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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζε παγθφζκην επίπεδν, είλαη φιν θαη εληνλφηεξε ε ηάζε απειεπζεξνπνίεζεο 
ηεο αγνξάο ηνπ ειεθηξηζκνχ, ηεο αγνξάο, δειαδή,  ζηελ νπνία νη πειάηεο-θαηαλαισηέο έρνπλ ην 
δηθαίσκα λα επηιέγνπλ ηνλ πξνκεζεπηή-παξαγσγφ ηνπο, εηζάγoληαο ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζηνλ 
ηνκέα ηνπ ειεθηξηζκνχ. ην πιαίζην ηεο αγνξάο απηήο, θαη εμαηηίαο ηνπ παγθφζκηνπ απμαλφκελνπ 
πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο άξρηζε ε φιν θαη πην νξγαλσκέλε θαη απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ 
Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο(ΑΠΔ). Σν πςειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο ηνπο, φκσο, ζε ζρέζε 
κε απηφ ησλ ζπκβαηηθψλ,  θάλεη αζχκθνξε ηελ επέλδπζε ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη 
γη‘απηφ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πιαίζηα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο έηζη ψζηε ε δηαθνξά θφζηνπο λα 
αληηζηαζκίδεηαη.  

Ζ αλάγθε δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή θαη πιήζνο νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ 
παξαγφλησλ νδήγεζε ζηε Γηεζπαξκέλε Παξαγσγή, δειαδή ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κηθξήο 
θιίκαθαο, κε ηηο κνλάδεο λα εληνπίδνληαη θνληά ζην θνξηίν. Ζ ζπλερψο απμαλφκελε έληαμε ησλ 
κνλάδσλ Γηαζπαξκέλεο Παξαγσγήο ζην δίθηπν Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, 
επέθεξε ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζπκβαηηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κεγάιεο 
θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο. Χζηφζν, κεγάιν ελδηαθέξνλ εκθαλίδεη ε δηαζχλδεζε 
κηθξψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζηα πζηήκαηα Γηαλνκήο, Υακειήο Σάζεο, πνπ απνηεινχλ έλα λέν 
ηχπν ζπζηήκαηνο ηζρχνο, πνπ νλνκάδεηαη Μηθξνδίθηπν θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί είηε ζπλδεδέκελν 
κε ην θεληξηθφ δίθηπν είηε αλεμάξηεηα απφ απηφ. Ζ αλαβάζκηζε ησλ δηθηχσλ, κε ακθίδξνκε 
ςεθηαθή ηερλνινγία γηα ηνλ έιεγρν ησλ θνξηίσλ ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνο νδεγεί ζηαδηαθά ζηε δεκηνπξγία ησλ «Έμππλσλ Γηθηχσλ» (Smart 
Grids). Οη ππνβνεζεηηθέο ηερλνινγίεο ησλ επθπψλ απηψλ δηθηχσλ είλαη νη ηερλνινγίεο 
πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ (ICT) θαη ππεξεζίεο on-line. 

Ζ ηάζε γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, νδήγεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο 
θαη απφθξηζεο δήηεζεο (DSM/DR). Ζ Aπφθξηζε ηεο Εήηεζεο αλαθέξεηαη ζηνπο κεραληζκνχο 
δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο απνθξηλφκελε ζηηο ζπλζήθεο πξνζθνξάο , γηα παξάδεηγκα ε κείσζε ηεο 
θαηαλάισζεο ζε ψξεο αηρκήο  ή αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Μία απφ ηηο ηερληθέο 
Aπφθξηζεο Εήηεζεο είλαη θαη ε απνθνπή θνξηίνπ πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 
εξγαζία. 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο θαη εμέιημεο  ησλ 
παξαπάλσ  ζχγρξνλσλ δεηεκάησλ  ζηελ αγνξά ηνπ ειεθηξηζκνχ ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ζε 
παγθφζκην επίπεδν. Παξνπζηάδεηαη πξνζνκνίσζε κηθξνδηθηχνπ γηα ηε κειέηε ηεο δηείζδπζεο 
κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαη θπξίσο ΑΠΔ ζ‘απηφ. Γείρλνπκε πσο επεξεάδεηαη ην 
θφζηνο ηνπ κηθξνδηθηχνπ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην επίπεδν δηείζδεηζεο ΑΠΔ ζε 
απηφ, θαζψο θαη ηελ oξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο.  Δπίζεο κειεηάηαη ε εθαξκνγή κηαο 
απινπνηεκέλεο πνιηηηθήο απνθνπήο θνξηίνπ, φπνπ εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθά φξηα επί  ηνπ 
ζπλνιηθνχ θνξηίνπ γηα θάζε δπγφ θαη γίλεηαη ε αλάινγε απνθνπή.  Σέινο, αλαιχεηαη ην νηθνλνκηθφ 
φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ κία ηέηνηα πνιηηηθή απνθνπήο θνξηίνπ θαη ζπζρεηίδεηαη νηθνλνκηθά ε 
πηζαλή δηείζδπζε ΑΠΔ κε ηα επίπεδα απνθνπήο θνξηίνπ. Οη πξνζνκνηψζεηο 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο MATLAB. 
  
ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ:  
Απειεπζεξσκέλε Αγνξά Eλέξγεηαο, Γηεζπαξκέλε Παξαγσγή, Αλαλεψζηκεο Πεγέο 
Δλέξγεηαο(ΑΠΔ), Μηθξνδίθηπν, Έμππλν Γίθηπν, Απφθξηζε Εήηεζεο, Aπνθνπή Φνξηίνπ 
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ABSTRACT 

                                                                                                                           

 

Recently, there is, in world level, an increasing tendency to deregulate the energy market. A 
deregulated market is the market in which the costumers-consumers have the right to choose 
their own supplier-producer; thus the competition was imported in the section of electricity. In the 
frame of this market, and due to the world‘s increasing environmental interest a more organized 
and efficient exploitation of Renewable Energy Sources (RES) began. Their high production cost, 
however, compared to the cost of the conventional sources makes the investment in RES 
unattractive and this is why many support programs are being developed, so as to offset the cost 
difference.  

The need for higher penetration of RES in electricity generation procedure and many others 
economical and technical factors have lead to the Distributed Generation (DG), which is the 
small-scale energy production, where the generation units are located close to the load. The 
increasing integration of DG units in Medium and Low Voltage grids, which is observed in recent 
years, caused major changes in the conventional energy production of the big central production 
plants. The interest is, however, focused on the interconnection of small units in the Low Voltage 
Grid, which forms a new type of power grid, called Microgrid, and which can operate in 
cooperation with the central grid or independently from it. The upgrade of grids, with bidirectional 
digital technology for load control, energy saving and cost reduction leads gradually to a ―Smart 
Grid‖. Information and Communication Technologies (ICT) and online services can promote 
Smart Grids. 

Σhe recent  focus on the energy saving, resulted in  Demand Side Management (DSM) and 
Demand Response (DR). Demand Response refers to the demand side management 
mechanisms which respond to bids; for example, the consumption reduction in peak hours or the 
response to the market prices. One of the Demand Response techniques is the load cut-off, 
which is examined in this study. 

The aim of this study is the analysis of the implementation and development of the modern issues 
above, in the Greek Energy Market and worldwide. A Microgrid Simulation is presented for the 
study of DG units‘ penetration with RES in it. We show how the Microgrid cost is affected, 
depending from the way it operates, the RES penetration level into it, and also the System 
Marginal Price (SMP). A simplified load cut-off application is, also, studied, where different cut-off 
limits, percentages of the total load, are applied, for each bus. Finally, the economic benefit that 
arises from such a policy is analyzed and the correlation between the RES penetration and the 
load cut-off is presented. In order to come to results and conclusions, we used the MATLAB 
program.  

KEY WORDS: 

Deregulated Energy Market, Distributed Generation (DG), Renewable Energy Sources (RES), 
Microgrid, Smart Grid, Demand Response (DR), Load Curtailment 
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1   ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζε παγθφζκην επίπεδν, είλαη φιν θαη εληνλφηεξε ε ηάζε απειεπζεξνπνίεζεο 

ηεο αγνξάο ηνπ  ειεθηξηζκνχ, ηεο αγνξάο, δειαδή,  ζηελ νπνία νη πειάηεο-θαηαλαισηέο έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα επηιέγνπλ ηνλ πξνκεζεπηή-παξαγσγφ ηνπο, εηζάγσληαο ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ειεθηξηζκνχ. ην πιαίζην ηεο αγνξάο απηήο, θαη εμαηηίαο ηνπ παγθφζκηνπ απμαλφκελνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο άξρηζε ε φιν θαη πην νξγαλσκέλε θαη απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο(ΑΠΔ). Σν πςειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο ηνπο φκσο ζε ζρέζε 

κε απηφ ησλ ζπκβαηηθψλ,  θάλεη αζχκθνξε ηελ επέλδπζε ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη 

γη‘απηφ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πιαίζηα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο έηζη ψζηε ε δηαθνξά θφζηνπο λα 

αληηζηαζκίδεηαη.   

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πηνζέηεζε κία νινθιεξσκέλε πνιηηηθή αιιαγήο ηεο ζχγρξνλεο ελεξγεηαθήο 

θαη θιηκαηηθήο θαηάζηαζεο, ζέηνληαο θηιφδνμνπο ζηφρνπο γηα ην έηνο 2020. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

δεζκεχηεθε ζηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ παξαγσγήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20%, ζηελ 

κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαηά 20% ρξεζηκνπνηψληαο απνδνηηθφηεξεο κεζφδνπο 

παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνζνζηνχ 20% ησλ 

ελεξγεηαθψλ ηεο αλαγθψλ, (ςχμε, ζέξκαλζε, ειεθηξνπαξαγσγή θαη κεηαθνξέο), απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ΑΠΔ. 

Ζ αλάγθε δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή θαη πιήζνο νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ 

παξαγφλησλ νδήγεζε ζηε Γηεζπαξκέλε Παξαγσγή, δειαδή ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κηθξήο 

θιίκαθαο, κε ηηο κνλάδεο λα εληνπίδνληαη θνληά ζην θνξηίν. Ζ ζπλερψο απμαλφκελε έληαμε ησλ 

κνλάδσλ Γηαζπαξκέλεο Παξαγσγήο ζην δίθηπν Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

επέθεξε ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζπκβαηηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κεγάιεο 

θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο. Χζηφζν, κεγάιν ελδηαθέξνλ εκθαλίδεη ε δηαζχλδεζε 

κηθξψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζηα πζηήκαηα Γηαλνκήο, Υακειήο Σάζεο, πνπ απνηεινχλ έλα λέν 

ηχπν ζπζηήκαηνο ηζρχνο, πνπ νλνκάδεηαη Μηθξνδίθηπν, πνπ  κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα 

απφ ην θεληξηθφ δίθηπν ή ζε ζπλεξγαζία κ‘ απηφ. Ζ αλαβάζκηζε ησλ δηθηχσλ, κε ακθίδξνκε 

ςεθηαθή ηερλνινγία γηα ηνλ έιεγρν ησλ θνξηίσλ ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο νδεγεί ζηαδηαθά ζηε δεκηνπξγία ησλ «Έμππλσλ Γηθηχσλ»(Smart 

Grids). Οη ππνβνεζεηηθέο ηερλνινγίεο ησλ επθπψλ απηψλ δηθηχσλ είλαη νη ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο, ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ππεξεζίεο on-line. 

ηα πιαίζηα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο, αλαπηχρζεθε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα,  θαη ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο θαη απφθξηζεο δήηεζεο (DSM/DR). Ζ απφθξηζε 

ηεο Εήηεζεο αλαθέξεηαη ζηνπο κεραληζκνχο δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο απνθξηλφκελε ζηηο 

ζπλζήθεο πξνζθνξάο , γηα παξάδεηγκα ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζε ψξεο αηρκήο  ή αλάινγα 

κε ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

ην 2ν  θεθάιαην αλαιχνληαη νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο(ΑΠΔ). Αξρηθά πεξηγξάθνληαη νη 

δηαθνξεηηθέο  κνξθέο ΑΠΔ θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ ηελ αχμεζε 

ησλ ΑΠΔ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ηα πνζνζηά απηψλ. Έπεηηα, έκθαζε δίλεηαη ζηελ αηνιηθή 

ελέξγεηα , ηα αηνιηθά πάξθα θαη ηα θσηνβνιηατθά, ελψ πεξηγξάθεηαη επίζεο ε βηνκάδα, ε 

γεσζεξκία, ηα κηθξά πδξνειεθηξηθά θαη νη θπςέιεο θαπζίκνπ. Σέινο, παξαηίζεληαη κεραληζκνί  

πξνψζεζεο ησλ ΑΠΔ, κεηά θαη ηε ζπλζήθε ηνπ Κηφην  θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 20-20-20 ηεο Δ.Δ 

θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ. 
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ην 3ν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε δηεζπαξκέλε παξαγσγή  ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αλαιχνληαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηεο. ηα πιαίζηα ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο αλαιχεηαη ε 

ιεηηνπξγία θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ έμππλσλ δηθηχσλ, δειαδή ηνπ δηθηχσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

έμππλνπο κεηξεηέο θαη εμειηγκέλε ICT ηερλνινγία. Σέινο, πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ηνπ κηθξνδηθηχνπ 

θαη νη αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζήο ηνπ, θαζψο θαη ε απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ην 4ν θεθάιαην αλαιχνληαη έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά ηνπ ειεθηξηζκνχ. Πεξηγξάθεηαη ε 

απειεπζεξσκέλε αγνξά ελέξγεηαο θαη παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο θαη νη θαηεγνξίεο απηήο 

φπσο απηέο εθαξκφδνληαη πιένλ ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Παξνπζηάδεηαη επίζεο ε 

εμέιημε ηεο ζηαδηαθήο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ ειεθηξηζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν. Σέινο 

αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ζηελ Διιάδα. 

ην 5ν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο θαη απφθξηζεο ηεο δήηεζεο(DSM/DR), ηα 

νθέιε ηεο,  νη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ηεο θαη ε εθαξκνγή απηψλ ζε  ρψξεο ηεο Δ.Δ. κεηαμχ απηψλ 

θαη ζηελ Διιάδα. Δπίζεο γίλεηαη αλάιπζε ηεο ζρέζεο ηεο απφθξηζεο δήηεζεο κε ην έμππλν 

δίθηπν θαη γίλνληαη θαλεξνί νη ιφγνη πνπ απηή ιεηηνπξγεί πην απνηειεζκαηηθά ζε πεξηβάιινλ 

έμππλνπ δηθηχνπ. 

Σέινο ζην 6ν θεθάιαην, γίλεηαη πξνζνκνίσζε κηθξνδηθηχνπ γηα ηε κειέηε πνιηηηθψλ απνθνπήο 

θνξηίνπ κε εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ νξίσλ απνθνπήο. Γείρλνπκε πψο επεξεάδεηαη ην θφζηνο ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ (κε αλεμάξηεηε ή ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία 

ησλ DG κνλάδσλ), ην επίπεδν δηείζδπζεο κνλάδσλ DG ζε απηφ, θαζψο θαη ηελ oξηαθή ηηκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο (κία πνιχ πςειή θαη κία πνιχ ρακειή ηηκή).  Δπίζεο κειεηάηαη ε εθαξκνγή κηαο  

πνιηηηθήο απνθνπήο θνξηίνπ, φπνπ εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθά φξηα απνθνπήο θνξηίνπ σο 

πνζνζηά επί  ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ θάζε ψξα γηα θάζε δπγφ.  Σέινο, αλαιχεηαη ην νηθνλνκηθφ 

φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ κία ηέηνηα πνιηηηθή απνθνπήο θνξηίνπ θαη ζπζρεηίδεηαη νηθνλνκηθά ε 

πηζαλή αχμεζε ηεο δηείζδπζεο κνλάδσλ ΑΠΔ (αηνιηθά,θσηνβνιηατθά) κε ηα επίπεδα απνθνπήο 

θνξηίνπ. Γηα ηηο απαηηνχκελεο  πξνζνκνηψζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα ΜΑΣLAB. 
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2   ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ 

ΠΖΓΔ 
 

 

2.1   Δηζαγσγή 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θνηλή ζπλείδεζε ε αλάγθε απνδνηηθφηεξεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη εηδηθά ε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). Απηφ επηβάιιεηαη απφ ην  πεπεξαζκέλν ησλ ζπκβαηηθψλ, κε αλαλεψζηκσλ, 

πεγψλ ελέξγεηαο , αιιά θαη απφ ηελ αλάγθε πεξηνξηζκνχ ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ απφ ηε 

ρξήζε ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Καηα ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα νη ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο πξνο ηα λέα απηά δεδνκέλα, κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ 

λνκνζεηηθψλ κέηξσλ θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ΑΠΔ κε ηξφπν ψζηε ην θφζηνο ηνπο λα είλαη ζπγθξίζηκν κε απηφ ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ 

ελέξγεηαο[1]. 

Όηαλ κηιάκε γηα αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ελλννχκε θπξίσο ηηο αθφινπζεο 

 Aηνιηθή Δλέξγεηα 

Αμηνπνηείηαη κέζσ ησλ Αλεκνγελλεηξηψλ, πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζε 

ειεθηξηθή. Ο άλεκνο, δειαδή ε θίλεζε ησλ αεξίσλ καδψλ, πνπ πξνθαιείηαη απφ δηαθνξέο 

ζεξκνθξαζηψλ εληφο ηεο αηκφζθαηξαο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. 

Οη ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο πνηθίινπλ απφ 600 kW έσο 5 ΜW σο πξνο ηελ παξαγσγή ηζρχνο, 

αλ θαη ζην εκπφξην πξαθηηθά ζπλαληψληαη γελλήηξηεο παξαγσγήο 1,5-3 MW. Ζ ηζρχο πνπ 

παξάγεη κία αλεκνγελλήηξηα είλαη ζπλάξηεζε ηνπ θχβνπ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ, έηζη ψζηε κία 

αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ λα απμάλεη θαηά πνιχ ηελ ηζρχ εμφδνπ ηεο γελλήηξηαο. 

Πεξηνρέο φπνπ παξαηεξνχληαη ηζρπξνί θαη πην ζηαζεξνί άλεκνη, φπσο είλαη νη παξάθηηεο πεξηνρέο 

θαη απηέο κε κεγάιν πςφκεηξν, πξνηηκψληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ.  

 Ζιηαθή Δλέξγεηα 

Αμηνπνηείηαη κέζσ ησλ θσηνβνιηατθψλ γελλεηξηψλ, πνπ είηε κεηαηξέπνπλ απ‘επζείαο ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή είηε κέζσ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ (CSP) ψζηε λα επηηεπρζνχλ πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη ηειηθά παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σα θσηνβνιηατθά ηνηρεία (Φ/Β) 

απνηεινχλ ηα θχξηα ζπζηαηηθά ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ κεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή ή αιιηψο ησλ Φσηνβνιηατθψλ Γελλεηξηψλ (Φ/ΒΓ). Σα Φ/Β είλαη δίνδνη 

εκηαγσγψλ ζε κνξθή δίζθνπ, νη νπνίεο φηαλ δέρνληαη ζηελ κία επηθάλεηά ηνπο ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία εκθαλίδνπλ κία ηάζε κεηαμχ ησλ δχν επηθαλεηψλ ηνπο θαη απηή είλαη ζπλήζσο απφ 

0,5 έσο 1V. Οη  Φ/ΒΓ πεξηιακβάλνπλ πνιιά Φ/Β ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά ή παξάιιεια θαη 

επηπιένλ ηηο δηαηάμεηο ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο ή θαη κεηαηξνπήο ηνπ παξαγφκελνπ ζπλερνχο 

ξεχκαηνο ζε ελαιιαζζφκελν.  Όηαλ ηα Φ/Β πιαίζηα εθηεζνχλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, 

κεηαηξέπνπλ πνζνζηφ 14% πεξίπνπ ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. 

 Μηθξά Υδξνειεθηξηθά 

Γίλεηαη εθκεηάιιεπζε πδάηηλσλ ξεπκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γη‘ απηά δελ 

απαηηνχληαη κεγάια έξγα απνζεθεχζεσο, φπσο είλαη ηα θξάγκαηα. 
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 Κπςέιεο Καπζίκνπ 

Μεηαηξέπνπλ απ‘ απζείαο ηε ρεκηθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ 

θαη ειεθηξνιπηψλ. 

 Δλέξγεηα ησλ Θαιάζζησλ θπκάησλ 

Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζαιάζζησλ θπκάησλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κεηαηξαπεί ζε ειεθηξηθή 

κέζσ θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ. 

 Γεσζεξκηθή ελέξγεηα 

Δίλαη ε ζεξκφηεηα εζσηεξηθψλ ζηξσκάησλ ηεο γεο, ε νπνία γίλεηαη εθκεηαιιεχζηκε φηαλ 

ππάξρνπλ θαηάιιειεο γεσινγηθέο ζπλζήθεο. 

 Δλέξγεηα ηεο Βηνκάδαο 

Ζ Βηνκάδα ζπλίζηαηαη απφ ηεο πάζεο θχζεσο γεσξγηθά θαη δαζηθά ππνιείκκαηα, απφ ηα νπνία 

κε     θαηάιιειεο ζεξκνρεκηθέο επεμεξγαζίεο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ θαχζηκα [1]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

2.2   ηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηηο ΑΠΔ 
 

Ζ ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ θαηαγξάθεη ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

θαξπφο ησλ ηεξάζηησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

έρνπλ ιεθζεί, ησλ κέηξσλ νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο αιιά θαη ησλ πξννπηηθψλ αμηνπνίεζεο ησλ 

ΑΠΔ. χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζε πξφζθαηεο κειέηεο, ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ζην ηέινο ηνπ 2006 αλεξρφηαλ ζε 878 MW, παξνπζηάδνληαο κέζε 

άλνδν ίζε κε 23% εηεζίσο ηελ πεξίνδν 1990-2006. ηαζεξά απμαλφκελε εμέιημε παξνπζηάδνπλ 

ηα αηνιηθά, ηα κηθξά πδξνειεθηξηθά θαη ε βηνκάδα. 

 

χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ 4ε Δζληθή Έθζεζε γηα ηηο ΑΠΔ, εθηηκάηαη φηη ζην ηέινο ηνπ 

2007 ππήξραλ εγθαηαζηάζεηο -εθηφο ησλ απηφλνκσλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ- ηζρχνο 1.039 

MW (+18% απφ ην 2006), ελψ ε ζπλνιηθή ηζρχο, ζπλππνινγίδνληαο θαη ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά 

έξγα, αγγίδεη ηα 4.060 MW. ε παγθφζκην επίπεδν, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

Δηθόλα 2.1  Δθκεηάιιεπζε ΑΠΔ 
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ππνινγίδεηαη ζε 240 Gigawatts (GW) γηα ην 2007 ε νπνία είλαη απμεκέλε θαηά 50% ζε ζρέζε κε 

ην 2004. Ζ αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζπληειεί αδηακθηζβήηεηα ζηελ 

αλάζρεζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Παξάιιεια, ζπκβάιεη ζηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηε δεκηνπξγία απαζρφιεζεο ζηελ Δπξψπε, ράξε 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ εθκεηάιιεπζε 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, σζηφζν παξακέλεη κε κεηνςεθηθή ζπκκεηνρή ζην 

ελεξγεηαθφ κίγκα ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξψπε, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ θφζηνπο ηεο 

αξρηθήο επέλδπζεο. 

 

 Γηα ηελ δηάδνζε ησλ ΑΠΔ έρεη ζεζκνζεηεζεί σο εζληθφο ζηφρνο ε ζπκκεηνρή ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε ΑΠΔ έσο ην 2010 ζε πνζνζηφ 20,1% θαη έσο ην 2020 ζε 29% ηεο 

αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο. Παξά ηηο δπζθνιίεο -νηθνλνκηθέο, ηερληθέο, 

γξαθεηνθξαηηθέο, ζεζκηθέο- πνπ αληηκεησπίδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ, ε 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ ζα βνεζήζεη θαζνξηζηηθά ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία λα κεηψζεη ηελ 

εμάξηεζε ηεο απφ ηε δηεζλή αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εηζαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ, εμαηηίαο ησλ επκεηάβιεησλ νηθνλνκηθψλ θαη γεσπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ, παξάιιεια κε ηα 

απηά πεξηβαιινληηθά νθέιε. εκαληηθφ φθεινο πξνθχπηεη επίζεο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο [2]. 

 

Παξαθάησ θαίλεηαη ε αθξηβήο παξαγσγή  απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζε παγθφζκην θαη 

παλεπξσπατθφ επίπεδν θαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαηά ην 2008. Φαίλεηαη θαζαξά ην κεξίδην 

πνπ έρνπλ ζηελ παξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο φιεο νη κνξθέο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. 

Παγθνζκίσο ε παξαγσγή απφ ΑΠΔ έθηαζε ηα 280 GW ην 2008, θαη απμήζεθε θαηά 75% ζε 

ζρέζε κε ην 2004, πνχ ήηαλ 160 GW . Oη έμη πξψηεο ρψξεο φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή απφ 

ΑΠΔ παγθνζκίσο ήηαλ ε Κίλα (76GW), νη ΖΠΑ (20 GW), ε Γεξκαλία (34 GW), ε Ηζπαλία (22 

GW), ε Ηλδία (13 GW) θαη ε Ηαπσλία (8 GW)  [3]. 
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 Δηθόλα 2.2  Παξαγσγή από ΑΠΔ παγθνζκίσο, ζηελ Δ.Δ. θαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο (2008) 
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Δπίζεο, ζην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε παγθφζκηα επέλδπζε ζηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα 

απφ ην 2004-2008. Δίλαη μεθάζαξε ε αλνδηθή ηάζε ζηελ δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηελ αγνξά ηνπ 

παγθφζκηνπ ειεθηξηζκνχ κέζα ζε απηή ηελ ηεηξαεηία. 

 
Δηθόλα 2.3  Παγθόζκηα επέλδπζε ζηελ αλαλεώζηκε ελέξγεηα (2004-2008) 
πεγή :[4] 
 

ηνλ Πίλαθα 2.1, παξνπζηάδεηαη ε πξσηνγελήο παξαγσγή ζηελ Δ.Δ. απφ ην 1989 έσο ην 2000, 

θαζψο θαη ε εμέιημε πνπ ππήξμε ζηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 
Πίλαθαο 2.1  Πξσηνγελήο παξαγσγή ζηελ Δ.Δ. (1989 - 2000), θαη ε εμέιημε πνπ ππήξμε ζηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηα 
ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
πεγή : [5]  

 

Παξαηεξείηαη κία κέζε εηήζηα αχμεζε, ζηελ παξαγσγή απφ ΑΠΔ, ηεο ηάμεσο ηνπ 3%, γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ αλαθέξζεθε, ελψ νη κεγαιχηεξνη ξπζκνί αλάπηπμεο παξνπζηάδνληαη ζηελ αηνιηθή 

ελέξγεηα κε ηελ ειηαθή λα αθνινπζεί.  

 

ηνλ πίλαθα 2.2, παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο ζηελ Δ.Δ, γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ πεγψλ απηψλ ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε. Παξαηεξείηαη κία ζηαδηαθή αχμεζε ζην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ, ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  
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Πίλαθαο 2.2  Δμέιημε ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο ζηελ Δ.Δ  ηα έηε 1989-2000 
πεγή:[5] 
 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, ν πίλαθαο παξαθάησ παξνπζηάδεη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ δηάθνξεο κνξθέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ, θαζψο θαη ηα κέζα εηήζηα 

πνζνζηά κεηαβνιήο ζηε ζπκκεηνρή ησλ πεγψλ απηψλ. Απφ ην 1995 έσο ην 2000, παξαηεξείηαη 

κία κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαηά 68%, ελψ ε δηείζδπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 

ζηελ παξαγσγή, απμήζεθε κφλν θαηά 4%, εηεζίσο. 

 

 

 
Πίλαθαο 2.3  Σηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο από δηάθνξεο κνξθέο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ζηελ 
Διιάδα  θαη  κέζα εηήζηα πνζνζηά κεηαβνιήο ζηε ζπκκεηνρή ησλ πεγώλ απηώλ(1989-2000). 
πεγή : [5] 
 

 

ηνλ πίλαθα 2.4 παξνπζηάδνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία, έσο ην 2003, πην αλαιπηηθά. Δίλαη αμηνζεκείσην 

ην γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή ήηαλ κεδακηλή, έσο 

ην 2003.   
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Πίλαθαο 2.4  Παξαγσγή ελέξγεηαο από δηάθνξεο κνξθέο ΑΠΔ ζηελ Διιάδα (1990-2003) 
πεγή: [5] 

 

 

Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ε παγθφζκηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ηζρχνο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζε 

GW ζην ηέινο ηνπ 2008 θαζψο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θάζε κνξθήο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 

ζηελ παξαγσγή απηή. Βιέπνπκε φηη ζε παγθφζκην επίπεδν ν πδξνειεθηξηζκφο θαηέρεη ζεκαληηθφ 

κεξίδην ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο (πδξνειεθηξηζκφο κηθξήο θαη κεγάιεο θιίκαθαο). 

Απεηθνλίδεηαη, επίζεο,  ην κεξίδην θάζε κνξθήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη απηφ ηεο 

ζπλνιηθήο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο κέζα ζηε ζπλνιηθή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πεγή: [6] 

 

Δηθόλα 2.4  Παγθόζκηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ηζρύνο από αλαλεώζηκεο πεγέο ζε GW ζην ηέινο ηνπ 2008 
θαη πνζνζηά ζπκκεηνρήο θάζε κνξθήο Αλαλεώζηκεο Δλέξγεηαο ζηελ παξαγσγή απηή. 
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Όζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ επεηξσηηθνχ 

πζηήκαηνο γηα ην 1ν εμάκελν ηνπ 2009 πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ 

Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΓΔΜΖΔ), παξά ηε ζεκαληηθή κείσζε 

ηεο θαηαλάισζεο, ε θαχζε ιηγλίηε γηα ειεθηξνπαξαγσγή απμήζεθε ην δηάζηεκα απηφ θαηά 9,2% 

θηάλνληαο ην 64,5% ηεο εγρψξηαο ειεθηξνπαξαγσγήο ζην επεηξσηηθφ χζηεκα. 

 

Ζ θαζαξή ηειηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην επεηξσηηθφ ζχζηεκα κεηψζεθε ην 1ν 

εμάκελν ηνπ 2009 θαηά 4,7% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ζ 

κείσζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο: Ζ θαηαλάισζε 

Τςειήο Σάζεο (δειαδή ησλ κεγάισλ βηνκεραληψλ ηεο ρψξαο) κεηψζεθε θαηά 20,6% ελψ ε 

θαηαλάισζε Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο κεηψζεθε θαηά 2,4%. 

 

Ζ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ ζην επεηξσηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο 

ιηγλίηε θαηά 9,2% ελψ κεηψζεθε ε παξαγσγή απφ Φπζηθφ αέξην (θαηά 46,2%) θαη απφ πεηξέιαην 

(θαηά 13,2%). Λφγσ ησλ πςειφηεξσλ βξνρνπηψζεσλ ηνπ ρεηκψλα, ε παξαγσγή ησλ 

πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ απμήζεθε θαηά 53,4% ελψ νη ΑΠΔ απμήζεθαλ θαηά 22,3%. Οη θαζαξέο 

εηζαγσγέο παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 11%. Δίλαη εληππσζηαθφ πσο ε παξαγσγή απφ ιηγλίηε 

απνηέιεζε ην 64,5% ηεο εγρψξηαο ειεθηξνπαξαγσγήο ζην επεηξσηηθφ χζηεκα θαιχπηνληαο ην 

58,3% ηεο θαηαλάισζεο ελψ θαη κφλε ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ απφ ιηγλίηε ήηαλ 

θαηά 46% κεγαιχηεξε απφ ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο απφ ΑΠΔ. 

 

Σν κεξίδην ησλ δηαθνξεηηθψλ θαπζίκσλ ζηελ θάιπςε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηζκνχ θαίλεηαη ζην 

γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.  

 
Δηθόλα 2.5  Μεξίδηα θαπζίκσλ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ειεθηξηζκνύ (Α εμάκελν 2009, επεηξσηηθό Σύζηεκα) 
πεγή: ΓΔΜΖΔ 

 

ε φηη αθνξά ζηηο ΑΠΔ -ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ- ε παξαγσγή ηνπο 

θάιπςε ην 12,1% ηεο θαηαλάισζεο ηνπ επεηξσηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απηφ ζε κηα πεξίνδν 

πηψζεο ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θαη κε βξνρνπηψζεηο άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ. Οη «λέεο ΑΠΔ» (αηνιηθά, ειηαθά, βηνκάδα) ζπλεηζέθεξαλ κφιηο 3,4%. χκθσλα κε ηελ 

πξφζθαηε Δπξσπατθή Οδεγία 2009/28 ε ρψξα καο έρεη λνκηθά δεζκεπηηθφ ζηφρν γηα ην 2020 

18% γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θάζε είδνπο, θάηη πνπ 

κεηαθξάδεηαη γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε ζηφρν πεξίπνπ 33%. Δπνκέλσο, αθφκα θη αλ 

ππνζέζνπκε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο ζηα ζεκεξηλά –ρακειά-επίπεδα, θαη ζεσξψληαο 

ζηαζεξή ηε ζπλεηζθνξά ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ ζην 8%, πξνθεηκέλνπ ε Διιάδα λα 

επηηχρεη ην ζηφρν ηεο γηα ζα πξέπεη ζε 11 ρξφληα ε παξαγσγή απφ λέεο ΑΠΔ λα νθηαπιαζηαζηεί 

[7]. 
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Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο δηαδξακαηίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

πνιηηηθή ηεο Διιάδαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Ζ παξαγσγή ζήκεξα βαζίδεηαη ζε κεγάιεο 

θιίκαθαο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΓΔΖ. Οη αλαλεψζηκεο πεγέο απνηεινχλ 

πεξίπνπ ην 5% ηεο ειεθηξηθήο παξαγσγήο εάλ αθαηξέζνπκε ην 5% ησλ πδξνειεθηξηθψλ 

ζηαζκψλ. Σν παξφλ επελδπηηθφ πιαίζην απαηηεί ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο απφ αηνιηθή 

θαη ειηαθή ελέξγεηα, κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο, βηνκάδα θαη γεσζεξκία. Αλακέλεηαη φηη 

ηα βηνθαχζηκα ζα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά σο κειινληηθά θαχζηκα κεηαθνξψλ [8]. 

 

Με ζηνηρεία ηνπ 2008, ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ήηαλ 1282 MW. 

Σν 93% ηεο ηζρχνο παξάγεηαη απφ αηνιηθά πάξθα, ελψ ην ππφινηπν 7% απφ ειηαθή ελέξγεηα θαη 

βηνκάδα. ηφρνο ηεο Διιάδαο είλαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ λα αγγίμεη ην 29% 

επί ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο κέρξη ην 2020. Σν πνζνζηφ απηφ ζα αλαιχεηαη σο εμήο:  

 
Δηθόλα 2.6  Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ΑΠΔ θαη Σπκβαηηθώλ Τερλνινγηώλ ζηελ Ζιεθηξνπαξαγσγή ην 2020 
πεγή: [8] 

 
Δηθόλα 2.7  Σπκκεηνρή ηερλνινγηώλ ΑΠΔ ζην κεξίδην Ζιεθηξνπαξαγσγήο ΑΠΔ ην 2020 
πεγή : [8] 

ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε εγθαηεζηεκέλε  ηζρχο ζηελ Διιάδα  ζε kW γηα θάζε 

κνξθή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαηά ην 2008  θαζψο θαη νη ζηφρνη γηα ην 2020. 



- 25 - 
 

 
Δηθόλα 2.8  Γξάθεκα εγθαηεζηεκέλεο  ηζρύο ζηελ Διιάδα  ζε kW γηα θάζε κνξθή αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο θαηά ην 2008 
θαζώο θαη νη ζηόρνη γηα ην 2020 

πεγή : [8]    

 

 

ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη γηα θάζε ρψξα ηεο Δ.Δ γηα ηελ παξαγσγή απφ 

ΑΠΔ θαη ε ζχγθξηζε απηψλ ησλ ζηφρσλ κε ην πνζνζηφ δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή ην 2005. 

 

 
Δηθόλα 2.9  Σηόρνη γηα θάζε ρώξα ηεο Δ.Δ γηα ηελ παξαγσγή από ΑΠΔ θαη ζύγθξηζε απηώλ  κε ην πνζνζηό δηείζδπζεο 
ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ην 2005. 

πεγή: [9] 

 

 

Σέινο, ζηoπο παξαθάησ πίλαθεο  παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ΑΠΔ ζηηο νπνίεο εζηίαδεη ε θάζε 

ρψξα κέινο ηεο  Δ.Δ-27 θαη νη πνζνηηθνπνηεκέλνη ζηφρνη ηνπο. 



- 26 - 
 

 

 

  

Πίλαθαο 2.5  ΑΠΔ ζηηο νπνίεο εζηίαδεη ε θάζε ρώξα κέινο ηεο  Δ.Δ-27 θαη νη πνζνηηθνπνηεκέλνη ζηόρνη ηνπο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνλνινγίεο. 

Πεγή: [9] 

 
 
 
 

country wind onshore wind offshore biomass solar hydro  geothermal wave energy 

Italy        

Latvia        

Lithuania        

Luxembourg        

Malta        

Netherlands 

(2020) 
 

(3,500 MW) 

 

(6,000 MW) 

 

(500 MW) 

    

Poland        

Portugal  

(2012: 

5,100 MW) 

    

(2010: 

5,575 MW 

2020: 

6,960 MW) 

  

Romania        

Slovakia        

Slovenia        

Spain        

Sweden        

UK        

 

country wind onshore wind offshore biomass solar hydro  geothermal wave energy 

Austria  

(2015) 
 

(700 MW) 

 

(100 MW) 

  

(700 MW) 

  

Belgium 

(2010) 
  

(40 MW) 

  

(330 MW) 

     

Bulgaria 

(2015) 

       

Cyprus 

(2010) 
       

Czech 

Republic 
 

(700 MW) 

 

(200 MW) 

  

(100 MW) 

  

Denmark 

(2012) 
  

(1300 MW) 

 

(14 PJ) 

    

Estonia 

(2010) 
 

(90 MW) 

      

Finland        

France       

Germany        

Greece 

(2010) 

(2020) 

 

(2795 MW) 

 

 
 

(187 MW) 

(700 MWp) 

 

(525 MW) 

  

Hungary        

Ireland 

(2020) 

   

(800 MW)* 

    

(500 MW) 
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2.3   Αλεκνγελλήηξηεο 
 

 

2.3.1   Δίδε αλεκνγελλεηξηώλ   
 

Τπάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ αλεκνγελλήηξηεο νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο : 

 Οξηδνληίνπ άμνλα, ησλ νπνίσλ ν δξνκέαο είλαη ηχπνπ έιηθα θαη βξίζθεηαη ζπλερψο 

παξάιιεινο κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ θαη ηνπ εδάθνπο 

 Καηαθφξπθνπ άμνλα, ν νπνίνο παξακέλεη ζηαζεξφο θαη είλαη θάζεηνο πξνο ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 

Ζ απφδνζε κηαο αλεκνγελλήηξηαο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. Σν 

κέγεζνο είλαη ζπλάξηεζε ησλ αλαγθψλ πνπ θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη θαη πνηθίιεη απφ κεξηθέο 

εθαηνληάδεο κέρξη κεξηθά εθαηνκκχξηα Watt. 

 

Οη ηππηθέο δηαζηάζεηο κηαο αλεκνγελλήηξηαο 500 kW είλαη : Γηάκεηξνο δξνκέα, 40 κέηξα θαη χςνο 

40-50 κέηξα , ελψ απηήο ησλ 3  MW νη δηαζηάζεηο είλαη 80 θαη 80–100 κέηξα αληίζηνηρα. 

 

Παξφιν πνπ δελ πθίζηαηαη θαλέλαο θαζνξηζηηθφο ιφγνο, εθηφο ίζσο απφ ηελ εκθάληζε, ζηελ 

αγνξά έρνπλ επηθξαηήζεη απνθιεηζηηθά νη αλεκνγελλήηξηεο νξηδφληηνπ άμνλα , κε δχν ή ηξία 

πηεξχγηα. Μηα ηππηθή αλεκνγελλήηξηα νξηδνληίνπ άμνλα απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε : 

 ην δξνκέα, πνπ απνηειείηαη απφ δχν ή ηξία πηεξχγηα απφ εληζρπκέλν πνιπεζηέξα . Σα 

πηεξχγηα πξνζδέλνληαη πάλσ ζε κηα πιήκλε είηε ζηαζεξά , είηε κε ηε δπλαηφηεηα λα 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ην δηακήθε άμνλα ηνπο κεηαβάιινληαο ην βήκα 

 ην ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, απνηεινχκελν απφ ηνλ θχξην άμνλα, ηα έδξαλα ηνπ 

θαη ην θηβψηην πνιιαπιαζηαζκνχ ζηξνθψλ, ην νπνίν πξνζαξκφδεη ηελ ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα ζηε ζχγρξνλε ηαρχηεηα ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο. Ζ ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο 

 ηελ ειεθηξηθή γελλήηξηα, ζχγρξνλε ή επαγσγηθή κε 4 ή 6 πφινπο ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

ηελ έμνδν ηνπ πνιιαπιαζηαζηή κέζσ ελφο ειαζηηθνχ ή πδξαπιηθνχ ζπλδέζκνπ θαη 

κεηαηξέπεη ηε κεραληθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή θαη βξίζθεηαη ζπλήζσο πάλσ ζηνλ πχξγν 

ηεο αλεκνγελλήηξηαο . Τπάξρεη θαη ην ζχζηεκα πέδεο ην νπνίν είλαη έλα ζπλεζηζκέλν 

δηζθφθξελν πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ θχξην άμνλα ή ζηνλ άμνλα ηεο γελλήηξηαο 

 ην ζχζηεκα πξνζαλαηνιηζκνχ, αλαγθάδεη ζπλερψο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα 

λα βξίζθεηαη παξάιιεια κε ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ 

 ηνλ πχξγν, ν νπνίνο ζηεξίδεη φιε ηελ παξαπάλσ ειεθηξνκεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε . Ο 

πχξγνο είλαη ζπλήζσο ζσιελσηφο ή δηθηπσηφο θαη ζπαλίσο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

 ηνλ ειεθηξνληθφ πίλαθα θαη ηνλ πίλαθα ειέγρνπ , νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηε βάζε 

ηνπ πχξγνπ. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ παξαθνινπζεί, ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο, θξνληίδνληαο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο [5]. 
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            Παξαθάησ θαίλεηαη ζρεκαηηθά ε  δνκή κίαο αλεκνγελλήηξηαο νξηδφληηνπ άμνλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2   Αηνιηθά Πάξθα 

 

 

2.3.2.1   Καηεγνξίεο αηνιηθώλ πάξθσλ 

 

Αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία ιεηηνπξγίαο ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ δηαθξίλνπκε ηξία είδε απηψλ: ηα 

onshore (ρεξζαία), ηα offshore (ζαιάζζηα) θαη ηέινο ηα Νearshore (θνληά ζε αθηή) πάξθα. 

 Oη εγθαηαζηάζεηο «Οnshore» αλεκνγελλεηξηψλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο, ζπλήζσο 

γίλνληαη ζε θνξπθνγξακκέο πεξίπνπ ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ ή πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

θνληηλφηεξε αθηή. Απηφ ζπκβαίλεη γηα λα απνθιεηζηεί ε ηνπνγξαθηθή επηηάρπλζε 

θαζψο ν άλεκνο επηηαρχλεη πάλσ απφ ηηο θνξπθνγξακκέο. Οη πξφζζεηεο 

ηαρχηεηεο ηνπ αλέκνπ πνπ παξαηεξνχληαη εθεί πξνθαινχλ κία αμηνζεκείσηε 

δηαθνξά ζηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη. Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα 

δνζεί ζηηο αθξηβείο ζέζεηο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, γηαηί κία δηαθνξά 30 κέηξσλ 

κπνξεί θάπνηεο θνξέο λα ζεκαίλεη δηπιαζηαζκφ ζηελ έμνδν. 

 Οη «Νearshore» εγθαηαζηάζεηο αηνιηθψλ πάξθσλ βξίζθνληαη ζε μεξά κέρξη 3 

ρηιηφκεηξα απφ κία αθηή ή ζηε ζάιαζα κέρξη 10 ρηιηφκεηξα απφ ηελ μεξά. Δίλαη κία 

Δηθόλα 2.10  Γνκή αλεκνγελλήηξηαο νξηδνληίνπ άμνλα 
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θαιή επηινγή πεξηνρήο γηα εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ, εμαηηίαο ηνπ αλέκνπ 

πνπ παξάγεηαη απφ ηε κεηαθνξά ιφγσ ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ μεξάο 

θαη ζάιαζζαο. Οη ηαρχηεηεο ηνπ αλέκνπ ζε απηέο ηηο δψλεο κνηξάδνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ onshore θαη offshore αλέκσλ. 

 Οη «Οffshore» εγθαηαζηάζεηο αηνιηθψλ πάξθσλ απέρνπλ απφ ηελ μεξά 

ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηφκεηξα θαη απηή ε κεγάιε απφζηαζε κεηξηάδεη πξνβιήκαηα 

φπσο ν ζφξπβνο πνπ πξνθαιείηαη ζε αηνιηθά πάξθα ηεο μεξάο. Δπεηδή ην λεξφ 

έρεη κεγαιχηεξε νκνηνκνξθία ζηελ επηθάλεηά ηνπ απφ ηελ μεξά, ε κέζε ηαρχηεηα 

ηνπ αλέκνπ είλαη ζπλήζσο πνιχ πςειφηεξε πάλσ απφ ηελ αλνηρηή ζάιαζζα. Ζ 

κεηαθνξά ησλ κεγάισλ ηκεκάησλ αλεκνγελλεηξηψλ γίλεηαη πίν εχθνια απφ 

ζαιάζζεο κέζσ πινίσλ παξά απφ ηελ μεξά κέζσ θνξηεγψλ. Οη offshore 

αλεκνγελλήηξηεο ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη νη κεγαιχηεξεο γελλήηξηεο ζε ιεηηνπξγία, 

αθνχ ηα πςειά ζηαζεξά θφζηε εγθαηάζηαζεο κνηξάδνληαη ζε κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα παξαγσγήο, κεηψλνληαο ην κέζν θφζηνο, ελψ ηαπηφρξνλα ε κεηαθνξά 

ηνπο είλαη πνιχ πην επθνιή απφ ζαιάζζεο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ ηκεκάησλ 

ηνπο. πλήζσο ηα offshore αηνιηθά πάξθα είλαη πνιχ κεγάια θαη πεξηιακβάλνπλ 

πεξίπνπ 100 αλεκνγελλήηξηεο [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2   ύγθξηζε onshore - offshore αηνιηθώλ πάξθσλ  

 

Tα onshore αηνιηθά πάξθα ππφθεηληαη ζπρλά ζε πεξηνξηζκνχο θαη απαγνξεχζεηο. Απηέο ζπλήζσο 

βαζίδνληαη ζηελ αληηαηζζεηηθή φςε ηνπο θαη ζην ζφξπβφ ηνπο, κπνξεί λα αθνξνχλ 

θαηαζθεπαζηηθά εκπφδηα (θηίξηα, βνπλά θιπ), λνκηθά δεηήκαηα πεξί ηδηνθηεζία γεο ή 

πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα γεο. Απηνί νη ιφγνη ίζσο εμεγνχλ κέξνο ηεο απμαλφκελεο 

ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ offshore, αλ θαη απηά απμάλνληαη θαη ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ 

ηνπο . ε ζχγθξηζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηελ μεξά, νη ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο αλ θαη  είλαη πην 

ζχλζεηεο θαη δαπαλεξέο σο πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο, έρνπλ φκσο αξθεηά 

πιενλεθηήκαηα. Οη άλεκνη πλένπλ ζπλήζσο ηζρπξφηεξα θαη ζηαζεξφηεξα ζηε ζάιαζζα απ‘ φ,ηη 

ζηελ μεξά, κε απνηέιεζκα λα είλαη αηζζεηά πςειφηεξε ε παξαγσγή αλά εγθαηεζηεκέλε κνλάδα. 

ηε ζάιαζζα, νη αλεκνγελλήηξηεο κπνξνχλ λα είλαη κεγαιχηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο ζηελ μεξά, θαζψο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ε νδηθή κεηαθνξά πνιχ κεγάισλ 

Δηθόλα 2.11  Αηνιηθό Πάξθν 
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ηκεκάησλ αλεκνγελλεηξηψλ απφ ηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ηνπο ζηα ζεκεία εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ 

μεξά. Σέινο, είλαη κηθξέο νη πηζαλφηεηεο λα πξνθαιέζνπλ ηα ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα αλεζπρίεο 

ζηνπο πνιίηεο θαη άιινπο εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο, εθηφο εάλ παξεκπνδίδνπλ αληαγσληζηηθέο 

λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ πξνζθξνχνπλ ζε ζεκαληηθά ζαιάζζηα πεξηβαιινληηθά 

ζπκθέξνληα [15]. 

Παξαθάησ θαίλεηαη ε κεγάιε αχμεζε ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ηζρχνο  απφ 

αλεκνγελλήηξηεο  θαηά ηα έηε  1996-2008. Βιέπνπκε φηη απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη κάιηζηα κε φιν 

θαη ηαρχηεξνπο ξπζκνχο. 

  
  Δηθόλα 2.12  Παγθόζκηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ηζρύνο  από αλεκνγελλήηξηεο  θαηα ηα    έηε    1996-2008 
  Πεγή : [6] 

                          

 

 

2.3.3   Γηείζδπζε Αηνιηθνύ δπλακηθνύ ζην «παξαδνζηαθό» δίθηπν 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ε αηνιηθή ελέξγεηα θαιχπηεη ζρεηηθά κηθξφ κέξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ θνξηίνπ ηεο, αθφκα θαη αλ ππάξρεη αηνιηθφ δπλακηθφ. ε νξηζκέλεο πεξηνρέο, γηα 

παξάδεηγκα ζηελ Βφξεηα Γεξκαλία, Γαλία ή ζην νπεδηθφ λεζί Γθνηιαλη, ε αηνιηθή ελέξγεηα  

θαιχπηεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο (31,45%, 18%, 22% αληίζηνηρα). ην κέιινλ 

πνιιέο ζα είλαη νη ρψξεο πνπ ζα έρνπλ αλάινγα πνζνζηά δηείζδπζεο αηνιηθήο παξαγσγήο, 

θαζψο απηή ζεσξείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, φρη κφλν έλαο ηξφπνο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ CO2 

,αιιά θαη κία ελδηαθέξνπζα νηθνλνκηθή ελαιιαθηηθή ζε πεξηνρέο κε ηηο θαηάιιειεο ηαρχηεηεο 

αλέκνπ. Ζ ελζσκάησζε πςειψλ δηεηζδχζεσλ αηνιηθήο ηζρχνο ζε ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ αξρηθά ζρεδηάζηηθαλ γηα κεγάιεο θιίκαθαο ζχγρξνλεο γελλήηξηεο, ίζσο απαηηνχλ 

λέεο πξνζεγγίζεηο θαη ιχζεηο. Με βάζε ππάξρνληα παξαδείγκαηα κηθξνδηθηχσλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν [54], είλαη ηερληθά εθηθηφ λα επηηεπρζνχλ ζπζηήκαηα κε πνιχ κεγάιε δηείζδπζε αηνιηθήο 

ελέξγεηαο, άλσ ηνπ 70%. Απηφ πνπ απνκέλεη λα απνδεηρζεί είλαη αλ ηέηνηα επίπεδα δηείζδπζεο 

είλαη νηθνλνκηθά εθηθηά γηα κεγάια δηαζπλδεκέλα ζπζηήκαηα. 
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 Καζψο απμάλεηαη ε δηείζδπζε αηνιηθνχ δπλακηθνχ, ηα δίθηπα αηνιηθήο-ζπκβαηηθήο παξαγσγήο, 

έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο ηθαλφηεηαο λα ακεινχλ ήδε ππάξρνπζεο κεγάιεο, θαη κεξηθέο θνξέο, 

φρη πνιχ επέιηθηεο κνλάδεο παξαγσγήο. Γειαδή, ε ελζσκάησζε κεγάισλ επηπέδσλ δηείζδπζεο 

αηνιηθήο ηζρχνο (>30%) ζε ήδε ππάξρνληα κεγάια δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα ηζρχνο ίζσο 

απαηηνχλ θάπνηνλ ζηαδηαθφ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ  πξνζεγγίζεψλ ηνπ. Απηφ είλαη, σζηφζν, πην πνιχ νηθνλνκηθφ δήηεκα παξά 

ηερληθφ. Γηα πνιιά ζπζηήκαηα, ε παξνχζα πξφθιεζε δελ είλαη μαθληθά λα ελζσκαηψζνπκε πνιχ 

κεγάια επίπεδα δηείζδπζεο, αιιά λα αζρνιεζνχκε κε κία ζηαδηαθή αχμεζε ηεο αηνιηθήο ηζρχνο. 

Απφ ηερληθή νπηηθή γσλία, νη κεραληθνί ησλ ζπζηεκάησλ ηζρχνο δελ πξέπεη λα μερλνχλ πσο 

βαζηθφο ζηφρνο ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη λα παξέρνπλ ειεθηξηζκφ ζηνλ 

πειάηε, φπνηε απηφο ην δεηάεη. Σψξα, αλ εηζαρζεί ζην ζχζηεκα αηνιηθή ηζρχο, ν βαζηθφο ζηφρνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα εμαθνινπζεί λα ηεξείηαη. Ζ λέα πξφθιεζε πνπ εηζάγεη ε απμεκέλε 

δηείζδπζε αηνιηθήο ηζρχνο ζηε ζρεδίαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

δηαθπκαηλφκελε θχζε ηνπ αλέκνπ, θαζψο επίζεο κε ηνπο ζρεηηθά λένπο ηχπνπο γελλεηξηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αλεκνγελλήηξηεο, αιιά δελ είλαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνη ζε 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ηζρχνο. 

 

Ζ βαζηθή πξφθιεζε φζνλ αθνξά ηελ δηείζδπζε αηνιηθήο ηζρχνο αθνξά ζε δχν ζέκαηα: 

-Πσο λα δηαηεξεζεί έλα απνδεθηφ επίπεδν ηάζεο γηα φινπο ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη θαηαλαισηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ίδην ηχπν ζπζθεπψλ 

ζηηο νπνίεο είλαη ζπλεζηζκέλνη 

-Πσο λα δηαηεξείηαη ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηνπ ζπζηήκαηνο. Γειαδή, πσο κπνξεί ε παξαγσγή 

απφ αηνιηθά θαη άιιεο κνλάδεο παξαγσγήο λα θαιχπηνπλ ζπλερψο ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

 

 

2.3.4   Ζ Αηνιηθή Δλέξγεηα ζηελ Διιάδα 

 

Σν ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν ζπλνιηθφ δπλακηθφ ζηελ Διιάδα, φπσο πξνθχπηεη κε βάζε ηηο 

ζεκεξηλέο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο ρσξνζέηεζεο αηνιηθψλ 

πάξθσλ εθηηκάηαη ζε 11.000 MW γηα ηαρχηεηεο αλέκνπ πάλσ απφ 6 m/sec (γηα ζχγθξηζε 

αλαθέξεηαη φηη ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο φισλ ησλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ ηεο 

ΓΔΖ είλαη πεξίπνπ 9.500 MW). Όιεο νη πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο εκθαλίδνπλ αμηφινγν αηνιηθφ 

δπλακηθφ, ην κεγαιχηεξν φκσο πνζνζηφ ζπγθεληξψλεηαη ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο, ηελ αλαηνιηθή 

ηεξεά Διιάδα θαη ηελ αλαηνιηθή Πεινπφλλεζν. Ζ εκπεηξία ζηνλ ρψξν ηεο αηνιηθήο ηερλνινγίαο 

είλαη ήδε ζεκαληηθή. Έηζη, θάπνηα πξνβιήκαηα ηερληθήο θχζεσο πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζηηο 

πξψηεο απφπεηξεο εγθαηάζηαζεο Α/Γ, έρνπλ πιένλ μεπεξαζηεί. αλ ζπλέπεηα ηεο εκπεηξίαο 

απηήο, ε δηάξθεηα δσήο ησλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ παξνπζηάδεη ζπλερψο απμεηηθέο ηάζεηο, φπσο θαη 

ν αξηζκφο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζηελ Διιάδα.  

 

Σα παξαπάλσ πηζηνπνηνχλ ηελ αμηνπηζηία ησλ αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ. Σα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, καδί 

κε ηελ Δχβνηα θαη ηελ Κξήηε δηαζέηνπλ ην πςειφηεξν αηνιηθφ δπλακηθφ ζηελ Διιάδα θαη 

ζεσξνχληαη απφ ηηο πιένλ επλννχκελεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο απφ πιεπξάο αηνιηθήο ελέξγεηαο. 

Σν πςειφ απηφ δπλακηθφ αληαλαθιάηαη ζηνλ πςειφ ζπληειεζηή εθκεηάιιεπζεο ησλ Α/Γ, πνπ 
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δείρλεη ην πνζνζηφ ηεο εηήζηαο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα πνπ ζα 

παξαγφηαλ, εάλ νη Α/Γ ιεηηνπξγνχζαλ ζπλερψο (8760 ψξεο ην ρξφλν) ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο 

ηζρχ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, ηα πςειά αηνιηθά δπλακηθά δελ ζπλνδεχνληαη πάληα απφ εμίζνπ 

πςειέο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ δηφηη ππεηζέξρεηαη ν παξάγνληαο ηνπ θφζηνπο 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ. Παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο 

Αζηππάιαηαο ε νπνία αλ θαη παξνπζηάδεη πνιχ πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ έρεη ζρεηηθά ρακειή 

νηθνλνκηθή απφδνζε [16].  

 

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα θαηέρεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή απφ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα. 

Απηφ απεηθνλίδεηαη θαζαξά ζην παξαθάησ δηάγξακκα πνπ πξνέθπςε απφ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

ηνπ ΓΔΜΖΔ, φπνπ θαίλεηαη θαη ε απμεηηθή  ηάζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αηνιηθά ζην 

δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα. Βιέπνπκε πσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 ε παξαγσγή απφ αηνιηθά ζην 

δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ηεο Διιάδαο έθηαζε ζηα 800 ΜW, θαηέρνληαο ζεκαληηθφ 

«πξνβάδηζκα» ζε ζρέζε κε ηα θσηνβνιηατθά θαη ηε βηνκάδα, ηα νπνία, είραλ επίζεο αλνδηθή 

πνξεία απφ ην 2003-2008 [60]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

               Πεγή: ΓΔΜΖΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.13  Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο(MW) Μνλάδσλ ΑΠΔ ζε Λεηηνπξγία ζην δηαζπλδεδεκέλν 
ζύζηεκα(2003-2008) 
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2.4   Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 

 

2.4.1   Καηεγνξίεο Φ/Β πζηεκάησλ 

 

αλ θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ Φ/Β ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη εμήο: 

 Καηαλαισηηθά πξντφληα (1mW–100 Wp ) 

Σα ζπζηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο κηθξήο θιίκαθαο ηζρχνο 

φπσο ηξνρφζπηηα, ζθάθε αλαςπρήο, εμσηεξηθφο θσηηζκφο θήπσλ, ςχμε θαη πξντφληα φπσο 

κηθξνί θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θαλνί θ.ά. 

 

 Απηφλνκα ή απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα (100 Wp –200k Wp ) 

ηελ θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνληαη ζπζηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θαηνηθίεο 

θαη κηθξνχο νηθηζκνχο πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν. Ζ απινχζηεξε κνξθή απηνχ ηνπ 

είδνπο θσηνβνιηατθψλ απνηειείηαη απιψο απφ κηα θσηνβνιηατθή γελλήηξηα, ε νπνία κφλε ηεο 

ηξνθνδνηεί κε ζπλερέο ξεχκα έλα θνξηίν νπνηεδήπνηε ππάξρεη επαξθήο θσηεηλφηεηα. Απηνχ ηνπ 

ηχπνπ ην ζχζηεκα είλαη θνηλφ ζε εθαξκνγέο άληιεζεο. πρλά ζπκπεξηιακβάλεηαη θάπνηα κνξθή 

ξχζκηζεο ηεο ηζρχνο, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ελαιιαζφκελν ξεχκα λα εμέξρεηαη 

απφ ην ζχζηεκα [17].  ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ην ζχζηεκα πεξηέρεη κηα εθεδξηθή γελλήηξηα. Σα 

ζπζηήκαηα απηά, αθφκε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα:  

  -  Ζιεθηξνδφηεζε Ηεξψλ Μνλψλ. 

 

  - Αθαιάησζε / άληιεζε / θαζαξηζκφ λεξνχ. 

 

  -πζηήκαηα εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ δξφκσλ, πάξθσλ, αεξνδξνκίσλ θιπ. 

 

  - πζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ, ηειεκεηξήζεσλ θαη ζπλαγεξκνχ. 

 

  -πζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο νδηθήο θπθινθνξίαο, λαπηηιίαο, αεξνλαπηηιίαο θιπ. 

 

   -Αγξνηηθέο εθαξκνγέο φπσο άληιεζε λεξνχ, ηρζπνθαιιηέξγεηεο, ςχμε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

θαξκάθσλ θιπ. 

 

 Μεγάια Γηαζπλδεδεκέλα ζην Γίθηπν Φ/Β πζηήκαηα 

Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά Φ/Β ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεγέζνπο 50kWp έσο 

κεξηθά MWp, ζηνπο νπνίνπο ε παξαγφκελε ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη απεπζείαο ζην δίθηπν. 

 

 Γηαζπλδεδεκέλα Φ/Β πζηήκαηα – Οηθηαθφο Σνκέαο 

ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ Φ/Β ζπζηήκαηα ηππηθνχ κεγέζνπο 1,5kWp έσο 20kW, ηα νπνία 

έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε ζηέγεο ή πξνζφςεηο θαηνηθηψλ θαη ηξνθνδνηνχλ άκεζα ηηο θαηαλαιψζεηο 

ηνπ θηηξίνπ, ε δε πιενλάδνπζα ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη ζην ειεθηξηθφ δίθηπν. Όπσο 
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πξναλαθέξζεθε, ε θαηεγνξία απηή απνηειεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο Φ/Β 

ζπζηεκάησλ. Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελζσκάησζε Φ/Β ζε θηίξηα είλαη: 

  -πγρξνληζκφο ςπθηηθψλ θνξηίσλ θηηξίσλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν κε ηε κεγίζηε παξαγφκελε 

ηζρχ απφ ηα Φ/Β. 

 

  -Απνθπγή ρξήζεο γεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε. 

 

  -Απνθεληξσκέλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη επηηφπνπ θαηαλάισζε ηεο παξαγφκελεο 

ελέξγεηαο. 

 

Δπίζεο, νη Φ/Β ζπζηνηρίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο δνκηθά ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ, 

εθφζνλ γίλεη ζσζηφο ζρεδηαζκφο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απμάλεηαη ε νηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ιφγσ απνθπγήο θφζηνπο ζπκβαηηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. [5]  

 

 

2.4.2   Πιενλεθηήκαηα  Φ/Β πζηεκάησλ  

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ, πνπ ηα δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο άιιεο κνξθέο 

ΑΠΔ είλαη: 

 

 Απεπζείαο παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αθφκε θαη ζε πνιχ κηθξή θιίκαθα, π.ρ. ζε 

επίπεδν κεξηθψλ δεθάδσλ W ή θαη mW. 

 Δίλαη εχρξεζηα. Σα κηθξά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ρξήζηεο. 

 Μπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ κέζα ζηηο πφιεηο, ελζσκαησκέλα ζε θηίξηα θαη δελ 

πξνζβάιινπλ αηζζεηηθά ην πεξηβάιινλ. 

 Μπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε άιιεο πεγέο ελέξγεηαο (πβξηδηθά ζπζηήκαηα). 

 Δίλαη βαζκσηά ζπζηήκαηα, δει. κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε γηα 

λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, ρσξίο κεηαηξνπή ηνπ 

αξρηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Λεηηνπξγνχλ αζφξπβα, εθπέκπνπλ κεδεληθνχο ξχπνπο, ρσξίο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ. 

