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“Se queres aprender a rezar, entra no mar” 

Portuguese proverb 

 

 

 

“La mobilité et l’inégalité successive des vagues, après s’être élevées comme des 

montagnes, s’affaissent l’instant après, entraînant dans leurs mouvements tous les 

corps qui surnagent, quels que soient leur poids et leur volume. La masse énorme 

d’un vaisseau de ligne, qu’aucune puissance connue ne serait capable de soulever, 

obéit cependant au moindre mouvement de l’onde” 

Girard father and son, Paris, 1799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Περίληψη 

Η ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

κατανάλωση ενέργειας. Με την αύξηση του πληθυσμού και την άνοδο του βιοτικού 

επίπεδου, η κατανάλωση αυτή αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Έτσι η ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως από 

τις συμβατικές πηγές ενέργειας που οδηγούνται σε εξάντληση. Στο πλαίσιο αυτού του  

«ενεργειακού προβλήματος» που ανακύπτει, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και η ενσωμάτωσή τους στην ενεργειακή αγορά με την εμπορική 

εκμετάλλευσή τους καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ.   

Στη παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ο τομέας ανάπτυξης μιας από τις 

λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της κυματική ενέργεια, καθώς και η 

διαμόρφωση αυτού του τομέα στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Για την πλήρη κατανόηση 

του τρόπου με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η εκμετάλλευση αυτού του ενεργειακού 

πόρου, γίνεται εκτενής αναφορά στην φυσική της διάδοσης των θαλάσσιων 

κυματισμών και στην πηγή προέλευσής τους. Παρουσιάζεται η διακύμανση της 

πυκνότητας ισχύος της κυματικής ενέργειας ανά τον πλανήτη, οι τοποθεσίες που 

εμφανίζουν την υψηλότερη τιμή κυματικού δυναμικού στην Ευρώπη, περιοχή 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, αλλά και οι προοπτικές  του κυματικού πόρου της Ελλάδας 

στην συγκεκριμένη ενεργειακή αγορά. 

Για την επίτευξη αποτελεσματικής εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας κατά το 

μέγιστο δυνατό βαθμό, απαιτείται σε πρώτη φάση επίτευξη προόδου στον κλάδο που 

ασχολείται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας μετατροπής της κυματικής ενέργειας σε 

ηλεκτρισμό, μέχρις ότου η πλήρης ωρίμανση αυτής να οδηγήσει στην εφαρμογή 

εμπορικής συστοιχίας συσκευών διασυνδεδεμένων στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

Επισημαίνεται, ως εκ τούτου, ο μεγάλος αριθμός μετατροπέων κυματικής ενέργειας 

που έχουν εφαρμοστεί και επιχειρείται μια ταξινόμηση αυτών με βάση την διαφορετική 

τεχνολογία δέσμευσης της κυματικής ενέργειας και την τοποθεσία εγκατάστασης τους 

στο θαλλάσιο περιβάλλον με σκοπό την εισαγωγή του αναγνώστη στις βασικές αρχές 

της κυματικής τεχνολογίας.     

Πέρα, όμως, από την αναγνώριση των τεχνολογικών ζητηματών και την διευθέτηση 

των επιπτώσεων που επιφέρουν στο περιβάλλον ανάπτυξης οι εφαρμογές μετατροπής 



 

κυματικής ενέργειας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στην αντιμετώπιση των 

προκλήσεων μη τεχνολογικής φύσεως. Η προώθηση, άλλωστε, και η επιτάχυνση της 

ανάπτυξης της κυματικής ενέργειας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την 

διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που να ορίζει την λειτουργία και τον 

τρόπο οργάνωσης του κλάδου.  Για τον σκοπό αυτό αναλύεται το υπάρχον σκηνικό του 

ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά το σύνολο των πολύπλοκων διαδικασιών 

σχεδιασμού, ρύθμισης και συναίνεσης, αδειοδότησης, εκτίμησης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και αλληλεπίδρασης των εμπλεκόμενων φορέων με τις ποικίλες θαλάσσιες 

δραστηριότητες. Η ρύθμιση των παραπάνω παραγόντων αποτελεί βασική προϋπόθεση 

ώστε να μπορεί επιτευχθεί αποτελεσματικά η συμβολή της κυματικής ενέργειας σε 

ικανοποιητικό βαθμό στο ευρωπαϊκό ενεργειακό ισοζύγιο και να εκπληρωθούν οι 

στόχοι της ΕΕ για την ενεργειακή βιωσιμότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The development of human activity is indissolubly linked to energy consumption. With 

population growth and rising living standards, this consumption is growing rapidly at a 

global level. Thus meeting energy needs can not be fully covered by conventional 

energy sources that are being exhausted. Taking into consideration this 'energy 

problem', the use of renewable energy sources and their integration into the energy 

market through their commercial exploitation becomes more necessary than ever. 

In this diploma thesis the development of one form of renewable energy sources, 

specifically wave energy, is presented and also its development in the European 

territory. In order to obtain comprehensive knowledge about how this energy resource 

can be exploited, an extensive review is made to the nature of the proliferation of sea 

waves and their source of origin. Τhe fluctuation of wave energy density across the 

globe is presented, as well as the locations with the highest values of potential wave 

energy conversion in Europe, an area of greatest interest, and also the potentials of 

greek wave resources in the European energy market. 

To achieve the best possible exploitation of wave energy, progress should be made in 

the wave energy industry which is currently developing different wave energy 

conversion technologies with the intention to produce electricity. The implementation 

of high technology readiness level will lead to a commercial array of WEC devices 

interconnected to the grid. A large amount of wave energy converters have been applied 

and developed. WECs classification is mainly based on the different technology 

mechanisms that wave energy can be captured and the different deployments sites of 

WECs infrastructures. This particular classification is therefore highlighted in order to 

introduce the reader to the basic principles of wave energy technology. 

Apart from the recognition of WECs developments technological issues and the 

settlement of their environmental impact, special emphasis is also placed on addressing 

non-technological challenges. On account of this, the promotion and acceleration of 

wave energy development cannot be achieved without the establishment of an 

appropriate institutional framework defining the operation and organization of the 

sector. To this end, the existing set of regulatory frameworks is analyzed for all the 

complex processes of planning, regulation and consenting procedures, licensing, 



 

environmental impact assessment and interaction of stakeholders with the various 

maritime activities. The regulation of the above factors is a basic prerequisite for the 

effective contribution of wave energy to the european energy balance and the EU's 

energy sustainability goals. 
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1. Πρόλογος 

Η ενέργεια ανέκαθεν υπήρξε η κινητήρια δύναμη και ο μοχλός ανάπτυξης της 

κοινωνίας. Η ευημερία των λαών, της βιομηχανίας και της οικονομίας μας εξαρτάται 

από την πρόσβαση σε ασφαλή, εξασφαλισμένη, αειφόρο και προσιτή ενέργεια. Η 

παραγωγή και η χρήση της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας που 

χρησιμοποιείται στις μεταφορές, αντιπροσωπεύει περίπου το 80% των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ με τις επακόλουθες επιπτώσεις που επιφέρει το αυξημένο 

αυτό ποσοστό στον περιβάλλον και στην επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής και εν 

τέλει στην ποιότητα ζωής των έμβιων όντων. Η επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης 

αυτής της κατάστασης και η στροφή στην εξεύρεση εναλλακτικών πόρων, η 

εκμετάλλευση των οποίων θα χαρακτηρίζεται από χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα, έχει ως αποτέλεσμα την προσπάθεια απομάκρυνσης των ενεργειακών 

συστημάτων από τα ορυκτά καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την υιοθέτηση 

στρατηγικής ενεργειακής πολιτικής δεσμεύεται στη μακροπρόθεσμη  μείωση των 

εκπομπών κατά 80-95% κάτω από τα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2050. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει δημοσιεύσει, μάλιστα, ένα χάρτη πορείας τον «Ενεργειακό Χάρτη για 

το 2050» προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η οποία 

καθορίζει το δρόμο για μια ανταγωνιστική οικονομία μέχρι το 2050.  

Είναι γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά αποτελεί την μεγαλύτερη 

περιφερειακή αγορά παγκοσμίως (πάνω από 500 εκατ. καταναλωτές) και τον 

μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο ενεργειακό 

σύστημα εισέρχεται σε φάση ραγδαίας μετάπτωσης με εν δυνάμει μακρόπνοες 

επιπτώσεις που θα γίνουν εμφανείς κατά τις επόμενες δεκαετίες, η πρόκληση της 

διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης αποτελεί συνεπώς μια από τις μεγαλύτερες 

δοκιμασίες που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Θα χρειαστούν δεκαετίες για να 

τεθεί το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης σε εξασφαλισμένη και αειφόρο τροχιά. 

Όμως, οι αποφάσεις για την διευθέτηση του ζητήματος και η λήψη των κατάλληλων 

μέτρων πρέπει να ληφθούν επειγόντως, καθώς τυχόν αποτυχία δημιουργίας μιας 

εύρυθμης ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς θα οδηγήσει σε αύξηση των δαπανών των 

καταναλωτών και θα θέσει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. 

Για την επίτευξη αυτού στόχου και την διαχείριση της πρόκλησης της ενεργειακής 

κρίσης, το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρέφεται στην ανάπτυξη του τομέα 
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των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στη βελτιστοποίηση των εφαρμογών τους. Οι 

ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες μορφές ενέργειας, ή νέες πηγές 

ενέργειας, ή πράσινη ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που 

προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η 

κυκλοφορία του νερού και άλλες. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές 

θεωρείται η αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και ενέργεια των 

ωκεανών, υδροηλεκτρική, η ενέργεια από βιομάζα κ.τ.λ. 

Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχάς, για την 

εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, 

άντληση ή καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες συμβατικές πηγές 

ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. 

Δεύτερον, πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, 

που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και 

ραδιενεργά απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε 

μεγάλη κλίμακα. Ο όρος ανανεώσιμες πηγές αναφέρεται περισσότερο στο γεγονός ότι, 

επειδή προκύπτουν από την ροή ενέργειας στην φύση, είναι κατά συνέπεια 

ανεξάντλητες. 

Η υφιστάμενη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2009/28/ΕΚ) ορίζει ότι το 

υποχρεωτικό μερίδιο 20% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ πρέπει, έως το 2020, 

να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να 

καλύπτουν το 10% των καυσίμων μεταφορών τους από ανανεώσιμες πηγές έως το 

2020. Η οδηγία προσδιορίζει επίσης διάφορους μηχανισμούς που μπορούν να 

εφαρμόσουν τα κράτη μέλη για να επιτύχουν τους στόχους τους (καθεστώτα στήριξης, 

εγγυήσεις προέλευσης, κοινά έργα, συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων 

χωρών), καθώς και κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα. Η ΕΕ έχει αρχίσει, 

μάλιστα, να ετοιμάζεται και για το διάστημα μετά το 2020, προκειμένου να προσφέρει 

έγκαιρα στους επενδυτές σαφήνεια όσον αφορά την πολιτική για το καθεστώς που θα 

ισχύσει μετά από αυτό. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Επιτροπής όπως εκτίθεται στον 

«Ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050» που προαναφέρθηκε. Τα σενάρια που 

περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης, για την απομάκρυνση του ενεργειακού τομέα από τον 
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άνθρακα, προβλέπουν την επίτευξη μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

τουλάχιστον 30% ως το 2030. 

Στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής εξέλιξης της βιομηχανίας ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, εμφανίζεται επίσης και η βιομηχανία της θαλάσσιας ανανεώσιμης πηγής 

ενέργειας. Οι τεχνολογίες των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν είναι 

ακόμη οικονομικά ανταγωνιστικές σε σχέση με πιο ώριμες τεχνολογίες, όπως π.χ. η 

αιολική ενέργεια και επί του παρόντος πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για τη 

συγκομιδή της διερευνώνται. Καθότι το 75% της επιφάνειας της γης καλύπτεται από 

θάλασσα και ωκεανούς, ως εκ τούτου η θαλάσσια ενέργεια αποτελεί παγκόσμιο πόρο 

και σημαντική πηγή καθαρής ενέργειας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στους ωκεανούς: κύματα, ρεύματα, θερμικές κλίσεις, κλίσεις 

αλατότητας, παλίρροιες. Από αυτές ιδιαίτερη δυναμική  παρουσιάζει η ενέργεια που 

παράγεται κατά την διάδοση των κυματισμών. Οι μέθοδοι εκμετάλλευσης πηγών 

υψηλής πυκνότητας κυματικής ενέργειας διερευνούνται τόσο παγκοσμίως όσο και 

στην Ευρώπη. 

Η πρόοδος της βιομηχανίας της κυματικής ενέργειας θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ 

να τονώσει την οικονομική της ανάπτυξη δημιουργώντας θέσεις εργασίας, να 

βελτιώσει την ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασμού καθώς και να προωθήσει την 

ανταγωνιστικότητά της μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας. Επιπρόσθετα, 

εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους το δυναμικό του τομέα της θαλάσσια 

ανανεώσιμης ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ για 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το μέλλον αυτής της νέας και 

ελπιδοφόρου τεχνολογίας απαιτεί ένα σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση του 

δυναμικού της. 

Η αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας κατά 

βιώσιμο τρόπο αποτελεί καίριο στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τη χάραξη 

θαλάσσιας πολιτικής. Η Επιτροπή δίνει έμφαση στον τομέα της κυματικής ενέργειας 

μέσω την ανακοίνωσή της σχετικά με τη γαλάζια ανάπτυξη, η οποία αποτελεί έναν από 

τους πέντε αναπτυσσόμενους τομείς της «γαλάζιας οικονομίας» και θα μπορούσε να 

συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε παράκτιες περιοχές. Πρόσθετες άλλες 

πρωτοβουλίες της Επιτροπής, έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της κυματικής ενέργειας 
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και αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και 

ανάπτυξης και στη διασυνοριακή συνεργασία για την τόνωση της ευημερίας. 
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2. Κυματική Ενέργεια 

2.1 Εισαγωγή  

Το μέγεθος του βαθμού της κατανάλωσης ενέργειας είναι ένας από τους πιο άμεσους 

τρόπους για την αξιολόγηση της προόδου και της ευημερίας της κοινωνίας. Εκτιμάται 

ότι η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας το 2040 θα είναι περίπου 30% υψηλότερη από 

εκείνη το 2010. Το 2040 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι περισσότερο από 

το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Δεδομένου ότι οι παραδοσιακές 

πηγές ενέργειας είναι πεπερασμένες, η ζήτηση δεν θα μπορούσε να καλυφθεί στο εγγύς 

μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανανεώσιμες πηγές καλούνται να παίξουν σημαντικό 

ρόλο [1]. 

Κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες για την 

εκμετάλλευση της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη 

ανανεώσιμη πηγή με υψηλό ενεργειακό δυναμικό που αρχίζει σιγά σιγά να 

καθιερώνεται και να διεγείρει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Πρόκειται 

για την ενέργεια που παράγεται από την διάδοση των κυματισμών στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. Η κυματική ενέργεια καθότι συγκαταλέγεται στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, είναι ανεξάντλητη. Υπολογίζεται δε, ότι η αξιοποίηση του 1% του 

κυματικού δυναμικού του πλανήτη μας θα κάλυπτε στο τετραπλάσιο την παγκόσμια 

ενεργειακή ζήτηση. Παρουσιάζει μεταξύ των διαφόρων ανανεώσιμων ενεργειακών 

πηγών την υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα. Η δυνητική παγκόσμια οικονομική 

συμβολή της κυματικής ενέργειας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι είναι 

της τάξης των 2.000 TWh / έτος, περίπου το 10% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας 

και με κόστος επένδυσης 820 δισ. Ευρώ [1].  

Το προβλεπόμενο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπέα κυμάτων 

έχει δείξει σημαντική βελτίωση τα τελευταία είκοσι χρόνια, η οποία έχει φτάσει σε μια 

μέση τιμή περίπου 0,08 EUR / kWh ( με προεξοφλητικό επιτόκιο 8%). Σε σύγκριση με 

τη μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ (0,04 ευρώ / kWh) η τιμή ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από την ενέργεια κυμάτων εξακολουθεί να είναι υψηλή, αλλά 

προβλέπεται να μειωθεί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και με την 

χρηματοοικονομική στήριξη της αγοράς, όπως έχει γίνει στο παρελθόν για 

προηγούμενες τεχνολογίες όπως η αιολική, η πυρηνική και πετρελαϊκή [2].  
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2.2 Η Εξέλιξη της Κυματικής Ενέργειας στον Χρόνο 

Σε αντίθεση με ό,τι θα πίστευε κανείς, η κυματική ενέργεια δεν αποτελεί μια καινούρια 

εναλλακτική πηγή ενέργειας, αλλά αντιθέτως έχει διερευνηθεί εδώ και αιώνες παρόλο 

που μέχρι σήμερα μικρή σημασία έχει δοθεί σε αυτό (οικονομική ενίσχυση). Οι πρώτες 

ενδείξεις βρέθηκαν στην Κίνα, στο δέκατο τρίτο αιώνα, όπου η ενέργεια που παράγει 

η διάδοση των κυμάτων είχε ήδη χρησιμοποιηθεί για την μετακινήση των 

ελαιοτριβείων. Ωστόσο, το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για συσκευή εκμετάλλευσης 

κυματικής ενέργειας δεν επιτεύχθηκε πριν από το 1799 στην Γαλλία από τον 

μαθηματικό και μηχανικό Pierre-Simon Girard και τον υιό του [3]. 

Ο Γάλλος Praceique Bochaux είχε αναπτύξει ήδη από το 1910 μία από τις πρώτες 

συσκευές μετατροπής κυματικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 

προκειμένου να τροφοδοτήσει την οικία του στη Royan με ηλεκτρικό ρεύμα. 

Αντίστοιχα ο Yoshio Masuda, από την Ιαπωνία, ανέπτυξε την ιδέα για τον σχεδιασμό 

των συσκευών με αρχή λειτουργίας αυτή της ταλαντευόμενης στήλης νερού 

(μετασχηματιστής κυματικής ενέργειας) ήδη από το 1940 [4]. 

Από τη μία πλευρά, στην Ευρώπη οι Stephen Salter και Kjell Budal ωθούμενοι από την 

πετρελαϊκή κρίση, υπήρξαν πρωτοπόροι στην προώθηση της τεχνολογίας 

εκμετάλλευσης του κυματικού δυναμικού ξεκινώντας τις έρευνες τους το 1973. Στην 

άλλη πλευρά του Ατλαντικού από την άλλη, ο Michael E. McCormick ήταν ο πρώτος 

ακαδημαϊκός που ξεκίνησε να εργάζεται πάνω σε αυτή την τεχνολογία. Όπως 

προαναφέρθηκε, η αφορμή της εστίασης του ενδιαφέροντος στην έρευνα και ανάπτυξη 

(Research and Development – R&D) της κυματικής τεχνολογίας, τόσο της 

πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και των ιδιωτικών φορέων, υπήρξε η άνοδος των 

τιμών του πετρελαίου. Στο τέλος της δεκαετίας, οι κυβερνήσεις και οι εμπλεκόμενοι 

φορείς άρχισαν να χρηματοδοτούν τα έργα R&D κυματικής ενέργειας, αλλά μια 

δεκαετία αργότερα (στην  δεκαετία του 80), η πτώση των τιμών του πετρελαίου 

προκάλεσε απότομη πτώση σε αυτή τη χρηματοδότηση. Αυτό μας οδηγεί στο σήμερα, 

που όπως και σε προγενέστερες δεκαετίες λόγω της ενεργειακής κρίσης και της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, η τεχνολογία αυτή αναδύεται και πάλι ισχυρότερη 

από ποτέ [5]. 
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2.3 Θαλάσσιο Περιβάλλον και Κυματισμοί 

Είναι γνωστό ότι στο θαλάσσιο περιβάλλον εξελίσσονται ταυτόχρονα ένα πλήθος 

κυματικών φαινομένων, αρκετά από τα οποία βρίσκονται σε ουσιώδη σύζευξη μεταξύ 

τους. Το γεγονός αυτό γίνεται καλύτερα κατανοητό αν λάβουμε υπ’ όψη μας ότι το 

θαλασσινό νερό είναι ένα ελαφρά συμπιεστό, ανομοιογενές και αγώγιμο υγρό, το οποίο 

εδράζεται πάνω σ’ ένα πολυστρωματοποιημένο (multilayered) παραμορφώσιμο στερεό 

πυθμένα (seabed) και περατώνεται σε μια ελεύθερη επιφάνεια (surface) δια μέσω της 

οποίας δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία και την επίδραση του υπερκείμενου πεδίου της 

δηλαδή του ανέμου. Επιπλέον η μάζα του θαλάσσιου νερού βρίσκεται πάνω σε μία 

ελαφρά μαγνητισμένη, περιστρεφόμενη, περίπου σφαιρική μάζα (Γη), η οποία 

αλληλοεπιδρά μέσω δυνάμεων βαρύτητας με άλλα ουράνια σώματα (κυρίως με τη 

Σελήνη και τον Ήλιο) [6]. 

Για την πλήρη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της τεχνολογίας εκμετάλλευσης της 

κυματικής ενέργειας κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστούν και να αναλυθούν πολλές 

από τις έννοιες που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί γνώση για το θέμα της γένεσης 

και διάδοσης των κυματισμών εν γένει και ιδιαίτερα των κυματικών φαινομένων που 

αναπτύσσονται στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

2.3.1 Στοιχεία και Βασικά Χαρακτηριστικά Κυματισμού 

Για την μελέτη και την κατανόηση του κυματισμού σε αρχικό στάδιο, παρατίθενται οι 

παρακάτω ορισμοί: 

 Μήκος κύματος (λ): η οριζόντια απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών. 

 Ύψος κύματος (Ηs): η κάθετη απόσταση ανάμεσα σε ένα χαμήλωμα (κοιλιά) 

και στην αμέσως επόμενη κορυφή. 

 Σημαντικό ύψος κύματος: η μέση τιμή ύψους (από κορυφή σε κοιλία) του ενός 

τρίτου των υψηλότερων κυμάτων σε μια περιοχή. Το πιθανό αναμενόμενο 

μέγιστο ύψος κύματος μπορεί να φτάσει μέχρι δύο φορές το υπολογιζόμενο 

σημαντικό ύψος κύματος.  

 Μέτωπο κύματος: η γραμμή που ενώνει τις κορυφές των κυμάτων και είναι 

κάθετη προς το μήκος κύματος.   

 Περίοδος (Τ): ο χρόνος που απαιτείται για να περάσουν δύο διαδοχικές κορυφές 

από ένα ορισμένο σημείο.  
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 Η ταχύτητα διάδοσης (U): βρίσκεται με μεγάλη προσέγγιση από τον λόγο υ= 

λ/Τ, όπου λ είναι το μήκος κύματος και Τ η περίοδος του [7]. 

 

 
Σχήμα 2. 1: Χαρακτηριστικά Μεγέθη Κύματος [8]. 

2.3.2 Διάκριση Κυματικών Φαινομένων και Κυματισμών 

Με βάση τους ποικίλους παράγοντες διαφοροποίησης σχετικά με την προέλευση των 

κυματισμών και χρησιμοποιώντας φαινομενολογικά κριτήρια, μπορούμε να 

διακρίνουμε κάποιες κύριες κατηγορίες κυματικών φαινομένων που παρατηρούνται 

στη θάλασσα. Ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: τα επιφανειακά κύματα 

(surface waves), τα εσωτερικά κύματα (internal waves), τα γυροσκοπικά κύματα 

(inertial or gyroscopic waves), τα πλανητικά κύματα (planetary or Rossby waves), οι 

παλίρροιες (tides), καθώς και τα ακουστικά κύματα, που διαδίδονται στο εσωτερικό 

της υδάτινης μάζας της (hydroacoustic waves) και είναι συζευγμένα με ακουστικά και 

ελαστικά κύματα που διαδίδονται στα υποστρώματα του πυθμένα [6]. 

Ανάλογα, τώρα, με το αίτιο δημιουργίας τους μπορούμε να διακρίνουμε με τη σειρά 

τους, τους επιφανειακούς κυματισμούς στην θάλασσα, οι οποίοι αποτελούν και βασικό 

σημείο εστίασης ενδιαφέροντος στην τεχνολογία εκμετάλλευσης της κυματικής 

ενέργειας, στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- Ανεμογενείς κυματισμοί, δηλαδή κύματα ανέμου (wind waves), και αποθάλασσες, 

(swell), οι οποίοι καταλαμβάνουν ένα μεγάλο τμήμα του γενικού φάσματος θαλάσσιων 

κυματισμών, που αντιστοιχεί σε περιόδους από T=1 sec έως Τ=20-25 sec περίπου. 

- Σωματογενή Κυματισμοί, δηλαδή κύματα παραγόμενα από κινήσεις επιπλεόντων ή 

βυθισμένων αντικειμένων (body generated waves), τα οποία αντιστοιχούν στις ίδιες 

περιόδους με τους ανεμογενείς κυματισμούς.  
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- Κυματωγή (surf beat) και κύματα ιδιοταλαντώσεων λιμανιών και υφαλοκρηπίδας 

(harbour resonance, seiche, shelf waves) που αντιστοιχούν σε περιόδους από T=1min 

έως T=40min περίπου. 

- Σεισμογενείς κυματισμοί (σεισμικά κύματα, tsunamis), οι οποίοι αντιστοιχούν σε 

περιόδους από Τ=5min έως Τ=2h, περίπου [6]. 

