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Σύνοψη 
 Σϐςο η επιςτόμη ϐςο και το νϋο διεθνϋσ 

και ευρωπαώκϐ θεςμικϐ πλαύςιο δεν 

επιτρϋπουν την εύςοδο ςε νϋο κϑκλο 

αναζότηςησ, παραγωγόσ και 

κατανϊλωςησ ορυκτών καυςύμων. 

 Η εξϐρυξη εγχώριων υδρογονανθρϊκων 

θα καθυςτερόςει την απεξϊρτηςη απϐ 

τα ορυκτϊ καϑςιμα, ενώ δεν εύναι 

καθϐλου βϋβαιο ϐτι θα ςυμβϊλει ςτην 

αντιμετώπιςη τησ τρϋχουςασ 

ενεργειακόσ κρύςησ αφοϑ απαιτεύ 

πολυετεύσ και υψηλοϑ κϐςτουσ 

επενδϑςεισ για να αποδώςει καρποϑσ, 

αφόνοντασ το ζότημα τησ απϐςβεςόσ 

τουσ ανοιχτϐ. 

 Ακϐμα κι αν οι ϋρευνεσ για εξϐρυξη 

υδρογονανθρϊκων ςτισ ελληνικϋσ 

θϊλαςςεσ εύχαν προχωρόςει, οι ςχετικϋσ 

επενδϑςεισ δεν θα μποροϑςαν να 

υλοποιηθοϑν ςτο «κλιματικϐ» χρονικϐ 

περιθώριο που ϋχει καθοριςτεύ για τη 

μετϊβαςη ςτην κλιματικό ουδετερϐτητα. 

 Η τρϋχουςα ενεργειακό κρύςη δεν 

αϑξηςε το ενδιαφϋρον για νϋεσ 

επενδϑςεισ εξϐρυξησ υδρογονανθρϊκων. 

Αντιθϋτωσ, παρατηρεύται μια ςτροφό 

απϐ κρϊτη και μεγϊλεσ εταιρεύεσ ςε 

πρϊςινεσ επενδϑςεισ, αλλϊζοντασ την 

πολιτικό τουσ με γρηγορϐτερουσ απϐ 

τον αρχικϐ ςχεδιαςμϐ ρυθμοϑσ. 

 Οι επενδϑςεισ ςε ανανεώςιμεσ πηγϋσ 

ενϋργειασ (ΑΠΕ) ϋχουν θετικϐ 

αποτϑπωμα ςτην οικονομύα των κρατών 

τϐςο ςε βαςικϊ μακροοικονομικϊ 

μεγϋθη (μεύωςη κϐςτουσ ειςαγωγών με 

θετικϋσ επιπτώςεισ ςτο ιςοζϑγιο 

πληρωμών) ϐςο και ςε μικροοικονομικϐ 

επύπεδο (οφϋλη καταναλωτών απϐ τη 

ςυγκρϊτηςη τιμών ενϋργειασ). 

 Η αιολικό ενϋργεια εύναι ϋνασ 

ανεξϊντλητοσ πϐροσ, ο οπούοσ εκτϐσ απϐ 

τα οικονομικϊ οφϋλη τησ επϋνδυςησ ςτη 

ςυγκεκριμϋνη επιλογό, αμβλϑνει τον 

ανταγωνιςμϐ μεταξϑ των κρατών για 

τον αποκλειςτικϐ ϋλεγχο των 

ενεργειακών πϐρων, ςε αντύθεςη με τη 

λογικό των εξορϑξεων, η οπούα 

ςυμβϊλλει ςτην αποςταθεροπούηςη 

ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ Ανατολικόσ 

Μεςογεύου. 

 Η γεωπολιτικό τησ ενϋργειασ ςε 

παγκϐςμιο επύπεδο θα μεταβληθεύ ριζικϊ 

και ςυντομϐτερα απϐ το αναμενϐμενο. 

Σο γεγονϐσ αυτϐ θα επηρεϊςει τισ 

τρϋχουςεσ γεωπολιτικϋσ ιςορροπύεσ. Η 

ιςχϑσ των κρατών θα αποςυνδεθεύ απϐ 

την πρϐςβαςη ςτα ορυκτϊ καϑςιμα, ενώ 

κρϊτη που ϋχουν επενδϑςει ςτισ ΑΠΕ θα 

αναβαθμιςτοϑν γεωπολιτικϊ λϐγω τησ 

απεξϊρτηςησ τησ οικονομύασ τουσ απϐ 

τισ ειςαγωγϋσ ορυκτών καυςύμων. Η 

διπλωματύα των αγωγών, τουλϊχιςτον 

ςτην Ανατολικό Μεςϐγειο, φαύνεται ϐτι 

δύνει τη θϋςη τησ ςτη διπλωματύα τησ 

«δικτϑωςησ» με τη δημιουργύα 

διαςυνδεδεμϋνων κοινοτότων 

παραγωγόσ ενϋργειασ μϋςω ΑΠΕ.  

 Η γρόγορη μετϊβαςη ςε ΑΠΕ και η 

αντικατϊςταςη του προγρϊμματοσ των 

εξορϑξεων με την ανϊπτυξη υπερϊκτιων 

αιολικών πϊρκων, μπορεύ να δρϊςει 

αναςχετικϊ ςτη δημιουργύα 

γεωπολιτικών εντϊςεων, 

αναβαθμύζοντασ τη ςτρατηγικό 

αυτϊρκεια τησ Ελλϊδασ, ώςτε να μην 

επηρεϊζεται απϐ διεθνεύσ κρύςεισ ϐπωσ η 

ςημερινό, ακϐμα και να τησ προςδώςει 



 

 4 

ϋναν νϋο ρϐλο ωσ παρϐχου ενϋργειασ, και 

προωθώντασ ϋνα μοντϋλο ςυνεργαςύασ 

και διαςυνδεςιμϐτητασ.  

 Σο καθεςτώσ τησ υφαλοκρηπύδασ (ςτην 

Ελλϊδα εντϐσ των οριοθετημϋνων 

περιοχών ό εντϐσ τησ μϋςησ γραμμόσ) 

παρϋχει τη δυνατϐτητα και νομικό 

κϊλυψη για την τοποθϋτηςη και 

λειτουργύα υπερϊκτιων αιολικών 

πϊρκων ςταθερόσ ϋδραςησ, 

προςφϋροντασ την ύδια κατοχϑρωςη 

ςυμφερϐντων ϐπωσ και ςτην περύπτωςη 

των εξορϑξεων υδρογονανθρϊκων. 

 Σο καθεςτώσ τησ Αποκλειςτικόσ 

Οικονομικόσ Ζώνησ (ΑΟΖ) -ςτην Ελλϊδα 

εντϐσ τησ κηρυχθεύςασ ΑΟΖ ςτη μερικώσ 

οριοθετημϋνη με την Αύγυπτο περιοχό 

νοτύωσ τησ Κρότησ και τησ Ρϐδου και 

εντϐσ τησ ΑΟΖ που επύκειται να κηρυχθεύ 

ςτην οριοθετημϋνη με την Ιταλύα 

περιοχό του Ιονύου- παρϋχει πλόρη 

προςταςύα των ςυμφερϐντων του 

παρϊκτιου κρϊτουσ και των επενδυτών 

δεδομϋνου ϐτι καλϑπτει πϋρα απϐ τα 

αιολικϊ πϊρκα ςταθερόσ ϋδραςησ και 

την εγκατϊςταςη πλωτών αιολικών ςτα 

υπερκεύμενα ϑδατα.  

 Οι εξορϑξεισ υδρογονανθρϊκων 

περιορύζονται μϐνο ςτην αξιοπούηςη του 

καθεςτώτοσ τησ υφαλοκρηπύδασ. H 

εγκατϊςταςη υπερϊκτιων αιολικών -

εύτε ςταθερόσ ϋδραςησ εύτε πλωτών- 

μπορεύ να αποτελϋςει το ϋναυςμα ώςτε 

η Ελλϊδα να επεκτεύνει την ϊςκηςη 

δικαιοδοςύασ τησ επύ των παρακεύμενων 

υδϊτων τησ με την κόρυξη ΑΟΖ και ςε 

ϊλλεσ περιοχϋσ. 
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Ι. Ειςαγωγό 
Η επιδεύνωςη τησ υποβϐςκουςασ ενεργειακόσ κρύςησ μετϊ την παρϊνομη ειςβολό τησ Ρωςύασ 

ςτην Ουκρανύα ςτισ 24 Υεβρουαρύου 2022, αναδεικνϑει εμφατικϊ τισ ιςτορικϋσ προκλόςεισ που 

αντιμετωπύζει η Ευρωπαώκό Ένωςη (ΕΕ-27) ςε ςχϋςη με το ενεργειακϐ τησ ςϑςτημα. Κατ’ 

αρχϊσ, θϋτει επιτακτικϊ το ζότημα τησ διαςφϊλιςησ του ενεργειακοϑ εφοδιαςμοϑ, αλλϊ και τησ 

ενύςχυςησ τησ ενεργειακόσ τησ αυτονομύασ ώςτε να απεξαρτηθεύ απϐ τισ ειςαγωγϋσ ορυκτών 

καυςύμων. Σο ζότημα αυτϐ ςυνδϋεται ϊρρηκτα με τουσ νϋουσ ενεργειακοϑσ ςτϐχουσ που ϋχει 

θϋςει η Ένωςη με χρονικϐ ορύζοντα το 2030 και το 2050 για την αντιμετώπιςη τησ διαχρονικόσ 

κλιματικόσ κρύςησ και την αποτροπό των καταςτρεπτικών ςυνεπειών τησ κλιματικόσ 

απορρϑθμιςησ. Η ΕΕ-27 ϋχει όδη δρομολογόςει την πρϊςινη ενεργειακό μετϊβαςη μϋςα απϐ 

ϋναν βιώςιμο και δύκαιο οδικϐ χϊρτη, την Ευρωπαώκό Πρϊςινη υμφωνύα, με απώτερο ςτϐχο να 

καταςτεύ κλιματικϊ ουδϋτερη ϋωσ το 2050, δηλαδό να μηδενύςει τισ καθαρϋσ εκπομπϋσ 

διοξειδύου του ϊνθρακα (CΟ2). Παραμϋνοντασ προςηλωμϋνη ςε αυτϐν τον φιλϐδοξο αλλϊ 

ρεαλιςτικϐ ςτϐχο, η Ευρωπαώκό Επιτροπό ϋχει προχωρόςει ςτην αναθεώρηςη τησ ςχετικόσ 

νομοθεςύασ μϋςω τησ δϋςμησ Fit for 55, ενώ λϐγω τησ κρύςησ που δημιοϑργηςε ο πϐλεμοσ 

ετούμαςε ϋνα χϋδιο για την επιτϊχυνςη τησ μετϊβαςησ ςε καθαρό ενϋργεια και την 

απεξϊρτηςη απϐ αφερϋγγυουσ προμηθευτϋσ και ευμετϊβλητα ορυκτϊ καϑςιμα (REPowerEU, 

2022 βλ. και The Green Tank, 2022). Σο χϋδιο αυτϐ πρακτικϊ επιςπεϑδει την υλοπούηςη τησ 

Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ υμφωνύασ. 

 

Οι παραπϊνω προκλόςεισ ϋχουν ιδιαύτερη ςημαςύα για την Ελλϊδα. Η απϐφαςη, το 2019, τησ 

κυβϋρνηςησ Μητςοτϊκη για την παϑςη εξϐρυξησ και εκμετϊλλευςησ λιγνύτη, του πλϋον 

ρυπογϐνου ανϊμεςα ςτα ορυκτϊ καϑςιμα, όταν μια γενναύα και ιςτορικό επιλογό που ςυνϋβαλε 

ςε μεγϊλο βαθμϐ ςτη βελτύωςη των κλιματικών τησ επιδϐςεων και τοποθϋτηςε τη χώρα ψηλϊ 

ςτον κατϊλογο των κρατών που ςτηρύζουν την απεξϊρτηςη απϐ τον ϊνθρακα. Επιπλϋον, ο 

Εθνικϐσ Κλιματικϐσ Νϐμοσ που ψηφύςτηκε ςτισ 26 ΜαϏου 2022 (N. 4936/2022), θϋτει εθνικϐ 

ςτϐχο μεύωςησ των εκπομπών κατϊ 55% το 2030 και 80% το 2040 ςε ςϑγκριςη με το 1990, 

καθώσ και προϒπολογιςμοϑσ ϊνθρακα για κϊθε ρυπογϐνο τομϋα. Η κυβϋρνηςη ϋχει όδη 

ξεκινόςει την αναθεώρηςη του Εθνικοϑ χεδύου για την Ενϋργεια και το Κλύμα (ΕΕΚ) ςε 

ςυμμϐρφωςη με τουσ νϋουσ ςτϐχουσ. 

 

Με τη ςυνθόκη που δημιουργεύ η παροϑςα ςυγκυρύα αλλϊ και οι προοπτικϋσ των επιπτώςεων 

τησ κλιματικόσ κρύςησ, η ύδια κυβϋρνηςη καλεύται να λϊβει ςημαντικϋσ αποφϊςεισ για το 

ενεργειακϐ μϋλλον τησ χώρασ: πώσ θα εξαςφαλύςει βραχυπρϐθεςμα τον ενεργειακϐ εφοδιαςμϐ 

και μακροπρϐθεςμα την ενεργειακό αυτϊρκεια τησ Ελλϊδασ ώςτε να προληφθεύ η επϐμενη 

ενεργειακό κρύςη. Ωσ μύα απϐ τισ πρώτεσ χώρεσ που υποδϋχθηκε με θϋρμη την Ευρωπαώκό 

Πρϊςινη υμφωνύα, η Ελλϊδα οφεύλει να αναπτϑξει ϋνα βιώςιμο χαρτοφυλϊκιο ενεργειακών 

πϐρων που θα την κρατόςει ψηλϊ ςτον κατϊλογο των χωρών που ςτηρύζουν την απεξϊρτηςη 

απϐ τα ορυκτϊ καϑςιμα και εύναι πρωτοπϐρεσ ςτην πρϊςινη ενεργειακό μετϊβαςη ςτην 

ευρϑτερη περιοχό τησ Νοτιοανατολικόσ Ευρώπησ και τησ Μεςογεύου. Η Ελλϊδα εύναι 

ςημαντικϐσ αποδϋκτησ τησ κλιματικόσ απορρϑθμιςησ εφϐςον βρύςκεται ςτην περιοχό τησ 

Μεςογεύου, η οπούα ϋχει χαρακτηριςτεύ «θερμϐ ςημεύο» τησ κλιματικόσ κρύςησ (Chandler, 

2021). Έχει λοιπϐν κϊθε ςυμφϋρον να μϊχεται και να απαιτεύ την εφαρμογό των διεθνών και 

ευρωπαώκών νομικών δεςμεϑςεων και να ακολουθεύ το μονοπϊτι τησ ταχεύασ απομϊκρυνςησ 

απϐ τα ορυκτϊ καϑςιμα, τα οπούα ευθϑνονται για την κλιματικό αλλαγό.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511
https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2022/04/202204_TheGreenTank_ElectricityIndependenceRussiangas_EL.pdf.pdf
https://energypress.gr/news/mitsotakis-emvlimatiki-apofasi-na-apexartithoyme-pliros-apo-ton-ligniti-argotero-mehri-2028
https://news.mit.edu/2020/why-mediterranean-climate-change-hotspot-0617
https://news.mit.edu/2020/why-mediterranean-climate-change-hotspot-0617
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Η επύςπευςη εφαρμογόσ τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ υμφωνύασ προϒποθϋτει ςυνολικό 

ευθυγρϊμμιςη τησ εθνικόσ αναπτυξιακόσ πολιτικόσ με τισ επιταγϋσ τησ. ε αυτϐ το πλαύςιο και 

υπϐ το φωσ του νϋου γεωπολιτικοϑ ςκηνικοϑ τύθεται το ερώτημα κατϊ πϐςον η -προςφϊτωσ 

ανακοινωθεύςα απϐ τον Πρωθυπουργϐ- αξιοπούηςη των εθνικών κοιταςμϊτων 

υδρογονανθρϊκων με οικονομικϐ ενδιαφϋρον (εφϐςον βεβαύωσ αυτϊ εντοπιςτοϑν) αποτελεύ 

μια βιώςιμη προοπτικό. Μόπωσ εύναι μια λανθαςμϋνη επιλογό, ϐπωσ ςυνϋβη με τον λιγνύτη (και 

ειδικϊ τη διακομματικό επιλογό τη δεκαετύα του 2010 επϋνδυςησ ςτη νϋα λιγνιτικό μονϊδα τησ 

ΠτολεμαϏδασ 5), που θα κοςτύςει ακριβϊ, ενώ μακροπρϐθεςμα δεν θα εύναι αποδοτικό; Μόπωσ 

αυτό η προοπτικό θα καταςτόςει τη χώρα αναξιϐπιςτη ςυνομιλότρια ςε θϋματα βιωςιμϐτητασ; 

Πώσ μποροϑμε απϐ τη μύα πλευρϊ να υποςτηρύζουμε την απεξϊρτηςη απϐ τα (ειςαγϐμενα) 

ορυκτϊ καϑςιμα και απϐ την ϊλλη να επενδϑςουμε ςε εξορϑξεισ υδρογονανθρϊκων; Η 

απεξϊρτηςη θα πρϋπει να εύναι ςυνολικό και η Ελλϊδα να αναζητόςει εναλλακτικϋσ πρϊςινεσ 

πηγϋσ ενϋργειασ για την ϐςο το δυνατϐν μεγαλϑτερη ςτρατηγικό ενεργειακό τησ αυτονομύα.  

 

Ο ςτϐχοσ του ανϊ χεύρασ κειμϋνου πολιτικόσ εύναι διττϐσ. Αποςκοπεύ αφενϐσ ςτην κατανϐηςη 

των προκλόςεων που θϋτει η υφιςτϊμενη κατϊςταςη και το αδιϋξοδο ςτο οπούο οδηγεύ η 

ϋρευνα και εκμετϊλλευςη υδρογονανθρϊκων. Αφετϋρου, διερευνϊ ποια εύναι η βϋλτιςτη λϑςη 

που μπορεύ να προκριθεύ για να αντικαταςτόςει το πρϐγραμμα των εξορϑξεων. Ειδικϐτερα, οι 

ενϐτητεσ που ακολουθοϑν αναλϑουν και εξηγοϑν γιατύ πρϋπει να εγκαταλειφθοϑν ϊμεςα οι 

ϋρευνεσ για εξορϑξεισ και εκμετϊλλευςη υδρογονανθρϊκων. τη ςυνϋχεια, επιχειρεύται η 

διερεϑνηςη των δυνατοτότων που προςφϋρουν οι ελληνικϋσ θϊλαςςεσ για την εγκατϊςταςη 

υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων και η ανϊδειξη των ευκαιριών και των προκλόςεων που πρϋπει 

να υπερκερϊςουν οι υπϐ διαμϐρφωςη πολιτικϋσ και θεςμικϋσ ρυθμύςεισ. Η ανϊλυςη αποςκοπεύ 

ςτην εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων που μποροϑν να υποςτηρύξουν την ανϊπτυξη τεκμηριωμϋνησ 

δημϐςιασ ςυζότηςησ και να επιςπεϑςουν ό να δρομολογόςουν νϋεσ πολιτικϋσ πρωτοβουλύεσ.  

 

 

https://primeminister.gr/2022/04/12/29121
https://primeminister.gr/2022/04/12/29121
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ΙΙ. Το αδιϋξοδο των εξορύξεων 
 

Οι εξορύξεισ υδρογονανθρϊκων ςτο μικροςκόπιο  

Η επύςπευςη τησ απεξϊρτηςησ απϐ το ορυκτϐ αϋριο ςτην ΕΕ-27 και τησ ευθυγρϊμμιςησ με τισ 

επιταγϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ υμφωνύασ θϋτει εκ νϋου και ςε διαφορετικό βϊςη το 

ερώτημα κατϊ πϐςον οι προγραμματιςμϋνεσ ϋρευνεσ για εξορϑξεισ υδρογονανθρϊκων ςτισ 

ελληνικϋσ θϊλαςςεσ φϋρουν, ειδικϊ ςτη ςυγκεκριμϋνη ςυγκυρύα, προςτιθϋμενη αξύα.  

 

Παρϊ τη μικρό εμπειρύα ςτην ϋρευνα και εκμετϊλλευςη υδρογονανθρϊκων, το 2010, υπϐ την 

επόρεια μιασ επώδυνησ οικονομικόσ κρύςησ, η Ελλϊδα αποφϊςιςε να πειραματιςτεύ ςε αυτϐν 

τον τομϋα. Απϐ τη δεκαετύα του ’70 μϋχρι ςόμερα, εκμεταλλεϑεται μϐνο το κούταςμα του 

Πρύνου ςτη θαλϊςςια περιοχό τησ Θϊςου, το οπούο καλϑπτει περύπου 1% των αναγκών τησ 

Ελλϊδασ (Basias, 2020). Η ανακϊλυψη πετρελαύου ςτη θαλϊςςια περιοχό του Κατϊκολου ςτη 

Βορειοδυτικό Πελοπϐννηςο και αερύου ςτην Επανομό ςτη Βϐρεια Ελλϊδα τη δεκαετύα του ’80 

δεν προχώρηςαν τϐτε ςε αξιοπούηςη.  

 

Οι ανακαλϑψεισ μεγϊλων κοιταςμϊτων αερύου ςτη Νοτιοανατολικό Μεςϐγειο (Ιςραόλ, Αύγυπτο 

και Κϑπρο) δϑο δεκαετύεσ αργϐτερα δημιοϑργηςαν την προςδοκύα ϐτι η Ελλϊδα μπορεύ να 

αποτελϋςει πϐλο ϋλξησ για την ϋρευνα και την εξϐρυξη υδρογονανθρϊκων, αναβαθμύζοντασ τη 

γεωπολιτικό τησ ςημαςύα και τη διαπραγματευτικό τησ ικανϐτητα (ΕΔΕΤΕΠ, 2020). Η 

υλοπούηςη ϋρευνασ ςε ςυνδυαςμϐ με τα ςχϋδια για την καταςκευό του υποθαλϊςςιου αγωγοϑ 

East Med, ο οπούοσ θα μετϋφερε ςτην Ευρώπη αϋριο απϐ τη Νοτιοανατολικό Μεςϐγειο μϋςω 

τησ Ελλϊδασ, βϊςει αυτόσ τησ προςδοκύασ, θα ενύςχυε τη γεωςτρατηγικό θϋςη τησ χώρασ. Μια 

επιτυχόσ εξϋλιξη τησ ϋρευνασ υδρογονανθρϊκων, ςυνεπώσ, θα ςυνϋβαλλε αποφαςιςτικϊ ςτην 

ενύςχυςη τησ εθνικόσ ενεργειακόσ αςφϊλειασ τησ χώρασ δύνοντασ χρϐνο για την ομαλό 

μετϊβαςη ςε νϋεσ μορφϋσ ενϋργειασ με χαμηλϐ αποτϑπωμα ϊνθρακα (ΕΔΕΤΕΠ, 2020). 

ϑμφωνα με την ύδια ϊποψη, η ανακϊλυψη κοιταςμϊτων θα ςυντελοϑςε ϐχι μϐνο ςτη μεύωςη 

τησ ενεργειακόσ εξϊρτηςησ, αλλϊ και ςτην τϐνωςη τησ οικονομύασ και τησ απαςχϐληςησ, τϐςο 

κατϊ την περύοδο τησ κρύςησ αλλϊ και μελλοντικϊ. 

 

Αυτϋσ οι αιςιϐδοξεσ εκτιμόςεισ αναθϋρμαναν το ενδιαφϋρον για την προώθηςη τησ ϋρευνασ και 

εκμετϊλλευςησ υδρογονανθρϊκων. Ακολοϑθηςαν νομοθετικϋσ μεταρρυθμύςεισ για τη 

δημιουργύα ενϐσ ελκυςτικοϑ επενδυτικοϑ πλαιςύου και διεθνεύσ προςκλόςεισ για την 

προςϋλκυςη ενδιαφερομϋνων εταιρειών. Απϐ το 2014 ϋωσ το 2019 η Ελλϊδα ςϑναψε ςυνολικϊ 

ϋντεκα ςυμβϊςεισ μύςθωςησ με διϊφορεσ εταιρεύεσ για την παραχώρηςη του δικαιώματοσ 

ϋρευνασ και εκμετϊλλευςησ εκ των οπούων οκτώ αφοροϑν ςτισ εξόσ θαλϊςςιεσ περιοχϋσ: 

«Κατϊκολο», «Πατραώκϐσ Κϐλποσ (Δυτικϊ)», «Θρακικϐ Πϋλαγοσ (Πρύνοσ-Νϐτια Καβϊλα)», 

«Περιοχό 2, Ιϐνιο Πϋλαγοσ (Δυτικϊ τησ Κϋρκυρασ)», «Περιοχό 10, Ιϐνιο Πϋλαγοσ 

(Κυπαριςςιακϐσ Κϐλποσ)», «Ιϐνιο», «Δυτικϊ Κρότησ» και «Noτιοδυτικϊ Κρότησ». Επύςησ, 

ςημειώνεται ϐτι η παραχώρηςη μιασ ακϐμα περιοχόσ (τησ «Περιοχόσ 1 - Βορειοδυτικϊ τησ 

Κϋρκυρασ») βρύςκεται ςτο ςτϊδιο τησ αξιολϐγηςησ. Οι εν λϐγω θαλϊςςιεσ περιοχϋσ εκτεύνονται 

κυρύωσ εντϐσ τησ αιγιαλύτιδασ ζώνησ, αλλϊ και ευρϑτερα εντϐσ τησ υφαλοκρηπύδασ και, 

ςυγκεκριμϋνα, εντϐσ τησ μϋςησ γραμμόσ αυτόσ ελλεύψει ςυμφωνιών οριοθϋτηςησ με γειτονικϊ 

κρϊτη (ϊρθρο 156 παρ. 1, Ν. 4001/2011).  

