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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναπτύσσονται ραγδαία παγκοσμίως, με τη σημασία τους για την
προστασία του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών των πολιτών να είναι πολύ
σημαντική. Η αιολική ενέργεια προβάλλεται ως η πλέον ελκυστική επιλογή για την λύση στο ενεργειακό
πρόβλημα, με τα υπεράκτια αιολικά πάρκα να αποτελούν την επιτομή της συγκεκριμένης πηγής
ενέργειας, καθώς συνδυάζουν την αύξηση της αποδοτικότητας του έργου και εξαλείφουν τα αισθητικά
προβλήματα της θέας και του θορύβου.
Η επιλογή της κατάλληλης θέσης ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό
αντικείμενο μελέτης, καθώς αλληλοεπιδρά με τις υπάρχουσες δραστηριότητες και λειτουργίες της
ευρύτερης περιοχής, επηρεάζει την παραγωγή ενέργειας και διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος
κατασκευής του. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση, η μελέτη των κριτηρίων
που σχετίζονται με την επιλογή θέσεως εγκατάστασης ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου και ο βαθμός
με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους και επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του έργου. Ειδικότερα,
πραγματοποιήθηκε μία οικονομική ανάλυση του κόστους κατασκευής και θεμελίωσης ενός υπεράκτιου
αιολικού πάρκου, συνδέοντας την εγκατεστημένη ισχύς του έργου με το βάθος του πυθμένα και την
απόσταση από την ακτή, με βάση τα οικονομικά δεδομένα περατωμένων έργων παγκοσμίως. Επιπλέον,
έγινε μία παρουσίαση των φυσικών και τεχνικών χαρακτηριστικών της περιοχής του Αιγαίου Πελάγους,
τονίζοντας το περιβαλλοντικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καθορίζονται οι οικονομικές δραστηριότητες και
κάθε είδους περιορισμοί. Τέλος, διεξήχθη μία ανάλυση περιπτώσεων με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης
θέσης για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, μεγάλου μεγέθους, υπεράκτιου αιολικού πάρκου, η οποία
βασίστηκε στα κριτήρια που περιγράφηκαν και στα στοιχεία που προέκυψαν από την οικονομική και
τεχνική μελέτη.
Η εργασία αυτή, μπορεί να αποτελέσει τη θεωρητική βάση και τη λογική σχεδίασης ενός πλήρως
αυτοματοποιημένου συστήματος υποδοχής και επεξεργασίας δεδομένων με στόχο την καλύτερη
προσέγγιση της βέλτιστης θέσης για την κατασκευή ενός τέτοιου έργου, μεγιστοποιώντας την απόδοση
της επένδυσης τόσο οικονομικά όσο και ενεργειακά.
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ABSTRACT

Nowadays, renewable sources of energy are being developed at a tremendous rate worldwide. Their
significance to the protection of the environment and the satisfaction of people’s energy needs is
essential. Wind energy is considered to be the most attractive option for the solution to the energy
crisis, with offshore wind farms comprising the epitome of this energy source as they combine an
increase in work efficiency and eliminate the aesthetic problems of optical view and noise.
The selection of a suitable location of an offshore wind farm is a particularly important object of study,
as it interacts with existing activities and functions of the wider region, affects energy production and
crucially influences the cost of construction. The aim of this thesis is the detection, the study of the
criteria related to the selection of the installation location of an offshore wind farm and the degree to
which they link with each other and affect the viability of the project. In particular, a financial analysis
has been made concerning constructional and foundational costs of an offshore wind farm. This has
been achieved by relating the capacity of the project to the depth of the seabed and the distance from
the coast, based on the economic data of completed projects worldwide. Moreover, there has been a
presentation of the natural and technical characteristics of the Aegean Sea, highlighting the
environmental context within which economic activities and all kinds of restrictions are specified. Finally,
a case study has been conducted in order to find the optimum position for the creation of a modern,
large, offshore wind farm, based on the criteria described above and the data resulting from the
economic and technical study.
This thesis can constitute the theoretical basis and the design of a fully automated input system and
data processing, aiming for the best approach of the optimal location for the construction of such a
project, maximizing the investment profit both financially and energywise.
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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Είναι γνωστό ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας με
περιβαλλοντικό, κοινωνικό αλλά και οικονομικό πρόσημο είναι οι κλιματολογικές αλλαγές. Οι
κλιματολογικές αλλαγές οφείλονται αποδεδειγμένα άμεσα ή έμμεσα στις ανθρώπινες δραστηριότητες και
οι επιπτώσεις τους είναι καταστροφικές και πολυδάπανες. Οι άνθρωποι, αντιλαμβανόμενοι την
σοβαρότητα του προβλήματος και το μέγεθος της ευθύνης του κλάδου της παραγωγής ενέργειας, έχουν
στραφεί σε άλλες εναλλακτικές μορφές ενεργειακής αυτονομίας, τις γνωστές στο ευρύτερο κοινό ως
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Πρόκειται για καθαρές μορφές ενέργειας, «φιλικές» στο
περιβάλλον που δεν εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, τοξικά ή ραδιενεργά απόβλητα, όπως οι
υπόλοιπες συμβατικές πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα τουλάχιστον τα
τελευταία 100 χρόνια.
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν πρέπει να θεωρούνται ως προϊόν πρόσφατων εφευρέσεων του
ανθρώπου. Αντιθέτως, αποτελούν τις πρώτες μορφές ενέργειας που κατάφερε να εκμεταλλευτεί και να
χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, οι οποίες, ύστερα από την ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου
στις αρχές του 20ου αιώνα, κρίθηκαν ζημιογόνες οικονομικά και αντικαταστάθηκαν από τις συμβατικές
πηγές ενέργειας όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας. Δύο κρίσιμοι παράγοντες που,
σήμερα, οδήγησαν πάλι στην ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι αρχικά, οι δύο πετρελαϊκές κρίσεις (του 1973 και
1979-80) που ανάγκασαν τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες να αναθεωρήσουν την απόλυτη εξάρτηση
τους από τα ορυκτά καύσιμα και δεύτερον, οι κλιματολογικές αλλαγές και κυρίως το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει προβληματίσει τη διεθνή κοινότητα. Ο ενεργειακός
τομέας είναι ο κύριος υπεύθυνος για αυτή τη ρύπανση του περιβάλλοντος, αφού η καύση των ορυκτώνσυμβατικών καύσιμων έχουν ως αποτέλεσμα την έκλυση δισεκατομμυρίων τόνων ρύπων που
παγιδεύουν σε ένα στρώμα την ηλιακή ακτινοβολία, αυξάνοντας τοιουτοτρόπως τη θερμοκρασία της
γης.
Τα τελευταία χρόνια, η ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται με αλματώδεις ρυθμούς, ως απόρροια της ραγδαίας
βιομηχανικής ανάπτυξης και του υπερκαταναλωτικού προτύπου ζωής των ανθρώπων, με αποτέλεσμα τη
συνεχόμενη αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι μορφές
εκμετάλλευσης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η ηλιακή
ακτινοβολία, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Για πολλές χώρες, οι Ανανεώσιμες Πηγές
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ενέργειας αποτελούν σημαντική εγχώρια πηγή ενέργειας, με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης σε τοπικό
και εθνικό επίπεδο. Συνεισφέρουν σημαντικά στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συμβάλλουν στη μείωση της
εξάρτησης από τα εισαγόμενα προϊόντα για την παραγωγή ενέργειας, όπως είναι το πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο, και συνδράμουν στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, που είναι
άκρως απαραίτητο για τον γεω-στρατηγικό προσανατολισμό της κάθε χώρας. Για αυτούς τους λόγους,
σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ανταποκριθεί σε ένα φιλόδοξο στόχο που έχει θέσει, την
μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, χρηματοδοτώντας κάθε ανάπτυξη των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής να εμφανίζονται στην Εικόνα 1-1). Όπως
εύκολα γίνεται αντιληπτό, την τελευταία δεκαπενταετία υπάρχει μία στροφή σε πιο φιλικές προς το
περιβάλλον μορφές ενέργειας, οι οποίες αντικαθιστούν τόσο τις συμβατικές πηγές (άνθρακας, πετρέλαιο,
φυσικό αέριο), όσο και τη φθηνή αλλά επικίνδυνη πυρηνική ενέργεια.

Εικόνα 1-1: Η εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος διαφόρων πηγών Ενέργειας στην
Ευρώπη τον 21ο αιώνα.
1.1.1

Μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

• Αιολική Ενέργεια: Βασίζεται στην κινητική ενέργεια που παράγεται από την δύναμη του ανέμου, η
οποία μετατρέπεται πρώτα σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια και εν συνεχεία σε ηλεκτρική ενέργεια.
• Ηλιακή Ενέργεια: Αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τόσο την θερμότητα όσο και
τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του ήλιου. Υπάρχουν τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα που μετατρέπουν
την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα, τα παθητικά ηλιακά και υβριδικά συστήματα που εκμεταλλεύονται
την ηλιακή ενέργεια για θέρμανση, κλιματισμό ή φωτισμό κτιρίων, και, τέλος, τα φωτοβολταϊκά ηλιακά
συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια άμεσα σε ηλεκτρική ενέργεια.
• Υδροηλεκτρική Ενέργεια: Εκμεταλλεύεται τις υδατοπτώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι είτε φυσικές, είτε
τεχνητές (π.χ. φράγματα) και την ταχύτητα ροής των υδάτων με κύριο στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας ή το σχηματισμό της σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια.
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• Βιομάζα: Είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, που μετασχηματίζει την ηλιακή
ενέργεια σε οργανική ύλη, με μια σειρά διεργασιών των φυτικών οργανισμών χερσαίας ή υδρόβιας
προέλευσης, και ως αποτέλεσμα λαμβάνεται η καθαρή περιβαλλοντικά καύσιμη ύλη.
• Γεωθερμική Ενέργεια : Προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται απ' τη ραδιενεργό αποσύνθεση
των πετρωμάτων της γης. Είναι εκμεταλλεύσιμη εκεί όπου η θερμότητα αυτή ανεβαίνει με φυσικό τρόπο
στην επιφάνεια, π.χ. στους θερμοπίδακες ή στις πηγές ζεστού νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε
απευθείας για θερμικές εφαρμογές, εξοικονομώντας σεβαστά ενεργειακά αποθέματα, είτε για την
παραγωγή ηλεκτρισμού.
• Ενέργεια από την θάλασσα: Χωρίζεται σε 3 κατηγορίες: (α) την ενέργεια από παλίρροιες, η οποία
εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα του Ήλιου και της Σελήνης, που προκαλεί ανύψωση της στάθμης του
νερού. Το νερό αποθηκεύεται καθώς ανεβαίνει και για να ξανακατέβει αναγκάζεται να περάσει μέσα από
μια τουρμπίνα, παράγοντας ηλεκτρισμό, (β) την ενέργεια από κύματα η οποία προκύπτει από την
κινητική ενέργεια των κυμάτων της θάλασσας και τέλος, (γ) την ενέργεια από τους ωκεανούς η οποία
εκμεταλλεύεται τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα στρώματα του ωκεανού, κάνοντας χρήση
θερμικών κύκλων (αυτή η μορφή παραγωγής ενέργειας βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας).
Η αξιοποίηση των ΑΠΕ συμβάλει στην ανάσχεση των κλιματικών αλλαγών, όπως επίσης και στην
ασφάλεια του ενεργειακού σχεδιασμού, στην οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία απασχόλησης,
χάρη στην αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο [1]. Η αντίληψη
αυτή γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη στην Ευρώπη, που αποδεικνύεται από την ολοένα αυξανόμενη
επενδυτική τάση προς τις ΑΠΕ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1-2. Δυστυχώς, αν και στην Ευρώπη έχουν
αναπτυχθεί αρκετά αυτές οι μορφές ενέργειας, στην Ελλάδα εντούτοις, σύμφωνα με το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας αγγίζει μόνο το
12%.

Εικόνα 1-2: Η εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην
Ευρώπη τον 21ο αιώνα.
Στην παρούσα εργασία μελετάται η αιολική ενέργεια, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές συνθήκες του ανέμου
στις υπεράκτιες περιοχές και η βέλτιστη θέση εγκατάστασης αιολικού πάρκου στην θαλάσσια περιοχή
του Αιγαίου, με στόχο την επίτευξη του μέγιστου οικονομικού, ενεργειακού και περιβαλλοντικού
αποτελέσματος.
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1.2

Αιολική Ενέργεια

Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται ύστερα από την εκμετάλλευση του πνέοντος
ανέμου. Η μέθοδος αυτή αποτελεί σήμερα μια από τις πιο ελκυστικές λύσεις στο παγκόσμιο πρόβλημα
της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Η εκμετάλλευση του υψηλού αιολικού δυναμικού μίας περιοχής,
σε συνάθροιση με τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών, που ενσωματώνεται στις σύγχρονες μηχανές
ανεμογεννητριών, έχει τεράστια σημασία για τη βιώσιμη και σταθερή ανάπτυξη, την εξοικονόμηση
σημαντικών ενεργειακών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και κατά επέκταση την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής. Είναι μια τεχνολογικά ώριμη, οικονομικά ανταγωνιστική και φιλική προς το
περιβάλλον ενεργειακή επιλογή, διότι αφενός δε ρυπαίνει το περιβάλλον και αφετέρου είναι θεωρητικά
ανεξάντλητη, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία έχουν πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα
αξιοποίησης.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας και του
δυναμικού πολλών περιοχών, ιδιαίτερα μετά από τις διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις και τα οξυμένα
περιβαλλοντικά προβλήματα. Σήμερα, η αιολική ενέργεια από τεχνοοικονομικής άποψης θεωρείται η
πλέον συμφέρουσα ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην
Ευρώπη, όπως φαίνεται από το διάγραμμα της Εικόνας 1-3, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο γίνονται
σοβαρές επενδύσεις στον τομέα της αιολικής ενέργειας τόσο σε δημόσιο, όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο,
αποδεικνύοντας εμπράκτως την αξιοπιστία της επένδυσης στον άνεμο [2].

Εικόνα 1-3: Η εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην
Ευρώπη τον 21ο αιώνα.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι αρκετοί επιστήμονες (κυρίως οικονομολόγοι) έχουν υποστηρίξει πως
η κατάλληλη αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας μπορεί να λύσει το παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα. Σε
πολλές αναπτυγμένες χώρες, ήδη οι ενεργειακές ανάγκες τους καλύπτονται σε ένα αρκετά σημαντικό
ποσοστό από την αξιοποίηση της ενέργειας αυτής. Εμπειρογνώμονες του κλάδου αυτού προβλέπουν ότι,
αν ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου αυτού συνεχιστεί, μέχρι το 2050 το ένα τρίτο των αναγκών της
ηλεκτρικής ενέργειας θα εξαρτάται απλώς από το φύσημα του ανέμου. Καταληκτικά, αν και είναι
ευρύτερα αποδεκτό ότι η αιολική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει μια καθαρή και οικονομικά συμφέρουσα
πηγή ενέργειας, προτού διατυπωθούν τα τελικά συμπεράσματα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα βασικά
θετικά και αρνητικά στοιχεία , που συνδέουν την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και την αξιοποίηση του
διαθέσιμου αιολικού δυναμικού μιας περιοχής [2].
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Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Αιολικής Ενέργειας

Η εξέταση της μεταβλητής της ταχύτητας του ανέμου πραγματοποιείται για την αξιοποίηση του αιολικού
ενεργειακού δυναμικού στην Ελλάδα με την εύρεση συγκεκριμένων περιοχών με έντονα ανεμολογική
δραστηριότητα, ώστε να αποτελέσουν υποψήφιες περιοχές στις οποίες θα μπορούσαν να εγκατασταθούν
αυτόνομες ανεμογεννήτριες ή να γίνουν αιολικά πάρκα με συστοιχίες ανεμογεννητριών. Η σύγχρονη
ενεργειακή παραγωγή γίνεται κυρίως από ορυκτά καύσιμα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως είναι ο
λιγνίτης, οι γαιάνθρακες και το πετρέλαιο. Τα ορυκτά καύσιμα αυτά δεν βρίσκονται σε αφθονία στη
φύση και συγχρόνως η ενεργειακή παραγωγή τους δεν είναι καθόλα φιλική προς το περιβάλλον. Το
γεγονός αυτό, αποδεικνύεται από τις εκπομπές των αερίων αυτών κατά την εξαγωγή και επεξεργασία
των ορυκτών αυτών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εξορύσσονται από τα υλικά, ο οποίος δεν
είναι καθόλου φιλικός προς το περιβάλλον. Επιπροσθέτως, οι πηγές αυτές ενέργειας δεν είναι
ανεξάντλητες, αλλά πεπερασμένες που σημαίνει ότι δεν βρίσκονται σε αφθονία στην φύση, αλλά
υπάρχουν συγκεκριμένα κοιτάσματα στα έγκατα της γης. Εν παραλλήλω, η τεχνολογία έχει δώσει την
ικανότητα στον άνθρωπο να μπορεί να εκμεταλλευτεί τα προαναφερθέντα κοιτάσματα σε συγκεκριμένα
βάθη, περιορίζοντας συνεπώς τη διαθεσιμότητα των κοιτασμάτων αυτών, αφού είναι καθορισμένα τα
όρια του βάθους μέχρι τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ασφαλή και οικονομική εξόρυξη. Η
διαδικασία σταματάει όταν το κόστος για την εξόρυξη υπερβαίνει την εκμετάλλευση του καυσίμου,
παράγοντας που καθιστά απαγορευτική την εξόρυξη από μεγαλύτερα βάθη. Συμπερασματικά, η
εκμετάλλευση των ορυκτών αυτών καυσίμων από τη φύση, πραγματοποιείται ήδη για αρκετές δεκαετίες,
με τον άνθρωπο να έχει εκμεταλλευτεί μεγάλο μέρος από τις διαθέσιμες ποσότητες τα τελευταία 150
χρόνια, με αποκορύφωμα τα τελευταία 50 χρόνια, γεγονός που έχει επιταχυνθεί από την αύξηση του
πληθυσμού, αλλά και από την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο. Μελέτες αποδεικνύουν, ότι την προσεχή
τριακονταετία, τα αποθέματα του πετρελαίου θα έχουν εξαλειφθεί και ότι ήδη διανύουμε την περίοδο
υπέρβασης των μεγίστων διαθέσιμων αποθεμάτων και βρισκόμαστε στην φθίνουσα παρειά της καμπύλης
αποθεμάτων και χρόνου, εννοώντας ότι τα διαθέσιμα αποθέματα ολοένα και περιορίζονται. Ως προς
ακράδαντη απόδειξη των ανωτέρω, αποτελεί η αύξηση της τιμής των καυσίμων την τελευταία πενταετία
σε παγκόσμιο επίπεδο.
1.2.1.1

Τα πλεονεκτήματα Αιολικής Ενέργειας

Ο άνεμος είναι πρακτικά μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία μάλιστα παρέχεται δωρεάν και σε
αφθονία. Σαφώς, δε μπορεί να θεωρηθεί ως πηγή ενέργειας βάσης, καθώς η διακύμανση του αέρα είναι
σημαντικά μεγάλη, όμως με τη σωστή ενεργειακή στρατηγική οργάνωση και εκμεταλλευόμενοι τα
μοντέρνα στατιστικά και μετεωρολογικά εργαλεία είναι εφικτή η αύξηση της αξιοπιστία της.
Συνεπακόλουθα, η αιολική ενέργεια ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια των χωρών που
την εκμεταλλεύονται, καθώς η χώρα δεν εξαρτάται από τα ενεργειακά αποθέματα των γειτονικών
χωρών. Επιπροσθέτως, είναι ευρέως διαδεδομένο ότι η αιολική ενέργεια συμβάλλει καταλυτικά στην
τοπική ανάπτυξη. Η πλειοψηφία των αιολικών πάρκων εγκαθίστανται σε επαρχιακές πόλεις,
προσφέροντας τη δυνατότητα της αποκέντρωσης. Σε αντίθεση με τα φωτοβολταϊκά πάρκα, όπου η γη
αχρηστεύεται λόγω της επένδυσης, τα αιολικά πάρκα δεν εμποδίζουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές
δραστηριότητες,. Περίπου το 99% της γης που φιλοξενεί ένα αιολικό πάρκο είναι διαθέσιμο και για άλλες
χρήσεις. Τέλος, η αιολική ενέργεια προστατεύει τον πλανήτη, καθώς αποφεύγονται οι εκπομπές των
αερίων του θερμοκηπίου. Κάθε εγκατεστημένο MW αιολικής ενέργειας αποσοβεί ετησίως την έκλυση 33.5 χιλιάδων τόνων διοξειδίου του άνθρακα, 6,5 τόνους διοξείδιο του θείου , 3,2 τόνους οξειδίων του
αζώτου και 60 κιλά υδρογόνου. Η λειτουργία ενός τυπικού αιολικού πάρκου, ισχύος 10 MW, προσφέρει
ετησίως την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται 4,000 οικογένειες.
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1.2.1.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μειονεκτήματα αιολικής Ενέργειας

Αν και τα αιολικά πάρκα έχουν μικρή επίπτωση στο περιβάλλον σε σύγκριση με άλλες συμβατικές
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, ανακύπτει ένας προβληματισμός για τον θόρυβο που παράγεται
από τις ανεμογεννήτριες, για τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, για την αισθητική (οπτική) επίπτωση
και για τις προσκρούσεις πουλιών στις ανεμογεννήτριες. Το στοίχημα των σύγχρονων αιολικών μηχανών
είναι η προσπάθεια να γίνονται όλο και πιο αθόρυβες. Το επίπεδο του ήχου σε απόσταση 40 μέτρων από
μία ανεμογεννήτρια είναι 50-60 dB. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται, είναι σχετικά μικρά
και βρίσκονται στο σημείο που είναι εγκατεστημένη η ανεμογεννήτρια και σε απόσταση από το έδαφος.
Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα έχουν επιλυθεί ή έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό μέσω
της τεχνολογικής ανάπτυξης ή και της επιλογής κατάλληλων περιοχών για τη δημιουργία αιολικών
πάρκων. Κάθε εγκατάσταση αιολικού πάρκου πρέπει να συνοδεύεται από περιβαλλοντική μελέτη που θα
εξασφαλίζει την βέλτιστη ενσωμάτωση των ανεμογεννητριών στο τοπίο και να θωρακίζει το κοινωνικό
σύνολο και το περιβάλλον.
1.2.2

Η Αιολική Ενέργεια στην Ευρώπη

Η αξιοποίηση του αιολικού είναι μια από τις πιο ελπιδοφόρες εξελίξεις που παράγονται από την
αβεβαιότητα των τιμών του πετρελαίου, την κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την
εξάντληση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων και την εξάρτηση από το ξένο ενεργειακό εφοδιασμό.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ενθαρρύνει την στροφή στην πράσινη ενέργεια έχει θέσει ως
δεσμευτικό στόχο το 20% του ενεργειακού της εφοδιασμού να προέρχεται από αιολική ενέργεια και
άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει
περισσότερο από το ένα τρίτο της ευρωπαϊκής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την αιολική ενέργεια να αναμένεται να προσφέρει ένα ποσοστό 14%
με 18% της ενέργειας.
Μερικά από τα πολλά οφέλη που σχετίζονται με την αιολική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η
οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Το 2016, οι επενδύσεις σε νέα αιολικά πάρκα
στην Ευρώπη ανήλθαν σε 31 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των 13 δισεκατομμυρίων σε
υπεράκτια πάρκα. Το 2010, πάνω από το 40% όλων των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας που είναι εγκατεστημένα στην Ευρώπη ήταν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η αιολική
ενέργεια μόνο αντιπροσώπευε το 17%. Η βιομηχανία αιολικής ενέργειας θα μπορούσε παράλληλα να
θεωρηθεί ως λύση στο πρόβλημα της ανεργίας καθώς έχει τη δυναμική να δημιουργήσει έως και 271.000
νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ μέχρι το 2020. Επιπλέον όφελος για την Γηραιά Ήπειρο είναι η ενεργειακή
ανεξαρτησία. Η Ευρώπη εισάγει σήμερα πάνω από το μισό της ενέργειας, ένας αριθμός που αναμένεται
να αναρριχηθεί στο 70% μέσα στα επόμενα 20 έως 30 έτη. Από 2011 έως 2020 η αιολική ενέργεια θα
μπορούσε να μειώσει την εξάρτηση αυτή κατά 20%, ενώ ταυτόχρονα θα εξοικονομούσε παραπάνω από
138 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα είναι το κόστος των καυσίμων.
Αξιομνημόνευτο παράδειγμα επιτυχημένου εγχειρήματος της απεξάρτησης των ορυκτών καυσίμων είναι
η Δανία. Η Δανία υπήρξε η πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που υιοθέτησε μια πετυχημένη πολιτική ανάπτυξη
της αιολικής ενέργειας και παραμένει η κυρίαρχη χώρα αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρισμού από
την αιολική ενέργεια. Αναλυτικότερα, το 2016, το ποσοστό της ενέργειας που παρήχθησαν από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έφτασε το 56%, με την αιολική ενέργεια να καλύπτει το 41,8%, κυρίως
από υπεράκτια αιολικά πάρκα. Η χώρα προτίθεται να φτάσει το 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας
ως το 2035 και να απαλλαγεί εντελώς από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2050.
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Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και τεράστιο πλήθος νησιών. Οι άνεμοι που πνέουν
κυρίως στις νησιωτικές και παράλιες περιοχές, προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αιολικής
ενέργειας στη χώρα. Το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 13,6% του
συνόλου των ηλεκτρικών αναγκών της χώρας. Οι προσπάθειες για την εκμετάλλευση της αιολικής
ενέργειας ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 80, ως συνέπεια της πετρελαϊκής κρίσης της δεκαετία
του 70, και το πρώτο αιολικό πάρκο εγκαταστάθηκε στη Κύθνο από τη ΔΕΗ. Στα μέσα της δεκαετίας
του 1990, δημιουργήθηκε πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις ιδιωτών και έκτοτε έχουν εγκατασταθεί
δεκάδες αιολικά πάρκα σε πολλές περιοχές [3].
Αιολικά πάρκα υπάρχουν και σε πλήθος νησιών, όπως την Κεφαλονιά, στην οποία έχουν εγκατασταθεί
τρία πάρκα και τα οποία τροφοδοτούν το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας με σύνολο 75,6 MW
ηλεκτρικής ισχύος. Προσφάτως, τέθηκε και ένα νέο αιολικό πάρκο σε λειτουργία, ενώ ακόμη δύο είναι
σε διαδικασία κατασκευής ή αδειοδότησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανάγκες του νησιού σε ηλεκτρική
ενέργεια και σε περίοδο αιχμής (Αύγουστος) ανέρχονται σε 50MW. Η αντιστοιχία μεταξύ της ισχύος που
αποδίδει η Κεφαλονιά στο δίκτυο και της ισχύος που καταναλώνει είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική για την
εξάπλωση της αιολικής ενέργειας και σε πολλά ακόμη νησιά της επικράτειας.
Το εξαιρετικά υψηλό αιολικό δυναμικό της χώρας κατατάσσεται μεταξύ των πλέον ελκυστικών στην
Ευρώπη, με απόδοση πάνω από 8 m/s ή 2,500 ώρες παραγωγής αιολικής ενέργειας, σε πολλά σημεία
της χώρας. Εκτιμάται ότι σήμερα λειτουργούν περίπου 1400 MW από αιολικά πάρκα, και στόχος είναι να
εγκατασταθούν 7.500 MW μέχρι το 2020, από τα οποία τα 300MW αφορούν υπεράκτια αιολικά πάρκα.
Μολαταύτα, η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει μέχρι τώρα αρκετά
προβλήματα. Παρά τη σημαντική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος τα τελευταία χρόνια, είναι κοινώς
αποδεκτό ότι αυτή η αύξηση είναι πολύ μικρή δεδομένου του πλούσιου αιολικού δυναμικού της χώρας
μας. Επί τη παραδείγματι, ο στόχος της χώρας για το 2010, ως προς την ηλεκτροπαραγωγή από αιολική
ενέργεια, ήταν η εγκατεστημένη ισχύς να φτάσει περίπου τα 3500MW, ενώ στο τέλος του 2010 η
πραγματικά εγκατεστημένη ισχύς ανήλθε μόλις στα 1320 MW.
Είναι πασιφανές ότι σε μια χώρα η οποία είναι αιολικά δυναμικώς ευνοϊκή και στην οποία υπάρχουν
αρκετές επενδυτικές προτάσεις, η ανάπτυξη των αιολικών πάρκων καθυστερεί σημαντικά, με
αποτέλεσμα, ο στόχος να έχει πλέον μετατεθεί για το 2020 με εγκατεστημένη ισχύ που θα πρέπει να
φτάσει περίπου τα 7500 MW. Παρόλο που η στήριξη στα ΑΠΕ από πλευράς επιδοτήσεων και ενισχύσεων
υπήρξε πάντα ικανοποιητική στην Ελλάδα, η πολυπλοκότητα της αδειοδοτικής διαδικασίας και οι
αποσπασματικές διοικητικές και θεσμικές παρεμβάσεις που έγιναν για την καταπολέμησή της, δεν έχουν
φέρει ακόμη το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Επιπροσθέτως, βασική τροχοπέδη στην εγκατάσταση μεγάλων ανεμογεννητριών στην Ελλάδα είναι η
δυσκολία μεταφοράς και εγκατάστασης στις επιλεγείσες θέσεις, λόγω της φτωχής ή ανύπαρκτης
υποδομής στις ορεινές, κυρίως, περιοχές όπου συνήθως καταγράφεται εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό,
καθώς επίσης και η έλλειψη σχετικής εμπειρίας από τους εγχώριους επενδυτές αλλά και τους
χρηματοδότες τους, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα έδειχναν να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια να
εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες μικρότερης μεν ισχύος, αλλά πιο τεκμηριωμένης λειτουργίας.
Ταυτόχρονα, γίνονται προσπάθειες να βρεθούν λύσεις που θα συμβάλλουν στην υπερπήδηση των
εμποδίων που σήμερα τίθενται για την εγκατάσταση μεγάλων ανεμογεννητριών σε θέσεις με φτωχή
υποδομή πρόσβασης. Ήδη, μελετώνται η χρήση διαιρετών πτερυγίων, η επιτόπου κατασκευή ή η
κατασκευή από εναλλακτικά υλικά βαρέων υποσυστημάτων όπως π.χ. οι πύργοι, καθώς και μέθοδοι
εύκολης ανέγερσης ανεμογεννητριών, με στόχο τη μείωση των αναγκών για μεταφορά υποσυστημάτων
εξαιρετικά μεγάλου μήκους (πτερύγια) ή βάρους (πύργοι). Με την επίτευξη παρόμοιων λύσεων από την
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επιστημονική κοινότητα αλλά και με την απόκτηση μεγαλύτερης λειτουργικής εμπειρίας από τις μεγάλες
ανεμογεννήτριες εκτιμάται ότι και η Ελληνική αγορά θα προχωρήσει προς τη χρήση μεγάλων
ανεμογεννητριών σε ευρεία κλίμακα.
1.2.4

Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια

Ως επίλυση στα προβλήματα των χερσαίων ανεμογεννητριών, τα οποία παρουσιάζονται στις παραπάνω
παραγράφους, αποτελεί μία νέα, καινοτόμα ιδέα, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα (offshore wind farms). Με
την νέα τεχνολογία των υπεράκτιων αιολικών πάρκων εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες σε θαλάσσιες
περιοχές αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την διαθέσιμη επιφάνεια που είναι κατάλληλη για την
δημιουργία αιολικών πάρκων. Συνακόλουθα, πολλαπλασιάζεται και η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας
«φιλικής» προς το περιβάλλον από χώρες μικρές, όπως η Ελλάδα, όπου αφενός οι κατάλληλες περιοχές
στη ξηρά για δημιουργία αιολικών πάρκων είναι περιορισμένες, λόγω του έντονου ανάγλυφου, αφετέρου
διαθέτει ατελείωτες θαλάσσιες περιοχές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό.
Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η ταχύτητα του ανέμου στην επιφάνεια της θάλασσας είναι συνήθως
μεγαλύτερη από αυτή στην ξηρά, στοιχείο που κατατείνει στην αποδοτικότερη λειτουργία μιας
ανεμογεννήτριας. Τέλος, εξαλείφει τα αισθητικά προβλήματα της θέας και του θορύβου των χερσαίων
ανεμογεννητριών, καθώς μπορούν να θεμελιωθούν σε μεγάλες αποστάσεις από την ακτή [3].
Η κατασκευή και η λειτουργία μίας τέτοιου είδους επένδυσης είναι λογικό να επηρεάζει το θαλάσσιο
οικοσύστημα. Αναλυτικότερα, τα θεμέλια των ανεμογεννητριών μπορεί να λειτουργήσουν, μετά από
χρόνια, ως τεχνητοί ύφαλοι με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ψαριών και όλων των
θαλάσσιων οργανισμών από την αναμενόμενη αύξηση της τροφής. Εντούτοις, αν και δεν υπάρχουν
επίσημα βιβλιογραφικά αποτελέσματα, είναι πιθανή μία αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς η
υποθαλάσσια θεμελίωση, τα διάφορα συστήματα αγκίστρωσης, τα υλικά προστασίας των νερών της
ανεμογεννήτριας από τη διάβρωση, τα ποικίλα υλικά καθαρισμού και συντήρησής της είναι δυνατό να
προκαλέσουν τη μείωση του βένθους του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την υποβάθμιση των
ενδιαιτημάτων των θαλάσσιων οργανισμών με αντίκτυπο, βέβαια, σε όλη τη τροφική αλυσίδα του
οικοσυστήματος.

