
9. Ειδικές πληροφορίες ανά χώρα

Εισαγωγικό κείμενο
Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που έχουν επιπτώσεις
στην καταλληλότητα για την ανάπτυξη έργων σχετικών με τις ανανεώσιμες ενεργειακές
τεχνολογίες του υδάτινου στοιχείου. Οι χώρες που εξετάζονται είναι: η Κύπρος, η Ελλάδα,
η Πορτογαλία, η Ρουμανία και το ΗΒ. Οι πληροφορίες παρέχονται στην μητρική γλώσσα της
εκάστοτε χώρας καθώς και στην αγγλική.  Οι πληροφορίες παρέχονται στην μητρική
γλώσσα της εκάστοτε χώρας καθώς και στην αγγλική.

Μπορεί να διακριθεί ένα πλήθος παραγόντων που επηρεάζουν την πιθανότητα για μια χώρα
να αναπτύξει έναν τομέα ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών του υδάτινου στοιχείου:  

    -  Φυσικός Πόρος – ο τύπος του πόρου της ανανεώσιμης ενέργειας του υδάτινου
στοιχείου. 
    -  Ανάπτυξη και δοκιμές – εγκαταστάσεις δοκιμής των διατάξεων ανανεώσιμων
ενεργειακών τεχνολογιών του υδάτινου στοιχείου.
    -  Χρήση και μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας – οι αγορές ενέργειας καθώς και η
ποιότητα και η κάλυψη των εγκαταστάσεων μεταφοράς της ενέργειας.
    -  Βιομηχανία και δεξιότητες – το δυναμικό κατασκευής διατάξεων ανανεώσιμων
ενεργειακών τεχνολογιών του υδάτινου στοιχείου, εργατικό δυναμικό με κατάρτιση και
δεξιότητες σχετικές με τον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών του
υδάτινου στοιχείου.
    -  Κανονισμοί – ύπαρξη και ποιότητα των κανονισμών που διέπουν την ανάπτυξη, την
λειτουργία και τον παροπλισμό των έργων ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών του
υδάτινου στοιχείου.
    -  Κίνητρα και υποστήριξη της βιομηχανίας – κίνητρα (στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα)
για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τομέα των ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών
του υδάτινου στοιχείου.

Πόρος
Ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η παρουσία, ή απουσία, των φυσικών πόρων της
ανανεώσιμης ενέργειας του υδάτινου στοιχείου. 
Για κάθε χώρα προέλευσης των εταίρων του έργου AquaRET (Κύπρο, Ελλάδα, Πορτογαλία,
Ρουμανία, ΗΒ), η ενότητα αυτή εντοπίζει την παρουσία, ή απουσία των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας του υδάτινου στοιχείου. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει τα κατά τον ρου του
ποταμού σχήματα, τον παλιρροιακό περιορισμό, τα παλιρροιακά ρεύματα, την κυματική
ενέργεια και τα υπεράκτια αιολικά. 
Όπου αυτό είναι δυνατόν, παρέχονται χάρτες για την καλύτερη κατανόηση της κατανομής
του πόρου.

Ανάπτυξη και δοκιμές
Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις στην
Κύπρο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και το ΗΒ για την υποστήριξη των
καινοτόμων ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών του υδάτινου στοιχείου.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υποενότητες:
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    -  Εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης – όπου είναι δυνατός ο σχεδιασμός
καινοτόμων τεχνολογιών και νέων προϊόντων για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας του υδάτινου στοιχείου. 
    -  Εγκαταστάσεις δοκιμών – φυσικές θέσεις όπου μπορούν να δοκιμαστούν πρωτότυπες
διατάξεις και καινοτόμες συνιστώσες για την μέτρηση της απόδοσής τους (π.χ. δεξαμενές
κυμάτων ή ζώνες στην ανοιχτή θάλασσα).
    -  Πιλοτικές ζώνες – προκαθορισμένες περιοχές στις οποίες ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η
ανάπτυξη έργων σχετικών με τις ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες του υδάτινου
στοιχείου.

Χρήση και μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας
Περιγραφή των θεμάτων που σχετίζονται με την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας στην
Κύπρο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και το ΗΒ. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει
τις ακόλουθες υποενότητες:

    -  Επιλογές χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας – πιθανές μορφές της ενεργειακής
παραγωγής των ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών του υδάτινου στοιχείου, και μία
γενική εικόνα της αγοράς στην οποία θα διοχετευτεί η ενέργεια. Ορισμένες χώρες, για
παράδειγμα, χρησιμοποιούν την ανανεώσιμη ενέργεια του υδάτινου στοιχείου για να
τροφοδοτήσουν την διαδικασία της αφαλάτωσης, άλλες διοχετεύουν την ηλεκτρική
ενέργεια του υδάτινου στοιχείου κατευθείαν στο εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο. 
    -  Ηλεκτρικά δίκτυα – η ποιότητα και κάλυψη του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
    -  Σύνδεση με το δίκτυο – συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας λήψης αδείας για
σύνδεση με το δίκτυο, με λεπτομέρειες σχετικά με τον αρμόδιο γι’ αυτήν τη διαδικασία
φορέα.