Συγκρινόμενα τα διάφορα είδη θαλάσσιων επιφανειακών κυματισμών, εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι οι ανεμογενείς κυματισμοί μεταφέρουν την μεγαλύτερη ενεργειακή 

πυκνότητα (μεταφορά σημαντικών ποσών ενέργειας κατά την διάδοσή τους και 

δευτερευόντως μάζας) και αποτελούν ένα από τα κυριότερα αίτια δυναμικής 

διέργερσης και φόρτισης των εφαρμογών θαλάσσιας τεχνολογίας στην ανοιχτή 

θάλασσα. Πέραν αυτού όμως, οι ανεμογενείς κυματισμοί, διαδίδοντας μεγάλα ποσά 

ενέργειας από την ανοικτή θάλασσα (θέση γένεσης) προς τις ακτές, αποτελούν ένα 

πολύ σημαντικό παράγοντα που επιδρά στην διαμόρφωση των ακτών, στην ισορροπία 

του οικοσυστήματος στην παράκτια ζώνη, στην ρύπανση των ακτών κλπ. Επομένως, η 

μελέτη των μηχανισμών διάδοσης των ανεμογενών κυματισμών και η εξέταση της 

αλληλεπίδρασης τους με το παράκτιο περιβάλλον αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας από 

οικονομική και κοινωνική άποψη [6]. 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανεμογενείς θαλάσσιοι κυματισμοί λόγω της 

φύσεως του διεγείροντος αιτίου, χαρακτηρίζονται από έντονη έλλειψη κανονικότητας, 

χωρικά και χρονικά. Δηλαδή, η μορφή της ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας, το 

πεδίο ταχυτήτων και πιέσεων και τα λοιπά φυσικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν το 

κυματικό πεδίο έχουν μη κανονικές μορφές. Σε ότι αφορά όμως τη βασική φυσική της 

διάδοσης των κυματισμών αυτών, μακριά από την περιοχή διέγερσης, οι δυνάμεις 

βαρύτητας έχουν τον κύριο ρόλο [6]. 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των επιφανειακών κυματισμών είναι το φαινόμενο της 

κυματοδήγησης στην θάλασσα ιδιαίτερα σε περιοχές μικρού και ενδιάμεσου βάθους 

νερού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το μέσο διάδοσης (θαλασσινό νερό) 

περιορίζεται από δύο φυσικά σύνορα, την ελεύθερη επιφάνεια και τον πυθμένα, με 

αποτέλεσμα το κυματικό φαινόμενο να εξελίσεται κυρίως κατά την οριζόντια 

διάσταση, και ως εκ τούτου να διαδίδεται σε μεγάλες οριζόντιες αποστάσεις [6]. 
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2.3.3 Φυσική της Διάδοσης των Ανεμογενών Κυματισμών και Πηγή Προέλευσης 

Τα ανεμογενή κύματα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προέρχονται από την αλληλεπίδραση 

του ανέμου με τη θαλάσσια επιφάνεια. Αυτή η μεταφορά ενέργειας παρέχει ένα είδος 

φυσικής αποθήκευσης της αιολικής ενέργειας στο νερό κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια 

του. Μόλις δημιουργηθούν τα ανεμογενή κύματα μπορούν να ταξιδέψουν χιλιάδες 

χιλιόμετρα με λίγη απώλεια ενέργειας, εκτός αν συναντήσουν εμπόδια και θραυστούν. 

Πιο κοντά στην ακτογραμμή η ένταση της ενέργειας του κύματος μειώνεται λόγω της 

αλληλεπίδρασης με τον βυθό της θάλασσας. Η διασπορά ενέργειας κοντά στην ακτή 

μπορεί να αντισταθμιστεί από φυσικά φαινόμενα όπως η διάθλαση ή η αντανάκλαση, 

οδηγώντας σε συγκέντρωση ενέργειας ("hot spots") [9]. 

 

 
Σχήμα 2. 2: Διαδικασία διάδοσης κύματος μέσω της αλληλεπίδρασης του ανέμου με 

την επιφάνεια της θάλασσας υπό την επίδραση της βαρύτητας [9]. 

Τα κύματα του ωκεανού περικλείουν δύο μορφές ενέργειας: την κινητική ενέργεια των 

σωματιδίων του νερού, που γενικά ακολουθούν κυκλική κίνηση και την δυναμική 

ενέργεια των σωματιδίων νερού που προέρχεται από την κατακόρυφη ταλάντωση 

αυτών. Κατά μέσο όρο, η κινητική ενέργεια σε ένα γραμμικό κύμα ισούται με τη 

δυναμική της ενέργεια. Η ροή ενέργειας σε ένα κύμα είναι ανάλογη προς το τετράγωνο 

του πλάτους και προς την περίοδο της κίνησης. Η μέση ισχύς σε μακρά περίοδο των 



11 

 

κυμάτων μεγάλου πλάτους συνήθως υπερβαίνει τα 40-50 kW ανά μέτρο πλάτους του 

συνεχόμενου κύματος [9]. 

 

Σχήμα 2. 3: Κινητική και Δυνητική ενέργεια των σωματιδίων του νερού [9]. 

Οι ανεμογενείς κυματισμοί που παρατηρούνται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, 

διακρίνονται σε κυματισμούς ανέμου (wind waves) ή θάλασσες (seas), οι οποίοι 

αντιστοιχούν σε περιόδους από Τ=0.5-15 sec περίπου, και σε αποθάλασσες ή 

φουσκοθαλασσιές (swells), οι οποίοι αντιστοιχούν σε περιόδους από Τ=10-30 sec, 

περίπου. Οι κυματισμοί ανέμου διεγείρονται απ’ ευθείας από το υπερκείμενο τυρβώδες 

πεδίο ροής του ανέμου, ενώ οι αποθάλασσες είναι το αποτέλεσμα της διάδοσης των 

πρώτων, που έχουν όμως παραχθεί από τη δράση του ανέμου σε άλλες περιοχές. Στην 

περίπτωση των θαλασσών, οι κυματισμοί είναι έντονα “ανακατεμένοι” (confused), 

διαδίδονται προς διάφορες κατευθύνσεις (short-crested) (αν υπάρχει κύρια κατεύθυνση 

αυτή γενικά μεταβάλλεται χρονικά και χωρικά), ο λόγος ύψους προς μήκος κύματος 

είναι σχετικά μεγάλος και συχνά συμβαίνει θραύση των κυματισμών και εμφάνιση 

αφρού (whitecaps and spray). Ακόμη, η ροή στο νερό κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια, 

είναι ισχυρά στροβιλή λόγω της επίδρασης των διατμητικών τάσεων του τυρβώδους 

πεδίου του υπερκείμενου ανέμου [6]. 

Αντίθετα, στην περίπτωση των αποθαλασσών, οι κυματισμοί είναι περισσότερο ομαλοί 

και λείοι, έχουν σαφή κύρια κατεύθυνση διάδοσης (long-crested), και είναι 

περισσότερο επιμήκεις (μικρότερος λόγος ύψους προς μήκος κύματος). Ακόμη, εάν οι 

κυματισμοί δεν βρίσκονται κάτω από την επίδραση άλλου τοπικού πεδίου ανέμου ή 

άλλου αιτίου διέγερσης τύρβης, η ροή στο νερό μπορεί να θεωρηθεί μη τυρβώδης και 

αστρόβιλη, και συνήθως δεν συμβαίνει θραύση των κυματισμών. Ας σημειωθεί ότι, σε 
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μια συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, μπορεί να έχουμε είτε μόνο (τοπικούς) 

κυματισμούς ανέμου, είτε μόνο αποθάλασσες (αν δεν φυσά άνεμος), είτε ταυτόχρονη 

παρουσία κυματισμών ανέμου και αποθαλασσών. Επίσης, είναι δυνατόν να 

συνυπάρχουν περισσότερα από ένα συστήματα αποθαλασσών [6]. 

Σχετικά με το στάδιο ανάπτυξής τους οι ανεμογενείς κυματισμοί διακρίνονται σε 

αναπτυσσόμενους (developing seas/waves), πλήρως ανεπτυγμένους (fully developed 

or fully arisen seas) και αποσβενύμενους (decaying seas). Προφανώς οι αποθάλασσες 

είναι αποσβενύμενοι κυματισμοί που έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο της 

δημιουργίας τους [6]. 

Η φάση της γέννεσης και ανάπτυξης των κυματισμών ανέμου (generation of wind 

waves) είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο φυσικό φαινόμενο το οποίο δεν έχει κατανοηθεί 

πλήρως προς το παρόν. Στη διάρκεια αυτής της φάσης (μέσω των διατμηματικών και 

των ορθών τάσεων που εξασκεί το τυρβώδες πεδίο του ανέμου πάνω στην επιφάνεια 

του νερού) μεταφέρεται ορμή και ενέργεια από τον άνεμο στο νερό. Η έρευνα για την 

κατανόηση των φυσικών φαινομένων που σχετίζονται με τη γένεση και την ανάπτυξη 

των κυματισμών ανέμου άρχισε στις αρχές του αιώνα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με 

αυξανόμενη ένταση. Στη φάση της πλήρους ανάπτυξης (saturation range) των 

κυματισμών ανέμου, η οποία σπάνια συμβαίνει στη φύση και μόνο “μερικώς” υπάρχει 

ενεργειακή ισορροπία (energy balance) ανάμεσα στο πεδίο του ανέμου και στο 

κυματικό πεδίο, με συνέπεια η ειδική ενέργεια του κυματικού πεδίου (ενέργεια ανά 

μονάδα επιφάνειας) να μην αυξάνεται περαιτέρω. Το φυσικό φαινόμενο της 

αλληλεπίδρασης ανέμου-θάλασσας είναι σημαντικά απλούστερο στην περίπτωση των 

πλήρως ανεπτυγμένων κυματισμών (σε σχέση με την περίπτωση των αναπτυσσόμενων 

κυματισμών) [6]. 

Καθώς οι κυματισμοί ανέμου απομακρύνονται από την περιοχή δημιουργίας τους 

μεταπίπτουν σε αποθάλασσες και αρχίζει η φάση της απόσβεσης τους. Στη 

διαμόρφωση και απόσβεση των αποθαλασσών συμβάλλουν: το φαινόμενο διασποράς 

(dispersion), που οφείλειται στην επίδραση της ελεύθερης επιφάνειας, η γεωμετρική 

διασπορά της ενέργειας λόγω της διδιάστατης διάδοσης (geometric spreading), η 

βαθμιαία κατανάλωση της ενέργειας από τις συνεκτικές τάσεις (viscous dissipation), 

και, ειδικά στις ρηχές θάλασσες, η απόσβεση λόγω της επίδρασης του πυθμένα. Στις 

βαθιές θαλάσσιες περιοχές, οι αποθάλασσες διαδίδονται κατά μήκος των μέγιστων 
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κύκλων της Υδρόγειας Σφαίρας, και μπορεί να διασχίσουν τεράστιες αποστάσεις πριν 

αποσβεσθούν σημαντικά. [6] 

2.4 Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Πηγές Κυματικής Ενέργειας  

Το δυναμικό της κυματικής ενέργειας είναι τεράστιο και πιο αξιόπιστο ως προς την 

πρόβλεψη του από ότι άλλα είδη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή ή η 

αιολική ενέργεια επειδή η πυκνότητα της (2-3 kW / m2) είναι μεγαλύτερη σε σχέση με 

του ανέμου (0,4-0,6 kW / m2) ή της ηλιακής ενέργειας (0,1-0,2 kW / m2) [1]. 

Για την ανάπτυξη της τεχνολογίας της κυματικής ενέργειας και την επιλογή των 

κατάλληλων θέσεων για τα κυματικά πάρκα, είναι απαραίτητη η γνώση των 

μετεωρολογικών εκτιμήσεων και της ισχύος των κυμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετές 

εργασίες έχουν δημοσιευθεί οι οποίες δείχνουν την υπάρχουσα δυναμική των κυμάτων 

σε όλο τον κόσμο. Ένα τέτοιο παράδειγμα μεταξύ άλλων αποτελεί η δεκαετής 

προσπάθεια δημιουργίας ενός παγκόσμιου άτλαντα κυματικού δυναμικού όπου 

δεδομένα υψηλής ποιότητας κυματικών μοντέλων συνδυάστηκαν με αντίστοιχα 

δεδομένα δορυφορικών μετρήσεων υψομετρίας υψηλής ακρίβειας και μετρήσεων 

σημαντήρων [1]. 

 

Σχήμα 2. 4: Συνολική Ετήσια μέση εκτίμηση της κυματικής ισχύος σε kW / m, η 

οποία καλύπτει περίοδο 10 ετών [1]. 
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Από το σύνολο των εργασιών και των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί μπορούν 

να εξαχθούν τα εξής ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Οι πιο πλούσιες σε ενέργεια περιοχές είναι μεταξύ συντεταγμένων γεωγραφικού 

πλάτους και γεωγραφικού μήκους 40 ° και 60 ° αντίστοιχα και στα δύο ημισφαίρια. 

Αλλά, εάν συγκριθούν το Βόρειο Ημισφαίριο (ΒΗ) και το Νότιο Ημισφαίριο (ΝΗ), 

η υψηλότερη μέση ετήσια κυματική ενέργεια εντοπίζεται στο ΝΗ, όπου οι 

εποχιακές διακυμάνσεις είναι πολύ χαμηλότερες [1] . 

 Εστιάζοντας στο ΝH, η ενέργεια των κυματικών πόρων είναι ιδιαίτερα μεγαλύτερη 

στο νοτιοανατολικό Ινδικό Ωκεανό, σε περιοχές περισσότερο υπεράκτιες γύρω στα 

1400 χιλιόμετρα ανατολικά της Kerguelen Island και κοντά στις νότιες ακτές της 

Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας, Νότιας Αφρικής και στη Χιλή. Στις περιοχές αυτές 

η μέση ετήσια ισχύς από κυματική ενέργεια είναι μεγαλύτερη από 120 kW / m [1]. 

 Όσον αφορά το ΒΗ, οι υψηλότερες τιμές βρέθηκαν στη ζώνη του Βόρειο-

Ατλαντικού, συνολικά 50-60 m βάθος, στη δυτική ακτή των Βρετανικών Νήσων, 

στην Ισλανδία και στη Γροιλανδία με τιμές μεταξύ 80 και 90 kW / m, αλλά 

σταδιακά μειώνονται οι τιμές κυματικού δυναμικού στα 20 kW / m σε γεωγραφικό 

πλάτος 20 ° Βόρεια. Στον Ειρηνικό, περίπου στη δυτική ακτή του Καναδά, στην 

Ουάσιγκτον και στο Όρεγκον παρατηρούνται πολύ καλά επίπεδα κυματικής 

ισχύος, αλλά κάπως χαμηλότερα από ό,τι προηγουμένως και κυμαίνονται από 20 

έως 60 kW / m καθώς το γεωγραφικό πλάτος αυξάνεται. [1] 

 Το μέγιστο μηνιαίο επίπεδο ενέργειας το οποίο είναι παρόμοιο στα δύο ημισφαίρια, 

είναι άνω των 200 kW / m. Αλλά αυτές οι θέσεις είναι ακατάλληλες για 

οποιαδήποτε έργο εκμετάλλευσης κυματικής ενέργειας, λόγω της απόστασης από 

την ακτή και της δυναμικής ισχύος της θραύσης των κυμάτων. Για παράδειγμα, το 

κατώφλι στο οποίο η κυματική ενέργεια είναι ανεκμετάλλευτη λόγω των ακραίων 

συνθηκών της θάλασσας ορίζεται ως τέσσερις φορές την μέση ετήσια ισχύς. Από 

την άποψη αυτή, στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό οι τιμές είναι 80 kW / m και  με 

τις παραδοχές εκμετάλλευσης μειώνονται έως και 60kW / m. Στον Νότιο Ινδικό 

Ωκεανό, μειώνονται τιμές άνω των 20kW / m και, στον Ειρηνικό, οι μειώσεις είναι 

περίπου 10kW / m. Επιπλέον, το μέσο βάθος των τόπων δοκιμών κυματικής 

ενέργειας είναι περίπου στα 50-60 m [11] . 

 Από την άλλη πλευρά, εστιάζοντας στους ετήσιους κυματικούς πόρους αυτούς που 

βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή, στο ΒH τα υψηλότερα επίπεδα είναι 
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καταχωρημένα στα δυτικά παράλια των Βρετανικών Νήσων, την Ισλανδία και την 

Γροιλανδία. Στο ΝH τα υψηλότερα επίπεδα ενέργειας που βρέθηκαν ήταν στη νότια 

Χιλή, στη Νότια Αφρική και στα νότια και δυτικά παράλια της Αυστραλίας και της 

Νέας Ζηλανδίας. Μέτρια επίπεδα κυματικής ενέργειας, 15-20 kW / m, βρίσκονται 

στην θαλάσσια περιοχή γύρω από τον Ισημερινό, με τα υψηλότερα επίπεδα 

παράκτιων πόρων να παρατηρούνται στο Βόρειο Περού και στο Εκουαδόρ, αν και 

το φαινόμενο El-Nino μπορεί να προκαλέσει σημαντική ετήσια μεταβλητότητα σε 

αυτήν την περιοχή[12] . 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για τον καθορισμό και την αξιολόγηση της 

προέλευσης των κυμάτων είναι η μεταβλητότητα που παρουσιάζουν. Τοποθεσίες με 

σταθερή ή μέτρια κυματική ενέργειας ροής, είναι καταλληλότερες από τοποθεσίες 

όπου η πηγή είναι πιο ενεργητική αλλά ασταθής, και επομένως λιγότερο αξιόπιστη. 

Ένας λόγος είναι ότι οι ακραίες κυματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, 

οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν τις εγκαταστάσεις κυματικής ενέργειας, είναι 

χαρακτηριστικές θέσεων υψηλού δυναμικού, και δεύτερον ότι πολλοί 

προγραμματιστές – κατασκευαστές διατάξεων μετατροπής κυματικής ενέργειας 

σχεδιάζουν τα πρωτότυπά τους να εργάζονται στη μέγιστη αποδοτικότητα για κύματα 

μέσα σε ένα συγκεκριμένο φάσμα περιόδων και υψών. Έτσι, οι συσκευές των 

διατάξεων αυτών επαρκούν σε συμπεριφορά και απόδοση σε αυτό το εύρος, αλλά η 

απόδοση τους μειώνεται με την αύξηση της μεταβλητότητας των κυματικών συνθηκών 

[1]. 

Υπάρχουν πολλοί τύποι μελετών μεταβλητότητας: ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες 

και εποχιακές διακυμάνσεις. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη έννοια για να περιγράφει 

η χρονική μεταβλητότητα του κύματος σε κάποια περιοχή και συγκεκριμένα πρόκειται 

για τον συντελεστή μεταβλητότητας (Coefficient of Variation - COV), η οποία 

λαμβάνεται από την τυπική απόκλιση της ισχύος των χρονολογικών σειρών (𝜎) και την 

μέση τιμή ( 𝜇 ) ως εξής: 

COV( 𝑃 ) = σ ( P ( t ) ) / μ ( P ( t ) ) [1] 
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Σχήμα 2. 5: Η αναλογία της εποχιακής διακύμανσης των πηγών κυματικής ενέργειας 

που αντιπροσωπεύεται από τον συντελεστή μεταβλητότητας COV [1]. 

Τα ακόλουθα συμπεράσματα με βάση τον συντελεστή μεταβλητότητας προέκυψαν από 

τις εργασίες μελετητών και έχουν ως εξής: 

 Το BH δείχνει μια μεγαλύτερη μεταβλητότητα από ό,τι το ΝH με τιμές γύρω στο 

1,5 στο Βόρειο Ατλαντικό, ενώ στο ΝH ο δείκτης είναι, γενικά, μικρότερος από 1. 

 Η μεταβλητότητα είναι γενικά μικρότερη γύρω από τον Ισημερινό στον Ατλαντικό, 

τον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό, με τις εξαιρέσεις την Αραβική Θάλασσα, τον 

Κόλπο της Βεγγάλης και την βόρεια ακτή της Αυστραλίας, την Ινδονησίας, την 

Μαλαισίας και τις Φιλιππίνες.   

 Η μεγαλύτερη χρονική μεταβλητότητα παρατηρείται στα υψηλότερα γεωγραφικά 

πλάτη αμφοτέρων των ημισφαιρίων, που καλύπτονται από πάγο (για μεγάλες 

μερίδες του έτους), όπως η θάλασσα Beaufort, η θάλασσα του Okhotsk, η βόρεια 

Bering Sea και τα νερά γύρω από τη Γροιλανδία και την Αυστραλία. Ωστόσο, η 

πηγή είναι επίσης ασταθής στον Κόλπο του Μεξικού και στη βορειοδυτική 

Καραϊβική Θάλασσα [1]. 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί φαίνεται η υπολογισμένη θεωρητική ισχύς πόρων (σε 

GW) με βάση την συνολική ακαθάριστη ισχύς (Pgross), την ακαθάριστη ισχύς ( P ) με 
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εξαίρεση τις εισφορές των P ≤ 5 kW / m περιοχών και την ισχύς του καθαρού πόρου ( 

P ), εκτός των περιοχών όπου P ≤ 5 kW / m και των καλυμμένων με πάγο περιοχών. Ο 

Πίνακας καταδεικνύει ότι το παγκόσμιο δυναμικό των πόρων είναι περίπου 3 TW [1]. 

 

Πίνακας 2. 1: Παγκόσμιες και περιφερειακές θεωρητικές πηγές κυματικής ισχύς 

(GW) [1]. 

Αρκετοί συγγραφείς έχουν δημοσιεύσει λεπτομερείς εκτιμήσεις πηγών άντλησης 

κυματικής ενέργειας συγκεκριμένων περιοχών ή χωρών ανάμεσα στις οποίες 

συγκαταλέγονται: η Πορτογαλία, η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και το δανικό 

τμήμα της Βόρειας Θάλασσας, ο Καναδάς, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Αυστραλία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά με έμφαση στον τομέα 

της ενέργειας των κυματικών πόρων και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του Πίνακα 

1 και του Σχήματος 2.6 (που ακολουθεί στο τέλος της παραγράφου) αποδεικνύεται ότι 

η Ευρώπη, είναι μια από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου και μάλιστα 

ξεπεράστηκε σε κυματική ισχύ ενέργειας μόνο από ορισμένα μέρη της Νότιας 

Αμερικής και στον αντίποδα [1]. 

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική ισχύς των κυμάτων της ευρωπαϊκής ακτογραμμής 

κυμαίνεται από 120 GW στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 1 GW στη Σουηδία, 28 GW στον 
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Κόλπο του Gascoigne (Γαλλία), 21 GW στην Ιρλανδία, 10 GW στην Πορτογαλία και 

3,4 GW στη Δανία. Ομοίως, πολλές παράκτιες περιοχές της Ισπανίας έχουν τεράστιο 

δυναμικό, με την ενέργεια των κυμάτων συχνά να φθάνει 250 MWh / m στις 

Αστούριες, και 400 MWh / m στη Γαλικία κατά μήκος της ακτής του θανάτου [1]. 

 

 
Σχήμα 2. 6: Ευρωπαϊκή κατανομή της ετήσιας ενέργειας κύματος σε kW / m [1]. 

Οι διαθέσιμοι μεσογειακοί πόροι κυματικής ενέργειας για την περιοχή του 

βορειοανατολικού Ατλαντικού (συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Θάλασσας) και για 

τη Μεσογειακή πλευρά (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα), είναι ισχύς περίπου 290 

GW και 30 GW αντίστοιχα. Συγκεκριμένα ένας από τους καλύτερους ενεργειακούς 

πόρους στην περιοχή είναι η βορειοδυτική περιοχή του νησιού της Σαρδηνίας (Ιταλία), 

που πρόκειται για μια από τις πιο «διαταραγμένες» περιοχές της Μεσογείου, με ετήσιο 

εύρος ισχύος από 8,91 έως 10,29 kW / m [1]. 
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2.5 O Κυματικός Πόρος στην Ελλάδα 

Ο διαθέσιμος κυματικός πόρος στην Ελλάδα είναι περιορισμένος παρά το γεγονός ότι 

η χώρα διαθέτει ακτογραμμή στο Αιγαίο και το Ιόνιο, το μήκος της οποίας υπερβαίνει 

τα 16.000 χλμ. Ο άνεμος επάνω από το Αιγαίο, που πνέει από βορρά προς νότο, 

δημιουργεί έντονες κυματικές συνθήκες με ένα δυναμικό μέσης ετήσιας ισχύος της 

τάξης των 4-11 kW/m. Υπάρχουν συγκεκριμένα «θερμά σημεία» (π.χ. στην Κρήτη), 

ως αποτέλεσμα του σύνθετου αναγλύφου του νησιού. Πρόσφατες μετρήσεις και 

θεωρητικές μελέτες παρέχουν περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις 

κυματικές συνθήκες στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις 

παλίρροιες. Το μοναδικό ισχυρό παλιρροιακό ισχυρό ρεύμα εντοπίζεται στο στενό 

πέρασμα μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και του νησιού της Εύβοιας στην Χαλκίδα 

[13]. 

Σημαντικό ύψος κύματος (Significant Wave Height - SWH), το οποίο αποτελεί βασικό 

παράγοντα στον υπολογισμό του ενεργειακού δυναμικού των κυμάτων, εντοπίζεται 

στις νότιες περιοχές της χώρας νότιες (Νότιο Ιόνιο, Νότιο Κρητικό Πέλαγος) με τις 

υψηλότερες τιμές να προέρχονται από το νότιο και το κεντρικό τμήμα της Μεσογείου 

(Σχήμα 2.7). Οι υψηλότερες τιμές εμφανίζονται την χειμερινή περίοδο 1,6 m  και κατά 

τη διάρκεια της άνοιξης (Σχήμα 2.8). Αυτή η εποχιακή διακύμανση του κυματικού 

δυναμικού συμφωνεί με την εποχιακή αιολική διακύμανση κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα, καθώς οι αυξημένες ταχύτητες ανέμου παίζουν σημαντικό ρόλο και στα 

κύματα. Οι περιοχές ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια του χειμώνα παραμένουν το 

ανατολικό Αιγαίο, τα νότια τμήματα της χώρας και το Ιόνιο Πέλαγος [13]. 

 

Σχήμα 2. 7: Σημαντικό ύψος κύματος για περίοδο 10 έτη και για το έτος 2003 [13]. 
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Σχήμα 2. 8: Εποχιακή διακύμανση του ύψους κύματος για το χειμώνα και το 

καλοκαίρι [13]. 

Το καλοκαίρι, τα κύματα ανέμου δεν είναι ικανά να διατηρούν υψηλό σημαντικό ύψος 

κύματος για μεγάλες περιόδους. Αυτή την εποχή του έτους, παρουσιάζονται κυρίως 

ανεμογενή κυματισμοί με μικρή περίοδο κύματος και αυτό συνακόλουθα οδηγεί σε 

μειωμένες τιμές κυματικού δυναμικού (Σχ. 2.9). Στο Ιόνιο Πέλαγος, υπάρχουν 

αυξημένες μέσες τιμές κυματικής ισχύος και μειωμένη αβεβαιότητα [13]. 

