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ΣΕΟΥΛ 
 

Ανάπτυξη μεγαλύτερου υπεράκτιου αιολικού πάρκου παγκοσμίως  

στη Νότιο Κορέα. 

 

 

Στο πλαίσιο του πυλώνα πράσινης ανάπτυξης (Green New Deal) του νέου 

πενταετούς προγράμματος αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης της Κορεατικής οικονομίας, 

ο Πρόεδρος της χώρας κ. MOON Jae-in ανακοίνωσε σχέδιο κατασκευής του μεγαλύτερου 

παγκοσμίως υπεράκτιου αιολικού πάρκου, ισχύος 8,2 Gigawatts και προϋπολογισμού 

43,2 δις δολ. Η.Π.Α.. 

Το εν λόγω πάρκο θα βρίσκεται στα νοτιο-ανατολικά της χώρας, υπεράκτια της 

περιοχής Sinan, και η ισχύς του θα είναι υπερεπταπλάσια της μεγαλύτερης σήμερα 

υπεράκτιας αιολικής εγκατάστασης (Hornsea 1, Μεγάλη Βρετανία, 1,12 GW). Η κατασκευή 

του προβλέπεται να ξεκινήσει το 2025-26 και να ολοκληρωθεί έως το 2030. Στο σχέδιο 

εμπλέκονται 33 οντότητες, τόσο κρατικές, όπως η κεντρική και περιφερειακές κυβερνήσεις, 

αλλά και η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας KEPCO (Korea Electric Power Corporation), όσο 

και ιδιωτικές, με κυριότερους μετόχους τις SK E&S, Hanwha Engineering & Construction 

Corp., Doosan Heavy Industries & Construction Co., CS Wind Corp. και Samkang M&T Co. 

Το κόστος κατασκευής θα καλυφθεί κατά 98% από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ προβλέπεται να 

δημιουργηθούν 5.600 θέσεις εργασίας. 

Η ενεργειοβόρος Νότιος Κορέα χρησιμοποιεί, επί του παρόντος, την καύση λιγνίτη για 

την κάλυψη του 40% των ενεργειακών της αναγκών, ενώ η μόνη πηγή παραγωγής 

ενέργειας με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι τα 24 πυρηνικά της εργοστάσια. Η 

κυβέρνηση του κ. Moon σχεδιάζει να μειώσει τα πυρηνικά εργοστάσια από 24 σε 17 έως 

το 2034 και ταυτόχρονα να μηδενίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας (carbon 

neutral) έως το 2050. Σύμφωνα με τον Κορεάτη Πρόεδρο, η ισχύς 8,2 GW της νέας 

μονάδας αντιστοιχεί στην απόδοση επτά πυρηνικών εργοστασίων, ενώ συνολικά η 

κυβέρνηση προγραμματίζει η εθνική παραγωγή αιολικής ενέργειας να φτάσει το 2030 τα 

16,5 GW από 1,67 GW σήμερα. 
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