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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

  θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ζπλνιηθή αλαζθφπεζε θαη 

κειέηε ησλ κεζφδσλ απνζήθεπζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο Αληιεζηνηακίεπζεο. Σν ζχζηεκα ηεο αληιεζηνηακίεπζεο πξφθεηηαη 

γηα πβξηδηθφ ζχζηεκα αηνιηθήο θαη πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

  Αξρηθά, γίλεηαη κηα αλαθνξά ζε φιεο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζηελ 

θαηάζηαζε απηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θφζκν. Έπεηηα, γίλεηαη ζπγθεθξηκέλα 

αλαθνξά ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο θαζψο θαη ζηελ ιεηηνπξγία 

ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. 

  ηελ ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, νη ηχπνη πδξνζηξνβίισλ θαη 

ηα αλαζηξέςηκα πδξνειεθηξηθά έξγα, πνπ είλαη ε αξρή γηα ηα ζπζηήκαηα 

αληιεζηνηακίεπζεο. 

  Έπεηηα, γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ζε φιεο ηηο απνζεθεπηηθέο κεζφδνπο ησλ Α.Π.Δ. 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κεηά αλαιχεηαη ζπγθεθξηκέλα ε κέζνδνο ηεο 

Αληιεζηνηακίεπζεο. Δπηπξνζζέησο αλαιχνληαη νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ 

απνζήθεπζε ελέξγεηαο θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα απηφλνκα 

λεζησηηθά ζπζηήκαηα. 

  ηελ ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ην ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο, ην πψο ιεηηνπξγεί, ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηειηθά αλαθέξνληαη ηα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ ή νη κειέηεο 

πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα κειινληηθή εγθαηάζηαζε ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο.  

  Δλ ηέιεη, εμεηάδνληαη νη νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη ελεξγεηαθέο πηπρέο ηεο 

αληιεζηνηακίεπζεο γηα λα εθπνλεζεί έλα ζπκπέξαζκα γηα ην αλ ε αληιεζηνηακίεπζε 

είλαη βηψζηκε ιχζε ζην κεγάιν ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηνπ 

θφζκνπ. 
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ABSTRACT 

  The main purpose of this dissertation is a total review and study 

of Renewable Energy storage methods and specifically of pumped storage energy. 

The ydro pumped storage energy system is a hybrid system which includes 

hydroelectric and wind power. 

  Firstly, a report of the Renewable Energy in Greece and all over the world is 

provided. Also, a specific reference to the wind power, its perspective and to the 

operation of wind turbine is given. 

  Afterwards, hydroelectric power, types of hydraulic turbine and the reversible 

hydroelectric work is analyzed, because it’s the basis of pumped storage systems. 

  Then, a review of all storage methods of Renewable Energy and especially of hydro 

pumped storage system is analyzed. In addition, the problem of energy independent 

islands and the reason, why the energy storage is necessary, is mentioned.  

  Thereafter, the function of hydro pumped storage system is examined and also the 

advantages of this system. Then, examples of this system are provided as well as 

simulation for future use of this system. 

  Finally, economical environmental and energetic aspects of pumped storage system 

are examined so we can make a conclusion about how this system is viable solution to 

global and Greece big energetic problem. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΑΝΔΩΙΜΔ ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

1.1 ΓΔΝΙΚΑ 

 ηελ ζχγρξνλή επνρή, φπνπ νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο φιν κεγαιψλνπλ, ε πεηξειατθή 

θξίζε θηάλεη ζην απφγεην ηεο θαη ηα απνζέκαηα ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο  

δηαξθψο θαη ιηγνζηεχνπλ είλαη μεθάζαξν πιένλ, αθφκα θαη γηα ηνπο πην δχζπηζηνπο,  

φηη ε αλάγθε γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε δηείζδπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ  

ελέξγεηάο (ΑΠΔ) ζηνλ ελεξγεηαθφ ράξηε είλαη επηηαθηηθή. 

Οη πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη νη εμήο: 

 Αηνιηθή ελέξγεηα, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ άλεκν βξίζθεηαη 

ζήκεξα ζε ζεακαηηθή εμέιημε. Υξεζηκνπνηήζεθε παιηφηεξα γηα ηελ άληιεζε 

λεξνχ απφ πεγάδηα θαζψο θαη γηα κεραληθέο εθαξκνγέο (π.ρ. ηελ άιεζε ζηνπο 

αλεκφκπινπο). Πιένλ νη πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά ρψξεο, κε πξσηνπφξν ηε Γαλία, 

έρνπλ αλαπηχμεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απφδνζε ησλ 

κεραλψλ απηψλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη φηη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ην αηνιηθφ δπλακηθφ παξνπζηάδεη κηα 

κέζε εηεζίσο ηηκή, απφ 7 έσο 11 m/sec, ην νπνίν ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ζε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ησλ λεζηψλ απηψλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ν λεζησηηθφο ρψξνο 

απνηειεί ηδαληθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο ησλ αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ.[2] 

 Ζιηαθή ή θσηνβνιηατθή ειεθηξηθή  ελέξγεηα, είλαη ε ηερλνινγία ησλ 

θσηνβνιηατθψλ (Φ/Β) ζηνηρείσλ θαη παξ‟ φηη ην Φ/Β θαηλφκελν είρε παξαηεξεζεί 

απφ ηνλ Becquerell ην 1839, αλαπηχρζεθε έληνλα ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ 

αηψλα. Οη αξρηθέο εκπνξηθέο θαηαζθεπέο, πνιχ πςεινχ θφζηνπο κε ζρεηηθά κηθξή 

απφδνζε ηεο ηάμεο ηνπ 5-10% έγηλαλ απφ θξπζηαιιηθά πιηθά, θπξίσο απφ 

θξπζηαιιηθφ ππξίηην. ήκεξα, νη απνδφζεηο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ απφ θξπζηαιιηθφ 

ππξίηην, βξίζθνληαη ζηα επίπεδα ηνπ 22%, γηα Φ/Β πιαίζηα δηαζηεκηθψλ 

θαηαζθεπψλ θαη ζην επίπεδν ηνπ 14-16% γηα βηνκεραληθή-νηθηαθή ρξήζε, έρνπλ 

φκσο αξθεηά πςειφ θφζηνο ην νπνίν ππνινγίδεηαη φηη ζε ιίγα ρξφληα κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ζα κεησζεί ζεκαληηθά. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε ζεξκηθέο 

εθαξκνγέο (ζε ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο θαη θνχξλνπο). Μεγάινη Φ/Β ζηαζκνί, 

κεξηθψλ MW ιεηηνπξγνχλ ήδε ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξψπε.[2] 

 Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, είλαη έλαο ηξφπνο παξαγσγήο κεγάιεο ηζρχνο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, απφ ηελ δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνχ. Έρεη φκσο πεξηνξηζκέλε 

εθαξκνγή θαη ηαπηφρξνλα ην κεηνλέθηεκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε δεκηνπξγία 

ησλ θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο, λα θαηαζηξέθεη εχθνξεο 

εθηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε ηνπ πδάηηλνπ απηνχ πινχηνπ. Καιχπηεη 

πεξίπνπ ην 7% ηεο παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο παξαγσγήο.[2] 

 Βηνκάδα, Υξεζηκνπνηεί ηνπο πδαηάλζξαθεο ησλ θπηψλ κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο ελέξγεηαο πνπ δεζκεχηεθε απφ ην θπηφ κε ηελ θσηνζχλζεζε. Ζ θαχζε 

απνηειεί νπδέηεξε ιίγν-πνιχ δηαδηθαζία απφ ηελ άπνςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, αξθεί λα αληηθαζίζηαληαη ακέζσο ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θπηά 

θπξίσο ηα δέληξα. Δπηπιένλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αζηηθά απφβιεηα θαη 

απνξξίκκαηα. Σα θαχζηκα πνπ κπνξεί λα δψζεη (βηναηζαλφιε θαη βηναέξην) είλαη 
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πην θηιηθά ζην πεξηβάιινλ απφ φηη ηα παξαδνζηαθά θαχζηκα. Ζ βηνκάδα απνηειεί 

ζήκεξα ην 14% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη είλαη κηα πεγή ελέξγεηαο κε 

πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη εθαξκνγέο ζην κέιινλ. [2] 

 Γεσζεξκία, νλνκάδνπκε ηε θπζηθή ζεξκηθή ελέξγεηα ηεο Γεο πνπ δηαξξέεη απφ ην 

ζεξκφ εζσηεξηθφ ηνπ πιαλήηε πξνο ηελ επηθάλεηα. Πξνέξρεηαη απφ ηε ζεξκφηεηα 

πνπ παξάγεηαη απ'  ηελ ξαδηελεξγφ απνζχλζεζε ησλ πεηξσκάησλ ηεο γεο θαη 

είλαη εθκεηαιιεχζηκε εθεί φπνπ ε ζεξκφηεηα απηή αλεβαίλεη κε θπζηθφ ηξφπν 

ζηελ επηθάλεηα, π.ρ. ζηνπο ζεξκνπίδαθεο ή ζηηο πεγέο δεζηνχ λεξνχ. 

Ζ κεηάδνζε ζεξκφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν ηξφπνπο: 

Μεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ άλζξσπν έρεη ε αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο  γηα 

ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ, θαζψο είλαη κηα πξαθηηθά αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο. 

Αλάινγα κε ην ζεξκνθξαζηαθφ ηεο επίπεδν κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο ρξήζεηο. 

H Τςειήο Δλζαιπίαο (>150 °C) ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Ζ ηζρχο ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ ην 1979 ήηαλ 1.916 ΜW κε παξαγφκελε 

ελέξγεηα 12×10
6
 kWh/yr. 

Ζ Μέζεο Δλζαιπίαο (80 έσο 150 °C) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέξκαλζε ή θαη 

μήξαλζε μπιείαο θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη κεξηθέο θνξέο θαη γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ 

Ζ Υακειήο Δλζαιπίαο (25 έσο 80 °C) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέξκαλζε ρψξσλ, γηα 

ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ, γηα ηρζπνθαιιηέξγεηεο, γηα παξαγσγή γιπθνχ λεξνχ. 

 Δλέξγεηα θπκάησλ ή παιηξξνηαθώλ θηλήζεσλ, είλαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηα 

θχκαηα ή ηηο παιηξξντθέο θηλήζεηο θαη έρεη αμηνπνηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, 

θπξίσο ζηηο βφξεηεο ζάιαζζεο. ηε Βξεηάλε ηεο Γαιιίαο ιεηηνπξγεί απφ ην 1966 

ζηαζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ηζρχνο 240 MW.[2]   

  Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έρνπλ ηε ξίδα ηνπο θαηά θχξηα βάζε ζηελ ειηαθή 

δξάζε, εθηφο απφ ηελ ελέξγεηα ησλ παιηξξντθψλ θηλήζεσλ πνπ νθείιεηαη ζηε 

βαξπηηθή δξάζε, θπξίσο ηεο ειήλεο πάλσ ζηνπο πδάηηλνπο φγθνπο πνπ θαιχπηνπλ 

ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο.[2] 

 

1.1.1 Σα Πιενλεθηήκαηα Σσλ ΑΠΔ  

  Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ΑΠΔ έλαληη ησλ ζπκβαηηθώλ πεγώλ είλαη ηα εμήο: 

 Δίλαη πξαθηηθά αλεμάληιεηεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο 

εμάξηεζεο απφ εμαληιήζηκνπο ζπκβαηηθνχο ελεξγεηαθνχο πφξνπο. 

 Δίλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο είλαη 

γεληθά απνδεθηή απφ ην θνηλφ. Γελ επηβαξχλνπλ ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ κε 

επηθίλδπλνπο αέξηνπο ξχπνπο, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα,  δηνμείδην ηνπ ζείνπ,  

θαξθηλνγφλα κηθξνζσκαηίδηα θ.α., φπσο γίλεηαη κε ηνπο ζπκβαηηθνχο ζηαζκνχο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη κεηψλνπλ ηηο απψιεηεο απφ ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο 

αθνχ είλαη δηάζπαξηεο γεσγξαθηθά θαη νδεγνχλ ζηελ απνθέληξσζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. 
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 Δίλαη εγρψξηεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο 

αλεμαξηεηνπνίεζεο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ζε εζληθφ 

επίπεδν. 

 Οη επελδχζεηο ησλ ΑΠΔ δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθφ αξηζκφ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ηδηαίηεξα ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη έρνπλ ζπλήζσο ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πνπ 

δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα 

απφ ηηο ηηκέο ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ. 

 Μπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππξήλα γηα ηελ αλαδσνγφλεζε 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ θαη πφιν γηα ηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε, κε ηελ πξνψζεζε αλάινγσλ επελδχζεσλ.[4] 

 

1.1.2 Οη ΑΠΔ ην Μέιινλ 

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο ηάζεο ηεο θνηλσλίαο γηα κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνρψξεζε ζε θάπνηεο ζπκθσλίεο ψζηε λα 

αλαζηαιζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ε κφιπλζε ηνπ πιαλήηε απφ ηελ ζπλερψο 

απμαλφκελε ζπαηάιε ελέξγεηαο θαη πιηθψλ. Σν Μάξηην ηνπ 2007, ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην δεζκεχηεθε ην 2012 λα θαιχπηεη ην 20%  ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ζηελ Δ.Δ.  απφ αλαλεψζηµεο πεγέο. εκεηψλεηαη, φηη ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ζήµεξα είλαη µφιηο 6,5%. ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζα παίμεη ε αηνιηθή παξαγσγή.  χµθσλα µε εθηηµήζεηο ε ζπλεηζθνξά ηεο 

αηνιηθήο παξαγσγήο ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ  13%-16%. Γηα ην ιφγν απηφ, 

πηνζεηήζεθε απφ ηα 27 θξάηε µέιε ηεο Δ.Δ. µηα «θνηλή επξσπατθή εζσηεξηθή αγνξά 

ελέξγεηαο» γηα λα πξνσζεζεί έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, µέζσ ηεο 

απνδέζκεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ µεηαθνξάο θαη παξαγσγήο θαη ηεο θαζηέξσζεο ησλ 

ζηφρσλ εθείλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ελεξγεηαθφ δπλαµηθφ ηνπ θάζε θξάηνπο-

µέινπο. Παξάιιεια ζηφρνο είλαη λα πξνσζεζεί ε αλάπηπμε αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε 

ζάιαζζα (offshore). Οη πςειφηεξνη θαη πην ηαθηηθνί άλεµνη, νη µηθξφηεξεο θιίµαθαο 

δπζθνιίεο ζηελ απνδνρή ησλ αλεµνγελλεηξηψλ απφ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ,  είλαη ηα 

βαζηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζµνχ ζε ζαιάζζηεο ή παξάθηηεο 

πεξηνρέο. εµαληηθέο έξεπλεο είλαη ζε απηφλ ηνλ ηνµέα ζε εμέιημε, µε θπξίαξρε απηή 

ηνπ Kriegers Flak, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα ρσξηθά χδαηα ηεο Γεξκαλίαο, ηεο 

νπεδίαο θαη ηεο ∆αλίαο, µηα απφ ηηο πην αλεµψδεηο πεξηνρέο ηεο Βαιηηθήο, µε 

ζπλνιηθή ηθαλφηεηα 1600MW. [21] 

  πλνιηθά ζε επίπεδν Δπξψπεο νη λένη δεζκεπηηθνί ζηφρνη 20-20-20 γηα ην 2020 

είλαη νη αθφινπζνη: 

 20% ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζην επξσπατθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην  

 20% κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ΑΦΘ) 

ζε ζρέζε κε ην 1990 

 20% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  

 10% ζπκκεηνρή ησλ βηνθαπζίκσλ ζηηο κεηαθνξέο  

  Οη Δπξσπατθνί ζηφρνη γηα ην 2020 είλαη κεζνπξφζεζκνη ζηφρνη (εμηζνξξφπεζεο ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ) ζηα πιαίζηα κηαο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο πνπ 

γηα ην 2050 απνβιέπεη ζε κεηψζεηο εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηεο ηάμεο 
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ηνπ 50-60%. Ο ηξφπνο, επνκέλσο, πνπ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξψπεο θαινχληαη λα 

ηνπο ηθαλνπνηήζνπλ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνλνεηηθφηεηα, δπλακηθφηεηα 

θαη θαηλνηνκία. Ζ κεηαζηξνθή ηνπ ελεξγεηαθνχ κνληέινπ ηεο Δπξψπεο δελ ζηακαηά 

ζην 2020. Γηα απηφ θαη αξθεηνί ήδε ζπδεηνχλ γηα ην μεθίλεκα ηεο 3
εο 

βηνκεραληθήο 

επαλάζηαζεο ζηελ νπνία θαη ε ρψξα καο ζα πξέπεη λα είλαη παξνχζα.[21] 

 

1.1.3 Οη ηόρνη ΑΠΔ ηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο ε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθφ 

ηζνδχγην ηεο ρψξαο απνηειεί ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζηφρν. Δπηπιένλ, ζε κηα ρψξα 

φπσο ε Διιάδα κε πινχζην θαη αλεμάληιεην δπλακηθφ ΑΠΔ, ε πξνψζεζε πξάζηλσλ 

επελδχζεσλ γίλεηαη κνλαδηθή επθαηξία θαη πιενλέθηεκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Βάζεη ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο, ν ζηφρνο πνπ ηέζεθε γηα ηελ Διιάδα, ήηαλ 18% 

δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ζε ζρέζε κε ην 6,9% πνπ 

ήηαλ ην 2005. Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε ζην πιαίζην πηνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

αλαπηπμηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ, κε ην Νφκν 3851/2010 πξνρψξεζε 

ζηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ζην 20%. [19] 

 

 

 ρήκα 1.1 ηόρνο ζπκκεηνρήο ΑΠΔ γηα ηελ Διιάδα[19] 
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Ο ζηφρνο πνπ ηέζεθε απφ ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο εμεηδηθεχηεθε αλά ηχπν ΑΠΔ, 

δίδνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα αηνιηθά θαη ζηα θσηνβνιηατθά έξγα θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ: 

 

 

Πίλαθαο 1.1 ηόρνο αλά ηύπν ΑΠΔ γηα ηελ Διιάδα[19] 

 

Ο εζληθφο ζηφρνο γηα λα επηηεπρζεί, πξνυπνζέηεη εληαηηθνπνίεζε θαη ζπληνληζκφ ησλ 

ελεξγεηψλ ηεο Πνιηηείαο, ησλ Φνξέσλ θαη ησλ Δπελδπηψλ, γηαηί πξέπεη λα 

πξνζηίζεληαη θαηά κέζν φξν πεξί ηα 900MWαλά έηνο ζην ζχζηεκα. 

Έλα άιιν πηζαλνινγηθφ ζελάξην γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο Διιάδαο πξνηάζεθε 

απφ ηελ ΔΛΔΣΑΔΝ (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΗΟΛΗΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ) πνπ αλαθνίλσζε έλα ελδεηθηηθφ ζελάξην (κε πάξα πνιχ απζηεξέο γηα 

ηελ αηνιηθή ελέξγεηα ππνζέζεηο) γηα λα πεηχρεη ην ζηφρν ΑΠΔ, ηνλ επηκέξνπο ζηφρν 

10% γηα ηα βηνθαχζηκα θαη ηνλ ζηφρν γηα 20% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη είλαη ην 

εμήο: 

 Αηνιηθά Πάξθα: 9.400 MW  

 Τδξνειεθηξηθά: 4.100 MW  

 Φσηνβνιηατθά: 1.000 MW  

 Γεσζεξκία: 100 ΜW  

 Βηνκάδα: 100 MW  

 

Βιέπνπκε φηη θαη ζε απηφ ην ζελάξην νη ζηφρνη είλαη πςεινί θαη ζα ρξεηαζηεί κεγάιε 

πξνζπάζεηα απφ φινπο ψζηε λα έξζνπλ εηο πέξαο.[21] 
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1.2 Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

  Ζ αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κηα απφ ηηο πην παιηέο θπζηθέο πεγέο ελέξγεηαο πνπ 

αμηνπνηήζεθε ζε κεραληθή κνξθή. Οη άλεκνη, δειαδή νη κεγάιεο κάδεο αέξα πνπ 

κεηαθηλνχληαη κε ηαρχηεηα απφ κία πεξηνρή ζε θάπνηα άιιε, νθείινληαη ζηελ 

αλνκνηφκνξθε ζέξκαλζε ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Απηή 

ε ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαθίλεζε αεξίσλ καδψλ ηεο 

αηκφζθαηξαο είλαη ε αηνιηθή ελέξγεηα. 

 

 

Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ράλεηαη ζηα βάζε ηεο ηζηνξίαο. ηελ 

ειιεληθή κπζνινγία νη ζενί δηνξίδνπλ ηνλ Αίνιν σο «ηακία ησλ αλέκσλ». Ζ ζεκαζία 

ηεο ελέξγεηαο ησλ αλέκσλ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ 

αηψλεο πξηλ απφ ηελ γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ. Πξψηε ρξήζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο απφ 

ηνλ άλζξσπν έγηλε γηα ηελ θίλεζε ησλ πινίσλ ηνπο κε ηα ηζηηνθφξα πινία πνπ 

ζπλέβαιιαλ θαη ζηελ νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο. Άιιε κηα ρξήζε ηεο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο πνπ μεθίλεζε απφ ηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο είλαη νη αλεκφκπινη. 

Τπάξρνπλ ηζηνξηθέο θαη αξραηνινγηθέο καξηπξίεο φηη νη αλεκφκπινη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Κηλέδνπο, ηνπο Πέξζεο θαη ηνπο Αηγππηίνπο. 