 

https://www.greekhydrocarbons.gr/news_files/ydrogonanthrakes_Ellada_nees_prosegiseis_stin_erevna.pdf
https://www.greekhydrocarbons.gr/news_files/ydrogonanthrakes_Ellada_nees_prosegiseis_stin_erevna.pdf
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την πρϊξη, ωςτϐςο, ςημειώθηκαν ςημαντικϋσ καθυςτερόςεισ ωσ προσ τισ ϋρευνεσ που 

αποδύδονται εύτε ςε λϐγουσ γραφειοκρατύασ ςε ςυνδυαςμϐ με την επύςπευςη τησ πρϊςινησ 

μετϊβαςησ ςε επύπεδο Ευρωπαώκόσ Ένωςησ εύτε ςτο γεγονϐσ ϐτι οι επενδυτικϋσ κινόςεισ ςτον 

τομϋα τησ υπερϊκτιασ εξϐρυξησ υδρογονανθρϊκων ςτην Ελλϊδα θεωροϑνται υψηλοϑ ρύςκου 

λϐγω τησ γεωμορφολογύασ τησ περιοχόσ (μεγϊλα βϊθη) αλλϊ και των περιοριςμϋνων 

αποτελεςμϊτων των ςχετικών ερευνών ςχετικϊ με την πραγματικό δυνατϐτητα των υπϐ 

παραχώρηςη περιοχών. Σο γεγονϐσ αυτϐ οδόγηςε ςε αποχωρόςεισ μεγϊλων εταιρειών απϐ τισ 

ςχετικϋσ κοινοπραξύεσ, ϐπωσ τησ Repsol ςτην περιοχό του Ιονύου, ό την αναβολό των ςειςμικών 

ερευνών απϐ την κοινοπραξύα Total – ExxonMobil – ΕΛΠΕ απϐ την περιοχό νϐτια και 

νοτιοδυτικϊ τησ Κρότησ (Αλεξανδρόσ/Υινιτικϊκησ, 2022). 

 

Φάρτησ: Περιοχέσ που έχουν παραχωρηθεί για εξορύξεισ (Δεκέμβριοσ 2019), Πηγή: ΕΔΕΤΕΠ 

 

Σα ςχϋδια για ϋρευνα και εκμετϊλλευςη υδρογονανθρϊκων ϋχουν κινητοποιόςει τισ 

περιβαλλοντικϋσ οργανώςεισ, οι οπούεσ εϑλογα ανηςυχοϑν για το βαρϑ περιβαλλοντικϐ 

αποτϑπωμα των εξορϑξεων. Σϐςο η ϋρευνα ϐςο και οι εργαςύεσ εκμετϊλλευςησ προκαλοϑν 

ηχητικό ϐχληςη που επηρεϊζει τη θαλϊςςια πανύδα, ενώ ςτη φϊςη τησ εκμετϊλλευςησ οι 

επιπτώςεισ απϐ τη διενϋργεια γεωτρόςεων, εργαςιών ςτόριξησ και λειτουργύασ αγωγών εύναι 

http://pylinews.gr/pro-ton-pylon-oi-anakoinoseis-gia-exoryxi-ydrogonanthrakon-stin-ellada/
https://www.greekhydrocarbons.gr/news_files/ydrogonanthrakes_Ellada_nees_prosegiseis_stin_erevna.pdf


 

 9 

επύςησ ςημαντικϋσ. ϑμφωνα με το WWF «υπολογίζεται ότι για κάθε πλατφόρµα, διαταράςςεται 

η οικολογική ιςορροπία 20 ςτρεµµάτων θαλάςςιου πυθµένα και 3,2 ςτρεµµάτων ανά χιλιόµετρο 

αγωγού µεταφοράσ» (WWF, χ.η.). υγκεκριμϋνα, η αποτύμηςη του κϐςτουσ ςε ϐ,τι αφορϊ ςτη 

διατϊραξη των οικοςυςτημικών υπηρεςιών απϐ «την τακτική, επιχειρηςιακή ρύπανςη αλλά και 

μικρά περιςτατικά ρύπανςησ [… ανέρχεται] έωσ και τα 1,2 δις. ευρώ ςε ορίζοντα 25ετίασ» (WWF, 

2019). 

 

Επιπλϋον, το ενδεχϐμενο ατυχόματοσ θα εύχε καταςτρεπτικϋσ ςυνϋπειεσ ϐχι μϐνο για τη 

βιοποικιλϐτητα, αλλϊ και για τα οικονομικϊ ςυμφϋροντα των παρϊκτιων κρατών. Όπωσ 

αποδεικνϑει η διεθνόσ πρακτικό, καμύα τεχνολογύα ό μϋτρο αποτροπόσ ατυχόματοσ δεν 

εξαςφαλύζει πλόρη προςταςύα (Επιτροπό Υϑςη 2000, 2019), ενώ ςε περύπτωςη ςοβαροϑ 

ατυχόματοσ για το ύδιο χρονικϐ διϊςτημα «οι αθροιςτικέσ ζημιέσ θα μπορούςαν να αγγίξουν τα 

5,9 δις. (ςε παρούςα αξία) ή 7,74 δις. (περίπου 4% του ςημερινού ΑΕΠ τησ χώρασ) ςε 

ονομαςτικούσ όρουσ» (WWF, 2019). Η εξϐρυξη, ιδιαύτερα ςε μεγϊλα βϊθη που χαρακτηρύζουν 

τισ ελληνικϋσ θϊλαςςεσ, δημιουργεύ μεγϊλεσ προκλόςεισ ςτο ζότημα τησ αςφϊλειασ και των 

μϋτρων αντιμετώπιςησ ενϐσ ατυχόματοσ. Η διαρροό πετρελαύου ςτον Κϐλπο του Μεξικοϑ το 

2010, ϐπου το βϊθοσ τησ εξϐρυξησ ϋφτανε τα 1522 μ. αντιμετωπύςτηκε ςε 5 μόνεσ (απϐ τισ 20 

Απριλύου ϋωσ τισ 17 επτεμβρύου) (Pallardy, 2010), ενώ η τερϊςτια οικολογικό ζημιϊ δεν ϋχει 

μϋχρι ςόμερα πλόρωσ αποτιμηθεύ οϑτε αποκαταςταθεύ.  

 

Πϋρα απϐ ϊλλεσ ενϋργειεσ, το 2019, τρεισ περιβαλλοντικϋσ οργανώςεισ κατϋθεςαν αύτηςη 

ακυρώςεωσ ενώπιον του υμβουλύου τησ Επικρατεύασ κατϊ τησ υπουργικόσ απϐφαςησ, με την 

οπούα εγκρύθηκε η τρατηγικό Μελϋτη Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων για τισ ϋρευνεσ δυτικϊ 

και νοτιοδυτικϊ τησ Κρότησ. Η εκδύκαςη τησ εν λϐγω αύτηςησ εκκρεμεύ εδώ και τρύα ϋτη ενώ 

ακϐμα και αν εκδικαςθεύ εντϐσ του 2022, η ϐποια απϐφαςη του υμβουλύου τησ Επικρατεύασ 

δεν αναμϋνεται πριν απϐ το 2023 (Greenpeace, 2018⸳ Υλουδϐπουλοσ, 2022).  

 

Επιπλϋον, η υλοπούηςη του αγωγοϑ East Med βρύςκεται αυτό την ςτιγμό «ςτον αϋρα» λϐγω τησ 

αβεβαιϐτητασ ωσ προσ την οικονομικό βιωςιμϐτητα του ϋργου, που προκϑπτει τϐςο απϐ τη 

διαθεςιμϐτητα αερύου ςε ςχϋςη με το μϋγεθοσ του, ϐςο και απϐ τουσ περιοριςμοϑσ που θϋτουν 

οι ςτϐχοι τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ υμφωνύασ. Ωσ εκ τοϑτου, τα αρχικϊ αιςιϐδοξα ςενϊρια 

ϋχουν ανατραπεύ.  

 

 

Οι υδρογονϊνθρακεσ εύναι κύριοσ παρϊγοντασ αςτϊθειασ ςτην Ανατολικό Μεςόγειο 

Εύναι γεγονϐσ ϐτι το ζότημα τησ υπερϊκτιασ ϋρευνασ και εκμετϊλλευςησ υδρογονανθρϊκων 

τροφοδϐτηςε για πολλϋσ δεκαετύεσ και ςυνεχύζει να τροφοδοτεύ τισ γεωπολιτικϋσ εντϊςεισ ςτην 

ευρϑτερη περιοχό τησ Ανατολικόσ Μεςογεύου, καθώσ οι χώρεσ τησ περιοχόσ ανταγωνύζονται για 

τον ϋλεγχο των ορυκτών κυρύωσ πϐρων. Μολονϐτι δεν πρϐκειται για τη μοναδικό αιτύα των 

προβλημϊτων ςτη ςυγκεκριμϋνη περιοχό, η ϑπαρξη αξιώςεων για την εκμετϊλλευςη των 

υδρογονανθρϊκων δυςχεραύνει ακϐμα περιςςϐτερο τισ διακρατικϋσ ςχϋςεισ. 

 

Η πρϐςφατη ανακϊλυψη υδρογονανθρϊκων ςτη Νοτιοανατολικό Μεςϐγειο οδόγηςε ςτη 

διϊψευςη των αρχικών αιςιϐδοξων εκτιμόςεων για την ανϊδειξη αυτόσ τησ περιοχόσ ςε 

προμηθευτό ενϋργειασ τησ Ευρώπησ και την ενύςχυςη τησ περιφερειακόσ οικονομικόσ 

ςυνεργαςύασ. Η πραγματικϐτητα εύναι πιο κοντϊ ςτον ςτρατηγικϐ ανταγωνιςμϐ και την 

πρϐςληψη τησ ενεργειακόσ αςφϊλειασ ςϑμφωνα με τη ρεαλιςτικό ςχολό των διεθνών ςχϋςεων 

https://www.greenpeace.org/static/planet4-greece-stateless/2018/08/849ce452-sxolia-ydrogonathrakes-kriti.pdf
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3612294/nea-anaboli-sto-thriler-ton-ereunon-udrogonanthrakon-stin-kriti
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(Vakulchuk κ.ϊ., 2020). ϑμφωνα με τουσ ρεαλιςτϋσ, εύναι πιο πιθανό η επικρϊτηςη μιασ 

λογικόσ ανταγωνιςμοϑ ςχετικϊ με τον ϋλεγχο των ενεργειακών πϐρων, απϐ μια φιλελεϑθερου 

τϑπου ςυνεργαςύα, η οπούα επιτϊςςει ϐτι τα κρϊτη θα καταλόξουν ςτη ςυνεργαςύα για την 

επύτευξη κοινοϑ ςκοποϑ ενιςχϑοντασ ϋτςι τισ προϒποθϋςεισ για την ειρηνικό ςυνϑπαρξό τουσ 

(Collins, 2013). Αυτό η ςυγκρουςιακό διϊθεςη μπορεύ να οδηγόςει ςε ευρϑτερο γεωπολιτικϐ 

ανταγωνιςμϐ, κϊτι το οπούο επιτεύνεται και απϐ τη ςυγκεκριμϋνη γεωγραφικό κατανομό των 

κοιταςμϊτων ςτην περιοχό. την ουςύα, πρϐκειται για ϋνα παύγνιο μηδενικοϑ αθρούςματοσ και 

ϋναν ανταγωνιςμϐ που προςομοιϊζει ςε κοϑρςα εξοπλιςμών.  

 

Πρϊγματι, τα γεγονϐτα και τα δεδομϋνα των τελευταύων χρϐνων δεύχνουν να ςυνηγοροϑν προσ 

αυτό τη θεώρηςη. Οι υδρογονϊνθρακεσ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ αποτϋλεςαν κϑριο αύτιο 

ςϑγκρουςησ βαςικών παικτών τησ περιοχόσ και ϐχι εργαλεύο οικοδϐμηςησ εμπιςτοςϑνησ και 

προώθηςησ τησ ςυνεργαςύασ. H αρχικό αιςιοδοξύα για επύλυςη του Κυπριακοϑ μϋςω τησ 

ςυνεργαςύασ και ςτο πλαύςιο τησ ευρϑτερησ διπλωματύασ των υδρογονανθρϊκων (Grigoriadis, 

2014), γρόγορα διαψεϑςτηκε. Η ανακϊλυψη κοιταςμϊτων ςτην ΑΟΖ τησ Κυπριακόσ 

Δημοκρατύασ, ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 2010, αποτϋλεςε ϋνα ακϐμη ςημεύο τριβόσ με την 

Σουρκύα. 

 

Η προοπτικό των εξορϑξεων ϋπαιξε καταλυτικϐ ρϐλο και ςτισ ελληνοτουρκικϋσ ςχϋςεισ. Η 

κλιμϊκωςη των εντϊςεων επεκτϊθηκε δυτικϐτερα, προσ Κρότη και Δωδεκϊνηςα, ενώ το 

αμφιλεγϐμενο τουρκο-λυβικϐ Μνημϐνιο υνεργαςύασ του 2019 για την οριοθϋτηςη των 

περιοχών θαλϊςςιασ δικαιοδοςύασ ςτη Μεςϐγειο, δημιοϑργηςε μεγαλϑτερη αναςτϊτωςη. Η δε 

απϐφαςη τησ Σουρκύασ να διεξϊγει, το καλοκαύρι του 2020, ϋρευνεσ ςε μια περιοχό τησ 

Ανατολικόσ Μεςογεύου, που η Ελλϊδα θεωρεύ θαλϊςςια ζώνη νϐμιμων και αποκλειςτικών 

κυριαρχικών δικαιωμϊτων τησ, οδόγηςε ςε μια απϐ τισ μεγαλϑτερεσ κρύςεισ των τελευταύων 

δεκαετιών. Σα παραπϊνω γεγονϐτα ςυςςώρευςαν νϋα προβλόματα και προκλόςεισ αςφαλεύασ 

ςε μια περιοχό που διαχρονικϊ αντιμετώπιζε δυςκολύεσ ςτη διακρατικό ςυνεργαςύα και 

αςτϊθεια. υνεπώσ, ο ανταγωνιςμϐσ για πιθανϋσ εξορϑξεισ υδρογονανθρϊκων, οδόγηςε 

επανειλημμϋνα ςε κλιμϊκωςη εντϊςεων γεωπολιτικόσ φϑςεωσ φτϊνοντασ ακϐμα και ςτα 

πρϐθυρα τησ ςϑγκρουςησ. 

 

Με δεδομϋνεσ τισ μεταβαλλϐμενεσ τϊςεισ ςτην ενεργειακό πραγματικϐτητα τησ Ευρώπησ, τϐςο 

λϐγω τησ κλιματικόσ τησ πολιτικόσ ϐςο και λϐγω τησ ςυγκυρύασ του πολϋμου τησ Ρωςύασ ϋναντι 

τησ Ουκρανύασ, ο ρϐλοσ των κοιταςμϊτων τησ Ανατολικόσ Μεςογεύου, ςυμπεριλαμβανομϋνων 

των ελληνικών (εφϐςον τελικϊ εντοπιςτοϑν) εύναι αμφιςβητόςιμοσ. Οι επιφυλϊξεισ ωσ προσ τη 

ςκοπιμϐτητα υλοπούηςησ του αγωγοϑ East Med, του μεγαλεπόβολου ϋργου που θα ςυνϋδεε τισ 

προαναφερθεύςεσ πηγϋσ ενϋργειασ με την Ευρώπη, ιδύωσ ωσ προσ την επϊρκεια του ϐγκου 

αερύου που πρϋπει να διακινηθεύ μϋςω αυτοϑ καθώσ και το τερϊςτιο οικονομικϐ κϐςτοσ για την 

καταςκευό του, διαρκώσ ενιςχϑονται. Η απϐςυρςη τησ ςτόριξησ των ΗΠΑ ςε αυτϐ το ςχϋδιο 

ςτισ αρχϋσ Υεβρουαρύου του 2022 εύναι ενδεικτικό. ϑμφωνα με τισ ΗΠΑ, μεγαλϑτερη ϋμφαςη 

πρϋπει να δοθεύ ςτισ ΑΠΕ και την ηλεκτρικό διαςυνδεςιμϐτητα με την Αύγυπτο (Kathimerini, 

2022). 

 

Αντλώντασ ςτοιχεύα απϐ την υπϊρχουςα βιβλιογραφύα, οι ΑΠΕ φαύνεται να δημιουργοϑν 

ςημαντικϋσ μεταβολϋσ ςτουσ υπϊρχοντεσ γεωπολιτικοϑσ ςυςχετιςμοϑσ ςτον τομϋα τησ 

ενϋργειασ. Παρϐλο που υπϊρχουν διαφορετικϋσ ςχολϋσ ςκϋψησ που ερμηνεϑουν διαφορετικϊ 

τη δυνατϐτητα των ΑΠΕ να αμβλϑνουν τον γεωπολιτικϐ ανταγωνιςμϐ ςτον τομϋα τησ 

https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/Turkey_11122019_%28HC%29_MoU_Libya-Delimitation-areas-Mediterranean.pdf
https://www.ekathimerini.com/opinion/1176904/us-pipeline-withdrawal-marks-new-chapter-in-eastern-mediterranean/
https://www.ekathimerini.com/opinion/1176904/us-pipeline-withdrawal-marks-new-chapter-in-eastern-mediterranean/


 

 11 

ενϋργειασ ό να οδηγόςουν ςε νϋεσ μορφϋσ ανταγωνιςμοϑ, υπϊρχουν όδη ςημαντικϋσ ενδεύξεισ 

ωσ προσ την πρώτη κατεϑθυνςη. Αρχικϊ, η γεωγραφικό κατανομό των πϐρων ΑΠΕ εύναι πιο 

ιςορροπημϋνη. Αυτϐ ςημαύνει, ϐτι υπϊρχουν λιγϐτερα κύνητρα για την πρϐκληςη γεωπολιτικοϑ 

ανταγωνιςμοϑ μεταξϑ κρατών, εφϐςον περαιτϋρω ανϊπτυξη δυνατοτότων ΑΠΕ παγκοςμύωσ 

μπορεύ να αμβλϑνει τισ γεωγραφικϋσ ανιςορροπύεσ που εντοπύζονται ςτην κατανομό των 

κοιταςμϊτων ορυκτών καυςύμων. Εξϊλλου, η ενϋργεια προερχϐμενη απϐ ανανεώςιμεσ πηγϋσ 

εύναι δυςκολϐτερο να εργαλειοποιηθεύ απϐ ςυγκεκριμϋνουσ παύκτεσ, οι οπούοι θα μποροϑςαν 

να επηρεϊςουν τα επύπεδα προςφορϊσ και τισ τιμϋσ, προκαλώντασ πύεςη ανϊλογη τησ 

ενεργειακόσ αςφϊλειασ, ϐπωσ αυτό περιγρϊφηκε παραπϊνω. Ουςιαςτικϊ, οι ΑΠΕ μποροϑν να 

μεταθϋςουν το κϋντρο βϊρουσ των υπολογιςμών ενεργειακόσ αςφϊλειασ και τουσ 

γεωπολιτικοϑσ ςυςχετιςμοϑσ ςτον τομϋα αυτϐ απϐ την εξωτερικό εξϊρτηςη ςτο εςωτερικϐ 

πλαύςιο παραγωγόσ ενϋργειασ, αμβλϑνοντασ τισ δυναμικϋσ ανταγωνιςμοϑ μεταξϑ κρατών.  

 

 

Η απεμπλοκό από τη ρωςικό εξϊρτηςη επιταχύνει την πρϊςινη ενεργειακό μετϊβαςη 

Ο πϐλεμοσ ςτην Ουκρανύα ϋφερε ςτο προςκόνιο το ζότημα τησ ενεργειακόσ εξϊρτηςησ απϐ 

ορυκτϊ καϑςιμα με τρϐπο πιο επιτακτικϐ απϐ ποτϋ. Σο ςενϊριο τησ επιμονόσ ςτο ορυκτϐ αϋριο 

ωσ μεταβατικϐ καϑςιμο ςτην προςπϊθεια απανθρακοπούηςησ των οικονομιών, που αποτϋλεςε 

λϑςη ανϊγκησ, ιδιαύτερα ςτην ΕΕ, ςε μια εποχό που οι τιμϋσ του κυμαύνονταν ςε χαμηλϊ 

επύπεδα και οι τεχνολογύεσ ΑΠΕ όταν πιο ακριβϋσ (Πϐπωφ, 2021), φαύνεται να μην εύναι πλϋον 

πολιτικϊ αποδεκτϐ, λϐγω του μεγϊλου βαθμοϑ εξϊρτηςησ ςε ειςαγωγϋσ απϐ τη Ρωςύα. Η 

ςυζότηςη αναφορικϊ με την εξϊρτηςη μϋςω τησ ειςαγωγόσ ορυκτών καυςύμων απϐ κρϊτη τα 

οπούα χρηςιμοποιοϑν τα ϋςοδα για την ενύςχυςη τησ ςτρατιωτικόσ τουσ μηχανόσ (ϐπωσ ςτην 

περύπτωςη τησ Ρωςύασ) ό ωσ εργαλεύων πύεςησ ςτην εξωτερικό τουσ πολιτικό (ϐπωσ ςτην 

περύπτωςη τησ Βενεζουϋλασ), αλλϊ και για τη διατόρηςη τησ επιρροόσ τουσ ςε περιοχϋσ που 

προμηθεϑουν τον αναπτυγμϋνο κϐςμο με ορυκτοϑσ ενεργειακοϑσ πϐρουσ (ςυχνϊ και με 

ςτρατιωτικϊ μϋςα χωρύσ την απαιτοϑμενη νομιμοπούηςη απϐ τουσ διεθνεύσ θεςμοϑσ, ϐπωσ ςτην 

περύπτωςη του Ιρϊκ το 2003), αποκτϊ μια νϋα διϊςταςη.  

 

Η ΕΕ-27 ειςϊγει το 90% του ορυκτοϑ αερύου που καταναλώνει, με τη Ρωςύα να προμηθεϑει 

περύπου το 41% (ότοι 152 δις. κυβικϊ μϋτρα το 2020) εύτε μϋςα απϐ αγωγοϑσ (Nord Stream 1, 

Brotherhood, Yamal-Europe) ό με ϊλλουσ τρϐπουσ. Εκτϐσ ϐμωσ απϐ ορυκτϐ αϋριο, η ΕΕ-27 

ειςϊγει απϐ τη Ρωςύα πετρϋλαιο (25%) και ϊνθρακα (45%) (Ευρωπαώκό Επιτροπό, Μϊρτιοσ 

2022). Ωςτϐςο, η εξϊρτηςη απϐ τα ρωςικϊ ορυκτϊ καϑςιμα δεν εύναι ύδια για ϐλα τα κρϊτη 

μϋλη. ε ϐ,τι αφορϊ ειδικϐτερα το ορυκτϐ αϋριο, οριςμϋνα κρϊτη μϋλη εύναι ςχεδϐν 

αποκλειςτικϊ εξαρτώμενα απϐ τισ ειςαγωγϋσ ρωςικοϑ αερύου (η Βουλγαρύα, η Ουγγαρύα, η 

λοβακύα και η Σςεχύα), ενώ για ϊλλα κρϊτη-μϋλη, ϐπωσ τη ουηδύα, τη Δανύα, την Ιρλανδύα, 

την Κροατύα και την Αυςτρύα, η εξϊρτηςη εύναι μηδενικό.  

