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Πρόλογος
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική”
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αντικείμενο της παρούσας

μελέτης

αποτελεί η αξιολόγηση με τη μέθοδο Ανάλυσης Κόστους Οφέλους της εγκατάστασης
και λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία λειτουργεί με την
εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στη θαλάσσια και κυματική ενέργεια. Στη συνέχεια,
παρουσιάζονται οι στόχοι της επένδυσης και το Εθνικό και Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό
πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται. Σε συνέχεια, πραγματοποιείται η αναγνώριση
της επένδυσης, παρουσιάζεται η τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται και τα
περαιτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά της επένδυσης. Ακολουθεί η ανάλυση της
σκοπιμότητας και παρουσιάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες της επένδυσης. Σε
επόμενο

κεφάλαιο

πραγματοποιείται

η

χρηματοοικονομική

ανάλυση

και

εφαρμόζονται τα στάδια, τα οποία προτείνονται από τον Ευρωπαϊκό Οδηγό CBA για
την εξαγωγή των χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης. Ως επόμενο βήμα,
διεξάγεται η οικονομική ανάλυση της επένδυσης, όπου εξετάζεται η συνεισφορά της
επένδυσης στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Σε συνέχεια, διεξάγεται η
ανάλυση ευαισθησίας, όπου εξετάζεται εάν οι μεταβολές κρίσιμων παραμέτρων θα
διαφοροποιήσουν την απόφαση για ανάληψη της επένδυσης. Τέλος, παρουσιάζονται
τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις για την επένδυση.
Λέξεις Κλειδιά: Ανάλυση Κόστους Οφέλους, Επενδυτικό Σχέδιο, Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας, ΑΠΕ, Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Θαλάσσια
Ενέργεια, Κυματική Ενέργεια.
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Abstract
The present thesis has been conducted in the context of the Graduate Program
"MSc in International Economics and Finance" at Athens University of Economics
and Business. The purpose of this research is to evaluate the installation and
operation of a wave energy power plant with the method of Cost Benefit Analysis.
The first chapter consists of a brief introduction on Renewable Energy Sources,
marine and wave energy. The following chapter presents the project’s objectives and
the National and European regulatory framework in which it is implemented. As we
continue, the next chapter aims to identify the investment of this project. The
technology which is used and the technical features of the investment are also
presented in this chapter. The chapter which follows is involved with the feasibility
analysis which also presents the alternative scenarios to the investment, which is
proposed. The next chapter presents the financial analysis with detailed applications
stages, as proposed and presented by the European Union’s Guidelines for a Cost
Benefit Analysis, in order to calculate the financial performance indicators.
Continuing, the economic analysis of the investment is presented, to review the
investment’s contribution to public welfare. Next, a sensitivity analysis is conducted,
examining whether changes in critical parameters will lead to diversification of the
decision to undertake the investment. The final chapter presents the conclusions and
observations of the investment and the project.
Keywords: Cost Benefit Analysis, Investment Project, Renewable Energy Sources,
RES, Power Plant, Marine Energy, Wave Energy.

3

Πίνακας Περιεχομένων
Ευχαριστίες ................................................................................................................ 1
Πρόλογος ................................................................................................................... 2
Abstract ...................................................................................................................... 3
Πίνακας Περιεχομένων ............................................................................................... 4
1. Εισαγωγή ............................................................................................................... 6
2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ............................................................................. 11
2.1 Εισαγωγή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ................................................ 11
2.2 Θαλάσσια Ενέργεια (Marine Energy) .............................................................. 14
2.3 Κυματική Ενέργεια .......................................................................................... 16
3. Στόχοι και Ρυθμιστικό Πλαίσιο .............................................................................. 18
3.1 Αντικειμενικοί Στόχοι Επένδυσης .................................................................... 19
3.2 Ευρωπαϊκό και Εθνικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο ..................................................... 24
4. Χαρακτηριστικά της Επένδυσης ........................................................................... 29
4.1 Αναγνώριση Επένδυσης ................................................................................. 29
4.2 Εισαγωγή στην Pelamis Wave Power – Γενικές Πληροφορίες ........................ 30
4.3 Pelamis Wave Power - Τεχνικά Χαρακητριστικά ............................................. 31
4.4 Pelamis Wave Power – Εγκατάσταση............................................................. 34
4.5 Pelamis Wave Power – Λειτουργία και Συντήρηση ......................................... 37
4.6 Επιλογή Τοποθεσίας Εγκατάστασης ............................................................... 38
4.7 Συνοψίζοντας – Pelamis Wave Power ............................................................ 41
5. Ανάλυση Σκοπιμότητας και Εναλλακτικές Δυνατότητες ........................................ 43
5.1 Ανάλυση Σκοπιμότητας ................................................................................... 43
5.2 Εναλλακτικές Δυνατότητες .............................................................................. 47
6. Χρηματοοικονομική Ανάλυση ............................................................................... 55
6.1 Αρχικό Κόστος Επένδυσης ............................................................................. 55
6.2 Κόστος Λειτουργίας ......................................................................................... 60
6.3 Έσοδα ............................................................................................................. 62
6.4 Χρηματοοικονομική Απόδοση ......................................................................... 64
6.5 Πηγές Χρηματοδότησης .................................................................................. 66
4

6.6 Χρηματοοικονομική Βιωσιμότητα .................................................................... 67
6.7 Χρηματοοικονομική Απόδοση Κεφαλαίου ....................................................... 70
7. Οικονομική Ανάλυση ............................................................................................ 72
7.1 Διόρθωση Εξωτερικοτήτων ............................................................................. 72
7.2 Μετατροπή Αγοραίων Τιμών σε Λογιστικές .................................................... 78
7.3 Κοινωνική Προεξόφληση ................................................................................. 79
7.4 Δείκτες Οικονομικής Απόδοσης ...................................................................... 82
8. Ανάλυση Ευαισθησίας .......................................................................................... 83
9. Συμπεράσματα ..................................................................................................... 90
Βιβλιογραφία ............................................................................................................ 94

5

1. Εισαγωγή
Η ενέργεια αποτελεί βασικό στοιχείο για τη λειτουργία μιας κοινωνίας. Η παροχή
ενέργειας, σε όλες τις μορφές της για την εξυπηρέτηση του ατόμου στον κόσμο,
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτές οι πηγές ενέργειας δεν θα
διαρκέσουν επ’ άπειρον και έχει αποδειχθεί, ότι είναι από τις κύριες αιτίες των
περιβαλλοντικών προβλημάτων και κλιματικής αλλαγής του πλανήτη. Η ανάπτυξη
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δεν είναι μόνο δυνατή, επιθυμητή και απαραίτητη,
αλλά είναι και αναγκαία. Σε συνδυασμό με τις βελτιώσεις στον τομέα της απόδοσης
ενέργειας και την ορθολογική χρήση της, ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας μπορεί να προσφέρει όσα τα ορυκτά καύσιμα προσφέρουν, αυτή τη
στιγμή, σε υπηρεσίες όπως θέρμανση, ψύξη, ηλεκτρισμό, καθώς και τη μεταφορά
καυσίμων και άλλων υπηρεσιών.
Ανανεώσιμη ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία παράγεται από φυσικές διεργασίες, οι
οποίες ανανεώνονται συνεχώς. Αυτό περιλαμβάνει τον ήλιο, τη γεωθερμική ενέργεια,
τον άνεμο, τις παλίρροιες, το νερό, το κύμα, καθώς και διάφορες μορφές βιομάζας.
Αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να εξαντληθεί και συνεχώς ανανεώνεται, οπότε η
παραγωγή της τοιουτοτρόπως ενδείκνυται για ανάπτυξη στους τομείς της
θέρμανσης, ψύξης, ηλεκτρικής ενέργειας και τις μεταφορές.
Μέχρι στιγμής μόνο ένα μικρό κλάσμα του τεχνικού και οικονομικού δυναμικού των
ΑΠΕ έχει αξιοποιηθεί. Ωστόσο, με τις υπάρχουσες και δοκιμασμένες τεχνολογίες, οι
ΑΠΕ προσφέρουν ασφαλή, αξιόπιστη, καθαρή, και οικονομικά συμφέρουσα
εναλλακτική λύση για όλες τις ενεργειακές ανάγκες μας.
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Ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει γίνει η κινητήρια δύναμη για μια
βιώσιμη οικονομία στον 21ο αιώνα και για την απεξάρτηση από τους δεδομένους και
παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής ενέργειας.
Σήμερα, αντιμέτωποι όχι μόνο με μια οικονομική κρίση, αλλά και με την πρόκληση
την οποία θέτει η κλιματική αλλαγή, είναι επίσης επιτακτική η ευθύνη απέναντι στο
περιβάλλον. Καθώς και η εξάρτηση χωρών σε εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και
ηλεκτρισμού και λόγω της αύξησης των τιμών των ορυκτών καυσίμων, τίθεται θέμα
επείγουσας ανάγκης η σωστή αντιμετώπιση, προώθηση και ανάπτυξη των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Θα πρέπει λοιπόν να εξευρεθεί λύση, τώρα, και για τις μελλοντικές γενιές σχετικά με
το πώς να διατηρήσουν ένα ισορροπημένο οικολογικό σύστημα και συγχρόνως να
υπάρξει μια οικονομική και κοινωνική πρόνοια. Συγχρόνως, θα πρέπει να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, στρατηγικές και νόμοι σε πλαίσιο
τουλάχιστον Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών-μελών, ώστε να δρομολογηθεί η
ανάπτυξη του τομέα των ΑΠΕ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους για τις ΑΠΕ με σημείο
αναφοράς το 2020. Επίσης, απαιτεί τη μείωση των διοικητικών και κανονιστικών
φραγμών στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, τη βελτίωση της πληροφόρησης και κατάρτισης.
Στη Ευρώπη, αρκετές χώρες είναι πρωτοπόρες στη χρήση των ΑΠΕ. Η Ισλανδία
λαμβάνει το 85% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας από τη θερμότητα της Γής. Η
ηλεκτρική ενέργεια της χώρας παράγεται 100% από ΑΠΕ και ιδιαίτερα με
γεωθερμική και υδροηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια της Νορβηγίας
προέρχεται κατά 98% από ανανεώσιμες πηγές χρησιμοποιώντας την υδροηλεκτρική,
γεωθερμική και αιολική ενέργεια, για να επιτύχει το στόχο της. Η Πορτογαλία
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βασίζεται στην υδροηλεκτρική ενέργεια για το 38% έως 58% της συνολικής
ηλεκτρικής ενέργειας, η αιολική ενέργεια συνεισφέρει το ένα πέμπτο, η βιομάζα 5%
και ηλιακή ενέργεια περίπου το 1%. Η Σκωτία, με στόχο το 2020, έχει το βλέμμα της
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 100% από ΑΠΕ. Η Δανία χρησιμοποιεί 30%
αιολική ενέργεια και 15% από βιομάζα για τις ενεργειακές της ανάγκες. Η Γερμανία
χρησιμοποιεί ήδη το 98% των ΑΠΕ για την ενεργειακή της εξυπηρέτηση.
Η Ελλάδα έχει μια μικρή εμπειρία στη ηλιακή και αιολική ενέργεια. Η μεγάλη
ακτογραμμή της Ελλάδας, αποτελεί μια τεράστια και ανεκμετάλλευτη πηγή
ανανεώσιμης ενέργειας και μάλιστα θαλάσσιας ενέργειας.
Η θαλάσσια ενέργεια περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις
παλίρροιες, τα κύματα, τα ρεύματα, την

αλατότητα και τη θερμική βαθμίδα της

θάλασσας. Η θαλάσσια ενέργεια εκμεταλλεύεται την κινητική ενέργεια η οποία
δημιουργείται από τα κύματα, παλίρροιες και τα θαλάσσια ρεύματα
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών τεχνολογιών για την παραγωγή
ενέργειας από παλιρροϊκά ρεύματα και κύματα. Μερικές είναι παρόμοιες με εκείνες οι
οποίες χρησιμοποιούνται για την αιολική ενέργεια, δηλαδή πρόκειται για στροβίλους
με οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα κλπ.
Σε αντίθεση με την ατμοσφαιρική κίνηση, η διαθεσιμότητα των θαλάσσιων ρευμάτων
και κυμάτων μπορεί να προβλεφθεί με μεγάλη ακρίβεια, καθώς η κίνησή τους
συντονίζεται με τις τοπικές συνθήκες του θαλάσσιου ρεύματος και των καιρικών
συνθηκών. Επειδή η πυκνότητα του νερού είναι περίπου 850 φορές υψηλότερη από
εκείνη του αέρα, η ένταση ενός ρεύματος είναι σημαντικά υψηλότερη από αυτή, του
ανέμου.
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Η έρευνα και η ανάπτυξη της μετατροπής της ενέργειας των κυμάτων, αν και
σημαντική, έχει γίνει σχετικά πρόσφατα και περιορισμένα.

Πριν από πέντε χρόνια,

ειδικά στην Ευρώπη, ο τομέας γνώρισε αρκετόν ενδιαφέρον. Σήμερα, η κυματική
ενέργεια ερευνάται σε μια σειρά από χώρες της ΕΕ, αλλά επίσης εκτός Ευρώπης,
κυρίως στον Καναδά, την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.
Έχουν δημιουργηθεί εταιρείες κυματικής ενέργειας όπως το Pelamis Wave Power, το
Swing Αρχιμήδης Wave, AquaBuOY, Oceanlinx, Wave Star, Wave Dragon, κ.λ.π.
Αναφερόμενοι σε θαλάσσια παραγόμενη ενέργεια, η παρούσα Διπλωματική Εργασία
μελετά την ενδεχόμενη εγκατάσταση ενός μικρού ενεργειακού πάρκου (2.2 MW)
εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας, με την τεχνολογία Pelamis Wave Power. Το
αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η αξιολόγηση με τη μέθοδο Ανάλυσης
Κόστους Οφέλους της εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας,
Σε αρχικό κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και
ιδιαίτερα στη θαλάσσια και κυματική ενέργεια.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στόχοι της επένδυσης και το Εθνικό και Ευρωπαϊκό
ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται.
Σε αμέσως επόμενο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η αναγνώριση της επένδυσης,
παρουσιάζεται η τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο έργο και η
εμβάθυνση στα περαιτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά της επένδυσης.

Ακολουθεί η

διεξαγωγή της ανάλυσης της σκοπιμότητας και παρουσιάζονται οι εναλλακτικές
δυνατότητες της επένδυσης.

9

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η χρηματοοικονομική ανάλυση και εφαρμόζονται τα
στάδια, τα οποία προτείνονται από τον Ευρωπαϊκό Οδηγό CBA για την εξαγωγή των
χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης.
Ακολούθως, διεξάγεται η οικονομική ανάλυση της επένδυσης, όπου εξετάζεται η
συνεισφορά της επένδυσης στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.
Κατόπιν της διεξαγωγής της χρηματοοικονομικής ανάλυσης της εξεταζόμενης
επένδυσης, πραγματοποιείται η ανάλυση ευαισθησίας, με την οποία εξετάζεται εάν
οι μεταβολές κρίσιμων παραμέτρων θα διαφοροποιήσουν την απόφαση για ανάληψη
της επένδυσης.
Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και παρατηρήσεις της συγκεκριμένης την
επένδυσης και έργου.
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2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
2.1 Εισαγωγή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

“Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) νοούνται (Ν.3468/2006, αρθ.2, §§2, 19-22)
οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή
ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια τα οποία
εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού
καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια και η υδραυλική ενέργεια η οποία
αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς ”1
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ΑΠΕ εκμεταλλεύεται τις ανεξάντλητες πηγές
ενέργειας. Οι ΑΠΕ είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμες.2 Με την
εκμετάλλευση των ΑΠΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην
βιώσιμη προστασία του περιβάλλοντος, να προωθήσει τη δημιουργία θέσεων
εργασίας, να εξασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλειά της και επενδύοντας στην
ανάπτυξη ανταγωνιστικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ΑΠΕ
στοχεύει σε βάθος χρόνου να εξάγει τα ενεργειακά αποθέματά της.3
Στην Ευρώπη έχουν εγκατασταθεί αιολικές μονάδες με παραγόμενη ποσότητα πάνω
από 100GW, εξασφαλίζοντας του στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με
το Horizon 2020, για μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%.4

1

“Αδειοδοτική Διαδικασία & Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ”, Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
http://www.lagie.gr/systima-eggyimenon-timon/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesiasape/
2

“Industry Vision Paper”, European Ocean Energy, 2013, pg. 6.

3

Ibid, pg. 6 -7.

4

Ibid, pg.6.
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Η περαιτέρω επένδυση σε ΑΠΕ αναμένεται να αυξηθεί σύμφωνα με τους στόχους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμό της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα
κατά 80 - 95%.5
Ανάμεσα στις ΑΠΕ, μία από τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας είναι η θαλάσσια
ενέργεια. Η τεχνολογία εκμετάλλευσης της θαλάσσιας ενέργειας είναι σχετικά νέα με
πολλά διαφορετικά είδη τεχνολογιών σε δοκιμαστικό και εμπορικό επίπεδο.
Η θαλάσσια ενέργεια εκμεταλλεύεται την κινητική ενέργεια η οποία δημιουργείται από
τα κύματα, παλίρροιες και τα θαλάσσια ρεύματα. Η επίδραση των μονάδων
εκμετάλλευσης θαλάσσιας ενέργειας στο περιβάλλον είναι περιορισμένη, ενώ η
προσφορά ενέργειας είναι συνεχής, λόγω της αέναης κίνησης της θάλασσας.6 Η
θαλάσσια ενέργεια είναι από τις πιο προβλέψιμες μεταξύ των άλλων ΑΠΕ, όπου η
παλιρροιακή ενέργεια είναι σε υψηλό βαθμό προβλέψιμη και σε μικρότερο βαθμό η
κυματική ενέργεια, με μέση πρόβλεψη περίπου 1 εβδομάδα, καθώς εξαρτάται από
την ένταση και φορά των ανέμων.7
“Διεθνώς, εκτιμάται ότι δυνητικά θα αναπτυχθούν μονάδες εκμετάλλευσης θαλάσσιας
ενέργειας ύψους 748GW, με τη προοπτική να περιορίσουν την εκπομπή διοξειδίου
του άνθρακα κατά 5.2 δισεκατομμύρια τόνους μέχρι το 2050 και να δημιουργήσουν,
μέχρι το 2030, 160,000 άμεσες θέσεις εργασίας.”8

5

Ibid.

6

Clement Alain et al., “Wave Energy in Europe: Current Status and Perspectives”, Renewable and Sustainable
Energy Reviews, February 2006, pg. 409.
7

“Industry Vision Paper”, European Ocean Energy, 2013, pg. 10.

8

“Industry Vision Paper”, European Ocean Energy, 2013, pg. 6.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο έχουν ενθαρρύνει την Κομισιόν να
προωθήσει τις πολιτικές και πρωτοβουλίες για την εκμετάλλευση της θαλάσσιας
ενέργειας στο πλαίσιο του “Europe 2020”. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ψηλά
τους στόχους της για την έρευνα και ανάπτυξη στη θαλάσσια ενέργεια, η οποία είναι
ανάμεσα στους τομείς Blue Economy στο πλαίσιο τοy 2012 Communication on Blue
Growth. 9
Η θαλάσσια ενέργεια έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 10-12 θέσεις εργασίας για
κάθε ΜW στο EU-27, δημιουργώντας τοιουτοτρόπως περίπου 4000 θέσεις στον
τομέα αυτό μέχρι το 202010.
Επίσης, η παραγόμενη ενέργεια προσφέρεται ως βιώσιμη πηγή ενέργειας για
παράκτιες χώρες με υψηλή ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια.
“Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 η διαθέσιμη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας
παραγόμενη από κυματική ενέργεια θα φτάσει 0,9 GW, και μέχρι το 2030 τα 1,7
GW.”11

Μέχρι το 2050, αναμένεται ότι η επένδυση στην θαλάσσια ενέργεια θα

προωθηθεί με την εγκατάσταση ύψους 100GW μονάδων θαλάσσιας ενέργειας στην
Ευρώπη.12
Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το επόμενο χρονικό διάστημα χαρακτηρίζεται
από ενέργειες για την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας με στόχο την

9

Ibid, pg. 8.

10

“Ocean Wave Energy: Technology Information Sheet”, Strategic Energy Technologies Information System,
European Commission, pg. 2.
http://setis.ec.europa.eu/system/files/Technology_Information_Sheet-Ocean_Wave_Energy.pdf
11

Ibid, pg. 2.

12

“Industry Vision Paper”, European Ocean Energy, 2013, pg. 6.
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αύξηση της αξιοπιστίας των τεχνολογιών ΑΠΕ και τη μείωση κόστους για την
εγκατάσταση και τη λειτουργία τους.

