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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ανάπτυξη του τομέα των υπεράκτιων αιολικών μονάδων παραγωγής ενέργειας τις 

τελευταίες δεκαετίες συνετέλεσε θετικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος 

ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα και στη μείωση των εκπομπών αερίων 

ρύπων στην ατμόσφαιρα. Η εγκατεστημένη ισχύς της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας 

έχει αυξηθεί ραγδαία κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των 

αγορών της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στρέφεται στην εκμετάλλευση του 

ισχυρού αιολικού δυναμικού που εντοπίζεται σε θαλάσσιες περιοχές βαθέων υδάτων. 

Το γεγονός αυτό συνετέλεσε στην ανάπτυξη της καινοτόμου τεχνολογίας των πλωτών 

υπεράκτιων ανεμογεννητριών δίνοντας τη λύση στο πρόβλημα του τρόπου 

θεμελίωσης σε βαθιά νερά. Τα πλωτά υπεράκτια αιολικά πάρκα αποτελούν μια 

ελκυστική λύση για την εκμετάλλευση του ισχυρού υπεράκτιου αιολικού δυναμικού. 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο επιχειρηματικός 

σχεδιασμός της επένδυσης πλωτής υπεράκτιας αιολικής μονάδας παραγωγής 

ενέργειας για την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού στο Αιγαίο Πέλαγος, στη 

θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Μυκόνου. Για την ανάπτυξη της προτεινόμενης 

επένδυσης εξετάστηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια, τα οποία διαφοροποιούνται ως 

προς τον αριθμό, την ονομαστική ισχύ και τις αποστάσεις μεταξύ των 

ανεμογεννητριών. Η επιλογή της βέλτιστης λύσης βασίστηκε στη σύγκριση του 

Σταθμισμένου Κόστους Ενέργειας (LCOE) των δύο εναλλακτικών σεναρίων. Το 

σενάριο που τελικά επιλέχθηκε, αξιολογήθηκε χρηματοοικονομικά με τη μέθοδο της 

Καθαράς Παρούσας Αξίας (NPV), του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (IRR) και της 

Περιόδου Αποπληρωμής της επένδυσης (PP). 

 

Λέξεις Κλειδιά: Πλωτό Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο, Σταθμισμένο Κόστος Ενέργειας, 

Αξιολόγηση Επένδυσης, Καθαρά Παρούσα Αξία, Εσωτερικός Βαθμός Επένδυσης. 
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ABSTRACT 

Offshore wind power development over the last decades has been positive in 

addressing the fossil fuel power problem and reducing emissions of pollutants into the 

atmosphere. The offshore wind installed capacity has increased sharply over the past 

two years. However, the offshore wind market is focused on exploiting the power 

offshore wind potential. This has contributed to the development of innovative 

floating offshore wind turbine technology, providing the solution to the problem of 

deep water foundation. The floating offshore wind farms are an attractive solution for 

exploiting the powerful offshore wind potential. 

The subject of this diploma thesis is the business planning of a floating offshore wind 

farm for the exploitation of wind potential in the Aegean Sea, in the marine area east 

of Mykonos. Two alternative scenarios, differentiated in terms of number, rated 

power and distances between wind turbines, were examined for the development of 

the proposed investment. The choice of the optimal solution was based on the 

comparison of the LCOE of the two alternative scenarios. The scenario finally 

selected was evaluated financially using the NPV method, the IRR and the Payback 

Period of the investment (PP). 

 

Key Words: Floating Offshore Wind Farm, Levelised Cost of Energy, Investment 

Evaluation, Net Present Value, Internal Rate of Return. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Υπεράκτια αιολική ενέργεια 

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για το φαινόμενο του Θερμοκηπίου και την 

κλιματική αλλαγή, εξαιτίας των βλαβερών επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων 

ρύπων στην ατμόσφαιρα, οδήγησε στην αναζήτηση καθαρών και «ήπιων» πηγών 

ενέργειας, όπως η αιολική. Αιολική ενέργεια είναι η κινητική ενέργεια που παράγεται 

από τη δύναμη του ανέμου και μετατρέπεται σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια ή/και 

σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως «ήπια μορφή ενέργειας» 

και περιλαμβάνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η αιολική ενέργεια αποτελεί 

σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς ο άνεμος 

ως «καύσιμο» είναι άφθονος και δωρεάν. Κατά την εκμετάλλευση της ανανεώσιμης 

αυτής ενέργειας δεν εκλύονται αέρια και άλλοι ρύποι και οι επιπτώσεις στο 

περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τις επιπτώσεις των εργοστασίων 

ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα. Επίσης, τα οικονομικά 

οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα 

[1]. 

Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας επιτυγχάνεται με τη βοήθεια βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αποτελούνται από τις 

ανεμογεννήτριες, τα καλώδια μεταφοράς ρεύματος, τους μετεωρολογικούς ιστούς, 

τους σταθμούς μετασχηματισμού, τις βοηθητικές υποδομές και είναι γνωστές με τον 

όρο αιολικά πάρκα. Τα αιολικά πάρκα διαχωρίζονται σε χερσαία και υπεράκτια 

ανάλογα με την τοποθεσία τους [2]. 

Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα αποτελούν μια πιο ελκυστική λύση έναντι των χερσαίων 

αιολικών πάρκων, καθώς δίνουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης του 

προβλήματος ανεπάρκειας κατάλληλου και διαθέσιμου χώρου στη ξηρά, των 

θεμάτων αποστάσεων ασφαλείας, των οπτικών επιπτώσεων και του θορύβου. 

Ταυτόχρονα, προωθούν την ανάπτυξη υπεράκτιων ανεμογεννητριών μεγάλης 

δυναμικότητας (μεγαλύτερης των 5ΜW) και δίνουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης 

του τεράστιου αιολικού ενεργειακού δυναμικού που εμφανίζεται στο θαλάσσιο χώρο. 

Τα πιο βασικά πλεονεκτήματα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας είναι η ύπαρξη 

ανέμων μεγάλης έντασης στο θαλάσσιο περιβάλλον, η ανάπτυξη υπεράκτιων 
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ανεμογεννητριών μεγαλύτερης απόδοσης και η απουσία επίδρασης του αναγλύφου 

στην ανάπτυξη ανέμων. Το γεγονός αυτό οδηγεί στον περιορισμό των στροβιλισμών 

με αποτέλεσμα την καλύτερη εκμετάλλευση της διαθέσιμης ενέργειας και τη 

σημαντική μείωση των φορτίων κοπώσεως που αναπτύσσονται στις υπεράκτιες 

ανεμογεννήτριες [3]. 

Τα μειονεκτήματα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας εντοπίζονται κυρίως σε θέματα 

που έχουν να κάνουν με τη διακύμανση που εμφανίζεται ως προς την απόδοση 

ισχύος, το χρόνο που απαιτείται για την έρευνα και τη χαρτογράφηση του αιολικού 

δυναμικού, το χρόνο που απαιτείται για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου, το 

σχετικά υψηλό κόστος έρευνας και εγκατάστασης του αιολικού πάρκου και την 

επίτευξη της σύνδεσης με το δίκτυο [3]. 

1.2. Η υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 

Οι αιολικοί πόροι ανά τις ευρωπαϊκές θάλασσες συνιστούν µια τεράστια και εγχώρια 

πηγή καθαρής και ανανεώσιµης ενέργειας. Με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

χωρίς ορυκτά καύσιµα και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε έναν τοµέα, στον 

οποίο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι παγκοσµίως πρωτοπόρες, η θαλάσσια αιολική 

ενέργεια µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στους τρεις κύριους στόχους της νέας 

ενεργειακής πολιτικής, ήτοι τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, την 

εξασφάλιση ενεργειακού εφοδιασµού και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

ΕΕ. Σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο SET), 

αποφασιστικής σηµασίας πρόκληση για την επίτευξη των στόχων έως το 2020 είναι ο 

διπλασιασµός της παραγωγής ισχύος από µεγάλες ανεµογεννήτριες, µε κύρια 

εφαρµογή την υπεράκτια αιολική ενέργεια. Στόχος είναι να αναπτυχθεί η αγορά και 

να µειωθεί το κόστος της αιολικής ενέργειας. Όμως, επειδή η χερσαία αιολική 

ενέργεια συγκαταλέγεται ήδη µεταξύ των πλέον ανταγωνιστικών τεχνολογιών, η 

Επιτροπή πιστεύει ότι η υπεράκτια αιολική ενέργεια πρέπει να αποτελέσει κύρια 

προτεραιότητα της πρωτοβουλίας. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή έδωσε 

µεγαλύτερη έµφαση στην υπεράκτια αιολική ενέργεια στο πρόγραµµα εργασίας του 

τοµέα της ενέργειας στο πλαίσιο του 7ου Προγράµµατος – Πλαισίου 

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (7ο ΠΠ), το οποίο 

ξεκίνησε το 2009 [4].  
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Η αθροιστική εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη στο τέλος του 

2016 ανήλθε στις 12.631 MW, με συνολικά 3.589 ανεμογεννήτριες. Σήμερα 

υπάρχουν 81 υπεράκτια αιολικά πάρκα σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων των μονάδων που δεν έχουν συνδεθεί ακόμα στο δίκτυο. Στο 

διάγραμμα του σχήματος 1.1 παρουσιάζεται η εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος 

(MW) της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη για τη δεκαετία 2006-2016 

[5].  

 

Σχ. 1.1: Εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη 

(2016). 

Η Ελλάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα υψηλό αιολικό δυναμικό. Ειδικότερα, σε κάποιες 

περιοχές των ελληνικών θαλασσών, το τοπικό δυναμικό είναι από τα υψηλότερα της 

Ευρώπης. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές δυσκολίες που συνδέονται με το βάθος των 

νερών, τις χρονοβόρες, γραφειοκρατικές και αβέβαιες διαδικασίες αδειοδότησης και 

την αναγκαία κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου που να μπορεί να μεταφέρει την 

παραγόμενη ενέργεια. Τεχνικά προβλήματα υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις όπου 

το βάθος της θάλασσας ξεπερνά τα 35 m, ενώ τα μη τεχνικά προβλήματα συνδέονται 

με τις τοπικές αντιδράσεις από κοινότητες κατοίκων, την οπτική όχληση, τις 

ανησυχίες για παρεμπόδιση της τουριστικής ανάπτυξης, τις αντιρρήσεις από 

αρχαιολογικές υπηρεσίες ή από υπηρεσίες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, 

τις στρατιωτικές χρήσεις κλπ [6]. Στα προβλήματα αυτά έρχεται να δώσει λύση η 

ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας των υπεράκτιων αιολικών πάρκων βαθέων 
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υδάτων, δηλαδή των υπεράκτιων αιολικών πάρκων που αποτελούνται από πλωτές 

μονάδες ανεμογεννητριών. 

1.3. Σκοπός και διάρθρωση 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υλοποίηση του επιχειρηματικού 

σχεδίου της επένδυσης υπεράκτιας μονάδας παραγωγής ενέργειας για την 

εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της 

Μυκόνου. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια υπεράκτιου 

αιολικού πάρκου, συγκρίθηκαν και προτάθηκε το βέλτιστο από τα δύο σενάρια για τις 

συνθήκες της προτεινόμενης περιοχή εγκατάστασης του εν λόγω έργου. Τα δύο 

εναλλακτικά σενάρια διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τύπο, τον αριθμό και τις 

αποστάσεις μεταξύ των ανεμογεννητριών. Η σύγκριση ανάμεσα στα δύο εναλλακτικά 

σενάρια πραγματοποιήθηκε μέσω του Σταθμισμένου Κόστους Ενέργειας – LCOE 

(Levelised Cost of Energy). Το επενδυτικό σενάριο υπεράκτιου αιολικού πάρκου που 

τελικά προτείνεται είναι αυτό που εμφανίζει τη χαμηλότερη τιμή του LCOE και 

αξιολογείται ως προς την κερδοφορία του με τη μέθοδο των Ταμειακών Ροών (Cash 

Flow Method). Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της 

προτεινόμενης επένδυσης είναι η Καθαρά Παρούσα Αξία της επένδυσης (NPV), ο 

Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης των κεφαλαίων (IRR) και η Περίοδος Αποπληρωμής 

της επένδυσης (PP).   

Όσον αφορά στη διάρθρωση της εν λόγω διπλωματικής εργασίας, αρχικά 

παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της υπεράκτιας αιολικής 

ενέργειας και η εξέλιξή της σε επίπεδο ευρωπαϊκό και εθνικό (κεφάλαιο 1).  

Στη συνέχεια, περιγράφεται και αξιολογείται ως προς την καταλληλότητά της, η θέση 

εγκατάστασης του υπεράκτιου αιολικού πάρκου και παρουσιάζεται η προτεινόμενη 

τεχνολογία εκμετάλλευσης του υπεράκτιου αιολικού δυναμικού (κεφάλαιο 2). 

Ακολουθεί η ο προσδιορισμός των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών των 

ανεμογεννητριών σύμφωνα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες της 

περιοχής εγκατάστασης του υπεράκτιου αιολικού πάρκου και καθορίζονται τα δύο 

εναλλακτικά σενάρια (κεφάλαιο 3). Στο ίδιο κεφάλαιο προτείνεται η χωροθέτηση των 

ανεμογεννητριών και εκτιμάται η καθαρή ετήσια ενεργειακή παραγωγή για τα δύο 

εναλλακτικά σενάρια.  
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Στην πορεία, εκτιμώνται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα δύο σενάρια και 

υπολογίζεται το LCOE. Σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιείται η σύγκριση των 

μεγεθών LCOE των εναλλακτικών σεναρίων και προτείνεται το βέλτιστο σενάριο, το 

οποίο αξιολογείται ως προς τη βιωσιμότητά του (κεφάλαιο 4). 

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν και μια πρόταση προς 

εξέταση για μελλοντική επέκταση της υπεράκτιας μονάδας παραγωγής ενέργειας 

(κεφάλαια 5 και 6). 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1. Σκοπός προτεινόμενου έργου 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός υπεράκτιου πλωτού αιολικού 

πάρκου στην περιοχή της Μυκόνου. Η επιλογή της θέσης εγκατάστασης του αιολικού 

πάρκου έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα βάθη, τις ιδιαιτερότητες του θαλάσσιου χώρου, 

καθώς και τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας ώστε να μην επηρεάζεται το 

περιβάλλον και γενικά οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής.  

Σκοπός του έργου είναι η εκμετάλλευση του διαθέσιμου αιολικού δυναμικού της 

θαλάσσιας περιοχής εγκατάστασης του αιολικού πάρκου για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και την κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια των νησιών της 

Μυκόνου, της Δήλου και της Ρήνειας.  

 Η προτεινόμενη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας έχει κύριο χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι το κύριο μηχανικό έργο παρέχεται αποκλειστικά από τον άνεμο χωρίς 

άλλη πρωτογενή ή ενδιάμεση διεργασία, η οποία θα ήταν πιθανό να αποτελέσει πηγή 

ρύπανσης. Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε με βάση την τήρηση της 

Νομοθεσίας, την ελάχιστη όχληση στις δραστηριότητες και τη βιώσιμη ανάπτυξη 

τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο. 

2.2. Περιοχή εγκατάστασης Υπεράκτιου Αιολικού Πάρκου 

Η περιοχή εγκατάστασης του προτεινόμενου υπεράκτιου αιολικού πάρκου βρίσκεται 

στην περιοχή των Κυκλάδων, ανατολικά της Μυκόνου και νοτιοδυτικά της Ικαρίας 

και παρουσιάζεται στο σχήμα 2.1. Η επιλογή της θέσης εγκατάστασης έγινε κατόπιν 

σχολαστικής εξέτασης της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τα βάθη, τις ιδιαιτερότητες 

του θαλάσσιου χώρου, καθώς και τους περιορισμούς της νομοθεσίας ώστε να μην 

επηρεάζεται το περιβάλλον και γενικά οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες της 

ευρύτερης περιοχής. 
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Σχ. 2.1: Ευρύτερη θαλάσσια έκταση εγκατάστασης προτεινόμενου υπεράκτιου αιολικού 

πάρκου. 

Η περιοχή που παρουσιάζεται στο σχήμα 2.1 και αποτελεί την ευρύτερη έκταση 

εγκατάστασης του υπεράκτιου αιολικού πάρκου έχει συνολική έκταση 88.37 km2. 