 Οη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο είλαη ζρεδφλ κεδεληθέο. 

 Έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη αμηνπηζηία θαηά ηε ιεηηνπξγία. Οη εγγπήζεηο πνπ 

δίλνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο γηα ηηο Φ/Β γελλήηξηεο είλαη πεξηζζφηεξν απφ 25 

ρξφληα θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
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Ζ ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία ηνπ ρξήζηε είλαη ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ. 

Σν θφζηνο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β ζπζηήκαηα είλαη ζήκεξα ζπγθξίζηκν 

κε ην θφζηνο αηρκήο ηζρχνο, πνπ ρξεψλεη ε εηαηξεία ειεθηξηζκνχ ηνπο πειάηεο ηεο. 

 

Σα Φ/Β ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε «Γηεζπαξκέλε Παξαγσγή Δλέξγεηαο» 

( Distributed Power Generation), ε νπνία , φπσο αλαιχεηαη ζε επφκελν θεθάιαην απνηειεί ην λέν 

κνληέιν αλάπηπμεο ζχγρξνλσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα 

Φ/Β ζπζηήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηά κεγάιν πνζνζηφ απεμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην θαη 

ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε έλα λέν ελεξγεηαθφ ηνπίν πνπ απηή ηε ζηηγκή δηακνξθψλεηαη ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο [5].  

 

Σα πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ θσηνβνιηατθψλ είλαη αδηακθηζβήηεηα. Κάζε θηινβαηψξα 

πνπ παξάγεηαη απφ θσηνβνιηατθά, θαη άξα φρη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα, ζπλεπάγεηαη ηελ 

απνθπγή έθιπζεο ελφο πεξίπνπ θηινχ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα (κε βάζε ην 

ζεκεξηλφ ελεξγεηαθφ κείγκα ζηελ Διιάδα θαη θηινβάη, απνηξέπεη θάζε ρξφλν ηελ έθιπζε 1,3 

ηφλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηηο κέζεο απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ). Έλα ηππηθφ θσηνβνιηατθφ 

ζχζηεκα ηνπ ελφο θηινβάη, απνηξέπεη θάζε ρξφλν ηελ έθιπζε 1,3 ηφλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ πνζφηεηα ησλ ξχπσλ (ζε γξακκάξηα) ε έθιπζε ησλ νπνίσλ 

απνθεχγεηαη γηα θάζε ειηαθή θηινβαηψξα πνπ παξάγεηαη απφ έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα [18]. 

 

 
Πίλαθαο 2.6  Πνζόηεηα ησλ ξύπσλ (ζε γξακκάξηα) ε έθιπζε ησλ νπνίσλ απνθεύγεηαη  γηα θάζε ειηαθή θηινβαηώξα 
πνπ παξάγεηαη από έλα θσηνβνιηατθό ζύζηεκα. 
Πεγή :  [18] 
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Δηθόλα 2.14  Φσηνβνιηατθό Πάξθν 

 

Παξαθάησ θαίλεηαη ε παγθφζκηα παξαγσγή  ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά απφ ην 

1990 έσο ην 2008 ζηηο κεγαιχηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη ζηελ Δπξψπε. Δίλαη 

ζαθήο ε απμεηηθή ηάζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ απφ θσηνβνιηατθά. 

 

 
Δηθόλα 2.15  Γξάθεκα παγθόζκηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από θσηνβνιηατθά από ην 1990 έσο ην  2008 ζηηο 
κεγαιύηεξεο αλεπηπγκέλεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ θαη ζηελ Δπξώπε. 
Πεγή : [19] 

 

 

2.4.3   Φσηνβνιηατθά πάλει 

 

Bαζηθφ κέξνο ελνο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ ηα θσηνβνιηατθά. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, απνηεινχληαη απφ έλα πιαίζην (πάλει) κέζα ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα 

θσηνβνιηαηθα ζηνηρεία (ή θπςέιεο). Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θσηνβνιηαηθσλ ζηνηρείσλ είλαη φηη 
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κεηαηξέπνπλ ην θσο ηνπ ήιηνπ ζε ειεθηξηθφ ξεχκα. Απφ ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ θσηνβνιηατθνχ 

πάλει εμέξρνληαη δχν θαιψδηα (ζεηηθφ + θαη αξλεηηθφ -) απφ φπνπ παίξλνπκε ην ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Σα θσηνβνιηαηθα πάλει κεηαηξέπνπλ κφλν έλα πνζνζηφ ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηζκφ. 

Σν πφζν κεγάιν είλαη απηφ ην πνζνζηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ, 

ηα νπνία κπνξεί λα είλαη κνλνθξπζηαιιηθά, πνιπθξπζηαιηθά θαη άκνξθα αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

ππξηηίνπ απφ ηνλ νπνίν απνηεινχληαη  [20]. 

 

 Μνλνθξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά πάλει  

Δίλαη ε πην απνδνηηθή ηερλνινγία θσηνβνιηατθψλ. Σα πιαίζηα 

απηά απνηεινχληαη απφ κνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην. To βαζηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα είλαη πσο ε απνδνηηθφηεηά ηνπο είλαη πνιχ πςειή, 

πεξίπνπ 15%, αλ θαη ε θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη 

γηα λα παξαρζεί ην κνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην είλαη ζχλζεηε, θαη 

έρεη σο απνηέιεζκα ειαθξψο πςειφηεξα θφζηε απφ άιιεο 

ηερλνινγίεο. Δκθαληζηαθά έρνπλ κηα νκαιή ζχζηαζε θαη είκαζηε 

ζε ζέζε λα βιέπνπκε ην πάρνο ηεο θέηαο ηνπ θξπζηάιινπ. Δίλαη 

επίζεο άθακπηνη θαη πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε έλα άθακπην 

πιαίζην γηα λα πξνζηαηεχνληαη [21]. 

 

 Πνιπθξπζηαιιηθά Φσηνβνιηατθά Πάλει 

Σα πνιπθξπζηαιιηθά πάλει πξνέξρνληαη απφ ηελ 

πνιπθξπζηαιιηθή επεμεξγαζία. Απηή είλαη κηα κέζνδνο ρχηεπζεο 

ζηελ νπνία ηεκάρηα ππξηηίνπ ηήθνληαη ζε κεγάιεο θεξακηθέο 

θακίλνπο γηα ηε δεκηνπξγία πιηλζψκαηνο (ingot). Κάζε πιίλζσκα 

θφβεηαη ζε κηθξφηεξα ηεκάρηα θαη ζηε ζπλέρεηα πξηνλίδεηαη ζε 

πιαθίδηα.Σα πνιπθξπζηαιιηθά ζηνηρεία είλαη πην θζελά εμαηηίαο 

ηεο πηφ απιήο θαηαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

κνλνθξπζηαιιηθά. Χζηφζν είλαη ιηγφηεξν απνδνηηθά απφ ηα 

κνλνθξπζηαιιηθά (έρνπλ απφδνζε πεξίπνπ 12%). Έρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθή θξπζηαιιηθή ιάκςε θαη απαηηνχλ  επίζεο 

άθακπην πιαίζην, φπσο θαη ηα κνλνθξπζηαιιηθά [21]. 

 

 Άκνξθα Φσηνβνιηατθά Πάλει 

Οη θπςέιεο άκνξθνπ ππξηηίνπ απνηεινχληαη απφ άηνκα ππξηηίνπ 

ζε έλα ιεπηφ νκνγελέο ππφζηξσκα θαη δελ ζρεκαηίδνπλ 

θξπζηαιιηθή δνκή. Σν άκνξθν ππξίηην απνξξνθά ην θσο πην 

απνηειεζκαηηθά απφ ην θξπζηαιιηθφ, θαη έηζη νη θπςέιεο 

κπνξνχλ λα είλαη πην ιεπηέο. Γη‘ απηφ ην ιφγν ην άκνξθν ππξίηην 

είλαη γλσζηφ θαη ζαλ ηερλνινγία θσηνβνιηατθψλ «ιεπηνχ θηικ» 

(thin film PV technology). Σν άκνξθν ππξίηην κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί ζε δηάθνξα ππνζηξψκαηα, είηε άθακπηα είηε 

εχθακπηα, πνπ ην θάλεη ηδαληθφ γηα θπξηέο επηθάλεηεο. Οη 

άκνξθεο θπςέιεο φκσο είλαη ιηγφηεξν απνδνηηθέο απφ ηηο   

θξπζηαιιηθέο θαη έρνπλ κέζε απνδνηηθφηεηα 6% πεξίπνπ, αιιά 

είλαη απιέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζπλεπψο 

Δηθόλα 2.16  Μνλνθξπζηαιιηθό 
θσηνβνιηατθό πάλει 

Δηθόλα 2.17  Πνιπθξπζηαιιηθό 
θσηνβνιηατθό πάλει 

Δηθόλα 2.18  Άκνξθν 
θσηνβνιηατθό πάλει 
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θζελφηεξεο . Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ άκνξθσλ θσηνβνιηατθψλ είλαη φηη ε ηζρχο εμφδνπ ηνπο 

κεηψλεηαη κε ηνλ θαηξφ, εηδηθά ηνπο πξψηνπο κήλεο, κεηά ηνπο     νπνίνπο είλαη    ζρεδφλ 

ζηαζεξνί. αλ έμνδνο ηνπ άκνξθνπ πάλει πξέπεη λα ζεσξείηαη  απηή πνπ παξάγεηαη κεηά απφ 

απηή ηε ζηαζεξνπνίεζε [21]. 

 

 

 
Δηθόλα 2.19  Σύγθξηζε θσηνβνιηατθώλ ηερλνινγηώλ (εμνπιηζκόο πνπ θπθινθνξνύζε ζηελ αγνξά ζηηο αξρέο 2008) 

      Πεγή: [18] 

 

 

2.4.4   CSP (Concentrated solar power) Systems  

 

2.4.4.1   Πεξηγξαθή 

 

Σα ζπζηήκαηα CSP ρξεζηκνπνηνχλ θαθνχο ή θαζξέθηεο θαη εηδηθέο κεζφδνπο θαη απνζθνπνχλ 

ζην λα ζηξέθνπλ κηα κεγάιε πεξηνρή ηνπ θσηφο ηνπ ειίνπ επάλσ ζε κία κηθξή επηθάλεηα. Σν 

ζπγθεληξσκέλν θσο ρξεζηκνπνηείηαη έπεηηα σο πεγή ζεξκφηεηαο γηα ζπκβαηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο ή ζπγθεληξψλεηαη επάλσ ζηηο θσηνβνιηατθέο επηθάλεηεο. Ζ ηερλνινγία 

CSP είλαη ε βαζηθή ηερλνινγία παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη αθαιαησκέλνπ λεξνχ ζε πεξηνρέο 

ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο θαη  λφηηαο Δπξψπεο ιφγσ ηεο κεγάιεο ειηνθάλεηαο. 

 

Σα ζπζηήκαηα CSP ρσξίδνληαη ζηηο εμήο ηξείο θαηεγνξίεο: 

 CST (Concentrated Solar Thermal-Ζιηνζεξκηθνί ζηαζκνί) 

Σα ζπζηήκαηα CST ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξάγνπλ αλαλεψζηκε ζεξκφηεηα ή 

ειεθηξηζκφ (κέζσ αηκνχ). Υξεζηκνπνηνχλ θαθνχο ή θαζξέθηεο θαη ζπζηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο ηεο θίλεζεο ηνπ ήιηνπ ψζηε λα ζπγθεληξψλεηαη κεγάιν πνζφ ειηαθήο 

ελέξγεηαο ζε κηθξή πεξηνρή. Έπεηηα ην ζπγθεληξσκέλν θσο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

ζεξκφηεηα ή ζαλ πεγή ζεξκφηεηαο γηα κία ζπκβαηηθή κνλάδα παξαγσγήο. 
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 CPV (Concentrated photovoltaics-Σπγθεληξσκέλα θσηνβνιηατθά) 

Σα ζπγθεληξσκέλα θσηνβνιηατθά «ξίρλνπλ» ην ζπγθεληξσκέλν ειηαθφ θσο πάλσ ζε 

θσηνβνιηατθέο επηθάλεηεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. πλήζσο 

ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε θσηνβνιηατθνχο ειηνζηάηεο (solar trackers), ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε απφδνζε κέζσ ηεο βέιηηζηεο ειηαθήο εζηίαζεο θαζψο θηλείηαη ν 

ήιηνο. 

 CPT (Cνncentrating photovoltaics and Thermal) 

Δίλαη κία ζπλδπαζηηθή ηερλνινγία, φπνπ παξάγεηαη θαη ειεθηξηζκφο θαη ζεξκφηεηα ζηελ 

ίδηα κνλάδα. Ζ ζεξκφηεηα κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα δεζηφ λεξφ βξχζεο, ζέξκαλζε θαη 

ζεξκαληηθφ θιηκαηηζκφ, αθαιάησζε ή δηαδηθαζία ειηαθήο ζέξκαλζεο. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπίηηα θαη λα απμήζνπλ ηελ ζπλνιηθή έμνδν ελέξγεηαο ζην 40-50% 

ζπγθξηλφκελν κε ηα θνηλά θσηνβνιηατθά πάλει κε 10-20% απνδνηηθφηεηα . Παξάγνπλ 

πην πνιχ ζεξκφηεηα θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ζπγθξηλφκελα κε ηνπο θνηλνχο 

ζεξκηθνχο ζπιιέθηεο (thermal collectors) θαη επίζεο δελ ππεξζεξκέλνληαη [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4.4.2   Σερλνινγίεο CSP 

 

Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ειηνζεξκηθήο παξαγσγήο δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

ζπζηήκαηα [61]: 

 

1)   Παξαβνιηθά πζηήκαηα (Parabolic Trough System) 

Έλα ζχζηεκα παξαβνιηθψλ είλαη έλαο καθξχο παξαβνιηθνχ ζρήκαηνο αλαθιαζηήξαο κε 

παξαβνιηθή δηαηνκή φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαηνκήο είλαη 

ε αληαλάθιαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο λα ζπγθεληξψλεη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαηά κήθνο κηαο 

γξακκήο ζην θέληξν ηνπ θνίινπ. Γηα λα ζπιιέμνπκε απηή ηε ζεξκφηεηα, ηνπνζεηνχκε έλαλ 

ζσιήλα θαηά κήθνο ηνπ θνίινπ εθεί πνπ εζηηάδεηαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη αληιείηαη έλα πγξφ 

ζπιινγήο ζεξκφηεηαο κέζα απφ απηφλ. Ο ζσιήλαο (ή απνδέθηεο) είλαη ζρεδηαζκέλνο, γηα λα 

κπνξεί λα απνξξνθά ηελ πεξηζζφηεξε απφ ηελ ελέξγεηα πνπ εζηηάδεηαη πάλσ ζ‘απηφλ θαη  

πξέπεη λα κπνξεί λα αληέμεη ηελ πνιχ πςειή ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηχζζεηαη. Σππηθνί ηέηνηνη 

απνδέθηεο θαηαζθεπάδνληαη απφ αηζάιη κε πξνζηαηεπηηθφ γπαιί.  

Δηθόλα 2.20  CSP 
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Ζ ζπζηνηρία κηαο κνλάδαο παξαβνιηθψλ ζπζηεκάησλ απνηειείηαη απφ αξθεηέο παξάιιειεο 

ζεηξέο παξαβνιηθψλ αλαθιαζηήξσλ. Σν πγξφ ζπιινγήο ζεξκφηεηαο ησλ ζσιήλσλ είλαη ζπλήζσο 

ηππηθφ ζπλζεηηθφ ιάδη, παξφκνην κε ην ιάδη κεραλήο πνπ κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο(θηάλνπλ ηνπο 400 °C). Aθνχ θπθινθνξήζεη κέζα ζηνπο ζσιήλεο, ην ιάδη πεξλάεη 

κέζα απφ έλαλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο, φπνπ ε ζεξκφηεηα πνπ πεξηέρεη εμάγεηαη γηα λα παξαρζεί 

αηκφο ζε μερσξηζηφ ζχζηεκα. Έπεηηα, ην πγξφ αλαθπθιψλεηαη κέζσ ζπιιέθηε γηα λα ζπιιερηεί 

πεξηζζφηεξε ζεξκφηεηα. Σα παξαβνιηθά ζπζηήκαηα, καδί κε ηνπο ζσιήλεο, κπνξεί λα είλαη 5-6 

m ζε πιάηνο,1 ή 2 κέηξα ζε βάζνο θαη άλσ ησλ 150 m ζε κήθνο. Απαηηνχληαη κεγάιεο ζπζηνηρίεο 

απηψλ γηα έλα κφλν εξγνζηάζην θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηα 

νηθνλνκηθά ησλ εξγνζηαζίσλ. χγρξνλεο θαηαζθεπέο ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ 

βάξνπο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο λέεο ηερληθέο θαη πιηθά, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε 

αινπκηλίνπ αληί γηα γπάιηλνπο θαζξέθηεο. Ζ απφδνζε ηεο ελεξγεηαθήο  κεηαηξνπήο είλαη έλα απφ 

ηα θιεηδηά γηα ηελ εκπνξηθή επηηπρία  ησλ CSP κνλάδσλ παξαγσγήο.  

 
Δηθόλα 2.21  Σύζηεκα Παξαβνιηθώλ 

 

2)   χζηεκα ειηαθνχ πχξγνπ (Solar Power Tower System) 

Οη ειηαθνί  πχξγνη πξνζθέξνπλ κία ελαιιαθηηθή κέζνδν εθκεηάιιεπζεο ηεο ελέξγεηαο απφ ηνλ 

ήιην ζε έλα ειηνζεξκηθφ εξγνζηάζην. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ζπιιέθηεο απνηειείηαη απφ 

ζπζηνηρία ειηνζηαηψλ (θαζξέθηεο) ζην θέληξν ηεο νπνίαο ππάξρεη έλαο πχξγνο φπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα παξαθάησ. ηελ θνξπθή ηνπ πχξγνπ ππάξρεη έλαο απνδέθηεο ζρεδηαζκέλνο λα 

ζπιιέγεη ηε ζεξκφηεηα απφ ηνλ ήιην. Γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ θάζε ειηνζηάηε ππάξρεη έλα μερσξηζηφ 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη φια είλαη επζπγξακκηζκέλα έηζη ψζηε ε ειηαθή αθηηλνβνιία λα 

θαηεπζείλεηαη πάλσ ζηνλ απνδνρέα πνπ είλαη ζηελ θνξπθή ηνπ θεληξηθνχ πχξγνπ. Καζψο ε ήιηνο 

θηλείηαη, θάζε θάηνπνηξν πξέπεη επίζεο λα θηλείηαη ψζηε λα δηαηεξείηαη κία πςειή απφδνζε. Ο 

απνδέθηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα απνξξνθά ηελ ελέξγεηα απφ ηνλ ήιην θαη λα ηε κεηαθέξεη ζε 

έλα πγξφ κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο. Αλάινγα κε ην ζχζηεκα, ην κέζν απηφ κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο 

κπνξεί λα είλαη είηε λεξφ, ηεηεγκέλν άιαο ή αέξαο. Οη ειηαθνί πχξγνη ζρεδηάδνληαη ζπλήζσο κε 

ηθαλφηεηα ελεξγεηαθήο απνζήθεπζεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 24 ψξεο ην 24σξν. 
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Δηθόλα 2.22 Σύζηεκα ειηαθνύ πύξγνπ 

 

 

3)   χζηεκα ειηαθψλ δίζθσλ (Solar Dishes) 

Έλα ελεξγεηαθφ πάξθν κε ζπζηήκαηα ειηαθψλ δίζθσλ ρξεζηκνπνηεί έλαλ θπθιηθφ παξαβνιηθφ 

δίζθν γηα ηε ζπιινγή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη λα ηελ εζηηάδεη ζε έλα ζεκείν, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα παξαθάησ. Μηα ζεξκηθή κεραλή (heat engine) πνπ βξίζθεηαη ζηελ εζηία 

εθκεηαιιεχεηαη ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ απηή ηε ζπγθέληξσζε ηεο αθηηλνβνιίαο θαη 

πξνθαιείηαη ε κεραληθή ηεο θίλεζε πνπ νδεγεί κία γελλήηξηα. ηελ πεξίπησζε ηνπ ειηαθνχ 

δίζθνπ, ε ζεξκηθή κεραλή  είλαη έλαο εηδηθφο ηχπνο κεραλή, πνπ ιέγεηαη κεραλή Stirling  θαη έρεη 

εμαηξεηηθά κεγάιε απφδνζε. Δπίζεο έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξέο ηνπξκπίλεο 

αεξίνπ βαζηδφκελεο ζηνλ θχθιν Brayton. Οη ηππηθνί δίζθνη είλαη κεηαμχ 5 m θαη 10 m ζε δηάκεηξν 

θαη κε πεξηνρέο αληαλάθιαζεο 40-120   . Πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί κε ηα πιηθά ηνπο, είλαη πηζαλφλ 

λα απαγνξεχνπλ ην πξαθηηθφ κέγεζνο ησλ δίζθσλ, αλ θαη έρνπλ πξνηαζεί δίζθνη κε δηάκεηξν 15 

m (700   ). Γίζθνη κε απηφ ην κέγεζνο ζα κπνξνχζαλ λα παξάγνπλ ηζρχ άλσ ησλ 50 θW. 

Χζηφζν, ζήκεξα, νη κεραλέο Stirling πεξηνξίδνληαη ζηα 25 θW θαη ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα κε 

κηθξφηεξνπο δίζθνπο. Θεξκηθέο Μεραλέο αεξίνπ πνπ βαζίδνληαη ζε κηθξνηνπξκπίλεο κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ κεγαιχηεξε ηζρχ εμφδνπ, αιιά είλαη πνιχ ιηγφηεξν απνδνηηθέο απφ ηηο κεραλέο 

Stirling. 

 

Tνζν νη κηθξνηνπξκπίλεο φζν νη κεραλέο Stirling κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ γηα πβξηδηθή 

ιεηηνπξγία, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζπλδπαζκφ ειηαθήο ζεξκφηεηαο θαη ηεο ζεξκφηεηαο απφ ηελ 

θαχζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Όπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο παξαβνιηθνχο ζπιιέθηεο θαη κε ηνπο 

ειηνζηάηεο, νη ειηαθνί δίζθνη πξέπεη λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηνλ ήιην ζηελ θίλεζή ηνπ 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα. Σα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο ζέζεο ηνπ 

ειίνπ ηείλνπλ, σζηφζν, λα είλαη αθξηβά θαη απηφ ζεκαίλεη πσο ην θφζηνο ηνπ δίζθνπ παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο. Ζ ζηήξημε ηνπ δίζθνπ, ζπλήζσο, 

θαηαζθεπάδεηαη ζαλ έλα θηγθιίδσκα πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδνληαη μερσξηζηνί θπξηνί θαζξέπηεο 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ ζπλνιηθφ δίζθν. Απηνί νη θαζξέπηεο κπνξεί λα είλαη απφ γπαιί ή 

ζηηιπλφ κέηαιιν, θπθιηθφ ή επζχγξακκν. ην θέληξν ηνπ δίζθνπ ππάξρεη κία πξνβάινπζα δέζκε 

ζηελ νπνία ζπλδέεηαη ε ζεξκηθή κεραλή, κε ζέζε ηέηνηα ψζηε λα αηρκαισηίδεη ηε ζεξκφηεηα πνπ 

ζπγθεληξψλεηαη ζηελ εζηία ηνπ πηάηνπ. Γίζθνη κε κεραλέο Stirling έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε κεγέζε 

πνπ πνηθίινπλ απφ 5 kW έσο 25 kW. Aπηέο νη κεραλέο είλαη ζηε ζεσξία ηθαλέο γηα απνδνηηθφηεηα 

κεηαηξνπήο 40%, αλ θαη πξαθηηθά ζήκεξα είλαη θνληά ζην 30% ε απνδνηηθφηεηά ηνπο.   
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Δηθόλα 2.23  Σύζηεκα ειηαθνύ δίζθνπ 

 

 

2.5   Μηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα  

 

 Πνιπάξηζκνη πδξαπιηθνί ηξνρνί, λεξφκπινη, δξηζηέιιεο, πδξνηξηβεία, πξηνληζηήξηα, 

θισζηνυθαληνπξγεία θαη άιινη κεραληζκνί πδξνθίλεζεο ζπλερίδνπλ αθφκε θαη ζήκεξα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε δχλακε ηνπ λεξνχ, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ πξφνδν ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο πνιιψλ πεξηνρψλ, κε απφιπηα θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπν.ε πνιιά ζεκεία 

ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θάπνηεο παξαδνζηαθέο, αιιά θαη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο Μηθξψλ 

Τδξνειεθηξηθψλ Έξγσλ εμαθνινπζνχλ λα αμηνπνηνχλ ηελ ελέξγεηα ηνπ λεξνχ γηα ηελ παξαγσγή 

κεραληθνχ έξγνπ αιιά θπξίσο πιένλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ 

κηθξνχ πδξνδπλακηθνχ ησλ ρηιηάδσλ κηθξψλ ή κεγαιχηεξσλ πδαηνξξεπκάησλ θαη πεγψλ ηεο 

νξεηλήο Διιάδνο πεξλά απφ ηελ πινπνίεζε απνθεληξσκέλσλ, αλαπηπμηαθψλ κηθξψλ 

πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ πνιιαπιήο ζθνπηκφηεηαο, πνπ κπνξνχλ δειαδή λα ιεηηνπξγνχλ θαη 

γηα ηελ ηαπηφρξνλε θάιπςε πδξεπηηθψλ, αξδεπηηθψλ θαη άιισλ ηνπηθψλ αλαγθψλ. Οη πνιχ 

πςεινί βαζκνί απφδνζεο ησλ πδξνζηξνβίισλ, πνπ κεξηθέο θνξέο ππεξβαίλνπλ θαη ην 90%, θαη ε 

πνιχ κεγάιε δηάξθεηα δσήο ησλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ, πνπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη θαη ηα 100 

έηε, απνηεινχλ δχν ραξαθηεξηζηηθνχο δείθηεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

ηερλνινγηθή σξηκφηεηα ησλ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ. 

 

Σα κηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα φπσο είλαη ε δπλαηφηεηα 

άκεζεο ζχλδεζεο - απφδεπμεο ζην δίθηπν, ή ε απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπο, ε αμηνπηζηία ηνπο, ε 

παξαγσγή ελέξγεηαο αξίζηεο πνηφηεηαο ρσξίο δηαθπκάλζεηο, ε άξηζηε δηαρξνληθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, ε κεγάιε δηάξθεηα δσήο, ν πξνβιέςηκνο ρξφλνο απφζβεζεο ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ 

πνπ νθείιεηαη ζην πνιχ ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ αλππαξμία θφζηνπο 

πξψηεο χιεο, ε θηιηθφηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ κε ηηο κεδεληθέο εθπνκπέο ξχπσλ θαη ηηο 

πεξηνξηζκέλεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ε ηαπηφρξνλε ηθαλνπνίεζε θαη άιισλ αλαγθψλ 

ρξήζεο λεξνχ (χδξεπζεο, άξδεπζεο, θιπ.), ε δπλαηφηεηα παξεκβνιήο ηνπο ζε ππάξρνπζεο 

πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θ.α. 
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Δμ' νξηζκνχ, έλαο κηθξφο πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο απνηειεί έλα έξγν απφιπηα ζπκβαηφ κε ην 

πεξηβάιινλ, πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη αθφκε θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ πδξνβηνηφπσλ κηθξήο 

θιίκαθαο ζηα αλάληε ησλ κηθξψλ Σακηεπηήξσλ. Σν ζχλνιν ησλ επί κέξνπο ζπληζησζψλ ηνπ 

έξγνπ κπνξεί λα εληαρζεί αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο, 

αμηνπνηψληαο ηα ηνπηθά πιηθά κε παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη αλαβαζκίδνληαο ην γχξσ ρψξν [5]. 

 

 
Δηθόλα 2.24  Μηθξό πδξνειεθηξηθό έξγν 

 

2.6   Κπςέιεο Καπζίκνπ (Fuel Cells) 
 

H θπςέιε θαπζίκνπ είλαη κηα ειεθηξνρεκηθή ζπζθεπή πνπ θαηαλαιψλεη πδξνγφλν θαη νμπγφλν θαη 

παξάγεη:  ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζεξκφηεηα θαη λεξφ. Απνηειείηαη απφ δπν ειεθηξφδηα (ηελ άλνδν 

θαη ηελ θάζνδν), ηα νπνία δηαρσξίδνληαη απφ έλαλ ειεθηξνιχηε. Ο ειεθηξνιχηεο είλαη απφ 

πνιπκεξέο ή άιιν πιηθφ, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ δηέιεπζε ηφλησλ, αιιά φρη ηε δηέιεπζε ησλ 

ειεθηξνλίσλ. Έλα θαχζηκν πνπ πεξηέρεη πδξνγφλν (π.ρ. θπζηθφ αέξην) εηζάγεηαη απφ ηελ πιεπξά 

ηεο αλφδνπ, φπνπ ηα ειεθηξφληα ηνπ πδξνγφλνπ ειεπζεξψλνληαη θαη θηλνχληαη ζε έλα εμσηεξηθφ 

θχθισκα δίδνληαο ειεθηξηθφ ξεχκα. Σα ζεηηθά θνξηηζκέλα ηφληα πδξνγφλνπ δηαπεξλνχλ ηνλ 

ειεθηξνιχηε θαη θηάλνπλ ζηελ θάζνδν, φπνπ ελψλνληαη κε ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα θαη ην 

νμπγφλν, παξάγνληαο λεξφ. Γηα λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ηνπ ηνληζκνχ ηνπ πδξνγφλνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θαηαιχηεο πςειήο αγσγηκφηεηαο ζηα ειεθηξφδηα (π.ρ. πιαηίλα). Όηαλ ην 

θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θαζαξφ πδξνγφλν, ηα κφλα παξάγσγα ηεο δηεξγαζίαο απηήο 

είλαη ειεθηξηθφ ξεχκα, θαζαξφ λεξφ θαη ζεξκφηεηα[5]. 

 

Οη δηάθνξνη ηχπνη θπςειψλ θαπζίκνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ ειεθηξνιχηε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαη είλαη: 

    * PAFC – Φσζθνξηθφ νμχ 

    * MCFC – Σεγκέλα αλζξαθηθά άιαηα 

    * SOFC – ηαζεξνπνηεκέλα νμείδηα 

    * PEMFC – Μεκβξάλε αληαιιαγήο πξσηνλίσλ 

    * AFC – Αιθάιηα 

Απφ απηέο, νη ζεκαληηθφηεξεο είλαη νη εμήο παξαθάησ: 
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1. Κπςέιε θαπζίκνπ πνιπκεξηζκέλεο κεκβξάλεο (Proton Exchange Membrane Fuel Cells - 

PEMFC) 

Απηέο νη θπςέιεο ιεηηνπξγνχλ ζε ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη παξάγνπλ ηζρχ αξθεηή γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαζεκεξηλψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ, φπσο απηή γηα ηελ 

θίλεζε ελφο νρήκαηνο. ε απηφ βνεζά ε ηθαλφηεηα ηνπο λα πξνζαξκφδνληαη ζε γξήγνξεο 

απμνκεηψζεηο ζηελ απαίηεζε ηζρχνο. Ζ ηζρχο πνπ παξάγεη κηα ηέηνηα θπςέιε θπκαίλεηαη κεηαμχ 

ησλ 50 θαη 250 Kw. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο θπςέιεο είλαη αξθεηά επαίζζεηνο ζε κε θαζαξά 

θαχζηκα. 

Ζ έξεπλα πάλσ ζηηο θπςέιεο θαπζίκνπ φζσλ αθνξά εθαξκνγέο ηνπο ζηελ ηξνθνδφηεζε 

νρεκάησλ απηή ηε ζηηγκή είλαη επηθεληξσκέλε θπξίσο ζε απηφλ ηνλ ηχπν. 

 

 

2. Κπςέιε θαπζίκνπ θσζθνξηθνύ νμένο (Phosphoric Acid Fuel Cells - PAFC) 

Οη θπςέιεο θσζθνξηθνχ νμένο είλαη απηέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζήκεξα ζην εκπφξην. Ζ απφδνζε 

ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θπκαίλεηαη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα. Οη ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ 150 κε 200oC. ε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ην θσζθνξηθφ νμχ 

γίλεηαη θαθφο ηνληηθφο αγσγφο θαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα CO ην νπνίν ζρεκαηίδεηαη πάλσ 

ζηνλ θαηαιχηε δειεηεξηάδεη ηελ άλνδν ξίρλνληαο πάξα πνιχ ηελ απφδνζε. Χζηφζν ηα επίπεδα 

αλνρήο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ CO είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη πεξηζζφηεξα είδε θαπζίκσλ γηα 

ηε ηξνθνδφηεζε ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο ζπκβαηηθήο βελδίλεο σζηφζν πξέπεη λα 

απνκαθξπλζνχλ ηα ζνπιθίδηα. Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ PA θπςέισλ θαπζίκνπ, είλαη ην κεγάιν 

κέγεζνο θαη βάξνο, ν αθξηβφο θαηαιχηεο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη (ιεπθφρξπζνο) ελψ ην ξεχκα ην 

νπνίν παξάγεηαη είλαη ρακειφ θαη ε ηζρχο ζπγθξίζηκε κε απηή άιισλ ηχπσλ θπςέισλ θαπζίκνπ. 

Οη ειεθηξνρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ απηφλ ηνλ ηχπν είλαη ίδηεο κε απηήο ηεο PEM 

θπςέιεο. 

 

 

Σν επηζπκεηφ θαχζηκν είλαη θαζαξφ πδξνγφλν, πνπ κπνξεί φκσο λα παξαρζεί θαη απφ θάπνην 

άιιν θαχζηκν, θνξέα πδξνγφλνπ, κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία. Σέηνηνη θνξείο είλαη ε 

ακκσλία, ην θπζηθφ αέξην, παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ, ην πγξφ πξνπάλην θαη ε βηνκάδα. Καζαξφ 

πδξνγφλν κπνξεί επίζεο λα παξαρζεί κε ηελ ειεθηξφιπζε λεξνχ. Απηή ηε ζηηγκή ην 

θαηαιιειφηεξν θαχζηκν γηα ηηο θπςέιεο θαπζίκνπ είλαη ην θπζηθφ αέξην. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

θαίλνληαη νη ηχπνη θπςειψλ θαπζίκνπ. 

 

 

Οη ρεκηθέο αληηδξάζεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θπςέιεο θαπζίκνπ είλαη νη εμήο: 

 ηελ άλνδν: 

2H2 → 4H++4e(-) 

 ηελ θάζνδν:  

O2 + 4H+ + 4e-→ 2H2O 

 Οιηθή αληίδξαζε: 

2H2 + O2 → 2H2O 
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Πίλαθαο 2.7  Τύπνη Κπςειώλ Καπζίκνπ 
πεγή: [5] 

 

 
Δηθόλα 2.25  Κπςέιε Καπζίκνπ. Ο πξαγκαηηθόο αξηζκόο θπηηάξσλ θαπζίκσλ είλαη ε βαικέλε ζε ζηξώζεηο θπβηθή δνκή 
ζην θέληξν ηεο εηθόλαο 

 

 

2.7   Βηνκάδα 
 

Ζ βηνκάδα κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε πιηθφ πξνέξρεηαη απφ 

δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Δηδηθφηεξα, ε βηνκάδα γηα ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο, πεξηιακβάλεη θάζε 

ηχπν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ζηεξεψλ, πγξψλ θαη/ ή αέξησλ θαπζίκσλ. 

ηελ πξάμε ππάξρνπλ δχν ηχπνη βηνκάδαο: νη ππνιεηκκαηηθέο κνξθέο (ηα θάζε είδνπο θπηηθά 

ππνιείκκαηα θαη δσηθά απφβιεηα θαη ηα απνξξίκκαηα) θαη ε βηνκάδα πνπ παξάγεηαη απφ 

ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. Οη θχξηεο εθαξκνγέο κε θαχζηκν βηνκάδα είλαη: 

 

 Θέξκαλζε ζεξκνθεπίωλ: ε πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπνπ ππάξρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο 

δηαζέζηκεο βηνκάδαο, ρξεζηκνπνηείηαη ε βηνκάδα ζαλ θαχζηκν ζε θαηάιιεινπο ιέβεηεο γηα 

ηε ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ. 
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 Θέξκαλζε θηηξίωλ κε θαύζε βηνκάδαο ζε αηνκηθνύο/θεληξηθνύο ιέβεηεο: ε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ 

αηνκηθνί/θεληξηθνί ιέβεηεο ππξελφμπινπ. 

 Παξαγωγή ελέξγεηαο ζε γεωξγηθέο βηνκεραλίεο: Βηνκάδα γηα παξαγσγή ελέξγεηαο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ γεσξγηθέο βηνκεραλίεο ζηηο νπνίεο ε βηνκάδα πξνθχπηεη ζε 

ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζαλ ππφιεηκκα ή ππνπξντφλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

έρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ζεξκφηεηα. Δθθνθθηζηήξηα, ππξελειαηνπξγεία, 

βηνκεραλίεο ξπδηνχ θαζψο θαη βηνηερλίεο θνλζεξβνπνίεζεο θαίλε ηα ππνιείκκαηά ηνπο 

(ππνιείκκαηα εθθνθθηζκνχ, ππξελφμπιν, θινηνί θαη θνπθνχηζηα, αληίζηνηρα) γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ζεξκηθψλ ηνπο αλαγθψλ ή/θαη κέξνο ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα. 

 Παξαγωγή ελέξγεηαο ζε βηνκεραλίεο μύινπ: Σα ππνιείκκαηα βηνκεραληψλ 

επεμεξγαζίαο μχινπ (πξηνλίδη, πνχδξα, μαθξίδηα θιπ) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε θάιπςε 

ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ηεο δηεξγαζίαο θαζψο θαη γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ. 

 Σειεζέξκαλζε: είλαη ε πξνκήζεηα ζέξκαλζεο ρψξσλ θαζψο θαη ζεξκνχ λεξνχ ρξήζεο 

ζε έλα ζχλνιν θηηξίσλ, έλαλ νηθηζκφ, έλα ρσξηφ ή κηα πφιε, απφ έλαλ θεληξηθφ ζηαζκφ 

παξαγσγήο ζεξκφηεηαο. H ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη κε πξν-κνλσκέλν δίθηπν αγσγψλ απφ 

ην ζηαζκφ πξνο ηα ζεξκαηλφκελα θηίξηα . 

 Παξαγωγή: ελέξγεηαο ζε κνλάδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο 

Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ): Σν βηναέξην πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε 

ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε κνλάδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, θαη ησλ απνξξηκκάησλ ζε 

ΥΤΣΑ θαίγεηαη ζε κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Παξάιιεια κπνξεί λα αμηνπνηείηαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα ησλ θαπζαεξίσλ θαη ηνπ ςπθηηθνχ 

κέζνπ ησλ κεραλψλ γηα λα θαιπθζνχλ αλάγθεο ηηο δηεξγαζίαο ή/θαη άιιεο αλάγθεο 

ζέξκαλζεο (πρ ζέξκαλζε θηηξίσλ). 

 

Τπνιεηκκαηηθέο κνξθέο βηνκάδαο 

 

 Βηνκάδα γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 

Ζ γεσξγηθή βηνκάδα πνπ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί γηα παξαγσγή ελέξγεηαο δηαθξίλεηαη ζηε 

βηνκάδα ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ (ζηειέρε, θιαδηά, θχιια, άρπξν, 

θιαδνδέκαηα θ.ιπ.) θαη ζηε βηνκάδα ησλ ππνιεηκκάησλ επεμεξγαζίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

(ππνιείκκαηα εθθνθθηζκνχ βακβαθηνχ, ππξελφμπιν, ππξήλεο θξνχησλ θ.ι.π.). 

 Βηνκάδα δστθήο πξνέιεπζεο 

Σν δηαζέζηκν δπλακηθφ βηνκάδαο δσηθήο πξνέιεπζεο, πεξηιακβάλεη θπξίσο απφβιεηα εληαηηθήο 

θηελνηξνθίαο απφ πηελνηξνθεία, ρνηξνζηάζηα, βνπζηάζηα θαη ζθαγεία. 

 Βηνκάδα δαζηθήο πξνέιεπζεο 

Ζ βηνκάδα δαζηθήο πξνέιεπζεο πνπ αμηνπνηείηαη ή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ελεξγεηαθνχο 

ζθνπνχο ζπλίζηαηαη ζηα θαπζφμπια, ζηα ππνιείκκαηα θαιιηέξγεηαο ησλ δαζψλ (αξαηψζεσλ, 

πινηνκηψλ), ζηα πξντφληα θαζαξηζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ππξθαγηέο θαζψο θαη ζηα 

ππνιείκκαηα επεμεξγαζίαο ηνπ μχινπ. 
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 Αζηηθά απόβιεηα 

Σν νξγαληθφ ηκήκα ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ. 

 

Δλεξγεηαθέο Καιιηέξγεηεο 

Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο είλαη παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ παξαγσγή πγξψλ βηνθαπζίκσλ είηε θπηά πνπ δελ θαιιηεξγνχληαη, πξνο ην παξφλ, 

εκπνξηθά φπσο ν κίζραλζνο, ε αγξηαγθηλάξα θαη ην θαιάκη πνπ ην ηειηθφ πξντφλ ηνπο 

πξννξίδεηαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη βηνθαπζίκσλ. 

Τγξά Βηνθαύζηκα 

ήκεξα, ν φξνο βηνθαχζηκα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα πγξά θαχζηκα πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Σα πην ζπλεζηζκέλα ζην εκπφξην είλαη ην 

βηνληήδει, κεζπιεζηέξαο ν νπνίνο παξάγεηαη θπξίσο απφ ειαηνχρνπο ζπφξνπο (ειίαλζνο, 

ειαηνθξάκβε, θ.ά) θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε κφλν ηνπ ή ζε κίγκα κε πεηξέιαην θίλεζεο 

ζε πεηξειαηνθηλεηήξεο θαη ε βηναηζαλφιε ε νπνία παξάγεηαη απφ ζαθραξνχρα, θπηαξηλνχρα θη 

ακπινχρα θπηά (ζηηάξη, θαιακπφθη, ζφξγν, ηεχηια, θ.ά.) θαη ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο έρεη ζε 

βελδηλνθηλεηήξεο πνπ έρνπλ ππνζηεί κεηαηξνπή είηε ζε κίγκα κε βελδίλε ζε θαλνληθνχο 

βελδηλνθηλεηήξεο είηε ηέινο λα κεηαηξαπεί ζε ΔΣΒΔ (πξφζζεην βελδίλεο). 

 

Σα βηνθαχζηκα είλαη θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ απφ ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα γηαηί έρνπλ 

ιηγφηεξεο εθπνκπέο θαη ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πξψηεο χιεο. πκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ 

εηζαγσγψλ θαη ζηελ ελεξγεηαθή απηνλνκία ηεο ρψξαο [5]. 

 

 

2.8    Γεσζεξκία 
 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα εθαίζηεηα, ηηο ζεξκέο πεγέο θαη απφ κεηξήζεηο ζε γεσηξήζεηο, ην 

εζσηεξηθφ ηεο γεο βξίζθεηαη ζε πςειή ζεξκνθξαζία, ε νπνία ππεξβαίλεη ηνπο 5000 °C ζηνλ 

ππξήλα. Ζ ζεξκφηεηα απηή πνπ πεξηέρεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο απνηειεί ηελ γεσζεξκηθή 

ελέξγεηα θαη είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε κπνξεί λα ζεσξεζεί πξαθηηθά αλεμάληιεηε κνξθή ελέξγεηαο 

γηα ηα αλζξψπηλα κέηξα. 

 

Όζν πξνρσξάκε βαζχηεξα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο πξνο ηνλ ππξήλα, παξαηεξνχκε αχμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ην βάζνο ε νπνία νλνκάδεηαη γεσζεξκηθή βαζκίδα. Κνληά ζηελ επηθάλεηα 

ηεο γεο ε γεσζεξκηθή βαζκίδα έρεη κέζε ηηκή πεξίπνπ 30 °C/ km. ε κεξηθέο πεξηνρέο, είηε ιφγσ 

εθαηζηεηφηεηαο ζε πξφζθαηε γεσινγηθή πεξίνδν, είηε ιφγσ αλφδνπ δεζηνχ λεξνχ απφ κεγάια 

βάζε κέζσ ξεγκάησλ, ε γεσζεξκηθή βαζκίδα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηε κέζε γήηλε, κε 

απνηέιεζκα ζε κηθξφ ζρεηηθά βάζνο λα απαληψληαη πδξνθφξνη νξίδνληεο πνπ πεξηέρνπλ λεξφ ή 

αηκφ πςειήο ζεξκνθξαζίαο. Οη πεξηνρέο απηέο νλνκάδνληαη γεσζεξκηθά πεδία, θαη εθεί ε 

εθκεηάιιεπζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο είλαη εμαηξεηηθά ζπκθέξνπζα. 
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Σέηνηεο πεξηνρέο ζηε ρψξα καο είλαη ηα εθαηζηεηαθά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (Μήινο, Νίζπξνο, 

αληνξίλε, Λέζβνο, ακνζξάθε, θ.ά.), πνιιέο πεξηνρέο ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε (Νηγξίηα, 

ηδεξφθαζηξν, Νέν Δξάζκην, Νέα Κεζζάλε, Σπρεξφ Έβξνπ θ.α), θαζψο θαη ζηε γεηηνληά θάζε 

κηαο απφ ηηο 56 ζεξκέο πεγέο πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα καο. 

 

Οη εθαξκνγέο ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη 

πεξηιακβάλνπλ: 

 

 ειεθηξνπαξαγσγή (ζ>90 °C) 

 ζέξκαλζε ρψξσλ (κε θαινξηθέξ γηα ζ>60 °C, κε αεξφζεξκα γηα ζ>40 °C, κε ελδνδαπέδην 

ζχζηεκα (ζ>25 °C) 

 ςχμε θαη θιηκαηηζκφ (κε αληιίεο ζεξκφηεηαο απνξξφθεζεο γηα ζ>60 °C, ή κε πδξφςπθηεο 

αληιίεο ζεξκφηεηαο γηα ζ<30 °C) 

 ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ θαη εδαθψλ επεηδή ηα θπηά αλαπηχζζνληαη γξεγνξφηεξα θαη 

γίλνληαη κεγαιχηεξα κε ηε ζεξκφηεηα (ζ>25 °C), ή θαη γηα αληηπαγεηηθή πξνζηαζία 

 ηρζπνθαιιηέξγεηεο (ζ>15 °C) επεηδή ηα ςάξηα ρξεηάδνληαη νξηζκέλε ζεξκνθξαζία γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπο 

 βηνκεραληθέο εθαξκνγέο φπσο αθαιάησζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ (ζ>60 °C), μήξαλζε 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θιπ 

 ζεξκά ινπηξά γηα ζ = 25-40 °C 

 

Δθηφο απφ ηα γεσζεξκηθά πεδία, ε ζεκεξηλή ηερλνινγία επηηξέπεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

ζεξκφηεηαο πεηξσκάησλ κηθξνχ βάζνπο, θαζψο θαη ππφγεησλ ή θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ 

ρακειήο ζεξκνθξαζίαο γηα ζέξκαλζε θαη θιηκαηηζκφ. Ζ ηερλνινγία απηή πεξηιακβάλεη ζσιήλα 

κεγάινπ κήθνπο θαη κηθξήο δηακέηξνπ ηνπνζεηεκέλεο εληφο ηνπ εδάθνπο, είηε εληφο γεσηξήζεσλ 

θαη ε νπνία απνηειεί ηνλ ππφγεην ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε πδξφςπθηε αληιία 

ζεξκφηεηαο ε νπνία παξέρεη ζέξκαλζε ή ςχμε ζην θηήξην. Οη γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο 

θαηαλαιψλνπλ ην 1/4 ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ κηα ειεθηξηθή αληίζηαζε θαη ην ½ απφ έλα 

θιηκαηηζηηθφ. Δάλ ππνινγηζηεί ην θφζηνο ελέξγεηαο θαζφιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη 

γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο ζηνηρίδνπλ ιηγφηεξν απφ έλα ζχζηεκα πνπ θαηαλαιψλεη 

πεηξέιαην ή θπζηθφ αέξην. 

 

Μειινληηθά, ε εθκεηάιιεπζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζα γίλεηαη απφ ζεξκά μεξά πεηξψκαηα, 

ηα νπνία βξίζθνληαη παληνχ ζε βάζε απφ 3-5 km, κέζσ ηερλεηήο θπθινθνξίαο λεξνχ 

ζεξκνθξαζίαο έσο 150 °C [5]. 

 

Παξαθάησ θαίλεηαη ε αλάπηπμε  ηεο γεσζεξκίαο παγθνζκίσο απφ ην 2000 κέρξη ζήκεξα θαζψο 

θαη ε πξφβιεςή ηεο γηα ηελ επφκελε δεθαεηία.(2000-2020) 
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Δηθόλα 2.26  Γξάθεκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο γεσζεξκίαο παγθνζκίσο από ην 2000 έσο ην 2020. 
Πεγή : [23] 
 

 
 

2.9  Σν πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην 

 

2.9.1    Πεξηγξαθή 

 

Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ 

παξαηεξνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ παγθφζκηα αλεζπρία γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαη ν θφβνο γηα ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε νδήγεζαλ ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Καξπφο απηψλ είλαη ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην θαη ην πξφγξακκα 2020 ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ, κηα ζεηξά απφ επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη 

παξαηεξήζεηο αλέδεημαλ ην ζέκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ησλ αλζξσπνγελψλ αηηηψλ ηνπο. 

Σνλίζηεθαλ νη πνιχ άζρεκεο ζπλέπεηεο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζην πεξηβάιινλ, 

αθππλίδνληαο ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμεχξεζε θάπνηαο ιχζεο. Σν 1979 γίλεηαη ε 

πξψηε παγθφζκηα δηάζθεςε γηα ην θιίκα, αλαγλσξίδνληαο πσο ην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα ρξήδεη 

αλάιεςεο πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεο θαη κεηά απφ πνιιέο ζπλαληήζεηο εθξνζψπσλ 

ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη παγθφζκησλ νξγαληζκψλ θαηαιήμακε ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

«πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην» ην Φεβξνπάξην ηνπ 2005. 

 

Μέρξη λα θηάζνπκε ζην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην πξνεγήζεθαλ πνιιέο ζπζθέςεηο, ηδξχζεθαλ 

νξγαληζκνί θαη παγθφζκηεο πεξηβαιινληηθέο επηηξνπέο. Σν 1990 ζπληάζζεηαη ε πξψηε αλαθνξά 

απνηίκεζεο ηνπ IPCC (Intergovernmental Panel On Climate Change), δειαδή ηεο 

δηαθπβεξλεηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε 

ππνγξαθήο ζπλζήθεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν ίδην έηνο ε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ 

ΟΖΔ ηδξχεη ηελ Γηαθπβεξλεηηθή  επηηξνπή δηαπξαγκαηεχζεσλ(ΗΝC) γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ 

ζχκβαζεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. Γχν ρξφληα κεηά πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ ΟΖΔ ζην 

Ρίν ληε Σδαλέηξν ε «πλάληεζε ηεο Γεο» θαη έπεηηα ππνγξάθεηαη απφ 154 ρψξεο θαη ηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ην Πιαίζην χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο, πνπ ζηε 
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ζπλέρεηα επηθπξψλεηαη απφ ηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν αξηζκφ θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ. ε ζχλνδν ηνπ 

1996 ζηε Γελεχε ηα αλαπηπγκέλα θξάηε παξνπζίαζαλ γηα πξψηε θνξά επηζήκσο εζληθέο 

εθζέζεηο κε ηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1997 ζπλεδξηάδεη ε 

ηξίηε ζχλνδνο ησλ πκβαιιφκελσλ Μεξψλ ηεο χκβαζεο ζην Κηφην ηεο Ηαπσλίαο φπνπ ζηηο 11 

Γεθεκβξίνπ 1997 ππνγξάθεηαη νκφθσλα ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ην νπνίν κεηά απφ 

ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο ηειηθά ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2005, αθνχ 

ηθαλνπνηήζεθαλ ηα θξηηήξηα ηεο επηθχξσζεο απφ ηνπιάρηζηνλ 55 απφ ηηο ρψξεο πνπ ην 

ππέγξαςαλ. 

 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ νξίδεη ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θάζε ρψξαο. Οη αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δ.Δ. αλαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο θαη ππνρξενχληαη λα 

ζπληάζζνπλ αλαθνξέο γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ηνπο ζε 

αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Οη πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο θαη νηθνλνκηθά ηζρπξέο ρψξεο ηνπ 

πιαλήηε έρνπλ ηελ πξφζζεηε ππνρξέσζε λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά ζηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ. Οη ρψξεο ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε 

θάζε αλάπηπμεο δελ έρνπλ πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο κείσζεο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

αλ θαη ππνρξενχληαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ ηνπο. 

 

Σν πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην δεζκεχεη ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ψζηε λα πεηχρνπλ κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ησλ 6 αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ(CO2,CH4,N2O,HFCs, PFCs ,SF6 ). O ζηφρνο πνπ 

ηέζεθε είλαη ε παγθφζκηα κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 5% 

ζηελ πεξίνδν 2008-2012 ζε ζρέζε κε ην επίπεδν εθπνκπψλ ηνπ 1990. Οη ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

έρνπλ αλαιάβεη ηε δέζκεπζε λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο ζε αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 8% 

ζε ζρέζε κε ην 1990, κε εμαίξεζε ηε Ννξβεγία θαη Ηζιαλδία πνπ έρνπλ πεξηζψξην αχμεζεο ησλ 

εθπνκπψλ ηνπο θαηά 1% θαη 10% αληίζηνηρα [10]. 

 

 

2.9.2   Δπέιηθηνη Μεραληζκνί Δθαξκνγήο ηνπ Πξσηνθόιινπ  

 

Γηα λα δηεπθνιπλζνχλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην 

πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ζεζπίζηεθαλ ηξεηο επέιηθηνη κεραληζκνί πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ κε νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν θαη ζηελ άκβιπλζε ησλ 

αληηζέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη ηξεηο επέιηθηνη 

κεραληζκνί ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Μεραληζκόο Καζαξήο Αλάπηπμεο (ΜΚΑ) 

Δπηηξέπεη ζε κία αλεπηπγκέλε ρψξα λα επελδχζεη ζε έλα πξφγξακκα κείσζεο ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ζε κία ρψξα αλαπηπζζφκελε θαη σο ζπλέπεηα λα θαξπσζεί κία πνζφηεηα 

Βεβαησκέλσλ εθπνκπψλ (CERs) 
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 Πξνγξάκκαηα από θνηλνύ –ΠΚ(Joint Implementation, JI) 

Ο κεραληζκφο απηφο πξνβιέπεη φηη κία αλεπηπγκέλε ρψξα πνπ έρεη ππνγξάςεη ην       

πξσηφθνιιν κπνξεί λα εμαζθαιίζεη  κνλάδεο κείσζεο εθπνκπψλ(ΜΜΔ)  κε ηελ εθαξκνγή 

πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν κεηψλεη ηηο εθπνκπέο ζε κία άιιε ρψξα  επίζεο αλεπηπγκέλε.  

 

Οη κεραληζκνί ΠΚ θαη ΜΚΑ έρνπλ σο θνηλή αξρή ιεηηνπξγίαο ηε ζπγθέληξσζε κνλάδσλ κείσζεο 

εθπνκπψλ αεξίσλ (―emission units‖), ε νπνία ζπληειείηαη κέζσ έξγσλ κείσζεο εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ε «ρψξα επελδπηήο». Οη κνλάδεο 

απηέο ππνινγίδνληαη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ πξαγκαηηθψλ εθπνκπψλ πνπ πξνθχπηνπλ αθνχ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί έλα έξγν πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην θάπνηνπ απφ ηνπο επέιηθηνπο 

κεραληζκνχο, κε ην ζεσξεηηθφ ζελάξην αλαθνξάο(―Baseline‖) πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο εθπνκπέο 

ξχπσλ κε ηε ζεψξεζε φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ην έξγν. 

 

 Δκπνξία δηθαησκάησλ εθπνκπώλ(International Emissions Trading, IET) 

Eπηηξέπεη ζε ρψξεο πνπ δελ έρνπλ δεζκεχζεηο γηα ηηο εθπνκπέο ηνπο λα πνπιήζνπλ έλα κέξνο 

ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ηνπο ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ δεζκεπηεί λα πεηχρνπλ κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ηνπο. Μηα αλεπηπγκέλε ρψξα ή κία εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ρψξα θαη έρεη ην πεξηζψξην, βάζεη ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ην Πξσηφθνιιν, λα εθπέκςεη 

επηπξφζζεηεο πνζφηεηεο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κπνξεί λα πνπιήζεη ηα δηθαηψκαηα απηά ζε 

θάπνηα άιιε αλεπηπγκέλε ρψξα ή εηαηξία ηεο ρψξαο απηήο. Έηζη θάπνηα ρψξα ή εηαηξία πνπ 

κπνξεί λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ηεο κε ρακειφ θφζηνο, κπνξεί λα πνπιήζεη ηηο κνλάδεο κείσζεο 

εθπνκπψλ πνπ θαξπψλεηαη ζε κία άιιε ρψξα ή εηαηξία. Ζ εκπνξία δηθαησκάησλ εθπνκπψλ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλαδηαλνκή ησλ επηηξεπφκελσλ εθπνκπψλ κεηαμχ ησλ αλεπηπγκέλσλ 

ζπκβεβιεκέλσλ ρσξψλ, θαζψο, ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο δχν επέιηθηνπο κεραληζκνχο, δελ 

βαζίδεηαη ζε θάπνην έξγν κείσζεο εθπνκπψλ, αιιά είλαη θπξίσο έλαο κεραληζκφο ηεο αγνξάο 

πνπ δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία θαη αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο αγνξάο επελδχζεσλ γηα ηε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

Έζησ δχν εηαηξίεο Α θαη Β πνπ παξάγνπλ αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη δεζκεχνληαη γηα κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ ηνπο απφ ηελ θπβέξλεζή ηνπο. Ζ εηαηξία Α έρεη κεγαιχηεξε επειημία ζην λα 

πεηχρεη κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηεο θαηά κία πνζφηεηα κέζσ επελδχζεσλ κείσζεο εθπνκπψλ. 

Έηζη ζπκθσλεί λα πξνρσξήζεη ζε απηέο ηηο επελδχζεηο, αξθεί ε εηαηξία Β λα πιεξψζεη γη‘ απηέο 

έλα θφζηνο αλψηεξν κελ απφ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο Α, ρακειφηεξν δε απφ απηφ πνπ ζα 

πξνέθππηε αλ πξνέβαηλε κφλε ηεο ζηηο απαηηνχκελεο κεηψζεηο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε 

εηαηξία Β λα εμνηθνλνκεί ρξήκαηα, ε εηαηξία Α λα επηηπγράλεη θέξδνο γηα ηηο επηπξφζζεηεο 

κεηψζεηο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο λα κεηψλεηαη. Έηζη φηαλ κηιάκε γηα κία εηαηξία 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη 

κεδεληθέο, άξα έρνπκε ηε κέγηζηε κείσζε εθπνκπψλ αλά κνλάδα παξαγσγήο ζε ζρέζε κε 

ζπκβαηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο, δειαδή ηα κέγηζηα νθέιε αλα κνλάδα παξαγσγήο  απφ ηελ 

πψιεζε ησλ CERs(βεβαησκέλσλ κεηψζεσλ εθπνκπψλ). [10] 
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     πεγή : [11]    

   

               

 

Αλ θαη ν ζπλνιηθφο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 8%, ν 

δηαθαλνληζκφο ησλ επηκέξνπο ππνρξεψζεσλ αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 

 

 
 

πεγή : [11]   

 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη ζηφρνη ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην ζε κεγαηφλνπο CO2  γηα 

θάζε ρψξα ηεο Δ.Δ ησλ 27 θαζψο   θαη ε πνζνηηθή ζχγθξηζε  ηεο πξνφδνπ κε ην ζηφρν πνπ 

ηέζεθε γηα ηελ θαζεκία. 

 

 

  Πίλαθαο 2.8  Πξνβιεπόκελε κείσζε ησλ εθπνκπώλ γηα ηελ πεξίνδν 2008 – 2012. 

  

Πίλαθαο 2.9  Kαηακεξηζκόο ππνρξεώζεσλ κείσζεο ησλ εθπνκπώλ ζην εζσηεξηθό ηεο Δ.Δ 
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Πίλαθαο 2.10  Σηόρνη ηνπ πξσηνθόιινπ ηνπ Κηόην ζε κεγαηόλνπο CO2  γηα θάζε ρώξα ηεο Δ.Δ ησλ 27 θαη πνζνηηθή 
ζύγθξηζε  ηεο πξνόδνπ κε ην ζηόρν πνπ ηέζεθε γηα ηελ θαζεκία. 
Πεγή : [9] 

 
 

 

2.10   Μεραληζκνί πξνώζεζεο ησλ ΑΠΔ  
 

 

2.10.1  Πεξηγξαθή 

 

Ζ πιήξεο θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο ηνπ ειεθηξηζκνχ ζηελ Δ.Δ έρεη δεκηνπξγήζεη θαζεζηψο 

έληνλνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πξνηεξαηφηεηα 

πιένλ ησλ παξαγσγψλ απηψλ είλαη ε δηαηήξεζε ελφο αληαγσληζηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο πνπ 

ζα επηθέξεη θεξδνθνξία. Έηζη νη θχξηνη νηθνλνκηθνί ζηφρνη είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη ε πξνηίκεζε ζε επελδχζεηο κε ρακειφ θεθαιαηνπρηθφ θφζηνο θαη ζχληνκεο 

πεξηφδνπο απνπιεξσκήο. 

 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη επελδχζεηο ζε κνλάδεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο πεξηνξίζηεθαλ, φρη κφλν ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ 

θεθαιαηνπρηθνχ θφζηνπο αιιά θαη ιφγσ ηεο πςειφηεξεο ηηκήο πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

αλά κνλάδα ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζπκβαηηθέο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ε έλα ελνπνηεκέλν 

ειεθηξηθφ δίθηπν, φπσο απηφ ηεο Δ.Δ, δελ κπνξεί λα γίλεη δηαρσξηζκφο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζε πξάζηλε (απηή πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο) θαη ζε ζπκβαηηθή. Ζ ηηκή ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ξέεη ζην δίθηπν είλαη εληαία θαη γηα ηηο δπν κνξθέο ελέξγεηαο, θάηη πνπ 

αλαπφθεπθηα δεκηνπξγεί έιιεηκκα ζηνπο παξαγσγνχο πξάζηλεο ελέξγεηαο.  
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Σν ςειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο θάλεη αζχκθνξε ηελ επέλδπζε ζε αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. Γηα απηφ ην ιφγν έρνπλ δεκηνπξγεζεί πιαίζηα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο έηζη ψζηε ε 

δηαθνξά θφζηνπο λα αληηζηαζκίδεηαη, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα είλαη δπλαηή ε δπλακηθή αχμεζε, 

ζε δηάθνξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

νδεγψληαο ζε κηα πην αηζηφδνμε πξννπηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ κείσζε 

ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νη 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απνηεινχλ ηελ πην νπζηαζηηθή, καθξνρξφληα θαη βησζηκφηεξε ιχζε 

γηα ζηαδηαθή απεμάξηεζε ηεο Δ.Δ απφ ηα εηζαγφκελα  ζπκβαηηθά θαχζηκα. 

 

Οη πνιηηηθέο απνθάζεηο εηζήγαγαλ δχν λέεο πξνθιήζεηο ζηελ βηνκεραλία ειεθηξηζκνχ. Πξψηνλ, ε 

απαίηεζε λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απαηηεί άκεζε δξάζε θαη 

,δεχηεξνλ, νξηζκέλεο ρψξεο ππνρξενχληαη λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη παξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη 

ην θπξίαξρν κέηξν κείσζεο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Γη‘απηφ θαη πνιιέο ρψξεο ζηξέθνληαη 

ζηνλ θαζνξηζκφ θηλήηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο απφ ΑΠΔ πνπ ζα νδεγήζεη θαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφηνπ.[12],[13] 

 

Σα πην ζεκαληηθά απφ ηα κέηξα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ησλ παξαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη ηα εμήο: 

 

 Απεπζείαο επηδνηήζεηο: έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο ζε 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο επηδνηείηαη απφ ηηο αξρέο κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Φνξνινγηθά θίλεηξα: κείσζε θφξσλ γηα φζνπο επελδχνπλ ζε αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. 