 

Η εξϊρτηςη τησ Ελλϊδασ απϐ το ρωςικϐ ορυκτϐ αϋριο βρύςκεται απϐ το 2020 κοντϊ ςτον 

ευρωπαώκϐ μϋςο ϐρο κυρύωσ λϐγω τησ αλματώδουσ αϑξηςησ του μεριδύου χρόςησ του αερύου 

ςτην ηλεκτροπαραγωγό, που το 2021 ξεπϋραςε το 68% των τελικών χρόςεων, παρϊ τη 

ςημαντικό αϑξηςη τησ διαφοροπούηςησ των πηγών προμόθειασ αερύου και των αυξημϋνων 

ειςαγωγών υγροποιημϋνου ορυκτοϑ αερύου (Liquefied Natural Gas – LNG) (The Green Tank, 

2022). 
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Διάγραμμα 1: Ποςοςτά κατανομήσ ορυκτού αερίου ςτισ τελικέσ χρήςεισ (2019-2021), Πηγή: ΔΕΥΑ – 

Παρουςίαςη The Green Tank 2022 

 

Προκειμϋνου να αντιμετωπιςτοϑν οι τερϊςτιεσ προκλόςεισ που δημιοϑργηςε η τρϋχουςα 

κατϊςταςη ςτον ενεργειακϐ εφοδιαςμϐ τησ, η Ευρωπαώκό Επιτροπό πρϐτεινε τη γρόγορη 

απεξϊρτηςη απϐ το ρωςικϐ παρϊγοντα ςε ςυνδυαςμϐ με την επύςπευςη τησ πρϊςινησ 

ενεργειακόσ μετϊβαςησ, ϐπωσ αυτό ϋχει προγραμματιςτεύ ςτο πλαύςιο τησ Ευρωπαώκόσ 

Πρϊςινησ υμφωνύασ. Ειδικϐτερα, ο ςτϐχοσ του χεδύου REPowerEU, εύναι να μειωθεύ η 

εξϊρτηςη τησ ΕΕ-27 απϐ το ρωςικϐ αϋριο ϋωσ το τϋλοσ του 2022 κατϊ τα δϑο τρύτα (ότοι κατϊ 

100 δις. κυβικϊ μϋτρα). Σο 60% τησ μεύωςησ θα προϋλθει απϐ την προμόθεια αερύου απϐ ϊλλεσ 

πηγϋσ (αϑξηςη τησ ειςαγωγόσ υγροποιημϋνου αερύου LNG και απϐ ϊλλουσ αγωγοϑσ εκτϐσ 

Ρωςύασ, καθώσ και αϑξηςη τησ ποςϐτητασ παραγωγόσ και ειςαγωγόσ πρϊςινου υδρογϐνου), 

ενώ το υπϐλοιπο απϐ την επύςπευςη τησ ανϊπτυξησ των ΑΠΕ ςτην ηλεκτροπαραγωγό, τησ 

μεύωςησ τησ χρόςησ ορυκτών καυςύμων ςτα ςπύτια, τα κτύρια και τη βιομηχανύα, τησ 

εγκατϊςταςησ αντλιών θερμϐτητασ και τησ παραγωγόσ βιομεθανύου και πρϊςινου υδρογϐνου, 

καθώσ και απϐ επιπλϋον μϋτρα ενύςχυςησ τησ ενεργειακόσ απϐδοςησ. Οι ενϋργειεσ αυτϋσ ςε 

ςυνδυαςμϐ με την εφαρμογό των μϋτρων “Fit for 55” ςχετικϊ με την επύτευξη των κλιματικών 

ςτϐχων αναμϋνεται ϐτι θα μειώςουν την ετόςια κατανϊλωςη αερύου κατϊ 30% ϋωσ το 2030. 

Για την υλοπούηςη του ςχεδύου, η Ευρωπαώκό Επιτροπό θα ςυνεργαςτεύ εκ του ςϑνεγγυσ με τα 

κρϊτη μϋλη για τον εντοπιςμϐ των πλϋον κατϊλληλων ϋργων για την επύτευξη των 

ευρωπαώκών ςτϐχων, ςτη βϊςη τησ προετοιμαςύασ που ϋχει όδη γύνει με τα πακϋτα ανϊκαμψησ 

απϐ την πανδημύα.  

 

Η Ελλϊδα παρϊ την αλματώδη αϑξηςη τησ χρόςησ ορυκτοϑ αερύου τα τελευταύα χρϐνια (+11% 

το 2021 ςε ςχϋςη με το 2020 και +10% το 2020 ςε ςχϋςη με το 2019), ϋχει ϋνα βαςικϐ 

ςυγκριτικϐ πλεονϋκτημα ςε ςχϋςη με ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ. Λϐγω του υψηλοϑ μεριδύου τησ 

ηλεκτροπαραγωγόσ ςτισ τελικϋσ χρόςεισ αερύου, εύναι ςε θϋςη να υποκαταςτόςει ειςαγϐμενο 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
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αϋριο γρόγορα και οικονομικϊ μϋςω τησ επιτϊχυνςησ τησ ανϊπτυξησ των ώριμων τεχνολογικϊ 

και ορθϊ χωροθετημϋνων ΑΠΕ (The Green Tank, 2022). Κϊτι τϋτοιο δεν ιςχϑει για ϊλλεσ χώρεσ 

τησ ΕΕ που χρηςιμοποιοϑν πολϑ περιςςϐτερο αϋριο ςε πιο «δϑςκολουσ» τομεύσ ϐπωσ οι 

βιομηχανύεσ και ο οικιακϐσ τομϋασ. Επομϋνωσ, μετϊ τον λιγνύτη, η Ελλϊδα μπορεύ να 

απεξαρτηθεύ και απϐ αυτό την πηγό κλιματικόσ και γεωπολιτικόσ αςτϊθειασ, αλλϊ και 

ακρύβειασ, ευκολϐτερα απϐ πολλϋσ ϊλλεσ χώρεσ τησ ΕΕ. Αρκεύ η κυβϋρνηςη να απομακρυνθεύ 

απϐ τα ςχϋδια για νϋεσ μονϊδεσ ηλεκτροπαραγωγόσ με καϑςιμο το ορυκτϐ αϋριο, αλλϊ και απϐ 

δαπανηρϊ ςχϋδια για υποδομϋσ αποθόκευςησ αερύου ό μεγαλεπόβολα ϋργα μεταφορϊσ 

υδρογονανθρϊκων, ϐπωσ εύναι ο αγωγϐσ East Med, η ςημαςύα του οπούου ϋχει ςαφώσ 

αποδυναμωθεύ τα τελευταύα χρϐνια. ε μια νϋα ευρωπαώκό πραγματικϐτητα ϐπου ο πϐλεμοσ 

ςτην Ουκρανύα όδη επιταχϑνει την πορεύα απεξϊρτηςησ (και) απϐ το αϋριο, τϋτοιεσ υποδομϋσ 

θα καταςτοϑν λανθϊνοντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα (stranded assets) πολϑ γρηγορϐτερα απϐ ϐ,τι 

φανταζϐμαςτε.  

 

 

Οι νϋοι κλιματικού ςτόχοι απαιτούν γρόγορη απεξϊρτηςη από όλα τα ορυκτϊ καύςιμα 

Οι εξελύξεισ αυτϋσ θα πρϋπει να ερμηνευτοϑν υπϐ το φωσ του γενικϐτερου πολιτικοϑ και 

θεςμικοϑ πλαιςύου που επιτϊςςει την πρϊςινη ενεργειακό μετϊβαςη, αλλϊ και των αυςτηρών 

προειδοποιόςεων τησ επιςτόμησ για τουσ κινδϑνουσ τησ ανεπαρκοϑσ προετοιμαςύασ για την 

αναχαύτιςη τησ κλιματικόσ κρύςησ. 

 

Οι πιο πρϐςφατεσ εκθϋςεισ Διακυβερνητικόσ Επιτροπόσ για την Κλιματικόσ Αλλαγό 

(Αϑγουςτοσ 2021 και Απρύλιοσ 2022), δεν αφόνουν καμύα αμφιβολύα για την εξελιςςϐμενη 

κλιματικό κρύςη και για την ανϊγκη επύςπευςησ τησ απεξϊρτηςησ απϐ τα ορυκτϊ καϑςιμα 

προκειμϋνου να ςυγκρατηθεύ η υπερθϋρμανςη ςε ανεκτϊ ϐρια. Επιβεβαιώνει αυτϐ που όδη 

γνωρύζαμε και βιώνουμε τα τελευταύα χρϐνια, αλλϊ με μεγαλϑτερη βεβαιϐτητα και 

περιςςϐτερεσ λεπτομϋρειεσ ωσ προσ την ενύςχυςη τησ πολιτικόσ δρϊςησ.  

 

Σρύα ςημεύα αξύζουν την προςοχό μασ: 

(α) η κριςιμϐτητα τησ κατϊςταςησ. Η ςυγκϋντρωςη διοξειδύου του ϊνθρακα ςτην ατμϐςφαιρα 

εύναι ςόμερα η υψηλϐτερη ϐλων των εποχών. Η παγκϐςμια θερμοκραςύα τησ Γησ ϋχει όδη 

αυξηθεύ πϊνω απϐ 1 βαθμϐ Κελςύου, με τα τελευταύα πϋντε χρϐνια να εύναι τα θερμϐτερα ϐλων 

των εποχών και αυτό η αυξητικό τϊςη θα ενταθεύ περιςςϐτερο τισ επϐμενεσ δεκαετύεσ. Η 

αϑξηςη τησ θερμοκραςύασ που αναμϋναμε για το 2040 ϋχει ϋρθει νωρύτερα και προκαλεύ ϐλο και 

περιςςϐτερα και πιο ϋντονα και ακραύα καιρικϊ φαινϐμενα, καϑςωνεσ, ϋντονεσ βροχοπτώςεισ 

αλλϊ και πιο αργϋσ διαδικαςύεσ περιβαλλοντικόσ υποβϊθμιςησ (ϊνοδο τησ ςτϊθμησ τησ 

θϊλαςςασ, ξηραςύεσ).  

 

(β) η ϋλλειψη χρονικών περιθωρύων για την ανϊληψη δρϊςησ. Η ϊμεςη λόψη δραςτικών 

μϋτρων για μεύωςη των εκπομπών αυτό τη δεκαετύα με ςτϐχο το μηδενιςμϐ τουσ ϋωσ το 2050 

μπορεύ να αποτρϋψει την περαιτϋρω επιδεύνωςη. Ωςτϐςο, τα εθνικϊ ςχϋδια δρϊςησ για την 

αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ που ϋχουν ανακοινωθεύ μϋχρι ςτιγμόσ δεν επαρκοϑν για 

να επιτευχθεύ η ςυγκρϊτηςη τησ υπερθϋρμανςησ ςτον 1,5 βαθμϐ. 

 

(γ) οι επιλογϋσ για τον περιοριςμϐ του φαινομϋνου. Επενδϑςεισ ςε υποδομϋσ υψηλών 

εκπομπών και μειωμϋνη ανϊπτυξη εναλλακτικών πηγών ενϋργειασ ϋωσ το 2030 θα εμποδύςουν 

την επιτϊχυνςη τησ αναγκαύασ δρϊςησ. Η επύτευξη του ςτϐχου απαιτεύ την ϊμεςη απεξϊρτηςη 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
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απϐ τα ορυκτϊ καϑςιμα και την αντικατϊςταςό τησ με ενεργειακϋσ πηγϋσ μηδενικών 

εκπομπών, ϐπωσ η ηλιακό και η αιολικό ενϋργεια. Οι ΑΠΕ – ειδικϊ η ηλιακό και αιολικό ενϋργεια 

– εύναι οι πλϋον ώριμεσ εκ των τεχνολογιών τονύζει η ϋκθεςη τησ Διακυβερνητικόσ Επιτροπόσ 

για την Κλιματικό Αλλαγό. Με ϊλλα λϐγια, η ςυγκρϊτηςη τησ υπερθϋρμανςησ ςε ανεκτϊ ϐρια 

εύναι ακϐμη εφικτό, αλλϊ μϐνο με την επύςπευςη τησ πρϊςινησ ενεργειακόσ μετϊβαςησ. ε αυτϐ 

το ςενϊριο δεν προβλϋπεται χώροσ εκπομπών απϐ νϋεσ υποδομϋσ ςε ορυκτϊ καϑςιμα.  

 

Η πιο πρϐςφατη παγκϐςμια ςϑνοδοσ για το κλύμα (COP 26 – Νοϋμβριοσ 2021) ενςωμϊτωςε 

οριςμϋνα απϐ αυτϊ τα μηνϑματα ςτισ τελικϋσ τησ αποφϊςεισ. Σο ϑμφωνο τησ Γλαςκώβησ 

επιςημαύνει ϐτι η ςυγκρϊτηςη τησ μϋςησ θερμοκραςύασ τησ Γησ ςτον 1,5 βαθμϐ και ϐχι ςτουσ 2 

βαθμοϑσ που πρϐταςςε η υμφωνύα του Παριςιοϑ για την Κλιματικό Αλλαγό του 2015, εύναι 

πλϋον ο κανϐνασ. Για να επιτευχθεύ ο ςτϐχοσ αυτϐσ θα πρϋπει οι παγκϐςμιεσ εκπομπϋσ να 

μειωθοϑν τουλϊχιςτον κατϊ 45% ϋωσ το 2030. Σο κεύμενο δύνει επύςησ ϋμφαςη ςτη ςταδιακό 

απανθρακοπούηςη των εθνικών οικονομιών και την κατϊργηςη των επιδοτόςεων ςτα ορυκτϊ 

καϑςιμα. Ιδιαύτερη αναφορϊ θα πρϋπει επύςησ να γύνει ςτην παρϊλληλη ςυμφωνύα ϊνω των 

100 κρατών για τη μεύωςη των εκπομπών μεθανύου, του δεϑτερου πιο ςημαντικοϑ αερύου του 

θερμοκηπύου μετϊ το διοξεύδιο του ϊνθρακα, το οπούο αφορϊ ςε μεγϊλο βαθμϐ το ορυκτϐ 

αϋριο. Και τοϑτο γιατύ η πρϐβλεψη για μεύωςη των εκπομπών μεθανύου κατϊ 30% ϋωσ το 2030 

θα επιφϋρει μια πρϐςθετη μεύωςη τησ θερμοκραςύασ κατϊ 0,04 βαθμοϑσ.  

 

Πϊνω απϐ 100 χώρεσ ϋχουν ανακοινώςει μϋχρι ςτιγμόσ φιλϐδοξεσ δεςμεϑςεισ μεύωςησ των 

εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου για τισ επϐμενεσ δεκαετύεσ. τισ χώρεσ αυτϋσ 

περιλαμβϊνονται οι χώρεσ που βρύςκονται ςτισ πρώτεσ θϋςεισ ςτον κατϊλογο των παγκϐςμιων 

εκπομπών. Οι ΗΠΑ ςχεδιϊζουν να εύναι κλιματικϊ ουδϋτερεσ ϋωσ το 2050. Η Κύνα δεςμεϑτηκε 

ϐτι θα το πρϊξει πριν το 2060. Η ΕΕ-27 ϋχει όδη δρομολογόςει τον βιώςιμο μεταςχηματιςμϐ 

τησ οικονομύασ τησ για την υλοπούηςη τησ κλιματικόσ ουδετερϐτητασ ςτην Ευρώπη ϋωσ το 

2050. Όλεσ αυτϋσ οι δεςμεϑςεισ ςτϋλνουν ϋνα μόνυμα προσ τουσ επενδυτϋσ, τουσ παραγωγοϑσ 

και τουσ καταναλωτϋσ ϐτι η πορεύα προσ την καθαρό ενϋργεια εύναι πλϋον μονϐδρομοσ. 

 

Η ΕΕ-27 προχωρϊ με γοργοϑσ ρυθμοϑσ την εφαρμογό τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ υμφωνύασ. Ο 

«Ευρωπαώκϐσ Κλιματικϐσ Νϐμοσ» (Κανονιςμϐσ ΕΕ 2021/1119) μετϋτρεψε την πολιτικό 

δϋςμευςη για την επύτευξη κλιματικόσ ουδετερϐτητασ ϋωσ το 2050 ςε νομικό υποχρϋωςη, ςε 

ϊμεςη ςυνϊρτηςη προσ τισ διεθνεύσ δεςμεϑςεισ για το κλύμα. Επιπλϋον, ϋθεςε ϋνα νϋο ενδιϊμεςο 

ςτϐχο μεύωςησ των εκπομπών κατϊ τουλϊχιςτον 55% μϋχρι το 2030 ςε ςϑγκριςη με τα 

επύπεδα του 1990. Για την επύτευξη αυτών των ςτϐχων, η Επιτροπό ανϋλαβε κομβικϐ ρϐλο, 

καθώσ ο «Ευρωπαώκϐσ Κλιματικϐσ Νϐμοσ» τησ ανϋθεςε την αρμοδιϐτητα να καθορύζει και να 

ςυντονύζει την πορεύα προσ την κλιματικό ουδετερϐτητα ςτη βϊςη ςυνεργαςύασ με τα κρϊτη 

μϋλη. Ιδιαύτερη αναφορϊ θα πρϋπει να γύνει ςτην επιςόμανςη ςτο προούμιο του κειμϋνου ϐτι 

ϐλοι οι οικονομικού φορεύσ και οι τομεύσ τησ οικονομύασ θα πρϋπει να ςυμβϊλλουν ςτην 

επύτευξη κλιματικόσ ουδετερϐτητασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ ενϋργειασ, τησ βιομηχανύασ, 

των μεταφορών, τησ θϋρμανςησ και ψϑξησ, των κτιρύων, τησ γεωργύασ, των αποβλότων και τησ 

χρόςησ γησ, ανεξαρτότωσ του εϊν οι εν λϐγω τομεύσ καλϑπτονται απϐ το ςϑςτημα εμπορύασ 

δικαιωμϊτων εκπομπόσ αερύων του θερμοκηπύου εντϐσ τησ ΕΕ.  

 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
https://www.globalcitizen.org/en/content/the-global-methane-pledge-cop26-explainer/
https://www.globalcitizen.org/en/content/the-global-methane-pledge-cop26-explainer/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=EN
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Διάγραμμα 2: Η Ευρωπαΰκή Πράςινη υμφωνία, Πηγή: Ευρωπαΰκή Επιτροπή, 2020 

 

Προκειμϋνου να εναρμονύςει τισ ευρωπαώκϋσ πολιτικϋσ και την ευρωπαώκό νομοθεςύα με το νϋο 

κλιματικϐ ςτϐχο, η Ευρωπαώκό Επιτροπό πρϐτεινε τη δϋςμη μϋτρων «Προςαρμογό ςτον ςτϐχο 

του 55%» (Fit for 55, Ιοϑλιοσ 2021). 

 

Οι προτϊςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν, μεταξϑ ϊλλων,  

1. αναθεώρηςη του Ευρωπαΰκού υςτήματοσ Εμπορίασ Ρύπων, προκειμϋνου, μεταξϑ ϊλλων, να 

ενταχθοϑν ςε αυτϐ οι εκπομπϋσ απϐ τισ θαλϊςςιεσ μεταφορϋσ, να μειωθεύ το ςυνολικϐ 

ανώτατο ϐριο εκπομπών και να αυξηθεύ το ετόςιο ποςοςτϐ μεύωςόσ του, να καταργηθεύ 

ςταδιακϊ η δωρεϊν κατανομό δικαιωμϊτων εκπομπών ςτη βιομηχανύα και ςτισ 

αερομεταφορϋσ και να δημιουργηθεύ ϋνα νϋο αυτϐνομο ςϑςτημα εμπορύασ εκπομπών για τα 

κτύρια και τισ οδικϋσ μεταφορϋσ. 

2. αύξηςη των ςτόχων μείωςησ των εκπομπών ςτουσ τομείσ που δεν καλύπτονται από το 

Ευρωπαΰκό ύςτημα Εμπορίασ Ρύπων απϐ 29 % ςε 40 % ςε ςϑγκριςη με το 2005. 

3. αύξηςη του ςτόχου που αφορά το μερίδιο ενέργειασ από ανανεώςιμεσ πηγέσ απϐ 32% που 

ιςχϑει ςόμερα ςε τουλϊχιςτον 40% ϋωσ το 2030. Επιςημαύνεται ϐτι ςε διϊςτημα μικρϐτερο 

του ενϐσ ϋτουσ απϐ την ανακούνωςη τησ πρϐταςησ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, o ςτϐχοσ 

αυτϐσ ϋχει όδη αναθεωρηθεύ καθώσ ςτο ςχϋδιο REPowerEU τύθεται νϋοσ ςτϐχοσ, ο οπούοσ 

ανϋρχεται ςε 45% ϋωσ το 2030. 

4. αύξηςη του ςτόχου για τη βελτίωςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ απϐ 32,5 % ςε 36% για την 

τελικό κατανϊλωςη ενϋργειασ και ςε 39% για την κατανϊλωςη πρωτογενοϑσ ενϋργειασ. 

5. αναθεώρηςη τησ ιςχϑουςασ νομοθεςύασ με ςτϐχο την επιτάχυνςη τησ ανάπτυξησ υποδομών 

για την επαναφόρτιςη ή τον ανεφοδιαςμό οχημάτων με εναλλακτικά καύςιμα και την 

εναλλακτικό παροχό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ για πλούα ςε λιμϋνεσ και ςταθμευμϋνα 

αεροςκϊφη. 

6. αναθεώρηςη των κανόνων για τισ εκπομπέσ CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, 

προβλϋποντασ τη μη διϊθεςη ςτην ενωςιακό αγορϊ αυτοκινότων ό ημιφορτηγών με 

κινητόρα εςωτερικόσ καϑςησ ϋωσ το 2035. 

7. αναθεώρηςη τησ φορολογίασ των ενεργειακών προΰόντων και τησ ηλεκτρικήσ ενέργειασ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0021&from=NL
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/revision-phase-4-2021-2030_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10867-2021-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10867-2021-INIT/el/pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/tte/2021/12/02/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10745-2021-REV-2/el/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0556&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0563&from=EN
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8. βιώςιμα αεροπορικϊ καϑςιμα (ReFuelEU Aviation) και πιο οικολογικϊ καϑςιμα ςτη ναυτιλύα 

(FuelEU Maritime). 

 

Οι φιλϐδοξεσ δεςμεϑςεισ, αλλϊ και οι μϋχρι ςτιγμόσ επιδϐςεισ τησ ΕΕ επιβεβαιώνουν τον 

πρωταγωνιςτικϐ τησ ρϐλο ςτη διεθνό ςυνεργαςύα για την κλιματικό αλλαγό. Σο 2020, η ΕΕ 

κατϋγραψε μεύωςη των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου κατϊ 31% ςε ςχϋςη με τα επύπεδα 

του 1990, ενώ παρϊλληλα το μερύδιο των ΑΠΕ ςτη ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ αυξόθηκε 

κατϊ 21,3% (EEA, 2021, 7-8). Ωςτϐςο, προκειμϋνου να επιτευχθοϑν οι νϋοι ςτϐχοι που ϋθεςε ο 

«Ευρωπαώκϐσ Κλιματικϐσ Νϐμοσ» για το 2030, απαιτεύται η λόψη περιςςϐτερων μϋτρων απϐ τα 

κρϊτη μϋλη (EEA, 2021). Η μεύωςη των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου προϒποθϋτει ϐχι 

μϐνο την παϑςη παραγωγόσ ενϋργειασ απϐ τον ϊνθρακα, αλλϊ και απϐ τισ ϊλλεσ πηγϋσ 

ορυκτών καυςύμων, δηλαδό το πετρϋλαιο και το ορυκτϐ αϋριο.  

 

υνεπώσ, καθύςταται ςαφϋσ ϐτι τϐςο η επιςτόμη ϐςο και το νϋο διεθνϋσ και ευρωπαώκϐ θεςμικϐ 

πλαύςιο δεν επιτρϋπουν την εύςοδο ςε νϋο κϑκλο αναζότηςησ, παραγωγόσ και κατανϊλωςησ 

ορυκτών καυςύμων. Ενδεικτικϐ εύναι ϐτι απϐ το 2014 που ξεκύνηςαν οι ϋρευνεσ για τουσ 

υδρογονϊνθρακεσ ςτην Ελλϊδα, τα αποτελϋςματα των ερευνών δεν ϋχουν αποδώςει καρποϑσ. 

Μϋχρι ςόμερα δεν ϋχει εντοπιςτεύ κϊποιο εμπορικϊ αξιοποιόςιμο κούταςμα που θα ϋδινε το 

πρϊςινο φωσ για παραγωγό και μεταφορϊ. Λαμβϊνοντασ υπϐψη τα παραπϊνω αλλϊ και τουσ 

χρονικοϑσ περιοριςμοϑσ που επιβϊλλουν οι δεςμεϑςεισ τησ χώρασ ωσ προσ τη μετϊβαςη ςε μια 

οικονομύα μηδενικών εκπομπών, γεννώνται ςοβαρϊ ερωτηματικϊ ςχετικϊ με τη βιωςιμϐτητα 

μιασ νϋασ επϋνδυςησ ςε ορυκτϊ καϑςιμα. Ωσ προσ την εξϊντληςη των χρονικών ορύων μιασ 

τϋτοιασ επϋνδυςησ, εύναι γεγονϐσ ϐτι ςε καμύα απϐ τισ παραχωρηθεύςεσ περιοχϋσ δεν ϋχει 

ολοκληρωθεύ η διαδικαςύα τησ ϋρευνασ. Επιπλϋον, ςϑμφωνα με την ελληνικό νομοθεςύα η 

διϊρκεια του ςταδύου ερευνών ςτισ θαλϊςςιεσ περιοχϋσ δεν μπορεύ να υπερβεύ τα 8 ϋτη, ενώ το 

ςτϊδιο εκμετϊλλευςησ κϊθε περιοχόσ διαρκεύ 25 ϋτη με δυνατϐτητα παρϊταςησ δϑο 

πενταετιών (ϊρθρο 5, Ν. 2289/1995∙ ϊρθρο 158, Ν. 4001/2011). υνεπώσ, ακϐμα και αν οι 

εξορϑξεισ ξεκινοϑςαν αϑριο, η απϐςβεςη μιασ τϋτοιασ επϋνδυςησ θα όταν δϑςκολη 

πληςιϊζοντασ το ϋτοσ 2050, ϋτοσ εκπλόρωςησ του ςτϐχου των μηδενικών εκπομπών.  