Στην εν λόγω περιοχή αναπτύσσονται άνεμοι εντάσεως 6 – 8 m/s σε ύψος 10 m από 

την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ το βάθος των υδάτων κυμαίνεται από 60 m εώς 200 

m [7]. Η επιλογή της ευρύτερης θαλάσσιας έκτασης για τη χωροθέτηση του 

προτεινόμενου έργου βασίστηκε στη συνδυασμένη χρήση Πολυκριτηριακής Μεθόδου 

Λήψης Αποφάσεων και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Τα κριτήρια 

που εφαρμόστηκαν είναι σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και διακρίνονται σε 

περιβαλλοντικά, οικονομικά, τεχνικά και κοινωνικά [7].  

Η απόσταση της προτεινόμενης θαλάσσιας έκτασης από τις ακτές της Μυκόνου και 

από τον υφιστάμενο λιμένα της Μυκόνου είναι 14 km και 42 km αντίστοιχα. Από το 

Νότιο άκρο της εν λόγω εκτάσεως διέρχεται η γραμμή των πλοίων (σχήμα 2.1), οπότε 

η ακριβής θέση εγκατάστασης του αιολικού πάρκου επιλέγεται να τοποθετηθεί στο 

Βόρειο τμήμα της ευρύτερης περιοχής που προτείνεται, όπως παρουσιάζεται στο 

σχήμα 2.2.  
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Σχ. 2.2: Ακριβής θέση εγκατάστασης προτεινόμενου υπεράκτιου αιολικού πάρκου. 

Οι συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87΄) των ορίων της θαλάσσιας έκτασης για την 

εγκατάσταση του προτεινόμενου υπεράκτιου αιολικού πάρκου παρουσιάζονται στον 

πίνακα 2.1. 

Point Easting Northing 

A 641680 414974 

B 645040 414974 

C 645040 413406 

D 641680 413406 

Πίν. 2.1: Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87΄) θέσης εγκατάσταση υπεράκτιου αιολικού πάρκου. 

2.3. Τεκμηρίωση καταλληλότητας της θέσης εγκατάστασης 

Η συγκεκριμένη θαλάσσια έκταση καθίσταται κατάλληλη για την εγκατάσταση του 

αιολικού πάρκου καθώς παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Δεν αποτελεί τμήμα περιοχής που να διεξάγονται στρατιωτικές ασκήσεις ή 

περιοχή που να προορίζεται για την εξόρυξη και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων ή περιοχή που να έχει προγραμματιστεί η κατασκευή 

άλλης εγκατάστασης εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
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• Η περιοχή βρίσκεται σε απομακρυσμένες θέσεις χωρίς οπτική ή ηχητική 

όχληση σε κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα, δεν αποτελεί τμήμα περιοχών 

που χαρακτηρίζονται ως αρχαιολογικοί χώροι ή χώροι περιβαλλοντικής 

προστασίας (Natura ή Φύση 2000).  

• Το αιολικό δυναμικό της περιοχής είναι αρκετά υψηλό, οπότε αναμένεται 

μεγάλη παραγωγή ενέργειας ετησίως, καθιστώντας την εν λόγω επένδυση 

οικονομικά αποδοτική. 

• Το βάθος της περιοχής επιτρέπει την υλοποίηση υπεράκτιου αιολικού πάρκου 

τεχνολογίας που έχει ήδη μελετηθεί και εφαρμοστεί (Hywind, Scotland). 

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη περιοχή χωροθέτηση του υπεράκτιου αιολικού 

πάρκου πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που επιβάλλει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού. Με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 10 η θέση που έχει 

επιλεχθεί για την εγκατάσταση του υπεράκτιου αιολικού πάρκου δεν εντάσσεται σε 

ιδιαίτερο θεσμικό καθεστώς ρητής απαγόρευσης εγκατάστασης, δεν αποτελεί ζώνη 

αποκλεισμού και δε διέρχεται γραμμή επιβατικής ναυσιπλοΐας σε πολύ κοντινή 

απόσταση από το αιολικό πάρκο.  

Επιπλέον, η εγκατάσταση του αιολικού πάρκου γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 

1,500 m από την κοντινότερη ακτή και δεν έχει εγκατασταθεί ανεμογεννήτρια σε 

κλειστό κόλπο με εύρος ανοίγματος μικρότερο των 1,500 m. 

Το βάθος θεμελίωσης των πλωτών διατάξεων έδρασης πάνω στις οποίες θα 

θεμελιώνονται οι ανεμογεννήτριες είναι κάτω των 200 m, γεγονός το οποίο επιτρέπει 

την στήριξη της πλωτής  διάταξης, σύμφωνα με τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται 

για την στήριξή της εδώ και δεκαετίες. 

Επιπρόσθετα, στην περιοχή εγκατάστασης του υπεράκτιου αιολικού πάρκου δεν 

υφίστανται περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, πυρήνες των Εθνικών 

Δρυμών, κηρυγμένα μνημεία της φύσης, αισθητικά δάση που δεν περιλαμβάνονται 

στις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης. Επίσης, η 

κοντινότερη ακτή κολύμβησης από την έκταση εγκατάστασης του υπεράκτιου 

αιολικού πάρκου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1,500 m. 
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Συγχρόνως, δεν υπάρχουν μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι 

εγγεγραμμένα στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς σε απόσταση 

τουλάχιστον 3,000 m και δεν υπάρχουν κηρυγμένα πολιτιστικά μνημεία και ιστορικοί 

τόποι σε απόσταση μικρότερη των 500 m. Επίσης, η άτρακτος οποιασδήποτε 

ανεμογεννήτριας του προτεινόμενου αιολικού πάρκου δεν είναι ορατή από κανένα 

μνημείο ασύμβατης χρήσης. 

Η ηχητική στάθμη θορύβου μεγαλύτερη των 45db περιορίζεται εντός μιας στενής 

ζώνης κατά μήκος του άξονα του υπεράκτιου αιολικού πάρκου,  σε μέση  απόσταση 

περίπου 400 m από την πλησιέστερη ανεμογεννήτρια του αιολικού πάρκου σε 

μεμονωμένη κατοικία.  

Τέλος, για την προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του υπεράκτιου αιολικού πάρκου 

πληρούνται όλα τα κριτήρια ελάχιστων αποστάσεων από ζώνες ή εγκαταστάσεις 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

2.4. Περιγραφή προτεινόμενης τεχνολογίας 

2.4.1. Υπερκατασκευή (superstructure) τυπικής ανεμογεννήτριας 

Για την υλοποίηση του προτεινόμενου υπεράκτιου αιολικού πάρκου επιλέγεται 

μοντέλο ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3, το 

οποίο φέρει πιστοποιητικά καταλληλότητας. Οι ανεμογενήτριες αποτελούνται από το 

ρότορα, δηλαδή τις λεπίδες και το διακλαδωτή, στον οποίο στηρίζονται οι λεπίδες και 

την άτρακτο. Η άτρακτος φέρει το κιβώτιο ταχυτήτων, τους άξονες χαμηλής και 

υψηλής ταχύτητας, τη γεννήτρια τον ελεγκτή και το φρένο (σχήμα 2.3). 
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Σχ. 2.3: Μοντέλο ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα. 

Οι λεπίδες κατασκευάζονται από εποξικό υλικό ενισχυμένο με υαλονήματα και 

ανθρακονήματα. Η κάθε λεπίδα αποτελείται από δύο κελύφη, τα οποία συνδέονται σε 

μία κεντρική δοκό. Η κάθε λεπίδα συνδέεται στη ρίζα με το έδρανό της με ένα ειδικό 

παρέμβυσμα αλουμινίου. Το έδρανο της λεπίδας είναι έδρανο κυλήσεως (ρουλεμάν), 

το οποίο βιδώνεται στην κεφαλή των λεπίδων.  

Η μηχανική ισχύς μεταφέρεται από τον πολλαπλασιαστή στροφών στην ηλεκτρική 

γεννήτρια μέσω ενός άξονα μετάδοσης. Ο πολλαπλασιαστής στροφών απαρτίζεται 

από ένα συνδυασμό πλανητικού και ελικοειδούς συστήματος οδόντωσης. Η πρώτη 

βαθμίδα εισόδου, της υψηλής ροπής, είναι πλανητική, ενώ η δεύτερη και τρίτη 

βαθμίδα είναι ελικοειδείς. 

Το σύστημα ελέγχου της κλίσης των πτερυγίων διατηρεί την ισχύ της 

ανεμογεννήτριας στην ονομαστική της τιμή όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι υψηλή, 

ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία και πίεση του αέρα. Στις χαμηλότερες ταχύτητες 

ανέμου το σύστημα ελέγχου της κλίσης των πτερυγίων βελτιστοποιεί την απόδοση 

ισχύος, επιλέγοντας την άριστη κλίση ανάλογα με την ταχύτητα του ανέμου. 
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Όλες οι λειτουργίες της ανεμογεννήτριας μετρώνται και ελέγχονται από μια μονάδα 

ελέγχου με μικροεπεξεργαστή. Η κλίση των πτερυγίων μεταβάλλεται με υδραυλικό 

σύστημα.  

Το σύστημα προσανατολισμού αποτελείται από τον δρομέα, ο οποίος 

προσανατολίζεται με δύο ηλεκτροκίνητους οδοντωτούς τροχούς προσανατολισμού 

που εφαρμόζουν σε μια οδοντωτή κορώνα, η οποία τοποθετείται στην κορυφή του 

πύργου. Το σύστημα εδράσεως είναι σύστημα ολισθήσεως με υπολογισμένη τριβή. 

Το κέλυφος της Ατράκτου είναι από πολυεστερικό υλικό ενισχυμένο με υαλονήματα 

και προστατεύει τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της ανεμογεννήτριας. Η 

πρόσβαση στην άτρακτο επιτυγχάνεται από κεντρικό άνοιγμα, ανεξάρτητα από τη 

θέση της ατράκτου ως προς τον πύργο. 

Ο πύργος είναι κυλινδρικός και ελαφρά κωνικός. Επιμεταλλώνεται και βάφεται με 

λευκή βαφή. Κατασκευάζεται σε επιμέρους τμήματα τα οποία διαθέτουν εσωτερικές 

φλάντζες σύνδεσης. 

2.4.2. Διάταξη έδρασης (support structure) τυπικής ανεμογεννήτριας 

Η επιλογή του τύπου της διάταξης έδρασης της υπερκατασκευής εξαρτάται κυρίως 

από το βάθος της θάλασσας και τις συνθήκες θεμελίωσης στην περιοχή τοποθέτησης 

της ανεμογεννήτριας. Η διαθέσιμη τεχνολογία περιλαμβάνει δύο τύπους διατάξεων 

έδρασης. Ο πρώτος τύπος αναφέρεται σε διάταξη έδρασης που θεμελιώνεται σταθερά 

στον πυθμένα και εφαρμόζεται σε βάθος θάλασσας εώς 45 m, ενώ ο δεύτερος τύπος 

αναφέρεται σε πλωτή πλατφόρμα και εφαρμόζεται σε μεγαλύτερα βάθη.  

Στο προτεινόμενο υπεράκτιο αιολικό πάρκο, εξαιτίας του μεγάλου βάθους της 

θάλασσας στην περιοχή τοποθέτησής του (85 – 130 m), επιλέχθηκε πλωτή διάταξη 

έδρασης της υπεράκτιας ανεμογεννήτριας. Οι διαθέσιμοι τύποι πλωτής πλατφόρμας 

προκύπτουν ανάλογα με τον τρόπο επίτευξης της επιθυμητής ευστάθειας και 

παρουσιάζονται στο σχήμα 2.4 [8].  
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Σχ. 2.4: Τύποι πλωτών υπεράκτιων ανεμογεννητριών. 

Οι πλωτές πλατφόρμες του σχήματος 2.4 είναι το spar – buoy, το semi – submersible, 

το TLP και το barge.  

Το spar – buoy αποτελείται από έναν κυλινδρικό κοίλο πυλώνα μεγαλύτερο σε 

διάμετρο από τον πυλώνα που στηρίζει την ανεμογεννήτρια, ώστε να επιτυγχάνεται η 

επιθημητή άνωση και η ευστάθεια ολόκληρης της διάταξης. Αγκυρώνεται στον 

πυθμένα με αλυσίδες ή συνθετικά σχοινιά πρόσδεσης και άγκυρες, ώστε να 

συγκρατείται ολόκληρη η διάταξη της ανεμογεννήτριας γύρω από μία μέση θέση 

ισορροπίας. Είναι η πιο οικονομική πλωτή πλατφόρμα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

που αναφέρθηκαν. Το πρώτο πιλοτικό πλωτό υπεράκτιο αιολικό πάρκο (Hywind), θα 

αποτελείται από πλατφόρμες spar – buoy και θα εγκατασταθεί στη Σκωτία σε βάθος 

νερού περίπου 100 m, ενώ θα αποτελείται από πέντε ανεμογεννήτριες ονομαστικής 

ισχύος 6 MW. 

Στην πλωτή πλατφόρμα semi – submersible, ο μηχανισμός επαναφοράς του πλωτού 

σώματος στη θέση ισορροπίας, κάτω από την συνδυασμένη επίδραση των 

υδροδυναμικών και των αεροδυναμικών φορτίσεων είναι η άνωση κατά κύριο λόγο 

και οι τάσεις των αλυσίδων αγκύρωσης. Η πρώτη ανεμογεννήτρια που θεμελιώνεται 

με τον εν λόγω τύπο πλατφόρμας βρίσκεται σε απόσταση από τις ακτές της 

Πορτογαλίας, σε βάθος νερού 50 m και λειτουργεί από το 2011 [9]. 
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Οι άλλοι δύο τύποι πλωτής πλατφόρμας (TLP και barge) δεν έχουν εφαρμοστεί 

ακόμα για την υλοποίηση υπεράκτιου αιολικού πάρκου βαθέων υδάτων, καθώς 

βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της πλατφόρμας TLP 

είναι ο μηχανισμός επαναφοράς στη θέση ισορροπίας, που επιτυγχάνεται μέσω της 

προέντασης των τενόντων, οι οποίοι συγκρατούν το πλωτό σώμα γύρω από τη μέση 

θέση ισορροπίας του. Στην πλατφόρμα barge μηχανισμός επαναφοράς είναι η τάση 

των καλωδιώσεων αγκύρωσης και η άνωση. 

Η αγκυροβόληση των πλωτών πλατφόρμων επιτυγχάνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος 

τρόπος αναφέρεται στους συμβατικούς κλάδους αγκύρωσης (catenary moorings) και 

ο δεύτερος τρόπος αναφέρεται στην αγκυροβόληση με προεντεταμένα 

συρματόσχοινα (taut-leg moorings). Ο τύπος άγκυρας που χρησιμοποιείται, ώστε να 

σταθεροποιηθεί η κατασκευή μέσω των γραμμών αγκύρωσης, εξαρτάται από τις 

δυνάμεις που δέχεται η κατασκευή, το βάθος εγκατάστασης και την κατάσταση του 

πυθμένα. Οι κύριες κατηγορίες αγκυρών είναι οι άγκυρες βαρύτητας (gravity-base 

anchor), οι  άγκυρες που εμφυτεύονται καθώς σύρονται (drag-embedded anchor) και 

οι άγκυρες αναρρόφησης (suction anchor).  

Από τους διαθέσιμους τύπους πλωτών διατάξεων έδρασης επιλέχθηκε το spar – buoy 

για το προτεινόμενο υπεράκτιο αιολικό πάρκο της Μυκόνου, καθώς αύτος ο τύπος 

έχει το μικρότερο επενδυτικό κόστος σε σύγκριση με τους άλλους τύπους πλωτών 

διατάξεων (semi – submersible, TLP, barge) [10]. Η επιλογή της διάταξης spar – buoy 

συναρτάται και με την πρόσφατη ανάπτυξη του πρώτου πλωτού υπεράκτιου αιολικού 

πάρκου Hywind στη Σκωτία. Σημειώνεται ότι το βάθος του νερού στην περιοχή 

εγκατάστασης του υπεράκτιου αιολικού πάρκου ανατολικά της Μυκόνου είναι 

περίπου ίδιο με το βάθος του νερού στην περιοχή εγκατάστασης του Hywind (95 – 

120 m)  [11]. 