 ηαζεξά ηηκνιόγηα αγνξάο (Feed-in tariffs - FIT): ν πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζα θαηαβάιιεη ζηαζεξή  ηηκή γηα ηελ αγνξά ελέξγεηαο απφ παξαγσγφ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ΑΠΔ. Ζ θπβέξλεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ 

ηηκνινγίνπ. 

 Πξάζηλα ηηκνιόγηα (Green tariffs): νη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ λα αγνξάζνπλ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ  έλα πξνκεζεπηή «πξάζηλεο ελέξγεηαο» ζηα ιεγφκελα 

«πξάζηλα ηηκνιφγηα». Απηή ε ηηκνιφγεζε αλά kWh είλαη κεγαιχηεξε απ‘ απηή πνπ 

πιεξψλνπλ θαλνληθά νη θαηαλαισηέο θαη ηα επηπιένλ έζνδα πεξλάλε ζηνπο 

παξαγσγνχο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα επηπιένλ έμνδα 

ηνπο. 

 Πεξηβαιινληνινγηθνί θόξνη (Environmental taxes): νη αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο πξνσζνχληαη έκκεζα κέζσ ηεο επηβνιήο θφξσλ ζηνπο ζπκβαηηθνχο 

παξαγσγνχο πνπ εθπέκπνπλ ξχπνπο (θπξίσο CO2) 

 Δκπνξεύζηκα Πξάζηλα Πηζηνπνηεηηθά (Tradable Green Certificates - TGC): Οη 

παξαγσγνί/θαηαλαισηέο ππνρξενχληαη λα πξνκεζεχνπλ/θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα ηεο 

νπνίαο έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ λα πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ. Οη επελδπηέο πνπ 

επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξάζηλα 

πηζηνπνηεηηθά.Σα πξάζηλα πηζηνπνηεηηθά είλαη ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο κεραληζκφο 

πξνψζεζεο ησλ ΑΠΔ θαη γη‘ απηφ ηνλ αλαιχνπκε παξαθάησ. [13] 
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2.10.2   Πξάζηλα Πηζηνπνηεηηθά 

 

Σα πξάζηλα πηζηνπνηεηηθά είλαη εκπνξεχζηκα πηζηνπνηεηηθά πνπ εγγπψληαη φηη ε αλαγξαθφκελε 

ζε απηά ειεθηξηθή ελέξγεηα έρεη παξαρζεί απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Απηά εθδίδνληαη θαη 

παξαρσξνχληαη δσξεάλ ζηνπο παξαγσγνχο αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε αλαινγία έλα 

πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε κνλάδα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη απνδεδεηγκέλα παξαρζεί απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ αγνξά ησλ πηζηνπνηεηηθψλ απηψλ φπσο θαη θάζε άιιε αγνξά 

απνηειείηαη απφ ηελ δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά ε νπνία νπζηαζηηθά δηακνξθψλεη θαη ηελ ηηκή ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ. Ζ πξνζθνξά ησλ πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ πξνέξρεηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο 

αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη παξαγσγνί απηνί κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά 

ηνπο πξνο πψιεζε ζηα ζπγθεθξηκέλα θξάηε κέιε ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζήκεξα ζηελ 

Οιιαλδία, Γαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Βέιγην, Ηηαιία, νπεδία, θαη κειινληηθά ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα ηεο Δ.Δ εθφζνλ ηα πξάζηλα πηζηνπνηεηηθά γίλνπλ ακνηβαία αλαγλσξηζκέλα απφ φια 

ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Ζ δήηεζε γηα ηα πξάζηλα πηζηνπνηεηηθά είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ 

εζληθφ ζηφρν ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ πνπ θαζνξίδεη ην ειάρηζην πνζνζηφ θαηαλάισζεο 

αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη νη αγνξαζηέο ησλ πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ είλαη νη 

παξαγσγνί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ζπκβαηηθέο πεγέο. 

 

Ζ δήηεζε γηα ηα ΠΠ νπζηαζηηθά μεθηλά κε κηα πνιηηηθή απφθαζε, φπσο ηελ επίηεπμε εζληθνχ 

ζηφρνπ ή πνζνζηνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο παίθηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη ππνςήθηνη 

παίθηεο πνπ ζα είλαη λνκηθά ππφινγνη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ είλαη, νη θαηαλαισηέο, νη 

ζπκβαηηθνί παξαγσγνί, νη ηδηνθηήηεο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, νη δηαρεηξηζηέο 

ηνπ δηθηχνπ θαη νη πξνκεζεπηέο. Οπζηαζηηθά, νη πην πάλσ νκάδεο ζα θαινχληαη λα πξνζθνκίδνπλ 

απνδείμεηο φηη θαηαλαιψλνπλ ή παξάγνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί ην ηειηθφ πνζνζηφ ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ. ηελ πεξίπησζε 

ησλ θαηαλαισηψλ, ε απφδεημε απηή είλαη εθηθηή κφλν κε ηελ αγνξά θαη παξνπζίαζε ΠΠ αθνχ 

δελ είλαη δπλαηφο νπνηνζδήπνηε δηαρσξηζκφο ηεο θαηαλαισζείζαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

αλαλεψζηκε ή ζπκβαηηθή. ηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβαηηθψλ παξαγσγψλ, ππάξρεη επηινγή είηε κε 

ηελ παξαγσγή αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ (πνπ ζπληζηά 

παξαρψξεζε δσξεάλ πηζηνπνηεηηθψλ) είηε κε ηελ αγνξά πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, πνπ ζηελ 

νπζία είλαη αγνξά αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ πξάζηλνπο παξαγσγνχο. Δίλαη ινγηθφ 

φηη εθφζνλ ζα επηιεγεί ε πην νηθνλνκηθή ιχζε, απηφ νδεγεί ζε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα. ηελ 

νπζία, απηφ ζεκαίλεη φηη ε αλαλεψζηκε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα εληζρχεηαη κφλν εθεί φπνπ 

παξάγεηαη κε ηνλ πην νηθνλνκηθφ ηξφπν. 

Σα ΠΠ εμαζθαιίδνπλ νπζηαζηηθά δχν ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ νξζνινγηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. Πξψηνλ, εγγπψληαη ηελ ζπλερφκελε παξαγσγή αλαλεψζηκεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη επηηξέπνπλ κε αθξίβεηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαηήξεζε ηεο παξαγσγήο 

αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζα ζηα πιαίζηα πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ εζληθψλ ζηφρσλ. Γεχηεξν, κε ηνλ κεραληζκφ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ησλ ΠΠ επηβάιιεηαη θαη 

εληζρχεηαη ε παξαγσγή αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ην πην νηθνλνκηθά απνδνηηθφ 

ηξφπν, κεηψλνληαο έηζη ηελ πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο. ηελ Διιάδα 

δελ έρεη εθαξκνζηεί αθφκα ην ζχζηεκα ησλ πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, άλ θαη αλακέλεηαη λα 

εθαξκνζηεί, ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο παξαγσγήο πνπ πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ. [12],[13]  
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2.11   Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή ζηελ Δ.Δ - Ο ηόρνο 20/20/20 
 

To Μάξηην ηνπ 2007 νη αξρεγνί ηεο Δ.Δ ελέθξηλαλ κία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ 
πεξηβαιινληηθή θαη ελεξγεηαθή πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 
θαη απμάλεη ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ζηελ Δ.Δ, ελψ παξάιιεια εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 
ηεο. Έζεζαλ ηα ζεκέιηα γηα κία νηθνλνκία κε πςειή ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ιηγφηεξεο 
εθπνκπέο ξχπσλ. 

 

Ζ πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ κε ηελ κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, έρεη δχν θχξηνπο άμνλεο: 

• ηελ κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

• ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην επξσπατθφ ελεξγεηαθφ 

κίγκα. Πην αλαιπηηθά, νη δχν απηνί άμνλεο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα [63]: 

 

1. Σεκαληηθή κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

 Πεγή ηνπ 80% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Δ.Δ. είλαη ν ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο. 

Απνθαζηζκέλε λα θαηαπνιεκήζεη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ε Δ.Δ., ζηα πιαίζηα ηεο λέαο, εληαίαο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο, έρεη δεζκεπζεί λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηά 20% 

ηνπιάρηζηνλ, κέρξη ην 2020 (ζε ζρέζε κε ην 1990, πνπ είλαη ην έηνο βάζεο). Δπηπιένλ, θαιεί ζε 

ζχλαςε κηαο δηεζλνχο ζπκθσλίαο, ε νπνία ζα δεζκεχεη ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο λα κεηψζνπλ 

κέρξη ην 2020 θαηά 30% ηα αέξηα ζεξκνθεπίνπ πνπ παξάγνπλ. ην πιαίζην απηήο ηεο 

ζπκθσλίαο, ε Δ.Δ. ζα αλαβαζκίζεη ηνλ δηθφ ηεο ζηφρν ζην 30% ζε ζρέζε κε ην 1990. Οη ζηφρνη 

απηνί εληάζζνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δ.Δ. γηα αλάζρεζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ 

[64]. Χζηφζν, ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνυπνζέηεη κεησκέλε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαζαξψλ κνξθψλ ελέξγεηαο. 

 

2. Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο  

 Βαζηθφο ζηφρνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή γηα ηελ Δ.Δ. είλαη λα έρεη κεηψζεη θαηά 20% κέρξη ην 

2020 ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεη, ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε (2007-2012) [63], [64]. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζπάζεηεο, φπσο ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ε αλάπηπμε 

ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ κεραλεκάησλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα, ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελέξγεηα νξζνινγηθά, ε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο παξαγσγήο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο δηαλνκήο ζεξκηθήο θαη 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηέινο, ε αλάπηπμε ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ θηηξίσλ. Ζ Δ.Δ. πξνηίζεηαη επίζεο λα πινπνηήζεη κηα θνηλή  

πξνζέγγηζε, ζε δηεζλή θιίκαθα, γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κέζσ ηεο ζχλαςεο κηαο 

δηεζλνχο ζπκθσλίαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε [64]. 
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3. Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ (αηνιηθή ελέξγεηα, ειηαθή ελέξγεηα/θσηνβνιηατθά, βηνκάδα θαη 

βηνθαχζηκα, γεσζεξκηθή ελέξγεηα θαη αληιίεο ζεξκφηεηαο) ζπληειεί αδηακθηζβήηεηα ζηελ 

αλάζρεζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. πληειεί επίζεο ζηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ, ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε, ράξε 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οη ΑΠΔ 

παξακέλνπλ, σζηφζν, ζην πεξηζψξην ηνπ ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο ηεο Δπξψπεο, αθνχ ην θφζηνο 

ηνπο εμαθνινπζεί λα είλαη πςειφηεξν απφ εθείλν ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο. Γηα λα 

εδξαηψζεη πεξηζζφηεξν ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ε Δ.Δ. έρεη ζεζπίζεη ηνλ 

επνλνκαδφκελν «ράξηε πνξείαο ηεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο» [63], φπνπ έρεη ζέζεη 

ηνλ δεζκεπηηθφ ζηφρν λα απμήζεη ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζην 20% ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ηεο κίγκαηνο κέρξη ην 2020. Όπσο ζα θαλεί ζε επφκελν θεθάιαην, ε Γηαρείξηζε θαη Απφθξηζε ηεο 

Εήηεζεο (DSM/DR), κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 20-20-

20 (20% κείσζε εθπνκπψλ, 20% αχμεζε ΑΠΔ, 20% κείσζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο) 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ παξαγφκελε 

ελέξγεηα, ζπγθξηηηθά κε ην 2005 θαη ηα επηζπκεηά επίπεδα πνπ έρνπλ ηεζεί σο ζηφρνο γηα ην 

2020. Βιέπνπκε πσο γηα ηελ Διιάδα ε παξαγσγή απφ ΑΠΔ έρεη ηεζεί σο ζηφρνο λα απμεζεί 

θαηά 11% ην 2020, ζε ζρέζε κε ην 2005, θαη λα θηάζεη ζην 18%. 
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Πίλαθαο 2.11  Σπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ ελεξγεηαθή παξαγσγή ηεο Δ.Δ.  
Πεγή: STATE OF RENEWABLE ENERGIES IN EUROPE, 2006 
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3   ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 

3.1   Οξηζκόο-Πεξηγξαθή 
 

χκθσλα κε ην CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) ,σο δηεζπαξκέλε 

(ή θαηαλεκεκέλε) παξαγσγή  νξίδεηαη ε κηθξήο θιίκαθαο παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπνπ 

ην κέγηζην θνξηίν ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο , νη νπνίεο ζπλδέδνληαη ζην δίθηπν 

δηαλνκήο(ρακειήο ηάζεο), είλαη 50 MW – 100 MW.  Απφ ηελ άιιε ,ε ΗΔΔΔ ηελ νξίδεη σο ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη επαξθψο κηθξφηεξεο απφ ηα θεληξηθά 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο, έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε δηαζχλδεζε ζρεδφλ ζε θάζε ζεκείν ζην 

ζχζηεκα ηζρχνο. Παξάιιεια, Ζ ΗΔΑ (International Energy Agency) αληηκεησπίδεη ηελ 

δηεζπαξκέλε παξαγσγή σο έλα ζχλνιν κνλάδσλ πνπ παξάγνπλ ηζρχ ζηελ πεξηνρή ησλ 

θαηαλαισηψλ ή κέζσ ηνπηθψλ βνεζεηηθψλ γξακκψλ δηαλνκήο θαη παξέρνπλ ηζρχ απ‘ επζείαο 

ζην ηνπηθφ δίθηπν δηαλνκήο. Σέινο, θάπνηνη αθαδεκατθνί ηελ έρνπλ νξίζεη σο κία κηθξή πεγή 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ηζρχνο ή απνζήθεπζεο, πνπ δελ είλαη κέξνο θάπνηνπ κεγάινπ θεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηζρχνο θαη βξίζθεηαη θνληά ζην θνξηίν, ελψ άιινη, σο κηθξέο κνλάδεο παξαγσγήο 

(30 MW ή ιηγφηεξν) πνπ βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηηο πεξηνρέο ησλ θαηαλαισηψλ, ψζηε λα 

θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θνξηίνπ ή λα ζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαλνκήο.[24] 

 

Αλ θαη ε δηεζπαξκέλε παξαγσγή απνηειεί κία ζρεηηθά θαηλνχξηα ηάζε ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ε ηδέα ηεο δελ είλαη θαη ηφζν θαηλνχξηα, θαζψο ε βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη 

ζπλαληψληαη ζηελ πξάμε ζηηο πξψηεο κέξεο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη πξψηεο 

εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηζρχνο παξείραλ ελέξγεηα κφλν ζε θαηαλαισηέο ηεο γεηηνληθήο ηνπο 

πεξηνρήο. Σα πξψηα δίθηπα ήηαλ βαζηζκέλα ζε DC ηάζε θαη έηζη ππήξρε πεξηνξηζκφο σο πξνο 

ηελ παξνρή ηεο θαη ηελ απφζηαζε κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή. Ζ πεξηνξηζκέλε 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληνλε δηαθχκαλζε ζηε δήηεζε, έθαλε 

απαξαίηεηε ηε ρξήζε ηνπηθψλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ, φπσο κπαηαξίεο, θάηη πνπ επαλέξρεηαη 

ζην πξνζθήλην. Έπεηηα, ε ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ ζεκεηψζεθε θαη δηείζδπζε ζηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θαη ε εκθάληζε ησλ δηθηχσλ ελαιιαζνκέλεο ηάζεο, επέηξεςε ηε κεηαθνξά ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, ελψ ε εθαξκνγή νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο , νδήγεζαλ ζε κηα κεγάιε αχμεζε ηεο ηζρχνο εμφδνπ ησλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο. Έηζη ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ 

θαηαλάισζε κεηψζεθε πνιχ, ελψ θαηαζθεπάζηεθαλ κεγάια ειεθηξηθά ζπζηήκαηα, απνηεινχκελα 

απφ εθηεηακέλα δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, αιιά θαη πνιχ κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο 

παξαγσγήο πνπ εμππεξεηνχζαλ ηαπηφρξνλα πνιινχο θαηαλαισηέο. Πιένλ, ην ζπλνιηθφ θνξηίν 

ησλ θαηαλαισηψλ αθνινπζνχζε κηα πην νκαιή δηαθχκαλζε θαζψο ήηαλ ν κέζνο φξνο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θνξηίσλ ησλ θαηαλαισηψλ. Δπνκέλσο, ππήξρε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηελ παξνρή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο ζε έλα ζηαζκφ παξαγσγήο, νη ππφινηπεο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ θάιππηαλ ηε βιάβε. 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη δηάθνξεο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαη ην κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ 

θαη ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ, είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα αλαλεσζεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηε 

Γηαζπαξκέλε Παξαγσγή. Γελ ζα είρε αλαπηπρζεί ελδηαθέξνλ γηα Γηαζπαξκέλε Παξαγσγή αλ 
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δελ είρε πξνθχςεη ε αλάγθε γηα κείσζε ηεο ρξήζεο ζπκβαηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηα, γηα 

πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο. Ζ Γηεζπαξκέλε Παξαγσγή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ δηάθνξεο 

κνξθέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηηο πεγέο δειαδή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

αλεμάληιεηνπο θπζηθνχο πφξνπο, γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ αλάγθε γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηέηνησλ ελαιιαθηηθψλ, θαζαξφηεξσλ κνξθψλ ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ 

νδήγεζε ζηε Γηαζπαξκέλε παξαγσγή. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλήο ε άκεζε ζχλδεζε ησλ ΑΠΔ θαη 

ηεο Γηεζπαξκέλεο Παξαγσγήο. 

 

Οη ηερλνινγίεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην είδνο θαπζίκνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Έηζη ππάξρνπλ ηερλνινγίεο κε ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη ηερλνινγίεο κε κε 

ζπκβαηηθά θαχζηκα. ηηο πξψηεο αλήθνπλ νη κνλάδεο εζσηεξηθήο θαχζεο θαη νη αεξηνζηξφβηινη 

θαζψο θαη λεφηεξεο ηερλνινγίεο , φπσο νη θπςέιεο θαπζίκνπ θαη νη κηθξνηνπξκπίλεο. ηηο 

δεχηεξεο αλήθνπλ νη αλεκνγελλήηξηεο, ηα κηθξά πδξνειεθηξηθά, ηα θσηνβνιηατθά θαη νη ινηπέο 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. 

 

Οη πέληε θπξηφηεξνη ιφγνη (ζχκθσλα κε ην International Energy Agency, 2002)πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ εμέιημε ηεο Γηαζπαξκέλεο Παξαγσγήο θαη ζηελ αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γχξσ απφ 

απηήλ,  ήηαλ: 

• ε αλάπηπμε ζηηο ηερλνινγίεο Γηεζπαξκέλεο παξαγσγήο,  

• νη πεξηνξηζκνί ζηελ θαηαζθεπή λέσλ γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  

• νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα πην αμηφπηζηε παξνρή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

• ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη  

• νη αλεζπρίεο γηα ηηο παγθφζκηεο θιηκαηηθέο αιιαγέο, πνπ εθθξάζηεθαλ θαηά θχξην ιφγσ 

κέζσ ηνπ πξσηφθνιινπ ηνπ Κηφην 

 

Όζνλ αθνξά ζην πεξηβάιινλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο Γηαζπαξκέλεο 

παξαγσγήο επηηξέπεη ζηνπο κεηέρνληεο ζε απηήλ, λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο, θπξίσο ράξηο ζην κηθξφ κέγεζνο ηεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο κεγάιεο 

θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο. [24], [25] 
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3.2    Οθέιε ηεο Γηεζπαξκέλεο Παξαγσγήο 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο είλαη θπξίσο ηερληθά, νηθνλνκηθά θαη 

πεξηβαληνιινγηθά θαη ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ. 

• Μείσζε ηεο ζπλνιηθήο πξσηνγελνχο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

• Μηθξφηεξε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ 

• Βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο παξνρήο ελέξγεηαο θαη πνηφηεηαο ηζρχνο 

• Πιενλεθηήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ (απψιεηεο, ζπκθνξήζεηο, επαλαθνξά...) 

• Πην απνδνηηθέο ζηξαηεγηθέο επελδχζεσλ θεθαιαίνπ γηα ηελ αληηθαηαζηάζε παιαησκέλνπ 

εμνπιηζκνχ. [26] 

 

 Δπειημία ζηηο αλάγθεο πνηόηεηαο ηεο ηζρύνο 

ην πεξηβάιινλ ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ελέξγεηαο, ε δηεζπαξκέλε παξαγσγή πξνζθέξεη 

πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο αγνξάο. Καηα θαλφλα, νη θαηαλαισηέο επηδεηνχλ 

ηηο ππεξεζίεο παξνρήο ειεθηξηζκνχ πνπ ζεσξνχλ πην θαηάιιειεο γη‘ απηνχο. Οη δηαθνξεηηθνί 

θαηαλαισηέο δίλνπλ δηαθνξεηηθφ βάξνο ν θαζέλαο ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξνρήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη νη ηερλνινγίεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

παξφρνπο ειεθηξηζκνχ λα παξέρνπλ ηνλ ηχπν ππεξεζίαο ειεθηξηζκνχ πνπ πξνηηκνχλ. Ζ 

θαηαλεκεκέλε παξαγσγή επηηξέπεη ηνπο παίθηεο ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ λα αληαπνθξίλνληαη κε 

έλαλ επέιηθην ηξφπν ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηηο αγνξάο. Έηζη νη ηερλνινγίεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο παξέρνπλ επειημία εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο θαη ηνπ ζχληνκνπ 

ρξφλνπ θαηαζθεπήο ηνπο, ζπγθξηλφκελεο κε ηηο κεγάιεο θεληξηθέο κνλάδεο παξαγσγήο.  

 

 Πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηελ απόθξηζε ηηκήο 

 Ζ πξναλαθεξζείζα  επειημία ησλ ηερλνινγηψλ ηεο θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο αθνξά ζηελ 

δηαρείξεζε, ην κέγεζνο θαη ηελ επεθηαζηκφηεηα. Ζ επέιηθηε αληίδξαζε ζηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα παξαδείγκαηα, επηηξέπνληαο έλα ζχζηεκα δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο λα ιεηηνπξγεί ζαλ θξάρηεο ελάληηα ζε απηέο ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ. ηελ 

Δπξψπε ε δήηεζε  γηα θαηαλεκεκέλε παξαγσγή εμαξηάηαη απφ εθαξκνγέο ζεξκφηεηαο, ηελ 

εηζαγσγή αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαη απφ πηζαλέο βειηηψζεηο επάξθεηαο. 

 

 Δπειημία ζηηο αλάγθεο αμηνπηζηίαο 

Σα πξνβιήκαηα αμηνπηζηίαο αλαθέξνληαη ζηηο απξφβιεπηεο δηαθνπέο ζηελ παξνρή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Ζ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο θάλεη ηνπο θαηαλαισηέο λα ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ αμηφπηζηε παξνρή ειεθηξηζκνχ. Τςειφ επίπεδν αμηνπηζηίαο ζεκαίλεη 

κεγάιεο επελδχζεηο θαη θφζηνο ζπληήξεζεο γηα ηε δνκή ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο παξαγσγήο. Απηφ ην 

πςειφ θφζηνο είλαη πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο αμηνπηζηίαο, αλ θαη γηα θάπνηεο βηνκεραλίεο, είλαη 

ηφζν ζεκαληηθή κία αμηφπηζηε παξνρή ηζρχνο πνπ επελδχνπλ πνιιά ζ‘απηή. Σέηνηεο εηαηξίεο 

δχλαηαη λα ζεσξνχλ πνιχ ρακειή ηελ αμηνπηζηία ηνπ δηθηχνπ θαη έηζη λα ζέινπλ λα επελδχζνπλ 

ζε κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο γηα λα απμήζνπλ ηε ζπλνιηθή αμηνπηζηία ζηελ παξνρή 
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ηνπο. χκθσλα κε ηελ IEA ε αμηφπηζε παξνρή ηζρχνο είλαη ίζσο ην βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. ηελ εηθφλα 2.1 θαίλεηαη ελδεηθηηθά ε ζπκβνιή ηεο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο ζηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο παξνρήο. 

 

 

Δηθόλα 3.1  Σρήκα πνπ απνηθνλίδεη ηε ζπκβνιή ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζηελ αύμεζε ηεο αμηνπηζηίαο παξνρήο 

πεγή: [ 26] 

 

 

 Δπειημία ζηηο αλάγθεο πνηόηεηαο ηεο ηζρύνο 

Δθηφο απφ ηηο κεγάιεο πηψζεηο ηάζεσο ζρεδφλ ζην κεδέλ, κπνξνχλ λα ππάξμνπλ θαη κηθξφηεξεο 

απνθιίζεηο ηάζεηο. Απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πνηφηεηα ηζρχνο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην 

βαζκφ ηνλ νπνίν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηζρχνο  ζπκβαδίδνπλ κε ηελ ηδαληθή εκηηνλνεηδή ηάζε θαη 

θπκαηνκνξθή ηνπ ξεχκαηνο, κε ξεχκα θαη ηάζε ζε ηζνξξνπία. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

πνηφηεηα θαιχπηεη ηελ αμηνπηζηία. Αλεπαξθήο πνηφηεηα ηζρχνο κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ 

απνηπρίεο θαη ρεηξηζκνχο ζην δίθηπν (βπζίζεηο ηάζεο) θαη απφ δηαηαξάμεηο πξνεξρφκελεο απφ ην 

θνξηίν( flicker,αξκνληθέο,αληζνξξνπία θάζεσλ). 

 

 Φηιηθόηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ 

Οη πεξηβαιινληνινγηθέο πνιηηηθέο θαη δεηήκαηα απνηεινχλ πηζαλψο ηνλ βαζηθφηεξν παξάγνληα  

ηεο δήηεζεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζηελ Δπξψπε. Οη πεξηβαιινληνινγηθέο λνκνζεζίεο 

αλαγθάδνπλ πιένλ ηνπο παίθηεο ζηελ αγνξά ειεθηξηζκνχ λα αλαδεηνχλ πην θαζαξή ελέξγεηα θαη 

νηθνλνκηθά απνδνηηθέο ιχζεηο. Πνιιέο απφ ηηο ηερλνινγίεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο 

αλαγλσξίδνληαη σο νη πιένλ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Παξάδεηγκα απηψλ απνηεινχλ ε 

ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ (CHP) θαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, θνληά ζην 

θνξηίν. 
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 Υπνθαηάζηαην γηα ηηο επελδύζεηο δηθηύνπ 

Ζ  δηεζπαξκέλε παξαγσγή ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη ζην λα απνθεπρζνχλ  ηα κεγάια  θφζηε 

κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο πνπ επηβαξχλνπλ  ηνπο πειάηεο ή ζαλ ππνθαηάζηαην γηα επελδχζεηο 

ζηελ κεηαθνξά θαη δηαλνκή. Απηφ βέβαηα θαζίζηαηαη δπλαηφ κφλν φηαλ νη αλαλεψζηκεο 

πξσηνγελείο πεγέο είλαη ηνπηθά επαξθείο. Γηαθνξεηηθά ε απμεκέλε ρξήζε δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζπκθφξεζε ζε άιια δίθηπα, φπσο ζην δίθηπν 

κεηαθνξάο  θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο νη κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ 

βαζίδνληαη ζην θπζηθφ αέξην. Ζ παξαγσγή θνληά ζηελ πεξηνρή ηνπ θνξηίνπ ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο πεξίπνπ ζην 30% ηνπ ελεξγεηαθνχ 

θφζηνπο. [24 ]  

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη ηερλνινγίεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαη ηα ελδερφκελα 

νθέιε ηνπο. 

 

 
Πίλαθαο 3.1  Tερλνινγίεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαη ηα ελδερόκελα νθέιε ηνπο 

πεγή: [25] 
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3.3   Μεηνλεθηήκαηα ηεο Γηεζπαξκέλεο Παξαγσγήο 

 

Ζ δηεζπαξκέλε παξαγσγή ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηζρχνο. ηηο πεξηνρέο 

φπνπ ε αλφξζσζε ηάζεο είλαη δχζθνιε, ε δηεζπαξκέλε παξαγσγή πξνζθέξεη ζεκαληηθά  νθέιε 

ζηελ ηάζε θαη ζηηο δηνξζψζεηο παξαγφλησλ ηζρχνο. Απφ ηελ άιιε , σζηφζν, ε εηζαγσγή ζε 

κεγάιε θιίκαθα απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ παξαγσγήο δχλαηαη λα νδεγήζνπλ ζε αζηάζεηα ζε 

επίπεδν ηάζεο. Οη ακθίδξνκε ξνή θνξηίνπ θαη ε ζχλζεηε δηαρείξεζε αέξγνπ ηζρχνο  κπνξεί λα 

είλαη πξνβιεκαηηθή θαη λα νδεγήζεη ζηε δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο. Δπηπξφζζεηα, ηα 

βξαρπθπθιψκαηα θαη νη ππεξηάζεηο ηξνθνδνηνχληαη απφ πνιιαπιέο πεγέο, θαζεκία απφ ηηο 

νπνίεο μερσξηζηά δελ κπνξεί λα αληρλεχζεη ηελ αλσκαιία. [24] 

 

 Οηθνλνκηθό θόζηνο 

Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο δπζθνιίεο ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο είλαη ην ζρεηηθά πςειφ θφζηνο 

θεθαιαίνπ αλα θηινβαηψξα εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ζε ζχγθξηζε κε ηα κεγάια θεληξηθά 

εξγνζηάζηα. Παξάιιεια παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξέο ζηα θφζηε θεθαιαίνπ κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

 

 Ληγόηεξεο επηινγέο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ(θνζηνινγηθά) θαπζίκσλ 

Ζ απμαλφκελε ζπκκεηνρή ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζηελ εγθαηεζηεκέλε παξαγσγή ζα 

επηθέξεη κηθξφηεξε επηινγή κεηαμχ ησλ βαζηθψλ θαπζίκσλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηήζεη 

ην ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο ηερλνινγίεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο βαζίδνληαη πξσηαξρηθά ζην θπζηθφ αέξην, αλακέλεηαη έληνλα 

απμεκέλε δήηεζε θαη εμάξηεζε απφ απηφ. 

 

 Πξνβιεςηκόηεηα ηεο ηζρύνο εμόδνπ 

 Πνιιέο θνξέο δελ γίλεηαη λα ππάξρεη αθξηβήο πξφβιεςε  γηα ηελ ηζρχ παξαγσγήο 

ζπγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο είλαη ηα αηνιηθά πάξθα. Δίλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ ζε 

κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα κεγάιεο απνθιίζεηο ζηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηζρχνο ή αθφκα θαη 

απψιεηα ηεο παξαγσγήο εμαηηίαο ηεο θχζεο νξηζκέλσλ πεγψλ φπσο είλαη ν άλεκνο. Έηζη 

ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ηεο δήηεζεο πνπ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ αλαλεψζηκεο πεγεο, ε 

δηείζδπζε, δειαδή, είλαη πεξηνξηζκέλε θαη πξέπεη πάληα λα ππάξρεη εθεδξεία ζπκβαηηθψλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο. ηελ απειεπζεξσκέλε αγνξά ελέξγεηαο φπνηνο επηζπκεί λα έρεη 

πξφζβαζε ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο ππνγξάθεη ζπκβφιαην κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ζην νπνίν νξίδεηαη πνηληθνπνίεζε γηα απνθιίζεηο ηεο πξαγκαηηθήο απφ ηελ δεισκέλε πνζφηεηα 

παξαγσγήο ηζρχνο. Όπσο είλαη θπζηθφ ινηπφλ, θαζψο νη κεηέρνληεο ζηε δηεζπαξκέλε παξαγσγή 

έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ πξφβιεςε ηεο ηζρχνο εμφδνπ ηνπο, επεξεάδνληαη αξλεηηθά σο πξνο απηφ. 

 

 Δπίδξαζε ζηελ πνηόηεηα ηεο ηζρύνο 

Παξα ην γεγνλφο φηη ε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε κνλάδσλ παξαγσγήο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ζεηηθά ηελ πνηφηεηα ηζρχνο, σζηφζν, κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη ην αληίζηξνθν,  θαζψο νη 

κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηε ζπρλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 
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ελψ πνιχ ζπρλά δελ είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζχζηεκα ειέγρνπ θνξηίνπ-ζπρλφηεηαο. Δπηπιένλ, ε 

επίδξαζε ζην ηνπηθφ επίπεδν ηεο ηάζεο εθεί πνπ ζπλδέεηαη ε δηαλεκεκέλε παξαγσγή ζην 

θεληξηθφ δίθηπν δηαλνκήο κπνξεί λα είλαη αμηνζεκείσηε. Δηδηθά ηα επίπεδα αλχςσζεο ηάζεο ζε 

αθηηληθά ζπζηήκαηα δηαλνκήο είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα ζχλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

παξαγσγήο φηαλ κηιάκε γηα ζπζηήκαηα κε αζζελέο θνξηίν, αθνχ ηφηε δχλαηαη λα έρνπκε 

αλεπηζχκεηε αχμεζε ηεο ηάζεο. Σα ζπζηήκαηα ICT (Information and Communication 

Technologies) κπνξνχλ ,σζηφζν,λα αλαηξέζνπλ ζεκαληηθά απηφ ην πξφβιεκα επζηάζεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Σα ελεξγά δίθηπα, ηα κηθξνδίθηπα θαη νη εηθνληθέο 

κνλάδεο παξαγσγήο (VPP) κπνξεί λα αληηπξνζσπεχνπλ κία πηζαλφηεηα πξνο ηελ νπνία ηα 

ζεκεξηλά ζπζηήκαηα δηαλνκήο ζα κπνξνχζαλ λα εμειηρζνχλ κε ηελ παξνπζία ηεο θαηαλεκεκέλεο 

παξαγσγήο. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη έλαο πβξηδηθφο ζπλδπαζκφο απφ απηά. Καη ζηα 

ηξία αλαπηπμηαθά ζπζηήκαηα, κπνξνχλ λα θαλνχλ πνιχ ρξήζηκεο λέεο ηερλνινγίεο ειέγρνπ. 

 

 Εεηήκαηα ζύλδεζεο 

Ζ ξνή ηφζν ελεξγνχ φζν θαη αέξγνπ ηζρχνο ζηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

γίλεηαη πάληα απφ ηελ πςειή ζηε ρακειή ηάζε ηνπ δηθηχνπ. Απηφ θαίλεηαη ζρεκαηηθά ζηελ Δηθφλα 

3.2,  θαη αθφκα θαη κε δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα δηαλνκήο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ είλαη 

θαηαλνεηή θαη νη δηαδηθαζίεο γηα  ηε ζρεδίαζε θαη ιεηηνπξγία έρνπλ εδξαησζεί. Χζηφζν, κε 

ζεκαληηθή δηείζδπζε δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο νη ξνέο ηζρχνο κπνξεί λα αληηζηξαθνχλ θαη ην 

δίθηπν δηαλνκήο λα κελ είλαη πιενλ έλα  παζεηηθφ θχθισκα πνπ παξέρεη ηζρχ ζηα θνξηία, αιιά 

έλα ελεξγφ ζχζηεκα κε ξνέο ηζρχνο θαη ηάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ παξαγσγή θαη ηα 

θνξηία. Απηφ δείρλεηαη ζρεκαηηθά ζηελ εηθφλα 3.3. Γηα παξάδεηγκα, ην ζρήκα ηεο πκπαξαγσγήο 

Θεξκφηεηαο θαη Ζιεθηξηζκνχ(CHP) κε ηε ζχγρξνλε γελλήηξηα(S) ζα παξάγεη ελεξγφ ηζρχ φηαλ ην 

ειεθηξηθφ θνξηίν ησλ εγθαηαζηάζεσλ πέθηεη θάησ απφ ηελ έμνδν ηεο γελλήηξηαο, αιιά κπνξεί λα 

απνξξνθά ή λα παξάγεη άεξγν ηζρχ πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμφδνπ 

ηεο γελλήηξηαο.  Ζ αλεκνγελλήηξηα ζα παξάγεη ελεξγφ ηζρχ, αιιά είλαη πηζαλφ λα απνξξνθά 

άεξγν ηζρχ θαζψο ε αζχγρξνλε γελλήηξηα(Α) απαηηεί κία πεγή αέξγνπ ηζρχνο γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη. Ο κεηαηξνπέαο ηεο ηάζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζα επηηξέςεη ηελ  

παξαγσγή ελεξγνχ ηζρχνο ζε έλα ζηαζεξφ ζπληειεζηή ηζρχνο, αιιά κπνξεί λα εηζάγεη αξκνληθέο 

ζην ξεχκα, φπσο δείρλεηαη ζηελ εηθφλα 3.3. Έηζη νη ξνέο ηζρχνο ζηα θπθιψκαηα κπνξνχλ λα είλαη 

πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε αλάινγα κε ηα κέηξα ηεο ελεξγνχ θαη αέξγνπ ηζρχνο ησλ θνξηίσλ 

ζπγθξηλφκελα κε ηηο εμφδνπο ησλ γελλεηξηψλ θαη ηηο απψιεηεο ζην δίθηπν. 

Ζ αιιαγή ζηε ξνή ελεξγνχ θαη αέξγνπ ηζρχνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε δηεζπαξκέλε παξαγσγή 

έρεη ζεκαληηθέο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ην ζχζηεκα ηζρχνο. πλεπψο, δεδνκέλνπ 

φηη ε ξνή ηζρχνο γίλεηαη απφ ηελ πςειφηεξε ζηελ ρακειφηεξε ηάζε ηνπ δηθηχνπ, απμεκέλν 

πνζνζηφ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ξνή ηζρχνο απφ ην δίθηπν 

ρακειήο ηάζεο ζ‘απηφ ηεο πςειήο θαη απηή ε ακθίδξνκε ξνή απαηηεί δηαθνξεηηθή πξνζηαζία ζηα 

δχν επίπεδα ηάζεο. Δπηπιένλ, ε ζεκαληηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ παξέρνπλ νη κνλάδεο 

Γηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, πξνυπνζέηεη θαιχηεξε αλάιπζε θαη κεγαιχηεξε πξνζνρή, φζνλ 

αθνξά ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ[24][55]. 
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Δηθόλα 3.2  Σπκβαηηθό Σύζηεκα Γηαλνκήο 

πεγή: [55] 

 

Δηθόλα 3.3  Σύζηεκα Γηαλνκήο κε Γηεζπαξκέλε Παξαγσγή 

 πεγή:  [55] 

 

 

3.4   Έμππλα δίθηπα (Smart Grids) 

 

3.4.1   Πεξηγξαθή 

 

Όξακα γηα ηα αλαβαζκηζκέλα δίθηπα ηνπ κέιινληνο απνηεινχλ ηα έμππλα δίθηπα (Smart Grids). 

Έλα έμππλν δίθηπν κεηαθέξεη ειεθηξηζκφ απφ πξνκεζεπηέο ζε θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηφληαο 

ακθίδξνκε ςεθηαθή ηερλνιoγία γηα λα ειέγρνληαη νη ζπζθεπέο ζηηο νηθίεο ησλ θαηαλαισηψλ 

,ψζηε λα εμνηθνλνκείηαη ελέξγεηα, λα κεηψλεηαη ην θφζηνο θαη λα απμεζεί ε αμηνπηζηία θαη 

δηαθάλεηα. Γηα λα πξνζζέζνπκε «εμππλάδα» ζηα δίθηπα ρξεηαδφκαζηε αλεμάξηεηνπο 

κηθξνεπεμεξγαζηεο ζε θάζε ζπζθεπή ηνπ δηθηχνπ.Tα ελ ιφγσ δίθηπα  ρξεζηκνπνηνχλ 

εμειηγκέλνπο αηζζεηήξεο (sensors) θαη ελεξγνπνηεηέο (actuators) θαζψο θαη θαηαλεκεκέλνπο 

ππνινγηζηέο γηα λα βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ θαηαλαισηή. Οη ππνβνεζεηηθέο ηερλνινγίεο ησλ επθπηψλ απηψλ 

δηθηχσλ είλαη νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Εήηεζεο 
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(DSM/DR-Demand Side Management/Demand Response) θαη ππεξεζίεο on-line. Δπίζεο είλαη νη 

ηερλνινγίεο ειεθηξνληθψλ ηζρχνο, νη έμππλνη κεηξεηέο (smart metering) θαη νη ζπζθεπέο 

απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Σν Δπθπέο Γίθηπν είλαη, επνκέλσο, κηα αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξηθνχ 

δηθηχνπ, πνπ ρξεζηκνπνηεί πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ , απηνκαηνπνηεκέλνπ ειέγρνπ , 

απηνκαηνπνηεκέλεο ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη γεληθφηεξα αμηνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξίαο. Απηή ε ηδέα ζπλδπάδεη ηε βαζηθή ππνδνκή ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ 

πιεξνθνξία θαη ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο (ηηκνινγηαθή πνιηηηθή) ζε κηα νινθιεξσκέλε 

δηαδηθαζία  κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε παξνρή , έιεγρν θαη γεληθφηεξα δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο. Έλα 

επθπέο δίθηπν επηηξέπεη ζηηο ζπζθεπέο φισλ ησλ επηπέδσλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην  ζχζηεκα θαη 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

φζν ην δπλαηφλ πην απνδνηηθά . Με ηε ρξήζε έμππλσλ ζπζθεπψλ νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ ην θνξηίν ηνπο θαη λα εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα. Δπηπιένλ πξνεγκέλεο 

επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο επηηξέπνπλ ηελ άκεζε ελεκέξσζε γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηεο ελέξγεηαο , 

γηα ηα θίλεηξα κείσζεο δήηεζεο θαη γηα ζήκαηα άκεζεο δηαθνπήο θνξηίσλ. 

 

Έλα έμππλν δίθηπν πεξηιακβάλεη έλα έμππλν ζχζηεκα πνπ ειέγρεη φιε ηε ξνή ελέξγεηαο ζην 

ζχζηεκα, ελψ επίζεο ελζσκαηψλεη ηε ρξήζε ππεξαγψγεκσλ γξακκψλ κεηαθνξάο γηα ιηγφηεξεο 

απψιεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ελζσκάησζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.Όηαλ ε ηζρχο είλαη 

θζελφηεξε, έλα έμππλν δίθηπν ζα κπνξνχζε λα ελεξγνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο νηθηαθέο ζπζθεπέο 

φπσο είλαη ηα πιπληήξηα ή νη βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο. ε ψξεο αηρκήο ζα κπνξνχζε λα θιείλεη 

επηιεγκέλεο ζπζθεπέο γηα λα κεηψζεη ηε δήηεζε,ελψ ε απηνδηφξζσζε (self healing) είλαη κία 

πξννπηηθή γη απηά ηα δίθηπα θαη κειεηάηαη.  

 

Οη βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο εμέιημεο ζε έμππλα δίθηπα είλαη: [ 26] 

• H κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ θαηαλαισηή/πειάηε 

• Οη πεξηβαιινληηθέο Δπξσπαηθέο θαη εζληθέο πνιηηηθέο ελίζρπζεο ΑΠΔ θαη κέηξσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο  . 

• Ζ αλάγθε κεγαιχηεξεο ελζσκάησζεο ΑΠΔ θαη ΓΠ ζηα δίθηπα 

• Ζ αλαλέσζε ηνπ πεπαιαησκέλνπ εμνπιηζκνχ 

• Ζ αληηκεηψπηζε ζπκθνξήζεσλ ζην δίθηπν (ζε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο αγνξάο ελέξγεηαο) 

• Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

 

ηα έμππλα δίθηπα θάζε κνλάδα ηνπ δηθηχνπ έρεη ην δηθφ ηεο αλεμάξηεην επεμεξγαζηή, κε ζηηβαξφ 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ηθαλφ λα δξα σο αλεμάξηεηνο πξάθηνξαο (agent), πνπ κπνξεί λα 

επηθνηλσλεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο άιινπο επεμεξγαζηέο ζρεκαηίδνληαο κία κεγάιε 

θαηαλεκεκέλε ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα. Ζ κειινληηθή θηινζνθία ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

κηθξνδηθηχσλ ή έμππλσλ δηθηχσλ ζα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηε ζεκεξηλή πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ειεθηξνκεραληθψλ ειεθηξνλφκσλ. Σα έμππλα δίθηπα νθείινπλ λα έρνπλ θάπνηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα παξέρνπλ ηε κέγηζηε ρξεζηκφηεηα ηνπο. Απηά είλαη : 

 Ζ ηθαλφηεηά ηνπο λα απηνδηνξζψλνληαη(autohealing) 

 Να θηλεηνπνηνχλ ηνπο θαηαλαισηέο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
δηθηχνπ 
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 Να αληέρνπλ ζε εμσηεξηθέο «θαηαπνλήζεηο» 

 Να παξέρνπλ πςειφηεξε πνηφηεηα πνπ ζα κεηψζεη ην θφζηνο απφ ηηο βιάβεο 
 

 Να πξνζαξκφζνπλ φιεο ηηο επηινγέο παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο 
 

 Να ιεηηνπξγνχλ πην απνδνηηθά 

 Να επηηξέπνπλ ηελ δηείζδπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

 Να πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ 

 

Σα δχν ηειεπηαία ραξαθηεξηζηηθά είλαη ίζσο ηα πην αμηνζεκείσηα γηα ηα λέα δεδνκέλα ηνπ  

ειεθηξηζκνχ, φπνπ νη απειεπζεξσκέλεο αγνξέο ειεθηξηζκνχ θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηεο 

είλαη ζε πιήξε αλάπηπμε. Όζσλ αθνξά ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο, ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη νη 

πεξηβαιινληνινγηθέο αλεζπρίεο ζα απμήζνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπο. Ζ ειηαθή θαη αηνιηθή ελέξγεηα 

είλαη απν ηε θχζε ηνπο ζηνραζηηθά κεγέζε. Άξα ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη επίζεο 

απξφβιεπηε θαη δηαιεηπνχζα. Έηζη νη ηερλνινγηέο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ ζα επηηξέςνπλ ζηα 

ζπζηήκαηα ηζρχνο λα δηαρεηξίδνληαη κεγαιχηεξα πνζά ηέηνηαο δηαιεηπνχζαο ελέξγεηαο, θαζψο 

σζνχλ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο θαηαλαισηέο λα αληηζηαζκίδνπλ απηή ηελ ζπρλή δηαθνπή 

ηεο.  

 

Όζσλ αθνξά ηελ αγνξά ειεθηξηζκνχ, ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηελ ηθαλφηεηα ρνλδξηθήο κεηαθνξάο 

ζα απαηηήζνπλ βειηηψζεηο ζηε δηαρείξεζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο. Σέηνηεο βειηηψζεηο ζηνρεχνπλ 

ζηε δεκηνπξγία κηαο αλνηρηήο αγνξάο, φπνπ ε ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο απφ γεσγξαθηθά 

καθξηλέο πεξηνρέο ζα κπνξνχλ εχθνια λα πσιεζνχλ ζε πειάηεο φπνπ θαη αλ βξίζθνληαη απηνί. Ζ 

«εμππλάδα» ζηα δίθηπα δηαλνκήο ζα επηηξέςεη ζε κηθξνχο παξαγσγνχο λα παξάγνπλ θαη λα 

πσινχλ ειεθηξηζκφ ζε ηνπηθφ επίπεδν ρξεζηκνπνηψληαο ελαιιαθηηθέο πεγέο φπσο είλαη ηα 

θσηνβνιηατθά πιαίζηα ζε ζθεπέο, κηθξήο θιίκαθαο αηνιηθέο ηνπξκπίλεο θαη κηθξν-πδξνειεθηξηθέο 

γελλήηξηεο. Υσξίο ηελ πξφζζεηε επθπία πνπ παξέρεηαη απφ αηζζεηήξεο θαη ινγηζκηθφ 

ζρεδηαζκέλν λα αληηδξά απηφκαηα ζε αληζνξξνπίεο πξνεξρφκελεο απφ δηαιείπνπζεο πεγέο, κία 

ηέηνηα δηεζπαξκέλε παξαγσγή ζα κπνξνχζε λα ππνβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο  

θαίλεηαηη ζρεκαηηθά ε ζχγθξηζε ηνπ δηθηχνπ φπσο ην μέξνπκε κέρξη πξφζθαηα κε έλα έμππλν 

δίθηπν-δίθηπν ηνπ κέιινληνο [30][36]. 
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Δηθόλα 3.4  Σύγθξηζε παξαδνζηαθνύ δηθηύνπ κε έλα επθπηέο δίθηπν 

 

 

3.4.2   Έμππλνη κεηξεηέο (smart meters)  

 

Σα έμππλα δίθηπα  γηα  λα είλαη πινπνηήζεκα  απαηηνχλ ηε ρξήζε ησλ ιεγφκελσλ έμππλσλ 

κεηξεηψλ(smart meters).Ο έμππλνο κεηξεηήο είλαη  κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή κέηξεζεο κε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε άιιεο ζπζθεπέο. Ζ ζπζθεπή κεηξάεη ηελ ελέξγεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηέιλεη  ηηο πιεξνθνξίεο ζην ζχζηεκα θαη απφ εθεη θαηαιήγνπλ ζηνλ πειάηε, 

ελεκεξψλνληαο ηνλ γηα ηελ εθάζηνηε θαηαλάισζε ηνπ θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο απηήο. Οη έμππλνη 

κεηξεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, ζπλήζσο, δπλαηφηεηα δειαδή εθηφο 

απφ ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ, θαη ηελ ιήςε εληνιψλ. Απνηεινχλ έλα νηθνλνκηθφ ηξφπν γηα 

κέηξεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο, πνπ επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε ξχζκηζε ηεο 
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παξαγσγήο βαζηδφκελε ζε εκεξήζηα δεδνκέλα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη 

ρξεκάησλ-κηθξφηεξεο επελδχζεηο ζε δίθηπα δηαλνκήο). 

χκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία, 32006L0032, 2006/32/EK, θεθάιαην 3, άξζξν 13, 

παξάγξαθνο 2 θαη 3 κε ζέκα «Μεηξεηέο θαη αλαιπηηθνί ινγαξηαζκνί γηα ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο», ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη, θαηά πεξίπησζε,  ε ρξέσζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο δηαλνκείο ελέξγεηαο, ηνπο δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ δηαλνκήο θαη ηηο 

εηαηξείεο ιηαληθήο πψιεζεο ελέξγεηαο, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθή ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε, θαη λα παξνπζηάδεηαη κε ζαθή θαη θαηαλνεηφ ηξφπν. ην ινγαξηαζκφ ηνπ ηειηθνχ 

θαηαλαισηή πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα έρεη πιήξε εηθφλα ηνπ 

ηξέρνληνο ελεξγεηαθνχ ηνπ θφζηνπο. Ζ ελεκέξσζε γηα ηε ρξέσζε κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο πξέπεη λα είλαη αξθεηά ζπρλή, ψζηε νη θαηαλαισηέο λα κπνξνχλ λα 

ξπζκίδνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε. Δπηπιένλ, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ 

φηη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη δηαλνκείο ελέξγεηαο, νη δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ δηαλνκήο  ή 

νη εηαηξείεο ιηαληθήο πψιεζεο ελέξγεηαο πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, σο 

κέξνο ή καδί κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο, ηηο ζπκβάζεηο ηνπο, ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ή/θαη ηηο 

απνδείμεηο ησλ ζηαζκψλ δηαλνκήο ηνπο, ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο θαηά ζαθή θαη θαηαλνεηφ 

ηξφπν: 

 

 Σηο ηξέρνπζεο πξαγκαηηθέο ηηκέο θαη ηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 πγθξίζεηο ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή πξνο ηελ θαηαλάισζή 

ηνπ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαηά πξνηίκεζε ππφ κνξθή 

δηαγξάκκαηνο. 

 πγθξίζεηο κε θάπνην κέζν θαλνληθφ ή ππνδεηγκαηηθφ ρξήζηε ελέξγεηαο ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο, εθφζνλ ηνχην είλαη εθηθηφ θαη ρξήζηκν. 

 Γηεπζχλζεηο θ.ιπ. νξγαλψζεσλ θαηαλαισηψλ, νξγαληζκψλ ελέξγεηαο ή παξφκνησλ 

νξγάλσλ, καδί κε δηεπζχλζεηο ηζηνζειίδσλ, απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηα δηαζέζηκα κέηξα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζπγθξίζεηο 

ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ή/θαη αληηθεηκεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

γηα εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ελέξγεηα. [37] 

 

Οη Έμππλνη κεηξεηέο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κεηξνχλ άκεζα ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ηζρχνο θαη λα κεηαδίδνπλ ηηο κεηξήζεηο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ζην θέληξν δηαρείξηζεο (EIS). Ο 

θαηαλαισηήο κπνξεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα έρεη γλψζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηηο ζπλζήθεο ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο, νη εηαηξίεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ κελπκάησλ πάλσ 

ζηνλ Έμππλν Μεηξεηή θαη λα πξνζθέξνπλ κεησκέλεο ρξεψζεηο θηινβαηψξαο ή λα θάλνπλ 

πξνζθνξέο ψζηε λα θαηαξηίζνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα ρξέσζεο κε βάζε ηηο ψξεο θαηαλάισζεο 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο θηινβαηψξαο ζε πεξηφδνπο αηρκήο είλαη κηα 

κέζνδνο πνπ κπνξεί  λα κεηψζεη ηελ αληίζηνηρε δήηεζε κε απνηέιεζκα ηεξάζηην φθεινο ηφζν γηα 

ηνλ παξαγσγφ φζν θαη ηελ γεληθφηεξε πνιηηηθή εμνηθνλφκεζεο. Απηφ είλαη γλσζηφ κε ηνλ φξν 

Απφθξηζε ηεο Εήηεζεο, θαη ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά ζε επφκελν θεθάιαην.  Με ηελ απηφκαηε 

αλαγλψξηζε κεηξεηή, ν δηαρεηξηζηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θάζε νηθίαο, επηρείξεζεο, βηνκεραλίαο θηι., γεγνλφο πνπ  απνηειεί 

ηεξάζηην φθεινο θαη εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ, αθνχ κεγάινο αξηζκφο 

ππαιιήισλ ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο δηαλνκήο (π.ρ ΓΔΖ γηα ηελ Διιάδα) απαζρνιείηαη γηα ηε 
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κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο κεηξεηέο ή ππνζέηεη έλα πνζφ θαηαλάισζεο κε βάζε 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ζε επφκελνπο ινγαξηαζκνχο δηνξζψλεη ηηο απνθιίζεηο απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ ην γεγνλφο κεηψλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξφρνπ θαη πξνβιεκαηίδεη ηνπο 

πειάηεο σο πξνο ην χςνο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο. 

 

Automatic Meter Reading (AMR)-Απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία κέηξεζεο 

Ο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ έρεη νδεγήζεη ηηο εηαηξίεο ζηελ αλαδήηεζε 

ελφο απνδνηηθνχ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπ ζπλδξνκεηέο. 

Σν AMR (Automatic Meter Reading) αλαθέξεηαη ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο 

ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη, θαη φρη κφλν ηεο ειεθηξηθήο γηαηί κπνξεί λα ελζσκαηψζεη θαη 

άιινπο κεηξεηέο φπσο θπζηθνχ αεξίνπ θαη λεξνχ. 

 

 Δθηφο απφ ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο θαη ππνινγηζκνχ ηεο 

θαηαλαιηζθψκελεο ελέξγεηαο ην AMR ζχζηεκα παξέρεη έλα ζχλνιν νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Καη‘ αξρήλ κπνξεί λα απεηθνλίζεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real – time) 

θαζψο νη κεηξήζεηο ιακβάλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Έηζη κπνξεί ν πειάηεο λα μέξεη 

αθξηβψο ηη θαηαλαιψλεη θαη ηη πιεξψλεη θαη επηπιένλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα ελεξγεηαθφ 

πξνθίι ηνπ πειάηε (θηηξίνπ). Σν πξνθίι απηφ απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

ηνπ δίλεη αγνξαζηηθή δχλακε απέλαληη ζε κηα απειεπζεξσκέλε αγνξά ελέξγεηαο. Σν πξνθίι απηφ 

δείρλεη ηη θαηαλαιψλεη ν πειάηεο θαη πνηα ρξνληθή ζηηγκή, ζπλεπψο απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζεκαληηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ρξεκάησλ, ηφζν κε εληνπηζκφ «άρξεζησλ» θνξηίσλ 

φζν θαη απφ απνθπγή πνηλψλ ιφγσ πςειψλ αηρκψλ ζηελ θαηαλάισζε. Δπηπιένλ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ νξζή πξφβιεςε θνξηίνπ απφ ηελ ξπζκηζηηθή αξρή ελέξγεηαο θαη ηελ 

απνδνηηθφηεξε έληαμε κνλάδσλ παξαγσγήο. Σν απηνκαηνπνηεκέλν απηφ ζχζηεκα κπνξεί λα 

πξνζθέξεη αθφκα δπλαηφηεηεο ρεηξηζκνχ θνξηίνπ, αλίρλεπζεο ζθαικάησλ ζην δίθηπν θαη 

έγθαηξεο ελεκέξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη αμηνπηζηία ζηηο κεηξήζεηο. 

 

Σν AMR είλαη έλα ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ πνπ ζπιιέγεη δεδνκέλα (κεηξήζεηο-θαηαλαιψζεηο) θαη 

ηα ζηέιλεη ζε κηα θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ φπνπ γίλεηαη ε απνζήθεπζε θαη ε επεμεξγαζία απηψλ 

ησλ ζηνηρείσλ. Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη κέζσ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηαχινπ- ελζχξκαηνπ ή 

αζχξκαηνπ- ή κέζσ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο κε θέξνληα θχκαηα θαη πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε 

κνλνκεξή απνζηνιή δεδνκέλσλ απφ ην ζχζηεκα ζην δηαθνκηζηή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

είηε κε απνζηνιή θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ δηαθνκηζηή είηε κε ζπλδπαζκφ ησλ δχν παξαπάλσ [37]. 
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Δηθόλα 3.5  Απεηθόληζε ΑΜR-Απκηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία κέηξεζεο 

 

 

3.4.3   Έμππλα δίθηπα θαη ΑΠΔ 

 

Σν έμππλν δίθηπν (smart grid) είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ηαρχηαηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ 

ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή θαη ηελ επαθφινπζε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο ζε αζθαιή γηα ηνλ πιαλήηε επίπεδα. Σα «επθπή» απηά δίθηπα ζπλδπάδνπλ 

πνιιέο απνθεληξσκέλεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο είλαη νη ΑΠΔ, θαη δεκηνπξγνχλ ‗εηθνληθνχο 

ζηαζκνχο ελέξγεηαο‘. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πνιιέο κηθξέο αλαλεψζηκεο πεγέο φπσο 

αλεκνγελλήηξηεο, ειηαθά, γεσζεξκίεο, κνλάδεο βηναεξίνπ ελψλνληαη θαη παξάγνπλ ηελ ίδηα 

ελέξγεηα κε ζπκβαηηθέο ζεξκνειεθηξηθέο κνλάδεο, κε κεγαιχηεξε φκσο απνδνηηθφηεηα θαη 

επειημία θαη κεδακηλέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία ππέξ-δηθηχσλ ( 

ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο ζε πνιχ καθξηλέο απνζηάζεηο κε ειάρηζηεο απψιεηεο ) ζα 

επηηξέςεη ηε κεηαθνξά αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο απφ ηελ πεγή ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ έρεη 

κεγάιε δήηεζε, π.ρ. απφ ηηο ειηνζεξκηθέο κνλάδεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο ζε πεξηνρέο πςειήο 

δήηεζεο ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε ή απφ ηα παξάθηηα αηνιηθά ηεο Βνξείνπ Θάιαζζαο γηα 

απνζήθεπζε ζηα πδξνειεθηξηθά θξάγκαηα ηεο Ννξβεγίαο. Έμππλεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα 

δηαρεηξίδνληαη ηηο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο, λα παξέρνπλ κε επειημία ελέξγεηα αθνινπζψληαο ηηο 

απμνκεηψζεηο ηεο δήηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, λα αμηνπνηνχλ θαιχηεξα ηηο δηαζέζηκεο 

επηινγέο απνζήθεπζεο αιιά θαη λα κεηαηξέπνπλ νκάδεο θαηαλαισηψλ ζε ‗εηθνληθέο‘ κπαηαξίεο. 

Με φιεο απηέο ηηο ιχζεηο κπνξνχκε λα δηαζθαιίζνπκε ην αζθαιέο θαη ζηαζεξφ ελεξγεηαθφ κέιινλ 

πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπκε ηηο θαηαζηξνθηθέο θιηκαηηθέο αιιαγέο.  

 

Σν έμππλν δίθηπν ελψλεη απνθεληξσκέλεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζπκπαξαγσγή θαη 

δηαλέκεη ηελ ελέξγεηα κε έλαλ πνιχ απνδνηηθφ ηξφπν. Αμηνπνηεί ηηο απνθεληξσκέλεο ΑΠΔ θαη κε 

ηε ρξήζε πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη επηθνηλσλίαο, δηαλέκεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε 

έλαλ πην νηθνλνκηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν, κε ρακειφηεξε έληαζε εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. πλήζσο κηθξφηεξεο 

εθαξκνγέο παξαγσγήο ελέξγεηαο ελζσκαηψλνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη απφ ην δίθηπν πξνθεηκέλνπ 

λα εμηζνξξνπεζνχλ ηα θνξηία ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα. Πξνεγκέλα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο γηα ην ειεθηξηθφ δίθηπν ην θάλνπλ λα ιεηηνπξγεί πην απνδνηηθά. Απηφ 
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ηζρχεη ηφζν γηα έλα κεγάιν θαη πνιχπινθν ζχζηεκα, φπσο απηφ ηεο Γαλίαο, φζν θαη γηα πην 

κηθξά ζπζηήκαηα φπσο π.ρ. ζε έλα ρσξηφ ζηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ. Ζ καδηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ΑΠΔ, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο έμππλσλ δηθηχσλ, θάλεη εθηθηή ηε ζηαδηαθή απφζπξζε παιηψλ 

ζπκβαηηθψλ ζεξκνειεθηξηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο.Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξεζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζεκαίλεη κείσζε ζηελ πηζαλφηεηα απψιεηαο θνξηίνπ θαη 

καδηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ. Με ηελ εθαξκνγή ελφο ηδεαηνχ ―παγθφζκηνπ‖ έμππλνπ 

δηθηχνπ, ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ηνπηθά απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί παγθνζκίσο νπνπδήπνηε. Πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνχκε γηα έλα ελεξγεηαθφ 

κίγκα κε πνιχ πςειά πνζνζηά δηείζδπζεο ΑΠΔ, ζα ρξεηαζηεί λα ζηξαθνχκε πξνο έλα 

‗δηαζπλδεδεκέλν έμππλν δίθηπν‘.  