2.2 Θαλάσσια Ενέργεια (Marine Energy)

H θαλάσσια ενέργεια αποτελεί ένα απεριόριστο μέσο αξιοποίησης των φυσικών
πόρων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι η Γή καλύπτεται κατά
69%13 από θαλάσσια ύδατα. Η θαλάσσια ενέργεια χρησιμοποιεί την ενέργεια, η
οποία δημιουργείται από την κινητική ενέργεια των κυμάτων, των παλιρροιών και
των θαλάσσιων ρευμάτων.
“Διεθνώς, εκτιμάται ότι δυνητικά θα αναπτυχθούν μονάδες εκμετάλλευσης θαλάσσιας
ενέργειας ύψους 748GW,

με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων

το περιορισμό στην

εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά 5.2 δισεκατομμύρια τόνους μέχρι το 2050 και
τη δημιουργία, 160,000 άμεσων θέσεις εργασίας”14 μέχρι το 2030.
Έχοντας υπόψη τη σημερινή τεχνολογία, εκτιμάται ότι αυτή μπορεί να εκμεταλλευθεί
περίπου 140 – 750 TWh/χρόνο ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενη από θαλάσσια
ενέργεια, η οποία αναμένεται ότι θα καταλάβει 13% της συνολικής κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας.15
Η Ελληνικές θάλασσες προσφέρονται ως οι καταλληλότερες περιοχές της Μεσογείου
για την εκμετάλλευση της θαλάσσιας ενέργειας και ειδικά της κυματικής ενέργειας.
Με ακτογραμμή άνω των 16,000 χμ. στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και με την αυξημένη
13

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Water/

14

“Industry Vision Paper”, European Ocean Energy, 2013, pg. 6.

15

“Ocean Wave Energy: Technology Information Sheet”, Strategic Energy Technologies Information System,
European Commission, pg. 2.
http://setis.ec.europa.eu/system/files/Technology_Information_Sheet-Ocean_Wave_Energy.pdf
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ισχύ των ανέμων πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος με Νότιο-Δυτική κατεύθυνση,
δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας
ύψους 4 – 11 kW/m ετησίως.16

Εντοπίζονται επίσης στην περιοχή του Νοτίου

Αιγαίου, “φαινόμενα ανάκλασης και περίθλασης των κυμάτων”17, δημιουργώντας
περιοχές κυματικής ενέργειας μεγαλύτερης ισχύος, ιδανικές για την τοποθέτηση
πάρκου εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας.
“Το τεχνικά εκμεταλλεύσιμο κυματικό δυναμικό της Ελλάδας θεωρείται το πιο υψηλό
της Μεσογείου της τάξης 5 – 9TWh σε ετήσια βάση.”18 Αυτό το δυναμικό θα
μπορούσε να εκμεταλλευθεί η Ελλάδα, σε συνδυασμό με άλλες μορφές
εκμετάλλευσης ΑΠΕ οι οποίες εφαρμόζονται ήδη, προσφέροντας στην ελληνική
οικονομία πλούσιες και συνεχείς πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το

αποτέλεσμα θα ήταν ο περιορισμός στην αυξανόμενη εισαγωγή ενέργειας, ενώ
παράλληλα

υποστηρίζοντας

το

κεντρικό

δίκτυο

ηλεκτρικής

ενέργειας

και

τροφοδοτώντας το δίκτυο στα νησιά με ηλεκτρική ενέργεια ανταποκρινόμενη στην
αυξανόμενη ζήτηση και κατανάλωση.
Το επόμενο χρονικό διάστημα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζεται
από ενέργειες με προοπτική την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας με
στόχο την αύξηση της αξιοπιστίας των τεχνολογιών ΑΠΕ και τη μείωση κόστους
εγκατάστασης και λειτουργίας τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους στόχους, οι επενδύσεις
στην θαλάσσια ενέργεια και η ανάπτυξη των υποδομών τίθενται ως προτεραιότητα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16

Clement Alain et al., “Wave Energy in Europe: Current Status and Perspectives”, Renewable and Sustainable
Energy Reviews, February 2006, pg. 413.
17

Λεμονής Γ., “Κυματική Ενέργεια στην Ευρώπη. Εθνικές Δραστηριότητες και Προοπτικές Αξιοποίησης”,
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σελ. 3.
18

Ibid.
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Η τεχνολογία η οποία αναφέρεται στην θαλάσσια ενέργεια διαχωρίζεται σε δύο
κύριους τομείς: την παλιρροϊκή ενέργεια και την κυματική ενέργεια.19
Η παλιρροϊκή ενέργεια προκύπτει από την εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας η
οποία δημιουργείται από την κίνηση του όγκου του νερού των ωκεανών, και η οποία
προκαλείται από την αλλαγή παλιρροιών. “Η κινητική ενέργεια παλιρροιών μπορεί να
επιταχυνθεί πλησίον των ακτών, όπου υπάρχει περιοριστική τοπογραφία, όπως τα
στενά ανάμεσα στα νησιά.”20

2.3 Κυματική Ενέργεια

Η κυματική ενέργεια προκύπτει από την εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας, η
οποία δημιουργείται από την κίνηση των κυμάτων, η οποία προκαλείται από τους
ανέμους και τα επιφανειακά ρεύματα. Η κυματική ενέργεια μετράται σε kilowatts per
metre και μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια με ποικίλους τρόπους.
Οι κυριότερες τεχνολογίες στην κυματική ενέργεια είναι οι εξής21:
-

Εξοπλισμός

Ακτογραμμών (shoreline devices), ο οποίος είτε είναι

σταθερός είτε ενσωματωμένος σε παράκτιες εκτάσεις. Δεν απαιτούν μεγάλο
βάθος για την τοποθέτηση αγκυροβολίων ούτε μεγάλο μήκος υποβρυχίων
ηλεκτρικών καλωδίων. Σε αυτό το επίπεδο, η ισχύς των κυμάτων είναι
περιορισμένη.

19

“Ocean Wave Energy: Technology Information Sheet”, Strategic Energy Technologies Information System,
European Commission, pg. 1
http://setis.ec.europa.eu/system/files/Technology_Information_Sheet-Ocean_Wave_Energy.pdf
20

Ιbid.

21

Ibid.
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-

Παράκτιος Εξοπλισμός (near-shore devices), ο οποίος τοποθετείται

σε

νερά μετρίου βάθους (20 -25m) σε απόσταση μέχρι 500m από την ακτή.
-

Υπεράκτιος Εξοπλισμός

(offshore devices), ο

οποίος εκμεταλλεύεται

ισχυρότερα κύματα (πάνω από 25m βάθος).
“Έχουν καταγραφεί περίπου 50 διαφορετικές τεχνολογίες για την εκμετάλλευση της
κυματικής ενέργειας, εκ των οποίων λιγότερο των 20% είναι σε πλήρη δοκιμαστική
φάση.”22
Καθ’ ότι η τεχνολογία η οποία σχετίζεται με τη θαλάσσια ενέργεια ακόμα εξελίσσεται
και δεν έχει διευρυνθεί η εμπορική δραστηριότητά της, η εκμετάλλευση της
θαλάσσιας ενέργειας δεν είναι ακόμη ανταγωνιστική όσον αφορά κόστη.
Επίσης, στις τεχνολογίες οι οποίες απαιτούν αναβαθμισμένα δίκτυα ηλεκτροδότησης
και υποδομές, αυξάνεται το κόστος για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση τους.
Σε πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, η γραφειοκρατία, η διαδικασία
αδειοδότησης, τα σχετικά πιστοποιητικά και τα κόστη αποτελούν τα κύρια εμπόδια
εφαρμογής νέων τεχνολογιών ΑΠΕ. Σημειώνεται ότι, στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης, στον προσδιορισμό τεχνολογιών, οι οποίες αναφέρονται στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την τιμολόγησή τους, δεν συμπεριλαμβάνεται η
θαλάσσια ενέργεια23, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη αναθεώρησης του θεσμικού
πλαισίου με αναφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

22

Ibid, pg. 2.

23

Νόμος Υπ’αριθμόν 4254, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Πρώτο, Αριθμός
Φύλλο 85, 7 Απριλίου 2014.
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=hL%2fXuG%2b4%2bho%3d&tabid=555&language=el-GR
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Όπως έχει προαναφερθεί, οι τεχνολογίες εκμετάλλευσης της θαλάσσιας ενέργειας
δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως σε εμπορικό επίπεδο, οπότε υπάρχει μικρή εμπειρία
για τα κόστη Συντήρησης και Λειτουργίας των συστημάτων αυτών.
Αξιοσημείωτο, και βέβαια αναγκαίο, για την επιτυχημένη πορεία της Ελληνικής
οικονομίας στην θαλάσσια ενέργεια, απαιτείται η ανάπτυξη των υποδομών και του
ηλεκτρικού δικτύου.
Η τεχνολογία η οποία παρουσιάζεται και θα αναλυθεί για τους σκοπούς της
συγκεκριμένη εργασίας, έχει τις μικρότερες απαιτήσεις στην ανάπτυξη των
υποδομών, λιμανιών και του υποθαλάσσιου ηλεκτρικού δικτύου. Ακόμα και η
συντήρηση των μηχανημάτων είναι από τις πιο γρήγορες διαδικασίες με μικρές
απαιτήσεις υπεράκτιας παρουσίας εργατικού δυναμικού για την Λειτουργία και
Συντήρηση.
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3. Στόχοι και Ρυθμιστικό Πλαίσιο
3.1 Αντικειμενικοί Στόχοι Επένδυσης
Στην παρούσα μελέτη, έχει επιλεγεί να αξιολογηθεί, με την μέθοδο της ανάλυσης
Κόστους Οφέλους (CBA), επενδυτικό σχέδιο για την εγκατάσταση και λειτουργία
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την εκμετάλλευση της κυματικής
ενέργειας (wave energy). Για την εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας η οποία
δημιουργείται από τα κύματα, έχει επιλεγεί η επένδυση να πραγματοποιηθεί με την
τεχνολογία Pelamis Wave Power24. Η συγκεκριμένη τεχνολογία στηρίζεται σε
ημιβυθισμένες πλωτές μηχανές, οι οποίες με την κινητική ενέργεια των κυμάτων και
με τη χρήση της υδραυλικής μηχανικής παράγουν συνεχή και καθαρή ηλεκτρική
ενέργεια.25
Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση της κυματικής ενέργειας,
ευρίσκεται ανάμεσα στις κατηγορίες ΑΠΕ, την οποία αναφέρει και ενισχύει η
Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το 2012 Communication on Renewable Energy
από την Κομισιόν.26 Μάλιστα, η Κομισιόν προτρέπει την ενίσχυση της έρευνας στην
κυματική ενέργεια.
Με την εγκατάσταση υπεράκτιου ενεργειακού πάρκου εκμετάλλευσης κυματικής
ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, επιδιώκεται η επίτευξη στόχων
όπως:

24

Pelamis Wave Power Website: http://www.pelamiswave.com

25

Ιbid.

26

“Renewable Energy: A Major Player in the European Market”, Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions, European Commission. June 2012, pg. 10.
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1.

Ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση κατανάλωσης ηλεκτρικής

ενέργειας, προσφέροντας ενέργεια στους καταναλωτές. Παρόλο, που από το 2008
η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε σημαντική πτώση, η τάση την
τελευταία δεκαετία παρουσιάζει συνεχή άνοδο. Το ποσό οικιακής κατανάλωσης
αυξήθηκε από 912,5 (1,000 tonnes of oil equivalent) το 1992 σε 1356,4 το 2002 και
1558,6 το 2008.27 Το ποσό οικιακής κατανάλωσης αυξήθηκε το 2012 σε 1638,7
(1,00 tonnes of oil equivalent) με μικρότερο όμως ρυθμό αύξησης, λόγω της
οικονομικής κρίσης.28 Η συνολική τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2002
ήταν 4,006.8 ( 1,000 tonnes of oil equivalent), η οποία το 2008 αυξήθηκε σε 4,870.7
για να μειωθεί το 2012 σε 4,472.7. 29
Σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύθηκε το 2008,
εκτιμάται ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα σημειώσει ανοδικές τάσεις.30

Εικόνα 1: Απεικόνιση αυξανόμενης ζήτησης για οικιακή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για
την περίοδο 1990 – 2012.
Πηγή: Εurostat
27

“Electricity Consumption of Households in Greece(1990 – 2012)”, Eurostat.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_105a&lang=en
28

Ibid.

29

“Energy Available for Final Consumption – Greece (2002 – 2012)”, Eurostat.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
30

Μυλωνάς Παύλος, “Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Αποτελούν Αναγκαία αλλά και Ελκυστική Επένδυση”,
Εθνική Τράπεζα Eλλάδος, Ιούνιος 2008, pg. 1.
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2.

Αύξηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς, σύμφωνα με

το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για τον Μάιο 2014, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια με ΑΠΕ
υπολογίζεται στο 9% της συνολικής παραγωγής. Ο ρυπογόνος λιγνίτης κατέχει το
μεγαλύτερο μερίδιο παραγόμενης ενέργειας με 46%.31

Εικόνα 2: Απεικόνιση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τον Μάιο 2014.
Πηγή: Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί το
2010 για την διείσδυση των ΑΠΕ στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2020, “η
συμμετοχή της ενέργειας η οποία παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας θα είναι της τάξης του 20%”32.

Οι εθνικοί στόχοι για

περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν
τεθεί στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Horizon 2020”.
31

“Mηνιαίο Δελτίο Ενέργειας. Μάιος 2014”, Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας,
2014, pg. 2.
32

“Αδειοδοτική Διαδικασία & Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ”, Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
http://www.lagie.gr/systima-eggyimenon-timon/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesiasape/
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Διαφοροποίηση του μίγματος των πηγών παραγωγής ηλεκτρικής

3.

ενέργειας και των ΑΠΕ, καθώς παρατηρείται η διαδεδομένη επένδυση σε ΑΠΕ,
κυρίως σε φωτοβολταϊκή και αιολική τεχνολογία. Όπως έχει προαναφερθεί, η
Ελλάδα έχει μεγάλη ακτογραμμή και το Αιγαίο πέλαγος προσφέρεται για
εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι τα κύματα του
Αιγαίου είναι από τα πιο ισχυρά της Μεσογείου. Η κυματική ενέργεια σε συνδυασμό
με τις διαδεδομένες πηγές ΑΠΕ στην Ελλάδα, θα προσφέρουν συνεχείς και
διαφοροποιημένες πηγές καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μείωση εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς, για να αντεπεξέλθει

4.

στην ζήτηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η εισαγωγή της ηλεκτρικής
ενέργειας παρουσιάζει ανοδικές τάσεις. Η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άλλες
χώρες, ακολουθεί την πτωτική τάση την οποία παρουσιάζει η παραγωγή και
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, από το 2008 με 7,575 GWh μέχρι το 2012 με
5,954.33
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Εισαγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh)
Γράφημα 1: Εισαγωγή Ενέργειας (2003 – 2012)
Πηγή: Eurostat
33

“Imports of Electricity - Greece” (2003 – 2012), Eurostat.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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5.

Αύξηση παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής

οικονομίας,

με

τη

συνεχή

παραγωγή

καθαρής

ηλεκτρικής

ενέργειας

εκμεταλλεύοντας την κυματική ενέργεια σε συνδυασμό με την παραγωγή ενέργειας
με άλλες μορφές ΑΠΕ.
Παράλληλα, με την παραγωγή ενέργειας από πηγές, οι οποίες προσφέρουν συνεχή
καθαρή ενέργεια, περιορίζεται η εισαγωγή ενέργειας από το εξωτερικό.
Μάλιστα, η στροφή παραγωγής ενέργειας από τον λιγνίτη στις ΑΠΕ, ο οποίος
λιγνίτης επιβαρύνει την ελληνική οικονομία κατά €3,9 δισεκατομμύρια ετησίως34, θα
δημιουργήσει επίσης άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας για την εγκατάσταση,
λειτουργία και συντήρηση των ενεργειακών πάρκων κυματικής ενέργειας και άλλων
ΑΠΕ. Στο πλαίσιο μελετών για το Blue Growth, εκτιμάται ότι με την επένδυση στην
θαλάσσια ενέργεια θα δημιουργηθούν στην Ευρώπη περίπου 20,000 θέσεις
εργασίας μέχρι το 2035.35 Οπότε, ανά μονάδα MW, εκτιμάται ότι η θαλάσσια
ενέργεια μπορεί να δημιουργήσει 10 – 12 θέσεις εργασίας.36
6.

Εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

με λιγνίτη, από τις 100 παραγόμενες μονάδες μόνο 29,5 μονάδες διατίθενται για
τελική κατανάλωση.37

34

“Σιωπηλοί Δολοφόνοι. Γιατί η Ευρώπη Πρέπει να Αντικαταστήσει τον Άνθρακα με Καθαρή Ενέργεια”,
Greenpeace, Ιούνιος 2013.
http://www.greenpeace.org/greece/Global/greece/image/2012/reports/climate/Silent_Killers_GR.pdf
35

“Industry Vision Paper”, European Ocean Energy, 2013, pg. 9.

36

“Ocean Wave Energy: Technology Information Sheet”, Strategic Energy Technologies Information System,
European Commission, pg. 2.
http://setis.ec.europa.eu/system/files/Technology_Information_Sheet-Ocean_Wave_Energy.pdf
37

“Σιωπηλοί Δολοφόνοι. Γιατί η Ευρώπη Πρέπει να Αντικαταστήσει τον Άνθρακα με Καθαρή Ενέργεια”,
Greenpeace, Ιούνιος 2013.
http://www.greenpeace.org/greece/Global/greece/image/2012/reports/climate/Silent_Killers_GR.pdf.
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Αυτό συμβαίνει καθώς οι υπόλοιπες μονάδες ενέργειας μετατρέπονται σε θερμική
ενέργεια και χάνονται κατά την διανομή τους στο δίκτυο.
7.

Προσφορά ενέργειας στα νησιά. Η εγκατάσταση υπεράκτιων ενεργειακών

πάρκων, τα οποία εκμεταλλεύονται την κυματική ενέργεια, θα λύσει το πρόβλημα
ηλεκτροδότησης πληθώρας νησιών της Ελλάδας, προσφέροντας αδιάκοπη και
αποδοτική ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτροδότηση των νησιών αποτελεί μεγάλο
κόστος για την Ελληνική οικονομία, καθώς τα περισσότερα νησιά δεν είναι
συνδεδεμένα

με

το

κύριο

δίκτυο

μεταφοράς

ηλεκτρικής

ενέργειας

και

ηλεκτροδοτούνται με εγκατεστημένους αυτόνομους σταθμούς, οι οποίοι λειτουργούν
με πετρέλαιο.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με την αυξανόμενη λειτουργία
των κλιματιστικών σε επιχειρήσεις και κατοικίες κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής
περιόδου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διακοπής της ηλεκτροδότησης για μικρό αλλά
και για μεγαλύτερο διάστημα, επηρεάζοντας την τουριστική οικονομία, αλλά και
επιβαρύνοντας την εθνική οικονομία με το κόστος διόρθωσης μιας βλάβης.
Ειδικά για την ηλεκτροδότηση των Ελληνικών νησιών, είναι αναγκαία η στροφή στην
ηλεκτροδότησή τους με ΑΠΕ. Η προώθηση και ενίσχυση επενδύσεων σε ΑΠΕ στις
νησιωτικές περιοχές, θα ενισχύσει το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και θα αποφορτίσει την εθνική οικονομία από μη αποδοτικές και
ρυπογόνους μορφές ηλεκτρικής ενέργειας.

3.2 Ευρωπαϊκό και Εθνικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Η πρώτη αποδοχή και αναγνώριση του δικαιώματος για την εγκατάσταση σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε εθνικό επίπεδο, έγινε το 1987 με την έκδοση
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της Υπουργικής Απόφασης: Υ.Α. ΣΕ 2708/17-12-87 ΥΒΕΤ (Τεύχος ΦΕΚ Β' 761)38.
Την απόφαση αυτή ακολούθησαν τροποποιήσεις της, επίσης με Υπουργική
Απόφαση, το 1995 για την διαμόρφωση τιμολογίου και των όρων διασύνδεσης, το
1996,

το

1998,

και

το

1999

αναφορικά

με

την

εγκατάσταση

σταθμών

ηλεκτροπαραγωγής με τη χρήση ΑΠΕ.39
To 1994 εκδόθηκε ο νόμος Ν. 2244/94 (ΦΕΚ Α’ 168/07-10-94), ο οποίος ρύθμιζε την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο νόμος αυτός,
ακολουθώντας τα μέτρα και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αύξηση της
συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, επιχείρησε να προσφέρει ισχυρά
οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη ΑΠΕ στη Ελλάδα.40 Σημαντικό σημείο της
διάταξης αυτής είναι τα ισχυρά κίνητρα, τα οποία προσφέρονται σε ιδιώτες με την
υποχρέωση στη ΔΕΗ να αγοράζει ενέργεια από ανεξάρτητους παραγωγούς σε
ελκυστικές και σταθερές τιμές για ηλεκτροπαραγωγούς με ΑΠΕ, χρησιμοποιώντας
μακροχρόνια συμβόλαια (10 ετών).41
Με τον νόμο 2647/98 (ΦΕΚ Α’237/22-10/98) μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την
χορήγηση άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας και επέκτασης σταθμών ΑΠΕ από το
Υπουργείο Ανάπτυξης στην Περιφέρεια. 42
Με τον νόμο 2773/99 (ΦΕΚ Α’ 286/22-12-99) προβλέπεται η σύσταση της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ως διοικητική αρχή η οποία θα είχε την εποπτεία του

38

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: http://www.rae.gr/old/SUB2/2_4.htm

39

Ibid.