2.4.3. Διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο 

Σε μεγάλα υπεράκτια αιολικά πάρκα, η ηλεκτρική υποδομή αποτελεί ένα ανεξάρτητο 

και συγκριτικά πιο πολύπλοκο σύστημα σε σύγκριση με την αντίστοιχη εγκατάσταση 

σύνδεσης των ανεμογεννητριών στην ξηρά. Τα ζητήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν είναι η αξιοπιστία των ηλεκτρολογικών συστημάτων, το υψηλότερο 

κόστος των ηλεκτρολογικών υλικών και της εγκατάστασής τους στη θάλασσα, καθώς 
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και η μεγάλη απόσταση για τη σύνδεση στο χερσαίο δίκτυο για τη μεταφορά της 

ενέργειας. Η τυπική διάταξη διασύνδεσης με το χερσαίο ηλεκτρικό δίκτυο 

περιλαμβάνει το εσωτερικό σύστημα ηλεκτρικών καλωδίων για τη συγκομηδή της 

παραγόμενης ενέργειας, τον υπεράκτιο υποσταθμό στον οποίο καταλήγουν τα 

ηλεκτρικά καλώδια του εσωτερικού ηλεκτρικού συστήματος και το κύκλωμα 

καλωδίων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης [12]. 

Σημειώνεται ότι για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα που δεν βρίσκονται σε μεγάλη 

απόσταση από την ακτή η μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας μπορεί να 

υλοποιηθεί και χωρίς τον ενδιάμεσο υποσταθμό ανήψωσης της τάσης, εφόσον οι 

απώλειες ενέργειας δεν είναι πολύ μεγάλες. 

Οι ανεμογεννήτριες συνδέονται ηλεκτρικά μεταξύ τους μέσω καλωδίων AC, DC και 

AC/DC. Στη σύνδεση AC οι ανεμογεννήτριες συνδέονται σε σειρά μεταξύ τους, είτε 

μέσω του ίδιου καλωδίου, είτε με καλώδια μικρότερης τάσης που συγκεντρώνονται 

σε ένα κοινό καλώδιο και καταλήγουν σε κόμβο. Έτσι οι ανεμογεννήτριες 

συγκεντρώνονται ακτινικά σε ένα δίκτυο [12].  

Στη σύνδεση DC οι ανεμογεννήτριες συνδέονται μεταξύ τους και συγκεντρώνονται 

ακτινικά σε ένα δίκτυο όπως και την περίπτωση της σύνδεσης AC, όμως η κάθε 

ανεμογεννήτρια χρησιμοποιεί έναν ανορθωτή [12].  

Η σύνδεση AC/DC έχει εφαρμογή σε αιολικά πάρκα που έχουν μεγάλη απόσταση 

από το χερσαίο ηλεκτρικό δίκτυο. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως στην AC 

σύνδεση με την μόνη διαφορά ότι μεταξύ των ανεμογεννητριών και του δικτύου 

παρεμβάλλεται γραμμή DC και μετατροπείς DC/DC , DC/AC. Με αυτόν τον τρόπο 

σύνδεσης η ποιότητα της μεταφερόμενης ισχύος είναι καλύτερη από την αντίστοιχη 

ποιότητα μεταφερόμενης ισχύος στην A/C σύνδεση [12]. 

Η διασύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να υλοποιηθεί με συνεχές ρεύμα υψηλής 

τάσης (HVDC) ή με εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής τάσης (HVAC). Για υπεράκτια 

αιολικά πάρκα που απέχουν απόσταση μεγαλύτερη από 60 km η μεταφορά του 

εναλλασσόμενου ρεύματος δεν είναι η καλύτερη λύση λόγω της χωρητικότητας του 

καλωδίου και λόγω του μεγάλου κόστους. Για αυτόν το λόγο επιλέγεται το σύστημα 

μεταφοράς συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης. Αυτή η λύση παρέχει εξίσου καλή 

ποιότητα ισχύος, ευστάθεια συστήματος και μικρό κόστος. Το κόστος κατασκευής 
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(HVDC) μειώνεται στο 1/3 αφού πρόκειται για ένα σύστημα με 2 καλώδια και όχι με  

3 καλώδια, (σχήμα 2.5) [12]. Στο σχήμα 2.5 παρουσιάζεται ο αγωγός HVAC 

(αριστερά) και HVDC (δεξιά) που αποτελούνται από 3 και 2 καλώδια αντίστοιχα. 

 

Σχ. 2.5: Αγωγός HVΑC (αριστερά) και HVDC (δεξιά) [12]. 
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3.1. Κλιματολογικά χαρακτηριστικά εξεταζόμενης περιοχής 

Τα ανεμολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής προέκυψαν με τη βοήθεια της 

ιστοσελίδας Wind Alert. Οι παρατηρήσεις που λήφθηκαν υπόψη αφορούν στο 

χρονικό διάστημα 2007-2017. Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

παρατηρήσεων και πιο συγκεκριμένα η μηνιαία κατανομή ταχυτήτων. Ενδεικτικά 

παρουσιάζεται το ροδόγραμμα πνοής του ανέμου για τον μήνα Ιούλιο, στο οποίο 

παρατηρείται ότι κατά την επικρατούσα διεύθυνση πνοής του ανέμου η τιμή της 

ταχύτητας ξεπερνάει τα 11 m/s (Σχήμα 3.1). 

 

Σχ. 3.1: Κατανομή ταχυτήτων ανέμου ανά μήνα (αριστερά) και κατανομή διεύθυνσης πνοής 

ανέμου για τον μήνα Ιούλιο (δεξιά) [13]. 

Με τη βοήθεια του προγράμματος WAsP 11.6 και της ιστοσελίδας Global Wind Atlas 

[14] προέκυψε το ροδόγραμμα πνοής του ανέμου και η κατανομή Weibull που 
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προσεγγίζει την ετήσια κατανομή των τιμών της ταχύτητας του ανέμου (Σχήμα 3.2). 

 

Σχ. 3.2: Ροδόγραμμα πνοής ανέμου (αριστερά) και κατανομή Weibull (δεξιά). 

Στο σχήμα 3.2 παρατηρείται ότι στην περιοχή εγκατάστασης του αιολικού πάρκου 

αναπτύσσονται κυρίως βόρειοι άνεμοι. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά έγινε πρόγνωση των κυματισμών και εκτιμήθηκαν τα 

σημαντικά ύψη κύματος της περιοχής με περίοδο επαναφοράς 5 και 50 χρόνια (Hs(5) 

και Hs(10)), τα οποία προέκυψαν 10.48 m και 12.6 m αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές 

κρίθηκαν αποδεκτές αφού το 2004 παρατηρήθηκε ύψος κύματος ίσο με 11 m [15]. 

Γενικότερα, όσον αφορά στο εύρος παλίρροιας που παρατηρείται στην περιοχή, το 

Αιγαίο χαρακτηρίζεται από ασθενείς παλίρροιες που δεν ξεπερνούν τα 0.12 m, όμως 

έχει παρατηρηθεί και εύρος παλίρροιας που φτάνει τα 0.50 m [16].  

Τέλος, ο πυθμένας είναι κατα κύριο λόγο ασβεστολιθικής σύστασης. Σχεδόν παντού 

υπάρχει ιζηματογενές κάλυμα σε ποικίλο πάχος από χερσαία ή οργανικά ιζήματα και 

περιορισμένα ηφαιστειακά υλικά [16]. 
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3.2. Επιλογή τύπου ανεμογεννήτριας 

Για το σχεδιασμό του υπεράκτιου αιολικού πάρκου στην περιοχή ανατολικά της 

Μυκόνου, αρχικά επιλέχθηκε ο τύπος της ανεμογεννήτριας με βάση τη μέση 

ταχύτητα που αναπτύσσεται στο ύψος του διακλαδωτή (hub). Όπως προέκυψε από τα 

ανεμολογικά δεδομένα, η μέση τιμή της ταχύτητας που αναπτύσσεται σε ύψος 50 m 

από τη μέση στάθμη ηρεμίας της θάλασσας είναι 7.4 m/s. Επομένως, προκύπτουν οι 

ταχύτητες για τα διαφορετικά ύψη τοποθέτησης της ανεμογεννήτριας, δηλαδή, για τα 

διαφορετικά ύψη του διακλαδωτή και παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1. 

z (m) uz (m/s)  z (m) uz (m/s) 

50 7.40  94 8.10 

81 7.93  95 8.11 

83 7.96  96 8.12 

85 7.98  97 8.13 

87 8.01  98 8.15 

90 8.05  99 8.16 

93 8.09  100 8.17 

Πίν. 3.1: Ταχύτητες για διαφορετικά ύψη του διακλαδωτή. 

Στον πίνακα 3.1 παρατηρείται ότι οι ταχύτητες δεν ξεπερνούν τα 8.5 m/s, οπότε, με 

βάση την κατηγοριοποίηση των ανεμογεννητριών κατά IEC 61400 [17], στην υπό 

μελέτη περιοχή ενδείκνυται να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες κατηγορίας II.  

Από τα διαθέσιμα μοντέλα υπεράκτιων ανεμογεννητριών κατηγορίας IEC II 

επιλέχθηκαν να εξεταστούν συγκριτικά μεταξύ τους δύο μοντέλα ανεμογεννητριών 

διαφορετικής ονομαστικής ισχύος για την επιλογή της συμφερότερης λύσης, 

διαμορφώνοντας έτσι δύο εναλλακτικά σενάρια. Το πρώτο σενάριο αφορά στην 

κατασκευή υπεράκτιου αιολικού πάρκου με ανεμογεννήτριες τύπου V112-3 MW 

(offshore) της εταιρείας Vestas  και το δεύτερο σενάριο με ανεμογεννήτριες τύπου 

G128-5 MW (offshore) της εταιρείας Gamesa. Και τα δύο μοντέλα ανεμογεννητριών 

διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας IEC και DiBT [18], [19]. Επιλέχθηκαν 

ανεμογεννήτριες από τις δύο αυτές εταιρείες καθώς θεωρούνται ηγέτιδες εταιρείες 
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παγκοσμίως με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Από τη σύγκριση 

αυτή επιλέχθηκε η συμφερότερη τεχνικά και οικονομικά λύση. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο ανεμογεννητριών παρουσιάζονται συνοπτικά 

στους πίνακες 3.2 και 3.3. 

V112-3 MW 

OPERATING DATA  

Rated power 3,000 KW 

Cut-in wind speed 3 m/s 

Cut-out wind speed 25 m/s 

Rated wind speed 12 m/s 

Wind class IEC IIA 

ROTOR  

Rotor diameter 112 m 

Swept Area 9.852 m2 

ELECTRICAL  

Frequency 50 Hz 

TOWER  

Hub heights 84 m, 94 m, 

119 m, 140 m 

BLADE DIMENSION  

Length 54.65 m 

Πίν. 3.2: Τεχνικά χαρακτηριστικά ανεμογεννήτριας V112-3 MW [18]. 

Το ηλεκτρικό μέρος των μηχανών V112-3 ΜW αποτελείται από μία γεννήτρια 3,000 

ΚW. Ο ρότορας αποτελείται από τρία πτερύγια, κατασκευασμένα από ενισχυμένα 

σύνθετα υλικά και έχει διάμετρο 112 m. Οι ανεμογεννήτριες V112-3 έχουν πεδίο 

λειτουργίας μεταξύ 3-25 m/sec (πίνακας 3.2). 

G128-5 MW 

OPERATING DATA  
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Rated power 5,000 KW 

Cut-in wind speed 3 m/s 

Cut-out wind speed 27 m/s 

Rated wind speed 14 m/s 

Wind class IEC IIA 

ROTOR  

Rotor diameter 128 m 

Swept Area 12,868 m² 

ELECTRICAL  

Frequency 50 Hz 

TOWER  

Hub heights 81 m, 95 m, 

120 m, 140 m 

BLADE DIMENSION  

Length 62.50 m 

Πίν. 3.3: Τεχνικά χαρακτηριστικά ανεμογεννήτριας G128-5 MW [20]. 

Το ηλεκτρικό μέρος των μηχανών G128-5 MW αποτελείται από μια γεννήτρια 5,000 

KW. Ομοίως με τη V112-3 MW, ο ρότορας αποτελείται από τρία πτερύγια, 

κατασκευασμένα από ενισχυμένα σύνθετα υλικά και έχει διάμετρο 128 m. Οι 

ανεμογεννήτριες G128-5 MW έχουν πεδίο λειτουργίας μεταξύ 2-27 m/s (πίνακας 

3.3). 

Οι καμπύλες ισχύος και οι καμπύλες Ct, Cp για τα δύο μοντέλα ανεμογεννητριών 

παρουσιάζονται στα σχήματα 3.3 και 3.4.  
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Σχ. 3.3: Καμπύλη ισχύος ανεμογεννήτριας V112-3 MW [21]. 

Στο σχήμα 3.3 παρουσιάζεται η καμπύλη ισχύος της ανεμογεννήτριας V112 – 3MW 

στην οποία παρατηρείται η ταχύτητα έναρξης λειτουργίας της ανεμογεννήτριας (3 

m/s), η ταχύτητα ονομαστικής ισχύος (12 m/s) και η ταχύτητα διακοπής της 

λειτουργίας της ανεμογεννήτριας (25 m/s).  

Ομοίως, στο σχήμα 3.4 παρουσιάζεται η καμπύλη ισχύος της ανεμογεννήτριας G128-

5 MW, στην οποία παρατηρείται η ταχύτητα έναρξης λειτουργίας της 

ανεμογεννήτριας (2 m/s), η ταχύτητα ονομαστικής ισχύος (14 m/s). Η ταχύτητα 

διακοπής της λειτουργίας της εν λόγω ανεμογεννήτριας είναι 35 m/s, ωστόσο αυτή 

λαμβάνεται 27 m/s, λόγω της σημαντικής πτώσης της ονομαστικής ισχύος για 

ταχύτητες μεγαλύτερες από 27 m/s. 

 

Σχ. 3.4: Καμπύλη ισχύος ανεμογεννήτριας G128-5 MW [20]. 
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3.3. Επιλογή βασικών διαστάσεων  

Για τον προσδιορισμό των διαστάσεων του πύργου (tower) και της πλωτής διάταξης 

έδρασης (support structure) της ανεμογεννήτριας, αρχικά προσδιορίζονται οι 

απαιτούμενες στάθμες interface level και hub level. Η στάθμη interface είναι η 

στάθμη σύνδεσης της διάταξης έδρασης (transition piece και spar-buoy) και του 

πύργου της ανεμογεννήτριας, ενώ η στάθμη hub προσδιορίζει το ελάχιστο ύψος 

τοποθέτησης της ανεμογεννήτριας (σχήμα 3.5). Ως στάθμη αναφοράς λαμβάνεται ο 

πυθμένας της θάλασσας (z=0 m). 

 

Σχ. 3.5: Στάθμες interface και hub 

Για την εκτίμηση των σταθμών σχεδιασμού interface και hub λαμβάνεται υπόψη 

σταθερό και ενιαίο βάθος θάλασσας (D) ίσο με 100 m. Το εύρος παλίρροιας (Δztide) 

και το εύρος μετεωρολογικής παλίρροιας της περιοχής (Δzsurge)  λαμβάνονται 0.30 

m και 0.16 m [22] αντίστοιχα, ενώ το ύψος κύματος (Hs(50)) λαμβάνεται ίσο με 12.6 

m, όπως εκτιμήθηκε στην παράγραφο 3.1. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη ένα ύψος για 

την αποφυγή εμφάνισης κρουστικών φορτίων στην πλατφόρμα (Δzair) περίπου 1.5 m.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει το ύψος της στάθμης interface που βρίσκεται σε 

ύψος 110 m από τον πυθμένα της θάλασσας.  
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Για την περίπτωση της ανεμογεννήτριας V112-3 MW προκύπτει το ελάχιστο ύψος 

hub από την επιφάνεια του πυθμένα, που είναι 174 m, ενώ για την περίπτωση της 

G128-5 MW το αντίστοιχο μέγεθος προκύπτει 182 m. 

Στους πίνακες 3.4, 3.5 παρουσιάζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των επιμέρους 

τμημάτων που συνθέτουν το σύνολο της πλωτής ανεμογεννήτριας των δύο 

διαφορετικών σεναρίων. 

V112-3 MW 

 Mass (tn) Length (m) Diameter (m) 

RNA  196 - - 

Tower  311 94 3.3-5 

Transition Piece  146 18 5-9.4 

Spar Buoy  1266 70 9.4-10 

Ballast  3683 - - 

Draft - 78 - 

Πίν. 3.4: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανεμογεννήτριας V112-3 MW 

 

G128-5 MW 

 Mass (tn) Length (m) Diameter (m) 

RNA  333 - - 

Tower  523 95 4.2-5 

Transition Piece  181 22 5-9.4 

Spar Buoy  1541 75 9.4-12 

Ballast  4332 - - 

Draft - 82 - 

Πίν. 3.5: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανεμογεννήτριας G128-5 MW 

Σύμφωνα με τους πίνακες 3.5, 3.6, η μάζα RNA της V112 λαμβάνεται ίση με 196 tn 

[23] και η αντίστοιχη μάζα της G128 θεωρήθηκε ίση με 333 tn με βάση τη μάζα του 
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μοντέλου ανεμογεννήτριας XE128-5 MW [24]. Έγινε αυτή η παραδοχή καθώς δεν 

υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες για τη μάζα του μοντέλου ανεμογεννήτριας G128. 