πγθεθξηκέλα ζηελ Αίγππην ζψδνληαη πχξγνη αλεκφκπισλ 3000 εηψλ. ηηο ρψξεο ηεο 

αλαηνιήο, ζηελ Πεξζία, ζηε Μηθξά Αζία, ζην Αηγαίν, νη αλεκφκπινη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιχ παιηά γηα ηελ άιεζε δεκεηξηαθψλ, κέρξη ηε Βπδαληηλή 

επνρή θαη κεηαγελέζηεξα. Ζ κεγαιχηεξε δηάδνζε ησλ αλεκφκπισλ έγηλε ζηελ 

Οιιαλδία. Δθεί νη αλεκφκπινη δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν γηα ηελ άιεζε 

δεκεηξηαθψλ, αιιά θαη γηα άιινπο ζθνπνχο, κε ζπνπδαηφηεξν απηφλ ηεο άληιεζεο 

ησλ πδάησλ. πγθεθξηκέλα απνξξνθήζεθαλ ηα λεξά ησλ ηεξαζηίσλ ζε έθηαζε 

πεξηνρψλ ηεο ρψξαο πνπ βξίζθνληαλ ζηε ρακειή ζηάζκε θαη δηνρεηεχηεθαλ ζηε 

ζάιαζζα.[2] 

 Ζ ρψξα καο, κε κεγάιε παξάδνζε ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, 

πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αμηνπνίεζε απηήο ηεο αλαλεψζηκεο θαη θαζαξήο πεγήο 

αθνχ δηαζέηεη ηζρπξνχο αλέκνπο, βνπλνθνξθέο θαη απνκνλσκέλα λεζηά. Ήδε, θαηά 

ηε Βπδαληηλή επνρή ζηελ Διιάδα ε άιεζε ησλ δεκεηξηαθψλ γηλφηαλ απνθιεηζηηθά 

δηά ησλ αλεκφκπισλ. αιιά θαη αξγφηεξα, θαηά ηνλ πεξαζκέλν αηψλα, ζην ειεχζεξν 

θξάηνο κεηά ηελ ππνδνχισζε απφ ηνπο Σνχξθνπο. Πιένλ, δελ ππάξρεη ειιεληθφ λεζί 

πνπ λα κελ έρεη αλεκφκπινπο κε θχξηα εθπξφζσπν ηελ Μχθνλν πνπ είλαη γλσζηή σο 

«ην λεζί ησλ αλέκσλ».[2] 
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  Ζ πεηξειατθή θξίζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, θέξλεη μαλά ζην πξνζθήλην ηηο 

ΑΠΔ θαη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα. ήκεξα, ζεκεηψλεηαη κηα αικαηψδεο αλάπηπμε, θάηη 

πνπ εληζρχεηαη θαη απφ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Γίλεηαη πιένλ ζπλείδεζε ζε φιν θαη πεξηζζφηεξν θφζκν, πσο ν άλεκνο είλαη κηα 

θαζαξή αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα εθκεηάιιεπζεο ηεο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο αθνξνχλ θπξίσο κεραλέο πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ελέξγεηα ηνπ 

αλέκνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη νλνκάδνληαη αλεκνγελλήηξηεο.[8] 

 

1.2.1 Η Αηνιηθή Δλέξγεηα Παγθνζκίσο 

  Απφ πνιιέο απφςεηο, ε αηνιηθή ελέξγεηα ζεσξείηαη σο ε κεγαιχηεξε επηηπρία ζηελ 

εμέιημε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ. Ζ ζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν αηνιηθή ελέξγεηα απφ 

κεγάιεο αλεκνγελλήηξηεο (αηνιηθά πάξθα) έρεη βηψζεη γξήγνξε αλάπηπμε ζηελ αγνξά 

ζηελ πεξίνδν απφ ην 1991 θαη κεηά. Ζ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο, παγθνζκίσο 

έρεη απμεζεί απφ 2GW ζε παξαπάλσ απφ 20 GW (Wind Power Monthly 2001)  θαη ν 

παξάγνληαο απφδνζεο (παξαγσγήο αλά κνλάδα απφδνζεο εγθαηάζηαζεο) έρεη επίζεο 

βειηησζεί. Ζ ηζηνξηθή ηάζε ζηελ κείσζε θφζηνπο είλαη παξφκνηα εληππσζηαθή. Καηά 

ην έηνο 2002, εγθαηαζηάζεθαλ παγθνζκίσο λέα αηνιηθά πάξθα ζπλνιηθήο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 6.868 MW,  κέγεζνο ην νπνίν απνηειεί δείθηε ηεο εμέιημεο 

ηνπ θιάδνπ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο εγθαηαζηεκέλεο ηζρχνο θαηά 

28% παγθνζκίσο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ AWEA1  

(American Wind Energy Association) θαη ηνλ αληίζηνηρν ηνπ ζηελ Δπξψπε EWEA2 

(European Wind Energy Association).Ζ παγθφζκηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχο αηνιηθψλ 

πάξθσλ ηεηξαπιαζηάζζεθε κέζα ζηα πξνεγνχκελα πέληε έηε, απφ 7.600MW ην 1998 

ζε 31.000MW ην 2002 – κία αχμεζε ηεο ηάμεσο ησλ 23.400 MW-  θαζηζηψληαο ηελ 

αηνιηθή ελέξγεηα σο ηελ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε κνξθή παξαγσγήο ελέξγεηαο 

παγθνζκίσο κε κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηεο ηάμεσο ηνπ 

32%  εηεζίσο ηα πξνεγνχκελα πέληε έηε (1998-2002). Σν 93% ηεο επηπιένλ 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαηά ην έηνο 2002 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο 

Ζ.Π.Α.  ελψ ην 90%  ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ιεηηνπξγεί 

ζε απηέο ηηο δχν πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Πάλσ απφ ηα  ¾  ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο αηνιηθψλ πάξθσλ ιεηηνπξγεί ζηε πεξηνρή ηεο Δπξψπεο θαη 

είλαη θαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία νθείιεηαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ –  

έλα επίηεπγκα ην νπνίν απνξξέεη απφ ηελ ζηαζεξή δέζκεπζε γηα αλάπηπμε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Καηά ην έηνο 2002  ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, εγθαηαζηάζεθαλ λέα αηνιηθά πάξθα ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 

5.871MW  θαη ζπλνιηθήο αμίαο 5.8 δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ ( 6.2 δηζεθαηνκκχξηα $). Ζ 

ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζ‟ απηή ηελ πεξηνρή απμήζεθε θαηά 33%  θαη έθηαζε 

ηα 23.056MW.  Δλψ ζηηο Ζ.Π.Α., ην έηνο 2002, ε λέα εγθαηεζηεκέλε ηζρχο αλήιζε 

ζηα 410MW (αχμεζε θαηά 10%)  θαη ζηνλ Καλαδά πεξίπνπ 40MW. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπκε φηη ε Ηζπαλία παξάγεη πεξηζζφηεξε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε αηνιηθψλ πάξθσλ απ‟ φηη νη Ζ.Π.Α. 

  ην παξαθάησ ζρήκα (ζρήκα 1.2)θαίλεηαη ε παγθφζκηα θαηαλνκή ηεο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλεκνγελλήηξηεο: 
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ρήκα 1.2 Ζ παγθόζκηα θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από 

αλεκνγελλήηξηεο 

  Παξαθάησ αθνινπζεί έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηηο ρψξεο κε ηελ κεγαιχηεξε 

ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλε ηζρχ αηνιηθήο ελέξγεηαο: 

 

Πίλαθαο 1.3 Οη ρώξεο κε ηελ κεγαιύηεξε εγθαηεζηεκέλε παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο 

 

 

ρήκα 1.3 Ζ εμέιημε ηεο αηνιηθήο ηζρύνο ζηελ Διιάδα 
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1.2.2 Πιενλεθηήκαηα  Καη  Μεηνλεθηήκαηα  Αηνιηθήο Δλέξγεηαο 

Πλεονεκηήμαηα  

Απνξξένληαο απφ ηνλ άλεκν, ε αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κηα θαζαξή πεγή ελέξγεηαο. Ζ 

αηνιηθή ελέξγεηα δελ κνιχλεη ηελ αηκφζθαηξα φπσο ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, φπσο άλζξαθα ή 

θπζηθφ αέξην. Οη αλεκνγελλήηξηεο δελ εθιχνπλ ρεκηθέο νπζίεο ζην πεξηβάιινλ νη 

νπνίεο πξνθαινχλ φμηλε βξνρή ή αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ε αηνιηθή ελέξγεηα είλαη νηθηαθή πεγή ελέξγεηαο, θαζψο 

αθζνλεί ε δηαζέζηκε πεγή, ν άλεκνο. Ζ ηερλνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη πεξί ηελ 

αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κηα απφ ηηο πην νηθνλνκηθέο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηνλ ρψξν 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Κνζηίδεη αλάκεζα ζε 4 θαη 6 cents αλά 

θηινβαηψξα· ε ηηκή εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε/παξνρή αλέκνπ θαη απφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ή κε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο.  

 Οη αλεκνγελλήηξηεο κπνξνχλ λα ζηεζνχλ ζε αγξνθηήκαηα ή ξάληζα, έηζη σθειψληαο 

ηελ νηθνλνκία ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, φπνπ βξίζθνληαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

θαιχηεξεο ηνπνζεζίεο απφ ηελ άπνςε ηνπ αλέκνπ, ελψ νη αγξφηεο κπνξνχλ λα 

ζπλερίζνπλ θαλνληθά ηηο εξγαζίεο ηνπο αθνχ ε αλεκνγελλήηξηα θαηαιακβάλεη έλα 

πνχ κηθξφ κέξνο ηνπ αγξνθηήκαηνο. 

 

Μειονεκηήμαηα 

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα πξέπεη λα ζπλαγσληζηεί ηηο ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο ζε 

επίπεδν θφζηνπο. Αλάινγα κε ην πφζν ελεξγεηηθή, σο πξνο ηνλ άλεκν, είλαη κηα 

ηνπνζεζία, ην αηνιηθφ πάξθν κπνξεί ή δελ κπνξεί λα είλαη αληαγσληζηηθφ σο πξνο ην 

θφζηνο. Παξφηη ην θφζηνο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο έρεη κεησζεί δξακαηηθά ηα 

ηειεπηαία 10 ρξφληα, ε ηερλνινγία απαηηεί κηα αξρηθή επέλδπζε πςειφηεξε απφ 

εθείλε ησλ γελλεηξηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θαχζε νξπθηψλ.  

 Ζ ηζρπξφηεξε πξφθιεζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αλέκνπ σο πεγή ελέξγεηαο είλαη φηη 

ν άλεκνο είλαη πεξηνδηθά δηαθνπηφκελνο θαη δελ θπζά πάληα φηαλ ν ειεθηξηζκφο 

απαηηείηαη. Δπηπιένλ, δελ κπνξνχλ φινη νη άλεκνη λα ηηζαζεπηνχλ ψζηε λα 

θαιπθζνχλ, ηε ζηηγκή πνπ πξνθχπηνπλ, νη αλάγθεο ζε ειεθηξηζκφ. 

 Σα θαηάιιεια ζεκεία γηα αηνιηθά πάξθα ζπρλά βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο, καθξηά απφ πφιεηο φπνπ ρξεηάδεηαη ν ειεθηξηζκφο. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλέκνπ σο θπζηθνχ πφξνπ κπνξεί ίζσο λα 

ζπλαγσληζηεί άιιεο ρξήζεηο ηεο γεο θαη απηέο νη ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο ίζσο ραίξνπλ 

κεγαιχηεξεο εθηηκήζεσο απ‟ φηη ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ.  

 Αλ θαη ηα αηνιηθά πάξθα έρνπλ ζρεηηθά κηθξή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο ζπκβαηηθέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ππάξρεη έλαο 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ ζφξπβν πνπ παξάγεηαη απφ ηηο ιεπίδεο ηνπ ειεθηξηθνχ 

θηλεηήξα (ξφηνξα), γηα ηελ αηζζεηηθή (νπηηθή) επίπησζε θαη γηα ηα πνπιηά πνπ 

κεξηθέο θνξέο έρνπλ ζθνησζεί θαζψο πεηνχζαλ πξνο ηνπο ειεθηξηθνχο θηλεηήξεο. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ επηιπζεί ή έρνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

κεησζεί κέζσ ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ή κέζσ ηεο επηινγήο θαηάιιεισλ 

πεξηνρψλ γηα ηε δεκηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ. 
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1.2.3 Υαξαθηεξηζηηθά Αλεκνγελλεηξηώλ 

  Ζ ζεκαληηθφηεξε νηθνλνκηθά εθαξκνγή ησλ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη ε ζχλδεζή ηνπο 

ζην ειεθηξηθφ δίθηπν κηαο ρψξαο. ηελ πεξίπησζε απηή, έλα αηνιηθφ πάξθν, πνπ 

νξίδεηαη σο κία ζπζηνηρία πνιιψλ αλεκνγελλεηξηψλ, εγθαζίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε 

κία πεξηνρή κε πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ θαη δηνρεηεχεη ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο ηνπ 

ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα. Τπάξρεη βέβαηα θαη ε δπλαηφηεηα νη αλεκνγελλήηξηεο λα 

ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα παξάγνληαο βέβαηα κηθξή ηζρχ, γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (ζε πεξηνρέο πνπ δελ ειεθηξνδνηνχληαη), κεραληθήο ελέξγεηαο (γηα ρξήζε 

ζε αληιηνζηάζηα), θαζψο θαη ζεξκφηεηαο. 

 

 

 

Τπάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ αλεκνγελλήηξηεο πνπ ζπλνςίδνληαη κε βάζε ηα ηερληθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ζε δπν βαζηθέο κεγάιεο θαηεγνξίεο:[4] 

 αλεκνγελλήηξηεο κε νξηδόληην άμνλα, ησλ νπνίσλ ν δξνκέαο είλαη ηχπνπ έιηθαο 

θαη ζηηο νπνίεο ν άμνλαο κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ψζηε λα βξίζθεηαη πάληα 

παξάιιεια πξνο ηνλ άλεκν. 

 αλεκνγελλήηξηεο κε θαηαθόξπθν άμνλα, ζηηο νπνίεο ν άμνλαο παξακέλεη 

ζηαζεξφο. 

  ήκεξα, ζηελ παγθφζκηα αγνξά, έρνπλ επηθξαηήζεη νη αλεκνγελλήηξηεο νξηδόληηνπ 

άμνλα. 

  Μηα ηππηθή αλεκνγελλήηξηα νξηδφληηνπ άμνλα απνηειείηαη απφ ηα εμήο: 

 ηνλ δξνκέα κε δχν ή ηξία πηεξχγηα ζπλήζσο, ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απφ 

εληζρπκέλν πνιπεζηέξα. Σα πηεξχγηα πξνζδέλνληαη ζπλήζσο ζε κηα πιήκλε, είηε 

ζηαζεξά, είηε κε ηελ δπλαηφηεηα λα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ δηακήθε άμνλα 

ηνπο, κεηαβάιινληαο έηζη ην βήκα πηεξχγσζεο. 

 ην ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ θχξην  άμνλα, ηα 

έδξαλα θαη ην θηβψηην ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ζηξνθψλ, ην νπνίν 

πξνζαξκφδεη ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα ζηελ ζχγρξνλε ηαρχηεηα ηεο 
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ειεθηξνγελλήηξηαο. Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα παξακέλεη ζηαζεξή 

θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο. 

 ηελ ειεθηξνγελλήηξηα, ζχγρξνλε ή επαγσγηθή, κε 4 ή 6 πφινπο, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηελ έμνδν ηνπ θηβψηην πνιιαπιαζηαζκνχ ζηξνθψλ κέζσ ελφο 

ειαζηηθνχ ή πδξαπιηθνχ ζπλδέζκνπ. 

 ην ζχζηεκα πέδεο, ην φπνην είλαη έλα ζπλεζηζκέλν δηζθφθξελν, πνπ ηνπνζεηείηαη 

ζηνλ θχξην άμνλα ή ζηνλ άμνλα ηεο γελλήηξηαο. 

 ην  ζχζηεκα πξνζαλαηνιηζκνχ, ην νπνίν αλαγθάδεη ζπλερψο ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα λα βξίζθεηαη παξάιιεια κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. 

 ηνλ πχξγν, πάλσ ζηνλ νπνίν εδξάδεηαη φιε ε ειεθηξνκεραληθή εγθαηάζηαζε.  

 Σνλ ειεθηξνληθφ πίλαθα θαη ηνλ πίλαθα ειέγρνπ, νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη 

ζηελ βάζε ηνπ πχξγνπ. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο. 

 

Μηα εηθφλα κηαο ηέηνηαο ηππηθήο αλεκνγελλήηξηαο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

ρήκα 1.4 Αλεκνγελλήηξηα νξηδόληηνπ άμνλα[4] 

 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε πξφνδνο ζηελ ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο, καο έρεη 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνινγίεο ειέγρνπ 

ηζρχνο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Οη αλεκνγελλήηξηεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ είηε κε 

ζηαζεξή είηε κε κεηαβιεηή ηαρχηεηα. Δπνκέλσο, νη δχν θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ 

ηνπνινγηψλ απηψλ είλαη:  
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• αλεκνγελλήηξηεο ζηαζεξήο ηαρύηεηαο (fixed speed wind turbines)   

• αλεκνγελλήηξηεο κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο (variable speed wind turbines).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα επηθξαηεί ε ηνπνινγία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ κε 

κεηαβιεηέο ζηξνθέο ιφγσ  κεηνλεθηεκάησλ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζηαζεξήο 

ηαρχηεηαο (έιιεηςε ειέγρνπ ηεο άεξγνπ ηζρχνο,  κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, 

πξνβιήκαηα πνηφηεηαο ηζρχνο).[4] 

 

1.2.4 Λεηηνπξγία Αλεκνγελλεηξηώλ 

Ζ ηζρχο ηνπ δξνκέα δίλεηαη απφ ηελ γεληθή ζρέζε: 

PA= (1/2)*ρ*Cp*A*Vw
3
, φπνπ ξ= ππθλφηεηα αέξα, Α= π*R

2
 (επηθάλεηα δξνκέα),  

Vw= ηαρχηεηα αλέκνπ θαη Cp =αεξνδπλακηθφο ζπληειεζηήο ηζρχνο. 

Αθφκα ηζρχεη γηα ηελ ηαρχηεηα  ηνπ αλέκνπ Vw: 

Vw(t) = vw + v(t), φπνπ vw ε κέζε ηαρχηεηα θαη v(t) ε ηπξβψδεο ζπληζηψζα ηεο 

ηαρχηεηαο. 

Γηα ηνλ αεξνδπλακηθφ ζπληειεζηή ηζρχνο Cp ηζρχεη:  Cp= Cp(λ, β), φπνπ λ= (R*ωR)/ 

Vw , κε R ηελ αθηίλα ηνπ δξνκέα θαη σR ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα θαη 

β= ε γσλία ηνπ πηεξπγίνπ σο πξνο ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. 

Αλάινγα αλ έρνπκε αλεκνγελλήηξηα ζηαζεξψλ ή κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ ηζρχεη θαη 

δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία: 

- αλεκνγελλήηξηεο ζηαζεξώλ ζηξνθώλ: επηιέγεηαη πάληα αζχγρξνλε γελλήηξηα 

(θπξίσο ηχπνπ θισβνχ). Δδψ είλαη γλσζηφ θαη ζηαζεξφ ην σR θαη έηζη είλαη 

γλσζηφ ην ι. Απηφ έρεη σο επαθφινπζν ην Cp λα είλαη ζηαζεξφ (κε β=0) θαη έηζη 

λα κπνξνχκε λα βξνχκε ηελ ηζρχ ηνπ δξνκέα γηα θάζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ.  

Σα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη: 

o θφζηνο, βάξνο, απιφηεηα, αμηνπηζηία, αλάγθεο ζπληήξεζεο. 

o δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά: θαιχηεξε πνηφηεηα ηζρχνο θαη κεησκέλεο κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο. 