40

Ibid.

41

Ibid.

42

Ιbid.
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Διαχειριστή Ηλεκτρικού Συστήματος, καθώς και την απελευθέρωση της παραγωγής
και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 43
Το 2001 με τον νόμο 2941/01 (ΦΕΚ Α’ 201/12-09-01) απλοποιείται η διαδικασία για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
Οι νόμοι 3468/06 (ΦΕΚ Α’ 129/27-06-06) και 3851/10 (ΦΕΚ Α’ 85/4-6-10)
εφαρμόζουν οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή ενέργειας από
ΑΠΕ, όπου προωθείται η παραγωγή και επιτάχυνση της ανάπτυξης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και όπου τέθηκαν οι εθνικοί στόχοι για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σημαντικό σημείο, επίσης, είναι η ρύθμιση της
τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.44
Ακολουθεί ο πίνακας τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με ΑΠΕ
σύμφωνα με τον νόμο 3851/10:
Τιμή Ενέργειας (€/MWh)
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από:

α) Αιολική ενέργεια η οποία αξιοποιείται από χερσαίες
εγκαταστάσεις ισχύς μεγαλύτερης των 50kW
β) Αιολική ενέργεια η οποία αξιοποιείται από χερσαίες
εγκαταστάσεις ισχύς μικρότερης ή ίσης των 50kW
γ) Φωτοβολταϊκά έως 10 kW στον οικιακό τομέα και
στις μικρές επιχειρήσεις
δ) Υδραυλική ενέργεια η οποία αξιοποιείται με μικρούς
υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ
έως 15MW
ε) Ηλιακή ενέργεια η οποία αξιοποιείται από
ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής
στ) Ηλιακή ενέργεια η οποία αξιοποιείται από
ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με
σύστημα αποθήκευσης το οποίο εξασφαλίζει
τουλάχιστον 2ώες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο
ζ) Γεωθερμική ενέργεια χαμηλής θερμοκρασίας
43

Ibid.

44

Ibid.
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Διασυνδεδεμένο
Σύστημα

Μη
Διασυνδεδεμένα
Νησιά

87.85

99.45
250
550
87.85
264.85

284.85
150

η) Γεωθερμική ενέργεια υψηλής θερμοκρασίας
θ) Βιομάζα η οποία αξιοποιείται από σταθμούς με
εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση με 1MW
ι) Βιομάζα η οποία αξιοποιείται από σταθμούς με
εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 1 MW και
μικρότερη ή ίση από 5 MW
ια) Βιομάζα η οποία αξιοποιείται από σταθμούς με
εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 5 MW
ιβ) Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής
και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια
από βιομάζα με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση
από 2MW
ιγ) Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής
και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια
από βιομάζα με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από
2MW
ιδ) Βιοαέριο το οποίο προέρχεται από βιομάζα με
εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση 3 MW

99.45
200
175
150

120

99.45

220

ιε) Βιοαέριο το οποίο προέρχεται από βιομάζα με
εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 3 MW

200

ιστ) ΣΗΘΥΑ

87,85*ΣP

9945*ΣΡ

ιζ) Λοιπές ΑΠΕ

87,85

99,45

Σύμφωνα με τον νόμο Ν.3468/2006, αρθ.2, §§2, 19-22 μεταξύ των ΑΠΕ
αναγνωρίζεται και η κυματική και η παλιρροϊκή ενέργεια.45 Ωστόσο, το Ειδικό
Χωροταξικό Πλαίσιο το οποίο αναφέρεται σε ΑΠΕ το οποίο δημοσιεύθηκε το 2008,
δεν περιλαμβάνει τα έργα θαλάσσιας ενέργειας. 46
Όσον αφορά την Κοινοτική νομοθεσία, ακολούθησε μια σειρά οδηγιών από την
Κομισιόν από το 1996.47 Η Πράσινη και Λευκή Βίβλος (1996 & 1997) θέτουν τους
στόχους για την προώθηση και ανάπτυξη των ΑΠΕ για την αύξηση του μεριδίου των
ΑΠΕ

στην

ακαθάριστη

εγχώρια

κατανάλωση

ενέργειας

μέχρι

το

2020.

45

“Αδειοδοτική Διαδικασία & Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ”, Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
http://www.lagie.gr/systima-eggyimenon-timon/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesiasape/
46

“Το Πώς και το Γιατί της Κυματικής Ενέργειας. Ένας Οδηγός για τους Επενδυτές και τους Υπευθύνους για
την Χάραξη Πολιτικής”, Waveplam, pg. 103.
47

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας:
http://www.rae.gr/site/categories_new/global_regulation/global_ec/global_ec_laws.csp
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Όπως έχει προαναφερθεί ο στόχος για την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην
εγχώρια κατανάλωση ενέργειας έχει τεθεί στο 20%.
Το 2011 εκδόθηκε Communication της Κομισιόν, Horizon 2020, η οποία θέτει
στρατηγικούς στόχους για την Έρευνα και Καινοτομία συμπεριλαμβανομένης της
θαλάσσιας ενέργειας.48
Σημαντικότερο κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την θαλάσσια και κυματική
ενέργεια είναι το “2012 Communication on Renewable Energy”, το οποίο προτρέπει
τα κράτη μέλη να θέσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη της έρευνας στην θαλάσσια
ενέργεια.49 Επίσης, στο “2012 Communication on Blue Growth”, προωθείται η
εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων με φιλικά προς το περιβάλλον τεχνολογίες,
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η θαλάσσια ενέργεια.

48

“Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation - Communication from the
Commission”, European Commission Website: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/officialdocuments
49

“Industry Vision Paper”, European Ocean Energy, 2013, pg. 8.
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4. Χαρακτηριστικά της Επένδυσης
4.1 Αναγνώριση Επένδυσης
Στην παρούσα μελέτη, εξετάζεται η εγκατάσταση πάρκου παραγωγής ηλεκτρισμού
με την εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας. Για την επένδυση αυτή έχει επιλεγεί η
εγκατάσταση 3 πλωτών υπεράκτιων μηχανημάτων, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία
Pelamis Wave Power. Η συνολική ονομαστική ισχύς της επένδυσης θα είναι
2,25MW.
Η εγκατάσταση του ενεργειακού πάρκου κυματικής ενέργειας θα πραγματοποιηθεί
στην περιοχή με συντεταγμένες 35.244343, 23.571879. Η περιοχή αυτή είναι
υπεράκτια στα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Η περιοχή, η οποία έχει επιλεγεί βρίσκεται
πλησίον τοπικού οδικού δικτύου και απέχει 5,9km της περιοχής του Γιαλού και της
Αγίας Κυριακής,12km της Παλαιοχώρας και 83km των Χανίων.
Με την εγκατάσταση του ενεργειακού πάρκου κυματικής ενέργειας, θα προωθηθεί η
διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος συνεισφέροντας στην ενίσχυση της
διείσδυσης των ΑΠΕ στην εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ανταποκρίνεται
στην αυξανόμενη ζήτηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Επίσης, με την επένδυση αυτή και με την μελλοντική ανάπτυξη της συγκεκριμένης
επένδυσης, προωθείται η αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της
Ελληνικής οικονομίας, ακολουθώντας τους στόχους τούς οποίους έχει θέσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020, περιορίζοντας παράλληλα την εισαγωγή
ενέργειας. Επιπλέον, συνεισφέρει στην εθνική οικονομία και στην εξοικονόμηση
ενέργειας, περιορίζοντας τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη, η οποία είναι
μη αποδοτική και ρυπογόνα μέθοδος.
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Τέλος, η επένδυση στην κυματική ενέργεια προωθεί την δημιουργία θέσεων
εργασίας και παράλληλα παρουσιάζει μεγάλη δυνητική δυνατότητα ηλεκτροδότησης
των Ελληνικών νησιών.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας, παρότι
δεν έχει εφαρμοστεί σε εμπορικό επίπεδο στην Ελλάδα, προβλέπεται στο εθνικό
δίκαιο, με περιορισμένη αναφορά. Ενώ, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η θαλάσσια και
κυματική ενέργεια εφαρμόζεται από το τη δεκαετία του 1990 και, στο Κοινοτικό
θεσμικό πλαίσιο και στο Communication on Blue Growth, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση
στα κράτη μέλη να προωθήσουν την έρευνα και εφαρμογή τους.

4.2 Εισαγωγή στην Pelamis Wave Power – Γενικές Πληροφορίες
Η Pelamis Wave Power με έδρα την Σκωτία, ιδρύθηκε το 1998 και έχει κατασκευάσει
2 πρωτότυπα μηχανήματα εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας. Η συγκεκριμένη
τεχνολογία έχει λάβει το όνομά της από ένα είδος θαλάσσιου φιδιού. Η Pelamis
Wave Power είναι η πρώτη εταιρία η οποία παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια στη
θάλασσα, η οποία μεταφέρθηκε στο κύριο ηλεκτρικό δίκτυο.
Το πρωτότυπο μηχάνημα της Pelamis Wave Power, δοκιμάστηκε αρχικά στο
Ευρωπαϊκό Κέντρο Θαλάσσιας Ενέργειας (European Marine Energy Centre) το 2004
και ήταν το πρώτο υπεράκτιο μηχάνημα παραγωγής κυματικής ενέργειας το οποίο
λειτούργησε σε εμπορικό επίπεδο.50
Σε εμπορικό επίπεδο, η χρήση της τεχνολογίας αυτής για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Πορτογαλία από την εταιρία

50

Pelamis Wave Energy Website: www.pelamis.org
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Enersis.“Το 2008, έγινε η εγκατάσταση του ενεργειακού πάρκου στην Aguçadoura,
στην Νότιο-Δυτική Πορτογαλία με συνολική εγκαταστημένη ισχύς 2.25MW.”51
Στη συνέχεια, ακολούθησαν η Μεγάλη Βρετανία και η Σκωτία στην εμπορική χρήση
της Pelamis Wave Power από τις εταιρίες Ε.ΟΝ και Scottish Power Renewables.

4.3 Pelamis Wave Power - Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η Pelamis είναι ένα υπεράκτιο μηχάνημα για την μετατροπή της κινητικής ενέργειας
των κυμάτων σε ηλεκτρική ενέργεια. Η Pelamis Wave Power έχει κατασκευάσει δύο
πρότυπα μηχανήματα, ενώ το 2011 έγινε η επίσημη παρουσίαση της 2η γενιάς
Pelamis Wave Power, P2, η οποία παρουσιάζει σημαντικά μικρότερο κόστος
Λειτουργίας

και

Συντήρησης,

εγκατάστασης/απεγκατάστασης

λόγω
των

των

τεχνολογιών

μηχανημάτων

και

αυτοματοποίησης

παρακολούθησης

της

λειτουργίας τους.
Η Pelamis εγκαθίσταται σε νερά βάθους άνω των 50m και είθισται να εγκαθίσταται
2-10km από την ακτή. Ένα μηχάνημα Pelamis παράγει 750kW ενέργεια, το οποίο
υπολογίζεται ότι μπορεί να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική ενέργεια περίπου 500 σπίτια
ετησίως52.
H Pelamis απορροφά την κινητική ενέργεια η οποία δημιουργείται από τα κύματα και
την μετατρέπει σε “καθαρή, πράσινη ηλεκτρική ενέργεια”53
Το μηχάνημα Pelamis αποτελείται από μέχρι και 5 σωλήνες. Η μεταξύ τους σύνδεση
θυμίζει αρθρώσεις, οι οποίες επιτρέπουν την κίνηση/κάμψη σε δύο κατευθύνσεις. Το
51

Ibid.

52

Ibid.

53

Ibid.
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μηχάνημα επιπλέει ημι-βυθισμένο στην επιφάνεια της θάλασσας και είναι
εγκατεστημένο προς την κατεύθυνση των κυμάτων.
Καθώς, περνά ένα κύμα κατά μήκος του μηχανήματος και κάμπτονται οι “σύνδεσμοι”
των σωλήνων, η κίνηση αυτή μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω των
υδραυλικών συστημάτων, τα οποία ευρίσκονται μέσα στους “συνδέσμους” του
μηχανήματος. Η υδραυλική ισχύς η οποία παράγεται μεταφέρεται στην ακτή, μέσω
των υποθαλάσσιων καλωδίων, και διανέμεται στο κύριο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
.

Εικόνα 3: Κίνηση κυμάτων κατά μήκος του μηχανήματος Pelamis, προκαλώντας διπλής
κατεύθυνσης κίνησης των “συνδέσμων” των σωλήνων
Πηγή: Pelamis Wave Power Website

Κάθε μονάδα/σύνδεσμος λειτουργεί ανεξάρτητα, το οποίο επιτρέπει την εύκολη
συντήρηση των μηχανημάτων τμηματικά, χωρίς να αδρανοποιεί ολόκληρο το
μηχάνημα.
“Το σύστημα power take off system λειτουργεί με υδραυλικούς κυλίνδρους στους
συνδέσμους.

Η αντίσταση η οποία δημιουργείται από την κίνηση των κυμάτων,
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διαχέεται υγρό στους συσσωρευτές υψηλής πίεσης, επιτρέποντας την ομαλή και
συνεχή παραγωγή ενέργειας.”54
Σημαντικό χαρακτηριστικό του μηχανήματος είναι οι υδραυλικοί κύλινδροι, οι οποίοι
επιτρέπουν την παραγωγή ενέργειας να μεγιστοποιηθεί όταν τα κύματα είναι μικρά
και να ελαχιστοποιηθεί σε καταιγίδες.

Εικόνα 4: Απεικόνιση του εσωτερικού μηχανισμού, και του υδραυλικού συστήματος το οποίο
παράγει την ηλεκτρική ενέργεια με την κίνηση που δημιουργείται στους συνδέσμους με τη
διέλευση ενός κύματος.
Πηγή: Pelamis Wave Power Website

Ο σπονδυλωτός σχεδιασμός του μηχανήματος, επιτρέπει την αποδοτικότερη
κατασκευή και εύκολη μεταφορά του. Επιπλέον, στο P2, οι υδραυλικές μονάδες
ισχύος συναρμολογούνται σε ξεχωριστό πλαίσιο προτού συνδεθούν με το κύριο
μέρος του μηχανήματος επιτρέποντας την γρήγορη κατασκευή του μηχανήματος και,
συνεπώς, χαμηλότερο κόστος.
Η κατασκευή των σωλήνων, μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί κοντά στο χώρο
εγκατάστασης, ελαχιστοποιώντας το κόστος μεταφοράς τους.
54

“Pelamis Technology”, Pelamis Wave Energy Website: www.pelamis.org
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Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των σωλήνων γίνεται ξεχωριστά. Στο μέλλον, η
διαδικασία αυτή θα αυτοματοποιηθεί για επιπλέον περιορισμό του κόστους
εγκατάστασης.55

4.4 Pelamis Wave Power – Εγκατάσταση

Η μεταφορά και τοποθέτηση των μηχανημάτων Pelamis γίνεται τμηματικά για κάθε
σωλήνα. Υπενθυμίζεται ότι κάθε μηχάνημα αποτελείται από έως και 5 σωλήνες. Η
σύνδεση των τμημάτων του μηχανήματος γίνεται με αυτοματοποιημένη μέθοδο, η
οποία θα περιγραφεί παρακάτω.
Η εγκατάσταση των μηχανημάτων Pelamis δεν απαιτεί αναβαθμισμένες παράκτιες
υποδομές και λιμάνια. Προηγούνται 4 στάδια για να δημιουργηθούν οι συνθήκες και
οι υποδομές της εγκατάστασης, τα οποία δεν διαφέρουν από τις συμβατικές
υποδομές για στην αγορά του πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οπότε, αναφερόμαστε
σε τεχνολογία και υποδομές γνωστές στην αγορά και δεν απαιτούνται εξειδικευμένες
υποδομές, το οποίο ευνοεί το χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης εν συγκρίσει με
άλλες τεχνολογίες υπεράκτιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Για την εγκατάσταση των μηχανημάτων Pelamis απαιτείται56:
i.

Οριοθέτηση τοποθέτησης του υπεράκτιου ενεργειακού πάρκου

ii.

Σύστημα αγκύρωσης (εφ’ εξής Mooring Spreads)

iii.

Εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων

iv.

Τοποθέτηση εξειδικευμένων μανδάλων (εφ’ εξής Customised Latch)

55

“Manufacturing and Assembly”, Pelamis Wave Energy Website: www.pelamiswave.org

56

“Infrastructure”, Pelamis Wave Energy Website: www.pelamiwave.org
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Ειδικότερα, για την εγκατάσταση των μηχανημάτων απαιτείται η οριοθέτηση του
ενεργειακού πάρκου, η οποία ορίζεται από την αρμόδια λιμενική αρχή για να
αποφευχθεί η “κυκλοφοριακή συμφόρηση” στην περιοχή. Για την επιλογή του
σημείου εγκατάστασης πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν τα δρομολόγια των πλοίων και
των αλιευτικών. Για την οριοθέτηση είθισται να χρησιμοποιείται Τεταρτοκυκλική
Σήμανση (Cardinal Marker Buoys)57 Η Τεταρτοκυκλική Σήμανση, με τη βοήθεια της
πυξίδας καθορίζουν τα ασφαλή νερά για πλεύση, ώστε να αποφευχθούν διάφοροι
κίνδυνοι”58.

Εικόνα 5: Απεικόνιση Τεταρτοκυκλικής Σήμανσης.
Πηγή: International Association of Lighthouse Authorities

Στη συνέχεια, τοποθετείται σύστημα αγκύρωσης, το mooring spread. Κάθε μηχάνημα
συνδέεται με το δικό του mooring spread. Όλα τα Mooring spreads, καταλήγουν σε
ένα κεντρικό δίκτυο mooring spread και από κεντρικό σύστημα συγκράτησης αυτών
(yaw restrain line).

57

Ibid.

58

“IALA; Aids to Navigation Guide (Navguide), International Association of Lighthouse Authorities, pg. 75.

35

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρήση αυτών των συστημάτων είναι κοινή τόσο
στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου όσο και στη βιομηχανία της ναυτιλίας.
Εάν, μάλιστα προϋπάρχει στην περιοχή ήδη εγκατεστημένο σύστημα αγκύρωσης,
υπάρχει η δυνατότητα για κοινή χρήση αυτών των συστημάτων.
Έπειτα, τοποθετούνται τα υποθαλάσσια ηλεκτρικά καλώδια, για την μεταφορά της
ενέργειας από το ενεργειακό πάρκο στην ακτή. Κάθε σειρά μηχανημάτων συνδέεται
με ένα κεντρικό καλώδιο, ενώ μεταξύ των μηχανημάτων κάθε σειράς, συνδέονται με
ένα δυναμικό καλώδιο. Το σύστημα καλωδίωσης επιτρέπει στην εγκατάσταση του
κυρίου υποθαλάσσιου καλωδίου, προτού γίνει οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση.
Τέλος, γίνεται η τοποθέτηση των customised latches (μάνταλα), τα οποία συνδέουν
το σύστημα καλωδίωσης και αγκύρωσης με τα μηχανήματα. Το σύστημα αυτό είναι
ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του Pelamis, καθώς επιτρέπει την
γρήγορη εγκατάσταση και αποσύνδεση των τμημάτων του μηχανήματος. Συνεπώς,
η συντήρηση των μηχανημάτων γίνεται γρήγορα, αυτοματοποιημένα, χωρίς να
επηρεάζεται το υπόλοιπο σύστημα παραγωγής κυματικής ενέργειας.

Εικόνα 5: Απεικόνιση συστήματος αγκύρωσης και συστήματος των ηλεκτρικών καλωδίων.
Πηγή: Pelamis Wave Power Website
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4.5 Pelamis Wave Power – Λειτουργία και Συντήρηση
Η Pelamis Wave Power, έχει επικεντρώσει την Έρευνα και Ανάπτυξη γύρω από την
ελαχιστοποίηση του κόστους Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M). Η ελαχιστοποίηση
της συντήρησης των μηχανημάτων της κινείται γύρω από την έκφραση: “Γιατί να
φέρεις το συνεργείο στο αυτοκίνητο, όταν μπορείς να πας το αυτοκίνητο στο
συνεργείο;”59, δηλαδή, τα μηχανήματα Pelamis έχουν κατασκευαστεί έτσι, ώστε η
συντήρηση να πραγματοποιείται κοντά στην ακτή, σε μονάδα συντήρησης και όχι με
ακριβή εγκατεστημένη μονάδα υπεράκτια, ή με χρονοβόρα παρουσία εξειδικευμένων
μηχανημάτων και μεγάλων πλοίων υπεράκτια για την επιτόπου συντήρηση.
Η μεταφορά των τμημάτων των μηχανημάτων Pelamis, γίνεται εύκολα με μικρά
σκάφη, μέχρι τις προστατευμένες εγκαταστάσεις κοντά στην ακτή με βάθος μόλις
λίγων μέτρων.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα χαμηλά κόστη για την συντήρηση των
μηχανημάτων είναι το σύστημα σύνδεσης με τα customised latches. Συγκεκριμένα,
απαιτούνται περίπου 90 λεπτά για την σύνδεση των μηχανημάτων και λιγότερο από
15 λεπτά για την αποσύνδεση.60 Η διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης γίνεται με
τηλεχειριζόμενο σύστημα, χωρίς την ανάγκη παρουσίας εξειδικευμένων πλοίων.
Τέλος, ο έλεγχος και διαχείριση των μηχανημάτων υποστηρίζεται από εξελιγμένα
μηχανήματα και συστήματα για την διάγνωση προβλημάτων, ανίχνευσης και
χειρισμού σφαλμάτων. Γίνεται συνεχής καταγραφή των δεδομένων, όπως το
επίπεδο μόλυνσης από πετρέλαιο και τα συστήματα προστασίας ελέγχονται
αυτόματα σε τακτά διαστήματα.