Οι εν ξηρώ μάζες του πύργου, του transition piece και του spar-buoy υπολογίστηκαν 

για πυκνότητα χάλυβα ίση με 7.85 tn/m3. Το ύψος του πύργου και για τις δύο 

περιπτώσεις θα έπρεπε να είναι περίπου ίδιο για να έχει νόημα η σύγκριση μεταξύ 

των δύο σεναρίων για την επιλογή της συμφερότερης λύσης και την υλοποίηση του 

υπεράκτιου αιολικού πάρκου της Μυκόνου. Οπότε, για την V112 λαμβάνεται ύψος 

πύργου ίσο με 94 m και για την G128 ίσο με 95 m. Οι υπόλοιπες τιμές ύψους για το 

transition piece και το spar-buoy, όπως και οι διάμετροι των διαφορετικών τμημάτων 

της ανεμογεννήτριας, εκτιμήθηκαν με βάση τις αντίστοιχες διαστάσεις των 

ανεμογεννητριών του υπεράκτιου αιολικού πάρκου Hywind στη Σκωτία. Οι διάμετροι 

των διαφόρων τμημάτων της ανεμογεννήτριας και στα δύο σενάρια βαίνουν 

μειούμενες καθώς αυξάνεται το ύψος από τη βάση του spar-buoy. Τέλος, σημειώνεται 

ότι στην τιμή της μάζας των ενεμάτων (ballast) στους πίνακες 3.4, 3.5 

συμπεριλαμβάνεται και η εν υγρώ μάζα του συστήματος συγκράτησης των πλωτών 

ανεμογεννητριών γύρω από τη θέση ισορροπίας τους.  

Η συγκράτηση των υπεράκτιων πλωτών ανεμογεννητριών γύρω από τη μέση θέση 

ισορροπίας τους θα υλοποιηθεί με το συνδυασμό αλυσίδων και συρματόσχοινων 

(chains, wire ropes). Προτείνεται η τοποθέτηση πλωτήρων (buoys) κατά μήκος των 

γραμμών πρόσδεσης για τη μείωση της δυναμικής και στατικής τους τάσης. Οι 

γραμμές πρόσδεσης, θα είναι τρεις για κάθε πλωτή ανεμογεννήτρια. Οι άγκυρες που 

θα τοποθετηθούν σε κάθε ανεμογεννήτρια θα είναι 3 άγκυρες αναρρόφησης (suction 

pile anchors). 

3.4. Επιλογή μεγέθους υπεράκτιου αιολικού πάρκου 

Το υπεράκτιο αιολικό πάρκο που προτείνεται θα εγκατασταθεί στην περιοχή 

νοτιοανατολικά της Μυκόνου, της οποίας το ηλεκτρικό δίκτυο είναι συνδεδεμένο με 

το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρισμού μέσω της Τήνου και της Άνδρου [25]. Οι ετήσιες 

ανάγκες σε ενέργεια της Μυκόνου, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκών της 

Ρήνειας και της Δήλου, των οποίων το ηλεκτρικό δίκτυο συνδέεται με το αντίστοιχο 

της Μυκόνου, είναι 112,978 MWh (2013) με βάση τα στοιχεία της ΡΑΕ [26]. Το 

προτεινόμενο αιολικό πάρκο θα είναι σε θέση να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες σε 

ηλεκτρική ενέργεια της Μυκόνου.  
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Ο βαθμός απόδοσης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 

35%-45% [27], [28]. Η τιμή αυτή λαμβάνει υπόψη το μηχανικό βαθμό απόδοσης των 

ανεμογεννητριών, τον ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης του δικτύου, το βαθμό απόδοσης 

της γραμμής μεταφοράς, τις απώλειες λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

ανεμογεννητριών εξαιτίας της θέσης τους στο χώρο (wake effects) κλπ. Θεωρώντας 

μια μέση τιμή του βαθμού απόδοσης ίση με 40%, το κάθε μοντέλο ανεμογεννήτριας 

είναι σε θέση θεωρητικά να διαθέσει στο δίκτυο ετησίως το μέγεθος της ενέργειας 

που παρουσιάζεται στον πίνακα 3.6. 

V112-3 MW G128-5 MW 

10,512 MWh 17,520 MWh 

Πίν. 3.6: Ετήσια παραγωγή ενέργειας της ανεμογεννήτριας του κάθε μοντέλου. 

Επομένως, για να καλύπτονται οι ετήσιες ανάγκες της περιοχής διαμορφώθηκαν δύο 

διαφορετικά σενάρια, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 3.7. 

Case No. of 

turbines 

Type of 

Turbine 

Farm Rated 

power (MW) 

AEP estimation 

(MWh/annum) 

1 11 V112-3 MW 33 115632 

2 7 G128-5 MW 35 122640 

Πίν. 3.7: Εκτιμώμενη παραγωγή ενέργειας για τα δύο σενάρια. 

Οι τιμές της ετήσιας παραγωγής ενέργειας του πίνακα 3.7 αποτελούν μια πρώτη 

εκτίμηση. Τα δύο σενάρια εξετάστηκαν ξεχωριστά με βάση την ικανότητα τους να 

καλύψουν τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες της περιοχής της Μυκόνου, όπως 

παρουσιάζεται στη συνέχεια και αξιολογήθηκαν με βάση οικονομικούς δείκτες, όπως 

αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

3.5. Χωροθέτηση Ανεμογεννητριών 

Οι συχνότεροι και μεγαλύτερης έντασης άνεμοι στην περιοχή αναπτύσσονται κατά τη 

διεύθυνση Βορρά – Νότου και είναι κυρίως βόρειοι, όπως εκτιμήθηκε από τα 

ανεμολογικά δεδομένα. Για την καλύτερη εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού της 
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περιοχής προτείνεται η χωροθέτηση των ανεμογεννητριών να γίνει σε δύο σειρές 

κάθετα στον άξονα Βορρά – Νότου. Επιπλέον, προτείνεται μετατόπιση της μίας 

σειράς ως προς την άλλη κατά 2.5D για τη βέλτιστη εκμετάλλευση του αιολικού 

δυναμικού της περιοχής. 

Σε κάθε περίπτωση, η προτεινόμενη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών 

πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης της 

αιολικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές, η κατά μήκος απόσταση 

μεταξύ των ανεμογεννητριών που τοποθετούνται σε σειρά (dY) θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 4 φορές τη διάμετρο του ροτόρα της ανεμογεννήτριας (dY≥4D), ενώ η 

απόσταση μεταξύ των σειρών των ανεμογεννητριών (dX) θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 7 φορές τη διάμετρο του ρότορα (dX≥7D) για να ελαχιστοποιούνται οι 

απώλειες ενέργειας λόγω των wake effects και άρα να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

απόδοση του αιολικού πάρκου [29] (σχήμα 3.6).  

 

Σχ. 3.6: Καθορισμός αποστάσεων μεταξύ ανεμογεννητριών τυπικού αιολικού πάρκου 

(κάτοψη) [30]. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνεται η χωροθέτηση του κάθε διαφορετικού 

σεναρίου υπεράκτιου αιολικού πάρκου που παρουσιάζεται στα σχήματα 3.7, 3.8. 
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Σχ. 3.7: Χωροθέτηση υπεράκτιου αιολικού πάρκου – σενάριο 1. 

Για τη χωροθέτηση του υπεράκτιου αιολικού πάρκου του σεναρίου 1 απαιτούνται 

2.36 km2. Οι αποστάσεις κατά μήκος της σειράς μεταξύ δύο διαδοχικών 

ανεμογεννητριών ειναι 560 m (DV112=112 m), ενώ οι δύο σειρές απέχουν μεταξύ τους 

784 m (Σχήμα 3.7). 

 

Σχ. 3.8: Χωροθέτηση υπεράκτιου αιολικού πάρκου – σενάριο 2. 

Για τη χωροθέτηση του υπεράκτιου αιολικού πάρκου του σεναρίου 2 απαιτούνται 

συνολικά 2.10 km2. Οι αποστάσεις κατά μήκος της σειράς μεταξύ δύο διαδοχικών 
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ανεμογεννητριών ειναι 640 m (DV112=112 m), ενώ οι δύο σειρές απέχουν μεταξύ τους 

896 m (σχήμα 3.9). 

Στον πίνακα 3.8 παρουσιάζονται οι συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87΄) των ανεμογεννητριών 

για τα διαφορετικά σενάρια υπεράκτιου αιολικόύ πάρκου στην θαλάσσια περιοχή 

ανατολικά της Μυκόνου. 

Scenario 1 Scenario 2 

V112 – 3 MW G128 – 5 MW 

33 MW Easting Northing 35 MW Easting Northing 

WT1 642240 4145482 WT1 642240 4145482 

WT2 642800 4145482 WT2 642880 4145482 

WT3 643360 4145482 WT3 643520 4145482 

WT4 643920 4145482 WT4 644160 4145482 

WT5 644480 4145482 WT5 642560 4144586 

WT6 645040 4145482 WT6 643200 4144586 

WT7 642520 4144698 WT7 643840 4144586 

WT8 643080 4144698    

WT9 643640 4144698    

WT10 

WT11 

644200 

644760 

4144698 

4144698 

   

Πίν. 3.8: Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87΄) ανεμογεννητριών για τα δύο σενάρια. 

3.6. Εκτίμηση ετήσιας ακαθάριστης ενεργειακής παραγωγής (Gross AEP) 

Το αιολικό δυναμικό στην περιοχή εγκατάστασης του υπεράκτιου αιολικού πάρκου 

αναμένεται να είναι σχετικά ομοιόμορφο σε ολόκληρη την έκταση του αιολικού 

πάρκου, λόγω της χαμηλής τιμής της τύρβης που προκύπτει εξαιτίας της έλλειψης 

εμποδίων στη θαλάσσια περιοχή.  

Για την εκτίμηση των απωλειών ενέργειας λόγω της απόστασης μεταξύ των 

ανεμογεννητριών (wake effects) εφαρμόστηκε το μοντέλο Jensen και για τα δύο 

σενάρια. Η εκτίμηση αυτή κρίθηκε αρκετά συντηρητική, εφόσον έγινε η παραδοχή 

ότι ακόμη και για μερική «σκίαση» της ανεμογεννήτριας οι απώλειες λόγω της 

επίδρασης ομόρου λαμβάνονται ίσες με τις αντίστοιχες απώλειες για ολική «σκίασης» 

της ανεμογεννήτριας. 

Επίσης, λόγω της απόστασης των ιστών μέτρησης των ανεμολογικών δεδομένων, που 

βρίσκονται στην ξηρά και όχι στη θάλασσα, και σε απόσταση από την προτεινόμενη 

θέση εγκατάστασης του υπεράκτιου αιολικού πάρκου, όπως επίσης και λόγω της 
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απουσίας εμποδίων κατά την επικρατούσα διεύθυνση πνοής του ανέμου, η μέση 

ετήσια τιμή της ταχύτητας του ανέμου αναμένεται υψηλότερη σε σχέση με την 

αντίστοιχη τιμή της ταχύτητας, όπως αυτή εκτιμήθηκε από τα δεδομένα του Global 

Wind Atlas με τη βοήθεια της πλατφόρμας WACA του λογισμικού προγράμματος 

WAsP. Στο ίδιο συμπέρασμα οδήγησε και ο επικαιροποιημένος χάρτης αιολικού 

δυναμικού της γεωπλατφόρμας της ΡΑΕ, ο οποίος παρουσιάζεται στο σχήμα 3.9, 

όπου η μέση τιμή της ταχύτητας σε υψόμετρο 100 m στη ξηρά εμφανίζει μεγαλύτερη 

τιμή σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή της ταχύτητας που προέκυψε από τα δεδομένα 

που χρησιμοποιήθηκαν για την ενεργειακή ανάλυση των δύο πιθανών σεναρίων 

υπεράκτιου αιολικού πάρκου. 

 

Σχ. 3.9: Χάρτης αιολικού δυναμικού Μυκόνου της γεωπλατφόρμας της ΡΑΕ. 

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες παραδοχές αναμένεται η παραγωγή μεγαλύτερης 

ποσότητας ενέργειας ετησίως σε σχέση με αυτήν που υπολογίστηκε, όπως 

παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

Οι υπολογισμοί για την εκτίμηση της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας για τα δύο 

σενάρια υπεράκτιων αιολικών πάρκων που εξετάστηκαν, έλαβαν υπόψη την καμπύλη 

ισχύος του κάθε μοντέλου ανεμογεννήτριας για πυκνότητα αέρα 1.225 kg/m3 και τη 

στατιστική ανάλυση των ανεμολογικών δεδομένων της περιοχής, όπως αυτή 

παρουσιάστηκε στην ενότητα 3.1. 



Τεχνική Περιγραφή 
 

 Σελίδα 37 
 

Η ακαθάριστη ετήσια παραγόμενη ενέργεια (Gross AEP) για κάθε μοντέλο 

ανεμογεννήτριας παρουσιάζεται στους πίνακες 3.9 και 3.10.  

V112 – 3 MW 

uhub (m/s) Power (kW) Ct f (%) Hours Operating Gross AEP (MWh) 

3 23 0.913 7.7 674.52 15.51396 

4 130 0.833 9.2 805.92 104.7696 

5 301 0.817 10.1 884.76 266.31276 

6 557 0.812 10.3 902.28 502.56996 

7 912 0.804 9.9 867.24 790.92288 

8 1377 0.798 9.2 805.92 1109.75184 

9 1954 0.781 8.1 709.56 1386.48024 

10 2572 0.711 6.8 595.68 1532.08896 

11 2988 0.567 5.5 481.8 1439.6184 

12 3065 0.409 4.3 376.68 1154.5242 

13 3075 0.308 3.3 289.08 888.921 

14 3075 0.241 2.4 210.24 646.488 

15 3075 0.194 1.7 148.92 457.929 

16 3075 0.159 1.2 105.12 323.244 

17 3075 0.133 0.9 78.84 242.433 

18 3075 0.112 0.6 52.56 161.622 

19 3075 0.096 0.4 35.04 107.748 

20 3075 0.083 0.3 26.28 80.811 

21 3075 0.072 0.2 17.52 53.874 

22 3075 0.064 0.1 8.76 26.937 

23 3075 0.056 0.05 4.38 13.4685 

24 3075 0.05 0.03 2.628 8.0811 

25 3075 0.045 0.01 0.876 2.6937 

   92.29 8084.604 11316.8031 

Πίν. 3.9: Υπολογισμός Gross AEP για την ανεμογεννήτρια V112 – 3 MW. 

 

G128 – 5 MW 

uhub (m/s) Power (kW) Ct f (%) Hours Operating Gross AEP (MWh) 

3 59 0.88 7.7 674.52 39.79668 

4 195 0.88 9.2 805.92 157.1544 

5 420 0.87 10.1 884.76 371.5992 

6 786 0.87 10.3 902.28 709.19208 

7 1296 0.86 9.9 867.24 1123.94304 

8 1943 0.84 9.2 805.92 1565.90256 

9 2699 0.79 8.1 709.56 1915.10244 

10 3487 0.71 6.8 595.68 2077.13616 
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11 4174 0.6 5.5 481.8 2011.0332 

12 4639 0.49 4.3 376.68 1747.41852 

13 4875 0.38 3.3 289.08 1409.265 

14 4965 0.3 2.4 210.24 1043.8416 

15 5000 0.24 1.7 148.92 744.6 

16 5000 0.2 1.2 105.12 525.6 

17 4984 0.16 0.9 78.84 392.93856 

18 4944 0.14 0.6 52.56 259.85664 

19 4859 0.11 0.4 35.04 170.25936 

20 4722 0.1 0.3 26.28 124.09416 

21 4541 0.08 0.2 17.52 79.55832 

22 4331 0.07 0.1 8.76 37.93956 

23 4108 0.06 0.05 4.38 17.99304 

24 3883 0.05 0.03 2.628 10.204524 

25 3661 0.04 0.01 0.876 3.207036 

26 3447 0.03 0.01 0.876 3.019572 

27 3247 0.02 0.01 0.876 2.844372 

   92.31 8086.356 16543.50002 

Πίν. 3.10: Υπολογισμός Gross AEP για την ανεμογεννήτρια G128 – 5 MW. 