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ην εμήο: 

o αδπλακία ξχζκηζεο ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο (θαηαλάισζε αέξγνπ ηζρχνο) 
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- αλεκνγελλήηξηεο κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ:  

Σα πιενλεθηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

o αχμεζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο  

o κείσζε ησλ κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ 

o δπλαηφηεηα απαινηθήο ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 

o κείσζε ηνπ αθνπζηηθνχ ζνξχβνπ 

o πξνζαξκνγή ηεο Α/Γ ζηηο ηνπηθέο αλεκνινγηθέο ζπλζήθεο  

o θαιχηεξε πνηφηεηα ηζρχνο (κείσζε δηαθπκάλζεσλ ηζρχνο εμφδνπ) 

o δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηάζεο[4] 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

ΤΓΡΟΗΛΔΚΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΤΒΡΙΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

 

2.1 Η  ΤΓΡΟΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

  Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηε κεηαθίλεζε ηνπ 

γιπθνχ λεξνχ απφ ηνπο πνηακνχο θαη ηηο ιίκλεο. Σν λεξφ απηφ δηαζέηεη δπλεηηθή 

ελέξγεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη απφ ηε ζηάζκε ηνπ σο πξνο ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο. Ζ 

ελέξγεηα απηή ηνπ λεξνχ, ε νπνία επηδηψθεηαη λα κεηαηξαπεί ζε κεραληθή ελέξγεηα 

κέζσ ηνπ πδξνζηξνβίινπ, είλαη αλαλεψζηκε θαζψο πξνέξρεηαη απφ κία θάζε ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ, ηηο αηκνζθαηξηθέο θαηαθξεκλίζεηο (βξνρνπηψζεηο θαη 

ρηνλνπηψζεηο). Κηλεηήξηα δχλακε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ είλαη ε δξάζε ηνπ ήιηνπ, 

νπφηε ζπλεπάγεηαη φηη ε πδξαπιηθή ελέξγεηα πξνέξρεηαη θαη απηή απφ ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα. Σν λεξφ θάλνληαο ηνλ « θχθιν ηνπ » ζηε θχζε έρεη δπλακηθή ελέξγεηα, 

φηαλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο κε πςειφ πςφκεηξν, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή, 

φηαλ ην λεξφ ξέεη πξνο ρακειφηεξεο πεξηνρέο. Σα πδξνειεθηξηθά έξγα 

εθκεηαιιεχνληαη ηελ ελέξγεηα ηνπ λεξνχ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ζ 

κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ησλ πδαηνπηψζεσλ κε ηε ρξήζε πδξνειεθηξηθψλ 

ηνπξκπίλσλ παξάγεη ηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ θαηαζθεπή θξαγκάησλ θαη ε 

ζπγθέληξσζε λεξνχ πεξηνξίδεη ηε κεηαθίλεζε ησλ ςαξηψλ, ηεο άγξηαο δσήο θαη 

επεξεάδεη νιφθιεξν ην νηθνζχζηεκα.[7] 

 

 

ρήκα 2.1 Ο πδξνινγηθόο θύθινο 

 

  Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη ζε πδξνειεθηξηθά έξγα (ΤΖΔ) 

κεγάιεο θιίκαθαο απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. Οη πξψηεο ζχγρξνλεο 

πδξνειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ρηίζηεθαλ ην 1882 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Απηέο νη 
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πξψηεο εγθαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνίεζαλ έλαλ γξήγνξα ξένληαο πνηακφ σο πεγή 

ελέξγεηαο. Μεξηθά έηε αξγφηεξα, άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θξάγκαηα σο 

ηερλεηέο πεξηνρέο απνζήθεπζεο χδαηνο ζηηο θαηαιιειφηεξεο ζέζεηο. Απηά ηα 

θξάγκαηα ειέγρνπλ επίζεο ην πνζνζηφ ξνήο ηνπ λεξνχ ζηνπο ζηξνβίινπο ησλ 

ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.[7] 

  Αξρηθά, νη ζηαζκνί πδξνειεθηξηθήο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ήηαλ κηθξήο 

θιίκαθαο θαη ηδξχνληαλ δίπια ζε θαηαξξάθηεο θνληά ζηηο πφιεηο θαζψο δελ ήηαλ 

δπλαηφ, εθείλε ηελ πεξίνδν, λα κεηαθεξζεί ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο. Πιένλ, ε κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο 

είλαη εθηθηή, κε απνηέιεζκα λα έρεη ππάξμεη κεγάιεο θιίκαθαο ρξήζε ηεο 

πδξνειεθηξηθήο δχλακεο θαζηζηψληαο ηελ νηθνλνκηθά βηψζηκε. Ζ κεηάδνζε ζε 

κεγάιεο απνζηάζεηο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηεο πςειήο ηάζεο ζε ελαέξηα 

ειεθηξνθφξα θαιψδηα απνθαινχκελα γξακκέο κεηάδνζεο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία νη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο επέηξεςαλ ηε καδηθή εκπνξηθή αμηνπνίεζε θαη ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο.[7] 

  Ζ αμηνπνίεζε ηεο πδξαπιηθήο ελέξγεηαο κέζσ κεηαηξνπήο ηεο ζε κεραληθή ήηαλ 

γλσζηή απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο κε ηνπο γλσζηνχο λεξφκπινπο. Ζ ελέξγεηα απφ 

πδαηφπησζε θαηέρεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο 

κεραληθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη άλζξσπνη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, νη λεξφκπινη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ Μεζνπνηακία 

απφ ηηο αξρέο ηνπ 3000 π.Υ. θαη έθηνηε έρνπλ ηηζαζεχζεη ηελ ελέξγεηα ηνπ λεξνχ 

ζρεδφλ παληνχ ζηνλ πιαλήηε, φπνπ ππάξρνπλ πνηάκηα ή ξέκαηα. Οη πξψηεο ρξήζεηο 

ήηαλ θπξίσο ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, γηα ην άιεζκα ηνπ θαιακπνθηνχ (ζηνλ 

παξαδνζηαθφ κχιν) θαη γηα ηελ άληιεζή λεξνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 αηψλα ε 

εθαξκνγή λεξφκπισλ επεθηάζεθε επηπιένλ ζηε βηνκεραλία, νδεγψληαο έλα επξχ 

θάζκα κεραλψλ γηα δηάθνξεο ρξήζεηο, νη νπνίεο εληνπηδφηαλ θπξίσο ζηε βηνκεραλία 

ηεο πθαληνπξγίαο. Έλαλ αηψλα αξγφηεξα, ππήξραλ πάλσ απφ 20,000 λεξφκπινη ζε 

ιεηηνπξγία ζηελ Αγγιία θαη κφλν. Ζ εκθάληζε ηνπ αηκνχ, θαηλνκεληθά πξνζέθεξε ηε 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο αλεμάληιεηεο πνζφηεηαο ελέξγεηαο ζε ζρεδφλ νπνηαδήπνηε 

ηνπνζεζία θαη ζχληνκα θπξηάξρεζε ζην πξνζθήλην. ηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν 

ζήκεξα, παξφιν πνπ νη λεξφκπινη νπζηαζηηθά δε ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ, παξακέλεη 

έλα πινχζην θιεξνδφηεκα θαη κεραλνινγηθφ έξγν ζηηο πεξηνρέο κε αλεκφκπινπο. 

Έρνπκε ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο απνγφλνπο ηνπο, ηελ πην απνδνηηθή 

γελλήηξηα πδαηφπησζεο γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ - ηελ πην εχζηξνθε κνξθή 

ελέξγεηαο ηνπ θφζκνπ.[7] 
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2.1.1 Αλαζηξέςηκα Τδξνειεθηξηθά Έξγα 

Με ηνλ φξν πδξνειεθηξηθά έξγα ή πδξνειεθηξηθά έξγα ηακίεπζεο ελλννχκε ηα έξγα 

πνπ έρνπλ ηφζν ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(ιεηηνπξγία πδξνζηξνβίινπ), φζν θαη ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο ηνπ λεξνχ, απφ ηνλ 

θάησ ηακηεπηήξηα ζηνλ πάλσ. Ζ άληιεζε ηνπ λεξνχ γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

σξψλ ή εκεξψλ ρακειήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ πεξίζζεηα 

ελέξγεηα ησλ κεγάισλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ ή ησλ αηνιηθψλ. Οη κνλάδεο βάζεσο, δελ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γξήγνξεο κεηαβνιήο ηνπ θνξηίνπ ηνπο ψζηε ε θακπχιε ηεο 

παξαγσγήο ελφο κεγάινπ δηθηχνπ λα παξαθνινπζεί ηελ θακπχιε δήηεζεο ε νπνία 

παξνπζηάδεη έληνλεο κεηαβνιέο απφ ψξα ζε ψξα θαη απφ εκέξα ζε εκέξα. Δπνκέλσο, 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο ζα ππάξρνπλ ψξεο θαηά ηηο νπνίεο ε παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο κνλάδεο βάζεσο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δήηεζε (π.ρ 

θαηά ηηο κεηακεζνλχθηηεο ψξεο ή θαηά ηηο αξγίεο), νπφηε κε ηε πεξίζζεηα απηή ηνπ 

δηθηχνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε άληιεζε. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ δηαζηήκαηα φπνπ ζα 

ζπκβαίλεη ην αληίζεην, ε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε 

παξαγσγή ησλ κνλάδσλ βάζεσο, ηδηαίηεξα ηηο ψξεο αηρκήο. Ζ έιιεηςε ελέξγεηαο ηηο 

ψξεο αηρκήο θαιχπηεηαη θαηά ζεηξά σο εμήο, κε ηε ιεηηνπξγία ησλ αλαζηξέςηκσλ 

πδξνειεθηξηθψλ, κε ηε ιεηηνπξγία ησλ αεξηνζηξφβηισλ θαη ηέινο κε ηελ εηζαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ μέλεο ρψξεο (φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, θπξίσο ζην 

επεηξσηηθφ δίθηπν). [2] 

Ζ πξνεγνχκελε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο εθθξάδεη θαη ην θφζηνο ηεο κνλάδαο ελέξγεηαο 

αηρκήο (ζεκεηψλεηαη φηη ν βαζκφο απφδνζεο ησλ αεξηνζηξφβηισλ είλαη πνιχ κηθξφο 

ηεο ηάμεο ηνπ 30% θαη γηα ην ιφγν απηφ ην θφζηνο ηεο KWh αηρκήο, είλαη πνιχ 

πςειφ). Σα αλαζηξέςηκα ΤΖΔ έρνπλ ινηπφλ δηπιφ φθεινο. Απνξξνθνχλ ηελ 

πεξίζζεηα ελέξγεηα θαηά ηηο ψξεο ρακειήο δήηεζεο κεηαηξέπνληαο ηελ ζε πδξαπιηθή 

ελέξγεηα (θαη ε νπνία απνζεθεχεηαη ζην πάλσ ηακηεπηήξα) γηα λα ηελ απνδψζνπλ 

ζην δίθηπν ηηο ψξεο αηρκήο. Φπζηθά ε δηαδηθαζία απηή κεηαηξνπήο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζε πδξαπιηθή (άληιεζε) θαη ζηε ζπλέρεηα ε εθ λένπ κεηαηξνπή ηεο ζε 

ειεθηξηθή (ιεηηνπξγία πδξνζηξνβίισλ), ζπλνδεχεηαη κε απψιεηεο, φκσο ε επέλδπζε 

είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαληηθή δηαθνξά θφζηνπο 

ηεο κνλάδαο ελέξγεηαο αηρκήο θαη βάζεσο (λπρηεξηλφ ηηκνιφγην). Οη ζπλνιηθέο 

απψιεηεο ελέξγεηαο ζε έλα θχθιν άληιεζεο – ιεηηνπξγία πδξνζηξνβίισλ, θηάλεη ην 

25 % (γηα κεγάινπ κεγέζνπο έξγα). πσο αλακέλεηαη, νη ζπλνιηθέο απψιεηεο είλαη 

κεγαιχηεξεο φζν ην κέγεζνο ησλ κεραλψλ γίλεηαη κηθξφηεξν. [2] 

Σν αλαζηξέςηκν ΤΖΔ είλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζηεί κφλν ζε πεξηνρέο πνπ ην 

επηηξέπεη ε θπζηθή θαη γεσινγηθή δηακφξθσζε ηεο πεξηνρήο θαη φρη θνληά ζηηο 

γξακκέο κεηαθνξάο, νπφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο 

επηβαξχλεηαη. [2] 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ξφινο ησλ αλαζηξέςηκσλ ΤΖΔ είλαη ε εθεδξεία πνπ 

παξέρνπλ ζην δίθηπν, ζε πεξίπησζε πνπ ιφγσ βιάβεο, ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγία κηα 

κεγάιε ζεξκηθή κνλάδα βάζεο.[2] 
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2.1.2 Η Τδξνειεθηξηθή Δλέξγεηα ηελ Διιάδα 

  Ζ Διιάδα δηαζέηεη ζεκαληηθφ πδξνδπλακηθφ, ιφγσ ηνπ επλντθνχ ηνπνγξαθηθνχ 

αλάγιπθνπ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νπνίνπ ζπγθεληξψλεηαη ζην δπηηθφ θαη βφξεην 

ηκήκα ηεο, φπνπ βξίζθνληαη νη κεγάινη πνηακνί Αρειψνο, Άξαρζνο, Αψνο, 

Αιηάθκνλαο θαη Νέζηνο. Παξφια απηά, κηθξφ κέξνο ηνπ δπλακηθνχ απηνχ 

αμηνπνηείηαη. Οη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο εμάληιεζαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πδξνδπλακηθνχ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ε ειεθηξνπαξαγσγή απφ 

κεγάια πδξνειεθηξηθά έξγα δελ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ 

ππνθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ. Ζ Διιάδα απνηειεί εμαίξεζε: κφλν ην 

έλα ηξίην ηνπ νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκνπ πδξνδπλακηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ή 

βξίζθεηαη ππφ αμηνπνίεζε. Δπνκέλσο ε ρψξα δηαζέηεη ζνβαξά αλεθκεηάιιεπηα 

απνζέκαηα εγρψξησλ, θαζαξψλ θαη αλαλεψζηκσλ πδαηηθψλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ, γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ππάξρεη θαη φιε ε απαηηνχκελε εγρψξηα ηερλνγλσζία θαη 

ε θαηαζθεπαζηηθή ππνδνκή.[7] 

  Μέρξη ζήκεξα ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ) έρεη αμηνπνηήζεη ην 40% 

ηνπ εηήζηνπ νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκνπ πδξνδπλακηθνχ ηεο ρψξαο, ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζε 12 TWh, θαιχπηνληαο ην 10% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Δίλαη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθφ φηη  ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

EUROSTAT, θαηά ην 2004 ε Διιάδα κπήθε ζηε "δεθάδα" ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) κε ην κεγαιχηεξν πδξνειεθηξηθφ δπλακηθφ. Απηή ε 

"δηάθξηζε" επεηεχρζε κέζα απφ κηα εληππσζηαθή αχμεζε θαηά 104% ζηελ πεξίνδν 

1993-2004, έλαληη κηαο ζπγθξαηεκέλεο αλφδνπ θαηά 4,6% γηα ην ζχλνιν ηνπ 

πδξνειεθηξηθνχ δπλακηθνχ ησλ εηθνζηπέληε ρσξψλ ηεο ΔΔ ζην ίδην δηάζηεκα.[7] 

  ήκεξα, ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο φισλ ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ηεο ΓΔΖ 

αλέξρεηαη ζε 12.276 MW, απφ ηα νπνία κφλν νη 3.054 MW είλαη ε ηζρχο ησλ ελ 

ιεηηνπξγία πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ. Ζ ζπλνιηθή θαζαξή παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο αλήιζε ζε 52,9 TWh, απφ ηα νπνία κφλν 5,4 TWh εμαζθαιίζζεθαλ απφ 

ηελ πδξνειεθηξηθή παξαγσγή.[7] 
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Πίλαθαο 2.1 Σα κεγάια πδξνειεθηξηθά έξγα ζηελ Διιάδα [7] 

* Δθηξνπή Αρειψνπ (ηνπ παξαπφηακνπ ηνπ Σαπξσπνχ) πξνο Θεζζαιία.  

** Δθηξνπή Αψνπ πξνο Άξαρζν.  

*** Αλαζηξέςηκνο ζηαζκφο (Άληιεζε απφ Αζψκαηα πξνο θαθηά).  

**** Αλαζηξέςηκνο ζηαζκφο (Άληιεζε απφ Πιαηαλφβξπζε πξνο Θεζαπξφ). 

Οη ΤΖ θεθηάο ζηνλ Αιηάθκνλα θαη Θεζαπξνχ ζηνλ Νέζην είλαη αληιεηηθνί, 

δειαδή απνζεθεχνπλ ηελ πεξίζζεηα πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα λα ηελ απνδψζνπλ 

φηαλ ππάξρεη ππεξβάιινπζα δήηεζε ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή. 

Σα Τδξνειεθηξηθά απηά Έξγα, ππνθαζηζηνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα νξπθηά 

θαχζηκα, ζπκβάιινληαο έηζη απνθαζηζηηθά ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Αλαιπηηθά ηα δχν απηά αλαζηξέςηκα πδξνειεθηξηθά έξγα αλαιχνληαη παξαθάησ: 

Αζώκαηα – θεθηά (Πνηακόο Αιηάθκνλαο):  

Ο Τδξνειεθηξηθόο ηαζκόο (ΤΖ) θεθηάο είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηξεηο αλαζηξέςηκεο 

κνλάδεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 105 MW ε θαζεκία, ελψ ε σθέιηκε ρσξεηηθφηεηα 

ηνπ ηακηεπηήξα ηνπ είλαη 20,0 εθ. m3. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζηξνβίισλ αλαζηξέθεηαη, 

φηαλ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν, ψζηε ηε λχρηα λα κπνξνχλ λα αληινχλ λεξφ απφ ηελ 

θαηάληε ιίκλε Αζσκάησλ, φηαλ ππάξρεη πεξίζζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο 

ιηγληηηθνχο ζηαζκνχο θαη λα ηελ απνδίδνπλ ηελ εκέξα ππφ θαιχηεξνπο φξνπο.  

Ο ηακηεπηήξαο ησλ Αζσκάησλ έρεη σθέιηκε ρσξεηηθφηεηα 14 εθ. m3 θαη εθνδηάδεη 

κε λεξφ ηνλ αληιεηηθφ ζηαζκφ ηνπ ΤΖ θεθηάο. Δπίζεο ηθαλνπνηεί ηηο αξδεπηηθέο 

αλάγθεο ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ ΤΖ Αζσκάησλ 

αλέξρεηαη ζε 108 MW.[7] 
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ρήκα 2.2  ΤΖ θεθηάο ζηνλ Αιηάθκνλα[7] 

 

Πιαηαλόβξπζε – Θεζαπξόο (Πνηακόο Νέζηνο):  

ηνλ πνηακφ Νέζην έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ ηα δχν θξάγκαηα ηνπ 

Θεζαπξνχ θαη ηεο Πιαηαλφβξπζεο.  

O Τδξνειεθηξηθόο ηαζκόο (YH) Θεζαπξνύ είλαη αλαζηξέςηκνο ζηαζκφο κε 

ιεηηνπξγία σο αληιεηηθφο ην βξάδπ, αλεβάδνληαο ην λεξφ ηνπ ηακηεπηήξα 

Πιαηαλφβξπζεο ζηνλ ηακηεπηήξα Θεζαπξνχ. Ο ηακηεπηήξαο ηνπ ΤΖ Θεζαπξνχ 

είλαη σθέιηκεο ρσξεηηθφηεηαο 680 εθ. m3. Δίλαη έξγν εμνπιηζκέλν κε ηξεηο 

αλαζηξέςηκεο κνλάδεο, ηχπνπ Francis θαηαθφξπθνπ άμνλα, εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 

128 MW ε θαζεκία θαη παξάγεη πεξί ηηο 755 GWh εηεζίσο.  

Ο ηακηεπηήξαο ηνπ ΤΖ Πιαηαλφβξπζεο, κε σθέιηκε ρσξεηηθφηεηα 12 εθ. m3, 

ιεηηνπξγεί ηφζν γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο φζν θαη σο θαηάληε ηακηεπηήξαο γηα ην 

αλαζηξέςηκν πδξνειεθηξηθφ έξγν ηνπ Θεζαπξνχ. Ο ζηαζκφο δηαζέηεη 2 κνλάδεο 

ηχπνπ Francis θαηαθφξπθνπ άμνλα, εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 58 MW ε θαζεκία, πνπ 

παξάγνπλ ζπλνιηθά εηήζηα ελέξγεηα ηεο ηάμεο ησλ 240 GWh.[7] 

 

ρήκα 2.3  ΤΖ Θεζαπξνύ ζηνλ Νέζην[7] 
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2.1.3 Τδξνειεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο[7] 

Οη  Τδξνειεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο έρνπλ κεγάιε έθηαζε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 

πνηακνχ θαη ην ζρέδην εθκεηάιιεπζεο ηνπ  λεξνχ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο. Όζηεξα 

απφ κεηξήζεηο θαη έξεπλεο  γίλεηαη ε πξνκειέηε έξγσλ αμηνπνίεζεο ελφο πνηακνχ, ε 

κειέηε, ε θαηαζθεπή θαη ηέινο αξρίδεη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ.  

Κχξηα ηκήκαηα ελφο πδξνειεθηξηθνχ έξγνπ είλαη ην Φξάγκα, ν Σακηεπηήξαο,  ν 

Δθρεηιηζηήο ή Τπεξρεηιηζηήο, ε Τδξνιεςία, νη ήξαγγεο, ν Αγσγφο Πξνζαγσγήο / 

Απαγσγήο ηνπ λεξνχ, ην Δξγνζηάζην παξαγσγήο, ν Τπνζηαζκφο αλχςσζεο ηάζεσο  

θαη νη Γξακκέο κεηαθνξάο. 

 

Σν Φξάγκα: Τπάξρνπλ πνιιά είδε θξαγκάησλ θαη ρσξίδνληαη αλάινγα ην πιηθφ κε 

ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη, πέηξα, ζθπξφδεκα, ρψκα θαη άιια πιηθά. Δπίζεο, 

αλάινγα κε ην χςνο ηνπο, ππάξρνπλ ηα κεγάια, κεζαία θαη κηθξά. 

Ο Σακηεπηήξαο: Ο Σακηεπηήξαο  ζρεκαηίδεηαη κεηά ηελ έκθξαμε ηεο ζήξαγγαο 

εθηξνπήο. Ζ έθηαζε θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ εμαξηψληαη απφ ηελ κνξθνινγία ηεο 

ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνχ αλάληε ηνπ θξάγκαηνο αιιά θαη ην χςνο ηνπ. 