1.3 Δομή της Εργασίας
Στην παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται προσπάθεια παρουσίασης των κριτηρίων επιλογής
θέσεως εγκατάστασης ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου και η εφαρμογή του στην περιοχή του Αιγαίου.
Η διάρθρωση της εργασίας αυτής είναι η παρακάτω:
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία επισκόπηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρουσιάζεται η εξέλιξη
του κλάδου της ενέργειας που είναι φιλικός προς το περιβάλλον, η στροφή της παγκόσμιας κοινότητας
και της Ελλάδας προς τις ΑΠΕ, δίνοντας τους στρατηγικό ρόλο στον ενεργειακό τομέα. Τέλος, γίνεται
αναφορά στα χαρακτηριστικά της αιολικής ενέργειας, την ιδιαίτερη θέση που κατέχει στην προσπάθεια
αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων και στις προοπτικές που διανοίγει ο κλάδος των υπεράκτιων
αιολικών πάρκων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των κριτηρίων που επηρεάζουν, και εν πολλοίς καθορίζουν,
τη θέση εγκατάστασης ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου. Το βάθος του πυθμένα, η μεταβλητή του
ανέμου, οι κυματισμοί, το περιβάλλον και ο χωροταξικός σχεδιασμός, είναι οι βασικές παράμετροι που
κρίνουν την υλοποίηση του έργου και βιωσιμότητα της επένδυσης.
Στο τρίτο κεφάλαιο συντελείται μία βιβλιογραφική επισκόπηση των κριτηρίων που επηρεάζουν
οικονομικά το έργο, ενώ στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί το αρχικό κόστος της
επένδυσης μέσω στατιστικών εργαλείων.
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Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του Αιγαίου Πελάγους που
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα κριτήρια επιλογής της περιοχής εγκατάστασης ενός υπεράκτιου
αιολικού πάρκου. Ο συνδυασμός της βυθομετρίας με τις ανεμολογικές συνθήκες που επικρατούν ανά
τμήματα του Αιγαίου Πελάγους αποτελούν τις βασικές παραμέτρους σκοπιμότητας του έργου και
συνδέονται με τα οικονομικά δεδομένα του.
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μία μελέτη υπόθεσης (case study) στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου
Πελάγους, με στόχο την εύρεση της βέλτιστης θέσης για την εγκατάσταση ενός υπεράκτιου αιολικού
πάρκου. Η έρευνα αυτή, συγκεράζει το θεωρητικό υπόβαθρο των κριτηρίων που παρατέθηκαν στο
Κεφάλαιο 2 καθώς και τα μορφολογικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του Αιγαίου Πελάγους, με σκοπό
κατ’ αρχήν την διερεύνηση βιωσιμότητας ενός τέτοιου έργου και εν συνεχεία την μεγιστοποίηση του
κέρδους της επένδυσης, σεβόμενοι πάντα τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και τις νομικές διατάξεις.
Στο έκτο κεφάλαιο εξάγονται συμπεράσματα από την όλη διερεύνηση του προηγουμένου κεφαλαίου
καθώς και από τα θεωρητικά στοιχεία. Τέλος, προκύπτουν χρήσιμες παρατηρήσεις όσον αφορά την
επιλογή της ιδανικής θέσεως και της αλληλεπιδράσεως των κριτηρίων.
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2.1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΣ
ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Γενικά

Κατά την περασμένη δεκαετία πολλές χώρες αποφάσισαν την δυναμική είσοδό τους στην παραγωγή
ενέργειας με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον είτε λόγω της οικολογικής πολιτικής που επέλεξαν να
ακολουθήσουν, είτε λόγω των δεσμεύσεων τους στα πλαίσια των περιβαλλοντικών διατάξεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάση των οποίων κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. οφείλει να παράγει το 20% της
ετήσιας απαιτούμενης ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών [4]. Ένας από τους σημαντικότερους
επενδυτικούς τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτέλεσε η αιολική ενέργεια. Η πλειοψηφία των
αιολικών πάρκων επιλέχτηκαν να κατασκευαστούν στη στεριά, όμως, κάποιες χώρες, κυρίως της Βόρειας
Ευρώπης, επέλεξαν να επενδύσουν στην ανάπτυξη αιολικών εγκαταστάσεων εντός της θάλασσας.
Η επιλογή να διευρυνθεί η εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού σε υπεράκτια μέρη μπορεί να μοιάζει
σε πρώτο επίπεδο με μία πολυδάπανη επένδυση, συγκριτικά με τα χερσαία αιολικά πάρκα, έχοντας
αυξημένο κόστος μελέτης και κατασκευής καθώς βασίζεται σε ιδιαίτερα υψηλό τεχνολογικό επίπεδο,
ωστόσο, εμφανίζουν και σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα. Χαρακτηριστικά, τα ανεμολογικά
στοιχεία στις θαλάσσιες περιοχές εμφανίζουν μεγαλύτερη ένταση και σταθερότητα κάνοντας τα
υπεράκτια αιολικά πάρκα έως και 30% πιο παραγωγικά.
Στο εν λόγω κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση των παραμέτρων που σχετίζονται με την επιλογή
της κατάλληλης θέσεως και περιοχής ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου. Η εύρεση κατάλληλων θέσεων
είναι ένα αρκετά σύνθετο πρόβλημα και δύσκολο στην παραμετροποίησή του, διότι συνδέεται με τα
φυσικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά «αχαρτογράφητων», πολλές φορές, περιοχών. Συγχρόνως,
έρχεται σε αλληλεπίδραση με τις διάφορες περιβαλλοντικές, ιστορικές ή οικονομικές ιδιαιτερότητες και
σε σύγκρουση με τις νομικές ιδιομορφίες της ευρύτερη περιοχής.
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Συνοπτικά, τα βασικά κριτήρια που διακρίνονται είναι τα εξής:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Τα χαρακτηριστικά του πυθμένα
Το αιολικό δυναμικό
Οι κυματισμοί
Χωροταξικοί Περιορισμοί
Περιβαλλοντικοί Περιορισμοί
Ζώνες Οικονομικής Εκμετάλλευσης
Γραμμές Ναυσιπλοΐας

Αναλύοντας την έννοια και την χρησιμότητα καθενός από τα προαναφερόμενα κριτήρια γίνεται
αντιληπτός ο τρόπος που επηρεάζουν την υπό διερεύνηση επένδυση και αναδεικνύουν τη δυσκολία
υλοποίησης του έργου. Επιπλέον, παρουσιάζονται εμμέσως τα πλεονεκτήματα ενός υπεράκτιου Α/Π
συγκριτικά με κάθε άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και γίνονται κατανοητά τα οφέλη της κοινωνίας
από μία τέτοια επένδυση.

2.2

Τα χαρακτηριστικά του πυθμένα - Συστήματα Θεμελίωσης

Η βασικότερη διαφορά ενός αιολικού πάρκου που εγκαθίσταται σε μια παραθαλάσσια περιοχή από ένα
αντίστοιχο πάρκο που εγκαθίσταται σε μία χερσαία επιφάνεια είναι το περιβάλλον θεμελίωσης της. Στην
πρώτη περίπτωση, η μέθοδος θεμελίωσής που επιλέγεται, κατά κόρον, είναι η συμβατική, στην οποία
σκυροδετείται ένα θεμέλιο όπου η βαρύτητα του αναλαμβάνει όλα τα εντατικά μεγέθη της ανωδομής.
Στην δεύτερη περίπτωση, η κατάσταση του εδάφους θεμελίωσης είναι σαφώς χειρότερη. Από
γεωτεχνικής άποψης, η πίεση πόρων και η λειτουργία του εδάφους με ενεργές τάσεις δημιουργεί
προβλήματα ευστάθειας της ανωδομής. Παράλληλα, η ύπαρξη ανωστικών δυνάμεων μειώνει δραματικά
το πλεονέκτημα του ογκώδους θεμελίου βαρύτητας. Συνεπακόλουθα, η κατασκευή και η εξέλιξη των
υπεράκτιων αιολικών πάρκων προϋποθέτει την ανάπτυξη νέων συστημάτων θεμελίωσης. Πηγή
έμπνευσης τέτοιων συστημάτων αποτελούν τα διάφορα παράκτια κατασκευάσματα του ανθρώπου, με
κυριότερο τις πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Την τελευταία δεκαετία έχουν εμφανιστεί αρκετά συστήματα θεμελίωσης θαλάσσιων πάρκων. Η ύπαρξη
τους προϋπήρχε, καθώς είχαν βρει σημαντική εφαρμογή σε θαλάσσιες εγκαταστάσεις εξόρυξης
πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η συσχέτιση τους με το βάθος
θεμελίωσης. Απλουστευτικά, τα είδη θεμελίωσης θα μπορούσαν να καταμεριστούν σε σχέση με το βάθος
που βρίσκεται ο πυθμένας σε τρεις κατηγορίες, στα συστήματα ρηχών νερών, στα συστήματα μέσων
νερών και στα συστήματα των βαθέων υδάτων [5]. Η αλλαγή του βάθους θεμελίωσης επηρεάζει τη
καθεμία τεχνολογία θεμελίωσης, κυρίως λόγω δυνατότητας κατασκευής. Η πιο διαδεδομένη επιλογή είναι
ο μονός πάσσαλος (monopole), ενώ ακολουθούν τα θεμέλια βαρύτητας, το τρίποδο (tripode) και το
δικτυωτό σύστημα (jacket). Τέλος, από τις πετρελαϊκές εφαρμογές υπάρχουν τα πλωτά συστήματα, τα
οποία επιλέγονται για θεμελιώσεις σε μεγάλα βάθη. Ωστόσο, βρίσκονται σε ερευνητικό και πρώιμο στάδιο
εφαρμογής για τον τομέα των αιολικών. Τα βάθη εφαρμογής τους εμφανίζονται στην Εικόνα 2-1.
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Εικόνα 2-1: Σχηματική αναπαράσταση θεμελιώσεων σε σχέση με το βάθος πυθμένα

2.2.1

Θεμέλιο Βαρύτητας (Gravity Base)

Ο τρόπος αυτός θεμελίωσης αποτελείται από μια μεγάλη επίπεδη βάση από σκυρόδεμα, η οποία μπορεί
να αντιστέκεται στα φορτία που επιβάλλονται από τον άνεμο, τους κυματισμούς ή τις σεισμικές
φορτίσεις, χάρη στο ίδιο το βάρος του. Η κατασκευή του γίνεται στην ξηρά, σε ειδικές λιμενικές
εγκαταστάσεις, γεγονός που κάνει την τεχνολογία αυτή αρκετά οικονομική και ευκολότερη σε σχέση με
άλλες μορφές θεμελίωσης. Μετά το πέρας της κατασκευής, το θεμέλιο σύρεται έως την θέση θεμελίωσης
επωφελούμενη της ανωστικής της δύναμης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διαμόρφωση της
επιφάνειας τοποθέτησης για την προστασία από ανατροπή, μέσω διάστρωσης αδρανών υλικών προς
αποφυγήν καθιζήσεων λόγω χαλαρών εδαφών του υπεδάφους. Στην Εικόνα 2-2 εμφανίζεται ένα
παράδειγμα σχεδίου της κατασκευής.
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Εικόνα 2-2: Απεικόνιση ανεμογεννήτριας με θεμέλιο βαρύτητας

2.2.2

Μονός Πάσσαλος (Monopile)

Η τεχνολογία του μονού πασσάλου αποτελείται από ένα χαλύβδινο πυλώνα που βυθίζεται στο έδαφος.
Ουσιαστικά ανοίγεται μία υποδοχή στον πυθμένα με ειδικό γεωτρύπανο, εγκαθίστανται ο πυλώνας και
το κενό καλύπτεται με σκυρόδεμα. Εν συνεχεία, η άτρακτος του κινητήρα και ο δρομέας συνδέονται με
τον πάσσαλο με τη βοήθεια πλωτού γερανού. Ο πύργος είναι εξοπλισμένος με ένα ενδιάμεσο κομμάτι
μεταξύ αυτού και της έδρασης, για να αφομοιώνει τις ανοχές από την κλίση του πυλώνα και να μειώσει
το χρόνο συναρμολόγησης του πύργου στο υπεράκτιο περιβάλλον. Ο χαλύβδινος σωλήνας μεταφέρει
τα φορτία της ανωδομής στο έδαφος με τη βοήθεια της κάθετης και της διατμητικής πίεσης. Αυτή η
δομή έχει χρησιμοποιηθεί σε πρόσφατα έργα υπεράκτιων αιολικών πάρκων και αποτελεί τη βάση σε
πολλά προκαταρκτικά σχέδια που έχουν αναλάβει ήδη υπεύθυνοι για τη μελλοντική υπεράκτια ανάπτυξη.
Στην Εικόνα 2-3 εμφανίζεται ένα παράδειγμα σχεδίου της κατασκευής.
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Εικόνα 2-3: Απεικόνιση ανεμογεννήτριας με θεμελίωση τύπου μονού πασσάλου

2.2.3

Τρίποδο (Tripile)

Αποτελείται από ένα κεντρικό χαλύβδινο άξονα και τρεις κυλινδρικούς χαλύβδινους σωλήνες που
καταλήγουν σε χαλύβδινους πυλώνες βυθισμένους στο πυθμένα. Το κεντρικό μέρος διανέμει τα φορτία
στους κυλινδρικούς σωλήνες που λειτουργούν σαν το ενδιάμεσο κομμάτι για τον πύργο. Το πλεονέκτημα
αυτής της έδρασης είναι η πρόσθετη ακαμψία και σταθερότητα που δίνουν οι τρεις χαλύβδινοι σωλήνες,
αυξάνοντας την ικανότητα της κατασκευής να αντιστέκεται στις δυνάμεις ανατροπής. Επιπλέον,
απαιτούνται μικρότερα μέτρα προστασίας, σε σχέση με την θεμελίωση του μονού πασσάλου, ενάντια
του προβλήματος της κίνησης του αμμώδους πυθμένα. Ως εκ τούτου, η λύση αυτή βρίσκει εφαρμογή
σε ρηχά και ενδιάμεσα νερά. Όλα τα μέρη κατασκευάζονται σε ναυπηγεία κοντά στον χώρο
εγκατάστασης και μεταφέρονται ύστερα στην περιοχή με κατάλληλα φορτηγά πλοία. Στην Εικόνα 2-4
εμφανίζεται ένα παράδειγμα σχεδίου της κατασκευής.
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Εικόνα 2-4: Απεικόνιση ανεμογεννήτριας με θεμελίωση τύπου τρίποδο
2.2.4

Τετράποδο δικτύωμα (Jacket)

Πρόκειται για ένα χωρικό σωληνωτό δικτύωμα που αποτελείται από τέσσερα κύρια μέλη συνήθης
διαμέτρου μέχρι 1.5m τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω διαγώνιων στοιχείων. Είναι συχνώς κοίλης
κυκλικής διατομής και μεγάλης δυσκαμψίας ικανοποιώντας την απαιτούμενη ευστάθεια σε φορτία
ανέμου και κυματισμών, ενώ η μεταφορά του γίνεται μέσω πλωτού εξοπλισμού. Ο φορέας στηρίζεται
σε εμπηγνυόμενους πασσάλους στον πυθμένα μέσω ειδικών στοιχείων σύνδεσης. Περιλαμβάνει, επίσης,
πλατφόρμα εργασίας πάνω στην οποία στηρίζεται και ο πυλώνας της ανεμογεννήτριας. Ενδείκνυται για
βάθη από 20m μέχρι 50m. Στην Εικόνα 2-5 εμφανίζεται ένα παράδειγμα σχεδίου της κατασκευής.

Εικόνα 2-5: Απεικόνιση ανεμογεννήτριας με θεμελίωση τύπου τετράποδου δικτυώματος
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Ο μηχανισμός λειτουργίας του συγκεκριμένου τύπου θεμελίωσης βασίζεται στη δυνατότητα μεταφοράς
των φορτίων μέσω των τεσσάρων μελών στους πασσάλους θεμελίωσης. Στη συνέχεια, μέσω της βάσης
έδρασης (αντίσταση αιχμής) των πασσάλων καθώς επίσης και μέσω της πλευρικής τριβής που
αναπτύσσεται στη διεπιφάνεια πασσάλου-εδάφους, τα φορτία μεταφέρονται στο έδαφος.

2.2.5

Πλωτά συστήματα (Floating Systems)

Οι πλωτές ανεμογεννήτριες αποτελούν τη λύση για θεμελίωση στα βαθιά νερά. Σε αντίθεση με τις
προηγούμενες επιλογές θεμελίωσης, είναι τοποθετημένες σε μεγάλα βάθη θάλασσας (<200m), μακριά
από τη στεριά. Η ιδέα των πλωτών κατασκευών άρχισε να υλοποιείται τα τελευταία χρόνια λόγω της
απαγορευτικής εγκατάστασης των υπεράκτιων ανεμογεννητριών σε βάθη μεγαλύτερα των 50 μέτρων.
Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στην ανωστική δύναμη που ασκείται στη πλατφόρμα στήριξης της
ανεμογεννήτριας, η οποία στερεώνεται μέσω καλωδίων (προεντεταμένων ή αγκυρωμένων) στο βυθό.
Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα των πλωτών συστημάτων είναι η συναρμολόγησή τους, που
πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στη στεριά, γεγονός που διευκολύνει τη μεταφορά και την εγκατάστασή
τους. Τα πλωτά συστήματα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στις πλατφόρμες με συμβατική
αγκύρωση και σε πλατφόρμες με τένοντες υπό υψηλή ένταση. Παρακάτω παρουσιάζονται οι τρεις κύριες
τεχνολογίες πλωτών συστημάτων.
2.2.5.1

Spar Buoy

Αποτελείται από ένα κατακόρυφο κύλινδρο μεγάλης διαμέτρου που υποστηρίζει την Α/Γ (Εικόνα 2-6). Η
κατασκευή αυτή δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το 1997. Ο κύλινδρος αποτελείται από αέρα που βρίσκεται
στην κορυφή του και ενός έρματος στο κάτω μέρος του. Έτσι, το κέντρο πλεύσης του είναι πολύ πιο
πάνω από το κέντρο βάρους του δίδοντας αρκετά μεγάλη σταθερότητα στην ανωδομή. Η αγκύρωση
του πραγματοποιείται είτε με συμβατικούς κλάδους αγκύρωσης είτε με προεντεταμένα συρματόσχοινα.

Εικόνα 2-6: Πλατφόρμα τύπου Spar Buoy
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Semi Submersible

Πρόκειται για μερικώς βυθισμένες πλατφόρμες. Αποτελούνται από μία ημιβυθισμένη φορτηγίδα
αγκυρωμένη με συμβατικούς κλάδους αγκύρωσης. Αποκτούν την πλευστότητά τους από ποντόνια με
έρμα που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού. Η υποστηριζόμενη κατασκευή μπορεί να
τοποθετηθεί σε αρκετά μεγάλο ύψος σε σχέση με την επιφάνεια της θάλασσας λόγω της καλής
ευστάθειας που προσδίδει ο εν λόγω πλωτήρας, κρατώντας την μακριά από τα θαλάσσια κύματα.
Κατασκευάζονται και συναρμολογούνται πλήρως στην ξηρά και μετά ρυμουλκούνται μέχρι την περιοχή
χρήσης τους. Στην Εικόνα 2-7 εμφανίζεται ένα παράδειγμα σχεδίου της κατασκευής.

Εικόνα 2-7: Πλατφόρμα τύπου Semi-Submersible

2.2.5.3

Tension Leg Platform (TLP)

Οι πλατφόρμες τανυόμενων άκρων (TLP) είναι πλωτές κατασκευές δεμένες στον πυθμένα της θάλασσας
με κάθετους σωλήνες από χάλυβα ή αλλιώς με συρματόσχοινα και αλυσίδες. Ο βασικός σχεδιασμός μιας
TLP περιλαμβάνει τέσσερις ή πέντε κολώνες γεμάτες με αέρα, δίνοντας την απαραίτητη πλευστότητα.
Χάρη στην περίσσεια πλευστότητα της κατασκευής, τα συρματόσχοινα βρίσκονται πάντα υπό τάση.
Αυτή η δομή τους προσδίδει μεγάλη δυσκαμψία στο κάθετο επίπεδο και ευελιξία στο οριζόντιο, κάνοντάς
τις ιδιαίτερα ανθεκτικές στις επιπτώσεις των κυμάτων. Είναι ευαίσθητες όταν φέρουν μεγάλα φορτία
στην κορυφή, καθώς επηρεάζονται άμεσα τα εντατικά μεγέθη των συρματόσχοινων. Τέλος, λόγω της
ιδιότυπης αγκύρωσης τους, δεν προκαλούν τόσες συνέπειες στο τοπικό οικοσύστημα που τοποθετούνται
αλλά ούτε σε τυχόν περαστικά πλοία σε σχέση με τις άλλες κατασκευές αυτής της κατηγορίας. Στην
Εικόνα 2-8 εμφανίζεται ένα παράδειγμα σχεδίου της κατασκευής.
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Εικόνα 2-8: Πλατφόρμα τύπου Tension Leg Platform

Συνοπτικά, το εύρος του βάθους θεμελίωσης για κάθε επιλογή θεμελίωσης καταγράφονται στον Πίνακα
2-1, στον οποίο γίνεται φανερή η ομαδοποίηση ανάλογα με τα είδη βάθους των υδάτων.

Πίνακας 2-1: Εύρος βάθους Θεμελίωσης ανά είδος θεμελίωσης

2.3

Επιλογές Θεμελίωσης

Εύρος βάθους Θεμελίωσης (m)

Βαρύτητας

0-20

Μονός Πάσσαλος

0-35

Τρίποδο-Τετράποδο Δικτύωμα

30-60

Πλωτά συστήματα

<150

Το αιολικό δυναμικό

Ο άνεμος είναι μια πηγή ενέργειας που προέρχεται, κυρίως από τις διαφοροποιήσεις στην ατμοσφαιρική
πίεση, οι οποίες οφείλονται στην άνιση θέρμανση της επιφάνειας της γης και της θάλασσας από τον ήλιο.
Ως απότοκο αυτών, προκαλείται η κίνηση των αέριων μαζών που παρατηρείται στα στρώματα της
ατμόσφαιρας, σύμφωνα με την Εικόνα 2-9. Πιο συγκεκριμένα, όταν μια μάζα αέρα θερμαίνεται γίνεται
πιο αραιή και πιο ελαφριά από τις άλλες μάζες γύρω της, έτσι τείνει να ανέβει ψηλότερα από τις
ψυχρότερες και βαρύτερες αέριες μάζες. Επομένως, άλλες, πιο ψυχρές και βαριές αέριες μάζες θα
κινηθούν και θα πάρουν τη θέση της. Αντίθετα, όταν μια μάζα αέρα ψύχεται, γίνεται πιο πυκνή και πιο
βαριά και τείνει να κατέβει. Για να το πετύχει, «σπρώχνει» τις άλλες τις πιο θερμές και πιο αραιές μάζες
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του αέρα και παίρνει τη θέση τους . Αυτή η μεταβολή της θερμοκρασίας προκαλείται από την ακτινοβολία
που εκπέμπει ο ήλιος, και η οποία απορροφάται από την επιφάνεια της γης.

Εικόνα 2-9: Σχηματική αναπαράσταση δημιουργίας ανέμου

2.3.1

Χαρακτηριστικά ανέμου

Η ταχύτητα του ανέμου αποτελεί θεμελιώδη ατμοσφαιρική μεταβλητή η οποία επηρεάζει τις ανθρώπινες
δραστηριότητες. Ως μία φυσική μεταβλητή, ο άνεμος χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα του. Είναι
ένα διανυσματικό μέγεθος, που σημαίνει ότι δεν έχει ενδιαφέρον μόνο το μέτρο της ταχύτητας, αλλά
απαιτείται και η διεύθυνσή του για να προσδιοριστεί. Βασικό επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζεται
στη συσχέτιση της ταχύτητας με την διεύθυνση του ανέμου μέσω της κλίσης πίεσης που εμφανίζεται
στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, προκειμένου να προβλέπονται οι ακραίες συνθήκες ανέμου
και να προφυλάσσονται τα ανθρώπινα έργα.
Είναι γνωστό ότι η ταχύτητα του ανέμου μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα με το ανάγλυφο της
επιφάνειας στην οποία διέρχεται. Ειδικότερα, πάνω από τις θαλάσσιες και γενικότερα τις υδάτινες
επιφάνειες οι ταχύτητες του ανέμου είναι μεγαλύτερες, ενώ πάνω από τις ηπειρωτικές επιφάνειες
μειώνονται σημαντικά. Η διαφοροποίηση αυτή εξαρτάται από την διαφορετική τραχύτητα της επιφάνειας
της Γης όπως αναπαρίσταται στην Εικόνα 2-10, όπου ο πάγος και το νερό προσεγγίζουν την λεία
επιφάνεια, σε αντίθεση με την ανομοιογένεια της στον ηπειρωτικό κορμό όπου τα δάση, τα βουνά και η
αστικοποιημένες ζώνες λειτουργούν ως επίπεδα τριβής τους ανέμου. Τέλος, η απορρόφηση της ηλιακής
ενέργειας ποικίλλει σε σχέση με τη γεωγραφική κατανομή, την διάρκεια της ημέρας και την ετήσια
κατανομή ανέμου. Συνεπώς, η ταχύτητα ανέμου είναι διαφορετική από σημείο σε σημείο, και το
τοπογραφικό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό ενός αιολικού πάρκου, με τις υπεράκτιες
περιοχές να αποτελούν τις πλέον κατάλληλες.
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Εικόνα 2-10: Παράδειγμα μορφής ανέμου ανάλογα με την τραχύτητα της επιφάνειας

2.3.2

Μέτρηση του ανέμου

Πρωταρχικό ρόλο στην παραγωγή αιολικής ενέργειας έχει η ταχύτητα του ανέμου και το εύρος στο οποίο
κυμαίνεται, άρα σημαντικό ρόλο κατέχει η καταμέτρηση της. Σαφώς, υπάρχουν οι αιολικοί χάρτες, όπως
προαναφέρθηκαν, οι οποίοι έχουν προκύψει από μετεωρολογικά δεδομένα ετών, όμως μέσω αυτών
μπορεί να εξαχθεί μόνο η τάξη μεγέθους της μέσης ταχύτητας ανέμου που επικρατεί σε μια ευρύτερη
περιοχή και όχι οι περίοδοι μεγάλης άπνοιας ή έντονων καταστροφικών φαινομένων, εξίσου
απαγορευτικά για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία τον αιολικού πάρκου. Συνεπώς, δεν είναι ικανό
κριτήριο για την επιλογή μιας περιοχής για τοποθέτηση αιολικού πάρκου.