59

“Operation & Maintenance”, Pelamis Wave Energy Website: www.pelamiwave.org

60

Ibid.
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Εικόνα 6: Απεικόνιση του συστήματος σύνδεσης του
μηχανήματος με τα ηλεκτρικά καλώδια και καλώδια
αγκύρωσης, μέσω του εξειδικευμένου μαντάλου (customised
latch).
Πηγή: Pelamis Wave Power Website

4.6 Επιλογή Τοποθεσίας Εγκατάστασης
Για την επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας για την εγκατάσταση μηχανισμού
εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας, οι βασικοί παράγοντες είναι οι εξής61:
-

Ύψος κύματος (m)

-

Ταχύτητα κυμάτων (m/s)

-

Μήκος κύματος (m)

-

Πυκνότητα του νερού

Η ηλεκτρική ενέργεια μετράται σε kW/h η GWh/year.
Για την εγκατάσταση πάρκου παραγωγής κυματικής ενέργειας εξετάζονται οι
περιοχές, όπου παρατηρείται υψηλότερο κυματικό δυναμικό. Για την παρατήρηση
αυτή χρησιμοποιείται η καταμέτρηση του κυματικού ύψους και ειδικότερα το
σημαντικό ύψος κύματος. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να βρεθούν και να
προβλεφτούν με το Σύστημα Ποσειδών62, το οποίο είναι μέλος του European Global
Ocean Observing System (EuroGOOS).

61

Clement Alain et al., “Wave Energy in Europe: current status and perspectives”, Renewable & Sustainable
Energy Reviews, 2002, pg. 407 – 408.
62

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών: http://poseidon.hcmr.gr
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Εικόνα 8: Μέση κατανομή σημαντικού ύψους κύματος στο Αιγαίο Πέλαγος.
Εικόνα 9: Περιοχές όπου παρατηρείται μεγαλύτερο κυματικό και αιολικό δυναμικό.
Πηγή: Soukissian Tavkor et al.,2008.

Οι περιοχές, όπου έχει παρατηρηθεί με τον υψηλότερο κυματικό και αιολικό
δυναμικό βρίσκονται στο Νότιο Αιγαίο και συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στην εικόνα
7, στις περιοχές63:
-

Την περιοχή Νότια και Νότιο-Ανατολικά των Κυκλάδων, ειδικά στα στενά
μεταξύ Μυκόνου και Ικαρίας,

-

Την περιοχή έξω από το στενό μεταξύ Κυθήρων και Κρήτης (Νότιο-Δυτικά του
στενού)

-

Την περιοχή

εντός και εκτός των στενών μεταξύ Κάσου και Κρήτης,

Καρπάθου και Ρόδου.
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η θαλάσσια κυκλοφορία και άλλοι παράγοντες για
την περιοχή

εγκατάστασης,

όπως

για

63

παράδειγμα

περιοχές

στρατιωτικών

Soukissian Tavkor et al., “Assessment of the Wind and Wave Climate of the Hellenic Seas Using 10 – Year
Windcast Results”, The Open Ocean Engineering Journal, 2008, 1, pg. 9.
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ασκήσεων, προστατευόμενες περιοχές, εισόδους λιμανιών, απόσταση από την
ακτογραμμή κλπ.

Εικόνα 10: Θαλάσσια κυκλοφορία στον Ελλαδικό χώρο

Εικόνα 11: Θαλάσσια κυκλοφορία μεταξύ Καρπάθου – Κρήτης.
Πηγή: www.marinetraffic.com
Εικόνα 12: Περιοχές Natura 2000 στο Αιγαίο
Πηγή: Ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Ενέργειας
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Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, επιλέχθηκε για την εγκατάσταση του ενεργειακού
πάρκου κυματικής ενέργειας, η περιοχή με συντεταγμένες 35.244343, 23.571879. Η
περιοχή αυτή είναι παράκτια στα Νότιο – Δυτικά της Κρήτης. Η περιοχή οποία έχει
επιλεγεί είναι κοντά σε τοπικό οδικό δίκτυο και απέχει 5,9km από την περιοχή του
Γιαλού και της Αγίας Κυριακής,12km από την Παλαιοχώρα και 83km από τα Χανιά.

Εικόνα 14: Απόσταση της επιλεγμένης περιοχής
από τον Γιαλό και την Αγία Κυριακή (Google
Maps).
Εικόνα 13: Απεικόνιση της περιοχής που έχει επιλεγεί για την πραγματοποίηση της
εγκατάστασης των μηχανημάτων κυματικής ενέργειας (Google Maps).

Εικόνα 15: Οδικό δίκτυο στην περιοχή
εγκατάστασης του ενεργειακού πάρκου
(Google Maps).

4.7 Συνοψίζοντας – Pelamis Wave Power
Συνοψίζοντας, η Pelamis Wave Power έχει επικεντρώσει την προσοχή της στην
μείωση του κόστους της εγκατάστασης και συντήρησης των μηχανημάτων της.
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Χρησιμοποιεί μια μοντελοποιημένη διαδικασία, εξασφαλίζοντας την εξοικονόμηση
χρόνου και κόστους μεταφορών.
Χρησιμοποιεί συμβατικά εξαρτήματα τα οποία έχουν δοκιμαστεί στις βιομηχανίες
ενέργειας και ναυτιλίας.
Τα εξειδικευμένα μάνδαλα επιτρέπουν την γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση
τμημάτων των μηχανημάτων, τα οποία παράλληλα δεν επηρεάζουν τη λειτουργία
των υπολοίπων μηχανημάτων. Η τμηματική συντήρηση των μηχανημάτων επιτρέπει
και την εύκολη μεταφορά τους με απλά σκάφη σε εξειδικευμένη μονάδα συντήρησης
και διαχείρισης στην ακτή.
Για την εγκατάσταση του ενεργειακού πάρκου δεν απαιτείται η αναβάθμιση
υποδομών

και

σταθερή

εγκατεστημένη

υπεράκτια

μονάδα

συντήρησης

ή

λειτουργίας.
Επιπλέον, εκμεταλλεύεται ολόκληρη η ισχύς της κινητικής ενέργειας των κυμάτων,
καθώς οι σύνδεσμοι των μηχανημάτων επιτρέπουν την διπλής κατεύθυνσης κίνησή
τους. Η κινητική ενέργεια εκμεταλλεύεται πλήρως, λόγω των υδραυλικών
συστημάτων, είτε με χαμηλούς κυματισμούς είτε εν μέσω καταιγίδας, παράγοντας
συνεχώς ηλεκτρική ενέργεια.
Η κατασκευή των μηχανημάτων γίνεται επίσης τμηματικά, επιτρέποντας παράλληλα
την εύκολη μεταφορά, και την εξοικονόμηση του χρόνου κατασκευής των τμημάτων.
Ωστόσο, το κόστος κατασκευής παραμένει υψηλό εν συγκρίσει με άλλες
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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5. Ανάλυση Σκοπιμότητας και Εναλλακτικές Δυνατότητες
5.1 Ανάλυση Σκοπιμότητας
Για την πραγματοποίηση της επένδυσης, η ανάλυση σκοπιμότητας είναι ένα από τα
απαραίτητα σημεία στην αξιολόγηση με την μέθοδο Ανάλυσης Κόστους Οφέλους. Η
επένδυση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική
ενέργεια, ώστε να υπάρχει το κίνητρο για την συγκεκριμένη επένδυση. Στη συνέχεια,
λοιπόν, θα εξεταστεί η τάση για ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Στην Ελληνική αγορά, η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας από το 2008
σημειώνει πτώση, αλλά εν συγκρίσει με το 2000 σημειώνει συνεχή άνοδο. Πτώση
μικρότερου βαθμού παρουσιάζεται στη συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια,
όπου και εδώ εν συγκρίσει με το 2000 παρουσιάζει άνοδο. Η μικρότερου βαθμού
πτώση στην παραγόμενη ενέργεια οφείλεται και στο μονοπώλιο της ΔΕΗ στην
αγορά. Την περίοδο κατά την οποία σημειώνεται πτώση στην κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας, παρατηρείται πτώση στο ΑΕΠ.
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Γραφήματα 2 & 3: Απεικόνισης μεταβολής ΑΕΠ (2002- 2013) και Συνολικής Παραγόμενης
ενέργειας (2000- 2013)
Πηγή: Eurostat
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Γράφημα 4: Τελική Κατανάλωση Ενέργειας (2009 – 2011)
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής ενέργειας η Εθνική
Κατανάλωση δεν καλύπτεται από την Εθνική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η
Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλη εξωτερική εξάρτηση και το κύριο μέσο για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο ρυπογόνος λιγνίτης. Εκτιμάται ότι η Ελλάδα
ζημιώνεται ετησίως μέχρι και €4 δισεκατομμύρια, για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας με την μέθοδο επεξεργασίας του λιγνίτη64.

Εικόνα 16: Στον άξονα με πορτοκαλί χρώμα απεικονίζεται η Εθνική Κατανάλωση και στον
άξονα με πράσινο χρώμα απεικονίζεται η Εθνική Παραγωγή Μονάδων
Πηγή: Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ)

64

http://www.energypress.gr/news/Epibarynsh-4-dis.-sthn-ellhnikh-oikonomia-apo-th-hrhsh-lignith-deihneianalysh-ths-Greenpeace
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Εικόνα 17: Εκτίμηση Παραγωγής και Ισοζύγιο Διασυνδέσεων, όπου η Λιγνιτική Ενέργεια
κατέχει το 46% της συνολικής παραγωγής ενέργειας
Πηγή: Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)

Επιπλέον, παρατηρείται περιορισμένη χρήση μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με ΑΠΕ, καθώς η γραφειοκρατία είναι εκτεταμένη, ενώ παρουσιάζει
αστάθεια το φορολογικό πλαίσιο και η τιμολογιακή πολιτική για την αγορά
ηλεκτρισμού από εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Μάλιστα, πολλές τεχνολογίες ΑΠΕ δεν είναι εφαρμόσιμες στον Ελλαδικό χώρο,
καθώς οι υποδομές είναι υποβαθμισμένες.
Στον παρακάτω πίνακα, παρατηρείται μεγάλη στροφή προς τα φωτοβολταϊκά
πάρκα, η οποία σταδιακά παρουσιάζει πτωτική στάση, παραμένοντας ωστόσο από
τις πιο σημαντικές τεχνολογίες ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μαζί με την
αιολική.
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Εικόνα 18: Απεικονίζεται η Εθνική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και κατανομή μεθόδων
ΑΠΕ για την περίοδο Απρίλιος 2012 – Απρίλιος 2014.
Πηγή: Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ)

Σύμφωνά με τα στοιχεία της Eurostat65 την περίοδο πριν από την κρίση
παρατηρούμε ότι η ζήτηση για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον τριτογενή
τομέα είχε ανοδικές τάσεις της με υψηλότερο σημείο 17,7 TWh. Είναι σημαντικό να
αναφερθεί ότι στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ο οικιακός τομέας βρέθηκε
στην δεύτερη θέση με 17,6 TWh, αφού προηγουμένως είχε συνεχή ανοδική τάση,
ακολουθώντας την οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Από το
2008 μέχρι σήμερα, όπως προαναφέρθηκε, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
σημείωσε πτώση, η οποία συνδέεται με την παράλληλη πτώση του ΑΕΠ λόγω της
οικονομικής κρίσης.

65

“Supply, Transformation, Consumption – Electricity – Annual Data”, Eurostat.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Ωστόσο, αναμένεται ότι η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί και θα
γίνει στροφή προς της Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας66, ακολουθώντας τους στόχους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Horizon 202067. Για αυτό το σκοπό γίνεται
“προσπάθεια για την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των νέων έργων
ΑΠΕ και καθορίστηκαν οι εθνικοί στόχοι για την συμμετοχή της ενέργειας, η οποία
παράγεται από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%, καθώς και
συμμετοχή στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό
τουλάχιστον 40%”68.

5.2 Εναλλακτικές Δυνατότητες
Αξιολογώντας μια επένδυση με τη μέθοδο της Ανάλυσης Κόστους Οφέλους, το
επόμενο, το οποίο πρέπει να εξεταστεί, είναι οι εναλλακτικές προτάσεις εν συγκρίσει
με την επένδυση εγκατάστασης ενεργειακού πάρκου με την τεχνολογία Pelamis
Wave Power, η οποία για την ανάλυση αυτή θεωρείται ως το σενάριο βάσης –
Baseline Scenario. 69
Ως εναλλακτικές σε σχέση με το βασικό σενάριο σύμφωνα με την μέθοδο CBA είναι:
-

Η επιλογή να μην κάνουμε τίποτα: Business as Usual – BAU

-

H επιλογή να κάνουμε κάτι διαφορετικό: Do Something Else

66

“Αδειοδοτική Διαδικασία & Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ”, Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
http://www.lagie.gr/systima-eggyimenon-timon/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesiasape/
67

“Industry Vision Paper”, European Ocean Energy, 2013.
http://www.oceanenergy-europe.eu/index.php/en/communication/publications
68

“Αδειοδοτική Διαδικασία & Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ”, Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
http://www.lagie.gr/systima-eggyimenon-timon/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesiasape/
69

“Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects. Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for
Pre-Accession”, Directorate General Regional Policy, European Commission, 2008, pg. 33 – 34.
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Το Baseline Scenario σε αυτή την περίπτωση είναι η επένδυση στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας με την μέθοδο της κυματικής ενέργειας με πλωτά υπεράκτια
μηχανήματα, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Pelamis Wave Power.
Το σενάριο ΒAU είναι να μην δραστηριοποιηθούμε, δηλαδή να συνεχιστεί η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κατά κύριο λόγο, με λιγνίτη. Όπως έχει
προαναφερθεί, και σύμφωνα με έρευνα της Greenpeace,70 η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας με τον λιγνίτη είναι ρυπογόνα μέθοδος, η οποία ευθύνεται για περισσότερο
από 1,20071 θανάτους και αποτελεί ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές. Επίσης,
η μέθοδος αυτή κοστίζει στην Ελληνική οικονομία περίπου €3,9 δισεκατομμύρια και
παρουσιάζεται

απώλεια

260,000

εργατοημερών

ετησίως

επιβαρύνοντας

τα

ασφαλιστικά ταμεία και το εθνικό σύστημα υγείας.72
Επιπλέον, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση του λιγνίτη, είναι μη
αποδοτική, καθώς από τις 100 μονάδες ενέργειας λιγνίτη, οι 67 μονάδες χάνονται
κατά την παραγωγή ως θερμική απώλεια και διατίθεται 33 μονάδες ενέργειας στο
δίκτυο. Τελικά, έπειτα από τη μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, 29,5
μονάδες ενέργειας διατίθενται για κατανάλωση.73
Συγκρινόμενο με το Baseline Scenario, η υπεράκτια εγκατάσταση ενεργειακού
πάρκου εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας παρουσιάζει βιωσιμότητα με συνεχή
παραγωγή ενέργειας καθαρής χωρίς ρύπους. Το Baseline Scenario είναι φιλικό
70

“Σιωπηλοί Δολοφόνοι. Γιατί η Ευρώπη Πρέπει να Αντικαταστήσει τον Άνθρακα με Καθαρή Ενέργεια”,
Greenpeace, Ιούνιος 2013.
http://www.greenpeace.org/greece/Global/greece/image/2012/reports/climate/Silent_Killers_GR.pdf
71

Ibid.

72

Ibid.

73

Ψωμάς Στέλιος, “Το Τέλος του Λιγνίτη και το Πέρασμα σε μια Νέα Ενεργειακή Εποχή”, Greenpeace,
Οκτώβριος 2006, σελ. 7.
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προς το περιβάλλον, και εκμεταλλεύεται τον αέρα και τη θάλασσα οι οποίες είναι
ανεξάντλητες πηγές εν συγκρίσει με τον λιγνίτη. Η εγκατάσταση πάρκων για την
εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας συνδυασμένη με γενικότερη στροφή στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θα αποδεσμεύσει την Ελληνική οικονομία από την
ανάγκη για εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και από τα πρόστιμα τα οποία λαμβάνει
λόγω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη. Μάλιστα, θα δημιουργήσει
θέσεις εργασίας και με την εντατική επένδυση στην κυματική ενέργεια και τις ΑΠΕ,
θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και στην εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η επιλογή Do Something Else, είναι μια εναλλακτική επένδυση στην κυματική
ενέργεια με την τεχνολογία OWC, Oscillating Water Column. Αυτή η τεχνολογία
εγκαθίσταται στην ακτογραμμή και εκμεταλλεύεται την κυματική ενέργεια, η οποία
καταλήγει στην ακτή.
Συγκεκριμένα, ως εναλλακτική τίθεται το LIMPET wave power plant, το οποίο έχει
εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1991. Η συγκεκριμένη τεχνολογία
αποτελείται από ένα τμήμα, το οποίο είναι μέχρι τη μέση κάτω από τη στάθμη της
θάλασσας, και το οποίο είναι κενό. Με την κίνηση των κυμάτων η αυξο-μείωση της
πίεσης στο κενό αυτό κινεί μία τουρμπίνα, “Wells Turbine”, το οποίο παράγει
ενέργεια.74

74

“Wave Energy Utilization in Europe. Current Status and Prospectives”, Centre for Renewable Energy Sources
(CRES), 2002, pg. 16.
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Εικόνα 19: Απεικόνιση τεχνολογίας LIMPET
Πηγή: Islay LIMPET Wave Power Plant, 2002

Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται ήδη από το 1991 στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου
έχουν δοκιμαστεί οι δυνατότητες και η λειτουργία της συγκεκριμένης τεχνολογίας.
Καθώς βρίσκεται εγκατεστημένο στην ακτή, η πρόσβαση για τη εγκατάσταση και
συντήρησή του είναι πιο εύκολη, χωρίς την ανάγκη πλωτών σκαφών και
υποθαλάσσιων υποδομών, όπως για παράδειγμα καλώδια και αγκυρώσεις.
Δεδομένου της μεγάλης ακτογραμμής στην Ελλάδα, 16,000 χμ. 75, αυτά τα
μηχανήματα θα μπορούσαν να εγκατασταθούν σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στα
νησιά, τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα ηλεκτροδότησης.
Η εγκατάσταση πάρκου κυματικής ενέργειας σύμφωνα με το σενάριο Do Something
Else, είναι πιο συμφέρουσα οικονομικά όσον αφορά το αρχικό κόστος, με
€1,700/kW76, ενώ η Pelamis Wave Energy παρουσιάζει αρχικό κόστος ύψους
€2,496/kW77. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου και με την αύξηση των εγκαταστάσεων, το
75

Λεμονής Γ., “Κυματική Ενέργεια στην Ευρώπη. Εθνικές Δραστηριότητες και Προοπτικές Αξιοποίησης”,
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σελ. 4.
76

“Islay LIMPET Wave Power Plant”, The Queen’s University of Belfast, April 2002, pg. 7.

