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Είδη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη 
θάλασσα

 Υπεράκτια αιολική ενέργεια
 Κυματική ενέργεια
 Παλιρροϊκή ενέργεια
 Ενέργεια από ρεύματα (θαλάσσια και παλίρροιες)
 Ωσμωτική ενέργεια 
 Θερμική ενέργεια
 Ηλιακή ενέργεια
 Ενέργεια από θαλάσσια βιομάζα και υποθαλάσσια γεωθερμία



Ενέργεια από τη θάλασσα

• Οι ωκεανοί είναι οι μεγαλύτεροι συλλέκτες της ηλιακής ενέργειας και μπορούν να αποδώσουν τεράστια
ποσά ανανεώσιμης κινητικής και θερμικής ενέργειας

• Η ενέργεια αυτή είναι απολύτως «καθαρή» (περίπου μηδενικές εκπομπές CO2)

• Διασφάλιση θεμάτων εθνικής-ενεργειακής ασφάλειας, μεγαλύτερες ενεργειακές αποδόσεις και
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σημαντική τόνωση της εθνικής οικονομίας

• Κορεσμός χερσαίων εκτάσεων - δυνατότητα κατασκευής κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα

• Η τεχνολογία των μηχανισμών μετατροπής της θαλάσσιας ενέργειας τρέχει με πολύ γρήγορους
ρυθμούς

• Έχουν ακόμα σχετικά μεγάλο κόστος συγκριτικά με τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας

• Οι περισσότερες συσκευές (πλην των ανεμογεννητριών και κάποιων ρευματογεννητριών) δεν είναι σε
τεχνολογικά ώριμο επίπεδο (TRL 9). Π.χ., οι περισσότερες κυματικές συσκευές είναι σε TRL 6-7.

• Η θάλασσα, και ειδικότερα ο παράκτιος χώρος, αποτελεί ενίοτε πεδίο αλληλοσυγκρουόμενων
προτεραιοτήτων

• Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα είναι ότι αποτελούν διαλείπουσες μορφές και είναι, ως σήμερα, μη-
αποθηκεύσιμες σε ευρεία κλίμακα



Κυματικό δυναμικό 

☐ Η βασικότερη παράμετρος για αναλύσεις σκοπιμότητας είναι η μέση ετήσια τιμή της
ροής κυματικής ενέργειας

☐ Σήμερα ως ελάχιστο κάτω όριο για αξιοποίηση θεωρείται η τιμή των 15 - 20 kW/m

☐ Είναι απαραίτητη η μελέτη των ακραίων καταστάσεων θάλασσας σε μια υποψήφια
περιοχή

☐ Τα πλέον κατάλληλα βάθη πόντισης κυματικών μηχανών σήμερα, θεωρούνται τα 50
m. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε υβριδικούς σχεδιασμούς floating κατασκευών

☐ Οι συνθήκες πυθμένα και η απόσταση από την ακτή είναι ήσσονος σημασίας σε
σχέση με τις ανεμογεννήτριες

☐ Πολλές εταιρείες ανάπτυξης κυματικών συσκευών παγκοσμίως, έχουν πτωχεύσει
λόγω του μεγάλου ακόμα ρίσκου που υπάρχει σε αυτές τις τεχνολογίες



Συσκευές κυματικής ενέργειας

1.Εξασθενητής κυματισμών (wave attenuator) 2. Σημειακός απορροφητής (point absorber)

3. Παλλόμενη υδάτινη στήλη (oscillating water column)
4. Συσκευή οριζόντιας κυματικής παλινδρόμησης
(oscillating wave surge converter)
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Oscillating Water Column

http://www.oceansatlas.com/unatlas/uses/EnergyResources/Background/Wave/W2.html

 Ολοκληρώθηκε το 2000 στα Scottish Isles
 Υπάρχουν δύο counter-rotating τουρμπίνες 

Wells
 Δύο γεννήτριες
 Μέγιστη ισχύς 500 kW

LIMPET

Boyle, Renewable Energy, Oxford University Press (2004)