2.3.3

Αναγωγή ταχύτητας ανέμου στο επιθυμητό υψόμετρο

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ταχύτητα του ανέμου που μετρήθηκε σε μία συγκεκριμένη περιοχή
εμφανίζει σεβαστές διαφορές από την ταχύτητα ανέμου που μετριέται σε διαφορετικό υψόμετρο. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στην τραχύτητα του εδάφους και είναι αποτέλεσμα την επιβράδυνσης που ασκεί
το έδαφος μέσω της τριβής στον άνεμο. Ανωμαλίες στη μορφολογία του εδάφους, δάση και πόλεις
επηρεάζουν την ταχύτητα του ανέμου. Κύρια παράμετρος για τον υπολογισμό της ταχύτητας σε σχέση
με το ύψος είναι η τραχύτητα του εδάφους. Όσο πιο έντονες είναι οι ανωμαλίες που παρουσιάζει η
μορφολογία του εδάφους, τόσο ισχυρότερη είναι η επιβράδυνση που ασκείται στον άνεμο. Είναι φυσικό,
κάθε μετεωρολογικός σταθμός να εγκαθίσταται σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως σχολεία ή
δημόσιες εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν βρίσκονται ούτε στην επιθυμητή θέση, ούτε στο ζητούμενο
υψόμετρο για το έργο μας. Η επίδραση αυτή που ασκεί το έδαφος στην ταχύτητα του ανέμου έχει
εκφραστεί μαθηματικά (εξ. 2-1 & εξ. 2-2)με διάφορες σχέσεις, με κύρια παράμετρο είναι η τραχύτητα
της περιοχής:

𝑉ℎ = 𝑉𝑟𝑒𝑓 ∗ (

ℎ
ℎ𝑟𝑒𝑓

𝑎

)
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Όπου:
Vh : ταχύτητα ανέμου (m/s) σε ύψος h
Vref : ταχύτητα ανέμου (m/s) στο ύψος αναφοράς href (συνήθως 10m)
α: συντελεστής ο οποίος εξαρτάται από τη μορφολογία του εδάφους και παίρνει τιμές από 0,08
έως 0,4

Πίνακας 2-2: Ενδεικτικές τιμές του συντελεστή α για διάφορους τύπους επιφάνειας εδάφους
Είδος τραχύτητας

Τύπος Επιφάνειας

Συντελεστής α

Πάγος

0,08

Χιόνι

0,11

Θάλασσα

0,12

Κοντό γρασίδι

0,13

Καλλιέργειες φυτών

0,14

Επαρχιακή περιοχή

0,20

Δασική περιοχή

0,23

Αστική περιοχή

0,25 - 0,40

Ομαλή

Μέτριας τραχύτητας

Κανονικής τραχύτητας
Ισχυρής τραχύτητας

Μία ακόμα μαθηματική έκφραση για τον υπολογισμό της ταχύτητας συναρτήσει του υψομέτρου είναι η
εξής:

𝑉ℎ = 𝑉𝑟𝑒𝑓 ∗

ℎ
ln 𝑧

𝑜

2-2

ℎ𝑟𝑒𝑓
ln 𝑧
𝑜

Όπου:
Vh : ταχύτητα ανέμου (m/s) σε ύψος h
Vref : ταχύτητα ανέμου (m/s) στο ύψος αναφοράς href (συνήθως 10m)
zo: συντελεστής τραχύτητας της περιοχής (m)

Πίνακας 2-3: Ενδεικτικές τιμές τραχύτητας εδάφους για διάφορους τύπους εδάφους
Τύπος Εδάφους

Μήκος τραχύτητας zo

Θάλασσα στα ανοικτά

0,0001

Παράκτια περιοχή

0,001

Ύπαιθρος χωρίς ψηλά κτίρια και πυκνή βλάστηση

0,01

Αραιοκατοικημένες περιοχές

0,05

Δάση και προάστια πόλεων

0,3

Κέντρα μεγάλων πόλεων

1 - 10
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Στατιστικά μοντέλα

Σε κάθε υποψήφια τοποθεσία θα πρέπει να γίνονται επιτόπιες μετρήσεις και με την κατάλληλη
επεξεργασία των δεδομένων αυτών, μπορούν να παραχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα βάσει των οποίων
θα γίνει η ορθότερη και πιο αποδοτική τοποθέτηση των ανεμογεννητριών. Από τον υπολογισμό της
ταχύτητας του ανέμου και την εκτίμηση της κατανομή της, μπορεί να προκύψει η αναμενόμενη
ενεργειακή παραγωγή. Για το λόγο αυτό, απαιτούνται μετρήσεις αρκετών ετών για την εξαγωγή
δεδομένων ακριβείας που είναι δυνατό μέσω των στατιστικών μοντέλων να υπολογίσουν με αρκετή
ακρίβεια την μελλοντική παραγωγή μίας εγκατάστασης. Το βασικό στατιστικό εργαλείο που
προσαρμόζεται στην ταχύτητα του ανέμου, σε μηνιαία αλλά και ημερήσια χρονική κλίμακα, και
χρησιμοποιείται, είναι η κατανομή Weibull (εξ. 2-3). Η θεωρητική αιολική ενέργεια μίας περιοχής δίνεται
από την παρακάτω Αθροιστική Συνάρτηση Κατανομής:
𝑥 𝑘

2-3

𝐹 (𝑥 ) = 1 − 𝑒 ( 𝑐 )

Για την καλύτερη προσέγγιση της πραγματικότητας, λαμβάνοντας την ονομαστική ισχύ μιας
ανεμογεννήτριας, όπου περιλαμβάνονται η απόδοση της μηχανής και οι ηλεκτρομαγνητικές απώλειες,
χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος (εξ. 2-4):

𝐼=

1
∙ 𝐶 ∙ 𝑛𝑀 ∙ 𝑛𝐸 ∙ 𝜌 ∙ 𝑢3 ,
2

𝑛𝑀 ∙ 𝑛𝐸 <

16
(Όριο Betz)
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Όπου:
C: Συντελεστής ισχύος
nM: Βαθμός απόδοσης μηχανικού συστήματος
nE: Βαθμός απόδοσης ηλεκτρομηχανικής μετατροπής
ρ: Πυκνότητα του ανέμου (σταθερή και ίση με 1,225kg/m3)
u: Ταχύτητα του ανέμου σε m/s

2.4

Κυματισμοί

Οι κυματισμοί ορίζονται ως το αποτέλεσμα ταυτόχρονων δράσεων δυνάμεων απομακρύνσεως και
επαναφοράς των υδάτινων σωματιδίων της θάλασσας από και προς τη θέση ηρεμίας τους, οι οποίες, σε
συνδυασμό με τη μεγάλη κινητικότητα των σωματιδίων, καλλιεργούν τις συνθήκες για τη δημιουργία
ταλαντώσεων.
Τα κυριότερα γενεσιουργά αίτια των δράσεων που οδηγούν στις ταλαντώσεις είναι ο άνεμος (ανεμογενείς
κυματισμοί), οι σεισμικές δονήσεις (τσουνάμι), οι γρήγορες μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης
(seiches) και η έλξη της σελήνης (παλίρροια). Στον αντίποδα, οι κυριότερες επαναφέρουσες δυνάμεις
προέρχονται από τη βαρύτητα, τη δύναμη Coriolis και την επιφανειακή τάση. Η δύναμη Coriolis
υπεισέρχεται στους κυματισμούς μεγάλης κλίμακας, ενώ η επιφανειακή τάση υπεισέρχεται στους
κυματισμούς μικρής κλίμακας με μήκος κύματος μερικά μόνο εκατοστά [6].
Η συνηθέστερη διάκριση στους κυματισμούς γίνεται με βάση την περίοδο των ταλαντώσεων των
σωματιδίων. Για περιόδους μεγαλύτερες των 5min οι κυματισμοί ονομάζονται μεγάλης περιόδου. Οι
κυματισμοί μικρότερων περιόδων – και ιδιαίτερα περιόδων μικρότερων από 30 sec – ονομάζονται
κυματισμοί μικρής περιόδου. Στους κυματισμούς μικρής περιόδου η γενεσιουργός δύναμη προέρχεται
από τον άνεμο και η επαναφέρουσα δύναμη από τη βαρύτητα. Εξ αυτού, οι όροι «κυματισμοί μικρής
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περιόδου», «κυματισμοί βαρύτητας» και «ανεμογενείς κυματισμοί» χρησιμοποιούνται για την ίδια
κατηγορία κυματισμών.
Οι πιο κοινοί κυματισμοί στη φύση είναι οι ανεμογενείς κυματισμοί. Η δύναμη από την πνοή του ανέμου
απομακρύνει τα υγρά σωματίδια από τη θέση ισορροπίας. Η φορά κινήσεων αντιστρέφεται από την
επενέργεια της δύναμης βαρύτητας στα σωματίδια, οπότε αυτά τείνουν να επανέλθουν στην αρχική τους
θέση. Οι αδρανειακές δυνάμεις τα επαναπομακρύνουν κ.ο.κ.
Μια άλλη διάκριση που μπορεί να γίνει στους κυματισμούς είναι σε δισδιάστατους και τρισδιάστατους.
Στη πρώτη κατηγορία οι τροχιές των ταλαντούμενων σωματιδίων είναι επίπεδες, ενώ στη δεύτερη
τρισδιάστατες.
Ένας κυματισμός μεταδιδόμενος σε μια κατεύθυνση ονομάζεται προοδευτικός κυματισμός. Η επαλληλία
δύο ή περισσότερων προοδευτικών κυματισμών δίνει κυματισμούς περισσότερο πολύπλοκης υφής. Η
πολυπλοκότητα αυξάνεται αν οι διευθύνσεις μεταδόσεως και οι συχνότητες των κυματισμών είναι
διαφορετικές. Από επαλληλία δύο κυματισμών της ίδιας διευθύνσεως και συχνότητας αλλά διαφορετικής
φοράς μεταδόσεων προκύπτει ένας στάσιμος κυματισμός.

2.4.1

Χαρακτηριστικά ανεμογενών κυματισμών

Οι κυματισμοί διακρίνονται ανάλογα με το αν τα μέσα χαρακτηριστικά διαδοχικών ομάδων κυματισμών
αυξάνουν, μένουν σταθερά ή μειώνονται. Οι τρεις κατηγορίες είναι: οι αναπτυσσόμενοι, οι ανεπτυγμένοι
και οι αποσβενόμενοι [7]. Οι ορισμοί των σημαντικότερων χαρακτηριστικών των δισδιάστατων
μονοχρωματικών προοδευτικών ανεμογενών κυματισμών είναι οι εξής:
➢

Ύψος κύματος (H) είναι η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της κορυφής και της κοιλιάς του κύματος.
Ισούται με το διπλάσιο του εύρους ταλαντώσεως των σωματιδίων.

➢

Μήκος κύματος (L) είναι η οριζόντια απόσταση μεταξύ δύο σωματιδίων που βρίσκονται στην ίδια
φάση ταλαντώσεως. Μετράται κατά μήκος της διευθύνσεως μεταδόσεως.

➢

Περίοδος κύματος (T) είναι ο χρόνος μιας πλήρους ταλάντωσης των σωματιδίων. Ορίζεται ως το
χρονικό διάστημα μεταξύ της διελεύσεως δυο διαδοχικών κορυφών κύματος από ένα ορισμένο
σημείο.

➢

Μέτωπο κύματος είναι ένα επίπεδο κάθετο προς το επίπεδο ταλαντώσεως και εφαπτόμενο στη
διατομή του κύματος.

➢

Διεύθυνση μεταδόσεως είναι η κάθετη γραμμή προς το μέτωπο του κύματος.

➢

Ταχύτητα κύματος (c) είναι η απόσταση που διανύεται από το μέτωπο του κύματος στη μονάδα του
χρόνου. Εξ ορισμού είναι c = L/T.

➢

Συχνότητα κύματος είναι το αντίστροφο της περιόδου του κύματος: f = 1/T.

➢

Γωνιακή ταχύτητα κύματος: ω = 2π/Τ.

➢

Σχετικό βάθος νερού: d/L.

➢

Αριθμός κύματος: k = 2π/L.

➢

Διατομή κύματος είναι η κατακόρυφη διατομή του κατά τη διεύθυνση μεταδόσεως.

➢

Κορυφή κύματος είναι το υψηλότερο σημείο πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια της θάλασσας σε
ηρεμία.
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➢

Κοιλιά κύματος είναι το χαμηλότερο σημείο του κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια της θάλασσας σε
ηρεμία.

➢

ΣΗΥ (Στάθμη Ηρεμούντος Ύδατος) είναι η ελεύθερη επιφάνεια της θάλασσας σε ηρεμία.

➢

Υψόμετρο επιφάνειας είναι η απόσταση ανάμεσα στη στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας της
θάλασσας σε ηρεμία και της επιφάνειας του κύματος z=η(x,y,t).

➢

Βάθος πυθμένα (d) είναι η απόσταση ανάμεσα στη ελεύθερη επιφάνεια της θάλασσας σε ηρεμία και
του πυθμένα της θάλασσας.

2.4.2

Ανεμογενείς Κυματισμοί

Η δημιουργία, η διάδοση και η αλληλεπίδραση των ανεμογενών κυματισμών καθιστούν δύσκολη τη
θεωρητική αλλά και την αριθμητική περιγραφή τους. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την
προσομοίωση τους, προκειμένου να γίνει ο σχεδιασμός των παράκτιων λιμενικών έργων, είναι η
στατιστική περιγραφή τους.
Η ενέργεια του ανέμου που πνέει πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας μεταφέρεται στο νερό και
παίρνει τη μορφή επιφανειακού ρεύματος και κυματισμού βαρύτητας [6]. Το επιφανειακό ρεύμα
δημιουργείται από τη διατμητική τάση που επιβάλλει η πνοή του ανέμου στην ελεύθερη επιφάνεια. Ο
κυματισμός βαρύτητας δημιουργείται από τις διακυμάνσεις του πεδίου της πίεσης που επιβάλλει η πνοή
του ανέμου στην ελεύθερη επιφάνεια. Προκειμένου να γίνει ο σχεδιασμός των παράκτιων λιμενικών
έργων χρειάζεται η πλήρης περιγραφή του κυματισμού μέσα από το μοναδικό «χαρακτηριστικό» ύψος
κύματος και τη μοναδική «χαρακτηριστική» περίοδο κύματος. Ο καθορισμός του «κύματος σχεδιασμού»
γίνεται κυρίως με την ανάλυση κυματικών καταγραφών. Οι κυματικές καταγραφές είναι σημειακές
μετρήσεις της χρονικής μεταβολής της ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας για ένα χρονικό διάστημα
αρκετών λεπτών. Οι μετρήσεις γίνονται συνήθως από πλωτήρα με επιταχυνσιόμετρο. Οι κυματικές
καταγραφές δεν παρέχουν πληροφορίες για τη διεύθυνση των κυματισμών. Άλλες μέθοδοι
περιλαμβάνουν φωτογραφίες και ραντάρ από αεροπλάνα ή δορυφόρους.

Σε μια κυματική καταγραφή, το χαρακτηριστικό ύψος Hs του κυματισμού ισούται συνήθως με το ύψος
Η33 που είναι η μέση τιμή από το 1/3 των μεγαλύτερων τιμών της καταγραφής. Παρόμοια ορίζεται και η
χαρακτηριστική περίοδος Ts του κυματισμού [7].
Το χαρακτηριστικό ύψος Hs, η χαρακτηριστική περίοδος Ts και το φάσμα του κυματισμού εξαρτώνται
από:
➢
➢
➢

Την ταχύτητα του ανέμου σε ύψος 10 m από την επιφάνεια της θάλασσας (W)
Το μήκος αναπτύγματος του κυματισμού (F)
Τη διάρκεια πνοής του ανέμου (td)

Για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών του κυματισμού υπάρχουν δύο μεθοδολογίες, οι οποίες
βασίζονται σε εμπειρικές σχέσεις για τον καθορισμό σχέσεων μεταξύ αδιάστατων παραμέτρων:
➢
➢

Μεθοδολογία πρόβλεψης SMB
Μεθοδολογία πρόβλεψης SPM-JONSWAP
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2.4.3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Θαλάσσια ρεύματα

Οι κυριότεροι παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία θαλάσσιων ρευμάτων είναι:
1. Ο άνεμος. Πρόκειται για σημαντικό παράγοντα, γιατί εκτός του ότι μετέχει ενεργά στη γένεση των
κυμάτων, παρασύρει ταυτόχρονα κατά τη διεύθυνση της πνοής του και τις επιφανειακές μάζες νερού.
Επομένως, από τη δράση των κυμάτων δημιουργούνται ρεύματα.
2. Η παλίρροια. Συνιστά μια άλλη αιτία δημιουργίας των ρευμάτων που μπορεί βέβαια να είναι μικρής
σημασίας για τις ανοικτές θαλάσσιες λεκάνες, αλλά όταν λαμβάνει χώρα σε κλειστές λεκάνες με ιδιαίτερα
χαρακτηριστική μορφολογία, τότε είναι δυνατό να προκαλέσει πολύ ισχυρά ρεύματα κατά τις φάσεις της
αμπώτιδας και της πλημμυρίδας.
3. Οι διαφορές της υδροστατικής πίεσης. Και αυτές, επίσης, δημιουργούν θαλάσσια ρεύματα, λόγω της
παρουσίας διαφορετικών τιμών πυκνοτήτων, που προκαλούν τη μετακίνηση της πυκνότερης μάζας προς
την περιοχή της αραιότερης.
4. Η περιστροφή της γης. Ο παράγοντας αυτός επηρεάζει την πορεία και την εξέλιξη των θαλάσσιων
ρευμάτων, όπως άλλωστε αυτός εκφράζεται από τις δυνάμεις Coriolis.
Η ταχύτητα των ρευμάτων μεταβάλλεται με το βάθος της θάλασσας. Στη πραγματικότητα η ταχύτητα
των ρευμάτων μεταβάλλεται στο χώρο και στο χρόνο. Στις περισσότερες εφαρμογές η ταχύτητα των
ρευμάτων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πεδίο σταθερής ροής, όπου το διάνυσμα της ταχύτητας (μέγεθος
και κατεύθυνση) είναι μόνο συνάρτηση του βάθους.

2.5

Κανονισμοί Χωροθέτησης σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ για τις Α.Π.Ε.

2.5.1

Γενικά

Το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ (Υ.Α 49828/2008 ΦΕΚ Β΄ 2464) αποτέλεσε την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια
χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ από το ελληνικό δίκαιο. Πριν την θέσπιση του, ο χωροταξικός
σχεδιασμός των ΑΠΕ και η εκτίμηση των επιπτώσεων τους αποτελούσαν, ως επί το πλείστον, κομμάτι
της περιβαλλοντικής μελέτης και αξιολόγησης των εγκαταστάσεων, η οποία, λόγω του ειδικού της
χαρακτήρα, σε καμία περίπτωση δεν κάλυπτε την ανάγκη καθιέρωσης γενικών κριτηρίων χωροθέτησης
[8].
Λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες προσπάθειες, όπως το Ν. 2742/1999 και το Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 Α΄), το ΕΠΧΣΑΑ αναγνωρίζει την συμβολή
των ΑΠΕ στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, μέσω της καλύτερης χωρικής αξιοποίηση των
ενεργειακών πόρων, αλλά και στην ασφάλεια του εθνικού εφοδιασμού. Συμβάλουν δε, και στην μείωση
των εκπομπών CO2, εφόσον υποκαταστήσουν υπολογίσιμο μερίδιο της παραγωγής ενέργειας από
μονάδες συμβατικών καυσίμων.
Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνει την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας και τη υιοθέτηση ενός
κανονιστικού χωροθετικού πλαισίου για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Τονίζει, ότι, παρά τον
χαρακτηρισμό τους ως φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας, οι ΑΠΕ δεν στερούνται παντελώς
επιπτώσεων, μιας και έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, τόσο στο φυσικό όσο και στο
ανθρωπογενές περιβάλλον. Μάλιστα, η άκριτη, χωρίς σχεδιασμό χωροθέτηση τους εγκυμονεί
συγκρούσεις χρήσεων γης και, κατά συνέπεια, σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ε.Μ.Π. - 2017

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

27

Με άξονα τον διαφορετικό τύπο επιπτώσεων ανά κατηγορία ΑΠΕ, κεφαλαιοποιεί τους κανόνες
χωροθέτησης σε:
1. Αιολικών εγκαταστάσεων, που είναι και ο πιο εκτενής και αναλυτικός από άποψη χωροταξικών
περιορισμών
2. ΜΥΗΕ
3. Λοιπές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι
εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας, η ενέργεια από βιομάζα και βιοαέριο, η γεωθερμική
ενέργεια, και νέες μορφές ΑΠΕ (π.χ. κυματική).
2.5.2

Χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων

Για την χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ εισάγει μια ζωνοποίηση της ελληνικής
επικράτειας σε Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) και Περιοχές Αιολικής Καταλληλόλητας (ΠΑΚ).
Οι περιοχές ορίζονται ως εξής [8]:
➢

➢

Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ), οπού ισχύουν ευνοϊκότερες διατάξεις Φέρουσας
Ικανότητας (Φ.Ι.) ή αλλιώς Χωρητικότητας ανά Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ (π.χ. ανά
Δημοτική Ενότητα), λόγω ύπαρξης υψηλότερου αιολικού δυναμικού ή ευνοϊκότερων συνθηκών
επίτευξης των χωροταξικών στόχων.
Περιοχές Αιολικής Καταλληλόλητας (ΠΑΚ), που χαρακτηρίζονται όλοι οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις Περιοχές
Αιολικής Προτεραιότητας, των οποίων περιοχές ή και μεμονωμένες θέσεις κρίνονται από την
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατά το άρθρο 3 παρ. 1.δ του Ν. 3468/06, ως ενεργειακά αποδοτικές.

Στο πρώτο στάδιο το οποίο αφορά την αναγνώριση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των περιβαλλοντικών
στόχων, οι ερευνητές – μελετητές οδηγούνται στην διατύπωση των περιβαλλοντικών στόχων μετά από
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και των κυβερνητικών νόμων και κανονισμών. Οι στόχοι
ποσοτικοποιούνται στα εξής κριτήρια:
• Απόσταση 1000μ από περιοχές οικολογικής αξίας
• Απόσταση 400μ από υδάτινα σώματα
• Απόσταση 250μ από οικολογικά ευαίσθητες περιοχές
• Απόσταση 2000μ από μεγάλους οικισμούς
• Απόσταση 2000μ από αστικά κέντρα
• Ελάχιστη απόσταση 1000μ από πόλεις
• Απόσταση 2500μ από αεροδρόμια
• Απόσταση 2000μ από λιμένες
• Απόσταση 500μ από τον πλησιέστερο βιότοπο
• Ελάχιστη απόσταση 500μ από περιοχές προστασίας της άγριας ζωής
• Απόσταση 300μ από Καταφύγια Άγριας Ζωής για τη μείωση του κινδύνου των πτηνών
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Σε συνέχεια με τα παραπάνω κριτήρια ενσωματώνονται στην έρευνα τα στοιχεία της νομοθεσίας που
αφορούν τον θόρυβο, την ασφάλεια και τα φυσικά ενδιαιτήματα με τα εξής κριτήρια:
• Όριο θορύβου από βιομηχανικές δραστηριότητες: 55dBa - 65dBa
• Απόσταση τουλάχιστον 2,5 χιλιομέτρων από οικοτόπους πτηνών για την προστασία των οικολογικών
και τοπογραφικών χαρακτηριστικών
• Απαγόρευση δημιουργίας κάθε δομών που έχουν άμεσα δυσμενείς επιπτώσεις για το οικοσύστημα
εντός των Εθνικών Πάρκων
• Ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση 3 χιλιομέτρων και μέγιστη απόσταση 6 χιλιόμετρών από αεροδρόμια

Πίνακας 2-4: Αποστάσεις για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και απόδοσης των Α.Π.
(ΥΠΕΚΑ, 2008)
Μέγιστη απόσταση από υφιστάμενη οδό
χερσαίας
προσπέλασης
οποιασδήποτε
κατηγορίας

Για εγκατεστημένη ισχύ/μονάδα κάτω των 10 MW:
Σε Π.Α.Π. και Αττική: 20 χλμ. Μήκους όδευσης

Μέγιστη απόσταση από το σύστημα μεταφοράς
ηλεκτρονικής ενέργειας Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.)

Όπως ορίζει ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. στους όρους σύνδεσης
της εγκατάστασης (υψηλή τάση) και η ΔΕΗ (μέση
και χαμηλή τάση)

Ελάχιστη
απόσταση
ανεμογεννητριών

2,5 φορές τη διάμετρο (d) της φτερωτής της
ανεμογεννήτριας (Α=2,5d)

(Α)

μεταξύ

των

Πίνακας 2-5: Αποστάσεις από περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
Ασύμβατη Χρήση

Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης από
την ασύμβατη χρήση

Περιοχές απολύτου προστασίας της Φύσης και
προστασίας της φύσης του άρθρου 19 παρ. 1,2
Ν.1650/86 (Α' 160)

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Ε.Π.Μ. ή το
σχετικό Π.Δ. (του άρθρου 21 του Ν.
1650/86) ή την σχετική Κ.Υ.Α. (Ν.3044/02)

Πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, κηρυγμένα μνημεία
της φύσεις, αισθητικά δάση που δεν περιλαμβάνονται
στης περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και
προστασίας της φύσης των παρ. 1 και 2 του άρθρου
19 του Ν. 1650/1986, οι υγρότοποι RAMSAR, οι
οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της Επικράτεια
που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των τόπων
κοινοτικής σημαίας του δικτύου ΦΥΣΗ 2000
σύμφωνα με την απόφαση 2006/613/ΕΚ της
Επιτροπής (ΕΕ L 259 της 21.9.2006, σ.1).

Κρίνεται κατά περίπτωση στο πλαίσιο της
ΕΠΟ

Ακτές κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των
νερών κολύμβησης που συντονίζεται από το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

1500μ

Περιοχές ΖΕΠ ορνιθοπανίδας (SPA)

Κρίνεται κατά περίπτωση στο πλαίσιο της
ΕΠΟ, μετά από ειδική ορνιθολογική μελέτη
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Πίνακας 2-6: Αποστάσεις από περιοχές και στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς
Ασύμβατη Χρήση

Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης
από την ασύμβατη χρήση

Εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
και τα άλλα μείζονος σημασίας μνημεία, αρχαιολογικοί
χώροι και ιστορικοί τόποι της παρ. 5. εδάφιο β του
άρθρου 50 του Ν.3028/02

3000μ

Ζώνη απολύτου προστασίας (Ζώνη Α) λοιπών
αρχαιολογικών χώρων

Α=7d, όπου (d) η διάμετρος της
φτερωτής της ανεμογεννήτριας,
τουλάχιστον 500 μ.

Κηρυγμένα πολιτιστικά μνημεία και ιστορικοί τόποι

Α=7d, όπου (d) η διάμετρος της
φτερωτής της ανεμογεννήτριας,
τουλάχιστον 500 μ.

Πίνακας 2-7: Αποστάσεις ΑΠ από οικιστικές δραστηριότητες (ΥΠΕΚΑ, 2008)
Ασύμβατη Χρήση

Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης από την
ασύμβατη χρήση

Πόλεις και οικισμοί με πληθυσμό >2000
κατοίκων ή οικισμοί με πληθυσμό <2000
κατοίκων που χαρακτηρίζονται ως δυναμικοί,
τουριστικοί ή αξιόλογοι κατά την έννοια του
άρθρου 2 του Π.Δ. 24.4/3.5.1985

1000μ από το όριο του οικισμού ή του σχεδίου
πόλης κατά περίπτωση

1500μ από το όριο του οικισμού

Παραδοσιακοί οικισμοί

Κατά παρέκκλιση από τα παραπάνω είναι δυνατή
με απόφαση του Γ.Γ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ύστερα από
εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
η μείωση της ως άνω απόστασης μέχρι τα 1000μ
εφόσον ο αριθμός των κατοίκων που συνθέτουν
τον οικισμό είναι μικρότερος των είκοσι.

Λοιποί οικισμοί

500μ από το όριο του οικισμού

Οργανωμένη δόμηση Α' ή Β' κατοικίας
(Π.Ε.Ρ.ΠΟ., Συνεταιρισμοί κλπ.) ή/και
διαμορφωμένες περιοχές Β' κατοικίας, όπως
αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της Μ.Π.Ε. κάθε
μεμονωμένης εγκατάστασης αιολικού πάρκου

1000μ από τα όρια του σχεδίου ή της
διαμορφωμένης περιοχής αντίστοιχα

Ιερές Μονές

500μ από τα όρια της Μονής
Εξασφάλιση ελαχίστου επιπέδου θορύβου

Μεμονωμένη κατοικία (νομίμως υφιστάμενη)

μικρότερου των 45dB
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Πίνακας 2-8: Αποστάσεις ΑΠ από δίκτυα τεχνικές υποδομής (ΥΠΕΚΑ, 2008)
Ασύμβατη Χρήση

Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης από την
ασύμβατη χρήση

Κύριοι οδικοί άξονες, οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
των Ο.Τ.Α και σιδηροδρομικές γραμμές

Απόσταση ασφαλείας 1,5d από τα όρια της
ζώνης απαλλοτρίωσης της οδού ή του
σιδηροδρομικοί δικτύου αντίστοιχα

Γραμμές υψηλής τάσης

Απόσταση ασφαλείας 1,5d από τα όρια της
διέλευσης των γραμμών Υ.Τ.

Υποδομές τηλεπικοινωνιών (κεραίες), RADAR

Κατά περίπτωση μετά από γνωμοδότηση του
αρμοδίου φορέα

Εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες της
αεροπλοΐας

Κατά περίπτωση μετά από γνωμοδότηση του
αρμοδίου φορέα

Πίνακας 2-9: Αποστάσεις ΑΠ από ζώνες ή εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων
Ασύμβατη Χρήση

Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης
από την ασύμβατη χρήση

Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ζώνες
αναδασμού, αρδευόμενες εκτάσεις

Απόσταση ασφαλείας 1,5d

Ιχθυοκαλλιέργειες

Απόσταση ασφαλείας 1,5d

Μονάδες εσταυλισμένης κτηνοτροφίας

Απόσταση ασφαλείας 1,5d

Λατομικές ζώνες και δραστηριότητες

Όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία

Λειτουργούσες επιφανειακά μεταλλευτικές - εξορυκτικές
ζώνες και δραστηριότητες

500μ

ΠΟΤΑ και άλλες Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης
Παραγωγικών Δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα,
θεματικά πάρκα, τουριστικοί λιμένες και άλλες
θεσμοθετημένες ή διαμορφωμένες τουριστικά περιοχές
(όπως αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της ΜΠΕ του αιολικού
πάρκου για κάθε μεμονωμένη εγκατάσταση).

1000μ από τα όρια της ζώνης/περιοχής

Τουριστικά καταλύματα και ειδικές τουριστικές υποδομές

Σημαντικά είναι και τα κριτήρια ένταξης στο τοπίο για την εκτίμηση της επίπτωσης μιας υπό αδειοδότηση
αιολικής μονάδας, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα VI. Σύμφωνα και με την Εικόνα 2-11,
λαμβάνεται υπόψη η οπτική παρεμβολή της ανεμογεννήτριας από τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος,
τα οποία βρίσκονται εντός κύκλου που ορίζεται με κέντρο την μονάδα και ακτίνα που διαφοροποιείται
ανάλογα με τη σημασία και την ποιότητα του εν λόγω σημείου και την κατηγορία χώρου που εντάσσεται.
Είναι ευνόητο ότι οι ανεμογεννήτριες που χωροθετούνται εκτός του κύκλου ή που η άτρακτος τους δεν
έχει οπτική επαφή με το σημείο, δεν λαμβάνονται υπόψη.
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Συμφωνά με τον ΕΠΧΣΑΑ [8], «γενικότερα, και παρόλο, που η συγκέντρωση αιολικών πάρκων σε

περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού είναι επιθυμητή (περιοχές προτεραιότητας), τόσο από οικονομικής,
όσο και από περιβαλλοντικής απόψεως, η πυκνότητα των ανεμογεννητριών γύρω από τυχόν υφιστάμενα
σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των περιοχών αυτών, θα πρέπει να περιορίζεται εντός
προδιαγεγραμμένων ορίων. Σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση αυτού του ορίου πυκνότητας, θα
πρέπει να τίθεται περιορισμός στην κάλυψη του οπτικού ορίζοντα των σημείων ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος. Περαιτέρω, ο βαθμός επίδρασης της κάθε ανεμογεννήτριας στο τοπίο από το σημείο
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, εξαρτάται από την πραγματική απόσταση της από το σημείο».

Εικόνα 2-11: Ενδεικτική εφαρμογή των κανόνων ένταξης Α/Π στο τοπίο.