77

“Pelamis WEC – Conclusion of Primary R&D. Final Report”, Οcean Power Delivery Ltd, Department of Trade
and Industry (DTI), May 2003, pg. ΙΙ.
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αρχικό κόστος μειώνεται για μεγαλύτερου βαθμού επενδύσεις, και σε βάθος χρόνου,
η Pelamis Wave Energy παρουσιάζει χαμηλότερο κόστος για τη λειτουργία και
συντήρηση. Μεγάλο μέρος του αρχικού κόστους για το Baseline scenario είναι το
ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο με την αύξηση του αριθμού των εγκαταστάσεων θα
καταλαμβάνει μικρό μερίδιο στο κόστος για την παραγωγή ενέργειας.78

Εικόνα 20: Απεικόνιση της μείωσης κόστους με την αύξηση του μεγέθους των
εγκαταστάσεων.
Πηγή: Carbon Trust

Όπως έχει παρουσιαστεί παραπάνω, η Pelamis Wave Energy έχει επενδύσει στην
Έρευνα και Ανάπτυξη όσον αφορά την μείωση του κόστους και την αυτοματοποίηση
της διαδικασίας για την λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων της. Αυτή η
μείωση εκτιμάται ότι φτάνει μέχρι και 35% στο κόστος για την παραγωγή ενέργειας.79

78

“Accelerating Marine Energy. The Potential for Cost Reduction – Insights from the Carbon Trust Marine
Energy Accelerator”, Carbon Trust, July 2011, pg. 37.
79

Ibid, pg. 33.
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Εικόνα 21: Απεικόνιση της μείωσης κόστους για την παραγωγή ενέργειας
Πηγή: Carbon Trust

Όπως αναφέρθηκε, η τεχνολογία LIMPET εκμεταλλεύεται την κινητική ενέργεια των
κυμάτων όταν φτάνουν στην ακτή, τα οποία έχουν λιγότερη ισχύ εν συγκρίσει με τα
υπεράκτια κύματα. Επιπλέον, το Pelamis Wave Power εκμεταλλεύεται την κινητική
ενέργεια των κυμάτων κατά μήκος όλου του μηχανήματος, και λόγω των συνδέσμων
μεταξύ των σωλήνων εκμεταλλεύεται και την ενέργεια από το ύψος των κυμάτων
αλλά και το μήκους τους. Η υπεράκτια εγκατάσταση πάρκου κυματικής ενέργειας,
επομένως έχει μεγαλύτερη απόδοση στην παραγωγή ενέργειας εν συγκρίσει με το
Do Something Else Scenario.

Η τεχνολογία LIMPET πρόκειται για εγκατάσταση στην ακτή, οπότε απαιτούνται έργα
για την διαμόρφωση υποδοχής της εγκατάστασης. Τα έργα αυτά παρεμβαίνουν
άμεσα στην μορφολογία του εδάφους και απαιτούν άμεση ανάπτυξη των χερσαίων
υποδομών.
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Εικόνα 22: Έργα για την εγκατάσταση της τεχνολογίας LIMPET
Πηγή: Islay LIMPET Wave Power Plant, 2002.

Για την εγκατάσταση της LIMPET, απαιτείται εύκολη πρόσβαση σε οδικό δίκτυο και
οι χερσαίες παρεμβάσεις είναι άμεσες με την πιθανότητα να δημιουργηθεί πρόβλημα
για την κοινωνική αποδοχή της συγκεκριμένης τεχνολογίας και περιβαλλοντικό
ακτιβισμό. Η ευρεία εγκατάσταση της LIMPET στις Ελληνικές ακτές, παράλληλα είναι
και περιορισμένη, λόγω του χάρτη προστασίας NATURA 2000.
Συγκρίνοντας το Baseline Scenario με την Do Something Else Scenario,
παρατηρούνται τα ίδια οφέλη όσον αφορά την διαφοροποίηση του ενεργειακού
μείγματος, την ενίσχυση των επενδύσεων στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και την προώθηση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Η παραγωγή ενέργειας με την εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας των κυμάτων
είναι αυξημένη χρησιμοποιώντας την υπεράκτια τεχνολογία σε σχέση με την
τεχνολογία η οποία είναι εγκατεστημένη στην ακτή. Το υψηλό κόστος εγκατάστασης
της υπεράκτιας τεχνολογίας, με την περαιτέρω ανάπτυξη των ενεργειακών πάρκων
το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας παρουσιάζει μεγάλη μείωση. Προσφέρεται
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παράλληλα μεγαλύτερη απόδοση ενέργειας σε σχέση με το σενάριο Do Something
Else.
Συγκεκριμένα, με την εγκατάσταση υπεράκτιου ενεργειακού πάρκου Pelamis Wave
Power μεγέθους 10MW σε σχέση με την εγκατάσταση ενός μηχανήματος Pelamis
Wave Power (750ΚW) το κόστος μειώνεται περίπου κατά 50%.80 Με την
εγκατάσταση ενός υπεράκτιου πάρκου Pelamis Wave Power μεγέθους 500MW σε
σχέση με την εγκατάσταση ενός μηχανήματος Pelamis Wave Power το κόστος
μειώνεται περίπου κατά 69%.81 Η εγκατάσταση μεγαλύτερων ενεργειακών πάρκων
είναι οικονομικά πιο συμφέρουσες ακολουθώντας το χαρακτηριστικό της αγοράς, με
οικονομίες κλίμακας.
Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι μεταξύ των τριών σεναρίων BAU, Do Something Else and
Baseline Scenario, το βασικό σενάριο για την εγκατάσταση υπεράκτιου ενεργειακού
πάρκου εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας είναι πιο συμφέρουσα οικονομικά,
και περιβαλλοντικά προσφέροντας την αποδοτική μεταφορά και εκμετάλλευση
ηλεκτρικής ενέργειας στο κύριο ηλεκτρικό δίκτυο και στα νησιά. Συνεχίζεται η
πραγματοποίηση επένδυσης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθώντας
το Baseline Scenario.
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6. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
“Στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση χρησιμοποιούνται οι αναμενόμενες χρηματοροές
για τον υπολογισμό των δεικτών καθαρής χρηματοοικονομικής απόδοσης.”82 Για την
συγκεκριμένη επένδυση εξετάζονται η Χρηματοοικονομική Καθαρή Παρούσα Αξία
(Financial Net Present Value – FNPV) και ο Χρηματοοικονομικός Εσωτερικός
Βαθμός Απόδοσης (Financial Internal Rate of Return – FRR). Για την απόδοση
κεφαλαίου επένδυσης εξετάζονται τα FNPV (C) και FRR (C). Σε όρους απόδοσης
εθνικού κεφαλαίου εξετάζονται τα FNPV (K) και FRR (K).83
Η χρηματοοικονομική ανάλυση με βάση τη μέθοδο CB, θα διαμορφωθεί ως εξής84:


Αρχικό Κόστος Επένδυσης



Κόστος Λειτουργίας



Έσοδα



Χρηματοοικονομική Απόδοση: FNPV (C) και FRR (C)



Πηγές Χρηματοδότησης



Χρηματοοικονομική Βιωσιμότητα



Χρηματοοικονομική Απόδοση Κεφαλαίου: FNPV (K) και FRR (K)

6.1 Αρχικό Κόστος Επένδυσης
Αρχικό στάδιο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι η εκτίμηση του αρχικού
κόστους επένδυσης. Αυτό το κόστος είναι πάγιο αρχικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει
το έργο μόνο μια φορά και αναφέρεται στην εγκατάσταση του ενεργειακού πάρκου.
82
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Ο υπολογισμός του αρχικού κόστους της επένδυσης γίνεται προσεγγιστικά, καθώς
πρόκειται για μια τεχνολογία, η οποία δεν είναι ευρέως διαδεδομένη εμπορικά και η
πρόσβαση σε χρηματοοικονομική ανάλυση είναι περιορισμένη. Για την συγκεκριμένη
ανάλυση έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία από Case Studies σε αντίστοιχη επένδυση
στην Πορτογαλία.
Το αρχικό κόστος της επένδυσης για την εγκατάσταση τριών μηχανημάτων Pelamis
Wave Power είναι από τα πιο υψηλά εν συγκρίσει με το αρχικό κόστος άλλων
πλωτών υπεράκτιων τεχνολογιών εκμετάλλευσης κυματικής ενέργειας. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι παρατηρείται καθοδική τάση του αρχικού αυτού κόστος όσο εντείνεται
η Έρευνα και Ανάπτυξη και όσο εφαρμόζονται τα αποτελέσματά της για την εξέλιξη
της τεχνολογίας.
Επίσης, το αρχικό κόστος της επένδυσης διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του
ενεργειακού πάρκου το οποίο θα εγκατασταθεί. Αξίζει να αναφερθεί η διαφορά, την
οποία παρουσιάζει μια επένδυση εγκατάστασης με παραγωγική ικανότητα 1MW με
αρχικό κόστος €5,860/kW σε σχέση με επένδυση 50MW με αρχικό κόστος
€3,660/kW. Αυτή η διαφορά μεγαλώνει εντυπωσιακά με την εγκατάσταση
ενεργειακού πάρκου μεγέθους 500MW. 85

Εικόνα 23: Απεικόνιση της διαφοροποίησης του αρχικού κόστους με το πέρασμα των χρόνων
και με την εγκατάσταση διαφορετικού μεγέθους ενεργειακών πάρκων.

Πηγή: 3rd International Conference on Ocean Energy
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Εικόνα 24: Απεικόνιση της μείωσης κόστους με την αύξηση του μεγέθους των
εγκαταστάσεων.

Πηγή: Carbon Trust

Το αρχικό κόστος, επίσης, υπόκειται σε διακυμάνσεις ανάλογα με τη ζήτηση της
αγοράς και στις διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών. Για παράδειγμα, η τιμή
του χάλυβα τριπλασιάστηκε το 2008 σε σχέση με το 2004 και το 2009 διπλασιάστηκε
σε σχέση με το 2004.86 Η διακύμανση στην τιμή του χάλυβα αποτυπώθηκε και στο
εκτιμώμενο αρχικό κόστος για τις περιόδους στις οποίες αναφέρθηκαν.
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και με την ευρύτερη χρήση της νεότερη τεχνολογίας
Pelamis Wave Power, P2, το κόστος εγκατάστασης αναμένεται να παρουσιάσει
μεγάλη πτώση συγκριτικά.
Συγκρίνοντας το αρχικό κόστος της επένδυσης το οποίο έχει επιλεγεί με το αρχικό
κόστος ακολουθώντας το σενάριο «Do Something Else», δηλαδή με την
εγκατάσταση ενεργειακού πάρκου εκμετάλλευσης κυματικής ενέργειας στην ακτή,
σαφώς το δεύτερο σενάριο παρουσιάζει μικρότερο κόστος της τάξης €1,700/kW.87
Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι η παραγωγική ικανότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας
86
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“Islay LIMPET Wave Power Plant”, The Queen’s University of Belfast, April 2002, pg. 7.

57

είναι πολύ μικρή και παρουσιάζονται πολλά εμπόδια για την επιλογή εγκατάστασης
της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η υπεράκτια τεχνολογία εκμεταλλεύεται πλήρως όλη
την ενέργεια των κυμάτων ειδικότερα εάν τοποθετηθούν σε σημεία του Αιγαίου
Πελάγους τα οποία παρουσιάζουν την υψηλότερη ισχύ στη Μεσόγειο
Το αρχικό κόστος του κάθε μηχανήματος Pelamis, ενός ενεργειακού πάρκου
μεγέθους 2.25MW, είναι περίπου €1,769,50088 συμπεριλαμβανομένων και των
εξαρτημάτων από χάλυβα. Οπότε 3 μηχανήματα Pelamis κοστίζουν €5.308.500
(Αρχικό Κόστος Μηχανήματος – ΑΚΜ).
Για τον υπολογισμό των υπολοίπων παραμέτρων του αρχικού κόστους εκτιμάται με
βάση ποσοστού του Αρχικού Κόστους Μηχανήματος (ΑΚΜ) ως εξής89:

Παράμετροι Αρχικού Κόστους
Εγκατάστασης

% ΑΚΜ

% 5.308.500,00 €

Αγκύρωση

10%

530.850,00 €

Καλωδίωση

10%

530.850,00 €

Ανταλλακτικά

2%

106.170,00 €

2%

106.170,00 €

Περιβαλλοντική Ανάλυση

0,05%

2.654,25 €

Κόστος Παροπλισμού

10%

530.850,00 €

Σύνδεση με το δίκτυο

5%

265.425,00 €

Σχεδιασμός τοποθέτησης και
Αδειοδότηση

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

7.381.469,25 €
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Υπολογίζεται επίσης και το κόστος της διοίκησης κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης,
σε ποσοστό 10% του συνολικού αρχικού κόστους.90 Δηλαδή εκτιμάται το κόστος
διοίκησης ύψους 738.146,93 €.
Οπότε το τελικό αρχικό κόστος για την εγκατάσταση του ενεργειακού πάρκου
υπολογίζεται στα 8.119.616,18 €.

Γράφημα 4: Απεικόνισης της κατανομής του Αρχικού Κόστους.

Για τον χρόνο ολοκλήρωσης δεν υπάρχει ειδική αναφορά, καθώς αυτός διαφέρει
ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης και με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ισχύει
από χώρα σε χώρα. Υπενθυμίζεται ότι, ενώ αναφέρεται η κυματική ενέργεια ως ΑΠΕ
στην Ελλάδα, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ το οποίο δημοσιεύθηκε το
2008, δεν περιλαμβάνει τα έργα θαλάσσιας ενέργειας. Γενική εκτίμηση για την
περίοδο η οποία απαιτείται για την αδειοδότηση και εγκατάσταση του ενεργειακού
πάρκου κυματικής ενέργειας υπολογίζεται στα 2-3 έτη91. Για την συγκεκριμένη

90
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μελέτη, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης θα υπολογιστεί στα 3 έτη ενώ το
κόστος της εγκατάστασης θα καταβληθεί τον πρώτο χρόνο σύμφωνα με την βέλτιστη
πρακτική του CBA.92

6.2 Κόστος Λειτουργίας
Οι λειτουργικές δαπάνες, υπολογίζονται με βάση το συνολικό αρχικό κόστος. Για τον
υπολογισμό των λειτουργικών δαπανών λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εξής στοιχεία93:


Λειτουργία και Συντήρηση (Ο/Μ), όπου εδώ περιλαμβάνεται και το εργατικό
κόστος



Κόστος Επισκευής και Χρονική Στιγμή



Κόστος Αντικατάστασης και Χρονική Στιγμή



Μισθώματα

Οι λειτουργικές δαπάνες υπολογίζονται είτε σε €/ΜWh, ως εξής:94
€/ΜWh

€/2.25ΜW

Λειτουργία και Συντήρηση (O/M)

40€

270.000,00 €

Utility Charges

4€

27.000,00 €

Μισθώματα

6€

40.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

50€

236.520,00 €

92

“Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects. Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for
Pre-Accession”, Directorate General Regional Policy, European Commission, 2008, pg. 21.
93

“Το Πώς και το Γιατί της Κυματικής Ενέργειας. Ένας Οδηγός για τους Επενδυτές και τους Υπευθύνους για
την Χάραξη Πολιτικής”, Waveplam, pg. 116.
94
Dalton G. et al., “Operational Expenditure Costs for Wave Energy Projects; O/M, Insurance and Site Rent”.
rd
3 International Conference on Ocean Energy, October 2013. pg. 9 -10.

60

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας υπολογίζεται στα 50€/ΜWh, μη συμπεριλαμβανομένης
του κόστους της αντικατάστασης, η οποία πραγματοποιείται έπειτα από 10 χρόνια,
και της επισκευής, η οποία πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια95.
Στο

το 4ο, 8ο, 12ο και 16ο έτος λειτουργίας των μηχανημάτων το κόστος θα

συμπεριλαμβάνει και το Κόστος Eπισκευής η οποία ανέρχεται συνολικά για τα 4
χρόνια 80€/ΜWh.
Στο 10ο έτος, δηλαδή έπειτα από 10 χρόνια λειτουργίας των μηχανημάτων στο
κόστος λειτουργίας θα συμπεριληφθεί και το Κόστος Αντικατάστασης ύψους 60€/Wh.
Καθώς, η ανάγκη επισκευής ή αντικατάστασης μέρους ή ολοκλήρου του
μηχανήματος

δεν

είναι

σταθερή,

αλλά

και

για

τη

διευκόλυνση

της

χρηματοοικονομικής ανάλυσης, τα κόστη για την Επισκευή και Αντικατάσταση των
μηχανημάτων έχουν υπολογιστεί ότι θα ανέρχεται συνολικά στα 662.256,00 € για
20 χρόνια λειτουργίας: Ετησίως, το κόστος για την Επισκευή και Αντικατάσταση
ανέρχεται στα 33.112,80 €
Επομένως, το τελικό κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης του ενεργειακού πάρκου
υπολογίζεται 269.632,80 €
Επίσης, στο κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης συμπεριλαμβάνεται και το εργατικό
κόστος. Για την συγκεκριμένη επένδυση και τεχνολογία, τα στοιχεία των θέσεων
εργασίας δεν είναι συγκεκριμένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Waveplam, με βάση
εμπειρικές παρατηρήσεις, δημιουργούνται ετησίως 6 άμεσες και 4 έμμεσες θέσεις
εργασίας σε αντιστοιχία με κάθε εκατομμύριο ευρώ επένδυσης στην κυματική
ενέργεια. Καθώς η επένδυση είναι ύψους 8.119.616,18 € και σύμφωνα με τις
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παραπάνω παρατηρήσεις, η επένδυση θα δημιουργήσει περίπου 49 άμεσες και 32
έμμεσες θέσεις εργασίας.

Γράφημα 5: Απεικόνιση κατανομής του Λειτουργικού Κόστους

Εκτιμάται ότι με περίπου 7,00896 ώρες λειτουργίας ετησίως και με ενεργειακή
απόδοση στα 30%, η παραγόμενη ποσότητα εγκατεστημένου πάρκου 2,25 MW θα
φτάσει τα 4730,4MW.
Tο διάστημα λειτουργίας τους ενεργειακού πάρκου υπολογίζεται στα 15 – 20 χρόνια.
Για την συγκεκριμένη επένδυση λαμβάνεται υπ’ όψιν η διάρκεια ζωής 20 ετών
σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ οι οποίες αφορούν την ενέργεια.

6.3 Έσοδα
Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ. Α’ 85) και έπειτα από την
αναπροσαρμογή του νόμου, η κυματική ενέργεια δεν αναφέρεται στην τιμολόγηση
των ΑΠΕ.97
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Ο νόμος χωρίς την αναπροσαρμογή, δεν αναφερόταν στην τιμολόγηση των
υπεράκτιων αιολικών πάρκων, τα οποία θα τιμολογούνταν σύμφωνα με την
κατηγορία “Λοιπές ΑΠΕ”, με 99.45 €/ΜWh. Έπειτα από την αναπροσαρμογή της
τιμής της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, η τιμολόγηση τέθηκε στα 108.3€/ΜWh.
Όσον αφορά την παρούσα επένδυση σε κυματική ενέργεια, η εκτίμηση των εσόδων
αρχικά πραγματοποιήθηκε με βάση την τιμολόγηση της υπεράκτιας αιολικής
ενέργειας, καθώς η κατηγορία “Λοιπές ΑΠΕ”, ως βάση τιμολόγησης, πρόκειται για
πολύ χαμηλή τιμολόγηση για τη βιωσιμότητα της επένδυσης. Επίσης, με την
ενδεχόμενη μελλοντική νομιμοποίηση και νομική ρύθμιση της κυματικής ενέργειας, η
τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα προσεγγίζει αυτή της
υπεράκτιας αιολικής.
Φυσικά, στο μέλλον, αυτή η παραδοχή υπόκειται σε μεταβολή καθώς, σε περίπτωση
όπου συμπεριληφθεί η κυματική ενέργεια στον κατάλογο τιμολόγησης ενέργειας από
ΑΠΕ, μπορεί να λάβει διαφορετική τιμολόγηση.
Τα ετήσια έσοδα στην υπό εξέταση επένδυση σε κυματική ενέργεια θα είναι:
512.538,84 €.
Όπως θα εξεταστεί στην χρηματοοικονομική ανάλυση, οι χρηματοοικονομικοί δείκτες
FNV και FRR, θα είναι αρνητικοί υποδεικνύοντας ότι η υλοποίηση της επένδυσης
είναι μη αποδοτική. Ο ιδιώτης ο οποίος πραγματοποιεί την επένδυση δεν θα έχει τα
χρηματοοικονομικά κίνητρα και σκοπιμότητα για την υλοποίηση της μονάδας, οπότε
και θα την απορρίψει.
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Στη συνέχεια των εκτιμήσεων θα χρησιμοποιηθεί μια τιμή αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία θα μηδενίζει το NPV (3%, 5% και 10%). H νέα αυτή τιμή έχει
εκτιμηθεί ως: 258,62 € / MWh και τα ετήσια έσοδα ανέρχονται στα 1.223.359,87 €

6.4 Χρηματοοικονομική Απόδοση
Το επόμενο βήμα στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι ο υπολογισμός της
Χρηματοδοτικής Απόδοσης

με βάση τους δείκτες FNPV(C) και τον Εσωτερικό

Βαθμό Απόδοσης – FRR(C).
H Χρηματοοικονομική Καθαρή Παρούσα Αξία, FNPV, είναι το άθροισμα των
αναμενόμενων καθαρών χρηματικών ροών της επένδυσης προεξοφλημένο με
κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά τη χρήση
επιτοκίου προεξόφλησης ύψους 5%98.