 

Ζ αλάγθε  ελζσκάησζεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζηα δίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη έλαο απφ 

ηνπο ιφγνπο ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα έμππλα δίθηπα. Γίλεηαη πιένλ κεγάιε έκθαζε 

ζην νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληνινγηθφ φθεινο απφ ηηο «έμππλεο» επελδχζεηο, δειαδή απηέο πνπ  

δηεπθνιχλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ, κεηψλνπλ ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη 

κεηαηνπίδνπλ ην πεξηζψξην θέξδνπο. Ζ ελζσκάησζε θαηαλεκεκέλσλ κνλάδσλ ΑΠΔ  ζε έλα 

δίθηπν ζρεδηαζκέλν γηα ηε κεηαθνξά centrally-generated ειεθηξηζκνχ ζπλαληά δπζθνιίεο ηφζν ζε 

κεραληθφ φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, θαζψο νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη «ιηγφηεξν 

ηθαλέο» ζην λα παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη επίζεο είλαη ιηγφηεξν ειέγμηκεο.Πνιιέο θνξέο 

δελ ζπλάδεη ε παξαγσγή απν ΑΠΔ κε ηελ  κέγηζηε δήηεζε, ιφγσ ζηελ έιιεηςε ζπλέρεηαο ζηελ 

παξαγσγή απφ νξηζκέλεο ΑΠΔ (φπσο ζηα αηιηθά θαη θσηνβνιηατθά) θαη έηζη ε δήηεζε δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηελ πξνζθνξά ειεθηξηζκνχ απν αλαλεψζηκεο πεγέο. Δπηπιένλ, αλ νη 

αλαλεψζηκεο είλαη πνιχ απνθεληξσκέλεο (φπσο είλαη ηα ειηαθά πάλει ζε ζθεπέο θαη 

ελζσκαησκέλα ζε νρήκαηα), έλα δίθηπν κε απηή ην πιήζνο θαη πνηθηιία πεγψλ είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθφ απφ ην δίθηπν πνπ ελψλεη κεγάιεο θεληξηθέο(centralized) κνλάδεο παξαγσγήο κε 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο(end-use customers). Aπηέο νη δηαθνξέο κπνξνχλ λα πξνθαινχλ θπζηθέο 

αληζνξξνπίεο εμαηηίαο ησλ ηξφπσλ πνπ νη δηαιεηπνχζεο ΑΠΔ ζπκκεηέρνπλ ή φρη ζην δίθηπν.  Έηζη 

ε ελζσκάησζε ΑΠΔ ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηηο απαηηήζεηο ξχζκηζεο ηεο ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο 

ηνπ δηθηχνπ ζε ζρέζε κε ηελ θεληξηθή παξαγσγή ελέξγεηαο.  

 

Σν έμππλν δχθηπν κπνξεί λα βνεζήζεη ζην δήηεκα ηεο δηαθνπήο παξνρήο αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο, ηε ξχζκηζε ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο θαη δεηήκαηα απνζηαζεξνπνίεζεο πνπ αλαθχπηνπλ 

κε ηηο θαηαλεκεκέλεο ΑΠΔ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ ςεςηαθφ έιεγρν, ηε ρξήζε δηαθνπηψλ θαη 

ξειέ πνπ κπνξνχλ λα ζπγρξνλίζνπλ ηελ πεγή ψζηε λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην δίθηπν ρσξίο 

δηαθνπή. Βέβαηα ε αζπλέπεηα παξαγσγήο θαη δήηεζεο δελ κπνξεί λα ιπζεί κε έλα έμππλν δίθηπν 

απφ κφλν ηνπ. Απαηηείηαη ε νξζή ρξήζε απνζεθεπηηθψλ κέζσλ  ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. [38] 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνχκε γηα έλα ελεξγεηαθφ κίγκα κε πνιχ πςειά πνζνζηά δηείζδπζεο 

ΑΠΔ, ζα ρξεηαζηεί λα ζηξαθνχκε πξνο έλα ‗δηαζπλδεδεκέλν έμππλν δίθηπν‘. Οη δηαζπλνξηαθέο 

ειεθηξηθέο δηαζπλδέζεηο θέξλνπλ κεγαιχηεξα νθέιε ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ελφο ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ΑΠΔ.  

ε απηή ηελ πεξίηπσζε, έρνπκε απμεκέλν επίπεδν ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, αθνχ  γηα ηελ ίδηα 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, ππάξρνπλ πνιιέο πεξηζζφηεξεο επηινγέο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θάιπςεο ηεο δήηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ πεξίπησζε αηρκήο ηεο δήηεζεο, νη ρψξεο κπνξνχλ λα εηζάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ 

άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην θαη απηφ ζπκβάιεη ζηελ ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα. 



- 74 - 
 

 

Δπίζεο, έλα δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε ρξήζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο, 

κεηψλνληαο έηζη ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα παξαγσγήο ελέξγεηαο. Έλα παξφκνην 

απνηέιεζκα πξνθχπηεη απφ ηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο, δειαδή ηελ πξνζαξκνγή ηεο δήηεζεο 

ζηελ πξνζθνξά, αληί γηα ην αληίζεην πνπ ζπκβαίλεη ζπλήζσο. Με ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο, ην θνξηίν δηαρεηξίδεηαη θαιχηεξα θαη κεηψλεηαη 

ζεκαληηθά ε ζπκβαηηθή – ξππνγφλνο –παξαγσγή ελέξγεηαο. [38] 

 

Παξαθάησ ζρεκαηνπνηείηαη ην φξακα γηα ηα έμππλα δίθηπα. 

 

 
Δηθόλα 3.6  Σρεκαηνπνίεζε έμππλνπ δηθηύνπ 
πεγή: [38] 
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3.4.4  Έμππλα δίθηπα θαη ΗCT (Information and Communication 
Technologies)  

 

Θα κπνξνχζακε λα oξίζνπκε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνξθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο (ICT) σο ηε 

κειέηε, ζρεδηαζκφ αλάπηπμε, πινπνίεζε, ζπληήξεζε ή δηαρείξηζε ππνινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θπξίσο φζνλ αθνξά εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη πιηθφ 

ππνινγηζηψλ. ρεηίδεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ κε ζηφρν ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε, δηαρείξεζε θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ 

θάζε ηχπνπ. 

 

Αλ επηθεληξσζνχκε ζηελ Δπξψπε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δ.Δ, βιέπνπκε πσο έρεη ζέζεη ζαθή 

ζηφρν ηε κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ ΑΠΔ κέρη ην 

2020 (ζηφρνη 20-20-20). Έρεη, φκσο, ζέζεη παξάιιεια ζηφρν λα απμήζεη ηελ ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα θαηά 20% κέρξη ην ίδην έηνο. Ζ Κνκηζηφλ αλαγλψξηζε φηη απμάλνληαο ζεκαληηθά 

ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, νη ICT θαηλνηνκίεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ έλαλ απφ ηνπο πην 

απνδνηηθνχο ηξφπνπο ψζηε λα βνεζεζνχλ ηα κέιε ηεο Δ.Δ. λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο γηα 

ην 2020. 

 

Οη ICT έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζπνπδαίν ξφιν, φρη κφλν ζηε κείσζε ησλ απσιεηψλ θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, αιιά επίζεο ζηε δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηεο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί  ε ζηαζεξφηεηα θαη λα εληζρπζεί ε αζθάιεηα. Υσξίο ηηο 

πξνεγκέλεο ηθαλφηεηεο ησλ επηθνηλσληψλ,  νη θαηαλαισηέο δελ ζα κπνξνχλ λα εθκεηαιεχνληαη 

ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ ειεθηξηζκνχ ―ζε πξαγκαηηθφ ρξνλν»(‖real-time pricing‖) θαη λα είλαη ελεξγνί 

παίθηεο ζηελ ιηαληθή αγνξά . Οη έμππλνη κεηξεηέο είλαη βαζηθφ ζέκα πνπ απαζρνιεί ηα θξάηε 

κέιε θαη νπζηαζηηθά απηνί εηζάγνπλ ηηο ICT ζηελ παξαδνζηαθή ελεξγεηαθή κέηξεζε, αθνχ ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ θαη επλννχλ ηε «δίπιεπξε» πινπνίεζε, δειαδή απηή 

ζηελ νπνία εμππεξεηνχληαη θαη ν θαηαλαισηήο θαη ν πξνκεζεπηήο. Οη θαηλνηνκίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο ICT φρη κφλν βειηηψλνπλ ηελ ελεξγεηαθή  απνδνηηθφηεηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

πσιείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ν ειεθηξηζκφο,αιιά θαη αλαπηχζζνπλ κία ηζρπξή αγνξά ΗCT πνπ ζα 

εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξσπατθήο βηνκεραλίαο θαη ζα δεκηνπξγήζεη λέεο 

επθαηξίεο εξγαζίαο. 

 

Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ έρνπλ επίδξαζε  ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απφ ηελ παξαγσγή ,ζηε ιηαληθή αγνξά  θαη ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή. Οη απαηηνχκελεο ICT επελδχζεηο θαιχπηνπλ: 

• Τελ Παξαγσγή:  Υαξηνθπιάθην θαη εηθνληθή δηαρείξεζε εξγνζηαζίσλ,δηαρείξεζε 

εθπνκπψλ, πξνβιέςηκε ζπληήξεζε, πξνζαξκφζηκε παξαγσγή θαη δηαρείξεζε ηεο 

δήηεζεο(DMS). 

• Τελ Μεηαθνξά θαη Γηαλνκή: δηαιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα επνπηηθνχ ειέγρνπ θαη ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ (SCADA),παξαθνινχζεζε εηθνληθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε ηεο ξνήο 

θνξηίνπ(FACTS,WAMS,WAPS), ελζσκάησζε κεγάιεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, ζρεδηαζκφο 

θαη δηαρείξεζε ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ. 

• Τελ Ληαληθή αγνξά: δηαρείξηζε θαη απφθξηζε ηεο δήηεζεο(DMS/DR), αληαγσληζηηθνί  θαη  

«έμππλνη» θαηαλαισηέο-πειάηεο κε πνιιαπιή δηαρείξηζε θαη δηαρεξίζε ελεξγεηαθνχ θεθαιαίνπ. 
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• Τνπο πειάηεο: έμππλα ζπίηηα (έμππλνη κεηξεηέο, έμππλεο ζπζθεπέο),ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο νηθηαθήο ελέξγεηαο,ελεξγή ζπκκεηνρή θαηαλαισηή(απφθξηζε δήηεζεο), εμνπζία 

πειάηε ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά. 

 

ηελ εηθφλα 2.7 θαίλνληαη ηα πνζνζηά ηεο επέλδπζεο  ζε ICT ην 2009  ζηελ Δπξψπε ζε θάζε 

ηνκέα ηνπ ειεθηξηζκνχ.  Ζ δηαλνκή θαη ε ιηαληθή αγνξά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 29% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμφδσλ ζε IT νθείιεηαη ζηελ επηθέληξσζε ζηνλ θαηαλαισηή θαη  ζηηο αιιαγέο  πνπ 

αθνινχζεζαλ ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007. 

 

. 

 

 

 

 

 

   

     
 
     πεγή: IDC Energy Insights, 2009,  [39]  
 

     
 
Οη επηθνηλσλία πνπ παξέρνπλ νη έμππλνη κεηξεηέο θέξλεη λέεο πξνθιήζεηο ζηελ πξνζπάζεηα 

παξνρήο απνηειεζκαηηθψλ, αμηφπηζησλ θαη αζθαιψλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα κηαο ρψξαο ή 

πεξηνρήο. Ζ Δπξψπε πξνψζεζε επηηπρψο ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θάηη πνπ νδήγεζε ζε πνιινχο ηειεπηθνηλσληαθνχο δηαρεηξηζηέο θαη πσιεηέο 

εμνπιηζκνχ πνπ πξνζέθεξαλ κεγάιε θαη ζπλερψο απμαλφκελε πνηθηιία ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ 

ηερλνινγηψλ θαη ππεξεζηψλ.Σν ίδην πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαη γηα ηα έμππλα δίθηπα θαη ην έμππλν 

«κέηξεκα».  Οη έμππλνη κεηξεηέο ζα ζπιιέγνπλ θαη ζα απνζηέινπλ δεδνκέλα απφ θάζε νηθία 

θαηαλαισηή. Δίλαη μεθάζαξν απφ ηηο πνιιέο δνθηκέο πνπ έρνπλ γίλεη ζε φιν ησλ θφζκν γχξσ 

απφ ηνπο εμειηγκέλνπο έμππλνπο κεηξεηέο, φηη δελ ππάξρεη κία κφλν ηερλνινγία ή ππεξεζία πνπ 

λα πινπνηεί απηφ ην «έμππλν» κέηξεκα. πλήζσο ππάξρεη κία κίμε ηερλνινγηψλ, πξνζεγγίζεσλ 

θαη κνληέισλ.Οη βαζηθέο ηερλνινγίεο πεξηιακβάλνπλ ηερλνινγίεο βαζηζκέλεο ζην internet, φπσο 

είλαη νη ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζην πξσηφθνιιν IP κέζσ επξπδσληθήο πξφζβαζεο, PLC γηα 

άκεζε πξφζβαζε ζην κεηξεηή ηνπ ειεθηξηζκνχ, α ζχξκαηεο ηερλνινγίεο φπσο GSM/GPRS, 3G, 

νπηηθέο ίλεο πνπ επηηξέπνπλ απμεκέλε επξπδσληθή ηθαλφηεηα θαη παξέρνπλ κία επξείαο δψλεο 

δηθηχσζε. [39] 

 

 

 

Δηθόλα 3.7  πνζνζηά επέλδπζεο  ζε ICT ην 2009  ζηελ Δπξώπε ζε θάζε 
ηνκέα ηνπ ειεθηξηζκνύ 
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3.4.5   Μηθξνδίθηπα 

 

3.4.5.1   Πεξηγξαθή 

 

Παξφιν πνπ ε Γηεζπαξκέλε παξαγσγή έρεη ηα πξναλαθεξζέληα πιενλεθηήκαηα, φηαλ πξφθεηηαη 

λα ειεγρζεί κεγάινο αξηζκφο κνλάδσλ DG ηφηε πξνθχπηεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαη ε ιχζε 

ζεσξείηαη φηη είλαη ηα κηθξνδίθηπα. Σα κηθξνδίθηπα είλαη ειεθηξηθά ζπζηήκαηα κε ηνπιάρηζηνλ κία 

δηεζπαξκέλε παξαγσγή  θαη θνξηία, πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα (island) 

εληφο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, αλ ρξεηαζηεί. Μέζα ζηα κηθξνδίθηπα ηα θνξηία θαη νη πεγέο κπνξνχλ 

λα ζπλδένληαη θαη λα απνζπλδένληαη θαζψο θαη ην κηθξνδίθηπν λα απνζπλδέεηαη απφ ην 

ππφινηπν ειεθηξηθφ δίθηπν κε ηελ ειάρηζηε δηαηαξαρή ζηα ηνπηθά θνξηία ,ελψ φηαλ ην 

κηθξνδίθηπν εξγάδεηαη απηφλνκα θαη ρξεηάδεηαη λα επαλαζπλδεζεί ζην ππφινηπν δίθηπν, ηφηε 

ρξεηάδεηαη ζπγρξνληζκφο κεηαμχ ηνπο πξηλ θιείζεη ν δηαθφπηεο. Άξα ε ζρεδίαζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ κηθξνδηθηχσλ απαηηεί λέεο ηθαλφηεηεο θαη ηερλνινγίεο ζηνπο ηνκείο ησλ ΖΔ, ζηα ειεθηξνληθά 

ηζρχνο, ζηα αλαινγηθά θαη ςεθηαθά ειεθηξνληθά θαη ζηνλ έιεγρν, ελψ θαζνξηζηηθφο ζηελ 

αλάπηπμή ηνπο είλαη ν ξφινο ησλ επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. 

Σππηθέο πεγέο ελφο κηθξνδηθηχνπ είλαη νη γελλήηξηεο ληίδει ή θπζηθνχ αεξίνπ, ζπκπαξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο (γελλήηξηεο, κηθξνζηξφβηινη), νη αλεκνγελλήηξηεο, ηα 

θσηνβνιηατθά, νη θπςέιεο θαπζίκνπ, νη γεσζεξκηθνί θαη νη ειηνζεξκηθνί ζηαζκνί, ηα κηθξά 

πδξνειεθηξηθά, νη κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο πξψηε χιε βηνκάδα, βηνληίδει ή νπνηαδήπνηε 

άιιε πεγή ελέξγεηαο.  Σα κηθξνδίθηπα είλαη ν θαηάιιεινο ρψξνο αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο, ιφγσ ηνπ ηνπηθνχ ραξαθηήξα ησλ ΑΠΔ.   

 

 

Ζ αληθαλφηεηα λα ειεγρζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο θαηαλεκεκέλσλ πεγψλ, κπνξεί λα  

δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηεο δπζθνιίεο ζηε δηαρείξiζε θαη έιεγρν ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. Σα 

κηθξνδίθηπα, παξέρνπλ, ινηπφλ ηε δπλαηφηεηα ζπληνληζκνχ ησλ θαηαλεκεκέλσλ πφξσλ κε έλαλ, 

ιίγν σο πνιχ, απνθεληξσκέλν ηξφπν, έηζη ψζηε λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ κία εληαία, ειεγρφκελε 

νληφηεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη θαηαλεκεκέλνη πφξνη κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιήξσο θαη 

ζηαζεξά ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο . Σα κηθξνδίθηπα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο 

ρακειήο ηάζεο , θαηαλεκεκέλεο ελεξγεηαθέο πεγέο, φπσο είλαη νη κηθξνηνπξκπίλεο, νη θπςέιεο 

θαπζίκνπ, ηα θσηνβιηατθά θιπ, καδί κε απνζεθεπηηθέο ζπζθεπέο, θαη  ειεγρφκελα θνξηία, πνπ 

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ κία ζπληνληζκέλε νληφηεηα θαη έηζη πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο 

ειέγρνπ ζην δηαρείξεζε ηνπ δηθηχνπ. Απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη δηαζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν 

δηαλνκήο κέζεο ηάζεο, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα ρεηξηζηνχλ απνκνλσκέλα απφ ην θχξην δίθηπν. 

Έηζη ηα κηθξνδίθηπα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ηνπ δηθηχνπ ζε πεξηφδνπο ζπκθφξεζεο 

(congestion) θαη λα βνεζνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε κεηά ηα ζθάικαηα. Απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ 

θαηαλαισηή, ηα κηθξνδίθηπα θαιχπηνπλ ζεξκηθέο θαη ειεθηξηθέο αλάγθεο ηνπ θαη επηπξφζζεηα 

εληζρχνπλ ηελ αμηνπηζηία, κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο, βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηζρχνο 

ππνζηεξίδνληαο ηελ ηάζε θαη κεηψλνληαο ηηο βπζίζεηο ηάζεο, ελψ ελδερνκέλσο κεηψλνπλ ηα 

θφζηε ηεο ελεξγεηαθήο παξνρήο [33]. 

 

 

Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαη ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο ζα είλαη κέζσ κίαο 

ζαθψο θαζνξηζκέλεο θαη ειεγρφκελεο δηεπαθήο. Σν κηθξνδίθηπν εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ 

δηθψλ ηνπ θαηαλαισηψλ, εμαζθαιίδνληαο κία πνηφηεηα παξνρήο πνπ ζπλάδεη κε ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ ηνπ θαη ειέγρεη θάπνηα κε θξίζηκα θνξηία.  Ζ δηεπαθή κε ην θεληξηθφ δίθηπν ζα 

γίλεηαη έηζη ψζηε λα ππάξρεη αληαιιαγή ηζρχνο θαη ην κηθξνδίθηπν  λα ζπκπεξηθέξεηαη ηέιεηα ζαλ 

γελλήηξηα ή ζαλ θνξηίν [30]. 
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3.4.5.2   Οθέιε ησλ κηθξνδηθηύσλ 

 

 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη ηα βαζηθά νθέιε πνπ παξέρνπλ ηα κηθξνδίθηπα: 
 

 

1.  Δπηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ «πξάζηλνπ» ειεθηξηζκνύ 

 

Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ν άλεκνο θαη ν ήιηνο εμαπιψλνληαη επξέσο. Ζ 

αληθαλφηεηα λα απνζεθεχεηαη θαη λα αλαδηαλέκεηαη ε ελέξγεηα απφ απηέο ηηο πεγέο είλαη ν 

βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ απφ κηθξά/κεζαία κεγέζε 

ελεξγεηαθψλ κνλάδσλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ είλαη δηαζέζηκεο νη πεγέο. Δμ‘αηηίαο νηθνλνκηθψλ 

ιφγσλ, απηνί νη ηχπνη εξγνζηαζίσλ ζπλδένληαη ηππηθά ζε δίθηπα δηαλνκήο. Χζηφζν, ε κεγάιε 

δηείζδπζε ηεο θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο (DG) αληηκεηψπηζε κεγάια εκπφδηα, φπσο είλαη ηα 

έμνδα πνπ νθείινληαη ζηελ ελίζρπζε πνπ απαηηείηαη ζηα δίθηπα, γηα λα θηινμελήζνπλ ηελ 

παξαγσγή θαη επίζεο, φζνλ αθνξά ηηο ΑΠΔ, πξνβιήκαηα ειέγρνπ δηαιεηπψλησλ ηχπσλ 

παξαγσγήο. Με ηελ ελεξγή δηθηπαθή δηαρείξηζε ζηα κηθξνδίθηπα, απηά ηα εκπφδηα κπνξνχλ λα 

κεησζνχλ. Γχν ηππηθά δηθηπαθά πξνβιήκαηα, φπσο ε αλχςσζε ηάζεο θαη ε ζεξκηθή ζπκθφξεζε 

κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ πην εχθνια ζηα κηθξνδίθηπα. Έηζη εληζρχεη ηελ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα 

απνξξφθεζεο κεγάιεο δηείζδπζεο ησλ αλαλεψζηκσλ κε ηε κνξθή κηθξήο θιίκαθαο 

(κηθξνπαξαγσγή) εηδηθά ζε ζπζηήκαηα ρακειήο ηάζεο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. 

 

 

2.  Δπηηξέπνπλ κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ζηελ επέλδπζε ηεο παξαγσγήο κηθξήο θιίκαθαο 

 

Ζ επέλδπζε ζε θεληξηθέο κνλάδεο παξαγσγήο κέρξη ζηηγκήο θπξηαξρνχληαλ απφ ζρεηηθά κηθξφ 

αξηζκφ εζληθψλ/δηεζλψλ εηαηξηψλ πνπ έρνπλ ηζρπξνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Ζ απφθαζε γηα 

επέλδπζε απφ κφλε ηεο εμαξηηφηαλ απφ πνιινχο ζχλζεηνπο παξάγνληεο, φπσο νη ηηκέο ηνπ 

ειεθηξηζκνχ, ε κεηαβιεηφηεηά ηνπο , ε ζηαζεξφηεηα ζηελ ελεξγεηαθή λνκνζεζία, ε ζχλδεζε κε 

δίθηπα θαη πνηθίιεο αλαιχζεηο θηλδχλνπ αγνξάο. Δίλαη, ζπλεπψο, αλακελφκελν ε αλάπηπμε λέσλ 

κεγάισλ θεληξηθψλ εξγνζηαζίσλ λα απαηηεί ζρεηηθά πνιχ ρξφλν γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

εγθαηάζηαζε ηνπο.  

 

 

Απφ ηελ άιιε, ε νηθνλνκηθή εθηίκεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξνπαξαγσγήο, πηζαλψο, λα απαηηεί 

ιηγφηεξν ζχλζεηε αλάιπζε ζε αληίζεζε κε ηε κεγάιε παξαγσγή. Με πνιχ κηθξφηεξε επέλδπζε 

θαη ιηγφηεξε πνιππινθφηεηα ζηελ αγνξά, ην νηθνλνκηθφ ξίζθν ζην νπνίν εθηίζεληαη νη επελδπηέο 

είλαη πνιχ ρακειφηεξν. ε νηθηαθφ επίπεδν, ε απφθαζε λα γίλνπλ επελδχζεηο ζε ηέηνηα 

παξαγσγή ίζσο παξαθηλείηαη ιηγφηεξν απφ ην νηθνλνκηθφ φθεινο θαη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ 

αηνκηθή επηζπκία λα ζπλεηζθέξεη θαλείο ζε έλα πην πγηέο πεξηβάιινλ. Απηφ ζα ελεξγνπνηήζεη ηε 

κεγαιχηεξε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ππφ ηε κνξθή ηεο κηθξνπαξαγσγήο.   

 
 

3.  Πξνσζνύλ ηνλ αληαγσληζκό ζηελ παξαγσγή θαη πξνκήζεηα  

 

Δίλαη ζίγνπξν πσο ζην κέιινλ ζα πξνθχςεη κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά, 

ηφζν θεληξηθήο φζν θαη κηθξφηεξεο θιίκαθαο παξαγσγήο, πνπ ζα εκπνξεχνληαη ειεθηξηζκφ ζηελ 

ελεξγεηαθή αγνξά. Αλ θαη κπνξεί λα είλαη κε πξαθηηθφ θαη αλεπαξθέο γηα ηελ κηθξνπαξαγσγή, λα 

είλαη άκεζα εκπιεθφκελε ζηελ πψιεζε ηνπ ειεθηξηζκνχ, κία εηαηξία παξνρήο ελέξγεηαο 

(ΔSCO,Energy Service Company) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κία πηζαλή ιχζε γηα λα 

ελεξγνπνηήζεη ηελ εκπινθή ηεο κηθξνπαξαγσγήο ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά. Μαθξνπξφζεζκα, ν 
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αληαγσληζκφο ζα θέξεη πεξηζζφηεξα νθέιε φζνλ αθνξά ηνλ θζελφηεξν ειεθηξηζκφ, ηελ 

θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ κέζσ θαιχηεξεο δηαρείξηζεο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ παξαγσγή θαη 

έιεγρν ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηζκνχ. 

 

 

4.  Μείσζε ησλ νξηαθώλ κνλάδσλ παξαγσγήο 

 

Δθηφο απφ ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο θεληξηθήο παξαγσγήο, ζε νξηζκέλν επίπεδν, ε 

κηθξνπαξαγσγή κπνξεί επίζεο λα αληηθαηαζηήζεη ην θνξηίν αηρκήο ή ηηο νξηαθέο κνλάδεο 

παξαγσγήο. Καζψο νη κνλάδεο απηέο εγθαηαζηάζεθαλ γηα λα αληηκεησπίδνπλ ην θνξηίν αηρκήο, 

έρνπλ ζπλήζσο πςειά ιεηηνπξγηθά θφζηε θαη ρακειά θεθαιαηνπρηθά θφζηε θαη ιεηηνπξγνχλ γηα 

ζρεηηθά ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζα ζην έηνο. πλεπψο, ε ηηκή ηνπ ειεθηξηζκνχ απφ απηέο 

ηηο κνλάδεο παξαγσγήο είλαη πην πςειή ζπγθξηλφκελε κε ηελ παξαγσγή ηνπ θνξηίνπ βάζεο, γηα 

λα αληηζηαζκίζνπλ ην ρακειφ παξάγνληα ηζρχνο ηνπο θαη ηα αθξηβά θφζηε θαπζίκσλ. Καζψο ε 

δήηεζε γηα απηά ηα εξγνζηάζηα εμαξηάηαη απφ ηελ παξαγσγή πνπ κπνξεί λα παξαζρεζεί ζην 

θνξηίν αηρκήο, ε κηθξνπαξαγσγή κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζην λα κεησζεί ε απαηηνχκελε ηζρχο 

θάιπςεο ηεο αηρκήο.  

 

 

Με δηαθνξεηηθά πξνθίι εμφδνπ θάζε ηερλνινγίαο κηθξνπαξαγσγήο, ε ζπλνιηθή κείσζε ζα 

εμαξηεζεί απφ ηε ζχλζεζε πνηθίισλ ηερλνινγηψλ κηθξνπαξαγσγήο ζην ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα 

ζε αληίζεζε κε ηηο κνλάδεο CHP, ηα θσηνβνιηατθά δελ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε κείσζε ηεο αηρκήο 

γηα έλα ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ ε αηρκή ηεο δήηεζεο ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Χζηφζν, 

κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζε ζπζηήκαηα κε αηρκή δήηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κέξαο (πνπ είλαη θαη ην ζχλεζεο). 

 

 

5.  Mείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πόξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ θεληξηθή παξαγσγή 

 

Όζνλ αθνξά ηα πξνεγνχκελα, ε κείσζε κεγάισλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ζα θέξεη, επίζεο, νθέιε 

σο πξνο ηε κείσζε ηεο γεο θαη άιισλ ζπζρεηηδφκελσλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, φπσο ην λεξφ, 

πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο  θαζψο νη ζεξκηθνί ζηαζκνί απαηηνχλ ζεκαληηθή 

πνζφηεηα λεξνχ γηα λα παξάγνπλ αηκφ ή γηα ςπρξαληηθνχο ζθνπνχο. Δπηπιένλ, ε ζεξκφηεηα 

απφ ηνπο ζηαζκνχο δηαρέεηαη ζην πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ λεξνχ θαη έηζη ίζσο θαηαζηξέςεη ηα 

νηθνζπζηήκαηα πνπ πεξηβάιινπλ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο. 

 

 

6.  Μεγαιύηεξε αζθάιεηα ζηελ παξνρή 

 

Με έλα κεγάιν αξηζκφ εγθαηεζηεκέλεο κηθξνπαξαγσγήο, ην φξην ηηο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 

απμάλεηαη. Απηφ, επίζεο, ζα απμήζεη άκεζα ηελ ηθαλφηεηα θάιπςεο ηνπ θνξηίνπ αηρκήο. Με έλα 

κεγάιν αξηζκφ γελλεηξηψλ, ε απνηπρία ζε θάπνηεο κηθξέο γελλήηξηεο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα θάιπςεο ηεο δήηεζεο. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ζπζηήκαηα πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ κεγάισλ κνλάδσλ παξαγσγήο. Ζ απνηπρία κίαο κεγάιεο 

κνλάδαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή αλεπάξθηα θαη λα νδεγήζεη ζε απνθνπή θνξηίνπ. Οη 

ηερλνινγίεο κηθξνπαξαγσγήο θέξλνπλ, επίζεο, πεξηζζφηεξε δηαθνξνπνίεζε ζηνπο ηχπνπο 

θαπζίκνπ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα παξαρζεί ειεθηξηζκφο. Απηφ είλαη πηζαλφ λα 

απμήζεη ηελ αζθάιεηα παξνρήο θαη λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζε απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θαχζηκν. 

Χζηφζν, νη αλαλεψζηκεο πεγέο έρνπλ θάπνην βαζκφ αβεβαηφηεηαο θαη κε πξνβιεςηκφηεηαο θαη 

έηζη ε κίμε ησλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο πξέπεη λα είλαη ηζνξξνπεκέλε. 
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7.  Αλαβνιή ηεο επέλδπζεο ζηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή 

 

Γηα κία απνκνλσκέλε πεξηνρή, ε κεηαθνξά ελέξγεηαο απφ θεληξηθά ζπζηήκαηα ζα απαηηήζεη 

ζεκαληηθφ θφζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο. ε απηή ηελ 

πεξίηπσζε, ην κηθξνδίθηπν πξνζθέξεη κία ελαιιαθηηθή θζελφηεξε ιχζε ζηε κείσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ειεθηξηζκνχ. Ζ παξαγσγή κηθξήο ή κεζαίαο 

θιίκαθαο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζην πιαίζην ελφο κηθξνδηθηχνπ γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δήηεζεο. Έηζη, κεηψλεη ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο αθξηβψλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο. Όηαλ ζπλδεζεί έλα κηθξνδίθηπν ζην θνηλφ δίθηπν δηαλνκήο, κπνξεί λα αξρίζεη λα 

ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε θξίζηκεο ξνήο θαηά κήθνο ηνπ δηθηχνπ θαηά ην θνξηίν αηρκήο ηνπ δηθηχν 

κεηαθνξάο/δηαλνκήο. Απηφ ζα επηηξέςεη λα ζπλδεζεί επηπξφζζεην θνξηίν ζην δίθηπν, ρσξίο 

θακία ζεκαληηθή ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ.  

 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ηθαλφηεηα ηεο κηθξνπαξαγσγήο λα ππνθαζηζηά ηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο πεξηνξίδεηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε θχζε ησλ πξνθίι εμφδνπ ηεο 

κηθξνπαξαγσγήο. Γηα παξάδεηγκα, ηα θσηνβνιηατθά ζα έρνπλ κηθξή ζπλεηζθνξά ζηε κείσζε ηεο 

θξίζηκεο ξνήο ζε έλα ζχζηεκα πνπ έρεη θνξηίν αηρκήο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο απνγεχκαηνο 

ρεηκψλα, ελψ νη κηθξν-CHP, κπνξνχλ λα έρνπλ ελδερνκέλσο κεγαιχηεξν κεξίδην σο πξνο απηφ. 

Με ηε ρξήζε ηεο ηδέαο ηνπ κηθξνδηθχνπ, ε αμηνπηζηία παξνρήο πνπ αξρηθά παξέρεηαη απφ ην 

δίθηπν κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ κηθξνδηθηχσλ λα ειέγρνπλ ηελ έμνδν ηεο 

κηθξνπαξαγσγήο ζην λα παξέρεη ηνπηθά θνξηία θαη λα εληζρχεη ηελ πνηφηεηα ηεο παξνρήο ζην 

κηθξνδίθηπν. 

 

 

8.  Μείσζε ησλ απσιεηώλ 

 

Οη απψιεηεο ζε έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζε θεληξηθή παξαγσγή είλαη ζπλήζσο 

πεξίπνπ ζην 7 %-10% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ην έηνο. Λακβάλνληαο ππ‘φςηλ φηη 

νη απψιεηεο είλαη ηεηξαγσληθή ζπλάξηεζε ηνπ ξεχκαηνο, νη κεγαιχηεξεο απψιεηεο ζπκβαίλνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηρκψλ θνξηίνπ ηνπ θπθιψκαηνο. Καζψο έλα κηθξνδίθηπν κπνξεί λα 

ηξνθνδνηεί ηνπηθά ηα θνξηία ηνπ, κεηψλεη ηελ πνζφηεηα ηεο ηζρχνο πνπ κεηαθέξεηαη απφ 

απνκνλσκέλε παξαγσγή κέζσ ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο. Έηζη, κείσλεη ηηο απψιεηεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νδεγεί ζηε κείσζε ηεο παξαγσγήο απν ζεξκηθνχο ζηαζκνχο πνπ είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ. Έηζη ζπληειείηαη θαη κείσζε ησλ 

αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ απφ απηά ηα εξγνζηάζηα. 

 

 

9.  Δπηηξέπνπλ κεγαιύηεξε αμηνπηζηία 

  

Σα πεξηζζφηεξα πξφηππα ιεηηνπξγίαο δελ επηηξέπνπλ ζηελ θαηαλεκεκέλε παξαγσγή λα 

παξακείλεη ζπλδεδεκέλε ζην κέξνο ελφο δηθηχνπ πνπ απνκνλψλεηαη απφ ην θχξην ζχζηεκα 

εμ‘αηηίαο θάπνηαο βιάβεο. Δίλαη μεθάζαξα θαηαλνεηφ θαη απαξαίηεην γηα ιφγνπο αζθαιείαο 

θαζψο ην ζχζηεκα δελ ζρεδηάζηεθε λα ιεηηνπξγεί ζε απνκνλσκέλε ιεηηνπξγία. Χζηφζν, είλαη 

επίζεο ζπαηάιε ελεξγεηαθψλ πφξσλ, θαζψο νη παξαγσγνί δελ ζα είλαη ηθαλνί λα παξέρνπλ ζε 

θνξηία ζην απνκνλσκέλν ζχζηεκα, άλ θαη είλαη δηαζέζηκε ε ηζρχο. Με ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα 

αμηφπηζηε παξνρή, νη πειάηεο πνπ δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα ζηελ αμηνπηζηία ηεο παξνρήο, φπσο 

είλαη ηα λνζνθνκεία, νη ηξάπεδεο, ηα αεξνδξφκηα θαη νη βηνκεραλίεο ζα κπνξνχλ λα επσθεινχληαη 

απφ ηελ ηδέα ηνπ κηθξνδηθηχνπ. Έλα κηθξνδίθηπν ζα επηηξέπεη ζηελ κηθξνπαξαγσγή λα ζπλερίζεη 

λα πξνκεζεχεη θνξηία θαζψο ην κηθξνδίθηπν απνζπλδέεηαη απφ ην θχξην ζχζηεκα. Καηά ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ κηθξνδηθηχνπ, φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία, ην ζχζηεκα 
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ειέγρνπ θαη ηελ επηθνηλσλία, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ , ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη 

αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ κηθξνδηθηχσλ. 

 

 

10.  Καιύηεξνο ζπληνληζκόο ηεο ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο παξαγσγήο θαη ρξήζεο (αύμεζε 

ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο απόδνζεο)  

 

Ζ ηνπνζεζία ηεο παξαγσγήο θνληά ζηα θνξηία, επίζεο  επηηξέπεη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ειεθηξηθήο 

παξαγσγήο θαη ρξήζεο κε άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο, θπξίσο ζεξκφηεηα. Απηή ε ηδέα  πινπνηείηαη 

κε ηε ρξήζε ηεο παξαγσγήο CHP(Combined Heat and Power). Με ηε ρξήζε ηεο ζεξκφηεηαο πνπ 

δηαρέεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ειεθηξηζκνχ, ε απνδνηηθφηεηα ηεο ρξήζεο 

θαπζίκσλ απμάλεηαη ζεκαληηθά. Γηα ζχγθξηζε αλαθέξνπκε φηη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ζπκβαηηθψλ 

εξγνζηαζίσλ είλαη πεξίπνπ 30-55%, ελψ ε απνδνηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο CHP είλαη πεξίπνπ 

90-95%. Απηφ μεθάζαξα κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ηα ζπζρεηηδφκελα θφζηε θαη 

επίζεο απμάλεη ηελ νιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο. [31]  

 

 

 

3.4.5.3   ρέζε κεηαμύ κηθξνδηθηύνπ θαη ηνπηθνύ θεληξηθνύ δηθηύνπ 

 

  

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε απηάξθεηα ηνπ κηθξνδηθηχνπ, άιια γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ηεο παξνρήο θαη 

επειημίαο ζρεδφλ πάληα πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην θεληξηθφ δίθηπν ή ζε γεηηνληθά κηθξνδίθηπα. 

Απηέο νη ζπλδέζεηο κπνξεί λα είλαη ακθίδξνκεο επηηξέπνληαο ηελ εηζαγσγή ή εμαγσγή 

ειεθηξηζκνχ ή κνλφδξνκεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηθξνδηθηχνπ, ην θεληξηθφ δίθηπν πξέπεη λα 

ζεσξείηαη ζαλ άιιε κία γελλήηξηα ή θνξηίν. Έλαο ηξφπνο ζχλδεζεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζε έλα 

αιιν δίθηπν είλαη ν ζπγρξνληζκφο κε ην ελαιιαζφκελν ξεχκα (AC) ηνπ δηθηχνπ απηνχ. Έηζη 

απαηηείηαη κφλν κία ειεθηξηθή δηαζχλδεζε θαη πηζαλψο έλαο κεηαζρεκαηηζηήο θάηη πνπ  θαζηζηά 

ηε ζχλδεζε απιή δηαδηθαζία κε ειάρηζην θεληξηθφ έιεγρν ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο , ε νπνία 

δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί ζπλδεδεκέλε ζην θεληξηθφ δίθηπν ή θαη απηφλνκα. Κάηη αζαθέο βέβαηα είλαη 

ην πψο ε ζχγρξνλε ζχλδεζε ζα επαλζπγρξνληζηεί φηαλ ην θεληξηθφ δίθηπν επαλεγθαηαζηήζεη ηε 

ζχλδεζε. 

 

 

Μία άιιε πξνζέγγηζε ζχλδεζεο ζην θεληξηθφ δίθηπν είλαη απεπζείαο κε ζπλερέο ξεχκα (DC) ζε 

ζπλδπαζκφ βέβαηα κε αληηζηξνθέα θαη έηζη αλεμαξηεηνπνηείηαη ην κηθξνδίθηπν απφ ην θεληξηθφ 

δίθηπν φζσλ αθνξά ηελ άεξγν ηζρχ, ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην θιπ.. Μφλν ε ηζρχο αληαιιάζεηαη κε 

ην θεληξηθφ δίθηπν θαη ην κηθξνδίθηπν είλαη πιήξσο ππεχζπλν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο 

ηζρχνο (ζπρλφηεηα,ηάζε,παξνρή αέξγνπ ηζρχνο θαη αξκνληθέο) ζηελ πεξηνρή ηνπ. Με ηελ 

αζχγρξνλε ζχλδεζε φιε ε ηζρχο παξέρεηαη ζην κηθξνδίθηπν κέζσ αληξηζηξνθέσλ (inverters). 

Bέβαηα θάπνηεο κνλάδεο παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα κηθξνδίθηπα, φπσο είλαη ηα 

θσηνβνιηατθά , απφ ηε θχζε ηνπο παξάγνπλ DC ηάζε, νπφηε γηα λα ζπλδεζνχλ ζε ΑC δίθηπν 

απαηηνχλ αληηζηξνθέα. Σν πνηά πξνζέγγηζε ζχλδεζεο ζα αθνινπζεζεί ζε θάζε πεξίπησζε 

εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ κηθξνδηθηχνπ, θαζψο θαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο εθάζηνηε 

ρψξαο πεξί ζχλδεζεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζην θεληξηθφ δίθηπν [32]. 
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3.4.5.4   Έιεγρνο κηθξνδηθηύσλ 

 

 

Ο έιεγρνο ησλ κηθξνδηθηχσλ είλαη άξξηθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ελεξγεηαθή ηζνξξνπία θαη ηελ 

ηζνξξνπία ηζρχνο κέζα ζ‘απηά. Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο παξάκεηξνη: ε ζπρλφηεηα, ε ηάζε θαη ε 

πνηφηεηα ηζρχνο , πνπ πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαη λα βξίζθνληαη ζε απνδεθηά επίπεδα , παξάιιεια 

κε ηε δηαηήξεζε ηεο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο. 

 

 

‘ έλα ζχζηεκα ηζρχνο απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη ελεξγεηαθή απνζήθεπζε, πξέπεη ε 

παξαγφκελε ηζρχο λα ζπκπίπηεη κε ηελ θαηαλαιηζθφκελε, δειαδή λα είλαη ζε ηζνξξνπία θαη 

κάιηζηα ζε θάζε θχθιν έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ζπρλφηεηα κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα 

κεηαβνιήο. Γειαδή πξνζζήθε λέαο γελλήηξηαο ζεκαίλεη αθαίξεζε  άιιεο ή αχμεζε ηνπ θνξηίνπ, 

γηα λα έρνπκε ζηαζεξή ζπρλφηεηα. ε έλα κηθξνδίθηπν πνπ ζπγρξνλίδεηαη κε ην θεληξηθφ δίθηπν, ε   

ζηαζεξή ζπρλφηεηα είλαη ηφζν ζεκαληηθή πνπ επηβάιιεηαη λα ειέγρεηαη κέζσ ηερληθψλ φπσο ε 

αχμεζε πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ε απειεπζέξσζε απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο θαη ε κεηαβνιή 

ηνπ θνξηίνπ. Ζ βξαρππξφζεζκε απνζήθεπζε ελέξγεηαο ρξεηάδεηαη γηα λα αληηζηαζκίζεη 

δηαθπκάλζεηο ζηελ δήηεζε ηζρχνο ή κία μαθληθή απψιεηα θάπνηαο γελλήηξηαο. Σν κηθξνδίθηπν, ζε 

αληίζεζε κε ην θεληξηθφ δίθηπν, επεηδή έρεη πνιιέο κηθξέο γελλήηξηεο, δελ είλαη ηφζν δχζθακπην 

θαη ε απνζήθεπζε κε ηηο γελλήηξηεο ζα επηηξέςνπλ ζηνπο αληηζηξνθείο λα αθνινπζήζνπλ ηελ 

ηαρέσο κεηαβαιιφκελε δήηεζε. 

 

 

Όπσο πξναλαθέξακε πξέπεη ε ζπρλφηεηα ηνπ κηθξνδηθηχνπ φηαλ πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί κε ην 

θεληξηθφ δίθηπν  λα είλαη ίζε κε απηή ηνπ θεληξηθνχ, ζπλήζσο 50 Hz. Μία απφθιηζε ησλ ±0,5 Hz 

είλαη απνδεθηή.  Ζ ηππηθή κέζνδνο ειέγρνπ ζπρλφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο κεραλέο είλαη ν έιεγρνο 

ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ ξφηνξα ησλ γελλεηξηψλ πνπ παξέρνπλ ειεθηξηθή ηζρχ ζην 

κηθξνδίθηπν, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ αζχγρξνλσλ γελλεηξηψλ γίλεηαη ρξήζε αληηζηξνθέσλ γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ζπρλφηεηαο .Σέινο  ν έιεγρνο ηάζεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ γίλεηαη αξρηθά απφ ηελ 

ηάζε ησλ γελλεηξηψλ αιιά θαη κε έιεγρν ξνήο ηεο αέξγνπ ηζρχνο. Γεληθά ε ηζνξξνπία ηεο αέξγνπ 

ηζρχνο είλαη πην θξίζηκε ζε κηθξφηεξα ζπζηήκαηα. Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο είλαη χςηζηεο 

ζεκαζίαο γηα έλα κηθξνδίθηπν. Ζ πηψζε ηάζεο, ηα θιίθεξ, νη αξκνληθέο θιπ είλαη πνιχ 

νπζηαζηηθέο παξάκεηξνη ζε ζπζηήκαηα κε ιίγεο γελλήηξηεο. Οη ειεθηξνληθνί αληηζηξνθείο δελ 

βνεζνχλ κφλν ζηνλ έιεγρν ζπρλφηεηαο αιιά κπνξνχλ επίζεο λα παξάγνπλ άεξγν ηζρχ γηα λα 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θνξηίσλ ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαζψο θαη αξκνληθά ξεχκαηα πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηα κε γξακκηθά θνξηία. Ο έιεγρνο ζε έλα κηθξνδίθηπν θαίλεηαη 

ζρεκαηηθά παξαθάησ [32]. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθόλα 3.8  Σρεκαηνπνίεζε ειέγρνπ ζε έλα κηθξνδίθηπν 
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3.4.5.5   Ζ δηαρείξηζε ησλ κηθξνδηθηύσλ (microgrid operation) 

 

Οη ηερληθέο πξνθιήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε θαη έιεγρν ησλ κηθξνδηθηχσλ είλαη 

ηεξάζηηεο. Ζ απνηειεζκαηηθή ελεξγεηαθή δηαρείξηζε είλαη έλα θιεηδί ζηελ επίηεπμε πνιχ 

ζεκαληηθψλ πιενλεθηεκάησλ σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα, βειηηζηνπνηψληαο ηελ παξαγσγή θαη 

θαηαλάισζε ζεξκφηεηαο, αεξίνπ θαη ειεθηξηζκνχ. Ο ζπληνληζκέλνο έιεγρνο ελφο κεγάινπ 

αξηζκνχ δηεζπαξκέλσλ πεγψλ κε, πηζαλψο, ζπγθξνπφκελεο απαηηήζεηο θαη πεξηνξηζκέλε 

επηθνηλσλία είλαη έλα πνιχ δχζθνιν πξφβιεκα πνπ επηβάιιεη ηελ πηνζέηεζε ηερληθψλ 

«επθπίαο»(smart grids). Eπηπιένλ ε ηζνξξνπία ζηηγκηαίαο ελεξγνχ θαη αέξγνπ ηζρχνο, ε ξνή 

ηζρχνο θαη ηα πξνθίι ηάζεο ηνπ δηθηχνπ  είλαη ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζην ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ.  Παξαδνζηαθά, ηα δίθηπα ηζρχνο είλαη εθνδηαζκέλα κε πεγέο ζηξεθφκελεο 

εθεδξείαο θαη ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ απηφλνκε επζηάζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Αληίζεηα, ηα κηθξνδίθηπα θπξηαξρνχληαη απφ θαηαλεκεκέλεο πεγέο πνπ ζπλδένληαη κε δηεπαθέο 

αληηζηξνθέσλ(inverters) πνπ  είλαη ιηγφηεξν αδξαλείο, αιιά πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα κίαο πην 

επέιηθηεο δηαρείξηζεο.  

 

 

Έλα επηπιένλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα ησλ κηθξνδηθηχσλ είλαη ε πςειή αληίζηαζε ζην ξπζκφ 

αληίδξαζεο ησλ δηθηχσλ ρακειήο ηάζεο, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ηζρπξή ζχλδεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο θαη αέξγνπ ηζρχνο. Έηζη ν έιεγρνο ηεο ηάζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο δελ κπνξνχλ 

πιένλ λα ζεσξεζνχλ μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο. Βαζηθφ κέιεκα ελφο κηθξνδηθηχνπ είλαη λα 

εμαζθαιίζεη ηε ζηαζεξή ιεηηνπξγία θαηα ηε δηάξθεηα ζθαικάησλ θαη πνηθίισλ δηαηαξαρψλ ζην 

δίθηπν. Οη κεηαβνιέο απφ δηαζπλδεδεκέλε ζε απνκνλσκέλε ιεηηνπξγία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ παξαγσγήο θαη θνξηίνπ, ζέηνληαο ζεκαληηθφ πξφβιεκα ειέγρνπ ηεο 

ζπρλφηεηαο θαη ηάζεο. Οη ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο, φπσο νη κπαηαξίεο, κπνξνχλ λα γίλνπλ 

ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα έλα κηθξνδίθηπν, θαζψο εμαζθαιίδνπλ ζηαζεξή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

θαηα ηε δηάξθεηα δηαηαξαρψλ. Ζ δηαηήξεζε ζηαζεξφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηζρχνο ζηελ 

απνκνλσκέλε ιεηηνπξγία απαηηεί ηελ αλάπηπμε ηθαλνπνηεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ειέγρνπ θαη πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξαγσγή θαη ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο[33]. 

 

 

Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα κέγηζηα νθέιε απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κηθξνδηθηχσλ, είλαη ζεκαληηθφ, ε 

ελζσκάησζε ησλ θαηαλεκεκέλσλ πφξσλ ζηα δίθηπα ρακειήο ηάζεο λα ζπλεηζθέξεη ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο γεληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί κία αξρηηεθηνληθή ηεξαξρηθνχ ειέγρνπ φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 3.9. 

 

 
Δηθόλα 3.9  Αξρηηεθηνληθή κηθξνδηθηύνπ γηα ηεξαξρηθό έιεγρν 
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Όπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηελ εηθφλα, ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ειέγρνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

 

 Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο δηαλνκήο -Distribution Management System (DMS). 

 Σνπηθνχο ειεγθηέο κηθξνπαξαγσγήο θαη ειεγθηέο θνξηίνπ- Local Microgenerator 

Controllers (MC) and Load Controllers (LC) 

 Έλαλ θεληξηθφ ειεγθηή ηνπ ζπλνιηθνχ κηθξνδηθηχνπ ( MicroGrid System Central Controller 

(MGCC) 

 

 

Tα εξγαιεία ICT (Information and Communication Technologies) κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε ιεηηνπξγία θαη έιεγρν ελφο κηθξνδηθηχνπ. Έλα κειινληηθφ απνθεληξσκέλν ζχζηεκα ζα 

κπνξνχζε λα απαηηεί πιεξνθνξίεο απφ θάπνηνλ ηνπηθφ ειεγθηή κηθξνπαξαγσγήο (ΜC) ή ειεγθηή 

θνξηίνπ (LC) πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν, φπσο ην πφζν ηζρχ θαηαλαιψλεη ή ζα 

κπνξνχζε λα παξάγεη. Δπηπξφζζεηα, πνιιέο λέεο ηερλνινγίεο πνπ είλαη ππφ αλάπηπμε ζα 

κπνξνχζαλ λα θάλνπλ αθφκα θαη κηθξνχο ρξήζηεο ειεθηξηζκνχ λα αληηδξνχλ πηφ πνιχ ζε 

αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο , θαζψο θαη ζηηο ηηκέο ηνπ ειεθηξηζκνχ. Γηαδηθηπαθνί 

ηζηφηνπνη κε ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξέσο ψζηε λα 

παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε επηθνηλσλία. [33] 

 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηππηθέο ηνπνινγίεο κηθξνδηθηχσλ , φπνπ δηαθξίλεηαη ε βαζηθή δνκή 

ηνπο. Φαίλεηαη ε δηεζπαξκέλε παξαγσγή πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ελφο κηθξνδηθηχνπ θαη ν 

ηξφπνο ζχλδεζή ηνπ ζην δίθηπν. 

κε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Δηθόλα 3.10  Τνπνινγία κηθξνδηθηύνπ 

Δηθόλα 3.11  Τνπνινγία κηθξνδηθηύνπ 
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3.4.5.6   Απνζήθεπζε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

 

Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα κηθξνδίθηπα, είλαη απηή ηεο ζπλερνχο 

πξνζαξκνγήο ηεο παξαγσγήο ηνπο αλάινγα κε ην θνξηίν. Χζηφζν, φζν πην κηθξφο είλαη ν 

ρξφλνο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο απηφο, ηφζν πην δχζθνιε είλαη ε ξχζκηζε ηεο 

ηάζεο θαη πην κεγάιεο πνζφηεηεο εθεδξηθήο ηζρχνο απαηηνχληαη. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη 

δηαθπκάλζεηο ηνπ θνξηίνπ είλαη έληνλεο θαη γξήγνξεο, θαη ηδηαίηεξα φηαλ ην ζχζηεκα βξίζθεηαη 

ζηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία, ε κέζε ηηκή ηνπ θνξηίνπ δελ εμππεξεηεί θαζφινπ. Σν κηθξνδίθηπν, ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα θαιχςεη εμνινθιήξνπ ηε δήηεζε θνξηίνπ απφ ηηο κνλάδεο 

παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο πνπ απηφ δηαζέηεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ην κηθξνδίθηπν ιεηηνπξγεί 

ζπλδεδεκέλν ζην θεληξηθφ δίθηπν δηαλνκήο, κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα απφ 

απηφ. Χζηφζν, ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο είλαη απαξαίηεηα, αλεμαξηήησο 

ζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ.   

 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά έλα κηθξνδίθηπν, πξέπεη ηππηθά λα αλνίμεη έλαο δηαθφπηεο ζχλδεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κε απνδεθηήο θαηάζηαζεο πνηνηηθά θαη ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο πξέπεη 

λα είλαη ηθαλφ λα παξέρεη ειεθηξηθήο ηζρχ ζε απνκνλσκέλα θνξηία, Απηφ πεξηιακβάλεη ηε 

δηαηήξεζε ησλ θαηάιιεισλ επηπέδσλ ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο γηα ην απνκνλσκέλν ππνζχζηεκα. 

Έηζη ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο πξέπεη λα κπνξεί λα παξέρεη ηηο απαηηήζεηο ζε ελεξγφ θαη άεξγν 

ηζρχ θαηά ηελ απνκνλσκέλε ιεηηνπξγία θαη κάιηζηα κε γξήγνξε αληαπφθξηζε θαη λα είλαη 

απνδνηηθφ, γηα λα ππάξρεη ζηαζεξφηεηα θαη  λα εμηζζνξνπεί ζηηγκηαίεο αλαληηζνηρίεο ζηελ ελεξγφ 

ηζρχ . Ζ θαηαλεκεκέλε ελεξγεηαθή απνζήθεπζε εκπινπηίδεη ηελ ζπλνιηθή επίδνζε ελφο 

κηθξνδηθηχνπ κε ηξεηο ηξφπνπο. Πξψηνλ, ζηαζεξνπνηεί θαη επηηξέπεη ζηηο κνλάδεο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο λα ιεηηνπξγνχλ κε κία ζπλερή θαη ζηαζεξή παξαγφκελε ηζρχ, παξά ηηο δηαθπκάλζεηο 

ηνπ θνξηίνπ. Γεχηεξνλ, παξέρεη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία φηαλ ππάξρνπλ δπλακηθέο αιιαγέο ζηελ 

πξσηνγελή ελέξγεηα (ήιηνο,άλεκνο).Σξίηνλ, επηηξέπεη ζηε δηεζπαξκέλε παξαγσγή λα ιεηηνπξγεί 

θαηλνκεληθά ζαλ κία κνλάδα. Δπηπιένλ, ε ελεξγεηαθή απνζήθεπζε κπνξεί λα σθειήζεη ηα 

ζπζηήκαηα ηζρχνο απνζβέλνληαο ηηο αηρκέο ηεο δήηεζεο, αληηκεησπίδνληαο ζηηγκηαίεο δηαηαξαρέο 

ηεο ηζρχνο,παξέρνληαο αδηαιεηςία ζε βιάβεο πνπ πξνθαινχλ δηαθνπή ηεο παξνρήο θαη 

απνμεθεχνληαο ελέξγεηα γηα κειινληηθή δήηεζε [34]. 

 

Οη ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δίθηπα δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζαλ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ε δεχηεξε ηελ απνζήθεπζή ηεο ζε άιιεο κνξθέο (φπσο ειεθηξνρεκηθή 

απνζήθεπζε, ζεξκηθή απνζήθεπζε, πδξαπιηθή, κεραληθή,ειεθηξνκαγλεηηθή,ειεθηξνζηαηηθή 

θιπ.), νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα φηαλ ρξεηαζηεί. Οη ηερλνινγίεο 

απνζήθεπζεο είλαη νη εμήο: ε απνζήθεπζε κε κπαηαξίεο (battery storage), ε ειηνζεξκηθή 

ειεθηξηθή απνζήθεπζε (Solar Thermal Electric Storage), ε αληιεζηνηακίεπζε (Pumped Hydro 

Storage), ε απνζήθεπζε ζπκπηεζκέλνπ αέξα (Compressed Air Energy Storage), ε απνζήθεπζε 

κε ζηξεθφκελεο κάδεο-ζθφλδπινπο (Flywheel Storage), ε καγλεηηθή απνζήθεπζε κε 

ππεξαγψγηκα πιηθά(Superconducting Magnetic Energy Storage) θαη ε απνζήθεπζε κε 

ππεξππθλσηέο (Super Capacitor Energy Storage) [9]. 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ κεγέζνπο (ελέξγεηαο) ηεο κπαηαξίαο ζα εμαξηεζεί απφ ηα θνξηία θαη ηηο 

γελλήηξηεο κέζα ζην κηθξνδίθηπν, θαζψο θαη απφ ηελ ηνπνινγία ηνπ. αλ ελαιιαθηηθή ζηελ 

απνζήθεπζε ελέξγεηαο, ε απνθνπή θνξηίνπ είλαη πην πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα 
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κηθξνδίθηπν απφ φηη ζε έλα θεληξηθφ δίθηπν, επεηδή είλαη επθνιφηεξν λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα 

ιηγφηεξν θξίζηκα θνξηία. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπκπαξαγσγή, θάπνηα απφ απηή ηελ ελεξγεηαθή 

απνζήθεπζε κπνξεί λα είλαη ζε κνξθή ζεξκφηεηαο. Μπνξεί λα αλαπηπρζνχλ θαηλνηφκεο ηερληθέο 

ειέγρνπ πνπ λα θάλνπλ ρξήζε απηήο ηεο απνζήθεπζεο θαη ην εξγνζηάζην λα ιεηηνπξγεί ψζηε λα 

θαιχςεη ην ειεθηξηθφ θνξηίν φηαλ δελ ππάξρεη δήηεζε γηα ζεξκηθή ελέξγεηα. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θαίλνληαη ιεπηνκεξψο φιεο νη ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο θαζψο θαη ηα βαζηθά 

κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηά ηνπο [35]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3.2  Tερλνινγίεο απνζήθεπζεο , βαζηθά κεηνλεθηήκαηα θαη 
πιενλεθηήκαηά ηνπο. 
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4 Ζ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ 
 

 

4.1   Πεξηγξαθή 

 

Αλ εμεηαζζεί ν  ειεθηξηζκφο (ελέξγεηα θαη ηζρχο) ππφ έλα νηθνλνκηθφ πξίζκα, αληηκεησπίδεηαη 

ζαλ έλα  αγαζφ ηθαλφ λα πσιείηαη, λα αγνξάδεηαη θαη λα είλαη εκπνξεχζηκν. Αγνξά ειεθηξηζκνχ, 

είλαη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αγνξέο ειεθηξηζκνχ κέζσ 

ηεο δήηεζεο (γηα αγνξά) θαη πσιήζεηο κέζσ ηεο πξνζθνξάο (γηα πψιεζε). Όπσο ζε θάζε 

νηθνλνκία, φπνπ δηαθηλνχληαη αγαζά θαη ππεξεζίεο, έηζη θαη ζε κία αγνξά ειεθηξηζκνχ, αλάινγα 

κε ην ζχζηεκα πνπ επηθξαηεί, ππάξρεη θαη ζπγθεθξηκέλνο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ζηελ αγνξά 

απηή. Έηζη κία αγνξά κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ππφ κνλνπσιεηαθφ θαζεζηψο, ππφ θαζεζηψο 

πιήξνπο αληαγσληζκνχ ή ζε νιηγνπσιεηαθφ πεξηβάιινλ. Θεσξεηηθά, απηφ είλαη δπλαηφλ λα 

ζπκβαίλεη θαη γηα ην αγαζφ «ειεθηξηζκφο».  

                                

Βαζηθή δηαθνξά ηνπ ειεθηξηζκνχ απφ άιια αγαζά είλαη φηη απφ ηε θχζε ηνπ είλαη δχζθνιν λα 

απνζεθεπηεί θαη πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο αλα πάζα ζηηγκή, θαιχπηνληαο ηε δήηεζε. 

Δπηπιένλ, ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά δηαθνξνπνηνχληαη ζπλερψο. Έηζη ππάξρεη κηα θπζηθή 

απαίηεζε γηα έλαλ κεραληζκφ ειέγρνπ, ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, ψζηε λα 

νξγαλψζεη ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη λα ηθαλνπνηεζεί ε δήηεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηα κήθνο ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο. Άλ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ παξνρή θαη ηε 

δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη γελλήηξηεο επηηαρχλνπλ ή επηβξαδχλνπλ, πξνθαιψληαο 

απμήζεηο ή κεηψζεηο ζηε ζπρλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ ε κεηαβνιή ζηε ζπρλφηεηα ππεξβεί 

θάπνηα θαζνξηζκέλα φξηα ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δξάζεη γηα λα πξνζζέζεη ή λα 

κεηψζεη ηελ παξαγσγή ή ην θνξηίν. Κάζε αγνξά ειεθηξηζκνχ απνηειείηαη απφ ην δίθηπν 

κεηαθνξάο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνπο ρνλδξέκπνξεο, ηνπο ιηαληθνχο πσιεηέο θαη ηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή. Οη αγνξέο ειεθηξηζκνχ κπνξνχλ λα εθηείλνληαη θαη 

εθηφο εζληθψλ ζπλφξσλ, κε ηε δηαζχλδεζε θαη ελνπνίεζε κεκνλσκέλσλ αγνξψλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη θαλφλεο. 

 

Μία αγνξά ειεθηξηζκνχ γηα λα ιεηηνπξγήζεη απαηηεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηή θαζψο θαη ηνπο 

«βνεζνχο» ηεο αγνξάο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθεη ν παξαγσγφο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ν 

έκπνξνο, ν πξνκεζεπηήο θαη ν θαηαλαισηήο, ελψ ζηε δεχηεξε αλήθνπλ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, ν θνξέαο δηαρείξεζεο ηεο  αγνξάο θαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαλνκήο [9][48]. 
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4.2   Μνλνπώιεην-Αληαγσληζκόο-Οιηγνπώιεην 

 

 

4.2.1   Μνλνπώιεην - Αληαγσληζκόο 

 

Μία επηρείξεζε είλαη κνλνπσιεηαθή είηε δηφηη κε λφκν έρεη απνθηήζεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα  

ηεο πψιεζεο ελφο πξντφληνο ζε κία αγνξά, είηε δηφηη ε θχζε ηεο παξαγσγήο ή δηάζεζεο ηνπ 

πξντφληνο δελ επηηξέπεη ηελ είζνδν άιισλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. ηή δεχηεξε πεξίπησζε, 

ζηελ νπνία αλήθνπλ ζπλήζσο εηαηξίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη δίθηπα (χδξεπζεο,ειεθηξηζκνχ,θπζηθνχ 

αεξίνπ,ηειεπηθνηλσλίαο) κηινχκε γηα θπζηθφ κνλνπψιεην. Ζ κνλνπσιεηαθή επηρείξεζε δχλαηαη λα 

θαζνξίζεη ε ίδηα ηελ ηηκή θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ ζα παξάγεη, ψζηε λα κεγηζηνπνηεί 

ην θέξδνο ηεο. Κάζε κνλνπσιεηαθή αγνξά ειεθηξηζκνχ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην θξάηνο, 

θαζψο νη κνλνπσιεηέο ειεθηξηζκνχ είλαη θαηά θχξην ιφγν δεκφζηνη νξγαληζκνί. ην παξαθάησ 

δηάγξακκα θαίλεηαη  ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ηεο κνλνπσιεηαθήο αγνξάο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε 

βάζε ην νξηαθφ έζνδν (ΜR) ην νξηαθφ θφζηνο (ΜC) θαη ηελ θακπχιε δήηεζεο (D).[49] 

 

 

 

Δηθόλα 4.1  Γηάγξακκα κνλνπσιεηαθήο αγνξάο 
πεγή: [49] 

 

 

ε έλα πιήξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε επηρείξεζε ιακβάλεη σο δεδνκέλε ηελ ηηκή πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξά (ηζνξξνπία αγνξάο)  θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην λφκν ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Έηζη είλαη εθηφο ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο ν επεξεαζκφο ηεο ηηκήο. 