Γωνίες

α

Τμήματα
ΑΒ
Τμήματα που
επικαλύπονται
Ζώνη Α
Ζώνη Β
25
Ζώνη Γ

2.6

β

γ

δ

ε

ζ

η

ΓΔ

ΗΘ

ΘΙ

ΜΛ

ΟΠ
ΜΝ, ΣΤ,
ΥΦ

ΠΡ

ΕΖ

10

25
15

Βάρη Σταθμισμένο
(Π.Α.Π.)
σύνολο

ΝΞ

25
30

Σύνολο

20

25
80
45

1,0
0,5
0,3

25
40
13,5
78,5
21,81%

Θαλάσσιες Μεταφορές και Περιοχές Οικονομικής Εκμετάλλευσης

Η δημιουργία μεγάλων υπεράκτιων αιολικών πάρκων είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις στις θαλάσσιες
μεταφορές. Όπως είναι λογικό, η πρόθεση μια μελέτης χωροθέτησης ενός υπεράκτιου πάρκου είναι η
τοποθέτηση της κοντά σε λιμένες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην γρήγορη και οικονομικά
συμφέρουσα ανέγερση του. Ως επακόλουθο, τα πλοία είτε θα πρέπει να χαράξουν νέες πορείες για να
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αποφύγουν τις ανεμογεννήτριες και ενδεχομένως αυτό να επιφέρει επιπρόσθετο κόστος, είτε να
προβλεφθεί στην φάση της προμελέτης φροντίζοντας την μη παρεμπόδιση των θαλάσσιων περασμάτων.
Επίσης, ένα ενδεχόμενο πρόβλημα που μπορεί να ανακύψει, είναι η επιρροή των ραντάρ των πλοίων
άλλα και του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από τη
λειτουργία της ανεμογεννήτριας.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις θαλάσσιες δραστηριότητες που ήδη λαμβάνουν χώρα στις υπό
διερεύνηση περιοχές. Τα τελευταία χρόνια, ο χώρος των αλιευτικών πάρκων και των θαλάσσιων
καλλιεργειών βρίσκει μεγάλη άνθιση. Τέτοιες επενδύσεις βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε περιοχές ιδίου
ενδιαφέροντος με των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, δηλαδή, κοντά στην στεριά, με μικρά βάθη,
κατάλληλα για την ανάπτυξη θαλάσσιων οργανισμών. Παράλληλα, δε πρέπει να παραληφθούν οι χώροι
που έχουν δεσμευτεί από το υπουργείο Εθνικής Αμύνης ως περιοχές στρατιωτικών επιχειρήσεων και
δοκιμών, καθώς μια επένδυση αυτού του μεγέθους πρέπει να προφυλάσσεται από κάθε είδους ρίσκο.

2.7

Περιβαλλοντικές Διατάξεις και Περιορισμοί

Η Ελλάδα, αν και είναι μια μικρή σχετικά χώρα, παρουσιάζει σπουδαίο περιβαλλοντικό και γεωλογικό
ενδιαφέρον. Έχει ιδιαιτέρως μεγάλο μήκος ακτογραμμής (περίπου 16.000 km), πολυάριθμες
χερσονήσους και νησιά. Επιπροσθέτως, παρουσιάζει έντονο ορεινό ανάγλυφο, με μεγάλη ποικιλία
γεωλογικών σχηματισμών και πετρωμάτων. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δημιουργούν ένα απαράμιλλο
φυσικό τοπίο, με μοναδικές ιδιαιτερότητες από περιοχή σε περιοχή. Ταυτοχρόνως, στη χώρα μας
συναντώνται πολλοί και διαφορετικοί κλιματικοί τύποι, που συνιστούν ένα μεγάλο μωσαϊκό βλάστησης
και συνεισφέρουν στην απομόνωση ορισμένων βιοτόπων, που με τη σειρά τους δημιουργούν ένα
σχετικά μεγάλο αριθμό ενδημικών και σπάνιων ειδών φυτών και ζώων.
Συγχρόνως, η παλαιογεωγραφική ιστορία του χώρου στον οποίο εξελίχθηκε η Ελλάδα, σε συνδυασμό
με τις μεταβολές του κλίματος του πλανήτη και τις παγετώνιες περιόδους, είχαν ως αποτέλεσμα τον
εμπλουτισμό της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής. Μάλιστα, πολλά είδη που είχαν ευρεία
εξάπλωση στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, παρέμειναν στη χώρα μας ως υπολειμματικά στοιχεία και
σήμερα θεωρούνται αρκετά σπάνια.
Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι, η χώρα μας διαθέτει τεράστιο φυσικό πλούτο και βρίσκεται στις πρώτες
θέσεις στην Ευρώπη στον τομέα αυτό. Δυστυχώς, όμως, το περιβάλλον στην Ελλάδα αντιμετωπίζει
πολλαπλούς κινδύνους υποβάθμισης, ακόμα και καταστροφής. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ελληνικοί
υγρότοποι έχουν καταστραφεί κατά τα 3/4, ενώ το ποσοστό δάσωσης ανέρχεται μόλις σε 25% και είναι
από τα χαμηλότερα της Ευρωπαϊκής Μεσογείου. Ο κίνδυνος εξαφάνισης του φυσικού περιβάλλοντος της
χώρας μας οδήγησε στην ανακήρυξη κάποιων περιοχών, βιοτόπων, φυτών και ζώων ως
προστατευόμενα. Με εθνικούς νόμους και προεδρικά διατάγματα, αλλά και με διεθνείς αποφάσεις,
συμβάσεις και οδηγίες, ένα σημαντικό ποσοστό ειδών και εκτάσεων της χώρας μας προστατεύονται.
Για την διάσωση και την προστασία των παραπάνω, έχει δημιουργηθεί το δίκτυο Natura 2000 [9]. Το
Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται
σε ολόκληρη την Κοινότητα και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμή διατήρησή των πιο
πολύτιμων και των πλέον απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η
επιθυμητή κατάσταση διατήρησης τους αποτελεί και το βασικό στόχο του Δικτύου χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι αποκλείεται οποιαδήποτε ανάπτυξη στις περιοχές NATURA, με την προϋπόθεση ότι οι
δραστηριότητες και τα έργα που ασκούνται σε αυτές να μην θίγουν τα ιδιαίτερα οικολογικά τους στοιχεία.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ε.Μ.Π. - 2017

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

33

Ειδικότερα, το Δίκτυο NATURA 2000 αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:

•
•

Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» [Special Protection Areas (SPA)], για την
Ορνιθοπανίδα βάσει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
209/147/ΕΚ και ισχύει.
Τις «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» [Sites of Community Importance (SCI)], βάσει
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην Εικόνα 2-12, παρουσιάζεται ο χάρτης της Ελλάδας στον οποίο είναι σημειωμένοι οι Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης (ΕΖΔ), ενώ στην Εικόνα 2-13 εμφανίζεται ο Ελλαδικός χάρτης με τις Ζώνες Ειδικής
Προστασίας Natura 2000.

Εικόνα 2-12: Τόποι Κοινοτικής Σημασίας Natura 2000

Εικόνα 2-13: Zώνες Ειδικής Προστασίας Natura 2000
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3

3.1

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Γενικά

Για μία επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων, όπως ένα υπεράκτιο αιολικό πάρκο, δεν αρκούν μόνο τα
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, αλλά θα πρέπει να είναι και οικονομικά ανταγωνιστικό. Ένα από τα
βασικά κόστη μίας υπεράκτιας ανεμογεννήτριας είναι η θεμελίωση. Με τον όρο θεμελίωση εννοούμε το
είδος της θεμελίωσης, την κατασκευή, τη μεταφορά και την εγκατάσταση της. Σε αντίθεση με τις
χερσαίες ανεμογεννήτριες, όπου το ποσοστό της θεμελίωσης επί του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης
φτάνει το 10%, οι υπεράκτιες έχουν πολλαπλό κόστος της τάξης του 25%. Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν, να
γίνει μία διερεύνηση του κόστους θεμελίωσης σε συνάρτηση με υπάρχοντα συστήματα θεμελίωσης.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις
ανεμογεννητριών με το πέρασμα των χρόνων έχουν δημιουργήσει σταδιακά ένα γόνιμο έδαφος για
ακόμα μεγαλύτερα επενδυτικά πλάνα, κερδίζοντας έδαφος από το μερίδιο άλλων πηγών αλλά και από
τα χερσαία αιολικά πάρκα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας
(EWEA), οι εγκαταστάσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων θα τριπλασιαστούν μέχρι το 2020 ενώ ο
αυξητικός τους ρυθμός θα ξεπεράσει τον ρυθμό εγκατάστασης χερσαίων αιολικών πάρκων μέχρι το 2030
(Εικόνα 3-1).
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Προβλέψεις Εγκατεστημένης Ισχύος
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Εικόνα 3-1: Διάγραμμα προβλεπόμενης αιολικής εγκατεστημένης ισχύος στην Ευρώπη

Δις € επενδύσεων

Η παραπάνω πρόβλεψη έρχεται σε συνάφεια με τις προβλέψεις σχετικά με το συνεχώς διογκούμενο
ύψος των μελλοντικών επενδύσεων σε υπεράκτια πάρκα (Εικόνα 3-2) καθώς και την εκτιμώμενη πτωτική
πορεία του κόστους εγκατάστασης την επόμενη δεκαετία (Εικόνα 3-3).

Εικόνα 3-2: Διάγραμμα προβλεπόμενων επενδύσεων στην Ευρώπη
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Εικόνα 3-3: Διάγραμμα προβλεπόμενου κόστους ανά εγκατεστημένη ισχύς στην Ευρώπη

3.2

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Σε αναζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία βρίσκονται πολλά ερευνητικά άρθρα τα οποία στοχεύουν στην
οικονομική ανάλυση των θεμελιώσεων των παραπάνω τεχνολογιών. Οι βασικές παράμετροι μελέτης και
σύγκρισης αποτελούν το βάθος θεμελίωσης και η απόσταση τους πάρκου από την στεριά, ενώ κάποιες
αναλύσεις προσπάθησαν να συνδυάσουν και άλλες παραμέτρους, όπως το κόστος σκυροδέματος και
χάλυβα, το μέγεθος της ανεμογεννήτριας, το συντελεστή εκμετάλλευσης της περιοχής και το επιτόκιο
αναγωγής. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνών από δημοσιεύσεις και αναφορές.
Ο Eric Rosenauer, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Michigan, θέλησε να μελετήσει τη σχέση του
κόστους κάθε εγκατεστημένου MW μιας υπεράκτιας ανεμογεννήτριας σε συνάρτηση με τις δύο βασικές
παραμέτρους, το βάθος θεμελίωσης και την απόσταση από την ακτή, για κάθε είδους θεμελίωσης. Κατά
την μελέτη του χρησιμοποίησε τόσο οικονομικά δεδομένα από περατωμένα έργα, όσο και εμπειρικές
εξισώσεις μελετητών που προέκυψαν κατά την κατασκευή αιολικών πάρκων στη Βόρειο Θάλασσα. Τα
αποτελέσματα που προέκυψαν παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν.

3.2.1

Θεμέλιο Βαρύτητας

Η ανάλυση έγινε με βάση τα οικονομικά στοιχεία δύο έργων που έλαβαν χώρα στην Ολλανδία και το
Βέλγιο και για δύο μοντέλα ανεμογεννητριών. Η διάταξη των θεμελίων δε μεταβαλλόταν σε σχέση με
το βάθος, συνεπώς η μοναδική παράμετρος που συσχετίστηκε είναι η απόσταση από την ακτή. Όπως
φαίνεται από το διάγραμμα στην Εικόνα 3-4, η επιρροή της απόστασης είναι σχεδόν αμελητέα,
καταλαμβάνοντας το 1% του κόστους θεμελίωσης.
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Εικόνα 3-4: Διάγραμμα Κόστους/MW σε συνάρτηση με την απόσταση από την ακτή

Από την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων προκύπτει η εξίσωση κόστους:

𝐜(𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞) = 𝟐𝟕𝟖, 𝟑𝟒×𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 + 𝟖𝟏𝟒𝟒𝟎𝟑, 𝟖 [

$
]
𝐌𝐖

όπου η απόσταση μετριέται σε μέτρα.

3.2.2

Θεμελίωση μονού πυλώνα

Σε συνέχεια της ίδιας οικονομοτεχνικής μελέτης, έγινε διερεύνηση για το κόστος θεμελίωσης ενός
υπεράκτιου αιολικού πάρκου με την χρήση μονού πασσάλου. Σε αντίθεση με το θεμέλιο βαρύτητας όπου
η βασική παράμετρος ήταν η απόσταση από την ακτή, χρησιμοποιήθηκε το βάθος του πυθμένα. Πηγή
πληροφοριών αποτέλεσαν τα οικονομικά δεδομένα οκτώ περατωμένων έργων και οι εμπειρικές
συναρτήσεις που προέκυψαν από μηχανικούς οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με τα κόστη κατασκευής
υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας θάλασσας. Όπως παρατηρείται στην
Εικόνα 3-5, η συσχέτιση των δεδομένων είναι μικρή και είναι δείγμα της δυσκολίας πρόβλεψης του
κόστους ενός τέτοιου έργου.
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Εικόνα 3-5: Διάγραμμα κόστους/MW σε συνάρτηση με το βάθος θεμελίωσης
Από την γραμμική παλινδρόμηση των παραπάνω δεδομένων προκύπτει η εξίσωση κόστους (εξ. 3-1):
𝐜(𝐝𝐞𝐩𝐭𝐡) = 𝟗𝟖𝟔. 𝟎𝟓𝟗×𝐞𝟎.𝟎𝟏𝟖𝟐∗𝐝𝐞𝐩𝐭𝐡 [

$
]
𝐌𝐖

3-1

όπου το βάθος μετριέται σε μέτρα.

3.2.3

Πλωτή Θεμελίωση

Ο Myhr, σε δημοσίευση που πραγματοποιήθηκε το 2014, μελέτησε τα επιμέρους κόστη διαφόρων
μοντέλων πλωτών θεμελιώσεων. Σύμφωνα με το γράφημα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-6, οι
πλατφόρμες με τανυόμενα άκρα (TLB B,TLB X3, TLWT) παρουσιάζουν το χαμηλότερο κόστος σε σχέση
με τις υπόλοιπες τεχνολογίες που είναι κατάλληλες για βαθιά νερά. Είναι επίσης φανερό ότι το κόστος
τους είναι πολλαπλάσιο των συμβατικών θεμελιώσεων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι απόρροια της
πειραματικής τους φάσης και αναδεικνύει το ερευνητικό ενδιαφέρον.

Εικόνα 3-6: Γράφημα Κόστους/MW σε σχέση με τα επιμέρους στοιχεία πλωτών
θεμελιώσεων
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Από τα παραπάνω αποτελέσματα εμφανίζονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

➢ Λόγω της μεγάλης ανάπτυξης των αιολικών πάρκων στη Βόρεια Θάλασσα, όπου
αποτελείται κυρίως από ρηχά νερά, υπάρχει μία άνιση κατανομή δεδομένων, όπου
κυριαρχεί η θεμελίωση μονού πυλώνα, ενώ υπάρχει έλλειψη στοιχείων των υπολοίπων
τεχνολογιών.
➢ Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απόσταση του πάρκου από την ακτή έχει μικρή
βαρύτητα στο κόστος επένδυσης.
➢ Η τεχνολογία πλωτής πλατφόρμας εμφανίζει μεγάλο εύρος τιμών, το οποίο
δικαιολογείται καθώς βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο και δεν είναι εύκολο να
προσδιοριστεί το τελικό κόστος επένδυσης ενός μεγάλου αιολικού πάρκου.
3.3

Ανάλυση κόστους με βάση υπάρχοντα έργα

Από τις βιβλιογραφικές αναφορές γίνεται αντιληπτή η μεγάλη διακύμανση του κόστους των υπεράκτιων
αιολικών πάρκων. Η πολυπλοκότητα των έργων και το πρώιμο ερευνητικό στάδιο στο οποίο βρισκόταν
την προηγούμενη δεκαετία δημιούργησε μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των έργων. Προκειμένου να
διαπιστωθεί η ορθότητα των ανωτέρω αποτελεσμάτων αλλά και να προστεθούν δεδομένα των
προσφάτων ετών, δημιουργήθηκε ο Πίνακας (Παραρτημα Β), ο οποίος περιλαμβάνει τεχνικά και
οικονομικά στοιχεία από 67 υπεράκτια αιολικά παγκοσμίως [17].
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης που έγινε για τα είδη θεμελίωσης που
παρουσιάστηκαν παραπάνω, τις συγκρίσεις με τα αποτελέσματα των βιβλιογραφικών αναφορών καθώς
επίσης και τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

3.3.1

Θεμέλιο Βαρύτητας

Για το θεμέλιο βαρύτητας βρέθηκαν στοιχεία πέντε έργων, εκ των οποίων το ένα (Nysted) απορρίφθηκε
καθώς η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε το 2003, γεγονός που επηρεάζει την βαρύτητα των
οικονομικών δεδομένων του καθώς η τεχνολογία θεμελίωσης ήταν σε πιλοτικό στάδιο. Αρχικά,
επιλέχθηκε το στατιστικό εργαλείο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης η οποία δίνει μία πρώτη
εκτίμηση της βαρύτητας αλλά και της αξιοπιστίας των υπό διερεύνηση παραμέτρων ως προς το ανηγμένο
κόστος ισχύος.
Όπως φαίνεται στον Πίνακας 3-1, προέκυψε ότι τόσο το βάθος θεμελίωσης όσο και η απόσταση από
την ακτή έχουν σεβαστή αξιοπιστία (14% και 12% αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, επιλέχθηκε η
προσαρμοσμένη παράμετρος R2 καθώς προτιμάται ότι υπάρχει μικρό πλήθος παρατηρήσεων (όπως εδώ)
ή πολλές παράμετροι που έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται το φαινόμενο της υπερκάλυψης.

Πίνακας 3-1: Αποτελέσματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για θεμέλιο βαρύτητας
Θεμέλιο βαρύτητας

Συντελεστής

P-value

Κόστος/MW

0,542

0,170

Βάθος Θεμελίωσης

0,098

0,137

Απόσταση από ακτή

0,088

0,121

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Προσαρμοσμένο R2

0,991
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Συνεπώς καταλήγουμε στην συνάρτηση (εξ. 3-2):
𝐂(𝐝𝐞𝐩𝐭𝐡, 𝐝𝐢𝐬𝐭) = 𝟎. 𝟎𝟗𝟖×𝐝𝐞𝐩𝐭𝐡 + 𝟎. 𝟎𝟖𝟖×𝐝𝐢𝐬𝐭 + 𝟎. 𝟓𝟒𝟐 [

•
•
3.3.2

€
]
𝐌𝐖

3-2

Το βάθος θεμελίωσης (depth) μετριέται σε μέτρα (m)
Η απόσταση από την ακτή (dist) μετριέται σε χιλιόμετρα (km)
Μονός πάσσαλος

Η επιλογή του μονού πασσάλου αποτελεί το 75% της παγκόσμιας αγοράς υπεράκτιων ανεμογεννητριών,
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Αιολικής Ενέργειας (EWEA -Εικόνα 3-7). Ως εκ τούτου,
καταλαμβάνει την πλειοψηφία των συλλεγμένων δεδομένων, δίνοντας μία πιο στοχευμένη ανάλυση.
Όπως και στο θεμέλιο βαρύτητας, αφαιρέθηκαν τα πάρκα που κατασκευάστηκαν πριν το 2007.

Εικόνα 3-7: Παγκόσμια αγορά ειδών θεμελίωσης

Ο Πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, που γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι η αξιοπιστία της παραμέτρου απόστασης από την ακτή είναι σχεδόν μηδενική και δεν είναι
δόκιμη η προσμέτρησή της στη συνάρτηση ανηγμένου κόστους.

Πίνακας 3-2: Αποτελέσματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για μονό πάσσαλο
Μονός Πάσσαλος

Συντελεστής

P-value

Κόστος/MW

1,973

0,000

Βάθος Θεμελίωσης

0,080

0,001

Απόσταση από ακτή

0,0004

0,965

R2

0,513

Λόγω της χαμηλής αξιοπιστίας της δεύτερης παραμέτρου, αποφασίζεται να εφαρμοστεί γραμμική
παλινδρόμηση με μοναδική μεταβλητή το βάθος θαλάσσης (Εικόνα 3-8).
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Διάγραμμα Κόστους/MW - Βάθος θεμελίωσης
Ανηγμένο Κόστος/MW (εκ. €)

6,0
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y = 0,0789x + 1,9755
R² = 0,5129
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Βάθος Θεμελίωσης (m)
Εικόνα 3-8: Διάγραμμα Κόστους/MW σε σχέση με το Βάθος θεμελίωσης για Μονό Πάσσαλο

Συνεπώς καταλήγουμε στην συνάρτηση (εξ. 3-3):
𝐂(𝐝𝐞𝐩𝐭𝐡) = 𝟎, 𝟎𝟕𝟖𝟗×𝐝𝐞𝐩𝐭𝐡 + 𝟏, 𝟗𝟕𝟓𝟓 [

€
]
𝐌𝐖

3-3

όπου το βάθος θεμελίωσης (depth) μετριέται σε μέτρα (m).

3.3.3

Τρίποδο-Τετράποδο Δικτύωμα

Για τα μοντέλα θεμελίωσης που χρησιμοποιούνται στο μεταβατικό στάδιο ρηχών – βαθέων υδάτων
βρέθηκαν στοιχεία εννέα έργων. Αρχικά, επιλέχθηκε το στατιστικό εργαλείο της πολλαπλής γραμμικής
παλινδρόμησης ώστε να εκτιμηθεί η βαρύτητα αλλά και η αξιοπιστία των υπό διερεύνηση παραμέτρων
ως προς το ανηγμένο κόστος ισχύος.
Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, όπου
γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η αξιοπιστία της παραμέτρου απόστασης από την ακτή είναι σχεδόν
μηδενική και δεν είναι δόκιμη η προσμέτρησή της στη συνάρτηση ανηγμένου κόστους. Επιπλέον, ο
προσαρμοσμένος δείκτης R2 είναι αρκετά μικρός, κάτι που οφείλεται στον μικρό πλήθος παρατηρήσεων
και προοικονομεί την χαμηλή στατιστική του ακρίβεια.

Πίνακας 3-3: Αποτελέσματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για Τρίποδο-Τετράποδο
Δικτύωμα
Τρίποδο & Τετράποδο δικτύωμα

Συντελεστής

P-value

Κόστος/MW

3,180

0,034

Βάθος Θεμελίωσης

0,035

0,471

Απόσταση από ακτή

0,004

0,940
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Προσαρμοσμένο R2

0,165
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Λόγω της χαμηλής αξιοπιστίας της δεύτερης παραμέτρου, αποφασίζεται να εφαρμοστεί γραμμική
παλινδρόμηση με μοναδική μεταβλητή το βάθος θαλάσσης (Εικόνα 3-9).

Διάγραμμα Κόστους/MW - Βάθος θεμελίωσης

Ανηγμένο Κόστος/MW (εκ. €)
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y = 0,0374x + 3,2241
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Εικόνα 3-9: Διάγραμμα Κόστους/MW σε σχέση με το Βάθος θεμελίωσης για Τρίποδο –
Δικτύωμα
Συνεπώς καταλήγουμε στη συνάρτηση (εξ. 3-4):
𝐂(𝐝𝐞𝐩𝐭𝐡) = 𝟎, 𝟎𝟑𝟕𝟒×𝐝𝐞𝐩𝐭𝐡 + 𝟑, 𝟐𝟐𝟒 [

€
]
𝐌𝐖

3-4

που το βάθος θεμελίωσης (depth) μετριέται σε μέτρα (m).

3.3.4

Πλωτή Θεμελίωση

Για την τεχνολογία θεμελίωσης που χρησιμοποιούνται βαθιά νερά βρέθηκαν στοιχεία πέντε έργων.
Αρχικά πρέπει να τονιστεί πως όλα τα ευρήματα αναφέρονται σε πιλοτικά στάδια ανεμογεννητριών, με
το κόστος τους να διαφοροποιείται σημαντικά. Επιπλέον δε γίνεται διαχωρισμός των μοντέλων (Spar
Buoy, Semi-Submersible, TLP) λόγω του μικρού δείγματος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Επιλέγεται το
στατιστικό εργαλείο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης (Εικόνα 3-10), ώστε να εκτιμηθεί η
βαρύτητα αλλά και της αξιοπιστία των υπό διερεύνηση παραμέτρων ως προς το ανηγμένο κόστος ισχύος.

Πίνακας 3-4: Αποτελέσματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για Πλωτή Θεμελίωση
Πλωτή Θεμελίωση

Συντελεστής

P-value

Κόστος/MW

1,935

0,762

Βάθος Θεμελίωσης

0,050

0,340

Απόσταση από ακτή

-0,042

0,733

Προσαρμοσμένο R2
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Από τον Πίνακα παρατηρούμε ότι ο συντελεστής της παραμέτρου απόστασης από την ακτή είναι
αρνητικός, που δεν έχει φυσική σημασία, συνεπώς δεν είναι σωστή η προσμέτρησή της. Επιπλέον, ο
προσαρμοσμένος δείκτης R2 είναι αρκετά μικρός, κάτι που οφείλεται στον μικρό πλήθος παρατηρήσεων
στο πειραματικό στάδιο σχεδιασμού τους.

Διάγραμμα Κόστους/MW - Βάθος θεμελίωσης
Ανηγμένο Κόστος/MW (εκ. €)
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Εικόνα 3-10: Διάγραμμα Κόστους/MW σε σχέση με το Βάθος θεμελίωσης για Πλωτή
θεμελίωση

Συνεπώς καταλήγουμε στην συνάρτηση (εξ. 3-5):
𝐂(𝐝𝐞𝐩𝐭𝐡) = 𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟏×𝐝𝐞𝐩𝐭𝐡 + 𝟏, 𝟏𝟓 [

€
]
𝐌𝐖

3-5

όπου το βάθος θεμελίωσης (depth) μετριέται σε μέτρα (m) και για μεγαλύτερο από 150m.
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4.1

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΑΓΟΥΣ
Γενικά

Η Ελλάδα, έχει επιδείξει σπουδαία πρόοδο στην ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και στην προσπάθεια να περιορίσει
την παραγωγή ενέργεια από ορυκτά καύσιμα. Στα πλαίσια της στροφής στη φιλική προς το περιβάλλον
ενέργεια θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η ανάπτυξη ενός σχεδίου αξιοποίησης των θαλασσών της. Η
βασικότερη εξ αυτών είναι το Αιγαίο Πέλαγος, το οποίο αποτελεί κινητήριος δύναμη στην οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας καθώς συντελεί στον τομέα του τουρισμού, στην αλιεία και στη
ναυσιπλοΐα. Ως εκ τούτου είναι δόκιμο να ερευνήσουμε τα χαρακτηριστικά του Αιγαίου (βάθος πυθμένα,
αιολικό δυναμικό, περιβαλλοντικοί περιορισμοί), με σκοπό να αποφασιστεί αν είναι κατ’ αρχήν κατάλληλη
περιοχή για την κατασκευή ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου.

4.2

Ο βυθός του Αιγαίου Πελάγους

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3, η μορφολογία του βυθού διαδραματίζει βασικό κριτήριο για την
εγκατάσταση ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η θεμελίωση αποτελεί το
25% του κόστους του έργου, συνεπώς η επιλογή της θέσης είναι καταλυτική για την πορεία της
επένδυσης. Το βάθος θεμελίωσης, το οποίο καθορίζει και το είδος θεμελίωσης και εν συνεχεία
προσδιορίζει το κόστος, μπορεί να θεωρηθεί η βασική παράμετρος για την επιλογή θέσης.
Για την εφαρμογή των παραπάνω σχολιασμών κρίνεται σκόπιμη η περιγραφή του βυθού όπως
εμφανίζεται στην Εικόνα 4-1. Το Αιγαίο Πέλαγος αποτελείται από ένα αρκετά πλούσιο ανάγλυφο. Παρά
τη μικρή έκταση και την πυκνή νησιωτική του δομή, εμφανίζει πολύ μεγάλη πύκνωση των ισοβαθών
γραμμών, ενώ υπάρχουν έντονες βυθομετρικές εναλλαγές, με βάθη που φτάνουν τα 3000 μέτρα. Τα
είδη θεμελιώσεων που χρησιμοποιούνται ευρέως φτάνουν σε βάθη 50 έως 60 μέτρων. Συνεπώς, για το
παρόν έργο, κρίνεται αναγκαίο να σχεδιαστεί μία οριοθέτηση σε περιοχές όπου το βάθος της επιφάνειας
θεμελίωσης δε θα είναι μεγαλύτερο των 60 μέτρων. Τα στοιχεία αυτά κάνουν την επιλογή θέσης αρκετά
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περίπλοκη, δεδομένου ότι οι περιοχές ρηχών και μέσων νερών είναι σχετικά μικρές και η χωροθέτηση
των Α/Γ πρέπει να γίνει με προσοχή.
Η επιλογή θέσης του υπό μελέτη έργου επηρεάζεται επίσης, από την απόσταση του από τον ηπειρωτικό
κορμό της Ελλάδας. Για να είναι το έργο λειτουργικό θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο από κάποιο
μεγάλο λιμάνι του ηπειρωτικού κορμού, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να επωμιστεί τη μεταφορά και
την εγκατάσταση των Α/Γ και να εκτελούνται οι απαραίτητες συντηρήσεις τους. Ταυτοχρόνως, θα πρέπει
να επιτυγχάνεται η σύνδεση του με το δίκτυο υποσταθμών υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ, μέσω
κατάλληλων υποβρυχίων καλωδίων.

Εικόνα 4-1: Έγχρωμος βυθομετρικός Χάρτης Αιγαίου

4.3

Ο άνεμος στον Ελλαδικό Χώρο

Στη χώρα μας, οι θερμοκρασιακές μεταβολές καθώς και η διαρκής ηλιακή ακτινοβολία ευνοούν τη
δημιουργία αέριων μαζών και την ανάπτυξη έντονων ανεμολογικών φαινομένων. Για την μελέτη των
φαινομένων αυτών έχει εγκατασταθεί ένα αξιόλογο μετεωρολογικό δίκτυο ανά την επικράτεια, από την
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, βάσει των οποίων
είναι εφικτή η καταγραφή του αιολικού δυναμικού κάθε περιοχής. Συνήθως, για να γίνει μία πρώτη
εκτίμηση της αιολικής πυκνότητας μίας περιοχής, χρησιμοποιούνται οι ανεμολογικοί χάρτες (Εικόνα 4-2),
που εμφανίζουν τις τάξεις της μέσης ταχύτητας ανέμου και οι οποίες αναφέρονται στην ετήσια κατανομή
της ταχύτητας ανέμου κάθε περιοχής [13]. Οι χάρτες αυτοί, έχουν διαμορφωθεί μέσω μετεωρολογικών
δεδομένων αρκετών ετών και ύστερα από λεπτομερή και στατιστική ανάλυσή τους, συνήθως σε ύψος
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μέτρησης των 10 μέτρων. Κατά συνέπεια, γίνεται αντιληπτό πως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, όπου οι
συνθήκες για την ύπαρξη ανέμων είναι πιο ευνοϊκές, παρουσιάζονται υψηλότερες ταχύτητες και
καλύτερες συνθήκες για παραγωγή αιολικής ενέργειας.