FNPV (i) =
Tο R είναι η καθαρή χρηματική ροή για την περίοδο/έτος t, N είναι τα συνολικά έτη
της επένδυσης και i είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο.
Ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης, FRR, είναι το επιτόκιο το οποίο μηδενίζει το
FNPV. Πρόκειται, δηλαδή, για το επιτόκιο το οποίο εξισώνει την παρούσα αξία των
μελλοντικών χρηματοροών με τις προεξοφλημένες ροές κόστους της επένδυσης.
Αυτοί οι δείκτες Χρηματοοικονομικής Απόδοσης, δείχνουν την απόδοση της
επένδυσης ανεξάρτητα από τις άλλες μεθόδους χρηματοδότησης. Το FNPV,
εκφράζεται σε χρηματικές μονάδες, καθώς παρουσιάζει την καθαρή παρούσα αξία
των μελλοντικών χρηματοροών, οπότε και εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος της
98
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επένδυσης, σε αντίθεση με το FRR, το οποίο πρόκειται για το επιτόκιο
προεξόφλησης. Όσον αφορά την εξέταση της απόδοσης της επένδυσης προτιμητέος
δείκτης είναι το FNPV.
Επιτόκιο

FNPV

3%

-4.505.787,67 €

5%

-5.092.470,01 €

10%

-6.051.620,13 €

IRR

-4,46%

Εδώ το FNPV είναι αρνητικό, οπότε παρουσιάζεται ως επένδυση η οποία δεν είναι
προτιμητέα για εκτέλεση. Ωστόσο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μπορεί να υποστηριχθεί με τη συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους.99
Επίσης το IRR, είναι αρνητικό και πολύ χαμηλό, το οποίο υποδεικνύει
συμπληρωματικά με το NPV ότι η επένδυση αυτή εκτός από μη αποδοτική
εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο για τη βιωσιμότητά της.
Για

τους

λόγους

της

έρευνας

και

για

να

θεωρηθεί

η

επένδυση

αυτή

χρηματοοικονομικά αποδοτική και σκόπιμη, ώστε να υλοποιηθεί από την πλευρά του
επενδυτή, θα εφαρμοστεί μια διορθωτική προσαρμογή στην τιμή αγοράς της
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, η
οποία θα επιλεγεί θα πρέπει να μηδενίζει όλα τα NPV. Θέτοντας το NPV μη
αρνητικό, η υλοποίηση της επένδυσης θα είναι αποδοτική και θα προτιμηθεί η
εκτέλεση της. Η τιμή που θέτει το NPV=0, για επιτόκιο 10%, αποτελεί μια breakeven
τιμή της εκτίμησής μας.

99

Ιbid, pg. 27.
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Η τιμή αυτή, όπως έχει προαναφερθεί είναι 258,61658€ /MWh, δηλαδή περίπου
258,62 € /MWh.
Επιτόκιο

FNPV

3%

6.069.434,33 €

5%

3.765.931,18 €

10%

0 €

IRR

10,00%

Με την νέα αυτή εκτίμηση, οι δείκτες είναι πάρα πολύ θετικοί (για NPV 3% 5%) και
υψηλό το IRR, οπότε και η επένδυση παρουσιάζεται ως αποδοτική. Ο επενδυτής
έχει λοιπόν όφελος και σκοπιμότητα για να υλοποιήσει την μονάδα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Χρηματικές Ροές (€)
1ο ΕΤΟΣ

ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

5ο ΕΤΟΣ

10ο ΕΤΟΣ

15ο ΕΤΟΣ

20ο ΕΤΟΣ

8.119.616,18 €

Αρχικό Κόστος
Μηχανημάτων
Αγκύρωση
Καλωδίωση
Ανταλλακτικά
Σχεδιασμός
τοποθέτησης και
Αδειοδότηση
Περιβαλλοντική
Ανάλυση
Κόστος Παροπλισμού
Σύνδεση με το δίκτυο
Κόστος Διοίκησης
ΣΥΝΟΛΟ

5.308.500,00 €
530.850,00 €
530.850,00 €
106.170,00 €

106.170,00 €
2.654,25 €
530.850,00 €
265.425,00 €
738.146,93 €
8.119.616,18 €

ΚΟΣΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

0

Λειτουργία και
Συντήρηση O/M)
Κόστος Επισκευής και
Αντικατάστασης
Utility Charges
Μισθώματα
ΣΥΝΟΛΟ

-

€

189.216,00 €

189.216,00 €

189.216,00 €

189.216,00 €

189.216,00 €

-

€
€
€
€

33.112,80 €
18.921,60 €
28.382,40 €
269.632,80 €

33.112,80 €
18.921,60 €
28.382,40 €
269.632,80 €

33.112,80 €
18.921,60 €
28.382,40 €
269.632,80 €

33.112,80 €
18.921,60 €
28.382,40 €
269.632,80 €

33.112,80 €
18.921,60 €
28.382,40 €
269.632,80 €

-

€
€

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

953.727,07 €

953.727,07 €

953.727,07 €

ΕΣΟΔΑ

0

Πώληση Ενέργειας
ΣΥΝΟΛΟ
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ΣΥΝΟΛΟ

-

8.119.616,18 €

953.727,07 €

953.727,07 €

6.5 Πηγές Χρηματοδότησης
Για τη χρηματοδότηση της επένδυσης δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης
δημόσιας χρηματοδότησης όπως προβλέπεται για την στήριξη έργων ΑΠΕ με
Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους.

Προτιμήθηκε η εφαρμογή feed-in tariffs στην

τιμολόγηση. Οι πηγές χρηματοδότησης θα προέλθουν από ίδια κεφάλαια και
τραπεζικό δανεισμό. Η ΡΑΕ με κανονισμό της επιτρέπει στους επενδυτές να λάβουν
100% τραπεζικό δανεισμό χωρίς τη συμμετοχή στην επένδυση με ίδια κεφάλαια.
Η συγκεκριμένη επένδυση θα χρηματοδοτηθεί με 50% συνεισφορά του ιδιώτη και
50% τραπεζικό δανεισμό. Η εξωτερική χρηματοδότηση ανέρχεται, λοιπόν, στα
4.059.808,09 €, ενώ η συνεισφορά με ίδια κεφάλαια, επίσης, ανέρχεται στα
4.059.808,09 €. Η χρηματοδότηση θα αποπληρωθεί σε 10 χρόνια με ετήσιο επιτόκιο
6%, οπότε η ετήσια δόση του δανείου 551.597,84 €.

6.6 Χρηματοοικονομική Βιωσιμότητα
Ένα επενδυτικό πρόγραμμα είναι βιώσιμο όταν δεν υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας.
Εδώ, οι χρηματικές ροές συμπεριλαμβάνουν τα αρχικά και λειτουργικά κόστη, καθώς
και τις πηγές χρηματοδότησης και τα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής
ενέργειας. Στη διάρκεια, δηλαδή των 20 ετών η κάθε σειρά των αθροιστικών ροών θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερες του μηδενός.
Η εξεταζόμενη επένδυση παρόλο που επιβαρύνεται από την αποπληρωμή του
δανείου, τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας του ενεργειακού πάρκου οι χρηματικές
ροές είναι θετικές, αν και περιορισμένες. Έκτατες ή μη εκτιμημένες δαπάνες θα
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της επένδυσης λόγω του
περιορισμένου ετησίου αποθέματος τα πρώτα 10 χρόνια.
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Υπενθυμίζεται, ότι η παρακάτω ανάλυση πραγματοποιείται με τιμή πώλησης της
ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 258,62 €/MWh, η πώληση της οποίας αποτελεί
μοναδική πηγή εσόδων της επένδυσης.
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Χρηματικές Ροές (€)
1ο ΕΤΟΣ

2ο ΕΤΟΣ

3ο ΕΤΟΣ

4ο ΕΤΟΣ

5ο ΕΤΟΣ

6ο ΕΤΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ίδια Κεφάλαια
Τραπεζικός Δανεισμός

4.059.808,09 €
4.059.808,09 €

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

ΕΣΟΔΑ
Πώληση Ενέργειας
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ

-

€

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

8.119.616,18 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

8.119.616,18 €
- €
- €
- €
8.119.616,18 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
305.839,97 €
1.127.070,61 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
305.839,97 €
1.127.070,61 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
305.839,97 €
1.127.070,61 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
305.839,97 €
1.127.070,61 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
305.839,97 €
1.127.070,61 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
305.839,97 €
1.127.070,61 €

96.289,26 €

96.289,26 €

96.289,26 €

96.289,26 €

96.289,26 €

96.289,26 €

ΔΑΠΑΝΕΣ
Αρχικό Κόστος
Κόστος Λειτουργίας
Αποπληρωμή Δανείου
Φόροι
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

-

€

Χρηματικές Ροές (€)
7ο ΕΤΟΣ

8ο ΕΤΟΣ

9ο ΕΤΟΣ

10ο ΕΤΟΣ

11ο ΕΤΟΣ

12ο ΕΤΟΣ

13ο ΕΤΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ίδια Κεφάλαια
Τραπεζικός Δανεισμός

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

ΕΣΟΔΑ
Πώληση Ενέργειας
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
305.839,97 €
1.127.070,61 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
305.839,97 €
1.127.070,61 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
305.839,97 €
1.127.070,61 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
305.839,97 €
1.127.070,61 €

- €
269.632,80 €
- €
305.839,97 €
575.472,77 €

- €
269.632,80 €
- €
305.839,97 €
575.472,77 €

- €
269.632,80 €
- €
305.839,97 €
575.472,77 €

96.289,26 €

96.289,26 €

96.289,26 €

96.289,26 €

647.887,10 €

647.887,10 €

647.887,10 €

ΔΑΠΑΝΕΣ
Αρχικό Κόστος
Κόστος Λειτουργίας
Αποπληρωμή Δανείου
Φόροι
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

Χρηματικές Ροές (€)
14ο ΕΤΟΣ

15ο ΕΤΟΣ

16ο ΕΤΟΣ

17ο ΕΤΟΣ

18ο ΕΤΟΣ

19ο ΕΤΟΣ

20ο ΕΤΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ίδια Κεφάλαια
Τραπεζικός Δανεισμός

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

ΕΣΟΔΑ
Πώληση Ενέργειας

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

Αρχικό Κόστος
Κόστος Λειτουργίας
Αποπληρωμή Δανείου
Φόροι
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ

- €
269.632,80 €
- €
305.839,97 €
575.472,77 €

- €
269.632,80 €
- €
305.839,97 €
575.472,77 €

- €
269.632,80 €
- €
305.839,97 €
575.472,77 €

- €
269.632,80 €
- €
305.839,97 €
575.472,77 €

- €
269.632,80 €
- €
305.839,97 €
575.472,77 €

- €
269.632,80 €
- €
305.839,97 €
575.472,77 €

- €
269.632,80 €
- €
305.839,97 €
575.472,77 €

ΣΥΝΟΛΟ

647.887,10 €

647.887,10 €

647.887,10 €

647.887,10 €

647.887,10 €

647.887,10 €

647.887,10 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ
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6.7 Χρηματοοικονομική Απόδοση Κεφαλαίου
Ακολούθως, αξιολογείται η χρηματοοικονομική απόδοση των κεφαλαίων τα οποία
καταβλήθηκαν για την επένδυση. Οι δείκτες για την συγκεκριμένη αξιολόγηση είναι το
FNPV(K), δηλαδή η Καθαρή Παρούσα Αξία του Κεφαλαίου, και το FRR(K), ο
Εσωτερικός

Βαθμός

Απόδοσης

του

Κεφαλαίου.

Εδώ

τα

κατατάσσονται στις δαπάνες:
Επιτόκιο

FNPV (Κ)

3%

5.424.000,96 €

5%

3.566.446,96 €

10%

670.478,15 €
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IRR (Κ)

11,84%

ίδια

Κεφάλαια

Χρηματoοικονομική Απόδοση Κεφαλαίου (€)
1ο ΕΤΟΣ

ΕΣΟΔΑ

2ο ΕΤΟΣ

3ο ΕΤΟΣ

4ο ΕΤΟΣ

5ο ΕΤΟΣ

6ο ΕΤΟΣ

0

Πώληση Ενέργειας
ΣΥΝΟΛΟ

-

€
€

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

ΔΑΠΑΝΕΣ

4.059.808,09 €

Ιδια Κεφάλαια
Κόστος Λειτουργίας
Δανειο
ΣΥΝΟΛΟ

4.059.808,09 €
- €
- €
4.059.808,09 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
821.230,64 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
821.230,64 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
821.230,64 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
821.230,64 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
821.230,64 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
821.230,64 €

4.059.808,09 €

402.129,23 €

402.129,23 €

402.129,23 €

402.129,23 €

402.129,23 €

402.129,23 €

ΣΥΝΟΛΟ

-

Χρηματoοικονομική Απόδοση Κεφαλαίου (€)
7ο ΕΤΟΣ

ΕΣΟΔΑ
Πώληση Ενέργειας
ΣΥΝΟΛΟ

8ο ΕΤΟΣ

9ο ΕΤΟΣ

10ο ΕΤΟΣ

11ο ΕΤΟΣ

12ο ΕΤΟΣ

13ο ΕΤΟΣ

0
1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

Ιδια Κεφάλαια
Κόστος Λειτουργίας
Δανειο
ΣΥΝΟΛΟ

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
821.230,64 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
821.230,64 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
821.230,64 €

- €
269.632,80 €
551.597,84 €
821.230,64 €

- €
269.632,80 €
- €
269.632,80 €

- €
269.632,80 €
- €
269.632,80 €

- €
269.632,80 €
- €
269.632,80 €

ΣΥΝΟΛΟ

402.129,23 €

402.129,23 €

402.129,23 €

402.129,23 €

953.727,07 €

953.727,07 €

953.727,07 €

ΔΑΠΑΝΕΣ

Χρηματoοικονομική Απόδοση Κεφαλαίου (€)
14ο ΕΤΟΣ

ΕΣΟΔΑ
Πώληση Ενέργειας
ΣΥΝΟΛΟ

15ο ΕΤΟΣ

16ο ΕΤΟΣ

17ο ΕΤΟΣ

18ο ΕΤΟΣ

19ο ΕΤΟΣ

20ο ΕΤΟΣ

0
1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

1.223.359,87 €
1.223.359,87 €

Ιδια Κεφάλαια
Κόστος Λειτουργίας
Δανειο
ΣΥΝΟΛΟ

- €
269.632,80 €
- €
269.632,80 €

- €
269.632,80 €
- €
269.632,80 €

- €
269.632,80 €
- €
269.632,80 €

- €
269.632,80 €
- €
269.632,80 €

- €
269.632,80 €
- €
269.632,80 €

- €
269.632,80 €
- €
269.632,80 €

- €
269.632,80 €
- €
269.632,80 €

ΣΥΝΟΛΟ

953.727,07 €

953.727,07 €

953.727,07 €

953.727,07 €

953.727,07 €

953.727,07 €

953.727,07 €

ΔΑΠΑΝΕΣ

71

7. Οικονομική Ανάλυση
Η Οικονομική Ανάλυση εξετάζει την Κοινωνική συνεισφορά της επένδυσης. Αυτή η
ανάλυση αφορά την κοινωνία και όχι γα τους ιδιοκτήτες της επένδυσης. Εξετάζεται,
δηλαδή, η καθαρή συνεισφορά της επένδυσης στην ευημερία του κοινωνικού
συνόλου.
Καθώς στην αγορά υπάρχουν στρεβλώσεις, οι τιμές οι οποίες παρατηρούνται δεν
ανταποκρίνονται στο πραγματικό κοινωνικό οριακό κόστος της επένδυσης. Οπότε
απαιτείται η μετατροπή των αγοραίων τιμών σε λογιστικές τιμές, χρησιμοποιώντας
συντελεστές μετατροπής (Conversion Factors).

7.1 Διόρθωση Εξωτερικοτήτων
Ως εξωτερικότητες ορίζονται “οι επιδράσεις της επένδυσης εκτός της αγοράς σε
δευτερεύουσες αγορές και τρίτα πρόσωπα τα οποία δεν ενδιαφέρονται ή
επηρεάζονται άμεσα από την επένδυση (παραγωγός – καταναλωτής)”100. Λόγω της
φύσεώς τους οι εξωτερικότητες δεν εκτιμώνται σωστά από την αγορά.
Στην παρούσα επένδυση ως εξωτερικότητες μπορούν να θεωρηθούν η δημιουργία
θέσεων εργασίας, η διαφοροποίηση των ΑΠΕ και των μεθόδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τους στόχους της Ε.Ε., η μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα, η μείωση των εισαγωγών ενέργειας και αύξηση εξαγωγών
ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η περιβαλλοντική επιβάρυνση από την
επένδυση κλπ.
Αξίζει να σημειωθεί, λόγω της αυξημένης ανησυχίας για την περιβαλλοντική
επιβάρυνση με την υλοποίηση της επένδυσης, έχει προχωρήσει η Pelamis Wave
100

Ibid, pg. 55.
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Power σε μέτρα για τον περιορισμό της επιβάρυνσης. Για παράδειγμα, η βαφή η
οποία χρησιμοποιείται στα μηχανήματα και εξοπλισμό είναι ειδική για το θαλάσσιο
νερό και είναι υψηλής απόδοσης με χρονική διάρκεια ζωής πάνω από 20 χρόνια. Η
βαφή αυτή εκτός από την πρόληψη περιβαλλοντικών ρύπων, έχει τοποθετηθεί και
στο εσωτερικό των μηχανημάτων για τον εύκολο καθαρισμό και συντήρησή τους.
Επίσης, η τηλε-διαχείριση της λειτουργίας των μηχανημάτων προβλέπει και την
παρακολούθηση και συχνή μέτρηση των ρύπων από τα μηχανήματα στο νερό, με
απώτερο σκοπό την αποφυγή ατυχήματος και οποιασδήποτε διαρροής στο νερό.
Αυτό το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τους ακτιβιστές, είναι ο θόρυβος ο οποίος
προκαλείται από την κίνηση των επιπλεουσών μηχανημάτων. Η ανησυχία βασίζεται
στην πιθανότητα φυγής των ψαριών και της θαλάσσιας ζωής λόγω του θορύβου.
Ωστόσο, τα πλωτά συστήματα συνήθως προσελκύουν τα ψάρια, δημιουργώντας ένα
νέο “οικοσύστημα” γύρω από αυτά.101 Θα μπορούσαν επίσης να τοποθετηθούν οι
συσκευές αυτές κοντά σε αλιευτικά πεδία, δημιουργώντας μια ζώνη ασφάλειας για τα
ψάρια.102
Το συνολικό περιβαλλοντικό όφελος (περιορισμό παραγωγής ενέργειας με λιγνίτη,
περιορισμό εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κλπ) είναι μεγαλύτερο από την τοπική
επιβάρυνση του οικοσυστήματος. Για την εκτίμηση αυτής της παρατήρησης είναι
κοινά αποδεκτή η ανάγκη για την ενίσχυση και προώθηση της έρευνας για την
συλλογή δεδομένων και την καταγραφή των επιπτώσεων ή οφελών για διάφορες
τεχνολογίες

ΑΠΕ.

Για

τους

σκοπούς

της

συγκεκριμένης

μελέτης,

θα

πραγματοποιηθεί
101

“Το Πώς και το Γιατί της Κυματικής Ενέργειας. Ένας Οδηγός για τους Επενδυτές και τους Υπευθύνους για
την Χάραξη Πολιτικής”, Waveplam, pg. 134.
102

Ibid.
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η αποτίμηση της εξοικονόμησης λιγνίτη και η μείωση εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίων.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat του έτους 2012, η εκπομπή αερίων
θερμοκηπίου (GHG emissions) ανήλθε στους 113,524 1000 tonnes CO2
equivalent103. Η εξεταζόμενη επένδυση, στη συνολική διάρκεια λειτουργίας της
προκαλεί χαμηλή επιβάρυνση με εκπομπή GHG: 8gr CO2eq/kWh.104
Καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για την επίδραση της κυματικής ενέργειας για την
εξοικονόμηση ενέργειας, παρά μόνο εκτιμήσεις σε βάθος χρόνου μέχρι το 2020 ή
2050, θα γίνει η εκτίμηση με βάση άλλη μορφή ΑΠΕ, η οποία παρουσιάζει τα ίδια
χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, η υπεράκτια αιολική ενέργεια παρουσιάζει παρόμοια
εγκατάσταση και χαρακτηριστικά, καθώς πρόκειται για υπεράκτιες εγκαταστάσεις.
Επίσης, ο βαθμός επιβάρυνσης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου είναι ίδιος στα
8gr CO2eq/kWh.105
Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, η εξοικονόμηση διοξειδίου του άνθρακα λόγω
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υπεράκτιες ανεμογεννήτριες ανέρχεται στα
828 gr/kWh σε αναφορά με τον άνθρακα, 1051gr/kWh με τον λιγνίτη και 391 gr/kWh
με το φυσικό αέριο.

103

“Greenhouse Gas Emissions by Sector. Total Emissions Including International Aviation(2012)”, Eurostat.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc210&plugin=0
104

Lewis A., Estefen S., “IPCC Special Report on Renewable Energy Sources an d Climate Change Mitigation”,
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, 2011, pg. 26.
105

“Energy Balance Analysis”, Wind Energy the Facts Website: http://www.wind-energy-the-facts.org/energybalance-analysis-7.html
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Εικόνα 25: Απεικόνιση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και όφελος από την χρήση
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.
Πηγή: Energy Balance Analysis, Wind Energy the Facts.