Λακβάλνληαο ππ‘φςηλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή P ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεη, ππνρξενχηαη λα 

πξνγξακκαηίζεη ηελ παξαγσγή ηεο έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο ηεο. 
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ηφρνο ζε κία αληαγσληζηηθή αγνξά είλαη ε εχξεζε ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο ηεο πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο. 

Αλ ππνζέζνπκε φηη  P είλαη ε ηηκή θαη q ε πνζφηεηα ηνπ αγαζνχ πνπ δεηείηαη/πξνζθέξεηαη, 

παξαθάησ θαίλνληαη νη θακπχιεο δήηεζεο θαη πξνζθνξά, D(q) θαη Q(q) αληίζηνηρα, θαη ν ηξφπνο 

θαζνξηζκνχ ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο ηνπο. 

 

 

 
 

 
Δηθόλα 4.2 νη θακπύιεο δήηεζεο θαη πξνζθνξά, D(q) θαη Q(q) αληίζηνηρα, θαη ν ηξόπνο θαζνξηζκνύ ηνπ ζεκείνπ 
ηζνξξνπίαο ηνπο. 
πεγή: [49] 

 

 

Οη πξνυπνζέζεηο ελφο ηέιεηνπ θαη ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ είλαη νη εμήο : 

 

1. Σφζν θάζε θαηαλαισηήο, φζν θαη θάζε παξαγσγφο είλαη πνιχ κηθξνί έλαληη ηνπ κεγέζνπο ηεο 

αγνξάο, επνκέλσο θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ απνθάζεσλ ηνπο ιακβάλνπλ σο δεδνκέλε ηελ ηηκή 

ηεο αγνξά ηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ. 

2. Κάζε ζπκκεηέρσλ δξα απφιπηα αλεμάξηεηα απφ ηνπο άιινπο. 

3. Κάζε παξαγσγφο εχθνια θαη ρσξίο θφζηνο κπνξεί λα εηζέιζεη θαη λα πξνζθέξεη ζηελ αγνξά, 

αιιά θαη λα απνρσξήζεη απφ ηελ αγνξά. 

4. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά έρνπλ πιήξε θαη ηέιεηα πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ θαη ηελ εθάζηνηε δηακφξθσζε ηεο αζξνηζηηθήο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, 

θαζψο θαη ηελ ηηκή ηεο αγνξά θαη δελ έρνπλ θακία αβεβαηφηεηα. 

5. Τπάξρεη άθζνλε πνηθηιία θαηαλαισηψλ θαη παξαγσγψλ. 

 

Ζ ηηκή ηζνξξνπίαο είλαη ηέηνηα πνπ ζην επίπεδν ηεο ην αζξνηζηηθφ νξηαθφ θφζηνο ηζνχηαη κε ην 

ειάρηζην αζξνηζηηθφ κέζν θφζηνο θαη φινη νη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ ζέιεζε λα θαηαλαιψζνπλ 

ζηελ ηηκή απηή αγνξάδνπλ φιε ηελ πνζφηεηα θαηαλάισζεο ζηελ ηηκή απηή. 

 

Σν θέξδνο ζηνλ αληαγσληζκφ είλαη ζαθψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ κνλνπσιείνπ, φπσο δείρλεηαη 

ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα [42]. 
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Δηθόλα 4.3  Σεκείν ηζνξξνπίαο θαη θέξδνο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ κνλνπσιείνπ θαη ηνπ αληαγσληζκνύ 

πεγε:[49] 

 

 

 

4.2.2   Οιηγνπώιεην 

 

 

ηελ ελδηάκεζε θαηάζηαζε κίαο αγνξάο,φπνπ ζπκκεηέρεη κηθξφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, γίλεηαη 

ιφγνο γηα νιηγνπσιεηαθφ πεξηβάιινλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε κία 

απειεπζεξσκέλε αγνξά ειεθηξηζκνχ ελλννχκε κηα νιηγνπσιεηαθή θαηάζηαζε,  γηα ηηο αγνξέο 

μερσξηζηψλ ρσξψλ. Αλ φκσο κηιάκε γηα κία εληαία εζσηεξηθή επξσπατθή αγνξά ,ηφηε 

πξνζεγγίδνπκε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ αγνξάο. Βέβαηα, ην δεχηεξν ζα ηζρχεη 

ηθαλνπνηεηηθά, εθφζνλ εληζρπζνχλ νη δηαζπλδέζεηο ησλ δηθηχσλ θαη αξζνχλ θάζε εκπφδηα 

δηαθίλεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ [50]. 

 

 

 

4.3  Απειεπζεξσκέλε Αγνξά Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

 

4.3.1  Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Σα ζπζηήκαηα Παξαγσγήο, Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο ειεθηξηζκνχ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ  θφζκνπ 

γλψξηζαλ πνιχ ηαρεία αλάπηπμε ηα πξψηα 70 ρξφληα ηνπ 20νπ αηψλα, ιφγσ ηεο ζπλερνχο 

εθβηνκεράληζεο, ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο αλφδνπ ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Σα κεγάια 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ ήηαλ απαξαίηεηα έπξεπε λα αλνηθνδνκεζνχλ κεηά ηηο 

θαηαζηξνθέο ηνπ Β‘ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ην αξρηθφ θφζηνο ησλ επελδχζεσλ, επέβαιιε ηε 

ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη απαξαίηεηεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, 

λα δηαζθαιηζηεί ε απνδνηηθφηεηα θαη, ελ ηέιεη, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Ζ ξπζκηζηηθή 

παξέκβαζε ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ πψιεζεο κε ηξφπν πνπ λα θαιχπηνληαη ηα 

έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλνπσιηαθήο παξαγσγήο θαη λα ππάξρεη θη έλα πεξηζψξην θέξδνπο, 
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απαξαίηεην γηα ηελ δεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ γηα ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο ή ηελ απνπιεξσκή δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Όπσο είλαη θπζηθφ, νη ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο ειεθηξηζκνχ έηεηλαλ λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ κνλνπσιεηαθή ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά. 

Απηή ε ηάζε είλαη πνπ θαζηέξσζε, επίζεο,ηελ ξπκηζηηθή παξέκβαζε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηελ 

άκεζε αλάκεημε ηνπ θξάηνπο κε ηηο εθηεηακέλεο εζληθνπνηήζεηο ησλ εηαηξηψλ ειεθηξηζκνχ ζε 

πνιιέο ρψξεο. Βέβαηα ε κνλνπσιεηαθή πξνζηαζία ησλ εηαηξηψλ ειεθηξηζκνχ αληηζηαζκηδφηαλ κε 

ηελ ππνρξέσζε εθ κέξνπο ηνπο ηεο απξφζθνπηεο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο παξνρήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζε εχινγεο ηηκέο [50]. 

 

Δλψ, ινηπφλ, ε αγνξά ηνπ ειεθηξηζκνχ ήηαλ κέρξη πξίλ απφ 2 δεθαεηίεο  παγθνζκίσο 

ζπλπθαζκέλε κε ην κνλνπσιεηαθφ θαζεζηψο, πξψηε ε Υηιή ην 1988 εηζήγαγε ηνλ αληαγσληζκφ 

ζηα πιαίζηα κίαο ρνλδξηθήο αγνξάο θαη θαηλνηφκεζε ζην κνλνπσιηαθφ κέρξη ηφηε παγθφζκην 

πεξηβάιινλ. Σν θαζνξηζηηθφ, φκσο, γεγνλφο γηα ηηο αγνξέο ειεθηξηζκνχ ζπλέβε ην 1990 φηαλ ε 

θπβέξλεζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ,ππφ ηελ πξνεδξεία ηεο Margaret Thatcher πξνέβε ζηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο  βηνκεραλίαο ειεθηξηζκνχ ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία. Ζ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε απφ ηνπο Βξεηαλνχο, ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα ζαλ πξφηππν ή ηνπιάρηζηνλ 

ήηαλ θαηαιπηηθή  γηα ηελ απειεπζέξσζε πνιιψλ άιισλ ρσξψλ φπσο ε Απζηξαιία, ε Νέα 

Εειαλδία θαη ε Αιβέξηα. Χζηφζν, ζε πνιιέο απφ απηέο ηηο άιιεο ρψξεο ε απειεπζέξσζε ηεο 

αγνξάο ειεθηξηζκνχ ζπλέβε ρσξίο ηελ επξεία ηδησηηθνπνίεζε πνπ ραξαθηήξηζε ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην. 

 

 Έηζη, άξρηζε θαη ζηελ Δπξψπε ε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο ζηνλ επαίζζεην απηφ ηνκέα θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη αλεκπφδηζηα ε εληαία επξσπατθή αγνξά. Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη ηφζν ζηελ 

θπξηαξρία ηεο ζεσξίαο ηεο απνξξχζκηζεο (deregulation) ηεο αγνξάο φζν θαη ζηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο. Ζ εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην επξσπατθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην έδσζε ηεξάζηηα 

ψζεζε ζε ηερλνινγίεο πνπ αλαηξνχζαλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ζπλεπψο 

αλέηξεπαλ ηελ ινγηθή πνπ ζηήξηδε ην θπζηθφ κνλνπψιην. χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο Exxon 

Mobil, Lee Raymond «ε αγνξά ελέξγεηαο είλαη ε κεγαιχηεξε βηνκεραλία ζηνλ θφζκν, ηεο νπνίαο 

ην κέγεζνο δελ ζπγθξίλεηαη νχηε κε ηελ αγνξά ηεο πιεξνθνξηθήο νχηε θαλ κε απηήλ ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ» [16],[48]. 

 

Τπνινγίδεηαη φηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο αγνξάο αλέξρεηαη ζε 1,7 κε 2 

ηξηο. δνιάξηα εηεζίσο. Κνηλή, θξαηνχζα, αληίιεςε είλαη φηη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηεξάζηηαο 

απηήο αγνξάο, πέξα απφ ηα εζληθά φξηα θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, εμαξηάηαη απφ ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ αληαγσληζκνχ, πνπ ζα νδεγήζεη ζε πην αληαγσληζηηθέο ηηκέο αλά θιάδν, 

αιιά θαη κεηαμχ ησλ θιάδσλ (πρ θπζηθφ αέξην – πεηξέιαην) θαη ζα ελζαξξχλεη ηηο παξαγσγηθέο 

θαη νξγαλσηηθέο θαηλνηνκίεο. Σν πξφζθαην, φκσο, θηάζθν ηεο Καιηθφξληαο, κε ηα επαλεηιεκκέλα 

κπιαθ άνπη θαη ηηο εηαηξείεο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο, 

επαλαθέξνπλ ηε ζπδήηεζε πνπ άξρηζε ζηελ δεθαεηία ηνπ 1980 γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απειεπζέξσζε, θαζψο ε ρεηξαγψγεζε ησλ ηηκψλ απφ ηηο κεγάιεο εηαηξείεο 

παξαγσγήο δελ παχεη λα πθίζηαηαη κε ηε κνξθή άηππσλ «ζπκθσληψλ θπξίσλ», φπσο 

ηνπιάρηζηνλ θαηαγξάθεθε κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο πνιηηείαο απηήο. Παξ‘ φι΄απηά, ε 

δηαδηθαζία ηεο απνξχζκηζεο ή απειεπζέξσζεο θαίλεηαη φηη είλαη πιένλ κε αλαζηξέςηκε. ηηο 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο απειεπζέξσζεο νη ζεζκνί θαη ηα κνληέια ηεο αγνξάο ήηαλ πνιχ 

δηαθνξεηηθά, αιιά νη βαζηθέο αληηιήςεηο ήηαλ ίδηεο. Οη αληηιήςεηο απηέο ζπλάδνπλ σο πξνο ηνλ 

δηαρσξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ιηαληθήο πψιεζεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 
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κεηαθνξάο θαη ηηο δηαλνκήο ηνπ θπζηθνχ κνλνπσιείνπ, θαη σο πξνο ηελ εγθαηάζηαζε κηαο 

ρνλδξηθήο θαη κηαο ιηαληθήο αγνξάο ειεθηξηζκνχ [16]. 

 

ηνλ πίλαθα 4.1, πνπ αθνινπζεί,  θαίλεηαη ην πνζνζηφ απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ 

ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο ζε δηάζηεκα 10 εηψλ(1997-2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

πεγή : [9] 

 

 

 

4.3.2   Βαζηθέο Αξρέο Λεηηνπξγίαο κηαο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο 
ειεθηξηζκνύ 

 

4.3.2.1   Πεξηγξαθή 

 

ε  κία απειεπζεξσκέλε Αγνξά Ζιεθηξηζκνχ, ε χπαξμε πνιιψλ παηθηψλ ζηελ πιεπξά ηεο 

Παξαγσγήο θαη ην δηθαίσκα νξηζκέλσλ εθ ησλ θαηαλαισηψλ λα επηιέγνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο 

απαηηνχλ ηε ιχζε δχν ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ: 

   1997  1999  2000  2003  2005  2007  2008 2009 

Απζηξία  0%  33%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

Βέιγην  0%  35%  35%  52%  90%  100%  100%  100%  

Γαλία  0%  35%  90%  100%  100%  100%  100%  100%  

Φηλιαλδία 40%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

Γαιιία 0%  30%  30%  37%  70%  100%  100%  100%  

Γεξκαλία  0%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

Διιάδα  0%  0%  30%  34%  62%  100%  100%  100%  

Ηξιαλδία  0%  0%  30%  56%  100%  100%  100%  100%  

Ηηαιία 0%  45%  45%  70%  79%  100%  100%  100%  

Λνπμεκβνύξγν 0%  30%  n/a  57%  84%  100%  100%  100%  

Οιιαλδία 0%  33%  33%  63%  100%  100%  100%  100%  

Πνξηνγαιία 0%  30%  30%  45%  100%  100%  100%  100%  

Ηζπαλία 0%  54%  54%  100%  100%  100%  100%  100%  

νπεδία 40%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

Ζλ.Βαζίιεην  50%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

Nνξβεγία 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

Eζζνλία             12%  n/a  n/a  33% 

Λεηνλία             76%  100%  100%  100%  

Ληζνπαλία             74%  100%  100%  100%  

Πνιωλία             80%  100%  100%  100%  

Σζερία              74%  100%  100%  100%  

ινβαθία             79%  100%  100%  100%  

Οπγγαξία             67%  100%  100%  100%  

ινβελία             77%  100%  100%  100%  

Πίλαθαο 4.1 Πνζνζηό απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνύ ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο ζε δηάζηεκα 10 εηώλ(1997-
2009). 



- 93 - 
 

 ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Καηαλνκήο ηνπ Φνξηίνπ αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Αγνξά 

Παξαγσγνχο θαη 

 ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Δθθαζάξηζεο ηεο Αγνξάο (market clearing), δειαδή ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ δνζνιεςηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ κεηαμχ, αθελφο ησλ 

Παξαγσγψλ πνπ, θαηά ηηο εληνιέο ηνπ «θαηαλνκέσο θνξηίνπ», εγρένπλ πνζφηεηεο 

ει.ελέξγεηαο ζε έλα θνηλφ γηα φινπο δίθηπν, θαη αθεηέξνπ ησλ, αληίζηνηρσλ πξνο ηνπο 

Παξαγσγνχο, θαηαλαισηψλ, έθαζηνο ησλ νπνίσλ απνξξνθά απφ ην θνηλφ δίθηπν 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε πνζφηεηεο, νη νπνίεο ελ γέλεη δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο πνζφηεηεο ηηο 

νπνίεο παξάγεη ν αληίζηνηρνο πξνκεζεπηήο Παξαγσγφο ηνπ. 

Σν πξψην πξφβιεκα, ηεο Καηαλνκήο Φνξηίνπ, παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κνλνπσιηαθήο δηάξζξσζεο Σεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ. ‘ απηή, φκσο, ν «θαηαλνκέαο θνξηίνπ» 

δξα απνθιεηζηηθά ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο κίαο θαη κφλεο ππάξρνπζαο επηρεηξήζεσο 

ειεθηξηζκνχ, ζηελ νπνία θαη ν ίδηνο αλήθεη, θαηαλέκνληαο ην θνξηίν κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ηεο 

επηρείξεζεο θαηά ηνλ νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν, δειαδή κε ην ειάρηζην θφζηνο. Με θαζνξηζκέλεο ηηο 

ηηκέο πσιήζεσο ηεο ει.ελέξγεηαο απφ ηελ Αξρή πνπ επνπηεχεη ηελ κνλνπσιηαθή επηρείξεζε, ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ  κεηαβιεηνχ θφζηνπο Παξαγσγήο κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο ηεο κνλνπσιηαθήο 

επηρείξεζεο. 

ε κία απειεπζεξσκέλε Αγνξά Ζιεθηξηζκνχ, ε χπαξμε πνιιψλ παηθηψλ κε αληηηηζέκελα, ιφγσ 

ηνπ αληαγσληζκνχ, ζπκθέξνληα απαηηεί ηελ θαζηέξσζε ελφο ακεξφιεπηνπ Καηαλνκέσο, πνπ ζα 

κνηξάδεη παηρλίδη κε δίθαην θαη γεληθά απνδεθηφ, απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Αγνξά, 

ηξφπν. 

Ζ απειεπζέξσζε ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ βαζίδεηαη πάλσ ζε δχν ζεκειηψδεηο αξρέο: 

 Σελ απνδέζκεπζε νξηζκέλσλ θαηαλαισηψλ απφ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή ει. 

ελέξγεηαο, ηελ απφθηεζε, δειαδή ηνπ δηθαηψκαηνο νξηζκέλσλ θαηαλαισηψλ λα κπνξνχλ 

λα επηιέμνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο. Οη θαηαλαισηέο απηνί θαινχληαη Δπηιέμηκνη ή 

Δπηιέγνληεο. Οη κε Δπηιέμηκνη θαηαλαισηέο θαινχληαη Γεζκεπκέλνη. 

 Σελ θαηάξγεζε ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ζε φπνηεο ιεηηνπξγίεο είλαη απηφ 

δπλαηφλ. [50] 

 

 

4.3.2.2   Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο-Σransmission System Operator 

(TSO) 

 

Κάζε ζχζηεκα ειεθηξηζκνχ έρεη έλαλ δηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο (TSO-

Transmission System Operator), o oπνίνο παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

πζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη εμαζθαιίδεη, κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο θαη εληνιέο, ηελ αθεξαηφηεηα, 

ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απξφζθνπηε παξνρή ει. ελέξγεηαο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ πην 

ζεκαληηθή, φκσο, δξαζηεξηφηεηα ηνπ TSO είλαη φηη βειηηζηνπνηεί ηελ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ, 

ειαρηζηνπνηψληαο ην θφζηνο. Δπηβάιιεηαη λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ Αγνξά Ζιεθηξηζκνχ θαη ζπλεπψο, λα είλαη κία αλεμάξηεηε Αξρή, πνπ ζα θαηαλέκεη ην 

θνξηίν κε ηξφπν ακεξφιεπην, αιιά θαη ζαθή, νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν γεληθφηεξνο 

θνηλσληθφο ζηφρνο ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο Παξαγσγήο νιφθιεξνπ ηνπ 

Σνκέα Ζιεθηξηζκνχ 
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O ΣSO δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί θέξδε, αιιά κφλν λα ρεηξίδεηαη ην χζηεκα Μεηαθνξάο, 

εμαζθαιίδνληαο ζπλνρή ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ απξφζθνπηε θαη επζηαζή ιεηηνπξγία ηνπ κε ηελ 

ηήξεζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο ηάζεο εληφο ησλ ηερληθά απνδεθηψλ νξίσλ. Δπίζεο, εθθαζαξίδεη 

ηελ Αγνξά( market clearing), δειαδή θαζνξίδεη φρη κφλν ηηο πνζφηεηεο, πνπ ζα παξάγεη θάζε 

ζπκκεηέρσλ ζηελ Αγνξά Παξαγσγφο (θαηαλνκή θνξηίνπ), αιιά θαη πσο θαη απφ πνηνχο ζα 

πιεξψλεηαη θάζε Παξαγσγφο. Γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο, αιιά θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ 

ελνηθηάζεσο ηνπ δηθηχνπ θαη αγνξάο βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ (ancillary services), εηζπξάηηεη 

θάπνηα πνζά απφ ηνπο θαηαλαισηέο, κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ παξαγσγψλ ηνπο, ζε ηηκέο 

ειεγρφκελεο απφ ηνλ Ρπζκηζηή. 

 

Λφγσ ησλ πνιιψλ θαη αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ, ν ξφινο ηνπ Γηαρεηξηζηή θαζίζηαηαη θεληξηθφο. Ο ξφινο ψο  

«θαηαλνκέαο θνξηίνπ» ππάξρεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κνλνπσιηαθήο αγνξάο, φκσο ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε, νπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηελ βέιηηζηε θαηαλνκή, δεκηνπξγεί κελ δεκηά ζηελ 

κνλνπσιηαθή επηρείξεζε θαη ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο, αιιά δελ ππάξρνπλ αληηηηζέκελα 

ζπκθέξνληα άιισλ παξαγσγψλ  νχησο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα. Δπηβάιιεηαη ν 

δηαρεηξηζηήο λα έρεη θαλφλεο ρεηξηζκνχ ηνπ δηθηχνπ θαη θαηαλνκήο ηνπ θνξηίνπ, πνπ λα είλαη 

παξαδεθηνί απφ φινπο ηνπο παίθηεο ηεο Αγνξάο θαη λα ρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα ρσξίο δηαθξίζεηο θαη 

θαηά εληαίν ηξφπν. [50] 

 

4.3.2.3   Οξηαθή Σηκή ηνπ πζηήκαηνο-System Marginal Price (SMP) 

 

O Γηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ππέπζπλνο γηα ηελ βέιηηζηε θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ζηηο 

κνλάδεο παξαγσγήο, δειαδή κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

παξαγσγήο θαη πξνζδηνξίδεη ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο (SMP). Έζησ φηη ην ζχζηεκα έρεη 

ζπλνιηθά n κνλάδεο παξαγσγήο (πνπ κπνξεί λα αλήθνπλ ζηε κεγάιε θαζεηνπνηεκέλε 

επηρείξεζε ή ζε ηδηψηεο). Σα κεηαβιεηά θφζηε απηψλ, έζησ πi  αξηζκνχληαη ζε αχμνπζα ζεηξά, 

δειαδή απφ ηε θζελφηεξε ζηελ αθξηβφηεξε κνλάδα (π1<π2<π3<...<πn ). ηελ απειεπζεξσκέλε 

αγνξά ν Γηαρεηξηζηήο δελ γλσξίδεη ηα κεηαβιεηά θφζηε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο, νη νπνίεο ιφγσ 

ηεο απειεπζέξσζεο δελ αλήθνπλ φιεο ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε, νπφηε ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ νη 

πξνζθνξέο bi πνπ ππνβάιινπλ νη παξαγσγνί. Απηέο αληαλαθινχλ ην κεηαβιεηφ θφζηνο ησλ 

κνλάδσλ. Γηα λα γίλεη ε θαηαλακή ηνπ θνξηίνπ κε ην βέιηηζην (πην νηθνλνκηθφ) ηξφπν γίλεηαη ε 

εμήο δηαδηθαζία: 

 

Yπνζέηνπκε φηη ην θνξηίν ηνπ ζπζηήκαηνο Q (t) κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί απφ ηηο δηαζέζηκεο 

κνλάδεο, δειαδή φηη ηζρχεη ε ζρέζε:         
                 

   , φπνπ Qi,min ε ειάρηζηε 

ηζρχο πνπ κπνξεί λα παξάγεη θάζε κνλάδα (ηερληθφ ειάρηζην) θαη Qi,max ε κέγηζηε δηαζέζηκε 

θαζαξή ηζρχο ηεο κνλάδαο, πνπ γεληθά είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ηεο κέγηζηεο θαζαξήο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηεο κνλάδαο. ηελ ζπλήζε απηή πεξίπησζε ζεσξνχκε φηη φιεο νη 

δηαζέζηκεο κνλάδεο (i=1,2,3..n) παξάγνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ ειάρηζηε ηζρχ ηνπο Qi,min θαη φηη 

θάπνηεο κνλάδεο (νη θζελφηεξεο) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππφινηπνπ θνξηίνπ Q(t)-

        
   .  Ζ θάιπςε ηνπ ππφινηπνπ θνξηίνπ γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: Eπηιέγνπκε ηελ 

θζελφηεξε, απφ άπνςε κεηαβιεηνχ θφζηνπο κνλάδα, δειαδή ηελ 1, ηελ νπνία ζεσξνχκε φηη, 

επηπιένλ ηεο ηζρχνο Q1,min παξάγεη θαη ηζρχ Q1,max-Q1,min (δειαδή ζπλνιηθά Q1,max). Δάλ ε 

ηζρχο         
   +Q1,max-Q1,min δελ θηάλεη γηα λα θαιχςεη ην θνξηίν Q(t) πξνζζέηνπκε ηελ 

ππφινηπε ηζρχ Q2,max-Q2,min ηεο επφκελεο ηεξαξρηθά κνλάδνο. πλερίδνληαο θαηά ηνλ ηξφπν 
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απηφ ζα θζάζνπκε ζηελ νξηαθή κνλάδα (i=iνξ) ε νπνία κε ηελ ππφινηπε ηζρχ ηεο Qiνξ,max-

Qiνξ,min ζα ππεξθαιχπηεη ην θνξηίν θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα θιεζεί λα παξάγεη κηθξφηεξε ηζρχ 

Qiνξ – Qioξ,min πέξαλ ηεο ειάρηζηεο Qiνξ,min ηέηνηα ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε ζρέζε: 

       
     
    + Qioξ +         

        = Q (t) 

 

Ζ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο SMP ζα είλαη ίζε κε ην βξαρπρξφλην νξηαθφ θφζηνο, δειαδή κε ην 

κεηαβιεηφ θφζηνο ηεο νξηαθήο κνλάδαο, πioξ. 

 

Δπηδίσμε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο είλαη, ζπλεπψο, νη θζελφηεξεο κνλάδεο λα 

παξάγνπλ φζν είλαη ηερληθψο δπλαηφλ κεγαιχηεξε πνζφηεηα, άξα λα παξάγνπλ ζην κέγηζηφ ηνπο 

Qi,max ελψ νη αθξηβφηεξεο λα παξάγνπλ ζην ηερληθφ ηνπο ειάρηζην Qi,min. 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε ηζρχο Qi, πνπ παξάγεη ν παξαγσγφο, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή 

κε βάζε κία αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία πξνζθνξψλ ησλ παξαγσγψλ θαη θαηαλνκήο θνξηίνπ, ελψ 

ε ηζρχο Li ηνπ πειάηε εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ζηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν. 

Δπνκέλσο είλαη θπζηθφ νη δχν απηέο πνζφηεηεο λα κελ ζπκπίπηνπλ 

 Δάλ Qi – Li > 0, ε ζεηηθή απηή δηαθνξά πσιείηαη απφ ηνλ παξαγσγφ πξνο ζην χζηεκα 

ζηελ Οξηαθή Σηκή ηνπ πζηήκαηνο SMP. Απηφ ζεκαίλαη φηη ν αλεμάξηεηνο παξαγσγφο ζα 

πιεξσζεί απφ ηνλ πειάηε ηνπ ην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην κεηαμχ ηνπο ζπκβφιαην γηα 

ηελ ηζρχ Li , θαη απφ ην χζηεκα ην πνζφ (Qi - Li)*SMP 

 Δάλ Qi – Li < 0, ηζρχνπλ νη ίδηεο ζρέζεηο κε πξηλ, κε ηε δηαθνξά φηη ην αξλεηηθφ πξφζεκν 

δείρλεη πσο ν παξαγσγφο θαηαβάιεη ζην χζηεκα ην πνζφ απηφ αγνξάδνληαο απφ απηφ 

ηελ πνζφηεηα πνπ ηνπ ιείπεη, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηελ δήηεζε ηνπ πειάηε ηνπ. 

[50] 

 

4.3.2.4   Ζκεξήζηνο Δλεξγεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο (ΖΔΠ) 

 

Ο Ζκεξήζηνο Δλεξγεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ζπληζηά ηε ρνλδξεκπνξηθή αγνξα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Απνηειεί ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν ζπλαιιάζεηαη ην ζχλνιν ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ απηήο, πνπ ζα θαηαλαισζνχλ θαη ζα δηαθηλεζνχλ ηελ 

επφκελε κέξα. Καζεκεξηλά δειψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ησλ 

κνλάδσλ βάζεη ησλ νπνίσλ νξίδεηαη ε έληαμε ή ε θξάηεζε απηψλ, ε ελέξγεηα πνπ ζα παξαρζεί 

θαη νη επηθνπξηθέο ππεξεζίεο πνπ νθείιεη λα πξνζθέξεη. Ζ επίιπζε ηνπ ΖΔΠ πξνζδηνξίδεη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο θάζε κνλάδαο γηα θάζε ψξα ηεο επφκελεο εκέξαο ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ην 

θνηλσληθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη, ιακβάλνληαο ππφςε: 

-Σελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ 

-Σελ θάιπςε ησλ βξαρπρξφλησλ αλαγθψλ γηα επηθνπξηθέο ππεξεζίεο 

-Σελ ηήξεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
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Χο εθ ηνχηνπ ζηνλ ΖΔΠ ελζσκαηψλνληαη νη εμήο επηκέξνπο αγνξέο: 

-Aγνξά ελέξγεηαο 

-Αγνξά επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ 

-«Αγνξά» ρσξνζέηεζεο ηεο παξαγσγήο θνληά ζηα θέληξα θαηαλάισζεο 

Οη ελ ιφγσ αγνξέο βειηηζηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα. [52] 

 

Ζ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο (OT/SMP) ζηελ νπνία εθθαζαξίδεηαη ε αγνξά ελέξγεηαο ηνπ ΖΔΠ, 

απφ ηνλ TSO, απνηειεί ηελ εληαία ηηκή ζηελ νπνία νη πξνκεζεπηέο αγνξάδνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ 

αλακέλνπλ φηη ζα απνξξνθήζνπλ απφ ην ζχζηεκα νη πειάηεο ηνπο θαη κε ηελ νπνία ακνίβνληαη νη 

παξαγσγνί. Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ κνλάδσλ (ηεο κεγάιεο θαζεηνπνηεκέλεο επηρείξεζεο θαη 

ησλ αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ) θαη ε SMP, ζηα πιαίζηα ηεο βειηηζηνπνίεζεο, επεξεάδεηαη απφ 

ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο εθεδξεηψλ θαζψο θαη απφ ηηο πξνζθνξέο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.  

 

 

 
         πεγή:[66] 
  
 
                         

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.4  πξνζδηνξηζκόο SMP ζηνλ Ζκεξήζην Δλεξγεηαθό Πξνγξακκαηηζκό από ηηο θακπύιεο 
πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 
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4.3.3   Μνξθέο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

 

 

4.3.3.1   Υνλδξηθή  αγνξά ειεθηξηζκνύ (wholesale electricity market) 

 

Σν ζρήκα ρνλδξηθήο αγνξάο ειεθηξηζκνχ πθίζηαηαη φηαλ νη αληαγσληζηέο παξαγσγνί 

πξνζθέξνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγνπλ ζηνπο ιηαληθνχο πξνκεζεπηέο. Έπεηηα νη 

ιηαληθνί πξνκεζεπηέο, ζέηνπλ λέα ηηκή ζηελ ελέξγεηα πνπ κεηαπσινχλ ζηνπο θαηαλαισηέο, 

ιεηηνπξγψληαο σο «ελδηάκεζνη». Χζηφζν, ζε πνιιέο αγνξέο ππήξμε ζηξνθή ζηνπο «ηειηθνχο 

ρξήζηεο». Μεγάινη ηειηθνί ρξήζηεο πνπ ήζειαλ λα πεξηθφςνπλ ηα πεξηηηά ελεξγεηαθά θφζηε ηνπο 

αξρίδνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία κηαο ηέηνηαο θίλεζεο. Αζθαιψο ππάξρνπλ κεηνλεθηήκαηα ζην 

λα αγνξάδεη θαλείο ρνλδξηθν ειεθηξηζκφ, φπσο είλαη ε αβεβαηφηεηα ηεο αγνξάο, ηα θφζηε 

ζπκκεηνρήο, νη ακνηβέο νξγάλσζεο,ε παξάιιειε επέλδπζε, σζηφζν, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

θνξηίν ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ηφζν κεγαιχηεξν φθεινο θαη θίλεηξν ππάξρεη. 

 

ηε ρνλδξηθή αγνξά έρνπκε ηξεηο ιεηηνπξγνχο-δηαρεηξηζηέο. Αξρηθά είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο 

αγνξάο (market operator), o νπνίνο δηαρεηξίδεηαη θαη βνεζά ηελ αγνξά, θαηαγξάθεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηεο αγνξάο, ιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο θαη δεηήζεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

εμηζζνξνπεί ηελ αγνξά θαη ηηκνινγεί. Έπεηηα, είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο (system 

operator), ν νπνίνο ρεηξίδεηαη ή ζπληνλίδεη ην ζχζηεκα, δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

αζθάιεηα, εμηζνξξνπεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε κέζσ ηεο θαηαλνκήο 

θνξηίνπ, δηαρεηξίδεηαη ηηο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο , ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη δηαρεηξίδεηαη, επίζεο, ηελ congestion (ζπκθφξεζε). Σέινο, είλαη ν δηαρεηξηζηήο 

ηεο κεηαθνξάο (transmission operator), πνπ ζρεδηάδεη, θαηαζθεπάδεη, ζπληεξεί θαη έρεη ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ ηηο γξακκέο κεηαθνξάο [9]. 

 

Γηα λα επδνθηκήζεη έλα νηθνλνκηθά επαξθέο ζχζηεκα ρνλδξηθήο αγνξάο ειεθηξηζκνχ είλαη 

ζεκαληηθφ λα πιεξνχληαη θάπνηα θξηηήξηα. Σα θξηηήξηα απηά θαζνξίζηεθαλ απφ επηζηεκνληθή 

νκάδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard. Κεληξηθή ηδέα ζηα θξηηήξηα απηα είλαη κία ηξέρνπζα 

αγνξά (spot market) ηεο νπνίαο ε νηθνλνκηθή απνζηνιή  βαζίδεηαη ζηελ πξνζθνξά, ιεηηνπξγεί κε 

ηελ νηθνλνκηθή θαηαλνκή κε πεξηνξηζκνχο αζθαιείαο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ θνκβηθή 

ηηκνιφγεζε(nodal pricing).  Άιινη αθαδεκατθνί απφ ην παλεπηζηήκην ηεο California πξφηεηλαλ 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. Σν κνληέιν ηεο νκάδαο ηνπ Ζarvard πηνζεηήζεθε (κε θάπνηεο παξαιιαγέο) 

ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Απζηξαιία θαη Νέα Εειαλδία. 

 

Ζ ζεσξεηηθή ηηκή ηνπ ειεθηξηζκνχ ζε θάζε θφκβν ηνπ δηθηχνπ είλαη κία ππνινγηζκέλε ηηκή ηνπ 

θαζαξνχ νξηαθνχ θφζηνπο (shadow price), ζηελ νπνία γίλεηαη ε ππφζεζε φηη κία πξφζζεηε 

θηινβαηψξα απαηηείηαη ζηνλ δεηνχκελν θφκβν θαη ην ππνζεηηθφ νξηαθφ θφζηνο ζην ζχζηεκα πνπ 

ζα ήηαλ απνηέιεζκα ηεο βέιηηζηεο θαηαλνκήο ησλ δηαζέζηκσλ κνλάδσλ εγθαζηζηά ην ππνζεηηθφ 

θφζηνο παξαγσγήο ηεο ππνζεηηθήο θηινβαηψξαο. Απηφ είλαη γλσζηφ σο ηνπηθή νξηαθή 

ηηκνιφγεζε (locational marginal pricing-LMP) ή θνκβηθή ηηκνιφγεζε (nodal pricing) θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάπνηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξέο. Χζηφζν, πνιιέο αγνξέο  δέλ εθαξκφδνπλ 

ηελ ελ ιφγσ κέζνδν(Μ.Βξεηαλία,θαλδηλαβία,Φηλιαλδία). Δλψ ζεσξεηηθά νη κέζνδνη  LMP είλαη 

ρξήζηκεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε ρεηξαγψγεζε, ζηελ πξάμε νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ 

νπζηαζηηθή  επηξξνή ζηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο λα ηαμηλνκνχλ ηηο 
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κνλάδεο θαη λα απνθιείνπλ θάπνηεο απφ απηέο απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ζηελ δηαδηθαζία 

LMP θξίλνληαο ηεο σο «εθηφο θαηαλνκήο» (out of merit dispatch). ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα, νη 

κνλάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα λα παξέρνπλ άεξγν ηζρχ ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηα δίθηπα 

κεηαθνξάο δειψλνληαη σο «εθηφο θαηαλνκήο». Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, επηπιένλ, 

θξνληίδνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή κνλάδσλ, γία ηελ επίηεπμε «ζηξεθφκελεο εθεδξείαο» , ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία έλαληη μαθληθψλ δηαθνπψλ ιεηηνπξγίαο θάπνησλ κνλάδσλ ή 

απξνζδφθεησλ γξήγνξσλ απμήζεσλ ηεο δήηεζεο θαη ηηο δειψλνπλ σο «εθηφο νηθνλνκηθήο 

θαηαλνκήο». Σν απνηέιεζκα είλαη ζπρλά κία ζεκαληηθή κείσζε ζηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, 

φηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή κία απμεκέλε δήηεζε , ππφ άιιεο ζπλζήθεο, ζα νδεγνχζε ζε απμεκέλεο 

ηηκέο. 

 

Oη επηζηήκνλεο ηνπ Harvard θαη άιινη παξαηήξεζαλ φηη κηα πιεζψξα παξαγφλησλ, φπσο είλαη ε 

επηβνιή ησλ «θαπέισλ» ζηηο ηηκέο πνπ ηίζεληαη ρακειφηεξα απφ ηελ ππνζεηηθή αμία ηεο έιιεηςεο 

ελέξγεηαο, ε επίδξαζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ σο «εθηφο νηθνλνκηθήο θαηαλνκήο» νξηζκέλσλ 

κνλάδσλ, ε ρξήζε ηερληθψλ, φπσο νη κεηψζεηο ηάζεηο θαηα ηηο πεξηφδνπο έιιεηςεο ρσξίο ηελ 

αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ θ.ι.π, νδεγεί ηειηθά ζε έλα πξφβιεκα «έιιεηςεο ρξεκάησλ». 

Σν απνηέιεζκα είλαη φηη νη ηηκέο πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο πξνκεζεπηέο ζηελ αγνξά είλαη 

ζεκαληηθά θάησ απφ ηα επίπεδα πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηεγείξνπλ κία λέα είζνδν. Οη αγνξέο  

πνπ ιεηηνχξγεζαλ κε ηνλ πξναλαθεξζέληα ηξφπν ππήξμαλ ρξήζηκεο ζην λα πξνθαινχλ 

επάξθεηα ζε βξαρππξφζεζκνπο ρεηξηζκνχο ζπζηεκάησλ θαη θαηαλνκήο, αιιά απέηπραλ ζε απηφ 

πνπ αξρηθά πξνέβαιαλ σο πξνηαίξεκα ηνπο, δειαδή λα πξνθαινχλ ηελ θαηάιιειε λέα 

επέλδπζε φπνπ απηή ρξεηάδεηαη θαη φηαλ ρξεηάδεηαη. 

 

ηηο LMP αγνξέο, φπνπ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε έλα δίθηπν κεηαθνξάο , ππάξρεη ε αλάγθε γηα 

πην αθξηβή παξαγσγή ζην θάησ φξηφ ηεο. Οη ηηκέο θαη ζηα δχν φξηα παξαγσγήο δηαρσξίδνληαη, 

δεκηνπξγψληαο ηελ ηηκνιφγεζε ζπκθφξεζεο (congestion pricing) θαη ηα ελνίθηα πεξηνξηζκψλ 

(constraint rentals). Ο πεξηνξηζκφο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί φηαλ έλαο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο 

ελφο δηθηχνπ θηάλεη ην ζεξκηθφ ηνπ φξην ή φηαλ ζπκβεί κία ελδερφκελε ππεξθφξησζε εμαηηίαο 

ελφο γεγνλφηνο (πρ απνηπρία κηαο γελλήηξηαο ή ελφο κεηαζρεκαηηζηή ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

γξακκήο) ζε έλα άιιν ζεκείν ηνπ δηθηχνπ. Σν ηειεπηαίν αλαθέξεηαη ζαλ πεξηνξηζκφο αζθαιείαο. 

Ο ρεηξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν,ψζηε λα ππάξρεη ζπλέρεηα ζηελ 

παξνρή αθφκα θαη αλ επξφθεηην λα ζπκβεί έλα απξφνπην γεγνλφο, φπσο ε απψιεηα κηαο 

γξακκήο. Απηφ είλαη γλσζηφ σο ζχζηεκα πεξηνξηζκψλ αζθαιείαο. 

 

Αλάινγα κε ην ρξφλν ηνλ νπνίν αθνξά ε ρνλδξηθή αγνξά έρνπκε ηξεηο θάζεο απηήο: ηελ «εθ ηνλ 

πξνηέξσλ» (ex-ante), ηελ αγνξά πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (real time) θαη ηελ «εθ ησλ πζηέξσλ» 

αγνξά (ex-post). Καηά ηελ ex-ante δηαδηθαζία γίλεηαη ν εκεξήζηνο ελεξγεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο 

θαη ε εκεξίζηα εθθαζάξηζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο ηελ πξνεγνχκελε κέξα. ηε real time θάζε 

γίλεηαη ην πξφγξακκα θαηαλνκήο θαη ε θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ελψ θαηά 

ηελ ex-post γίλεηαη εθ ησλ πζηέξσλ ν ππνινγηζκφο ηεο Οξηαθήο Σηκήο Απνθιίζεσλ, ε Ζκεξίζηα 

Δθθαζάξηζε ησλ απνθιίζεσλ ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θαη ε κεληαία εθθαζάξηζε ηεο αγνξάο 

επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ (εθεδξεηψλ). 

 

Ζ ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ επφκελε κέξα ηεο αγνξάο πξνζδηνξίδεηαη πξνζαξκφδνληαο ηηο 

πξνζθνξέο ησλ παξαγσγψλ ζηε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε θάζε θφκβν, γηα λα αλαπηπρζεί 

κία θιαζζηθή ηηκή ηζνξξνπίαο απφ ηνλ λφκν ηεο αγνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ζπλήζσο ζε σξηαία 



- 99 - 
 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη ππνινγίδεηαη ρσξηζηά γηα ππνπεξηνρέο ζηηο νπνίεο ην κνληέιν ηεο ξνήο 

θνξηίνπ ηνπ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο δείρλεη φηη νη πεξηνξηζκνί ζα δεζκεχζνπλ εηζαγσγέο  

κεηαθνξάο. ηελ πξάμε ν αιγφξηζκνο LMP πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ηξέρεη, 

ελζσκαηψλνληαο έλαλ ππνινγηζκφ βαζηζκέλν ζηνπο πεξηνξηζκνχο αζθαιείαο, ζηελ θαηαλακή 

ειάρηζηνπ θφζηνπο, κε παξνρή βαζηζκέλε ζηνπο παξαγσγνχο πνπ ππέβαιιαλ πξνζθνξέο ζηελ 

αγνξά γηα ηελ επφκελε κέξα θαη δήηεζε βαζηζκέλε ζηηο δεηήζεηο θνξηίνπ ηνπ εθάζηνηε θφκβνπ. 

ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ν αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη έλα dc κνληέιν παξά ac, 

θαη έηζη νη πεξηνξηζκνί θαη ε αλαθαηαλνκή πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα ζεξκηθά φξηα είλαη 

πξνβιεπφκελα, ελψ νη πεξηνξηζκνί θαη ε αλαθαηαλνκή πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλεπάξθεηα 

αέξγνπ ηζρχνο δελ είλαη. Κάπνηα ζπζηήκαηα ζπλππνινγίδνπλ θαη ηηο νξηαθέο απψιεηεο.  

 

Οη ηηκέο ζηελ αγνξά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ αιγφξηζκν LMP  πνπ 

αλαιχζεθε παξαπάλσ, εμηζνξξνπψληαο ηελ παξνρή απφ ηηο δηαζέζηκεο κνλάδεο. Απηή ε 

δηαδηθαζία γίλεηαη αλά 5 ιεπηά, κηζή ψξα ή ψξα (αλάινγα κε ηελ αγνξά) ζε θάζε θφκβν ζην 

δίθηπν κεηαθνξάο. Ο ππνζεηηθφο ππνινγηζκφο ηεο αλαθαηαλνκήο πνπ πξνζδηνξίδεη ε LMP 

πξέπεη λα ζέβεηαη ηνπο πεξηνξηζκνχο αζθαιείαο θαη λα αθήλεη αξθεηφ πεξηζψξην , ψζηε λα 

δηαηεξείηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θάπνην απξφζκελν ζπκβάλ δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο  

νπνπδήπνηε ζην ζχζηεκα. [48] 

 

 

4.3.3.2   Ληαληθή αγνξά ειεθηξηζκνύ (Retail electricity market) 

 

Μία ιηαληθή αγνξά ειεθηξηζκνχ ππάξρεη φηαλ νη ηειηθνί θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή ηνπο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ιηαλνπσιεηέο. Έλα μερσξηζηφ δήηεκα γηα ηηο αγνξέο 

ειεθηξηζκνχ είλαη αλ νη θαηαλαισηέο αληηκεησπίδνπλ ή νρη κία ηηκνιφγεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

(ηηκέο βαζηζκέλεο ζηελ κεηαβιεηή ηηκή ρνλδξηθήο) ή κία ηηκή πνπ ηίζεηαη κε άιιν ηξφπν,  φπσο 

είλαη ηα κέζα εηήζηα θφζηε. ε πνιιέο αγνξέο νη θαηαλαισηέο δελ πιεξψλνπλ κε βάζε ηελ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηκνιφγεζε θαη έηζη δελ έρνπλ θίλεηξν λα κεηψζνπλ ηε δήηεζε ζε θαηξνχο 

πςειψλ (ρνλδξηθψλ) ηηκψλ ή λα κεηαζέζνπλ ηε δήηεζε ηνπο ζε άιιεο πεξηφδνπο. Μπνξεί , 

σζηφζν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερληθέο  απφθξηζεο ηεο δήηεζεο (DR), φπσο ζα αλαιπζεί ζε 

επφκελν θεθάιαην, ψζηε λα κεησζεί ε δήηεζε θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο. 

 

Γεληθά ην ζρήκα ηεο ιηαληθήο αγνξάο ειεθηξηζκνχ αθνινπζεί απηφ ηνπ ρνλδξηθνχ ζρήκαηνο. 

Χζηφζν, δχλαηαη λα ππάξρεη κία κφλν εηαηξία παξαγσγήο θαη λα έρνπκε επίζεο ιηαληθφ 

αληαγσληζκφ. Άλ ζε έλα θφκβν ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο κπνξεί λα ηεζεί κία ηηκή ρνλδξηθήο 

θαη νη πνζφηεηεο ειεθηξηζκνχ ζ‘ απηφλ ηνλ θφκβν κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπκβαηέο, ηφηε είλαη 

πηζαλφο ν αληαγσληζκφο γηα ηνπο ιηαληθνχο πειάηεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ζ‘απηφ ηνλ 

θφκβν. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Γεξκαληθή αγνξά κεγάιεο θαζεηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεο 

αληαγσλίδνληαη ε κία ηελ άιιε γία ηνπο θαηαλαισηέο ζε έλα ιηγν ψο πνιχ αλνηρηφ δίθηπν. Αλ θαη 

νη δνκέο ησλ αγνξψλ πνηθίινπλ , ππάξρνπλ θάπνηεο θνηλέο ιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα πιεξεί 

έλαο ιηαληθφο πσιεηήο γηα λα κπνξεί λα αληαγσλίδεηαη απνηειεζκαηηθά.  Απνηπρία ή αληθαλφηεηα 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα παξαθάησ νδήγεζε ζε δξακαηηθεο νηθνλνκηθέο θαηαζηξνθέο. Δίλαη 

ηα εμήο: αλάγλσζε κεηξεηψλ ελέξγεηαο, ρξεψζεηο κεηξεηψλ, επηβνιή ινγαξηαζκψλ, πηζησηηθφο 

έιεγρνο, δηαρείξεζε ησλ πειαηψλ κέζσ ελφο απνδνηηθνχ ηειεθσληθνχ θέληξνπ,ζπβφιαην 

δηαλνκήο γηα ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπκβφιαην πξνζαξκνζηηθφηεηαο,  ζπκθσλία αγνξάο  «pool 
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market» ή «cash market»,  ζπκβφιαηα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ(hedge contracts). Οη δχν βαζηθέο 

πεξηνρέο αδπλακίαο ήηαλ πάληα ε δηαρείξεζε θηλδχλνπ θαη νη ινγαξηαζκνί. ηηο ΖΠΑ ην 2001 , νη 

αηειείο θαλνληζκνί ηνπ ιηαληθνχ αληαγσληζκνχ ηεο Καιηθφξληα νδήγεζαλ ζε θξίζε ηνλ 

ειεθηξηζκφ ηεο θαη άθεζαλ ηνπο ιηαληθνχο πξνκεζεπηέο εθηεζεηκέλνπο ζε ςειέο spot ηηκέο, αιια 

ρσξίο ηελ ηθαλφηεηα λα ην αληηζηαζκίζνπλ. ηε Μ.Βξεηαλία έλαο ιηαληθφο πξνκεζεπηήο κε πνιχ 

κεγάιν πειαηνιφγην πηψρεπζε φηαλ δελ κπνξνχζε λα ζπιιέμεη φιεο ηηο νθεηιέο απφ πειάηεο. 

[48] 

 

 

4.3.4   Μνληέια Δζληθήο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνύ 

 

4.3.4.1   Μνληέιν Μνλαδηθνύ Αγνξαζηή (single-buyer model) 

 

ην κνληέιν ηνπ κνλαδηθνχ αγνξαζηή, απηφ πνπ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, έρνπκε έλαλ 

κφλν αγνξαζηή, πνπ αγνξάδεη απφ ηνπο δηάθνξνπο παξαγσγνχο ηεο αγνξάο, αιιά είλαη 

παξάιιεια θαη κνλαδηθφο πσιεηήο πξνο ηνπο δηάθνξνπο δηαλνκείο. ην ελ ιφγσ κνληέιν, ν 

single buyer ζρεηίδεηαη ζηελ νπζία κε  ηξεηο ιεηηνπξγίεο: ηε κεηαθνξά, ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη θάπνην ζψκα ππεχζπλν γηα ζπκθσλίεο αγνξάο θαη πψιεζεο κέζσ ζπκβνιαίσλ, 

ελψ νη ιεηηνπξγίεο ηεο δηαλνκήο (distribution) θαη παξνρήο (supply) δελ είλαη δηαρσξηζκέλεο. 

Δπηπιένλ, φπσο είλαη αλακελφκελν ην ζχζηεκα απηφ εηλαη αλεπαξθέο γηα πεξηβάιινλ 

αληαγσληζκνχ, νπφηε δελ αθνξά ηελ απειεπζεξσκέλε αγνξά ειεθηξηζκνχ. Ο αληαγσληζκφο 

ιεηηνπξγεί ―γηα ηελ αγνξά‖ θαη φρη ―ζηελ αγνξά‖. To single buyer κνληέιν εκθαλίζηεθε ζηελ 

Δπξψπε, πξηλ ηελ απειεπζέξσζε, ζηελ Οπγγαξία θαη ζηελ Βνπιγαξία [9]. 

 

 
Δηθόλα 4.5  Σρεκαηνπνίεζε κνληέινπ αγνξά single buyer 

Πεγή: [9] 
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4.3.4.2   Μνληέιν ρνλδξηθήο αγνξάο ειεθηξηζκνύ 

 

Όηαλ ζε κία εζληθή αγνξά ειεθηξηζκνχ ππάξρεη ην ζρήκα ηεο ρνλδξηθήο αγνξάο πνπ 

πεξηγξάθεθε  παξαπάλσ θαη δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο κεηαμχ ιηαληθψλ πξνκεζεπηψλ ηφηε ε 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα αθνινπζεί ην κνληέιν ηεο ρνλδξηθήο αγνξά ειεθηξηζκνχ ζχκθσλα κε ην 

παξαθάησ ζρήκα. 

 

 
Δηθόλα 4.6  ζρεκαηνπνίεζε κνληέινπ αγνξάο wholesale 

Πεγή: [9] 

 

Βιέπνπκε δειαδή , φηη έρνπκε έλαλ ρνλδξηθφ αληαγσληζκφ (wholesale competition) ζηα πιαίζηα 

ηεο ρνλδξηθήο αγνξάο, φπνπ ν θαηαλαισηήο είλαη ακέηνρνο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ αληαγσληζκνχ, 

ελψ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη νη παξαγσγνί θαη νη πξνκεζεπηέο. ‘ απηφ ην κνληέιν , ε δηαλνκή 

(distribution) δηαρσξίδεηαη απφ ηελ παξνρή (supply) ελψ επίζεο έρνπκε δηαρσξηζκφ ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (system operation) θαη κεηαθνξάο (transmission). H 

δηαθνξά ηνπ κνληέινπ απηνχ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν είλαη φηη ππάξρεη θάπνην πιαίζην θαη 

φηη ν αληαγσληζκφο ππάξρεη ―ζηελ αγνξά‖ θαη φρη ―γηα ηελ αγνξά‖ [9]  

 

Οξηζκέλεο απφ ηηο ρψξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ρνλδξεκπνξηθφ ζχζηεκα αγνξάο θαίλνληαη 

παξαθάησ ζηνλ παγθφζκην ράξηε καδί κε ηελ ρξνλνινγία πνπ ην εηζήγαγαλ ζηελ αγνξά ηνπο. 

Αμίδεη λα παξαηεξεζεί φηη ε πξψηε ρψξα πνπ εηζήγαγε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα ήηαλ ε Υηιή(1988). 

Σν κνληέιν απηφ ζε θάζε ρψξα αλεμαηξέησο εηζήρζελ ελ φςε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο 

ειεθηξηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ 

Διιάδα ρξεζηκνπνηεί ην ρνλδξεκπνξηθφ κνληέιν αγνξάο. 
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Δηθόλα 4.7 παγθόζκηνο ράξηεο κε ρώξεο πνπ εηζήγαγαλ ην ρνλδξεκπνξηθό ζύζηεκα αγνξάο, καδί κε ην έηνο εηζαγσγήο 
ηνπ 
πεγή:[9] 

 

Τπάξρνπλ 3 δηαθεξηθά είδε ρνλδξηθήο αγνξάο ειεθηξηζκνχ: ε αγνξά ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ  

ελέξγεηαο (power pool market), ε αγνξά κε δηκεξέο εκπφξην (markets with bilateral trade ) θαη νη 

αληαιιαγέο ηζρχνο(power exchange).[9] 

 

1. Power Pool Market (“ρξεκαηηζηεξηαθή” αγνξά ελέξγεηαο) 

ηελ «Power Pool» αγνξά , πνχ αθνξά ηελ ρνλδξηθή αγνξά, φινη νη παξαγσγνί πξέπεη λα 

πσινχλ νιφθιεξε ηελ παξαγσγή ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην ελέξγεηαο θαη φινη νη πξνκεζεπηέο 

πξέπεη λα αγνξάζνπλ νιφθιεξε ηε δήηεζή ηνπο απφ απηή, ελψ πξναηξεηηθά δεκηνπξγνχληαη θαη 

δηκεξείο ζπκθσλίεο. Όιε ε ειεθηξηθή ελέξγεηα γίλεηαη εκπνξεχζηκε ππνρξεσηηθά κέζσ ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ελέξγεηαο. Οη παξαγσγνί πξνζθέξνπλ δεχγε ηηκήο-πνζφηεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θάζε κνλάδα παξαγσγήο ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ απηνχ ηεο ελέξγεηαο πξνβιέπεη ηε δήηεζε θαη θαηαλέκεη ηηο 

κνλάδεο παξαγσγήο ψζηε λα θαιχςεη ηελ πξνβιεπφκελε δήηεζε(κνλφπιεπξν ρξεκαηηζηήξην 

ελέξγεηαο) ή θαηαλέκεη κε βάζε ηελ θακπχιε δήηεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηα δεχγε ηηκήο-

πνζφηεηαο ησλ αγνξαζηψλ(δίπιεπξν ρξεκαηηζηήξην ελέξγεηαο). Σέινο, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζδηνξίδεη ην ηειηθφ ζρέδην παξαγσγήο φισλ ησλ παξαγσγψλ. ην παξαθάησ 

δηάγξακκα θαίλεηαη πψο πξνζδηνξίδεηαη ε ηηκή ηζνξξνπίαο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο 

ελέξγεηαο [9]. 
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Δηθόλα 4.8  δηάγξακκα πξνζδηνξηζκνύ ηηκήο ηζνξξνπίαο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ελέξγεηαο 
πεγή: [9] 

 

Ζ δνκή κηάο Power pool wholesale αγνξάο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 
Δηθόλα 4.9   ζρεκαηηθό δηάγξακκα ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξά ελέξγεηαο (power pool) 
πεγή: [9] 

 

Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ελέξγεηαο κπνξεί λα βαζίδεηαη ζην θφζηνο (cost-based) ή ζηελ ηηκή 

(price-based).  

 

ηελ cost-based power pool αγνξά νη παξαγσγνί ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα ηηο 

κνλάδεο παξαγσγήο ζηα πξαγκαηηθά ή εθηηκψκελα κεηαβιεηά θφζηε παξαγσγήο. Ο δηαρεηξηζηήο 

ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ελέξγεηαο ηαμηλνκεί ηηο κνλάδεο παξαγσγήο απφ ηελ θζελφηεξε ζηελ 

αθξηβφηεξε κε βάζε ην θφζηνο παξαγσγήο. Ζ ηηκή ηζνξξνπίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα 

βξαρππξφζεζκα νξηαθά θφζηε (θαχζηκα, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε) ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο. 

Σα ρξεκαηηζηήξηα αγνξάο πνπ βαζίδνληαη ζην θφζηνο απαηηνχλ ξπκζηζηηθνχο ινγηγηζηηθνχο 

ειέγρνπο θφζηνπο. Υψξεο ηεο ιαηηληθήο Ακεξηθήο ρξεζηκνπνηνχλ ην ελ ιφγσ ζχζηεκα ρνλδξηθήο 

αγνξάο ελέξγεηαο. 
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ηελ price-based power pool αγνξά νη παξαγσγνί ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα ηηο κνλάδεο ηνπο 

βαζηζκέλεο ζηελ επηζπκία ηνπο λα πξνζθέξνπλ. Οη πξνζθνξέο πεξηιακβάλνπλ ηα θφζηε 

έλαξμεο θαη ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηζρχ(MW). Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ power pool ηαμηλνκεί ηηο κνλάδεο 

παξαγσγήο κε βάζε ηηο ηηκέο πξνζθνξάο. Ζ ηηκή ηζνξξνπίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πην αθξηβή 

πξνζθνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ,πνπ απαηηείηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ δήηεζε θάζε ρξνληθή 

ζηηγκή. Ζ Αγγιία θαη Οπαιία ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. 

 

2. Αγνξά κε δηκεξέο εκπόξην (Market with bilateral trade) 

Ζ δνκή κηαο ρνλδξηθήο αγνξάο πνπ εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ θαηλεηαη 

παξαθάησ 

 

 
 Δηθόλα 4.10  Σρεκαηηθό δηάγξακκα αγνξάο κε δηκεξέο εκπόξην (bilateral trade) 
 πεγή: [9] 

 

 ηελ ρνλδξηθή αγνξά δηκεξνχο εκπνξίνπ νη παξαγσγνί, νη πξνκεζεπηέο θαη κεγάινη 

βηνκεραληθνί πειάηεο εκπνξεχνληαη ειεθηξηζκφ δηκεξψο, ελψ νη ζπλζήθεο θαη νη ηηκέο δελ 

θνηλνπνηνχληαη. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ελεκεξψλεηαη ιεπηνκεξψο γηα ηε ζρεδηαδφκελε 

παξαγσγή θαη πξνγξακκαηηζκέλε θαηαλάισζε, ελψ δεκηνπξγνχληαη εζεινληηθέο αληαιιαγέο 

ηζρχνο(power exchanges) γηα ηελ επφκελε κέξα. Δπίζεο νη ηζνξξνπεκέλεο αγνξέο δηαζθαιίδνπλ 

ηελ ελεξγεηαθή ηζνξξνπία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηα θφζηε απφ ηηο αληζνξξνπίεο θαηαλέκνληαη 

ζ‘απηνχο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ. Ζ επεηξσηηθή Δπξψπε εθαξκφδεη ην ζχζηεκα ηνπ δηκεξνχο 

εκπνξίνπ. 

 

3. Αληαιιαγέο ηζρύνο (power exchanges) 

ην ζχζηεκα απηφ δεκηνπξγείηαη κία εζεινληηθή νξγάλσκέλε αγνξά, πξνζζεηηθή ζην δηκεξέο 

εκπφξην, φπνπ νη παξαγσγνί ππνβάιινπλ αηνκηθέο πξνζθνξέο ηηκήο-πνζφηεηαο γηα ηελ παξνρή 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα παξαγσγήο θαη δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο, ελψ νη πξνκεζεπηέο, νη έκπνξνη θαη νη κεγάινη βηνκεραληθνί ρξήζηεο  ππνβάιινπλ 

επίζεο ηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα ηα δηάθνξα επίπεδα παξαγσγήο. Ζ πην αθξηβή πξνζθνξά πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε νπνία απαηηείηαη γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε δήηεζε ζε θάζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκήο αγνξάο. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο παίξλεη κέηξα γηα λα 

εμηζνξξνπήζεη ηελ πξαγκαηηθή δήηεζε κε ηελ πξνζθνξά, ελψ ηα θφζηε γηα ηελ ηζνξξνπία ηνπ 
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ζπζηήκαηνο αλαιακβάλνληαη απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ. Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ελ 

ιφγσ κεζφδνπ είλαη ε πξνηππνπνίεζε, ε κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε απμεκέλε 

ξεπζηφηεηα, ηα ρακειά θφζηε δηάδξαζεο θαη νη θνηλψο απνδεθηέο αλαθνξέο ησλ ηηκψλ. 

Παξαθάησ θαίλνληαη νη θακπχιεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηηκή ηεο 

αγνξάο.  

 

 
Δηθόλα 4.11  θακπύιεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο γηα πξνζδηνξηζκό ηηκήο ζηελ αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί κε αληαιιαγέο 
ηζρύνο (power exchanges) 
πεγή: [9] 

 

 

4.3.4.3   Μνληέιν Ληαληθήο αγνξάο ειεθηξηζκνύ 

 

Όηαλ κία ρψξα εθαξκφδεη ην κνληέιν ιηαληθήο αγνξά ειεθηξηζκνχ (retail competition),απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηά ηεο  έλαο ζρεκαηηζκφο ρνλδξηθήο αγνξά θαη έλαο ιηαληθήο 

αγνξάο ,φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Γειαδή ηζρχνπλ φια φζα αλαθέξακε πεξί ρνλδξηθήο αγνξάο, 

κε ηε δηαθνξά φηη εδψ νη θαηαλαισηέο είλαη κέξνο ηεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο, θαζψο κπνξνχλ 

λα επηιέγνπλ ηνλ πξνκεζεπηήηνπο,κέζσ ηεο ιηαληθήο αγνξάο.  

