επένδυση ύψους 2 δις ευρώ, θα 

συντελούσε στην προβολή, στην οικονομική ανάπτυξη και στην ασφάλεια ενεργειακού 

εφοδιασμού της χώρας. Ωστόσο, η υλοποίηση των επενδύσεων για τη δημιουργία 

θαλασσίων αιολικών πάρκων δεν έχει ακόμη προχωρήσει, ενώ το project της Λήμνου 

φαίνεται να εγκαταλείφθηκε, καθώς κρίθηκε τελικά ασύμφορο οικονομικά, λόγω των 

στρεβλώσεων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των γραφειοκρατικών εμποδίων εκ 

μέρους των εμπλεκόμενων φορέων
14

. 

Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και οι άλλοι τύποι αξιοποίησης του θαλάσσιου ενεργειακού 

δυναμικού, πέραν των ευεργετημάτων Α.Π.Ε. που διαθέτουν, όπως η μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αερίων ρύπων κλπ., παρουσιάζουν και κάποια 

                                                
10

 2016, “ ΕΕ: Επενδύσεις ρεκόρ 14 δισ. ευρώ σε θαλάσσια αιολικά πάρκα το φέτος”, energyin.gr, 29-07-2016 
11 WWF Ελλάς, “ Θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”, σελ.2 
12

 Ibid, βλ. υποσημείωση 11, σελ. 3. 
13 Ibid, βλ. υποσημείωση 4, σελ. 11 παρ.3. 
14 Ibid, βλ. υποσημείωση 9. 
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μειονεκτήματα
15

. Επί παραδείγματι, τα συγκεκριμένα πάρκα είναι αρκετά θορυβώδη, ενώ 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή της αποσυναρμολόγησης των εγκαταστάσεων 

ενδέχεται να προκύψουν μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις για τη βιοποικιλότητα. 

Προβλήματα μπορεί, επίσης, να ανακύψουν στη ναυτιλία και την αλιεία, καθώς τα 

θαλάσσια αιολικά πάρκα δεσμεύουν χώρο και είναι απαγορευτικά για τους εν λόγω 

τομείς. Περαιτέρω, το κόστος εγκατάστασης θαλάσσιων αιολικών πάρκων είναι γενικά 

αυξημένο σε σχέση με αυτό των αιολικών πάρκων στη ξηρά και υπάρχουν περιορισμοί 

στην αιολική ισχύ που μπορεί να εγκατασταθεί στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Τα 

θαλάσσια αιολικά πάρκα ενδέχεται ακόμη, να προκαλέσουν επιπτώσεις στον τουρισμό, 

που αποτελεί κεντρικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας, καθώς 

αναδιαμορφώνουν το τοπίο. 

Με βάση τα ανωτέρω, η ανάπτυξη μεγάλης βιομηχανικής δραστηριότητας, ειδικά στην 

υπεράκτια αιολική ενέργεια, αποτελεί ίσως μια από τις προσφορότερες ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη εύρωστης παραγωγικής και εξαγωγικής υποδομής στη χώρα
16

, ταυτόχρονα δε 

δύναται να συμβάλλει στην ενίσχυση της θέσης της στην αγορά, και στην συντέλεση της 

ενεργειακής της ασφάλειας και ανεξαρτησίας. Η Ελλάδα διαθέτει υψηλό θαλάσσιο 

αιολικό δυναμικό και είναι λυπηρό μεγάλα project, όπως η Λήμνος να εγκαταλείπονται.  

Τώρα περισσότερο από ποτέ, δεδομένων των ευρύτερων πολιτικών της ένωσης για 

αειφορία, η Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει με επιτυχία την ύφεση στην οποία 

βρίσκεται, χρειάζεται να στηρίξει και να εμπλουτίσει το ενεργειακό της μείγμα με ΑΠΕ. 