 

Σχήμα 2. 9: Εποχιακή μέση τιμή κυματικού δυναμικού για το χειμώνα, την άνοιξη και 

το καλοκαίρι [13]. 

Για την εκτίμηση του κυματικού δυναμικού, πρωταρχικός ρόλο έχουν οι περιοχές που 

κυριαρχούν οι αποθάλασσες (swells). Έτσι, σημειώνονται οι υψηλότερες τιμές 
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σημαντικού ύψους κύματος στα νοτιοδυτικά τμήματα όπου η διάδοση των 

αποθαλασσών γίνεται ανεμπόδιστα. Τα νησιά παίζουν τον ρόλο "ομπρέλας" στη 

διάδοση των αποθαλασσών (φαινόμενο σκίασης). Για παράδειγμα, το έδαφος των 

νησιών των Κυκλάδων, μειώνει την ταχύτητα του ανέμου με αποτέλεσμα να εμποδίζει 

τις αποθάλασσες να διασχίσουν την περιοχή του κεντρικού Αιγαίου, ούτε από νότο 

προς βορρά, αλλά ούτε και από την αντίθετη κατεύθυνση. Δημιουργείται, έτσι, το 

φαινόμενο σκιάς στην πίσω πλευρά των νησιών. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται για 

το βόρειο τμήμα της Κρήτης [13].  

Ο χειμώνας είναι κατά κανόνα η εποχή που παρουσιάζει τα πιο υψηλά ύψη κύματος. 

Σε ετήσια βάση, η περιοχή με το υψηλότερο SWH (1,4 μ.) είναι η περιοχή δυτικά της 

Κρήτης, με το ανατολικό τμήμα να ακολουθεί. Το ανοιχτό Ιόνιο πέλαγος καθώς και η 

περιοχή στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου είναι επίσης οι περιοχές με μεγάλο 

ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, είναι ανάγκη να τονιστεί ότι από έρευνες και 

μελέτες που έχουν διεξαχθεί για τις προοπτικές της κυματικής ισχύος στην Ελλάδα δεν 

παρατηρούνται σημαντικές διαφορές από έτος σε έτος [13].  

2.6 Πρωτοβουλίες και προγράμματα για την Κυματική Ενέργεια στην 

Ευρώπη 

Έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με την ενέργεια των κυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η δέσμευση στην αξιοποίηση της ενέργειας των κυμάτων 

εξαρτάται έντονα από το διαθέσιμο πόρο ενέργειας κυμάτων. Σε χώρες με μεγάλους 

πόρους, η ενέργεια από τα κύματα θα μπορούσε να καλύψει σημαντικό μέρος της 

ενεργειακής ζήτησης στη χώρα και να γίνει ακόμη και πρωτογενής πηγή ενέργειας. Οι 

χώρες με μέτριους, αν και επαρκείς πόρους, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 

συμπληρωματικά την κυματική ενέργεια σε συνδυασμό με την αξιοποίηση άλλων 

διαθέσιμων ανανεώσιμων ή και συμβατικών πηγών ενέργειας. 

Χώρες όπως η Δανία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούν την κυματική ενέργεια εδώ και πολύ καιρό ως μια 

δυναμική πηγή ενέργειας. Αυτές οι χώρες διαθέτουν σημαντικούς κυματικούς πόρους 

και έχουν ενεργά ασχοληθεί με την αξιοποίηση της ενέργειας των κυμάτων υπό 

κυβερνητική στήριξη για πολλά χρόνια. Αυτό οδήγησε σε σημαντική πρόοδο στη 

μετατροπή της κυματικής ενέργειας τα τελευταία 25 χρόνια και σε μεγάλο αριθμό 

εργασιών [14]. 
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Η Δανία βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή στο νότιο τμήμα της Βόρειας 

Θάλασσας, ωστόσο στις βορειοδυτικές περιοχές η πηγή ενέργειας κυμάτων είναι 

σχετικά ευνοϊκή για πιθανές εξελίξεις. Ο ετήσιος ενεργειακός πόρος κυμάτων της 

Δανίας εκτιμάται ότι είναι περίπου 30 TWh με ετήσια ενέργεια κυμάτων μεταξύ 7 και 

24 kW / m που προέρχεται από την δυτική κατεύθυνση [14].  

Το Δανικό Πρόγραμμα για την Κυματική Ενέργεια (Danish Wave Energy Programme) 

ξεκίνησε το 1996 με την Ενέργεια 21, επενδύοντας 5,3 εκατ. ευρώ για μια περίοδο 

μεταξύ 1998-2002. Ο στόχος ήταν να προωθηθεί η τεχνολογία κυματικής ενέργειας 

μετά την επιτυχημένη εμπειρία στην αιολική ενέργεια. Το 1997 δημιουργήθηκε η 

Δανική Ένωση Κυματικής Ενέργειας (Danish Wave Energy Association) για τη 

διάδοση πληροφοριών και τη διοργάνωση συναντήσεων για τα μέλη της και για όσους 

ενδιαφέρονται για την κυματική ενέργεια. Ο Δανικός Οργανισμός Ενέργειας (Danish 

Energy Agency) ίδρυσε την Συμβουλευτική Ομάδα εμπειρογνωμόνων (Advisory Panel 

of experts) που εκπροσωπούν το Δανικό Ινστιτούτο Υδραυλικής (Danish Hydraulic 

Institute—DHI), το Δανικό Ινστιτούτο Ναυτιλίας (Danish Maritime Institute – DMI), 

το Folkecenter για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το Πανεπιστήμιο του Aalborg, 

το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας και τη Δανική Ένωση Ενέργειας. Η λειτουργία 

τους συνίσταται στην παροχή συμβουλών σχετικά με τις κατάλληλες κυματικές 

συνθήκες για δοκιμές τεχνολογιών κυματικής ενέργειας και ανάπτυξη έρευνας [15]. 

Η Ιρλανδία έχει σημαντικές δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την 

ενέργεια των κυμάτων. Ο ενεργειακός πόρος κυμάτων της Ιρλανδίας εκτιμάται 375 

MWh / m στη θέση περιγράμματος των 20 μέτρων, ενώ η συνολική κυματική ενέργεια 

είναι περίπου 187,5 TWh. Η πολιτική του Υπουργού Θαλασσίων και Φυσικών Πόρων 

είναι να ενθαρρύνει τις υπεράκτιες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ένας 

νόμος περί των αδειών εκμετάλλευσης και μισθώσεων θαλάσσιων οικοπέδων για 

υπεράκτια ανάπτυξη δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2000. Το 1997, η κυματική ενέργεια 

υποστηρίχθηκε από το AER-3. Επιλέχθηκε ένα έργο για την προσφορά μιας Σύμβαση 

Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (με την ESB - Electricity Supply Board, κρατική 

εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργεί στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας πλέον 

ως εμπορική ημι-κρατικής μέριμνας στην απελευθερωμένη και ανταγωνιστική αγορά 

της ηλεκτρικής ενέργειας) με την  επιχορήγησης της ΕΕ. Ωστόσο, η προσφορά της 

επιχορηγήσεως αποσύρθηκε από την ΕΕ με βάση το γεγονός ότι η τεχνολογία των 

κυμάτων δεν είχε προχωρήσει αρκετά πέρα από το στάδιο της έρευνας για να 
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δικαιολογηθεί η οικονομική συνδρομή στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος για την Ευρωπαϊκή Υποδομή (European Infrastructure Operational 

Programme) και το έργο δεν προχώρησε [16, 17]. 

Η Νορβηγία έχει μακρά ακτογραμμή που βρέχεται από τον Ανατολικό με 

επικρατούσες δυτικούς ανέμους και υψηλής δυναμικής κυματική ενέργεια της τάξης 

των 400 TWh / έτος. Παρόλο που υπάρχει υψηλή κυματική ενεργειακή αποδοτικότητα, 

λόγω των οικονομικών δυσχερειών και των αβεβαιοτήτων της διαθέσιμης τεχνολογίας, 

το συμπέρασμα για το ενεργειακό ισοζύγιο έως το 2020 είναι ότι 0,5 MWh θα είναι η 

συνεισφορά της κυματικής ενέργειας στη νορβηγική παροχή ηλεκτρισμού, κυρίως από 

εφαρμογές μικρής κλίμακας. 

Όλος ο εφοδιασμός της Νορβηγίας με ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται παραδοσιακά 

από ανανεώσιμη μορφή υδροηλεκτρικής ενέργειας, αλλά η αυξημένη ζήτηση 

ηλεκτρικής ενέργειας των τελευταίων ετών δεν καλύπτεται από την ίση αύξηση των 

σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, λόγω της αντίθεσης του κοινού στις μεγάλες 

υδροηλεκτρικές εξελίξεις. Η κυβέρνηση προωθεί την αιολική ενέργεια και τη βιομάζα, 

με ιδιαίτερη έμφαση στο υδρογόνο ως ενεργειακό φορέα και σε πιλοτικά έργα κυψελών 

καυσίμου. Η περιβαλλοντική ανησυχία για τις υψηλές εκπομπές CO2 από την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και 

φυσικού αερίου θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια πιθανή αγορά κυματικής 

ενέργειας [14]. 

Η Νορβηγία ξεκίνησε την εμπλοκή της στον τομέα της κυματικής ενέργειας το 1973 

μέσω προγραμμάτων ερευνών του Τμήματος Φυσικής του Νορβηγικού Πανεπιστημίου 

Επιστημών και Τεχνολογίας - NTNU και είχε την επίσημη κυβερνητική υποστήριξη 

από το 1978. Στη δεκαετία του 1980 αναπτύχθηκαν δύο μετατροπείς κυματικής 

ενέργειας, η ταλαντευόμενη στήλη νερού - OWC και το Tapered Channel-Tapchan 

ισχύος 500 και 350 kW αντίστοιχα. Οι μονάδες παραγωγής υπέστησαν σοβαρές βλάβες 

κατά τη διάρκεια καταιγίδων το 1988 και το 1991, αλλά υπάρχουν σχέδια για 

επανέναρξη της μονάδας παραγωγής TAPCHAN [14]. 

Η Πορτογαλία χαρακτηρίζεται από ετήσια κυματική ισχύς μεταξύ 30 και 40 kW / m. 

Η υψηλότερη τιμή κυματική ισχύος εντοπίζεται στη βορειοδυτική ακτή της 

Πορτογαλίας και στο αρχιπέλαγος των Αζορών. Εκτιμάται ότι ο συνολικός πόρος 

ενέργειας κυμάτων στην ηπειρωτική Πορτογαλία είναι περίπου 10 GW, και τα μισά 

από αυτά μπορούν να εκμεταλλευτούν. Η πορτογαλική κυβέρνηση υποστηρίζει την 
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ενέργεια των κυμάτων, όπως άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω 

διαφορετικών χρηματοδοτικών μηχανισμών. Το Υπουργείο Επιστήμης και 

Τεχνολογίας παρέχει χρηματοδότηση για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και 

Επίδειξης Μονάδων  Παραγωγής (υπό την καθοδήγηση εταιρειών) μέσω διαφόρων 

προγραμμάτων. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης των ενεργειακών 

έργων επίδειξης καλύπτεται από το Υπουργείο Οικονομίας χρησιμοποιώντας 

χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, εκτός από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση [18]. 

Στην Πορτογαλία, η έρευνα για τη κυματική ενέργεια ξεκίνησε το 1978 στο Instituto 

Superior Tecnico (IST) στη Λισαβόνα και το 1983 προσχώρησε το Instituto Nacional 

de Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI). Από το 1986, η Πορτογαλία 

συμμετείχε επιτυχώς στον σχεδιασμό και την κατασκευή του κυματοθραύστη 

μετασχηματιστή ενέργειας, που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση, το πρόγραμμα της 

ΕΕ Joule και τις εταιρείες κοινής ωφέλειας στην περιοχή Pico των Αζορών. 

Αζόρες και ηπειρωτική χώρα [18]. 

Η Σουηδία διαθέτει περιοχές υψηλής κυματικής πυκνότητας ισχύος που κρίνονται 

κατάλληλες για την αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας και συγκεκριμένα τα βόρεια 

τμήματα της δυτικής ακτής που βλέπουν στη Βόρεια και Βαλτική Θάλασσα γύρω από 

τα νησιά Öland και Gotland. Ο τεχνικά διαθέσιμος πόρος είναι περίπου 5-10 TWh 

ετησίως, ενώ η ετήσια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι της τάξης των 150 TWh. Η 

έρευνα για την κυματική ενέργεια ξεκίνησε το 1976 και το 1979 όταν ιδρύθηκε μια 

ερευνητική ομάδα για την κυματική ενέργεια, η οποία απαρτιζόταν από τέσσερα 

τμήματα το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Chalmers και την ιδιωτική εταιρεία 

συμβούλων Technocean. Ο πρώτος σημαντήρας σημειακής απορρόφησης πλήρους 

κλίμακας στον κόσμο εγκαταστάθηκε το 1980 εκτός του Γκέτεμποργκ [19]. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της μακράς απόληξης του 

Ατλαντικού Ωκεανού, όπου επικρατούν η δυτική κατεύθυνση του ανέμου και 

θυελλώδη νερά. Ο διαθέσιμος πόρος εκτιμάται ότι είναι 120 GW [20]. Η έρευνα για 

την κυματική ενέργεια ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Πανεπιστήμιο του 

Εδιμβούργου όταν η πετρελαϊκή κρίση το 1973 έπληξε ολόκληρο τον κόσμο. Το 1974, 

ο S. Salter δημοσίευσε την αρχική του μορφή οι ερευνητικές εργασίες σχετικά με την 

ενέργεια των κυμάτων  και η έρευνα για τον μετατροπέα ενέργειας ανοικτής θάλασσας, 

η Salter Ducks, ξεκίνησε [21]. Η κυβέρνηση στήριξε και χρηματοδότησε εκτεταμένα 

την έρευνα για την κυματική ενέργεια μέχρι το 1983 και το 1999, η βρετανική 
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κυβέρνηση πήρε θέση υπέρ της υποστήριξη των προγραμμάτων Έρευνας & Ανάπτυξης 

για την κυματική ενέργεια με προϋπολογισμό ύψους περίπου 3 εκατ. £ (4,92 εκατ. 

ευρώ) επόμενα για τα έτη 2000-2003 [20].  

Κυρίως λόγω πολιτικών λόγων και εστίασης σε άλλες πηγές ενέργειας ή έλλειψης 

φυσικών πόρων, η μετατροπή της κυματικής ενέργειας δεν έχει σημειώσει σημαντική 

ανάπτυξη στο Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την 

Ιταλία και την Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Το Βέλγιο, η Γερμανία και οι λοιπές 

χώρες χαρακτηρίζονται από σχετικά περιορισμένη ακτογραμμή, ρηχά παράκτια ύδατα 

και υψηλή υπεράκτια κυκλοφορία πυκνότητα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 

αντιστρατεύονται το σημαντικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της κυματικής ενέργειας. 

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, πραγματοποιήθηκαν εργασίες Έρευνας & Ανάπτυξης 

σε Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικές εταιρείες [14].  

Η Teamwork Technology BV, Ολλανδία, ανέπτυξε μια πολλά υποσχόμενη συσκευή 

μετατροπής κυματικής ισχύος, το Archimedes Wave Swing [22]. Στη Γερμανία, 

διάφορες εταιρείες και ιδρύματα ερευνών από τους κλάδους της υπεράκτιας μηχανικής 

και άλλων τομέων που σχετίζονται στενά με την μετατροπή της θαλάσσιας 

ανανεώσιμης ενέργειας εμπλέκονται στις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή κυματική ενέργεια 

[23,24]. 

Η Γαλλία έχει μακρά ακτογραμμή που βρέχεται από τον Ατλαντικό και την Μεσόγειο 

Θάλασσα. Ο σημαντικότερος πόρος είναι στην περιοχή του κόλπου Gascoigne, με 

ετήσια επίπεδα ισχύος μέχρι 40 kW / m και συνολικό πόρο στην περιοχή αυτή περίπου. 

28 GW. Από την μεσογειακή πλευρά, το ετήσιο επίπεδο ισχύος είναι της τάξεως των 

4-5 kW / m. Μολονότι στην Γαλλία λειτουργούσαν αρκετά έργα επιτυχημένα στη 

διάρκεια των αρχών του περασμένου αιώνα, η μετατροπή της κυματικής ενέργειας δεν 

έχει ακόμη υποστεί σημαντική ανάπτυξη. Ορισμένα έργα πραγματοποιήθηκαν τη 

δεκαετία του '80 υπό την εποπτεία του IFREMER (Institut Francais de Recherche pour 

1'Exploitation de la Mer), αλλά η χρηματοδότηση σταμάτησε μετά την αρχική φάση 

ανάπτυξης. Η ECN (Ecole Centrale de Nantes) ακολούθησε ένα πρόγραμμα έρευνας, 

το οποίο έχει αναπροσανατολιστεί από το 1995 προς το πρόβλημα της δυναμικής 

απορρόφησης, δηλαδή της ανάπτυξης συσκευών απορρόφησης κυματισμών (paddles) 

[25].  
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Η Ελλάδα έχει ακτογραμμή πάνω από 16.000 χιλιόμετρα στο Αιγαίο και το Ιόνιο 

Πέλαγος. Το μεγάλο αιολικό δυναμικό πάνω από το Αιγαίο με επικρατούσα 

κατεύθυνση Βορρά Νότου προκαλεί σχετικά έντονους κυματικούς πόρους 4-11 kW / 

m μέσης ετήσιας ισχύος [26, 27]. Υπάρχει βεβαιότητα για την ύπαρξη «hot spots» που 

προκαλούνται από το σύνθετο νησιωτικό έδαφος και οι διάφορες εκστρατείες 

μετρήσεων και θεωρητικές μελέτες παρέχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά 

με το κυματικές συνθήκες το Αιγαίο. Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής κυματικής 

ενέργειας είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον 

μεγάλο αριθμό νησιών, τα οποία τροφοδοτούνται κυρίως από σταθμούς ντίζελ. Το 

υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά θα καταστήσει την ενέργεια των 

κυμάτων ανταγωνιστική έναντι των συμβατικών παραγωγών ενέργειας. Ωστόσο, η 

αιολική ενέργεια έχει ήδη αποδείξει τη σκοπιμότητά της στην περιοχή και 

υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την κυβέρνηση και τους ιδιώτες επενδυτές. 

Η ενέργεια των κυμάτων βασίζεται στη νομοθεσία σχετικά με την εφαρμογή των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, κυρίως 

σε επίπεδο Έρευνας & Ανάπτυξης που πραγματοποιείται από κέντρα ερευνών [26, 28] 

και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας [29]. 

Η Ιταλία διαθέτει μεγάλη ακτογραμμή σε σχέση με την έκτασή της και φαίνεται ότι 

είναι κατάλληλη για την αξιοποίηση της  ενέργειας. Οι μελέτες σε παράκτιες περιοχές 

δείχνουν ότι, γενικά, ο ετήσιος μέσος όρος κυματικής ενέργειας είναι μικρότερος από 

5 kW / m. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα παράκτια νησιά και συγκεκριμένες 

τοποθεσίες, όπως η Σικελία και η Σαρδηνία, όπου η μέση ενέργεια κυμάτων είναι 

υψηλότερη, μέχρι 10 kW / m. Προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης διεξάγονται 

κυρίως στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης «La Sapienza» και από την Ponte di Archimede 

nello Stretto di Messina S.p.A [30].  
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3.Τεχνολογία Εκμετάλλευσης 

Κυματικής Ενέργειας 

3.1 Εισαγωγή  

Η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά κατά τις 

επόμενες δεκαετίες και κατά την ίδια περίοδο η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη 

Ένωση θα αυξηθεί σχεδόν κατά παρόμοιο ρυθμό. Υπενθυμίζοντας συνεχώς ότι οι 

παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής ενέργειας συμβάλλουν στην επιδείνωση των  

περιβαλλοντικών προβλημάτων, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών αντιμετώπισαν την 

επείγουσα ανάγκη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ταυτόχρονη μείωση της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος και των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Ο 

ενεργειακός τομέας, λοιπόν, ήταν αναγκασμένος μέσω μιας διαδικασίας 

αναδιαμόρφωσης να εξέλθει της ατραπούς που είχε περιέλθει και να προσανατολιστεί 

προς την κατεύθυνση της ανανεώσιμης ενέργειας. Σε αυτή την καλείται να 

πρωταγωνιστήσει η  δυναμική εξέλιξη της βιομηχανίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Στο πλαίσιο αυτό η βιομηχανία της κυματικής ενέργειας αναδύεται πιο έντονα από 

κάθε άλλη περίοδο. Παρόλο που η τεχνολογία είναι σχετικά νέα και επί του παρόντος 

δεν είναι ανταγωνιστική από οικονομικής απόψεως με πιο ώριμες τεχνολογίες όπως η 

αιολική ενέργεια να έχουν κυριαρχήσει, το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων και της 

βιομηχανίας προς την εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας αυξάνεται σταθερά. 

Καθώς η κυματική ενέργεια προέρχεται από τους ανέμους, οι οποίοι έρχονται σε επαφή 

με τους ωκεανούς μεταφέροντας ενέργεια, παρέχεται μια φυσική συγκέντρωση 

αιολικής ενέργειας στο νερό κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια. Μόλις δημιουργηθούν, 

τα κύματα μπορούν να ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα με μικρή απώλεια ενέργειας. 

Επομένως, τα κύματα για παράδειγμα που δημιουργήθηκαν στην αμερικανική πλευρά 

του Ατλαντικού θα «ταξιδέψουν» στη δυτική ακτή της Ευρώπης, προωθούμενα από 

τους δυτικούς ανέμους που επικρατούν. Οι ροές ενέργειας που εμφανίζονται στα 

θαλάσσια κύματα, ιδιαίτερα στα βαθέα ύδατα, μπορεί να είναι πολύ μεγάλες. Ο 

παράγοντας αυτός έστρεψε το ενδιαφέρον, αρχικά της ακαδημαϊκής κοινότητας και 

μετέπειτα της τεχνολογικής και βιομηχανικής, ώστε να κατορθώσει να δαμάσει και να 

αξιοποίηση αυτήν την αστείρευτη πηγή ενέργειας. Τα αποτέλεσμα ήταν η 

πραγματοποίηση και χρηματοδότηση δεκάδων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης 
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για την κυματική τεχνολογία. Ακολούθησαν η ανάπτυξη αναρίθμητων εφαρμογών και 

συσκευών μετατροπής της κυματικής ενέργειας σε ηλεκτρική με τεράστια ποικιλία και 

διαφορετική προσέγγιση στον μηχανισμό λειτουργίας σε συμφωνία πάντα με τις 

ακαθόριστες, σκληρές και τυχηματικές συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

3.2 Ταξινόμηση των Μετατροπέων Κυματικής Ενέργειας  

Ως συνάρτηση της απόστασης της ανάπτυξης της εφαρμογής των διατάξεων 

μετατροπής κυματικής ενέργειας από την ακτή, υπάρχουν τρεις τύποι μετατροπέων: οι 

μετατροπείς ακτογραμμής ή xερσαίοι (onshore devices), οι παράκτιοι (nearshore 

devices) και οι υπεράκτιοι (offshore devices) [1]. 

 
Σχήμα 3. 1: Ζώνες Ανάπτυξης των διαφόρων ειδών Μετατροπέων Κυματικής 

Ενέργειας [1]. 

Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας μετατροπέων κυματικής ενέργειας 

που προκύπτει με βάση την παραπάνω διάκριση, αναλύονται παρακάτω: 

3.2.1 Μετατροπείς Ακτογραμμής (Onshore Devices) 

Αυτές οι μετατροπείς βρίσκονται στην ακτή και μπορεί να τοποθετηθούν πάνω από τη 

θάλασσα (σε ρηχά νερά), ενσωματωμένοι σε ένα κυματοθραύστη, ομοίως σε ένα 

φράγμα ή στερεωμένοι σε ένα βράχο. Το κύριο πλεονέκτημα αυτών των μετατροπέων 

είναι η εύκολη συντήρηση και τοποθέτηση τους, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις 

η τοποθεσία είναι προσβάσιμη. Επιπλέον, δεν χρειάζονται ούτε συστήματα πρόσδεσης 

ούτε μακρά μήκη υποθαλάσσιων καλωδίων για να συνδεθεί το WEC στο δίκτυο. 

Ωστόσο, κατά την ακτογραμμή, τα κύματα περιέχουν λιγότερη ενέργεια λόγω της 

αλληλεπίδραση τους με το βυθό της θάλασσας και της έλλειψης κατάλληλων χώρων 

γης, γεγονός που προκαλεί επίσης δυσκολίες στην ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. 

Θα μπορούσε επίσης να προκύψουν περιβαλλοντικά προβλήματα, διότι η ακτή της 

θάλασσας αναδιαμορφώνεται [2,3,4]. Από τις πιο προηγμένες κατηγορίες συσκευών 

ακτογραμμής αποτελεί η Παλλόμενη ή Ταλαντευόμενη Υδάτινη Στήλη (Oscillating 
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Water Column – OWC). Δύο από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής κυμάτων τύπου 

OWC που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη αποτελούν  η μονάδα LIMPET και η 

ευρωπαϊκή πιλοτική μονάδα[5]. 

3.2.2 Παράκτιοι Μετατροπείς (Nearshore Devices) 

Πρόκειται για μετατροπείς εγκαθίστανται μερικές εκατοντάδες μέτρα από την ακτή σε 

μέτρια βάθη νερού (10-25m). Συνήθως εδράζονται στο βυθό της θάλασσας 

(αποφεύγοντας την αγκυροβόληση), αλλά η δομή των συσκευών πρέπει να αντέχει την 

δύναμη των προσπίπτοντων κυμάτων. Σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχουν και πλωτές 

κατασκευές [2,3,4]. 