 

 
Δηθόλα 4.12  Σρεκαηηθό δηάγξακκα ιηαληθήο αγνξά ειεθηξηζκνύ 
πεγή: [9] 
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Οη ρψξεο πνπ εηζήγαγαλ ην ζρεκαηηζκφ ηεο ιηαληθήο αγνξάο ζην κέρξη ηφηε ρνλδξεκπνξηθφ 

κνληέιν ηνπο είλαη  νη εμήο: Μ.Βξεηαλία, Nνξβεγία, ΝέαΕειαλδία, Απζηξαιία, Φηλιαλδία, νπεδία, 

ΖΠΑ, Γεξκαλία, Ηαπσλία, Καλαδάο ,Διβεηία [9]. 

 

  

4.3.5   Ζ Απειεπζέξσζε ηεο Αγνξάο Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα 

  

4.3.5.1   Γεληθά  

 

Ζ ειιεληθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απειεπζεξψζεθε απφ ηηο 19/02/01, νπφηε, θαη κε 

εμαίξεζε ηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά, πθίζηαηαη πιένλ ην δηθαίσκα ειεχζεξεο δηαπξαγκάηεπζεο 

θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηδηψηεο παξαγσγνχο ή 

πξνκεζεπηέο ζηνπο αθφινπζνη θαηαλαισηέο: 

1. Όζνη θαηαλαιψλνπλ θαηά ζεκείν θαηαλάισζεο, πεξηζζφηεξεο απφ 100 GWh εηεζίσο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηνπαξαγσγήο θαη 

2. πγθεθξηκέλνη θαηαλαισηέο, νη νπνίνη αλαγλσξίδνληαη σο Δπηιέγνληεο Πειάηεο. 

 

Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε δηαρεηξίζηξηα ηνπ δηθηχνπ (ΓΔΖ) έρνπλ ππνρξέσζε λα 

εμαζθαιίδνπλ ζηνπο Δπηιέγνληεο Πειάηεο, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, πξφζβαζε κέζσ ειεθηξηθψλ 

γξακκψλ ή εγθαηαζηάζεσλ ή θαη ησλ δχν ζην ζχζηεκα θαη ην δίθηπν.Οη νηθηαθνί θαη νη άιινη 

κηθξνί θαηαλαισηέο (ηξηηνγελήο ηνκέαο, αγξφηεο θιπ), πνπ απνηεινχλ ηνπο Με Δπηιέγνληεο 

Πειάηεο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο απφ ην 2005 θαη κεηά. Χο ηφηε, ε 

ΓΔΖ, ππνρξενχληαλ κεηά απφ αίηεζε ηνπ Με Δπηιέγνληα Πειάηε, λα ηνπ πξνκεζεχεη ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θαη λα πξνβαίλεη σο Γηαρεηξίζηξηα ηνπ Γηθηχνπ, ζε ζχλδεζε κε ην Γίθηπν, εθφζνλ ήηαλ 

αλαγθαίν γηα ηελ πξνκήζεηα ππφ ηνλ φξν θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκήκαηνο [16].  

 

4.3.5.2   Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο(ΡΑΔ)  

 

Ζ ΡΑΔ ζπζηήζεθε κε ην λφκν 2773/22-12-99, ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ λφκνπ 

2837/2000, είλαη αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή θαη έρεη θπξίσο γλσκνδνηηθέο θαη εηζεγεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Γεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ελαξκφληζεο ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 96/92 θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ ζηελ Διιάδα. 

 

 θνπφο ηεο ΡΑΔ είλαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ ειεχζεξν θαη πγηή αληαγσληζκφ ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά 

κε ζθνπφ λα εμππεξεηεζεί ζε ηειεπηαία αλάιπζε θαιχηεξα θαη νηθνλνκηθφηεξα ν θαηαλαισηήο 

(ηδηψηεο θαη επηρείξεζε) αιιά θαη λα επηδήζεη βξίζθνληαο λέεο επθαηξίεο ε κηθξή θαη κεζαία 

επηρείξεζε, ε νπνία είλαη θνξέαο αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο. Θα παξαθνινπζεί θαη ζα 

εηζεγείηαη γηα ηηο ηηκέο, ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηηο αδεηνδνηήζεηο. Θα πιεξνθνξεί θαη ζα 

βνεζάεη ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. 
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θνπφο ηεο ΡΑΔ επίζεο, είλαη, επίζεο, λα εμαζθαιίζεη κε ζεζκηθφ ηξφπν ζπκβαηφ κε ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο, ηνπο καθξνρξφληνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σέηνηνη ζηφρνη είλαη ε 

επαξθήο, αμηφπηζηε θαη ηζφηηκε ηξνθνδνζία φισλ ησλ θαηαλαισηψλ, ε αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο 

ηεο ρψξαο, ην πεξηβάιινλ, ε αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, νη λέεο ηερλνινγίεο, 

ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη πξνκήζεηα ελέξγεηαο θαη ε εμαζθάιηζε επαξθνχο ππνδνκήο γηα ηελ 

ελέξγεηα. Ζ ελζσκάησζε ζηελ αγνξά απηψλ ησλ κεγάισλ δεηεκάησλ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

είλαη ίζσο ην δπζθνιφηεξν έξγν ηεο ΡΑΔ. Απαηηείηαη ε επίηεπμε ιεπηήο ηζνξξνπίαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα εξγαιεία πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο, φπσο νη 

ρξεψζεηο ζηε κεηαθνξά ελέξγεηαο γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ην εκπφξην αδεηψλ ξχπσλ, 

ην εκπφξην πξνζεζκηαθψλ παξαγψγσλ θαη ζπκβνιαίσλ, νη φξνη ζηελ αδεηνδφηεζε, ην εκπφξην 

«πξάζηλνπ» ειεθηξηζκνχ, θιπ. 

 

Ζ ΡΑΔ αλαιακβάλεη, επίζεο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ηφζν κε ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο 

Δπξαζίαο, φζν θαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ ζα ζπληειεζζνχλ κεγάιεο 

ζεζκηθέο αιιαγέο κε ζηφρν ηελ εληαία αληαγσληζηηθή εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο. Ζ ΡΑΔ 

θηινδνμεί λα αλαπηχμεη ηνπο ίδηνπο κεραληζκνχο ζηα πιαίζηα ηεο Βαιθαληθήο Αγνξάο Δλέξγεηαο 

ζηελ νπνία ε Διιάδα δίλεη κεγάιε πξνηεξαηφηεηα. 

 

Ζ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο Πξνζεζκηαθήο Αγνξάο Δλέξγεηαο είλαη έλαο απφ ηνπο πξψηνπο 

ζηφρνπο ηεο ΡΑΔ κε ζθνπφ θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αγνξά αιιά θαη ηελ εμνκάιπλζε ησλ απφηνκσλ 

δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ θαη ηηο νηθνλνκίεο πνπ απηή ζα επηθέξεη ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ 

νηθνλνκηθφηεξα νη θαηαλαισηέο αιιά θαη λα κεησζεί ν θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο [51]. 

 

 

4.3.5.3   Γπλαηόηεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

Ζ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επηηξέπεηαη ζε 

φζνπο έρνπλ απνθηήζεη ηε ζρεηηθή άδεηαο παξαγσγήο ή έρνπλ λνκίκσο εμαηξεζεί απφ ηε 

δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο. 

 

Ζ άδεηα παξαγσγήο ρνξεγείηαη απφ ηνλ ππνπξγφ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο 

Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην ζρεηηθφ λφκν (2773/99) θαη ηνλ θαλνληζκφ αδεηψλ. 

Ζ άδεηα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. Σν πξφζσπν ζην νπνίν ρνξεγείηαη ην δηθαίσκα. 

2. Σν ζηαζκφ ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηνλ νπνίν ρνξεγείηαη ε άδεηα, ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ, 

ην δπλακηθφ παξαγσγήο θαη ηε ρξεζηκνπνηνχκελε θαχζηκε χιε. 

Ζ άδεηα επηηξέπεηαη λα επεθηείλεηαη, αλ απμεζεί ην δπλακηθφ ηεο παξαγσγήο ή λα ηξνπνπνηείηαη, 

αλ αιιάδνπλ ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο. 
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Απφ ηε ιήςε άδεηαο παξαγσγήο εμαηξνχληαη: 

1. ηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο ηζρχνο κέρξη 20 kW. 

2. Δθεδξηθνί ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο ηζρχνο κέρξη 150 kW θαη εθεδξηθνί ζηαζκνί 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηζρχνο κέρξη 400 kW, εθφζνλ νη ηειεπηαίνη εγθαζίζηαληαη ζε βηνκεραλίεο θαη 

βηνηερλίεο. Οη εθεδξηθνί απηνί ζηαζκνί ιεηηνπξγνχλ κφλν ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιφγσ βιάβεο ή αδπλακίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

3. ηαζκνί ηζρχνο κέρξη 2 MW πνπ εγθαζίζηαληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ή εξεπλεηηθνχο θνξείο κε 

ζθνπνχο απνθιεηζηηθά εθπαηδεπηηθνχο πεηξακαηηθνχο. 

4. ηαζκνί πνπ εγθαζίζηαληαη απφ ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ιφγνπο 

πηζηνπνίεζεο ή κεηξήζεσλ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμάγνληαη κεηξήζεηο ή δηελεξγείηαη 

πηζηνπνίεζε. 

 

Πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά είλαη ν 

παξαγσγφο λα έρεη πεηχρεη ζε δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο 

θεξπρζεί άγνλνο ν ππνπξγφο Αλάπηπμεο, κεηά απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ κπνξεί λα ρνξεγήζεη άδεηα 

παξαγσγήο ζηε ΓΔΖ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ν απξφζθνπηνο εθνδηαζκφο ζε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα.  

Δμάιινπ άδεηα ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ ρνξεγείηαη: 

• ηνπο παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζηνπο 

απηνπαξαγσγνχο. 

• ηε ΓΔΖ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ έθηαθηεο αλάγθεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ν απξφζθνπηνο εθνδηαζκφο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα [16]. 

 

 

4.3.5.4   Γπλαηόηεηα πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

Ζ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε Δπηιέγνληεο Πειάηεο θαη ζε Με Δπηιέγνληεο Πειάηεο, 

επηηξέπεηαη ζε φζνπο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή έρνπλ λνκίκσο 

εμαηξεζεί απφ απηή. Ζ άδεηα πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρνξεγείηαη απφ ηνλ ππνπξγφ 

Αλάπηπμεο, κεηά απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ θαη εθφζνλ: 

• Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ επαξθέο δπλακηθφ παξαγσγήο, πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε ρψξα - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

• Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίδεη ηθαλνπνηεηηθέο καθξνρξφληεο εγγπήζεηο 

αθελφο γηα ηελ εμαζθάιηζε αλαγθαίαο εθεδξείαο εληφο ηεο ΔΔ θαη αθεηέξνπ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα 

ηεο αλαγθαίαο δπλακηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ γηα ηε 

κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα πξνκεζεχεη. 



- 109 - 
 

Με απνθάζεηο ηνπ ππνπξγνχ Αλάπηπμεο,  κεηά απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ κπνξνχλ λα εμαηξνχληαη 

απφ ηελ ππνρξέσζε θαηνρήο άδεηαο πξνκήζεηαο, φζνη πξνκεζεχνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη απνθιεηζηηθά απφ εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο [16]. 

 

 

4.3.5.5     Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

(ΓΔΜΖΔ) 

 

Σν ζπληνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ ζα παξάγεηαη πιένλ απφ 

πνιινχο παξαγσγνχο, ζηνπο πειάηεο ηνπ θαζελφο, αλαιακβάλεη ν Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ 

πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΓΔΜΖΔ). 

 

Ο ΓΔΜΖΔ είλαη αλψλπκε εηαηξία. Σν 51% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ αλήθεη ζην Διιεληθφ 

Γεκφζην θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ ηνπ κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ νπνίσλ νη κνλάδεο παξαγσγήο ζπλδένληαη ζην ζχζηεκα. ε απηνχο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ΓΔΖ ε νπνία θαη ζε πξψηε θάζε θαηέρεη ην 49% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηνπ ΓΔΜΖΔ. Ζ ΓΔΖ παξακέλεη απνθιεηζηηθφο ηδηνθηήηεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη  

εηζπξάηηεη απφ ηελ αλψλπκε εηαηξία ΓΔΜΖΔ νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. 

 

Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ιεηηνπξγεί, εθκεηαιιεχεηαη, δηαζθαιίδεη ηε ζπληήξεζε θαη κεξηκλά 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα θαζψο θαη ησλ δηαζπλδέζεψλ ηνπ κε 

άιια δίθηπα γηα λα δηαζθαιίδεηαη ν εθνδηαζκφο ηεο ρψξαο κε ειεθηξηθή ελέξγεηα, κε ηξφπν 

επαξθή, αζθαιή, νηθνλνκηθά απνδνηηθφ θαη αμηφπηζην. Έηζη ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο έρεη ηηο 

εμήο ππνρξεψζεηο: 

1. Να παξέρεη πξφζβαζε ζην χζηεκα ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ζε φζνπο λνκίκσο έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ ππνρξέσζε θαηνρήο 

ηέηνησλ αδεηψλ θαη, βέβαηα, ζηνπο Δπηιέγνληεο Πειάηεο. 

2. Να επηηξέπεη ηε ζχλδεζε κε ην Γίθηπν ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα 

Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο. 

3. Να πξνγξακκαηίδεη θαη λα θαηαλέκεη ην θνξηίν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο δηαζέζηκεο 

εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο. Να πξνζδηνξίδεη ηε ρξήζε ησλ δηαζπλδέζεσλ κε άιια δίθηπα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λα δηεπζεηεί ηηο απνθιίζεηο παξαγσγήο - δήηεζεο κεηαμχ ησλ θαηφρσλ 

άδεηαο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ θψδηθα ζπλαιιαγψλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

4. Να ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίδνληαη επαξθή πεξηζψξηα εθεδξείαο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο παξαγσγνχο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνλ θχξην ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ. 

5. Να δηαρεηξίδεηαη ηε ξνή ελέξγεηαο ζην χζηεκα ζπλεθηηκψληαο αληαιιαγέο κε άιια 

ζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα. 
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6. Να εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη κεξηκλά λα είλαη δηαζέζηκεο νη αλαγθαίεο επηθνπξηθέο ππεξεζίεο. 

7. Να πξνγξακκαηίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα κεξηκλά γηα ηε δηαηήξεζε 

ελφο ηερληθά άξηηνπ, νηθνλνκηθά απνδνηηθνχ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο, εθαξκφδνληαο θαηά 

ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, δηαθαλή, αληηθεηκεληθά θαη ακεξφιεπηα θξηηήξηα, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

8. Να θαηαξηίδεη αλά δχν ρξφληα ηαθηηθέο πξνβιέςεηο, γηα ην δπλακηθφ παξαγσγήο θαη 

κεηαθνξάο πνπ ελδέρεηαη λα ζπλδεζεί κε ην ζχζηεκα, γηα ηηο αλάγθεο δηαζχλδεζεο κε άιια 

ζπζηήκαηα ή δίθηπα, γηα ηηο δπλαηφηεηεο κεηαθνξάο θαη γηα ηε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη 

πξνβιέςεηο απηέο πξέπεη θαιχπηνπλ πεληαεηή νξίδνληα. 

 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα 

δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Με ηνλ Κψδηθα ξπζκίδνληαη: 

• Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα θαη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά. 

• Οη ειάρηζηεο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηε ζχλδεζε 

ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο, ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ησλ 

δηαζπλδέζεσλ θαη ησλ Δπηιεγφλησλ Πειαηψλ. 

• Ζ πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία ν ΓΔΜΖΔ ππνρξενχηαη λα απαληά ζηηο ππνβαιιφκελεο 

αηηήζεηο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο παξάιεηςεο ηεο απάληεζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή. 

 

Σα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδεη ν δηαρεηξηζηήο γηα ηελ θαηαλνκή θνξηίνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

παξαγσγήο θαη ηε ρξήζε ησλ δηαζπλδέζεσλ, είλαη: 

• Ζ νηθνλνκηθή ηεξάξρεζε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αληαλαθινχλ ην 

κεηαβιεηφ θφζηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο πνπ δειψλνληαη δηαζέζηκεο. 

• Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαζέζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο πνπ δειψλνληαη 

δηαζέζηκεο θαη 

• Οη ηερληθνί πεξηνξηζκνί ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο. 

Ο ηξφπνο, ε έθηαζε, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαηά ηελ 

θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ζηηο δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο δίλεη πξνηεξαηφηεηα: 

• ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

θαζψο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπκπαξαγσγήο. 

• ε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ εγρψξηεο πεγέο πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο θαη κέρξη πνζνζηνχ 15% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ [16]. 
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Σέινο, ν ΓΔΜΖΔ, ρξεζηκνπνηεί έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν γηα ην νπνίν θαιείηαη λα αλαιάβεη ζηελ Αγνξά. 

Απηφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Market Management System-MMS) αθνξά [52] : 

-Σνλ Ζκεξίζην Δλεξγεηαθφ Πξνγξακκαηηζκφ (Day Ahead Scheduling-DAS) 

-Σν Πξφγξακκα Καηαλνκήο (Dispatching Scheduling-DS Day Ahead and Intraday) 

-Tελ Οηθνλνκηθή Καηαλνκή Φνξηίνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν( Real Time Dispatch-RTD) 

-Σνλ ππνινγηζκφ ηεο Οξηαθήο Σηκήο Απνθιίζεσλ(Δx-Post Imbalance Pricing-ExPIP) 

-Σελ Δθθαζάξηζε (Day-Ahead and Imbalance Settlement) 

Δπίζεο ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθφ δηαθφξσλ ρξήζεσλ φπσο: 

-Λνγηζκηθφ δηεμαγσγήο δεκνπξαζηψλ γηα αγνξά θπζηθψλ δηαζπλνξηαθψλ δηθαησκάησλ γηα ηηο 

δηεζλήο δηαζπλδέζεηο. 

-Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ ελέξγεηαο. 

-Λνγηζκηθφ Πξφβιεςεο Φνξηίνπ. 

-Λνγηζκηθφ Πξφβιεςεο Παξαγσγήο Αηνιηθψλ. 
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5  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ KAI ΑΠΟΚΡΗΖ ΣΖ ΕΖΣΖΖ (DMS/DR) 

 

5.1   Γηαρείξηζε ηεο Εήηεζεο (Demand Side Management) 
 

Ζ Γηαρείξηζε Εήηεζεο (Demand side Management - DSM) αθνξά ηε δξάζε επεξεαζκνχ ηεο 

δήηεζεο ηεο ελέξγεηαο είηε γηα λα ηελ κεηψζεη , είηε γηα λα ηελ απμήζεη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε 

επηζπκεηή δήηεζε. Δπίζεο κπνξεί λα αθνξά ηελ ίδηα ηε δηαρείξηζε ησλ θνξηίσλ απφ ηνλ 

παξαγσγφ ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο θαη ζπλεπψο ηεο 

κνλάδαο ελέξγεηαο. Με άιια ιφγηα γίλεηαη δηαρείξηζε ησλ θνξηίσλ ησλ θαηαλαισηψλ ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη φζν πην απνδνηηθά γίλεηαη ε ελέξγεηα. Ζ βέιηηζηε Γηαρείξηζε Εήηεζεο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί αμηνπνηψληαο ζπζηήκαηα θαη ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο , κε ζσζηή επνπηεία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, κε δηαθνξεηηθή ηηκνιφγεζε ηεο KW αλάινγα κε ηελ ψξα ηεο εκέξαο θαη κε 

ρξήζε επίσλ κνξθψλ ελέξγεηαο. Ζ έλλνηα απηή δελ είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ έλλνηα ηεο 

Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, αλ θαη ζηελά ζπλδεδεκέλε . Ζ Γηαρείξηζε Εήηεζεο αθνξά θηλήζεηο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ γίλνληαη ζε θαηαλαισηέο ζηνρεχνληαο ζηελ αιιαγή ηνπ πξνθίι 

θαηαλάισζεο θαη φρη γεληθφηεξα ηελ πνιηηηθή γηα ρξήζε ζπζθεπψλ πςειήο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο. 

 

Ζ Γηαρείξηζε Εήηεζεο ζηνρεχεη ζηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ θνξηίσλ ψζηε λα έρνπκε κία φζν ην 

δπλαηφλ νκαιφηεξε θακπχιε δήηεζεο . Απηφ απηφκαηα ζεκαίλεη ιηγφηεξν θνξηηζκέλεο γελλήηξηεο 

θαη δίθηπα (κηθξφηεξεο απψιεηεο) θαη ζπλεπψο εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ρξεκάησλ. Σν θφζηνο 

παξαγσγήο ηεο ελέξγεηαο δελ αληηθαηνπηξίδεηαη άκεζα ζηνλ θαηαλαισηή ζηηο πεξηζζφηεξεο 

νηθνλνκίεο , φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φζν απμάλεηαη ε αλάγθε γηα ελέξγεηα ηφζν απμάλεηαη θαη 

ην θφζηνο ηεο κνλάδαο ελέξγεηαο . ε πςειέο θνξηίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο εληάζζνληαη νη ιηγφηεξν 

απνδνηηθέο κνλάδεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αηρκψλ , κε πςειά ιεηηνπξγηθά θφζηε . Οη κνλάδεο 

απηέο, πνπ θαινχληαη ζηξεθφκελε εθεδξεία, εληάζζνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ επηπιένλ αλαγθψλ 

ζε ελέξγεηα θαη απμάλνπλ δξακαηηθά ην θφζηνο παξαγσγήο . πλεπψο ν πεξηνξηζκφο ησλ αηρκψλ 

κεηψλεη άκεζα θαη ηελ αλάγθε έληαμε ηέηνησλ κνλάδσλ . Αλ νη θαηαλαισηέο πιήξσλαλ ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνπλ αλά πάζα ζηηγκή θαη φρη κηα ζηαζεξή ηηκή, 

ηφηε νη κεηαβνιέο ηνπ θφζηνπο ζα αληηθαηνπηξίδνληαλ θαη ζηε δήηεζε ελέξγεηαο. Αγλνψληαο ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο ελέξγεηαο ζε ψξεο αηρκήο νη θαηαλαισηέο δελ έρνπλ θίλεηξν κείσζεο ηεο 

ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνπλ [37]. 

 

 

5.2  Απόθξηζε ηεο Εήηεζεο (Demand Response) 

 

5.2.1 Πεξηγξαθή 

 

Ζ απφθξηζε δήηεζεο (demand response - DR ) αλαθέξεηαη ζηνπο κεραληζκνχο δηαρείξηζεο ηεο 

δήηεζεο απνθξηλφκελε ζηηο ζπλζήθεο πξνζθνξάο , γηα παξάδεηγκα ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ζε ψξεο αηρκήο ή αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο . Σα θνξηία ησλ πειαηψλ δηαρεηξίδνληαη 

"έμππλα" βάζε ηεο θνζηνιφγεζεο ηεο kWh θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ δηαρεηξηζηή. Ζ 

θηλεηνπνίεζε γηα απνθνπή θνξηίσλ κπνξεί λα έξρεηαη είηε απφ αίηεκα ηεο εηαηξίαο παξαγσγήο 
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ελέξγεηαο είηε ζε απφθξηζε ηηκψλ ηεο αγνξάο. Σα θνξηία (θσηηζκφο , θιηκαηηζκφο, κεραλήκαηα) 

θφβνληαη αλάινγα κε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί. Δλαιιαθηηθφ ηεο απνθνπήο 

θνξηίσλ είλαη ε ιεηηνπξγία κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο (π.ρ. θσηνβνιηατθά, αλεκνγελλήηξηεο, 

ζπκπαξαγσγή) ζηελ εγθαηάζηαζε , ηηο θξίζηκεο ψξεο αηρκήο. Αθφκα , δελ απνθιείεηαη λα δεηεζεί 

ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο απφ θάπνηνπο πειάηεο ζηηο ψξεο πνπ ε παξαγσγή είλαη πςειή αιιά 

ε δήηεζε ρακειή. Γειαδή νπζηαζηηθά έρνπκε κηα κεηαηφπηζε ησλ αηρκψλ δήηεζεο θαη ππέξζεζε 

ηνπο ψζηε λα πξνθχςεη φζν ην δπλαηφλ πην νκαιή θαη ζπκθέξνπζα απφ πιεπξά θφζηνπο 

παξαγσγήο θακπχιε δήηεζεο. Ο φξνο ζπλεπψο αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ελεξγεηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πειαηψλ λα ηξνπνπνηήζνπλ 

ηε δήηεζε ηνπο φζνλ αθνξά ηνλ ρξνληζκφ . Ζ κείσζε απηή ηνπ επηπέδνπ ησλ αηρκψλ εμνηθνλνκεί 

ηα πςειά ιεηηνπξγηθά θφζηε ηεο ζηξεθφκελεο εθεδξείαο . Οη θηλήζεηο απηέο αθνξνχλ κφλν 

θάπνηεο ψξεο ηεο εκέξαο  φπνπ ε δήηεζε ελέξγεηαο είλαη πςειή ή φηαλ ε εθεδξεία είλαη ζε 

ρακειά επίπεδα. Ζ θηλήζεηο απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ην δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ δηφηη 

γλσζηνπνηεί άκεζα ηεο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο , ελψ είλαη αθφκα ζεκαληηθφ γηα ην παξαγσγφ 

ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη ηε δήηεζε αιιά θαη γηα κεγάινπο θαηαλαισηέο (π.ρ. βηνκεραλίεο) 

ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηα θφζηε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δάλ νη αιιαγέο ζηηο ηηκέο 

ηεο ελέξγεηαο δηαξθέζνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή αλακέλεηαη λα γίλεη απηφ , ηφηε κπνξεί 

λα πξνθχςεη κηα καθξφρξνλε ζηξαηεγηθή κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο κέζσ ηεο επέλδπζεο ζηελ 

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ή κηα αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πειάηε . 

 

Ζ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ζπληεξεηηθφηεηα πξνθχπηεη ζπρλά φηαλ νη πειάηεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα πξνζπαζνχλ α) λα κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζε ηνπο ζε 

ψξεο αηρκήο δήηεζεο πνπ ην θφζηνο είλαη πςειφ ελψ καζαίλνπλ θαιχηεξα ην ελεξγεηαθφ πξνθίι 

ηνπο ή β)νη πειάηεο επελδχνπλ ζε ζπζθεπέο πςειήο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη κεηψλνπλ ηε 

ζπλνιηθή δήηεζε ηνπο. Πξνγξάκκαηα απφθξηζεο δήηεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε θίλεηξα 

πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα λα κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζε ηηο ψξεο πνπ ην ζχζηεκα 

βξίζθεηαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε. Tα demand response θίλεηξα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

αμηνζεκείσηεο κεηψζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ ειεθηξηζκνχ, θαζψο νη κεηαηνπίζεηο ηεο δήηεζεο θαηα ηε 

δηάξθεηα ησλ αηρκψλ ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηελ αλάγθε γηα πςειφηεξν νξηαθφ θφζηνο 

παξαγσγήο, λα πξνζθέξνπλ επελδχζεηο ρακειφηεξνπ θφζηνπο εμηζνξξφπεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη λα κεηψζνπλ ηηο επελδχζεηο ελίζρπζεο ηνπ δηθηχνπ. Σα θίλεηξα DR κπνξνχλ επίζεο λα 

δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε θηιφδνμσλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ κέζσ ηεο 

δηεπθφιπλζεο πνπ παξέρνπλ ζηε ζχλδεζε αδηάιεηπηεο παξαγσγήο απφ ΑΠΔ. Ρπζκίδνληαο ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή κεηαθέξνληαο ηηο αηρκέο δήηεζεο ζε πεξηφδνπο επηφηεξεο γηα ην 

ζχζηεκα ή εγθαζηζηψληαο έλα ζχζηεκα θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο, νη πειάηεο κπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ην επίπεδν επηβάξπλζεο ζην δίθηπν δηαλνκήο θαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  Οη 

πειάηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ιακβάλνπλ κεησκέλεο ηηκέο ή ρξεκαηηθφ πνζφ. 

 

Παξαηεξνχκε  ζην παξαθάησ ζρήκα  ηελ γξαθηθή εμήγεζε  ηεο επίδξαζεο ηνπ DR ζηελ αγνξά 

ελέξγεηαο ζην δηάγξακκα παξαγσγήο ελέξγεηαο (Q) – ηηκήο (P). Τπφ αλειαζηηθή δήηεζε (D1) ε 

ηηκή (P1) είλαη εμαηξεηηθά πςειή. Αληίζεηα αλ ιεθζνχλ κέηξα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πνιηηηθή  

DR ε δήηεζε γίλεηαη πην ειαζηηθή (D2) θαη κηα πνιχ κηθξφηεξε ηηκή εκθαλίδεηαη ζηελ αγνξά (P2) 

[37]. 
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5.2.2  Δίδε ηεο Απόθξηζεο Εήηεζεο 

 

Οη ηερληθέο Demand Response κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν επξχηεξεο θαηεγνξίεο. ηελ Price-

based  Demand Response θαη ζηελ Incentive-based Demand Response. Γειαδή ζηελ απφθξηζε 

δήηεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ζε απηή πνπ βαζίδεηαη ζε θίλεηξα πξνο ηνλ 

θαηαλαισηή. Παξαθάησ αλαιχνληαη ηα δχν  είδε ηεο απφθξηζεο δήηεζεο ιεπηνκεξψο.  

1. Price-Based : 

 

 Time-of-use (TOU): Bαζίδεηαη ζηε δηαθνξεηηθή ηηκνιφγεζε ηνπ ειεθηξηζκνχ αλάινγα κε 

ηελ ψξα ρξήζεο ηνπ. Έηζη ηo 24- σξν ρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα θαη θαζνξίδεηαη ζπληειεζηήο 

ηηκνιφγεζεο γηα ην θαζέλα απφ απηά. Ζ πνιηηηθή απηή αληαλαθιά ην κέζν θφζηνο 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηζρχνο θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. 

 Real-time pricing (RTP): H ηηκή ηνπ ειεθηξηζκνχ αιιάδεη σξηαία αληαπνθξηλφκελε ζηηο 

αιιαγέο ζηελ ρνλδξηθή ηηκή ηνπ ειεθηξηζκνχ. Οη πειάηεο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ RTP ζε 

εκεξίζηα ή σξηαία βάζε,δειαδή κία ψξα ή κέξα πξηλ αληίζηνηρα. 

 Critical Peak Pricing (CPP): Δίλαη ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ πνιηηηθψλ κε βαζηθή δνκή 

απηή ηνπ ΣΟU ζρεδηαζκνχ. Χζηφζν, ρξεζηκνπνηείηαη ε πξφβιεςε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηεο θαλνληθήο κέγηζηεο ηηκήο κε κηα πνιχ πςειφηεξε  ηηκή ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο 

ελεξγνπνίεζεο(πρ φηαλ απεηιείηαη ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο ή νη ηηκέο παξνρήο είλαη 

πνιχ πςειέο) [40]. 

 

 

 

 

Δηθόλα 5.1  Γξαθηθή  εμήγεζε  ηεο επίδξαζεο ηνπ DR ζηελ αγνξά ελέξγεηαο ζην 
δηάγξακκα παξαγσγήο ελέξγεηαο (Q) – ηηκήο (P). 
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2. Incentive-Based  

 

 Direct Load Control (DLC) (Δπζήο έιεγρνο θνξηίνπ): Μηα ιεηηνπξγία απφθξηζεο δήηεζεο 

ζηελ νπνία ν δηαρεηξηζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα θιείλεη ή λα κεηψλεη ηνπο θχθινπο 

ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ηνπ θαηαλαισηή (θιηκαηηζηηθφ, ζεξκνζίθσλαο θηι.), 

απνκαθξπζκέλα, χζηεξα απφ ζχληνκε εηδνπνίεζε. Οη θαηαλαισηέο ζπρλά ιακβάλνπλ κία 

πιεξσκή ζπκκεηνρήο ζπλήζσο κε ηε κνξθή πηζηνπνηεηηθνχ θαηαλάισζεο. 

Απεπζχλνληαη ζπλήζσο ζε νηθηαθνχο ή κηθξνχο εκπνξηθνχο πειάηεο. 

 Ηnterruptible/curtailable service(Η/C) (Πξνγξάκκαηα απνθνπήο): Δπηινγέο απνθνπήο 

θνξηίνπ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε ηηκνιφγηα ιηαληθήο πνπ πξνβιέπνπλ έθπησζε θφξνπ ή 

πηζηψζεηο ζε ινγαξηαζκνχο κε θάζε ζπλέλεζε γηα κείσζε θνξηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ ζην ζχζηεκα. Μπνξνχλ λα ηεζνχλ πνηλέο ζε πεξίηπσζε κε 

απνθνπήο. Σέηνηα πξνγξάκκαηα έρνπλ πξνζθεξζεί κφλν ζηνπο κεγαιχηεξνπο 

βηνκεραληθνχο ή εκπνξηθνχο πειάηεο. 

 Demand Bidding/Buyback Programs (Πξνγξάκκαηα πξνζθνξψλ) : Πξνγξάκκαηα πνπ 

ελζαξχλνπλ κεγάινπο πειάηεο λα πξνζθέξνπλ ζε κία αγνξά ρνλδξηθήο(wholesale 

market) θαη λα παξέρνπλ κεηψζεηο θνξηίνπ ζε κία ηηκή ζηελ νπνία ζέινπλ λα απνθνπνχλ 

ή ελζαξχλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο λα πξνζδηνξίζνπλ πφζν θνξηίν ζα ήζειαλ λα 

απνθφςνπλ ζε κία δεδνκέλε ηηκή. Οη πειάηεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο κείσζεο θνξηίνπ 

γίλνληαη απνδεθηέο πξέπεη λα κεηψζνπλ ην θνξηίν φπσο είραλ ζπκθσλήζεη, δηαθνξεηηθά 

ππάξρνπλ θπξψζεηο. 

 Δmergency Demand Response programs (Πξνγξάκκαηα επείγνπζαο αλάγθεο) : 

Πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ θίλεηξα κέζσ πιεξσκψλ πξνο ζηνπο πειάηεο γηα 

κεηξεζείζεο κεηψζεηο ζην θνξηίν θαηά ηε δηάξθεηα γεγνλφησλ πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

αμηνπηζηία. ε απηά ηα πξνγξάκκαηα νη πειάηεο ελίνηε δηψθνληαη πνηληθά φηαλ δελ 

αληαπνθξίλνληαη. 

  Capacity Market Programs (Πξνγξάκκαηα αγνξάο ηζρχνο): Απηά ηα πξνγξάκκαηα 

ζπλήζσο πξνζθέξνληαη ζε πειάηεο πνπ παξέρνπλ πξνθαζνξηζκέλεο κεηψζεηο ζην θνξηίν 

ηνπο φηαλ πξνθχςνπλ απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο ζην ζχζηεκα. Οη πειάηεο ζπλήζσο 

ιακβάλνπλ εκεξίζηεο εηδνπνηήζεηο ησλ γεγνλφησλ. Σα θίλεηξα ζπλήζσο απνηεινχληαη 

απφ πιεξσκέο γηα κείσζε θαηαλάισζεο, πνπ πξνζδηνξίδνληαη απν ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο 

ηζρχνο θαη πξφζζεηεο ελεξγεηαθέο πιεξσκέο γηα κεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα νξηζκέλσλ 

γεγνλφησλ. ε απηά ηα πξνγξάκκαηα νη πειάηεο ππφθεηληαη ζε απζηεξέο πνηλέο άλ δελ 

αληαπνθξηζνχλ. 

 Αncillary Services Market Programs (Πξνγξάκκαηα αγνξάο βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ): 

Απηά ηα πξνγξάκκαηα επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα πξνζθέξνπλ πεξηθνπέο θνξηίνπ 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζαλ ιεηηνπξγηθά απνζέκαηα. Αλ νη πξνζθνξέο ηνπο 

γίλνπλ απνδεθηέο, πιεξψλνληαη ζηελ ηηκή ηεο αγνξάο , αθνχ ζπκθσλήζνπλ λα είλαη ζε 

θαηάζηαζε αλακνλήο (standby). Όηαλ νη πεξηθνπέο θνξηίνπ ηνπο ρξεηαζηνχλ, θαινχληαη 

απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαη κπνξεί  λα πιεξσζνχλ ζηελ ηηκή ηεο spot αγνξάο [40]. 
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Παξαθάησ θαίλνληαη ζρεκαηηθά νη πνιηηηθέο ηεο Demand Response. 

 

 

 

 

Δηθόλα 5.2  Σρήκα πνπ απεηθνλίδεη ηηο πνιηηηθέο demand response 

πεγή: US Department of Energy 

 

                                                                  

 

5.2.3   Απόθξηζε Εήηεζεο (DR) θαη Έμππλα δίθηπα (Smart Grids) 

 

Οη εθαξκνγέο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ (Smart Grids) βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ παξαγσγψλ θαη 

θαηαλαισηψλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πψο θαη 

πφηε λα παξάγνπλ θαη λα θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα. Απηή ε αλαδπφκελε ηερλνινγία ζα 

επηηξέςεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα κεηαβαίλνπλ απφ κία Απφθξηζε δήηεζεο βαζηζκέλε ζε γεγνλφηα 

(event based demand response) φπνπ ε εηαηξία παξαγσγήο απαηηεί  ηελ απφξξηςε θνξηίνπ ζε 

κία πην ζπλερή απφθξηζε δήηεζεο, φπνπ ν πειάηεο βιέπεη ηα θίλεηξα ειέγρνπ ηνπ θνξηίνπ ηνπ  

24 ψξεο ην 24σξν. Άλ θαη απηφο ν «δηάινγνο» απμάλεη ηηο επθαηξίεο γηα demand response, νη 

θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη αθφκα πνιχ απφ νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη είλαη δηζηαθηηθνί ζην λα 

αθήζνπλ ηηο ζπζθεπέο ηνπο ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ παξαγσγψλ. 

 

Έλα πιενλέθηεκα κίαο εθαξκνγήο smart grid είλαη ε time-based (αλάινγα κε ηελ ψξα) 

ηηκνιφγεζε. Καηαλαισηέο πνπ παξαδνζηαθά πιεξψλνπλ ζηαζεξφ κεληαίν θφξν ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο κπνξνχλ λα ζέζνπλ ην δηθφ ηνπο φξην θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ ρξήζε ηνπο , γηα 

λα επσθειεζνχλ απφ ηηο θπκελφκελεο ηηκέο. Απηφ ίζσο απαηηεί ηε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ψζηε λα ειέγρνληαη νη ζπζθεπέο θαη εθαξκνγέο θαη κπνξεί λα  

ζπκπεξηιακβάλεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Έλα αθφκα πιενλέθηεκα, θπξίσο γηα κεγάινπο πειάηεο κε 
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παξαγσγή είλαη ε ηθαλφηεηα λα παξαθνινπζείηαη, λα κεηαηνπίδεηαη θαη λα εμηζζνξνπείηαη ην 

θνξηίν κε έλα ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηνλ θαηαλαισηή λα απνζεθεχεη ην θνξηηφ αηρκήο θαη φρη κφλν 

λα εμνηθνλνκεί kWh θαη kW/κήλα αιιά θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκπνξεχεηαη φηη έρεη 

απνζεθεχζεη ζε κία ελεξγεηαθή αγνξά. Απηφ βέβαηα πεξηιακβάλεη εμειηγκέλα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο, θίλεηξα θαη κία βηψζηκε αγνξά εκπνξίνπ.Σα έμππλα δίθηπα απμάλνπλ 

ηηο επθαηξίεο γηα Απφθξηζε δήηεζεο παξέρνληαο δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηνπο 

παξαγσγνχο θαη θαηαλαισηέο, αιιά ηα νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά θίλεηξα παξακέλνπλ ε 

θηλεηήξηνο δχλακε ζηελ πξάμε. 

 

 

H απφθξηζε δήηεζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ελφο έμππλνπ δηθηχνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

εμαηηίαο ηεο δπλαηφηεηαο λα βνεζάεη ζηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ πξνθιήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

φπσο είλαη ε αμηφπηζηε ελζσκάησζε κεγάισλ πνζνηήησλ θαηαλεκεκέλσλ κνλάδσλ παξαγσγήο 

ζην ειεθηξηθφ δίθηπν. Γηα λα πινπνηεζεί απηφο ν ζηφρνο, ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα 

δνζεί ζηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ γηα λα εκπινπηηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη νη επηθνηλσλίεο 

κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, νη πφξνη ηεο απφθξηζεο δήηεζεο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ 

ηνπο ππνζηεξίδνπλ. Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ησλ πεξηπηψζεσλ 

ρξήζεο  θαη ζελαξίσλ γηα ηελ απφθξηζε δήηεζεο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ ‗θαηαλεκφκελε‘ 

απφθξηζε δήηεζεο (dispatchable DR) θαη δηάθνξεο κνξθέο δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο (dynamic 

pricing).  

 

 

Οη ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ demand response είλαη θαηά βάζε ηερλνινγίεο smart grid, 

θαζψο πεξηιακβάλνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ βνεζνχλ ζηνλ ελεξγεηηθή παξαθνινχζεζε θαη 

δπλακηθφ έιεγρν ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξηζκνχ. Οη έμππλνη κεηξεηέο είλαη έλα παξάδεηγκα, θαζψο 

επηηξέπνπλ ηηο κεηξήζεηο ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, θάηη πνπ είλαη βαζηθφ ζην λα 

ζηαινχλ κπλήκαηα γηα ηηο ηηκέο αλάινγα κε ηελ ψξα ρξήζεο ηνπ ειεθηξηζκνχ ζηνπο θαηαλαισηέο 

θαη λα ηνπο ελζαξχλνπλ έηζη λα κεηαηνπίζνπλ ηε ρξήζε απηή απφ κηα ψξα ζε άιιε. Οη κεηξεηέο 

(smart meters) θαη άιιεο smart grid ηερλνινγίεο, επίζεο επηηξέπνπλ ηελ παξνρή λέαο θαη 

θαιχηεξεο πιεξνθφξεζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν απφ ηνπο παξαγσγνχο φζν θαη 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο.Απηή ε πιεξνθφξεζε παξνπζηάδεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ζπζθεπψλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζην ρψξν ηνπο θαη ηνπο βνεζά λα εληνπίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηελ 

ρξήζε ηνπ ειεθηξηζκνχ πνπ θαηαλαιψλνπλ. 

 

Άιιεο «έμππλεο» ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Απφθξηζε Εήηεζεο πεξηιακβάλνπλ 

έμππλνπο ζεξκνζηάηεο, ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο δηαρείξεζεο ,δπλακηθά απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα 

θαη δπλακηθνχο ειέγρνπο ηνπ θσηηζκνχ. Έηζη γίλεηαη ζαθέο φηη ην «θπζηθφ» πεξηβάιινλ ηεο 

Aπφθξηζεο Εήηεζεο είλαη έλα έμππλν δίθηπν. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλεηαη ε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ελφο ζπζηήκαηνο απφθξηζεο δήηεζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ  έμππλνπ 

δηθηχνπ κε απηφ πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ [41][42]. 
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Πίλαθαο 5.1  Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ζπκβαηηθήο απόθξηζεο δήηεζεο θαη ιεηηνπξγνύζαο ζε επθπηέο δίθηπν. 
πεγή: [41] 

 

 

 

5.2.4   ΑΠΔ θαη Απόθξηζε Εήηεζεο (DR) 

 

Ζ απφθξηζε ηεο δήηεζεο ππνζηεξίδεη ηελ επξχηεξε ρξήζε ησλ ΑΠΔ. Πνιιέο αλαλεψζηκεο πεγέο 

είλαη δηαιεηπνχζεο ή παξάγνπλ ηζρχ εθηφο ηεο πεξηφδνπ αηρκήο. Γηα παξάδεηγκα κεγάιν κέξνο 

ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ δελ είλαη δηαζέζηκνο ζε πεξηφδνπο αηρκήο κέζα ζηε κέξα. Ζ απφθξηζε 

δήηεζεο είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα κεηψλεη ηε δήηεζε θαηα ηε δηάξθεηα 

πεξηφδσλ αηρκήο θαη έηζη είλαη ηδαληθφ ζπκπιήξσκα γηα ηνλ άλεκν θαη άιιεο δηαιεηπνχζεο πεγέο 

θαη κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ. Ζ Demand Response κπνξεί λα  ζπλεηζθέξεη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ δηθηχνπ φηαλ νη ΑΠΔ πνπ ζπλήζσο είλαη δηαζέζηκεο μαθληθά ζηακαηήζνπλ λα 

είλαη.  

 

Γηα παξάδεγηκα ηνλ Μάξηην ηνπ 2008 ην Tέμαο αληηκεηψπηζε κία μαθληθή πηψζε ζηελ αηνιηθή 

ελέξγεηαθή παξαγσγή απφ 1700 ΜW ζε 300 ΜW. Mέζα ζε δέθα ιεπηά σζηφζν νη δηαρεηξηζηέο 

ηνπ δηθηχνπ θαηάθεξαλ λα κεηψζνπλ 1100 ΜW κε ηε βνήζεηα ηεο απφθξηζεο δήηεζεο απφ ηελ 

θαηαλάισζε θαη απέθπγαλ έηζη έλα επξχ blackout. Σν γεγνλφο φηη ε απφθξηζε δήηεηεζεο 

ζπκβαδίδεη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Ηζπαλία πνπ αμηνηπνηεί ην 

αηνιηθφ ηεο δπλακηθφ κε πνιιά αηνιηθά πάξθα άξρηζε λα αλαπηχζεη ηελ απφθξηζε δήηεζεο 

παξάιιεια κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ. Γεληθά ε αλάπηπμε ηεο απφθξηζεο ηεο δήηεζεο θαη ε 

πξφζζεζε «επθπίαο» ζηα δίθηπα είλαη δχν βαζηθά βήκαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πεξεηαίξσ 

δηείζδπζε πεξηζζφηεξεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ελψ παξάιιεια ζα δηαηεξεζεί θαη ζα βειηησζεί 

ε αμηνπηζηία. 
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5.2.5   Οθέιε ηεο Απόθξηζεο Εήηεζεο 

 

Σν πηφ ζεκαληηθφ φθεινο  απφ ηελ ρξήζε ηεο demand respond είλαη ε βειηησκέλε απνδνηηθφηεηα 

ησλ πφξσλ ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο αλαινγίαο κεηαμχ ησλ ηηκψλ 

ηνπ ειεθηξηζκνχ γηα ηνπο πειάηεο θαη ηελ  πξαγκαηηθή αμία απηνχ. Απηή ε απμεκέλε 

απνδνηηθφηεηα δεκηνπξγεί πιεηάδα πιενλεθηεκάησλ πνπ ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο [43]: 

 Σα νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο είλαη νη κεηψζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη 

ηα ρξήκαηα πνπ θεξδίδνπλ εμ‘αηηίαο ησλ πιεξσκψλ-θηλήηξσλ πνπ ηνπο παξέρνληαη, φηαλ 

πξνζαξκφδνπλ ηελ δήηεζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ειεθηξηζκνχ αλάινγα κε ηελ ψξα. 

 Σα νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ επξχηεξε αγνξά είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή ηεο ρνλδξηθήο 

αγνξάο πνπ πξνθχπηεη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Απφθξηζε Εήηεζεο απνηξέπεη ηελ 

αλάγθε λα ρξεζηκνπνηείηαη ε αθξηβφηεξε κνλάδα παξαγσγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηφηαλ ζε 

πεξηφδνπο αηρκήο ζηε δήηεζε, θαη έηζη κεηψλεη ηα θφζηε παξαγσγήο θαη ηηο ηηκέο ηηο 

αγνξάο γηα φινπο ηνπο αγνξαζηέο ειεθηξηζκνχ. Μαθξνπξφζεζκα, ε ζηαζεξή Απφθξηζε 

Εήηεζεο κεηψλεη ηηο ζπλνιηθέο ρσξεηηθέο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο, επηηξέπνληαο ζηηο 

ππεξεζίεο παξνρήο θνξηίνπ λα αγνξάδνπλ ιηγνηεξε λέα ρσξεηηθφηεηα. ηαδηαθά απηέο νη 

απνηακηεχζεηο κπνξεί λα πεξάζνπλ ζηνπο ιηαληθνχο πειάηεο ζαλ κεηψζεηο ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο. 

 Σα νθέιε αμηνπηζηίαο είλαη ε ιεηηνπξγηθή αζθάιεηα θαη νη επαξθείο απνηακηεχζεηο 

ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα εμαζθαιηζηνχλ, επεηδή ε απφθξηζε δήηεζεο κεηψλεη ηελ 

πηζαλφηεηα θαη ηηο ζπλέπεηεο αλαγθαζηηθψλ δηαθνπψλ πνπ ζπλεπάγνληαη νηθνλνκηθά 

θφζηε θαη ελφριεζε ζηνπο πειάηεο. 

 Σα νθέιε ζηηο επηδφζεηο ηεο αγνξάο αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο Απφθξηζεο Εήηεζεο  λα 

κεηψλεη ηελ ηάζε  θάπνηνλ παξφρσλ λα αλεβάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ηηκέο άλσ ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο. 

 

ηνλ πίλαθα 5.2  θαίλνληαη ηα βαζηθά νθέιε πνπ παξέρεη ε Απφθξηζε ηεο δήηεζεο [43].   
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5.2.6   Load Response Strategies ( ηξαηεγηθέο Απόθξηζεο Φνξηίνπ) 

 

Οη θαηαλαισηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Απφθξηζε ηεο Εήηεζεο κπνξνχλ λα απνθξηζνχλ ζηηο 

πςειέο ηηκέο ή ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα κε ηξεηο δπλαηνχο ηξφπνπο: 

 Foregoing: πκπεξηιακβάλεη ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξηζκνχ ζε πεξηφδνπο 

πςειψλ ηηκψλ ή γεγνλφησλ πνπ νξίδνληαη ζην εθάζηνηε πξφγξακκα Demand Response, 

ρσξίο κεηά λα ηελ αληηζηαζκίζνπλ. Γηα παξάδεηγκα έλαο νηθηαθφο θαηαλαισηήο κπνξεί λα 

ζβήζεη ηα θψηα ή λα αλνίμεη ηνλ ζεξκνζηάηε ζε έλα θιηκαηηζηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

γεγνλφηνο ή κία βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε ζα κπνξνχζε λα λα θιείζεη ηηο ζπζθεπέο ησλ 

γξαθείσλ ηεο.  

 Shifting (νιίζζεζε): πκπεξηιακβάλεη ηελ αλαβνιή ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξηζκνχ απφ 

πεξηφδνπο πςειψλ ηηκψλ ή γεγνλφησλ απφθξηζεο δήηεζεο γηα  άιιεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο. Γηα παξάδεηγκα έλαο νηθηαθφο θαηαλαισηήο ζα κπνξνχζε λα αλαβάιεη ηε 

ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ ηνπ γηα αξγφηεξα κέζα ζηελ εκέξα ή κία βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε 

Πίλαθαο 5.2  Oθέιε Απόθξηζεο ηεο Εήηεζεο 
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ζα κπνξνχζε λα επαλαπξνγξακκαηίζεη ηελ παξαγσγή θάπνηαο παξηίδα γηά λσξίο ην 

απφγεπκα ή ηελ άιιε κέξα. Ζ απψιεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ειεθηξηζκνχ δελ ράλεηαη, 

ινηπφλ. Απιψο αλαβάιιεηαη γηα άιιε ζηηγκή  πξίλ ε κεηά απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ 

ρξήζεο ηνπ. 

 Οn-site generation (επηηόπνπ παξαγσγή): Κάπνηνη θαηαλαισηέο κπνξεί λα 

αληαπνθξηζνχλ ζέηνληαο ζε ιεηηνπξγία  κία δηεζπαξκέλε παξαγσγή (πρ ΑΠΔ) ή κία 

εθεδξηθή ειεθηξνγελλήηξηα γηα λα ηνπο παξέρνπλ φιεο ή θάπνηεο απφ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε 

ειεθηξηζκφ. Αλ θαη ν πειάηεο έρεη ειάρηζηε ή θαζφινπ δηαθνπή ησλ ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ ηνπ, νη θαζαξέο απαηηήζεηο ηνπο ζε θνξηίν απφ ην ζχζηεκα ηζρχνο είλαη 

κεησκέλεο. 

 

Οη ζηξαηεγηθέο απφθξηζεο θνξηίνπ κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ κε ηερλνινγίεο θαη ηερληθέο πνπ 

επηηξέπνπλ κία πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε απφθξηζε δήηεζεο. Χζηφζν είλαη ζε πνιχ αξρηθφ 

ζηάδην ε πιήξεο απηνκαηνπνίεζε θαη ειάρηζηνη πειάηεο ηελ έρνπλ πηνζεηήζεη [43]. 

 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ  εζληθφ εξγαζηήξην ησλ ΖΠΑ ζε κηθξφ δείγκα θαηά ην 

2004, θαίλεηαη ελδεηθηηθά ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηε δήηεζε θαη απφ απηφ 

ην πνζνζηφ , ην κεξίδην θάζε ζηξαηεγηθήο. Βιέπνπκε πσο ε πξψηε ζηξαηεγηθή (foregoing) 

πιενλεθηεί ζηε κείσζε θνξηίνπ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, θαζψο ην 45% ηνπ δείγκαηνο δήισζε πσο 

ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ κεηψλνληαο αζήκαληα ,ζρεηηθά ,θνξηία [44]. 

 

 

 

Δηθόλα 5.3  πνζνζηό αληαπόθξηζεο ησλ θαηαλαισηώλ ζηε δήηεζε θαη από απηό ην πνζνζηό , ην κεξίδην θάζε 
ζηξαηεγηθήο. 

πεγή:  [44] 
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5.3   Ζ Γηαρείξεζε/Απόθξηζε ηεο Εήηεζεο (DMS/DR) ζηελ Δ.Δ. 
 

5.3.1   Γεληθά 

 

Οη αλαδπφκελεο πξνθιήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ θνξηίνπ, νη θηινδνμίεο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο αδηάιεηπηεο παξαγσγήο, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηα ειεθηξνληθά ρακεινχ 

θφζηνπο , ε ηερλνινγία  ηεο πιεξνθνξίαο (Information Technology) θαη γεληθά ε αλαπηπζζφκελε 

αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο «θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο» , νδήγεζαλ ηελ Δπξψπε ζε 

έλα απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο ηεο Γηαρείξεζεο θαη Απφθξηζεο ηεο Εήηεζεο ζε 

νηθηαθνχο θαη βηνκεραληθνχο θαηαλαισηέο. Πνιιέο είλαη νη Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ 

θαλνληζκνχο θαη πξνγξάκκαηα γηα λα ελζαξχλνπλ κεγάινπο βηνκεραληθνχο θαηαλαισηέο ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο DR κέζσ ησλ δηαθνπηφκελσλ ηηκνινγίσλ ή ηελ ηηκνιφγεζε κε βάζε ηελ ψξα 

ηεο εκέξαο θαη κεξηθνί δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ζαλ κέξνο ησλ εμηζνξξνπεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 

H γξήγνξε ζηξνθή πξνο ηελ αλαδφκεζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ ζε πνιιέο 

ρψξεο ηηο Δπξψπεο απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80 είρε κία ζχλζεηε επίδξαζε ζηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Demand Response. Οη «αξρηηέθηνλεο» ησλ πεξηζζφηεξσλ αγνξψλ ζρεδίαζαλ 

κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ε πξνζθνξά γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο 

κπνξνχζαλ λα αληαγσληζηνχλ ηελ παξαγσγή θαη έζεζαλ ηελ ηερλθή DR ζε κία αληαγσληζηηθή 

βάζε. Ζ απνκάθξπλζε απφ ηνλ εληαίν ζρεδηαζκφ κέζσ νξγαληζκψλ πνπ ζηξέθνληαη ζε 

απνθάζεηο θαη επελδχζεηο πην «ηδηνηηθνπνηεκέλεο» επλφεζαλ ηεο παξαδνζηαθέο επελδχζεηο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ πιεπξά ηνπ παξφρνπ , γηα λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ηηο δήηεζεο. 

 

Μία απιή εμήγεζε γηα ηελ απνπζία θηλήηξσλ DR ζηελ Δ.Δ είλαη ε αλππαξμία κίαο εληαίαο 

Δπξσπατθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο. Οη δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε θαλνληζκψλ γηα λα ηεζεί ε βαζηθή 

δνκή ησλ εζσηεξηθψλ αγνξψλ πξνέθπςε απφ ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην «ηξίην λνκνζεηηθφ 

παθέην» γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ηεο Δ.Δ. Σν παθέην πεξηέρεη έλα ζχλνιν κέηξσλ 

πνπ ζηνρεχεη ζηνλ απνηειεζκαηηθφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξηζκνχ θαη ησλ 

δηθηχσλ κεηαθνξάο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο θαη παξαγσγήο. Γηα λα γίλεη 

απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζκφο ε Κνκηζηφλ πξφηηλε δχν πνιηηηθέο: ηo ―ownership unbundling‖  

δειαδή ην δηαρσξηζκφ ησλ εηαηξηψλ πνπ ειέγρνπλ θαη ηελ παξαγσγή θαη ηελ κεηαθνξά ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηελ εηζαγσγή ησλ αλεμάξηεησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ΗSO), κε ηα νπνία νη 

εηαηξίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή θαη πξνκήζεηα ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

ηδηνθηεζία ηνπο ζην δίθηπν, αιιά δελ ζα δηαρεηξηδφληαλ εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο απνθάζεηο,νη 

νπνίεο επαθίνληαη ζηελ αλεμάξηεηε αξρή θαη ζρεδηάδνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Χζηφζν θάπνηα 

θξάηε κέιε δελ ζπκθψλεζαλ σο πξνο απηφ (πρ Γαιιία θαη Γεξκαλία), νπφηε δελ εγθξίζεθε 

αθφκα ην ηξίην λνκνζεηηθφ παθέην. 

 

Ζ κεγάιε αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηζκνχ ζηελ Δ.Δ. ηα ηειεπηαία ρξφληα σζεί ζε λέα 

κέηξα εμνξζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξηζκνχ καδί κε ηα ήδε εθαξκνδφκελα (πρ 

αλαλεψζηκε ελέξγεηα,πξνγξάκκαηα επηζήκαλζεο(labelling programms), ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο). Ζ αμηνπηζηία παξνρήο ηνπο ειεθηξηζκνχ είλαη έλα αθφκα θιέγνλ ζέκα πνπ 

αλαθχπηεη απφ ηελ ξαγδαία αχμεζε ηεο δήηεζεο, αλ θαη πξνο ην παξφλ έρεη κεηξηαζηεί ιφγσ ηεο 
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κέρξη ζηηγκήο ζεηηθή αλαινγή εηζαγσγήο-εμαγσγήο ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. Απηά ζίγνπξα 

δηθαηνινγνχλ ηελ θαζπζηεξεκέλε δηείζδπζε ησλ DR θηλήηξσλ ζηελ Δ.Δ. Παξάιιεια γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφ ην ηερληθφ θαη νηθνλνκηθφ δπλακηθφ ηεο DR. Μία 

πξνζπάζεηα έγηλε απφ ηελ ΗΔΑ (Ηnternational Energy Agency). H έξεπλα ηεο έδεημε πσο αλ θαη ε 

πινπνίεζε ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ απαηηεί πνιχ ρξφλν, κεξηθέο Δπξσπατθέο επηρεηξήζεηο 

ειεθηξηζκνχ αλαπηχζζνπλ ζπζθεπέο έμππλεο ελέξγεηαο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξηθψλ ηνπο ζπζθεπψλ, λα δηαρεηξίδνληαη άκεζα θάπνηεο 

νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη λα δηαρεηξίδνληαη απνθεληξσκέλεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο. Χζηφζν ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ απιψλ κεηξεηψλ κε «έμππλνπο» δελ έρεη ελζσκαησζεί ζε θάπνην εληαίν 

ζρέδην ιφγσ ηνπ κεγάινπ θφζηνπο. 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο ηερλνινγίεο ζηελ Δπξψπε πνπ εληζχρνπλ ηελ DSM/DR θαη αθφκα 

αλαπηχζζνληαη. ηξαηεγηθέο έμππλνπ θαηαλαισηηθνχ ειέγρνπ, γηα παξάδεηγκα κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή ελεξγεηαθή θαη νηθνλνκηθή εμνηθνλφκεζε ζε πνιινχο ηνκείο (πρ 

δεκφζηνο θσηηζκφο,θηίξηα ηξηηνγελή ηνκέα,ζπίηηα θαη βηνκεραλία). Απηέο νη έμππλεο ζπζθεπέο 

κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε πξνγξάκκαηα DSM ή DR, αλάινγα κε ηελ επίδξαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο. Ζ δηάξθεηα ηεο επίδξαζήο ηνπο ζρεηίδεηαη επίζεο απζηεξά κε ηελ δηείζδπζε 

ζηε αγνξά, θαζψο ζε κία αγνξά κε κεγάιε δηείζδπζε ζα αληηζηνηρνχζε κία κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα καθξνπξφζεζκσλ απνηειεζκάησλ ησλ έμππλσλ ζπζθεπψλ. Πξφζθαηε έξεπλα έδεημε 

πσο, ππφ ηελ ππφζεζε πςειήο δηείζδπζεο ηεο αγνξά, ε ΔΔ-15 ζα είρε κία κείσζε 1-4% ζηελ 

πξσηνγελή ελέξγεηα, κεηαμχ 1,5 θαη 5% ζηηο εθπνκπέο CO2 θαη κεηαμχ 2 θαη 8% εμνηθνλφκεζε 

ζηα επελδπηηθά θφζηε γηα επέθηαζε ζηελ παξαγσγή ηζρχνο. Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο ζε πνιιέο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ απνθαζηζηηθή δηείζδπζε ηεο DR 

.Χζηφζν νη αγνξέο δελ αληαπνθξίλνληαη ,πάληα,φπσο ζα έπξεπε θαη ππάξρνπλ εκπφδηα πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ πιήξε πινπνίεζε ηεο DR ζηελ αγνξά.Σν βαζηθφ εκπφδην είλαη ε αλειαζηηθφηεηα 

ηεο δήηεζεο θαη ην ρακειφ επίπεδν παξαγσγήο εμαηηίαο αζπκκεηξηψλ ζηελ πιεξνθφξεζε. Έηζη 

πνιινί εζηηάδνπλ ζ‘απηά ηα δχν πξνβιήκαηα επηζεκαίλνληαο ηηο δπζθνιίεο ζηελ νκαινπνίεζε 

ηεο θακπχιεο δήηεζεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

ΣΟU(Σime Of Use) ηηκνιφγεζεο θαη ηελ αξγή αλάπηπμε ησλ ηερληθψλ δνκψλ (πρ έμππλνη 

κεηξεηέο). 

 

Δίλαη μεθάζαξν πσο νη ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη DSM, παξά DR. Έλαο ιφγνο είλαη νη ηζηνξηθέο θηλήζεηο ηεο ΔΔ 

γηα ηελ ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληνινγηθή δξάζε. Ζ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ΑΠΔ αλαπηχρζεθαλ πνιχ ιφγσ ηεο πεηξειατθήο θξίζεο ησλ πξνεγνχκελσλ 

δεθαεηηψλ θαη πξφζθαηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Έλαο αθνκα ιφγνο πνπ ε ΔΔ δελ αζρνιείηαη 

πνιπ κε πνιηηηθέο DR είλαη φηη δελ έρεη ζέζεη έλα επαξθέο ζχζηεκα θαζνδήγεζεο ηεο αγνξάο  θαη 

επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη ε Απφθξηζε Εήηεζεο είλαη έλα φξγαλν ηεο αγνξάο πνπ κεηψλεη ηα θφζηε 

ησλ αηρκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθφ κέζν γηά ηελ επίηεπμε ησλ 

πεξηβαιινληνινγηθψλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Χζηφζν, αλαγλσξίδεηαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν πσο ε Απφθξηζε ηεο Εήηεζεο κπνξεί λα είλαη κία ζεκαληηθή δηεπθφιπλζε γία 

βαζχηεξε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ θαη επνκέλσο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ 

θιηκαηηθή δξάζε [45]. 