Εφόσον η χώρα προσφέρεται για επενδύσεις στην υπεράκτια αιολική ενέργεια 

επιβάλλεται γρήγορη, ουσιαστική και αποτελεσματική δράση, χρειάζονται να ληφθούν 

μέτρα ενίσχυσης, εξειδίκευσης και απλοποίησης των χρονοβόρων και σύνθετων 

διαδικασιών αδειοδότησης, καθώς και μέτρα εξάλειψης των στρεβλώσεων, που 

σχετίζονται με την σημερινή ελληνική λειτουργία της αγοράς ενέργειας, ιδίως όσον 

αφορά την αποζημίωση των εν λόγω τεχνολογιών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος 

υλοποίησης των σχεδίων.  

 

 

                                                
15 Ibid,βλ. υποσημείωση 3 σελ. 3-4 και 11 σελ.6-7. 
16 Ιbid βλ. υποσημείωση 4 σελ.12 παρ.3. 
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Β. Κυματική-Παλιρροιακή Ενέργεια 

Η θάλασσα μπορεί να προσφέρει τεράστιες ποσότητες ενέργειας, μέσω κυμάτων 

παλιρροιών και θερμοκρασιακών διαφορών του νερού (OTEC)
17

. Στα πλεονεκτήματα 

από τη χρήση της ενέργειας αυτής εντάσσονται, μεταξύ άλλων και οι σχετικά ήπιες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η αδιάκοπη παραγωγή ενέργειας, ενώ κρίσιμα 

μειονεκτήματα αποτελούν το κόστος μεταφοράς της ενέργειας στη στεριά, το κόστος 

εγκατάστασης και λειτουργίας
18

. 

Στην Ευρώπη, μέχρι πρότινος, η κυματική και παλιρροιακή ενέργεια είχαν αξιολογηθεί 

ως αντιοικονομικές, καθώς αμφισβητείται η ανθεκτικότητα του εξοπλισμού στο 

εξαιρετικά σκληρό θαλάσσιο περιβάλλον.
19

 Ωστόσο, τα τελευταία έτη η τεχνολογία αυτή 

έχει επεκταθεί τόσο, ώστε να αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Το Ηνωμένο Βασίλειο 

ήταν πρωτοπόρο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από θαλάσσια και παλιρροϊκά 

κύματα, η οποία μπορεί να καλύψει ως και το 1/5 των ενεργειακών της αναγκών, ενώ 

παρόμοιες επενδύσεις έχουν γίνει και σε άλλες χώρες, όπως η Σκωτία, η Πορτογαλία, 

χωρίς απόδοση εκεί βέβαια
20

, και η Γαλλία.  

Στην Ελλάδα, καμία αξιοσημείωτη έρευνα δεν έχει διεξαχθεί, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί αυτή η ενεργειακή δυνατότητα
21

, παρόλα αυτά το 2012 έγιναν θετικά 

βήματα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία ήρθε σε επαφή με την σουηδική 

εταιρεία Hexicon, για την ανάπτυξη πλωτών μονάδων εκμετάλλευσης της αιολικής και 

της κυματικής ενέργειας.
22

 Η Ελλάδα διαθέτει το υψηλότερο εκμεταλλεύσιμο θαλάσσιο 

κυματικό δυναμικό της Μεσογείου (5-9 TWh σε ετήσια βάση), που εντοπίζεται ιδίως στο 

Νότιο Αιγαίο και θα μπορούσε να αξιοποιήσει σημαντικά στην ηλεκτροδότηση μεγάλου 

αριθμού νησιών που δεν είναι συνδεμένα με το ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας. Ωστόσο, η 