3.2.3 Υπεράκτιοι Μετατροπείς (Offshore Devices) 

Οι μετατροπείς αυτοί βρίσκονται σε βαθιά νερά (πάνω από 40 m) μακριά από την ακτή 

και κατασκευάζονται σε πλωτές ή βυθισμένες κατασκευές αγκυροβολημένες στο βυθό 

της θάλασσας. Λόγω της θέσης τους θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την τεράστια 

δύναμη των κυμάτων της ανοικτής θάλασσας. Όμως εξ αιτίας των ακραίων και 

δυναμικών συνθηκών που επικρατούν στα βαθέα ύδατα, η αξιοπιστία και η ικανότητα 

επιβίωσης των συσκευών αυτών αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα και απαιτείται η 

φέρουσα αντοχή της δομή αυτών των συσκευών να είναι ικανή να παραλάβει τα πολύ 

υψηλά δυναμικά φορτία. Επιπλέον, η συντήρησή τους είναι μια πολύπλοκη και 

δαπανηρή διαδικασία, όπως επίσης και τα μεγάλου μήκους ακριβά υποθαλάσσια 

καλώδια που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν την ενέργεια στο δίκτυο [2,3,4]. 

Μερικοί από τους πολλά υποσχόμενους υπεράκτιους μετατροπείς κυματικής 

ενεργειακής, αποτελούν οι συσκευές PowerBuoy, Wavebob, Wave Dragon και Pelamis 

[5]. 

Η βασική αρχή λειτουργίας των μετατροπέων κυματικής ενέργειας, δηλαδή ο τρόπος 

με τον οποίο δεσμεύουν την κυματική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού 

ποικίλει. Με κριτήριο, όμως, το αποτέλεσμα της σύγκρισης του μεγέθους της συσκευής 

του μετατροπέα  και του μήκους κύματος των προσπίπτοντων κυμάτων, καθώς επίσης  

και του τρόπου ευθυγράμμισης του μετατροπέα σε σχέση με την διεύθυνση των 

θαλάσσιων κυματισμών για την εκμετάλλευση της ενέργειας αυτών, οι WECs μπορούν 

να ταξινομηθούν στις παρακάτω πρόσθετες ομάδες ως εξής: 
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3.2.4 Μετατροπείς Εξασθένησης Κυματισμών (Attenuators Devices) 

Αυτοί οι τύποι WECs είναι μεγάλες μακρόστενες πλωτές κατασκευές σε σύγκριση με 

το μήκος κύματος και τοποθετούνται παράλληλα στην διεύθυνση των κυμάτων. Στην 

ουσία, «εξασθενούν» το πλάτος του κύματος.  Οι εξασθενητές αποτελούνται από μια 

σειρά κυλινδρικών τμημάτων που συνδέονται μεταξύ τους με εύκαμπτες αρθρώσεις οι 

οποίες επιτρέπουν στα ξεχωριστά τμήματα που τα αποτελούν να στρέφονται σχετικά 

το ένα με το άλλο. Η συσκευή ουσιαστικά επιπλέει επί των διερχόμενων κυμάτων και 

αποσπά την ενέργεια τους με την επιλεκτική δέσμευση των κινήσεων καθ' όλο της το 

μήκος. Ένα τυπικό παράδειγμα αυτού του τύπου των συσκευών αποτελεί πρωτότυπο 

της συσκευής μετατροπέα Pelamis ισχύος 750 kW[6].  

 
Σχήμα 3. 2: Συσκευή Εξασθενητή Κυματισμών [7]. 

3.2.5 Μετατροπείς Σημειακής Απορρόφησης (Point Absorbers Devices) 

Πρόκειται για πλωτές κατασκευές οι οποίες απορροφούν την κυματική ενέργεια από 

κάθε διεύθυνση μέσω των κινήσεων τους στην επιφάνεια των υδάτων ή κοντά σε αυτή. 

Το χαρακτηριστικό της σημειακής απορρόφησης είναι, βασικά, η ικανότητα 

απορρόφησης της ενέργειας από μια μεγάλη περιοχή σε σχέση με τις φυσικές 

διαστάσεις της διάταξης – επίσης  γνωστό και ως φαινόμενο «κεραίας». Σε σύγκριση 

με το μήκος κύματος των θαλάσσιων κυματισμών που χαρακτηρίζει την περιοχή 

εφαρμογής των μετατροπέων, οι μετατροπείς είναι σημαντικά μικρότεροι με διάμετρο 

συσκευής της τάξης των λίγων μέτρων. Σε αντίθεση με άλλες συσκευές, οι μετατροπείς 

σημειακής απορρόφησης συλλέγουν την ενέργεια των κυμάτων από όλες τις 

κατευθύνσεις μέσω των κινήσεων τους και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από την 

παλινδρομική κίνηση των κυμάτων. Οι σχεδιασμοί τύπου σημαδούρας, για 

παράδειγμα, ενεργούν ως σημειακοί απορροφητές. Τυπικά, όχι όμως κι απαραίτητα, οι 
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πλωτοί αυτοί σχεδιασμοί είναι αξονοσυμμετρικοί. Παράδειγμα αυτού του τύπου 

συσκευών είναι η συσκευή PowerBuoy [7]. 

 
Σχήμα 3. 3: Διάταξη Αξονοσυμμετρικού Σημειακού Απορροφητή [7]. 

3.2.6 Παλλόμενοι Μετατροπείς των Κυματικών Κλυδωνισμών (Oscillating Wave 

Surge Converter – OWSC Devices) 

Οι μετασχηματιστές κυματικών κλυδωνισμών OWSCs είναι ένας τύπος τεχνολογίας 

κυμάτων που εκμεταλλεύεται την οριζόντια ταλάντωση των θαλάσσιων κυματισμών 

σε παράκτιες περιοχές κυρίως. Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των WECs που 

ταλαντεύονται κατακόρυφα (εκτελώντας παλινδρομική κίνηση) και συνήθως 

αναπτύσσονται σε βαθύτερα νερά, στους OWSCs μετασχηματιστές ο συλλέκτης 

βρίσκεται κοντά στον πυθμένα και εδράζεται πάνω σε ένα περιστρεφόμενο βραχίονα 

που είναι αγκυρωμένος στη βάση της συσκευής. Ο βραχίονας ταλαντεύεται ως 

ανάστροφο εκκρεμές λόγω της κίνησης των σωματιδίων νερού των κυμάτων. 

Παραδείγματα εφαρμογής της κατηγορίας αυτής είναι η υποβρύχια συσκευή 

Waveroller και το διατρητικό επιφάνειας Oyster [7]. 

 
Σχήμα 3. 4: Διάταξη Συσκευής OWSC [7]. 
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3.2.7 Μετατροπείς Παλλόμενης ή Ταλαντευόμενης Υδάτινης Στήλης (Oscillating 

Wave Column – OWC Devices) 

Η βασική δομή της διάταξης πρόκειται για μια μερικώς υποβρύχια κοίλη κατασκευή η 

οποία έχει ένα άνοιγμα βυθισμένο στη θάλασσα κάτω από την επιφάνεια των υδάτων 

ώστε να εγκλωβίζει αέρα σχηματίζοντας, έτσι, από την πρόσπτωση των κυμάτων την 

υδάτινη στήλη. Τα κύματα προκαλούν την παλινδρομική κίνηση (κίνηση πάνω-κάτω) 

της υδάτινης στήλης, ο σχηματισμός της οποίας δρα ως έμβολο συμπιέζοντας και 

αποσυμπιέζοντας τον αέρα που εγκλωβίζεται σε αυτήν. Ο αέρας εισέρχεται μέσα στον 

αεροστρόβιλο, η περιστροφή του οποίου παράγει ενέργεια. Όταν σχεδιάζονται 

επαρκώς σύμφωνα με τις επικρατούσες θαλάσσιες συνθήκες, οι OWC ρυθμίζονται 

κατάλληλα για το επικείμενο μήκος κύματος ώστε να επιτυγχάνεται ο συντονισμός 

τους. Με τον τρόπο αυτό, οι συσκευές OWC μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικές 

και να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανάλογα της λειτουργίας σημειακής 

απορρόφησης. Ειδική περίπτωση της κατηγορίας αυτής είναι η πλωτή συσκευή OWC 

Oceanlinx. Μεταξύ των προτεινόμενων σήμερα συσκευών αυτού του τύπου 

τεχνολογίας είναι οι συσκευές Sperboy, MRC και OE Buoy (Ocean Energy Buoy), 

καθώς επίσης και οι κλασσικές OWC συσκευές που κατασκευάζονται επί της ακτής 

(Pico OWC, Limpet OWC) ή ενσωματώνονται σε κυματοθραύστες (Mutriko 

Breakwater OWC) [7]. 

 
Σχήμα 3. 5: Διάταξη OWC [7]. 

3.2.8 Μετατροπείς Διαφορικής πίεσης (Pressure Differential Devices) 

Συσκευές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία λειτουργούν με βάση την Αρχή του 

Αρχιμήδη. Το είδος αυτών των μετατροπέων είναι βυθισμένες συσκευές που συνήθως 

τοποθετούνται παράκτια και σταθερά εδραζόμενες στον πυθμένα της θάλασσας [1]. Η 

κίνηση των κυμάτων προκαλεί την άνοδο και την πτώση της στάθμης της θάλασσας 
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πάνω από τη συσκευή, πράγμα που δημιουργεί μια διαφορά πίεσης η οποία αναγκάζει 

τη συσκευή να ανεβοκατεβαίνει σύμφωνα με την ταλάντωση των κυμάτων [7]. Όταν η 

κορυφή του κύματος είναι πάνω από τη συσκευή, η πίεση του νερού συμπιέζει τον αέρα 

που βρίσκεται στο εσωτερικό της και μετακινεί τη συσκευή προς τα κάτω. Στην 

αντίθετη περίπτωση, η πίεση του νερού θα μειωθεί και η συσκευή αναδύεται στην 

επιφάνεια της θάλασσας [1,8]. Ένα κλασσικό παράδειγμα αυτού του τύπου μετατροπέα 

είναι συσκευή Archimides Wave Swing (AWS) ονομαστικής ισχύος 250 kW [7].  

 
Σχήμα 3. 6: Διαφορά Πίεσης που προκαλείται λόγω της Ταλάντωσης των Κυμάτων 

[7]. 

 
Σχήμα 3. 7: Διάταξη Βυθιζόμενης Συσκευής Διαφορικής Πίεσης [7]. 

3.2.9 Συσκευές υπερανύψωσης (Overtopping Devices) 

Σε αυτούς τους μετατροπείς τα κύματα προσπίπτουν στην κατάλληλα διαμορφωμένη 

κατασκευή της διάταξης δομή με αποτέλεσμα να αυξάνεται είτε η δυναμική ή είτε η  

κινητική τους ενέργεια ή και οι δυο μορφές ενέργειας. Συστήματα υπερανύψωσης 

αναγκάζουν το νερό να περάσει πάνω από την κατασκευή, δηλαδή να εισέλθει σε μια 

δεξαμενή που βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της θάλασσας στο εσωτερικό της 

διάταξης. Στη συνέχεια, το νερό απελευθερώνεται πίσω στη θάλασσα διερχόμενο μέσω 
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των εγκατεστημένων στροβίλων. Ένα τυπικό δείγμα των εν λόγω μετατροπέων είναι ο 

μετατροπέας Wave Dragon ονομαστικής ισχύος 4-10 MW (ανάλογα με το πόσο 

δυναμικές είναι οι κυματικές συνθήκες που επικρατούν στην τοποθεσία εγκατάστασης) 

[9,10] και ο μετατροπέας κυματικής ενέργειας SSG Wave ισχύος 150 kW (πιλοτική 

μονάδα παραγωγής στο νησί της Kvitsoy στην Νορβηγία) [1]. 

 
Σχήμα 3. 8: Συσκευή Υπερανύψωσης [7]. 

Όπως εξετάστηκε υπάρχουν αρκετές κατηγορίες συσκευών κυματικής ενέργειας με 

ποικίλους μηχανισμούς δέσμευσης αυτής και συχνά ο διαχωρισμός τους είναι 

δύσκολος. Για αυτόν τον λόγο εξετάζονται, συνήθως, μόνο τρεις θεμελιώδεις 

κατηγορίες, ήτοι η διάταξη OWC, η συσκευή υπερχείλισης και οι συσκευές με 

προκαλούμενη από τα κύματα (σχετική) κίνηση. Τυπικά, όλες οι συσκευές εκτός από 

τον τύπο της υπερχείλισης εμφανίζουν χαρακτηριστικά σημειακής απορρόφησης. Είναι 

αναγκαίο να τονιστεί ότι δεν υπάρχει κοινή κατηγοριοποίηση ευρέως αποδεκτή από 

την διεθνή κοινότητα στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης λόγω των 

διαφορετικών στόχων που τίθενται ανά περίπτωση. Η παραπάνω ταξινόμηση 

υιοθετείται με απώτερο σκοπό να διαχωριστούν τα διαφορετικά σχέδια διατάξεων 

κυματικής τεχνολογίας που είναι σήμερα τα πιο δημοφιλή με βάση την επιχειρησιακή 

τους αρχή [7]. Στο πλαίσιο αυτό περιγράφονται, στη συνέχεια, οι μελέτες περιπτώσεων 

των πιο χαρακτηριστικών εφαρμογών ανάπτυξης WECs, που έθεσαν τις βάσεις στην 

εξέλιξη της κυματικής τεχνολογίας, και η αντιστοίχηση τους στην κατάλληλη 

κατηγορία.  

 

 



37 

 

3.3 Περιπτώσεις Μελέτης Διαφόρων Τύπων WECs 

 Ευρωπαϊκή Πιλοτική Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Pico OWC 

Πρόκειται για μονάδα παραγωγής ενέργειας κύματος που αναπτύχθηκε στην 

ακτογραμμή με βασική αρχή λειτουργίας τύπου OWC στο νησί Pico στις Αζόρες 

(Πορτογαλία), ονομαστικής ισχύος 400 kW και εφοδιασμένη με στρόβιλο Wells. Η 

μονάδα κατασκευάστηκε την περίοδο από το 1995 έως το 1999, υπό την αιγίδα του 

Instituto Superior Técnico με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Προβλήματα πλημμύρας και δυσλειτουργίας που παρουσιάστηκαν την συγκεκριμένη 

περίοδο επηρέασαν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης και καθυστέρησαν το 

πρόγραμμα δοκιμών [5]. 

Αργότερα το 2003, το Κέντρο Ενέργειας Κυμάτων (Wave Energy Center - 

Πορτογαλικός Σύνδεσμος αφιερωμένος στην ανάπτυξη και προώθηση της ενέργειας 

των κυμάτων) έλαβε επιχορήγηση για την ανακαίνιση της μονάδας και την επανέναρξη 

των δοκιμών. Τα έργα ξεκίνησαν το 2004 και άρχισαν δοκιμές σε πραγματικές 

συνθήκες θάλασσας τον Σεπτέμβριο του 2005 [5]. 

Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την λειτουργία της συγκεκριμένης 

διάταξης, ακολούθησαν και άλλα σχέδια με εισαγωγή διαφόρων καινοτομιών όπως το 

σχέδιο της ενσωμάτωσης ταλαντευόμενης στήλης νερού σε κυματοθραύστη που 

προτάθηκε και κατασκευάστηκε στις εκβολές του ποταμού Douro στην πόλη Oporto, 

Βόρεια Πορτογαλία [5]. 

 

Εικόνα 3. 1: Διάταξη OWC στο Pico στις Αζόρες [11]. 
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Εικόνα 3. 2: Θάλαμος Αέρα της Pico OWC (με μπλε χρώμα) όπου εγκαθίσταται η 

στροβιλογεννήτρια [11]. 

 Land Installed Marine Power Energy Transmitter – LIMPET τύπου OWC 

Η μονάδα ακτογραμμής LIMPET OWC αναπτύχθηκε από την ΕΠΕ WaveGen (που 

ανήκει στην Voith Siemens) και τέθηκε σε λειτουργία το Δεκέμβριο του 2000 στο νησί 

Islay, στη δυτική ακτή της Σκωτίας. Η διάταξη OWC φέρει ένα ζεύγος στροβίλων 

τύπου Wells, καθένας από τους οποίους τροφοδοτεί μια γεννήτρια ονομαστική ισχύς 

500kW. Μετά την παρέλευση επαρκούς χρονικού διαστήματος λειτουργίας (διάρκειας 

2 ετών), κατά το οποίο η συσκευή OWC βρισκόταν σε σύνδεση με το δίκτυο, η μονάδα 

απέδειξε την δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια εμπορικά εκμεταλλεύσιμης. 

Τόσο ο συλλέκτης όσο και ο εξοπλισμός στροβιλοπαραγωγής αποδείχθηκαν ισχυροί 

και επιβίωσαν σε ακραίες καιρικές συνθήκες με ελάχιστη συντήρηση. Αυτό 

αποδεικνύει ότι η ενέργεια κυμάτων μπορεί να παραχθεί ακόμη και σε περιβάλλον 

χαμηλής συντήρησης [5]. 

Συνολικά, το έργο ήταν επιτυχημένο ως επιδεικύον μέσο της τεχνολογίας, ως 

πλατφόρμα για τον εξοπλισμό δοκιμών και ως μέτρο για την απόκτηση επιχειρησιακής 

εμπειρίας σχετικής με την απόδοση των γεννητριών σε παράκτιες αλλά και σε 

υπεράκτιες περιοχές. Η μονάδα συνέχισε να λειτουργεί παρέχοντας ηλεκτρισμό στο 

εθνικό δίκτυο και χρησιμεύοντας ως σημείο αναφοράς για μελλοντικά συστήματα 

δυναμοδοτών (Power Take-off) [5]. Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα που εξήλθε από την 

περίπτωση μελέτης της μονάδας OWC, ήταν ότι οι υπεύθυνοι ανάπτυξης του 
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προγράμματος υποχρεώθηκαν να εισαγάγουν ένα ηχητικό σιγαστήρα, καθώς ο 

πληθυσμός της γύρω περιοχής εκδήλωσε την δυσαρέσκεια του απέναντι στην έντονη 

ακουστική όχληση που προκαλούσε η λειτουργία της μονάδας [7]. 

 

Σχήμα 3. 99: Απεικόνιση του Μετατροπέα Ακτογραμμής Τεχνολογίας 

Ταλαντευόμενης Υδάτινης Στήλης της εταιρείας Voith Siemens [12]. 

 

Εικόνα 3. 3: Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Εταιρείας Voith τύπου 

LIMPET OWC [12]. 

 
Σχήμα 3. 10: Βασική Αρχή Λειτουργίας της Εφαρμογής LIMPET [13]. 
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 WaveRoller 

Η συσκευή WaveRoller τεχνολογίας OWSC, η οποία αναπτύχθηκε από την AW 

Energy Oy, είναι μια βυθισμένη πλάκα αγκυρωμένη σε κατακόρυφη θέση στο 

θαλάσσιο στρώμα σε μέτρια βάθη νερού (μέχρι 20 μ.) Η κίνηση προς τα πίσω των 

κυμάτων του βυθού κινεί την πλάκα και η κινητική της ενέργεια που παράγεται 

συλλέγεται με εμβολοφόρα αντλία. Η ενέργεια αυτή μπορεί να μετατραπεί σε 

ηλεκτρική ενέργεια είτε από μια γεννήτρια συνδεδεμένη με την πλάκα WaveRoller είτε 

από ένα κλειστό υδραυλικό σύστημα σε συνδυασμό με ένα σύστημα γεννήτριας - 

στροβίλου [5]. Η ονομαστική ισχύς εξόδου είναι της τάξεως των 13kW. Το σύστημα 

είναι κλιμακωτό και δεν υπάρχει τεχνολογικό ανώτατο όριο για την παραγωγική 

ικανότητα της μονάδας. Το τυπικό βάθος για την εγκατάσταση είναι περίπου 7-15 

μέτρα. Όπως συμβαίνει με όλες τις συσκευές μετατροπής της ενέργειας των κυμάτων 

με βύθιση, η συσκευή χαρακτηρίζεται από χαμηλή οπτική και ακουστική όχληση [5]. 

Κατά τη διάρκεια του 1999 και του 2004 η συσκευή WaveRoller έχει υποστεί 

αριθμητική μοντελοποίηση και εργαστηριακές δοκιμές σε μικρές κλίμακες στη 

Φινλανδία. Το 2005 διεξήχθησαν δοκιμές ανοικτής θάλασσας με ημι-κλίμακα (1: 3) 

πρωτότυπα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Θαλάσσιας Ενέργειας στο Orkney (Ηνωμένο 

Βασίλειο) και στο Equador. Οι δοκιμές αποσκοπούσαν στο να αποδείξουν τη δύναμη 

των κυμάτων βυθού και την τεχνική βιωσιμότητα της τεχνολογίας [5]. 

 

Σχήμα 3. 11: Συσκευή WaveRoller [14]. 
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 WaveStar 

Η συσκευή WaveStar  της εταιρείας Wave Star Energy με έδρα την Δανία, πρόκειται 

για ένα παράκτιο μετατροπέα, επονομαζόμενος και ως μετατροπέας απορρόφησης 

πολλαπλών σημείων. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με έναν αριθμό πλωτήρων που 

μετακινούνται από τα κύματα ενεργοποιώντας κυλίνδρους, οι οποίοι με τη σειρά τους 

πιέζουν το λάδι βρίσκεται στο σύστημα μετάδοσης, η πίεση του οποίου οδηγεί έναν 

υδραυλικό κινητήρα. Σε περίπτωση καταιγίδας, οι πλωτήρες ανεβαίνουν σε ασφαλή 

θέση. Σε μοντέλα πλήρους ανάπτυξης, οι πλωτήρες τοποθετούνται 20 μέτρα πάνω από 

την επιφάνεια. Ένας αισθητήρας βρίσκεται στον πυθμένα της θάλασσας μπροστά από 

το μηχάνημα για να μετρά τα κύματα και να εξασφαλίζει ότι το σύστημα ασφαλείας 

ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση θύελλας. Το μηχάνημα μπορεί να ελέγχεται εξ 

αποστάσεως μέσω του Διαδικτύου (σύνδεση VPN) [7]. 

Η διάταξη είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο της Δανίας από το 2010 και λειτουργεί έκτοτε 

ανελλιπώς. Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης του προγράμματος ξεκίνησαν το 2004 

διεξάγοντας πάνω από 1300 δοκιμές του μοντέλου σε κλίμακας 1/40 σε κατάλληλη 

δεξαμενή δοκιμών στο Πανεπιστήμιο του Aalborg. Αυτές οι δοκιμές συνέβαλαν στη 

βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και στη μεγιστοποίηση του δυναμικού παραγωγής 

ενέργειας. Το 2008 δημιουργήθηκε ένα μοντέλο κλίμακας 1/10 που τοποθετήθηκε 

κοντά στην ακτή της θάλασσας Helligsø Teglværk προκειμένου να εντοπιστούν και να 

αντιμετωπιστούν πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του στη 

θάλασσα. Το μοντέλο συνδέθηκε με το δίκτυο 24/7 του ίδιου έτους και εξακολουθεί να 

λειτουργεί μέχρι σήμερα, έχοντας επιβιώσει πάνω από 15 καταιγίδες χωρίς καμία 

ζημιά. Αυτό οδήγησε στην έγκριση ανάπτυξης του μοντέλου της συσκευής Wavestar 

σε κλίμακα 1/2 το 2009. Το μηχάνημα εγκαταστάθηκε στο Hanstholm και οι δύο 

πλωτήρες του έχουν συμβάλλει 110 kW ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της Δανίας 

για πάνω από έξι χρόνια χωρίς πρόβλημα. Η πλήρους κλίμακας ανάπτυξης του 

Wavestar θα χρησιμοποιεί 20 πλωτήρες διαμέτρου έξι μέτρων συνδεδεμένοι μέσω ενός 

βραχίονα 12 μέτρων πάνω στην κεντρική χαλύβδινη κατασκευή βάρους 1600 τόνων, η 

κυκλοφορία τους αναμένεται να παράγει πάνω από 600 kW [15]. 
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Σχήμα 3. 12: Διάταξη Πλήρους Κλίμακας Wavestar [15]. 

 

Σχήμα 3. 13: Διάταξη Συνδυασμού Wavestar συσκευής και Ανεμογεννήτριας [16].          

 Energetech OWC 

Η συσκευή Energetech Oceanlinx είναι μια παράκτια συσκευή τεχνολογίας 

ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης ονομαστικής ισχύος 500 kW, που αναπτύχθηκε από 

την αυστραλιανή εταιρεία Energetech. Η συσκευή έχει δύο καινοτομίες, συγκεκριμένα 

τον ιδιαίτερα ανεπτυγμένης τεχνολογίας στρόβιλο Denniss-Ault, η δομή του οποίου 

κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων των παραβολικών 

χαλύβδινων βραχιόνων που σχηματίζουν ένα λιμάνι για τον καλύτερο συντονισμό της 

συσκευής στα προσπίπτοντα κύματα. Η συσκευή τοποθετήθηκε στον βυθό της 

θάλασσας μπροστά από τον κυματοθραύστη του Port Kembla της Ανατολικής 

Αυστραλίας, όπου ένας ύφαλος εμποδίζει την επίδραση υψηλών φορτίων λόγω 

ακραίων κυματικών συνθηκών [7]. 
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Εικόνα 3. 4: Έργο Τεχνολογίας Oceanlix [17]. 

 Oyster  

Αποτελεί μια συσκευή μετατροπής κυματικής ενέργειας τεχνολογίας OWSC της 

εταιρείας Aquamarine Power με έδρα το Εδιμβούργο (Ιρλανδία). Μοιάζει με ένα 

ελαφρύ, αρθρωτό πτερύγιο το οποίο προσαρτάται στον πυθμένα της θάλασσας σε βάθη 

μεταξύ 10 και 15 μέτρων, περίπου μισό χιλιόμετρο από την ακτή (παράκτια τοποθεσία 

εγκατάστασης). Το αρθρωτό πτερύγιο της συσκευής Oyster, το οποίο είναι σχεδόν εξ 

ολοκλήρου υποβρύχιο, κινείται προς τα πίσω και προς τα εμπρός κατά την διεύθυνση 

των διερχόμενων κυμάτων. Η κίνηση του πτερυγίου οδηγεί δύο υδραυλικά έμβολα που 

πιέζουν ύδατα υψηλής πίεσης στην ξηρά μέσω ενός υποθαλάσσιου αγωγού ώστε να 

οδηγήσουν έναν συμβατικό υδροηλεκτρικό στρόβιλο [18]. 