Εικόνα 4-2: Χάρτης Ισοϋψών γραμμών μέσης ετήσιας ταχύτητας ανέμου (m/s) στον
Ελλαδικό χώρο

4.3.1

Μέση Τιμή της ταχύτητας του ανέμου

Όπως εμφανίζεται στον χάρτη της Εικόνα 4-3 οι μέγιστες ταχύτητες ανέμου παρατηρούνται στην
ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου Πελάγους και ειδικότερα των Κυκλάδων, καθώς στο ανοιχτό πέλαγος ο
άνεμος δεν συναντά εμπόδια, επιταχύνοντας ελεύθερα, φτάνοντας σε μέσες ετήσιες ταχύτητες που
κυμαίνονται από 4,0 m/s έως τα 8 m/s. Αντίθετα, οι ελάχιστες ταχύτητες παρατηρούνται δυτικά του
Αιγαίου Πελάγους, στην Κεντρική Ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως λόγω της Οροσειράς της Πίνδου και του
γενικότερου έντονου ανάγλυφου της περιοχής και φτάνει μέχρι τα 4,5 m/s.
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Εικόνα 4-3: Μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου (m/s) στον Ελλαδικό χώρο

Η ταχύτητα του ανέμου παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις και μεταξύ των ετών, αλλά και μεταξύ
της κάθε εποχής, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στις Εικόνες (Εικόνα 4-4, Εικόνα 4-5, Εικόνα 4-6, Εικόνα
4-7). Από μακρά ανάλυση των αιολικών της δεδομένων όλων των ανεμολογικών σταθμών, παρατηρείται
ότι η ετήσια πυκνότητα της αιολικής ισχύος είναι δυνατό να έχει απόκλιση έως και 13% από χρόνο σε
χρόνο. Αυτό οφείλεται, αριθμητικά, στην κυβική σχέση ταχύτητας του ανέμου με τη διαθέσιμη αιολική
ισχύ ενώ, ακόμα και στην ίδια κλιματική περιοχή υπάρχει μεγάλη αλλαγή στη συμπεριφορά του ανέμου,
η οποία επηρεάζεται από τη γεωγραφία της περιοχής, την τοπογραφία, το μέγεθος της υδάτινης και
εδαφικής της επιφάνειας και τη βλάστηση της [12].
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Εικόνα 4-5: Μέση ταχύτητα ανέμου (m/s) για το καλοκαίρι στον Ελλαδικό χώρο
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Εικόνα 4-6: Μέση ταχύτητα ανέμου (m/s) για το φθινόπωρο στον Ελλαδικό χώρο

Εικόνα 4-7: Μέση ταχύτητα ανέμου (m/s) για το χειμώνα στον Ελλαδικό χώρο
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Από τους παραπάνω χάρτες γίνεται κατανοητό ότι ο άνεμος διατηρεί την συμπεριφορά του σε εποχική
χρονική κλίμακα, δηλαδή, ο άνεμος επιταχύνεται περισσότερο ανατολικά και βαίνει μειούμενος προς τα
δυτικά . Σαφώς, πρέπει να τονιστεί η διαφορά στην ταχύτητα του ανέμου ανά εποχή, γεγονός που
οφείλεται στην εναλλαγή των ατμοσφαιρικών συνθηκών (πχ μελτέμια). Οι διαφορές σε περιοχές υψηλού
και χαμηλού βαρομετρικού είναι υπεύθυνες για το μέγεθος της επιταχύνσεως του ανέμου σε μεγαλύτερη
κλίμακα. Σε περιπτώσεις που οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν μεγαλύτερη μεταβολή, τότε τα
ανεμολογικά φαινόμενα εμφανίζονται εντονότερα.

4.3.2

Τυπική Απόκλιση της ταχύτητας του ανέμου

Η ανάγκη ύπαρξης των ανεμολογικών χαρτών εξηγείται και από το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα της
αιολικής ενέργειας, τη διακύμανση της. Η τυπική απόκλιση του ανέμου είναι ένας πολύ σημαντικός
παράγοντας τόσο για την επιλογή θέσης εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, όσο και για την εκτίμηση
της παραγόμενης ενέργειας. Στον χάρτη που απεικονίζεται στην Εικόνα 4-8, παρατηρείται ότι η τυπική
απόκλιση κυμαίνεται από τιμές 0,30 m/s έως 2.8 m/s με μέγιστες τιμές να εμφανίζονται κυρίως στα
νησιά και στις παράκτιες περιοχές. Επιπροσθέτως, οι υπόλοιποι σταθμοί εμφανίζουν μικρότερες
διακυμάνσεις της ταχύτητας σε μηνιαία ή ετήσια βάση. Το γεγονός αυτό οφείλεται πρωταρχικά στο
έντονο ηπειρωτικό ανάγλυφο που εμφανίζουν οι ηπειρωτικοί σταθμοί, καθώς ο άνεμος παρεμποδίζεται
από την ορεογραφία και την αστικοποίηση.

Εικόνα 4-8: Ετήσια τυπική απόκλιση της ταχύτητας (m/s) του ανέμου στην Ελλάδα
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Διεύθυνση

Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο για την εξαγωγή του αιολικού δυναμικού, όταν πρόκειται για εγκατάσταση
πολλών ανεμογεννητριών, είναι και η κατεύθυνση του ανέμου. Η διεύθυνση του ανέμου είναι μία
μεταβλητή η οποία υπολογίζεται δύσκολα με αξιοπιστία. Η διακύμανση της διεύθυνσης του ανέμου
οφείλεται στα φυσικά και τεχνικά εμπόδια που συναντά ο άνεμος κατά την πορεία του. Ένας ακόμα
παράγοντας που εκτός από την ταχύτητα, επηρεάζει και την διεύθυνση είναι οι θερμοκρασιακές
μεταβολές μεταξύ περιοχών. Από δεδομένα μετεωρολογικών ινστιτούτων κι οργανισμών, πέρα από
μετρήσεις που αφορούν στην ταχύτητα του ανέμου, μπορούν να αποκτηθούν δεδομένα και για την
κύρια κατεύθυνση του ανέμου, την κατεύθυνση δηλαδή από που προέρχεται η μεγαλύτερη συχνότητα
ανέμων αλλά κι από την οποία προέρχονται οι ισχυρότεροι άνεμοι, όπως παρουσιάζεται στον χάρτη της
Εικόνα 4-9.

Εικόνα 4-9: Χάρτης κυρίαρχης ετήσιας διεύθυνσης ανέμου σε μοίρες (ο)

Εν τέλει, αν και είναι αρκετά τολμηρή παρατήρηση, φαίνεται ότι το βασικό χαρακτηριστικό του ανέμου
στον Ελλαδικό χώρο είναι ότι η κυρίαρχη διεύθυνση του ανέμου γεννιέται από τα δυτικά και εξηγείται
από τις έντονες θερμοκρασιακές διαφορές που επικρατούν βόρεια και δυτικά σε σχέση με τα τοπικά
χαρακτηριστικά της χώρα μας.

4.4

Προστατευόμενες Περιοχές και Περιορισμένης Εκμετάλλευσης

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με πολλές περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες. Συνδυάζει τις ευνοϊκές κλιματικές
συνθήκες για την ανάπτυξη της χλωρίδας και της πανίδας, την ιστορική πραγματικότητα με υπερκάλυψη
της έκτασής της από αρχαιολογικά ευρήματα και το νεοελληνικό στοιχείο. Για την διάσωση και την
προστασία των παραπάνω, έχει δημιουργηθεί το δίκτυο NATURA 2000. Το Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο
NATURA 2000 είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την Κοινότητα
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και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμή διατήρησή των πιο πολύτιμων και των πλέον
απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο.

4.4.1

Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 στο Αιγαίο Πέλαγος

Η γεωγραφική περιοχή του Αιγαίου αποτελεί ένα σημαντικό και αξιόλογο οικοσύστημα ιδανικό για τη
μελέτη των μηχανισμών και των διεργασιών που διαμορφώνουν τη βιολογική ποικιλότητα σε
περιφερειακό επίπεδο. Η πολύπλοκη τοπογραφία και τα υψομετρικά εύρη, το πλήθος των νήσων που
διαφέρουν σε μέγεθος και βλάστηση, ποικιλία βιοκατοικιών, συνιστούν το πλαίσιο των φυσικών και
ιστορικών παραγόντων που ελέγχουν την πυκνότητα της βιολογικής ποικιλότητας και τη χωρική
εξάπλωση των ειδών στο Αιγαίο. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-10, οι περιοχές που είναι ενταγμένες στο
δίκτυο NATURA 2000 κατέχουν μεγάλο μέρος της νησιωτικής χώρας (Νησιά Β. Αιγαίου, Σποράδες,
Κυκλάδες), καθώς υπάρχει έντονη βλάστηση και είναι τόποι έλξης και άνθισης της πανίδας. Επίσης ένα
μεγάλο μήκος της ακτογραμμής της ηπειρωτικής Ελλάδας και των παράκτιων περιοχών εντάσσεται στο
δίκτυο προστασίας ως υδροβιότοποι που βοηθούν στην ανάπτυξη των υδρόβιων οργανισμών.

Εικόνα 4-10: Προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 Ελλάδας

4.4.2

Γραμμές Ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο Πέλαγος

Από την αρχαιότητα, η περιοχή του Αιγαίου θεωρούταν το σταυροδρόμι των τριών Ηπείρων. Ακόμα και
σήμερα, η Ελλάδα είναι κυρίαρχη ναυτική δύναμη, κατέχει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο,
καταφέρνοντας να θέσει την Ελλάδα ως το κύριο λιμάνι της Ευρώπης, συνδέοντας την Ασία και την
Αφρική. Τα περάσματα των στόλων περιγράφονται από μία σταθερότητα της πορείας τους μειώνοντας
τους χρόνους και τα κόστη μεταφοράς. Το φαινόμενο αυτό διαφαίνεται στην Εικόνα 4-11.
Επιπροσθέτως, η επιλογή θέσης του υπό μελέτη έργου επηρεάζεται από την απόσταση του με τον
ηπειρωτικό κορμό της Ελλάδας. Για να είναι το έργο λειτουργικό θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο
από κάποιο μεγάλο λιμάνι του ηπειρωτικού κορμού, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να επωμιστεί την
μεταφορά και την εγκατάσταση των Α/Γ και να εκτελούνται οι απαραίτητες συντηρήσεις τους, ενώ θα
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πρέπει να επιτυγχάνεται η σύνδεση του με το δίκτυο υποσταθμών υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ, μέσω
κατάλληλων υποβρυχίων καλωδίων.

Εικόνα 4-11: Χάρτης κίνησης πλοίων στον Ελλαδικό χώρο
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5.1

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ
ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ
Γενικά

Η επιλογή της κατάλληλης θέσης για ένα υπεράκτιο αιολικό πάρκο αποτελεί την πιο κρίσιμη απόφαση
ολόκληρου του έργου. Η διαδικασία ταυτοποίησης του χώρου αποτελείται από τα επιθυμητά βάθη
πυθμένα, τις γεωλογικές και κλιματικές συνθήκες, συνυπολογίζοντας βέβαια τους οικονομικούς,
περιβαλλοντικούς και ποικίλους άλλους παράγοντες. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να παρουσιαστούν και
να γίνουν αποδεκτά από τις αρμόδιες αρχές, γεγονός που απαιτεί αρκετά χρόνια για την οριστική
αδειοδότηση και την έναρξη της κατασκευής του έργου. Συγχρόνως, ο κύριος του έργου οφείλει να
μεριμνήσει για την βιωσιμότητα της επένδυσης από το πρίσμα των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών
επιπτώσεων στην ευρεία περιοχή.
Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστεί η δυνατότητα ύπαρξης υπεράκτιου αιολικού πάρκου σε συγκεκριμένες
περιοχές του Αιγαίου Πελάγους, με γνώμονα τα κριτήρια που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3 και τις
ιδιαιτερότητες της θάλασσας του Αιγαίου που αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 4. Εν συνεχεία, τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε θέσης θα συγκριθούν, ώστε να προκύψει η βέλτιστη
θέση εγκατάστασης του πάρκου. Ειδικότερα, θα διερευνηθούν, αρχικώς, θέσεις με κατάλληλο βάθος
πυθμένα, μετέπειτα θα αξιολογηθεί το αιολικό δυναμικό των περιοχών αυτών και θα εκτιμηθεί η
ενεργειακή συνεισφορά τους, ενώ καταληκτικά, θα συνεκτιμηθούν οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί,
προκειμένου να ληφθεί μία πολύπλευρη και καταληκτική απόφαση.

5.2

Διερεύνηση περιοχών με γνώμονα τη βυθομετρία

Θέτοντας ως πρώτο κριτήριο επιλογής θέσεως του έργου μας το βάθος θεμελίωσης, έγινε η προσπάθεια
να διαχωριστεί η θάλασσα του Αιγαίου ανάλογα με το εύρος βάθους θεμελίωσης κάθε μορφής
θεμελίωσης. Συγκεκριμένα, έγινε η προσπάθεια επιλογής περιοχών με μικρά βάθη θεμελίωσης, ώστε να
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επιτευχθεί μικρότερο κόστος. Σε αυτή την προσπάθεια, η Εικόνα 3-1 συνεισέφερε και ως εκ τούτου
επιλέχθηκαν πέντε πιθανές περιοχές οι οποίες είναι:

1.
2.
3.
4.
5.

Αλεξανδρούπολη, Έβρος
Πάρκο Νέστου, Ροδόπη
Κύμη Ευβοίας
Ακρωτήριο Καφηρέα, Εύβοια
Ν. Λήμνου, Β.Α. Αιγαίο

H οικονομική απόδοση του έργου συνδέεται με το μέγεθος της επένδυσης και την έκταση που
καταλαμβάνει. Η επιθυμητή εγκατεστημένη ισχύς του αιολικού πάρκου καθορίζει το πλήθος των Α/Γ που
θα εγκατασταθούν και ως εκ τούτου θέτει περιορισμούς στην έκταση. Λαμβάνοντας ως προϋπόθεση το
πλήθος των Α/Γ και συμβουλευμένοι τους χωροταξικούς περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας,
βρίσκεται η απαιτούμενη έκταση της θέσης που αναζητείται. Λεπτομερειακά, σύμφωνα με τον ΕΠΣΧΑΑ
για τις ΑΠΕ, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των Α/Γ ορίζεται ίση με 2,5 φορές τη διάμετρο της φτερωτής.
Συνεπακόλουθα, υποθέτοντας ως μέγιστο πλήθος τις 80 μηχανές και θέτοντας μία μέση διάμετρο
φτερωτής ίση με 130 μέτρα, γίνεται απαιτητή μία ελάχιστη έκταση ίση με 35 km2. Προφανώς, για λόγους
ασφαλείας και για θέματα ναυσιπλοΐας, η αραίωση των μηχανών επιβάλλεται, συνεπώς, για την παρούσα
εργασία αναζητόνται εκτάσεις, με κατάλληλες μορφές πυθμένα, ισχυρό αιολικό δυναμικό και συνολικής
έκτασης άνω των 50 km2.
Έχοντας σαν βάση τα παραπάνω κριτήρια, γίνεται μία προκαταρκτική επιλογή πέντε περιοχών [14].
Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5-1, οι θέσεις βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής
Θράκης, του Βορείου Αιγαίου και της Νοτίου-Ανατολικής Εύβοιας. Αν και το νησιωτικό σύμπλεγμα των
Κυκλάδων προσφέρεται για μια τέτοια επένδυση, η τουριστική και η αλιευτική δραστηριότητα της
ευρύτερης περιοχής δημιουργεί ένα απαγορευτικό συνδυασμό για το έργο μας. Παρακάτω, λοιπόν,
γίνεται παρουσίαση της κάθε περιοχής.
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Εικόνα 5-1: Βυθομετρικός χάρτης Ελλάδας με τις υπό διερεύνηση θέσεις
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Θέση Α: Αλεξανδρούπολη, Έβρος

Η πρώτη περιοχή που επιλέγεται ως ενδεχόμενη θέση εγκατάστασης ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου
βρίσκεται στην παράκτια περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στο Νομό Έβρου. Το ανάγλυφο του βυθού
είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της περιοχής, καθώς το ελάχιστο βάθος θεμελίωσης βρίσκεται στα 15
μέτρα και το μέγιστο βάθος βρίσκεται στα 30 μέτρα. Από γεωτεχνικής άποψης, το έδαφος είναι αμμώδες
και ιλυώδες ως υλικά απόθεσης από τον ποταμό Έβρο. Η απόσταση του έργου από την Ηπειρωτική
Ελλάδα μετρήθηκε σε 15 km, ενώ η έκταση της περιοχής ισούται με 85 km2, αρκετά μεγαλύτερη από
την ελάχιστη απαιτητή, λόγω της ύπαρξης γραμμής ναυσιπλοΐας.
Για τον καθορισμό της περιοχής υλοποίησης του έργου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους χωροταξικούς
περιορισμούς και διατάξεις. Συγκεκριμένα, η περιοχή σέβεται την απόσταση μεγαλύτερη των 2500 m και
2000 m από το αεροδρόμιο Δημόκριτος της Αλεξανδρούπολης και τον λιμένα της πόλης αντίστοιχα,
καθώς και 500 m από τον βιότοπο του Έβρου. Επιπλέον, σεβόμενοι τους κανονισμούς ασφαλείας για
τον θόρυβο αποφασίστηκε η αύξηση της απόστασης του έργου από το αεροδρόμιο της πόλης σε 3000
m. Τέλος, υπήρξε πρόβλεψη να απέχει τουλάχιστον 10 km από απαγορευμένες περιοχές των Ενόπλων
Δυνάμεων. Στην Εικόνα 5-2 παρουσιάζεται ο χάρτης βυθομετρίας στον οποίο εμφανίζονται οι ισοβαθείς
καμπύλες του βυθού και με κόκκινη γραμμή ορίζεται η υποψήφια θέση προς κατοχύρωση.

Εικόνα 5-2: Τοποθεσία Α, Αλεξανδρούπολη, Έβρος

5.2.2

Θέση Β: Πάρκο Νέστου – Ροδόπη

Η δεύτερη περιοχή που επιλέγεται ως ενδεχόμενη θέση εγκατάστασης ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου
βρίσκεται στην παράκτια περιοχή του Νομού Ροδόπης, πλησίον του Πάρκου Νέστου. Το ανάγλυφο του
βυθού είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της περιοχής, καθώς το ελάχιστο βάθος θεμελίωσης βρίσκεται
στα 15 μέτρα και το μέγιστο βάθος βρίσκεται στα 25 μέτρα. Από γεωτεχνικής άποψης, το έδαφος είναι
αμμώδες και ιλυώδες ως υλικά απόθεσης από τον Ποταμό Νέστο. Η απόσταση του έργου από την
Ηπειρωτική Ελλάδα μετρήθηκε σε 10 km, ενώ η έκταση της περιοχής ισούται με 80 km2, αρκετά
μεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτητή, λόγω της ύπαρξης γραμμής ναυσιπλοΐας.
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Για τον καθορισμό της περιοχής υλοποίησης του έργου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους χωροταξικούς
περιορισμούς και διατάξεις. Συγκεκριμένα, η περιοχή σέβεται την απόσταση μεγαλύτερη των 2000 m
τον τοπικό λιμένα της πόλης, καθώς και 500 m από τον βιότοπο του Δέλτα του Νέστου, ο οποίος
εμπεριέχεται στο Δίκτυο Natura. Επιπλέον, σεβόμενοι τους κανονισμούς ασφαλείας για τον θόρυβο
αποφασίστηκε η αύξηση της απόστασης του έργου από το βιότοπο σε 3500 m. Τέλος, υπήρξε πρόβλεψη
να απέχει τουλάχιστον 3 km από απαγορευμένες περιοχές των Ενόπλων Δυνάμεων και την παράπλευρης
εγκατάστασης ιχθυοκαλλιέργειας, σεβόμενοι τις οικονομικές δραστηριότητες της ευρύτερης θέσης. Στην
Εικόνα 5-3 παρουσιάζεται ο χάρτης βυθομετρίας στον οποίο εμφανίζονται οι ισοβαθείς καμπύλες του
βυθού και με κόκκινη γραμμή ορίζεται η υποψήφια θέση προς κατοχύρωση.

Εικόνα 5-3: Τοποθεσία Β, Πάρκο Νέστου, Ροδόπη

5.2.3

Θέση Γ: Κύμη, Ευβοίας

Η τρίτη περιοχή που επιλέγεται ως ενδεχόμενη θέση εγκατάστασης ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου
βρίσκεται στον κόλπο της Κύμης, στο Νομό Ευβοίας. Το ανάγλυφο του βυθού χαρακτηρίζεται από τις
έντονες κλίσεις, καθώς το ελάχιστο βάθος θεμελίωσης βρίσκεται στα 30 μέτρα και το μέγιστο βάθος
βρίσκεται στα 60 μέτρα. Λόγω του βάθους του έργου, το είδος θεμελίωσης προορίζεται να είναι μορφής
τριπόδου, ενώ από γεωτεχνικής άποψης, το έδαφος είναι αμμώδες. Η απόσταση του έργου από την
Ηπειρωτική Ελλάδα μετρήθηκε σε 7km, ενώ η έκταση της περιοχής ισούται με 55 km2, αρκετά
μεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτητή, λόγω της ύπαρξης γραμμής ναυσιπλοΐας.
Για τον καθορισμό της περιοχής υλοποίησης του έργου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους χωροταξικούς
περιορισμούς και διατάξεις. Συγκεκριμένα, η περιοχή σέβεται την απόσταση μεγαλύτερη των 2000 m
τον τοπικό λιμένα της πόλης. Ένα από τα πλεονεκτήματα της περιοχής είναι η απομακρυσμένη θέση της
από περιβαλλοντικές περιοχές του δικτύου NATURA 2000, κριτήριο που συχνά έρχεται σε σύγκρουση με
τα συμφέρονται και την υλοποίηση τόσο μεγάλων και σύνθετων επενδύσεων. Τέλος, υπήρξε πρόβλεψη
να απέχει τουλάχιστον 5 km από απαγορευμένες περιοχές των Ενόπλων Δυνάμεων και της παράπλευρης
εγκατάστασης ιχθυοκαλλιέργειας, σεβόμενοι τις οικονομικές δραστηριότητες της ευρύτερης θέσης. Στην
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Εικόνα 5-4 παρουσιάζεται ο χάρτης βυθομετρίας στον οποίο εμφανίζονται οι ισοβαθείς καμπύλες του
βυθού και με κόκκινη γραμμή ορίζεται η υποψήφια θέση προς κατοχύρωση.

Εικόνα 5-4:Τοποθεσία Γ - Κύμη, Ευβοίας

5.2.4

Θέση Δ: Ακρωτήριο Καφηρέας, Νότια Εύβοια

Η τέταρτη περιοχή που επιλέγεται ως ενδεχόμενη θέση εγκατάστασης ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου
βρίσκεται στην παράκτια περιοχή του Ακρωτηρίου Καφηρέα, στη Νότια Εύβοια. Το ανάγλυφο του βυθού
χαρακτηρίζεται από τις έντονες κλίσεις, καθώς το ελάχιστο βάθος θεμελίωσης βρίσκεται στα 30 μέτρα
και το μέγιστο βάθος βρίσκεται στα 60 μέτρα. Λόγω του βάθους του έργου, το είδος θεμελίωσης
προορίζεται να είναι μορφής τριπόδου, ενώ από γεωτεχνικής άποψης, το έδαφος είναι αμμώδες. Η
απόσταση του έργου από την Ηπειρωτική Ελλάδα μετρήθηκε σε 2 km, ενώ η έκταση της περιοχής
ισούται με 40 km2, η οποία εκτείνεται παράπλευρα της ακτογραμμής.

Για τον καθορισμό της περιοχής υλοποίησης του έργου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους χωροταξικούς
περιορισμούς και διατάξεις. Συγκεκριμένα, η περιοχή σέβεται την απόσταση μεγαλύτερη των 2000 m
από το τον λιμένα της πόλης, καθώς και 500 m από τον βιότοπο της Νοτίου Εύβοιας. Τέλος, υπήρξε
πρόβλεψη να απέχει τουλάχιστον 10 km από απαγορευμένες περιοχές των Ενόπλων Δυνάμεων και της
παράπλευρης εγκατάστασης ιχθυοκαλλιέργειας, σεβόμενοι τις οικονομικές δραστηριότητες της
ευρύτερης θέσης. Στην Εικόνα 5-5 παρουσιάζεται ο χάρτης βυθομετρίας στον οποίο εμφανίζονται οι
ισοβαθείς καμπύλες του βυθού και με κόκκινη γραμμή ορίζεται η θέση προς κατοχύρωση.
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Εικόνα 5-5: Τοποθεσία Δ - Ακρωτήριο Καφηρέας, Νότια Εύβοια

5.2.5

Θέση Ε: Λήμνος, Βορειοανατολικό Αιγαίο

Η πρώτη περιοχή που επιλέγεται ως ενδεχόμενη θέση εγκατάστασης ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου
βρίσκεται στην παράκτια περιοχή Νότια-Ανατολικά της Νήσου Λήμνου. Το ανάγλυφο του βυθού είναι
ένα από τα πλεονεκτήματα της περιοχής, καθώς το ελάχιστο βάθος θεμελίωσης βρίσκεται στα 25 μέτρα
και το μέγιστο βάθος βρίσκεται στα 45 μέτρα. Από γεωτεχνικής άποψης, το έδαφος είναι αμμώδες και
ιλυώδες. Η απόσταση του έργου από την Ηπειρωτική Ελλάδα μετρήθηκε σε 185 km ενώ από το νησί
απέχει μόλις 5 km γεγονός που θα μπορούσε να βοηθήσει τη μεταφορά της ενέργειας και την μείωση
του κόστους. Η έκταση της περιοχής ισούται με 60 km2, αρκετά μεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτητή,
λόγω της ύπαρξης γραμμής ναυσιπλοΐας.

Για τον καθορισμό της περιοχής υλοποίησης του έργου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους χωροταξικούς
περιορισμούς και διατάξεις. Συγκεκριμένα, η περιοχή σέβεται την απόσταση μεγαλύτερη των 2500 m και
2000 m από το αεροδρόμιο της Λήμνου και τον λιμένα της πόλης αντίστοιχα, καθώς και 500 m από τους
βιότοπους «Λίμνες Χορταρολίμνη, Αλυκή Λήμνου και θαλάσσια περιοχή», που εντάσσονται στο δίκτυο
περιβαλλοντικής προστασίας NATURA 2000. Επιπλέον, σεβόμενοι τους κανονισμούς ασφαλείας για τον
θόρυβο αποφασίστηκε η αύξηση της απόστασης του έργου από το αεροδρόμιο της πόλης σε 3000 m.
Τέλος, υπήρξε πρόβλεψη να απέχει τουλάχιστον 10 km από απαγορευμένες περιοχές των Ενόπλων
Δυνάμεων και της παράπλευρης εγκατάστασης ιχθυοκαλλιέργειας, σεβόμενοι τις οικονομικές
δραστηριότητες της ευρύτερης θέσης. Στην Εικόνα 5-6 παρουσιάζεται ο χάρτης βυθομετρίας στον οποίο
εμφανίζονται οι ισοβαθείς καμπύλες του βυθού και με κόκκινη γραμμή ορίζεται η θέση προς κατοχύρωση.
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Εικόνα 5-6: Τοποθεσία E - Λήμνος, Βορειοανατολικό Αιγαίο

5.3

Μοντέλα Ανεμογεννητριών

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής παραγωγής και κατά επέκταση την οικονομική διερεύνηση του
συνόλου του έργου και της αξιολόγησης της επένδυσης, χρησιμοποιήθηκαν υπάρχοντα μοντέλα
ανεμογεννητριών. Με αυτό τον τρόπο γίνεται να μεταφραστεί το αιολικό δυναμικό της κάθε περιοχής
σε οικονομικά μεγέθη και τα έσοδα του έργου. Τα μοντέλα αυτά επιλέχθηκαν κυρίως λόγω της χρήσης
τους σε πολλά υπεράκτια αιολικά πάρκα ίδιου μεγέθους στην Ευρώπη (π.χ: Amrumbank West (2015) 300 MW, Eneco Luchterduinen (2015) – 130 MW, Butendiek (2015) – 290 MW, London Array (2013) –
630 MW).
Τα βασικά χαρακτηριστικά μίας ανεμογεννήτριας αποτελούν: η Ονομαστική Ισχύς, Το ύψος του ρότορα,
η διάμετρος των πτερυγίων, η ταχύτητα εισόδου, στην οποία η Α/Γ αρχίσει να παράγει ενέργεια, η
ταχύτητα μέγιστης ισχύος, στην οποία η Α/Γ παράγει την μέγιστη ενέργεια και τέλος η ταχύτητα εξόδου,
στην οποία η Α/Γ παύει να λειτουργεί για να μη προκληθεί βλάβη. Στον Πίνακας 5-1 παρουσιάζονται τα
βασικά χαρακτηριστικά των επιλεγμένων μοντέλων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν εν συνεχεία,
προκειμένου να εκτιμηθούν τα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη της επένδυσης.

Πίνακας 5-1: Χαρακτηριστικά επιλεγμένων μοντέλων ανεμογεννητριών

Όνομα
Μοντέλου

Ονομαστική
Ισχύς
(kW)

Ύψος
Ρότορα
(m)

Διάμετρος
Πτερυγίων
(m)

Ταχύτητα
Εισόδου
(m/s)

Ταχύτητα
μέγιστης ισχύος
(m/s)

Ταχύτητα
εξόδου
(m/s)

NREL

5000

90

126

3

11,4

25

Gamesa

4500

90

128

3

13

27

Siemens

3600

90

130

3

12,2

25

Vestas

3075

90

112

3

11,5

25
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Κάθε μοντέλο Α/Γ συνοδεύεται από την αντίστοιχη καμπύλη παραγόμενης ισχύος [18], [19]. Το
διάγραμμα της καμπύλης αποτελείται από την ταχύτητα του ανέμου στον άξονα τετμημένων και από
την παραγόμενη ισχύς στον άξονα των τεταγμένων. Μέσω της καμπύλης αυτής είναι δυνατή η εύρεση
της παραγόμενης ενέργειας ανάλογα με τα ανεμολογικά δεδομένα ενός χρονικού διαστήματος. Τα
διαγράμματα παραγόμενης ισχύος προς την ταχύτητα του ανέμου που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα
εργασία παρατίθενται στη συνέχεια, στις Εικόνα 5-7, Εικόνα 5-8, Εικόνα 5-9 και Εικόνα 5-10.

Εικόνα 5-7: Διαγράμματα Παραγόμενης Ισχύος – Ταχύτητας ανέμου της Α/Γ NREL

Εικόνα 5-8: Διαγράμματα Παραγόμενης Ισχύος – Ταχύτητας ανέμου της Α/Γ Gamesa
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Εικόνα 5-9: Διαγράμματα Παραγόμενης Ισχύος – Ταχύτητας ανέμου της Α/Γ Siemens

Εικόνα 5-10: Διαγράμματα Παραγόμενης Ισχύος – Ταχύτητας ανέμου της Α/Γ Vestas
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Ανεμολογική διερεύνηση των υπό μελέτη περιοχών

Με βάση την παραπάνω εκτενή αναφορά στον άνεμο και τις διάφορες ιδιομορφίες του στον Ελλαδικό
χώρο, γίνεται αντιληπτή η ανάγκη για εμβάθυνση της ανεμολογικής διερεύνησης στις περιοχές
ενδιαφέροντος με κύριο γνώμονα την βελτιστοποίηση του προβλήματος μέγιστης παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με το ελάχιστο κόστος. Όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα της διερεύνησης
του κόστους επένδυσης ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου, βασισμένη σε έργα ίδιου μεγέθους και
ενεργειακής – οικονομικής σημασίας με το υπό εξέταση έργο της παρούσας εργασίας, το κόστος
κατασκευής και θεμελίωσης του έργου συσχετίστηκε μέσα από τον λόγο του ανηγμένου κόστους ανά
εγκατεστημένη ισχύ. Από την άλλη πλευρά, ο άνεμος αποτελεί την γενεσιουργό πηγή εσόδων του έργου,
καθώς η μορφή που λαμβάνει η κατανομή της ταχύτητας σε συνδυασμό με την διάρκεια και την
κατεύθυνσή του, μεταφράζεται ως παραγόμενη ισχύς και κατά επέκταση ενέργεια η οποία αποδίδει
έσοδα στην επένδυση.
Στην παρούσα διερεύνηση αιολικού δυναμικού των περιοχών ενδιαφέροντος συλλέχθηκαν ανεμολογικά
δεδομένα των τελευταίων πέντε ετών, με συχνότητα μετρήσεων 10 λεπτών, από τους κοντινότερους
μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα γεωγραφικά στοιχεία
του κάθε σταθμού παρατίθενται στον Πίνακας 5-2. Είναι προφανές πως οι διαφοροποιήσεις των
δεδομένων σε σχέση με τις ταχύτητες στην περιοχή του έργου θα είναι υπαρκτές, αλλά για μία
προκαταρκτική διερεύνηση είναι η πλέον δόκιμη μέθοδος [16]. Επιπροσθέτως, στην παρούσα εργασία
γίνεται η παραδοχή του μεγέθους της επένδυσης, όπου η ονομαστική του ισχύς προβλέπεται στα 500
MW, ενώ η συσχέτιση της ταχύτητας του ανέμου με την παραγωγή ενέργειας γίνεται με βάση
συγκεκριμένα μοντέλα ανεμογεννητριών της αγοράς τα οποία χρησιμοποιούνται στα μεγαλύτερα
υπεράκτια αιολικά έργα παγκοσμίως.