μικρή χωρητικότητα των δικτύων των νησιών του Αιγαίου και η μεταβλητή φύση της 

                                                
17

 Δραστηριότητες Ομάδας Εργασίας 2010-2012, “Οι προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα”, ΤΕΕ, portal.tee.gr 
18 Ibid βλ. υποσημείωση 16 σελ.61, 73 και Θεοδώρου, Δ., 2013, “Σύγχρονες Τεχνολογίες Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από την αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια”, Πτυχιακή Εργασία, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού 
Μακεδονίας Σχολή Μηχανικών, σελ. 22. 
19 Ibid βλ. υποσημείωση 16 σελ.1. 
20 2014, “ Η κυματική ενέργεια καταποντίζεται, η παλιρροϊκή πετάει”, econews.gr, 10-12-2014. 
21 Χέλμης, Ν., 2013, “Επισκόπηση και αξιολόγηση των κυριότερων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ενέργεια των κυμάτων και εκτίμηση της σκοπιμότητας εισαγωγής των τεχνολογιών αυτών και στην Ελλάδα”, Πτυχιακή 

Εργασία, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, σελ. 86. 
22 Ιbid, βλ. υποσημείωση 17 Θεοδώρου, σελ. 38. 
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παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να συνιστούν εμπόδια στην ανάπτυξη των 

Α.Π.Ε
23

.  

Η παλιρροϊκή και κυματική ενέργεια συνιστούν πηγές, που αντιμετωπίζουν ακόμη 

σοβαρές οικονομικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Μολονότι τα 

τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει εξέλιξη στην ανάπτυξη τεχνολογιών για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την κυματική και την παλιρροιακή ενέργεια, 

χρειάζεται να γίνουν πολλές έρευνες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας αυτών των 

συστημάτων και τον περιορισμό των μειονεκτημάτων τους
24

. 

 

Γ. Η  «μπλε» ενέργεια 
25

 

Η «μπλε» ενέργεια είναι το φαινόμενο, που μετατρέπει τις θάλασσες σε ενεργειακές 

πηγές. Η διαδικασία που ακολουθείται για την παραγωγή ενέργειας ονομάζεται όσμωση. 

Δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η αξιοποίησή της στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, 

καθώς συνιστά καινούργια τεχνολογία, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι σταθμοί στην 

Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία και Πολωνία, ενώ η Ελλάδα διαδραματίζει ανενεργό ρόλο ως 

προς την εξέταση αξιοποίησής της. 

 

                                                
23 Οικονόμου, Ε., 2010, “Περιοχές κυματικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού και η χωροθέτηση τους στο 

Αιγαίο”, Ημερίδα: Δορυφορική Γεωδαισία: Σύγχρονα Συστήματα και Εφαρμογές, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 26-05-2010, σελ.23. 
24 Ibid βλ. υποσημείωση 17, Θεοδώροτ, Δ., σελ.47. 
25 2015, “Η ανερχόμενη «μπλε» ενέργεια: Πώς οι θάλασσες μπορούν να μετατραπούν σε ηλεκτρικές πηγές”, iefimerida, 
24-06-2015. 



 
 
 
 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ–  Ελένη Καλαφάτη 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στην Ελλάδα, ο τομέας των θαλάσσιων ΑΠΕ δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα περίμενε κανείς 

βάσει των δυνατοτήτων της χώρας. Ποικίλοι παράγοντες ευθύνονται για αυτό, όπως η μη 

διασύνδεση ορισμένων νησιών, το υψηλό κόστος της τεχνολογίας, η δύσκολη πρόσβαση 

στη χρηματοδότηση, διοικητικά και περιβαλλοντικά εμπόδια. Ωστόσο, ο δρόμος προς την 

πράσινη οικονομία, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, τη βιωσιμότητα και 

την έξοδο από την οικονομική κρίση, απαιτεί απλουστευμένες διαδικασίες, λεπτομερή 

νομοθετική πρόβλεψη, αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών, εξειδίκευση και εξάλειψη 

των ασυμμετριών της αγοράς. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η προσέλκυση και 

μόχλευση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ώστε να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες 

από τον ενεργειακό σχεδιασμό τεχνολογικές αλλαγές στο ελληνικό ενεργειακό 

σύστημα
26

.  

                                                
26 Ιbid υποσημείωση 4. 
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