Mighty Whale

• Ολοκληρώθηκε το 1998 από το JAMSTEC (4,400 tons, 50m).
• 3 αεροθάλαμοι 
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Κυματικό δυναμικό στις Ελληνικές θάλασσες

Soukissian, T. et al. 2020, “Marine Renewable Energy 
in the Greek Seas”, In The Handbook of Environmental 
Chemistry, Springer Berlin Heidelberg

Oι διαθέσιμες τιμές του 
κυματικού δυναμικού στις 
Ελληνικές θάλασσες δεν 
προσφέρονται, με τις 
υπάρχουσες τεχνολογίες 
τουλάχιστον, για εκμετάλλευση 
στην ανοιχτή θάλασσα. 
Αντίθετα, ορισμένες επάκτιες 
κατασκευές (π.χ., oscillating 
water column) μοιάζουν 
καταλληλότερες για περαιτέρω 
διερεύνηση 
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Υπεράκτιο ηλιακό δυναμικό στις Ελληνικές θάλασσες

Soukissian, T. et al. 2020, “Marine Renewable Energy in the Greek 
Seas”, In The Handbook of Environmental Chemistry, Springer Berlin 
Heidelberg

Υβριδικές κατασκευές του ανωτέρω τύπου είναι ιδανικές για τον 
Ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Υπάρχει σημαντική complementarity 
ανάμεσα στην υπεράκτια ηλιακή και αιολική ενέργεια 
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Τα τρία βασικά πλαίσια μελέτης για την ανάπτυξη των θαλάσσιων 
ΑΠΕ στην Ελλάδα

Αφορά κυρίως τις φάσεις 
σκοπιμότητας, ανάπτυξης και 
εγκατάστασης ενός ενεργειακού
πάρκου. Αντικειμενικές πληροφορίες;

Προσδιορισμός των επιπτώσεων που 
μπορεί να έχει ένα θαλάσσιο 
ενεργειακό πάρκο στις κοινωνικές & 
οικονομικές συνθήκες των παράκτιων 
κοινοτήτων. Θαλάσσιες χρήσεις, 
Διακυβέρνηση & εθνικές πολιτικές

Αξιολόγηση της οικολογικής 
κατάστασης: μετριασμός αρνητικών 
και ενίσχυση θετικών επιπτώσεων των 
ΘΑΠ στα βιοτικά και αβιοτικά 
στοιχεία της περιοχής (π.χ., ΜΡΑ, 
περιοχές Natura 2000, οδοί 
μεταναστευτικών πτηνών, λιβάδια, 
κοραλλιογενείς σχηματισμοί, ιζήματα, 
παράκτια κυκλοφορία και 
μορφολογία, κ.ά.)
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Υπεράκτιο αιολικό δυναμικό στις Ελληνικές θάλασσες

Το διαθέσιμο αιολικό δυναμικό στην χώρα είναι 
επαρκέστατο για την κάλυψη ενός σημαντικού 
μέρους των ενεργειακών αναγκών της. Επιπλέον, 
το δυναμικό αυτό χαρακτηρίζεται και από πολύ 
καλές ιδιότητες (technical availability, variability, 
κ.λπ.). Έχει μελετηθεί αναλυτικά στην 
χωροχρονική κλίμακα σε σειρά δημοσιεύσεων της 
ερευνητικής ομάδας του ΕΛΚΕΘΕ. 
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Δημιουργία Έξυπνου Χάρτη Ανέμου

• Είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο θαλάσσιου σχεδιασμού
εστιασμένο στην συγκριτική αξιολόγηση πιθανών τοποθεσιών 
όσον αφορά την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων
(ΘΑΠ).

• Δεν προορίζεται για άμεσες αποφάσεις. Οι τελικές 
αποφάσεις προφανώς ανήκουν στον επενδυτή. 

• Λαμβάνει υπόψη τις πιο σημαντικές τεχνικές παραμέτρους, 
ταξινομεί, βαθμολογεί και ορίζει βάρη.