 

Παξαθάησ θαίλεηαη ε πξφβιεςε ηεο αλάπηπμεο ηεο Απφθξηζεο Εήηεζεο ζε ρψξεο ηεο ΔΔ απφ ην 

2008-2020. Δίλαη ζαθήο ε απμαλφκελε δηείζδπζή ηεο ζε φιεο ηεο ρψξεο εθηφο απφ ηελ Οπγγαξία 

θαη ηε Γεξκαλία. 
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Πίλαθαο 5.3  πξόβιεςε ηεο αλάπηπμεο ηεο Απόθξηζεο  Εήηεζεο ζε ρώξεο ηεο ΔΔ από ην 2008-2020 

πεγή: [45] 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε αλάπηπμε ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ ζηελ ΔΔ-15 θαη ην 

αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ γηα απφθξηζε ηεο δήηεζεο . 

 

 
Πίλαθαο 5.4  Ζ αλάπηπμε ησλ έμππλσλ κεηξεηώλ ζηελ ΔΔ-15 
πεγή: [46] 

 

Παξαθάησ απνηθνλίδεηαη  ε πξφβιεςε ηεο επίδξαζεο ηεο  Demand Response ζηελ κείσζε ηεο 

αηρκήο ηεο δήηεζεο, ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη ζηελ ειεθηξηθή θαηαλάισζε ζηηο 15 ρψξεο ηεο ΔΔ-

15 έσο ην 2020.  
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πεγή: [45] 

 

 

 

5.3.2   Ζ  Απόθξηζε Εήηεζεο (DR) ζηε Μ. Βξεηαλία 

 

Σα επίπεδα ηεο θαηαλάισζεο  θαη ε απειεπζέξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλφεζε  ηεο Απφθξηζεο Εήηεζεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Όζνλ 

αθνξά ηελ θαηαλάισζε ηεο Μ. Βξεηαλίαο  ε ελέξγεηα γηα νηθηαθή ρξήζε απμήζεθε θαηά 19% απν 

ην 1990 κέξρη ην 2000. Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ξπζκηζηή. Σν 2002 ν ελεξγεηαθφο ξπζκηζηήο Ofgem, απνθάζηζε λα απνκαθξχλεη ηνλ έιεγρν ησλ 

ηηκψλ, θαζψο ζεσξήζεθε πσο είλαη επηβιαβήο γηα ηελ αληαγσληζηηθή αγνξά. ηνλ βηνκεραληθφ 

θαη εκπνξηθφ ηνκέα, νη ρξήζηεο ζπκθψλεζαλ ζηελ εθαξκνγή θηλήηξσλ (incentive-based DR) θαη 

ησλ κέζνδσλ ΣΟU(Time-of-Use) θαη I/C(Ηnterruptible Contracts) κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Οκνίσο, ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ γηα ηνπο κεγάινπο 

 Δηθόλα 5.4  πξόβιεςε ηεο επίδξαζεο ηεο Demand Response ζηελ κείσζε ηεο αηρκήο ηεο δήηεζεο, ησλ εθπνκπώλ 
CO2 θαη ζηελ ειεθηξηθή θαηαλάισζε ζηηο 15 ρώξεο ηεο ΔΔ-15 έσο ην 2020. 
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ρξήζηεο άκεζα ζαλ κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ  ηνπο γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ δηθηχνπ. Δπίζεο,  

εθηηκάηαη πσο πεξίπνπ 4,5 εθαηνκχξηα Βξεηαλψλ πειαηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηκνινγηαθέο 

ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηελ 

επηινγή λα έρνπλ κεησκέλν θφζηνο ζηε λπρηεξηλή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Ζ «νηθνλνκία 7» 

(―Economy 7‖) είλαη έλα παξάδεηγκα απφ απηά ηα Σime-Of-Use (ΣΟU) πξνγξάκκαηα: ηππηθά απφ 

01.00 έσο 08.00 ην πξσί εθαξκφδνληαη  θζελφηεξεο ηαξίθεο, έηζη ψζηε νη θαηαλαισηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ζέξκαλζε ζεξκαληηθέο ζπζθεπέο πνπ θνξηίδνπλ κε ηνλ ειεθηξηζκφ, λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο απφ ηνλ «εθηφο αηρκήο» ειεθηξηζκφ. 

 

Γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα, νη θαηαλαισηέο ρξεηάδνληαη κεηξεηέο, νη νπνίνη 

ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ δηαθφπηεο αζχξκαηνπ ρεηξηζκνχ πνπ εγθαζίζηαληαη απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ηνπο ή ηνλ πάξνρφ ηνπο. Απηή ε ζεξκαληηθή ειεθηξηθή 

απνζήθεπζε ρξεζηκνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ζηε Μ. Βξεηαλία ζπκπιεξσκαηηθά κε ην 

πξφγξακκα ππξεληθήο ελέξγεηαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‗60. Ζ αλάγθε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππξεληθψλ γελλεηξηψλ νδήγεζε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο λα ζέζεη θίλεηξα ζηελ 

κεηαηφπηζε ηνπ θνξηίνπ ψζηε λα παξέρεηαη έλα πςειφηεξν θαη ζηαζεξφ λπρηεξηλφ θνξηίν βάζεο 

θαη ε απειεπζέξσζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90 ζπλέβαιε ζε ρακειέο ηηκέο θνξηίνπ βάζεο. Οξηζκέλνη 

απφ ηνπο κεγάινπο ειεθηξηθνχο παξφρνπο ηεο Μ. Βξεηαλίαο πξφζθαηα  άξρηζαλ πάιη λα 

δηαθεκίδνπλ ηέηνηεο ηηκνινγηαθέο ξπζκίζεηο, αλαδεηψληαο λένπο νηθηαθνχο πειάηεο, ίζσο  ιφγσ 

ηεο αλακελφκελεο επέθηαζεο ησλ αδηάιιεηπησλ ΑΠΔ θαη ησλ λέσλ επελδχζεσλ ζηελ ππξεληθή 

ελέξγεηα. 

 

ην Ζλ.Βαζίιεην, πην πνιχ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, ν δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ 

DR είλαη αμηνζεκείσηε ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ ζπζθεπψλ ζηελ αγνξά. ην κέιινλ αλακέλεηαη 

πνιχ πςειή δηείζδπζε ηεο απφθξηζεο δήηεζεο κε πνιιά είδε έμππλσλ κεηξεηψλ θαη εηδηθψλ 

ζπζθεπψλ κε νζφλεο. Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα  ζηελ 

απφθξηζε ηνπ θαηαλαισηή απφ ηελ εληζρπκέλε αλαηξνθνδφηεζε ζηελ  ελεξγεηαθή ρξήζε, ην 

2007 ε Βξεηαληθή Κπβέξλεζε μεθίλεζε ην απνθαινχκελν «ρέδην έξεπλαο ελεξγεηαθήο 

δήηεζεο»(― Energy Demand Research Project‖). Πεξηζζφηεξα απφ 10.000 λνηθνθπξηά έιαβαλ 

κέξνο ζε θάπνηα κνξθή ηηκνινγηαθήο δνθηκήο. Ο Οfgem ζπληνλίδεη απηφ ην δνθηκαζηηθφ project 

πνπ ιεηηνπξγεί απφ θνηλνπξαμίεο πνπ νδεγνχληαη απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ελεξγεηαθέο 

εηαηξίεο. Ζ ζπδήηεζε γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Απφθξηζεο Εήηεζεο 

εζηίαζε ζηα πξαγκαηηθά νθέιε ηεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Τπάξρνπλ δηαθσλίεο φζσλ αθνξά ηα 

ππνηηζέκελα θφζηε ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ. Μεξηθνί νξγαληζκνί αλέθεξαλ φηη ε αλάιπζε 

θφζηνπο-νθέινπο πνπ ζπληειέζηεθε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ππεξβάιιεη σο πξνο ην θφζηνο 

ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ , ην νπνίν απνθιείεη έηζη θάπνηεο θεξδνθφξεο αλαπηπμηαθέο επηινγέο. 

Μία άιιε πεγή αληηπαξάζεζεο είλαη ηα νθέιε γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη νη ελδερφκελεο κεηψζεηο 

ξχπσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Demand Response πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αλάιπζε 

φθεινπο-θφζηνπο. 

 

Έλα πξφβιεκα κε ηηο αλαιχζεηο θφζηνπο-νθέινπο ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ είλαη ε αλεπάξθεηά 

ηνπο λα εθηηκήζνπλ ηα ελδερνκέλσο επξχηεξα απνηειέζκαηα ηεο θαηλνηνκίαο. Οη πεξηζζφηεξεο 

αλαιχζεηο βαζίδνληαη ζηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ πηινηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δείρλνπλ 

πσο, φηαλ είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη, νη θαηαλαισηέο ηείλνπλ λα αληηδξνχλ ζε πςειφηεξεο 

ελεξγεηαθέο ηηκέο. Χζηφζν, ηα πιήξε καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε ησλ λεσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ παξακέλνπλ αλεξεχλεηα. Ζ Απφθξηζε Εήηεζεο πξφζθαηα 

απέθηεζε κεγάιε ηζρχ ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Ζ πνιηηηθή επηηπρία ησλ έμππλσλ κέηξσλ ζηε 
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Μ.Βξεηαλία είλαη εγγπεκέλε, θαζψο ηφζν ν πξσζππνπξγφο φζν θαη ν αξρεγφο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο ηείλνπλ λα αλαδεηνχλ απμεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ θαηαλαισηή ζηελ αγνξά ηνπ 

ειεθηξηζκνχ. Ο πξσζππνπξγφο ηεο Μ.Βξεηαλίαο δήισζε μεθάζαξα ην Ννέκβξην ηνπ 2007 φηη γηα 

θάζε λνηθνθπξηφ γηα ηελ επφκελε δεθαεηία ζα πξνζθεξζεί έλαο έμππλνο κεηξεηήο πνπ ζα 

επηηξέςεη ηε δίπιεπξε επηθνηλσλία κεηαμχ παξφρνπ θαη θαηαλαισηή, ελψ ε «ιεπθή βίβινο» ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο απφ ηελ Βξεηαληθή θπβέξλεζε δήισζε φηη ζα παξαζρεζνχλ ειεθηξηθέο 

νζφλεο θαη λένη ζχγρξνλνη κεηξεηέο ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ ζα ην επηζπκνχζαλ. Οη 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο έμππλνπο κεηξεηέο θαη γεληθά ην κέιινλ ηεο Απφθξηζεο Εήηεζεο 

ηεο Μ.Βξεηαλίαο ζα ιεθζνχλ κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ησλ ινγαξηαζκψλ θαηαλάισζεο απφ 

φινπο ηνπο θαηαλαισηέο ειεθηξηζκνχ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ηελ παξνρή ησλ νζνλψλ πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ(real-time display devices) γηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα θαηαλαισηψλ απφ ηνπο ειεθηξηθνχο 

παξφρνπο, ηελ πξφβιεςε ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ ζε φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαηαλαισηέο 

πνπ είλαη πάλσ απφ έλα θαζνξηζκέλν φξην ειεθηξηζκνχ θαη αεξίνπ κέρξη ην 2013 θαη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο εθηίκεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε 

ηεο πνιηηηθήο ζέζεο πνπ αθνξά ηνπο έμππλνπο κεηξεηέο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη νηθηαθνχο 

θαηαλαισηέο [45]. 

 

 

5.3.3   Ζ Γηαρείξηζε θαη Απόθξηζε Εήηεζεο (DSM/DR)  ζηελ Διιάδα 

 

Ο ζηφρνο γηα αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ. επεξέαζε, φπσο είλαη 

αλακελφκελν, θαη ηελ Διιάδα, αλ θαη  ε απφθξηζε δήηεζεο ηψξα αξρίδεη ζηαδηαθά λα θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ.  Γειαδή, άξγεζε αξθεηά ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηηο ηερληθέο DR ζηε ρψξα καο, ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ, νη νπνίεο έρνπλ ήδε 

εθαξκφζεη πηινηηθά πξνγξάκκαηα θαη έρνπλ αξρίζεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, θπξίσο ζηνπο κεγάινπο 

βηνκεραληθνχο θαηαλαισηέο. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηθξή θιίκαθα θαη ζηελ Διιάδα ηα 

ηειεπηαία 20 ρξφληα κεραληζκνί DMS (θαη φρη ηφζν DR), φπνπ ζε πεξηφδνπο αηρκήο νη κεγάινη 

βηνκεραληθνί θαηαλαισηέο κείσλαλ ην θνξηίν ηνπο. Ζ ζηαδηαθή είζνδνο ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ 

θαη ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά ηεο Διιάδαο θέξλεη ηελ Απφθξηζε Εήηεζεο ζην πξνζθήλην ,φρη κφλν 

γηα ηνπο βηνκεραληθνχο θαηαλαισηέο, αιιά θαη γηα ηνπο νηθηαθνχο ρξήζηεο. 

 

 

Αλ θαη ε Δ.Δ δελ έρεη νξακαηηζηεί θάπνηα  εληαία πνιηηηθή DR, ππάξρνπλ δχν ληηξεθηίβεο ηεο, πνπ 

αλαθέξνληαη έκκεζα ζε ζέκαηα DR. H ληηξεθηίβα ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ απαηηεί απφ ηα θξάηε 

κέιε λα αλαπηχζζνπλ ζρέδα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα κείσζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο . Απηή ε ληηξεθηίβα δελ απαηηεί πξνγξάκκαηα DR. Tα θξάηε κέιε 

(κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα) ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα, 

φπσο είλαη ην Σime-Of-Use (TOU) ζαλ κία ζπλεηζθνξά ζην λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο 

ληηξεθηίβαο, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη φρη ζηελ demand response απηή 

θαζ‘απηή. Μία άιιε ληηξεθηίβα πνπ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ηειηθήο ρξήζεο πξνηίλεη 

ζηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο, φπσο νη 

έμππλνη κεηξεηέο. Πξφζθαηα θαηαηέζεθε ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην ζρέδην λφκνπ κε ηίηιν 

«Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε, ελεξγεηαθέο 

ππεξεζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο έμππλνπο κεηξεηέο, νη νπνίνη είλαη , 

πιένλ, άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κε ηελ Απφθξηζε ηεο Εήηεζεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 

 Οη θνξείο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο κεηξεηψλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ, ηειεζέξκαλζεο, ηειεςχμεο θαη δεζηνχ λεξνχ γηα 
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νηθηαθή θαηαλάισζε, παξέρνπλ ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο αηνκηθνχο κεηξεηέο πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν ρξήζεο, φηαλ απηφ είλαη νηθνλνκηθψο εχινγν θαη αλάινγν πξνο 

ηε δπλεηηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε δηαζέζηκεο ηερλνινγηθέο 

δπλαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο κέηξεζεο.  

 

 Απηνί νη θνξείο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ζε αληαγσληζηηθή ηηκή ηνπο αηνκηθνχο απηνχο 

κεηξεηέο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) ζε θάζε λέα ζχλδεζε ηειηθνχ θαηαλαισηή κε ηα αληίζηνηρα δίθηπα, θαηά ηελ θαηαζθεπή 

λέσλ θηηξίσλ ή ηε ξηδηθή αλαθαίληζε πθηζηάκελσλ θηηξίσλ θαη 

β) θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ κεηξεηή, εθηφο εάλ απηφ δελ είλαη ηερληθψο 

δπλαηφ ή δελ είλαη νηθνλνκηθψο απνδνηηθφ ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκψκελεο δπλαηφηεηεο 

καθξνπξφζεζκεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

 

 Οη θάηνρνη άδεηαο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ 

αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο, θαζψο θαη νη 

θάηνρνη άδεηαο δηαλνκήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ππνρξενχληαη, εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, λα πεξηιακβάλνπλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο πξνο 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο, ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ αληίζηνηρε πξαγκαηηθή ηηκή, 

β) ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο θαηαλάισζεο ηνπ πειάηε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά 

ν ινγαξηαζκφο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζή ηνπ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο,  

γ) ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θαηαλάισζεο ηνπ πειάηε ζε ζρέζε κε έλαλ κέζν θαηαλαισηή ηεο 

ίδηαο θαηεγνξίαο, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ θαη 

δ) ζηνηρεία επηθνηλσλίαο νξγαλψζεσλ θαηαλαισηψλ, θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ θαζψο θαη 

δηεπζχλζεηο δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ νη ηειηθνί θαηαλαισηέο δχλαληαη λα 

πιεξνθνξνχληαη ζρεηηθά κε δηαζέζηκα κέηξα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, 

ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ή θαη αληηθεηκεληθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ελεξγεηαθφ εμνπιηζκφ. 

 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ εμαηξνχληαη νη δηαλνκείο ελέξγεηαο, νη δηαρεηξηζηέο 

δηθηχσλ δηαλνκήο θαη νη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο ελέξγεηαο [38],[45]. 

 

Ήδε ε ΓΔΖ έρεη πξνρσξήζεη ζε θάπνηεο ελέξγεηεο πνπ εηζάγνπλ έκκεζα ηε δηαρείξηζε θαη 

απφθξηζε ηεο δήηεζεο. Γίλεηαη δηαδηθηπαθή ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε 

θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, φπνπ παξέρνληαη ζπκβνπιέο απνδνηηθήο ρξήζεο θάζε νηθηαθήο 

ζπζθεπήο θαη πνζνηηθνπνηείηαη ε εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο, ψζηε λα θαίλεηαη μεθάζαξα ε 

ελεξγεηαθή κείσζε πνπ ζπληειείηαη. Σν ππνπξγείν αλάππμεο κέζσ ηζηνζειίδαο ελεκεξψλεη γηα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα κεησζεί ε ζπαηάιε θαη  βνεζάεη ζην λα πνζνηηθνπνηεζνχλ  ηα 

νηθνλνκηθά  νθέιε γηα ηνλ θαηαλαισηή παξέρνληαο ρξήζηκα ππνινγηζηηθά εξγαιεία, θηιηθά ζην 

ρξήζηε, ψζηε λα καζαίλεη ηη πξαγκαηηθά πιεξψλεη ζε ινγαξηαζκνχο Ζιεθηξηζκνχ, θαζψο θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε πνπ κπνξεί λα πεηχρεη άκεζα. Απηά ηα ππνινγηζηηθά εξγαιεία πνπ είλαη κηα ηερληθή 

δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο απφθξηζεο δήηεζεο, ε ΓΔΖ έρεη εθαξκφζεη λπρηεξηλφ ηηκνιφγην ζε 

νηθηαθνχο θαη βηνκεραληθνχο πειάηεο ηεο. 

 

Δίρε εθαξκφζεη  πηινηηθά ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο πεξηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο γηα ηνπο πειάηεο 

ηεο, αλάινγα κε ηνλ αλ είλαη  θαηαλαισηέο  ρακειήο ηάζεο (νηθηαθνί θαηαλαισηέο) ή αλ είλαη 
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θαηαλαισηέο κέζεο θαη πςειήο ηάζεο. Γηα ηνπο θαηαλαισηέο Υ.Σ ππάξρνπλ ηξεηο  βαζηθνί 

ηξφπνη: ην λπρηεξηλφ ηηκνιφγην, ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη νη πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε θαη ηξφπνπο ρξήζεο δηαθφξσλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ (ζέξκαλζε, 

θιηκαηηζκφο, θνπδίλα, ζεξκνζίθσλαο, ςπγείν, πιπληήξην, κηθξνζπζθεπέο, ιακπηήξεο). 

 

 

 Μεησκέλν λπρηεξηλό ηηκνιόγην 

Σν κεησκέλν λπρηεξηλφ ηηκνιφγην ξεχκαηνο γηα ηνπο νηθηαθνχο θαηαλαισηέο, ηζρχεη 8 ψξεο ην 

24σξν, κε δχν βαζηθά σξάξηα: 

- Σν πλερέο 

πλερέο σξάξην (23:00 - 07:00) πνπ ηζρχεη γηα φιν ην ρξφλν θαη αθνξά γεληθά πειάηεο  πνπ 

θάλνπλ ρξήζε λπρηεξηλνχ πξηλ απφ ην 1988, αιιά θαη λεφηεξνπο πειάηεο  εηδηθψλ πεξηνρψλ. 

- Σν Μεηθηφ (Σκεκαηηθφ) 

πλερέο σξάξην (23:00 - 07:00) πνπ ηζρχεη απφ ην Μάην ψο ηνλ Οθηψβξην θαη ηκεκαηηθφ (15:30 - 

17:30 θαη 02:00 - 08:00) πνπ ηζρχεη απφ ην Ννέκβξην σο ηνλ Απξίιην γηα ηνπο πειάηεο - 

θαηαλαισηέο πνπ θάλνπλ ρξήζε λπρηεξηλνχ κεηά ην 1988. 

ηελ έλαξμε ησλ σξαξίσλ ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή. Γηα λα 

γλσξίδεη ν πειάηεο ηελ έλαξμε θαη ην πέξαο ηεο κεησκέλεο ρξέσζεο, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ  

ειεθηξνιφγν-εγθαηαζηάηε λα ηνπνζεηήζεη ζηνλ πίλαθά κηα ελδεηθηηθή ιπρλία, πνπ δείρλεη ηελ 

αθξηβή έλαξμε θαη πέξαο ηνπ σξαξίνπ ηεο κεησκέλεο ρξέσζεο. Ζ ιπρλία παξακέλεη αλακκέλε 

θαηά ην σξάξην κεησκέλεο ρξέσζεο [47]. 

 

 Οηθνλνκηθά θίλεηξα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

Σν 2006 ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κε απφθαζή ηνπ πξνέβιεπε φηη γηα ηνπο νηθηαθνχο πειάηεο 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ απφ 1/08/06 έσο 31/7/07 θαηαλαιψζεηο πνπ ζα είλαη: i) Mεησκέλεο 

θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 4% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πξνεγνχκελν 12κελν γηα 

θαηαλαιψζεηο έσο θαη 6.000 kWh ή ii) Mεησκέλεο θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 6% ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν πξνεγνχκελν 12κελν γηα θαηαλαιψζεηο απφ 6.001 έσο 12.000 kWh, ζα επηζηξέθεηαη 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο αμίαο ηεο ελέξγεηαο θαη παγίνπ ηεο πεξηφδνπ ηεο κεησκέλεο 

θαηαλάιψζεο (ηειεπηαίν 12κελν) , ελψ ην 2007 ηξνπνπνηήζεθε ε απφθαζε θαη αθνξνχζε κφλν 

ηε δεχηεξε επηινγή κεηψζεο ηεο θαηαλάισζεο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο θαηαλαισηέο κέζεο θαη πςειήο ηάζεο, γηα ην έηνο 2008, πνπ εθαξφζηεθε ην 

πηινηηθφ πξφγξακκα ηεο ΓΔΖ, ππάξρνπλ δχν ηχπνη κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο : i) ην 

γεληθφ κέηξν πεξηνξηζκνχ δήηεζεο 2008 θαη ii) ν ζπκβαηηθφο πεξηνξηζκφο δήηεζεο 2008. 

 

 Γεληθό κέηξν πεξηνξηζκνύ δήηεζεο γηα θαηαλαισηέο Μ.Τ 

-Αθνξνχζε ζηνπο πειάηεο Μ.Σ., κε ηηκνιφγην Β1 ή Β2 ή Β1Β ή Β2Β    

-Δθαξκφζηεθε ζηνλ πξψην κεληαίν ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε κε έλαξμε πεξηφδνπ θαηαλάισζεο 

κεηά ηελ 30-6-2008(ινγαξηαζκφο Ηνπιίνπ). 

-ην ινγαξηαζκφ Ηνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έθπησζε/ρξέσζε, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πειάηε ζηηο ψξεο αηρκήο δει. κεηαμχ 11.00 θαη 14.00 
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-ηφρνο ηνπ κέηξνπ ήηαλ ε κείσζε ηεο ηζρχνο αηρκήο ησλ πειαηψλ 

 

 Γεληθό κέηξν πεξηνξηζκνύ δήηεζεο γηα θαηαλαισηέο Υ.Τ 

-Αθνξνχζε ζηνπο θαηαλαισηέο Τ.Σ κε ηηκνιφγην Α-150, νη νπνίνη ζηηο ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο δελ 

αζθνχζαλ δξαζηεξηφηεηα ειεθηξνπαξαγσγήο. 

-Αθνξνχζε ζηηο θαηαλαιψζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο πεξηφδνπ απφ 1/7/08-31/7/08 

-Γπλαηφηεηα δήηεζεο απφ ηνλ ΓΔΜΖΔ(κε 24-σξε εηδνπνίεζε) κείσζεο θνξηίνπ ηνπ πειάηε ζε 

ψξεο αηρκήο ηνπ ηηκνινγίνπ Α-150, δειαδή κεηαμχ 10.00 θαη 14.00 θαη γηα 12 ην πνιχ εκέξεο κε 

γλσζηέο εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 

 Σπκβαηηθόο πεξηνξηζκόο δήηεζεο 2008 γηα θαηαλαισηέο Μ.Τ 

-Αθνξνχζε ζηνπο πειάηεο Μ.Σ κε ηηκνιφγην Β1 ή Β2 ή Β1Β ή Β2Β 

-Οη πειάηεο πνπ επέιεγαλ λα εληαρζνχλ ζηνλ ζπκβαηηθφ πεξηνξηζκφ δήηεζεο ππέγξαθαλ ζρεηηθφ 

ζπκβφιαην κε ηελ ΓΔΖ Α.Δ. 

-Σν  κέηξν αθνξνχζε ζηηο θαηαλαιψζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 1/7/08 έσο 31/7/08 εθηφο ησλ 

αββαηνθχξηαθσλ. 

-Γπλαηφηεηα δήηεζεο απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο(ΓΔΜΖΔ), κε 24-σξε πξνεηδνπνίεζε, κείσζεο θνξηίνπ ηνπ πειάηε θαηά ηηο ψξεο 

αηρκήο( 10.00-14.00) θαη γηα 12 ην πνιχ εκέξεο κε γλσζηέο εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 

 Σπκβαηηθόο πεξηνξηζκόο δήηεζεο 2008 γηα θαηαλαισηέο Υ.Τ 

-Αθνξνχζε ζηνπο πειάηεο Τ.Σ. κε ηηκνιφγην Α-150 , νη νπνίνη δελ πξαγκαηνπνηνχλ 

ειεθηξνπαξαγσγή ζηηο ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο. 

-Οη θαηαλαισηέο πνπ επέιεμαλ λα εληαρζνχλ ζηνλ ζπκβαηηθφ πεξηνξηζκφ δήηεζεο, 

ζπλππέγξαςαλ κε ηελ ΓΔΖ Α.Δ ζρεηηθφ ζπκβφιαην. 

-Αθνξνχζε ζηηο θαηαλαιψζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο πεξηφδνπ απφ 1/7/08- 31/7/08 ή/θαη απφ 

1/8/08-31/8/08. 

-Γπλαηφηεηα δήηεζεο απφ ηνλ ΓΔΜΖΔ κε 24-σξε πξνεηδνπνίεζε, κείσζεο θνξηίνπ ηνπ πειάηε 

ζηηο ψξεο αηρκήο ηνπ Ηνπιίνπ ή/θαη Απγνχζηνπ γηα 12 θαη 10 ην πνιχ εκέξεο αληίζηνηρα, κε 

γλσζηέο εθ ησλ πξνηέξσλ [47]. 
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6 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΠΟΚΟΠΖ ΦΟΡΣΗΟΤ Δ 
ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ ΜΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ 

ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 
    

6.1   Έιεγρνο θαη Oηθνλνκηθέο Αξρέο Μηθξνδηθηύνπ 
 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ελφο ηππηθνχ κηθξνδηθηχνπ, φπσο, αλαιχζεθε θαη ζε 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απνηειείηαη απφ ηξεία ηεξαξρηθά επίπεδα φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 

6.1. Απηά είλαη: 

 Οη ηνπηθνί ειεγθηέο(Local Controllers-LC) 

 Ο θεληξηθφο ειεγθηήο ηνπ ζπζηχκαηνο ηνπ Μηθξνδηθηχνπ (Μηcrogrid System Central 

Controller-MGCC) 

 Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο δηαλνκήο (Distribution Management System-DMS) 

 

Κάζε κηθξν-πεγή θαη θνξηίν κέζα ζην κηθξνδίθηπν είλαη εμνπιηζκέλν κε ηνπηθνχο ειεγθηέο(LC), 

ζρεδηαζκέλνπο ζαλ ειεγθηέο κηθξν-πεγψλ(ΜC) θαη ειεγθηέο θνξηίνπ (LC). Ζ βαζηθή δηεπαθή 

κεηαμχ ηνπ DMS θαη ηνπ κηθξνδηθηχνπ είλαη ν θεληξηθφο ειεγθηήο MGCC. O ελ ιφγσ ειεγθηήο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ Μηθξνδηθηχνπ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ηνπηθψλ ειεγθηψλ  [53][58]. 

 

Δηθόλα 6.1  Γνκή ηεξαξρηθνύ ειέγρνπ ελόο ηππηθνύ κηθξνδηθηύνπ [58] 

 

 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο 

ησλ  κνλάδσλ ησλ πφξσλ θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο (DER resources units) θαη δεκηνπξγνχληαη 

έηζη ηέζζεξα κνληέια δηαρείξηζεο: 

i) Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο (DSO) έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ηηο κηθξνπεγέο (Micro-

Sources-MS). Σφηε κηιάκε γηα κνλνπψιεην DSO. 

ii) Aηνκηθνί παξαγσγνί ηζρχνο (Ηndividual Power Producers-IPPs) έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο ηηο 

κνλάδεο MS. Έρνπκε, δειαδή κία ειεχζεξε αγνξά 

iii) Ο ελεξγεηαθφο πάξνρνο έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ηηο κνλάδεο ΜS  

iv)  Oη ηειηθνί θαηαλαισηέο έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο ηηο κνλάδεο MS [53] 
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ηελ εθαξκνγή πνπ αθνινπζεί γίλεηαη ε ππφζεζε πσο νη κνλάδεο MS αλήθνπλ ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο. ηφρνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ απφ ηνλ ΜGCC είλαη ε κεηψζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο γηα θάζε θαηαλαισηή πνπ ζπλδέεηαη ζην κηθξνδίθηπν θαη 

αγνξάδεη απφ ην θεληξηθφ δίθηπν θαη ηηο ηνπηθέο πεγέο ρσξίο λα εμάγεη ηζρχ πξνο ην δίθηπν. ε 

επίπεδν MGCC γίλεηαη νηθνλνκηθή θαηαλνκή θνξηίνπ (Economic Dispatch-ED) θαη δέζκεπζε 

κνλάδσλ(Unit Commitment-UC)  έηζη ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαη ε ηζρχο πνπ εηζέξρεηαη απφ ην θεληξηθφ δίθηπν ζην κηθξνδίθηπν.   

Γηα ηε δέζκεπζε κνλάδσλ γίλεηαη, αξρηθά, κία ιίζηα πξνηεξαηφηεηαο ησλ πξνζθνξψλ ησλ 

κνλάδσλ DG, ησλ θνξηίσλ θαη νη ηηκέο ηεο αγνξάο ηαμηλνκνχληαη ζε θζίλνπζα  ζχκθσλα κε ην 

δηαθνξηθφ ηνπο θφζηνο. Ζ νηθνλνκηθή θαηαλoκή (ΔD) γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα, γηα λα πξνζδηνξίζεη 

ηελ έμνδν ησλ πεγψλ. Οη ΑΠΔ εηζέξρνληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή θαηαλνκή, θαη ε 

παξαγσγή ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο πξσηνγελήο πφξνπο (άλεκνο θαη ειηνθάλεηα). 

 

Σν καζεκαηηθφ  πξφβιεκα βαζίδεηαη ζηελ παξαθάησ εμίζσζε θφζηνπο: 

( )

1

cos
i

n

bid x

i

t active AX


  , φπνπ X είλαη ε ελεξγφο ηζρχο πνπ εηζέξρεηαη απφ ην δίθηπν θαη A 

είλαη ε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ νπνία αγνξάδεη ηζρχ ην κηθξνδίθηπν απφ ην θεληξηθφ 

δίθηπν. Κάζε κηθξν-πεγή ππνβάιιεη κία πξνζθνξά γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ηζρχνο, ηελ 

activebid(xi), φπνπ xi είλαη ε ελεξγφο παξαγσγή. Ζ πιήξεο κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο 

δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε :   
2

( )
i

bid x i i i i i
active a b x c x      

 

Ο φξνο αi αλαπαξηζηά ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ην 

θφζηνο έλαξμεο (start-up  cost), φηαλ νη κηθξνπεγέο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαλνκή. Οη 

παξάκεηξνη bi θαη ci αλαπαξηζηνχλ ηα κεηαβιεηά θφζηε γηα θάζε κνλάδα. 

Οη πεξηνξηζκνί  απηήο ηεο βειηηζηνπνίεζεο νκαδνπνηνχληαη ζηνπο εμήο: 

 Tα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξνπεγψλ φπσο ηα ηερληθά κέγηζηα θαη ειάρηζηα  ησλ 

κνλάδσλ θαη ηα θφζηνη start up, πνπ ζεσξνχκε ακειεηέα 

 Σν ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ζην Μηθξνδίθηπν, φπνπ Pdemand       είλαη ε δήηεζε ελεξγνχ ηζρχνο 

1

n

i demand

i

X x P


   

 

Οη απψιεηεο κέζα ζην Μηθξνδίθηπν ζεσξνχληαη ακειεηέεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ηνπηθή 
παξαγσγή πξέπεη λα κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ηελ δήηεζε φηαλ ππεξβαίλεη ηα ζεξκηθά φξηα ηεο 

δηαζχλδεζεο (ConnectionLineCapacity) 

 
1

max 0,

n

i demand

i

P ConnectionLineCapacityx
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6.2   Γίθηπν εθαξκνγήο – Πεξηγξαθή 
 

ηελ εηθφλα  5.2 δείρλεηαη ην κηθξνδίθηπν ρακειήο ηάζεο 17 δπγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ ζε έλα κηθξνδίθηπν, φπσο απηά ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ.  

 

 

 

Δηθόλα 6.2  Πξνο κειέηε δίθηπν 17 δπγώλ 

 

Σν δίθηπν πεξηιακβάλεη ηξεηο ηξνθνδφηεο (feeders). O πξψηνο εμππεξεηεί νηθηαθά θνξηία, ν 

δεχηεξνο βηνηερληθφ θνξηίν θαη ν ηξίηνο εκπνξηθφ. Οη κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δίθηπν είλαη, φπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, κία κηθξνηνπξκπίλα(ΜΣ) ζην δπγφ 

7, κία θπςέιε θαπζίκνπ(FC) ζην δπγφ 6, κηα αλεκνγελλήηξηα(WT) ζην δπγφ 4 θαη 

θσηνβνιηατθά(PVs), ζηνπο δπγνχο 4 θαη 5. 

 

Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηεο αλεκνγελλήηξηαο είλαη 15 kW θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα γηα ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. Γηα ηελ παξαγσγή ησλ θσηνβνιηατθψλ  πάλει 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα θσηνβνιηατθψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ ΔΜΠ. Παξαθάησ 

απεηθνλίδεηαη ε θακπχιε ηζρχνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη ησλ θσηνβνιηατθψλ κε ηα αληίζηνηρα 

δεδνκέλα γηα θάζε ψξα. 
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Δηθόλα 6.3  Παξαγόκελε ηζρύο από ηελ αλεκνγελλήηξηα θαη ηα θσηνβνιηατθά [53] 

 

 

ηνπο πίλαθεο 6.1 θαη 6.2 θαίλεηαη ε κέγηζηε ηζρχο ησλ κνλάδσλ DG (θαηαλεκεκέλεο 

παξαγσγήο) θαη ηα θφζηε ησλ θαπζίκσλ ηνπο. Σφζν ε κηθξνηνπξκπίλα (MT) φζν θαη ε θπςέιε 

θαπζίκνπ (FC) ππνζέηνπκε πσο ιεηηνπξγνχλ κε θπζηθφ αέξην, απνδνηηθφηεηαο 8.8 kWh /    θαη 

ηηκή 10c€/  . Γηα ηε κηθξνηνπξκπίλα ζεσξνχκε απνδνηηθφηεηα 26%, ελψ γηα ηελ θπςέιε 

θαπζίκνπ 40%. Σν ελεξγεηαθφ θφζηνο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ MT θαη θαη FC δίλεηαη απφ ηελ 

εμίζσζε: C = Ai + Bi * Pi + Ci *    . Οη ζηαζεξέο A, B, C  δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 6.2 

 

           

                           

 

 

              

 

  

 

 

 

  

 

Σν θνξηίν ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζηνπο 16 δπγνχο βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο, απφ δεδνκέλα 

ηνπ ΔΜΠ. Θα ζεσξήζνπκε 2 ηππηθέο κέξεο ελφο έηνπο. Ζ κία εθθξάδεη ζεξηλέο εκέξεο ηνπ έηνπο 

θαη ε άιιε ρεηκεξηλέο εκέξεο. Δπίζεο, ζα ζεσξήζνπκε πσο ε ηηκή ηεο ελέξγεηαο πνπ εηζέξρεηαη 

ζην κηθξνδίθηπν απφ ην θεληξηθφ δίθηπν (νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο-SMP) κέζσ ηνπ δπγνχ 

κπνξεί λα ιάβεη 2 αθξαίεο ηηκέο, κία πνιχ πςειή θαη κία πνιχ ρακειή. πγθεθξηκέλα, απηφ 

RES Production during a typical day
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Unit Name Max. Capacity [kW] 

WT 15 
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PV2-5 2.5 

Πίλαθαο 6.1  Μέγηζηε ηζρύο  ΑΠΔ [53] 

Unit Name 
A 

 [€ct/h] 

B  

[€ct/kWh] 

C 

[€ct/kWh2] 

Min. 

 Capacity [kW] 
Max. Capacity [kW] 

MT 0.01 4.37 0.01 6 30 

FC 0.8415 2.41 0.033 3 30 

Πίλαθαο 6.2  Γεδνκέλα θόζηνπο θαη ηζρύνο(ηερληθά ειάρηζηα θαη 
εγθαηεζηεκέλε ηζρύο)  ησλ   κνλάδσλ MT θαη FC [53] 
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βαζίδεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηoπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζην νπνίν 

ην 2008 παξαηεξήζεθε κία πνιχ πςειή νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ ην 2009 κηα πνιχ 

ρακειή. Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΜΖΔ, ιήθζεθαλ νη σξηαίεο ηηκέο SMP γηα 1/7/08, 1/7/09, 

1/1/08, 1/1/09. Οη πξψηεο δπν αληηπξνζσπεχνπλ ηππηθέο κέξεο θαινθαηξηνχ πςειήο θαη ρακειήο 

SMP αληίζηνηρα, ελψ νη ηειεπηαίεο ηππηθέο κέξεο ρεηκψλα πςειήο θαη ρακειήο SMP.  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ ΑΠΔ, ζεσξνχκε πσο ηα αηνιηθά ηηκνινχληαη κε 90 €/ΜWh, 

ελψ ηα θσηνβνιηατθά κε ηελ κέζε ηηκή ηεο SMP ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πνιιαπιαζηαζκέλε 

επί 1,4. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξνχκε δχν αθξαίεο πεξηπηψζεηο θαη γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ 

θσηνβνιηατθψλ (ζχκθσλα κε ηελ κέζε SMP ηνπ 2008 θαη 2009, πνπ είλαη αληίζηνηρα 122,11 

€/ΜWh θαη 66,36 €/ΜWh ). 

Ζ εηθφλα 6.4 δείρλεη ηελ ηζρχ θάζε κνλάδαο DG, ζαλ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο 

 

 
Δηθόλα 6.4  Πνζνζηά εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο κνλάδσλ DG 

 

 

Γηα ηελ κειέηε ηνπ παξαπάλσ κηθξνδηθηχνπ κε ηα παξαθάησ ζελάξηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

πξφγξακκα MATLAB γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ζπλνιηθφ εκεξίζην θφζηνο. Σν 

καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην θφζηνο ηνπ κηθξνδηθηχνπ αλαθέξεηαη ζην [53]. 

 

 

6.3 ελάξηα Δθαξκνγήο 

 

6.3.1   Λεηηνπξγία Μνλάδσλ DG – ελάξηα 

 

1)  Αλεμάξηεηε Λεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ DG (Only-Dg Operation):  ην ζελάξην απηφ φιεο νη 

κνλάδεο DG ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα. Γελ ππάξρεη ζπληνληζκφο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη νη  

κνλάδεο παξαγσγήο  θαιχπηνπλ κφλν ηηο αλάγθεο ηνπ θνξηίνπ ηνπηθά. Αλ δελ αξθεί ε παξαγσγή 

γηα ηελ θάιπςε ηνπ ηνπηθνχ θνξηίνπ, εηζάγεηαη ηζρχο απφ ην ζχζηεκα. Τπνζέηνπκε πσο φζε 

ηζρχο παξάγεηαη απφ ηηο AΠΔ εηζέξρεηαη ζην κηθξνδίθηπν ηνπηθά. 

Power  of each DG unit as percentage of the total 

installed power
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-Αλ ε θαηαλάισζε είλαη ρακειφηεξε απφ ην ηερληθφ ειάρηζην ηεο ΜΣ(ή FC), απηή παξάγεη ηζρχ 

ίζε κε ην ηερληθφ ειάρηζην, ελψ ην ππφινηπν «ζπαηαιάηαη». 

-Αλ ε θαηαλάισζε  είλαη πςειφηεξε απφ ην ηερληθφ ειάρηζην ηεο MT(ή FC), ηφηε ε MT(ή FC) 

παξάγεη ηζρχ ίζε πξνο ην ηερληθφ κέγηζην ηεο MT(ή FC) θαη ην ππφινηπν παξέρεηαη απφ ην 

θεληξηθφ δίθηπν. 

-Αλ ην θνξηίν είλαη κεηαμχ ησλ νξίσλ ιεηηνπξγίαο ηεο ΜΣ(ή FC), ηφηε απηή παξάγεη ηζρχ ίζε πξνο 

ην θνξηίν. 

2)  Λεηηνπξγία Μηθξνδηθηύνπ (Μηcrogrid Operation): ε απηή ηελ πεξίπησζε νη κνλάδεο DG 

ιεηηνπξγνχλ κε έλα ειεγρφκελν, ζπληνληζκέλν ηξφπν γηα ηελ θάιπςε ηεο ηνπηθήο δήηεζεο θαη 

παξέρνπλ ειεθηξηθή ηζρχ ζην κηθξνδίθηπν, αλ απηφ ζπκθέξεη. ηελ νηθνλνκηθή θαηαλνκή θνξηίνπ 

ζπκκεηέρνπλ νη ζπκβαηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο (FC,MT) θαη ε ηζρχο πνπ εηζξέεη απφ ην 

θεληξηθφ δίθηπν, ελψ ε ηζρχο εμφδνπ ησλ ΑΠΔ, ζπκκεηέρεη εμ‘νινθιήξνπ ζηελ παξαγσγή, πξνο 

θάιπςε ηνπ θνξηίνπ. Καη ζηηο δχν ιεηηνπξγίεο ζεσξνχκε πσο ην κηθξνδίθηπν δελ πνπιά 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην θεληξηθφ δίθηπν, δειαδή ε ξνή δελ είλαη ακθίδξνκε, αιιά έρνπκε ξνή 

ηζρχνο κφλν απφ ηνθεληξηθφ δίθηπν πξνο ην κηθξνδίθηπν. 

 

6.3.2   Απνθνπή θνξηίνπ 

 

Τπνζέηνπκε πσο εθαξκφδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν κηθξνδίθηπν κία πνιηηηθή απνθνπήο θνξηίνπ 

απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ κηθξνδηθηχνπ, ψο εμήο: O δηαρεηξηζηήο ζέηεη έλα άλσ φξην απνθνπήο 

θνξηίνπ πνπ εθαξκφδεη ζπλνιηθά ζην κηθξνδίθηπν σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ σξηαίνπ 

θνξηίνπ. Αλ ε θαηαλάισζε ζε θάπνην δπγφ μεπεξάζεη ην πνζνζηφ απηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ, 

ηφηε ν δηαρεηξηζηήο θφβεη ην πιενλάδνλ θνξηίν, ψζηε ε θαηαλάισζε λα γίλεη ίζε κε ην πνζνζηφ 

απηφ. ηελ απινπνηεκέλε πνιηηηθή απνθνπήο θνξηίνπ πνπ εμεηάδνπκε δελ ζα αλαιχζνπκε ην 

ζέκα ησλ επηδνηήζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ ζηνπο θαηαλαισηέο κε βάζε ην θνξηίν 

πνπ θφβνπλ θάζε θνξά, ζαλ θίλεηξν-απνδεκίσζε γηα ηελ απνθνπή πνπ εθάξκνζαλ. Δπίζεο 

ζεσξνχκε πσο δελ γίλεηαη νιίζζεζε θνξηίνπ, δειαδή φζν θνξηίν απνθφπηεηαη απφ θάζε 

θαηαλαισηή δελ αλαπιεξψλεηαη ζε άιιε ρξνληθή πεξίνδν. (Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία απφθξηζεο 

δήηεζεο ―Foregoing‖,φπσο αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην) 

ηελ εθαξκνγή καο ηα ζελάξηα απνθνπήο πνπ εθαξκφζακε αξρηθά ήηαλ γηα φξηα απνθνπήο 

25%,30%,35%,40%,45%,50% ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ . ην φξην 50% αληηζηνηρεί κεδεληθή 

απνθνπή θνξηίνπ, αθνχ δελ ππάξρεη δπγφο ηνπ νπνίνπ ε θαηαλάισζε λα μεπεξλά ην 50% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θνξηίνπ. 

 

6.3.3   ελάξηα δηαθνξεηηθήο δηείζδπζεο DG 

 

Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κηθξνδηθηχσλ είλαη θαη ην πηζαλφ φθεινο απφ ηελ αχμεζε ηεο 

θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. Έηζη ζηελ εθαξκνγή, δνθηκάδνπκε δηαθνξεηηθά επίπεδα δηείζδπζεο 

DG ζην κηθξνδίθηπν. Αξρηθά εθαξκφδνπκε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο DG=88 kW θαη ηελ απμάλνπκε κε βήκα 20 kW κέρξη ηα 228 kW. Ζ αχμεζε ηεο 

δηείζδπζεο γίλεηαη αλαινγηθά πξνο ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ θάζε κνλάδαο DG. ην [53] γίλεηαη 

εθηαηακέλε αλαθνξά ζηελ επίδξαζε αχμεζεο ηεο δηείζδπζεο DG, γη‘ απηφ ζα εζηηάζνπκε θπξίσο 

ζηελ απνθνπή θνξηίνπ πνπ εθαξκφδεηαη, ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ζην 

κηθξνδίθηπν. 
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6.4   ηόρνη Δθαξκνγήο 

 

Γηα φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ παξαπάλσ ζελαξίσλ πνπ εθαξκφδνπκε ζην κηθξνδίθηπν πνπ 

κειεηνχκε, αλακέλνπκε θάπνηα απνηειέζκαηα. Απηά ηα απνηειέζκαηα βαζίδνληαη ζην εκεξήζην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ κηθξνδηθηχνπ [53] θαη ζηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζή ηνπο κε βάζε απηφ. Σα 

αλακελφκελα απνηέιεζκαηα πνπ ζέινπκε λα απεηθνλίζνπκε, λα αλαδείμνπκε θαη λα 

επηβεβαηψζνπκε ζπλνςίδνληαη ζε 4 κέξε: 

 

1) ηε ζχγθξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ εκεξήζηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κεηαμχ ησλ ζελαξίσλ «1», κε 

ηαπηφρξνλε εθαξκνγή ησλ ππνινίπσλ ζελαξίσλ, δειαδή ζην πσο κεηαβάιιεηαη ην θφζηνο 

θαζψο πεξλνχκε απφ ηελ αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία (Only-dg Operation) ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπληνληζκέλνπ  κηθξνδηθηχνπ (Microgrid Operation). Αλακέλνπκε ην θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο 

―Microgrid‖ λα είλαη αξθεηά ρακειφηεξν απφ απηφ ηεο ιεηηνπξγίαο ―Οnly-dg‖ 

2) ηελ επίδξαζε ηεο αχμεζεο ηεο δηείζδπζεο DG γηα θάζε εθαξκνδφκελν ζελάξην απνθνπήο 

θνξηίνπ.  

3) ηελ πνζνζηηαία δηαθνξά ηνπ θφζηνπο κεηαμχ ηεο αλεμάξηεηεο(νnly-dg) θαη ηεο Μicrogrid 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαζψο απμάλεηαη ην φξην απνθνπήο ηνπ θνξηίνπ. 

4) Tελ θαηάδεημε πηζαλνχ επελδπηηθνχ νθέινπο ηεο απνθνπήο θνξηίνπ, γηα απμεκέλε δηείζδπζε 

ησλ ΑΠΔ, θαζψο ζα ζπζρεηηζηεί ην θέξδνο πνπ απνθνκίδεηαη απφ ηελ απνθνπή θνξηίνπ γηα ην 

κηθξνδίθηπν, κε ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζην ζπγθεθξηκέλν κηθξνδίθηπν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε, έρνληαο ζηαζεξή ηελ παξαγσγή απφ ηηο κνλάδεο MT θαη FC. Θα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα θακπχιε ηζνδπλακίαο θφζηνπο γηα θάζε πηζαλφ ζπλδπαζκφ νξίνπ 

απνθνπήο-πξφζζεησλ kW απφ ΑΠΔ, κε ην φξην απνθνπήο θνξηίνπ λα θηλείηαη απφ 45%-50% κε 

βήκα 0,5%. 

 

6.5   Απνηειέζκαηα 

 

6.5.1   Κόζηνο κηθξνδηθηύνπ γηα θάζε ζελάξην απνθνπήο θνξηίνπ 

 

Απφ ηνλ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πεξηβάιινλ MATLAB πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ βαζηθά 

απνηειέζκαηα ζπλνιηθνχ εκεξίζηνπ θφζηνπο κηθξνδηθηχνπ πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ 

αθνινπζνχλ. Ζ πξψηε νκάδα πηλάθσλ αθνξά ην θφζηνο κηθξνδηθηχνπ ζε euro (€) κηαο ηππηθήο 

εκέξαο ρεηκψλα, ελψ ε δεχηεξε, κίαο ηππηθήο εκέξαο θαινθαηξηνχ. ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα ε πξψηε ιέμε αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ(Only dg ή microgrid), 

ε δεχηεξε ζην ζελάξην smp γηα εηζξνή ηζρχνο απφ ηε θεληξηθφ δίθηπν(high_smp γηα ην ζελάξην 

πςειήο oξηαθήο ηηκήο θαη low_smp γηα ην ζελάξην ρακειήο), ελψ ζην ηέινο αλαγξάθεηαη ην 

ζελάξην ηηκνιφγεζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ κε βάζε ηηο αθξαίεο ηηκέο smp. 
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Πίλαθαο 6.3  Κόζηε ηππηθήο εκέξαο ρεηκώλα ρσξίο εθαξκνγή απνθνπήο θνξηίνπ(cut-off limit percentage=50%) γηα 
θάζε ζελάξην δηείζδπζεο, ιεηηνπξγίαο κηθξνδηθηύνπ θαη smp. 

 

 
Πίλαθαο 6.4  Κόζηε ηππηθήο εκέξαο ρεηκώλα γηα όξην απνθνπήο θνξηίνπ 45%, γηα θάζε ζελάξην δηείζδπζεο, ιεηηνπξγίαο 
κηθξνδηθηύνπ θαη smp. 

 

 
Πίλαθαο 6.5  Κόζηε ηππηθήο εκέξαο ρεηκώλα γηα όξην απνθνπήο θνξηίνπ 40%, γηα θάζε ζελάξην δηείζδπζεο, ιεηηνπξγίαο 
κηθξνδηθηύνπ θαη smp. 

 

 
Πίλαθαο 6.6  Κόζηε ηππηθήο εκέξαο ρεηκώλα γηα όξην απνθνπήο θνξηίνπ 35%, γηα θάζε ζελάξην δηείζδπζεο, ιεηηνπξγίαο 
κηθξνδηθηύνπ θαη smp 

cut-off limit percentage=50% DG=88 DG=108 DG=128 DG=148 DG=168 DG=188 DG=208 DG=228

Only-dg,high_smp,pv=1,4*high_smp 380,77 379,82 380,41 381,33 382,85 384,47 384,77 386,39

Only-dg,high_smp,pv=1,4*low _smp 378,11 376,55 376,53 376,85 377,76 378,77 378,48 379,49

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 367,14 361,83 358,25 355,24 353,19 352,68 352,46 353,90

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low _smp 364,48 358,56 354,38 350,76 348,11 346,98 346,16 347,00

Only-dg,low _smp,pv=1,4*high_smp 344,58 345,57 347,70 349,95 352,44 354,97 356,59 359,12

Only-dg,low _smp,pv=1,4*low _smp 341,92 342,30 343,83 345,47 347,35 349,28 350,29 352,22

Microgrid,low _smp,pv=1,4*high_smp 337,79 338,20 339,73 341,62 343,73 345,98 347,45 349,86

Microgrid,low _smp,pv=1,4*low _smp 335,13 334,93 335,86 337,14 338,65 340,29 341,15 342,96

cut-off limit percentage=45% DG=88 DG=108 DG=128 DG=148 DG=168 DG=188 DG=208 DG=228

Only-dg,high_smp,pv=1,4*high_smp 341,35 340,40 340,98 341,91 343,43 345,04 345,35 346,97

Only-dg,high_smp,pv=1,4*low _smp 338,68 337,13 337,11 337,43 338,34 339,35 339,05 340,06

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 327,94 322,89 319,41 316,82 315,95 316,89 317,59 319,75

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low _smp 325,28 319,62 315,54 312,34 310,86 311,20 311,29 312,84

Only-dg,low _smp,pv=1,4*high_smp 310,68 311,67 313,80 316,05 318,54 321,07 322,69 325,22

Only-dg,low _smp,pv=1,4*low _smp 308,02 308,40 309,93 311,57 313,45 315,38 316,39 318,32

Microgrid,low _smp,pv=1,4*high_smp 304,09 304,59 306,16 308,07 310,26 312,69 314,43 317,01

Microgrid,low _smp,pv=1,4*low _smp 301,42 301,32 302,29 303,58 305,17 306,99 308,13 310,11

cut-off limit percentage=40% DG=88 DG=108 DG=128 DG=148 DG=168 DG=188 DG=208 DG=228

Only-dg,high_smp,pv=1,4*high_smp 301,92 300,97 301,56 302,48 304,01 305,62 305,93 307,54

Only-dg,high_smp,pv=1,4*low _smp 299,26 297,70 297,69 298,00 298,92 299,93 299,63 300,64

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 288,76 284,07 280,85 279,56 280,53 282,34 283,97 286,51

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low _smp 286,10 280,80 276,98 275,08 275,45 276,64 277,67 279,61

Only-dg,low _smp,pv=1,4*high_smp 276,78 277,77 279,90 282,15 284,64 287,17 288,79 291,32

Only-dg,low _smp,pv=1,4*low _smp 274,12 274,50 276,03 277,67 279,55 281,48 282,49 284,42

Microgrid,low _smp,pv=1,4*high_smp 270,42 271,04 272,64 274,69 277,13 279,76 281,81 284,59

Microgrid,low _smp,pv=1,4*low _smp 267,75 267,77 268,77 270,21 272,05 274,07 275,51 277,69

cut-off limit percentage=35% DG=88 DG=108 DG=128 DG=148 DG=168 DG=188 DG=208 DG=228

Only-dg,high_smp,pv=1,4*high_smp 262,50 261,55 262,14 263,06 264,58 266,20 266,51 268,12

Only-dg,high_smp,pv=1,4*low _smp 259,84 258,28 258,26 258,58 259,50 260,51 260,21 261,22

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 249,90 245,37 243,55 244,49 246,42 249,02 251,19 253,90

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low _smp 247,24 242,10 239,67 240,01 241,33 243,33 244,89 247,00

Only-dg,low _smp,pv=1,4*high_smp 242,88 243,87 246,00 248,25 250,74 253,27 254,89 257,42

Only-dg,low _smp,pv=1,4*low _smp 240,22 240,60 242,13 243,77 245,65 247,58 248,59 250,52

Microgrid,low _smp,pv=1,4*high_smp 236,86 237,56 239,37 241,78 244,46 247,31 249,76 252,66

Microgrid,low _smp,pv=1,4*low _smp 234,20 234,29 235,50 237,30 239,37 241,62 243,46 245,76
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Πίλαθαο 6.7  Κόζηε ηππηθήο εκέξαο ρεηκώλα γηα όξην απνθνπήο θνξηίνπ 30%, γηα θάζε ζελάξην δηείζδπζεο, ιεηηνπξγίαο 
κηθξνδηθηύνπ θαη smp 

. 

 
Πίλαθαο 6.8  Κόζηε ηππηθήο εκέξαο ρεηκώλα γηα όξην απνθνπήο θνξηίνπ 25%, γηα θάζε ζελάξην δηείζδπζεο, ιεηηνπξγίαο 
κηθξνδηθηύνπ θαη smp. 

 

 
Πίλαθαο 6.9 Κόζηε ηππηθήο εκέξαο θαινθαηξηνύ γηα όξην απνθνπήο θνξηίνπ 50% (κεδεληθή απνθνπή), γηα θάζε ζελάξην 
δηείζδπζεο, ιεηηνπξγίαο κηθξνδηθηύνπ θαη smp. 

 

 
Πίλαθαο 6.10  Κόζηε ηππηθήο εκέξαο θαινθαηξηνύ γηα όξην απνθνπήο θνξηίνπ 45% γηα θάζε ζελάξην δηείζδπζεο, 
ιεηηνπξγίαο κηθξνδηθηύνπ θαη smp. 

cut-off limit percentage=30% DG=88 DG=108 DG=128 DG=148 DG=168 DG=188 DG=208 DG=228

Only-dg,high_smp,pv=1,4*high_smp 223,08 222,13 222,72 223,64 225,16 226,78 227,08 228,7

Only-dg,high_smp,pv=1,4*low _smp 220,41 218,86 218,84 219,16 220,07 221,08 220,79 221,8

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 211,16 207,9 208,75 210,87 213,63 216,42 218,81 221,46

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low _smp 208,49 204,63 204,88 206,39 208,55 210,72 212,52 214,56

Only-dg,low _smp,pv=1,4*high_smp 208,98 209,97 212,1 214,35 216,84 219,37 220,99 223,52

Only-dg,low _smp,pv=1,4*low _smp 206,32 206,7 208,23 209,87 211,75 213,68 214,69 216,62

Microgrid,low _smp,pv=1,4*high_smp 203,4 204,35 206,69 209,43 212,42 215,4 218 220,81

Microgrid,low _smp,pv=1,4*low _smp 200,73 201,08 202,81 204,95 207,34 209,71 211,7 213,9

cut-off limit percentage=25% DG=88 DG=108 DG=128 DG=148 DG=168 DG=188 DG=208 DG=228

Only-dg,high_smp,pv=1,4*high_smp 183,66 182,7 183,29 184,22 185,74 187,35 187,66 189,28

Only-dg,high_smp,pv=1,4*low _smp 180,99 179,43 179,42 179,74 180,65 181,66 181,36 182,37

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 173,24 173,3 175,67 178,54 181,34 184,05 186,65 189,23

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low _smp 170,58 170,03 171,79 174,06 176,26 178,36 180,35 182,32

Only-dg,low _smp,pv=1,4*high_smp 175,08 176,07 178,2 180,45 182,94 185,47 187,09 189,62

Only-dg,low _smp,pv=1,4*low _smp 172,42 172,8 174,33 175,97 177,85 179,78 180,79 182,72

Microgrid,low _smp,pv=1,4*high_smp 170,11 171,85 174,71 177,77 180,74 183,6 186,33 189,1

Microgrid,low _smp,pv=1,4*low _smp 167,44 168,58 170,83 173,29 175,66 177,91 180,03 182,2

cut-off limit percentage=50% DG=88 DG=108 DG=128 DG=148 DG=168 DG=188 DG=208 DG=228

Only-dg,high_smp,pv=1,4*high_smp 430,69 426,30 424,54 423,31 423,08 423,03 418,99 418,94

Only-dg,high_smp,pv=1,4*low _smp 428,02 423,03 420,67 418,83 418,00 417,34 412,70 412,04

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 398,79 385,91 375,50 366,95 360,38 356,81 355,14 355,50

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low _smp 396,12 382,64 371,62 362,47 355,29 351,12 348,84 348,60

Only-dg,low _smp,pv=1,4*high_smp 333,09 335,04 337,82 340,57 343,29 346,00 348,20 350,92

Only-dg,low _smp,pv=1,4*low _smp 330,42 331,77 333,94 336,09 338,20 340,31 341,90 344,02

Microgrid,low _smp,pv=1,4*high_smp 330,49 333,12 335,87 338,66 341,47 344,28 346,94 349,73

Microgrid,low _smp,pv=1,4*low _smp 327,83 329,85 332,00 334,18 336,38 338,59 340,65 342,82

cut-off limit percentage=45% DG=88 DG=108 DG=128 DG=148 DG=168 DG=188 DG=208 DG=228

Only-dg,high_smp,pv=1,4*high_smp 383,23 378,84 377,08 375,85 375,62 375,57 371,53 371,48

Only-dg,high_smp,pv=1,4*low _smp 380,56 375,57 373,21 371,37 370,54 369,88 365,24 364,58

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 352,85 340,68 331,12 323,84 319,67 319,20 318,89 320,69

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low _smp 350,19 337,41 327,25 319,36 314,58 313,51 312,59 313,79

Only-dg,low _smp,pv=1,4*high_smp 300,95 302,90 305,68 308,43 311,14 313,86 316,06 318,78

Only-dg,low _smp,pv=1,4*low _smp 298,28 299,63 301,80 303,94 306,06 308,17 309,76 311,87

Microgrid,low _smp,pv=1,4*high_smp 298,35 300,98 303,73 306,52 309,32 312,14 314,79 317,55

Microgrid,low _smp,pv=1,4*low _smp 295,68 297,71 299,86 302,04 304,24 306,45 308,49 310,65
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Πίλαθαο 6.11  Κόζηε ηππηθήο εκέξαο θαινθαηξηνύ γηα όξην απνθνπήο θνξηίνπ 40%, γηα θάζε ζελάξην δηείζδπζεο, 
ιεηηνπξγίαο κηθξνδηθηύνπ θαη smp. 

 

 
Πίλαθαο 6.12  Κόζηε ηππηθήο εκέξαο θαινθαηξηνύ γηα όξην απνθνπήο θνξηίνπ 35%, γηα θάζε ζελάξην δηείζδπζεο, 
ιεηηνπξγίαο κηθξνδηθηύνπ θαη smp. 

 

 
Πίλαθαο 6.13  Κόζηε ηππηθήο εκέξαο θαινθαηξηνύ γηα όξην απνθνπήο θνξηίνπ 30%, γηα θάζε ζελάξην δηείζδπζεο, 
ιεηηνπξγίαο κηθξνδηθηύνπ θαη smp. 

 

 
Πίλαθαο 6.14  Κόζηε ηππηθήο εκέξαο θαινθαηξηνύ γηα όξην απνθνπήο θνξηίνπ 25%, γηα θάζε ζελάξην δηείζδπζεο, 
ιεηηνπξγίαο κηθξνδηθηύνπ θαη smp. 