Η εταιρεία Aquamarine Power ανέπτυξε και έθεσε υπό εξέταση δύο συσκευές Oyster 

πλήρους κλίμακας στις δεξαμενές δοκιμών του Ευρωπαϊκού Θαλάσσιου Κέντρου 

Ενέργειας (European Marine Energy Center – EMEC), την συσκευή Oyster 1 

ονομαστικής ισχύος 315kW και την δεύτερη γενιά συσκευής Oyster 800 ονομαστικής 

ισχύος 800kW, ξοδεύοντας πάνω £3 εκατομμύρια στο αρχιπέλαγος Orkney της 

Βόρειας Σκωτίας (μια από τις τοποθεσία δοκιμών του EMEC)  και  έχοντας 

συνεργάζεται με πάνω από 40 τοπικές επιχειρήσεις. Η συσκευή Oyster 800 ήταν 

συνδεδεμένη στο δίκτυο, τον Ιούνιο του 2012 στο χώρο δοκιμών Billia Croo EMEC 

μέχρι το πρόγραμμα δοκιμών που έληξε το 2015, όταν η εταιρεία έπαυσε τις 

δραστηριότητές της [18]. 
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Σχήμα 3. 14: Αρχή Λειτουργίας Διάταξης Μετατροπέα Aquamarine Oyster [19]. 

 

 

Εικόνα 3. 5: Διάταξη Συσκευής Oyster [19] 

 Sea Slot-Cone Generator – SSG 

Η πρωτότυπη διάταξη υπερανύψωσης SSG της εταιρείας Waveenergy AS 

εγκαταστάθηκε στο νησί Kvitsoy της Νορβηγίας το καλοκαίρι του 2008 με 

χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διάταξη έχει σχεδιαστεί για να 

αναρριχάται από τα εισερχόμενα κύματα και να τα συλλέγει σε δεξαμενές 

διαφορετικών επιπέδων. Προτείνονται δυο περιπτώσεις εφαρμογής της με κύρια 

παράμετρο το κόστος της κατασκευής, είτε εγκατάσταση κοντά σε παράκτιες 

κατασκευές στην ακτογραμμή με το πλεονέκτημα του διαμοιρασμού του κόστους 

καθώς και την βελτίωση της επίδοση της διάταξης λόγω του φαινομένου της 

ανάκλασης του κυματισμού, είτε υπεράκτια εγκατάσταση με μεγαλύτερο κόστος 

κατασκευής [20]. 
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Σχήμα 3. 15: Πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας μετατροπέα SSG στο Νησί Kvitsoy 

στην Νορβηγία [21]. 

 Pelamis 

Η συσκευή Pelamis τεχνολογίας εξασθένησης κυματισμών της ΕΠΕ Pelamis Wave 

Power με έδρα στην Σκωτία, υπήρξε ο πρώτος μετατροπέας κυματικής ενέργειας 

παγκοσμίως που χρημοποιήθηκε σε πλήρη κλίμακα για να παραχθεί ηλεκτρική 

ενέργεια σε ένα εθνικό δίκτυο από την εκμετάλλευση υπεράκτιων κυμάτων. Το πλήρες 

πρωτότυπο μηχάνημα Pelamis δοκιμάστηκε από το EMEC την χρονική περίοδο μεταξύ 

2004 και 2007. Ξεκίνησε την λειτουργία του στις αρχές του 2004 και εγκαταστάθηκε 

για πρώτη φορά σε κατάλληλη τοποθεσία επιλεγμένη από τον EMEC τον Αύγουστο 

του 2004 μετά από σειρά δοκιμών στη Βόρεια Θάλασσα. Το πρωτότυπο είχε μήκος 

120m, διάμετρο 3,5m και περιελάμβανε τέσσερα τμήματα σωληνωτών τμημάτων 

συνδεδεμένα με τρία μικρότερα δομικά στοιχεία μετατροπής ισχύος. [22].  

Τα συμπεράσματα από τις δοκιμές Pelamis' στο EMEC οδήγησαν στην ανάπτυξη της 

συσκευής τους δεύτερης γενιάς την P2. Η Ρ2 αποτελείται από πέντε συνδεδεμένα 

αρθρωτά τμήματα με στόχο να «εξασθενήσουν» την κίνηση των θαλάσσιων 

κυματισμών. Η κίνηση τιθασεύεται από υδραυλικά έμβολα στις κλειδώσεις τα οποία 

με τη σειρά τους οδηγούν ηλεκτρικές γεννήτριες που βρίσκεται στο εσωτερικό της 
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συσκευής. Η συσκευή είναι 180m σε μήκος, 4 μέτρα σε διάμετρο και ζυγίζει περίπου 

1.350 τόνους [22].  

Η Aguçadoura Wave Farm ήταν το πρώτο στον κόσμο κυματικό πάρκο σε απόσταση 

5 χλμ (3 μίλια) κοντά στο Póvoa de Varzim βόρεια του Πόρτο στην Πορτογαλία. Το 

πάρκο έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιεί τρεις μετατροπείς ονομαστικής ισχύος 

2,25  MW. Το πάρκο ήταν ένα κοινό πρόγραμμα μεταξύ της Πορτογαλικής Δημόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Enersis και της Pelamis Wave Power με κοινοπραξία 

Companhia da Energia Oceânica. Άνοιξε επίσημα στις 23 Σεπτεμβρίου 2008, αλλά 

τερμάτισε την λειτουργία του δύο μήνες μετά την επίσημη έναρξη το Νοέμβριο του 

2008 λόγω οικονομικής κατάρρευσης της μητρικής εταιρείας Enersis [24]. 

 

Εικόνα 3. 6: Διάταξη Συσκευής Pelamis Δεύτερης Γενιάς [25]. 

 

 Archimides Wave Swing (AWS) 

Υπεράκτια συσκευή Archimides Wave Swing (AWS) τεχνολογίας σημειακής 

απορρόφησης που αναπτύχθηκε αρχικά από την εταιρεία Teamwork Technology με 

έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, τα δικαιώματα στη συνέχεια μεταβιβάστηκαν στην AWS 

Ocean Energy. Αποτελείται από μια κοίλη χαλύβδινη δομή που βρίσκεται υπό πίεση, 

το ανώτερο μέρος της οποίας αυξάνει τις κινήσεις της λόγω της περιοδικής αλλαγής 

της υδροστατικής πίεσης κατά την διέλευση των κυματισμών. Η συσκευή, 

χαρακτηρίζεται από χαμηλή οπτική και ακουστική όχληση. Μετά από αριθμητικές και 

εργαστηριακές δοκιμές από το 1995 έως το 2003, ένα πρωτότυπο 2 MW 

εγκαταστάθηκε το 2005 στην Πορτογαλία, και τέθηκε σε δοκιμή για επτά μήνες. Κατά 
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τη διάρκεια αυτής της περιόδου η συσκευή τροφοδότησε στο τοπικό δίκτυο 15kV και 

επέδειξε την αξιοπιστία της λειτουργίας της μέσω των ελέγχων και επιθεωρήσεων που 

διεξήχθησαν [5].  

Η επιτυχημένη αρχική περίοδος δοκιμών οδήγησε στην ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς 

AWS II ονομαστική ισχύς 1MW. Το AWS II παρουσιάζει όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά ώστε να αποτελέσει μονάδα παραγωγής ενός κυματικού πάρκου και 

έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλικό στη συντήρηση, συγκεκριμένα η 

επιθεώρηση μικρής κλίμακας πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια και η γενική 

επιθεώρηση μία φορά ανά δέκα χρόνια [5]. 

 

Εικόνα 3. 7: Τεχνολογία Archimides Wave Swing (AWS) [26]. 

 PowerBuoy 

Το PowerBuoy είναι ένας μετατροπέας τεχνολογίας σημειακής απορρόφησης που 

αναπτύχθηκε από την Ocean Power Technologies (ΗΠΑ). Το σύστημα έχει την μορφή 

ενός σημαντήρα. Χρημοποιείται για να συλλάβει και να μετατρέψει την ενέργεια των 

κυμάτων σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω ενός κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

δυναμοδότη. Η παραγόμενη ισχύς μεταδίδεται στην ξηρά μέσω ενός υποβρύχιου 

καλωδίου τροφοδοσίας. Σε περίπτωση ακραίων κυμάτων, το σύστημα κλειδώνει 

αυτόματα και διακόπτει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν τα ύψη των 

κυμάτων επανέλθουν στο φυσιολογικό, το σύστημα ξεκλειδώνει και ξαναρχίζει την 

μετατροπή ενέργειας και τη μετάδοση ισχύος. Το PowerBuoy, το οποίο χρησιμοποιεί 
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συμβατικά συστήματα πρόσδεσης, μπορεί να αναπτυχθεί σε συστοιχίες που μπορούν 

να κλιμακωθούν σε 100 μεγαβάτ. Ξεκινώντας από το 1997, το PowerBuoy έχει 

υποβληθεί σε δοκιμές στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Τον Ιούνιο του 2004 

και τον Οκτώβριο του 2005 αναπτύχθηκαν μονάδες ισχύος 40 kW στα ανοικτά των 

ακτών του Oahu της Χαβάης  τροφοδοτώντας με ηλεκτρισμό τις βάσεις των ναυτικών 

των ΗΠΑ. Μια άλλη μονάδα επίδειξης 40 kW τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 

2005 στο Atlantic City, New Jersey [5]. 

 

Εικόνα 3. 8: Διάταξη Μετατροπέα ενέργειας κυμάτων PowerBuoy της Ocean Power 

Technologies [28]. 

 WaveBob 

Υπεράκτια συσκευή η οποία αναπτύχθηκε από την WaveΒob Ltd (με έδρα το Ηνωμένο 

Βασίλειο). Βρισκόταν σε ανάπτυξη την χρονική περίοδο από το 1999 έως το 2013 όπου 

και η εταιρεία έκλεισε λόγω δυσκολιών χρηματοδότησης. Περιελάμβανε έναν 

απορροφητή ενέργειας κύματος και ένα υδραυλικό σύστημα δυναμοδότη που 

τροφοδοτεί συγχρονισμένους εναλλάκτες. Ο μετατροπέας σημειακής απορρόφησης 

της WaveΒob ήταν ένας αξονοσυμμετρικός, σύνθετος και αυτοδραστικός ταλαντωτής 

που λειτουργεί πρωτίστως σε κατάσταση ανατροπής [5].  

Οι μονάδες παραγωγής που προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση φέρουν μια δομή 

σκυροδέματος που επιπλέει αγκυροβολημένη στον πυθμένα της θάλασσας με 

αναμενόμενη διάρκεια ζωής 20 ετών. Το σύστημα δυναμοδότη της συσκευής είναι 

αρθρωτό, ασφαλές και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει χαμηλό κόστος λειτουργίας 

και συντήρησης. Ο πλήρως αυτόνομος έλεγχος επί του σκάφους διευκολύνει την καλή 
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πρόβλεψη της εξόδου ισχύος στο δίκτυο. Κάθε μονάδα Wavebob μεταφέρει τρεις 

εναλλάκτες 0.5MW (συνολικής ονομαστικής ισχύος 1.5MW) που κινούνται με 

σταθερή ταχύτητα από υδραυλικούς κινητήρες που λειτουργούν από τους 

συσσωρευτές πίεσης λαδιού. Τα προτιμώμενα βάθη ανάπτυξης είναι μεγαλύτερα από 

70 μέτρα, εύκολα διαθέσιμα στα ενεργειακά ύδατα του Βόρειου Ατλαντικού εκτός 

Δυτικής Ευρώπης [5]. 

 

 

Εικόνα 3. 9: Μετατροπέας Σημειακής Απορρόφησης WaveBob [29]. 

 Wave Dragon 

Το Wave Dragon είναι μια υπεράκτια συσκευή υπερανύψωσης που αναπτύχθηκε από 

την εταιρεία Wave Dragon ApS με έδρα την Δανία. Χρησιμοποιεί ένα πατενταρισμένο 

σχεδιασμό ανακλαστήρα κύματος για να εστιάσει το κύμα σε μια ράμπα και να γεμίσει 

μια δεξαμενή υψηλότερου επιπέδου. Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ένα σύνολο 

ανεμογεννητριών Turbines Kaplan. Από το 1998 και έκτοτε η απόδοση του Wave 

Dragon βελτιστοποιήθηκε μέσω της αριθμητικής μοντελοποίησης και της δοκιμής 

δεξαμενών κυμάτων. Οι βελτιστοποιήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στον σχεδιασμό του 

ανακλαστήρα και στην διατομή της ράμπας και σχεδόν διπλασίασαν την παραγωγή 

ενέργειας σε σχέση με τον σχεδιασμό της πρώτης γενιάς [5].  

Τον Μάιο του 2003 εγκαταστάθηκε ένα πρωτότυπο μεγέθους 57 x 27 m και 237 τόνων 

κλίμακας 1: 4,5 στην θαλάσσια περιοχή Nissum Bredning και συνδέθηκε με το δίκτυο. 

Το πρωτότυπο είναι πλήρως εξοπλισμένο με υδροστρόβιλους και αυτόματα συστήματα 

ελέγχου. Είναι, επίσης, εξοπλισμένο κατάλληλα για την παρακολούθηση της 
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παραγωγής ενέργειας, του κυματικού κλίματος, των δυνάμεων πρόσδεσης, των τάσεων 

και της κίνησης της συσκευής [5]. 

Το Wave Dragon έλαβε έγκριση και τέθηκε σε εφαρμογή και από την κυβέρνηση της 

Ουαλίας για την ανάπτυξη σχεδίου ισχύος πολλαπλών MW. Περιλαμβάνει την 

ανάπτυξη δύο φάσεων για τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία έως 

και 77MW παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουαλία. Το πρώτο στάδιο 

ανάπτυξης του έργου περιλαμβάνει την εγκατάσταση μονάδας 7MW Wave Dragon στα 

ανοικτά των ακτών της Δυτικής Ουαλίας, κοντά στο Milford Haven. Η μονάδα 

σχεδιάστηκε για να παρέχει επαρκή ηλεκτρική ενέργεια ικανή για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών έως και 6.000 οικιών [5]. 

 

Εικόνα 3. 10: Πρωτότυπο συσκευής Wave Dragon λειτούργησε στη θαλάσσια 

περιοχή δοκιμών Nissum Brendning στη Δανία [30]. 

 

 

Σχήμα 3. 16: Διάταξη Συσκευής Wave Dragon 

3.4 Υφιστάμενη Κατάσταση στον Τομέα της Κυματικής Τεχνολογίας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός και ποικιλία μετατροπέων 

κυματικής ενέργειας τα οποία διαφέρουν στην τεχνολογική ανάπτυξη και τον 

σχεδιασμό ανά τον κόσμο. Οι συσκευές αυτές είναι γνωστές και καταχωρημένες από 

το Ευρωπαϊκό Κέντρο Θαλάσσιας Ενέργειας (European Maritime Energy Center - 

EMEC) τόσο ως προς τον αριθμό, όσο και ως προς την τεχνολογία ανάπτυξης και την 

τοποθεσία εγκατάστασης. Για παράδειγμα για το έτος 2009 καταγράφηκαν 
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περισσότερες από χίλιες πατέντες. Συγκεκριμένα, ποσοστό περισσότερο από το 50% 

των 157 καινοτομιών που εφευρίσκονται στον τομέα της κυματικής τεχνολογίας, 

βρίσκονται στην Ευρώπη (Σχήμα 3.17), όπου η κύρια κατασκευάστρια χώρα κυματικής 

τεχνολογίας είναι το Ηνωμένο Βασίλειο [1].  

 

Σχήμα 3. 17: Γεωγραφική κατανομή των καινοτομιών WECs ανά τον κόσμο [1]. 

Ορισμένα σχέδια είναι πιο προχωρημένα από άλλα, όσον αφορά την πολυπλοκότητα 

της τεχνολογίας και την πρόοδο της ανάπτυξης. Κατά κύριο λόγο οι συσκευές αυτές 

βρίσκονται σε πρώιμα στάδια σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας όπως για παράδειγμα η ηλιακή και η αιολική ή σε σύγκριση με τις 

συμβατικές μονάδες παραγωγής ορυκτών καυσίμων. Το σημαντικότερο, όμως, είναι 

ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός ανάμεσά τους που να υπερτερεί έναντι των 

υπολοίπων. Ορισμένα πρωτότυπα έχουν κατασκευαστεί σε μεγάλη κλίμακα και έχουν 

δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες στη θάλασσα, αλλά κανένα από αυτά δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόμη εμπορικά με εξαίρεση το κυματικό πάρκο 3 συσκευών Pelamis 

που όπως αναφέρθηκε η πορεία λειτουργίας του ανεκόπει λόγω έλλειψης οικονομικών 

πόρων. Ωστόσο, υπάρχει μια τάση από τις κατασκευάστριες εταιρείες για την ανάπτυξη 

μεγαλύτερου αριθμού μετατροπέων τύπου σημειακής απορρόφησης (Σχήμα 3.18) [1]. 
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Σχήμα 3. 18: Ποσοστό ανάπτυξης μετατροπέων κυματικής ενέργειας [1]. 

Κατά συνέπεια μπορεί να εξαχθεί λανθασμένα το συμπέρασμα ότι είναι λιγότερο 

πολύπλοκη και δαπανηρή απ’ ότι άλλες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα για μεγαλύτερη 

ακρίβεια, ο οργανισμός Ναυτιλιακών Ζητημάτων Ενέργειας ( Marine Energy Matters 

– ΜΕΜ ) έχει δημοσιεύσει μια μελέτη η οποία βασίζεται σε μια αξιολόγηση των 

Επιπέδων Ωρίμανσης της Τεχνολογίας  της κυματικής τεχνολογίας (Technology 

Readiness Level – TRL). Το ΜΕΜ ορίζει επτά στάδια ωριμότητας από τον σχεδιασμό 

ενός μετατροπέα μέχρι να πιστοποιηθεί για την εμπορική εκμετάλλευσή [32]: 

TRL1: Ανακοίνωση του Σχεδίου. 

TRL2: Σχέδιο επικυρωμένο από έρευνα πανεπιστημίου ή οργανισμό ερευνητών. 

TRL3: Δοκιμή δεξαμενής (διάταξη κλίμακας). 

TRL4: Δοκιμή θέσης (συσκευή υπό κλίμακα). 

TRL5: Πλήρης / μεγάλης κλίμακας (100 kW) πρωτότυπο διασυνδεδεμένο στο δίκτυο. 

TRL6: Προ-εμπορική, διασυνδεδεμένη στο δίκτυο συστοιχία συσκευών. 

TRL7: Πλήρως πιστοποιημένη (από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης) εμπορική 

συστοιχία συσκευών – κυματικό πάρκο.  

Ο τομέας της κυματικής ενέργειας έχει μόλις ένα 5% των εξελίξεων σε στάδιο TRL5 

.Τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης είναι τα πιο απλά (TRL1-TRL3) επειδή απαιτούν 

λιγότερα κεφάλαια για να πραγματοποιηθούν. Η αλλαγή της τοποθεσίας των  δοκιμών 

από δεξαμενές σε δοκιμές στη θάλασσα (TRL5) είναι μια πολύ πιο αργή διαδικασία, 

και τεχνικά πιο δύσκολη και δαπανηρή. Υπάρχει μια σημαντική αλλαγή στις 

απαιτήσεις χρηματοδότησης μεταξύ μικρής κλίμακας συσκευών και δοκιμών σε 

δεξαμενή και μεταξύ των συσκευών πλήρους κλίμακας και θαλάσσιων δοκιμών για 

την σύνδεση δικτύου [32].  
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Επιπρόσθετα, συνεκτιμώντας τις μελλοντικές προβλέψεις βάσει αποτελεσμάτων 

ερευνών, η ενέργεια από τα πρώτα κυματικά πάρκα έχει υπολογιστεί ότι κοστίζει 

περίπου μεταξύ 12 p / kWh και 44 p / kWh (p: pence) με κυρίαρχες εκτιμήσεις για τα 

υπεράκτια κυματικά πάρκα να κυμαίνονται σε μικρότερο εύρος μεταξύ 22 p / kWh έως 

25 p / kWh. Όπως ήταν αναμενόμενο, το κόστος αυτό είναι υψηλότερο από ό, τι άλλες 

μορφές συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. To γεγονός αυτό είναι 

αναμενόμενο, δεδομένου ότι στην τεχνολογία κυματικής ενέργειας (αντίστοιχη 

κατάσταση εμφανίζεται και στην παλιρροϊκή ενέργεια) στα πρώιμα στάδια και στις 

αρχικές εκμεταλλεύσεις απουσιάζει το πλεονέκτημα κόστους λόγω αυξημένης 

παραγωγής (economies of scale). Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα σημαντικής μείωσης 

του κόστους από πολλές σκοπιές: εξελίξεις στον σχεδιασμό, λεπτομερείς 

βελτιστοποιήσεις σχεδίων, αυξημένη παραγωγή και εκμάθηση μέσα στην παραγωγή, 

βελτιστοποίηση κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. Οι 

σχεδιαστικές βελτιώσεις είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα σημαντικές τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα [33].  

3.4.1 Προκλήσεις και Συγκριτικά Πλεονεκτήματα της Κυματικής Τεχνολογίας 

Είναι φανερό ότι ο σχεδιασμός ενός μετατροπέα κυματικής ενέργειας πρέπει να είναι 

πολύ εξελιγμένος ώστε να είναι αποδοτικός και αξιόπιστος από τη μια πλευρά και 

οικονομικά εφικτός από την άλλη. Όπως συμβαίνει με όλες τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, πρέπει πρώτα να καθοριστεί ο διαθέσιμος πόρος και η μεταβλητότητα του 

στον τόπο εγκατάστασης και ύστερα να ακολουθήσει ο κατάλληλος σχεδιασμός και 

προγραμματισμός της εφαρμογής. Οι σημερινές ηλεκτρικές τάσεις υποστηρίζουν 

συσκευές με μέτρια επίπεδα παραγωγής ισχύος μέχρι 1,5-2 MW ή μικρές αρθρωτές 

συσκευές ονομαστικής ισχύος 5 - 20 kW, οι οποίες μπορεί να ικανοποιούν απαιτήσεις 

πολλαπλών MW όταν εγκαθίστανται σε συστοιχίες [34]. 

Είναι σημαντικό να εκτιμηθούν, λοιπόν, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

εφαρμογές ανάπτυξης της κυματικής τεχνολογίας προτού μπορέσει να καταστεί 

εμπορικά εκμεταλλεύσιμη η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτές. Αυτές 

αφορούν κυρίως στους παρακάτω παράγοντες: 

 Ποικιλομορφία στα μήκη κύματος, στη φάση ανάπτυξης και την κατεύθυνση 

κύματος: είναι δύσκολο να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση μιας συσκευής σε όλο το 

φάσμα των συχνοτήτων διέγερσης.  
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 Η δυναμική φόρτιση σε φαινόμενα ακραίων καιρικών συνθηκών, όπως οι τυφώνες, 

που μπορεί να φθάσει έως και 100 φορές το μέσο φορτίο.  

 Η σύζευξη της ακανόνιστης, αργής κίνησης (συχνότητα 0,1 Hz) ενός κύματος σε 

ηλεκτρικές γεννήτριες απαιτεί τυπικά 500 φορές μεγαλύτερη συχνότητα [34]. 

Οι κύριοι φραγμοί στην εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας προέρχονται από τον 

ίδιο τον φορέα ενέργειας δηλαδή τη θάλασσα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η 

αναλογία μέγιστου προς μέσου φορτίου στη θάλασσα είναι πολύ υψηλή και δύσκολο 

να προβλεφθεί. Είναι, για παράδειγμα, δύσκολο να καθοριστεί με ακρίβεια το κύμα της 

περιόδου επιστροφής 50 ετών για μια συγκεκριμένη τοποθεσία, όταν η συστηματική 

καταγραφή των κυματικών ιδιοτήτων επί τόπου ξεκίνησε μόλις πριν από λίγα χρόνια. 

Το αποτέλεσμα είναι είτε η υποεκτίμηση είτε η υπερεκτίμηση των φορτίων σχεδιασμού 

μιας συσκευής. Στην πρώτη περίπτωση αναμένεται η συνολική ή μερική καταστροφή 

των εγκαταστάσεων με μαθηματική ακρίβεια. Στην τελευταία περίπτωση, το υψηλό 

κόστος κατασκευής προκαλεί υψηλό κόστος παραγωγής ενέργειας, καθιστώντας έτσι 

την τεχνολογία μη ανταγωνιστική. Αυτοί οι περιορισμοί, μαζί με την 

παραπληροφόρηση και την έλλειψη κατανόησης της τεχνολογίας των κυμάτων από τη 

βιομηχανία, τις κυβερνήσεις και τους δημόσιους φορείς, έχουν συχνά επιβραδύνει την 

ανάπτυξη της ενέργειας των κυμάτων [34]. 