 

 

Κρϊτη και εταιρεύεσ απομακρύνονται από τισ εξορύξεισ  

Ένα εξύςου ςημαντικϐ ςτοιχεύο που πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη εύναι η τϊςη που παρατηρεύται 

ςτον τομϋα των εξορϑξεων υδρογονανθρϊκων ςε επύπεδο τϐςο κρατών ϐςο και εταιρειών. 

 

Ειδικϐτερα, όδη τϋςςερα κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ ϋχουν θεςπύςει κανονιςτικϋσ πρϊξεισ βϊςει των 

οπούων απαγορεϑουν εξ ολοκλόρου την εκ νϋου διεξαγωγό ϋρευνασ και εκμετϊλλευςησ 

υδρογονανθρϊκων. Η Δανύα, με τη υμφωνύα τησ Βϐρειασ Θϊλαςςασ (2020), απαγϐρευςε τισ 

νϋεσ ϋρευνεσ με απώτατη ημερομηνύα λόξησ των όδη υπαρχουςών αδειών εξϐρυξησ την 31η 

Δεκεμβρύου 2050 ενώ παρϊλληλα ακϑρωςε τουσ τρϋχοντεσ αδειοδοτικοϑσ γϑρουσ. Άξιο 

αναφορϊσ και ενδεικτικϐ τησ δυναμικόσ ςυνεργαςύασ που παρϋχουν οι ΑΠΕ, εύναι ϐτι ςτισ 18 

ΜαϏου 2022 -ημϋρα ανακούνωςησ και του REPowerEU- ςυμβολικϊ υπεγρϊφη η Κοινό 

Διακόρυξη του Esbjerg βϊςει τησ οπούασ η Πρϐεδροσ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, ο Γερμανϐσ 

Καγκελϊριοσ και οι Πρωθυπουργού τησ Δανύασ, του Βελγύου και τησ Ολλανδύασ δεςμεϑτηκαν να 

ςυνεργαςτοϑν για την προώθηςη τησ υπερϊκτιασ αιολικόσ ενϋργειασ ςτη Βϐρεια Θϊλαςςα με 

την αϑξηςη του δυναμικοϑ τησ ςτα 150GW ϋωσ το 2050. Ίδια ςτϊςη υιοθϋτηςε και η Ιρλανδύα 

με την τροποπούηςη του κλιματικοϑ τησ νϐμου. Η Γαλλύα, με τον υπ’ αριθμ. 2017-1839 νϐμο, 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/refueleu_aviation_-_sustainable_aviation_fuels.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0562
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://en.kefm.dk/news/news-archive/2020/dec/denmark-introduces-cutoff-date-of-2050-for-oil-and-gas-extraction-in-the-north-sea-cancels-all-future-licensing-rounds
https://windeurope.org/newsroom/press-releases/north-sea-offshore-wind-to-help-repower-the-eu/
https://windeurope.org/newsroom/press-releases/north-sea-offshore-wind-to-help-repower-the-eu/
https://www.irishtimes.com/news/politics/ban-on-licences-for-new-oil-and-gas-comes-into-force-following-cabinet-decision-1.4474497
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036339396/
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διϋταξε το τϋλοσ τησ ϋρευνασ και εκμετϊλλευςησ υδρογονανθρϊκων με χρονικϐ ορύζοντα το 

2040. Οι εν ιςχϑι ϊδειεσ θα λόξουν εξύςου μϋχρι την 1η Ιανουαρύου 2040, εκτϐσ και αν οι κϊτοχοι 

αυτών αποδεύξουν κατϊ τρϐπο ςαφό και επαρκό ϐτι η εν λϐγω ακϑρωςη προκαλεύ 

δυςβϊςταχτο οικονομικϐ πλόγμα. Σο πιο ενδιαφϋρον ςτοιχεύο του νϐμου ϋγκειται ςτο ϐτι 5 ϋτη 

προ τησ λόξεωσ τησ εκϊςτοτε παραχώρηςησ, οι κϊτοχοι αδειών υποχρεοϑνται να ςυντϊξουν 

ϋκθεςη παραθϋτοντασ τη δυνατϐτητα μετατροπόσ των υπαρχουςών εγκαταςτϊςεων ςε 

εγκαταςτϊςεισ, μεταξϑ ϊλλων, ΑΠΕ. Η Ιςπανύα υιοθϋτηςε αντύςτοιχη απαγϐρευςη με την 

ϋγκριςη του κλιματικοϑ τησ νϐμου και με ορύζοντα λόξησ την 31η Δεκεμβρύου 2042. Επύςησ, η 

Ιταλύα υιοθϋτηςε νομοθετικό πρϊξη με την οπούα επϋβαλε την προςωρινό αναςτολό τησ 

διεξαγωγόσ ερευνών και εξορϑξεων μϋχρι την ολοκλόρωςη ενϐσ ςχεδύου, του οπούου ο ςτϐχοσ 

ϋγκειται ςτην προώθηςη τησ περιβαλλοντικόσ και κοινωνικοοικονομικόσ βιωςιμϐτητασ ςτισ 

ενεργειακϋσ δραςτηριϐτητεσ τησ χώρασ και ρητώσ επϋτρεψε την εγκατϊςταςη ςταθμών ΑΠΕ 

ςτισ περιοχϋσ εντϐσ των οπούων εφαρμϐςτηκε η αναςτολό (Ν. 12/2019, ϐπωσ τροποποιόθηκε). 

Η τελευταύα ϋληξε τον επτϋμβριο του 2021, ωςτϐςο, εκκρεμοϑςησ τησ ολοκλόρωςησ και 

ϋγκριςησ του ςχεδύου, ςε επύςημεσ τοποθετόςεισ του, το Τπουργεύο Οικολογικόσ Μετϊβαςησ 

ανακούνωςε ϐτι δεν πρϐκειται να αδειοδοτηθοϑν νϋεσ δραςτηριϐτητεσ ερευνών και εξορϑξεων 

υδρογονανθρϊκων.  

 

Η εν λϐγω τϊςη απομϊκρυνςησ απϐ τισ εξορϑξεισ ενιςχϑεται απϐ το γεγονϐσ ϐτι οι χώρεσ αυτϋσ 

-μεταξϑ ϊλλων- ϋχουν ςτραφεύ προσ την πρϊςινη ενϋργεια και δη την ανϊπτυξη υπερϊκτιων 

αιολικών πϊρκων. υγκεκριμϋνα, ο Γϊλλοσ Πρϐεδροσ ανακούνωςε ϐτι ςτϐχοσ καθύςταται η 

επύτευξη 40GW ιςχϑοσ υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων μϋχρι το 2050. το πλαύςιο αυτϐ, 

αξιοςημεύωτα κρύνονται το τρϋχον ϋργο-ορϐςημο ανϊπτυξησ πλωτοϑ αιολικοϑ πϊρκου ιςχϑοσ 

30MW ςτον Κϐλπο των Λεϐντων και η πρϐςφατη εκκύνηςη διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ για την 

ανϊπτυξη πλωτών αιολικών πϊρκων ιςχϑοσ 250MW ςτη Μεςϐγειο. Αντιςτούχωσ, η ιςπανικό 

κυβϋρνηςη ενϋκρινε ϋναν Οδικϐ Φϊρτη για τα Τπερϊκτια Αιολικϊ, ο οπούοσ ςτοχεϑει ςτην 

εγκατϊςταςη πλωτών αιολικών πϊρκων ιςχϑοσ 3GW μϋχρι το 2030 ενώ παρϊλληλα εκκύνηςε η 

διαδικαςύα ανϊπτυξησ του πρώτου πλωτοϑ αιολικοϑ πϊρκου ςυνολικόσ ιςχϑοσ 50MW ςτισ 

Κανϊριεσ Νόςουσ. Επύςησ, η Ιταλύα ανϋπτυξε προςφϊτωσ ςτη θαλϊςςια περιοχό του Σϊραντα, 

την πρώτη απϐ τισ δϋκα υπερϊκτιεσ τουρμπύνεσ ςταθερόσ ϋδραςησ, οι οπούεσ θα απαρτύζουν το 

πρώτο υπερϊκτιο αιολικϐ πϊρκο ςτη Μεςϐγειο, ςυνολικόσ ιςχϑοσ 30MW. ε αυτϐ το ςημεύο 

πρϋπει να αναφερθεύ και η Νορβηγύα, η οπούα ανακούνωςε ϐτι εντϐσ του 2022 θα λϊβει χώρα η 

πρώτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα για την ανϊπτυξη υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων ςταθερόσ 

ϋδραςησ, ςυνολικόσ ιςχϑοσ 1.5GW. Αξύζει, επύςησ, να ςημειωθεύ ϐτι πολλϊ κρϊτη ϋχουν προβεύ 

και ςε ςχετικϋσ διακρατικϋσ ςυμφωνύεσ. Ενδεικτικϊ, η Ελλϊδα ϋχει υπογρϊψει Μνημϐνια 

Κατανϐηςησ με τρύτα κρϊτη (Ινδύα και Ηνωμϋνα Αραβικϊ Εμιρϊτα) για την ενύςχυςη τησ 

ςυνεργαςύασ ςτον τομϋα των ΑΠΕ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ υπερϊκτιασ αιολικόσ ενϋργειασ 

(Ν. 4909/2020 και Ν. 4910/2022, αντιςτούχωσ). 

 

Η τϊςη αυτό ενιςχϑεται ακϐμα περιςςϐτερο απϐ την τρϋχουςα ενεργειακό κρύςη καθώσ πολλϊ 

κρϊτη (Αλβανύα, Δανύα, ΗΠΑ, Ιταλύα, Κολομβύα, ουηδύα) προϋβηςαν προςφϊτωσ (αρχϋσ 

Μαρτύου 2022) ςε ανακοινώςεισ για τη δρομολϐγηςη νϋων ςχεδύων ανϊπτυξησ υπερϊκτιων 

αιολικών πϊρκων. Εύναι λοιπϐν προφανϋσ ϐτι οι ευρωπαώκϋσ, αλλϊ ϐχι μϐνο, χώρεσ τεύνουν να 

απομακρϑνονται απϐ τισ εξορϑξεισ υδρογονανθρϊκων και να επενδϑουν ϐλο και περιςςϐτερο 

ςτην πρϊςινη ενϋργεια ςε ςυμμϐρφωςη με τουσ τιθϋμενουσ ςτϐχουσ.  

 

https://cleanenergynews.ihsmarkit.com/research-analysis/spain-becomes-fourth-eu-country-slamming-ban-on-fossil-fuel-ep-.html
https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/legal-updates/italian-oil-and-gas-prospection-and-exploration-halted---an-update/#:~:text=12%2F2019%20and%20effective%20as,energy%20exploitation%20activities%20(the%20Plan
https://www.offshorewind.biz/2022/02/11/macron-france-to-build-50-offshore-wind-farms-by-2050/#:~:text=French%20President%20Emmanuel%20Macron%20has,nuclear%20power%20plants%20in%20Belfort
https://www.principlepower.com/projects/les-eoliennes-flottantes-du-golfe-du-lion
https://windeurope.org/newsroom/news/spain-issues-plan-for-up-to-3-gw-offshore-wind-by-2030-in-perfect-time-for-windeurope-2022-in-bilbao/
https://www.offshorewind.biz/2021/12/02/spains-first-floating-offshore-wind-farm-presses-forward/
https://www.eniscuola.net/en/2022/02/08/the-first-turbine-of-italys-first-offshore-wind-farm-beleolico-has-been-installed/
https://windeurope.org/newsroom/news/norway-announces-first-offshore-wind-auction/#:~:text=Last%20week%20the%20Norwegian%20Government,offshore%20wind%20auctions%20will%20follow
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ε επύπεδο εταιρειών και δη ευρωπαώκών κολοςςών, παρατηρεύται εξύςου μια ςτροφό προσ την 

πρϊςινη ενϋργεια και τα υπερϊκτια αιολικϊ πϊρκα με απώτερο ςτϐχο την επύτευξη μηδενικών 

εκπομπών μϋχρι το 2050 (Murray, 2020). Ενδεικτικϊ, η ιςπανικό Repsol κατϋςτη η πρώτη 

ενεργειακό εταιρεύα που ανϋλαβε την ανωτϋρω δϋςμευςη, ενώ η γαλλικό Total 

μεταςχηματύζεται προσ την κατεϑθυνςη των ευρωπαώκών ςτϐχων για μηδενικϋσ εκπομπϋσ, 

επιδιώκοντασ να εύναι ςτουσ πϋντε κορυφαύουσ παραγωγοϑσ ΑΠΕ το 2030. Η επύτευξη αυτοϑ 

του ςτϐχου προχωρϊει με ςτοχευμϋνεσ επενδϑςεισ ςε ϋργα ΑΠΕ και τον ςχεδιαςμϐ 

εγκατϊςταςησ ιςχϑοσ 25GW μϋχρι το 2025. Η ολλανδικό Shell ςυμμετϋχει, επύςησ, ςτον 

ςχεδιαςμϐ για επύτευξη μηδενικών εκπομπών το αργϐτερο μϋχρι το 2050, με ενδιϊμεςο ςτϐχο 

τη μεύωςη κατϊ 30% μϋχρι το 2035. Η δε βρετανικό BP υιοθετεύ πλϋον το μϐτο «reimagining 

energy» με ςτϐχο τισ μηδενικϋσ εκπομπϋσ μϋχρι το 2050 και την επύτευξη 50GW ιςχϑοσ ΑΠΕ 

μϋχρι το 2030.  

 

Οι εταιρεύεσ αυτϋσ, οι οπούεσ δραςτηριοποιοϑνται ςτη Μεςϐγειο και ςτην Ελλϊδα, αποτελοϑν 

οριςμϋνα μϐνο παραδεύγματα τησ γενικϐτερησ τϊςησ που ςημειώνεται ςτην ενεργειακό 

βιομηχανύα. Σονύζεται ϐτι η επύ του πρακτϋου και μϋχρι πρϐτινοσ πρϐοδοσ δεν ϋχει καταςτεύ 

ακϐμα εφικτό (Ember & Europe Beyond Coal, 2022), ωςτϐςο, θα πρϋπει ςε αυτϐ το ςημεύο να 

ληφθεύ ιδιαιτϋρωσ υπϐψη ϐτι τα μεςοπρϐθεςμα και μακροπρϐθεςμα πλϊνα διϊχυςησ 

επενδϑςεων και κεφαλαύων τον εν λϐγω κολοςςών καταδεικνϑουν κατϊ τρϐπο ςαφό την 

απομϊκρυνςό τουσ απϐ τον τομϋα των εξορϑξεων. Η τϊςη απομϊκρυνςησ κρατών και 

εταιρειών απϐ τον εν λϐγω τομϋα εύναι πολϑ πιθανϐ ϐτι θα μειώςει το ενδιαφϋρον για νϋεσ 

επενδϑςεισ υψηλοϑ κϐςτουσ και ρύςκου, ιδιαύτερα ςε θαλϊςςιεσ περιοχϋσ με δϑςκολη 

πρϐςβαςη και πολϑ βαθιϊ νερϊ. 

 

 

Οι πολύτεσ απαιτούν τη ςυμμόρφωςη με τισ δεςμεύςεισ για τη μεύωςη των εκπομπών 

Ενώ η διαιώνιςη τησ οικονομύασ των ορυκτών καυςύμων μπορεύ να κατοχυρώςει την 

ενεργειακό αςφϊλεια βραχυπρϐθεςμα, την ύδια ςτιγμό και ακϐμα περιςςϐτερο 

μακροπρϐθεςμα ςυμβϊλλει ςτην εμφϊνιςη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

κινδϑνων που επιδεινώνονται ακϐμα περιςςϐτερο ςε περιοχϋσ ιδιαύτερα ευϊλωτεσ ςτισ 

επιπτώςεισ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ. Αυτϐ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την κατϊθεςη τα τελευταύα 

χρϐνια ολοϋνα και περιςςϐτερων προςφυγών ενώπιον τϐςο εθνικών ϐςο και 

περιφερειακών/διεθνών δικαιοδοτικών οργϊνων κατϊ Ευρωπαώκών κρατών, αλλϊ και 

εταιρειών ορυκτών καυςύμων, ςχετικϊ με την αθϋτηςη των υποχρεώςεων που ϋχουν αναλϊβει 

για τη μεύωςη των εκπομπών.  

 

Ενδεικτικϊ, ςτην υπϐθεςη Urgenda, η οπούα αποτϋλεςε ορϐςημο για τισ διαφορϋσ που 

ανακϑπτουν ςε ςχϋςη με την κλιματικό αλλαγό, το Ανώτατο Δικαςτόριο τησ Ολλανδύασ ϋκρινε 

ϐτι η χώρα ϋχει θετικό υποχρϋωςη να λϊβει μϋτρα για την πρϐληψη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ 

αυξϊνοντασ τον ςτϐχο περύ μεύωςησ εκπομπών, επύ τη βϊςει τησ Ευρωπαώκόσ ϑμβαςησ 

Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και ειδικϐτερα του δικαιώματοσ ςτη ζωό και του ςεβαςμοϑ τησ 

ιδιωτικόσ και οικογενειακόσ ζωόσ των πολιτών τησ. την ύδια λογικό κινεύται και η προςφϊτωσ 

εκκρεμοϑςα υπϐθεςη Union of Swiss Senior Women for Climate Protection v. Swiss Federal 

Council and Others, ςτο πλαύςιο τησ οπούασ μια ϋνωςη ηλικιωμϋνων γυναικών προςϋφυγε κατϊ 

τησ ελβετικόσ κυβϋρνηςησ ενώπιον του Ευρωπαώκοϑ Δικαςτηρύου Δικαιωμϊτων του 

Ανθρώπου, υποςτηρύζοντασ ϐτι οι ανεπαρκεύσ κλιματικϋσ πολιτικϋσ τησ Ελβετύασ παραβιϊζουν 

το δικαύωμϊ τουσ ςτη ζωό και την υγεύα.  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2006
http://climatecasechart.com/non-us-case/union-of-swiss-senior-women-for-climate-protection-v-swiss-federal-council-and-others/
http://climatecasechart.com/non-us-case/union-of-swiss-senior-women-for-climate-protection-v-swiss-federal-council-and-others/
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την υπϐθεςη Neubauer et al. κατά Γερμανίασ, το Γερμανικϐ Ομοςπονδιακϐ υνταγματικϐ 

Δικαςτόριο ϋκρινε ϐτι ο ςτϐχοσ που εύχε τεθεύ ςτο πλαύςιο του γερμανικοϑ Κλιματικοϑ Νϐμου 

για τη μεύωςη των εκπομπών κατϊ 55% δεν όταν αρκοϑντωσ υψηλϐσ, με αποτϋλεςμα την 

παραβύαςη θεμελιωδών ςυνταγματικών δικαιωμϊτων των αιτοϑντων. Ωσ εκ τοϑτου, διϋταξε τη 

νομοθετικό εξουςύα να προβεύ ςε υιοθϋτηςη ςαφϋςτερων και υψηλϐτερων ςτϐχων μεύωςησ με 

ιςχϑ απϐ το 2031 και εφεξόσ. το πλαύςιο αυτϐ θεςπύςτηκε νϐμοσ που τροποπούηςε τον ςτϐχο 

μεύωςησ των εκπομπών ςε κατ’ ελϊχιςτον 65%.  

 

Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι βϊςει των νϋων επιςτημονικών δεδομϋνων και εξελύξεων που 

αποκρυςταλλώθηκαν ςτο πλαύςιο του υμφώνου τησ Γλαςκώβησ, μια νϋα προςφυγό κατϊ τησ 

Γερμανύασ κατατϋθηκε εντϐσ του 2022 με αύτημα την ϋτι περαιτϋρω αϑξηςη του ςτϐχου 

μεύωςησ εκπομπών (Steinmetz et al. κατά Γερμανίασ). Ίδια ςτϊςη υιοθϋτηςε και το Διοικητικϐ 

Δικαςτόριο των Παριςύων ςτο πλαύςιο τησ υπϐθεςησ Notre Affaire à Tous et al. κατά Γαλλίασ, 

κρύνοντασ ϐτι η χώρα απϋτυχε να εκπληρώςει τισ διεθνεύσ δεςμεϑςεισ που ϋχει αναλϊβει. Σϋλοσ, 

περιφερειακϐ Ολλανδικϐ Δικαςτόριο διϋταξε προςφϊτωσ την εταιρεύα Shell να προβεύ ςε 

ϊμεςη μεύωςη των εκπομπών τησ κατϊ 45% μϋχρι το 2030, ςυνιςτώντασ κατ’ αυτϐν τον τρϐπο 

την πρώτη δικαςτικό απϐφαςη που ϋκρινε ϐτι μια ιδιωτικό εταιρεύα που αποτυγχϊνει να λϊβει 

κατϊλληλα μϋτρα μεύωςησ των εκπομπών τησ, παραβιϊζει τη γενικό υποχρϋωςη επιμϋλειασ 

καθώσ και τα οικεύα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

 

Το ςχϋδιο των εξορύξεων υδρογονανθρϊκων δεν ϋχει μϋλλον 

Οι παραπϊνω καταγραφεύςεσ τϊςεισ ςε ςυνδυαςμϐ με την αποχώρηςη εταιρειών απϐ τα 

υπϊρχοντα ςχόματα μύςθωςησ ελληνικών τεμαχύων για τη διεξαγωγό ερευνών και 

εκμετϊλλευςησ υδρογονανθρϊκων, ςηματοδοτοϑν ϐτι το ςχϋδιο των εξορϑξεων δεν ϋχει μϋλλον 

και ωσ εκ τοϑτου πρϋπει ϊμεςα να εγκαταλειφθεύ. Κϊτι τϋτοιο εύναι και νομικϊ εφικτϐ και 

μπορεύ να προχωρόςει εύτε με την αποχώρηςη των μιςθωτών εύτε με αλλαγό του εθνικοϑ 

θεςμικοϑ πλαιςύου.  