Πίνακας 5-2: Στοιχεία Μετεωρολογικών Σταθμών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Περιοχή

Χ

Υ

Υψόμετρο (m)

Αλεξανδρούπολη

40.858990

25.859936

47

Ίμερος

40.955700

25.369020

10

Κάβο Nτόρο

38.149000

24.587240

386

Κύμη

38.636290

24.100300

242

Λήμνος

39.912736

25.200338

22

Σε πρώτο επίπεδο, γίνεται επεξεργασία μιας σειράς δεδομένων, καθώς στη διάρκεια πέντε ετών υπήρχαν
διαστήματα δυσλειτουργίας και απώλειας μετρήσεων, γεγονός που μπορεί να διαδραματίσει πολύ κρίσιμο
ρόλο στον χαρακτηρισμό της εκάστοτε περιοχής. Σε συνέχεια, γίνονται οι απαραίτητες μετατροπές των
μονάδων μέτρησης του χρόνου, της ταχύτητας και της ενέργεια για να είναι πιο εύκολα επεξεργάσιμα
τα αποτελέσματα. Ένα ακόμα κομβικό βήμα είναι η αναγωγή του ανέμου, τόσο στο επιθυμητό υψόμετρο
όσο και στην ζητούμενη θέση, καθώς οι δύο παράγοντες εξαρτώνται καταλυτικά με την μορφολογία του
εδάφους και το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται το σημείο καταγραφής μετρήσεων. Πρακτικά, γίνεται μια
αρχική παραδοχή ότι η ανεμογεννήτρια εγκαθίσταται στη περιοχή του σταθμού, λαμβάνοντας την
ταχύτητα σαφώς αυξημένη, αλλά εισάγοντας την παράμετρο της τραχύτητας, όπου επηρεάζει
καταλυτικά το τελικό αποτέλεσμα. Εν συνεχεία, γίνεται μία ανάστροφη αναγωγή, μεταφέροντας την
παραπάνω ταχύτητα στο πραγματικό υψόμετρο εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, λαμβάνοντας
όμως υπόψη την τραχύτητα της ανοιχτής θαλάσσης, η οποία είναι σαφώς μικρότερη.
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Συνοπτικά, ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:

1. Η ταχύτητα του ανέμου από το υψόμετρο του σταθμού, hσταθ, ανάγεται στο υψόμετρο
hσταθ + hανεμ, επιλέγοντας συντελεστή τραχύτητας ανάλογα με τα γεωγραφικά και
μορφολογικά στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού.
2. Η παραπάνω ταχύτητα του ανέμου από το υψόμετρο hσταθ + hανεμ, ανάγεται στο
υψόμετρο hανεμ με συντελεστή τραχύτητας σε ανοιχτή θάλασσα.
3. Στοίχιση της ταχύτητας ανέμου με την αντίστοιχη παραγόμενη ισχύ για κάθε μοντέλο
ανεμογεννήτριας, ώστε να εξαχθεί η παραγόμενη ενέργεια στο διάστημα των πέντε
ετών.
4. Υπολογίζεται ο συντελεστής λειτουργίας του κάθε μοντέλου ανεμογεννήτριας
(=

𝜋𝜌𝛼𝛾𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾ό𝜇𝜀𝜈𝜂 𝜀𝜈έ𝜌𝛾𝜀𝜄𝛼
𝛩𝜀𝜔𝜌𝜂𝜏.𝜇έ𝛾𝜄𝜎𝜏𝜂 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾ό𝜇𝜀𝜈𝜂 𝜀𝜈𝜀𝜌𝛾𝜀𝜄𝛼

) για την αξιολόγηση της ενεργειακής

απόδοσης της περιοχής.
5. Με δεδομένη την εγκατεστημένη ισχύ της επένδυσης, γίνεται ο υπολογισμός του
πλήθους των ανεμογεννητριών του αιολικού πάρκου.
6. Υπολογισμός των μέσων ετήσιων εσόδων του έργου. Θεωρώντας ως τιμή πώλησης στον
πάροχο ενέργειας τα 0,1083 €/kWh και την μέση παραγόμενη ενέργεια ως το γινόμενο
της ονομαστική ισχύς της Α/Γ με τον συντελεστή λειτουργείας και τις ώρες ενός έτους
(8760 h/year).
7. Γίνεται εκτίμηση της χωροθέτησης του αιολικού πάρκου στις επιλεγμένες περιοχές, όπου
ανάλογα με τα βάθη θαλάσσης και τα είδη θεμελίωσης που θα χρειαστούν θα εξαχθεί
το κόστος κατασκευής του.
8. Τέλος, συγκρίνοντας τα οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν από τα παραπάνω
δεδομένα, συμπεραίνεται η καταλληλόλητα της επένδυσης.

5.4.1

Αιολικό Δυναμικό Θέση Α, Αλεξανδρούπολη

Η περιοχή της Αλεξανδρούπολης επιλέχθηκε κατά την διερεύνηση περιοχών για υπεράκτιο αιολικό
πάρκο, λόγω του μικρού βάθους θεμελίωσης. Αυτό οδηγεί σε μικρότερες κατασκευαστικές δαπάνες και
στον οικονομικότερο σχεδιασμό του έργου. Όσον αφορά το αιολικό δυναμικό της, θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως μέτρια περιοχή. Ύστερα από την επεξεργασία των δεδομένων (Εικόνα 5-11) που λήφθηκαν
από τον μετεωρολογικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος απέχει από την περιοχή έρευνας περίπου
20km, παρατηρείται ότι το πλήθος των μετρήσεων των μηδενικών ταχυτήτων ισούται με 7,2% του
συνόλου των μετρήσεων, ποσοστό σεβαστό, αλλά όχι κοντά στο 33% (περίπου το 1/3 των μετρήσεων)
που θα σήμαινε ότι είναι περιοχή με μεγάλες περιόδους άπνοιας. Εν συνεχεία, η μέση ταχύτητα ανέμου
κυμαίνεται από 5,09 m/s, ενώ η μέγιστη ταχύτητα στο διάστημα της πενταετίας που προβλέπεται στην
περιοχή του έργου φτάνει τα 28,4 m/s.
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Κατανομή Μετρήσεων Ταχύτητας Ανέμου - Αλεξανδρούπολη
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Εικόνα 5-11: Διάγραμμα Κατανομής Μετρήσεων Ταχύτητας Ανέμου, περιοχή
Αλεξανδρούπολης
Από τις καμπύλες ισχύος που παρουσιάστηκαν παραπάνω, υπολογίστηκαν ο συντελεστής λειτουργίας, η
μέση ετήσια παραγόμενη ενέργεια και τα αναμενόμενα ετήσια έσοδα, όπως προκύπτουν στον Πίνακας
5-3. Σύμφωνα με αυτόν, ο συντελεστής λειτουργίας κυμαίνεται από 0,27 έως 0,40, γεγονός που μας
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η περιοχή διακρίνεται από μέτρια ανεμολογικά χαρακτηριστικά, αν γίνει
σύγκριση με τον μέσο συντελεστή λειτουργείας υπεράκτιων πάρκων σε ευρωπαϊκή κλίμακα που ισούται
με 0,40. Τέλος, προκύπτει πως τα έσοδα της επένδυσης φτάνουν τα 156 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Πίνακας 5-3: Συντελεστής Λειτουργίας και Εκτίμηση Ετήσιων Εσόδων Α/Γ, Αλεξανδρούπολη

5.4.2

Όνομα Α/Γ

Ονομαστική
Ισχύς (kW)

Συντελεστής
Λειτουργίας

Ετήσια Παραγόμενη
Ενέργεια (GWh)

ΝREL

5000

0,29

12,76

GAMESA

4500

0,31

12,30

SIEMENS

3600

0,36

11,39

VESTAS

3075

0,33

8,87

Αιολικό Δυναμικό Θέση Β, Πάρκο Νέστου - Ροδόπη

Η περιοχή εντοπίζεται κοντά στο πάρκο Νέστου, στο νομό Ροδόπης, επιλέχθηκε κατά την διερεύνηση
περιοχών για υπεράκτιο αιολικό πάρκο, λόγω του μικρού βάθους θεμελίωσης, όπως και το προηγούμενο.
Αυτό οδηγεί σε μικρότερες κατασκευαστικές δαπάνες και στον οικονομικότερο σχεδιασμό του έργου.
Όσον αφορά το αιολικό δυναμικό της, θα μπορούσε να θεωρηθεί, επίσης, ως μέτρια περιοχή, σύμφωνα
με τα στοιχεία που λαμβάνονται από τον χάρτη αιολικού δυναμικού στον Ελλαδικό χώρο. Ύστερα από
την επεξεργασία των δεδομένων (Εικόνα 5-12) που πάρθηκαν από τον μετεωρολογικό σταθμό του
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Ίμερου (Ροδόπη), ο οποίος απέχει από την περιοχή έρευνας περίπου 40km, παρατηρείται ότι το πλήθος
των μετρήσεων των μηδενικών ταχυτήτων ισούται με 14,2% του συνόλου των μετρήσεων, ποσοστό
αρκετά μικρότερο του 33%, που θα σήμαινε ότι είναι περιοχή με μεγάλες περιόδους άπνοιας. Εν
συνεχεία, η μέση ταχύτητα ανέμου κυμαίνεται από 4.95 m/s, ενώ η μέγιστη ταχύτητα στο διάστημα της
πενταετίας που προβλέπεται στην περιοχή του έργου φτάνει τα 36,4 m/s. Είναι φανερή, λοιπόν, η
ομοιότητα των δεδομένων με την γειτονική περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
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16,0

Κατανομή Μετρήσεων Ταχύτητας Ανέμου - Ίμερος

14,0

Κατανομή
Ταχύτητας
Ανέμου

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
>25

0,0
Ταχύτητα Ανέμου (m/s)

Εικόνα 5-12: Διάγραμμα Κατανομής Μετρήσεων Ταχύτητας Ανέμου, περιοχή Πάρκο
Νέστου
Από τις καμπύλες ισχύος που παρουσιάστηκαν παραπάνω, υπολογίστηκαν ο συντελεστής λειτουργίας, η
μέση ετήσια παραγόμενη ενέργεια και τα αναμενόμενα ετήσια έσοδα, όπως προκύπτουν στον Πίνακας
5-4. Σύμφωνα με αυτόν, ο συντελεστής λειτουργίας να κυμαίνεται από 0,25 έως 0,36. Aν γίνει σύγκριση
με τον μέσο συντελεστή λειτουργίας υπεράκτιων πάρκων σε ευρωπαϊκή κλίμακα που ισούται με 0,41,
είναι γεγονός ότι η περιοχή διακρίνεται από μέτρια ανεμολογικά χαρακτηριστικά. Τέλος, προκύπτει πως
τα έσοδα της επένδυσης φτάνουν τα 144 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αρκετά κοντά με τα δεδομένα της
Αλεξανδρούπολης.

Πίνακας 5-4: Συντελεστής Λειτουργίας και Εκτίμηση Ετήσιων Εσόδων Α/Γ, Πάρκο Νέστου

Όνομα Α/Γ

Ονομαστική
Ισχύς (kW)

Συντελεστής
Λειτουργίας

Ετήσια Παραγόμενη
Ενέργεια (GWh)

ΝREL

5000

0,29

12,51

GAMESA

4500

0,31

12,07

SIEMENS

3600

0,35

11,16

VESTAS

3075

0,32

8,69
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5.4.3

Αιολικό Δυναμικό Θέση Γ, Κύμη

Η περιοχή εντοπίζεται κοντά στο κόλπο της Κύμης, στο νομό Ευβοίας, επιλέχθηκε κατά την διερεύνηση
περιοχών για υπεράκτιο αιολικό πάρκο, τόσο λόγω των καλών ανεμολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τα
στοιχεία που λαμβάνονται από τον χάρτη αιολικού δυναμικού στον Ελλαδικό χώρο, όσο και στα προσιτά
βάθη θεμελίωσης, που οδηγεί σε μικρότερες κατασκευαστικές δαπάνες και στον οικονομικότερο
σχεδιασμό του έργου. Ύστερα από την επεξεργασία των δεδομένων (Εικόνα 5-13) που πάρθηκαν από
τον μετεωρολογικό σταθμό της Κύμης, ο οποίος απέχει από την περιοχή έρευνας περίπου 15km,
παρατηρείται ότι το πλήθος των μετρήσεων των μηδενικών ταχυτήτων ισούται με 14% του συνόλου
των μετρήσεων, ποσοστό αρκετά μικρότερο του 33%, που θα σήμαινε ότι είναι περιοχή με μεγάλες
περιόδους άπνοιας. Εν συνεχεία, η μέση ταχύτητα ανέμου κυμαίνεται στα 4.2 m/s, ενώ η μέγιστη
ταχύτητα στο διάστημα της πενταετίας που προβλέπεται στην περιοχή του έργου φτάνει τα 20 m/s. Από
τα πρώτα στοιχεία λοιπόν, γίνεται αντιληπτό πως, είναι μία αρκετά φτωχή περιοχή, παρόλο που βρίσκεται
στο ίδιο γεωγραφικό διαμέρισμα με την περιοχή του Καφηρέα.

16,0

Κατανομή Μετρήσεων Ταχύτητας Ανέμου - Κύμη
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Εικόνα 5-13: Διάγραμμα Κατανομής Μετρήσεων Ταχύτητας Ανέμου, περιοχή Κύμη

Από τις καμπύλες ισχύος που παρουσιάστηκαν παραπάνω, υπολογίστηκαν ο συντελεστής λειτουργίας, η
μέση ετήσια παραγόμενη ενέργεια και τα αναμενόμενα ετήσια έσοδα, όπως προκύπτουν στον Πίνακας
5-5. Σύμφωνα με αυτόν, ο συντελεστής λειτουργίας να κυμαίνεται από 0,20 έως 0,27. Aν γίνει σύγκριση
με τον μέσο συντελεστή λειτουργείας υπεράκτιων πάρκων σε ευρωπαϊκή κλίμακα που ισούται με 0,41,
είναι γεγονός ότι η περιοχή δε διακρίνεται από πολύ ευνοϊκά ανεμολογικά χαρακτηριστικά. Τέλος, η
διαφορά ετήσιων εσόδων, από τα μέσα έσοδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο φτάνει το 35%, οπότε
συμπεραίνεται ότι η περιοχή είναι ακατάλληλη για ένα τέτοιο έργο
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Πίνακας 5-5: Συντελεστής Λειτουργίας και Εκτίμηση Ετήσιων Εσόδων Α/Γ, Κύμη

5.4.4

Όνομα Α/Γ

Ονομαστική
Ισχύς (kW)

Συντελεστής
Λειτουργίας

Παραγόμενη
Ενέργεια (GWh)

ΝREL

5000

0,24

10,50

GAMESA

4500

0,26

10,36

SIEMENS

3600

0,31

9,91

VESTAS

3075

0,28

7,53

Αιολικό Δυναμικό Θέση Δ, Ακρωτήριο Καφηρέα

Η περιοχή εντοπίζεται κοντά στο ακρωτήριο του Καφηρέα, στο νομό Ευβοίας, επιλέχθηκε κατά την
διερεύνηση περιοχών για υπεράκτιο αιολικό πάρκο, λόγω των ευνοϊκών ανεμολογικών στοιχείων,
σύμφωνα με τα στοιχεία που λαμβάνονται από τον χάρτη αιολικού δυναμικού στον Ελλαδικό χώρο. Αυτό
οδηγεί σε μικρότερες κατασκευαστικές δαπάνες και στον οικονομικότερο σχεδιασμό του έργου. Όσον
αφορά τα χαρακτηριστικά της θεμελίωσης, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως καλή περιοχή, καθώς το πάρκο
εκτείνεται κατά μήκος της ακτογραμμής, αποφεύγοντας τα βαθιά νερά. Ύστερα από την επεξεργασία
των δεδομένων (Εικόνα 5-14) που πάρθηκαν από τον μετεωρολογικό σταθμό του Κάβο Ντόρο, ο οποίος
απέχει από την περιοχή έρευνας περίπου 25 km, παρατηρείται ότι το πλήθος των μηδενικών μετρήσεων
ταχυτήτων ισούται με 9,9% του συνόλου των μετρήσεων, ποσοστό αρκετά μικρότερου του 33%, που
θα σήμαινε ότι είναι περιοχή με μεγάλες περιόδους άπνοιας. Εν συνεχεία, η μέση ταχύτητα ανέμου
κυμαίνεται στα 8,3 m/s, ενώ η μέγιστη ταχύτητα στο διάστημα της πενταετίας που προβλέπεται στην
περιοχή του έργου φτάνει τα 38,4 m/s. Από τα πρώτα στοιχεία λοιπόν, γίνεται αντιληπτό πως πρόκειται
για μία ενεργειακά «παραγωγική» περιοχή.

10,0

Κατανομή Μετρήσεων Ταχύτητας Ανέμου - Καβοντόρο

Ποσοστό Παρατηρήσεων (%)
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0,0
Ταχύτητα Ανέμου (m/s)
Εικόνα 5-14: Διάγραμμα Κατανομής Μετρήσεων Ταχύτητας Ανέμου, περιοχή Κάβο Ντόρο
Από τις καμπύλες ισχύος που παρουσιάστηκαν παραπάνω, υπολογίστηκαν ο συντελεστής λειτουργίας, η
μέση ετήσια παραγόμενη ενέργεια και τα αναμενόμενα ετήσια έσοδα, όπως προκύπτουν στον Πίνακας
5-6. Σύμφωνα με αυτόν, ο συντελεστής λειτουργίας να κυμαίνεται από 0,46 έως 0,56. Aν γίνει σύγκριση
με τον μέσο συντελεστή λειτουργίας υπεράκτιων πάρκων σε ευρωπαϊκή κλίμακα που ισούται με 0,41,
είναι γεγονός ότι η περιοχή διακρίνεται από πολύ ευνοϊκά ανεμολογικά χαρακτηριστικά. Τέλος, προκύπτει
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πως τα έσοδα της επένδυσης φτάνουν τα 221 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αρκετά υψηλότερα από τα
μέσα έσοδα (162 εκ.) σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πίνακας 5-6: Συντελεστής Λειτουργίας και Εκτίμηση Ετήσιων Εσόδων Α/Γ, Ακρωτήριο
Καφηρέα

5.4.5

Όνομα Α/Γ

Ονομαστική
Ισχύς (kW)

Συντελεστής
Λειτουργίας

Παραγόμενη
Ενέργεια (GWh)

ΝREL

5000

0,40

17,31

GAMESA

4500

0,42

16,50

SIEMENS

3600

0,48

15,10

VESTAS

3075

0,44

11,90

Αιολικό Δυναμικό Θέση Ε, Λήμνος

Η περιοχή εντοπίζεται ανατολικά ανοιχτά της Λήμνου, επιλέχθηκε κατά την διερεύνηση περιοχών για
υπεράκτιο αιολικό πάρκο, τόσο λόγω των καλών ανεμολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τα στοιχεία που
λαμβάνονται από τον χάρτη αιολικού δυναμικού στον Ελλαδικό χώρο, όσο και στα προσιτά βάθη
θεμελίωσης, που οδηγεί σε μικρότερες κατασκευαστικές δαπάνες και στον οικονομικότερο σχεδιασμό
του έργου. Ύστερα από την επεξεργασία των δεδομένων (Εικόνα 5-15) που πάρθηκαν από τον
μετεωρολογικό σταθμό της Λήμνου, ο οποίος απέχει από την περιοχή έρευνας περίπου 35km,
παρατηρείται ότι το πλήθος των μετρήσεων των μηδενικών ταχυτήτων ισούται με 17,2% του συνόλου
των μετρήσεων, ποσοστό αρκετά μικρότερου του 33%, που θα σήμαινε ότι είναι περιοχή με μεγάλες
περιόδους άπνοιας. Εν συνεχεία, η μέση ταχύτητα ανέμου κυμαίνεται στα 8,1 m/s, ενώ η μέγιστη
ταχύτητα στο διάστημα της πενταετίας που προβλέπεται στην περιοχή του έργου φτάνει τα 41.8 m/s.
Από τα πρώτα στοιχεία λοιπόν, γίνεται αντιληπτό πως πρόκειται για μία περιοχή που προσφέρει τα
ανεμολογικά χαρακτηριστικά που αναζητά ένα υπεράκτιο αιολικό πάρκο.

Ποσοστό Παρατηρήσεων (%)
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Εικόνα 5-15: Διάγραμμα Κατανομής Μετρήσεων Ταχύτητας Ανέμου, περιοχή Λήμνος
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Από τις καμπύλες ισχύος που παρουσιάστηκαν παραπάνω, υπολογίστηκαν ο συντελεστής λειτουργίας, η
μέση ετήσια παραγόμενη ενέργεια και τα αναμενόμενα ετήσια έσοδα, όπως προκύπτουν στον Πίνακας
5-7. Σύμφωνα με αυτόν, ο συντελεστής λειτουργίας να κυμαίνεται από 0,37 έως 0,54. Aν γίνει σύγκριση
με τον μέσο συντελεστή λειτουργίας υπεράκτιων πάρκων σε ευρωπαϊκή κλίμακα που ισούται με 0,41,
είναι γεγονός ότι η περιοχή διακρίνεται από πολύ ευνοϊκά ανεμολογικά χαρακτηριστικά. Τέλος, προκύπτει
πως τα έσοδα της επένδυσης φτάνουν τα 214 εκατομμύρια

Πίνακας 5-7: Συντελεστής Λειτουργίας και Εκτίμηση Ετήσιων Εσόδων Α/Γ, Λήμνος

5.5

Όνομα Α/Γ

Ονομαστική
Ισχύς (kW)

Συντελεστής
Λειτουργίας

Παραγώμενη
Ενέργεια (GWh)

ΝREL

5000

0,42

18,32

GAMESA

4500

0,44

17,16

SIEMENS

3600

0,48

15,20

VESTAS

3075

0,45

12,21

Κόστος Επένδυσης

Το συνολικό κόστος ενός αιολικού πάρκου μπορεί να διακριτοποιηθεί σε επιμέρους κατηγορίες από
κόστη. Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις κύριες κατηγορίες κόστους είναι το κόστος μελετών, το κόστος
κατασκευής και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
Το κόστος μελέτης αποτελείται από τα εξής κόστη μελετών:

•
•
•

Στατική Μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
Περιβαλλοντική Μελέτη

Το κόστος κατασκευής αποτελείται από τα εξής επιμέρους κόστη:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αδειών κατασκευής
Προμήθεια Α/Γ
Έργα θεμελίωσης
Μεταφορά & ανέγερση Α/Γ
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Θαλάσσιος υποσταθμός
Έργα διασύνδεσης με το δίκτυο
Σύστημα ελέγχου, εποπτείας & μετρήσεων (SCADA)
Λοιπά έργα υποδομών
Αποξήλωση & περιβαλλοντική αποκατάσταση

Το κόστος λειτουργίας & συντήρησης αποτελείται από τα εξής επιμέρους κόστη:

•
•
•
•

Επισκευή βλαβών
Απώλεια εσόδων από δυσλειτουργία
Αμοιβές προσωπικού
Κόστος ασφάλισης
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Η εκτίμηση ορισμένων εκ των παραπάνω εξόδων του έργου είναι σίγουρα αρκετά αβέβαιη, δεδομένου
του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει αντίστοιχη επένδυση στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, για την τεχνικοοικονομική ανάλυση λαμβάνονται δεδομένα από κατασκευές θαλάσσιων αιολικών πάρκων αντίστοιχης
κλίμακας. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την υπόθεση αυτή είναι η χρονική περίοδος στην οποία
περαιώθηκαν τα έργα. Από τη βιβλιογραφία, σύμφωνα με τις παγκόσμιες έρευνες των IEA (International
Energy Agency) και IRENA (International Renewable Energy Agency), το αρχικό κόστος της επένδυσης
εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 3,500,000 € ανά εγκατεστημένο MW, ενώ τα κόστη λειτουργίας και
συντήρησης του πάρκου, τα οποία θεωρούνται ως σταθερά και ετήσια, ανάγονται ως κλάσμα της
παραγόμενης ενέργειας, φτάνοντας τα 0.02 € ανά παραγόμενη KWh. Στοχεύοντας στην ακριβέστερη
εκτίμηση του κόστους κατασκευής θα γίνει προσπάθεια να χωροθετηθούν τα αιολικά πάρκα,
προκρίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την μορφή θεμελίωσης. Επομένως, θα χρησιμοποιηθούν τα
αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3, καταλήγοντας στο
αρχικό κόστος επένδυσης.

5.5.1

Αρχικό κόστος επένδυσης Θέσης Α, Αλεξανδρούπολη

Το πρώτο βήμα για την εκτίμηση του αρχικού κόστους επένδυσης είναι η χωροταξιακή εκτίμηση του
πάρκου. Από την μορφολογία του βυθού συμπεραίνεται πως το πάρκο θα αποτελείται από τρεις σειρές
ανεμογεννητριών οι οποίες θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 500 μέτρα. Η κάθε σειρά Α/Γ θα
θεμελιωθεί σε βάθος 15, 20 και 25 μέτρων αντίστοιχα. Από τα βάθη θεμελίωσης συμπεραίνεται ότι θα
χρησιμοποιηθεί το είδος θεμελίωσης τύπου μονού πασσάλου (monopile), συνεπώς θα χρησιμοποιηθεί η
Εξίσωση 3-3, για τα αντίστοιχα βάθη. Στον Πίνακας 5-8 εμφανίζονται τα συνολικά κόστη για καθένα
μοντέλο Α/Γ.

Πίνακας 5-8: Αρχικό Κόστος Επένδυσης ανά μοντέλο Α/Γ, Θέση Α, Αλεξανδρούπολη

Όνομα
Α/Γ

Ονομαστική
Ισχύς (kW)

Κόστος Σειρά Α
(n=30 - b=15 m)

Κόστος Σειρά Β
(n=25 - b=20 m)

Κόστος Σειρά Γ
(n=25 - b=25 m)

Αρχικό Κόστος
Επένδυσης
(εκ. €)

ΝREL

5000

473,85

444,19

493,50

1411,54

GAMESA

4500

426,47

399,77

444,15

1270,38

SIEMENS

3600

341,17

319,82

355,32

1016,31

VESTAS

3075

291,42

273,18

303,50

868,10

5.5.2

Αρχικό κόστος επένδυσης Θέσης Β, Πάρκο Νέστου

Το πρώτο βήμα για την εκτίμηση του αρχικού κόστους επένδυσης είναι η χωροταξιακή εκτίμηση του
πάρκου. Από την μορφολογία του βυθού συμπεραίνεται πως το πάρκο θα αποτελείται από τρεις σειρές
ανεμογεννητριών οι οποίες θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 500 μέτρα. Η κάθε σειρά Α/Γ θα
θεμελιωθεί σε βάθος 15, 20, 25 και 30 μέτρων αντίστοιχα. Από τα βάθη θεμελίωσης συμπεραίνεται ότι
θα χρησιμοποιηθεί το είδος θεμελίωσης τύπου μονού πασσάλου (monopile), συνεπώς θα χρησιμοποιηθεί
η Εξίσωση 3-3, για τα αντίστοιχα βάθη. Στον Πίνακας 5-9 εμφανίζονται τα συνολικά κόστη για καθένα
μοντέλο Α/Γ.
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Πίνακας 5-9: Αρχικό Κόστος Επένδυσης ανά μοντέλο Α/Γ, Θέση Β, Πάρκο Νέστου

Όνομα
Α/Γ

Ονομαστική
Ισχύς (kW)

Κόστος
Σειρά Α
(b=15 m)

Κόστος
Σειρά Β
(b=20 m)

Κόστος
Σειρά Γ
(b=25 m)

Κόστος
Σειρά Δ
(b=30 m)

Αρχικό Κόστος
Επένδυσης (εκ. €)

ΝREL

5000

315,90

355,35

394,80

434,25

1500,30

GAMESA

4500

284,31

319,82

355,32

390,83

1350,27

SIEMENS

3600

227,45

255,85

284,26

312,66

1080,22

VESTAS

3075

194,28

218,54

242,80

267,06

922,68

5.5.3

Αρχικό κόστος επένδυσης Θέσης Γ, Κύμη

Το πρώτο βήμα για την εκτίμηση του αρχικού κόστους επένδυσης είναι η χωροταξιακή εκτίμηση του
πάρκου. Από την μορφολογία του βυθού συμπεραίνεται πως το πάρκο θα αποτελείται από τρεις σειρές
ανεμογεννητριών οι οποίες θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 500 μέτρα. Η κάθε σειρά Α/Γ θα
θεμελιωθεί σε βάθος 30, 40 και 50 μέτρων αντίστοιχα. Από τα βάθη θεμελίωσης συμπεραίνεται ότι για
την πρώτη σειρά θα χρησιμοποιηθεί το είδος θεμελίωσης τύπου μονού πασσάλου (monopile) ενώ στις
άλλες δύο σειρές θα χρησιμοποιηθεί το είδος θεμελίωσης τύπου τριπόδου (tripode), συνεπώς θα
χρησιμοποιηθούν οι Εξισώσεις 3-3 και 3-4, για τα αντίστοιχα βάθη. Στον Πίνακας 5-10 εμφανίζονται τα
συνολικά κόστη για καθένα μοντέλο Α/Γ.