Οι πίνακες 3.9 και 3.10 αποτελούν τη σύνθεση της κατανομής Weibull των 

ανεμολογικών δεδομένων για την προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασης του 

υπεράκτιου αιολικού πάρκου και της καμπύλης ισχύος του κάθε μοντέλου 

ανεμογεννήτριας. Για την ανεμογεννήτρια V112 – 3 MW η ακαθάριστη ετήσια 

παραγόμενη ενέργεια ανέρχεται στις 11316.8 MWh, ενώ για την G128 – 5 MW το 

ίδιο μέγεθος ανέρχεται στις 16543.5 KWh.  

3.7. Εκτίμηση καθαρής ετήσιας παραγόμενης ενέργειας (Net AEP) 

Για την εκτίμηση της καθαρής ετήσιας παραγόμενης ενέργειας λήφθηκαν υπόψη οι 

απώλειες λόγω επίδρασης ομόρου (wake effects) για τα δύο σενάρια. Ο υπολογισμός 

των απωλειών λόγω επίδρασης ομόρου έγινε με βάση τις συχνότητες εμφάνισης των 

διαφόρων διευθύνσεων πνοής του ανέμου για κάθε σενάριο ξεχωριστά.  

Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν οι διευθύνσεις πνοής του ανέμου κατά τις οποίες 

εμφανίζεται «σκίαση» στις ανεμογεννήτριες και άρα εμφανίζεται μείωση της 

ταχύτητας πρόσπτωσης του ανέμου. Στη συνέχεια υπολογίστηκε με βάση το μοντέλο 

Jensen η μειωμένη ταχύτητα πρόσπτωσης, που είναι ανάλογη της απόστασης των 

ανεμογεννητριών, της διαμέτρου του ρότορα, και της τραχύτητας. Σύμφωνα με το 

ποσοστό μείωσης της ταχύτητας εκτιμήθηκε το ποσοστό μείωσης της παραγόμενης 
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ενέργειας για κάθε ανεμογεννήτρια και σε συνδυασμό με τη συχνότητα εμφάνισης 

των διευθύνσεων πνοής του ανέμου προέκυψαν οι απώλειες ενέργειας για κάθε 

ανεμογεννήτρια του υπεράκτιου αιολικού πάρκου. 

Η καθαρή ετήσια παραγωγή ενέργειας παρουσιάζεται για κάθε σενάριο στον πίνακα 

3.11.  

Scenario 1 - 33 MW Scenario 2 - 35 MW 

WT 
Gross AEP 
(MWh/y)   

Net AEP 
(MWh/y) 

losses 
(%) 

WT 
Gross AEP 
(MWh/y)  

Net AEP 
(MWh/y) 

losses 
(%) 

1 11316.80 10956.84 3.18 1 16543.50 16007.27 3.24 

2 11316.80 10415.92 7.96 2 16543.50 15191.38 8.17 

3 11316.80 10132.66 10.46 3 16543.50 14892.52 9.98 

4 11316.80 10096.27 10.79 4 16543.50 15100.09 8.72 

5 11316.80 10147.85 10.33 5 16543.50 14722.82 11.01 

6 11316.80 10352.57 8.52 6 16543.50 14254.19 13.84 

7 11316.80 10116.02 10.61 7 16543.50 14282.29 13.67 

8 11316.80 9768.25 13.68         

9 11316.80 9677.20 14.49     

10 11316.80 9664.23 14.60     

11 11316.80 9785.80 13.53     

Total 124484.83 111113.60 10.74 Total 115804.50 104450.56 9.80 

Πίν. 3.11: Εκτίμηση Net AEP για τα δύο σενάρια υπεράκτιου αιολικού πάρκου. 

Στον πίνακα 3.11 παρατηρείται ότι η καθαρή ετήσια παραγόμενη ενέργεια που 

προκύπτει από τα δύο σενάρια δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες σε ενέργεια 

της Μυκόνου, εξαιτίας των λόγων που αναφέρθηκαν στην αρχή της παραγράφου. Με 

βάση τα στοιχεία της ΡΑΕ εκτιμήθηκε συντηρητικά αύξηση της τιμής της μέσης 

ταχύτητας κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος στο οποίο βασίστηκαν οι 

υπολογισμοί. Επομένως, για τα δύο σενάρια εκτιμήθηκε η αύξηση της καθαρής 

ετήσιας παραγόμενης ενέργειας κατά 24%. Τα χαρακτηριστικά των δύο 

προτεινόμενων σεναρίων παρουσιάζονται στον πίνακα 3.12.  

 Scenario 1 Scenario 2 

Type of Turbine V112 – 3 MW G128 – 5 MW 
No. of Turbines  11 7 
Total Rated Power  33 MW 35 MW 
Gross AEP  124485 MWh/y 115805 MWh/y 
Net AEP  137781 MWh/y 129519 MWh/y 
Capacity Factor  0.48 0.42 

Πίν. 3.12: Χαρακτηριστικά σεναρίων υπεράκτιου αιολικού πάρκου. 
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Για το σενάριο 1 η συνολική καθαρή ετήσια ενέργεια που παράγεται προέκυψε  

137781 MWh/y και για το σενάριο 2 το ίδιο μέγεθος προέκυψε 129519 MWh/y. Ο 

συντελεστής απασχόλησης για τα σενάρια 1 και 2 είναι 48% και 42% αντίστοιχα (σχήμα 

3.12). 

Θεωρείται ότι η διαθεσιμότητα του υπεράκτιου αιολικού πάρκου θα είναι 95% [31] 

και οι ετήσιες ολικές ηλεκτρικές απώλειες θα είναι 2% [32]. Οπότε, η καθαρή ετήσια 

ενέργεια που θα διατίθεται προς κατανάλωση για τα σενάριο 1 και 2 θα είναι 128,275 

MWh/y και 120,583 MWh/y αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσματα της καθαρής ετήσιας παραγόμενης ενέργειας για τα δύο σενάρια 

υπεράκτιου αιολικού πάρκου αποτελούν προϊόν συντηρητικής εκτίμησης, καθώς 

αναμένεται ότι οι τιμές της ταχύτητας στη θέση εγκατάστασης του υπεράκτιου 

αιολικού πάρκου θα είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές που προέκυψαν από 

τα δεδομένα του Global Wind Atlas, γεγονός που τεκμηριώνεται και από τους χάρτες 

αιολικού δυναμικού της ΡΑΕ. Οπότε, η συνολική πρόβλεψη της παραγόμενης 

ετήσιας ενέργειας αποτελεί μια ασφαλή εκτίμηση και αναμένεται να προσεγγίζει 

ικανοποιητικά την πραγματική απόδοση των δύο πιθανών σεναρίων υπεράκτιου 

αιολικού πάρκου. 

Τα δύο πιθανά σενάρια αξιολογούνται με βάση τα οικονομικά μεγέθη που προέκυψαν 

από την οικονομική ανάλυση, όπως αυτή παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο και 

προτείνεται η οικονομικά συμφερότερη λύση. 
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των δύο 

εναλλακτικών σεναρίων που προτάθηκαν για την εκμετάλλευση της υπεράκτιας 

αιολικής ενέργειας ανατολικά της Μυκόνου και επιλέγεται η οικονομικά 

αποδοτικότερη λύση.  

4.1. Περιγραφή διαδικασίας και βασικές οικονομικές έννοιες 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή του οικονομικά συμφερότερου 

σεναρίου από τα δύο που προτείνονται περιγράφεται με τη μορφή του διαγράμματος 

ροής που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.1. 

 

Σχ. 4.1: Διαδικασία επιλογής σεναρίου και αξιολόγησής του. 
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Όπως παρουσιάζεται συνοπτικά στο διάγραμμα του σχήματος 4.1, αρχικά εκτιμήθηκε 

το αρχικό κόστος (CAPEX) που απαιτείται για την υλοποίηση του υπεράκτιου 

αιολικού πάρκου για κάθε προτεινόμενο σενάριο. Η εκτίμηση του αρχικού κόστους 

πραγματοποιήθηκε με βάση επιστημονικά άρθρα και δημοσιευμένες μελέτες, λόγω 

της έλλειψης διαθέσιμων οικονομικών δεδομένων για τις πλωτές υπεράκτιες 

ανεμογεννήτριες. Στη συνέχεια, εκτιμήθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες (OPEX) και τα 

έσοδα για τα δύο σενάρια των εν λόγω επενδύσεων.  

Ακολούθησε ο προσδιορισμός των απαραίτητων οικονομικών δεικτών για τον 

υπολογισμό των χρηματοοικονομικών μεγεθών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, καθορίστηκε το απαιτούμενο επιτόκιο προεξόφλησης 

(Ke), το επιτόκιο δανεισμού, ο συντελεστής φορολόγησης των μεικτών κερδών (Tax 

Rate) και υπολογίστηκε το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC).  

Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου επιτοκίου προεξόφλησης (Ke) εφαρμόστηκε η 

μέθοδος Capital Asset Pricing Model (CAPM). Η σημαντικότερη συνέπεια της 

μεθόδου είναι ότι συνδέει την αναμενόμενη απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου με 

ένα μέγεθος κινδύνου του περιουσιακού στοιχείου, γνωστού ως συντελεστή βήτα 

(beta coefficient), ο οποίος εκφράζει τον κίνδυνο της συνδιακύμανσης ενός 

χρεογράφου με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Το μοντέλο, το οποίο αρχικά 

αναπτύχθηκε από τον Markowitz (1952), βασίζεται στην παραδοχή ότι υπάρχει μια 

σχέση ευθέως ανάλογη μεταξύ του κινδύνου μιας επένδυσης και ενός επιτοκίου για 

το οποίο ο κίνδυνος γίνεται αποδεκτός. Ως κίνδυνος εκφράζεται η μεταβλητότητα 

των αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Ο κίνδυνος προέρχεται από δύο παράγοντες, οι 

οποίοι είναι αυτοί που επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς (συστηματικός κίνδυνος) 

και αυτοί που επιδρούν μόνο στη συγκεκριμένη επιχείρηση, π.χ. διοικητικές 

ικανότητες, απεργίες, κ.λπ. (μη συστηματικός κίνδυνος). Ο συστηματικός κίνδυνος 

εκφράζεται με το συντελεστή β (beta factor), ο οποίος δίνεται από την κλίση της 

γραμμής συσχέτισης των αποτελεσμάτων της μετοχής και της απόδοσης του συνόλου 

της αγοράς. Το απαιτούμενο επιτόκιο προεξόλησης υπολογίστηκε από τη σχέση 4.1 

[33]. 

                                                 𝐾𝑒 = 𝑅𝐹𝑅 + 𝑏𝑒𝑡𝑎 ∗ (𝐸𝑀𝑅𝑃)                           (Σχ. 4.1) 
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Όπου, 𝐾𝑒 είναι το απαιτούμενο επιτόκιο προεξόφλησης, 𝑅𝐹𝑅 είναι ο συντελεστής 

απόδοσης για επένδυση μηδενικού κινδύνου, 𝑏𝑒𝑡𝑎 είναι ο συντελεστής μετοχής και  

𝐸𝑀𝑅𝑃 είναι ο συντελεστής απόδοσης της αγοράς.  

Το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC), το οποίο υπολογίστηκε από τη 

σχέση 4.2, λαμβάνει υπόψη το επιτόκιο προεξόφλησης ιδίων κεφαλαίων, το επιτόκιο 

δανειακών κεφαλαίων, το λόγο ιδίων κεφαλαίων προς τα δανειακά και το συντελεστή 

φορολόγησης. 

  𝑊𝐴𝐶𝐶 = (
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡
) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + (

𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡
) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡 ∗ (1 − 𝑇𝑎𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑒)   (Σχ. 4.2) 

Με τον τρόπο αυτό καθορίστηκαν όλες οι απαραίτητες παράμετροι για τον 

υπολογισμό του Σταθμισμένου Κόστους Ενέργειας – LCOE (Levelized Cost of 

Energy) για τα δύο προτεινόμενα σενάρια.  

Η σύγκριση των δύο σεναρίων υλοποιήθηκε μέσω του δείκτη LCOE, ο οποίος αφορά 

συνήθως το σύνολο της επένδυσης και υπολογίζει το Σταθµισµένο Κόστος 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (€/kWh) κατά τη διάρκεια ζωής της επένδυσης, 

ενσωματώνοντας όλα τα επί µέρους κόστη (επένδυσης, λειτουργίας, καυσίμου, 

ασφάλισης κλπ.) εκφρασμένα σε παρούσα αξία και υπολογίζεται από τη σχέση 4.3 

[34]. 

                                       𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋+𝑂𝑃𝐸𝑋

𝐿𝑖𝑓𝑒 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒  𝑁𝑒𝑡 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
                      (Σχ. 4.3) 

Η σχέση 4.3 αποτελεί μια απλοποιημένη μορφή της εξίσωσης υπολογισμού του 

LCOE και εκφράζει την τιμή που θα πρέπει να αποζημιωθεί η παραγόμενη ενέργεια, 

ώστε να αποπληρώσει τον επενδυτή για το συνολικό του κόστος (κεφαλαίου, 

συντήρησης και λειτουργίας κλπ.) σε €/kWh. Το CAPEX περιλαμβάνει όλα τα έξοδα 

που καταβάλλονται εφάπαξ για την υλοποίηση της επένδυσης, καθώς και το κόστος 

κεφαλαίου, ενώ το OPEX περιλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του 

υπεράκτιου αιολικού πάρκου. 

Μετά τον υπολογισμό των δεικτών LCOE των δύο σεναρίων και εφόσον οι τιμές 

αυτών είναι ανάμεσα στις τιμές που έχουν προκύψει από σχετικές μελέτες και άρθρα, 

συγκρίθηκαν τα δύο σενάρια και προκρίθηκε το σενάριο με το χαμηλότερο LCOE.  
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Για το σενάριο που προκρίθηκε πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση με 

τη μέθοδο των ταμειακών ροών (Cash Flow Method) για τον υπολογισμό των 

καθαρών χρηματοροών της επένδυσης. Η αξιολόγηση της προτεινόμενης επένδυσης 

υλοποιήθηκε με βάση τη μέθοδο της Καθαρά Παρούσας Αξίας (NPV), του 

Εσωτερικού Δείκτη Απόδοσης (IRR) και της Περιόδου Αποπληρωμής της επένδυσης 

(PP).  

Επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες μέθοδοι NPV και IRR, επειδή χαρακτηρίζονται ως 

«ακριβείς», καθώς λαμβάνουν υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος και ονομάζονται 

μέθοδοι προεξοφλημένων καθαρών χρηματοροών (discounted net cash flow 

methods). Χαρακτηριστικό αυτών των μεθόδων είναι ότι το ελάχιστο αναμενόμενο 

κέρδος εκφράζεται με το επιτόκιο απόδοσης των κεφαλαίων που επενδύθηκαν. Το 

ελάχιστο αναμενόμενο κέρδος, μπορεί να χαρακτηριστεί ως κόστος του κεφαλαίου 

για την περίοδο της επένδυσής του.  

Συγκεκριμένα, η Καθαρά Παρούσα Αξία είναι το άθροισμα των παρουσών αξιών των 

εισερχόμενων και εξερχόμενων ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια μιας χρονικής 

περιόδου. Η εν λόγω μέθοδος μετράει το πλεόνασμα ή την έλλειψη ταμειακών ροών, 

σε όρους παρούσας αξίας, σε σχέση με το κόστος κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν 

για μια επένδυση και χρησιμοποιείται για να καθοριστεί αν μια επένδυση κρίνεται 

βιώσιμη. Η παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών υπολογίζεται με την 

προεξόφληση τους, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο, 

σύμφωνα με τη σχέση 4.4. 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝑁𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=0 − 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋                       (Σχ. 4.4) 

Όπου, n είναι η χρονική διάρκεια της επένδυσης, i είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο 

και t είναι η χρονική περίοδος. 