 

Ειδικϐτερα, ςτισ ςυμβϊςεισ μύςθωςησ ενςωματώνεται ειδικό διϊταξη, ςϑμφωνα με την οπούα οι 

μιςθωτϋσ με ϋγγραφη γνωςτοπούηςό τουσ δϑνανται να παραιτηθοϑν των δικαιωμϊτων 

ϋρευνασ ςε ολϐκληρη την παραχωρηθεύςα περιοχό (ό τμόμα αυτόσ) προ τησ λόξεωσ του 

ςταδύου ερευνών (ϊρθρο 6). Επύςησ, οι μιςθωτϋσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να μεταβιβϊςουν τα 

ποςοςτϊ καθώσ και τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν απϐ τη ςϑμβαςη εύτε 

ςε ανεξϊρτητο τρύτο μϋροσ εύτε ςε ςυμμιςθωτό τουσ, πϊντοτε κατϐπιν προηγοϑμενησ 

ϋγγραφησ ςυναύνεςησ του αρμϐδιου υπουργοϑ (ϊρθρο 20). Τπϐ το φωσ των παραπϊνω 

ςυμβατικών προβλϋψεων, η ιςπανικό Repsol αποχώρηςε προςφϊτωσ απϐ τη ϑμβαςη 

Μύςθωςησ για την παραχώρηςη δικαιωμϊτων ϋρευνασ και εκμετϊλλευςησ υδρογονανθρϊκων 

ςτη θαλϊςςια περιοχό «Ιϐνιο», ςτο πλαύςιο τησ οπούασ κατεύχε ποςοςτϐ 50% ενώ το υπϐλοιπο 

50% ανόκε ςτα Ελληνικϊ Πετρϋλαια (τα οπούα πλϋον κατϋχουν το 100% των δικαιωμϊτων). Η 

εν λϐγω απϐφαςη αποεπϋνδυςησ ελόφθη ςτο πλαύςιο τησ αναπροςαρμογόσ τησ επιχειρηςιακόσ 

ςτρατηγικόσ, η οπούα αφορϊ, μεταξϑ ϊλλων, και ςτον ςτϐχο μεύωςησ των ετόςιων επενδϑςεων 

τησ εταιρεύασ ςτο upstream απϐ 2,4 δις. ευρώ το 2019 ςε 1,6 δις. ευρώ το 2025. Η αποχώρηςη 

αυτό ϋρχεται να ςυμπληρώςει την εν γϋνει διαπιςτωθεύςα αςϑμφορη παραμονό των 

ενεργειακών εταιρειών ςε ϋργα εξορϑξεων που βρύςκονται ςτα πρώτα ςτϊδια ερευνών ενϐψει 

τησ πρϊςινησ ενεργειακόσ μετϊβαςησ.  

http://climatecasechart.com/non-us-case/neubauer-et-al-v-germany/
http://climatecasechart.com/non-us-case/steinmetz-et-al-v-germany/
http://climatecasechart.com/non-us-case/notre-affaire-a-tous-and-others-v-france/
http://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3572452/apoxorei-i-repsol-kai-apo-to-teleutaio-mplok-tou-ioniou
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3572452/apoxorei-i-repsol-kai-apo-to-teleutaio-mplok-tou-ioniou
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Ένα ςημαντικϐ ςτοιχεύο που πρϋπει, επύςησ, να ληφθεύ υπϐψη εύναι το ενδεχϐμενο τα θαλϊςςια 

τεμϊχια που ϋχουν παραχωρηθεύ για την ϋρευνα και εκμετϊλλευςη υδρογονανθρϊκων, να 

αξιοποιηθοϑν αντ’ αυτοϑ για την τοποθϋτηςη υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων απϐ τουσ ύδιουσ 

τουσ μιςθωτϋσ ό απϐ ϊλλουσ ςτουσ οπούουσ οι παραχωρόςεισ θα μεταβιβαςτοϑν. Επύ του 

παρϐντοσ, ςτην Ελλϊδα δεν υφύςταται οιαδόποτε ςχετικό νομοθετικό πρϐβλεψη. Επύςησ, για 

μια τϋτοια επιλογό θα πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη και η καταλληλϐλητα των εν λϐγω τεμαχύων για 

την παραγωγό υπερϊκτιασ αιολικόσ ενϋργειασ.  Εφϐςον υπϊρχουν ωςτϐςο οι ςυγκεκριμϋνεσ 

προϒποθϋςεισ, ςε θεςμικϐ επύπεδο η χώρα μασ θα μποροϑςε ακολουθώντασ τα βόματα τησ 

Γαλλύασ και τησ Ιταλύασ, ϐπωσ αναφϋρθηκαν παραπϊνω, να υιοθετόςει ςχετικϋσ διατϊξεισ, οι 

οπούεσ θα προβλϋπουν ρητώσ τη μεταβολό του ςκοποϑ τησ παραχώρηςησ των εν λϐγω 

περιοχών ό/και την αντικατϊςταςη των υπαρχουςών εγκαταςτϊςεων, ώςτε να επιτρϋπεται ςε 

αυτϋσ η ανϊπτυξη και εγκατϊςταςη ςταθμών καθαρόσ ενϋργειασ, ϐπωσ τα υπερϊκτια αιολικϊ 

πϊρκα.   

 

Παρϊλληλα, η Ελλϊδα θα πρϋπει να ακολουθόςει τον δρϐμο που ϋχουν όδη αρχύςει να χαρϊζουν 

ϊλλα ευρωπαώκϊ κρϊτη ώςτε να αποτρϋψει πρϐςθετεσ ό μελλοντικϋσ παραχωρόςεισ οικοπϋδων 

ϐταν οι τρϋχουςεσ προθεςμύεσ ολοκλόρωςησ των ςυμβϊςεων παραχώρηςησ παρϋλθουν. 

Παρϐλο που οϑτε ο νϋοσ Εθνικϐσ Κλιματικϐσ Νϐμοσ οϑτε μια ςειρϊ προςφϊτωσ ψηφιςθϋντων 

νομοθετημϊτων με ενεργειακό διϊςταςη δεν περιϋλαβαν ςχετικό πρϐβλεψη, παρϊ τισ 

προτϊςεισ που κατατϋθηκαν ςτη διαβοϑλευςη, οι αλλαγϋσ που πρϐκειται να δρομολογηθοϑν 

για τη βραχυπρϐθεςμη και μακροπρϐθεςμη διαςφϊλιςη του ενεργειακοϑ εφοδιαςμοϑ, θα 

καταςτόςουν απαραύτητη την ενςωμϊτωςό τησ, ωσ ουςιώδη πτυχό τησ μετϊβαςησ προσ την 

κλιματικό ουδετερϐτητα. 
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ΙΙΙ. Η δυναμικό τησ υπερϊκτιασ αιολικόσ ενϋργειασ 
 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη τα παραπϊνω, διαπιςτώνεται ϐτι ςτα επιχειρόματα για την ανϊγκη 

εξακολοϑθηςησ ό εντατικοπούηςησ των ςχεδύων ϋρευνασ και εξϐρυξησ υδρογονανθρϊκων 

μποροϑν να δοθοϑν εναλλακτικϋσ. Μύα απϐ τισ πλϋον πρϐςφορεσ εύναι η δυνατϐτητα 

αξιοπούηςησ υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων ςτον Ελλαδικϐ χώρο. Η παροϑςα ενϐτητα 

χαρτογραφεύ τα δεδομϋνα, αλλϊ και τα πλεονεκτόματα προσ αυτόν την κατεϑθυνςη. Αξύζει να 

ςημειωθεύ ϐτι τα υπερϊκτια αιολικϊ δεν εύναι η μϐνη εναλλακτικό πηγό, ωςτϐςο εύναι η πλϋον 

ώριμη, ϐπωσ διαπιςτώνεται και απϐ την ϋκθεςη του Απριλύου 2022 τησ Διακυβερνητικόσ 

Επιτροπόσ για την Κλιματικό Αλλαγό.  

 

 

Το αιολικό δυναμικό των ελληνικών θαλαςςών  

ϑμφωνα με μελϋτη που εκπονόθηκε απϐ ερευνητϋσ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου 

Θεςςαλονύκησ (ΑΠΘ) και η οπούα λαμβϊνει υπϐψη ςτοιχεύα του αιολικοϑ δυναμικοϑ απϐ τισ 

ςχετικϋσ ϋρευνεσ του Ελληνικοϑ Κϋντρου Θαλαςςύων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), υπϊρχει ευούωνη 

προοπτικό για την ανϊπτυξη αιολικών πϊρκων ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ, λαμβϊνοντασ 

υπϐψη μια ςειρϊ κριτηρύων, ϐπωσ το αιολικϐ δυναμικϐ, το βϊθοσ των υδϊτων, τη ςϑνδεςη με 

δύκτυο υψηλόσ τϊςεωσ, τουσ περιοριςμοϑσ ςε ϐ,τι αφορϊ ϊλλεσ χρόςεισ και την οικονομικό 

βιωςιμϐτητα του εγχειρόματοσ (Spyridonidou κ.ϊ., 2020). Σα μεγϊλα βϊθη των ελληνικών 

θαλαςςών δεν φαύνεται να αποτελοϑν πλϋον μεγϊλο πρϐβλημα λϐγω των βελτιώςεων ςτην 

τεχνολογύα των πλωτών ανεμογεννητριών και τησ μεύωςησ του κϐςτουσ τουσ, τϐςο ωσ προσ το 

τεχνολογικϐ κϐςτοσ ϐςο και ςε ϐ,τι αφορϊ ςτη βελτύωςη τησ ονομαςτικόσ απϐδοςησ των 

ςυςτημϊτων (ΕΕΚ, 2019). Πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι ςε αντύθεςη με τουσ υδρογονϊνθρακεσ, το 

θαλϊςςιο αιολικϐ δυναμικϐ τησ χώρασ, ειδικϊ ςτο Αιγαύο, εύναι βεβαιωμϋνοσ ενεργειακϐσ πϐροσ 

και ϐχι πιθανολογοϑμενοσ.  

 

 

Τα κοινωνικϊ και οικονομικϊ οφϋλη 

Η επϋνδυςη ςτην παραγωγό απϐ ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ, μεταξϑ των οπούων και τησ 

αιολικόσ ενϋργειασ, μπορεύ να οδηγόςει ςε αποδϋςμευςη τησ τιμόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ απϐ το 

λεγϐμενο χρηματιςτόριο τησ ενϋργειασ, ςτο πλαύςιο του οπούου οι διακυμϊνςεισ ςτισ τιμϋσ των 

ορυκτών καυςύμων για διϊφορουσ λϐγουσ, ϐχι μϐνο γεωπολιτικοϑσ, καθιςτοϑν δυςχερό τη 

θϋςη των κρατών-ειςαγωγϋων καθώσ το κϐςτοσ μετακυλύεται ςτουσ καταναλωτϋσ 

(Παπαςταματύου, 2022). Ενδεικτικϊ, η ςυνειςφορϊ ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ ςτο 

ενεργειακϐ μεύγμα τησ χώρασ οδόγηςε ςε ςυγκρϊτηςη τησ τιμόσ του ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ κατϊ 

35% τον Δεκϋμβριο του 2021 (ΕΛΕΣΑΕΝ, 2022). 

 

Μακροπρϐθεςμα, η αϑξηςη τησ ενεργειακόσ αυτϊρκειασ μϋςω των υπερϊκτιων αιολικών 

πϊρκων, μπορεύ να ϋχει ςημαντικϊ δημοςιονομικϊ οφϋλη, καθώσ θα οδηγοϑςε ςε μεύωςη 

ειςαγωγών ςτον τομϋα τησ ενϋργειασ, γεγονϐσ που θα επιδροϑςε θετικϊ ςτο ιςοζϑγιο 

εμπορικών ςυναλλαγών με θετικό επύπτωςη ςτη διαχεύριςη του δημϐςιου χρϋουσ. Θα πρϋπει να 

ςημειωθεύ ϐτι ετηςύωσ, η Ελλϊδα πληρώνει 5,5 δις. ευρώ για ειςαγωγό ορυκτών καυςύμων, 

δηλαδό πετρϋλαιο και ορυκτϐ αϋριο (Μανιϊτησ, 2021).  
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Επιπλϋον, ςε ϐ,τι αφορϊ ςτη βιωςιμϐτητα των εν λϐγω επενδυτικών κινόςεων, θα πρϋπει να 

ςημειωθεύ ϐτι η οικονομικό επιβϊρυνςη αφορϊ ςτο κϐςτοσ ςχεδιαςμοϑ, εγκατϊςταςησ, 

λειτουργύασ, διαςϑνδεςησ με το δύκτυο και απϐςυρςησ ό αντικατϊςταςησ ϐταν ολοκληρωθεύ ο 

κϑκλοσ ζωόσ τουσ, καθώσ η πρώτη ϑλη (ϊνεμοσ) εύναι δωρεϊν και ωσ εκ τοϑτου δεν υπϐκειται 

ςε διακυμϊνςεισ λϐγω του διεθνοϑσ οικονομικοϑ περιβϊλλοντοσ ό γεωπολιτικών εντϊςεων. 

 

Η δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ για την ανϊπτυξη, εγκατϊςταςη, λειτουργύα και απϐςυρςη των 

υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων ςυνιςτϊ μια ακϐμη διϊςταςη με οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ 

προεκτϊςεισ του εν λϐγω εγχειρόματοσ που θα πρϋπει να λαμβϊνεται υπϐψη ςτον κρατικϐ 

ςχεδιαςμϐ. Η Ελλϊδα διαθϋτει εξειδικευμϋνο ανθρώπινο δυναμικϐ (μηχανικοϑσ και τεχνικοϑσ) 

οι οπούοι θα μποροϑςαν να απαςχοληθοϑν ςτον εν λϐγω τομϋα. Φαρακτηριςτικϐ εν προκειμϋνω 

εύναι το παρϊδειγμα τησ Δανύασ. ϑμφωνα με τον Οδικϐ Φϊρτη 2023 την πενταετύα 2019-2024 

πρϐκειται να υλοποιηθοϑν 5 ϋργα παραγωγόσ υπερϊκτιασ αιολικόσ ενϋργειασ (ςτη Β. Θϊλαςςα) 

περύπου 700 MW, ενώ την επϐμενη τετραετύα ςϑμφωνα με τον Οδικϐ Φϊρτη 2030, ςχεδιϊζεται 

η αϑξηςη κατϊ η 1GW ετηςύωσ ςτο υπερϊκτιο αιολικϐ δυναμικϐ τησ χώρασ. H αϑξηςη τησ 

ϊμεςησ απαςχϐληςησ ςτην πρώτη πενταετύα αναμϋνεται να φτϊςει τα 2.480 ϋτη απαςχϐληςησ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνων των θϋςεων εργαςύασ που αφοροϑν ςτην καταςκευό των 

ανεμογεννητριών καθώσ και των πληρωμϊτων των πλούων που τισ τοποθετοϑν) (Knol, Coolen, 

2019). Βεβαύωσ, ςτην περύπτωςη τησ Ελλϊδασ θα πρϋπει να διερευνηθεύ περαιτϋρω η κατανομό 

των θϋςεων εργαςύασ ςε τοπικϐ και εγχώριο προςωπικϐ και ενδεχομϋνωσ η απαςχϐληςη 

εξειδικευμϋνου προςωπικοϑ απϐ το εξωτερικϐ, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ τελευταύεσ εξελύξεισ 

καθώσ υπϊρχει επενδυτικϐ ενδιαφϋρον και απϐ Ελληνικϋσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ 

καταςκευόσ πλωτών ανεμογεννητριών (Σρϊτςα, 2022). Η ενύςχυςη του καταςκευαςτικοϑ 

κλϊδου εύναι ςημαντικό για την αϑξηςη του ποςοςτοϑ ϊμεςησ απαςχϐληςησ του εγχώριου 

προςωπικοϑ. Επιπλϋον, θα πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη και η περαιτϋρω ενύςχυςη τησ εγχώριασ 

εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ για την καταςκευό, εγκατϊςταςη και λειτουργύα των πλωτών 

ανεμογεννητριών, καθώσ αυτό περιλαμβϊνει διαφορετικοϑσ κλϊδουσ τησ ελληνικόσ οικονομύασ 

ϐπωσ η ναυτιλύα και οι βιομηχανύεσ καλωδύων, τςιμϋντου, χαλυβουργύασ κτλ. (ASKT, 2020) 

 

Επύςησ, θα πρϋπει να υπϊρξει και ϋνασ ολοκληρωμϋνοσ ςχεδιαςμϐσ και ςυντονιςμϐσ ςε ςχϋςη 

με την εγχώρια εκπαύδευςη και ϋρευνα που αφορϊ τον ςυγκεκριμϋνο κλϊδο, ώςτε να ενιςχυθεύ 

η εγχώρια εξειδύκευςη και ϋρευνα ςτισ ειδικϋσ ςυνθόκεσ του ελληνικοϑ χώρου. Αφετηρύα μπορεύ 

να αποτελϋςει το θεςμικϐ πλαύςιο για τα βιομηχανικϊ διδακτορικϊ που υιοθετόθηκε πρϐςφατα 

(ϊρθρο 126, Ν. 4926/2022), ενώ ςτον νϋο νϐμο για τα ΑΕΙ (Ν. 4957/2022) προβλϋπεται και η 

δυνατϐτητα διεξαγωγόσ βιομηχανικόσ ϋρευνασ απϐ τα πανεπιςτημιακϊ εργαςτόρια, ςτο 

πλαύςιο ςυμφώνου ςυνεργαςύασ με επιχειρόςεισ ό βιομηχανύεσ τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ 

(ϊρθρο 49), απϐ τα Πανεπιςτημιακϊ Κϋντρα Έρευνασ και Καινοτομύασ (ϊρθρο 131), καθώσ και 

η διαςϑνδεςη τησ ϋρευνασ που εκπονεύται ςτα ΑΕΙ με τη βιομηχανύα μϋςω τησ ςϑςταςησ 

Μονϊδων Μεταφορϊσ Σεχνολογύασ και Καινοτομύασ (ϊρθρο 211). 

 

Η επϋνδυςη ςτην παραγωγό υπερϊκτιασ αιολικόσ ενϋργειασ μπορεύ να ςυμβϊλλει καθοριςτικϊ 

ςτο ζότημα τησ ενεργειακόσ αυτϊρκειασ των νηςιών. Ωςτϐςο, υπϊρχει ανϊγκη για τη 

δημιουργύα του κατϊλληλου ενεργειακοϑ μεύγματοσ ΑΠΕ για τον ςτϐχο αυτϐ, καθώσ και για τον 

ολοκληρωμϋνο ςχεδιαςμϐ για την τροφοδϐτηςη του δικτϑου αλλϊ και ςε επύπεδο υποδομών 

αποθόκευςησ. την Ελλϊδα, ο πρϐςφατοσ νϐμοσ (Ν. 4951/2022) ςχετικϊ με τον εκςυγχρονιςμϐ 

τησ αδειοδοτικόσ διαδικαςύασ για τισ ΑΠΕ, ειςϊγει την ϋννοια των υπερϊκτιων φωτοβολταώκών 

ςταθμών. 

https://www.askt.gr/2020/11/23/%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B5%CE%BD-%CE%B7-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5/
https://hub.uoa.gr/new-horizons-in-higher-education-institutions/
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Εύναι επύςησ ενδιαφϋρουςεσ οι προοπτικϋσ για τον ολοκληρωμϋνο ςχεδιαςμϐ με ϊλλεσ 

δραςτηριϐτητεσ ςτον θαλϊςςιο χώρο. Μϋχρι ςόμερα, η διαχεύριςη του θαλϊςςιου χώρου όταν 

ςυνυφαςμϋνη με την ϑπαρξη αποκλειςτικών ζωνών χρόςησ ό προςταςύασ. Η προςϋγγιςη αυτό, 

ιδιαιτϋρωσ ςτο πλαύςιο τησ θαλϊςςιασ χωροταξύασ, ϋχει αρχύςει να υποχωρεύ (Zervaki, 2016) 

και ςτην περύπτωςη των θαλϊςςιων αιολικών πϊρκων ϋχουμε επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνα 

δεύγματα αρμονικόσ ςυνϑπαρξησ διαφορετικών δραςτηριοτότων, λαμβϊνοντασ υπϐψη και τισ 

ανϊγκεσ διατόρηςησ τησ βιοποικιλϐτητασ. Η ςυνϑπαρξη υδατοκαλλιεργειών ςε χώρουσ 

υπερϊκτιασ παραγωγόσ αιολικόσ ενϋργειασ εύναι χαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα τησ τϊςησ αυτόσ 

(Ευρωπαώκό Επιτροπό, 2021).  

 

ε κϊθε περύπτωςη, τα υπερϊκτια αιολικϊ πϊρκα θα ςυμβϊλλουν ςτην περιφερειακό ανϊπτυξη 

δεδομϋνου ϐτι αποτελοϑν μια αποκεντρωμϋνη μορφό παραγωγόσ ενϋργειασ. Αυτϐ πρακτικϊ 

ςημαύνει ϐτι διαχϋονται ςε ϐλη την επικρϊτεια, χωρύσ να οδηγοϑν τισ τοπικϋσ οικονομύεσ ςε 

μονοκαλλιϋργεια, ϐπωσ επύ παραδεύγματι ςυνϋβη με τισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ ςε εθνικϐ και εν 

γϋνει ευρωπαώκϐ επύπεδο (The Toc, 2022).  

 

 

Σύμπλευςη με τουσ διεθνεύσ και ευρωπαώκούσ κλιματικούσ ςτόχουσ 

Η ενςωμϊτωςη των υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων ςτην ευρϑτερη ςτρατηγικό για τη μετϊβαςη 

ςτην καθαρό ενϋργεια και ςε μια οικονομύα μηδενικών εκπομπών ςϑμφωνα με τισ δεςμεϑςεισ 

τησ χώρασ, αποτελεύ μια τϊςη που ακολουθοϑν πολλϋσ χώρεσ. Επύ του παρϐντοσ, εντϐσ των 

ευρωπαώκών θαλαςςών ϋχουν εγκαταςταθεύ υπερϊκτια αιολικϊ πϊρκα ιςχϑοσ 15 GW (28GW 

ςυμπεριλαμβανομϋνου του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου) ενώ η δυνατϐτητα που παρουςιϊζει η 

όπειροσ κυμαύνεται ςυνολικϊ ςε ιςχϑ 3,400TWh, με ορύζοντα τη δυνατϐτητα επύτευξησ μϋχρι 

και 450GW ιςχϑοσ, εκ τησ οπούασ τα 70GW ςτη Μεςϐγειο, μϋχρι το 2050. ϑμφωνα με μελϋτη 

που εκπονόθηκε για την Ευρωπαώκό Επιτροπό, αναμϋνεται η μεύωςη των εκπομπών ϊνθρακα 

ςτισ Μεςογειακϋσ χώρεσ λϐγω τησ αϑξηςησ των υπερϊκτιων εγκαταςτϊςεων παραγωγόσ 

ενϋργειασ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αιολικόσ. 

 

 
Διάγραμμα 3: Εκτιμώμενη μείωςη εκπομπών άνθρακα από την ανάπτυξη υπεράκτιων εγκαταςτάςεων ΑΠΕ 

Πηγή: Ευρωπαΰκή Επιτροπή 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:236:FIN
https://windeurope.org/intelligence-platform/product/european-offshore-wind-farms-map-public/
https://windeurope.org/policy/topics/offshore-wind-energy/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/91d2091a-27bf-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/91d2091a-27bf-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en
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ε ευρωπαώκϐ δε επύπεδο, η χϊραξη πολιτικόσ εύναι ςαφόσ: τον Νοϋμβριο του 2020, η 

Ευρωπαώκό Επιτροπό δημοςύευςε ςτρατηγικό τησ ΕΕ για την αξιοπούηςη του δυναμικοϑ των 

υπερϊκτιων ΑΠΕ (COM/2020/741 final). Για την επύτευξη των ςτϐχων τησ ΕΕ ωσ προσ τη 

μεύωςη των εκπομπών ϋωσ το 2030 και για να καταςτεύ κλιματικϊ ουδϋτερη ϋωσ το 2050, 

απαιτεύται η κλιμϊκωςη του κλϊδου τησ υπερϊκτιασ αιολικόσ ενϋργειασ, η οπούα εκτιμϊται ϐτι 

θα χρειαςτεύ λιγϐτερο απϐ το 3% του ευρωπαώκοϑ θαλϊςςιου χώρου και, εφϐςον γύνει με ορθό 

χωροθϋτηςη, μπορεύ να εύναι ςυμβατό με τουσ ςτϐχουσ τησ ςτρατηγικόσ τησ ΕΕ για τη 

βιοποικιλϐτητα (COM/2020/380 final). ϑμφωνα με τη ςτρατηγικό, προτεύνεται αϑξηςη τησ 

υπερϊκτιασ αιολικόσ ιςχϑοσ τησ ΕΕ απϐ το επύπεδο των 12GW ςτο οπούο ανϋρχεται ςόμερα 

ώςτε να φτϊςει τουλϊχιςτον ςτα 60GW ϋωσ το 2030 και ςτα 300GW ϋωσ το 2050. Η Επιτροπό 

ςκοπεϑει να ςυμπληρώςει την εν λϐγω αϑξηςη με 40GW ωκεϊνιασ ενϋργειασ και ϊλλων 

αναδυϐμενων τεχνολογιών, ϐπωσ πλωτϋσ εγκαταςτϊςεισ αιολικόσ και ηλιακόσ ενϋργειασ. Τπϐ 

το πρύςμα αυτϐ, καθύςταται ςαφϋσ ϐτι η παραγωγό θαλϊςςιασ αιολικόσ ενϋργειασ βρύςκεται 

ψηλϊ ςτην ευρωπαώκό ατζϋντα και ςτισ χρηματοδοτόςεισ.  

 

Θα πρϋπει επιπλϋον να τονιςτεύ ϐτι η προοπτικό αυτό παρουςιϊζει ιςχυρϐ επενδυτικϐ 

ενδιαφϋρον απϐ τρύτα κρϊτη, ϐπωσ μεταξϑ ϊλλων τη Νορβηγύα, η οπούα ϋχει όδη δρομολογόςει 

τη διερεϑνηςη ευκαιριών ςυνεργαςύασ για την απϐ κοινοϑ με ελληνικϋσ εταιρεύεσ ανϊπτυξη 

πλωτών αιολικών πϊρκων ςτισ ελληνικϋσ θϊλαςςεσ (Λιϊγγου, 2021). Αντύςτοιχα, ενδιαφϋρον 

και προοπτικό υπϊρχει και απϐ θεςμικοϑσ χρηματοδοτικοϑσ οργανιςμοϑσ που ςτρϋφονται 

μακριϊ απϐ τα ορυκτϊ καϑςιμα και τον ύδιο τον ιδιωτικϐ τομϋα ϐπωσ προαναφϋρθηκε. Ωσ εκ 

τοϑτου, δεν θα όταν υπερβολικϐ να υποςτηριχθεύ ϐτι η υπερϊκτια αιολικό ενϋργεια, ςτο 

πλαύςιο τησ οπούασ ςχεδιϊζονται επενδϑςεισ προςτιθϋμενησ αξύασ, θα καταςτεύ ςημαντικϐτερη 

πηγό ενϋργειασ ςτην Ευρώπη το 2040. 