Πίνακας 5-10: Αρχικό Κόστος Επένδυσης ανά μοντέλο Α/Γ, Θέση Γ, Κύμη

Όνομα
Α/Γ

Ονομαστική
Ισχύς (kW)

Κόστος Σειρά Α
(n=30 - b=30 m)

Κόστος Σειρά Β
(n=30 - b=40 m)

Κόστος Σειρά Γ
(n=20 - b=50 m)

Αρχικό Κόστος
Επένδυσης
(εκ. €)

ΝREL

5000

651,38

708,00

509,40

1868,78

GAMESA

4500

586,24

637,20

458,46

1681,90

SIEMENS

3600

468,99

509,76

366,77

1345,52

VESTAS

3075

400,60

435,42

313,28

1149,30

5.5.4

Αρχικό κόστος επένδυσης Θέσης Δ, Ακρωτήριο Καφηρέα

Το πρώτο βήμα για την εκτίμηση του αρχικού κόστους επένδυσης είναι η χωροταξιακή εκτίμηση του
πάρκου. Από την μορφολογία του βυθού αλλά και από το γεγονός ότι η έκταση είναι παράπλευρη της
ακτογραμμής του ακρωτηρίου, συμπεραίνεται πως το πάρκο θα αποτελείται από μία ανεμογεννητριών
οι οποίες θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 500 μέτρα. Όλες οι ανεμογεννήτριες θα θεμελιωθούν σε
βάθος 40 μέτρων αντίστοιχα. Από τα βάθη θεμελίωσης συμπεραίνεται ότι θα χρησιμοποιηθεί το είδος
θεμελίωσης τύπου τριπόδου (tripode), συνεπώς θα χρησιμοποιηθεί η Εξίσωση 3-4, για τα αντίστοιχα
βάθη. Στον Πίνακας 5-11 εμφανίζονται τα συνολικά κόστη για καθένα μοντέλο Α/Γ.
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Πίνακας 5-11: Αρχικό Κόστος Επένδυσης ανά μοντέλο Α/Γ, Θέση Δ, Ακρωτήριο Καφηρέα

5.5.5

Όνομα Α/Γ

Ονομαστική
Ισχύς (kW)

Κόστος Σειρά Α
(n=80 - b=40 m)

Αρχικό Κόστος
Επένδυσης (εκ. €)

ΝREL

5000

1888,00

1962,80

GAMESA

4500

1699,20

1766,52

SIEMENS

3600

1359,36

1413,22

VESTAS

3075

1161,12

1207,12

Αρχικό κόστος επένδυσης Θέσης Ε, Λήμνος

Το πρώτο βήμα για την εκτίμηση του αρχικού κόστους επένδυσης είναι η χωροταξιακή εκτίμηση του
πάρκου. Από την μορφολογία του βυθού συμπεραίνεται πως το πάρκο θα αποτελείται από τρεις σειρές
ανεμογεννητριών οι οποίες θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 500 μέτρα. Η κάθε σειρά Α/Γ θα
θεμελιωθεί σε βάθος 25, 30, 35 και 40 μέτρων αντίστοιχα. Από τα βάθη θεμελίωσης συμπεραίνεται ότι
για τις πρώτες δύο ρηχές σειρές θα χρησιμοποιηθεί το είδος θεμελίωσης τύπου μονού πασσάλου
(monopile) ενώ στις άλλες δύο σειρές θα χρησιμοποιηθεί το είδος θεμελίωσης τύπου τριπόδου (tripode),
συνεπώς θα χρησιμοποιηθούν οι Εξισώσεις 3-3 και 3-4, για τα αντίστοιχα βάθη. Στον Πίνακας 5-12
εμφανίζονται τα συνολικά κόστη για καθένα μοντέλο Α/Γ.
Πίνακας 5-12: Αρχικό Κόστος Επένδυσης ανά μοντέλο Α/Γ, Θέση Ε, Λήμνος

Όνομα Α/Γ

Ον/στικη
Ισχύς
(kW)

Κόστος
Σειρά Α
(n=30/b=25m)

Κόστος
Σειρά Β
(n=30/b=30m)

Κόστος
Σειρά Γ
(n=10/b=35m)

Κόστος
Σειρά Δ
(n=10/b=40 m)

Αρχικό
Κόστος
Επένδ.
(εκ. €)

ΝREL

5000

592,20

651,38

226,65

236,00

1706,23

GAMESA

4500

532,98

586,24

203,99

212,40

1535,60

SIEMENS

3600

426,38

468,99

163,19

169,92

1228,48

VESTAS

3075

364,20

400,60

139,39

145,14

1049,33

5.6

Έσοδα Επένδυσης

Τα έσοδα της επένδυσης προέρχονται αποκλειστικά από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Σύμφωνα με την
τιμολογιακή πολιτική του ΑΔΜΗΕ, η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας από θαλάσσια Α/Π ισούται
με 108,30 € ανά παραγόμενο MW. Η ετήσια παραγωγή ενέργεια εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τα
χαρακτηριστικά του ανέμου, τα οποία ποσοτικοποιούνται μέσα από στατιστικές αναλύσεις των
ανεμολογικών δεδομένων. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την
παραπάνω ανάλυση για καθεμία από τις περιοχές ενδιαφέροντος και θα υπολογισθούν τα προβλεπόμενα
ετήσια έσοδα για τα οποία γίνεται η υπόθεση ότι παραμένουν σταθερά κατά την διάρκεια ζωής του
έργου.
Όπως εμφανίζεται στους Πίνακες 5-13 έως 5-16, τα μέγιστα ετήσια έσοδα παρουσιάζονται στο μοντέλο
Α/Γ της NREL, αποτέλεσμα απόλυτα λογικό καθώς έχει μεγαλύτερη ονομαστική ισχύ και κατά συνέπεια,
με το ίδιο φάσμα ανέμου, παράγεται περισσότερη ενέργεια η οποία πωλείται και μεταφράζεται σε αύξηση
των εσόδων. Όσον αφορά τις περιοχές, η θέση στην θαλάσσια έκταση της Λήμνου εκτιμάται πως έχει
τα υψηλότερα έσοδα και ακολουθείται από τη θέση στο ακρωτήριο Καφηρέα.
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Πίνακας 5-13: Εκτιμώμενα Ετήσια Έσοδα Α/Π Θέσης Α, Αλεξανδρούπολη

Όνομα Α/Γ

Συντελεστής Ετήσια Παραγόμενη
Λειτουργίας
Ενέργεια (GWh)

Ετήσια Έσοδα Α/Π
(εκ. €)

ΝREL

0,29

1020,57

110,53

GAMESA

0,31

984,37

106,61

SIEMENS

0,36

911,38

98,70

VESTAS

0,33

709,77

76,87

Πίνακας 5-14: Εκτιμώμενα Ετήσια Έσοδα Α/Π Θέσης Β, Πάρκο Νέστου

Όνομα Α/Γ

Συντελεστής
Λειτουργίας

Ετήσια Παραγόμενη
Ενέργεια (GWh)

Ετήσια Έσοδα A/Π
(εκ. €)

ΝREL

0,29

12,51

108,43

GAMESA

0,31

12,07

104,59

SIEMENS

0,35

11,16

96,70

VESTAS

0,32

8,69

75,26

Πίνακας 5-15: Εκτιμώμενα Ετήσια Έσοδα Α/Π Θέσης Γ, Κύμη

Όνομα Α/Γ

Συντελεστής
Λειτουργίας

Ετήσια Παραγόμενη
Ενέργεια (GWh)

Ετήσια Έσοδα Α/Π
(εκ. €)

ΝREL

0,24

839,78

90,95

GAMESA

0,26

828,59

89,74

SIEMENS

0,31

792,87

85,87

VESTAS

0,28

602,29

65,23

Πίνακας 5-16: Εκτιμώμενα Ετήσια Έσοδα Α/Π Θέσης Δ, Ακρωτήριο Καφηρέα

Όνομα Α/Γ

Συντελεστής
Λειτουργίας

Ετήσια Παραγόμενη
Ενέργεια (GWh)

Ετήσια Έσοδα Α/Π
(εκ. €)

ΝREL

0,40

1385,10

150,01

GAMESA

0,42

1320,35

142,99

SIEMENS

0,48

1207,66

130,79

VESTAS

0,44

951,88

103,09

Πίνακας 5-17: Εκτιμώμενα Ετήσια Έσοδα Α/Π Θέσης Ε, Λήμνος

Όνομα Α/Γ

Συντελεστής
Λειτουργίας

Ετήσια Παραγόμενη
Ενέργεια (GWh)

Ετήσια Έσοδα Α/Π
(εκ. €)

ΝREL

0,42

1465,75

158,74

GAMESA

0,44

1373,16

148,71

SIEMENS

0,48

1216,12

131,71

VESTAS

0,45

976,84

105,79
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Οικονομική ανάλυση

Μετά τον υπολογισμό των εσόδων και των εξόδων για καθεμία από τις υπό μελέτη θέσεις κρίνεται
σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μία ανάλυση σε όρους οικονομίας επένδυσης. Άλλωστε, πέρα του
περιβαλλοντικού θετικού στίγματος μίας επένδυσης σε ένα υπεράκτιο αιολικό πάρκο, είναι σημαντικό να
διερευνηθεί και οικονομικά ώστε να αποφασιστεί ποια περιοχή είναι η πλέον βέλτιστη.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα έξοδα και έσοδα της κάθε επένδυσης, θα υπολογιστεί η Καθαρή Παρούσα Αξία
(ΚΠΑ) για το σύνολο της διάρκειας οικονομικής ζωής της, που ορίζεται στα 20 έτη. Για τον υπολογισμό
της ΚΠΑ λαμβάνεται το επιτόκιο αναγωγής (ή διαφορετικά κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου) i = 10%, όπως
αναγράφεται από στην έκθεση υποστήριξης των ΑΠΕ του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Ειδικότερα, η ΚΠΑ, υπολογίζεται
σύμφωνα με τον τύπο [15]:
𝜈

𝛫𝛱𝛢 = ∑
𝛵=1

Όπου:

•
•
•
•

𝛫𝛵𝛲𝛵
− 𝛦0
(1 + 𝑖)𝛵

5-1

𝛫𝛵𝛲𝛵 = η Καθαρή Ταμειακή Ροή το έτος Τ (Έσοδα – Έξοδα)
𝛦0 = η αρχική επένδυση το χρόνο Τ=0
ν = η διάρκεα ζωής του επενδυτικού σχεδίου
i = το επιτόκιο προεξόφλησης

Όταν το επιτόκιο προεξόφλησης για μια συγκεκριμένη χρηματοροή αυξάνει, η ΚΠΑ αξία της χρηματοροής
μειώνεται. Ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ) του κεφαλαίου μπορεί να οριστεί ως το επιτόκιο
προεξόφλησης που μηδενίζει τη χρηματοροή, δηλαδή, εκείνο το επιτόκιο που εξισώνει την αρχική
επένδυση με την αξία όλων των μελλοντικών ταμιακών ροών. Η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου που
δίνεται από τον ΕΒΑ και του επιτοκίου της προεξόφλησης έγκειται στο γεγονός ότι το πρώτο
προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά του πίνακα των ταμειακών ροών (για το λόγο αυτό καλείται και
εσωτερική απόδοση) ενώ το επιτόκιο προεξόφλησης καθορίζεται εξωγενώς από τον επενδυτικό φορέα.
Ο τύπος που δίνει τον ΕΒΑ είναι ο ακόλουθος [15]:

𝜈

𝛫𝛱𝛢 = 0 → ∑
𝛵=1

Όπου:

•
•
•
•

𝛫𝛵𝛲𝛵
− 𝛦0 = 0
(1 + 𝛦𝛣𝛢)𝛵

5-2

𝛫𝛵𝛲𝛵 = η Καθαρή Ταμειακή Ροή το έτος Τ (Έσοδα – Έξοδα)
𝛦0 = η αρχική επένδυση το χρόνο Τ=0
ν = η διάρκεα ζωής του επενδυτικού σχεδίου
i = το επιτόκιο προεξόφλησης

Στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 5-18 έως Πίνακας 5-22), παρουσιάζονται τα οικονομικά
αποτελέσματα για τις πέντε περιοχές και για τα τέσσερα είδη Α/Γ, ύστερα από την οικονομοτεχνική
μελέτη προηγήθηκε (Παραρτημα Β).
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Πίνακας 5-18: Οικονομικά Δεδομένα Επένδυσης Θέσης Α, Αλεξανδρούπολη
Είδος Α/Γ

Ονομ.
Ισχύς
(KW)

Ετήσια
Παραγόμενη
Ενέργεια
(GWh)

Αρχικό
Κόστος
Επένδυσης
(εκ. €)

Ετήσια
Έσοδα
(εκ. €)

Ετήσια
Έξοδα
(Ο&Μ)
(εκ. €)

Επιτόκιο
Αναγωγής
(%)

Κ.Π.Α (εκ. €)

Ε.Β.Α
(%)

ΝREL
GAMESA
SIEMENS
VESTAS

5000
4500
3600
3075

1020,57
984,37
911,38
709,77

1411,54
1270,38
1016,31
868,10

110,53
106,61
98,70
76,87

20,41
19,69
18,23
14,20

10
10
10
10

-644.322.635
-530.384.713
-331.176.103
-334.529.801

2,45
3,19
4,84
3,79

Πίνακας 5-19: Οικονομικά Δεδομένα Επένδυσης Θέσης Β, Πάρκο Νέστου
Είδος Α/Γ

Ονομ.
Ισχύς
(KW)

Ετήσια
Παραγόμενη
Ενέργεια
(GWh)

Αρχικό
Κόστος
Επένδυσης
(εκ. €)

Ετήσια
Έσοδα
(εκ. €)

Ετήσια
Έξοδα
(Ο&Μ)
(εκ. €)

Επιτόκιο
Αναγωγής
(%)

Κ.Π.Α (εκ. €)

Ε.Β.Α
(%)

ΝREL
GAMESA
SIEMENS
VESTAS

5000
4500
3600
3075

1001,16
965,75
892,91
694,90

1500,30
1350,27
1080,22
922,68

0,00
0,00
0,00
0,00

20,02
19,32
17,86
13,90

10
10
10
10

-747.681.284
-624.266.387
-408.970.279
-400.295.792

1,62
2,34
3,91
2,88

Πίνακας 5-20: Οικονομικά Δεδομένα Επένδυσης Θέσης Γ, Κύμη
Είδος Α/Γ

Ονομ.
Ισχύς
(KW)

Ετήσια
Παραγόμενη
Ενέργεια
(GWh)

Αρχικό
Κόστος
Επένδυσης
(εκ. €)

Ετήσια
Έσοδα
(εκ. €)

Ετήσια
Έξοδα
(Ο&Μ)
(εκ. €)

Επιτόκιο
Αναγωγής
(%)

Κ.Π.Α (εκ. €)

Ε.Β.Α
(%)

ΝREL
GAMESA
SIEMENS
VESTAS

5000
4500
3600
3075

839,78
828,59
792,87
602,29

1868,78
1681,90
1345,52
1149,30

90,95
89,74
85,87
65,23

16,80
16,57
15,86
12,05

10
10
10
10

-973.162.661
-814.420.793
-693.190.724
-717.802.194

0,80
1,40
-

Πίνακας 5-21: Οικονομικά Δεδομένα Επένδυσης Θέσης Δ, Ακρωτήριο Καφηρέα
Είδος Α/Γ

Ονομ.
Ισχύς
(KW)

Ετήσια
Παραγόμ.
Ενέργεια
(GWh)

Αρχικό
Κόστος
Επένδ.
(εκ. €)

Ετήσια
Έσοδα
(εκ. €)

Ετήσια
Έξοδα
(Ο&Μ)
(εκ. €)

Επιτόκιο
Αναγωγή
(%)

Κ.Π.Α (εκ. €)

Ε.Β.Α
(%)

ΝREL
GAMESA
SIEMENS
VESTAS

5000
4500
3600
3075

1385,10
1320,35
1207,66
951,88

1962,80
1766,52
1413,22
1207,12

150,01
142,99
130,79
103,09

27,70
26,41
24,15
19,04

10
10
10
10

-921.550.845
-773.946.717
-505.357.411
-491.550.391

2,20
2,81
4,29
3,39

Πίνακας 5-22: Οικονομικά Δεδομένα Επένδυσης Θέσης Ε, Λήμνος
Είδος Α/Γ

Ονομ.
Ισχύς
(KW)

Ετήσια
Παραγόμενη
Ενέργεια
(GWh)

Αρχικό
Κόστος
Επένδυσης
(εκ. €)

Ετήσια
Έσοδα
(εκ. €)

Ετήσια
Έξοδα
(Ο&Μ)
(εκ. €)

Επιτόκιο
Αναγωγής
(%)

Κ.Π.Α (εκ. €)

Ε.Β.Α
(%)

ΝREL
GAMESA
SIEMENS
VESTAS

5000
4500
3600
3075

1465,75
1373,16
1216,12
976,84

1706,23
1535,60
1228,48
1049,33

158,74
148,71
131,71
105,79

29,31
27,46
24,32
19,54

10
10
10
10

-604.351.730
-503.332.300
-314.269.859
-314.990.956

4,35
4,81
6,04
5,28
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Από τις παραπάνω οικονομικές αναλύσεις γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι με τα παρόντα οικονομικά
δεδομένα μία τέτοια επένδυση είναι άκρως ασύμφορη. Παρά τα καλά ανεμολογικά δεδομένα, κυρίως
στις περιοχές της Λήμνου και της Νοτίου Ευβοίας ή τις ευνοϊκές συνθήκες θεμελίωσης που επικρατούν
στην περιοχές παράκτια της Αλεξανδρούπολης και του δέλτα του ποταμού Νέστου, η ΚΠΑ είναι πάντα
αρνητική. Η λιγότερο ζημιογόνα επένδυση να εμφανίζεται στην Περιοχή της Λήμνου με τον τύπο Α/Γ
3,6 MW ονομαστικής ισχύος, όπου η ΚΠΑ ισούται με -314.269.859 €, ενώ ο ΕΒΑ με 6,04%.
Ενδιαφέρον έχει η εξέταση των παραγόντων στους οποίους οφείλεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Αρχικά,
το κόστος κατασκευής και το επιτόκιο αναγωγής θα πρέπει να θεωρούνται ιδιαίτερα αυξημένα. Αυτό
οφείλεται στην πρώιμη φάση του εγχειρήματος αυτού σε συνδυασμό με τη δυσκολία υπολογισμού των
επιμέρους εξόδων και κοστών της επένδυσης ενός υπεράκτιου Α/Π που δημιουργεί μία αβεβαιότητα στην
εκτίμηση του αρχικού κόστους επένδυσης. Ενδεικτικό αυτού είναι ότι το επιτόκιο αναγωγής για χερσαία
αιολικά πάρκα ορίζεται στο 8%, γεγονός που θα μείωνε τη ζημία σημαντικά. Επιπλέον, η τιμή πώλησης
της παραγόμενης ενέργειας είναι χαμηλή για ένα έργο μεγάλης περιβαλλοντικής και ενεργειακής
βαρύτητας της χώρας μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τιμή πώλησης ενέργειας σε παρόμοια
έργα στην Ευρώπη [20], [21], που φτάνει κατά μέσο όρο τα 0,153 €/kWh.
Οι παραπάνω παρατηρήσεις αποδεικνύονται στη συνέχεια, καθώς σύμφωνα με τον ΛΑΓΗΕ, ο οποίος
καθορίζει τις τιμές πώλησης ενέργειας από τις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίνεται η
δυνατότητα προσαύξησης της τιμής κατά 30%. Συνεπακόλουθα, προκύπτουν νέα οικονομικά δεδομένα
για την επένδυση. Ειδικότερα, για τη νέα βελτιωμένη τιμή πώλησης και για την περίπτωση της Λήμνου,
που είχε τα καλύτερα οικονομικά δεδομένα, η επένδυσή μας παρουσιάζει θετικό πρόσημο. Όπως
φαίνεται και στον Πίνακας 5-23, η επένδυση εμφανίζει κέρδη 78.178.739 € στην 20ετία και με Εσωτερικό
Βαθμό Απόδοσης ίσο με 10,92%.
Πίνακας 5-23: Οικονομικά Δεδομένα Επένδυσης με προσαυξημένη τιμή πώλησης ενέργειας
Θέσης Ε, Λήμνος
Είδος Α/Γ

Ονομ.
Ισχύς
(KW)

Ετήσια
Παραγόμενη
Ενέργεια
(MW)

Αρχικό
Κόστος
Επένδυσης
(εκ. €)

Ετήσια
Έσοδα
(εκ. €)

Ετήσια
Έξοδα
(Ο&Μ)
(εκ. €)

Επιτόκιο
Αναγωγής
(%)

Κ.Π.Α (εκ. €)

Ε.Β.Α
(%)

ΝREL
GAMESA
SIEMENS
VESTAS

5000
4500
3600
3075

1465,75
1373,16
1216,12
976,84

1706,23
1535,60
1228,48
1049,33

214,30
200,76
177,80
142,82

29,31
27,46
24,32
19,54

10
10
10
10

-131.344.863
-60.204.306
78.178.739
241.886

8,86
9,42
10,92
10,01
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6.1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ
Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία έγινε μια πλήρης παρουσίαση των κριτηρίων επιλογής θέσεως για την
εγκατάσταση ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου και περατώθηκε μια μελέτη για την επιρροή των
κριτηρίων αυτών σε οικονομικό επίπεδο. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια πλήρης διερεύνηση στην περιοχή
του Αιγαίου Πελάγους, προκειμένου να ευρεθεί η βέλτιστη θέση για την δημιουργία επένδυσης ενός
υπεράκτιου αιολικού πάρκου, τόσο από καθαρά οικονομικής άποψης, όσο και με γνώμονα το
περιβαλλοντικό και ενεργειακό στίγμα του έργου στη χώρα μας.
Τα τελευταία χρόνια η ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται με αλματώδεις ρυθμούς, ως απόρροια της ραγδαίας
βιομηχανικής ανάπτυξης και του υπερκαταναλωτικού προτύπου ζωής των ανθρώπων, με αποτέλεσμα τη
συνεχόμενη αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. H αιολική ενέργεια από τεχνοοικονομικής άποψης
θεωρείται η πλέον συμφέρουσα ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια, όχι
μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο γίνονται σοβαρές επενδύσεις στον τομέα της αιολικής
ενέργειας.
Μία λύση στα προβλήματα των χερσαίων ανεμογεννητριών έρχεται να δώσει μία νέα, καινοτόμος ιδέα,
τα υπεράκτια αιολικά πάρκα (offshore wind farms). Με την νέα τεχνολογία των υπεράκτιων αιολικών
πάρκων αντιμετωπίζονται τα μειονεκτήματα όπως ο θόρυβος, η εμφανής αλλοίωση του τοπίου από τα
έργα υποστήριξης και συγχρόνως αυξάνεται η διαθέσιμη επιφάνεια που είναι κατάλληλη για την
δημιουργία αιολικών πάρκων.
Η καταλληλόλητα μίας θέσης για την κατασκευή ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου μπορεί να
προσδιοριστεί από συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτά μπορούν να διακριθούν σε τεχνικά, φυσικά και
ρυθμιστικά κριτήρια, ανάλογα με την μορφή τους. Επί τη παραδείγματι, τα χαρακτηριστικά του

πυθμένα και η απόσταση του έργου από την ηπειρωτική χώρα αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα για τις τεχνολογικές εξελίξεις. Από την άλλη πλευρά, το αιολικό δυναμικό και οι
κυματισμοί που χαρακτηρίζουν μία περιοχή είναι απόρροια φυσικών διαδικασιών οι οποίες
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αντιπροσωπεύουν την κάθε θέση και πρέπει να γίνεται προσεκτική διερεύνηση και ανάλυσή
τους. Τέλος, τα ρυθμιστικά κριτήρια για την κατασκευή ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου είναι
οι Χωροταξικοί Περιορισμοί, Περιβαλλοντικοί Περιορισμοί, Ζώνες Οικονομικής Εκμετάλλευσης,
Γραμμές Ναυσιπλοΐας που συντελούν σημαντικότατο ρόλο στην απόφαση της θέσης.
Από τις μελέτες, προέκυψε πως το κόστος επένδυσης ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου
σχετίζεται με δύο παραμέτρους, το βάθος θεμελίωσης και την απόσταση από την ακτή. Το βάθος
του πυθμένα καθορίζει τη μέθοδο θεμελίωσης του πυλώνα μιας ανεμογεννήτριας αυξάνοντας το
κόστος όσο μεγαλώνει το βάθος. Η απόσταση εγκατάστασης επηρεάζει τον χρόνο και το κόστος
κατασκευής του έργου. Ειδικότερα, έπειτα από την συλλογή και την επεξεργασία οικονομικών
και τεχνικών χαρακτηριστικών 80 έργων συμπεραίνεται ότι το βάθος θεμελίωσης επηρεάζει
άμεσα το κόστος κατασκευής, ενώ η απόσταση από την ακτή παρουσιάζει μεγάλη αξιοπιστία και
βαρύτητα μόνο για τη θεμελίωση σε βαθιά νερά.
Επιπλέον, παρατηρείται ότι η κατανομή των μετρήσεων της ταχύτητας του ανέμου διαδραματίζει μεγάλο
ρόλο στην επιλογή θέσης εγκατάστασης. Αφενός, μπορεί να μας δώσει κάποια πρώιμα στοιχεία για το
αιολικό δυναμικό μιας περιοχής. Αφετέρου, τα ακραία καιρικά φαινόμενα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
μόνο για τη διαστασιολόγηση του πυλώνα, καθώς είναι βασική αιτία δυσλειτουργίας του έργου.
Πρακτικά, ένας επαρκής συντελεστής λειτουργίας ενός υπεράκτιου Α/Π επιτυγχάνεται με ένα μέσο όρο
ταχυτήτων ανέμου κοντά στα 6 m/s. H διακύμανση της όμως παρατηρήθηκε πως είναι βασικό γνώρισμα
της ταχύτητας του ανέμου για την παραγωγή ενέργειας και την αποδοτικότητα της επένδυσης. Στις
περιοχές όπου η πλειοψηφία των παρατηρήσεων των ταχυτήτων συγκεντρώνονται κάτω από την
ταχύτητα μεγίστης λειτουργίας, οι ανεμογεννήτριες μεγάλης ονομαστικής ισχύος (πχ 5MW) λειτουργούν
με αρκετά μικρότερο συντελεστή λειτουργίας από το σύνηθες, υστερώντας από τις Α/Γ μικρότερης ισχύς,
κυρίως σε οικονομικό επίπεδο.

Οι κυματισμοί αν και θεωρούνται βασικό φορτίο για τον στατικό σχεδιασμό του έργου, δεν
επηρεάζουν την παραγωγή ενέργειας και την επιλογή της θέσης του έργου. Δευτερογενώς, οι
ανεμογενείς κυματισμοί μπορούν να θεωρηθούν έμμεσα ως κριτήριο καθώς μπορούμε να
αντιληφθούμε την φύση και την ένταση των ανέμων.
Κατά την διερεύνηση της βέλτιστης θέσεως εγκατάστασης του Α/Π έγιναν φανερές οι παραπάνω
παρατηρήσεις. Το βάθος θεμελίωσης και το αιολικό δυναμικό της κάθε περιοχής επηρεάζουν
καταλυτικά τα οικονομικά δεδομένα και τη βιωσιμότητα του έργου καθώς το βάθος θεμελίωσης
συνδέεται με το αρχικό κόστος της επένδυσης, ενώ το αιολικό δυναμικό αποτελεί την πηγή
παραγωγής ενέργειας και κατ’ επέκταση συμβάλουν στα ετήσια έσοδα του έργου. Ειδικότερα, από
τις οικονομικές αναλύσεις γίνεται αντιληπτός ο πολυκριτηριακός χαρακτήρας της επιλογής θέσεως. Παρά
τα καλά ανεμολογικά δεδομένα της Νοτίου Ευβοίας ή τις ευνοϊκές συνθήκες θεμελίωσης που επικρατούν
στην περιοχές παράκτια της Αλεξανδρούπολης και του δέλτα του ποταμού Νέστου, η βέλτιστη θέση, αν
και οικονομικά ζημιογόνος, αποδείχτηκε η Λήμνος.
Ενδιαφέρον έχει η εξέταση των παραγόντων στους οποίους οφείλεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Αρχικά,
το αυξημένο κόστος κατασκευής και το επιτόκιο αναγωγής θα πρέπει να θεωρούνται ιδιαίτερα αυξημένα.
Αυτό οφείλεται στη δυσκολία υπολογισμού των επιμέρους εξόδων και στην αβεβαιότητα εκτίμησης του
αρχικού κόστους επένδυσης. Ενδεικτικό αυτού είναι το επιτόκιο αναγωγής για χερσαία αιολικά πάρκα
ορίζεται στο 8%, γεγονός που θα μείωνε τη ζημία σημαντικά. Επιπλέον, η αρχική τιμή πώλησης της
παραγόμενης ενέργειας στον ΑΔΜΗΕ είναι ιδιαιτέρως χαμηλή και ως εκ τούτου δίνεται η δυνατότητα
προσαύξησης της τιμής κατά 30%. Από τα νέα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν για την επένδυση
συμπεραίνεται ότι η τελευταία μπορεί να γίνει επικερδής με εσωτερικό βαθμό απόδοσης άνω του 10%.
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Το θέμα της παρούσας εργασίας σκελετώνεται από την χρήση πολλών κριτηρίων, που αν και
διαφορετικών φύσεων, είναι εμφανώς αλληλοσχετιζόμενα. Συνεπώς, ο εκάστοτε μελετητής οφείλει να
συγκεντρώνει μεγάλο όγκο δεδομένων, να τα κατατάσει ανάλογα με το είδος τους και να τα
επεξεργάζεται. Η διαδικασία αυτή αφενός υποκρύπτει την υποκειμενικότητα του μελετητή και αφετέρου
αυξάνει τον υπολογιστικό φόρτο. Καταληκτικά, είναι λογικό να αναζητηθεί μία αυτοματοποίηση της
διαδικασίας.

6.2.1

Διερεύνηση περιοχών με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
(GIS)

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεθόδους αναζήτησης ικανοποιητικών θέσεων για τα χερσαία Α/Π είναι εφικτή
η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Συνοπτικά, τα συστήματα αυτά δέχονται
τα γεωγραφικά δεδομένα μίας περιοχής, πιθανούς περιορισμούς ή κανονισμούς τους οποίους τους
επιλέγει ο χρήσης, και ως αποτέλεσμα λαμβάνει ένα ψηφιοποιημένο.

6.2.2

Οικονομική βελτιστοποίηση της επένδυσης με τη χρήση MATLAB

Ύστερα από την εύρεση των θέσεων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την κατασκευή του έργου,
σειρά έχει η βελτιστοποίηση του ως μία υποψήφια επένδυση, μετατρέποντας το θέμα σε ένα πρόβλημα
οικονομικής βελτιστοποίησης. Στο σημείο αυτό, το πρόγραμμα MATLAB, μπορεί να βοηθήσει στην
αξιοπιστία της μελέτης και στη μείωση του υπολογιστικού χρόνου που απαιτείται. Τέλος, θα μπορεί να
δώσει ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες στην διερεύνηση, καθώς είναι εφικτή η αναζήτηση
περισσοτέρων τύπων Α/Γ και η σύγκριση των αποτελεσμάτων τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Ο Πίνακας περιέχει τα εξής δεδομένα για την πλειονότητα των έργων:

➢

Την ονομασία του έργου

➢

Την χώρα στην οποία κατασκευάστηκε

➢

Το έτος στο οποίο πραγματοποιήθηκε

➢

Στοιχεία της γεννήτριας, το ύψος και τη διάμετρο του ρότορα

➢

Το πλήθος των ανεμογεννητριών που εγκαταστάθηκε

➢

Η εγκατεστημένη ισχύς του πάρκου

➢

Το επενδυτικό κόστος που απαιτήθηκε για την επίτευξη του

➢

Το ανηγμένο κόστος σε € (αξία 2017) ανά εγκατεστημένο MW ισχύος

➢

Η τεχνολογία θεμελίωσης

➢

Το μέγιστο και το ελάχιστο βάθος θεμελίωσης

➢

Η απόσταση του έργου από την ακτή

➢ Η έκταση που καταλαμβάνει

86

_________
Όνομα
Έργου

Hywind
Scotland
Pilot Park

Χώρα

Ην.
Βασίλειο

Έτος

Είδος

Πλήθος

Κατασκ.