Ο Δθρεηιηζηήο – Τπεξρεηιηζηήο – Δθθελσηήο: Ο Δθρεηιηζηήο ή Τπεξρεηιηζηήο θαη ν 

Δθθελσηήο  είλαη ηα επηκέξνπο έξγα ή ηκήκαηα ηνπ θξάγκαηνο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

αζθάιεηά ηνπ ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο φπσο είλαη νη κεγάιεο πιεκκχξεο ή θάπνην 

άιιν ζπκβάλ πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν έλα θξάγκα απφ αηηίεο φπσο ζεηζκνχο, 

γεσινγηθφ πξφβιεκα, θαηνιηζζήζεηο θ.η.ι. 

Τδξνιεςία, ήξαγγεο – Αγσγνί Πξνζαγσγήο- Απαγσγήο ηνπ λεξνύ: Δίλαη ηα έξγα πνπ 

νδεγνχλ ην λεξφ απφ ηνλ ηακηεπηήξα ζην ζηαζκφ παξαγσγήο θαη κεηά ηελ δηέιεπζή 

ηνπ απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε θνίηε ηνπ πνηακνχ 

θαηάληε ή ζηνλ επφκελν ηακηεπηήξα αλάινγα ηηο πεξηπηψζεηο. 

Σν Δξγνζηάζην  Παξαγσγήο: Δίλαη ην θηίξην πνπ πεξηέρεη ηηο κνλάδεο παξαγσγήο, 

ηνπο πίλαθεο ειέγρνπ θαη ηνλ βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ. Μπνξεί λα είλαη ππφγεηνο, ππαίζξηνο, εκηππαίζξηνο. 

Ο Τπνζηαζκόο Τςώζεσο Σάζεσο – Γξακκέο Μεηαθνξάο: Κνληά ζην εξγνζηάζην 

βξίζθεηαη ν ππνζηαζκφο φπνπ ππάξρνπλ νη κεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο, δηαθφπηεο, ην 

θηίξην ειέγρνπ θαη άιινο βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο. Δπίζεο ζηνλ ππνζηαζκφ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη νη δηαθφπηεο ησλ γξακκψλ πνπ κεηαθέξνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

θαη απνηεινχλ ηκήκα ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο πςειήο  ηάζεσο 150 KV 

θαη  380 KV. 
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2.1.4 Σύπνη Τδξνζηξνβίισλ[7] 

 

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ηχπνη πδξνζηξνβίισλ: Οη πδξνζηξφβηινη Pelton, Francis θαη 

Kaplan. Απηφο ν δηαρσξηζκφο έρεη γίλεη βάζεη ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο θάζε 

ζηξνβίινπ, φπσο θαίλεηαη ζην θάησζη δηάγξακκα: 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζηξνβίινπ είλαη ηα αθφινπζα 

Ο ζηξόβηινο 

PELTON 
  

 

PELTON 

• Γπλαηφο ζρεδηαζκφο, ρακειή επέλδπζε  

• Μηθξή βαζηθή πεξηνρή γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ζηξνβίινπ 

κε εχθνιν ζρεδηαζκφ, ιφγσ ηνπ ινγηθνχ θφζηνπο 

θαηαζθεπήο 

• Οκαιή πνξεία απνδνηηθφηεηαο, ν ζηξφβηινο Pelton είλαη 

θαηάιιεινο γηα κεηαβιεηή ξνή 
 

  

  

Ο ζηξόβηινο FRANCIS 

 

FRANCIS 

 

FRANCIS 

• Γπλαηφο ζρεδηαζκφο, κηθξφο ρψξν 

ζηξνβίινπ  

• Πνιιέο ζηξνθέο (ηαρχηεηα κεραλήο) ην 

ιεπηφ, θπξίσο άκεζε ζχδεπμε κε ηνλ 

ζηξφβηιν  
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• Καηάιιειε (ηθαλή) γηα ηζρπξή 

κεηαβνιή ζε επίπεδα θάησ απφ ην λεξφ 
 

Ο ζηξόβηινο 

KAPLAN 
  

 

KAPLAN 

• Καηάιιειε γηα ρακειέο ξνέο. 

• Μηθξή επαηζζεζία θαηά ηνπ πάγνπ, δεκηψλ θαη πιχζεο - 

μεξάο ζπαζκέλσλ βξάρσλ, δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ηζνπγθξάλα γηα ςακκίαζε - θξπζηαιινπνίεζε άκκνπ 
 

 

Ζ παξαγφκελε ηζρχο ελφο πδξνζηξφβηινπ είλαη: 

P= n*9,81*q*h, φπνπ n: βαζκφο απφδνζεο (0,65 % θαη άλσ), q: ξνή λεξνχ (m3/s) θαη 

h : πςνκεηξηθή δηαθνξά (m). 

 

2.1.5 Πιενλεθηήκαηα Καη Μεηνλεθηήκαηα Τδξνειεθηξηθήο  

Δλέξγεηαο 

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο σδροηλεκηρικής ενέργειας παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ : 

 Οη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί είλαη δπλαηφ λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία ακέζσο 

κφιηο δεηεζεί επηπιένλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζεξκηθνχο 

ζηαζκνχο ( γαηαλζξάθσλ, πεηξειαίνπ ). 

 Δίλαη κηα « θαζαξή » θαη αλαλεψζηκή πεγή ελέξγεηαο, κε ηα γλσζηά 

επεξγεηήκαηα ( εμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο, θπζηθψλ πφξσλ, πξνζηαζία 

πεξηβάιινληνο ). 

 Μέζσ ησλ πδξνηακηεπηήξσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη 

άιιεο αλάγθεο, φπσο χδξεπζε, άξδεπζε, αλάζρεζε ρεηκάξξσλ, δεκηνπξγία 

πγξνηφπσλ, αλαςπρή, αζιεηηζκφο.[7] 

 

 Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνληαη είλαη : 

 Σν κεγάιν θφζηνο θαηαζθεπήο θξαγκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ησλ ζηαζκψλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο, φπσο θαη ν πνιχο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ 

απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. 

 Ζ έληνλε πεξηβαιινληηθή αιινίσζε ζηελ πεξηνρή ηνπ ηακηεπηήξα ( 

ελδερφκελε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ, ππνβάζκηζε πεξηνρψλ, αιιαγή ζηε 

ρξήζε γεο, ζηε ρισξίδα θαη παλίδα πεξηνρψλ αιιά θαη ηνπ ηνπηθνχ θιίκαηνο, 

πιήξσζε ηακηεπηήξσλ κε θεξηέο χιεο, αχμεζε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο, 

θ.ά. ). Ζ δηεζλήο πξαθηηθή ζήκεξα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θαηαζθεπή κηθξψλ 

θξαγκάησλ.[7] 



- 32 - 

 

2.2 ΤΒΡΙΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

 Τβξηδηθά ζπζηήκαηα ζεσξνχληαη ηα απηφλνκα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα βέιηηζηεο 

ζπλεξγαζίαο πεξηζζφηεξσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε ζηφρν ηε κέγηζηε νηθνλνκηθή 

δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηα δίθηπα πνπ ζπλδένληαη. Ο φξνο «Τβξηδηθά πζηήκαηα 

Δλέξγεηαο», ή πην απιά «Τβξηδηθά πζηήκαηα», αλαθέξεηαη ζε ζπζηήκαηα φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιαπιέο δηαηάμεηο ελεξγεηαθήο κεηαηξνπήο, ή πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο θαχζηκα γηα ηελ ίδηα δηάηαμε, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Έλα πβξηδηθφ 

ζχζηεκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κία ζπκβαηηθή κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε κία ηνπιάρηζηνλ κνξθή αλαλεψζηκεο πεγήο ελέξγεηαο, 

δηαηάμεηο απνζήθεπζεο, ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη ειέγρνπ, θαζψο θαη ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θνξηίνπ. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ κία 

ελαιιαθηηθή επηινγή αληί ησλ ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ηππηθά βαζίδνληαη 

ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ νξπθηά θαχζηκα. [17]χκθσλα κε ην λφκν 3468/2006, 

σο πβξηδηθφ ζχζηεκα ή αιιηψο πβξηδηθφο ζηαζκφο νξίδεηαη θάζε ζηαζκφο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ: 

1. Υξεζηκνπνηεί κία, ηνπιάρηζηνλ, κνξθή ΑΠΔ. 

2.  Ζ ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ απνξξνθά απφ ην δίθηπν, ζε εηήζηα βάζε, δελ 

ππεξβαίλεη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ πιήξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο ηνπ ζηαζκνχ απηνχ. Ωο ελέξγεηα πνπ απνξξνθά ν 

πβξηδηθφο ζηαζκφο απφ ην δίθηπν νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ελέξγεηαο πνπ 

κεηξάηαη θαηά ηελ είζνδφ ηεο ζην ζηαζκφ θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ απνδίδεηαη 

απεπζείαο ζην δίθηπν απφ ηηο κνλάδεο ΑΠΔ ηνπ πβξηδηθνχ ζηαζκνχ. Ζ δηαθνξά απηή 

ππνινγίδεηαη, γηα ηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά, ζε σξηαία βάζε. 

3. Ζ κέγηζηε ηζρχο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ ηνπ ζηαζκνχ δε κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ησλ κνλάδσλ απνζήθεπζεο ηνπ ζηαζκνχ απηνχ, 

πξνζαπμεκέλε θαηά πνζνζηφ κέρξη 20%.[17] 

Σα πβξηδηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο νη πην 

ζεκαληηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη: 

 

 πζηήκαηα Γηεζπαξκέλεο Παξαγσγήο ζε Κεληξηθό Γίθηπν Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο 

  Σα θεληξηθά ειεθηξηθά δίθηπα απαξηίδνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο, 

κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ δηθηχσλ 

απηψλ είλαη φηη δηαξξένληαη απφ ελαιιαζζφκελν ξεχκα θαη φηη ε ηάζε θαη ε 

ζπρλφηεηα δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ παξνπζία επηπξφζζεησλ γελλεηξηψλ ή θνξηίσλ, 

είλαη δειαδή δίθηπα άπεηξνπ δπγνχ. Αλ έλαο πβξηδηθφο ζηαζκφο ζπλδεζεί ζε έλα 

ηέηνην δίθηπν, ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα δηεζπαξκέλε παξαγσγή. Γεδνκέλνπ φηη ην 

θεληξηθφ δίθηπν έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηάζε θαη ηεο ζπρλφηεηαο, αιιά  

θαη γηα ηελ παξαγσγή αέξγνπ ηζρχνο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο 

απινπνηείηαη θαζψο δελ απαηηνχληαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ. ηαλ δεηείηαη πεξηζζφηεξε 
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ελέξγεηα απφ απηήλ πνπ κπνξεί λα παξάγεη ν ζηαζκφο, ην έιιεηκκα ελέξγεηαο 

παξέρεηαη απφ ην θεληξηθφ ειεθηξηθφ δίθηπν. Παξνκνίσο, ηπρνχζα πεξίζζεηα 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ην πβξηδηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα απνξξνθεζεί απφ ην 

ειεθηξηθφ δίθηπν, σζηφζν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ πβξηδηθνχ ζηαζκνχ ζηε ζηηγκηαία παξαγσγή ηζρχνο. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο ε παξνπζία ηνπ πβξηδηθνχ ζηαζκνχ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

θεληξηθνχ δηθηχνπ λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηάζε θαη ζπρλφηεηα, νπφηε γίλεηαη ιφγνο γηα 

αζζελέο δίθηπν θαη ζπλήζσο απαηηείηαη επηπιένλ εμνπιηζκφο θαη δηαηάμεηο 

ειέγρνπ.[17] 

 Απηόλνκα Τβξηδηθά πζηήκαηα 

  Σα απηφλνκα πβξηδηθά ζπζηήκαηα (ΑΤ) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε 

απνκνλσκέλσλ ή λεζησηηθψλ πεξηνρψλ πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην θεληξηθφ 

ειεθηξηθφ δίθηπν, νπφηε δελ ππάξρεη ζχζηεκα κεηαθνξάο παξά κφλν ζχζηεκα 

δηαλνκήο. Ζ κεηαηξνπή ελφο ζπκβαηηθνχ απηφλνκνπ ζηαζκνχ ζε πβξηδηθφ απνζθνπεί 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ ειάηησζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη ησλ σξψλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβαηηθψλ γελλεηξηψλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά ηνπ απηφλνκνπ 

ζε ζρέζε κε έλα δηαζπλδεδεκέλν πβξηδηθφ ζχζηεκα είλαη φηη πξέπεη λα κπνξεί λα 

παξέρεη φιε ηελ ελέξγεηα πνπ δεηείηαη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ή λα θάλεη 

απνθνπή θνξηίνπ φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

ξχζκηζεο ζπρλφηεηαο θαη παξαγσγήο άεξγνπ ηζρχνο ψζηε λα ξπζκίδεη ηελ ηάζε ηνπ 

δηθηχνπ. ηαλ ε ειεθηξηθή παξαγσγή απφ ηηο κνλάδεο ΑΠΔ ηνπ ζπζηήκαηνο μεπεξλά 

ην θνξηίν, ε πεξίζζεηα ελέξγεηαο πξέπεη λα απνζεθεπηεί ή θαη λα απνξξηθζεί κε 

θάπνηνλ ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθαιέζεη αζηάζεηα ζην ζχζηεκα. Σα απηφλνκα δίθηπα 

δελ έρνπλ άπεηξν δπγφ, νπφηε επεξεάδνληαη έληνλα απφ ηελ ζχλδεζε επηπξφζζεηνπ 

θνξηίνπ ή γελλήηξηαο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ηα πεξηζζφηεξα απηφλνκα 

ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο θαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

θαη δηαρείξηζεο θνξηίνπ.[17] 

 Σξνθνδόηεζε Απνκνλσκέλσλ Φνξηίσλ ή Φνξηίσλ Δηδηθνύ θνπνύ 

  Τβξηδηθά ζπζηήκαηα ρσξίο δίθηπν δηαλνκήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ηξνθνδφηεζε απνκνλσκέλσλ θνξηίσλ ή θνξηίσλ εηδηθνχ ζθνπνχ, ηα νπνία κπνξεί λα 

είλαη ζπλερνχο ή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, ή αθφκα θαη κεηαβιεηήο ηάζεο θαη 

ζπρλφηεηαο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ θνξηίσλ απνηεινχλ νη ειεθηξηθνί θάξνη, ν 

θσηηζκφο ηεο ζήκαλζεο ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο, ε άληιεζε λεξνχ, ηα ζπζηήκαηα 

αθαιάησζεο θαζψο θαη νη ειεθηξηθνί κχινη. Μία εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 

ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη θσηνβνιηατθά παλέια ζε ζπλδπαζκφ κε κπαηαξίεο θαη 

ειεθηξνληθά ηζρχνο. ε απηά ηα ζπζηήκαηα ν έιεγρνο ζπρλφηεηαο θαη ηάζεο θαζψο 

θαη ε δηαρείξηζε ηεο πεξίζζεηαο ηζρχνο δελ απνηεινχλ ηηο θχξηεο παξακέηξνπο 

ζρεδίαζεο. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο θαη ζπκβαηηθήο γελλήηξηαο 

πνπ ιεηηνπξγεί φπνηε ε παξαγσγή ΑΠΔ δελ επαξθεί, αιιά ζπλήζσο δελ ιεηηνπξγεί 

παξάιιεια κε ηηο γελλήηξηεο ΑΠΔ.[17] 
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2.2.1 πκβαηηθά Τβξηδηθά πζηήκαηα  

  Πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ησλ πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ , φπνπ νη ΑΠΔ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ παξάιιεια κε απηφλνκνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ελέξγεηαο(ΘΖ) νη 

νπνίνη είλαη ήδε δηαζέζηκνη ζε κεξηθά λεζηά. Οη ΘΖ απνηεινχληαη απφ 

ληεδεινκεραλέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πνιχ κεγάιν θφζηνο αλά kWh. Απηά ηα 

ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ζηα ειιεληθά λεζηά, ηα νπνία δελ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην 

επεηξσηηθφ δίθηπν. Σα απιά πβξηδηθά ζπζηήκαηα (γλσζηά σο πξψηεο γεληάο) 

απνθάιπςαλ πνιιέο αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ ΑΠΔ θαη ΘΖ φπσο δηαθπκάλζεηο 

ζπρλφηεηαο θαη ηάζεο. ε θάζε πεξίπησζε νη ΘΖ ρξεζηκνπνηνχηαλ σο ε θχξηα πεγή 

ελέξγεηαο θαη ηα ειηαθά θαη αηνιηθά ζπζηήκαηα σο ε δεπηεξεχνπζα πεγή 

θαιχπηνληαο κφλν ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο δήηεζεο. Παξά ηαχηα ε δπλαηή 

επηζπκία ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ γηα κεγαιχηεξε δηείζδπζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ δεχηεξεο 

γεληάο. ε απηά ηα ζπζηήκαηα, ε θχξηα ηδέα είλαη ε ρξήζε πνιιαπιψλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη νη ζεξκηθέο κεραλέο νη νπνίεο 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν αλ ε δήηεζε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ παξαγσγή απφ ηηο 

ΑΠΔ. Έλα θαιφ παξάδεηγκα ελφο πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο δεχηεξεο γεληάο βξίζθεηαη 

ζην λεζί ηεο Κχζλνπ, φπνπ κηα αλεκνγελλήηξηα (500 kW), έλαο πδξνειεθηξηθφο 

ζηαζκφο (100 kW) θαη έλαο ΘΖ (1990 kW) ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια. 

Υξεζηκνπνηνχληαη επηπιένλ νη κπαηαξίεο σο κέζα απνζήθεπζεο. Έλα άιιν 

ελδηαθέξνλ πβξηδηθφ ζχζηεκα δεχηεξεο γεληάο βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

αλεκνγελλεηξηψλ θαη κηθξψλ αλαζηξέςηκσλ πδξνειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε ηνπο ΘΖ. Απηφο ν ηχπνο ζπζηεκάησλ πξνηείλεηαη γηα 

λεζηά ησλ νπνίσλ ην θνξηίν είλαη κεγάιν θαη ε ρξήζε κπαηαξηψλ είλαη 

απαγνξεπηηθή. Ζ δηείζδπζε ησλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ ζην ηνπηθφ δίθηπν ηνπ λεζηνχ 

ρξεζηκνπνηψληαο κπαηαξίεο σο κέζα απνζήθεπζεο αλακέλεηαη λα θηάζεη κφλν ην 

50% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο δήηεζεο. Υξεζηκνπνηψληαο φκσο πδξνειεθηξηθνχο 

ζηαζκνχο σο κέζα απνζήθεπζεο, ε δηείζδπζε κπνξεί λα θηάζεη ην 80%.[8] 

 

2.3 ΜΔΓΙΣΟ ΠΟΟΣΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΙΔΙΓΤΗ  

  Δίλαη γλσζηφ φηη ην αηνιηθφ δπλακηθφ ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ είλαη κεγάιν θαη ζα 

πξέπεη λα ην εθκεηαιιεπηνχκε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. Πνιινί εξεπλεηέο 

εξγάδνληαη γηα λα βξνπλ πεξηζζφηεξνπο απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα απηή ηελ 

εθκεηάιιεπζε. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ θαη ησλ 

πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ ζε κηθξφηεξα θαη κεγαιχηεξα λεζηά απνθάιπςε ηα εκπφδηα 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ). Ζ 

ζηνραζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ , ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο απφ ηηο θαηαλαιψζεηο ζε θαζεκεξηλή βάζε αιιά 

θαη αλάινγα ηελ επνρή, πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ ΑΠΔ λα ηθαλνπνηήζνπλ απφ 

κφλεο ηνπο ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ λεζηψλ ρσξίο απνζήθεπζε ελέξγεηαο.[8] 
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2.3.1 Κξηηήξηα Οξζήο Λεηηνπξγίαο  

ε κηα πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ηνπ κέγηζηνπ νηθνλνκηθά βηψζηκνπ πνζνζηνχ 

αηνιηθήο δηείζδπζεο, πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη νη αλεκνγελλήηξηεο είλαη κεραλέο 

κεηαβαιιφκελεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, δεδνκέλνπ φηη αμηνπνηνχλ έλα θπζηθφ 

θαηλφκελν κε ζηνραζηηθή ζπκπεξηθνξά – ηε ξνή ηνπ αλέκνπ. Ζ εηζαγσγή ηνπο 

ζπλεπψο ζε έλα ειεθηξηθφ δίθηπν, πέξα απφ ηα ζεκαληηθά ζεηηθά ζηνηρεία πνπ 

πξνζθέξεη, πξνθαιεί επίζεο ηθαλφ αξηζκφ δηαηαξαρψλ (δηαθχκαλζε ηάζεσο – 

ζπρλφηεηαο, αζπκκεηξία δηθηχνπ, επαγσγηθά θνξηία θιπ) πνπ αλ θαη αζήκαληεο γηα 

ηζρπξά δίθηπα, είλαη ελ ηνχηνηο ζπρλά απαγνξεπηηθέο γηα κηθξά αζζελή λεζηψηηθα 

δίθηπα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απηήο, νη Ζιεθηξηθέο Δηαηξίεο 

(π.ρ. ΓΔΖ) επηηξέπνπλ ηελ ελεξγεηαθή ζπκκεηνρή αηνιηθψλ κεραλψλ κφλν ζε 

πνζνζηφ 30% ηεο ζηηγκηαίαο δήηεζεο θνξηίνπ θαηά κέγηζην, ηδηαίηεξα ζε λεζηά πνπ 

θαιχπηνληαη κε ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε ζηεξηδφκελα ζε εκβνινθφξνπο κεραλέο 

εζσηεξηθήο θαχζεο (ΜΔΚ). Σν πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

επηιεγκέλν ζεκείν ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΔΚ ηνπ απηφλνκνπ ζηαζκνχ παξαγσγήο (ΑΠ) 