 

 

Προςαρμογό ςτο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβϊλλον 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ τεκτονικϋσ αλλαγϋσ που πραγματοποιοϑνται ςόμερα ςτο πεδύο τησ 

ενϋργειασ μϋςα απϐ τισ επενδϑςεισ που υλοποιοϑνται ςτισ καθαρϋσ μορφϋσ ενϋργειασ, η 

επύδραςη ςτη γεωπολιτικό πραγματικϐτητα ϐπωσ την γνωρύςαμε μϋςα απϐ το ενεργειακϐ 

ςκηνικϐ που αποκρυςταλλώθηκε κατϊ τον 20ο αιώνα θα εύναι ςϑντομα παρελθϐν. Η 

απανθρακοπούηςη των οικονομιών και οι δεςμεϑςεισ ςτο πλαύςιο τησ αντιμετώπιςησ τησ 

κλιματικόσ αλλαγόσ, οδηγοϑν αναπϐφευκτα ςτην αποςϑνδεςη των γεωπολιτικών 

πλεονεκτημϊτων που αποκομύζουν τα κρϊτη απϐ την παραγωγό και, κυρύωσ, την εξαγωγό 

ορυκτών καυςύμων. Η τρϋχουςα ενεργειακό κρύςη και ο πϐλεμοσ ςτην Ουκρανύα δεν θα 

αυξόςουν το ενδιαφϋρον για νϋεσ επενδϑςεισ εξϐρυξησ ορυκτών καυςύμων. Αντιθϋτωσ, οδηγοϑν 

αναπϐφευκτα ςτην επύςπευςη τησ πρϊςινησ ενεργειακόσ μετϊβαςησ. Όπωσ προαναφϋρθηκε, 

το ςχϋδιο REPowerEU θϋτει ωσ προτεραιϐτητα την μετϊβαςη ςτην καθαρό ενϋργεια, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ υπερϊκτιασ αιολικόσ ενϋργειασ, καλώντασ τα κρϊτη μϋλη να 

διαςφαλύςουν ϐτι «ο ςχεδιαςμόσ, η καταςκευή και η λειτουργία των μονάδων παραγωγήσ 

ενέργειασ από ανανεώςιμεσ πηγέσ, η ςύνδεςή τουσ με το δίκτυο και το ίδιο το ςχετικό δίκτυο 

θεωρείται πωσ υπηρετούν το υπέρτερο δημόςιο ςυμφέρον και το ςυμφέρον τησ δημόςιασ 

αςφάλειασ». το πλαύςιο αυτϐ, τα κρϊτη μϋλη καλοϑνται να «χαρτογραφήςουν γρήγορα, να 

αξιολογήςουν και να διαςφαλίςουν διαθεςιμότητα κατάλληλων εκτάςεων ξηράσ και θάλαςςασ 

για έργα ανανεώςιμων πηγών ενέργειασ η οποία θα είναι ανάλογη με τα εθνικά τουσ ςχέδια για 

την ενέργεια και το κλίμα, τη ςυμβολή τουσ για την επίτευξη του αναθεωρημένου ςτόχου 

ανανεώςιμων πηγών ενέργειασ για το 2030, καθώσ και με άλλουσ παράγοντεσ, όπωσ η 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0741&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4459196
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διαθεςιμότητα πόρων, οι υποδομέσ δικτύου και οι ςτόχοι τησ ςτρατηγικήσ τησ ΕΕ για τη 

βιοποικιλότητα» (Ευρωπαώκό Επιτροπό, 2022).  

 

Αυτϐ ςημαύνει ϐτι η γεωπολιτικό πραγματικϐτητα ςε παγκϐςμιο επύπεδο πρϐκειται να 

μεταβληθεύ ριζικϊ και ςυντομϐτερα απϐ τουσ αρχικοϑσ ςχεδιαςμοϑσ: η διεθνόσ πολιτικό δεν θα 

επηρεϊζεται απϐ την προμόθεια ό μη πετρελαύου ό ορυκτοϑ αερύου, η ιςχϑσ των κρατών θα 

αποςυνδεθεύ απϐ την πρϐςβαςη ςτα ορυκτϊ καϑςιμα, με ςυνϋπεια η ιςχϑσ ςτην ενεργειακό 

διεθνό ςκακιϋρα κρατών τησ Μϋςησ Ανατολόσ ό τησ Ρωςύασ και των κρατών του Καυκϊςου να 

δεχθεύ ςημαντικϐ πλόγμα (Hook, Sanderson, 2021). τον αντύποδα, κρϊτη που ϋχουν επενδϑςει 

ςτισ ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ θα αναβαθμιςτοϑν γεωπολιτικϊ λϐγω τησ απεξϊρτηςησ τησ 

οικονομύασ τουσ απϐ τισ ειςαγωγϋσ ορυκτών καυςύμων. Σο παρϊδειγμα τησ Νορβηγύασ η οπούα, 

αν και πετρελαιοπαραγωγϐσ χώρα, ςτον εθνικϐ τησ ςχεδιαςμϐ φαύνεται ϐτι επενδϑει ςε ΑΠΕ – 

αντύ ςτο πετρϋλαιο – εύναι χαρακτηριςτικϐ. Η ανϊπτυξη υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων ςόμερα 

ςυνιςτϊ ϊξονα προτεραιϐτητασ τϐςο τησ Νορβηγικόσ τρατηγικόσ για την Έρευνα ϐςο και του 

ολοκληρωμϋνου θαλϊςςιου ςχεδιαςμοϑ τησ χώρασ (Norwegian Ministry of Climate and 

Environment, 2020). 

 

Επιπλϋον, η μετατϐπιςη του ενδιαφϋροντοσ ςτη δημιουργύα υποδομών για τη διακρατικό 

διαςϑνδεςη ςτον τομϋα τησ «καθαρόσ» ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (ςτο πρϐτυπο τησ διαςϑνδεςησ 

Ελλϊδασ – Αιγϑπτου) θα δώςει νϋα ώθηςη ςτην περιφερειακό ςυνεργαςύα και ςυνεννϐηςη, 

δημιουργώντασ νϋου τϑπου κοινϐτητεσ αςφϊλειασ. Η διπλωματύα των αγωγών, τουλϊχιςτον 

ςτην Ανατολικό Μεςϐγειο, φαύνεται ϐτι δύνει τη θϋςη τησ ςτη διπλωματύα των καλωδύων και 

ςτη δημιουργύα διαςυνδεδεμϋνων κοινοτότων παραγωγόσ ενϋργειασ μϋςω ΑΠΕ. Σο 

ςχεδιαζϐμενο ϋργο για την ηλεκτρικό διαςϑνδεςη Κρότησ-Κϑπρου και Κϑπρου-Ιςραόλ (Euro-

Asia Connector) με τη χρηματοδϐτηςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, ςε ςυνϋχεια του Μνημονύου 

υνεργαςύασ που υπογρϊφτηκε μεταξϑ Ελλϊδασ και Αιγϑπτου, δεύχνει ϐτι κινοϑμαςτε προσ 

αυτόν την κατεϑθυνςη. 

 

ε περιφερειακϐ επύπεδο, η δημιουργύα υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων μπορεύ να ςυμβϊλλει 

ςτην αποφϐρτιςη του κλύματοσ ανταγωνιςμοϑ και αυξανϐμενων διεκδικόςεων ςτον θαλϊςςιο 

χώρο, που δημιουργοϑνται με την προςδοκύα ανακϊλυψησ κοιταςμϊτων ορυκτών καυςύμων. 

Τπϊρχουν αρκετϋσ παρϊμετροι που ςυντεύνουν ςτη ςυγκεκριμϋνη τϊςη.  

 

Κατ’ αρχϊσ, ο ανανεώςιμοσ χαρακτόρασ του ενεργειακοϑ πϐρου του ανϋμου, δεν ςτερεύ απϐ τισ 

γειτονικϋσ χώρεσ την προοπτικό αντύςτοιχων επενδϑςεων. υνεπώσ, εκλεύπει το ςτοιχεύο του 

ανταγωνιςμοϑ για την κυριαρχύα ςτουσ ενεργειακοϑσ πϐρουσ, δημιουργώντασ τισ 

προϒποθϋςεισ για την επύλυςη ϐποιων διαφορών προκϑπτουν ςε ζητόματα οριοθϋτηςησ αλλϊ 

και για ςυνεργαςύα τϐςο ςτην υλοπούηςη ϋργων ΑΠΕ ϐςο και ενεργειακόσ διαςϑνδεςησ.    

 

ε ϋνα δεϑτερο επύπεδο, η απϐςταςη των υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων απϐ την ξηρϊ κυρύωσ 

για λϐγουσ διαςϑνδεςησ με το ηπειρωτικϐ δύκτυο ςυνιςτϊ καθοριςτικό παρϊμετρο για την 

υλοπούηςη τϋτοιων επενδϑςεων. Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα ςυνιςτϊ η υπϐ εξϋλιξη 

υλοπούηςη ςχετικοϑ ϋργου ςτην Απουλύα τησ Ιταλύασ, κοντϊ ςτο λιμϊνι του Σϊραντα, ςε 

απϐςταςη 3 χλμ. απϐ την ακτό (Lewis, 2022· The Wind Power, 2022) ςε ςυνδυαςμϐ με την 

προτύμηςη μϋχρι ςτιγμόσ -λϐγω των τεχνικών δυνατοτότων εγκατϊςταςησ- ςε 

ανεμογεννότριεσ ςταθερόσ ϋδραςησ. Η προτύμηςη ςτην υλοπούηςη τϋτοιων επενδϑςεων εντϐσ 

των χωρικών υδϊτων δημιουργεύ ανϊχωμα ςε τυχϐν διεκδικόςεισ τρύτων κρατών που πιθανϐν 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5570db2543234b8a9834606c33caa900/en-gb/pdfs/stm201920200020000engpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5570db2543234b8a9834606c33caa900/en-gb/pdfs/stm201920200020000engpdfs.pdf
https://euroasia-interconnector.com/
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να αναφϑονται ςε μη οριοθετημϋνεσ περιοχϋσ μακρϑτερα απϐ τισ ακτϋσ, ςτην περύπτωςη τησ 

υφαλοκρηπύδασ ό τησ ΑΟΖ. Ακϐμα και ςε περιπτώςεισ περιοχών με μεγϊλα βϊθη, ϐπου η λϑςη 

των πλωτών ανεμογεννητριών προκρύνεται, η ςϑνδεςη -και ςυνεπώσ η μικρό απϐςταςη- με την 

ξηρϊ παραμϋνει καθοριςτικϐσ παρϊγοντασ για τη χωροθϋτηςη μιασ τϋτοιασ επϋνδυςησ. την 

περύπτωςη τησ Ελλϊδασ, ϐπου λϐγω τησ γεωμορφολογύασ του θαλϊςςιου χώρου (μεγϊλα 

βϊθη) η τεχνολογύα των πλωτών ανεμογεννητριών εύναι καταλληλϐτερη, η τοποθεςύα μιασ 

τϋτοιασ επϋνδυςησ επύςησ μπορεύ να λϊβει χώρα εντϐσ των χωρικών υδϊτων.  

 

ε ϋνα τρύτο επύπεδο, η ανϊπτυξη υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων ςε περιοχϋσ πϋραν των 

χωρικών υδϊτων ςυνδϋεται με το καθεςτώσ τησ υφαλοκρηπύδασ ςτην περύπτωςη 

ανεμογεννητριών ςταθερόσ ϋδραςησ, ςυνεπώσ δεν τύθεται ζότημα κόρυξησ νϋων ζωνών ενώ 

ςτην περύπτωςη τησ ΑΟΖ προςτύθεται και η δυνατϐτητα εγκατϊςταςησ πλωτών 

ανεμογεννητριών ςτα υπερκεύμενα ϑδατα. Οι ςυμφωνύεσ οριοθϋτηςησ με την Ιταλύα (εκκρεμεύ η 

κόρυξη ΑΟΖ) και την Αύγυπτο (ϐπου υπϊρχει κόρυξη ΑΟΖ) δημιουργοϑν τισ προοπτικϋσ για την 

περαιτϋρω επϋκταςη των εν λϐγω επενδυτικών ςχεδύων ςτο Ιϐνιο και ςτα Νϐτια τησ Κρότησ 

αρχικϊ, αλλϊ και ςε ϊλλεσ περιοχϋσ ςτο μϋλλον, ςϑμφωνα με τισ πρϐνοιεσ του διεθνοϑσ δικαύου 

τησ θϊλαςςασ (βλ. επϐμενη ενϐτητα).   

 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη τα παραπϊνω, για την Ελλϊδα, η αξιοπούηςη του υπερϊκτιου αιολικοϑ 

δυναμικοϑ μπορεύ να εξυπηρετόςει το διττϐ ςτϐχο τησ μεγαλϑτερησ ενεργειακόσ αυτονομύασ 

και τησ γεωπολιτικόσ αναβϊθμιςησ του ρϐλου τησ ςτην ευρϑτερη περιοχό.  
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IV. Οι θεςμικϋσ προκλόςεισ  
 

Προσ αυτόν την κατεϑθυνςη πρϋπει να εξεταςτοϑν οι θεςμικϋσ προκλόςεισ που προκϑπτουν 

απϐ την προώθηςη των υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων. Η πρώτη κατηγορύα προκλόςεων 

αφορϊ ςτην εφαρμογό του διεθνοϑσ δικαύου τησ θϊλαςςασ, η δεϑτερη ςτην εφαρμογό του 

προςφϊτωσ ψηφιςθϋντοσ νϋου νομοθετικοϑ πλαιςύου για τα υπερϊκτια αιολικϊ πϊρκα και η 

τρύτη ςτη χωροθϋτηςη των δραςτηριοτότων ςτη θϊλαςςα.  

 

 

Υπερϊκτια αιολικϊ πϊρκα και το Δύκαιο τησ Θϊλαςςασ  

όμερα, υπϊρχει μεγαλϑτερη δυνατϐτητα χωρικόσ ανϊπτυξησ υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων 

ςτισ ελληνικϋσ θϊλαςςεσ ςε ςχϋςη με το παρελθϐν. Ειδικϐτερα, πϋρα απϐ το υφιςτϊμενο εϑροσ 

των 6 ν.μ. αιγιαλύτιδασ ζώνησ (ΑΝ 230/1936), προςφϊτωσ η Ελλϊδα επεξϋτεινε την αιγιαλύτιδα 

ζώνη τησ ςτα 12 ν.μ. ςτην περιοχό απϐ το βορειϐτερο ςημεύο τησ Περιφϋρειασ Ιονύων Νόςων 

μϋχρι το Ακρωτόριο Σαύναρο τησ Πελοποννόςου (Ν. 4767/2021). υνεπώσ, η χώρα ϋχει τη 

δυνατϐτητα να τοποθετόςει αιολικϊ πϊρκα ςε θαλϊςςιεσ περιοχϋσ που ϋχει αποκλειςτικό 

δικαιοδοςύα, δηλαδό εντϐσ τησ ζώνησ των 12 ν.μ. ςτο Ιϐνιο και εντϐσ των 6 ν.μ. ςε ϐλη την 

υπϐλοιπη επικρϊτειϊ τησ (με την εξαύρεςη οριςμϋνων ςημεύων ϐπου η γεωμορφολογύα δεν 

επιτρϋπει την ωσ ϊνω επϋκταςη, ςυνεπώσ ιςχϑει ο εθιμικϐσ κανϐνασ τησ μϋςησ γραμμόσ). Πϋρα 

απϐ την αιγιαλύτιδα ζώνη, η Ελλϊδα δϑναται να αξιοποιόςει τϐςο την υφαλοκρηπύδα ϐςο και 

την ΑΟΖ τησ (βλ. Πύνακα 1).  

 

ε αυτϐ το ςημεύο πρϋπει να γύνει ο εξόσ διαχωριςμϐσ: ςτην υφαλοκρηπύδα, το παρϊκτιο 

κρϊτοσ αςκεύ κυριαρχικϊ δικαιώματα προσ τον αποκλειςτικϐ ςκοπϐ τησ εξερεϑνηςησ και 

εκμετϊλλευςησ μεταλλευτικών και ϊλλων μη ζώντων πϐρων ςτον θαλϊςςιο βυθϐ και το 

υπϋδαφοσ, ϐπωσ λ.χ. των κοιταςμϊτων υδρογονανθρϊκων (ϊρθρο 77 παρ. 1 & 4, ΔΘ). Επύςησ, 

το ρυθμιςτικϐ τησ πλαύςιο καλϑπτει και την εγκατϊςταςη αιολικών πϊρκων ςταθερόσ ϋδραςησ 

και δη τη γεώτρηςη για την τοποθϋτηςη των θεμελύων τουσ (ϊρθρο 81, ΔΘ∙ Scovazzi & Tani, 

2014). Ωςτϐςο, το καθεςτώσ τησ ΑΟΖ παρϋχει πληρϋςτερη προςταςύα των ςυμφερϐντων του 

παρϊκτιου κρϊτουσ -αλλϊ και των τυχϐν ευριςκϐμενων επενδυτών- ωσ προσ την εκμετϊλλευςη 

εναλλακτικών μορφών παραγωγόσ ενϋργειασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αιολικόσ ενϋργειασ. 

Σοϑτο ςυμβαύνει διϐτι τα κυριαρχικϊ δικαιώματα του παρϊκτιου κρϊτουσ διευρϑνονται 

δεδομϋνου ϐτι αποςκοποϑν ςτην εξερεϑνηςη, εκμετϊλλευςη, διατόρηςη και διαχεύριςη ϐλων 

των φυςικών πϐρων, ζώντων ό μη, και ςτα υπερκεύμενα ϑδατα πϋρα απϐ τον θαλϊςςιο βυθϐ 

και το υπϋδαφοσ, καθώσ επύςησ και ςε ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ για την οικονομικό εκμετϊλλευςη 

και εξερεϑνηςη τησ ζώνησ, ϐπωσ η παραγωγό ενϋργειασ, μεταξϑ ϊλλων, απϐ ανϋμουσ (ϊρθρο 56 

παρ. 1, ΔΘ). Ωσ εκ τοϑτου, ενώ το ρυθμιςτικϐ πλαύςιο τησ υφαλοκρηπύδασ προςφϋρει 

επαρκϋςτερη νομικό βϊςη για τισ παραδοςιακϋσ μορφϋσ παραγωγόσ ενϋργειασ, ϐπωσ η ϋρευνα 

και εκμετϊλλευςη υδρογονανθρϊκων, η εκμετϊλλευςη των νϋων μορφών παραγωγόσ ενϋργειασ 

επιτϊςςει την κόρυξη ΑΟΖ (Γαβουνϋλη, 2016) καθϐτι το ρυθμιςτικϐ πλαύςιο τησ εν λϐγω ζώνησ 

παρϋχει πληρϋςτερη προςταςύα και καλϑπτει πϋρα απϐ τα αιολικϊ πϊρκα ςταθερόσ ϋδραςησ 

και την εγκατϊςταςη πλωτών αιολικών ςτα υπερκεύμενα ϑδατα.  
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Πύνακασ 1: Οι θαλϊςςιεσ ζώνεσ και οι επιτρεπόμενεσ ενεργειακϋσ δραςτηριότητεσ 

εντόσ αυτών 

Θαλϊςςια 

Ζώνη 
Οριςμόσ 

Επιτρεπόμενεσ Ενεργειακϋσ 

Δραςτηριότητεσ 

Εςωτερικϊ 

ϑδατα 

Σα ϑδατα που βρύςκονται προσ το 

εςωτερικϐ των γραμμών βϊςησ τησ 

χωρικόσ θϊλαςςασ, δηλαδό κυρύωσ 

οι κϐλποι, οι λιμϋνεσ και οι εκβολϋσ 

των ποταμών. Σο παρϊκτιο κρϊτοσ 

αςκεύ πλόρη κυριαρχύα επύ του 

βυθοϑ και του υπϋδαφουσ καθώσ και 

επύ του υπερκεύμενου εναϋριου 

χώρου. 

Σο παρϊκτιο κρϊτοσ ϋχει την 

αποκλειςτικό δικαιοδοςύα να 

ρυθμύζει την παραγωγό ενϋργειασ 

και να τοποθετεύ ενεργειακϋσ 

εγκαταςτϊςεισ παντϐσ τϑπου 

εντϐσ των εςωτερικών του 

υδϊτων, υπϐ την επιφϑλαξη 

τυχϐν περιοριςμών που τύθενται 

απϐ την εςωτερικό του 

νομοθεςύα (για παρϊδειγμα 

minimum απϐςταςη απϐ τισ 

ακτϋσ). 

Αιγιαλύτιδα 

Ζώνη (ό 

χωρικό 

θϊλαςςα ό 

χωρικϊ ϑδατα) 

Θαλϊςςια ζώνη, το εϑροσ τησ οπούασ 

ξεκινϊ απϐ τισ γραμμϋσ βϊςησ και 

μπορεύ να εκτεύνεται ϋωσ 12 ν.μ. Σο 

παρϊκτιο κρϊτοσ αςκεύ πλόρη 

κυριαρχύα, υπϐ την ϋννοια ϐτι δεν 

περιορύζεται ςε οριςμϋνεσ μϐνο 

δραςτηριϐτητεσ ό δικαιώματα, αλλϊ 

περιλαμβϊνει το ςϑνολο των 

αρμοδιοτότων που το κρϊτοσ αςκεύ 

ςτο ϋδαφοσ του. Η ζώνη 

περιλαμβϊνει τον βυθϐ και το 

υπϋδαφοσ, καθώσ και τον 

υπερκεύμενο εναϋριο χώρο τησ 

ςχετικόσ θαλϊςςιασ περιοχόσ. 

Σο παρϊκτιο κρϊτοσ ϋχει την 

αποκλειςτικό δικαιοδοςύα να 

ρυθμύζει την τοποθϋτηςη, 

αδειοδϐτηςη και εν γϋνει κϊθε 

διϊςταςη των ενεργειακών 

εγκαταςτϊςεων για την 

εκμετϊλλευςη εύτε 

υδρογονανθρϊκων εύτε αιολικόσ 

ενϋργειασ. 

Τφαλοκρηπύδα Ζώνη που αποτελεύται απϐ τον 

θαλϊςςιο βυθϐ και το υπϋδαφοσ των 

υποθαλϊςςιων περιοχών που 

εκτεύνονται ςε ϐλη την ϋκταςη τησ 

φυςικόσ προϋκταςησ του χερςαύου 

εδϊφουσ ωσ το εξωτερικϐ ϐριο του 

υφαλοπλαιςύου ό ςε απϐςταςη 200 

ν.μ. απϐ τισ γραμμϋσ βϊςησ, ςτισ 

περιπτώςεισ που το εξωτερικϐ ϐριο 

του υφαλοπλαιςύου δεν εκτεύνεται 

μϋχρι αυτό την απϐςταςη. Η 

θαλϊςςια αυτό περιοχό υπϊρχει ipso 

facto και ab initio, δηλαδό απϐ τη 

γϋνεςη του κρϊτουσ και δεν 

χρειϊζεται ειδικό πρϊξη κόρυξησ. Σο 

παρϊκτιο κρϊτοσ αςκεύ κυριαρχικϊ 

Σο παρϊκτιο κρϊτοσ ϋχει 

αποκλειςτικό δικαιοδοςύα ωσ 

προσ την καταςκευό καθώσ και 

τη ρϑθμιςη τησ αδειοδϐτηςησ, 

λειτουργύασ και χρόςησ 

ενεργειακών εγκαταςτϊςεων για 

την ϋρευνα και εκμετϊλλευςη 

υδρογονανθρϊκων. Επύςησ, ϋχει 

το δικαύωμα να εγκαθιςτϊ 

υπερϊκτια αιολικϊ πϊρκα 

ςταθερόσ ϋδραςησ. 
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δικαιώματα, τα οπούα διακρύνονται 

απϐ την πλόρη κυριαρχύα. 

Περιλαμβϊνουν δικαιώματα 

εξερεϑνηςησ και εκμετϊλλευςησ των 

φυςικών πϐρων του βυθοϑ και του 

υπεδϊφουσ, ότοι των ορυκτών και 

ϊλλων μη ζώντων οργανιςμών 

καθώσ και ζώντων οργανιςμών που 

ανόκουν ςτα καθιςτικϊ εύδη. 