• Βασίζεται σε πλατφόρμα GIS.
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Συνδυάζοντας βάθη πυθμένα
και ταχύτητα ανέμου

● Wind speed ≥4.1 m/s at height of 10m, water depth ≤ 40m

● Wind speed ≥4.1 m/s at height of 10m, 40m < water depth ≤ 70m

● Wind speed ≥4.1 m/s at height of 10m, 70m < water depth ≤ 200m

Έξυπνος χάρτης ανέμου για την Ελλάδα: 
Σχεδίαση και αποτελέσματα

1) Τα βάθη μέχρι 40 m αναφέρονται σε 
πακτωμένες/εδρασμένες κατασκευές στον 
πυθμένα

2) Τα βάθη από 40 m -70 m, αποτελούν τις πιο 
δύσκολες από τεχνική άποψη περιοχές 
εγκατάστασης με αρκετά υψηλό κόστος.

3) Τα βάθη από 70 m – 200 m αφορούν πλωτές 
κατασκευές 
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Ταχύτητα

ανέμου, 10m asl, 

m/s

Βάθος πυθμένα, 

m

Απόσταση από 

ξηρά, km

Εγγύτητα σε πολύ 

μεγάλα/μεγάλα λιμάνια, 

km 

Υποδομή

ηλεκτρικού 

δικτύου

Ιζήματα 

πυθμένα

Κατάταξη 

(βαθμολογία)

>6.9 (5) 10–40 (5) 10–20 (5) 0–100      (5) >400kV (5) Άμμος (5)

6.3–6.9 (4) 5–10 (4) 100–200  (4) 225–400 kV (4)

5.7–6.3 (3) 70–200   (3) 20–100 (3) 200–300  (3) 36–225 kV (3) Ιλύς     (3)

4.9–5.7 (2) 0–5 (2) 300–500  (2) <36 kV (2)

4.1–4.9 (1) 40–70   (1) >100     (1) >500 (1) Δίκτυο διανομής (1) Βράχια(1)

Βάρη(%) 35 25 15 5 15 5

(1): Λιγότερο ευνοϊκή περίπτωση
(5): Περισσότερο ευνοϊκή περίπτωση

Αξιολόγηση της υπεράκτιας αιολικής 
ενέργειας: Βαθμολογία κατάταξης και βάρη



14

Έξυπνος Χάρτης Ανέμου για τις ελληνικές θάλασσες
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Η συνολική εικόνα 
επιβάλλοντας σοβαρούς 

περιβαλλοντικούς 
περιορισμούς (Natura 2000, 

Marine Protected Areas)
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Έξυπνος Χάρτης Ανέμου για το Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος



Τρέχουσες & μελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα 
της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας

☐ Το ΕΛΚΕΘΕ βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού & ανανέωσης των υπαρχόντων 
δεδομένων υποβάθρου του έξυπνου χάρτη αιολικής ενέργειας για την Ελλάδα 

☐ Προσθήκη περιβαλλοντικών δεδομένων πολύ υψηλής χωρικής και χρονικής 
ανάλυσης on demand 

☐ Αναμένεται να προστεθούν οι βασικές περιβαλλοντικές φορτίσεις και οι 
αντίστοιχες τιμές σχεδιάσεως (design values) για όλο τον θαλάσσιο χώρο 
(άνεμος, κύμα, ρεύματα) με σκοπό την διευκόλυνση και βελτιστοποίηση της 
σχεδιαστικής διαδικασίας

☐ Αναμένεται να συμπεριληφθούν βασικές κοινωνικοοικονομικές παράμετροι

☐ Αναμένεται να αναπτυχθεί ένα έξυπνο σύστημα αλληλεπίδρασης του χρήστη 
με την πλατφόρμα, έτσι ώστε να υπάρξει απόλυτη εστίαση στις εξειδικευμένες 
ανάγκες (στην χωρική και χρονική κλίμακα)
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