Η μέθοδος IRR δείχνει την απόδοση της επένδυσης. Ο Εσωτερικός Βαθμός 

Απόδοσης είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο, το οποίο εξισώνει την παρούσα αξία των 

πρόσθετων ετήσιων ταμειακών ροών μετά από φόρους με το αρχικό κόστος της 

επένδυσης. Συγκεκριμένα, ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης είναι το προεξοφλητικό 

επιτόκιο το οποίο μηδενίζει την Καθαρά Παρούσα Αξία της επένδυσης και 

περιγράφεται από τη σχέση 4.5 [35]. 
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𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝑁𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=0                                 (Σχ. 4.5) 

Η μέθοδος PP αναφέρεται ως «απλουστευμένη» μέθοδος, δεδομένου ότι δεν 

λαμβάνει υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος και δεν εξετάζει ολόκληρη τη χρονική 

διάρκεια της λειτουργικής ζωής της επένδυσης, και επομένως, δεν εξετάζει όλες τις 

ετήσιες χρηματοροές που προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν.  

4.2. Ανάλυση του κύκλου ζωής της επένδυσης  

Ο κύκλος ζωής ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου περιλαμβάνει τα έξι στάδια που 

παρουσιάζονται στο σχήμα 4.2 και αναλύονται στη συνέχεια. 

 

 

Σχ. 4.2: Στάδια του κύκλου ζωής υπεράκτιου αιολικού πάρκου. 

Το 1ο στάδιο (P1 – Conception and Definition) λαμβάνει υπόψη τις μελέτες που 

έχουν προηγουμένως υλοποιηθεί για την ανάπτυξη του πλωτού υπεράκτιου αιολικού 

πάρκου. Θέματα όπως το διαθέσιμο αιολικό δυναμικό ή τα περιβαλλοντικά ζητήματα, 

τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τον προσδιορισμό της θαλάσσιας έκτασης 

λαμβάνονται υπόψη στο εν λόγω στάδιο. Το συνολικό κόστος του 1ου σταδίου 

περιλαμβάνει το κόστος της μελέτης αγοράς, το κόστος για τις διαδικασίες 

αδειοδότησης και το κόστος προκαταρκτικής μελέτης του υπεράκτιου αιολικού 

πάρκου. Το κόστος μελέτης της αγοράς είναι ουσιαστικά το κόστος της μελέτη 

σκοπιμότητας, η οποία έχει αναπτυχθεί ώστε να γνωστοποιηθεί αν η εκμετάλλευση 

του αιολικού δυναμικού στην περιοχή εγκατάστασης του υπεράκτιου αιολικού 

πάρκου είναι εφικτή. Το κόστος για τις διαδικασίες αδειοδότησης λαμβάνει υπόψη 

τους φόρους που ο επενδυτής θα πρέπει να πληρώσει σε προηγούμενη φάση και 

P1: Conception and 
Definition

P2: Design and 
Development

P3: Manufacturing

P4: InstallationP5: ExploitationP6: Decommissioning
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εξαρτάται από τη χώρα στην οποία υλοποιείται η επένδυση. Το κόστος 

προκαταρκτικού σχεδιασμού αναφέρεται στο κόστος της ενεργειακής μελέτης και 

στο κόστος μελέτης του βυθού [36]. 

Ακολουθεί το 2ο στάδιο (P2 – Design and Development) που αφορά στο σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη της προτεινόμενης επένδυσης. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

σκοπιμότητας χρησιμοποιούνται ως οδηγός σε αυτό το στάδιο για το σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη λεπτομερών προγραμμάτων και σχεδίων βάση των οποίων θα 

κατασκευαστεί το έργο. Στο στάδιο αυτό καθορίζεται ο αριθμός και το μέγεθος, από 

άποψη ισχύος, των πλωτών υπεράκτιων ανεμογεννητριών που θα συμμετάσχουν στο 

αιολικό πάρκο, πραγματοποιείται η μελέτη των απαιτούμενων υπεράκτιων και 

χερσαίων ηλεκτρικών καλωδίων και του υπεράκτιου υποσταθμού. Το κόστος 

σχεδιασμού και ανάπτυξης λαμβάνει υπόψη το κόστος κατασκευής του πλωτού 

υπεράκτιου αιολικού πάρκου. Αυτή η τιμή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον 

αριθμό και την ισχύ των ανεμογεννητριών [36]. 

Στη συνέχεια, κατά το 3ο στάδιο (P3 – Manufacturing) γίνεται η παραγγελία των 

υλικών και του απαραίτητου εξοπλισμού, υλοποιείται η κατασκευή των επιμέρους 

τμημάτων που συνθέτουν το προτεινόμενο έργο και διαμορφώνεται το δίκτυο 

διασύνδεσης (υποθαλάσσιο και χερσαίο) με τον χερσαίο υποσταθμό, που θα 

μεταφέρει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Το κόστος κατασκευής των 

υπεράκτιων ανεμογεννητριών εξαρτάται από το κόστος της κάθε ανεμογεννήτριας 

και λαμβάνει υπόψη τον αριθμό και την ισχύ των ανεμογεννητριών. Το κόστος 

κατασκευής περιλαμβάνει το κόστος βάσει δραστηριοτήτων του ναυπηγείου, όπου 

κατασκευάζονται οι πλατφόρμες υπεράκτιων αιολικών ανεμογεννητριών. Το κόστος 

των υλικών και της εργασίας είναι τα κύρια μέρη στη διαδικασία υπολογισμού αυτής 

της δαπάνης. Το κόστος κατασκευής των αλυσίδων αγκύρωσης εξαρτάται από τη 

μάζα ανά μέτρο, το μήκος, τον αριθμό ανά πλωτή διάταξη και το κόστος ανά κιλό 

των αλυσίδων. Το κόστος κατασκευής της άγκυρας λαμβάνει υπόψη τη μάζα της 

άγκυρας και την τιμή αυτής ανά χιλιόγραμμο. Τέλος, το κόστος κατασκευής του 

ηλεκτρικού δικτύου εξαρτάται από τον αριθμό των ανεμογεννητριών, τον αριθμό των 

ηλεκτρικών καλωδίων, το μήκος τους και το κόστος ανά μέτρο ηλεκτρικού καλωδίου 

[36]. 
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Ακολουθεί το 4ο στάδιο (P4 – Installation) κατά το οποίο υλοποιείται η εγκατάσταση 

των ανεμογεννητριών στη θέση του προτεινόμενου υπεράκτιου αιολικού πάρκου. Το 

κόστος εγκατάστασης αποτελείται από το κόστος εγκατάστασης της υπεράκτιας 

ανεμογεννήτριας, το κόστος εγκατάστασης των πλωτών διατάξεων, το κόστος 

εγκατάστασης των αλυσίδων αγκύρωσης, το κόστος εγκατάστασης του ηλεκτρικού 

συστήματος και το κόστος της εκκίνησης του υπεράκτιου αιολικού πάρκου. Το 

κόστος εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας και της πλωτής διάταξης περιλαμβάνει το 

κόστος των εργασιών του ναυπηγείου ή του λιμένα και το κόστος μεταφοράς της 

ανεμογεννήτριας και της πλωτής διάταξης από το λιμένα ως τη θέση εγκατάστασης 

των ανεμογεννητριών. Η διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος αγκύρωσης 

πραγματοποιείται με τη βοήθεια οχήματος χειρισμού αγκύρωσης (AHV). Ως εκ 

τούτου, το κόστος εξαρτάται από το άμεσο κόστος εργασίας ανά ημέρα, τον αριθμό 

αλυσίδων και αγκυρών. Τέλος, το κόστος εγκατάστασης του ηλεκτρικού συστήματος 

λαμβάνει υπόψη το κόστος για την εγκατάσταση των ηλεκτρικών καλωδίων και του 

υπεράκτιου υποσταθμού, εφόσον απαιτείται [36]. 

Στη συνέχεια, στο 5ο στάδιο (P5 – Exploitation) ξεκινάει η λειτουργία του υπεράκτιου 

αιολικού πάρκου και άρα, η εμπορική εκμεταλλευσιμότητά του. Το κόστος του 

σταδίου αυτού περιλαμβάνει το κόστος ασφάλισης της καλής λειτουργίας του 

υπεράκτιου αιολικού πάρκου, τις δαπάνες της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται το 

έργο, το κόστος συντήρησης και τα λειτουργικά έξοδα. Το κόστος ασφάλισης 

εξαρτάται από τις δαπάνες των προηγούμενων σταδίων (σύλληψη και ορισμός, 

σχεδιασμός και ανάπτυξη, κατασκευή και εγκατάσταση). Οι δαπάνες της επιχείρησης 

εκμετάλλευσης του υπεράκτιου αιολικού πάρκου και το κόστος διαχείρισης αυτού 

εξαρτώνται από τον αριθμό των ετών του κύκλου ζωής της επένδυσης, ενώ, το 

κόστος λειτουργίας και συντήρησης περιλαμβάνει το κόστος για τις επιθεωρήσεις του 

εξοπλισμού, για τη βαθμονόμηση και ρύθμιση των αισθητήρων, για την 

αντικατάσταση του εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται, για τον καθαρισμό και τις 

τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις [36].  

Ο κύκλος ζωής του υπεράκτιου αιολικού πάρκου συνήθως έχει διάρκεια 20-25 ετών 

και ολοκληρώνεται με το 6ο στάδιο (P6 – Decommissioning) κατά το οποίο 

απομακρύνονται τα επιμέρους τμήματα που συνθέτουν το εν λόγω έργο και 

υλοποιείται η αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου. Το πλωτό υπεράκτιο αιολικό 

πάρκο θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί προκειμένου να καθαριστεί και να 
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αποκατασταθεί η περιοχή στην οποία είχε εγκατασταθεί. Αρχικά, το υπεράκτιο 

αιολικό πάρκο αποσυναρμολογείται και, στη συνέχεια, το κύριο υλικό που 

λαμβάνεται (χάλυβας, χαλκός, κ.λπ.) μπορεί να πωληθεί. Το εισόδημα αυτό θεωρείται 

ως αρνητικό κόστος. Το κόστος της αποσυναρμολόγησης εξαρτάται από το κόστος 

της αποσυναρμολόγησης των υπεράκτιων ανεμογεννητριών, το κόστος της 

αποσυναρμολόγησης των πλωτών διατάξεων, το κόστος της αποσυναρμολόγησης 

των συστημάτων αγκύρωσης, το κόστος της αποσυναρμολόγησης του ηλεκτρικού 

συστήματος, το κόστος καθαρισμού της περιοχής και το κόστος απομάκρυνσης των 

υλικών [36]. Σημειώνεται ότι, το κόστος απόσυρσης του 6ου σταδίου μπορεί να μη 

ληφθεί υπόψη για τα πλωτά υπεράκτια αιολικά πάρκα, καθώς τα έσοδα από την 

ανακύκλωση των υλικών θεωρείται ότι ισοδυναμούν με τα έξοδα για την 

αποσυναρμολόγηση και απόσυρση των επιμέρους μονάδων που συνθέτουν το 

υπεράκτιο αιολικό πάρκο [37]. 

Συμπερασματικά, το συνολικό κόστος του υπεράκτιου αιολικού πάρκου συνίσταται 

από το κόστος των επιμέρους σταδίων του κύκλου ζωής του. Το συνολικό κόστος 

των σταδίων P1 – P4 αποτελεί το CAPEX του υπεράκτιου αιολικού πάρκου, ενώ το 

κόστος του σταδίου P5 αποτελεί το OPEX του εν λόγω έργου.  

Το ποσοστό συμμετοχής του κόστους του κάθε σταδίου παρουσιάζεται στο σχήμα 

4.3. 

 

Σχ. 4.3: Κατανομή κόστους σταδίων του κύκλου ζωής της επένδυσης [37]. 
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Στο σχήμα 4.3 παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο κόστος ενός πλωτού υπεράκτιου 

αιολικού πάρκου εμφανίζει το 3ο στάδιο του κύκλου ζωής της εν λόγω επένδυσης σε 

ποσοστό 62%. Το κόστος αυτό αντιστοιχεί στο κατασκευαστικό κόστος της 

ανεμογεννήτριας και της πλωτής διάταξης έδρασης. Ακολουθεί το κόστος 

εκμετάλλευσης με ποσοστό 31%, το οποίο περιλαμβάνει τις δαπάνες συντήρησης και 

λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων που συνθέτουν το υπεράκτιο αιολικό πάρκο. Το 

κόστος εγκατάστασης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% και τέλος, το κόστος ανάπτυξης, 

που αναφέρεται στο 1ο στάδιο του κύκλου ζωής, ακολουθεί με ποσοστό 2%. 

4.3. Εκτίμηση επενδυτικού κόστους (CAPEX) 

Το αρχικό επενδυτικό κόστος των πλωτών υπεράκτιων αιολικών πάρκων εκτιμάται 

συνήθως με βάση το αρχικό επενδυτικό κόστος των υπεράκτιων αιολικών πάρκων 

που εδράζονται σταθερά στον πυθμένα, καθώς η τεχνολογία των πλωτών υπεράκτιων 

αιολικών πάρκων βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ωρίμανσης.  

Το CAPEX του πλωτού υπεράκτιου αιολικού πάρκου συνίσταται από το κόστος των 

ανεμογεννητριών και του πύργου, το κόστος της πλωτής διάταξης και των αλυσίδων 

αγκύρωσης, το κόστος του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, το κόστος ανάπτυξης, 

σχεδιασμού και διαχείρισης του έργου, το κόστος εγκατάστασης και 

συναρμολόγησης. Στο CAPEX του πλωτού αιολικού πάρκου συμπεριλαμβάνεται και 

το κόστος χρηματοδότησης, καθώς και η ασφάλιση της επένδυσης.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το CAPEX της πλωτής υπεράκτιας ανεμογεννήτριας 

ονομαστικής ισχύος 2.3 MW, Hywind Demo, ανέρχεται στα € 5.9 m/MW (£ 5.2 

m/MW), ενώ για το 1ο πλωτό υπεράκτιο πάρκο ονομαστικής ισχύος 30 MW, Hywind 

II, το CAPEX ανέρχεται σε € 4.8 m/MW (£ 4.2 m/MW) [38]. Η μελέτη της NREL 

(National Renewable Energy Laboratory) για ανεμογεννήτρια ονομαστικής ισχύος 

4,14 MW εκτιμά το CAPEX σε € 7.6 m/MW (£ 6.65 m/MW) [39], ενώ σε πρόσφατη 

μελέτη πλωτού υπεράκτιου αιολικού πάρκου 490 MW του Heidari S., το CAPEX 

ανέρχεται σε € 3.55 m/MW (£ 3.1 m/MW) [10]. 

Για τα δύο εναλλακτικά σενάρια που προτείνονται για την εκμετάλλευση του 

αιολικού δυναμικού στην περιοχή της Μυκόνου εφαρμόστηκε διαφορετική μέθοδος 

για την εκτίμηση του CAPEX. Οι δύο μέθοδοι επεξηγούνται ξεχωριστά για το κάθε 

σενάριο στη συνέχεια. 
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Το υπεράκτιο αιολικό πάρκο του 1ου σεναρίου αποτελείται από 11 ανεμογεννήτριες 

V112 – 3 ΜW, συνολικής ονομαστικής ισχύος 33 MW. Η εκτίμηση του CAPEX 

πραγματοποιήθηκε με βάση τα στοιχεία της NREL (2015) σε συνδυασμό με τα 

στοιχεία από τη μελέτη του Heidari S (2017). Συγκεκριμένα, η NREL εκτιμά ότι το 

κόστος της ανεμογεννήτριας αποτελεί το 22.1% του συνολικού CAPEX [39]. Στο 

Hywind Demo, το κόστος της ανεμογεννήτριας, συμπεριλαμβανομένου του πύργου, 

αποτελεί το 41% του συνολικού CAPEX, ενώ στην πρόσφατη μελέτη του Heidari S., 

το αντίστοιχο μέγεθος αποτελεί το 38% του συνολικού CAPEX [10]. Στον πίνακα 4.1 

παρουσιάζεται η ποσοστιαία ανάλυση του CAPEX της NREL για πλωτό υπεράκτιο 

αιολικό πάρκο που αποτελείται από ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 4.14 MW 

[39]. 

CAPEX Breakdown (%) 

TURBINE CAPITAL COST 22.1 
Turbine 22.1 

BALANCE OF SYSTEM 62.4 
Development 1 
Engineering management 2.2 
Substructure  36.2 
Site access, staging, and port 0.6 
Electrical Infrastructure 10.5 
Assembly and Installation 11.1 
Plant commissioning 0.8 

FINANCIAL COST 15.6 
Insurance 1 
Construction financing cost 7 
Decommissioning 1.2 
Contingency 6.4 

TOTAL CAPITAL EXPENDITURES 100 

Πίν. 4.1: Ποσοστιαία ανάλυση του CAPEX πλωτού υπεράκτιου αιολικού πάρκου (NREL). 