Αποκλειςτικό 

Οικονομικό 

Ζώνη (ΑΟΖ) 

Θαλϊςςια περιοχό που εκκινεύ απϐ 

το εξωτερικϐ ϐριο τησ αιγιαλύτιδασ 

ζώνησ και που δεν υπερβαύνει τα 200 

ν.μ. απϐ τισ γραμμϋσ βϊςησ. Σο 

παρϊκτιο κρϊτοσ αςκεύ κυριαρχικϊ 

δικαιώματα, τα οπούα αποςκοποϑν 

ςτην εξερεϑνηςη, εκμετϊλλευςη, 

διατόρηςη και διαχεύριςη των 

φυςικών πϐρων, ζώντων ό μη, των 

υπερκειμϋνων του θαλϊςςιου βυθοϑ 

υδϊτων, του θαλϊςςιου βυθοϑ και 

του υπεδϊφουσ αυτοϑ, καθώσ επύςησ 

και ςε ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ για την 

οικονομικό εκμετϊλλευςη και 

εξερεϑνηςη τησ ζώνησ, ϐπωσ η 

παραγωγό ενϋργειασ απϐ τα ϑδατα, 

τα ρεϑματα και τουσ ανϋμουσ. Σρύτα 

κρϊτη ϋχουν δικαύωμα να αςκοϑν 

ελευθερύεσ, οι οπούεσ αφοροϑν τη 

ναυςιπλοϏα, την υπϋρπτηςη, την 

τοποθϋτηςη υποβρυχύων καλωδύων 

και αγωγών, καθώσ και ϊλλεσ 

ςυναφεύσ με αυτϋσ χρόςεισ. Κατϊ την 

ϊςκηςη των δικαιωμϊτων τουσ, ϐλα 

τα κρϊτη ϋχουν υποχρϋωςη να 

λαμβϊνουν «δεϐντωσ υπϐψη» τα 

δικαιώματα των ϊλλων κρατών. Για 

τη ςϑςταςό τησ, απαιτεύται ειδικό 

πρϊξη κόρυξησ απϐ το παρϊκτιο 

κρϊτοσ. 

Σο παρϊκτιο κρϊτοσ ϋχει 

αποκλειςτικό δικαιοδοςύα ωσ 

προσ την καταςκευό καθώσ και 

τη ρϑθμιςη τησ αδειοδϐτηςησ, 

λειτουργύασ και χρόςησ 

ενεργειακών εγκαταςτϊςεων για 

τουσ ςκοποϑσ τησ παραγωγόσ 

αιολικόσ ενϋργειασ. Σο 

ρυθμιςτικϐ πλαύςιο τησ ΑΟΖ 

καλϑπτει πϋρα απϐ τα αιολικϊ 

πϊρκα ςταθερόσ ϋδραςησ και την 

εγκατϊςταςη πλωτών αιολικών 

ςτα υπερκεύμενα ϑδατα. 

Ανοικτό 

Θϊλαςςα 

Σα τμόματα τησ θϊλαςςασ που 

βρύςκονται εκτϐσ των θαλαςςύων 

ζωνών κρατικόσ κυριαρχύασ ό 

δικαιοδοςύασ. Εκτεύνονται πϋρα απϐ 

το εξωτερικϐ ϐριο τησ αιγιαλύτιδασ 

ζώνησ ό, ςτην περύπτωςη που το 

παρϊκτιο κρϊτοσ ϋχει κηρϑξει (και 

Όλα τα κρϊτη μποροϑν να 

εγκαταςτόςουν ενεργειακϋσ 

εγκαταςτϊςεισ παντϐσ τϑπου 

ςτην ανοικτό θϊλαςςα, ωσ 

ϊςκηςη μιασ εκ των ελευθεριών 

τησ, ότοι τησ ελευθερύασ 

καταςκευόσ εγκαταςτϊςεων. 
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οριοθετόςει) ΑΟΖ, πϋρα απϐ το 

εξωτερικϐ ϐριο τησ ΑΟΖ. την 

ανοικτό θϊλαςςα, η δικαιοδοςύα του 

παρϊκτιου κρϊτουσ αντικαθύςταται 

απϐ την απϐλυτη δικαιοδοςύα του 

κρϊτουσ ςημαύασ. 

Αυτό θα πρϋπει να αςκεύται 

ςϑμφωνα με τη ϑμβαςη για το 

Δύκαιο τησ Θϊλαςςασ καθώσ και 

τουσ λοιποϑσ κανϐνεσ του 

διεθνοϑσ δικαύου, λαμβϊνοντασ 

υπϐψη τα ςυμφϋροντα των 

ϊλλων κρατών. ημειώνεται ϐτι η 

εν λϐγω ελευθερύα δεν 

ςυνεπϊγεται προνομιακό 

πρϐςβαςη ό εχϋγγυα 

προςταςύασ. 

 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη την αναγκαιϐτητα οριοθϋτηςησ αλληλεπικαλυπτϐμενων θαλαςςύων 

ζωνών ςε μύα ςτενό, ημύκλειςτη θϊλαςςα ϐπωσ εύναι η Μεςϐγειοσ, η χώρα μασ ϋχει υπογρϊψει 

τρεισ ςυμφωνύεσ οριοθϋτηςησ. Ωσ προσ τη θαλϊςςια περιοχό του Ιονύου, υπϋγραψε με την 

Ιταλύα τη υμφωνύα του 1977 ςτο πλαύςιο τησ οπούασ οι δϑο χώρεσ οριοθϋτηςαν την 

υφαλοκρηπύδα τουσ και προςφϊτωσ με τη υμφωνύα του 2020 (Κυρωτικϐσ Ν. 4716/2020) 

θεςπύςτηκε κατϊ μόκοσ τησ οριοθετικόσ γραμμόσ τησ υφαλοκρηπύδασ των δϑο χωρών, ϋνα ϐριο 

πολλαπλών χρόςεων για οποιαδόποτε ϊλλη θαλϊςςια ζώνη την οπούα τα δϑο κρϊτη δϑνανται 

να κηρϑξουν, δηλαδό την ΑΟΖ. Ωσ εκ τοϑτου, η Ελλϊδα ϋχει τη δυνατϐτητα να τοποθετόςει ςτην 

οριοθετημϋνη υφαλοκρηπύδα τησ υπερϊκτια αιολικϊ ςταθερόσ ϋδραςησ και ϐταν προβεύ ςε 

κόρυξη τησ οριοθετημϋνησ ΑΟΖ τησ, με την ϋκδοςη προεδρικοϑ διατϊγματοσ, θα μπορεύ να 

αναπτϑξει και παραγωγό πλωτόσ αιολικόσ ενϋργειασ ςτην περιοχό.  

 

Επύςησ, προςφϊτωσ η χώρα υπϋγραψε και υμφωνύα Οριοθϋτηςησ με την Αύγυπτο (Κυρωτικϐσ 

Ν. 4717/2020), κατϊ την οπούα τα δϑο κρϊτη θϋςπιςαν για πρώτη φορϊ μερικό οριοθετικό 

γραμμό των ΑΟΖ τουσ ςτην περιοχό νοτύωσ τησ Κρότησ και τησ Ρϐδου και επύ τη βϊςει του 

ϊρθρου 2 του ωσ ϊνω κυρωτικοϑ νϐμου, η Ελλϊδα προϋβη και ςε ανακόρυξη τησ ΑΟΖ τησ ςτην 

υπϐ κρύςη περιοχό. Ωσ εκ τοϑτου, ςτην πλϋον μερικώσ οριοθετημϋνη περιοχό, η χώρα ϋχει τη 

δυνατϐτητα να εγκαταςτόςει υπερϊκτια αιολικϊ πϊρκα (τϐςο ςταθερόσ ϋδραςησ ϐςο και 

πλωτϊ). ημειώνεται ϐτι ςϑμφωνα με την ελληνικό νομοθεςύα (ϊρθρο 156 παρ. 1, Ν. 

4001/2011), ςε περύπτωςη ϋλλειψησ ςυμφωνύασ οριοθϋτηςησ με γειτονικϊ κρϊτη, το 

εξωτερικϐ ϐριο τησ υφαλοκρηπύδασ και τησ ΑΟΖ (αφ’ ησ κηρυχθεύ) τησ Ελλϊδασ ςυνύςταται ςτη 

μϋςη γραμμό. Ωσ εκ τοϑτου, η χώρα ϋχει τη δυνατϐτητα να εγκαταςτόςει υπερϊκτια αιολικϊ 

εντϐσ τησ μϋςησ γραμμόσ τησ υφαλοκρηπύδασ και -ςε περύπτωςη κόρυξησ- τησ ΑΟΖ, ςε ϐλη την 

επικρϊτειϊ τησ.  

 

Εύναι κρύςιμο να τονιςτεύ ϐτι τϐςο η διενϋργεια εξορϑξεων ϐςο και η ανϊπτυξη υπερϊκτιων 

αιολικών πϊρκων ςταθερόσ ϋδραςησ αποτελοϑν δϑο ϐψεισ του ύδιου νομύςματοσ ςε ϐ,τι αφορϊ 

την ϊςκηςη των κυριαρχικών δικαιωμϊτων τησ χώρασ επύ τησ υφαλοκρηπύδασ τησ. Με ϊλλα 

λϐγια, ϐποια τεχνολογύα εκ των δϑο και να αναπτυχθεύ επύ τησ ελληνικόσ υφαλοκρηπύδασ, θα 

ϋχει ακριβώσ τον ύδιο αντύκτυπο ςτην κατοχϑρωςη των ςυμφερϐντων τησ χώρασ επύ τησ 

ςυγκεκριμϋνησ θαλϊςςιασ ζώνησ. Ωσ εκ τοϑτου, τα θαλϊςςια τεμϊχια που ϋχουν παραχωρηθεύ 

για την ϋρευνα και εκμετϊλλευςη υδρογονανθρϊκων (λ.χ. η θαλϊςςια περιοχό νοτιοδυτικϊ τησ 

Κρότησ) θα μποροϑςαν αντ’ αυτοϑ να αξιοποιηθοϑν για την τοποθϋτηςη υπερϊκτιων αιολικών 

πϊρκων ςταθερόσ ϋδραςησ, επιφϋροντασ ακριβώσ το ύδιο αποτϋλεςμα. Απϐ την ϊλλη, η 

ανϊπτυξη πλωτών αιολικών πϊρκων προϒποθϋτει την κόρυξη (και οριοθϋτηςη ςε 
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αλληλεπικαλυπτϐμενεσ περιοχϋσ) ΑΟΖ δεδομϋνου ϐτι τα υπερκεύμενα ϑδατα, τα οπούα 

χρηςιμοποιοϑνται για την τοποθϋτηςη των εν λϐγω πϊρκων, υπϊγονται ςτο καθεςτώσ τησ εν 

λϐγω ζώνησ. υνεπώσ, η κόρυξη αυτόσ εύναι αναγκαύα για την κατοχϑρωςη των ςυμφερϐντων 

τησ Ελλϊδασ διϊ τησ εγκατϊςταςησ πλωτών αιολικών. το πλαύςιο αυτϐ, το γεγονϐσ ϐτι η 

Ελλϊδα προςφϊτωσ ςυνόψε τισ προαναφερθεύςεσ ςυμφωνύεσ οριοθϋτηςησ τησ ΑΟΖ τησ και 

κόρυξε την τελευταύα ςτην περιοχό νοτύωσ τησ Κρότησ και τησ Ρϐδου, αποτελεύ ϋνδειξη των 

ςτρατηγικών ςτοχεϑςεων τησ χώρασ. ημειώνεται, τϋλοσ, ϐτι ςε κϊθε περύπτωςη οποιοδόποτε 

κρϊτοσ ϋχει τη δυνατϐτητα, εξαςκώντασ την ελευθερύα καταςκευόσ ενεργειακών 

εγκαταςτϊςεων, να τοποθετόςει πϊςησ φϑςεωσ τεχνολογύεσ ςτην ανοικτό θϊλαςςα (ϊρθρο 87 

παρ. 1, ΔΘ), η οπούα -με την επιφϑλαξη τησ υποχρϋωςησ ςεβαςμοϑ των δικαιωμϊτων τρύτων 

κρατών- διϋπεται απϐ τη λογικό "first come first served". Η εν λϐγω ελευθερύα βρύςκει 

εφαρμογό και ςε περύπτωςη μη κόρυξησ ΑΟΖ, καθϐτι τα υπερκεύμενα τησ υφαλοκρηπύδασ 

ϑδατα υπϊγονται ςτο καθεςτώσ τησ ανοικτόσ θϊλαςςασ.  

 

 

Ο πρόςφατοσ νόμοσ για την ανϊπτυξη των υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων  

Παρ’ ϐλων των τιθϋμενων ςτϐχων και του υψηλοϑ δυναμικοϑ που παρουςιϊζουν οι ελληνικϋσ 

θϊλαςςεσ, η ρϑθμιςη των υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων ϋλαβε χώρα πολϑ πρϐςφατα με την 

ψόφιςη του νϋου Ν. 4964/2022 ςτισ 28 Ιουλύου 2022. Η ανϊγκη θϋςπιςησ ενϐσ ολοκληρωμϋνου 

νομοθετικοϑ πλαιςύου ςτην Ελλϊδα όταν επιτακτικό καθϐτι οι ϐποιεσ απϐπειρεσ εύχαν γύνει 

κατϊ τη διϊρκεια των τελευταύων ετών όταν διϊςπαρτεσ, αςαφεύσ και ελλιπεύσ, ενώ το μϋχρι 

πρϐτινοσ υφιςτϊμενο πλαύςιο ιδιαιτϋρωσ προβληματικϐ και χρονοβϐρο.  

 

Με την εφαρμογό του νϋου πλαιςύου καθύςταται εφικτό η εγκατϊςταςη και λειτουργύα 

υπερϊκτιων αιολικών ςταθμών. Σο μοντϋλο ανϊπτυξησ που προτϊςςεται εύναι αμιγώσ 

υβριδικϐ. Σο κρϊτοσ επιλϋγει μϋςα απϐ μια ςϑνθετη διαδικαςύα τισ θαλϊςςιεσ περιοχϋσ και, ςε 

ςυνεργαςύα με υποψόφιουσ επενδυτϋσ, δρομολογεύ ωσ ϋνα ςημεύο τη διαδικαςύα. τη ςυνϋχεια, 

παραδύδει το ϋργο ςτον εκϊςτοτε επενδυτό για ολοκλόρωςη και εκμετϊλλευςη. Σα βαςικϊ 

ςτϊδια τησ διαδικαςύασ ανϊπτυξησ αναφϋρονται ςυνοπτικϊ και με χρονολογικό ςειρϊ κϊτωθι: 

 Τιοθϋτηςη Εθνικοϑ Προγρϊμματοσ Ανϊπτυξησ Τπερϊκτιων Αιολικών Πϊρκων, το οπούο θα 

αποτυπώνει ςε ποιεσ θαλϊςςιεσ περιοχϋσ τησ χώρασ εύναι δυνατό η ανϊπτυξη τϋτοιων 

πϊρκων. 

 Οριοθϋτηςη μύασ ό περιςςοτϋρων Περιοχών Οργανωμϋνησ Ανϊπτυξησ Τπερϊκτιων 

Αιολικών Πϊρκων (ΠΟΑΤΑΠ) εκ των ανωτϋρω καθοριςθειςών θαλϊςςιων περιοχών.  

 Φορόγηςη Αδειών Έρευνασ Τπερϊκτιων Αιολικών Πϊρκων εντϐσ των οριοθετημϋνων 

ΠΟΑΤΑΠ ςε ενδιαφερϐμενουσ επενδυτϋσ που πληροϑν τα τιθϋμενα ςτον νϐμο τεχνικϊ και 

οικονομικϊ κριτόρια. 

 Εκπϐνηςη μελετών και μετρόςεων εντϐσ των ΠΟΑΤΑΠ απϐ τουσ κατϐχουσ Αδειών 

Έρευνασ. 

 Οριςμϐσ επιμϋρουσ Περιοχών Εγκατϊςταςησ Τπερϊκτιων Αιολικών Πϊρκων (εντϐσ των 

ΠΟΑΤΑΠ) καθώσ και εκτύμηςη τησ μϋγιςτησ ιςχϑοσ ϋργων ςε κϊθε μύα εξ αυτών, κατϐπιν 

παρϐδου περύπου 2,5 ετών απϐ τη χορόγηςη των Αδειών Έρευνασ. 

 Προκόρυξη ανταγωνιςτικόσ διαδικαςύασ για την υποβολό προςφορών για κϊθε Περιοχό 

Εγκατϊςταςησ απϐ τουσ κατϐχουσ Αδειών Έρευνασ ώςτε να λϊβουν λειτουργικό ενύςχυςη 

ςτο πλαύςιο τησ ανϊπτυξησ των ςχετικών ϋργων. 



 

 32 

 Ο ςυμμετϋχων που θα επιλεγεύ μϋςω τησ ανταγωνιςτικόσ διαδικαςύασ θα ϋχει και το 

αποκλειςτικϐ δικαύωμα για την αδειοδϐτηςη, ανϊπτυξη και εκμετϊλλευςη ςυγκεκριμϋνου 

ϋργου εντϐσ τησ Περιοχόσ Εγκατϊςταςησ. 

 

Σα παραπϊνω διακριτϊ ςτϊδια αποτελοϑν μϋροσ μια μακρϐχρονησ, ιδιαιτϋρωσ ςϑνθετησ και 

δαπανηρόσ για τουσ υποψόφιουσ επενδυτϋσ διαδικαςύασ με ορύζοντα την ανϊπτυξη των 

πρώτων ϋργων υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων κατϊ προςϋγγιςη γϑρω ςτο 2030. Επύςησ, εύναι 

ςημαντικϐ να αναφερθεύ η κριςιμϐτητα τησ ταχεύασ και ϋγκαιρησ ϋκδοςησ των απαιτοϑμενων 

εκ του νϐμου δευτερευουςών κανονιςτικών πρϊξεων ώςτε να εκκινόςει ϊμεςα ο καθοριςμϐσ 

των θαλϊςςιων περιοχών (Αποςπϐρησ, 2022). Υυςικϊ αυτό η διαδικαςύα θα πρϋπει να κινηθεύ 

παρϊλληλα με την ανϊπτυξη ενϐσ πλόρουσ χωροταξικοϑ ςχεδιαςμοϑ που θα λαμβϊνει υπϐψη 

τισ τεχνικϋσ ανϊγκεσ των θαλϊςςιων ΑΠΕ, διαςφαλύζοντασ παρϊλληλα την προςταςύα του 

θαλϊςςιου περιβϊλλοντοσ και την αρμονικό ςυνϑπαρξη με ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ η 

αλιεύα, ο τουριςμϐσ και η ναυςιπλοϏα. (βλ. επϐμενη ενϐτητα). Επύςησ, ςτο πλαύςιο αυτϐ 

βαρϑνουςα ςημαςύα θα πρϋπει να δοθεύ και ςτον καθοριςμϐ των διαδικαςιών διαςϑνδεςησ με 

το δύκτυο του Ελληνικοϑ υςτόματοσ Μεταφορϊσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ, γεγονϐσ που ενϋχει 

δυςκολύεσ ειδικϊ ςε ϐ,τι αφορϊ τα μη διαςυνδεδεμϋνα νηςιϊ αλλϊ και το ζότημα των 

υποθαλϊςςιων καλωδύων, τα οπούα αφενϐσ εύναι αναγκαύα για την εγκατϊςταςη και 

λειτουργύα των πλωτών αιολικών και αφετϋρου αυξϊνουν ςημαντικϊ το κϐςτοσ. 

 

Ο ςτϐχοσ εγκατεςτημϋνησ ιςχϑοσ απϐ θαλϊςςια αιολικό ενϋργεια μϋχρι το 2030 ϋχει όδη 

αναθεωρηθεύ προσ τα πϊνω και ςυγκεκριμϋνα ςτα 2GW ςϑμφωνα με δηλώςεισ του 

Πρωθυπουργοϑ. Ο εν λϐγω ςτϐχοσ αναμϋνεται να ενςωματωθεύ και ςτο προσ αναθεώρηςη 

ΕΕΚ. Επύςησ, ςημειώνεται ϐτι η εγκατϊςταςη υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων θεμελιώνεται και 

ςτην Εθνικό τρατηγικό για την ολοκληρωμϋνη θαλϊςςια πολιτικό, ςτο πλαύςιο τησ οπούασ 

ϋχουν τεθεύ ειδικού αναπτυξιακού ςτϐχοι και για επενδϑςεισ ςτη γαλϊζια οικονομύα, ϐπωσ οι 

θαλϊςςιεσ ΑΠΕ (ϊρθρο 4 παρ. 1ε΄, Ν. 4832/2021). 

 

Εκ των ανωτϋρω, καθύςταται ςαφϋσ ϐτι ο νϋοσ νϐμοσ αποτελεύ το απαραύτητο ειςιτόριο για την 

εκμετϊλλευςη του υπϊρχοντοσ υψηλοϑ δυναμικοϑ τησ χώρασ μϋςω τησ ειςαγωγόσ ςτην 

ελληνικό αγορϊ ενϐσ νϋου κλϊδου με γνώμονα τη βιώςιμη ανϊπτυξη και την περαιτϋρω 

διεύςδυςη των ΑΠΕ επύ τη βϊςει των τιθϋμενων διεθνών, ενωςιακών και εθνικών ςτϐχων. Ωσ εκ 

τοϑτου, η επύςπευςη τησ εφαρμογόσ του κρύνεται ζωτικόσ ςημαςύασ.  

 

 

Η χωροθϋτηςη των ενεργειακών δραςτηριοτότων ςτη θϊλαςςα 

Κομβικϐ ρϐλο διαδραματύζει η θαλϊςςια χωροταξύα για τον ςχεδιαςμϐ και την χωροθϋτηςη 

των υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων. Η επϋκταςη των χωρικών υδϊτων ςτο Ιϐνιο, καθώσ και η 

(μερικό) οριοθϋτηςη τησ ΑΟΖ με την Αύγυπτο φαύνεται ϐτι δημιουργοϑν νϋεσ προοπτικϋσ για 

την εγκατϊςταςη υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων ςε ζώνεσ που η Ελλϊδα αςκεύ κυριαρχύα ό 

κυριαρχικϊ δικαιώματα.  

 

Η θαλϊςςια χωροταξύα ςυνιςτϊ μια πολϑ ςημαντικό παρϊμετρο για τη δημιουργύα ενϐσ 

αςφαλοϑσ κλύματοσ για τισ επενδϑςεισ ςτον ενεργειακϐ τομϋα, αλλϊ και ςυγχρϐνωσ επύλυςησ 

των προβλημϊτων που δημιουργοϑν οι ανταγωνιςτικϋσ χρόςεισ αλλϊ και οι ανϊγκεσ 

προςταςύασ του θαλϊςςιου χώρου και περιβϊλλοντοσ. υνεπώσ, η ορθό χωροθϋτηςη 

εγκαταςτϊςεων παραγωγόσ ενϋργειασ ςτον θαλϊςςιο χώρο και των υποδομών διαςϑνδεςησ 

https://energypress.gr/news/windeurope-simantiko-vima-plaisio-gia-ta-yperaktia-aiolika-ti-tha-hreiastei-i-ellada-gia-na
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αυτών, ςυνιςτϊ απαραύτητη προϒπϐθεςη για τη δημιουργύα μιασ ςϑγχρονησ ςτρατηγικόσ ςτον 

τομϋα αυτϐ. Η εκπϐνηςη θαλϊςςιου χωροταξικοϑ ςχεδιαςμοϑ ςυνιςτϊ υποχρϋωςη των κρατών 

μελών ςϑμφωνα με την ευρωπαώκό νομοθεςύα. Ακολοϑθωσ, παρουςιϊζεται η λογικό που 

διαπνϋει το εγχεύρημα τησ θαλϊςςιασ χωροταξύασ ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο και τη ςχετικό πρϐοδο 

που ϋχει επιτελϋςει η Ελλϊδα. 

 

 

Το Ευρωπαΰκό πλαίςιο για τη θαλάςςια χωροταξία 

Η Οδηγύα 2014/89, η οπούα θεςπύζει το πλαύςιο για τον θαλϊςςιο χωροταξικϐ ςχεδιαςμϐ ςτην 

ΕΕ, διαπνϋεται απϐ την ενεργειακό ςτρατηγικό λογικό τησ πρώτησ δεκαετύασ του 2000. το 

κεύμενο διαφαύνεται η τρϋχουςα προτεραιϐτητα την περύοδο εκεύνη ςε ϐ,τι αφορϊ ςτην 

αξιοπούηςη των θαλϊςςιων ενεργειακών πϐρων, η οπούα εςτύαζε ςτισ επενδϑςεισ εξϐρυξησ 

ορυκτών καυςύμων. Η Οδηγύα υιοθετεύ το ςτϐχο τησ «…αύξηςησ των επενδύςεων ςτουσ 

υπάρχοντεσ φυςικούσ πόρουσ τησ ΕΕ» τησ Ευρωπαώκόσ τρατηγικόσ 2020, καθώσ η τεχνολογύα 

για την παραγωγό υπερϊκτιασ αιολικόσ ενϋργειασ εντϊςςεται ςτισ προτεραιϐτητεσ τησ 

Επιτροπόσ μεν (τρατηγικό για την Γαλϊζια Ανϊπτυξη), ωςτϐςο, αναγνωρύζεται το γεγονϐσ ϐτι 

η ςχετικό τεχνολογύα βριςκϐταν ακϐμα ςε ςτϊδιο ανϊπτυξησ την εποχό που ςυντϊχθηκαν οι εν 

λϐγω τρατηγικϋσ. το πνεϑμα αυτϐ, η Οδηγύα του 2014 κϊνει ρητό αναφορϊ ςτη χωροθϋτηςη 

των δραςτηριοτότων για την ϋρευνα και την εκμετϊλλευςη των ορυκτών ενεργειακών πϐρων, 

ςε αντύθεςη με τισ γενικϋσ αναφορϋσ περύ χωροθϋτηςησ των δραςτηριοτότων που αφοροϑν την 

παραγωγό ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ (αναφορϋσ ςτο προούμιο καθώσ και ςτα ϊρθρα 6 και 

8). Εύναι ςκϐπιμο να ςημειωθεύ δε ϐτι τα υπερϊκτια αιολικϊ πϊρκα δεν αναφϋρονται ρητϊ.  