Βιομηχανία και δεξιότητες
Μία ένδειξη των πόρων που διατίθενται στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη
Ρουμανία και το ΗΒ για την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμης ενέργειας του υδάτινου
στοιχείου, περιλαμβανομένων των ακόλουθων υποενοτήτων:

    -  Δυναμικό κατασκευής – διαθέσιμοι πόροι για την κατασκευή διατάξεων ανανεώσιμων
ενεργειακών τεχνολογιών του υδάτινου στοιχείου ή των εξαρτημάτων τους (π.χ.
αγκυρώσεις, καλώδια ή υποσταθμοί).
    -  Υποστηρηκτικές εγκαταστάσεις και σκάφη – η διαθεσιμότητα (ή η έλλειψη) επαρκούς,
ποιοτικής υποδομής για την υποστήριξη έργων ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών του
υδάτινου στοιχείου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την
διαθεσιμότητα λιμένων, πορθμείων και πλοίων.
    -  Εργατικό δυναμικό – η διαθεσιμότητα (ή η έλλειψη) τεχνικά καταρτισμένου
προσωπικού για την υποστήριξη της ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων ενεργειακών
τεχνολογιών του υδάτινου στοιχείου. Οι τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τους
ειδικούς στις κατασκευές, στις κατεργασίες, στους κανονισμούς και στις περιβαλλοντικές
επιστήμες.
    -  Εκπαιδευτικά ιδρύματα – εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ιδρύματα που είναι
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διαθέσιμα για την κατάρτιση των ειδικών.

Κανονισμοί
Οι βασικές συμφωνίες, άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται σε Κύπρο, Ελλάδα, Πορτογαλία,
Ρουμανία και ΗΒ για την ανάπτυξη έργων σχετικών με τις ανανεώσιμες ενεργειακές
τεχνολογίες του υδάτινου στοιχείου, καθώς και ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με
τη διαδικασία απόκτησης αυτών. Οι υποενότητες περιλαμβάνουν:

    -  Μίσθωση –άδειες που απαιτούνται για την αγορά ή μίσθωση της γης ή του πυθμένα
της θάλασσας όπου θα αναπτυχθεί ένα έργο ανανεώσιμης ενεργειακής τεχνολογίας του
υδάτινου στοιχείου.
    -  Αδειοδότηση – οι απαιτούμενες άδειες για την ανάπτυξη ενός έργου ανανεώσιμης
ενεργειακής τεχνολογίας του υδάτινου στοιχείου σε μία συγκεκριμένη θέση.
    -  Περιβάλλον – επιπρόσθετες άδειες σχετικές με το περιβάλλον που ενδέχεται να
απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός έργου ανανεώσιμης ενεργειακής τεχνολογίας του
υδάτινου στοιχείου.
    -  Υγιεινή και ασφάλεια – επιπρόσθετες άδειες που απαιτούνται σε σχέση με την υγιεινή
ή την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα για την ανάπτυξη ενός έργου ανανεώσιμης ενεργειακής
τεχνολογίας του υδάτινου στοιχείου.

Κίνητρα της βιομηχανίας
Μία αξιολόγηση των κινήτρων στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ρουμανία και
το ΗΒ για την ανάπτυξη της βιομηχανίας ανανεώσιμης ενέργειας του υδάτινου στοιχείου, με
υποενότητες σχετικά με:

    -  Πολιτικά κίνητρα – δείγματα πολιτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη της βιομηχανίας
ανανεώσιμης ενέργειας του υδάτινου στοιχείου. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν στόχους
και επιδιώξεις, γενικές αδειοδοτήσεις ή πιλοτικές ζώνες.
    -  Οικονομικά κίνητρα - χρηματοδότηση που διατίθεται προς στήριξη της βιομηχανίας
ανανεώσιμης ενέργειας του υδάτινου στοιχείου, που μπορεί να περιλαμβάνει την δημόσια
ενίσχυση ή υποστήριξη μέσω χορηγών. Περιλαμβάνονται επίσης ορισμένες βασικές
πληροφορίες σχετικά με την διαθεσιμότητα ιδιωτικής χρηματοδότησης.

  Πληροφορίες για τη χώρα

Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ)
Κύπρος 
Ελλάδα
Ρουμανία
Πορτογαλία

 Γλώσσα  Αγγλικά  
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Ελληνικά    

 

   
Ρουμάνικα        

 
   Πορτογαλικά          
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