θαη ηεο ειαζηηθφηεηαο θνξηίνπ απηψλ, ψζηε ζε πεξίπησζε μαθληθήο απψιεηαο ηεο 

παξαγσγήο ησλ αηνιηθψλ κεραλψλ (βιάβε, πηψζε ηαρχηεηαο αλέκνπ) λα είλαη 

δπλαηή ε ζηηγκηαία αλάιεςε ηνπ απαηηνχκελνπ θνξηίνπ απφ ηηο ελ ιεηηνπξγία 

επξηζθφκελεο ΜΔΚ ηνπ ΑΠ, ρσξίο δεκηνπξγία πξνβιήκαηνο ζην ηνπηθφ δίθηπν 

(απψιεηα θνξηίνπ, πιήξεο black out θιπ). ε πεξίπησζε χπαξμεο αεξνζηξνβίισλ είηε 

πδξνζηξνβίισλ, ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο άκεζεο αλάιεςεο θνξηίνπ (ρξφλνο αληίδξαζεο 

πεξίπνπ 4sec), παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ αηνιηθψλ 

κεραλψλ ζην δίθηπν.[8] 

   

2.3.2 Οηθνλνκνηερληθά Κξηηήξηα 

Απφ πιεπξά νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο κηαο αληίζηνηρεο επέλδπζεο είλαη θαηαλνεηφ 

φηη ε δεκηνπξγία αηνιηθψλ ζηαζκψλ νλνκαζηηθήο ηζρχνο έσο ην 30% ηνπ θνξηίνπ 

αηρκήο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ απνηειεί άλεπ πξαθηηθήο ζεκαζίαο φξην, άξα 

γξαθεηνθξαηηθφ πεξηνξηζκφ, θαζψο ην κέγηζην θνξηίν ηνπ δηθηχνπ εκθαλίδεηαη 

ειάρηζηεο θνξέο εηεζίσο. Πξάγκαηη, απφ ηα δηαζέζηκα επίζεκα ζηνηρεία πξνθχπηεη 

φηη ν ζπληειεζηήο θνξηίνπ ησλ ΑΠ ηνπ Αηγαίνπ θπκαίλεηαη ζε επίπεδα 35% έσο 

50%. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζην εμήο πξαθηηθφ απνηέιεζκα: Ζ δπλαηφηεηα 

απνξξφθεζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 10% 

(≈0,35x30%) έσο 15% (≈0,50x30%) ηεο εηήζηαο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ 

λεζηνχ, εθφζνλ ζε λεζηψηηθα δίθηπα δεκηνπξγεζνχλ αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

κεγέζνπο ίζνπ κε ην 30% ηνπ θνξηίνπ αηρκήο ηνπ δηθηχνπ, αθφκα θαη ζηελ απίζαλε 

πεξίπησζε πιήξνπο ζπγρξνληζκνχ πςειήο δήηεζεο ελέξγεηαο θαη πςειήο ηαρχηεηαο 

αλέκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε εθηεηακέλε έξεπλα πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 

παξειζφλ βαζηζκέλε ζε πξαγκαηηθά αλαιπηηθά ζηνηρεία, ε κέγηζηε ελεξγεηαθή 

ζπκκεηνρή ησλ πξνηεηλφκελσλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζε λεζηά φπσο ε χξνο, ε Άλδξνο 

θαη ε Κέα (κε δηαζπλδεδεκέλα ηελ επνρή εθείλε) δελ μεπεξλά ην 9% εηεζίσο. 

πλεπψο, βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην ζεσξεηηθφ κέγηζην ηεο αηνιηθήο 

δηείζδπζεο ζε απνκνλσκέλα δίθηπα, ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ΑΠ, δελ ππεξβαίλεη ην 

15% ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε επηηαρπλφκελε κέγηζηε δηείζδπζε – απνπζία έξγσλ 

απνζήθεπζεο αηνιηθήο / ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – δελ ππεξβαίλεη ην 8% εηεζίσο. Γηα 

ηελ επηβεβαίσζε ηεο ηζρχνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο, ππελζπκίδεηαη φηη ε ΓΔΖ – κεηά 

απφ ηζρπξέο πηέζεηο – ζε ζπκθσλίεο αγνξάο αηνιηθήο ελέξγεηαο απφ ηδηψηεο 
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παξαγσγνχο (Ρ.Ρ.Α.), αθφκα θαη ζε κεγάια λεζηά κε ζαθψο ηζρπξφηεξν δίθηπν, φπσο 

ε Κξήηε, εγγπάηαη ηελ είζνδν ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ κεγέζνπο ίζνπ κε ην 30% ηνπ 

θνξηίνπ αηρκήο ηνπ δηθηχνπ, ελψ ζε κηθξφηεξα λεζηά φπσο π.ρ. ε Υίνο, νη ψξεο 

εγγπεκέλεο αηνιηθήο απνξξφθεζεο ζε πιήξε αλάπηπμε ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ 

θπκαίλνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ 4000+4500 σξψλ θαηά έηνο. πλνςίδνληαο, 

θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ζε πεξίπησζε εμάληιεζεο ηνπ νξίνπ ηνπ 30% ηεο 

επηηξεπφκελεο δηείζδπζεο αηνιηθήο ηζρχνο ζε έλα αζζελέο ειεθηξηθφ δίθηπν, ε 

απνξξφθεζε ηεο παξαγφκελεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζα θπκαίλεηαη ζε πνζνζηά 

κηθξφηεξα ηνπ 30% πεξηνξίδνληαο αληίζηνηρα θαη ηα αλακελφκελα έζνδα, 

θαζηζηψληαο ηηο αηνιηθέο επελδχζεηο κε βηψζηκεο. Αληίζεηα, γηα ηελ επίηεπμε 

ηθαλνπνηεηηθψλ εζφδσλ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ ζηαζκψλ κεγέζνπο έσο 

ην 10% ηνπ θνξηίνπ αηρκήο ηνπ θάζε δηθηχνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απξφζθνπηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην ηνπηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην. Οη πξνζπάζεηεο επξχηεξεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΑΠΔ θαη ηδηαίηεξα ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο, ζηα απηφλνκα δίθηπα 

ησλ λεζηψλ, παξά ην γεγνλφο ηνπ ζαπκάζηνπ Αηνιηθνχ Γπλακηθνχ πνπ επηθξαηεί 

ζηελ πεξηνρή ηνλ Αηγαίνπ, δελ είραλ κέρξη ζήκεξα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, δηφηη 

απφ ηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο έγηλε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Α/Γ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πεηξειατθψλ κνλάδσλ ησλ ΑΠ. Έηζη, νη Α/Γ 

έπαηδαλ βνεζεηηθφ ξφιν κε ζπλέπεηα ε νηθνλνκηθή δηείζδπζε ησλ παξαδνζηαθψλ Α/Γ 

ζηα λεζηά, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ αζχγρξνλεο γελλήηξηεο ζηαζεξψλ ζηξνθψλ κέρξη 

ζήκεξα λα κέλεη ζε πνζνζηά θάησ ηνπ 10%. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη Α/Γ απηέο είλαη 

αλειαζηηθέο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ιφγσ ησλ ζηηγκηαίσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηζρχνο 

ηνπο δπζρεξαίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα απηφλνκα δίθηπα 

ηδηαίηεξα ηηο πεξηφδνπο κεησκέλεο δήηεζεο. Δπηπιένλ, ε εγθαηάζηαζε παξαδνζηαθψλ 

Α/Γ κεγάινπ ζρεηηθά κεγέζνπο απφ ηδηψηεο επελδπηέο ζηα λεζηά επηδεηλψλεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα απηφλνκα δίθηπα ιφγσ ησλ ζρεηηθά 

απμεκέλσλ ζηηγκηαίσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηζρχνο ηνπο θαη έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα θάλεη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ πεηξειατθψλ κνλάδσλ αθφκε πην αληηνηθνλνκηθή (απμεκέλε εηδηθή 

θαηαλάισζε, κεγαιχηεξε θαηαπφλεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζπρλφηεξεο βιάβεο, παξνρή 

ζρεηηθά κεγαιχηεξεο αέξγνπ ηζρχνο ιφγσ κείσζεο ηεο ελεξγνχ ηζρχνο ηνπο θιπ.). 

Απφ ηερληθήο πιεπξάο φια δείρλνπλ φηη νη πεηξειατθέο κνλάδεο έρνπλ εμαληιήζεη ηα 

πεξηζψξηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο νηθνλνκηθφηεξεο παξνρήο Ζ/Δ ζηα απηφλνκα δίθηπα. 

Ζ εμήγεζε είλαη απιή θαη βξίζθεηαη ζην γεγνλφο ηνπ ρακεινχ βαζκνχ απφδνζεο ηεο 

κεζφδνπ κεηαηξνπήο ηεο ρεκηθήο ελέξγεηαο ηνπ θαπζίκνπ ζε Ζ/Δ θαη ησλ άιισλ 

δπζρεξεηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Απηφο είλαη εμάιινπ θαη ν ιφγνο πνπ νη 

πεηξειατθνί ζηαζκνί κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα δελ απνζβέλνληαη πνηέ. Καηά 

ζπλέπεηα θάζε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Α/Γ κε ηηο πεηξειατθέο 

κνλάδεο ή πξνζαξκνγήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε απηέο κε δηαηήξεζε ηνπ θπξίαξρνπ 

ξφινπ ησλ πεηξειατθψλ κνλάδσλ ζηα απηφλνκα ζπζηήκαηα ησλ λεζηψλ δελ ζα είρε 

επηηπρία. Έπξεπε ινηπφλ λα αλαδεηεζνχλ άιιεο κέζνδνη ξηδηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο 

αλνξζφδνμεο θαη ελεξγνβφξνπ απηήο εμέιημεο.[8] 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3   

ΑΠΟΘΗΚΔΤΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΣΙ ΑΠΔ 

3.1 ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΔΠΙΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗΝ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΙ ΑΠΔ 

 Δπεηδή ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ θπζηθά θαηλφκελα (π.ρ. αηνιηθή θαη ειηαθή ελέξγεηα) ππάξρεη 

ελδερφκελν, αξθεηέο θνξέο ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ λα κε ζπκπίπηεη ρξνληθά 

κε ηε δήηεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ απνζήθεπζε ηεο παξαγφκελεο 

ελέξγεηαο θαη ε κεηέπεηηα ρξήζε ηεο ζε δηαζηήκαηα φπνπ ζα ππάξρεη δήηεζε, ζα 

βνεζνχζε ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχκε πιήξσο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνπλ νη 

αλαλεψζηκεο πεγέο. Δπηπιένλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο αθνχ πιένλ ζρεδφλ εθκεδελίδεηαη ε 

πηζαλφηεηα λα κελ ππάξρεη ελέξγεηα ηε ζηηγκή πνπ ζα δεηεζεί θαη έηζη επηηξέπεηαη ε 

δεκηνπξγία πεξηζζφηεξν καθξνπξφζεζκσλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο. Ζ χπαξμε 

απνζεθεπηηθνχ κέζνπ ινηπφλ δίλεη ζηηο ΑΠΔ ηελ αμηνπηζηία ελφο ζπκβαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο (π.ρ. γελλήηξηεο ληίδει) θαη αλνίγεη ην δξφκν γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ζε αλαλεψζηκεο πεγέο.[24] 

  Οη πηζαλέο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη απνζεθεπηηθέο δηαηάμεηο ζε έλα 

ΖΔ θάπνηεο απφ ηη νπνίεο κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη απφ ηελ ίδηα απνζεθεπηηθή 

δηάηαμε είηε ηαπηφρξνλα είηε ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο είλαη νη εμήο: 

1. Υξήζε απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο ιφγσ έιιεηςεο ηθαλφηεηαο παξαγσγήο ησλ 

δηαζέζηκσλ κνλάδσλ. 

2. Απνζήθεπζε ελέξγεηαο γηα απνθπγή παξαβίαζεο ηερληθψλ ειαρίζησλ ζεξκηθψλ 

κνλάδσλ. 

3. Υξήζε απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο γηα εμνκάιπλζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ 

ΑΠΔ θαη απνδνηηθφηεξεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

απνζεθεχνληαο ζηηο ψξεο ρακεινχ θφζηνπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηηο ψξεο 

πςεινχ θφζηνπο εθκεηαιιεπφκελνη ηε δηαθνξά ηηκψλ. 

4. Πεξηνξηζκφο απνθνπηφκελεο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, απνζήθεπζε ελέξγεηαο γηα 

ρξήζε ζε επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα νπφηε θαη δελ ζα ππάξρεη δηαζέζηκε παξαγσγή. 

Δίλαη ε ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ζε κηθξά απηφλνκα θαη απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

5. Γηα εθκεηάιιεπζε ηεο δηαθνξάο θφζηνπο παξαγσγήο απφ ηηο ζπκβαηηθέο κνλάδεο 

είηε ρσξίο αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έληαμεο κνλάδσλ (κφλν νηθνλνκηθή θαηαλνκή) 

είηε κεηαβάιινληαο θάπσο ην πξφγξακκα έληαμεο κνλάδσλ. 

6. Παξνρή ζηξεθφκελεο εθεδξείαο, παξνρή ηζρχνο ζε έθηαθηε ρξνληθή ζηηγκή. 

7. Πεξηνξηζκφο απσιεηψλ δηθηχνπ ιφγσ ηεο παξνρήο ηζρχνο ζε πνιχ ηνπηθφ επίπεδν. 

8. Απνθπγή ή κεηάζεζε επελδχζεσλ ελίζρπζεο δηθηχνπ, δηαλνκήο εηδηθά αλ ππάξρεη 

ζπλδπαζκφο ηεο δηάηαμεο απνζήθεπζεο κε θάπνηαο κνξθήο παξαγσγήο απφ ΑΠΔ αλ 

έρνπλ επηιεγεί νη θαηάιιειεο ζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηεο. 
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9. Γηαρείξηζε δεηεκάησλ πνηφηεηαο ηζρχνο ιφγσ ηεο γξήγνξεο απφθξηζεο ησλ 

κνλάδσλ απηψλ. 

10. Αδηάιεηπηε παξνρή ηζρχνο. 

11. Δθθίλεζε κεηά απφ ζθάικα. 

12. Τπνζηήξημε ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο. 

13. Παξαγσγή άιινπ αγαζνχ θαη απνζήθεπζήο ηνπ π.ρ. ζεξκφηεηαο, ζε ψξεο ζηηο 

νπνίεο ην θφζηνο είλαη ρακειφ γηα ηελ απνθπγή θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε ψξεο 

πςεινχ θνξηίνπ.[24] 

 

3.2 ΔΙΓΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ  

Οη απνζεθεπηηθέο δηαηάμεηο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο κε βάζε ηνλ 

παξάγνληα ηνπ ρξφλνπ: 

α) δηαηάμεηο βξαρππξόζεζκεο απνζήθεπζεο, είλαη δηαηάμεηο πνπ κπνξνχλ λα 

απνξξνθήζνπλ ή λα πξνζθέξνπλ ελέξγεηα γηα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, δειαδή 

γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα σο κεξηθά ιεπηά. πλήζσο ζπκβάιινπλ ζηελ αδηάιεηπηε 

παξνρή ηζρχνο θαη ζηελ επζηάζεηα ηνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΖΔ). 

β) δηαηάμεηο κεζνπξόζεζκεο απνζήθεπζεο, είλαη δηαηάμεηο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ιίγα ιεπηά κέρξη κεξηθέο ψξεο. Απηέο 

βξίζθνπλ εθαξκνγέο ζηελ δηαρείξηζε παξερφκελεο ηζρχνο ζηνπο θαηαλαισηέο, ζηελ 

ελίζρπζε ηεο παξερφκελεο εθεδξείαο θαζψο θαη ζηελ δηαρείξηζε ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. 

γ) δηαηάμεηο καθξνπξόζεζκεο απνζήθεπζεο, είλαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ κεξηθέο ψξεο κέρξη βδνκάδεο θαη κήλεο. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα 

ηελ εμνκάιπλζε ηεο δήηεζεο κεηαμχ ησλ σξψλ πνπ ππάξρεη αηρκή θαη ησλ σξψλ πνπ 

δελ ππάξρεη θαη ζε πεξηπηψζεηο ηθαλνπνίεζεο ηεο δήηεζεο ζηελ αηρκή αθνχ πξψηα 

έρεη γίλεη απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε πεξίνδν ρακειήο δήηεζεο.[24] 

Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απνζεθεχεηαη ε ελέξγεηα. Έηζη νη ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο δηαθξίλνληαη ζε: 

1. Ζιεθηξηθή απνζήθεπζε: είλαη ε ειεθηξνζηαηηθή απνζήθεπζε κε ηε ρξήζε 

ππθλσηψλ θαη ππεξππθλσηψλ, θαζψο θαη καγλεηηθή απνζήθεπζε. 

2. Μεραληθή απνζήθεπζε:  είλαη ε απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε κνξθή θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο (ζθφλδπινη) ή ζε κνξθή δπλακηθήο ελέξγεηαο 

3. Υεκηθή απνζήθεπζε: είλαη ε απνζήθεπζε ελέξγεηαο κε ηε κνξθή ειεθηξνρεκηθήο 

ελέξγεηαο (ζπκβαηηθέο κπαηαξίεο, κπαηαξίεο ξνήο) ή κε ηε κνξθή ρεκηθήο ελέξγεηαο 

(θπςέιεο θαπζίκνπ, κπαηαξίεο κεηάιινπ αέξα) ή κε ηε κνξθή ζεξκνρεκηθήο 

ελέξγεηαο (ηερλνινγία solar fuel). 

4. Θεξκηθή απνζήθεπζε: είλαη ε απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε ζπζηήκαηα ρακειήο ή 

πςειήο ζεξκνθξαζίαο.[5] 
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3.2.1 Ηιεθηξνρεκηθή Απνζήθεπζε Δλέξγεηαο 

 

 Μπαηαξίεο κνιύβδνπ – νμένο 

 Οη κπαηαξίεο απηέο είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο παγθνζκίσο. Γηα ην έλα ηξίην ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο γεο πνπ αθφκε δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε έλα δίθηπν παξνρήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε κπαηαξία (ειεθηξνρεκηθφ θχηηαξν ή ζπζζσξεπηήο) 

παξακέλεη ν βαζηθφο θνξέαο ελεξγεηαθήο απνζήθεπζεο. Οη ακέηξεηνη ηδηνθηήηεο 

εμνπιηζκνχ γελλεηξηψλ ληίδει θαη  νη αγξφηεο ζηεξίδνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο κπαηαξίεο 

κνιχβδνπ – νμένο κε ην ρακειφ πνζνζηφ απηνεθθφξηηζεο, ηε γξήγνξε απφθξηζε θαη 

ηα επέιηθηα πνζά ηξνθνδνζίαο ηζρχο. Ο πεξηνξηζκέλνο θχθινο δσήο ησλ κπαηαξηψλ 

απηψλ (εηδηθά ζε ζπλζήθεο βαζηάο εθθφξηηζεο), δελ απνηειεί πξφβιεκα ιφγσ ηνπ 

ρακεινχ θφζηνπο ηνπο.  

  Ωζηφζν ηα ζπζηήκαηα κνιχβδνπ – νμένο βειηηψλνληαη ζηαδηαθά θαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. Μηα απφ ηηο βειηηψζεηο είλαη ε ρξήζε ειεθηξνιπηψλ ζε κνξθή gel, αληί γηα  

πγξνχο, είρε σο απνηέιεζκα λα κπνξνχλ νη κπαηαξίεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

νπνηαδήπνηε ζέζε ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αλεθνδηαζηνχλ, θαη λα είλαη αλζεθηηθέο  ζε 

θινληζκνχο  θαη θξαδαζκνχο. ηηο ξπζκηδφκελεο απφ βαιβίδα, κπαηαξίεο κνιχβδνπ – 

νμένο (VRLA) ε δηαθπγή αεξίνπ ξπζκίδεηαη απφ επαίζζεηεο βαιβίδεο πίεζεο. Ζ 

απφδνζε θαη ν ρξφλνο δσήο βειηηψλνληαη απφ ηηο θαηλνηφκεο ηερληθέο θφξηηζεο, 

φπσο νη παικηθέο κέζνδνη θφξηηζεο. Ζ ηερλνινγία κνιχβδνπ – νμένο  κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα επξεία θιίκαθα. Μπνξεί επίζεο λα εθαξκνζηεί γηα ηε 

δηαρείξηζε αηνιηθήο ή ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ζπζηήκαηα ηζρχνο π.ρ. ζπζηήκαηα 

αγξνθηεκάησλ. Γηα κεγάιεο θιίκαθαο εθαξκνγέο αηνιηθήο ελέξγεηαο, έρεη πξνηαζεί ε 

απνζήθεπζε ηζρχνο ηεο ηάμεο ησλ 100MW ή πεξηζζφηεξν, ζε κπαηαξίεο. Απηφ ζα 

βνεζνχζε φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ζην λα απνζεθεχεηαη ε αηνιηθή ελέξγεηα 

γηα ηα δηαζηήκαηα φπνπ ζα ππάξρεη δήηεζε θαη ζα θαζηζηνχζε πεξηηηή ηελ απνθνπή 

αηνιηθήο ελέξγεηαο φηαλ δελ ππάξρεη δήηεζε.[5] 

 Μπαηαξίεο ληθειίνπ – θαδκίνπ 

  Ζ απνζήθεπζε ζε δηαηάμεηο  ληθειίνπ-θαδκίνπ απνδίδεη επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ. 