 

Σο βαςικϐ πλαύςιο θαλϊςςιου χωροταξικοϑ ςχεδιαςμοϑ ςϑμφωνα με την Οδηγύα περιλαμβϊνει: 

(α) τισ αλληλεπιδράςεισ μεταξύ ξηράσ – θάλαςςασ. Σο ςτοιχεύο αυτϐ εύναι ςημαντικϐ διϐτι 

ςυνδϋεται με τισ εγκαταςτϊςεισ αποθόκευςησ ςτην ξηρϊ, καθώσ και τη δημιουργύα και 

λειτουργύα των δικτϑων μεταφορϊσ τησ ενϋργειασ. Ο ςχεδιαςμϐσ θα πρϋπει να 

πραγματοποιηθεύ ςυνολικϊ, λαμβϊνοντασ υπϐψη τον ευρϑτερο ςχεδιαςμϐ ςε ςχϋςη με τουσ 

υποθαλϊςςιουσ αγωγοϑσ και τα καλώδια μεταφορϊσ τησ ενϋργειασ ό τη ςϑνδεςη των 

εγκαταςτϊςεων ςτην περύπτωςη διαςϑνδεςησ νηςιωτικών περιοχών ό μεταφορϊσ ενϋργειασ 

ςτο πλαύςιο διαςυνοριακών ϋργων. 

 

(β) τισ περιβαλλοντικέσ, οικονομικέσ και κοινωνικέσ πτυχέσ, καθώσ και ζητήματα αςφάλειασ 

(safety). Η ϋννοια τησ αςφϊλειασ ςυνδϋεται κυρύωσ με την αςφϊλεια απϐ ατυχόματα (πρϐληψη 

και αντιμετώπιςη). Οι περιβαλλοντικϋσ πτυχϋσ ςυνδϋονται με το θεςμικϐ πλαύςιο που αφορϊ 

ςτη ςτρατηγικό περιβαλλοντικό εκτύμηςη (Οδηγύα 2001/42/ΕΚ), η οπούα εύναι υποχρεωτικό 

για τα ςχϋδια και τα προγρϊμματα που αφοροϑν ςτην ενϋργεια, και τισ μελϋτεσ 

περιβαλλοντικών επιπτώςεων (Οδηγύα 2014/52/ΕΕ) λαμβϊνοντασ υπϐψη την περιβαλλοντικό 

νομοθεςύα τησ ΕΕ, ιδιαιτϋρωσ ςε ϐ,τι αφορϊ ςτισ προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ (π.χ. περιοχϋσ 

Νatura 2000 βϊςει των Οδηγιών 2009/147/ΕΚ και 92/43/ΕOΚ), αλλϊ και ςε ςυνδυαςμϐ με τη 

ςχετικό νομοθεςύα για την αςφϊλεια των εξορϑξεων πετρελαύου και φυςικοϑ αερύου (Οδηγύα 

2013/30/ΕΕ) και την πρϐληψη ατυχημϊτων απϐ βιομηχανικϋσ δραςτηριϐτητεσ και τον 

περιοριςμϐ των ςυνεπειών τουσ ςτο περιβϊλλον και την υγεύα (Οδηγύα 2012/18/EE). Σο 

ζότημα των οικονομικών πτυχών θεμελιώνεται ςτην ϋννοια τησ «βιώςιμησ γαλϊζιασ 

ανϊπτυξησ» (Ευρωπαώκό Επιτροπό, 2021) και ςτην Ευρωπαώκό Πρϊςινη υμφωνύα η οπούα 

περιλαμβϊνει μεταξϑ ϊλλων τη ςυμβολό «ςτο ουδϋτερο ιςοζϑγιο διοξειδύου του ϊνθρακα με την 

ανϊπτυξη υπερϊκτιων ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ». Σϋλοσ, η κοινωνικό διϊςταςη εςτιϊζει 

https://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/pdf/complet_el.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0494&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32014L0052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:32013L0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:32013L0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:240:FIN
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ςτη δημιουργύα θϋςεων απαςχϐληςησ. Η ςχετικό Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ αναφϋρει ϐτι 

«μϐνο ςτον τομϋα τησ υπερϊκτιασ αιολικόσ ενϋργειασ, ο αριθμϐσ των θϋςεων εργαςύασ θα 

μποροϑςε να τριπλαςιαςτεύ ϋωσ το 2030». 

 

(γ) τη χωροχρονική κατανομή των δραςτηριοτήτων και των χρήςεων ςτα θαλάςςια ύδατα. 

Κϑριοσ ςτϐχοσ τησ θαλϊςςιασ χωροταξύασ εύναι η αρμονικό και βιώςιμη ςυνϑπαρξη 

διαφορετικών δραςτηριοτότων και χρόςεων του θαλϊςςιου χώρου ςτη βϊςη τησ 

οικοςυςτημικόσ προςϋγγιςησ. το πνεϑμα αυτϐ, η Οδηγύα αφόνει περιθώρια υπϋρβαςησ τησ 

χωροθϋτηςησ ςτη λογικό τησ δημιουργύασ ζωνών μιασ χρόςησ που αποκλεύουν τη ςυνϑπαρξη 

διαφορετικών δραςτηριοτότων εφϐςον αυτϐ εύναι εφικτϐ και εμπύπτει ςτο ςχεδιαςμϐ του 

εκϊςτοτε κρϊτουσ μϋλουσ (Zervaki, 2016).  

 

Η Ευρωπαώκό Επιτροπό, αφοϑ αξιολογόςει την πορεύα εφαρμογόσ τησ Οδηγύασ ςτα κρϊτη μϋλη, 

αναμϋνεται να καταρτύςει προτϊςεισ ςχετικϊ «με τον τρόπο με τον οποίο η [ίδια] μπορεί να 

διευκολύνει τη διαςυνοριακή ςυνεργαςία και να παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενςωματώςουν 

τουσ ςτόχουσ τησ ανάπτυξησ παράκτιων ανανεώςιμων πηγών ενέργειασ ςτα εθνικά χωροταξικά 

τουσ ςχέδια» (Ευρωπαώκό Επιτροπό, 2021).  

 

 

Η εφαρμογή τησ Οδηγίασ από την Ελλάδα 

H Ελλϊδα ενςωμϊτωςε την Οδηγύα 2014/89 με μεγϊλη καθυςτϋρηςη με τον Ν. 4546/2018 και 

δημοςύευςε την πρϐταςη για την Εθνικό Φωρικό τρατηγικό για το Θαλϊςςιο Φώρο (ΕΦΘΦ) 

ςτισ αρχϋσ του 2022, χωρύσ να ϋχει ολοκληρωθεύ ακϐμη η επεξεργαςύα των αποτελεςμϊτων τησ 

δημϐςιασ διαβοϑλευςησ, οϑτε να ϋχει υιοθετηθεύ επιςόμωσ. υνεπώσ, μϋχρι ςτιγμόσ δεν ϋχει 

εφαρμοςτεύ μια ολοκληρωμϋνη προςϋγγιςη ςτη θαλϊςςια χωροθϋτηςη. Εξϊλλου η θϋςπιςη 

νϋου θαλϊςςιου χωροταξικοϑ πλαιςύου που θα καλϑπτει, μεταξϑ ϊλλων κλϊδων και τισ 

ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ, ϋχει ενταχθεύ ςτισ μεταρρυθμύςεισ που θα υλοποιηθοϑν με 

υποςτόριξη του Σαμεύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ, με ορύζοντα το 2025. Αντύθετα, 

μεμονωμϋνεσ διαςτϊςεισ θαλϊςςιου χωροταξικοϑ ςχεδιαςμοϑ εντοπύζονται ςτα ειδικϊ 

χωροταξικϊ πλαύςια για τισ υδατοκαλλιϋργειεσ (ΕΦΠΤ, 2011) και για τισ ανανεώςιμεσ πηγϋσ 

ενϋργειασ καθώσ και ςτα περιφερειακϊ χωροταξικϊ πλαύςια.  

 

Ωσ προσ τη χωροθϋτηςη των αιολικών πϊρκων, το υφιςτϊμενο πλαύςιο που τελεύ υπϐ 

αναθεώρηςη εύναι το Ειδικϐ Πλαύςιο Φωροταξικοϑ χεδιαςμοϑ για τισ ΑΠΕ του 2008. Σο εν 

λϐγω πλαύςιο θϋτει οριςμϋνα κριτόρια για τη δημιουργύα θαλϊςςιων αιολικών πϊρκων (ϊρθρο 

10), που επιβϊλλουν ςυγκεκριμϋνουσ χωρικοϑσ περιοριςμοϑσ ςτην εγκατϊςταςη 

ανεμογεννητριών ςτη θϊλαςςα. Σα κριτόρια αφοροϑν:  

(α) το αιολικϐ δυναμικϐ τησ περιοχόσ, χωρύσ να προςδιορύζεται με ποςοτικϊ ςτοιχεύα τι 

ςυνιςτϊ επαρκϋσ δυναμικϐ για να πραγματοποιηθεύ μια τϋτοια επϋνδυςη, 

(β) τισ ελϊχιςτεσ αποςτϊςεισ για τη διαςφϊλιςη τησ λειτουργικϐτητασ και τησ απϐδοςησ των 

εγκαταςτϊςεων, με προδιαγραφϋσ που αναφϋρονται κυρύωσ ςτισ αιολικϋσ εγκαταςτϊςεισ ςτην 

ηπειρωτικό χώρα και τα νηςιϊ, 

(γ) τισ δυνατϐτητεσ διαςϑνδεςησ με την ηπειρωτικό χώρα ό τα νηςιϊ, χωρύσ περαιτϋρω 

εξειδύκευςη, και  

(δ) την προϒπϐθεςη να μην εντϊςςεται αυτό ςε κϊποιο καθεςτώσ απαγϐρευςησ τησ 

εγκατϊςταςησ ό ζώνησ αποκλειςμοϑ. Ειδικϐτερα, θεςμοθετημϋνα θαλϊςςια ό υποθαλϊςςια 

πϊρκα, βεβαιωμϋνεσ γραμμϋσ επιβατικόσ ναυςιπλοϏασ, μνημεύα παγκϐςμιασ πολιτιςτικόσ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:240:FIN
https://ypen.gov.gr/ethniki-choriki-stratigiki-gia-to-thalassio-choro/
https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2021/11/ST_10152_2021_ADD_1_el.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/FEK_2505B_2011_Ydatokalliergeies.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/FEK2464B_2008_RES.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/FEK2464B_2008_RES.pdf
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κληρονομιϊσ (η Ελλϊδα δεν διαθϋτει τϋτοιου εύδουσ μνημεύα ςε υποθαλϊςςιο χώρο), ενϊλιουσ 

αρχαιολογικοϑσ χώρουσ, ενώ για την περύπτωςη των πλωτών αιολικών πϊρκων απαγορεϑεται 

και η αγκυροβολύα. Ομούωσ, εξαιροϑνται περιοχϋσ απολϑτου προςταςύασ τησ φϑςησ, 

προςταςύασ τησ φϑςησ, οι οικϐτοποι προτεραιϐτητασ που ϋχουν ενταχθεύ ςε περιοχό Νatura 

2000 καθώσ και οι υγρϐτοποι διεθνοϑσ ςημαςύασ. Ειδικϊ για τισ Ζώνεσ Ειδικόσ Προςταςύασ 

(ΖΕΠ) τησ ορνιθοπανύδασ βϊςει τησ Οδηγύασ 79/409/ΕΟΚ, απαιτεύται η εκπϐνηςη ειδικόσ 

ορνιθολογικόσ μελϋτησ, ώςτε να υπϊρξει η δυνατϐτητα εγκατϊςταςησ. Σϋλοσ, υπϊρχουν 

ςυγκεκριμϋνα χωρικϊ κριτόρια ωσ προσ την απϐςταςη απϐ τισ ακτϋσ κολϑμβηςησ, τουσ 

οικιςμοϑσ, τουσ παραδοςιακοϑσ οικιςμοϑσ και τισ ιερϋσ μονϋσ. 

 

Η αναθεώρηςη του χωροταξικοϑ πλαιςύου κρύνεται αναγκαύα (ςε ςυνδυαςμϐ βεβαύωσ με τισ 

βαςικϋσ κατευθϑνςεισ τησ ΕΦΘΦ), λαμβϊνοντασ υπϐψη την πρϐοδο που ϋχει επιτελεςτεύ ςτην 

τεχνολογύα παραγωγόσ υπερϊκτιασ ενϋργειασ, τουσ νϋουσ ενεργειακοϑσ και κλιματικοϑσ 

ςτϐχουσ τησ χώρασ, τουσ ςτϐχουσ που αφοροϑν ςτη βιοποικιλϐτητα, αλλϊ και τα διδϊγματα 

που απορρϋουν απϐ την εφαρμογό τησ ειδικϊ ςτισ χερςαύεσ εκτϊςεισ τησ χώρασ μϋχρι ςόμερα.  

 

Ωσ προσ τα ζητόματα τησ ενϋργειασ απϐ θαλϊςςιουσ πϐρουσ ςτο πλαύςιο τησ υπϐ επεξεργαςύασ 

ΕΦΘΦ, δϑο εύναι οι βαςικού πυλώνεσ πολιτικόσ:  

 

Ο πρώτοσ πυλώνασ εύναι το Εθνικϐ χϋδιο για την Ενϋργεια και το Κλύμα το οπούο τελεύ υπϐ 

αναθεώρηςη για να ενςωματώςει το ςτϐχο τησ μετϊβαςησ ςε μια κλιματικϊ ουδϋτερη 

οικονομύα ϋωσ το ϋτοσ 2050. ϑμφωνα με την ΕΦΘΦ, ςτο πλαύςιο εφαρμογόσ του ΕΕΚ 

«προωθείται και η ανάπτυξη θαλάςςιων αιολικών πάρκων με τη διαμόρφωςη κατάλληλου 

αδειοδοτικού πλαιςίου», ενώ ενδιαφϋρουςα εύναι η αναφορϊ ςτο Πολυετϋσ Εθνικϐ τρατηγικϐ 

χϋδιο για την ανϊπτυξη των υδατοκαλλιεργειών (2014-2020) ςτην Ελλϊδα και ςτην 

προοπτικό ςυνδυαςτικόσ ανϊπτυξησ υδατοκαλλιεργειών και ΑΠΕ. την ΕΦΘΦ παραμϋνει 

ακϐμα ο ςτϐχοσ τησ «υποκατάςταςησ χρήςησ πετρελαίου και λιγνίτη από φυςικό αέριο, […] ωσ 

ενδιάμεςο βήμα πολιτικήσ προσ μια πορεία μείωςησ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», 

ενώ «βαςική προτεραιότητα [παραμένει] επίςησ η προώθηςη του φυςικού αερίου ςε 

ςυγκεκριμένουσ τομείσ τελικήσ κατανάλωςησ προσ αντικατάςταςη τησ χρήςησ πετρελαΰκών 

προΰόντων». το ςημεύο αυτϐ υπενθυμύζεται, ϐπωσ αναφϋρθηκε ςε προηγοϑμενεσ ενϐτητεσ, ϐτι 

η επύςπευςη τησ ενεργειακόσ απεμπλοκόσ απϐ το ρωςικϐ παρϊγοντα, θϋτει υπϐ αμφιςβότηςη 

το αφόγημα ϐτι το ορυκτϐ αϋριο θα εύναι το μεταβατικϐ καϑςιμο το οπούο θα ςυμβϊλλει ςτην 

ομαλό μετϊβαςη προσ την κλιματικό ουδετερϐτητα..  

 

Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι η ΕΦΘΦ κϊνει αναφορϊ ςτισ εξορϑξεισ υδρογονανθρϊκων, τονύζοντασ 

το γεγονϐσ ϐτι με την εξαύρεςη του αερύου «ελάχιςτεσ ποςότητεσ ορυκτών καυςίμων 

παραμένουν ςτο ενεργειακό ιςοζύγιο το έτοσ 2050». Αναγνωρύζει δε ϐτι η «εξόρυξη 

υδρογονανθράκων δεν αποτελεί δραςτηριότητα που ςυνάδει με τον γενικότερο Ευρωπαΰκό και 

Ελληνικό κλιματικό ςχεδιαςμό» και ϐτι η χωροθϋτηςη των εξορυκτικών δραςτηριοτότων θα 

πρϋπει να πραγματοποιηθεύ κατϊ τϋτοιο τρϐπο ώςτε να υπϊρχουν «οι ελάχιςτεσ δυνατέσ 

επιπτώςεισ για το φυςικό και ανθρωπογενέσ περιβάλλον». Σϋλοσ, ειδικό αναφορϊ γύνεται και 

ςτη θαλϊςςια ηχορϑπανςη που προκαλεύται απϐ την αναζότηςη και την εκμετϊλλευςη 

κοιταςμϊτων πετρελαύου και ορυκτοϑ αερύου.  

 

Ο δεϑτεροσ πυλώνασ πολιτικόσ ςυνδϋεται με τα περιφερειακϊ χωροταξικϊ πλαύςια και την 

ανϊπτυξη περιοχών οργανωμϋνησ ανϊπτυξησ παραγωγικών δραςτηριοτότων ςϑμφωνα με τον 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32009L0147
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%92-4893.2019.pdf
http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF.pdf
http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF.pdf
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Ν. 2742/1999 (που τροποπούηςε το Ν. 1650/1986). Ο χαρακτηριςμϐσ των εν λϐγω περιοχών 

πραγματοποιεύται ςϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ που δύνονται απϐ τα περιφερειακϊ 

χωροταξικϊ ςχϋδια. Η πλειονϐτητα των τελευταύων ωςτϐςο ακολουθεύ τη λογικό τησ γενικόσ 

αναφορϊσ ςτην αξιοπούηςη του αιολικοϑ δυναμικοϑ, για τη δε αξιοπούηςη του θαλϊςςιου 

χώρου προσ αυτϐν τον ςκοπϐ μϐνο το Περιφερειακϐ Φωροταξικϐ Πλαύςιο Ιονύων Νόςων κϊνει 

αναφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ ςτην ΠΕ Κϋρκυρασ, ενώ αναφορϊ γύνεται και ςτο 

Περιφερειακϐ Φωροταξικϐ Πλαύςιο Βορεύου Αιγαύου χωρύσ ςυγκεκριμϋνη αναφορϊ ςε 

τοποθεςύεσ. Ηχηρό εύναι η απουςύα αναφορών ςτα Φωροταξικϊ Πλαύςια Κρότησ, Ηπεύρου και 

Δυτικόσ Ελλϊδασ. ε ϐ,τι αφορϊ την εκμετϊλλευςη υδρογονανθρϊκων ςε θαλϊςςιεσ περιοχϋσ, 

το πιο ςυγκεκριμϋνο Περιφερειακϐ Φωροταξικϐ χϋδιο εύναι αυτϐ τησ Ανατολικόσ Μακεδονύασ-

Θρϊκησ (δεδομϋνησ τησ λειτουργύασ τησ μονϊδασ ςτον Πρύνο), ενώ ακολουθεύ το αντύςτοιχο 

των Ιονύων Νόςων με ςυγκεκριμϋνεσ αναφορϋσ ςε περιοχϋσ. Με την ολοκλόρωςη τησ 

διαδικαςύασ υιοθϋτηςησ τησ ΕΦΘΦ, θα πρϋπει ϊμεςα να αναθεωρηθοϑν και τα περιφερειακϊ 

χωροταξικϊ πλαύςια ώςτε να καθοριςτοϑν οι κατϊλληλεσ περιοχϋσ για την εγκατϊςταςη των 

υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων. Mε αυτϐν τον τρϐπο θα διαςφαλιςτεύ η προςϋλκυςη του 

επενδυτικοϑ ενδιαφϋροντοσ για την ανϊπτυξη τϋτοιων ϋργων, καθώσ και η ενςωμϊτωςό τουσ 

ςτα υφιςτϊμενα Ευρωπαώκϊ και εθνικϊ χρηματοδοτικϊ προγρϊμματα. 
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V. Από ουραγόσ, πρϊςινοσ ενεργειακόσ κόμβοσ ςτη Μεςόγειο 
 

Ο πϐλεμοσ ςτην Ουκρανύα και η ενεργειακό κρύςη πυροδϐτηςαν εξελύξεισ ςτον τομϋα τησ 

απεξϊρτηςησ απϐ τα ειςαγϐμενα ορυκτϊ καϑςιμα. ε ςυνδυαςμϐ με το ευρϑτερο πλαύςιο 

διεθνοϑσ, ευρωπαώκόσ και εθνικόσ πολιτικόσ επιδύωξησ μιασ οικονομύασ μηδενικών εκπομπών, η 

επύςπευςη τησ πρϊςινησ ενεργειακόσ μετϊβαςησ καθύςταται καθοριςτικόσ ςημαςύασ.  

 

Οι τϊςεισ δεύχνουν ϐτι η πορεύα τησ πρϊςινησ ενεργειακόσ μετϊβαςησ δεν περιλαμβϊνει νϋεσ 

επενδϑςεισ ςε εξορϑξεισ υδρογονανθρϊκων, ιδιαύτερα ςε θϊλαςςεσ με δϑςκολη πρϐςβαςη και 

γεωπολιτικϋσ εντϊςεισ που απαιτοϑν επενδϑςεισ υψηλοϑ κϐςτουσ και κινδϑνου. Οι ϊνεμοι εύναι 

περιςςϐτερο ευνοώκού προσ την κατεϑθυνςη τησ περαιτϋρω ανϊπτυξησ των ΑΠΕ και ιδιαύτερα 

τησ υπερϊκτιασ αιολικόσ ενϋργειασ, ϐπου η τεχνολογύα ϋχει πλϋον ωριμϊςει. το πλαύςιο του 

ευρωπαώκοϑ ςτϐχου αϑξηςησ τησ θαλϊςςιασ αιολικόσ ιςχϑοσ, η Ελλϊδα θα πρϋπει να επιταχϑνει 

τισ διαδικαςύεσ. Μϋχρι ςτιγμόσ, μολονϐτι η χωροθϋτηςη υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων 

προβλϋπεται απϐ την ελληνικό νομοθεςύα απϐ το 2008, δεν ϋχει πραγματοποιηθεύ καμύα 

τϋτοιου εύδουσ επϋνδυςη. Ο πρϐςφατοσ νϐμοσ φιλοδοξεύ να καλϑψει το κενϐ και να αποτελϋςει 

το απαραύτητο ϐχημα για την ανϊπτυξη υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων. 

 

Η γρόγορη μετϊβαςη ςε ΑΠΕ και η αντικατϊςταςη του προγρϊμματοσ των εξορϑξεων με την 

ανϊπτυξη υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων, μπορεύ να δρϊςει αναςχετικϊ ςτη δημιουργύα 

γεωπολιτικών εντϊςεων, αναβαθμύζοντασ τον ρϐλο τησ Ελλϊδασ ωσ παρϐχου ενϋργειασ και 

προωθώντασ ϋνα μοντϋλο ςυνεργαςύασ και διαςυνδεςιμϐτητασ ςτην ευρϑτερη περιοχό. Η χώρα 

μπορεύ να καταςτεύ πρωτοπϐροσ ςε μια νϋα ενεργειακό αγορϊ, η οπούα φαύνεται ϐτι 

αναπτϑςςεται ραγδαύα. Σαυτϐχρονα θα εξαςφαλύςει ενεργειακό αυτϊρκεια ώςτε να προλϊβει 

την επϐμενη κρύςη.  

 

Οι ενεργειακϋσ κρύςεισ ϋχουν ςοβαρϋσ οικονομικϋσ ςυνϋπειεσ. Ωςτϐςο, αποτελοϑν καταλϑτεσ 

για νϋα βόματα ςτην ενύςχυςη τησ ενεργειακόσ αςφϊλειασ, τη διαφοροπούηςη των πηγών 

ενϋργειασ, καθώσ και τη διαχεύριςη των επενδϑςεων ςτην ϋρευνα, την παραγωγό και τη 

μεταφορϊ ενϋργειασ. Η Ελλϊδα μπορεύ και πρϋπει να βρύςκεται μπροςτϊ ςε αυτόν την πορεύα. 
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