Η εκτίμηση του οφέλους της κυματικής ενέργειας στην μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου θα συνεχιστεί με τα δεδομένα για την υπεράκτια αιολική
ενέργεια.
Η τιμή ανά τόνου διοξειδίου του άνθρακα, ρυθμίζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU Emissions Trading System – ETS),
όπου σε Κοινοτικό επίπεδο η εμπορία εκπομπών ξεκίνησε το 2005 με την
δημιουργία του Κοινοτικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου.106 Ο σκοπός του συγκεκριμένου συστήματος είναι η δημιουργία
κινήτρων για μειωμένη εκπομπή αερίων θερμοκηπίου λόγω της υψηλής τιμής του,
καθώς υπήρχε η εκτίμηση ότι κατά την περίοδο σύστασης του νέου αυτού
μηχανισμού, η τιμή θα ανέλθει στα 20 - 25€ και στο μέλλον θα ξεπερνούσε και τα
35€.
Ωστόσο, λόγω της οικονομικής κρίσης και της εισόδου της εμπορίας του δικαιώματος
ρύπων στο χρηματιστήριο, με τη μορφή δημοπρασίας, η μέση τιμή σημείωσε

106

“Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών”, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=456
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τεράστια πτώση. Η μέση τιμή για το πρώτο 9μηνο το 2013 ανήλθε στα € 4,91 107, ενώ
τον Ιούνιο 2014, η τιμή δεν ξεπερνά τα € 5,5108.

Εικόνα 26: Απεικόνιση της τιμής του δικαιώματος εκπομπής ρύπων για την περίοδο 19
Ιουνίου 2014 – 30 Ιουνίου 2014.
Πηγή: Hellenic Exchanges Group

Ωστόσο, για την αποτίμηση της επίδρασης στην κοινωνία από τον περιορισμό των
ρύπων από διοξείδιο του άνθρακα, θα θεωρηθεί ότι η τιμή της αγοράς του
δικαιώματος ανέρχεται στα €5,5/tonnes CO2 σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές και
εκτιμήσεις οι οποίες αφορούν την τιμή του δικαιώματος ρύπων. Υπενθυμίζεται ότι οι
παρακάτω εκτιμήσεις βασίζονται σε εγκατεστημένη μονάδα ισχύος 2,25 MW με
παραγωγή 4730,4 Mwh ετησίως.
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“Εμπόριο ρύπων: 38 δημοπρασίες με αξία συναλλαγών € 34.5 εκατ. στην τρίτη φάση για την Ελλάδα@,
Econews Website http://www.econews.gr/2013/10/15/dimoprasies-rupwn-g-fasi-106696/
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“EUAs Auctions Phase III”, Auctions Statistics, Emission Allowances, Hellenic Exchanges Group Website:
http://www.helex.gr/phase3-auctions-statistics-diagram
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Υπολογισμός Εξοικονόμησης Διοξειδίου του Άνθρακα (€)
Τόνοι
Ευρώ
Άνθρακας
3916,7712
21.542,24 €
Λιγνίτης
4971,6504
27.344,08 €
Φυσικό Αέριο
1849,5864
10.172,73 €

Από τα ανώτερα, η εκτίμηση της εξοικονόμησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
θα βασιστεί κυρίως στην εξοικονόμηση αναφορικά με το λιγνίτη, καθώς πρόκειται για
την πιο διαδεδομένη μέθοδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και τη πιο
ρυπογόνα.
Όπως έχει προαναφερθεί στη παρούσα μελέτη, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
με λιγνίτη δεν είναι ενεργειακά αποδοτική και ο λιγνίτης πρόκειται για εξαντλήσιμη
πηγή. Για την παραγωγή 1kWh ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη, απαιτείται η χρήση
1,85kg λιγνίτη109. Με την λειτουργία του υπεράκτιου πάρκου εκμετάλλευσης της
κυματικής ενέργειας εξοικονομούνται το χρόνο 8.751,24 τόνοι λιγνίτη. Η τιμή του
λιγνίτη και τα στοιχεία για το εμπόριο του λιγνίτη (brown coal or lignite) είναι
περιορισμένα. Η θερμιδική απόδοση του λιγνίτη είναι χαμηλή, και το κόστος
εξόρυξης και μεταφοράς είναι υψηλό, με αποτέλεσμα να μη συμπεριλαμβάνεται στις
εκτιμήσεις του διεθνούς εμπορίου. Η χρήση του λιγνίτη και οι μονάδες επεξεργασίες
του λιγνίτη, εγκαθίστανται συνήθως κοντά στο σημείο(α) εξόρυξης ή κοντά στις
χώρες από όπου εισάγεται. Σύμφωνα με το World Energy Outlook 2012 του IEA,
τιμή του λιγνίτη επηρεάζεται από το κόστος εξόρυξης, μεταφοράς, τις διακυμάνσεις
των αποθεμάτων άνθρακα, τις τιμές άλλων διαθέσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά
(πχ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο), καθώς και εξελίξεις των παγκόσμιων αγορών και
συνθηκών.110 Εκτιμάται ότι ο λιγνίτης λαμβάνει τιμή ύψους 55 $/tonne (εξόρυξη και

109

All About Energy Website: http://www.allaboutenergy.gr/LigniteMakedonia.html

110

“World Energy Outlook 2012”, International Energy Agency, OECD, 2012, pg. 174.
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μεταφορά)111, ενώ οι μελλοντικές προβλέψεις της τιμής του λιγνίτη εκτιμούν αύξηση
περίπου 5-7 $/tonne μέχρι το 2035112.
εξοικονομούνται το χρόνο

Με βάση τα ανώτερα, υπολογίζεται ότι

333.734,39 € ετησίως, λόγω της λειτουργίας της

επένδυσης.

Τιμή Λιγνίτη
Εξοικονόμηση

Ποσότητα Εξοικονόμησης Λιγνίτη (€)
1
5
10
14
15
20
38,25 €
38,25 €
38,25 €
38,25 €
43,90 €
43,90 €
334.734,93 € 334.734,93 € 334.734,93 € 334.734,93 € 384.179,44 € 384.179,44 €

7.2 Μετατροπή Αγοραίων Τιμών σε Λογιστικές
Για την εκτίμηση των τιμών, οι οποίες θα αντανακλούν το πραγματικό κοινωνικό
κόστος ευκαιρίας, απαιτείται η μετατροπή των λογιστικών τιμών σε αγοραίες
χρησιμοποιώντας κατάλληλους συντελεστές μετατροπής (Conversion Factors).
Στην παρούσα μελέτη, η μετατροπή αυτή θα πραγματοποιηθεί με Standard
Conversion Factors (SCF), όπως προτείνεται επίσης από τον Οδηγό CBA της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υπολογισμός αυτού του συντελεστή πραγματοποιείται με τη
χρήση της αξίας των εισαγωγών και εξαγωγών.

Όπου, Μ: Συνολικές Εισαγωγές, Χ: Συνολικές Εξαγωγές,
Εισαγωγών,

: Φόροι επί των Εξαγωγών

111

“Coal Plus”, Jet Energy Limited, August 2012, pg. 17.
http://jatenergy.com/images/stories/jatenergy_coal_plus_presentation.pdf
112

“World Energy Outlook 2012”, International Energy Agency, OECD, 2012, pg. 176.
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: Φόροι επί των

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για το έτος 2013 οι εισαγωγές ανήλθαν στα
€52,31 δισεκατομμύρια και οι εξαγωγές ανήλθαν στα €62,05.113

Πολλαπλασιάζοντας τις κατηγορίες των ταμειακών ροών, οι οποίες απαιτούν
μετατροπή, θα συμπεριληφθούν οι νέες τιμές στον πίνακα ταμειακών ροών της
επένδυσης. Εδώ θα συμπεριληφθούν οι θετικές εξωτερικότητες και αφαιρούνται οι
φόροι και κρατικές ενισχύσεις.

7.3 Κοινωνική Προεξόφληση
Ο κοινωνικός συντελεστής προεξόφλησης (Social Discount Rate) υποδεικνύει τη
μελλοντική αξιολόγηση της επένδυσης με βάση τις μελλοντικές επιπτώσεις ή
μελλοντικά οφέλη στο κοινωνικό σύνολο.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει SDR 5,5% για τις χώρες του Ταμείου Συνοχής και
3,5% για τις υπόλοιπες.114 Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει τα κράτημέλη να θέσουν δικό τους SDR σύμφωνα με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των
αγορών τους και ανάγκες τους.

113

“Η Ελλάδα σε Αριθμούς 2013”, Ελληνική Στατιστική Αρχή, pg. 39:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELLAS_IN_NUMBERS_GR.pdf
114

“Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects. Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for
Pre-Accession”, Directorate General Regional Policy, European Commission, 2008, pg. 59.
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Πράγματι, οι Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικούς συντελεστές
προεξόφλησης. Για παράδειγμα, 2002 στη Γαλλία ο συντελεστής προεξόφλησης
ήταν 8%, ενώ το στη Γαλλία ήταν μόλις 3%.115
Για τον υπολoγισμό του κοινωνικού συντελεστή προεξόφλησης, σύμφωνα με τον
Ramsey (Social Time Preference Rate), χρησιμοποιείται το ποσοστό καθαρής
χρονικής προτίμησης (p), την ελαστικότητα της οριακής χρησιμότητας ως προς την
κατανάλωση (e) και τον ρυθμό αύξησης της πραγματικής κατανάλωσης.
STPR = p+eg
Αναφορικά με το ποσοστό καθαρής χρονικής προτίμησης (p), η εκτίμηση του
παρουσιάζει πληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων. Η μία προσέγγιση, μεταξύ
αυτών και του Ramsey, εκτιμά το p=0%.116 Άλλες προσεγγίσεις είτε εκτιμούν το
p=0,5%, είτε δίνουν ένα εύρος p= 0-0,5% λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ρίσκο επιβίωσης,
ευκαιρία ζωής, είτε ακόμα εκτιμάται σε ποσοστό 2%. 117
Η αξία του ποσοστού καθαρής χρονικής προτίμησης βρίσκεται στο εύρος
0 – 2%, όπου η τιμή p=1% εφαρμόζεται στις πιο πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.118 Αυτή
η τιμή του p θα προτιμηθεί για την παρούσα εκτίμηση του κοινωνικού συντελεστή
προεξόφλησης.
Αναφορικά με το ρυθμό αύξησης της πραγματικής κατά κεφαλήν κατανάλωσης (g),
υπολογίζεται ο μελλοντικός ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας και της κατανάλωσης.
115

Evans D., “Social Discount Rates for the European Union”, Working Paper n. 20 06 – 20, University of Milan,
October 2006, pg.1.
116

Ibid, pg. 4.2

117

Ιbid.

118

Ibid.
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Για την εκτίμησή του, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του παρελθόντος, με βάση τα
οποία μετράται η μελλοντική ετήσια ανάπτυξη κατά κεφαλήν κατανάλωση ή
εισόδημα.119
Για τις χώρες της Ευρωζώνης η αξία g προσεγγίζει το 2%, ποσοστό το οποίο έχει
τεθεί παράλληλα και ως στόχο για την κατά κεφαλήν ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.120
Αναφορικά με την ελαστικότητα της οριακής χρησιμότητας ως προς την κατανάλωση
(e), ο υπολογισμός της γίνεται με τρεις διαφορετικές μεθόδους, οι οποίες βασίζονται
κατά κύριο λόγο σε εμπειρικές παρατηρήσεις και προβληματισμούς.121
Οι συμπεριφορικές προβλέψεις βασίζονται είτε στην κατανάλωση του ατόμου κατά
τη διάρκεια της ζωής του είτε στη ζήτηση της αγοράς για αγαθά και υπηρεσίες
ανεξαρτήτως προτιμήσεων.122 Η τρίτη προσέγγιση βασίζεται στις κοινωνικές αξίες
των κυβερνήσεων, όπου λαμβάνονται υπόψη δεδομένα όπως η φορολογία, η
συμμετοχή των κυβερνήσεων σε διεθνείς οργανισμούς και η παροχή διεθνούς
βοήθειας. Οι κυβερνήσεις αποστρέφονται την εισοδηματική ανισότητα προωθώντας
μια

πιο

προοδευτική

φορολογία,

αυξάνοντας

παράλληλα

την

τιμή

της

ελαστικότητας.123 Με βάση τη προοδευτικότητα του φορολογικού συστήματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελαστικότητα θα λάβει την τιμή 1,5.124
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Ibid, pg. 5.

120

Ibid, pg.6.

121

Ibid.
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Ibid.
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Ibid. 9.
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David E., Sezer H., “Social Discount Rates for Member Countries of the European Union”, Oxford Brookes
University, Cambridge Econometrics, Oxford, UK, 2005.
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Επομένως, ο Κοινωνικός Συντελεστής Προεξόφλησης στην παρούσα μελέτη
εκτιμάται: 1+2*1,5 = 4,5%

7.4 Δείκτες Οικονομικής Απόδοσης
Σε συνέχεια, υπολογίζονται οι δείκτες οικονομικής απόδοσης:


ENPV: Οικονομική Καθαρή Παρούσα Αξία



ERR: Οικονομικός Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης

B/C ratio: Ο λόγος προεξοφλημένου κόστους προς το όφελος της επένδυσης.
Υπολογίζεται ως ο λόγος της παρούσας αξίας του συνολικού οφέλους προς την
παρούσα αξία του συνολικού κόστους και πρέπει να υπερβαίνει την μονάδα για την
αποδοχή της επένδυσης. Όπου B/C = PV (Benefits)/PV (Costs)
Έπειτα από την διεξαγωγή της οικονομικής ανάλυσης, παρατηρείται ότι τα
αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής και οικονομικής ανάλυσης παρουσιάζουν
απόκλιση. Αυτό οφείλεται στο κέρδος από την εξοικονόμηση ενέργειας με τον
περιορισμό της παραγωγής λιγνίτη. Το κοινωνικό/οικονομικό όφελος από την
υλοποίηση της επένδυσης είναι αξιοσέβαστα μεγάλο σύμφωνα με όλους τους
οικονομικούς δείκτες. Το κοινωνικό όφελος, το οποίο πρέπει πάντα να υπολογίζεται
από κοινωνικούς φορείς σε τέτοιου είδους επενδύσεις, είναι πολύ μεγαλύτερο από το
συνολικό κόστος της επένδυσης.
Η παρακάτω ανάλυση πραγματοποιείται με τιμή πώλησης της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 258,62 €/MWh, οδηγώντας τα ετήσια έσοδα της
επένδυσης σε 1.223.359,87 €.
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Δείκτες Οικονομικής Απόδοσης
SDR

4,5%

ENPV

8.439.073,01 €

ERR

16%

B/C Ratio

1,79

Οικονομική Ανάλυση (€)
SCF

1ο ΕΤΟΣ

5ο ΕΤΟΣ

10ο ΕΤΟΣ

15ο ΕΤΟΣ

20ο ΕΤΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

0,87

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

0,87

8.119.616,18 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

7.064.066,08 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

269.632,80 €

269.632,80 €

269.632,80 €

269.632,80 €

269.632,80 €

-

€

234.580,54 €

234.580,54 €

234.580,54 €

234.580,54 €

234.580,54 €

334.734,93 €

334.734,93 €

334.734,93 €

334.734,93 €

334.734,93 €

27.344,08 €

27.344,08 €

27.344,08 €

27.344,08 €

27.344,08 €

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
Εξοικονόμηση Λιγνίτη
Εξοικονόμηση CO2
ΕΣΟΔΑ
Πώληση Ενέργειας
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

0,87

-

€

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

1.223.359,87 €

-

€

1.064.323,09 €

1.064.323,09 €

1.064.323,09 €

1.064.323,09 €

1.064.323,09 €

- 7.064.066,08 €

1.191.821,56 €

1.191.821,56 €

1.191.821,56 €

1.191.821,56 €

1.191.821,56 €
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8. Ανάλυση Ευαισθησίας
Η Ανάλυση Ευαισθησίας εξετάζει την επίδραση διαφόρων μεταβλητών της
επένδυσης και διεξάγεται μια εκτίμηση των διακυμάνσεων των διαφορετικών
μεταβλητών. Καθώς η μέθοδος της Ανάλυσης Κόστους Οφέλους, βασίζεται σε
προβλέψεις των διαφορετικών μεταβλητών και

σε

υποθέσεις μελλοντικών

δεδομένων της αγοράς, τα αποτελέσματα της εκτίμησης εμφανίζουν αβεβαιότητα και
διακυμάνσεις στις μεταβλητές.
Ειδικά, αυτό παρατηρείται στην παρούσα μελέτη, στην οποία αξιολογείται μια
επένδυση, η οποία δεν προβλέπεται από ορισμένες ρυθμιστικές αρχές (βλέπετε
παραπάνω: πολεοδομία) όπως και η ακριβής τιμολόγησή της παραγόμενης
ενέργειας. Η τιμή πώλησης της ενέργειας βασίζεται στην παρούσα ρύθμιση από το
ΥΠΕΚΑ και ενδεχομένως να μην ανταποκρίνεται σε μελλοντική πιθανή τιμολόγηση
της κυματικής ενέργειας. Επίσης, μια πιθανή κατάργηση των feed in tariffs, θα
μπορούσε να επαναφέρει την δυνατότητα συγχρηματοδότησης των ΑΠΕ από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε μελλοντική μείωση των αρχικών δαπανών και
ενδεχομένως θετικό NPV.
Επομένως στην Ανάλυση Ευαισθησίας γίνεται εκτίμηση των παραμέτρων της
επένδυσης, και σε ποιο βαθμό η μεταβολή τους επηρεάζουν την χρηματοοικονομική
ή οικονομική απόδοση της επένδυσης και την απόφαση για την αποδοχή ή
απόρριψη της επένδυσης. Για την διεξαγωγή της Ανάλυσης Ευαισθησίας εξετάζεται
η επίδραση των μεταβολών των παραμέτρων στους δείκτες (NPV, IRR, ERR, ENPV)
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Αυτή η ανάλυση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του εξής κριτηρίου: “η μεταβολή
παραμέτρου κατά 1% οδηγεί σε μεταβολή στον δείκτη απόδοσης (εδώ NPV) κατά
τουλάχιστον 1%”125.
Η διαδικασία για την πραγματοποίηση της Ανάλυσης Ευαισθησίας είναι η εξής:126


Καθορισμό των μεταβλητών



Εξάλειψη των αλληλεξαρτώμενων μεταβλητών



Ανάλυση ελαστικότητας



Επιλογή κριτικών μεταβλητών

Στις κρίσιμες μεταβλητές περιλαμβάνεται ο αριθμός των μηχανημάτων Pelamis, η
τιμή λιγνίτη, το αρχικό κόστος, το κόστος λειτουργίας, η τιμή του διοξειδίου το
άνθρακα, καθώς και η τιμή αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος.
Εφαρμόζοντας τον κανόνα της μεταβολής κατά 1% τον προαναφερθέντων
μεταβλητών αυτές επιβεβαιώνονται ως κρίσιμες μεταβλητές. Συγκεκριμένα κατά την
αύξηση κάθε μεταβλητής ξεχωριστά, προκλήθηκε η εξής μεταβολή στο NPV:

Κατασκευή
Μηχανημάτων Αρχικό Κόστος
NPV 0,03
± 0,87%
± 1,34%
NPV 0,05
± 1,41%
± 2,16%

Κόστος
Λειτουργίας
± 2,00%
± 3,05%

O/M
± 1,80%
± 2,78%

Τιμή
Ηλεκτρικής
Ενέργειας
± 1,58%
± 1,78%

Η κατασκευή επιπλέον μηχανήματος 750kW για την εγκατάσταση στο ενεργειακό
πάρκο προσθέτει την αύξηση του αρχικού κόστους κατά 29% (για NPV 0,03). Αυτό
το οποίο παρατηρείται στον παραπάνω πίνακα, η μεταβλητή “Αρχικό Κόστος” είναι η
πιο ευαίσθητη σε μεταβολές. Καθώς η εγκατάσταση ενός νέου μηχανήματος
125

“Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects. Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for
Pre-Accession”, Directorate General Regional Policy, European Commission, 2008, pg. 60.
126

Ibid, pg. 61.

85

αλληλεπιδρά τόσο με το συνολικό κόστος λειτουργίας και O/M όσο και με τις άλλες
μεταβλητές οι οποίες εξετάζονται, δεν πραγματοποιείται η Ανάλυση Ευαισθησίας.
Το δάνειο και η αποπληρωμή του είναι από τις πιο κρίσιμες μεταβλητές εξετάζοντας
τη βιωσιμότητα της επένδυσης. Επομένως, εξετάζεται η επίδραση του επιτοκίου
δανεισμού στην επένδυση. Συγκεκριμένα, με τη μεταβολή του επιτοκίου από 6%
κατά ένα 1% του αρχικού επιτοκίου, παρατηρείται μεταβολή ± 0,27%. Επομένως, η
επένδυση δεν επηρεάζεται σημαντικά από τη μεταβολή του επιτοκίου του δανείου.
Κατόπιν

της

επιλογής

των

πιο

κρίσιμων

μεταβλητών

της

επένδυσης

πραγματοποιείται η ανάλυση ευαισθησίας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τη
μεταβολή της αξίας τους.