Η ενέργεια των κυμάτων θεωρείται γενικά ότι παρέχει μια καθαρή πηγή ανανεώσιμης 

ενέργειας, με περιορισμένες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ειδικότερα, η 

ενέργεια των κυμάτων θεωρείται μεγάλη πηγή ενέργειας που δεν συνεπάγεται μεγάλες 

εκπομπές CO2. Η περιορισμένη εμπειρία με τα σχέδια εφαρμογής των συσκευών 

κυματικής ενέργειας καθιστά δυνατή τη διαμόρφωση μιας ανεπαρκούς εικόνας των 

πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από συσκευές 

κυματομορφής. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τον βαθμό επίδρασης του 

περιβάλλοντος από την ανάπτυξη εφαρμογής της τεχνολογίας μετατροπής κυματικής 

ενέργειας ως εξής [34]: 
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Τεχνολογία Μετατροπής Κυματικής 

Ενέργειας 

Περιβαλλοντικές Επιδράσεις Ακτογραμμής Παράκτια Υπεράκτια 

Χρήση γης / αποστείρωση 

Χώροι κατασκευής / συντήρησης 

Αναψυχή 

Παράκτια διάβρωση 

Ιζηματογενή πρότυπα ροής 

Κίνδυνος πλοήγησης 

Ψάρια και θαλάσσιοι βιότοποι 

Ακουστική Όχληση 

Απώλειες λειτουργικού ρευστού 

Είδη υπό εξαφάνιση 

Βλάβη συσκευής /αγκυροβόλησης 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

 

 

Α 

Α - Μ 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α - Μ 

 

 

Α - Μ 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α - Μ 

Πίνακας 3. 1: Βαθμός περιβαλλοντικής επίδρασης των εφαρμογών κυματικής 

ενέργειας στην τοποθεσία εγκατάστασης. Α: Ασθενής Επίδραση, Μ: Μετριοπαθής 

Επίδραση   

3.5 Οικονομικοί Παράγοντες Ανάπτυξης της Κυματικής Τεχνολογίας 

Εκτός από την έλλειψη αξιοπιστίας ως συνέπεια των αποτυχιών, ο κύριος λόγος για 

την έλλειψη επενδύσεων στην ενέργεια των κυμάτων είναι το υψηλό κεφαλαιουχικό 

κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη, ειδικά στη φάση της πρώιμης τεχνολογίας. 

Παρόλο που η αιολική ενέργεια έχει δείξει πώς μια αρχικά επιχορηγούμενη τεχνολογία 

μπορεί να αναπτυχθεί ταχέως προς μια βιώσιμη βιομηχανία, η ενέργεια των κυμάτων 

εξακολουθεί να αναπτύσσεται με χαμηλό ρυθμό [35]. 

Το Carbon Trust (2006) δημοσίευσε πρόσφατα ένα σύνολο τιμών που αφορούν το 

αναμενόμενο κόστος της ενέργειας, τα επίπεδα επενδύσεων κεφαλαίου, το 

αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για τα επίπεδα εγκατεστημένης ισχύος και τη σχετική 

μείωση κεφαλαίου με αυξανόμενη ωρίμανση. Αυτό έγινε χρησιμοποιώντας ένα 

αισιόδοξο και απαισιόδοξο σενάριο, συν ένα εναλλακτικό σενάριο που χρησιμοποιεί 

διαφορετική γραμμή βάσης [35]. 
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Το αισιόδοξο σενάριο ( Σχήμα 3.19 (1) ) δείχνει ότι η τιμή των 12,75 c € / kWh (8,5 p 

/ kWh) θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά την εγκατάσταση των πρώτων 250 MW, ενώ 

στο απαισιόδοξο σενάριο αυτό θα συμβεί στην περιοχή των 5 GW. Το πιο ελκυστικό 

εύρος τιμών είναι από 7,5 c € / kWh έως 9,0 c € / kWh (δηλ. συγκρίσιμες τιμές με την 

αιολική ενέργεια στη φάση που αντιπροσωπεύει έναν βιώσιμο βιομηχανικό τομέα στην 

Ευρώπη), θα επιτευχθούν μετά από 3 GW και 12 GW εγκατεστημένης ισχύος για το 

αισιόδοξο και απαισιόδοξο σενάριο αντίστοιχα. Στο εναλλακτικό τρίτο σενάριο, θα 

επιτευχθεί σημαντική μείωση του αρχικού κόστους από 33-38 c € / kWh σε 15 c € / 

kWh μετά την εγκατάσταση των πρώτων 50 MW. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα 

μπορούσε να επιτευχθεί 9 c € / kWh μετά την εγκατάσταση 400 MW και 3,75 c € / 

kWh μετά από 10 GW. Αυτά τα επίπεδα κόστους, μετρούμενα σε c € / kWh, 

αντιπροσωπεύουν την οικονομική σκοπιμότητα μιας τεχνολογίας παραγωγής 

ενέργειας, συγκρίνοντας το συνολικό κόστος επένδυσης και λειτουργίας και 

συντήρησης με τη συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια της 

περιόδου απόσβεσης της εγκατάστασης [35]. 

  
Σχήμα 3.19: Εκτιμώμενο κόστος ενέργειας κυμάτων σε σχέση με την εγκατεστημένη 

ισχύ. (1) αισιόδοξες εκτιμήσεις βασισμένες σε αρχικές δαπάνες 33 εκ. € / kWh και 

15% φόρου εκμάθησης (αριστερά), (2) απαισιόδοξο σενάριο με 38 c € / kWh αρχικού 

κόστους και το 10% του ποσοστού μάθησης (δεξιά) Πηγή: Carbon Trust (2006). 

Τέτοια σενάρια πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, καθώς υπάρχει μεγάλη 

αλληλεξάρτηση στις εκτιμήσεις των τιμών αρχικού κόστους και ειδικότερα του 

υποτιθέμενου ποσοστού εκμάθησης (δηλαδή του ρυθμού με τον οποίο η τεχνολογία 

γίνεται φθηνότερη λόγω των μαθησιακών αποτελεσμάτων στη διαδικασία της 

σειριακής παραγωγής). Εκτός από αυτήν την παρατήρηση, η ενέργεια που παράγεται 

από τα κύματα θα είναι ακριβότερη μέχρι να εγκατασταθούν μερικές εκατοντάδες MW 

[35]. 
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Για τις περισσότερες επιχειρήσεις κυματικής ενέργειας, η δημόσια χρηματοδότηση υπό 

τις ακόλουθες μορφές έπαιξε ουσιώδη ρόλο και είναι ζωτικής σημασίας για τη 

μελλοντική τεχνολογική ανάπτυξη: 

 Ερευνητικές / κεφαλαιακές επιχορηγήσεις, συγχρηματοδότηση επενδύσεων, 

συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου δυναμικού, εξοπλισμό και λειτουργικό 

κόστος τα επίπεδα δημόσιας χρηματοδότησης κυμαίνονται από 30% έως 75%.  

 Ευνοϊκό τιμολόγιο τροφοδοσίας για την παραγωγή ενέργειας κύματος που 

τροφοδοτείται στο δίκτυο μεταφοράς. οι τιμές από 20-25 c € / kWh μπορεί να είναι 

απαραίτητες στη φάση επίδειξης και παρέχονται σε ορισμένες χώρες, όπως η 

Ιρλανδία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες χώρες παρέχουν τιμές 

άνω των 9 € / kWh, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία. η ιδέα της 

τιμολογιακής τροφοδοσίας είναι μια μορφή στήριξης των εσόδων, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η υπέρβαση της αρχικής φάσης των τεχνολογιών ανανεώσιμης 

ενέργειας, δεδομένου ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις παραδοσιακές 

τεχνολογίες παραγωγής. Αποτελούνται από ένα ασφάλιστρο που καταβάλλουν οι 

φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου εκτός από την κανονική τιμή ανά kWh 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Μειώσεις ΦΠΑ, απαλλαγές ή μειώσεις φόρου εισοδήματος και άλλα φορολογικά 

κίνητρα σε διαφορετικά επίπεδα.  

 Υποχρεώσεις “πράσινων” πιστοποιητικών και υποχρεώσεις πρόσθετης 

υποστήριξης για βιομηχανικές επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ενώ τα 

Πράσινα Πιστοποιητικά επιτρέπουν την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στο σύστημα εμπορίας εκπομπών, οι υποχρεώσεις 

βιομηχανικών επενδύσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθορίζουν το 

ελάχιστο μερίδιο ανανεώσιμης ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο όλων των παραγωγών 

ηλεκτρικής ενέργειας [35]. 
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4. Ρυθμιστικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης 

Κλάδου της Κυματικής Ενέργειας 

4.1 Εισαγωγή 

Ο κλάδος της κυματικής ενέργειας είναι μια νέα και αναπτυσσόμενη βιομηχανία, η 

οποία έχει ως στόχο να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για την κατανάλωση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 

ταυτόχρονα υποστηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα των θαλάσσιων 

μεταφορών της ΕΕ και των παράκτιων κοινοτήτων της. Ως προ-εμπορική βιομηχανία, 

υπάρχουν πολλοί τεχνικοί αλλά και μη τεχνικοί φραγμοί, οι οποίοι μπορεί να έχουν ως 

αποτέλεσμα την αναστολή της ανάπτυξης και την περαιτέρω πρόοδο της βιομηχανίας. 

Τα τεχνικά εμπόδια αναφέρονται σε εκείνα που απαιτούν μια τεχνολογική λύση και 

μπορεί να περιλαμβάνουν όχι μόνο τις πτυχές εκείνες που σχετίζονται με την συσκευή 

καθεαυτή, αλλά και εκείνες που περιλαμβάνουν για παράδειγμα την καλωδίωση της με 

το δίκτυο ή και την παροχή των κατάλληλων σκαφών για την ανάπτυξη της 

εγκατάστασης και την συλλογή δεδομένων. Στον αντίποδα, μη τεχνικά εμπόδια είναι 

οι παράγοντες εκείνοι που ενώ δεν σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, ωστόσο είναι σε θέση να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη των συστημάτων 

κυματικής ενέργειας [1].  

Η πρόσβαση στη χρηματοδοτική στήριξη, η διευθέτηση κανονιστικών ζητημάτων, η 

ύπαρξη πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα ζητήματα που αφορούν την 

κοινωνική αποδοχή της ανάπτυξης συγκαταλέγονται στο ευρύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο 

του κλάδου της κυματικής ενέργειας και αποτελούν πρόκληση για τους 

ενδιαφερόμενους του κλάδου. Μολονότι η μελλοντική επιτυχία της κυματικής 

ενέργειας είναι εξαρτώμενη από τη σύγκλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης και την 

αποτελεσματικής απόδοσης, οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές 

πρέπει επίσης να επιλυθούν. Μέχρι σήμερα, ευρήματα σχετικών ερευνών αναφορικά 

με τον προσδιορισμό ρυθμιστικών εμποδίων και γενικότερα των διαφόρων μη 

τεχνητών εμποδίων, έχουν την τάση να προέρχονται αποκλειστικά από ειδικούς 

ερευνητικούς φορείς και τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Τέτοια παραδείγματα 

περιλαμβάνουν τα προγράμματα WAVEPLAM, EquiMar, ORECCA και SOWFIA, τα 

οποία αναγνωρίζουν τόσο τις επιπτώσεις κοινωνικής αποδοχής όσο και τις 



62 

 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις ως δυο πολύ σημαντικά εμπόδια στην πρόοδο. Υπάρχει 

έλλειψη επιστημονικής καταγραφής σχετικά με την πραγματική εμπειρία στην εξέλιξη 

της κυματικής ενέργειας μέχρι σήμερα και πώς αυτή η εμπειρία μπορεί να διαμορφώσει 

τις μελλοντικές προσεγγίσεις σχεδιασμού και διαχείρισης [2,3,4,5].   

Συγκεκριμένα, τέτοια ζητήματα εξετάστηκαν και διερευνήθηκαν κατά τη διάρκεια  

υλοποίησης του προγράμματος εξορθολογισμού της εκτίμησης των επιπτώσεων της 

κυματικής ενέργειας (Streamlining Ocean Wave Farm Impact Assessment – SOWFIA), 

που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια της ΕΕ και  διαχειρίζεται 

ο Εκτελεστικός Οργανισμός Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας της ΕΕ (Executive 

Agency for Competitiveness and Innovation - EACI), αντικατασταθείς εφεξής από τον 

Εκτελεστικό Οργανισμό για τις μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις (Executive Agency 

for Small and Medium-sized Enterprises – EASME). 

Οι διαδικασίες συναίνεσης των εμπλεκόμενων φορέων και η Εκτίμηση των 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ), συνήθως αναγνωρίζονται ως δύο από τις πιο 

σημαντικούς μη τεχνολογικούς φραγμούς, που είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν από 

τη βιομηχανία της ενέργειας των κυμάτων για να καταστεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμη. 

Επί του παρόντος οι συσκευές μετατροπής κυματικής ενέργειας τείνουν να 

αναπτύσσονται ως μεμονωμένες μονάδες είτε σε ειδικά κέντρα δοκιμών ή ανεξάρτητα 

σε κατάλληλες θέσεις. Καθώς η βιομηχανία εξελίσσεται, οι εγκαταστάσεις κυματικής 

ενέργειας θα αναπτύσσονται σε συστοιχίες έως και πέντε μονάδων της συσκευής και 

τελικά σε πάρκα πολλαπλών μονάδων ανάλογα με την αρχή λειτουργίας της συσκευής. 

Κατά συνέπεια ο σχεδιασμός και η αδειοδοτική διαδικασία θα πρέπει να είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσει όχι μόνο με αυτή τη νέα μορφής χρήσης της θαλάσσιας ζώνης, αλλά 

και να εξασφαλίσει ότι οι αναγκαίες συναινέσεις χορηγούνται με τον κατάλληλο, 

έγκαιρο και διαφανή τρόπο, όπως επίσης ότι διατηρείται η ακεραιότητα του 

περιβάλλοντος και οι πιθανές επιπτώσεις ελαχιστοποιούνται [1].  

4.2 Πλαίσιο Νόμου και Στόχοι Πολιτικής 

Δεσμεύσεις σε διεθνές επίπεδο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έχουν οδηγήσει υπερεθνικούς 

οργανισμούς και τις εθνικές κυβερνήσεις στην ανάπτυξη και την εφαρμογή φιλόδοξων 

πολιτικών για την αλλαγή του κλίματος και την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει ως στόχο το 20% της κατανάλωσης της ενέργειάς της να 
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προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, ενώ ενθαρρύνει επίσης την 

τεχνολογική καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης στα κράτη μέλη της. Η 

οδηγία 2009 / 28 / ΕΚ για την Ανανεώσιμη Ενέργεια παρέχει το νομικό πλαίσιο για την 

προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καθορίζει επίσης τα ποσοστά 

κάλυψης των αναγκών σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για όλα τα κράτη 

μέλη να το επιτύχουν έως το 2020. Η οδηγία καλούσε τα κράτη μέλη να υποβάλουν 

Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Ανανεώσιμη Ενέργεια, εφεξής ΕΣΔΑΕ (National 

Renewable Energy Action Plans – NREAPs), μέχρι τον Ιούνιο του 2010. Το άρθρο 

13(1) της οδηγίας απαιτεί επίσης την απλούστευση των διοικητικών καθεστώτων που 

αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με τις βελτιώσεις στο δίκτυο 

ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση της ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές [1]. 

Η κυματική ενέργεια έχει το μεγαλύτερο δυναμικό από όλα τα είδη ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στην Ευρώπη και για την αξιοποίηση έχουν προκύψει πολλές 

διαφορετικές προσεγγίσεις στην διαδικασία μετατροπής. Ένας σημαντικός αριθμός 

παράκτιων κρατών μελών έχουν συμπεριλάβει την συμβολή της κυματικής ενέργειας 

για την κάλυψη των ενεργειακών στόχων εντός των δημοσιευμένων ΕΣΔΑΕ τους. 

Γενικά, εντός των ΕΣΔΑΕ λαμβάνεται υπόψη η κυματική ενέργεια 

(συμπεριλαμβάνεται πρόβλεψη επίσης και για την παλιρροϊκή ενέργεια). Η υπεράκτια 

αιολική ενέργεια αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα. Η δημοσίευση αυτών των στόχων για 

την κυματική ενέργεια δείχνει όχι μόνο το δυναμικό των πόρων της κυματικής 

ενέργειας που υπάρχει σε ορισμένα κράτη μέλη, αλλά και την ύπαρξη φιλοδοξίας στα 

θέματα ενίσχυσης της ανάπτυξης της κυματικής ενέργειας. Αυτό αποδεικνύεται 

περαιτέρω από τα κίνητρα, τόσο οικονομικά όσο και νομικά, και από ειδικές 

διατομεακές στρατηγικές που υιοθέτησαν ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις, όπως για 

παράδειγμα η κυβέρνηση της Ιρλανδίας (χώρα υψηλού κυματικού δυναμικού) [1]. 

Οι στόχοι για την κυματική ενέργεια παρέχουν ένα σενάριο των ρυθμιστικών αρχών 

ανάπτυξης που εκτυλίσσεται στην ΕΕ μέχρι το 2020. Για την πλειονότητα των κρατών 

μελών με προκαθορισμένους ενεργειακούς στόχους, η κάλυψη μέρους αυτών από 

ανανεώσιμες θαλάσσιες μορφές ενέργειας προέρχεται κυρίως από την κυματική 

ενέργεια, καθότι οι παλιρροϊκό πόροι στα περισσότερα κράτη μέλη δεν αρκούν για την 
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ανάπτυξη παλιρροϊκής ενέργειας σε εμπορική κλίμακα (με εξαίρεση το Ηνωμένο 

Βασίλειο και τη Γαλλία) [1].  

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (European 

Renewable Energy Council – EREC ) [19], η κυματική ενέργεια θα αντιπροσωπεύει το 

0,15% της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020. Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο ισχυρίζεται ότι εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί από 245 MW 

το 2010 έως 2543 MW το 2020. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι 240 MW από τα 

εν λόγω 245 MW εγκατεστημένη ισχύος, μπορούν να αποδοθεί αποκλειστικά στον 

παλιρροϊκός σταθμός Rance παραγωγής ενέργειας στη Γαλλία. O χάρτης πορείας The 

EREC αναφέρει ότι, συνολικά, τα ΕΣΔΑΕ είναι «αρκετά ικανοποιητικά» σε σχέση με 

την επίτευξη στόχων από την ενέργεια των ωκεανών, θεωρώντας ότι τα κράτη μέλη 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο έχουν θέσει σαφείς στόχους και συνεπώς 

επιβεβαίωσε την προθυμία τους να επενδύσουν και να αναπτυχθούν αυτές οι νέες 

τεχνολογίες [6].  

Η υιοθέτηση διαφορετικής νομοθεσίας και στόχων πολιτικής μπορεί επίσης να 

επηρεάσουν την πορεία της κυματικής ενέργειας. Στην ΕΕ η πρόσφατη στρατηγική 

γαλάζιας ανάπτυξης (Blue Energy Strategy) είναι σημαντική καθώς επιδιώκει να 

συλλάβει το διαθέσιμο δυναμικό των ωκεανών, των θαλασσών και των ακτών της 

Ευρώπης για την απασχόληση και την ανάπτυξη με πέντε βασικούς τομείς εστίασης: 

την θαλάσσια ενέργεια, τις υδατοκαλλιέργειας, την ναυτιλία, τον παράκτιο τουρισμό, 

τους θαλάσσιους ορυκτούς πόρους και την βιοτεχνολογία. Με βάση αυτήν την 

στρατηγική στόχευσης για την διαμόρφωση συγκεκριμένου ενεργειακού σκηνικού 

αναγνωρίζεται ότι η υπεράκτια αιολική ενέργεια θα μπορούσε να καλύψει το 4% της 

ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ έως το 2020 και το 14% μέχρι το 2030 ποσοστό 

που μεταφράζεται σε 170.000 θέσεις εργασίας έως το 2020, το οποίο θα αυξηθεί σε 

300.000 μέχρι το 2030 [7].  

Η κυματική ενέργεια, από την άλλη, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και 

αποτελεί πρόκληση η επιτάχυνση προς την κατεύθυνση εμπορευματοποίησης της μέσω 

της μείωσης του κόστους της τεχνολογίας. Για να προχωρήσει η ατζέντα της Γαλάζιας 

Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για την ενέργεια 

προερχόμενη από θαλάσσιους πόρους, τον Ιούνιο του 2012 η οποία αποσκοπούσε στη 

συγκέντρωση απόψεων και ιδεών σχετικά με το εάν και πώς μπορεί να βοηθηθεί ο 

τομέας για να προχωρήσει.. Οι απαντήσεις, ως εκ τούτου, παρείχαν μια βάση για την 
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αξιολόγηση των επιλογών πολιτικής υποστήριξης του τομέα σε επίπεδο ΕΕ. Μια 

ανακοίνωση δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2014 και περιελάμβανε ένα σχέδιο 

δράσης για την ανάπτυξη του τομέα [8]. 

Στην δημόσια διαβούλευση οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν σχετικά με τους κύριους 

φραγμούς στην ανάπτυξη της κυματικής ενέργειας. Τα ζητήματα που σχετίζονταν με 

τη σύνδεση στο δίκτυο ήταν τα πιο συχνά ερωτηθέντα εμπόδια με το 56% των 

ερωτηθέντων να υποδεικνύει αυτά ως τα πιο βασικά προβλήματα. Η διάρκεια και η 

πολυπλοκότητα της διαδικασίας συναίνεσης και των συναφών διαδικασιών τονίστηκαν 

από το 55% των ερωτηθέντων ως τα πιο σημαντικά διοικητικά εμπόδια. Ακολούθησε 

η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (26% των ερωτηθέντων), η διάρκεια και η 

πολυπλοκότητα της χορήγησης διασυνοριακών αδειών (27% των ερωτηθέντων). Άλλα 

εμπόδια στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνουν τον αριθμό των ρυθμιστικών αρχών που 

εμπλέκονται στη διαδικασία συναίνεσης, ζητήματα που αφορούν την ερμηνεία άλλων 

νομικών πράξεων της ΕΕ και οι απαιτήσεις της διαδικασίας ΕΠΕ [9].  

Οι εφαρμογές στη θάλασσα απαιτούν συγκατάθεση με τον ίδιο τρόπο όπως και οι 

εξελίξεις στη στεριά. Δεδομένης της πολυπλοκότητας των θαλάσσιων συνθηκών,  

υπάρχει συχνά μια σειρά από διαδικασίες συγκατάθεσης, χορήγησης αδειών που πρέπει 

να υλοποιηθούν προτού προηγηθεί η κατασκευή και η λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Αυτές οι διοικητικές διαδικασίες τείνουν να διέπονται από την εθνική νομοθεσία, αλλά 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις υπερβολικές νομικές απαιτήσεις της ΕΕ, όπως η 

Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η δημόσια διαβούλευση. 

4.3 Διαδικασίες Σχεδιασμού – Ανάγκη για Θαλάσσιο Χωροταξικό 

Σχεδιασμό 

Σημαντικό μελλοντικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει η υλοποίηση του Θαλάσσιου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού, εφεξής ΘΧΣ, (Maritime Spatial Planning - MSP) για τη 

διευκόλυνση της συντονισμένης λήψης αποφάσεων στη θαλάσσια ζώνη, παρέχοντας 

σαφήνεια και διαφάνεια στα συστήματα συναίνεσης, στην εναρμόνιση θαλάσσιων 

χρήσεων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενθάρρυνση των επενδύσεων. 

Ο ΘΧΣ μπορεί να ερμηνευτεί ως το εργαλείο που περιγράφει τις τοποθεσίες στις οποίες 

θα μπορούσαν να εντοπιστούν δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο 

περιβάλλον και πότε αυτές θα μπορούσαν να συμβούν. Θα αποτελέσει το μέσο για 

βελτιωμένα συστήματα λήψης αποφάσεων προσφέροντας ένα πλαίσιο εντός του 
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οποίου μπορούν να συμβιβαστούν ανταγωνιστικές ανθρώπινες δραστηριότητες και η 

διαχείριση του αντικτύπου αυτών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στόχος του είναι η 

εξισορρόπηση των τομεακών συμφερόντων και η επίτευξη αειφόρου χρήσης των 

θαλάσσιων πόρων σε συμφωνία με τη στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη 

[10]. 

Ο ΘΧΣ λαμβάνει τρεις διαστάσεις και αφορά τις δραστηριότητες (α) στον θαλάσσιο 

βυθό, (β) στη στήλη ύδατος και (γ) στην επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό ο ίδιος χώρος 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς. Ο χρόνος πρέπει επίσης να 

ληφθεί υπόψη ως τέταρτη διάσταση, δεδομένου ότι μπορεί να μεταβάλλεται 

διαχρονικά η συμβατότητα μεταξύ των χρήσεων και της "ανάγκης διαχείρισης" μιας 

συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής. Η διαχείριση των θαλάσσιων χώρων μέσω του 

ΘΧΣ πρέπει να βασίζεται στο είδος των σχεδιαζόμενων ή υφιστάμενων 

δραστηριοτήτων και στον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον. Ένα θαλάσσιο χωροταξικό 

σχέδιο δεν χρειάζεται να καλύπτει το σύνολο μιας περιοχής (π.χ. την ΑΟΖ ενός 

κράτους μέλους). Για τις περιοχές πολλών χρήσεων ή για τις ιδιαίτερα ευαίσθητες 

περιοχές, μπορεί να χρειαστεί ένα περιοριστικότερο θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, ενώ 

για τις περιοχές με λιγότερες χρήσεις μπορεί να επαρκούν οι γενικές αρχές διαχείρισης. 

Η απόφαση για την επιλογή αυστηρότερης ή περισσότερο ευέλικτης προσέγγισης 

λαμβάνεται κατόπιν αξιολόγησης [10]. 

Η εφαρμογή του θα επιτρέψει την παροχή περισσότερων περιβαλλοντικών 

πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές και ως νέα προσέγγιση στον τομέα της διαχείριση 

αναμένεται ότι θα παρέχει ευελιξία και προσαρμοστικότητα, επιτρέποντας έτσι την 

υλοποίηση περισσότερων έργων. Η ευρύτερη συμμετοχή στη διαδικασία σχεδιασμού 

μπορεί επίσης να μετριάσει τις ανησυχίες σχετικά με τη συνεγκατάσταση των 

δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

Η διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των δραστηριοτήτων σ' αυτό, είναι 

εξαιρετικά τομεακή και συχνά κατακερματισμένη. Με την υλοποίηση, λοιπόν, του 

Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού θα καθιερωθούν επίσημες ή και ανεπίσημες 

προσεγγίσεις για το συντονισμό και την επικοινωνία μεταξύ τους. Η λύση του αυτή 

αποτελεί μια τέτοια προσέγγιση που έχει ως στόχο να προσφέρει ένα όραμα, ένα 

σύνολο προτεραιοτήτων, αφιερώνοντας πόρους και τελικά, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι 

φορείς εργάζονται για έναν κοινό στόχο. 
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Στο πλαίσιο της ανάπτυξης ανανεώσιμης μορφής ενέργειας από την κυματική ενέργεια, 

την ευθύνη για τον Στρατηγικό Χωροταξικό Σχεδιασμό αναλαμβάνει εν μέρει η ΕΕ, 

ως ο κυρίαρχος φορέας για την ανάπτυξη ενεργειακής πολιτικής στην ΕΕ, και εν μέρει 

οι εθνικές κυβερνήσεις με την χάραξη εθνικής πολιτικής για το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ολοκληρωμένη 

Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ αναγνωρίζει τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό 

(Maritime Spatial Planning), εφεξής ΘΧΣ, ως ένα από τα διατομεακά εργαλεία 

απαραίτητα για την παράδοση της και ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια δικαίου, την 

διαφάνεια, μειώνοντας έτσι το κόστος για τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες, 

ειδικά για εκείνους που αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους σε περισσότερα από ένα 

κράτη-μέλη [11].  