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω ανάλυση (πίνακας 4.1) στο κόστος της 

ανεμογεννήτριας δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του πύργου, το οποίο 

ενσωματώνεται στο κόστος της πλωτής διάταξης (substructure).  

Η ανάλυση του CAPEX σύμφωνα με τον Heidari S., όπως παρουσιάζεται στον 

πίνακα 4.2 δεν διαφοροποιείται σημαντικά από την ανάλυση της NREL.  

CAPEX Breakdown (%) 

Project development 4.8 
Turbine 38 
Substructure 14.7 
Mooring system 1.8 
Electrical Interconnector 13.7 
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Installation 16.6 
Insurance 1.2 
Contingency 9.1 

TOTAL CAPITAL EXPENDITURES 100 

Πίν. 4.2: Ποσοστιαία ανάλυση CAPEX πλωτού υπεράκτιου αιολικού πάρκου (Heidari S.). 

Στην ανάλυση του CAPEX του πίνακα 4.2 στο κόστος της ανεμογεννήτριας 

συμπεριλαμβάνεται και το κόστος του πύργου. 

Το κόστος της ανεμογεννήτριας V112 – 3 MW συμπεριλαμβανομένου του πύργου 

εκτιμήθηκε στα € 2.97 m/ανεμογεννήτρια1. Σύμφωνα με τα δεδομένα των πινάκων 

4.1, 4.2 και του κόστους της ανεμογεννήτριας το συνολικό CAPEX για το σενάριο 1 

ανέρχεται στα € 81,838,350 και αναλύεται στον πίνακα 4.3. 

CAPEX Breakdown – Scenario 1 €/MW € 

Project development 74250 2450250 
Turbine 990000 32670000 
Substructure 396000 13068000 
Mooring system 49500 1633500 
Electrical Interconnector 321750 10617750 
Installation 396000 13068000 

Insurance 29700 980100 
Other 0 0 
Contingency 222750 7350750 

TOTAL CAPITAL EXPENDITURES 2475000 81838350 

Πίν. 4.3: Ανάλυση του CAPEX για το σενάριο 1. 

Στο σχήμα 4.4 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του CAPEX για το σενάριο 1. 

Το μεγαλύτερο κόστος έχουν οι ανεμογεννήτριες μαζί με τον πύργο, των οποίων το 

ποσοστό είναι 40% και ακολουθεί το κόστος της πλωτής διάταξης spar - buoy με 

ποσοστό 21%. 

                                                           
1 Athens Business Engineering Consulting - ABEC LP, Σύμβουλοι Μηχανικοί (προσωπική συνομιλία). 
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Σχ. 4.4: Ποσοστιαία ανάλυση του CAPEX – Σενάριο 1. 

Το 2ο σενάριο υπεράκτιου αιολικού πάρκου αποτελείται από 7 ανεμογεννήτριες 

τύπου G128 – 5 MW, συνολικής ονομαστικής ισχύος 35 MW. Για την εκτίμηση του 

CAPEX του 2ου σεναρίου θεωρήθηκε το κόστος της ανεμογεννήτριας ίσο με € 4.70 

m/ανεμογεννήτρια [40]. Σύμφωνα με τα δεδομένα των πινάκων 4.1, 4.2 και του 

κόστους της ανεμογεννήτριας το συνολικό CAPEX για το σενάριο 2 ανέρχεται στα € 

84,444,231 και αναλύεται στον πίνακα 4.4.  

CAPEX Breakdown – Scenario 2 €/MW € 

Project development 72381 2533327 
Turbine 940950 32933250 
Substructure 410158 14355519 

Mooring system 48254 1688885 
Electrical Interconnector 289523 10133308 
Installation 410158 14355519 
Insurance 24127 844442 
Other 0 0 
Contingency 217142 7599981 

TOTAL CAPITAL EXPENDITURES 2412692 84444231 

Πίν. 4.4: Ανάλυση του CAPEX για το σενάριο 2. 

Στο σχήμα 4.5 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του CAPEX για το σενάριο 2. 

Ομοίως με το σενάριο 1, το μεγαλύτερο κόστος έχουν οι ανεμογεννήτριες μαζί με τον 
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πύργο, των οποίων το ποσοστό είναι 39% και ακολουθεί το κόστος του spar – buoy 

με ποσοστό 19%. 

 

Σχ. 4.5: Ποσοστιαία ανάλυση του CAPEX – Σενάριο 2. 

Θεωρήθηκε ότι η χρονική διάρκεια από τη σύλληψη της ιδέας της εν λόγω επένδυσης 

μέχρι τη κατασκευή της, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας 

του υπεράκτιου αιολικού πάρκου είναι 5 έτη. 

4.4. Εκτίμηση λειτουργικών δαπανών (OPEX) 

Το OPEX για τα δύο σενάρια αναλύεται στους πίνακες 4.5, 4.6. Για τον υπολογισμό 

των ετήσιων λειτουργικών δαπανών λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για συντήρηση, 

τα μεταφορικά έξοδα για τις συντηρήσεις, τα οποία εκτιμώνται για έξι επισκέψεις το 

έτος (4 τακτικές και 2 έκτακτες), η ασφάλιση για τον κύκλο ζωής της επένδυσης, η 

οποία αντιστοιχεί στο 1% του συνολικού OPEX, οι δαπάνες προσωπικού και οι 

έμμεσες δαπάνες. 

OPEX - Scenario 1  

 
Asset 

Maintenance 
(% of asset) 

Maintenance 
(€/MW/year) 

    Project development 74250 0% 0 

Turbine 990000 2% 19800 

Substructure 396000 1% 3960 
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Mooring system 49500 1% 495 

Electrical Interconnector 321750 3% 9653 

Installation 396000 1% 3960 

Insurance 29700 0% 0 

Other 0 0% 0 

Contingency 222750 0% 0 

TOTAL CAPITAL EXPENDITURES 2475000 
 

  

OPEX       

Maintenance 
  

37868 

Insurance 
  

24750 

Transportation 
  

191 

Personnel 
  

10730 

Overheads     1515 

Contingency   7505 

TOTAL OPERATIONAL 
EXPENDITURES     82560 

Πίν. 4.5: Ανάλυση του OPEX για το σενάριο 1. 

OPEX - Scenario 2 

 
Asset 

Maintenance 
(% of asset) 

Maintenance 
(€/MW/year) 

    Project development 72381 0% 0 

Turbine 940950 2% 18819 

Substructure 410158 1% 4102 

Mooring system 48254 1% 483 

Electrical Interconnector 289523 3% 8686 

Installation 410158 1% 4102 

Insurance 24127 0% 0 

Other 0 0% 0 

Contingency 217142 0% 0 

TOTAL CAPITAL EXPENDITURES 2412692     

OPEX       

Maintenance 
  

36190 

Insurance 
  

24127 

Transportation 
  

191 

Personnel 
  

10117 

Overheads     1429 

TOTAL OPERATIONAL 
EXPENDITURES     72054 

Πίν. 4.6: Ανάλυση του OPEX για το σενάριο 2. 

Στις αναλύσεις των πινάκων 4.5, 4.6 τα ετήσια μεταφορικά έξοδα, οι δαπάνες για την 

πληρωμή του προσωπικού και οι έμμεσες δαπάνες λήφθηκαν και στα δύο σενάρια 



Οικονομική Ανάλυση 
 

 Σελίδα 55 
 

ίδιες, λόγω της μικρής διαφοράς μεγέθους των υπεράκτιων αιολικών πάρκων των δύο 

σεναρίων. Οι έμμεσες δαπάνες αφορούν στα ετήσια έξοδα Εταιρείας Ειδικού Σκοπού 

που θα συσταθεί για την υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης. 

4.5. Χρηματοοικονομικοί δείκτες 

Η χρηματοδότηση στο προτεινόμενο υπεράκτιο αιολικό πάρκο θα υλοποιηθεί με ίδια 

κεφάλαια σε ποσοστό 30% και με δανειοδότηση σε ποσοστό 70%. Το επιτόκιο 

δανεισμού λαμβάνεται ίσο με 9% για το μέγεθος του ποσού δανειοδότησης, το οποίο 

αντιστοιχεί σε € 87,966,978 και  € 90,949,542 για τα σενάρια 1 και 2 αντίστοιχα. Η 

αποπληρωμή του δανείου θα υλοποιηθεί σε βάθος 20 ετών με την καταβολή 

ισόποσων δόσεων στο τέλος κάθε έτους λειτουργίας του υπεράκτιου αιολικού πάρκου 

ύψους € 9,636,473 και € 9,963,202 για τα σενάρια 1 και 2 αντίστοιχα. Προβλέπεται 

περίοδος χάριτος αποπληρωμής του δανείου που αντιστοιχεί σε 5 χρόνια. 

Για τον προσδιορισμό του κόστους ιδίων κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

Capital Assets Pricing Model (CAPM), η οποία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η 

αγορά αποτιμά τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Η μέση τιμή του επιτοκίου άνευ 

κινδύνου είναι 6.7% και αντιστοιχεί στην σημερινή απόδοση 20-ετούς ομολόγου 

Ελληνικού δημοσίου όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 4.5. 

 

Σχ. 4.5: Μέση τιμή επιτοκίου άνευ κινδύνου για απόδοση 20-ετούς ομολόγου Ελληνικού 

ομολόγου. 

Η προσαύξηση κινδύνου της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με βάση τα στοιχεία του 

Bloomberg είναι 6% και ο δείκτης beta λαμβάνεται 1.3, αντιπροσωπεύοντας αρκετά 
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ρεαλιστικά το πρώιμο στάδιο ωρίμανσης της αγοράς των υπεράκτιων πλωτών 

αιολικών πάρκων. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα παράγραφο υπολογίστηκε το κόστος 

των ιδίων κεφαλαίων και προέκυψε 14.5%. Οπότε, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος 

ιδίων κεφαλαίων, το επιτόκιο δανεισμού και το συντελεστή φορολόγησης 34% 

(άρθρο 112 ν. 4387/2016), το μέσο σταθμικό κόστος των κεφαλαίων προέκυψε 

8.51%. Στον πίνακα 4.7 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι δείκτες που 

υπολογίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης του προτεινόμενου υπεράκτιου αιολικού πάρκου. 

Financing 

Equity     

% of total financing 30% 

Risk-free rate 6.7% 

Beta   1.30 

EMRP   6.0% 

Cost (%) 14.5% 

Debt    

% of total financing 70% 

Cost (%) 9% 

Corporate tax rate 34% 

Πίν. 4.7: Χρηματοοικονομικοί δείκτες. 

4.6. Υπολογισμός του LCOE 

Για τον υπολογισμό του LCOE τα επιμέρους κόστη του κάθε σεναρίου ανήχθησαν σε 

παρούσες αξίες στο έτος αναφοράς, το οποίο ορίστηκε 5 έτη πριν την έναρξη 

λειτουργίας του υπεράκτιου αιολικού πάρκου. Οι παράμετροι υπολογισμού του 

LCOE του κάθε σεναρίου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στους πίνακες 4.8, 4.9.  

Scenario 1  

Substructure type Spar-buoy 

Turbine capacity (MW) 3 

Total wind farm rated power (MW) 33 

CAPEX €/MW 

Project development € 74,250 

Turbine € 990,000 

Substructure € 396,000 

Mooring system € 49,500 
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Electrical interconnection € 321,750 

Installation € 396,000 

Insurance during construction € 29,700 

Other costs € 0 

Contingency € 222,750 

Total CAPEX € 2,475,000 

OPEX €/MW/year 

Operation & Maintenance € 57,810 

Operating phase insurance € 24,750 

Electric transmission charge € 0 

Other costs € 0 

Total OPEX € 82,560 

Energy production   

Gross energy production (MWh/MW/year) 8,760 

Net capacity factor 43% 

Net energy production (Mwh/MW/year) 3,887 

Cost of capital   

WACC - Weighted average cost of capital 8.51% 

Inflation  

Inflation rate 2% 

Πίν. 4.8: Παράμετροι υπολογισμού του LCOE1 – σενάριο 1. 

Scenario 2 
Substructure type: Spar-buoy 

Turbine capacity (MW) 5 

Total wind farm desired output (MW) 35 

CAPEX €/MW 

Project development € 72,380.77 

Turbine € 940,950.00 

Substructure € 410,157.69 

Mooring system € 48,253.85 

Electrical interconnection € 289,523.08 

Installation € 410,157.69 

Insurance during construction € 24,126.92 

Other costs € 0.00 

Contingency € 217,142.31 

Total CAPEX € 2,412,692.31 

OPEX €/MW/year 

Operation & Maintenance € 55,260 

Operating phase insurance € 24,127 

Electric transmission charge € 0 

Other costs € 0 

Total OPEX € 79,386 

Energy production   
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Gross energy production (MWh/MW/year) 8,760 

Net capacity factor 42% 

Net energy production (MWh/MW/year) 3,445 

Cost of capital   

WACC - Weighted average cost of capital 8.51% 

Inflation  

Inflation rate 2% 

Πίν. 4.9: Παράμετροι υπολογισμού του LCOE2 – σενάριο 2. 

Στις παραμέτρους των δύο σεναρίων δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφορές (πίνακες 

4.8, 4.9). Ωστόσο, διαφορές προκύπτουν ανάμεσα στους ετήσιους συντελεστές 

απασχόλησης των δύο σεναρίων (capacity factors). Παρόλο που αναμένεται ότι το 

υπεράκτιο αιολικό πάρκο του σεναρίου 2 θα εμφάνιζε μεγαλύτερο ετήσιο συντελεστή 

απασχόλησης, καθώς αποτελείται από λιγότερες ανεμογεννήτριες και πράγματι έχει 

λιγότερες απώλειες ενέργειας, οι οποίες οφείλονται στα wake effects, ωστόσο, η κάθε 

ανεμογεννήτρια του σεναρίου 2 εμφανίζει μικρότερη απόδοση από την απόδοση των 

ανεμογεννητριών του σεναρίου 1, για τις δεδομένες κλιματολογικές συνθήκες για τις 

οποίες υπολογίστηκαν τα μεγέθη αυτά. Κάτι τέτοιο αναμένεται να οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη τιμή LCOE2 σε σχέση με την τιμή του LCOE1. 

Πράγματι, η τιμή του LCOE2 προέκυψε μεγαλύτερη σε σχέση με την τιμή του 

LCOE1, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4.10.  

Scenario 1 
  Levelised cost of energy (€/MWh) 93.02 

 CAPEX part (€/MWh) 71.78 77.17% 

OPEX part (€/MWh) 21.24 22.83% 

Scenario 2 2 
 Levelised cost of energy (€/MWh) 101.74 
 CAPEX part (€/MWh) 78.70 77.35% 

OPEX part (€/MWh) 23.04 22.65% 

Πίν. 4.10: Δείκτες LCOE για τα δύο σενάρια. 

Τα LCOE1 και LCOE2 προέκυψαν 93 €/MWh και 102 €/MWh αντίστοιχα.  Όπως 

ήδη σχολιάστηκε, η μικρότερη τιμή του LCOE2 σε σχέση με τον LCOE1 ήταν 

αναμενόμενη, λόγω του μικρότερου ετήσιου συντελεστή απασχόλησης του σεναρίου 

2 σε σύγκριση με το συντελεστή απασχόλησης του σεναρίου 1. Η ορθότητα του 

αποτελέσματος αυτού ενισχύεται εφόσον ληφθεί υπόψη το ότι CAPEX και το OPEX 



Οικονομική Ανάλυση 
 

 Σελίδα 59 
 

του σεναρίου 2 δε διαφέρoυν σημαντικά σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 

σεναρίου 1 για την προτεινόμενη επένδυση και τις δεδομένες συνθήκες που 

μελετήθηκαν, όπως παρουσιάζεται στους πίνακες 4.11, 4.12.  

Scenario 1 

Year 1 Average 20 

CAPEX  € 65,454,478 € 0 € 0 

OPEX  € 1,886,941 € 948,963 € 400,141 

Net AEP (MWh/year) 88,839 44,678 18,839 

LCOE (€/MWh/year) 758 21 21 

LCOE (€/MWh) 93 

Πίν. 4.11: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το σενάριο 1 – LCOE1. 

Scenario 2 

Year 1 Average 20 

CAPEX  € 67,462,348 € 0 € 0 

OPEX  € 1,924,380 € 967,792 € 408,080 

Net AEP (MWh/year) 83,514 42,000 17,710 

LCOE (€/MWh/year) 831 23 23 

LCOE (€/MWh) 102 

Πίν. 4.12: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το σενάριο2 – LCOΕ2. 

