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Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

με αφορμή τη διαβούλευση για την Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο 

 

Η θαλάσσια αιολική ενέργεια, βασικός πυλώνας για την οικονομική 
ανάπτυξη και ενεργειακή ανεξαρτησία της Ελλάδας 

 

Οι ενεργειακές επενδύσεις στον θαλάσσιο χώρο και πιο συγκεκριμένα η χωροθέτηση 

θαλάσσιων αιολικών πάρκων (ΘΑΠ) είναι καθοριστική για να επιτύχει η Ελλάδα τους 

κλιματικούς της στόχους το 2030 και το 2050. Το Αιγαίο διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα 

αιολικά δυναμικά και έτσι μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Εκτός αυτού, η θαλάσσια αιολική ενέργεια μπορεί να ενισχύσει την οικονομική και εθνική 

ανάπτυξη της χώρας. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που περιέχεται στην επιστολή που 

κατέθεσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ για το υπό  

διαβούλευση σχέδιο για την Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο. 

H βασική θέση της ΕΛΕΤΑΕΝ είναι ότι θα πρέπει στην ΕΧΣΘΧ να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση 

και προτεραιότητα σε δραστηριότητες όπως τα θαλάσσια αιολικά πάρκα λόγω των 

πολλαπλών ωφελειών που προσφέρουν (κλιματικών, αναπτυξιακών, εθνικών). Πιο αναλυτικά: 

• Η συμβολή της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

είναι σημαντική, καθώς μπορεί να προσθέσει μεγάλες ποσότητες καθαρής ισχύος στο 

ενεργειακό μείγμα της χώρας. 

• Τα θαλάσσια αιολικά πάρκα ενισχύουν την ενεργειακή ανεξαρτησία και την 

γεωστρατηγική ενδυνάμωση της Ελλάδας. 

• Οι επενδύσεις ενισχύουν την εθνική οικονομία αφού η εγχώρια προστιθέμενη αξία τους 

φθάνει το 70% του κόστος κατασκευής χάρη στα αυξημένα έργα υποδομής που είναι 

απαραίτητα για την εγκατάσταση και την εξυπηρέτηση τους των θαλάσσιων αιολικών 

πάρκων. 

• Η θαλάσσια αιολική ενέργεια συμβάλει στην  ανάπτυξη της εγχώριας εφοδιαστικής 

αλυσίδας διότι εμπλέκει πολλούς και σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως 

τα ναυπηγεία, τα λιμάνια, τη βιομηχανία καλωδίων, τη βιομηχανία τσιμέντου, τη 

χαλυβουργία, τη ναυτιλία, τις μεταφορές κλπ.  

• Τα θαλάσσια αιολικά πάρκα προσελκύουν μεγάλες επενδύσεις από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό, απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη. 
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