 

cut-off limit percentage=40% DG=88 DG=108 DG=128 DG=148 DG=168 DG=188 DG=208 DG=228

Only-dg,high_smp,pv=1,4*high_smp 335,77 331,38 329,62 328,39 328,16 328,11 324,07 324,02

Only-dg,high_smp,pv=1,4*low _smp 333,11 328,11 325,75 323,91 323,08 322,42 317,78 317,12

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 307,26 295,97 287,75 282,92 282,47 283,36 284,72 287,05

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low _smp 304,60 292,70 283,88 278,44 277,38 277,66 278,42 280,15

Only-dg,low _smp,pv=1,4*high_smp 268,80 270,76 273,54 276,28 279,00 281,72 283,92 286,63

Only-dg,low _smp,pv=1,4*low _smp 266,14 267,49 269,66 271,80 273,91 276,03 277,62 279,73

Microgrid,low _smp,pv=1,4*high_smp 266,21 268,84 271,59 274,38 277,20 280,01 282,66 285,45

Microgrid,low _smp,pv=1,4*low _smp 263,54 265,57 267,71 269,90 272,11 274,32 276,37 278,55

cut-off limit percentage=35% DG=88 DG=108 DG=128 DG=148 DG=168 DG=188 DG=208 DG=228

Only-dg,high_smp,pv=1,4*high_smp 288,31 283,92 282,16 280,93 280,70 280,65 276,62 276,56

Only-dg,high_smp,pv=1,4*low _smp 285,65 280,65 278,29 276,45 275,62 274,96 270,32 269,66

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 262,21 252,21 246,56 246,07 247,16 249,59 251,53 253,95

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low _smp 259,54 248,94 242,68 241,59 242,08 243,90 245,23 247,04

Only-dg,low _smp,pv=1,4*high_smp 236,66 238,62 241,39 244,14 246,86 249,58 251,78 254,49

Only-dg,low _smp,pv=1,4*low _smp 234,00 235,35 237,52 239,66 241,77 243,88 245,48 247,59

Microgrid,low _smp,pv=1,4*high_smp 234,06 236,70 239,46 242,29 245,11 247,95 250,65 253,47

Microgrid,low _smp,pv=1,4*low _smp 231,40 233,43 235,58 237,81 240,02 242,25 244,36 246,57

cut-off limit percentage=30% DG=88 DG=108 DG=128 DG=148 DG=168 DG=188 DG=208 DG=228

Only-dg,high_smp,pv=1,4*high_smp 240,85 236,46 234,70 233,47 233,25 233,19 229,16 229,10

Only-dg,high_smp,pv=1,4*low _smp 238,19 233,19 230,83 228,99 228,16 227,50 222,86 222,20

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 218,08 210,60 209,99 211,42 214,01 216,56 218,61 220,83

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low _smp 215,41 207,33 206,12 206,94 208,92 210,87 212,31 213,93

Only-dg,low _smp,pv=1,4*high_smp 204,52 206,47 209,25 212,00 214,72 217,43 219,63 222,35

Only-dg,low _smp,pv=1,4*low _smp 201,85 203,20 205,38 207,52 209,63 211,74 213,34 215,45

Microgrid,low _smp,pv=1,4*high_smp 201,93 204,59 207,42 210,26 213,15 216,04 218,75 221,54

Microgrid,low _smp,pv=1,4*low _smp 199,27 201,32 203,54 205,78 208,06 210,34 212,46 214,63

cut-off limit percentage=25% DG=88 DG=108 DG=128 DG=148 DG=168 DG=188 DG=208 DG=228

Only-dg,high_smp,pv=1,4*high_smp 193,39 189,00 187,25 186,02 185,79 185,73 181,70 181,65

Only-dg,high_smp,pv=1,4*low _smp 190,73 185,73 183,37 181,53 180,70 180,04 175,40 174,74

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 175,74 174,21 176,06 178,75 181,27 183,57 185,72 187,65

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low _smp 173,08 170,94 172,18 174,27 176,18 177,87 179,42 180,74

Only-dg,low _smp,pv=1,4*high_smp 172,38 174,33 177,11 179,86 182,57 185,29 187,49 190,21

Only-dg,low _smp,pv=1,4*low _smp 169,71 171,06 173,23 175,37 177,49 179,60 181,19 183,3

Microgrid,low _smp,pv=1,4*high_smp 169,87 172,61 175,51 178,46 181,36 184,19 186,98 189,71

Microgrid,low _smp,pv=1,4*low _smp 167,21 169,35 171,64 173,98 176,27 178,50 180,68 182,81
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6.5.2   πγθξηηηθέο εκεξίζηεο θακπύιεο δήηεζεο  

 

Ζ εθαξκνγή ηεο απνθνπήο θνξηίνπ έρεη, φπσο είδακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, σο βαζηθφ 

ζηφρν ηελ εμνκάιπλζε ησλ αηρκψλ θαη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ θαη επαθφινπζνπ θφζηνπο. 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδνληαη νη εκεξίζηεο θακπχιεο δήηεζεο θνξηίνπ πξίλ θαη κεηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο απνθνπήο θνξηίνπ γηα θάζε φξην απνθνπήο. Όηαλ ην φξην απνθνπήο έηλαη 

50%, δελ παξαηεξείηαη απνθνπή θνξηίνπ, επνκέλσο απνηειεί ην ζελάξην αλαθνξάο γηα ηελ 

αξρηθή θακπχιε θνξηίνπ. Πάλσ απφ θάζε δηάγξακκα αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ θνξηίν πνπ 

θαηαλαιψλεηαη ζε κία εκέξα ζε MW. 

 

Cut-off limit=45% - Φεηκώλαο 

 
Δηθόλα 6.5  Hκεξίζηεο θακπύιεο δήηεζεο θνξηίνπ πξηλ θαη κεηά ηελ απνθνπή θνξηίνπ κε όξην απνθνπήο 45% ηνπ 
ζπλνιηθνύ θνξηίνπ γηα ηππηθή ρεηκεξηλή εκέξα. 

 

Cut-off limit=45% - Καινθαίξη 

 
Δηθόλα 6.6  Hκεξίζηεο θακπύιεο δήηεζεο θνξηίνπ πξηλ θαη κεηά ηελ απνθνπή θνξηίνπ κε όξην απνθνπήο 45% ηνπ 
ζπλνιηθνύ θνξηίνπ γηα ηππηθή ζεξηλή εκέξα. 
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Cut-off limit=40% - Φεηκώλαο 

 
Δηθόλα 6.7  Hκεξίζηεο θακπύιεο δήηεζεο θνξηίνπ πξηλ θαη κεηά ηελ απνθνπή θνξηίνπ κε όξην απνθνπήο 40% ηνπ 
ζπλνιηθνύ θνξηίνπ γηα ηππηθή ρεηκεξηλή εκέξα. 

 

Cut-off limit=40% - Καινθαίξη 

 
Δηθόλα 6.8  Hκεξίζηεο θακπύιεο δήηεζεο θνξηίνπ πξηλ θαη κεηά ηελ απνθνπή θνξηίνπ κε όξην απνθνπήο 40% ηνπ 
ζπλνιηθνύ θνξηίνπ γηα ηππηθή ζεξηλή εκέξα. 
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Cut-off limit=35% - Φεηκώλαο 

 
Δηθόλα 6.9  Hκεξίζηεο θακπύιεο δήηεζεο θνξηίνπ πξηλ θαη κεηά ηελ απνθνπή θνξηίνπ κε όξην απνθνπήο 35% ηνπ 
ζπλνιηθνύ θνξηίνπ γηα ηππηθή ρεηκεξηλή εκέξα 

 

Cut-off limit=35% - Καινθαίξη 

 
Δηθόλα 6.10  Hκεξίζηεο θακπύιεο δήηεζεο θνξηίνπ πξηλ θαη κεηά ηελ απνθνπή θνξηίνπ κε όξην απνθνπήο 35% ηνπ 
ζπλνιηθνύ θνξηίνπ γηα ηππηθή ζεξηλή εκέξα 
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Cut-off limit=30% - Φεηκώλαο 

 
Δηθόλα 6.11  Hκεξίζηεο θακπύιεο δήηεζεο θνξηίνπ πξηλ θαη κεηά ηελ απνθνπή θνξηίνπ κε όξην απνθνπήο 30% ηνπ 
ζπλνιηθνύ θνξηίνπ γηα ηππηθή ρεηκεξηλή εκέξα 

 

 Cut-off limit=30% - Καινθαίξη 

 
Δηθόλα 6.12  Hκεξίζηεο θακπύιεο δήηεζεο θνξηίνπ πξηλ θαη κεηά ηελ απνθνπή θνξηίνπ κε όξην απνθνπήο 30% ηνπ 
ζπλνιηθνύ θνξηίνπ γηα ηππηθή ζεξηλή εκέξα 
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Cut-off limit=25% - Φεηκώλαο 

 

Δηθόλα 6.13  Hκεξίζηεο θακπύιεο δήηεζεο θνξηίνπ πξηλ θαη κεηά ηελ απνθνπή θνξηίνπ κε όξην απνθνπήο 25% ηνπ 
ζπλνιηθνύ θνξηίνπ γηα ηππηθή ρεηκεξηλή εκέξα 

 

Cut-off limit=25% - Καινθαίξη 

 

Δηθόλα 6.14  Hκεξίζηεο θακπύιεο δήηεζεο θνξηίνπ πξηλ θαη κεηά ηελ απνθνπή θνξηίνπ κε όξην απνθνπήο 25% ηνπ 
ζπλνιηθνύ θνξηίνπ γηα ηππηθή ζεξηλή εκέξα 
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6.5.3   πζρέηηζε απνθνπήο θνξηίνπ θαη θόζηνπο  γηα δεδνκέλε δηείζδπζε 
DG 

 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδεηαη γηα δηείζδπζε δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο DG=88 kW 

ην ζπλνιηθφ εκεξίζην θφζηνο ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαη ν ηξφπνο πνπ απηφ απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε 

ηνπ νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ (κείσζε απνθνπήο θνξηίνπ), γηα κία ηππηθή κέξα ρεηκψλα θαη 

θαινθαηξηνχ αληίζηνηρα, γηα φια ηα ζελάξηα SMP, ιεηηνπξγίαο κηθξνδηθηχνπ θαη ηηκνιφγεζεο ΑΠΔ. 

 

 

 
Δηθόλα 6.15  Κακπύιεο θόζηνπο ηππηθήο κέξαο ρεηκώλα γηα DG=88 kW κε αύμεζε νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ γηα θάζε 
ζελάξην. 

 

 

 
Δηθόλα 6.16  Κακπύιεο θόζηνπο ηππηθήο κέξαο θαινθαηξηνύ γηα DG=88 kW κε αύμεζε νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ γηα 
θάζε ζελάξην. 
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ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδεηαη γηα δηείζδπζε δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο DG=228 kW 

ην ζπλνιηθφ εκεξίζην θφζηνο ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαη ν ηξφπνο πνπ απηφ απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε 

ηνπ νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ( κείσζε απνθνπήο θνξηίνπ), γηα κία ηππηθή κέξα ρεηκψλα θαη 

θαινθαηξηνχ αληίζηνηρα, γηα φια ηα ζελάξηα SMP, ιεηηνπξγίαο κηθξνδηθηχνπ θαη ηηκνιφγεζεο ΑΠΔ.  

 

 
Δηθόλα 6.17  Κακπύιεο θόζηνπο ηππηθήο κέξαο ρεηκώλα γηα DG=228 kW κε αύμεζε νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ γηα θάζε 
ζελάξην. 

 

 
Δηθόλα 6.18  Κακπύιεο θόζηνπο ηππηθήο ζεξηλήο εκέξαο γηα DG=228 kW κε αύμεζε νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ γηα θάζε 
ζελάξην 

 

Όπσο βιέπνπκε ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα, ην θφζηνο απμάλεηαη γξακκηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ 

νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ(κείσζε ηεο απνθνπήο), κε ην θφζηνο ηεο ζεξηλήο ηππηθήο εκέξαο λα 

είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε απηφ ηεο ηππηθήο ρεηκεξηλήο. Δπίζεο, ζηε ζεξηλή ηππηθή 
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εκέξα παξαηεξείηαη κία ζχγθιηζε ηνπ θφζηνπο γηα θάζε ζπλδηαζκφ ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο 

κηθξνδηθηχνπ, ηηκνιφγεζεο ΑΠΔ θαη SMP ζε κηθξφηεξε απνθνπή(κεγαιχηεξν φξην απνθνπήο) ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηεο ηππηθήο ρεηκεξηλήο εκέξαο (δειαδή ην θφζηνο γηα θάζε ζπλδπαζκφ 

ζελαξίσλ,  ζπγθιίλεη ζε κεγαιχηεξε απνθνπή θνξηίνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ρεηκεξηλήο 

εκέξαο). Σέινο, παξαηεξείηαη δηαθνξά ηνπ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή ηεο SMP, φζνλ 

αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνδηθηχνπ κεηαμχ ησλ επηινγψλ Microgrid θαη Οnly-DG. 

πγθεθξηκέλα, φηαλ ε SMP είλαη πςειή, γηα θάζε φξην απνθνπήο θνξηίνπ, ε δηαθνξά θφζηνπο 

κεηαμχ ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ κηθξνδηθηχνπ είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο 

ρακειήο SMP φπνπ φια ηα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο θαη ηηκνιφγεζεο γηα θάζε πνζνζηφ έρνπλ ζρεδφλ 

ηνλ ίδην θφζηνο.  

 

6.5.4   πζρέηηζε δηείζδπζεο DG θαη θόζηνπο  γηα δεδνκέλν όξην απνθνπήο 
θνξηίνπ 

 

ηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα απεηθνλίδνληαη γηα ηππηθέο εκέξεο ρεηκψλα ηα δηαγξάκκαηα θφζηνπο, 

γηα θάζε φξην απνθνπήο θνξηίνπ θαη SMP, θαζψο κεηαβάιιεηαη ε δηείζδπζε DG(kW) θαη θαζψο 

αιιάδνπλ ηα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαη ηα ηηκνιφγεζεο ΑΠΔ.  
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Δηθόλα 6.19  Γηαγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ην πσο κεηαβάιιεηαη ην ζπλνιηθό εκεξίζην θόζηνο ηππηθήο εκέξαο ρεηκώλα 
γηα θάζε όξην απνθνπήο θνξηίνπ θαη ζελάξην SMP κε ηελ αύμεζε ηεο δηείζδπζεο DG(kW) 
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Σν ίδην απεηθνλίδεηαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα γηα κία  ηππηθή ζεξηλή εκέξα. 
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Δηθόλα 6.20  Γηαγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ην πσο κεηαβάιιεηαη ην ζπλνιηθό εκεξίζην θόζηνο ηππηθήο ζεξηλήο εκέξαο 
γηα θάζε όξην απνθνπήο θνξηίνπ θαη ζελάξην smp κε ηελ αύμεζε ηεο δηείζδπζεο DG 

 

 

 Απφ ηα δηαγξάκκαηα ηηο εηθφλαο 6.19 θαη 6.20 θαίλεηαη, θαη‘αξρήλ, θάζαξα ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο φηαλ  πεξλνχκε απφ ηελ αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία (only-dg) ηνπ κηθξνδηθηχνπ, ζηε 

ιεηηνπξγία microgrid, γηα φια ηα φξηα απνθνπήο θνξηίνπ. Χζηφζν φηαλ έρνπκε πνιχ κεγάιε 

απνθνπή (25% φξην απνθνπήο), βιέπνπκε πσο ηείλεη λα γίλεη ίζν ην θφζηνο κεηαμχ ησλ δχν 

ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο, γηα κεγάιε δηείζδπζε DG.  Φαίλεηαη, επίζεο ν ξφινο πνπ παίδεη ε oξηαθή 

ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο SMP, κε ηελ νπνία ην κηθξνδίθηπν αγνξάδεη ηζρχ απφ ην θεληξηθφ δίθηπν. 

Σφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο ρακειήο φζν θαη ζε απηή ηεο πςειήο SMP παξνπζηάδεηαη έλα 

ειάρηζην ζηελ θακπχιε θφζηνπο, ζε ζπγθεθξηκέλε δηείζδπζε DG. ηελ πεξίπησζε ηεο ρακειήο 

SMP ην ειάρηζην απηφ γίλεηαη ζε πνιχ ρακειή ηηκή δηείζδπζεο DG ζε ζρέζε κε ηε δηείζδπζε γηα 

ηελ πεξίπησζε ηεο πςειήο SMP θαη απηή γίλεηαη φιν θαη ρακειφηεξε θαζψο κεηψλεηαη ην φξην 

απνθνπήο θνξηίνπ(δειαδή φζν κεηψλεηαη ην θνξηίν ή απμάλεηαη ε απνθνπή). Φαίλεηαη ε 

κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο θφζηνπο πξνο ηα θάησ θαζψο κεηψλεηαη ην θφζηνο, θαη ε κεηαηφπηζε 

ηνπ ειαρίζηνπ πξνο ηα αξηζηεξά, κε ηε κείσζε ηνπ νξίνπ απνθνπήο. Γηα ην ζελάξην ιεηηνπξγίαο 

microgrid, βιέπνπκε ηελ επίδξαζε ηεο απμεκέλεο δηείζδπζεο DG θαη ηεο απνθνπήο πνιχ πην 

έληνλα ζε ζρέζε κε ην ζελάξην ηεο αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίαο φζνλ αθνξά ζηελ παξνπζία ηνπ 

ειαρίζηνπ θφζηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν φξην απνθνπήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ έρνπκε ιεηηνπξγία 

Μηcrogrid, θαζψο κεηψλεηαη ην φξην απνθνπήο, έρνπκε ειάρηζην θφζηνο ζε φιν θαη ρακειφηεξα 

επίπεδα δηείζδπζεο DG, ελψ ην θφζηνο κεηψλεηαη ζπλερψο. Δπίζεο, απφ ηα δηαγξάκκαηα γίλεηαη 

ζαθέο πσο ζε ζπλζήθεο πςειήο SMP έρνπκε κεγαιχηεξε δηαθνξά θφζηνπο κεηαμχ ησλ δχν 

ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ρακειήο SMP. 
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6.5.5   πζρέηηζε νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ κε ηελ πνζνζηηαία δηαθνξά ηνπ 
θόζηνπο κεηαμύ ησλ δύν ιεηηνπξγηώλ κηθξνδηθηύνπ (Microgrid,Only-
DG) 

 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδεηαη ε πνζνζηηαία δηαθνξά ηνπ εκεξίζηνπ θφζηνπο, γηα 

ηππηθή ρεηκεξηλή εκέξα, κεηαμχ ηεο αλεμάξηεηεο DG ιεηηνπξγίαο (only-dg) θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

κηθξνδηθηχνπ(Μicrogrid), θαζψο απμάλεηαη ην φξην απνθνπή θνξηίνπ  απφ 25%-50%(κεδεληθή 

απνθνπή). 
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Δηθόλα 6.21  Γηαγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηε κεηαβνιή ηεο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο ηνπ θόζηνπο κεηαμύ microgrid θαη 
only-dg ιεηηνπξγίαο κε ηελ αύμεζε ηνπ νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ γηα ηππηθή ρεηκεξηλή εκέξα, γηα θάζε δηείζδπζε DG. 

 

 

Αλάινγα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη γηα κία ηππηθή ζεξηλή εκέξα ζηα δηαγξάκκαηα ηεο 

εηθφλαο 6.22 παξαθάησ. 
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Δηθόλα 6.22  Γηαγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηε κεηαβνιή ηεο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο ηνπ θόζηνπο κεηαμύ microgrid θαη 
only-dg ιεηηνπξγίαο κε ηελ αύμεζε ηνπ νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ γηα ηππηθή ζεξηλή εκέξα, γηα θάζε δηείζδπζε DG. 

 
 

 Απφ ηα δηαγξάκκαηα 6.21 θαη 6.22, βιέπνπκε ηελ επίδξαζε ηεο αχμεζεο ηνπ νξίνπ απνθνπήο 

θνξηίνπ ζηελ πνζνζηηαία δηαθνξά ηνπ εκεξίζηνπ θφζηνπο κεηαμχ ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ(microgrid θαη only-dg). Φαίλεηαη πσο ε ηηκνιφγεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ, δελ 

επεξεάδεη ζρεδφλ θαζφινπ ηε κνξθή ηεο θακπχιεο. Γειαδή ε δηαθνξά θφζηνπο κεηαμχ ησλ δχν 

ιεηηνπξγηψλ είλαη ζρεδφλ ε ίδηα αλεμάξηεησο ζελαξίνπ ηηκνιφγεζεο. Φαίλεηαη επίζεο, ε κεγάιε 

δηαθνξά ζηελ πνζνζηηαία δηαθνξά θφζηνπο αλάινγα κε ηελ SMP. Όηαλ έρνπκε ρακειή SMP , 

ηφηε έρνπκε πνιχ κηθξή πνζνζηηαία δηαθνξά θφζηνπο, ε νπνία κάιηζηα κεηαβάιιεηαη ειαθξψο κε 

ηελ αχμεζε ηνπ νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ. Αληίζεηα, ζε ζπλζήθεο πςειήο SMP, ε πνζνζηηαία 

δηαθνξά είλαη κεγάιε θαη παξνπζηάδεη κέγηζην ζε ζπγθεθξηκέλν φξην απνθνπήο θνξηίνπ γηα θάζε 

δεδνκέλε δηείζδπζε DG. 

 

 Καζψο πεξλνχκε ζε κεγαιχηεξεο δηεηζδχζεηο DG, έρνπκε κεηαηφπηζε ηνπ κεγίζηνπ ηεο 

θακπχιεο δηαθνξάο θφζηνπο-νξίνπ απνθνπήο. Απηφ ζεκαίλεη πσο φζν απμάλεηαη ε δηείζδπζε 

DG, ε πνζνζηηαία δηαθνξά θφζηνπο ηεο microgrid ιεηηνπξγίαο απφ ηελ only-dg ιεηηνπξγία, 

κεγηζηνπνηείηαη θάζε θνξά ζε κεγαιχηεξν φξην απνθνπήο θνξηίνπ(ή ζε κηθξφηεξε απνθνπή 

θνξηίνπ) θάηη πνπ θαίλεηαη θπξίσο γηα πςειή SMP, αθνχ γηα ρακειή, ε δηαθνξά είλαη κηθξή θαη 

ειαθξψο κεηαβαιιφκελε. πλεπψο, ε ζπληνληζκέλε Microgrid ιεηηνπξγία έρεη κεγαιχηεξε 

δηαθνξά απφ ηελ αλεμάξηεηε φηαλ έρνπκε κεγάιε δηείζδπζε θαη κεγάιν φξην απνθνπήο ή κηθξή 

δηείζδπζε θαη κηθξφ φξην απνθνπήο θνξηίνπ. 
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6.5.6   πζρέηηζε απνθνπήο θνξηίνπ κε πνζόηεηα πξόζζεηεο δηείζδπζεο 
ΑΠΔ 

 

Παξαθάησ πνζνηηθνπνηείηαη ην φθεινο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

απνθνπήο θνξηίνπ σο εμήο. Γηα θάζε κείσζε ηνπ νξίνπ απνθνπήο θαηά 0,5% απφ 50%-45% 

(δειαδή γηα ζηαδηαθή αχμεζε ηεο απνθνπήο θνξηίνπ) ππνινγίζηεθε ε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ην 

κηθξνδίθηπν. ηε ζπλέρεηα απηή ε κείσζε ηνπ θφζηνπο αληηζηνηρίζηηθε ζε kW εγθαηεζηεκέλεο 

αλαλεψζηκεο ηζρχνο, δειαδή ζε πνζφηεηα παξαγσγήο απφ θσηνβνιηατθά θαη αηνιηθά πάξθα.  

Aπηφ έγηλε γηα λα θαλεί ε ρξεζηκφηεηα ηεο απνθνπήο θνξηίνπ, φρη κφλν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

εμεηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, αιιά θαη επελδπηηθά, θαζψο, ζα θαλεί ε ηζνδπλακία 

θφζηνπο κεηαμχ ζπλδπαζκψλ δηαθνξεηηθψλ νξίσλ απνθνπήο θαη πξφζζεηεο πνζφηεηαο kW 

παξαγφκελεο απφ ΑΠΔ. Έηζη, ζεσξνχκε ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ησλ 88 kW  εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο DG θαη απμάλνπκε ηελ παξαγσγή απφ ΑΠΔ. Ζ δηαδηθαζία απηή έγηλε γηα ην ζελάξην 

ιεηηνπξγίαο microgrid γηα ηππηθέο κέξεο ρεηκψλα θαη θαινθαηξηνχ. ηελ εηθφλα 6.23 θαίλεηαη γηα 

ρεηκεξηλή εκέξα ε θακπχιε ηνπ ζπλνιηθνχ εκεξίζηνπ θφζηνπο θαη πσο απηή απμάλεηαη κε ηελ 

αχμεζε ηνπ νξίνπ απνθνπήο απφ 45%-50%, γηα θάζε ζελάξην δηαθνξεηηθήο SMP θαη 

ηηκνιφγεζεο AΠΔ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα Σν ίδην γίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 6.24 γηα ζεξηλή 

εκέξα. Σα δηαγξάκκαηα 6.23 θαη 6.24 πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πίλαθεο 6.15 θαη 6.16 αληίζηνηρα. 

 

 
Πίλαθαο 6.15  Πίλαθαο ζπλνιηθνύ εκεξήζηνπ θόζηνπο γηα ηππηθή κέξα ρεηκώλα, γηα θάζε όξην απνθνπήο θνξηίνπ 

 

 

 

Δηθόλα 6.23  Γηάγξακκα ζπλνιηθνύ εκεξήζηνπ θόζηνπο γηα ηππηθή εκέξα ρεηκώλα, ζε ζρέζε κε ην όξην απνθνπήο 
θνξηίνπ 

 

50% 49,50% 49% 48,50% 48% 47,50% 47% 46,50% 46% 45,50% 45%

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 367,14 363,22 359,30 355,38 351,46 347,54 343,62 339,70 335,78 331,86 327,94

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low _smp 364,48 360,56 356,64 352,72 348,80 344,88 340,96 337,04 333,12 329,20 325,28

Microgrid,low _smp,pv=1,4*high_smp 337,79 334,42 331,05 327,68 324,31 320,94 317,57 314,20 310,83 307,46 304,09

Microgrid,low _smp,pv=1,4*low _smp 335,13 331,76 328,38 325,01 321,64 318,27 314,90 311,53 308,16 304,79 301,42
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Πίλαθαο 6.16  Πίλαθαο ζπλνιηθνύ εκεξήζηνπ θόζηνπο γηα ηππηθή ζεξηλή εκέξα, γηα θάζε όξην απνθνπήο θνξηίνπ. 

 

 

 
Δηθόλα 6.24  Γηάγξακκα ζπλνιηθνύ εκεξήζηνπ θόζηνπο γηα ηππηθή ζεξηλή εκέξα, ζε ζρέζε κε ην όξην απνθνπήο 
θνξηίνπ 

 
 

ηηο  εηθφλεο 6.23 θαη 6.24 θαίλεηαη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο  κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηηαίνπ νξίνπ 

απνθνπήο θνξηίνπ γηα ηηο 2 ηππηθέο κέξεο ηνπ έηνπο. Όπσο είλαη αλακελφκελν, ην θφζηνο είλαη 

κεγαιχηεξν γηα ηελ ηππηθή ζεξηλή εκέξα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θακππιψλ ηζνδπλακίαο ζηφρνο 

είλαη λα θαιπθζεί ε δηαθνξά ηνπ θφζηνπο,  γηα θάζε βήκα νξίνπ απνθνπήο 0,5% κε ηελ 

πξνζζήθε θαηάιιειεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ΑΠΔ. Παξαηεξείηαη πσο ε πνζνζηηαία δηαθνξά 

θφζηνπο κεηαμχ ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ είλαη αλεμάξηεηε  ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ pv. Aπηφ θαίλεηαη 

θαζαξά ζηα δηαγξάκκαηα 6.23 θαη 6.24, θαζψο ε θακπχιεο δηαθνξάο πνζνζηηαίνπ θφζηνπο φηαλ 

αιιάδεη ε ηηκνιφγεζε pv, ζρεδφλ ηαπηίδνληαη. 

 

 
 

Γηα λα γίλνπλ νη θακπχιεο ηζνδπλακίαο, ζεσξήζακε ζηαζεξή ηελ αλαινγία εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο θσηνβνιηατθψλ θαη αηνιηθψλ γηα ηελ αξρηθή ππφζεζε, φπνπ DG=88 kW. Αλ ζεσξήζνπκε 

x1 ηελ πξφζζεηε παξαγσγή εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο απφ θσηνβνιηατθά θαη x2 ηελ πξφζζεηε 

παξαγσγή εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο απφ αηνιηθά (πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο πνπ 

εμνπδεηεξψλεηαη κε ηελ κείσζε ηνπ νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ θαηά 0,5%), ηφηε x1/x2=13/15 κε 

βάζε ηελ αλαινγία εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 

 

50% 49,50% 49% 48,50% 48% 47,50% 47% 46,50% 46% 45,50% 45%

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 398,79 394,18 389,58 384,98 380,37 375,77 371,17 366,57 361,98 357,42 352,85

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low _smp 396,12 391,52 386,91 382,31 377,71 373,11 368,50 363,90 359,32 354,75 350,19

Microgrid,low _smp,pv=1,4*high_smp 330,49 327,28 324,06 320,85 317,63 314,42 311,21 307,99 304,78 301,56 298,35

Microgrid,low _smp,pv=1,4*low _smp 327,83 324,61 321,40 318,18 314,97 311,76 308,54 305,33 302,11 298,90 295,68
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Πίλαθαο 6.17  Υπνινγηζκόο πξόζζεηεο παξαγσγήο από ΑΠΔ γηα θάζε κείσζε εκεξίζηνπ θόζηνπο πνπ αληηζηνηρεί ζε 
κείσζε 0,5% ηνπ νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ γηα ηππηθή ρεηκεξηλή εκέξα. 

 

ηηο εμηζψζεηο ηνπ πίλαθα 6.17, ζεσξνχκε Capacity Factor γηα ηα θσηνβνιηατθά ην 0,17 θαη γηα 

ηα αηνιηθά ην 0,27. Έηζη πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ θακπχιεο ηζνδπλακίαο θφζηνπο γηα ηππηθή 

εκέξα ρεηκψλα. Καζψο θηλνχκαζηε πάλσ ζηελ θακπχιε ηζνδπλακίαο ηζρχεη ην ίδην ζπλνιηθφ 

εκεξίζην θφζηνο γηα ην κηθξνδίθηπν κε απηφ πνπ ηζρχεη ρσξίο ηελ απνθνπή θνξηίνπ(πνζνζηφ 

απνθνπήο 50%) θαη ρσξίο πξνζζήθε εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ΑΠΔ. Σν πξψην δηάγξακκα 

απεηθνλίδεη ηελ πηζαλή πξνζζήθε ΑΠΔ ζπλνιηθά(ζε kW), ην δεχηεξν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

απφ θσηνβνιηατθά θαη ην ηξίην ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο απφ αηνιηθά πάξθα, ζεσξψληαο ηελ 

δηαηήξεζε ηεο αλαινγίαο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 13/15 (pv / WT). 

 

 

 
Δηθόλα 6.25  Κακπύιεο ηζνδπλακίαο θόζηνπο γηα θάζε ζπλδπαζκό νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ θαη πξόζζεηεο παξαγσγήο 
από ΑΠΔ(kW) γηα ηππηθή ρεηκεξηλή εκέξα 

 

 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ 0,5% ΜΕΙΩΗ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΡΟΘΗΚΗ PV(Kw)(x1) ΠΡΟΘΗΚΗ WT(Kw)(x2) ΥΝΟΛΙΚΕ ΑΠΕ(Kw)(x1+x2)

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 24*(x1*0,17*0,1221*1,4+x2*0,27*0,09)=3,92 2,86 3,3 6,16

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low_smp 24*(x1*0,17*0,0663*1,4+x2*0,27*0,09)=3,92 3,73 4,3 8,03

Microgrid,low_smp,pv=1,4*high_smp 24*(x1*0,17*0,1221*1,4+x2*0,27*0,09)=3,37 2,46 2,84 5,3

Microgrid,low_smp,pv=1,4*low_smp 24*(x1*0,17*0,0663*1,4+x2*0,27*0,09)=3,37 3,7 3,2 6,9
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Δηθόλα 6.26  Κακπύιεο ηζνδπλακίαο θόζηνπο γηα θάζε ζπλδπαζκό νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ θαη πξόζζεηεο παξαγσγήο 
από αηνιηθά(kW) γηα ηππηθή ρεηκεξηλή εκέξα. 

 

Δηθόλα 6.27 Kακπύιεο Ηζνδπλακίαο θόζηνπο γηα θάζε ζπλδπαζκό απνθνπήο θνξηίνπ θαη πξόζζεηεο παξασγήο από 
θσηνβνιηατθά γηα ηππηθή ρεηκεξηλή εκέξα 

 

Γηα ηππηθή εκέξα θαινθαηξηνχ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 
Πίλαθαο 6.18  Υπνινγηζκόο πξόζζεηεο παξαγσγήο από ΑΠΔ γηα θάζε κείσζε εκεξίζηνπ θόζηνπο πνπ αληηζηνηρεί ζε 
κείσζε 0,5% ηνπ νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ γηα ηππηθή ζεξηλή εκέξα 

 

 

 
Δηθόλα 6.28  Κακπύιεο ηζνδπλακίαο θόζηνπο γηα θάζε ζπλδπαζκό νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ θαη πξόζζεηεο παξαγσγήο 
από ΑΠΔ(kW) γηα ηππηθή ζεξηλή εκέξα. 

 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ 0,5% ΜΕΙΩΗ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΡΟΘΗΚΗ PV(Kw)(x1) ΠΡΟΘΗΚΗ WT(Kw)(x2) ΥΝΟΛΙΚΕ ΑΠΕ(Kw)(x1+x2)

Microgrid,high_smp,pv=1,4*high_smp 24*(x1*0,17*0,1221*1,4+x2*0,27*0,09)=4,6 3,36 3,87 7,23

Microgrid,high_smp,pv=1,4*low_smp 24*(x1*0,17*0,0663*1,4+x2*0,27*0,09)=4,6 4,38 5,05 9,43

Microgrid,low_smp,pv=1,4*high_smp 24*(x1*0,17*0,1221*1,4+x2*0,27*0,09)=3,2 2,34 2,69 5,03

Microgrid,low_smp,pv=1,4*low_smp 24*(x1*0,17*0,0663*1,4+x2*0,27*0,09)=3,2 3,04 3,51 6,55



- 159 - 
 

 
Δηθόλα 6.29  Κακπύιεο ηζνδπλακίαο θόζηνπο γηα θάζε ζπλδπαζκό νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ θαη πξόζζεηεο παξαγσγήο 
από θσηνβνιηατθά (kW) γηα ηππηθή ζεξηλή εκέξα. 

 

 

 
Δηθόλα 6.30  Κακπύιεο ηζνδπλακίαο θόζηνπο γηα θάζε ζπλδπαζκό νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ θαη πξόζζεηεο παξαγσγήο 
από αηνιηθά (kW) γηα ηππηθή ζεξηλή εκέξα. 

 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 6.17 θαη ηηο θακπχιεο ηνπ δηαγξάκκαηνο 6.25, βιέπνπκε πσο γηα ηππηθή 

ρεηκεξηλή εκέξα θαη γηα θάζε κείσζε ηνπ νξίνπ  απνθνπήο θαηά 0,5%, ην ζπλνιηθφ εκεξίζην 

θφζηνο κεηψλεηαη ηφζν ψζηε λα ηζνδπλακεί κε δηείζδπζε ΑΠΔ 6,16 kW, 8,03 kW, 5,3 kW, 6,9 kW 

θαη κεδεληθή απνθνπή γηα ηνπο 4 ζπλδπαζκνχο ζελαξίσλ SMP θαη ηηκνιφγεζεο AΠΔ . Οκνίσο 

γηα ηππηθή ζεξηλή εκέξα,  απφ ηνλ πίλαθα 6.18 θαη ηηο θακπχιεο ηνπ δηαγξάκκαηνο 6.26, κείσζε 

ηνπ νξίνπ απνθνπήο θαηά 0,5%, πξνθαιεί κείσζε ηνπ εκεξίζηνπ θφζηνπο ηζνδχλακε κε κεδεληθή 

απνθνπή θαη πξνζζήθε αλαλεψζηκεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 7,23kW, 9,43kW, 5,03kW, 6,55kW 

αλά εκέξα γηα ηνπο 4 ζπλδπαζκνχο ζελαξίσλ SMP θαη ηηκνιφγεζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ. Απηφ 

ζεκαίλεη γηα απνθνπή θνξηίνπ 5%, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ AΠΔ 61,6 

kW, 80,3 kW, 53 kW, 69 kW γηα ηα ζελάξηα  ―high smp,pv=1,4*high_smp‖, 

―high_smp,pv=1,4*low_smp‖, ―low_smp,pv=1,4*high_smp‖, ―low_smp,pv=1,4*low_smp‖  

αληίζηνηρα γηα ηππηθή ρεηκεξηλή εκέξα θαη 72,3 kW, 94,3 kW, 50,3  kW, 65,5 kW γηα ηππηθή ζεξηλή 

εκέξα. Σα δηαγξάκκαηα απηά, δείρλνπλ, ζπλεπψο, έλα αθφκα πηζαλφ φθεινο ηεο απνθνπήο 

θνξηίνπ, απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επέλδπζε λέσλ ΑΠΔ. Δίλαη, δειαδή επελδπηηθφ θίλεηξν 



- 160 - 
 

ΑΠΔ,(ρσξίο, βέβαηα, λα ζπλππνινγίδεηαη ην αξρηθφ επελδπηηθφ θφζηνο). Απφ ηα δηαγξάκκαηα 

6.25-6.30 βιέπνπκε,  επίζεο, απφ ηηο θιίζεηο ησλ θακππιψλ ηζνδπλακίαο, πσο γηα ην ίδην 

πνζνζηφ νξίνπ απνθνπήο ε ηζνδπλακία ηζρχεη γηα κεγαιχηεξε δηείζδπζε ΑΠΔ φηαλ έρνπκε 

ρακειή ηηκνιφγεζε pv θαη πςειή SMP, ελψ ε ηζνδχλακε πξνζζήθε εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 

ΑΠΔ(kW) κεηψλεηαη αξθεηά φηαλ έρνπκε πςειή ηηκνιφγεζε pv θαη ρακειή SMP.  

 

 

6.5.7   Οηθνλνκηθό όθεινο ηεο απνθνπήο θνξηίνπ   

 

 Σέινο, ππνινγίζηηθε πξνζεγγηζηηθά ην εηήζην φθεινο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη κία απνθνπή 

θνξηίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε φξην απνθνπήο 45% ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ. Έρνπκε 16 

θαηαλαισηέο. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ κηθξνδηθηχνπ, ζεσξνχκε πσο ζηνπο θαηαλαισηέο ηζνκνηξάδεη 

ην 80% ηνπ φθεινπο απφ ηελ απνθνπή απηή, ελψ ν ίδηνο επσθειείηαη κε ην 20% απηνχ. Σηο 

δηαθνξέο εκεξίζηνπ θφζηνπο γηα ηππηθή εκέξα ρεηκψλα ηηο πνιιαπιαζηάζακε επί 180, φπσο θαη 

απηέο ηεο ηππηθήο ζεξηλήο κέξαο. Έηζη πξνέθπςε ην ζπλνιηθφ εηήζην φθεινο γηα ηνλ δηαρεηξηζηή 

θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Γηαηξψληαο ην 0,8 ηνπ νθέινπο κε ην 16 πξνθχπηεη γηα θάζε θαηαλαισηή 

ην  εηήζην φθεινο. Απηφ είλαη πεξίπνπ 766 € γηα πςειή SMP θαη 593 € γηα ρακειή SMP. Ο 

δηαρεηξηζηήο επσθειείηαη κε ην 0,2 ηνπ θέξδνπο, δειαδή πεξίπνπ κε 3065 € ην έηνο γηα πςειή 

SMP θαη 2370 € γηα ρακειή SMP, φπσο θαίλεηαη ζηνλ  πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

 
Πίλαθαο 6.19  Δηήζηα νηθνλνκηθά νθέιε από ηελ απνθνπή θνξηίνπ 

 

Όηαλ ην φξην απνθνπήο θνξηίνπ είλαη 45%, έρνπκε, δειαδή, απνθνπή θνξηίνπ 5%( απφ 

ζπλνιηθφ εκεξίζην θνξηίν 5,3099ΜW ζε 5,0444ΜW γηα ην ρεηκψλα θαη  απφ 5,3247 MW ζε 

5,0584 MW γηα ην θαινθαίξη , φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο εηθφλεο 6.4 θαη 6.5 αληίζηνηρα), βιέπνπκε 

πσο ππάξρεη αξθεηά ζεκαληηθφ φθεινο γηα ην κηθξνδίθηπν ζπλνιηθά. Απηφ ην εηήζην νηθνλνκηθφ 

φθεινο ζα κπνξνχζε λα κνηξάδεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο κε ηε κνξθή επηδνκάησλ/απνδεκηψζεσλ 

απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο ζα θαζνξίζεη ηελ πνιηηηθή επηδνηήζεσλ πνπ ζα αθνινπζήζεη. ηνλ 

πίλαθα 6.19 ππνζέζακε έλαλ ηζνκνηξαζκφ ηνπ 80% ηνπ  θέξδνπο απνθνπήο κεηαμχ ησλ 

θαηαλαισηψλ, ελψ ν ίδηνο επσιειείζεθε κε ην 20% απηνχ. Ο δηαρεηξηζηήο, ινηπφλ, ζα 

απνθαζίζεη ην πνζνζηφ θέξδνπο κε ην νπνίν επσθειείηαη ν ίδηνο θαη νη θαηαλαισηέο. Θα 

κπνξνχζε επίζεο λα εθαξκφζεη κία πνιηηηθή ζηελ νπνία θάζε θαηαλαισηήο επηδνηείηαη αλάινγα 

κε ην πνζνζηφ ηζρχνο πνπ απνθφπηεη θάζε θνξά, θάηη πνπ απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν  απνθνπήο 

θνξηίσλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαη κπνξεί λα ζεκαίλεη κεγαιχηεξν θεξδνο γηα ηνλ θαηαλαισηή. ε 

απηφ ζα βνεζνχζαλ ζεκαληθά νη έμππλνη κεηξεηέο θαη νη ηερλνινγίεο ICT, φπσο αλαιχζακε ζε 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 

 

σνολικό Ετήσιο Οικονομικό Όυελος(€) Ετήσιο Όυελος Καταναλωτών σσνολικά(€) Ετήσιο Όυελος για  κάθε καταναλωτή(€) Ετήσιο Όυελος Διατειριστή(€)

high_smp 15324 12259 766 3065

low_smp 11852 9482 593 2370
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6.6   πκπεξάζκαηα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ παξαηέζεθε ζηα παξαπάλσ, είδακε ηελ επίδξαζε ζηα πιαίζηα  ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ, ηεο απνθνπήο θνξηίνπ, σο κία απφ ηηο κεζφδνπο Απφθξηζεο Εήηεζεο(DR). 

πκπεξαίλνπκε, πσο κε κηα πνιηηηθή απνθνπήο θνξηίνπ, κπνξνχκε λα έρνπκε πνιιά 

πιενλεθηήκαηα θαη ζε αξθεηά επίπεδα. Μεηψλεηαη, θαηαξρήλ ζεκαληηθά ε θαηαλάισζε θαη 

επνκέλσο νη εθπνκπέο ξχπσλ, άξα έρνπκε πεξηβαιινληηθφ φθεινο. Δπίζεο ην νηθνλνκηθφ 

φθεινο είλαη ζεκαληηθφ φπσο δηαπηζηψζεθε ζηα πξνεγνχκελα, θαη κπνξνχλ απφ απηφ λα 

επσθειεηζνχλ ηφζν νη θαηαλαισηέο(κέζσ απνδεκηψζεσλ) φζν θαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δίδακε, ηέινο, αξθεηά ζελάξηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαη ηελ 

oξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία έιαβε δχν αθξαίεο ηηκέο, θαη ην πψο απηά επεξεάδνπλ ην 

θφζηνο ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζε πεξηβάιινλ φπνπ εθαξκφδεηαη κία πνιηηηθή απνθνπήο θνξηίνπ. 

Δπίζεο εμεηάζακε ην δήηεκα ηεο απμαλφκελεο δηείζδπζεο DG θαη ην πσο επεξεάδεη ην θφζηνο. Ζ 

απνθνπή θνξηίνπ ζα κπνξνχζε, αθφκα, λα ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν γηα ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ 

κνλάδσλ ΑΠΔ, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη,  ινηπφλ,  πσο ε βέιηηζε 

θαηάζηαζε απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο γηα έλα κηθξνδίθηπν είλαη λα ζπκβαίλεη ζπληνληζκέλα 

(microgrid operation) θαη φρη αλεμάξηεηα(νnly-dg operation), θαη κε έμππλνπο κεηξεηέο γηα ηελ 

βέιηηζηε εθαξκνγή ηεο απνθνπήο θνξηίνπ, ψζηε λα νξγαλσζεί ε απφθξηζε δήηεζεο θαη λα 

αλαδηαλέκνληαη ηα θέξδε απφ ηελ απνθνπή, κε ηε κνξθή επηδνηήζεσλ.  
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7   ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 
 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαιχζεθαλ αξθεηέο ηάζεηο ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο, φπσο είλαη 

ε δηεζπαξκέλε παξαγσγή θαη ηα κηθξνδίθηπα. Μεηά θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ, δηαπηζηψζεθε κία παγθφζκηα ζηξνθή 

πξνο ηηο ΑΠΔ, θάηη πνπ θαίλεηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ παξαηέζεθαλ. ηα πιαίζηα ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη βειηηζηνπνίεζεο ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε ηερληθφ επίπεδν, 

αλαπηχρζεθαλ ζεκαληηθέο έλλνεηο φπσο είλαη ηα έμππλα δίθηπα θαη ε απφθξηζε ηεο δήηεζεο(DR). 

Αλαιχζεθαλ ηα νθέιε ηεο Απφθξηζεο Εήηεζεο θαη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο απηήο παγθνζκίσο. Ζ 

απνθνπή θνξηίνπ απνηειεί  κία κνξθή DSM/DR θαη κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ην θνξηίν 

αηρκήο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. 

 Δθαξκφζηεθε ε απνθνπή θνξηίνπ ζε κηθξνδίθηπν, ζην νπνίν δνθηκάζηηθαλ δηαθνξεηηθά επίπεδα 

δηείζδπζεο ΑΠΔ. Με ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΑTLAB θαη κε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

FMINCON βξέζεθε  ην ζπλνιηθφ εκεξίζην θφζηνο ηνπ κηθξνδηθηχνπ γηα θάζε ζπλδπαζκφ απφ 

ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ, ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ΑΠΔ θαη εθαξκνγή δηαθνξεηηθήο απνθνπήο θνξηίνπ. Ζ 

απνθνπή θνξηίνπ θαζνξίζηηθε κε βάζε έλα ζπγθεθξηκέλν φξην. Γηα θάζε ψξα, βξίζθεηαη ην 

ζπλνιηθφ θνξηίν θαη θάζε δπγφο πνπ μεπεξλά πνζνζηφ ηνπ νξίνπ απηνχ(φξην απνθνπήο) 

απνθφπηεηαη ψζηε λα ηεζεί ίζν κε απηφ ην φξην. 

Γηαπηζηψζεθε πσο, απφ πιεπξάο νηθνλνκηθνχ θφζηνπο, γηα έλα κηθξνδίθηπν πξνηηκάηαη ε 

ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ DG απηνχ θαη φρη ε αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ηνπο. Γειαδή 

ην ζπλνιηθφ εκεξίζην θφζηνο κεηψλεηαη φηαλ νη κνλάδεο DG ιεηηνπξγνχλ κε έλα ειεγρφκελν, 

ζπληνληζκέλν ηξφπν γηα ηελ θάιπςε ηεο ηνπηθήο δήηεζεο θαη παξέρνπλ ειεθηξηθή ηζρχ ζην 

κηθξνδίθηπν, αλ απηφ ζπκθέξεη. ηελ νηθνλνκηθή θαηαλνκή θνξηίνπ ζπκκεηέρνπλ νη ζπκβαηηθέο 

κνλάδεο παξαγσγήο (FC,MT) θαη ε ηζρχο πνπ εηζξέεη απφ ην θεληξηθφ δίθηπν, ελψ ε ηζρχο εμφδνπ 

ησλ ΑΠΔ, ζπκκεηέρεη εμ‘ νινθιήξνπ ζηελ παξαγσγή, πξνο θάιπςε ηνπ θνξηίνπ. Μάιηζηα, 

δηαπηζηψζεθε πσο ε δηαθνξά θφζηνπο κεηαμχ ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ είλαη κεγαιχηεξε φηαλ έρνπκε 

κία πςειή νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο (SMP), θαη πσο απηή ε δηαθνξά κεγηζηνπνηείηαη θάζε θνξά ζε 

δηαθνξεηηθή  επηινγή θάπνηνπ νξίνπ απνθνπήο θνξηίνπ, αλάινγα κε ηελ δηείζδπζε DG ζην 

κηθξνδίθπν. πγθεθξηκέλα θαζψο απμάλεηαη ε δηείζδπζε DG ζην κηθξνδίθηπν (κε ζηαζεξή 

αλαινγία εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ κνλάδσλ DG) έρνπκε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ νξίνπ 

απνθνπήο θνξηίνπ, δειαδή κεηαηφπηζε ηνπ κεγίζηνπ ηεο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο θφζηνπο κεηαμχ 

ησλ δχν ιεηηνπξγίσλ, πξνο κεγαιχηεξα φξηα απνθνπήο(δειαδή πξνο κηθξφηεξεο απνθνπέο). 

Έλα αθφκα ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε είλαη ε γξακκηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο κε αχμεζε ηεο 

απνθνπήο θνξηίνπ. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε, πσο ε αχμεζε ηεο δηείζδπζεο  κνλάδσλ DG 

κείσλεη ην θφζηνο ηνπ κηθξνδηθηχνπ κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, κεηά ην νπνίν, ην θφζηνο 

απμάλεηαη. ηφρνο είλαη ν εληνπηζκφο ηνπ ειαρίζηνπ απηνχ γηα θάζε εθαξκνγή απνθνπήο 

θνξηίνπ. Οζν απμάλεηαη ε απνθνπή θνξηίνπ, θαη γηα ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ DG-

microgrid operation) παξαηεξείηαη θαη ε ζηαδηαθή κεηαηφπηζε ηνπ ειαρίζηνπ απηνχ πξνο ηα 

αξηζηεξά.  

εκαληηθφ ζπκπέξαζκα πξνέθπςε θαη απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο πξνζζήθεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 

απφ ΑΠΔ κε ηελ απνθνπή θνξηίνπ. Γηαπηζηψζεθε πσο ε απνθνπή θνξηίνπ εθηφο απφ ηα νθέιε 

πνπ αθνξνχλ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θαη 

επελδπηηθά νθέιε, αθνχ είλαη επελδπηηθφ θίλεηξν γηα κεγαιχηεξε δηείζδπζε ΑΠΔ. 

Σέινο έγηλε κία πνζνηηθνπνίεζε  ηνπ νθέινπο πνπ κπνξεί λα απνθνκηζηεί απφ ηελ απνθνπή 

θνξηίνπ, φθεινο πνπ αθνξά ηφζν ηνλ δηαρεηξηζηή φζν θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Σν φθεινο απηφ 
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κπνξεί λα κνηξαζηεί ζηνπο θαηαλαισηέο εμ‘ίζνπ ή κε βάζε ηελ απνθνπή πνπ επέθεξε ν θαζέλαο, 

αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζείηαη. Έλα βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ απνθνπή θνξηίνπ ησλ 

θαηαλαισηψλ είλαη νη απνδεκηψζεηο/επηδνηήζεηο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο (incentive-based DR). Ζ 

παξνχζα δηπισκαηηθή δελ εζηίαζε ζην δήηεκα ησλ επηδνηήζεσλ απηψλ. Γη‘ απηφ πξνηείλεηαη γηα 

πεξεηαίξσ κειέηε ε πνιηηηθή ησλ επηδνηήζεσλ θαη θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απνθνπήο 

θνξηίνπ, ε νπνία πξνθαιεί ζεκαληηθή κείσζε ησλ αηρκψλ θαη απνθέξεη νηθνλνκηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά νθέιε. Θα κπνξνχζε λα αλαιπζεί θαη κία πνιηηηθή δηαθνξεηηθήο ελεξγεηαθήο 

ηηκνιφγεζεο (price-based DR), πνπ απνηειεί  ζεκαληηθή ηερληθή DR. Έηζη εθηφο απφ ηελ 

απνθνπή θνξηίνπ φπσο απηή αλαιχζεθε ζηελ εθαξκνγή, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ πνιιέο 

άιιεο ηερληθέο DSM/DR (Demand Side Management/Demand Response), πνπ ρξήδνπλ 

πεξεηαίξσ αλάιπζεο. 

Ζ απφθξηζε δήηεζεο έρεη, φπσο αλαιχζεθε, πιεζψξα άκεζσλ θαη έκκεζσλ πιενλεθηεκάησλ. Σα 

πεξηβαιινληηθά νθέιε ηεο απφθξηζεο δήηεζεο ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε πσο 

πξνθχπηνπλ  έκκεζα, ιφγσ ηεο πηζαλήο αχμεζεο ησλ ΑΠΔ, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε ίζσο 

απνηειέζνπλ επελδπηηθφ θίλεηξν αχμεζεο ησλ ΑΠΔ θαη ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο θαη 

εμνκάιπλζεο ησλ αηρκψλ. Οη 3 ζηφρνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «20/20/20» ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε πσο ππνβνεζνχληαη φινη ζεκαληηθά απφ ηελ απφθξηζε δήηεζεο, θαζψο κεηψλεηαη ε 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, απμάλεηαη ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ. Σέινο, 

ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη γηα έλα κηθξνδίθηπν, είλαη επίζεο ζαθέο απφ ηελ 

παξαπάλσ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ νθέινπο απηνχ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ηα δίθηπα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν φηαλ γίλνληαη 

«επθπή», δειαδή φηαλ πξνζζέζνπκε έμππλνπο κεηξεηέο θαη ηερλνινγία ICT ζε απηά. Απηή επλνεί 

ηφζν ηελ ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ DG, ηελ δηαδηθαζία απνθνπήο θνξηίνπ θαη 

γεληθφ έιεγρν ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γη απηφ θαη ηα «έμππλα δίθηπα» είλαη έλα 

ζεκαληηθφ ζέκα πξνο επηπιένλ αλάιπζε, αθνχ πιένλ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε εθαξκνγή ηνπο 

ζηελ εθαξκνγή ζεκαληηθψλ ζχγρξνλσλ δεηεκάησλ φπσο είλαη ε απφθξηζε δήηεζεο, ε 

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ην πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ φθεινο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 164 - 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ-ΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 
 

[1]     Μηρ. Π. Παπαδφπνπινο, «Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο», 
Αζήλα 2007 

[2]     www.hellastat.gr 

[3]     http://cleantechlawandbusiness.com 

[4]    Michael   Liebreich, Chairman & CEO, New  Energy  Finance Global Trends  in  Clean 
Energy Investment , TBLI, Yokohama, New  Energy  Finance,  May 2009 

[5]      www.cres.gr 

[6]     http://en.wikipedia.org/wiki/Renewables 

[7]     http://www.facebook.com/note.php?note_id=123487559313 

[8]     www.investingreece.gov.gr 

[9]     www.leonardo-energy.org 

[10]   Ησάλλεο Φαξξάο, θαζ. ΔΜΠ,  Κσλ/λνο Γ. Παηιηηδηάλαο, εκεηψζεηο καζήκαηνο «Γηαρείξηζε 
Δλέξγεηαο θαη Πεξηβαιινληνινγηθή Πνιηηηθή», Αζήλα, 2006. 

[11]     www.greenpeace.org 

[12]     Kππξηαθφ πεξηνδηθν «εληνο Δπξψπεο» εθδφδεηο ΜΔΣΑ,ηεχρνο Ηαλνπαξίνπ 2009 

[13]     P.S. Perez, D. Van Hertem, J. Driesen, R. Belmans, "Wind power in the European Union: 
grid connection and regulatory issues", Power Systems Conference and Exposition, PSCE '06, 
Atlanta, Oct. – Nov. 2006 

[14]     http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_farm 

[15]      http://www.house-energy.com/Wind/Offshore-Onshore.htm 

[16]     aix.meng.auth.gr/lhtee 

[17]     http://el.wikipedia.org/wiki/Φσηνβνιηατθά 

[18]      www.helapco.gr 

[19]      www.solarfeeds.com 

[20]     http://www.iqsolarpower.com/pvpanels.htm 

[21]     http://www.m0ukd.com/Solar_Panels 

[22]     http://en.wikipedia.org/wiki/Concentrating_solar_power 

[23]     http://www.istockanalyst.com 

[24]      K. Purchala, R. Belmans, L. Exarchakos and A.D. Hawkes, ―Distributed generation and 
the grid integration issues‖, K.U. Leuven and Imperial College London 

[25]     G. Pepermans, J. Driesen, D. Haeseldonckx, W. D‘haeseleer and R. Belmans, ―Distributed 
Generation: Definition, Benefits and Issues‖, Κ.U. Leuven – Energy   Institute, August 2003 

[26]     ΔΤΦΤΖ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΓΗΑ ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ, Καζ. Νίθνο Υαηδεαξγπξίνπ, ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΒΔΑ – ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ 
«ΔΝΔΡΓΔΗΑ – ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΠΑΡΚΑ» 

http://www.hellastat.gr/
http://cleantechlawandbusiness.com/
http://www.cres.gr/
http://en.wikipedia.org/wiki/Renewables
http://www.facebook.com/note.php?note_id=123487559313
http://www.investingreece.gov.gr/
file:///C:/Users/korina1512/Desktop/www.leonardo-energy.org
file:///C:/Users/korina1512/Desktop/www.greenpeace.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_farm
http://www.house-energy.com/Wind/Offshore-Onshore.htm
file:///C:/Users/korina1512/Desktop/aix.meng.auth.gr/lhtee
http://el.wikipedia.org/wiki/Φωτοβολταϊκά
http://www.helapco.gr/
file:///C:/Users/korina1512/Desktop/www.solarfeeds.com
http://www.iqsolarpower.com/pvpanels.htm
http://www.m0ukd.com/Solar_Panels
http://en.wikipedia.org/wiki/Concentrating_solar_power
http://www.istockanalyst.com/


- 165 - 
 

[30]    Μηθξνδίθηπα γηα ηε Γηαρείξηζε Καηαλεκεκέλεο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, 
Νηθφιανο Α. Βνβφο, Ζκεξίδα Γίθηπα, Γηαζπλδέζεηο θαη Πξνκήζεηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 16-2-
2009 

[31]   ―Large Scale Integration of Micro-Generation to Low Voltage Grids‖ - Methodology for 

Quantifying Economic and Environmental Benefits of MicroGrids, July 2005.  

(http://www.microgrids.eu/micro2000/)] 

 

[32]  ―Microgrids: distributed on-site generation‖, Suleiman Abu-Sharkh, Rachel Li, Tom Markvart, 

Neil Ross, Peter Wilson, Runming Yao, Koen Steemers, Jonathan Kohler and Ray Arnold,  

March 2005 

[33]  ―MICROGRIDS – Large Scale Integration of Micro-Generation to Low Voltage Grids‖, Nikos 

Hatziargyriou NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS, School of Electrical and 

Computer Engineering, (http://www.microgrids.eu/micro2000/) 

[34]  IEEE-ICIT 2010 International Conference on Industrial Technology,14-17 March 2010, Viña 

del Mar, Chile, Special Session on Distributed Energy Storage Technologies for Microgrid 

Applications Organized by Marcelo Gustavo Molina and Pedro Enrique Mercado 

[35]    http://www.electricitystorage.org 

[36]    http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_grid 

[37]    http://www.plugme.eu/ 

[38]    http://www.greenpeace.org/greece/ 

[39]  ―ICT for a Low Carbon Economy Smart Electricity Distribution Networks, Findings by the 

High-Level Advisory group on ICT for Smart Electricity Distribution Networks on the Energy 

sector‖, European Commission Information Society and Media, July 2009 

 

[40]   ―Benefits of Demand Response in Electricity Markets and Recommendations for achieving 

them‖,US DEPARTMENT OF ENERGY 

 

[41]http://www.smartgridnews.com/artman/uploads/1/Demand_Response_and_Renewable_Ener

gy.pdf 

 

[42]   ―Assessment of Demand Response and Advanced Metering‖, Staff Report, Federal Energy 

Regulatory Commission, September 2009 

 

 

[43]   ―Benefits of Demand Response in Electricity Markets and Recommendations for achieving 

them‖, US DEPARTMENT OF ENERGY  

 

 

[44]   ―Demand Response from Day-Ahead Hourly Pricing for Large Customers Principal‖. 

Authors Nicole Hopper, Charles Goldman and Bernie Neenan Energy Analysis Department 

Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory 

 

[45]     ―Demand response experience in Europe: Policies, programmes and implementation‖,  

Jacopo Torriti*, Mohamed G. Hassan, Matthew Leach,2009 

http://www.microgrids.eu/micro2000/
http://www.microgrids.eu/micro2000/)
http://www.electricitystorage.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_grid
http://www.plugme.eu/
http://www.greenpeace.org/greece/
http://www.smartgridnews.com/artman/uploads/1/Demand_Response_and_Renewable_Energy.pdf
http://www.smartgridnews.com/artman/uploads/1/Demand_Response_and_Renewable_Energy.pdf


- 166 - 
 

[46]      Capgemini in collaboration with Vaasaett and Enerdata ,‖Demand Response: a decisive 

breakthrough for Europe‖,2008 

[47]     www.dei.gr 

[48]      http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_market 

[49]    Π.Κάπξνο, θαζεγεηήο ΔΜΠ, εκεηψζεηο καζήκαηνο «Οηθνλνκηθή Αλάιπζε Δπηρεηξήζεσλ» 

[50]     Δπάγγεινο Λεθαηζάο, «Οηθνλνκηθή αλάιπζε ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ-Πξνβιήκαηα 

πξνζαξκνγήο ελ φςεη ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξά ειεθηξηζκνχ»έθδνζε Σ.Δ.Δ,Αζήλα 2000 

[51]    www.rae.gr 

[52]    Α.Σαζνχιεο, ΓΔΜΖΔ, «ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ-ΑΛΛΖΛΔΞΑΡΣΖΖ 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  ΤΣΖΜΑΣΟ», Μάξηηνο 2010 

[53]    Anestis G. Anastasiadis, Student Member, IEEE, and Nikos. D. Hatziargyriou, Fellow 

Member, IEEE,  ―Added Value of Economic Operation to Microgrids‖ 

[54]   Thomas Ackermann, ―Wind Power in Power Systems‖, Royal Institute of Technology, 

Stockholm, Sweden, 2005 

[55]   N. Jenkins, R. Allan, P. Crossley, D. Kirschen and G. Strbac, ―Embedded generation,‖ 

London: The Institution of Electrical Engineers (IEE), 2000 

[56]    Lynn Powell, ―Power System Load Flow Analysis,‖ McGraw- Hill Professional Engineering, 

2005. 

[57]    C.E.T. Foote, G.M. Burt, I.M. Elders and G.W. Ault, ―Developing distributed generation 

penetration scenarios,‖ Future Power Systems, 2005 International Conference on 16-18 Nov. 

2005. 

[58]    N. D. Hatziargyriou, A.Dimeas, A. G. Tsikalakis, J. Oyarzabal, J.A. Pecas Lopes, G. 

Kariniotakis, ―Management of Microgrids in Marθet Environment‖ 

[59]  Β. Παπαδηάο, ―Αλάιπζε πζηήκαηνο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο: Μφληκε Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο 

( Σφκνο 1), ― Αζήλα, Δθδφζεηο Δ.Μ.Π., 1985 

[60]     www.desmie.gr  

[61]    Andreas Poullikkas, ―Economic analysis of power generation from parabolic trough solar 

thermal plants for the Mediterranean region—A case study for the island of Cyprus‖, 2009 

[62] SolarPACES, ESTIA, GREENPEACE, ―Concentrating solar thermal power-now‖, September 

2005 

[63]   EUROPA – χλνςε ηεο λνκνζεζίαο, ―Μηα ελεξγεηαθή πνιηηηθή γηα ηελ Δπξψπε‖, 

http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l27067.htm 

[64]   EUROPA – Energy Efficiency, http://ec.europa.eu/energy/demand/index_en.htm 

[65]   Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην - Δλεξγεηαθή πνιηηηθή γηα ηελ Δπξψπε {SEC(2007) 12},  

[66]  Eπάγγεινο Λεθαηζάο, «Ζ Απειεπζέξσζε ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ θαη νη Πξνθιήζεηο γηα ην 

Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην, ηνλ Αληαγσληζκφ θαη ηελ Αζθάιεηα Δθνδηαζκνχ», δηεζλέο ζπλέδξην, 2008 

file:///C:/Users/korina1512/Desktop/www.dei.gr
http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_market
file:///C:/Users/korina1512/Desktop/www.rae.gr
http://www.desmie.gr/
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l27067.htm
http://ec.europa.eu/energy/demand/index_en.htm


- 167 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 168 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