Ο ΘΧΣ είναι μια ολοκληρωμένη, συμμετοχική και προσαρμοστική διαδικασία που 

διευκολύνει τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, 

με εξισορρόπηση των οικολογικών στόχων με τους οικονομικούς και κοινωνικούς. Ως 

εκ τούτου, υπάρχει η πρόθεση να στηριχθεί η ορθολογική χρήση της θάλασσας, 

παρέχοντας ένα σταθερό και διαφανές σύστημα σχεδιασμού για τις θαλάσσιες 

δραστηριότητες και τους χρήστες. Η αρμοδιότητα για την τήρηση του σχεδιασμό και 

της υλοποίησης του ΘΧΣ επαφίεται στα κράτη μέλη και όχι στην ΕΕ αυτή καθαυτή 

[12]. 

Η ΕΕ ενέκρινε μια οδηγία σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (2014/89 

/ΕΕ), η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν Θαλάσσια Χωροταξικά 

Σχέδια. Συγκεκριμένα το άρθρο 6 παράγραφος 2 ορίζει ότι τα επίπεδα αυτά πρέπει να 

προσδιορίζουν όλες τις υπάρχουσες ανθρώπινες δραστηριότητες και τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο διαχείρισης τους, να λαμβάνουν υπόψη τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων της θάλασσας και της στεριάς, να 

θεσπίζουν κατάλληλους μηχανισμούς διασυνοριακής συνεργασίας, να δημιουργούν 

μέσα μαζικής συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους φορείς, τις αρχές και το 

ενδιαφερόμενο κοινό, να χρησιμοποιούν τα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα και να 

οργανώνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων [1]. 

Έρευνες που έχουν διεξαχθεί από την συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων στον κλάδο 

της κυματικής ενέργειας επιβεβαιώνουν ότι ο ΘΧΣ θεωρείται ως λύση για τις 

συγκρούσεις που προκύπτουν από τις ποικίλες χρήσης του θαλάσσιου χώρου. 

Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία που υποστηρίζουν μια τέτοια άποψη λαμβάνοντας 
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υπόψη τα τρέχοντα διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής ΘΧΣ σε όλη την Ευρώπη. Η 

προσέγγιση που ακολουθείται για τον ΘΧΣ διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και τη 

φύση του θαλάσσιου χώρου, το εύρος των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, μαζί 

με σχετικές νομικές και θεσμικές ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο ΘΧΣ μπορεί να λάβει 

διάφορες μορφές σε διαφορετικές τοποθεσίες, όπως η οριοθέτηση συγκεκριμένων 

τομέων για ορισμένες χρήσεις ή για την εφαρμογή κανονισμών για συγκεκριμένες 

δραστηριότητες [1].  

Ο ΘΧΣ δεν είναι μια αντικατάσταση του τομεακού σχεδιασμού, αντ’ αυτού επιδιώκει 

την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των προγραμμάτων που αναπτύσσει κάθε τομέας για 

μια συγκεκριμένη περιοχή. Αποτελεί περισσότερο μια διαδικασία σχεδιασμού και το 

στοιχείο της διαδικασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της ανάπτυξης της 

κυματικής ενέργειας, καθώς επιδιώκει να εξασφαλίσει την απαραίτητη συμμετοχική 

διάσταση, την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στο σχεδιασμό και τη 

αποτελεσματική λειτουργία του ΘΧΣ [10].  

Οι υπάρχουσες πληροφορίες για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να εμπλουτιστεί με τα κατάλληλα δεδομένα ο 

σχεδιασμό του ΘΧΣ, δεδομένου ότι πρέπει να ενσωματώνει τους στόχους της 

βιοποικιλότητας, καθώς και εκείνων της βιομηχανίας. Με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να 

είναι δυνατή η αξιοποίηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών πληροφοριών και η 

προσθήκη πληροφοριών στη βάση δεδομένων, αποφεύγοντας έτσι την 

αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών που έχουν επανειλημμένα τεθεί ως 

προβληματικές από τους υπεύθυνους ανάπτυξης σχεδίων. 

4.4 Διαδικασίες ρύθμισης και συναίνεσης 

Η σύγκριση των διαφόρων στοιχείων των διαδικασιών συγκατάθεσης για την κυματική 

ενέργεια στις χώρες εταίρους της ΕΕ παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Γενικά, ενώ 

φαίνεται ότι η νομοθεσία είναι κατάλληλη, υπάρχουν ευρείες διαφορές στην ερμηνεία 

και την εφαρμογή της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

των απαιτήσεων της οδηγίας για τους οικοτόπους σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό έχει 

άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία των εθνικών διαδικασιών συναίνεσης. Μια θετική 

σημείωση είναι ότι πολλοί από αυτούς τους φραγμούς στην τρέχουσα κατάσταση της 

κυματικής ενέργειας αλλάζουν καθώς η εξοικείωση με αυτά τα είδη εφαρμογών 

αυξάνεται
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Πίνακας 4. 1: Συγκριτικός πίνακας της διαδικασίας συναίνεσης για τα κέντρα δοκιμής της ωκεάνιας ενέργειας [1]. 
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Υπάρχουν περαιτέρω ευκαιρίες για τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων 

εφαρμοστέων διαδικασιών, η επίτευξη του οποίου θα καθιστούσε τη διαδικασία 

περισσότερο φιλική προς το χρήστη και προβλέψιμη, ιδίως όσον αφορά τα ισχύοντα 

χρονοδιαγράμματα. Τα έργα κυματικής ενέργειας είναι εγγενώς πολύπλοκα στη 

συγκατάθεσή τους επειδή είναι καινοτόμα και επηρεάζουν μια χωρική περιοχή που 

φιλοξενεί μια σειρά οικοτόπων καθώς και δραστηριότητες όπως η ναυσιπλοΐα, η 

αλιεία, η άμυνα και η ψυχαγωγική χρήση (τουρισμός). Το πλήθος των ζητημάτων και 

των φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα μεταφράζεται σε απαίτηση χορήγησης 

συγκατάθεσης και αδειών από περισσότερες από μία αρχές στην πλειοψηφία των 

κρατών-μελών της ΕΕ. Συχνά αυτό δημιουργεί αμφισημία για όσους προσπαθούν να 

καθοδηγήσουν την διαδικασία, προσθέτοντας καθυστέρηση και έξοδα στους 

υπεύθυνους ανάπτυξης.  

Η κατασκευή, για παράδειγμα, υπόγειων καλωδίων και υποδομών δικτύου που 

σχετίζεται με την ανάπτυξη συσκευών κυματικής ενέργειας συνήθως υπόκεινται σε 

χωριστή και ανεξάρτητη διαδικασία συναίνεσης (όπως ισχύει στην Γαλλία, Ιρλανδία, 

Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Ορισμένα κέντρα δοκιμών και 

τοποθεσίες επίδειξης (Galway Bay, Ιρλανδία, τοποθεσία FaB, Αγγλία και Ωκεανός 

Plug, Πορτογαλία) δεν συνδέονται με το δίκτυο και προτιμούν να λειτουργούν αρχικά 

χωρίς σύνδεση και να επικεντρώνονται στη συμπεριφορά και την επιβίωση των 

συσκευών στις δύσκολες και τυχηματικές θαλάσσιες συνθήκες. Εάν απαιτείται, αυτά 

μπορούν να συνδεθούν σε δίκτυο αργότερα [1]. 

Τα έργα κυματικής ενέργειας που απαιτούν την κατασκευή συναφών χερσαίων 

εγκαταστάσεων τείνουν να γίνονται δεκτά υπό τη συνήθη διαδικασία χωροταξικού 

σχεδιασμού. Η διάθεση στους ενδιαφερόμενους ενιαίας υπηρεσίας εξυπηρέτησης (one-

stop-shop) για τη διαχείριση των αδειοδοτικών διαδικασιών σύμφωνα με την αρχή 

λειτουργίας της οποίας υπάρχει ένα ενιαίο σημείο  αναφοράς στο οποίο παρέχονται το 

σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών, θεωρήθηκε επιτυχές από εκείνους που το 

χρησιμοποίησαν, κυρίως στη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο όρος έχει τις ρίζες 

του στους σχετικούς κλάδους των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στην οργανωτική θεωρία 

και επιδιώκει να παρέχει ένα ενιαίο σημείο επαφής ή τοποθεσία όπου βρίσκονται 

συγκεντρωμένο ένα πλήθος από υπηρεσίες [1]. 

Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης ήταν η δημιουργία μιας αποτελεσματικής και 

βολικής υπηρεσίας, που εξοικονόμησε χρόνο και χρήμα. Όσον αφορά την κυματική 
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ενέργεια, η υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης θα ενσωματώνει όλες τις άδειες που 

απαιτούνται για περιβαλλοντικά, χερσαία και θαλάσσια στοιχεία έργου καθώς και τις 

ηλεκτρικές άδειες του έργου. Οne-stop-shops που ασχολούνται με την κυματική 

ενέργεια έχουν την τάση να εξετάζουν μόνο τα θαλάσσια περιβαλλοντικά στοιχεία ενός 

έργου, δηλαδή την διαδικασία ΕΠΕ και την άδεια εκμετάλλευσης της θαλάσσιας 

περιοχής. 

Στη Σουηδία, η πρώτη εφαρμοστέα διαδικασία συναίνεσης χρειάστηκε σχεδόν εννέα 

χρόνια για να ολοκληρωθεί, αλλά μόλις δρομολογήθηκε καλύτερος συντονισμός, με τη 

μορφή της ενιαίας υπηρεσίας εξυπηρέτησης που προαναφέρθηκε, ο χρόνος που 

απαιτήθηκε για τη συγκατάθεση ενός σχεδίου μειώθηκε σε περίπου δύο έτη ανάλογα 

με το επίπεδο που απαιτούσαν οι περιβαλλοντικές μελέτες. Η Marine Scotland 

(δημόσια διοικητική υπηρεσία της κυβέρνησης της Σκωτίας υπεύθυνη για την 

προστασία των παράκτιων υδάτων και των θαλασσών της Σκωτίας) υιοθέτησε με τη 

σειρά της την προσέγγιση της one-stop-shop, έτσι ώστε να παρέχει μια ενιαία 

προσέγγιση για παροχή συμβουλών, για έρευνες και αιτήσεις, για απλούστευση της 

συναίνεσης και μείωση της επιβάρυνσης των αιτούντων, των ρυθμιστικών αρχών και 

των άλλων μερών [1].  

Η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης συμβάλει στη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ 

των διαφόρων απαιτήσεων (αδειοδότηση, παρακολούθηση κ.λπ.) μεταξύ των 

ρυθμιστικών αρχών καθώς και άλλων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Το παράδειγμα 

της one-stop-shop υπηρεσίας της Marine Scotland συχνά αναφέρεται ως η επιτομή της 

επιθυμητής «one-stop-shop» προσέγγισης με την ευθύνη για την αξιοποίηση της 

θαλάσσια ενέργειας, της ναυσιπλοΐα και της ερασιτεχνική αλιείας, της 

υδατοκαλλιέργειας, του θαλάσσιο σχεδιασμού και αδειοδότησης [1].  

Η Marine (Scotland) Act του 2010 δημιούργησε μια νομική βάση τόσο για τον 

θαλάσσιο σχεδιασμό όσο και για ένα βελτιωμένο σύστημα χορήγησης αδειών, οι 

οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η ολοκληρωμένη 

προσέγγιση στο θαλάσσιο σχεδιασμό και τη διαχείριση οδηγεί στο να λαμβάνονται 

υπόψη οι ευρύτερες επιπτώσεις. Έχοντας την ευθύνη για τη στρατηγική χάραξη 

πολιτικής καθώς και τις επιχειρησιακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με τη μορφή 

της χορήγησης αδειών δημιουργείται επίσης ένα πιο σταθερό περιβάλλον για τις 

μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές αποφάσεις. Η Marine Scotland έχει επίσης ενεργό 



78 

 

ρόλο στην ανάπτυξη καθοδήγησης για εκείνους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της 

και την παροχή υποστήριξης υποδομών [13].  

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα έρευνας σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει ενεργοποιηθεί για τη λήψη 

αποφάσεων που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του επιπέδου των πληροφοριών που 

απαιτούνται από τους προγραμματιστές για ορισμένα έργα χαμηλότερου κινδύνου και 

περιέχονται σε προγράμματα έρευνας ανάπτυξης. Η Marine Scotland ιδρύθηκε ως 

αποτέλεσμα μιας νέας νομοθεσίας, αυτό μπορεί να αντιπαραβληθεί με την κατάσταση 

στη Δανία, όπου ο Eεθνικός Οργανισμός Ενέργειας (Danish Energy Agency - DEA) 

λειτουργεί ως «μονοαπευθυντικό κέντρο» για τον υπεύθυνο του έργου σε σχέση με τα 

πολλά, συχνά αντιτιθέμενα, συμφέροντα που συνδέονται με τη χρήση της θάλασσας. 

Είναι σημαντικό ότι η λειτουργία αυτής της προσέγγισης δεν απαιτεί τη δημιουργία 

ενός νέου οργανισμού, αλλά συνιστά μια πιο τυπική μορφή επικοινωνίας μεταξύ των 

διαφόρων ρυθμιστικών αρχών που εμπλέκονται, ένα μοντέλο που θα μπορούσε να 

αποτελέσει πρότυπο σε άλλες δικαιοδοσίες. Πριν από τη χορήγηση άδειας για τη 

δημιουργία μιας θαλάσσιας εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περίπτωση 

της Δανίας η DEA πραγματοποιούσε ακρόαση με άλλες ρυθμιστικές αρχές και τους 

σχετικούς τοπικούς δήμους για τη διαλεύκανση τυχόν ανησυχιών γύρω από την 

ανάπτυξη του έργου [13]. 

Ο αντίλογος από το νότο της Ευρώπης τείνει να ευνοεί μια προσέγγιση παράλληλης 

διαδικασία για την υλοποίηση της συναίνεσης. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, οι 

υπεύθυνοι ανάπτυξης υποβάλουν την αίτησή τους σε μια κεντρική αρχή, το Υπουργείο 

Βιομηχανίας, το οποίο στη συνέχεια περνά την αίτηση από τις άλλες ρυθμιστικές αρχές 

για σχολιασμό. Κάθε αρχή επαναφέρει τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την εφαρμογή 

σε κεντρικό φορέα (το Τμήμα Βιομηχανίας), το οποίο στη συνέχεια αποφασίζει εάν θα 

προχωρήσει 

 με την συναίνεση ή θα ζητήσει πρόσθετη επεξεργασία. Ένα από τα κύρια 

μειονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι ότι συχνά οι διαδικασίες των αρχών είναι 

διαδοχικές και οι υποψήφιοι καλούνται να αποκτήσουν μια άδεια πριν μπορέσουν να 

υποβάλουν αίτηση για την επόμενη. Κατά συνέπεια, η καθυστέρηση σε μια άδεια θα 

οδηγήσει σε καθυστέρηση σε όλες τις επόμενες άδειες. Η θεώρηση της προσέγγισης 

παράλληλης επεξεργασίας είναι ότι το ένα βήμα στο σχεδιασμό του έργου δεν πρέπει 
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να εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγενέστερου βήματος και ότι οι 

διαδικασίες θα πρέπει να γίνει παράλληλα [1].  

4.5 Τα Περιβαλλοντικά Ζητήματα και η Διαδικασία Εκτίμησης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

Για την ανάπτυξη όλων των εφαρμογών κυματικής τεχνολογίας απαιτείται η Εκτίμηση 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) που αφορά τον προσδιορισμό των επιπτώσεων 

των θαλάσσιων δραστηριοτήτων εμπορικής κλίμακας για την πλειονότητα των κρατών 

μελών της ΕΕ. Η επίσημη διερευνητική διαδικασία στο πλαίσιο σύνταξης της ΕΠΕ 

κρίνεται κρίσιμη για την προβολή του σχεδιασμού της ανάπτυξη μιας εφαρμογής, 

καθώς συντελεί στο να επικεντρωθούν οι υπεύθυνοι ανάπτυξης του έργου με το 

περιεχόμενο και τα θέματα που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση της ΕΠΕ. 

Η πιθανότητα χορήγησης συγκατάθεσης μεγιστοποιείται με μια εμπροσθοβαρής 

διαδικασία.  

Υπάρχει ευρεία διακύμανση στην εφαρμογή και την εκτέλεση των ΕΠΕ σε όλη την ΕΕ. 

Στη Σουηδία, για παράδειγμα, όλα τα έργα θαλάσσιας ενέργειας έχουν χαρακτηριστεί 

ως «επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες» και, ως εκ τούτου, απαιτείται η 

ΕΠΕ. Στην Πορτογαλία, καθώς η αρχική νομοθεσία για την ΕΠΕ δεν περιελάμβανε 

ρητά τις θαλάσσιες εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ελήφθη η απόφαση να 

συμπεριληφθεί σε μεταγενέστερη νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ΕΠΕ 

απαιτείται μόνο αν μια εγκατάσταση βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000, σε μια 

Προστατευόμενη Περιοχή και αν η περιφερειακή αρχή αδειοδότησης είναι σε 

συμφωνία. Αλλού οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση και 

αποφασίζουν κατά πόσον απαιτείται ΕΠΕ, με βάση το μέγεθος, τη φύση και τη θέση 

της ανάπτυξης [1]. 

Οι ανακολουθίες στην εφαρμογή της διαδικασίας ΕΠΕ σε όλη την ΕΕ μπορεί να 

οδηγήσουν σε κάποιο βαθμό απογοήτευσης για τους προγραμματιστές έργων 

κυματικής τεχνολογίας που στην ιδανική περίπτωση, θα ήθελαν να είναι σε θέση να 

αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα που είχαν ληφθεί στο παρελθόν σε άλλες περιοχές, 

αλλά και να προσδιορίσουν τον προϋπολογισμό του έργου με μεγαλύτερη ακρίβεια, 

εκτιμώντας το μελλοντικό του κόστους. Όπως οι οικότοποι και οι κοινότητες 

ποικίλλουν ανάλογα με  την τοποθεσία και αναγνωρίζοντας τις διακυμάνσεις των 

περιορισμών που μπορεί το γεγονός αυτό να δημιουργήσει, είναι ανάγκη να 
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καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες από όλα τα μέρη και από όλους τους 

θαλάσσιους τομείς για την ανταλλαγή περιβαλλοντικών δεδομένων και πληροφοριών 

[1]. 

Καθώς η ενέργεια των ωκεανών βρίσκεται στο προ-εμπορικό στάδιο, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί έως σήμερα ήταν σκοπούς επίδειξης 

σε σύντομες συνήθως χρονικές περιόδους. Παρά ταύτα, οι περιβαλλοντικές μελέτες 

που απαιτούνται από τις ρυθμιστικές αρχές είναι πλήρεις και ίδιες τόσο για την 

ανάπτυξη εφαρμογών μικρής κλίμακας όσο και για την ανάπτυξη εφαρμογών μεγάλης 

κλίμακας. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διενέργειας απλουστευμένων 

διαδικασιών. Παραδείγματα αυτής της προσέγγισης είναι προφανή από τη Γερμανία, 

όπου οι αρμόδιες αρχές έχουν μεγαλύτερο βαθμό διακριτικής ευχέρειας κατά τις 

διαδικασίες ιδίως σε σχέση με τη διαβούλευση. Παρόμοια είναι και η περίπτωση της 

Γαλλίας με την «notice d’impacts»  (ανακοίνωση επιπτώσεων) και της Πορτογαλίας 

όπου υπάρχει περιβαλλοντική αξιολόγηση [1].  

Μια πρόταση για τροποποίηση της οδηγίας ΕΠΕ δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2012 

και μετά από σημαντικές τροποποιήσεις η αναθεωρημένη οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 

15 Μάη του 2014 (2014/52/ΕΕ). Επιπλέον, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα έχουν 

εισαχθεί για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ΕΠΕ: αποφάσεις εξέτασης θα πρέπει 

να λαμβάνεται εντός 90 ημέρες (αν και επεκτάσεις είναι δυνατόν) και η δημόσια 

διαβούλευση θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 30 ημέρες. Μια άλλη σημαντική 

αλλαγή ισχύει σε περιπτώσεις όπου τα έργα έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης έχουν πλέον την υποχρέωση να 

προλαμβάνουν ή να μειώνουν τις επιπτώσεις και ο σχεδιασμός να παρακολουθείται 

χρησιμοποιώντας διαδικασίες που καθορίζονται από τα κράτη μέλη [14]. 

4.6 Συμμετοχή των Εμπλεκόμενων Μερών  

Η  δημόσια διαβούλευση είναι ένα βασικό και υποχρεωτικό μέρος της διαδικασίας 

σύνταξης ΕΠΕ. Η οδηγία 2003/35/ΕΚ τροποποίησε την αρχική οδηγία ΕΠΕ και 

προβλέπει την δημόσια συμμετοχή στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις οι σχετικές με την δημόσια 

διαβούλευση με τους όρους της  Σύμβασης του Άαρχους. Στην πράξη αυτό σημαίνει 

ότι οι συναινετικές αρχές πρέπει να διαβουλεύονται με τις νομοθετικές αρχές, τα 

εμπλεκόμενα μέρη και το κοινό σχετικά με το περιβάλλον για την παροχή εγγράφων 
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που σχετίζονται με τη διαδικασία σύνταξης ΕΠΕ. Επίσης, θα πρέπει να ενημερώνουν 

το κοινό σχετικά με τις πηγές άντλησης πληροφοριών, την διαδικασία απόκτησης 

δεδομένων, τα χρονικά πλαίσια που ορίζονται για την υποβολή επισημάνσεων και 

παρατηρήσεων που αφορούν τα αντίστοιχα αδειοδοτικά έγγραφα και τους φορείς που 

είναι αρμόδιοι για την κατάθεση αυτών. Νομοθετικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να έλθουν 

σε επαφή με τις συναινετικές αρχές, ενώ εναπόκειται στον ιδιώτη να συμμετάσχει 

ενεργά στη διαδικασία ΕΠΕ, από τη στιγμή που πληροφορίες σχετικές με τα διαθέσιμα 

έγγραφα ανακοινώνονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες [1].  

Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία συναίνεσης. Η τελική απόφαση που 

θα ληφθεί από τη σύμφωνη αρχή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί δημόσια, δηλαδή να 

ανακοινωθεί το περιεχόμενο της απόφασης, η ύπαρξη τυχόν δεσμευτικών όρων που 

συνοδεύουν τη συναίνεση, τους λόγους για την λήψη της συγκεκριμένης απόφασης και 

την περιγραφή των κύριων μέτρων για την αποφυγή, τη μείωση και, ει δυνατόν, την 

αντιστάθμιση των κυριότερων δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όλη αυτή η 

θεώρηση αποτελεί την επίσημη προσέγγιση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων 

μερών. Οι προγραμματιστές του έργου συχνά λαμβάνουν ανεπίσημες προσεγγίσεις, 

ιδιαίτερα, όπου υπάρχουν αντιληπτά προβληματικά ζητήματα. Στη Γαλλία και τη 

Βόρειο Ιρλανδία, συμβουλευτικές επιτροπές διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να 

παρακολουθηθεί η ανάπτυξη του έργου και να παρασχεθούν συμβουλές σχετικά με 

ορισμένες ειδικές πτυχές, όπως η αλιεία και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στο EMEC 

στο Orkney (Σκωτία), κάθε φορά που ένας νέος προγραμματιστής έργου συμφωνεί να 

αναπτύξει μια συσκευή σε μια από τις προβλήτες δοκιμής, ζητείται η γνώμη των 

ενδιαφερόμενων μερών. Σε ορισμένες περιοχές, οι προσπάθειες για τη συμμετοχή των 

ενδιαφερόμενων έπρεπε να αναβληθεί μέχρι νεωτέρας ώστε να ληφθούν αποφάσεις 

σχετικά με το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης ενός έργου. Τέτοια 

περίπτωση παρουσιάστηκε στο Ocean Plug στην Πορτογαλία, όπου ελήφθησαν 

αποφάσεις σχετικά με τη θέση των καλωδίων και των υπο-σταθμό. Παρ’όλ’αυτά, όσοι 

ενεπλάκησαν στην παράδοση του έργου ανέπτυξαν ένα σχέδιο ευαισθητοποίησης των 

ενδιαφερομένων μερών και του κοινού για τα ζητήματα που ανέκυψαν στο έργο, το 

οποίο αντανακλούσε τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής και 

ενέπλεκε τις τοπικές αρχές [1]. 
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Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την προσέγγιση με τους κοινωνικούς 

εταίρους στο υπάρχον πλαίσιο υποστήριξης της εκμετάλλευσης  κυματικής ενέργειας, 

είναι το αναμενόμενο επίπεδο της αλληλοεπικάλυψης με άλλες θαλάσσιες 

δραστηριότητες. Η παράμετρος αυτή επικεντρώνεται κυρίως σε όσους ασχολούνται με 

την αλιεία, τις δραστηριότητες αναψυχής και την πλοήγηση.  