Μηα θαηλνχξηα εγθαηάζηαζε ζηελ Αιάζθα πξφθεηηαη λα παξέρεη  40MW  ηζρχνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο 13760 θχηηαξα ληθειίνπ – θαδκίνπ απφ ηε SAFT Batteries. Ζ 

εγθαηάζηαζε δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη αθφκε αιιά νη αξηζκνί είλαη ελδεηθηηθνί γηα ην 

βαζκφ απνζήθεπζεο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί.  

 Οη κπαηαξίεο ληθειίνπ – θαδκίνπ παξφιν πνπ είλαη αθξηβφηεξεο απφ ηηο κνιχβδνπ – 

νμένο, έρνπλ δηπιάζην ρξφλν δσήο θαη επεηδή δελ απαηηείηαη παξαθνινχζεζε  θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο κε 

δπζκελείο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ζηελ θπξηνιεμία λα μεραζηνχλ. ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηνπο εθηφο απφ ην θφζηνο αλήθνπλ θαη ε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ησλ 

ηνμηθψλ ζθνππηδηψλ (χζηεξα απφ ηε ρξήζε ηεο κπαηαξίαο) θαζψο θαη ε πεπεξαζκέλε 

πνζφηεηα θαδκίνπ ζηνλ πιαλήηε.[5] 

 Mπαηαξίεο  ιηζίνπ – ηόληνο 

  Οη κπαηαξίεο απηέο έρνπλ κεγάιε ππθλφηεηα ελέξγεηαο (300-400 KWh/m
3
 ιηζίνπ), 

ζρεδφλ 100% απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεγάιν θχθιν δσήο (πεξίπνπ 3000 θχθινη γηα 

βάζνο εθθφξηηζεο 80%). Δπεηδή ην ιίζην είλαη ην ειαθξχηεξν ζηεξεφ ζηνηρείν, νη 
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κπαηαξίεο πνπ βαζίδνληαη ζε απηφ κπνξνχλ λα είλαη θαηά πνιχ ειαθξχηεξεο απφ ηηο 

ζπλεζηζκέλεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν θαη ιφγσ ηεο κεγάιεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, 

βξίζθνπλ πνιιέο εθαξκνγέο ζηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ζηνπο θνξεηνχο 

ππνινγηζηέο.[5] 

 Mπαηαξίεο κεηάιινπ – αέξα 

  Σν γεγνλφο φηη είλαη νη θζελφηεξεο κπαηαξίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή 

ππθλφηεηά ηνπο εμεγεί γηαηί ηηο παξάγνπλ πνιιέο γλσζηέο εηαηξείεο. Ωο άλνδνο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο θαηάιιεια κέηαιια π.ρ. αινπκίλην, ςεπδάξγπξνο, 

κφιπβδνο ή αθφκε θαη ζίδεξνο, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε ξεπζηφ ή πνιπκεξή 

ελζσκαησκέλν ειεθηξνιχηε π.ρ. απφ θάιην, θαη απειεπζεξψλνπλ ειεθηξφληα θαηά 

ηε κεηέπεηηα αληίδξαζε νμείδσζεο. Απηά θαζψο έιθνληαη απφ ηελ θάζνδν θαηαιχηε 

θαη άλζξαθα θαη θαζψο ξένπλ ζε έλα εμσηεξηθφ θχθισκα, δεκηνπξγνχλ δηαθνξά 

δπλακηθνχ ζηα άθξα ηεο κπαηαξίαο.  

 Οη κπαηαξίεο κεηάιινπ – αέξα είλαη δνκηθά αζθαιείο θαη θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Αιιά ελψ ε πςειή ελέξγεηα, ε ειεγρφκελε εθθφξηηζε θαη ην ρακειφ 

θφζηνο ζα κπνξνχζαλ λα ηηο θαζηζηνχλ θαηάιιειεο γηα πνιιέο εθαξκνγέο, ε κφλε 

γλσζηή θαη θαηάιιειε επαλαθνξηηδφκελε ζπζθεπή είλαη έλα ζχζηεκα ςεπδαξγχξνπ 

– αέξνο. Σν ζχζηεκα απηφ έρεη πνιχ κηθξφ θχθιν δσήο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

θφξηηζεο/εθθφξηηζεο κφλν 50% πεξίπνπ.  Μεξηθνί θαηαζθεπαζηέο μεπεξλνχλ ηε 

δπζθνιία επαλαθφξηηζεο πξνζθέξνληαο ζπζθεπέο πνπ είλαη δπλαηφ λα 

αλεθνδηαζηνχλ έηζη ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί ην κέηαιιν πνπ  θαηαλαιψζεθε. Απηή ε 

ιχζε φκσο έρεη ζπλέπεηεο ζηνλ θχθιν δσήο, ην θφζηνο θαη ηελ επθνιία ρξήζεο.[5] 

 

3.2.2 Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Απνζήθεπζεο 

 ηξεθόκελεο κάδεο (flywheels) 

  Οη ζηξεθφκελεο κάδεο ή ζθφλδπινη flywheels, αλακέλεηαη λα έρνπλ εθαξκνγέο 

παξνρήο ηζρχνο θαη ελέξγεηαο γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη θπξίσο γηα ηελ 

παξνρή εθεδξείαο θαη φρη ηφζν γηα ηελ παξνρή ελέξγεηαο. Ζ ελέξγεηα πνπ 

απνζεθεχεηαη κε ηελ πεξηζηξνθή κίαο ζηξεθφκελεο κάδαο ζε πςειή ηαρχηεηα κπνξεί 

λα κεηαηξαπεί μαλά ειεθηξηθή ηζρχ κε ηε ζχλδεζε ηεο κάδαο ζε κηα γελλήηξηα. Σν 

πνζφ ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζηε ζηξεθφκελε κάδα είλαη αλάινγν ηεο 

κάδαο ηνπ ζηξνθέα θαη αλάινγν ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζηξνθέα 

(ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε k=(mv²)/2 φπνπ k= θηλεηηθή ελέξγεηα, m= κάδα θαη v= 

ηαρχηεηα). Σα ηειεπηαία ρξφληα ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζηξεθφκελσλ καδψλ ε έκθαζε 

έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο γεσκεηξίαο ηεο κάδαο ζηελ πξνζπάζεηα λα 

επηηεπρζνχλ πςειέο πεξηζηξνθηθέο ηαρχηεηεο. Σαρχηεηεο κέρξη 40000rpm έρνπλ ήδε 

επηηεπρζεί, ελψ κέρξη 60000rpm πξνβιέπνληαη γηα ηηο κειινληηθέο γελεέο. Ο ρξφλνο 

εθθφξηηζεο απηψλ ησλ δηαηάμεσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ ιίγσλ sec θαη κέρξη 15-30 min, 

βνεζψληαο πεξηζζφηεξν απφ ηηο κπαηαξίεο ζε εθαξκνγέο ηζρχνο παξά ελέξγεηαο. 

Αληίζεηα απφ ηηο κπαηαξίεο, ηα ζπζηήκαηα ζηξεθφκελσλ καδψλ δελ είλαη επαίζζεηα 

ζηε ζεξκνθξαζία θαη ε απφδνζή ηνπο κπνξεί λα θηάζεη σο θαη 80-90% ρσξίο 

ηδηαίηεξε πηψζε ηεο απφδνζήο ηνπο κε ην ρξφλν δσήο ηνπο ν νπνίνο θηάλεη ηα 15 – 

20 ρξφληα (γηα ρξήζε ζε πςειέο ζπρλφηεηεο) κε κηθξή ζπληήξεζε θαη εγθαηάζηαζε. 
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  Οη ζηξεθφκελεο κάδεο θαζψο παξέρνπλ κηα πςειήο ελέξγεηαο ψζεζε, εθθνξηίδνληαη 

κέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα αλ είλαη απαξαίηεην. Έηζη  πξνηηκνχληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν γηα εθηεηακέλεο εθαξκνγέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαζψο θαη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο ζε ψξεο αηρκήο φπνπ απαηηείηαη άκεζε παξνρή 

ζρεηηθά κεγάιεο πνζφηεηαο ελέξγεηαο. Οη ζηξεθφκελεο κάδεο κπνξνχλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηηο κπαηαξίεο ζηα ΖΔ κε πςειή δηείζδπζε κνλάδσλ ΑΠΔ 

εμηζνξξνπψληαο ηηο απφηνκεο θαη γξήγνξεο κεηαβνιέο ζην θνξηίν. Οη κεηαβνιέο 

απηνχ ηνπ είδνπο ζα έθζεηξαλ γξήγνξα ηηο κπαηαξίεο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

θχθισλ δσήο πνπ έρνπλ.[5] 

   

 

ρ. 3.1 Σππηθή δηάηαμε κίαο κνλάδαο flywheel.[24] 

 Τπέξ - ππθλσηήο (supercapacitor) 

 

  Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ γξήγνξσλ θαη απφηνκσλ 

κεηαβνιψλ ηνπ θνξηίνπ είλαη ν ππέξ -  ππθλσηήο. Οη κνλάδεο ππέξ - ππθλσηψλ έρνπλ 

ρσξεηηθφηεηα ηζρχνο θαη ελέξγεηαο ρηιηάδεο θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππθλσηψλ. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εμνκαιχλνπλ ηηο 

„βπζίζεηο‟ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ αεξνθηλεηήξα θαζψο ηα πηεξχγηα 

πεξλνχλ απφ ηνλ πχξγν πνπ ηνλ ζηεξίδεη, νπφηε ε ξνή αέξα δηαηαξάζζεηαη θαη 

κεηψλεηαη κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη βπζίζεηο ζηελ παξαγσγή. Γηα λα 

αληηκεησπηζηεί απηφ απαηηείηαη επαλαιακβαλφκελε παξνρή ελέξγεηαο θαη ηαρχηαηε 

απφθξηζε κε ζχληνκνπο πςειήο ζπρλφηεηαο παικνχο. Οη ππέξ – ππθλσηέο είλαη 

ηθαλνί λα παξέρνπλ ηζρχ ηεο ηάμεο ησλ 100kW, ελψ ε ελέξγεηά ηνπο είλαη δπλαηφ λα 

δηνρεηεπηεί κέζα ζε θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ σο θαη κέζα ζε έλα ιεπηφ.  Δηδηθνί 

αλαθέξνπλ φηη αλαπηχζζνπλ κνλάδεο ππέξ – ππθλσηψλ βαζηζκέλεο ζε πξνεγκέλνπο 

νξγαληθνχο ειεθηξνιχηεο πνπ ζα είλαη ηθαλέο λα παξέρνπλ ελεξγεηαθέο ππθλφηεηεο 

ησλ 25kW/ m
3
.[5] 

 

 Τπεξαγώγηκα πελία (SMES) 

  Έλαο άιινο ηχπνο δηάηαμεο πνπ αλαπηχζζεηαη θπξίσο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ζηελ ηάζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηζρχνο ζε ψξεο αηρκήο  
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αιιά θαη κε πξννπηηθή γηα εθαξκνγή ζε αλαλεψζηκεο πεγέο είλαη ην ππεξαγψγηκν 

καγλεηηθφ ζχζηεκα ελεξγεηαθήο απνζήθεπζεο (Superconducting Magnetic Energy 

Storage, SMES).  

  Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάηαμεο ησλ ππεξαγψγηκσλ πελίσλ είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

εκθαλίδνπλ ζρεδφλ κεδεληθή αληίζηαζε ζηηο πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη λα 

νδεγνχλ ηνλ ειεθηξηζκφ, ζρεδφλ ρσξίο απψιεηεο, ζε ζπζηήκαηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα 

ψζηε λα „εγθισβίδνπλ‟ απνηειεζκαηηθά ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζα ζε έλα 

καγλεηηθφ πεδίν. Πξφζθαηεο παξνπζηάζεηο εθαξκνγψλ δηαλνκήο ελέξγεηαο ζηηο ΖΠΑ 

θαη ζηελ Δπξψπε δείρλνπλ φηη θαη ηα ππεξαγψγηκα πελία ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο, εηδηθά φπνπ ππάξρεη 

ήδε θαηάιιειε ππνδνκή ςχμεο. Σα πξψηκα ππεξαγψγηκα πιηθά γηα λα απνδψζνπλ 

ρξεηάδνληαη θξπνγφλν ςχμε ε φπνηα έρεη κεγάιν θφζηνο. Σειεπηαία εκθαλίζηεθαλ 

πςειήο ζεξκνθξαζίαο ππεξαγσγνί („High Temperature‟ Superconductors, HTS)  νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο ζχκθσλεο κε ηε βηνκεραληθά 

ηππνπνηεκέλε ςχμε πγξνχ αδψηνπ, πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα απφ ηελ θξπνγφλν 

ςχμε. Λφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο αξθεηέο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

θαηαθέξεη λα θπθινθνξήζνπλ ζην εκπφξην ππεξαγψγηκα θαιψδηα θαη ηαηλίεο.  

 Πέξα απφ ηα παξαπάλσ κηα πεξαηηέξσ ζηξνθή ζηελ ηζηνξία ηεο ππεξαγσγηκφηεηαο 

ήηαλ ε πξφζθαηε αλαθάιπςε φηη κία θνηλή έλσζε ε MgB2 κπνξεί λα εκη - άγεη. 

Ωζηφζν απηφ ην πιηθφ ρξεηάδεηαη ςχμε πεξίπνπ ζηα 20˚Κ, γη‟ απηφ νη επηζηήκνλεο 

αλαδεηνχλ έλα πιηθφ πνπ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα εκη – άγεη ζε αξθεηά πςειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο. Σν ηδαληθφ ζα ήηαλ θάπνην πιηθφ πνπ ζα παξνπζίαδε ακειεηέα 

ειεθηξηθή αληίζηαζε ζηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Μέρξη ηψξα φκσο έρεη 

αλαθαιπθζεί ην αζβέζηην 130°K σο αλψηεξν φξην κεηάβαζεο. Αλάκεζα ζηα πιηθά 

πνπ εξεπλψληαη είλαη θαη νξηζκέλα πνιπκεξή πιαζηηθά θαη κεξηθνί εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη έρνπλ παξαηεξήζεη ηα ζεκάδηα ηεο ππεξαγσγηκφηεηαο ζηε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζηνλ άλζξαθα nanotubes.[5] 

 

 Απνζήθεπζε καθξάο δηάξθεηαο  

ηα κεγάια ζπζηήκαηα ΑΠΔ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην δίθηπν, γηα λα ζπκπέζεη ε 

ηξνθνδνζία ελέξγεηαο απφ απνζεθεπηηθέο δηαηάμεηο κε ηηο πξνβιέςεηο γηα δήηεζε 

ελέξγεηαο απαηηείηαη κεγάιεο θιίκαθαο θαη καθξάο δηάξθεηαο απνζήθεπζε ελέξγεηαο. 

Μία πνιιά ππνζρφκελε ιχζε είλαη έλα ειεθηξνρεκηθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο, ε 

θπςέιε θαπζίκσλ. ηε δηάηαμε απηή ν ειεθηξνιχηεο απνζεθεχεηαη ζε ρσξηζηέο 

δεμακελέο, απφ ηηο νπνίεο ξέεη κέζα ζε ζσιήλεο, ζπγθξαηψληαο ηε ζπλαξκνιφγεζε 

ησλ ειεθηξνδίσλ ηεο κπαηαξίαο. Απηή ε δηάηαμε δηεπθνιχλεη πνιχ ηνπο 

νγθνκεηξηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα ειεθηξνιχηε πνπ 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έλα δεδνκέλν ζχζηεκα, θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηελ ηζρχ πνπ 

κπνξεί λα απνζεθεπηεί.  

 Ζ ειεθηξνρεκηθή απειεπζέξσζε ηεο ελέξγεηαο εκθαλίδεηαη φηαλ δχν δηαθνξεηηθέο 

ελψζεηο άιαηνο (ειεθηξνιχηεο) θέξλνληαη θνληά ε κία ζηελ άιιε κέζα ζηελ θπςέιε 

αιιά ρσξίδνληαη απφ κία κεκβξάλε δηεμαγσγήο ηφλησλ. Ζ ξνή ξεχκαηνο κέζσ ηεο 

κεκβξάλεο δεκηνπξγεί δηαθνξά δπλακηθνχ ζηα ειεθηξφδηα θαη θαηά ζπλέπεηα 

ελέξγεηα ζε έλα εμσηεξηθφ θχθισκα. Απηή ή ξνή ξεχκαηνο ζπλνδεχεηαη απφ ρεκηθέο 

κεηαβνιέο θαη ζηνπο δχν ειεθηξνιχηεο. Απηέο νη κεηαβνιέο αλαηξνχληαη αλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θχθινπ επαλαθφξηηζεο εθαξκνζηεί εμσηεξηθά ζηα ειεθηξφδηα έλα 
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αληίζηξνθν δπλακηθφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη ζπλδεδεκέλνη ειεθηξνιχηεο 

επηζηξέθνπλ ζηελ αξρηθή  ειεθηξνρεκηθή θαηάζηαζή ηνπο.  

 Με απηή ηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ηεξάζηηα πνζά ελέξγεηαο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα ζχζηεκα πνπ πινπνηείηαη πξφζθαηα ζην Little Barford, Cambridge 

shire, ηεο Αγγιίαο  έρεη ρσξεηηθφηεηα 120 MWh – θαζηζηψληαο ην ηε κεγαιχηεξε 

κπαηαξία παγθνζκίσο. Απηφ ην ζχζηεκα έρεη δχν δεμακελέο 1800m
3
  πνπ πεξηέρνπλ 

πγξνχο ειεθηξνιχηεο πνιπζνπιθηδίσλ λαηξίνπ θαη βξσκίδησλ λαηξίνπ. Ζ εθθφξηηζε 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ιεπηψλ ή σξψλ θαη ν θχθινο θφξηηζεο-

εθθφξηηζεο κπνξεί λα επαλαιεθζεί επ‟ αφξηζην. Ζ κέγηζηε εθηηκψκελε ηζρχο είλαη 

15MW. Ζ  ελεξγεηαθή ππθλφηεηα είλαη ρακειή θαη ε απνδνηηθφηεηα πεξηνξίδεηαη ζε 

πεξίπνπ 75-80%. Άιιεο ρεκηθέο δνκέο ησλ θπςειψλ ξνήο είλαη νη ςεπδάξγπξνπ/ 

βξσκίνπ, λαηξίνπ/ βξσκίνπ θαη ζεηηθφ νμένο/ βαλαδίνπ. Οη θπςέιεο θαπζίκσλ έρνπλ 

ήδε ρξεζηκνπνηεζεί κε αλαλεψζηκεο πεγέο. Γηα παξάδεηγκα δηάθνξα καθξηλά ρσξηά 

ζηε Μαιαηζία πνπ ηξνθνδνηήζεθαλ απφ πβξηδηθά ζπζηήκαηα „εθηφο δηθηχνπ‟ είραλ 

εγθαηεζηεκέλεο θπςέιεο θαπζίκσλ.[5] 

 

 ύζηεκα ζπκπίεζεο αέξα (CAES) 

Ζ βαζηθή ηδέα ηεο κεζφδνπ φηη ζπκπηεζκέλνο αέξαο ζηα 800 σο 1600psi  κπνξεί λα 

απνζπκπηεζηεί ψζηε, θηλψληαο αεξηνζηξφβηιν, λα παξάγεη ειεθηξηζκφ, π.ρ. θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ αηρκψλ ηνπ θνξηίνπ. Μφλν δχν ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο ππάξρνπλ 

παγθνζκίσο, ε κία ζηηο ΖΠΑ θαη ε άιιε ζηε Γεξκαλία ζην Huntorf. Καη νη δχν 

εγθαηαζηάζεηο έρνπλ ππφζηξσκα νξπθηνχ άιαηνο. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαίλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

                          ρήκα 3.2 Γηάγξακκα ιεηηνπξγίαο κνλάδαο CAES[5] 

 Απνζήθεπζε θαη πδξνγόλν (Hydricity) 

 

 Μηα άιιε παξαιιαγή ειεθηξνρεκηθήο απνζήθεπζεο είλαη ε θπςέιε θαπζίκσλ. ηελ 

νπζία είλαη κία κπαηαξία πνπ κπνξεί επίζεο λα παξαγάγεη δηθή ηεο ηζρχ αλ 
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ηξνθνδνηεζεί κε θαχζηκν. Σέηνηα  θαχζηκα είλαη ην πδξνγφλν, είηε κε ηελ θαζαξή 

κνξθή ηνπ είηε ζε κνξθή πδξνγνλαλζξάθσλ (π.ρ. κεζαλφιε, θπζηθφ αέξην ή βελδίλε) 

απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί αξγφηεξα λα εμαρζεί. Σν πδξνγφλν πνπ παξάγεηαη απφ ηε 

κεηαηξνπή ελφο απφ ηα θαχζηκα πνχ πξναλαθέξζεθαλ ή απφ ηελ „αλαλεψζηκα 

ηξνθνδνηεκέλε ειεθηξφιπζε ηνπ λεξνχ, αληηπξνζσπεχεη κία θαηάιιειε 

απνζήθεπζε ελέξγεηαο. Απηή ε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα κπνξεί είηε λα ηξνθνδνηήζεη 

έλα θχηηαξν θαπζίκνπ γηα ηελ απεπζείαο κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα  είηε 

λα απνζεθεπηεί γηα κεηέπεηηα ρξήζε. 