Κόστος Λειτουργίας

458.848,80 €

O/M

Τιμή Ενέργειας

161.799,68 €

243.588,49 €

121.098,24 €

351,95 €

99,45 €

Αρχικό Κόστος

-8.000.000,00 €

15.000.000 €

-3.000.000,00 €

4.871.769,71 €

2.000.000,00 €
NPV

Ανάλυση Ευαισθησίας (million €) - SensIt
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7.000.000,00 €

12.000.000,00 €

Παρατηρείται λοιπόν η μεγάλη σημασία της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και
πως επηρεάζεται το NPV της επένδυσης ανάλογα με το εύρος της τιμολόγησης. Σε
περίπτωση χαμηλής τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, η Καθαρή
Παρούσα Αξία είναι αρνητική, οπότε και η υλοποίηση της επένδυσης δεν είναι
συμφέρουσα.
Επίσης, εξετάζοντας την ελαστικότητα των μεταβλητών, οι οποίες εκτιμήθηκαν στην
οικονομική ανάλυση, παρατηρείται η επίδρασή τους στο NPV:


Εξοικονόμηση Λιγνίτη: ± 0,52%



Εξοικονόμηση CO2: ± 0,04%

Παρατηρείται ότι η επίδραση η οποία προκαλείται με τη μεταβολή της τιμής του
λιγνίτη είναι πιο σημαντική από αυτή της εξοικονόμησης CO2. Υπενθυμίζεται ότι ο
λιγνίτης είναι η βασική πηγή παραγωγή ενέργειας. Ωστόσο, καθώς η τιμή πώλησης
της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ψηλή, δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή στον
δείκτη ENPV, οπότε και δεν θεωρείται κρίσιμη μεταβλητή. Καθώς η εξοικονόμηση
του λιγνίτη έχει ενταχθεί στην οικονομική ανάλυση, δεν απεικονίζεται το αποτέλεσμα
από κοινού με τις υπόλοιπες κρίσιμες μεταβλητές.

Εξοικονόμηση Λιγνίτη

50 €

5€

- €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

NPV
Ανάλυση Ευαισθησίας (million €) - SensIt
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8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

Καταλήγοντας, η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί τον περισσότερο
κρίσιμο παράγοντα για την πραγματοποίηση της επένδυσης, καθώς μπορεί να θέσει
την επένδυση μη υλοποιήσιμη. Η επένδυση εξαρτάται άμεσα και από το αρχικό
κόστος της επένδυσης αλλά και το μέγεθος της επένδυσης που θα υλοποιηθεί. Έχει
προαναφερθεί ότι το αρχικό κόστος της επένδυσης καθώς και το κόστος λειτουργίας
και συντήρησης της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μειώνονται
σημαντικά με την αύξηση του μεγέθους της επένδυσης.
Βάσει των σημερινών εκτιμήσεων του αρχικού κόστους, της ελλιπούς τιμολογιακής
πολιτικής αλλά και της δυσκολίας ανάληψης δανείου δεν προβλέπεται θετική Καθαρή
Παρούσα Αξία. Βάσει των σημερινών δεδομένων, το αρχικό κόστος είναι πολύ
μεγαλύτερο από τα ενδεχόμενα κέρδη της επιχείρησης (σύμφωνα πάντα με τη
σημερινή τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, η ετήσια αποπληρωμή
του δανείου για τα πρώτα 10 χρόνια επιβαρύνει την χρηματοοικονομική εικόνα της
επένδυσης. Παρόλο που σημειώνονται κέρδη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της
μονάδας, λόγω της αποπληρωμής του δανείου, το ετήσιο απόθεμα κατά τα πρώτα
10 χρόνια είναι αρκετά χαμηλό.
Αυτό το οποίο έχει θετική επίδραση στην Καθαρή Παρούσα Αξία της επένδυσης είναι
η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη μεταβολή της εκτιμώμενης τιμής
από 108,35€ σε 258,62€ μηδενίζεται η Καθαρά Παρούσα Αξία (1%) και
παρουσιάζονται θετικές τιμές για NPV (3% και 5%). Η τιμολόγηση της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν στο πολιτικό σχεδιασμό
για τις Ελληνικές ΑΠΕ και για τη νέα αυτή τεχνολογία. Πραγματοποιώντας τη
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χρηματοοικονομική ανάλυση σύμφωνα με την υπάρχουσα τιμολόγηση της
ισχύουσας νομοθεσίας, το NPV είναι αρνητικό και η επένδυση μη βιώσιμη.
Φυσικά, ως το κυριότερο μέρος του αρχικού κόστους, το κόστος για την κατασκευή
των μηχανημάτων κυματικής ενέργειας, αποτελεί αρκετά κρίσιμη μεταβλητή για τη
συγκεκριμένη δαπάνη. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι το κόστος για την κατασκευή
εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα την τιμή του χάλυβα.
Τέλος, παρατηρείται ότι η εξοικονόμηση του λιγνίτη και η τιμολόγησή του κατέχει
σημαντικότερο ρόλο στην κοινωνία από τον περιορισμό των εκπομπών CO2. Αυτό
οφείλεται λόγω της κύριας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη. Η εθνική
οικονομία, επιβαρύνεται από το κόστος εξόρυξης, αποθείωσης του λιγνίτη και
εισαγωγής λιγνίτη για την εξυπηρέτηση της αυξανόμενης ζήτησης για κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκαθίδρυση των ΑΠΕ και μονάδων κυματικής ενέργειας θα
προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο καθαρή ενέργεια και εξοικονόμηση εθνικών
πόρων. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η τιμολόγηση του λιγνίτη να είναι τέτοια του
οποίου η εξοικονόμηση του θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην εθνική οικονομία.

89

9. Συμπεράσματα
Η ενέργεια αποτελεί ένα από τα στρατηγικά “χαρτιά” μιας εθνικής οικονομίας. Όσο η
ζήτηση για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται και όσο εξαντλούνται οι
διαδεδομένες πηγές ενέργειας, τόσο θα αυξάνεται η ζήτηση για παραγωγή ενέργειας
με ΑΠΕ. Η Ευρώπη έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη να επενδύσει σε ΑΠΕ και
προωθεί την Έρευνα και Ανάπτυξη για την βελτιστοποίηση των διαφόρων
τεχνολογιών ΑΠΕ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιληφθεί την απεριόριστη αξία των θαλάσσιων πηγών
ενέργειας και έχει στραφεί στην προώθηση της θαλάσσιας ενέργειας μέσω διαφόρων
διατάξεων, εισάγοντας την έννοια “Blue Growth”, μέσω ερευνών

και ενίσχυσης

οργανισμών κυματικής ενέργειας. Διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στην
στον τομέα της παραγωγής κυματικής ενέργειας είτε εμπορικά είτε ερευνητικά, όπως
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πορτογαλία, η Ιταλία κλπ. Η Ελλάδα, ωστόσο,
αντιλαμβάνεται τις Ευρωπαϊκές τάσεις με καθυστέρηση, ενώ θα μπορούσε
τουλάχιστον να συμμετέχει σε ερευνητικό επίπεδο. Υπενθυμίζεται ότι στο Αιγαίο
εντοπίζεται η μεγαλύτερη ισχύς κυμάτων στην Μεσόγειο.
Όμως, σε εμπορικό επίπεδο, η εικόνα δεν είναι ακόμα ενθαρρυντική.
Η παρούσα μελέτη στηρίχθηκε σε ενδεχόμενη επένδυση στα Νότιο-Δυτικά της
Κρήτης, με την εγκατάσταση ενός μικρού ενεργειακού πάρκου 2.2ΜW υπεράκτιας
κυματικής ενέργειας. Η τεχνολογία η οποία επιλέχθηκε και εξετάστηκε ήταν της
εταιρίας Pelamis Wave Power. Η επιλογή αυτή έγινε καθώς πρόκειται για
επιπλέουσες κατασκευές, με την μικρότερη παρέμβαση στο περιβάλλον, οι οποίες
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δεν επηρεάζουν την υφαλοκρηπίδα και την ακτογραμμή με μόνιμες κατασκευές και
μορφοποιήσεις.
Ωστόσο, οι τεχνολογίες εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας είναι σχετικά νέες και
μη διαδεδομένες σε εμπορικό επίπεδο, με αποτέλεσμα η χρηματοοικονομική εικόνα
τους να απέχει πολύ από τη βέλτιστη κατάσταση. Το αρχικό κόστος παραμένει
υψηλό, οι Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές έχουν δημιουργήσει ένα δυσμενές
περιβάλλον για επενδύσεις στις ΑΠΕ στην Ελλάδα και η εύρεση πόρων και
χρηματοδότησης για την επένδυση είναι περιορισμένη την παρούσα περίοδο της
δημοσιονομικής ύφεσης. Τα οφέλη από την εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας
είναι μεγάλα για το σύνολο της κοινωνίας παρά για τον ίδιο τον επενδυτή, στην
παρούσα φάση της τεχνολογίας και του πολιτικού σχεδιασμού.
Εξετάζοντας τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, παρατηρείται ότι μια επένδυση
μικρού μεγέθους - 2,25 ΜW - παρουσιάζει πολύ μεγάλο αρχικό κόστος
(8.119.616,18€) εν συγκρίσει με το εκτιμώμενο αρχικό κόστος για ενεργειακό πάρκο
μεγέθους 50ΜW (περίπου 5.034.000 €) και 500 ΜW (3.150.000€).
Η επιχειρηματική κίνηση για την υλοποίηση του ενεργειακού πάρκου δεν είναι
συμφέρουσα για έναν επενδυτή με την ισχύουσα νομοθεσία και πολιτικό σχεδιασμό.
Το ΝPV της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, στην παρούσα επένδυση, είναι θετικό
εφόσον εφαρμόζεται μια προσαρμογή στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Μέχρι το 2011, ένα αρνητικό NPV, δεν σήμαινε απόρριψη της επένδυσης, αντιθέτως
υποδείκνυε την ανάγκη συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο, στις σημερινές διατάξεις δεν προβλέπεται πλέον η συγχρηματοδότηση και
υποστήριξη με Κοινοτική χρηματοδότηση, ενώ ο επενδυτής θα πρέπει να λάβει
υψηλή χρηματοδότηση με τη μορφή δανείου. Η αποπληρωμή του δανείου μέσα στα
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πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας, επιβαρύνει την κερδοφορία της επένδυσης, ενώ το
ετήσιο απόθεμα είναι περιορισμένο. Η βιώσιμη εικόνα κατά τη διάρκεια των πρώτων
10 χρόνων λειτουργίας της επένδυσης μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο με έκτακτες ή μη
εκτιμημένες δαπάνες, συνήθεις σε μια επιχειρηματική κίνηση και επένδυση.
Επιπλέον, ενώ στο Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο αναγνωρίζεται η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας με την εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας, δεν προβλέπεται η
δυνατότητα εγκατάστασης και υλοποίησης μιας τέτοιας επένδυσης. Συνεπώς, δεν
υπάρχει η πρόβλεψη για την τιμολόγηση της κυματικής ενέργειας.
Η εταιρία Pelamis Wave Power αναγνωρίζει τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν για την
βέλτιστη εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας και έχει επενδύσει στην έρευνα και
ανάπτυξη, ώστε να περιορίσει το αρχικό κόστος και τον χρόνο για την κατασκευή
των μηχανημάτων. Όπως πρότερα παρουσιάστηκε, η Pelamis Wave Power
επικεντρώθηκε στο περιορισμό του κόστους Λειτουργίας και Συντήρησης με την
αυτοματοποίηση και τηλε-διαχείριση των μηχανημάτων. Επίσης, υπερτονίζει την
ανάγκη για εγκατάσταση ενεργειακών πάρκων μεγάλης ενεργειακής δυναμικότητας
για την αποδοτική εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας.
Η οικονομική ανάλυση, υπέδειξε τα οφέλη της επένδυσης αυτής με εξοικονόμηση
λιγνίτη και εκπομπών CO2. Ο λιγνίτης είναι η κύρια πηγή παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και πρόκειται για εξαντλήσιμη πηγή, ρυπογόνα και μη αποδοτική. Η εθνική
παραγωγή λιγνίτη δεν είναι αρκετή για την εξυπηρέτηση της ζήτησης και
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η οικονομία με
το κόστος της αγοράς εισαγόμενου λιγνίτη από Ρωσία, Τουρκία κλπ. Υπενθυμίζεται,
ότι τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης, βασίστηκαν σε επένδυση μικρής
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ενεργειακής δυναμικότητας. Το σημαντικό όφελος για το κοινωνικό σύνολο μπορεί να
παρατηρηθεί πιο έντονα με την υλοποίηση μεγαλύτερης επένδυσης.
Επιπλέον, οι επενδύσεις στις ΑΠΕ προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας, και
εξοικονόμηση εθνικών πόρων. Η εγκατάσταση ενεργειακών πάρκων εκμετάλλευσης
της κυματικής ενέργειας, μπορεί να τροφοδοτήσει τα νησιά με ηλεκτρική ενέργεια, τα
οποία δεν είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό δίκτυο και είναι ευάλωτα σε συχνές
διακοπές ρεύματος, ειδικά τις καλοκαιρινές περιόδους.
Η Ελλάδα, βρίσκεται σε ένα από τα πιο σημαντικά γεωστρατηγικά σημεία της
Ευρώπης, ωστόσο είναι ενεργειακά εξαρτημένη από την Ανατολική Ευρώπη, τα
Βαλκάνια, την Τουρκία και τις Αραβικές χώρες. Η στροφή στις ΑΠΕ και η αποδοτική
εκμετάλλευση τους θα μπορούσε να καταστήσει την Ελλάδα σημαντικό ενεργειακό
παραγωγό και εξαγωγέα.
Για την πραγματοποίηση της παρούσας επένδυσης απαιτείται η συμμετοχή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους, με πόρους, και με την προώθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στις ΑΠΕ. Με βάση την παρούσα μελέτη, προκύπτει η
ανάγκη για ενεργή παρουσία της Ελλάδας στις ΑΠΕ, πρωτίστως σε ερευνητικό
επίπεδο. Η προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης, θα ωφελήσει την εθνική
οικονομία, και η μελλοντική εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας στη βέλτιστη
οικονομοτεχνική μορφή της θα ωφελήσει την κοινωνία και την εθνική οικονομία.
Κυρίως, όμως η εκμετάλλευση των ΑΠΕ και της κυματικής ενέργειας θα ωφελήσει το
περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

93

Βιβλιογραφία
Ελληνική Βιβλιογραφία
Λεμονής Γ., “Κυματική Ενέργεια στην Ευρώπη. Εθνικές Δραστηριότητες και
Προοπτικές Αξιοποίησης”, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
“Mηνιαίο Δελτίο Ενέργειας. Μάιος 2014”, Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, 2014.
Μυλωνάς Παύλος, “Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Αποτελούν Αναγκαία αλλά και
Ελκυστική Επένδυση”, Εθνική Τράπεζα Eλλάδος, Ιούνιος 2008.
Νόμος Υπ’ Αριθμόν 4254, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Τεύχος Πρώτο, Αριθμός Φύλλο 85, 7 Απριλίου 2014.
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=hL%2fXuG%2b4%2bho%3d&tabid=55
5&language=el-GR
“Σιωπηλοί Δολοφόνοι. Γιατί η Ευρώπη Πρέπει να Αντικαταστήσει τον Άνθρακα με
Καθαρή Ενέργεια”, Greenpeace, Ιούνιος 2013.
http://www.greenpeace.org/greece/Global/greece/image/2012/reports/climate/Silent_
Killers_GR.pdf
“Το Πώς και το Γιατί της Κυματικής Ενέργειας. Ένας Οδηγός για τους Επενδυτές και
τους Υπευθύνους για την Χάραξη Πολιτικής”, Waveplam.
Ψωμάς Στέλιος, “Το Τέλος του Λιγνίτη και το Πέρασμα σε μια Νέα Ενεργειακή
Εποχή”, Greenpeace, Οκτώβριος 2006.
Ξένη Βιβλιογραφία
“Accelerating Marine Energy. The Potential for Cost Reduction – Insights from the
Carbon Trust Marine Energy Accelerator”, Carbon Trust, July 2011.
Clement Alain et al., “Wave Energy in Europe: Current Status and Perspectives”,
Renewable and Sustainable Energy Reviews, February 2006.
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions, European Commission. June 2012.
94

Dalton G. et al., “Operational Expenditure Costs for Wave Energy Projects; O/M,
Insurance and Site Rent”. 3rd International Conference on Ocean Energy, October
2013.
Evans D., “Social Discount Rates for the European Union”, Working Paper n. 2006 –
20, University of Milan, October 2006.
Evans D., Sezer H., “Social Discount Rates for Member Countries of the European
Union”, Oxford Brookes University, Cambridge Econometrics, Oxford, UK, 2005.
“Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects. Structural Funds, Cohesion
Fund and Instrument for Pre-Accession”, Directorate General Regional Policy,
European Commission, 2008.
“Islay LIMPET Wave Power Plant”, The Queen’s University of Belfast, April 2002.
“Industry Vision Paper”, European Ocean Energy, 2013.
Lewis A., Estefen S., “IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and
Climate Change Mitigation”, Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, 2011.
Ocean Wave Energy: Technology Information Sheet”, Strategic Energy
Technologies Information System, European Commission.
http://setis.ec.europa.eu/system/files/Technology_Information_SheetOcean_Wave_Energy.pdf
“Pelamis WEC – Conclusion of Primary R&D. Final Report”, Οcean Power Delivery
Ltd, Department of Trade and Industry (DTI), May 2003.
“Renewable Energy: A Major Player in the European Market”, Communication from
the Commission to the European Parliament, the
Soukissian Tavkor et al., “Assessment of the Wind and Wave Climate of the Hellenic
Seas Using 10 – Year Windcast Results”, The Open Ocean Engineering Journal,
2008.

95

“Wave Energy Utilization in Europe. Current Status and Prospective”, Centre for
Renewable Energy Sources (CRES).
“World Energy Outlook 2012”, International Energy Agency, 2012.
Ηλεκτρονικές Πηγές
“Αδειοδοτική Διαδικασία & Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ”, Λειτουργός Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας. http://www.lagie.gr/systima-eggyimenon-timon/apesithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesias-ape/
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφoράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ):
www.admie.gr
Ελληνική Στατιστική Αρχή: www.statistics.gr
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών: http://poseidon.hcmr.gr
“Εμπόριο ρύπων: 38 δημοπρασίες με αξία συναλλαγών € 34.5 εκατ. στην τρίτη φάση
για την Ελλάδα@, Econews Website
http://www.econews.gr/2013/10/15/dimoprasies-rupwn-g-fasi-106696/
“Επιβάρυνση 4 δις. στην Ελληνική Οικονομία από τη Χρήση Λιγνίτη Δείχνει Ανάλυση
της Greenepeace”, Energypress, 14 Φεβρουαρίου 2012.
http://www.energypress.gr/news/Epibarynsh-4-dis.-sthn-ellhnikh-oikonomia-apo-thhrhsh-lignith-deihnei-analysh-ths-Greenpeace
“Η Ελλάδα σε Αριθμούς 2013”, Ελληνική Στατιστική Αρχή, pg. 39:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELLAS_IN_NUMB
ERS_GR.pdf
Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ): www.lagie.gr
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: http://www.rae.gr/old/SUB2/2_4.htm
“Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών”, Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=456

96

“Τιμές Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ”, Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
http://www.lagie.gr/systima-eggyimenon-timon/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasiakodikopoiisi-nomothesias-ape/periechomena/times-energeias-apo-ape-sithya-plin-fb
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: www.ypeka.gr
Ahlqvist Jacob, “Cost of Energy Projections: A Summary of the Energy Technology
Institute WEC Project”, All Energy Conference, May 2014: http://www.allenergy.co.uk/__novadocuments/54239?v=635376454527170000
All About Energy Website: http://www.allaboutenergy.gr/LigniteMakedonia.html
“Earth Observatory”, Nasa: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Water/
“Electricity Consumption of Households in Greece(1990 – 2012)”, Εurostat.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_105a&lang=en
“Energy Available for Final Consumption – Greece (2002 – 2012)”, Eurostat.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
“Energy Balance Analysis”, Wind Energy the Facts Website: http://www.wind-energythe-facts.org/energy-balance-analysis-7.html
“EUAs Auctions Phase III”, Auctions Statistics, Emission Allowances, Hellenic
Exchanges Group Website: http://www.helex.gr/phase3-auctions-statistics-diagram
“Greenhouse Gas Emissions by Sector. Total Emissions Including International
Aviation(2012)”, Eurostat.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcod
e=tsdcc210&plugin=0
“Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation Communication from the Commission”, European Commission Website:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents
“Imports of Electricity - Greece” (2003 – 2012), Eurostat.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

97

“Coal Plus”, Jat Energy Limited, August 2012.
http://jatenergy.com/images/stories/jatenergy_coal_plus_presentation.pdf
Pelamis Wave Power Website: http://www.pelamiswave.com
“Supply, Transformation, Consumption – Electricity – Annual Data”, Eurostat.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

98

99