Στη Χώρα των Βάσκων, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

πραγματοποιήθηκε για την Βασκική Πλατφόρμα Θαλάσσιας Ενέργειας (Biscay Marine 

Energy Platform - ΒΙΜΕP) αναγνώριζε ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στην παραδοσιακή 

αλιεία από επιχείρηση σκαφών μικρής κλίμακας. Ως εκ τούτου, ήταν απαραίτητο για 

την ανάπτυξη του έργου να διαπραγματευτεί άμεσα με τον αντίστοιχο αλιευτικό 

σύλλογο σε μια προσπάθεια να συμφωνήσουν σχετικά με τις επιπτώσεις της ΒΙΜΕP 

στην οικονομική τους δραστηριότητα και τα πιθανά μέτρα μετριασμού 

συμπεριλαμβανομένης και της αποζημίωσης. Η αποζημίωση πήρε τη μορφή της 

άμεσης καταβολής χρημάτων για τους πληγέντες ή εναλλακτικές επιλογές για τα προς 

το ζην. Στην Κορνουάλη (Ηνωμένο Βασίλειο) στη θέση Wave Hub, εξετάστηκαν 

ειδικά οι πιθανές επιπτώσεις του Wave Hub για την αλιευτική κοινότητα. Ως 

αποτέλεσμα, το Wave Hub δημιουργήσει ένα νομισματικό ταμείο για την ανάπτυξη 

των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο Cornish (βόρεια ακτή). Στα εξεταστικά κέντρα 

που μελετήθηκαν, καθώς και σε άλλες τοποθεσίες ανάπτυξης κυματικής ενέργειας, στη 

Δανία, τη Νορβηγία, τη Σκωτία, οι δυνητικές επιπτώσεις στην εμπορική αλιεία ήταν ο 

πιο συχνός λόγος ανησυχίας των ενδιαφερόμενων μερών. Στο Κέντρο Δοκιμών 

Θαλάσσιας Ενέργειας (Atlantic Marine Energy Test Site - AMETS) στην Ιρλανδία 

αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μέσα από μια δυναμική διαδικασία 

διαβούλευσης με τους αλιείς, με αποκορύφωμα τον επανασχεδιασμό του εξωτερικού 

χώρου δοκιμών για τη διευκόλυνση της αλιείας και την ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων [1].   

Για την πιθανότητα παρεμβολής στην δραστηριότητα της ναυσιπλοΐας τόσο από 

απόψεως παροχής εφοδιασμού των πλοίων όσο και εξασφάλισης επαρκούς ασφάλειας, 

εκφράστηκε έντονος προβληματισμός στην Νορβηγία όσο και στην Αγγλία για την 

περιοχή γύρω από την ζώνη ανάπτυξης του Wave Hub, δεδομένης της εγγύτητας του 

Wave Hub στην πολυσύχναστη Μάγχη. Στην τελευταία περίπτωση προτάθηκε η 

σήμανση τη ζώνης με σημαδούρες και τον κατάλληλο φωτισμό, καθώς αναπτύσσονται 
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οι εφαρμογές σε περιοχές μακριά από την αποβάθρα. ήταν οι κύριες προσεγγίσεις που 

εξετάστηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων [15].  

Σε άλλες χώρες τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για τις 

ζώνες ασφαλείας και αποκλεισμού που παρεμβαίνουν στα καθιερωμένα νομικά 

δικαιώματα αλιείας και ναυσιπλοΐας. Ακόμη και ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές 

επιπτώσεις σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. Surfing) και στον τουρισμό 

εκφράστηκαν από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

που αποτελούν για αυτές σημαντικές πηγές εσόδων. Καθώς πολλές εφαρμογές της 

κυματικής ενέργειας βρίσκονται ακόμη σε τελικό στάδιο σχεδιασμού και δεν έχει 

περιέλθει η κατασκευή τους σε πλήρη κλίμακα και λειτουργία, είναι δύσκολο να 

εκτιμηθεί πώς οι τοπικοί φορείς θα συμφιλιωθούν με τις προκλήσεις που εμφανίζει η 

ανάπτυξη τους [1]. 

4.7 Υποστήριξη των Ενδιαφερομένων Μερών και η Επίγνωση των 

Κοινωνικο-οικονομικών Πλεονεκτημάτων  

Χώρες όπως η Δανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η 

Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που αντιπροσωπεύουν τόσο τα κέντρα δοκιμών 

όσο και τις ιδιωτικές εξελίξεις στον κλάδο της κυματικής ενέργειας, εξέφρασαν με 

βάση την εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών κυματικής τεχνολογίας στα χωρικά τους 

ύδατα την ομόφωνη στήριξη που δέχτηκαν από το δημόσιο, τον ιδιωτικό και πολιτικό 

τομέα. Οι δημόσιες αρχές, όπως τα τοπικά δημοτικά συμβούλια, ήταν της γνώμης ότι 

οι εξελίξεις αυτές θα φέρουν ισχυρά κοινωνικο-οικονομικά οφέλη στην περιοχή, όπως 

επίσης ότι θα δώσουν μια ώθηση για εσωτερικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και 

υποδομές [1].  

Ο ιδιωτικός τομέας ήταν επίσης υποστηρικτικός καθώς αναγνώρισαν το ενδεχόμενο να 

γίνουν εγγενώς τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού σε αυτό το νέο βιομηχανικό τομέα 

στο μέλλον. Στη Σκωτία και στη Σουηδία αντιλήφθηκαν ότι η χαμηλότερη αντιληπτή 

οπτική επίδραση των εφαρμογών της κυματικής ενέργειας θα κέρδιζε την εύνοια της 

κοινής γνώμης. Στην Πορτογαλία, εξέφρασαν την προσδοκία ένα μέρος των φόρων 

που καταβάλλονται από τον κύριο του έργου της ανάπτυξης του μετατροπέα Ocean 

Plug, να διατίθενται στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας για να βελτιωθούν οι 

υποδομές και να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στην 

περιφέρεια. Ενώ, τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη των εφαρμογών 
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κυματικής ενέργειας έχουν επισημανθεί στην τοπική κοινότητα κατά τη διάρκεια της 

δημόσιας διαβούλευσης, δεν είχαν ωστόσο διεξαχθεί οι μελέτες για την τεκμηρίωση 

αυτών. Αντιθέτως, στα έργα SEM-REV στην Γαλλία, WestWave στην Ιρλανδία, 

WaveRoller στην Πορτογαλία και στο πρόγραμμα Pelamis Wave στη Σκωτία είχαν 

συντάξει ειδικές μελέτες κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων [1]. 

Στην παρούσα φάση, τόσο τα κατασκευαστικά στοιχεία όσο και τα στοιχεία της 

αλυσίδας εφοδιασμού ενός έργου κυματικής ενέργειας είναι εξειδικευμένα. Αυτό 

πρέπει να αλλάξει ώστε ο τομέας να γίνει οικονομικά βιώσιμος και μάλιστα οι 

υπεύθυνοι ανάπτυξης να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για συνεργασία με 

πιθανούς προμηθευτές. Με τον τρόπο αυτό, οι προμηθευτές θα έχουν μια καλύτερη 

κατανόηση των δυνατοτήτων του τομέα και κατά συνέπεια θα είναι σε θέση να 

προσαρμοστούν και να προσφέρουν πιο χρήσιμες και προσωπικές υπηρεσίες.  

Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης υπογραμμίζουν την ανάγκη για τις επιχειρήσεις της 

εφοδιαστικής αλυσίδας να εργαστούν σε μηχανισμούς που να μπορούν να επιβιώσουν 

στις πραγματικές συνθήκες θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπου οι συσκευές κυματικής 

ενέργειας πρόκειται να λειτουργήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, χρήσιμα διδάγματα μπορούν 

να αντληθούν από την εμπειρία άλλων τομέων, όπως είναι ο τομέας της αιολικής 

ενέργειας που βρίσκεται σε βιομηχανικό στάδιο. Ενώ, το σύνολο των εμπλεκόμενων 

φορέων είναι πρόθυμο να δει την κυματική ενέργεια να προωθείται σε εμπορική 

κλίμακα, ωστόσο υπάρχει ευρεία αναγνώριση ότι πολλά θεμελιώδη μηχανικά και 

τεχνικά ζητήματα απαιτούν περαιτέρω έρευνα, ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση. 

Κοινή χρηματοδότηση και υποστήριξη μηχανισμών από το δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα θεωρούνται προαπαιτούμενα για την πρόοδο και την ανάπτυξη και σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Η χρηματοδότηση πρέπει να είναι διαθέσιμη 

σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του έργου και ιδανικά θα πρέπει να ταιριάζει με το 

επίπεδο ωρίμανσης της τεχνολογίας. Ένα ισχυρό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων θα 

πρέπει να διατυπωθεί από τις ρυθμιστικές αρχές και να εφαρμόζεται από τους 

προγραμματιστές που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη. 
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5. Συμπεράσματα 

Η κυματική ενέργεια μπορεί να παράγει μεγάλες ποσότητες καθαρής, ασφαλής, 

αξιόπιστης και οικονομικής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, καθιστώντας την με αυτόν 

τον τρόπο μια ελκυστική ανανεώσιμη πηγή για την κάλυψη της ταχέως αυξανόμενης 

ζήτησης σε ενέργειας που παρατηρείται παγκοσμίως. Παρόλο που η εξέλιξη της 

βιομηχανία εκμετάλλευσής της βρίσκεται σε αρχικά στάδια, αναμένεται, όπως και στην 

περίπτωση της αιολικής, να αναπτυχθεί σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη, και ιδιαιτέρως 

σε αυτές που βρέχονται από τον Ατλαντικό Ωκεανό, λόγω του αυξημένου κυματικού 

δυναμικού που παρατηρείται σε αυτές (έχουν καταγραφεί από τις υψηλότερες τιμές 

σημαντικού ύψους κύματος σε ολόκληρο τον πλανήτη). Μεταξύ των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (όπως η ηλιακή, η αιολική και η παλιρροϊκής ενέργεια), έχει 

αποδειχθεί από έρευνες και μελέτες ότι η κυματική ενέργεια έχει την υψηλότερη 

πυκνότητα ισχύος και παρέχει σχετικά συνεχή και αξιόπιστη απόδοση λόγω της 

ακρίβειας στην πρόβλεψή της, η εκμετάλλευση της οποίας είναι επωφελής για τη 

λειτουργία των ηλεκτρικών δικτύων και την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών. 

Ο ωκεανός, όντας μια κολοσσιαία δεξαμενή ενέργειας ιδιαίτερα υψηλής πυκνότητας, 

η υψηλότερη, όπως προαναφέρθηκε, μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών, θα μπορούσε 

να καλύψει σημαντικό μέρος της ενεργειακής ζήτησης στην Ευρώπη και, επιπλέον, να 

συμβάλλει ουσιαστικά στην εκπλήρωση του ευρύ φάσματος των στόχων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών 

στόχων. Καθότι, η βορειοδυτική ακτή της Ευρώπη είναι εκτεθειμένη σε μια από τις πιο 

ενεργητικές θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη, τον ανατολικό Ατλαντικό, η σημασία 

της ανάπτυξης υψηλής απόδοσης και αποτελεσματικότητας τεχνολογίας συστημάτων 

παραγωγής ηλεκτρισμού που αναπτύσσονται στο σκληρό θαλάσσιο περιβάλλον, 

καθίσταται με αυτόν τον τρόπο αμέσως εμφανής. Διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

εφαρμόσει συγκεκριμένα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο της 

λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυματική ενέργεια από την δεκαετία του 

1980, αλλά και μέσω εθνικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ως 

αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, οι τεχνολογίες μετατροπής κυματικής ενέργειας 

έχουν προχωρήσει σημαντικά στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Ορισμένες, μάλιστα, 

συσκευές βρίσκονται στο τέλος της φάσης ανάπτυξης τους, ενώ αρκετές άλλες 

βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη.  
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Οι πιο κατάλληλες τοποθεσίες για την αξιοποίηση του κυματικού πόρου έχουν 

εντοπιστεί και βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο της Γης  (40 °-60 °), όπου οι εποχιακές 

διακυμάνσεις είναι χαμηλότερες. Αν και η μεγάλη ποικιλία των συσκευών μετατροπής 

κυματικής ενέργειας δεν διευκολύνει την καθιέρωση μιας συγκεκριμένης  

ταξινόμησης, έχει επικρατήσει εκείνη που γίνεται με βάση την τοποθεσία ανάπτυξης 

της εγκατάστασης (ακτογραμμής, παράκτιες και υπεράκτιες) και τον βασικό 

μηχανισμό λειτουργίας (σημειακής απορρόφησης, εξασθένησης κυματισμών, 

ταλαντευόμενης στήλης νερού, διαφορικής πίεσης κ.α.). Έρευνες έχουν καταγράψει  

περισσότερες από περίπου εκατό εφαρμογές σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και ο 

αριθμός δεν φαίνεται να μειώνεται. Νέες σχέδια εφαρμογών και τεχνολογιών 

αντικαθιστούν ή ξεπερνούν εκείνες που εγκαταλείπονται. Η Ευρώπη,  συγκεκριμένα, 

καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εταιρειών ανάπτυξης κυματικής 

τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ η τάση στον κλάδο 

των WECs είναι προς την παραγωγή περισσότερων συσκευών τεχνολογίας σημειακής 

απορρόφησης. Υπάρχουν, μεν, ορισμένες εφαρμογές μετατροπέων που βρίσκονται σε 

πιο υψηλό επίπεδο ωρίμανσης, δηλαδή που έφθασαν στο στάδιο του πρωτότυπου ή 

τουλάχιστον ήταν αντικείμενο εκτεταμένης αναπτυξιακής προσπάθειας σε σχέση με 

άλλες συσκευές, μέχρι στιγμής, όμως, καμία από αυτές δεν έχει περάσει σε στάδιο 

εμπορικής εκμετάλλευσης. 

Η παρούσα κατάσταση, λοιπόν, της κυματικής τεχνολογίας διαμορφώνεται από μια 

τεράστια ποικιλία συστημάτων, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, ανταγωνιζόμενα το ένα 

το άλλο, χωρίς να είναι σαφές ποιοι τύποι μετατροπέων κυματικής ενέργειας θα είναι 

οι τελικοί νικητές. Στην πραγματικότητα διαφορετικοί τύποι συσκευών 

χρησιμοποιούνται για την δέσμευση ενέργειας από τα κύματα και διαφορετικές 

τεχνολογίες για τον υπολογισμό της ποσότητας ενέργειας που μπορεί να συλλεχθεί ως 

συνάρτηση της διακύμανσης των τοπικών κυματικών συνθηκών. Για παράδειγμα, η 

χρήση της συσκευής Pelamis τεχνολογίας εξασθένησης κυματισμών λειτουργεί 

αποτελεσματικότερα στην περιοχή της Ιρλανδίας και της Σκωτίας, όπου σημειώνονται 

υψηλές τιμές σημαντικού ύψους κύματος, ενώ αντίθετα οι συσκευές τεχνολογίας 

ταλαντευόμενης στήλης νερού λειτουργούν αποτελεσματικότερα στη δυτική ακτή της 

Βόρειας Αμερικής, όπου επικρατούν κυματισμοί μεγαλύτερης περιόδου.  

Επιπρόσθετα, η αποδοτικότητα της συσκευής εξαρτάται όχι μόνο από τη θέση της 

δυνητικής εγκατάστασης όπου θα πραγματοποιείται η συγκομιδή της ενέργειας αλλά 
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και από το κεφάλαιο και τις αποφάσεις που σχετίζονται με το κόστος κατασκευής και 

λειτουργίας της εγκατάστασης. Η εκτίμηση της οικονομικής αξίας της συλλεχθείσας 

ενέργειας διευκολύνει μετέπειτα και τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης θέσης της 

μονάδας παραγωγής και των συντελεστών προσδιορισμού κόστους που σχετίζονται με 

τη συντήρηση και τη λειτουργία της εγκατάστασης. Ως εκ τούτου, η πρόβλεψη για το 

ποιο είδος μετατροπέα θα μπορούσε να επιτύχει στάδιο πλήρους ωρίμανσης, δηλαδή 

να αποτελέσει βασική μονάδα παραγωγής μιας ενδεχομένης εμπορικής συστοιχίας 

συσκευών διασυνδεδεμένων στο δίκτυο, δηλαδή ενός κυματικού πάρκου, είναι 

τουλάχιστον άστοχη.  

Παρόλη την ύπαρξη φραγμών που εμποδίζουν την εξέλιξη της πορείας της κυματικής 

ενέργειας, οι προσπάθειες για τον εξορθολογισμού του κλάδου συνεχίζονται αμείωτες. 

Έτσι, τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος της 

δραστηριότητας των προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα κυματικής 

ενέργειας στην Ευρώπη στηρίχτηκαν στην οικονομική υποστήριξη και τον συντονισμό 

των προσπαθειών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από την θετική στάση που 

υιοθέτησαν ορισμένες ευρωπαϊκές εθνικές κυβερνήσεις (ειδικά τα τελευταία χρόνια). 

Παρόμοιο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας 

παρατηρείται με αυξανόμενο ρυθμό και σε άλλα μέρη του κόσμου. Γενικά, η ανάπτυξη 

μιας εφαρμογής από την ιδέα ως την εμπορική φάση, έχει αποδειχθεί ότι πρόκειται για 

μια δύσκολη, αργή και δαπανηρή διαδικασία. Αν και υπήρξε σημαντική πρόοδος στη 

θεωρητική και αριθμητική μοντελοποίηση μετατροπέων κυματικής ενέργειας, οι 

προαπαιτούμενες δοκιμές των μοντέλων των συσκευών υπό κλίμακα σε δεξαμενές 

δοκιμών και σε κατάλληλες τοποθεσίες δοκιμών από οργανισμούς που ασχολούνται με 

τον κλάδο (π.χ. EMEC), υπήρξαν χρονοβόρες και πολύ δαπανηρές διαδικασίες, δε, 

απαραίτητες μεν για την εξαγωγή χρήσιμων δεδομένων και πληροφοριών.  

Το τελικό στάδιο αποτελεί πάντοτε η δοκιμή ενός πρωτότυπου πλήρους κλίμακας της 

εκάστοτε συσκευής κάτω από πραγματικές θαλάσσιες συνθήκες. Σε κάθε σύστημα 

σχεδόν, η βέλτιστη απορρόφηση ενέργειας συνεπάγεται κάποιο είδος συντονισμού της 

συσκευής με τους προσπίπτοντες θαλάσσιους κυματισμούς, που σημαίνει ότι η 

γεωμετρία και το μέγεθος της δομής συνδέονται με το μήκος κύματος. Για τους λόγους 

αυτούς, είναι δύσκολο, στην κυματική τεχνολογία, να ακολουθηθεί αυτό που έγινε στη 

βιομηχανία ανεμογεννητριών, όπου αναπτύχθηκαν αρχικά συσκευές μικρής κλίμακας 

και στη συνέχεια κλιμακώθηκε η παραγωγή τους σε μεγαλύτερα μεγέθη καθώς 
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αναπτύχθηκε η αγορά. Κατά συνέπεια, το ύψος των δαπανών της κατασκευής, της 

εγκατάστασης, συντήρησης και δοκιμής μεγάλων πρωτοτύπων κάτω από πολύ 

σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες, εμπόδισε την ανάπτυξη των συστημάτων 

κυματικής ενέργειας και στις περισσότερες περιπτώσεις τέτοιες επιχειρήσεις ήταν 

δυνατές μόνο με σημαντική οικονομική υποστήριξη από τις κυβερνήσεις και κυρίως 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ενώ τα κύματα μπορεί να αποτελέσουν πηγή καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας, μια 

ενδεχόμενη ανάπτυξη εφαρμογής κυματικής τεχνολογίας μπορεί να βλάψει την 

προστασία των θαλάσσιων ειδών και των οικοτόπων και να δημιουργήσει μια 

σημαντική διαμάχη μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με την επίδραση του 

υπάρχοντος θαλάσσιου οικοσυστήματος. Οι πιθανοί τομείς επηρεασμού των 

εγκαταστάσεων μετατροπής κυματικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας, 

των θαλάσσιων βιότοπων, των θαλάσσιων δραστηριοτήτων αναψυχής και των 

επιδράσεων στην ναυσιπλοΐα είναι ανάγκη να διερευνηθούν και όσο το δυνατόν να 

ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις σε αυτούς. Πολλές πιθανές επιδράσεις είναι 

εξιδεικευμένες για μια συγκεκριμένη τοποθεσία που αναπτύσσεται η εγκατάσταση και 

το μέγεθος αυτής της επίδρασης τόσο για τις παράκτιες περιοχές όσο και τα θαλάσσια 

οικοσυστήματα είναι ασαφές, διότι οι μελέτες σχετικά με τα έργα μετατροπής της 

ενέργειας των κυμάτων είναι περιορισμένα.  

Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις των ποικίλων εφαρμογών μετατροπής κυματικής ενέργειας 

δεν είναι πλήρως κατανοητές. Αυτό το χάσμα γνώσεων εμπόδιζε την ανάπτυξη 

πρακτικών συσχετισμών για την υποστήριξη των εφαρμογών κυματικής ενέργειας, 

καθώς η διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των δραστηριοτήτων σε αυτό 

είναι εξαιρετικά τομεακή και συχνά κατακερματισμένη. Ανακύπτει εκ του 

αποτελέσματος η ανάγκη ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, του 

Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την εκτίμηση της 

ενεργειακής ισχύος μιας περιοχής εξετάζονται διάφοροι παράγοντες: ο πόρος 

ενέργειας, τα χαρακτηριστικά του εφαρμοζόμενου συστήματος παραγωγής, η σχέση 

κόστους-αποτελεσματικότητας της εγκατάστασης υποδομής, ο προσδιορισμός των 

γεωγραφικών περιορισμών και οι πληροφορίες σχετικά με το βαθμό επηρεασμού του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, συμπεραίνεται ότι η ολοκλήρωση 

των εφαρμογών κυματικής τεχνολογίας και ο αποτελεσματικός τους χωροταξικός 

σχεδιασμός απαιτεί  ένα περιεκτικό πλαίσιο που να εξετάζει τις διάφορες πληροφορίες. 



92 

 

Η λύση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού συναντάται και στην αντίπερα όχθη 

του Ατλαντικού, όπου βρίσκεται σε στάδιο εκκίνησης και συγκεκριμένα στη Βόρεια 

Αμερική. Περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των υπευθύνων σχεδιασμού για να 

εξεταστεί ο αντίκτυπος της διαδικασίας ανάπτυξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον 

παράκτιο θαλάσσιο χώρο. 

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των υπευθύνων ανάπτυξης και σχεδιασμού, των 

ρυθμιστικών αρχών, των ενδιαφερόμενων μερών και των περιβαλλοντικών 

συμβούλων, έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά την εξέλιξη 

της κυματικής ενέργειας και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τις ΑΠΕ. Το γεγονός 

ότι έχει εγκατασταθεί μόνο σχετικά μικρή ποσότητα ενεργειακής κυματικής ισχύος, σε 

σύγκριση με τους στόχους για την κυματική ενέργεια από τα κράτη μέλη, συνεπάγεται 

ότι η διαδικασία συναίνεσης για την εξέλιξη της ενέργειας των κυμάτων στα κράτη 

μέλη δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σοβαρά. Η αντιμετώπιση της καθυστέρησης που 

προκαλεί ο μεγάλος αριθμός των απαιτούμενων συγκαταθέσεων και αδειοδοτήσεων, η 

μείωση του αριθμού των εμπλεκομένων αρχών εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, 

παράλληλα με τη συνοχή στην διαδικασίας σύνταξης της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων.  

Παράδειγμα προς μίμηση σε ολόκληρη την Ευρώπη στην κατεύθυνση εξορθολογισμού 

των διοικητικών διαδικασιών, τόσο με την προσέγγιση που ακολούθησε όσο και με τα 

επιτεύγματα που σημείωσε σχετικά με τον τρόπο συντονισμού των διαδικασιών 

συναίνεσης, αποτελεί η λειτουργία της Marine Scotland. Η επιτυχία της μπορεί να 

αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων το καινοτόμο νομοθετικό πλαίσιο 

που οδήγησε στην σύσταση της, το πολιτικό περιβάλλον που υποστήριξε πλήρως τις 

θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ήταν πρόθυμο να επενδύσει στην έρευνα 

και την ανάπτυξη που σχετίζονται με αυτές. Από την μέχρι σήμερα γνώση είναι σαφές 

ότι σχετικά απλές ενέργειες, όπως έχοντας ένα καθορισμένο κοινό σημείο επαφής και 

καθοδήγησης, μπορεί να επηρεάσει θετικά στο πώς γίνεται αντιληπτή η διαδικασία 

συναίνεσης. Η ενθάρρυνση μπορεί να προέλθει και από την εμφανή επιθυμία των 

υπεύθυνων σχεδιασμού και ανάπτυξης, των ρυθμιστικών αρχών και των 

ενδιαφερόμενων μερών να συνεργαστούν περισσότερο προκειμένου να προχωρήσει ο 

τομέας.  

Συνοψίζοντας είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πρόοδος του τομέα της κυματικής 

ενέργειας και της βιομηχανίας υποστήριξής της στην Ευρώπη, έγκειται στη στενή 
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συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση την 

εμπειρία που έχει αποκτηθεί και προγενέστερες επιτυχημένες αναπτυξιακές 

προσεγγίσεις, η συνεργασία αυτή θα συντελέσει στην επιτάχυνση της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και στην αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης των διαφόρων δραστηριοτήτων 

στην Ευρωπαϊκή επικράτεια. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόοδο αυτή 

είναι σημαντικός και η συμβολή των υποστηρικτικών της μηχανισμών καταλυτική. 

Βεβαίως, οι τεχνολογίες κυματικής ενέργειας παραμένουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 

βαθμό μακριά από το επιθυμητό βαθμό ωρίμανσης. Όμως, δυνατότητες βελτίωσης των 

τεχνοοικονομικών δεικτών της τεχνολογιών μετατροπής κυματικής ενέργειας 

υπάρχουν και είναι πολύ μεγάλες, ενώ η κατοχύρωση και η αξιοπιστία πολλών 

συσκευών, ιδίως για υπεράκτια εκμετάλλευση, πρέπει να αποδειχθεί. Η προσέγγιση της 

τεχνολογικής και οικονομικής βιωσιμότητας και η διατήρηση μιας ζωτικής σημασίας 

θέσης για την ευρωπαϊκή βιομηχανία σε αυτόν τον τομέα προϋποθέτει συνεκτική και 

ολοκληρωμένη στρατηγική για την κυματική ενέργεια σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. 
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