 Ζ ειεθηξνρεκηθή ελεξγεηαθή κεηαηξνπή ζε έλα θχηηαξν θαπζίκσλ είλαη  

πεξηβαιινληηθά θαζαξή.  Καηαξρήλ γηαηί ην θχξην πξντφλ απνβιήησλ είλαη ην λεξφ 

(ην πδξνγφλν αληηδξά ρεκηθά κε ην νμπγφλν ηνπ αέξα γηα λα δηακνξθψζεη λεξφ, 

απειεπζεξψλνληαο ηφληα θαηά ηελ αληίδξαζε) θαη θαηά δεχηεξνλ είλαη πνιχ πην  

απνδνηηθφηεξν απφ  ην λα θαίγεηαη ζε κία κεραλή θαχζεο γηα λα παξάγεη αξρηθά 

ζεξκηθή ελέξγεηα θαη χζηεξα κεραληθή.[5] 

Απνζήθεπζε πδξνγόλνπ  

 Ζ απνζήθεπζε ηνπ πδξνγφλνπ απνηειεζκαηηθά θαη αθίλδπλα απνηειεί αθφκε 

αληηθείκελν έξεπλαο. Σν πδξνγφλν κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζαλ αέξην, ζαλ πγξφ αλ 

ςπρζεί κε θξπνζηαηηθφ ηξφπν ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 20°K ή, ζεσξεηηθά, 

ζαλ ζηεξεφ ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ  4.2°K. Μπνξεί επίζεο λα απνζεθεπηεί ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιια πιηθά σο πδξίδην (έλσζε πδξνγφλνπ), ζαλ πδξνγνλάλζξαθαο απφ 

ηνλ νπνίν κπνξεί λα παξαζθεπαζηεί, ζαλ κηα άιιε ρεκηθή νπζία  πινχζηα ζε 

πδξνγφλν φπσο ε ακκσλία, ή σο αέξην πνπ έρεη απνξξνθεζεί πάλσ ζε έλα ζηεξεφ 

πιηθφ ή κέζα ζηα δηάθελα ελφο πιηθνχ κε κηθξνπφξνπο.  

Τγξή κνξθή 

 Ζ πγξή απνζήθεπζε σο θξπνγελέο πγξφ ζα επέθεξε πςειέο ελεξγεηαθέο ππθλφηεηεο 

αιιά ε δηαδηθαζία ξεπζηνπνίεζεο θαη ην επφκελν ζηάδην ηεο επαλαθνξάο ζε πγξή 

κνξθή πξηλ απφ ηε ρξήζε ζα πξφζζεηαλ δαπάλεο θαη ζα πεξηιάκβαλαλ ελεξγεηαθέο 

απψιεηεο κέρξη θαη 30%. Παξφια απηά πξσηφηππα νρήκαηα-δεμακελέο ππάξρνπλ 

ήδε, ελψ θνξπθαίεο επηρεηξήζεηο ζην ρψξν ηνπ απηνθηλήηνπ (GM, BMW) 

ζπλεξγάδνληαη γηα λα εμεηάζνπλ ην πξφβιεκα ηνπ πγξνχ πδξνγφλνπ. Δηδηθέο έξεπλεο 

ζηνρεχνπλ ζην λα κεηψζνπλ ην βάξνο ησλ θξπνγφλσλ δεμακελψλ ζην έλα ηξίην  θαη 

ηα κέρξη ηψξα πνζνζηά εμάηκηζεο ζην κηζφ. Έλα ηππηθφ ζχζηεκα ζα ζπλδχαδε πίεζε 

20 bar θαη ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 77°K. 

Αεξηώδεο κνξθή 

 Σειεπηαία επίζεο ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ απνζήθεπζε πδξνγφλνπ κε ηελ 

θαλνληθή (ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο) αεξηψδε κνξθή ηνπ, δηαηεξψληαο ην ππφ πίεζε 

κέζα ζηηο δεμακελέο. Έλα γξακκάξην πδξνγφλνπ θαηαιακβάλεη φγθν 11 ιίηξσλ 

θαλνληθά θαη ηφζεο αηκφζθαηξεο πίεζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα 

επηηεπρζεί κία ρξήζηκε ππθλφηεηα ελέξγεηαο. Μέρξη ηψξα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

πηέζεηο κέρξη 5000psi (350 αηκφζθαηξεο ή bar) θαη πξφζθαηα νη απηνθίλεηεο 

δεμακελέο 10000psi (700bar) έρνπλ πεηχρεη ηελ πηζηνπνίεζε. 

 Λακβάλνληαο ππφςε ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο, νη δεμακελέο πξέπεη λα πεξάζνπλ κηα 

απζηεξή ζεηξά απφ εθξήμεηο, δνθηκέο αλαθχθισζεο πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο, 

δηάβξσζεο, ζχγθξνπζεο, ππξθαγηάο, ππξνβνιηζκνχ θ.α. Αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ 

ζεσξνχλ ηελ απνζήθεπζε πδξηδίσλ κεηάιισλ πην ειπηδνθφξα απφ ηε ξεπζηνπνίεζε 
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ή απφ ηε δηαηήξεζε ηνπ πδξνγφλνπ ππφ πίεζε. Σα πδξίδηα παξάγνληαη κε ηελ επαθή 

ηνπ αέξηνπ πδξνγφλνπ κε ην κέηαιιν θαη ζηε ζπλέρεηα κε ζπκπίεζε ηνπ αεξίνπ, ζε 

ηηκέο πίεζεο φπνπ ην πδξνγφλν ζπκππθλψλεηαη ζηελ ζηεξεά ηνπ κνξθή, 

δηακνξθψλνληαο έλα γλσζηφ πδξίδην κε ην κέηαιιν. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο „θφξηηζεο‟ απειεπζεξψλεηαη ζεξκφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα απαηηείηαη 

ζεξκφηεηα γηα ηελ εμαγσγή πδξνγφλνπ απφ ην πδξίδην.  

  Οη πςειφηεξεο ρσξεηηθφηεηεο πξνζθέξνληαη απφ κέηαιια πνπ δηακνξθψλνπλ  

πδξίδηα ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο (250 – 350°C), αιιά παξφκνηεο ζεξκνθξαζίεο 

απαηηνχληαη γηα λα ειεπζεξψζνπλ μαλά ην πδξνγφλν φηαλ ρξεηαζηεί. Απηφ θαζηζηά ην 

ζχζηεκα αθαηάιιειν γηα πνιιέο εθαξκνγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

απηνθίλεηνπ. Γη‟ απηφ νη εξεπλεηέο επηδηψθνπλ ηε ρξήζε θξακάησλ θαη άιισλ 

πιηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ απμεκέλα πνζνζηά απνξξφθεζεο/ απειεπζέξσζεο ζε 

θαλνληθφηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο. Άιια επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πιηθψλ είλαη ε δπλαηφηεηα λα αλαθπθιψλνληαη πνιιέο θνξέο ρσξίο ππνβάζκηζε, λα 

απνξξνθνχλ κφλν ην πδξνγφλνπ ρσξίο ζρεηηθέο αθαζαξζίεο, λα είλαη ειέγμηκα ηα 

πνζνζηά απνξξφθεζεο θαη απειεπζέξσζεο, θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ πδξίδησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο.  

  Οξηζκέλα πδξίδηα, φπσο απηά πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζίδεξν/ ηηηάλην θαη ιαλζάλην/ 

θξάκαηα ληθειίνπ πξνζθέξνπλ πςειή νγθνκεηξηθή απνδνηηθφηεηα απνζήθεπζεο 

αιιά είλαη βαξηά. Τδξίδηα ηνπ καγλεζίνπ, καγλήζην/ ληθέιην θαη καγλήζην/ θξάκαηα 

ηηηαλίνπ είλαη πνιχ ειαθξχηεξα. 

 Πνιιά ππνζρφκελε είλαη ε πξνζξφθεζε αεξίνπ πδξνγφλνπ απφ ζηεξεφ άλζξαθα, έλα 

πιηθφ πνπ έρεη κηα πνιχ ιεπηή ηδηαίηεξα πνξψδε δνκή ζηελ νπνία νη κπξηάδεο ησλ 

κνξίσλ πδξνγφλνπ κπνξνχλ λα „απνζεθεπηνχλ‟. Αλ θαη ηθαλά λα ζπλαγσληζηνχλ ηελ 

ππθλφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ πγξνχ πδξνγφλνπ, ηα ελεξγνπνηεκέλα ζπζηήκαηα 

άλζξαθα πνπ εξεπλήζεθαλ σο ηψξα ρξεηάζηεθαλ πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (πγξνχ 

αδψηνπ) γηα ηελ απνζήθεπζε θαη  ηε δηαηήξεζε.[5] 

 Αποθήκεσζη νερού τρήζης- αθαλάηωζη 

  Ζ θαηαζθεπή κίαο δεμακελήο λεξνχ είλαη απινχζηεξε θαη ιηγφηεξν δαπαλεξή απφ 

ηελ θαηαζθεπή δηάηαμεο απνζήθεπζεο ζεξκφηεηαο ή πδξνγφλνπ. Δπεηδή νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα είηε γηα ηελ άληιεζε είηε γηα ηελ 

αθαιάησζε λεξνχ, ε κεηαηφπηζε ηεο δήηεζήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε 

κέξνπο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν. Δηδηθά γηα ηελ αθαιάησζε 

πθάικπξνπ ή ζαιαζζηλνχ λεξνχ νη θπξηφηεξεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη : 

1. Ζ εμάηκηζε ή απφζηαμε 

2. Ζ ειεθηξνδηάιπζε 

3. Ζ ςχμε 

4. Θεξκηθέο κέζνδνη 

5. Ζ αληίζηξνθε φζκσζε (RO) 

  Ζ εμάηκηζε ιεηηνπξγεί κε ελέξγεηα πνπ πξνζθέξεηαη απφ θπξίσο σο ζεξκφηεηα απφ 

αηκφ ζέξκαλζεο, απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ή απφ ελαιιαθηηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο. Ζ 

ζεξκφηεηα δηαρσξίδεη ην λεξφ απφ ηα άιαηα θάλνληαο ην λεξφ αηκφ θαη έπεηηα 
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αθνινπζεί ζπκπχθλσζε ησλ αηκψλ πάιη ζε πγξφ. Ζ δηεξγαζία απηή γίλεηαη κέζα ζε 

ζπζθεπέο πνπ νλνκάδνληαη εμαηκεζηήξηα. Ζ ειεθηξνδηάιπζε ελψ ζηελ αξρή είρε 

ρξήζε κφλν ζε πθάικπξα χδαηα, πιένλ έρεη εθαξκνγή θαη ζε ζαιάζζην λεξφ. Ζ 

βαζηθή αξρή ηεο ειεθηξνδηάιπζεο είλαη ν απνρσξηζκφο ησλ αιάησλ απφ ην λεξφ κε 

εθαξκνγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε ηνληηθέο κεκβξάλεο. Ζ κέζνδνο ηεο ςχμεο 

βαζίδεηαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ φηαλ παγψλεη, ην γιπθφ λεξφ ζρεκαηίδεη ηνλ 

πάγν ελψ ηα άιαηα ζπγθεληξψλνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πάγνπ. Ζ κέζνδνο απηή 

δελ έρεη βξεη εθαξκνγή ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ζρεκαηηζκνχ κεγάισλ θξπζηάιισλ 

πάγνπ. Αθφκα, γηα λα γίλεη ν θαζαξηζκφο ηνπ πάγνπ απφ ηα άιαηα, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πνζφηεηα λεξνχ ίζε πεξίπνπ κε ην κηζφ ηνπ παξαγφκελνπ. Απηφο 

είλαη ν ιφγνο πνπ ε κέζνδνο απηή έρεη θξηζεί αληηνηθνλνκηθή. Μία πξνηεηλφκελε 

κεζνδνινγία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ζε λεζηά θαη 

παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο κεζνγείνπ είλαη ε αθαιάησζε κε ηε ρξήζε ζεξκηθψλ 

κεζφδσλ πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηελ απνξξηπηφκελε ζεξκφηεηα απφ ηηο ζεξκηθέο κνλάδεο 

παξαγσγήο αληί γηα ηε ζέξκαλζε ή ηελ ςχμε ρψξσλ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεί 

ζεκαληηθφ θφζηνο ζσιελψζεσλ γηα έλα αγαζφ πην πνιχηηκν γη‟ απηά ηα κέξε ην 

πφζηκν λεξφ. Απηή ε θηινζνθία ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζηε . Αξαβία. Απηή ε 

πξνζέγγηζε αλ θαη αλακθηζβήηεηα ελδηαθέξνπζα θαη ε νπνία ρξήδεη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο ελ ηνχηνηο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

επηζπκεηήο θηινζνθίαο ε νπνία είλαη λα κεησζεί ε απνθνπηφκελε αηνιηθή παξαγσγή 

θαη λα παξαρζεί πφζηκν λεξφ κε ηε βνήζεηα ειεθηξηζκνχ ζε πεξηφδνπο ηηο νπνίεο 

είλαη νηθνλνκηθά πην σθέιηκν γηα ην δίθηπν. Ζ κέζνδνο αληίζηξνθεο φζκσζεο 

ρξεζηκνπνηεί κεραληθή ελέξγεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο, ππφ κνξθή πίεζεο ζε εκη-

πεξαηέο κεκβξάλεο θαη δηαρσξίδεη ην λεξφ απφ ηα πεξηερφκελα άιαηα ζε έλα δηάιπκα 

κε κηθξή γεληθά θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Ζ αληίζηξνθε φζκσζε βξίζθεη εθαξκνγέο 

ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα ζε βηνκεραληθή θιίκαθα γηα αθαιάησζε ζαιάζζηνπ λεξνχ 

θαη ήδε ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο εγθαηαζηάζεσλ ζε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ελψ 

αλακέλεηαη θαη εγθαηάζηαζε θαη άιισλ ηέηνησλ κνλάδσλ εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο 

πνζφηεηαο κεηαθεξνκέλνπ λεξνχ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.[5] 

 

 Ανηληζιοηαμίεσζη (Pumped- ydro storage) 

  Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο απνζήθεπζεο είλαη θαη απηή πνπ καο ελδηαθέξεη δηφηη είλαη 

θαη ην αληηθείκελν κειέηεο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο. Έηζη, εδψ ζα αλαθέξνπκε γεληθά 

ζηνηρεία γηα ηελ κέζνδν απηή θαη έπεηηα ζηα επφκελα θεθάιαηα ζα αλαπηπρζεί 

αλαιπηηθφηεξα θαη εθηελέζηεξα. 

 Ζ γεληθή ηδέα ηεο αληιεζηνηακίεπζεο είλαη ε εμήο: ζε κία δεμακελή βξίζθεηαη 

απνζεθεπκέλε κία πνζφηεηα λεξνχ. ηαλ δεηεζεί ηζρχο ην λεξφ κπνξεί λα πέζεη ζε 

κία ρακειφηεξα ηνπνζεηεκέλε (δεχηεξε) δεμακελή κε ηε βνήζεηα πδξνζηξφβηινπ, 

ελψ φηαλ δελ ππάξρεη πηα δήηεζε ηζρχνο κπνξεί κε αληιίεο λα νδεγεζεί μαλά πίζσ 

ζηελ πξψηε (ςειφηεξε) δεμακελή. Απηή είλαη κία κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

πάλσ απφ έλαλ αηψλα θαη είλαη ε κφλε ηερληθή γηα απνζήθεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ 

ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηα ζπζηήκαηα ηζρχνο.  

 Έλα ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε: κία αλψηεξε 

δεμακελή, νδεγνί λεξνχ, αληιία, πδξνζηξφβηινο, θηλεηήξαο, γελλήηξηα θαη θαηψηεξε 

δεμακελή λεξνχ, φπσο ζην ζρήκα πνπ παξαηίζεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα: 
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                ρ. 3.3 ύζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο (Pumped Storage Unit) 

  Παξφιν φκσο πνπ ε αληιεζηνηακίεπζε κπνξεί λα δψζεη πςειή ρσξεηηθφηεηα ζε 

ρακειφ θφζηνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη φζν ζα ήηαλ αλακελφκελν. Ο ιφγνο είλαη αθελφο 

ε εμεηδηθεπκέλε πεξηνρή πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαζθεπαζηεί ε εγθαηάζηαζε θαη 

αθεηέξνπ ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία θαη λα 

απειεπζεξσζεί ε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα, αθνχ αλ ε αληιία δελ ιεηηνπξγεί ήδε 

ρξεηάδεηαη ρξφλνο έληαμεο. Γηα απηφ σο επί ην πιείζηνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

εγθαηαζηάζεηο ηζρχνο κεγάιεο θιίκαθαο. Παγθνζκίσο είλαη δηαζέζηκα πάλσ απφ 

90GW ηζρχνο απφ αληιεζηνηακίεπζε θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε 

θξάγκαηα.[5] 

 

3.2.3 ύγθξηζε Σσλ δηαθόξσλ Απνζεθεπηηθώλ Γηαηάμεσλ 

 χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηνλ ρξφλν, ηα δηάθνξα απνζεθεπηηθά 

κέζα έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο σο εμήο:[5] 

 

χζηεκα πνιχ 

βξαρππξφζεζκεο  

απνζήθεπζεο  

Κφζηνο ηζρχνο 

(€/kW) 

Κφζηνο ελέξγεηαο  

(€/kWh) 

Υσξεηηθφηεηα 

απνζήθεπζεο 

(ρξφλνο) 

Απφδνζε 

Μεηαηξνπήο 

SMES 300 72000 Γεπηεξφιεπηα  0,95 

ηξεθφκελεο κάδεο 

(ρακειή ηαρχηεηα) 

280 300 Γεπηεξφιεπηα  0,9 

Μπαηαξίεο 

(κνιχβδνπ-  νμένο) 

175 100 – 200  Γεπηεξφιεπηα  0,85 

πκπηεζκέλνο 

αέξαο  

400 10 – 20  Γεπηεξφιεπηα  0,5 – 0,7  

Ultra capacitor 300 82000 Γεπηεξφιεπηα  0,95 

 

Πίλαθαο 3.1: δηαηάμεηο πνιύ βξαρππξόζεζκεο απνζήθεπζεο, θαηάιιειεο γηα  

 εθαξκνγέο πνηόηεηαο ηζρύνο [5] 
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χζηεκα 

βξαρππξφζεζκεο 

απνζήθεπζεο 

Κφζηνο ηζρχνο 

(€/kW) 

Κφζηνο 

ελέξγεηαο 

(€/kWh) 

Υσξεηηθφηεηα 

απνζήθεπζεο 

(ρξφλνο) 

Απφδνζε 

Μεηαηξνπήο 

ηξεθφκελεο κάδεο 

(ξπζκηζκέλε ηαρχηεηα) 

100 125 Λίγα ιεπηά 0,95 

ηξεθφκελεο κάδεο (πςειή 

ηαρχηεηα) 

25000 350 Λίγα ιεπηά – κία 

ψξα 

0,93 

Μπαηαξίεο (κνιχβδνπ – 

νμένο) 

175 200 Λίγα ιεπηά – κία 

ψξα 

0,85 

Μπαηαξίεο (εληζρπκέλεο) 245 300 Λίγα ιεπηά – κία 

ψξα 

0,7 

πκπηεζκέλνο αέξαο 400 10-20 Λίγα ιεπηά – κία 

ψξα 

0,5-0,7 

Πίλαθαο 3.2: δηαηάμεηο βξαρππξόζεζκεο απνζήθεπζεο  , θαηάιιειεο γηα  εμνκάιπλζε 

ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο αηνιηθήο ηζρύνο 

 

χζηεκα 

κεζνπξφζεζκεο 

απνζήθεπζεο 

Κφζηνο ηζρχνο 

(€/kW) 

Κφζηνο  

ελέξγεηαο 

(€/kWh) 

Υσξεηηθφηεηα 

απνζήθεπζεο 

(ρξφλνο) 

Απφδνζε 

κεηαηξνπήο 

Μπαηαξίεο (κνιχβδνπ-

νμένο) 

175 200 Πάλσ απφ 10 ψξεο 0,85 

Μπαηαξίεο 

(εληζρπκέλεο) 

245 300 Πάλσ απφ 10 ψξεο 0,7 

Τδξνγφλν 500-20000 50-300 Πάλσ απφ 10 ψξεο 0,6 

πκπηεζκέλνο αέξαο 575 2 Πάλσ απφ 10 ψξεο 0,79 

Πίλαθαο 3.3: δηαηάμεηο κεζνπξόζεζκεο απνζήθεπζεο  , θαηάιιειεο γηα  εμνκάιπλζε 

ηνπ θνξηίνπ[5] 

χζηεκα 

Μαθξνπξφζεζκεο 

απνζήθεπζεο  

Κφζηνο 

ηζρχνο 

(€/kW) 

Κφζηνο  

ελέξγεηαο  

(€/kWh) 

Υσξεηηθφηεηα 

απνζήθεπζεο 

(ρξφλνο) 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Μπαηαξίεο (κνιχβδνπ-

νμένο) 

175 200 Αξθεηέο κέξεο  0,85 

Τδξνγφλν 500-10000 15-200 Αξθεηέο κέξεο  0,59 

πκπηεζκέλνο αέξαο  4150 1 Αξθεηέο κέξεο  0,79 

Αληιεζηνηακίεπζε 

πκβαηηθή (500-

1500MW) 

1100 10 Αξθεηέο κέξεο  0,87 

Αληιεζηνηακίεπζε 

Τπφγεηα (2000MW) 

1200 50 Αξθεηέο κέξεο  0,87 
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Πίλαθαο 3.4: δηαηάμεηο καθξνπξόζεζκεο απνζήθεπζεο  , θαηάιιειεο γηα  Απνζέκαηα 

αηνιηθήο ελέξγεηαο πςειήο ρσξεηηθόηεηαο [5] 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε θαηαιιειφηεηα απνζεθεπηηθψλ 

κέζσλ, φζν αθνξά εθαξκνγέο ηζρχνο θαη ελέξγεηαο.  