Α/Γ

Α/Γ

2017

SWT6,0-154

Εγκ.
Ισχύς
(MW)

Κόστος
(εκατ.)

Νόμισμα

Ισοτ.
σε €

Ανηγμ.
Κόστος/
MW

Τρόπος
Θεμελ.

Ελάχιστο

Μέγιστο

Μέσο

Βάθος

Βάθος

Βάθος

Θεμελ.

Θεμελ.

θεμελ.

Έκταση
(km2)

Απόστ.
από ακτή
(km)

5

30

210

GBP

247,1

8,2

Floating

95

120

108

15

25

1

2,3

400

NOK

44

19,1

Floating

210

220

215

2

7,2

2

12

58

USD

52,2

4,4

Floating

100

150

125

3

21

6,2

Floating

32

89

61

5

3,5

0

2

1

8

20

14

SWTHywind Demo

Δανία

2009

2,3-82
H=65
D=84

Fukushim
a Floating
Wind

Ιαπωνία

2017

Ισπανία

2015

HTW
5,0-126

Farm
Biscay
Marine
Energy
Park
SWTAvedore
Holme

36-120

Δανία

H=93

3

10,8

100

EUR

100

9,3

16

48

120

EUR

120

2,5

GravityBase

0,5

D=120
V112Kareham
n

Σουηδία

2013

3.0
H=80

GravityBase

D=112
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2

7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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SWT-

Nysted

Δανία

2003

2.3-82
H=69

72

165,6

245

EUR

245

1,5

6

30

153

EUR

153

5,1

48

110,4

1800

SEK

198

1,8

12

60

250

EUR

250

4,2

80

288

1250

EUR

1250

48

95,2

1300

EUR

30

150

552

EUR

Gravity-

6

9

8

20

20

20

4

8

6

6

9

Jacket

27

27

27

4

56

4,3

Jacket

23

44

34

30

35,4

1300

13,7

Jacket

22

25

24

63

52

552

3,7

Jacket

17

22

20

10

12

Base

26

11

D=82.4
5MThornton
Bank

5,075M
Βέλγιο

2009

phase I

W/H=9
4

GravityBase

28

D=126

Lillgrund

Alpha
Ventus

Σουηδια

2007

Γερμανία

2010

SWT2.3-93

GravityBase

SWTEnBW
Baltic 2

3.6-120
Γερμανία

2015

H=78,2
5
D=120
6,2Μ12

Nordsee
Ost

Γερμανία

2014

6H=192
D=126
5M-

Ormonde

Ην.
Βασίλειο

5,075M
2012

W/H=9
4
D=126
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_________
6,2M12
Thornton
Bank

6Βέλγιο

2012

phase II

5.15M

30

184,5

812,5

EUR

812,5

4,4

Jacket

12

24

18

12

28

18

110,7

487,5

EUR

487,5

4,4

Jacket

12

26

19

7

28

70

350

1350

EUR

1350

3,9

Jacket

36

40

38

34

39

84

588

2600

GBP

3058,8

5,2

Jacket

35

55

45

131

19

22

70

425500

KRW

336,2

4,8

Jacket

12

14

13

13

13

10

30

165000

KRW

130,4

4,3

Jacket

4

9

7

1

1

5

30

360

USD

324

10,8

Jacket

23

28

26

2

28

W/H95
D=126
6,2M12

Thornton
Bank

6Βέλγιο

2013

phase III

5.15M
W/H95
D=127

Wikinger

Beatrice

Γερμανία

Ην.
Βασίλειο

2017

2017

AD 5135
SWT7,0-154

Southwes
t
Offshore

Ν. Κορέα

2017

Ν. Κορέα

2017

ΗΠΑ

2017

Demonstr

WinDS3
000TM

ation
Tamra
Offshore
Wind
Farm

WinDS3
000TM

Project

Block
Island

Haliade
1506MW
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Wind

H=100

Farm

D=150

Fujian
Pingtan
Datang

Κίνα

2015

37

185

345

CNY

41,4

0,2

Monopile

0

8

4

19

4

10

50

1161

CNY

139,3

2,8

Monopile

10

15

13

5

10

16

32

500

CNY

60

1,9

Monopile

0

9

5

9

4

50

200

2992

CNY

359,1

1,8

Monopile

0

9

5

67

6,5

25

100

1644

CNY

197,3

2,0

Monopile

6

13

10

17

6,6

111

399,6

9000

DKK

1170

2,9

Monopile

12

19

16

116

23

48

172,8

3900

DKK

507

2,9

Monopile

2

15

9

16

7

7

25,2

50

EUR

50

2,0

Monopile

10

25

18

2

12

Changjian
gao
Fujian
Putian
City Flat

XE128Κίνα

2016

Bay
Longyuan
Rung

Rudong

H=81
D=128

Κίνα

2015

Κίνα

2015

SPIC
Binhai

6MW

SWT-4
D=136
SWT-4

Κίνα

2016

North H1

H=90
D=130
SWT-

Anholt

Δανία

2012

36-120
H=93
D=120

Gunfleet

Ην.

Sands

Βασίλειο

2010

SWT3,6-107

Alklow
Bank

Ιρλανδία

2004

GE 3.6

Phase 1
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_________
SWTAmrumba
nk West

Γερμανία

2015

3.6-120
H=90

80

302

1000

EUR

1000

3,3

Monopile

21

25

23

33

45

55

165

614

EUR

614

3,7

Monopile

12

20

16

13

45

78

312

1190

EUR

1190

3,8

Monopile

23

29

26

36

55

80

288

1300

EUR

1300

4,5

Monopile

18

22

20

33

35,4

80

288

1000

EUR

1000

3,5

Monopile

21

31

26

66

74

36

108

217

EUR

217

2,0

Monopile

16

21

19

24

13,7

21

48,3

200

EUR

200

4,1

Monopile

16

19

18

7

17

D=120
V90Belwind

Βέλγιο

2010

3MW /
H=72m
, D=90

Borkum
Riffgrund

SWTΓερμανία

2015

1

4.0-120
D=120
SWT-

Butendiek

Γερμανία

2015

3.6-120
H=90
D=120
SWT-

DanTysk

Γερμανία

2014

36-120
H=93
D=120
V90-

Egmond
aan Zee

Ολλανδία

2007

3MW /
H=70
D=90

EnBW
Baltic 1

Γερμανία

2011

SWT2,3-93
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V112-

Eneco
Luchterdu

Ολλανδία

2015

inen

3.0
H=81

43

129

450

EUR

450

3,5

Monopile

18

24

21

16

24

150

600

2800

EUR

2800

4,7

Monopile

28

36

32

70

70,2

97

582

2200

EUR

2200

3,8

Monopile

28

34

31

70

45

160

576

2700

EUR

2700

4,7

Monopile

12

28

20

68

17

175

630

2420

EUR

2420

3,8

Monopile

0

25

13

122

27

80

288

1200

EUR

1200

4,2

Monopile

22

26

24

40

54

66

396

1600

EUR

1600

4,0

Monopile

27

33

30

39

61

50

165

655

EUR

655

4,0

Monopile

20

33

27

19,8

44

D=112
SWT-

Gemini

Ολλανδία

2017

4.0-130
H=89
D=130
SWT-

Gode
Wind 1

Γερμανία

2017

and 2

6.0-154
H=111
D=154

Gwynt y

Ην.

Mor

Βασίλειο

London

Ην.

Array

Βασίλειο

2015

2013

SWT3,6-107
SWT3,6-120
SWT-

Meerwind
Sud/Ost

Γερμανία

2014

3.6-120
H=89
D=120
Hiliade

Merkur

Γερμανία

2017

150
6MW

Nobelwin
d

V112M
Βέλγιο

2017

W3.3MW/
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_________
H=79
D=112
Nordergr
unde

Γερμανία

2017

Prinese
Amaliawi

6

18

110,7

410

EUR

410

3,7

Monopile

4

10

7

3

17

60

120

383

EUR

383

3,2

Monopile

19

24

22

17

26,5

116

400,2

1900

EUR

1900

4,7

Monopile

19

40

30

79

17

30

108

480

EUR

480

4,4

Monopile

18

23

21

6

42

72

288

1200

EUR

1200

4,2

Monopile

25

34

30

47

97,5

7

10,5

14

EUR

14

1,3

Monopile

6

15

11

67

402

1900

EUR

1900

4,7

Monopile

39

41

40

V80-2
Ολλανδία

2008

ndpark

Rampion

6.2Μ12

H59
D=80

Ην.
Βασίλειο

2017

V1123.45
SWT-

Riffgat

Γερμανία

2014

3.6-120
H=90
D=120
SWT4.0-130

SandBank

Γερμανία

2017

H=94,7
5
D=130
Enron

Utgrunde
nI

Wind
Σουηδια

2000

70/150

7,3

0 H=65
D=70
SWT-

Veja Mate

Γερμανία

2017

6.0-154
H=111
D=154
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114

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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SWT-

Westerm
eerwind

Ολλανδία

2016

36-108
H=95

48

144

400

EUR

400

2,8

Monopile

5

5

5

8

1

30

90

123

GBP

175,7

2,0

Monopile

15

20

18

10

12

25

90

181

GBP

212,9

2,4

Monopile

0

8

4

10

8

32

254

800

GBP

941,2

3,7

Monopile

4

17

11

40

11

56

336

1500

GBP

1764,7

5,3

Monopile

27

36

32

113

37

73

219

736

GBP

865,9

4,0

Monopile

11

26

19

27

10

27

97,2

150

GBP

176,5

1,8

Monopile

6

14

10

10

6

28

16,8

19,55

GBP

23

1,4

Monopile

2

3

3

2

1

30

90

105

GBP

123,5

1,4

Monopile

5

5

5

10

10

75

270

1000

GBP

1176,5

4,4

Monopile

10

15

13

14

9

D=108

Barrow

Ην.
Βασίλειο

Burbo

Ην.

Bank

Βασίλειο

Burbo
Bank
Extention

Galloper

Ην.
Βασίλειο

Ην.
Βασίλειο

Humber

Ην.

Gateway

Βασίλειο

Inner

Ην.

Dowsing

Βασίλειο

2006

2007

2017

2017

2015

2009

V90-3

SWT3,6-107

V164-8

SWT6,0-154
V1123.0
SWT3,6-107
ΝΤΚ

Irene
Vorrink

Ολλανδία

1996

600/43
Η=50
D=43

Kentish

Ην.

Flats

Βασίλειο

Lincs

Ην.
Βασίλειο

2005

2013

V90

SWT3,6-120
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_________
North

Ην.

Hoyle

Βασίλειο

Race

Ην.

Bank

Βασίλειο

Thanet

Ην.
Βασίλειο

Whalney

Ην.

Phase 1

Βασίλειο

Greater

Ην.

Gabbard

Βασίλειο

2004

2017

2010

2011

2013

Γερμανία

2013

1

Borkum I

6,0-154

V90-3.0

SWT3,6-120
SWT3,6-107

60

81

GBP

108

1,8

Monopile

7

11

9

9

10

91

573,3

1700

GBP

2000

3,5

Monopile

6

24

15

62

34

100

300

900

GBP

1200

4,0

Monopile

20

25

23

35

17

51

183,6

630

GBP

741,2

4,0

Monopile

19

28

24

28

19

140

504

2619

USD

1911,9

3,8

Monopile

20

32

26

146

33

5MW
H=90

80

400

2900

EUR

2900

7,3

Tripile

40

40

40

59

112

40

200

900

EUR

900

4,5

Tripod

28

33

31

23

65

D=122

Trianel
Windpark

SWT-

30

Bard 5-

BARD
Offshore

V80-2

Γερμανία

2015

Μ5000116
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Πίνακας B-1: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου NREL για την Θέση Α, Αλεξανδρούπολη
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.411.537.500 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-20.411.499 €
-1.819.767.489 €

NREL
ΕΣΟΔΑ
0€
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
110.528.270 €
2.210.565.392 €

ΚΤΡ
-1.411.537.500 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
90.116.770 €
390.797.903 €

ΚΠΑ
-1.411.537.500 €
82.675.936 €
75.849.482 €
69.586.681 €
63.840.992 €
58.569.717 €
53.733.686 €
49.296.959 €
45.226.568 €
41.492.264 €
38.066.298 €
34.923.209 €
32.039.641 €
29.394.166 €
26.967.125 €
24.740.482 €
22.697.690 €
20.823.568 €
19.104.191 €
17.526.781 €
16.079.615 €

-588.902.448 €
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Πίνακας B-2: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου GAMESA για την Θέση Α, Αλεξανδρούπολη
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.270.383.750 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-19.687.431 €
-1.664.132.376 €

GAMESA
ΕΣΟΔΑ
0€
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
106.607.440 €
2.132.148.809 €

ΚΤΡ
-1.270.383.750 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
86.920.009 €
468.016.433 €

ΚΠΑ
-1.270.383.750 €
79.743.128 €
73.158.833 €
67.118.195 €
61.576.326 €
56.492.042 €
51.827.562 €
47.548.222 €
43.622.222 €
40.020.387 €
36.715.951 €
33.684.359 €
30.903.082 €
28.351.451 €
26.010.505 €
23.862.849 €
21.892.522 €
20.084.883 €
18.426.498 €
16.905.044 €
15.509.215 €

-476.930.477 €

Πίνακας B-3: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου SIEMENS για την Θέση Α, Αλεξανδρούπολη
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.016.307.000 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-18.227.682 €
-1.380.860.649 €

SIEMENS
ΕΣΟΔΑ
0€
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
98.702.900 €
1.974.058.010 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΤΡ
-1.016.307.000 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
80.475.218 €
593.197.361 €

ΚΠΑ
-1.016.307.000 €
73.830.475 €
67.734.381 €
62.141.634 €
57.010.673 €
52.303.370 €
47.984.743 €
44.022.700 €
40.387.798 €
37.053.026 €
33.993.602 €
31.186.791 €
28.611.735 €
26.249.298 €
24.081.925 €
22.093.509 €
20.269.274 €
18.595.664 €
17.060.242 €
15.651.599 €
14.359.265 €

-281.685.297 €
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Πίνακας B-4: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου VESTAS για την Θέση Α, Αλεξανδρούπολη
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-868.095.563 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-14.195.342 €
-1.152.002.399 €

VESTAS
ΕΣΟΔΑ
0€
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
76.867.776 €
1.537.355.518 €

ΚΤΡ
-868.095.563 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
62.672.434 €
385.353.119 €

ΚΠΑ
-868.095.563 €
57.497.646 €
52.750.134 €
48.394.618 €
44.398.732 €
40.732.782 €
37.369.525 €
34.283.968 €
31.453.181 €
28.856.130 €
26.473.513 €
24.287.627 €
22.282.227 €
20.442.410 €
18.754.504 €
17.205.967 €
15.785.291 €
14.481.918 €
13.286.164 €
12.189.141 €
11.182.698 €

-295.987.386 €

Πίνακας B-5: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου NREL για την Θέση Β, Πάρκο Νέστου
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.500.300.000 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-20.023.174 €
-1.900.763.474 €

NREL
ΕΣΟΔΑ
0€
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
108.425.486 €
2.168.509.714 €

ΚΤΡ
-1.500.300.000 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
88.402.312 €
267.746.239 €

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΚΠΑ
-1.500.300.000 €
81.103.038 €
74.406.457 €
68.262.805 €
62.626.427 €
57.455.437 €
52.711.410 €
48.359.092 €
44.366.139 €
40.702.880 €
37.342.092 €
34.258.800 €
31.430.092 €
28.834.946 €
26.454.079 €
24.269.798 €
22.265.869 €
20.427.403 €
18.740.737 €
17.193.336 €
15.773.703 €

-693.315.458 €
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Πίνακας B-6: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου GAMESA για την Θέση Β, Πάρκο Νέστου
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.350.270.000 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-19.315.088 €
-1.736.571.753 €

GAMESA
ΕΣΟΔΑ
0€
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
104.591.200 €
2.091.823.992 €

ΚΤΡ
-1.350.270.000 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
85.276.112 €
355.252.239 €

ΚΠΑ
-1.350.270.000 €
78.234.965 €
71.775.197 €
65.848.805 €
60.411.748 €
55.423.622 €
50.847.359 €
46.648.954 €
42.797.205 €
39.263.491 €
36.021.551 €
33.047.295 €
30.318.619 €
27.815.247 €
25.518.575 €
23.411.537 €
21.478.474 €
19.705.022 €
18.078.002 €
16.585.323 €
15.215.893 €

-571.823.118 €

Πίνακας B-7: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου SIEMENS για την Θέση Β, Πάρκο Νέστου
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.080.216.000 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-17.858.272 €
-1.437.381.438 €

SIEMENS
ΕΣΟΔΑ
0€
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
96.702.542 €
1.934.050.848 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΤΡ
-1.080.216.000 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
78.844.270 €
496.669.410 €

ΚΠΑ
-1.080.216.000 €
72.334.193 €
66.361.645 €
60.882.243 €
55.855.269 €
51.243.366 €
47.012.262 €
43.130.516 €
39.569.281 €
36.302.092 €
33.304.672 €
30.554.745 €
28.031.876 €
25.717.317 €
23.593.869 €
21.645.752 €
19.858.488 €
18.218.796 €
16.714.492 €
15.334.396 €
14.068.253 €

-360.482.476 €
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Πίνακας B-8: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου VESTAS για την Θέση Β, Πάρκο Νέστου
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-922.684.500 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-13.897.980 €
-1.200.644.100 €

VESTAS
ΕΣΟΔΑ
0€
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
75.257.562 €
1.505.151.233 €

ΚΤΡ
-922.684.500 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
61.359.582 €
304.507.133 €

ΚΠΑ
-922.684.500 €
56.293.194 €
51.645.132 €
47.380.855 €
43.468.675 €
39.879.518 €
36.586.714 €
33.565.792 €
30.794.305 €
28.251.656 €
25.918.950 €
23.778.854 €
21.815.462 €
20.014.185 €
18.361.638 €
16.845.539 €
15.454.623 €
14.178.553 €
13.007.847 €
11.933.805 €
10.948.445 €

-362.560.757 €

Πίνακας B-9: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου NREL για την Θέση Γ, Κύμη
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.868.775.000 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-16.795.668 €
-2.204.688.359 €

NREL
ΕΣΟΔΑ
0€
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
90.948.542 €
1.818.970.840 €

ΚΤΡ
-1.868.775.000 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
74.152.874 €
-385.717.519 €

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΚΠΑ
-1.868.775.000 €
68.030.160 €
62.412.991 €
57.259.624 €
52.531.765 €
48.194.280 €
44.214.936 €
40.564.161 €
37.214.827 €
34.142.043 €
31.322.975 €
28.736.675 €
26.363.922 €
24.187.084 €
22.189.985 €
20.357.785 €
18.676.867 €
17.134.740 €
15.719.945 €
14.421.968 €
13.231.163 €

-1.191.867.103 €
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Πίνακας B-10: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου GAMESA για την Θέση Γ, Κύμη
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.681.897.500 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-16.571.771 €
-2.013.332.923 €

GAMESA
ΕΣΟΔΑ
0€
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
89.736.141 €
1.794.722.814 €

ΚΤΡ
-1.681.897.500 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
73.164.370 €
-218.610.109 €

ΚΠΑ
-1.681.897.500 €
67.123.275 €
61.580.986 €
56.496.318 €
51.831.484 €
47.551.820 €
43.625.523 €
40.023.416 €
36.718.730 €
33.686.908 €
30.905.420 €
28.353.597 €
26.012.474 €
23.864.655 €
21.894.179 €
20.086.403 €
18.427.892 €
16.906.323 €
15.510.388 €
14.229.714 €
13.054.784 €

-1.014.013.211 €

Πίνακας B-11: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου SIEMENS για την Θέση Γ, Κύμη
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.345.518.000 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-15.857.494 €
-1.662.667.874 €

SIEMENS
ΕΣΟΔΑ
0€
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
85.868.328 €
1.717.366.569 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΤΡ
-1.345.518.000 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
70.010.835 €
54.698.695 €

ΚΠΑ
-1.345.518.000 €
64.230.124 €
58.926.719 €
54.061.210 €
49.597.440 €
45.502.239 €
41.745.173 €
38.298.324 €
35.136.077 €
32.234.933 €
29.573.333 €
27.131.498 €
24.891.283 €
22.836.039 €
20.950.495 €
19.220.637 €
17.633.612 €
16.177.626 €
14.841.859 €
13.616.384 €
12.492.096 €

-706.420.898 €
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Πίνακας B-12: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου VESTAS για την Θέση Γ, Κύμη
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.149.296.625 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-12.045.769 €
-1.390.212.007 €

VESTAS
ΕΣΟΔΑ
0€
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
65.227.840 €
1.304.556.794 €

ΚΤΡ
-1.149.296.625 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
53.182.071 €
-85.655.213 €

ΚΠΑ
-1.149.296.625 €
48.790.890 €
44.762.285 €
41.066.316 €
37.675.520 €
34.564.697 €
31.710.731 €
29.092.414 €
26.690.288 €
24.486.503 €
22.464.681 €
20.609.799 €
18.908.073 €
17.346.856 €
15.914.547 €
14.600.501 €
13.394.956 €
12.288.950 €
11.274.266 €
10.343.363 €
9.489.324 €

-663.821.665 €

Πίνακας B-13: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου NREL για την Θέση Δ, Ακρωτήριο Καφηρέα
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.962.800.000 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-27.702.092 €
-2.516.841.835 €

NREL
ΕΣΟΔΑ
0€
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
150.006.827 €
3.000.136.536 €

ΚΤΡ
-1.962.800.000 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
122.304.735 €
483.294.701 €

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΚΠΑ
-1.962.800.000 €
112.206.179 €
102.941.449 €
94.441.696 €
86.643.758 €
79.489.686 €
72.926.317 €
66.904.878 €
61.380.622 €
56.312.498 €
51.662.842 €
47.397.103 €
43.483.580 €
39.893.193 €
36.599.260 €
33.577.302 €
30.804.865 €
28.261.344 €
25.927.838 €
23.787.008 €
21.822.943 €

-846.335.641 €
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Πίνακας B-14: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου GAMESA για την Θέση Δ, Ακρωτήριο Καφηρέα
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.766.520.000 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-26.407.086 €
-2.294.661.723 €

GAMESA
ΕΣΟΔΑ
0€
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
142.994.371 €
2.859.887.430 €

ΚΤΡ
-1.766.520.000 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
116.587.285 €
565.225.707 €

ΚΠΑ
-1.766.520.000 €
106.960.812 €
98.129.186 €
90.026.776 €
82.593.372 €
75.773.736 €
69.517.189 €
63.777.238 €
58.511.227 €
53.680.025 €
49.247.729 €
45.181.403 €
41.450.828 €
38.028.283 €
34.888.333 €
32.007.645 €
29.364.812 €
26.940.194 €
24.715.775 €
22.675.023 €
20.802.773 €

-702.247.641 €

Πίνακας B-15: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου SIEMENS για την Θέση Δ, Ακρωτήριο
Καφηρέα
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.413.216.000 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-24.153.280 €
-1.896.281.591 €

SIEMENS
ΕΣΟΔΑ
0€
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
130.790.009 €
2.615.800.174 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΤΡ
-1.413.216.000 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
106.636.729 €
719.518.584 €

ΚΠΑ
-1.413.216.000 €
97.831.862 €
89.754.001 €
82.343.121 €
75.544.147 €
69.306.557 €
63.583.997 €
58.333.943 €
53.517.379 €
49.098.512 €
45.044.507 €
41.325.236 €
37.913.060 €
34.782.624 €
31.910.664 €
29.275.839 €
26.858.568 €
24.640.888 €
22.606.319 €
20.739.742 €
19.027.286 €

-439.777.748 €
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Πίνακας B-16: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου VESTAS για την Θέση Δ, Ακρωτήριο Καφηρέα
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.207.122.000 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-19.037.548 €
-1.587.872.952 €

VESTAS
ΕΣΟΔΑ
0€
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
103.088.320 €
2.061.766.406 €

ΚΤΡ
-1.207.122.000 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
84.050.773 €
473.893.454 €

ΚΠΑ
-1.207.122.000 €
77.110.801 €
70.743.854 €
64.902.618 €
59.543.686 €
54.627.235 €
50.116.730 €
45.978.651 €
42.182.249 €
38.699.311 €
35.503.955 €
32.572.436 €
29.882.968 €
27.415.567 €
25.151.897 €
23.075.135 €
21.169.848 €
19.421.879 €
17.818.238 €
16.347.007 €
14.997.254 €

-439.860.683 €

Πίνακας B-17: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου NREL για την Θέση Ε, Λήμνος
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.706.225.000 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-2.292.524.528 €

NREL
ΕΣΟΔΑ
0€
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
158.740.597 €
3.174.811.946 €

ΚΤΡ
-1.706.225.000 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
129.425.621 €
882.287.417 €

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΚΠΑ
-1.706.225.000 €
118.739.102 €
108.934.956 €
99.940.326 €
91.688.373 €
84.117.773 €
77.172.269 €
70.800.247 €
64.954.355 €
59.591.151 €
54.670.781 €
50.156.680 €
46.015.303 €
42.215.874 €
38.730.160 €
35.532.256 €
32.598.400 €
29.906.789 €
27.437.421 €
25.171.946 €
23.093.529 €

-524.757.309 €

104

_______________

Πίνακας B-18: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου GAMESA για την Θέση Ε, Λήμνος
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.535.602.500 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-2.084.866.692 €

GAMESA
ΕΣΟΔΑ
0€
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
148.713.280 €
2.974.265.598 €

ΚΤΡ
-1.535.602.500 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
121.250.070 €
889.398.906 €

ΚΠΑ
-1.535.602.500 €
111.238.597 €
102.053.758 €
93.627.301 €
85.896.607 €
78.804.226 €
72.297.455 €
66.327.941 €
60.851.322 €
55.826.901 €
51.217.340 €
46.988.385 €
43.108.610 €
39.549.184 €
36.283.655 €
33.287.757 €
30.539.226 €
28.017.639 €
25.704.256 €
23.581.886 €
21.634.758 €

-428.765.696 €

Πίνακας B-19: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου SIEMENS για την Θέση Ε, Λήμνος
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.228.482.000 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-24.322.314 €
-1.714.928.274 €

SIEMENS
ΕΣΟΔΑ
0€
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
131.705.329 €
2.634.106.575 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΤΡ
-1.228.482.000 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
107.383.015 €
919.178.301 €

ΚΠΑ
-1.228.482.000 €
98.516.528 €
90.382.135 €
82.919.390 €
76.072.835 €
69.791.592 €
64.028.983 €
58.742.187 €
53.891.914 €
49.442.123 €
45.359.746 €
41.614.446 €
38.178.391 €
35.026.047 €
32.133.988 €
29.480.723 €
27.046.535 €
24.813.334 €
22.764.527 €
20.884.887 €
19.160.447 €

-248.231.243 €
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Πίνακας B-20: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου VESTAS για την Θέση Ε, Λήμνος
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.049.328.375 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-1.440.064.492 €

VESTAS
ΕΣΟΔΑ
0€
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
105.791.804 €
2.115.836.072 €

ΚΤΡ
-1.049.328.375 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
86.254.998 €
675.771.580 €

ΚΠΑ
-1.049.328.375 €
79.133.025 €
72.599.106 €
66.604.684 €
61.105.215 €
56.059.830 €
51.431.037 €
47.184.438 €
43.288.475 €
39.714.197 €
36.435.043 €
33.426.645 €
30.666.647 €
28.134.538 €
25.811.503 €
23.680.278 €
21.725.026 €
19.931.216 €
18.285.520 €
16.775.706 €
15.390.556 €

-261.945.689 €

Πίνακας B-21: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου NREL με προσαυξημένη τιμή πώλησης
ενέργειας για την Θέση Ε, Λήμνος
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.706.225.000 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-29.314.976 €
-2.292.524.528 €

NREL
ΕΣΟΔΑ
0€
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
214.299.806 €
4.285.996.127 €

ΚΤΡ
-1.706.225.000 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
184.984.830 €
1.993.471.598 €

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΚΠΑ
-1.706.225.000 €
168.168.027 €
152.880.025 €
138.981.841 €
126.347.128 €
114.861.025 €
104.419.114 €
94.926.467 €
86.296.788 €
78.451.626 €
71.319.660 €
64.836.054 €
58.941.868 €
53.583.516 €
48.712.287 €
44.283.898 €
40.258.089 €
36.598.262 €
33.271.148 €
30.246.498 €
27.496.816 €

-131.344.863 €

106

_______________

Πίνακας B-22: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου GAMESA με προσαυξημένη τιμή πώλησης
ενέργειας για την Θέση Ε, Λήμνος
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.535.602.500 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-27.463.210 €
-2.084.866.692 €

GAMESA
ΕΣΟΔΑ
0€
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
200.762.928 €
4.015.258.558 €

ΚΤΡ
-1.535.602.500 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
173.299.718 €
1.930.391.866 €

ΚΠΑ
-1.535.602.500 €
157.545.198 €
143.222.908 €
130.202.643 €
118.366.039 €
107.605.490 €
97.823.173 €
88.930.157 €
80.845.598 €
73.495.998 €
66.814.543 €
60.740.494 €
55.218.631 €
50.198.755 €
45.635.232 €
41.486.575 €
37.715.068 €
34.286.425 €
31.169.478 €
28.335.889 €
25.759.899 €

-60.204.306 €

Πίνακας B-23: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου SIEMENS με προσαυξημένη τιμή πώλησης
ενέργειας για την Θέση Ε, Λήμνος
SIEMENS
ΕΤΟΣ
ΕΞΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ
ΚΤΡ
ΚΠΑ
0
-1.228.482.000 €
0€
-1.228.482.000 €
-1.228.482.000 €
1
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
139.527.164 €
2
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
126.842.876 €
3
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
115.311.706 €
4
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
104.828.823 €
5
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
95.298.930 €
6
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
86.635.391 €
7
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
78.759.446 €
8
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
71.599.497 €
9
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
65.090.452 €
10
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
59.173.138 €
11
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
53.793.762 €
12
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
48.903.420 €
13
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
44.457.654 €
14
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
40.416.049 €
15
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
36.741.863 €
16
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
33.401.694 €
17
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
30.365.176 €
18
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
27.604.706 €
19
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
25.095.187 €
20
-24.322.314 €
177.802.194 €
153.479.880 €
22.813.806 €
Σύνολο
-1.714.928.274 €
3.556.043.876 €
1.841.115.602 €
78.178.739 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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Πίνακας B-24: Οικονομική Ανάλυση μοντέλου VESTAS με προσαυξημένη τιμή πώλησης
ενέργειας για την Θέση Ε, Λήμνος
ΕΤΟΣ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
-1.049.328.375 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-19.536.806 €
-1.440.064.492 €

VESTAS
ΕΣΟΔΑ
0€
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
142.818.935 €
2.856.378.697 €

ΚΤΡ
-1.049.328.375 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
123.282.129 €
1.416.314.205 €

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΚΠΑ
-1.049.328.375 €
112.074.663 €
101.886.057 €
92.623.688 €
84.203.353 €
76.548.503 €
69.589.548 €
63.263.225 €
57.512.023 €
52.283.657 €
47.530.598 €
43.209.634 €
39.281.486 €
35.710.441 €
32.464.038 €
29.512.762 €
26.829.783 €
24.390.712 €
22.173.375 €
20.157.613 €
18.325.103 €

241.886 €