Στους πίνακες 4.11, 4.12 οι τιμές των αποτελεσμάτων αναφέρονται σε παρούσες 

τιμές του έτους αναφοράς, δηλαδή, είναι οι αποπληθωρισμένες τιμές των μεγεθών. Το 

σενάριο 2 που αποτελείται από μικρότερο αριθμό ανεμογεννητριών θα έπρεπε να 

εμφανίζει μικρότερο CAPEX σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος του σεναρίου 1. 

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς, το συνολικό κόστος των ανεμογεννητριών, που 

αντιστοιχεί στο 39% του συνολικού CAPEX για τις ανεμογεννήτριες του σεναρίου 2 

είναι μεγαλύτερο από το κόστος των ανεμογεννητριών του σεναρίου 1. Ομοίως, το 

OPEX του σεναρίου 2 εμφανίζει μεγαλύτερη τιμή από την τιμή του OPEX του 

σεναρίου 1, λόγω των μεγαλύτερων δαπανών για συντήρηση, οι οποίες προέκυψαν 

ως ποσοστό επί του αρχικού κατασκευαστικού κόστους των επιμέρους τμημάτων που 

συνθέτουν το σύνολο του υπεράκτιου αιολικού πάρκου και απαιτούν συντήρηση. 

Τέλος, στους ίδιους πίνακες (πίνακες 4.11, 4.12) παρατηρείται για το σενάριο 2 

μικρότερη τιμή της καθαρής ετήσιας παραγόμενης ενέργειας (Net AEP) σε σύγκριση 

με την τιμή της καθαρής ετήσιας παραγόμενης ενέργειας του σεναρίου 1. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τιμών LCOE για τα δύο σενάρια και όσα 

σχολιάστηκαν στην παρούσα παράγραφο, επιλέγεται και προτείνεται προς υλοποίηση 

το πλωτό υπεράκτιο αιολικό πάρκο του σεναρίου 1. Τα χαρακτηριστικά του 

προτεινόμενου υπεράκτιου αιολικού πάρκου συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται 

στον πίνακα 4.13. 

Investment Decision 

Type of Turbine  V112 (Vestas) 

Rated Power (MW) 3 

Number of Turbines 11 

Total Rated Power (MW) 33 

Net AEP (MWh/year) 128,271 

Capacity Factor (%) 48 

CAPEX € 81,838,350 

OPEX € 2,724,471 

LCOE (€/MWh) 93 

Πίν. 4.13: Συγκεντρωτικά στοιχεία προτεινόμενου σεναρίου. 

4.7. Ανάλυση χρηματοροών 

Για το επενδυτικό σενάριο που προτάθηκε υλοποιήθηκε ανάλυση των χρηματοροών 

της επένδυσης. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν οι καθαρές ετήσιες και οι αθροιστικές 

χρηματοροές του προτεινόμενου επενδυτικού σεναρίου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 

απαραίτητα μεγέθη για τον καθορισμό τους, τα οποία συγκεντρώνονται στον πίνακα 

4.14. 

Financial Parameters 

Equity     

% of total financing 30% 

Risk-free rate 6.7% 

Beta   1.30 

EMRP   6.0% 

Cost  14.5% 

Debt    

% of total financing 70% 

Cost  9% 

Corporate tax rate 34% 

Cost of capital     

WACC 8.51% 

Inflation     

Inflation rate 2% 

Life cycle      

Duration (years) 24 
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Operation     

Duration (years) 20 

Revenues      

Feed in tariff (cents/KWh) 18.5 

Πίν. 4.14: Παράμετροι υπολογισμού των χρηματοροών. 

Σημειώνεται ότι, επειδή η τιμή πώλησης της KWh δεν έχει καθοριστεί μέχρι στιγμής 

για τα πλωτά υπεράκτiα αιολικά πάρκα, θεωρήθηκε ότι αντιστοιχεί σε μια μέση τιμή 

ίση με € 0.185 ανά KWh. Η τιμή αυτή θεωρήθηκε σύμφωνα με τις τιμές πώλησης της 

KWh στην Ευρώπη. 

Οι χρηματοροές όπως υπολογίστηκαν παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες 4.15 

– 4.17. 

 

Πίν. 4.15: Χρηματοροές για τα 5 πρώτα στάδια του κύκλου ζωής της επένδυσης. 

Στον πίνακα 4.15 παρουσιάζεται ο υπολογισμός των καθαρών ετήσιων και των 

αθροιστικών χρηματοροών των πρώτων 5 ετών της επένδυσης. Τα 5 πρώτα έτη της 

επένδυσης αντιστοιχούν στα 4 πρώτα στάδια του κύκλου ζωής της επένδυσης, όπως 

αυτά παρουσιάστηκαν στην ενότητα 4.2. του παρόντος κεφαλαίου. Οι αθροιστικές 

χρηματοροές προέκυψαν αρνητικές για τα 5 πρώτα έτη του κύκλου ζωής της 

επένδυσης, καθώς κατά τα έτη αυτά δεν εμφανίζονται έσοδα. Έσοδα από την πώληση 

της ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζονται κατά την έναρξη λειτουργίας του υπεράκτιου 

αιολικού πάρκου, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4.16. 
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Πίν. 4.16: Χρηματοροές για τα 5 πρώτα έτη εκμετάλλευσης της επένδυσης. 

Στον πίνακα 4.16 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι χρηματοροές της επένδυσης για τα 

έτη 2 – 6 της επένδυσης ως συνέχεια του πίνακα 4.15. Οι αθροιστικές χρηματοροές 

των 5 ετών λειτουργίας του υπεράκτιου αιολικού πάρκου προέκυψαν αρνητικές, 

επομένως, η περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης αναμένεται να είναι περίπου 5 

έτη.  

 

Πίν. 4.17: Χρηματοροές για τα 5 τελευταία έτη εκμετάλλευσης της επένδυσης. 

Τέλος, στον πίνακα 4.17 παρουσιάζονται οι χρηματοροές της επένδυσης για τα 5 

τελευταία έτη της επένδυσης. Η αθροιστικές χρηματοροές εμφανίζουν ανοδική 

πορεία μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής του υπεράκτιου αιολικού πάρκου, όπως 

παρουσιάζεται και στο σχήμα 4.6, γεγονός που αποδεικνύει τη βιωσιμότητα της 

προτεινόμενης επένδυσης. 
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Σχ. 4.6: Αθροιστικές χρηματοροές του κύκλου ζωής της επένδυσης. 

Από το σχήμα 4.6 προκύπτουν τα ίδια συμπεράσματα με τα αντίστοιχα 

συμπεράσματα των πινάκων 5.15 – 5.17. Το σημείο τομής της ευθείας με τον άξονα 

φανερώνει την Περίοδο Αποπληρωμής της επένδυσης που αντιστοιχεί σε 5 έτη, ενώ η 

κλίση της ευθείας δείχνει το ρυθμό αύξησης των αθροιστικών χρηματοροών από την 

έναρξη λειτουργίας του υπεράκτιου αιολικού πάρκου μέχρι την παύση της 

λειτουργίας του. 

4.8. Αξιολόγηση της επένδυσης 

Η αξιολόγηση της προτεινόμενης επένδυσης πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της 

Καθαρά Παρούσας Αξίας (NPV) και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (IRR). Για 

τον υπολογισμό της Καθαρά Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Βαθμού 

Απόδοσης, οι καθαρές χρηματοροές μετατράπηκαν σε παρούσες αξίες λαμβάνοντας 

υπόψη τον πληθωρισμό (2%) και το κόστος κεφαλαίου (8.51%). Επίσης, 

υπολογίστηκε η Περίοδος Αποπληρωμής της επένδυσης (PP). 

Για την εν λόγω επένδυση η Καθαρά Παρούσα Αξία προέκυψε € 175,878,564 και ο 

Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης προέκυψε 10.1%, ενώ η Περίοδος Αποπληρωμής, 
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όπως ήδη προαναφέρθηκε, είναι 5.01 έτη. Οι δείκτες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά 

στον πίνακα 4.18. 

Investment Evaluation Rates 

NPV € 175,878,564 

IRR 10.1% 

PP 5.01 years 

Πίν. 4.18: Δείκτες αξιολόγησης της επένδυσης. 

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4.18, η Καθαρά Παρούσα Αξία της επένδυσης 

προέκυψε θετική, γεγονός που υποδηλώνει την κερδοφορία της επένδυσης. Επίσης, ο 

Εσωτερικός Βαθμός της επένδυσης προέκυψε 10.1% και είναι μεγαλύτερος από το 

κόστος των κεφαλαίων που είναι 8.51%. Το γεγονός αυτό αξιολογεί θετικά την 

υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης που προτείνεται.  

Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 

διερεύνηση που υλοποιήθηκε ανάμεσα στα δύο προτεινόμενα σενάρια πλωτού 

υπεράκτιου αιολικού πάρκου για την περιοχή ανατολικά της Μυκόνου.   
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας υλοποιήθηκε ο επιχειρηματικός 

σχεδιασμός της επένδυσης πλωτού υπεράκτιου αιολικού πάρκου στη θαλάσσια 

έκταση ανατολικά της Μυκόνου, για την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού της 

περιοχής.  

Συγκεκριμένα προτάθηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια πλωτού υπεράκτιου αιολικού 

πάρκου, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον αριθμό, την ονομαστική ισχύ 

και την απόσταση μεταξύ των ανεμογεννητριών. Για την επιλογή του καλύτερου από 

τα δύο εναλλακτικά σενάρια, υλοποιήθηκε διερεύνηση ως προς την τεχνική και 

οικονομική τους αποδοτικότητα. Τα δύο εναλλακτικά σενάρια συγκρίθηκαν μεταξύ 

τους μέσω του Σταθμισμένου Κόστους Ενέργειας – LCOE και προέκυψε η τελική 

απόφαση επένδυσης, η οποία αφορά στο σενάριο που εμφάνισε τη χαμηλότερη τιμή 

LCOE. Το τελικό επενδυτικό σενάριο που προτάθηκε, αξιολογήθηκε ως προς τη 

βιωσιμότητα του σύμφωνα με τη μέθοδο Ταμειακών Ροών. Τα μεγεθή που 

επιλέχθηκαν να εξετάστουν για την αξιολόγηση της εν λόγω επένδυσης είναι η 

Καθαρά Παρούσα Αξία της επένδυσης (NPV), ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης της 

επένδυσης (IRR) και η Περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης (PP). 

Απο τη σύγκριση των δύο εναλλακτικών σεναρίων προέκυψαν σημαντικά 

συμπεράσματα. Αρχικά, ήταν αναμενόμενο για το σενάριο 2 η καθαρή ετήσια 

παραγόμενη ενέργεια να προκύπτει μεγαλύτερη σε σχέση την αντίστοιχη τιμή της 

ενέργειας που προέκυψε για το σεναρίο 1, λόγω μεγαλύτερης ονομαστικής ισχύος του 

υπεράκτιου αιολικού πάρκου του σεναρίου 2 (35 ΜW) σε σύγκριση με την 

ονομαστική ισχύ του σεναρίου 1 (33 MW). Κάτι τέτοιο όμως δεν παρατηρείται στα 

αποτελέσματα υπολογισμού της καθαρής ετήσιας παραγόμενης ενέργειας για τα δύο 

σενάρια. Συγκεκριμένα, για τις δεδομένες ανεμολογικές συνθήκες της περιοχής ο 

συντελεστής απασχόλησης του υπεράκτιου αιολικού πάρκου του σεναρίου 1 

εμφανίζει μεγαλύτερη τιμή σε σχέση με τον συντελεστή απασχόλησης του 

υπεράκτιου αιολικού πάρκου του σεναρίου 2. Αυτό το αποτέλεσμα προέκυψε λόγω 

του μεγαλύτερου αριθμού ανεμογεννητριών που συνθέτου το υπεράκτιο αιολικό 

πάρκο του σεναρίου 1 σε σχέση με τον αριθμό των ανεμογεννητριών του σεναρίου 2. 

Επίσης, το αποτέλεσμα αυτό δικαιολογείται εφόσον ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το 
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συνολικό ποσοστό απωλειών ενέργειας λόγω επίδρασης ομόρου για τα δυο σενάρια 

προκύπτει περίπου ίδιο, επομένως το ποσό της ενέργειας που χάνεται για το σενάριο 

2 κατά τη διάρκεια του έτους είναι μεγαλύτερο από το ποσό της ενέργειας που 

χάνεται ετησίως για το σενάριο 1, δεδομένου ότι το σενάριο 2 έχει μεγαλύτερη 

ονομαστή ισχύ σε σχέση με την ονομαστική ισχύ του σεναρίου 1. Άρα, προκύπτει για 

το σενάριο 2 μικρότερη τιμή του συντελεστής απασχόλησης σε σχέση με το 

συντελεστή συντελεστή απασχόλησης του σεναρίου 1.  

Ταυτόχρονα, το αρχικό επενδυτικό κόστος για το σενάριο 2 προέκυψε λίγο 

μεγαλύτερο από το αρχικό επενδυτικό κόστος για το σενάριο 1, δεδομένου του 

υψηλότερου κόστους των ανεμογεννητριών του σεναρίου 2 σε σχέση με το κόστος 

των ανεμογεννητριών του σεναρίου 1. 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι το αρχικό επενδυτικό κόστος υλοποίησης του υπεράκτιου 

αιολικού πάρκου συμμετέχει σε ποσοστό κατά πολύ μεγαλύτερο (περίπου 70%), από 

το ποσοστό συμμετοχής των συνολικών λειτουργικών δαπανών και των δαπανών 

συντήρησης (30%) στο LCOE, μπορεί να δικαιολογηθεί η μικρότερη τιμή του LCOE 

του σεναρίου 2 σε σχέση με την τίμη LCOE του σεναρίου 1. Οπότε, το επενδυτικό 

σενάριο υπεράκτιου αιολικού πάρκου που επιλέχθηκε είναι αυτό του σεναρίου 1, το 

οποίο αξιολογήθηκε βιώσιμο, σύμφωνα με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη που 

εξετάστηκαν. 

Συγκεκριμένα, το υπεράκτιο αιολικό πάρκο που τελικά προτείνεται προς υλοποίηση 

για την περιοχή ανατολικά της Μυκόνου, θα αποτελείται από 11 ανεμογεννήτριες 

τύπου V112 – 3 MW της εταιρείας Vestas, ονομαστικής ισχύος 3,000 KW. Οι 

ανεμογεννήτριες θα εδράζονται πάνω σε πλωτή πλατφόρμα spar – buoy και θα 

αγκυρώνονται στον πυθμένα με τρεις αλυσίδες αγκύρωσης. Η παραγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια θα διατίθεται στο υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής με τη βοήθεια 

υποθαλάσσιων καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος που θα καταλήγουν 

απευθείας στο χερσαίο υποσταθμό της Μυκόνου.  

Το προτεινόμενο υπεράκτιο αιολικό πάρκο εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να καλύψει 

τις ετήσιες ανάγκες σε ενέργεια της Μυκόνου, της Δήλου και της Ρήνειας. Το εν 

λόγω έργο θα αποτελέσει καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς θα είναι το 

πρώτο έργο εκμετάλλευσης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην ελληνική 
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επικράτεια, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει το δεύτερο προς υλοποίηση πλωτό 

υπεράκτιο αιολικό πάρκο στην Ευρώπη. 
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6. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Η επένδυση της υπεράκτια αιολική μονάδα παραγωγής ενέργειας που προτάθηκε, 

σύμφωνα με την αξιολογηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας χαρακτηρίζεται βιώσιμη και αρκετά κερδοφόρος.  

Προτείνεται να υλοποιηθεί η αξιολόγηση μελλοντικής επέκτασης της προτεινόμενης 

υπεράκτιας αιολικής μονάδας παραγωγής ενέργειας για την κάλυψη των ετήσιων 

αναγκών σε ενέργεια των νήσων της περιοχής των Κυκλάδων στα πλαίσια της 

προγραμματισμένης διασύνδεσής τους με το ηπειρωτικό δίκτυο. Η έπεκταση της 

ισχύος του υπεράκτιου αιολικού πάρκου θα μπορούσε να υλοποιηθεί είτε με την 

τοποθέτηση συστήματος εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας, είτε με την 

εγκατάσταση επιπρόσθετων πλωτών ανεμογεννητριών. Τα δύο αυτά σενάρια 

προτείνεται να εξεταστούν μέσω της σύγκρισης των χρηματοοικονομικών μεθόδων 

που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία των και να 

αξιολογηθούν. 
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