Απνζεθεπηηθή 

δηάηαμε 

 

πιενλεθηήκαηα 

 

κεηνλεθηήκαηα 

Δθαξκ. 

Ιζρύνο 

Δθαξκ. 

Δλέξγεηαο 

Αληιεζηνηακίεπζε 

(pumped storage) 

Τςειή ρσξεηηθφηεηα, 

ρακειφ θφζηνο 

Απαηηεί εηδηθή 

ηνπνζεζία 

  

| 

CAES Τςειή ρσξεηηθφηεηα, 

ρακειφ θφζηνο 

Απαηηεί εηδηθή 

ηνπνζεζία θαη αέξην 

θαχζηκν 

  

| 

Μπαηαξίεο ξνήο 

(flow): PSB, VRBr, 

ZnBr 

Τςειή ρσξεηηθφηεηα, 

αλεμάξηεηε εθηίκεζε 

ηζρχνο - ελέξγεηαο 

Υακειή ππθλφηεηα 

ελέξγεηαο 

 

 

/ 

 

 

| 

Μεηάιινπ - αέξνο Πνιχ πςειή ππθλφηεηα 

ελέξγεηαο 

Γχζθνιε ε ειεθηξηθή 

θφξηηζε 

  

| 

NaS Τςειή ππθλφηεηα ηζρχνο 

θαη ελέξγεηαο, πςειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

Κφζηνο παξαγσγήο, 

κέηξα αζθαιείαο 

(ιφγσ ζρεδηαζκνχ) 

 

 

| 

 

 

 

| 

Li – ion Τςειή ππθλφηεηα ηζρχνο 

θαη ελέξγεηαο, πςειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

Τςειφ θφζηνο 

παξαγσγήο, απαηηεί 

εηδηθφ θχθισκα 

θφξηηζεο 

 

 

| 

 

 

_ 

Ni – Cd Τςειή ππθλφηεηα 

ελέξγεηαο θαη ηζρχνο, 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

  

 

| 

 

 

/ 

Άιιεο εληζρπκέλεο 

κπαηαξίεο 

Τςειή ππθλφηεηα 

ελέξγεηαο θαη ηζρχνο 

Τςειφ θφζηνο 

παξαγσγήο 

 

| 

 

_ 

Μνιχβδνπ – νμένο Υακειφ αξρηθφ θφζηνο Πεξηνξηζκέλνο θχθινο 

δσήο ζε βαζηά 

εθθφξηηζε 

 

| 

 

_ 

ηξεθφκελεο κάδεο 

(flywheels) 

Τςειή ηζρχο Υακειή ππθλφηεηα 

ελέξγεηαο 

| _ 

SMES, DSMES – 

Τπεξαγψγηκα Πελία 

Τςειή ηζρχο Υακειή ππθλφηεηα 

ελέξγεηαο, πςειφ 

θφζηνο παξαγσγήο 

 

| 

 

E.C Capacitors Μεγάινο θχθινο δσήο, 

πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα 

Υακειή ππθλφηεηα 

ελέξγεηαο 

 

| 

 

/ 

  | :   πιήξσο θαηάιιειν θαη ινγηθφ      / : ινγηθφ γηα απηή ηελ εθαξκνγή 
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_: εθηθηφ αιιά φρη αξθεηά πξαθηηθφ ή νηθνλνκηθφ    θαλέλα ζχκβνιν: κε εθηθηφ ή κε νηθνλνκηθφ 

          Πίλαθαο 3.5:  Δθαξκνγέο ησλ θπξηόηεξσλ απνζεθεπηηθώλ κέζσλ [5] 

 

 

  Απφ ηνλ ηειεπηαίν πίλαθα βιέπνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα θάζε 

απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο θαζψο θαη ηηο εθαξκνγέο αληίζηνηρα ζε ελέξγεηα θαη ηζρχ. 

Έηζη αλάινγα κε ην ζχζηεκα πνπ έρνπκε θαη κε ηηο αλάγθεο απηνχ ζα πξνηείλεηαη θαη 

ε θαηάιιειε απνζεθεπηηθή δηάηαμε. πγθεθξηκέλα ε κέζνδνο πνπ καο ελδηαθέξεη, ε 

αληιεζηνηακίεπζε, παξαηεξνχκε φηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθαξκνγέο ελέξγεηαο έρεη 

δπλαηφηεηεο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο ελέξγεηαο θαη ρακειφ θφζηνο. κσο έρεη ην 

κεηνλέθηεκα φηη απαηηεί εηδηθή ηνπνζεζία  θαη απηφ επεξεάδεη ην θαηά πφζνλ είλαη 

βηψζηκε επηινγή ή φρη θάηη πνπ ζα αλαιπζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα. Σέινο, βιέπνπκε 

έλα δηάγξακκα πνπ ζπγθξίλεη ηελ ηερλνινγηθή σξηκφηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ 

δηαθφξσλ κέζσλ απνζήθεπζεο.[5] 

 

 

 

  ρήκα 3.4 Μέγεζνο θαη ηερλνινγηθή σξηκόηεηα δηάθνξσλ απνζεθεπηηθώλ κέζσλ[24] 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΛΤΗ: 

ΑΝΣΛΗΙΟΣΑΜΙΔΤΗ 

 

4.1 ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο επζηάζεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζε έλα απνκνλσκέλν ζχζηεκα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απνηειεί έξγν ζεκαληηθά δπζθνιφηεξν απφ φηη ζηα 

δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα. Σνχην πξνθχπηεη εμαηηίαο ηνπ φηη ηα απνκνλσκέλα 

ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο αθφινπζεο ηδηαηηεξφηεηεο: 

– ηηο ζπρλά έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηε δήηεζε ηζρχνο  

– ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεξκνειεθηξηθψλ γελλεηξηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο (ηερληθά ειάρηζηα, ξπζκφο αλάιεςεο θνξηίνπ, θιπ) 

– ηελ αδπλακία ππνζηήξημεο ηνπο απφ άιια ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(.Ζ.Δ.) κέζσ έγρπζεο ηζρχνο ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο ή αθξαίεο θαηαζηάζεηο 

– ηε ζεκαληηθή δηείζδπζε κνλάδσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε 

εγγπεκέλεο παξαγσγήο ηζρχνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ην ζχλνιν ησλ απνκνλσκέλσλ ελεξγεηαθψλ 

λεζησηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηεξίδεη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ηζρχνο ζε απηφλνκνπο 

πεηξειατθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο. Ζ ζεκαληηθή δηείζδπζε Α.Π.Δ. κε εγγπεκέλεο 

παξαγσγήο ηζρχνο ζηα ζπζηήκαηα απηά, θαη εηδηθφηεξα αηνιηθήο ηζρχνο, δπζρεξαίλεη 

ζεκαληηθά ηε δηαηήξεζε ηεο επζηάζεηαο θαη ηεο αζθάιεηάο ηνπο. Ωζηφζν, ε 

δηείζδπζε Α.Π.Δ. ζηα ειιεληθά απνκνλσκέλα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα, επηβάιιεηαη 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη: 

– ε επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ ηνπ Κηφην 

– ε απεμάξηεζε απφ ηε ρξήζε εηζαγφκελσλ πξσηνγελψλ κνξθψλ ελέξγεηαο 

– ε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 

Ζ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ αληηπαξαηίζεηαη κε ηελ αλάγθε ηεο αζθαινχο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ηζρχνο. Ο πεξηνξηζκφο ηεο δηείζδπζεο κε εγγπεκέλεο ηζρχνο 

Α.Π.Δ. ζηα απνκνλσκέλα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα πξνθχπηεη σο αλαπφθεπθηε 

ζπλέπεηα. [8] 
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4.1.1 Τθηζηάκελε Καηάζηαζε Παξαγσγήο Δλέξγεηαο Διιεληθώλ 

Νεζηώλ 

  Σα ειιεληθά λεζηά είλαη απνκνλσκέλα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα, δειαδή ζπζηήκαηα 

πνπ είλαη απνθνκκέλα απφ ην θεληξηθφ επεηξσηηθφ δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Έηζη ην 

ειεθηξηθφ δίθηπν θπξίσο ζε απνκαθξπζκέλεο ή/θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λεζηψλ εκθαλίδεη ζεκαληηθέο αδπλακίεο θπξίσο σο 

πξνο ηε ζηαζεξφηεηά ηνπ, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα 

ζηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ επάξθεηα ηεο ελέξγεηαο 

φζν θαη ηελ πνηφηεηά ηεο. Παξαηεξνχληαη έηζη, ζπρλά πξνβιήκαηα ζηελ επάξθεηα 

ηνπ ξεχκαηνο, θπξίσο ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, φπνπ ν ηνπξηζκφο απμάλεη 

θαηαθφξπθα, κε απνηέιεζκα ηηο ζπρλέο δηαθνπέο ηνπ ξεχκαηνο ζε πνιιά λεζηά. Απφ 

ηελ άιιε, παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα θαη ζηε ζπρλφηεηα ηνπ ξεχκαηνο, γεγνλφο 

πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία πνιιψλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. 

  Δίλαη γλσζηφ φηη ην αηνιηθφ δπλακηθφ ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ είλαη κεγάιν θαη ζα 

πξέπεη λα ην εθκεηαιιεπηνχκε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. Πνιινί εξεπλεηέο 

εξγάδνληαη γηα λα βξνπλ πεξηζζφηεξνπο απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα απηή ηελ 

εθκεηάιιεπζε. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ θαη ησλ 

πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ ζε κηθξφηεξα θαη κεγαιχηεξα λεζηά απνθάιπςε ηα εκπφδηα 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ζ 

ζηνραζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ , ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο απφ ηηο θαηαλαιψζεηο ζε θαζεκεξηλή βάζε αιιά 

θαη αλάινγα ηελ επνρή, πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ ΑΠΔ λα ηθαλνπνηήζνπλ απφ 

κφλεο ηνπο ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ λεζηψλ ρσξίο απνζήθεπζε ελέξγεηαο.[8] 

  Ζ κεηαβιεηφηεηα ηεο δήηεζεο ηφζν απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν φζν θαη απφ κέξα ζε 

λχρηα αλαγθάδεη ηε ΓΔΖ, εθηφο απφ ηηο κνλάδεο βάζεσο λα ρξεζηκνπνηεί θαη πην 

επέιηθηεο κνλάδεο γηα ηε θάιπςε ησλ αηρκψλ δήηεζεο φπσο νη αεξηνζηξφβηινη. Σν 

γεγνλφο απηφ εθηφο απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη, νδεγεί θαη ζε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. εκαληηθή 

ελαιιαθηηθή ιχζε ζην παξαπάλσ πξφβιεκα, απνηεινχλ νη ΑΠΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

αηνιηθά ζπζηήκαηα. Αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο απνηειεί ε 

ζηνραζηηθφηεηα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, πξφβιεκα ην νπνίν ζε απνκνλσκέλα 

ζπζηήκαηα, γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξν. Ο άλεκνο είλαη κηα κνξθή ελέξγεηαο κε 

ειέγμηκε θαη ζηνραζηηθή κε απνηέιεζκα λα κε κπνξεί λα γίλεη έλαο έγθπξνο 

πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ αλακελφκελε παξαγσγή ελέξγεηαο ζε κηα δεδνκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν. Ζ ΓΔΖ γηα λα πξνζηαηεχζεη ην δίθηπν απφ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ απηφ ην γεγνλφο, πεξηνξίδεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ Α/Π 

απνξξίπηνληαο κέξνο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή 

δηείζδπζεο (Γ) θαη άιισλ κέηξσλ πνπ ζέηεη ζε εθαξκνγή. 

  Ζ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά κε ην επεηξσηηθφ δίθηπν ηεο 

ρψξαο, βαζίδεηαη θπξίσο ζηνπο Απηφλνκνπο ηαζκνχο Παξαγσγήο (ΑΠ) κε ρξήζε 

ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ ελψ βιέπνπκε ζην ζρήκα 4.1 φηη γηα ην 2008 ε ζπλεηζθνξά 

ησλ ΑΠΔ αλέξρεηαη κφιηο ζην 9% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. πγθεθξηκέλα ηελ 

ρξνληά εθείλε, ε ζπλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο ήηαλ πεξίπνπ 6.250 GWh θαη κφιηο 

580 GWh πξνήιζαλ απφ ΑΠΔ.[15] 
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  ρήκα 4.1 Παξαγσγή-Εήηεζε ελέξγεηαο ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά ην 2008[9] 

 

Απηφ ην πνζνζηφ ηεο ΑΠΔ έρεη αξρίζεη λα απμάλεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκβαηηθνχο 

ζηαζκνχο παξαγσγήο. Απηφ θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Γ.Δ.Ζ γηα ηνλ Μάξηην ηνπ  

2011 ζην παξαθάησ ζρήκα: [20] 

 

 

 

ρήκα 4.2 Παξαγσγή ελέξγεηαο ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά ηνλ Μάξηην ηνπ 

2011[20] 

 

Δδψ βιέπνπκε φηη νη δχν  θχξηεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έρνπλ έλα πνζνζηφ 

14%  έλαληη ηνπ 86% ηεο ζπκβαηηθήο παξαγσγήο.  

 

Ζ ΓΔΖ είλαη δηαρεηξίζηξηα ηνπ δηθηχνπ, απνθιεηζηηθφο πξνκεζεπηήο θαη νπζηαζηηθά 

ν κνλαδηθφο παξαγσγφο κε ζπκβαηηθά θαχζηκα. Έηζη, θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη 

ζεηξά πνηθηιφκνξθσλ πξνβιεκάησλ ειεθηξνδφηεζεο. Σα πξνβιήκαηα απηά 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ αλεπάξθεηα ηζρχνο ζε αξθεηέο λεζησηηθέο 

πεξηνρέο, επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο, παιαηφηεηα πθηζηάκελσλ ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο θαη αδχλακα δίθηπα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, 

ε ειεθηξνδφηεζε ησλ λεζηψλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε πνιχ κεγάια θφζηε 

παξαγσγήο ελέξγεηαο. Σν θφζηνο παξαγσγήο γηα ηε ΓΔΖ ζηα λεζηά είλαη πςειφηεξν 

απφ ηελ ηηκή πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε απνηέιεζκα ην ζχλνιν ησλ 

θαηαλαισηψλ ηεο ρψξαο λα επηδνηεί εκκέζσο θαη νξζά, γηα ιφγνπο θνηλσληθήο 

ηζφηεηαο, ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο. πσο είλαη εχινγν, κε ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ηνπ 

πεηξειαίνπ, ην θφζηνο απηφ αλεβαίλεη, αθνχ ην θφζηνο θαπζίκνπ απνηειεί ην 50% 
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πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο θηινβαηψξαο. ην ρήκα 4.3 ,θαίλεηαη 

ελδεηθηηθά ην κέζν θφζηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζε θάπνηα λεζηά.[9] 

 

 

                  ρήκα 4.3 Μέζν θόζηνο παξαγόκελεο ελέξγεηαο ζηα ειιεληθά λεζηά[9] 

 

ηηο ηηκέο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην παξαπάλσ ζρήκα δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 

ιεγφκελν „εμσηεξηθφ‟ θφζηνο πνπ πιεξψλεη ε θνηλσλία σο ηίκεκα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ξππνγφλσλ πεηξειατθψλ ζηαζκψλ θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε θαχζε ηνπ πεηξειαίνπ 

ζηελ πγεία, ην πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα ηνπ πιαλήηε. πγθεθξηκέλα, γηα θάζε 

θηινβαηψξα πνπ παξάγεηαη ζηνπο πεηξειατθνχο ζηαζκνχο εθιχεηαη ζηελ αηκφζθαηξα 

πεξίπνπ 1 θηιφ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Οη ζπλνιηθέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζηα λεζηά φπνπ ε ΓΔΖ δηαζέηεη κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο, είλαη πεξίπνπ 

4 εθαη. ηφλνη εηεζίσο. Δπηπιένλ, νη ζηαζκνί απηνί (ζπρλά θνληά ζε νηθηζηηθά 

ζχλνια) επηβαξχλνπλ ηνπηθά ην πεξηβάιινλ κε ξχπνπο θαη ελίνηε είλαη εμαηξεηηθά 

ζνξπβψδεηο. [9] 

Ζ ΓΔΖ γηα λα αληηκεησπίζεη θπξίσο ηελ αλεπάξθεηα ηζρχνο αιιά θαη πνιιά απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα, πξνγξακκαηίδεη ηελ εγθαηάζηαζε πνιιψλ λέσλ 

πεηξειατθψλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλνιηθήο ηζρχνο αξθεηψλ δεθάδσλ 

κεγαβάη (MW). Ζ επηινγή απηή φκσο, απιψο παξαηείλεη ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη 

δελ ιχλεη καθξνπξφζεζκα ηα πξνβιήκαηα, ηδίσο απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο.[9] 

  Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ηα κε δηαζπλδεκέλα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ησλ 

ειιεληθψλ λεζηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ: 

- πςειφ θφζηνο παξαγφκελεο ελέξγεηαο  

- εμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην 

- ρακειφ ζπληειεζηή θνξηίνπ 
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4.1.2 Πεξηνξηζκνί Γηείζδπζεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο ε Απηόλνκα 

Νεζησηηθά Γίθηπα 

  Ζ ζπλεηζθνξά ησλ αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ ειεθηξνδφηεζε ηεο ρψξαο, κέρξη 

ζηηγκήο, είλαη ζε γεληθέο γξακκέο πεξηνξηζκέλε. Ζ ζηνραζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αλέκνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε-ζηαζεξή, θαη ελ κέξεη απξφβιεπηε παξνρή ηζρχνο απφ 

ηα αηνιηθά, έρεη νδεγήζεη ζηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ δηείζδπζεο ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. Σν πξφβιεκα ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ Α/Π γίλεηαη αθφκε πην έληνλν θαη 

αλειαζηηθφ φζν κηθξφηεξν είλαη ην δίθηπν πνπ ηξνθνδνηείηαη, φπσο ζπκβαίλεη ζηα 

λεζηά, αθφκε θαη ζε απηά ηνπ κεγέζνπο ηεο Κξήηεο. Ήδε θάπνηα λεζηά έρνπλ θζάζεη 

ην φξην πέξα απφ ην νπνίν πξνθαιείηαη αζηάζεηα ζην ειεθηξηθφ δίθηπν, νπφηε ε 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε απηά θαζίζηαηαη αδχλαηε.[9] 

  Ζ δηείζδπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά θαζνξίδεηαη απφ 

ηνπο ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ ηνπηθψλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ. χκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο επηηξέπεηαη λα απνξξίπηεη ηελ 

αηνιηθή ελέξγεηα φηαλ απηή δελ κπνξεί λα απνξξνθεζεί (π.ρ. ηηο ψξεο ρακειήο 

δήηεζεο κε ηαπηφρξνλα κεγάιε αηνιηθή παξαγσγή). Οη πεξηνξηζκνί ησλ ειεθηξηθψλ 

δηθηχσλ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβαηηθψλ πεηξειατθψλ 

κνλάδσλ (ηερληθά ειάρηζηα ιεηηνπξγίαο θαη ηαρχηεηα αλάιεςεο θνξηίνπ). Πξαθηηθά, 

θάζε ζηηγκή απαηηείηαη λα είλαη εληαγκέλεο θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζπκβαηηθέο κνλάδεο 

ηθαλέο λα θαιχςνπλ ηηο απμνκεηψζεηο ή κηα πηζαλή απψιεηα ηεο αηνιηθήο παξαγσγήο. 

[9] 

  Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ηα Α/Π ζε απηφλνκα ειιεληθά λεζηά κε βάζε ηελ 

ππάξρνπζα ππνδνκή δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 15% ηεο εηήζηαο 

δήηεζεο, ελψ παξάιιεια έλα κέξνο ηεο ηάμεσο ηνπ 15-20% ηεο εηήζηαο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο πεξηθφπηεηαη. Μέρξη πξφζθαηα, ε λνκνζεζία (Νφκνο 2244/94) φξηδε ζαλ 

αλψηαην πνζνζηφ δηείζδπζεο γηα ηα αηνιηθά ην 30% ηεο δήηεζεο αηρκήο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε νκαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν 2003, ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) πξφηεηλε κηα 

κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ δηείζδπζεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα 

λεζηά θαη κε βάζε ηελ εθαξκνγή απηήο πξνθεξχζζνληαη λέα φξηα αηνιηθήο ηζρχνο. 

Σα φξηα απηά κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ λεζί ζε λεζί, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφζν απφ πιεπξάο ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ 

(π.ρ. ηθαλφηεηα ξχζκηζεο), φζν θαη απφ πιεπξάο αηνιηθψλ ζηαζκψλ (αξηζκφο, 

κέγεζνο θαη είδνο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, δηαζπνξά ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζην λεζί 

θιπ). [9] 

Παξφια απηά, ε αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 

ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε, κε βάζε ηε ζεκεξηλή ηερλνινγία αλεκνγελλεηξηψλ θαη ηα 

ζπλήζε κέζα ξχζκηζεο ησλ πεηξειατθψλ κνλάδσλ, ιφγσ ηεο αλππαξμίαο άιισλ 

κέζσλ αληηζηάζκηζεο (π.ρ. απνζεθεπηηθά κέζα) ηεο ηαρείαο δηαθχκαλζεο ηεο 

αηνιηθήο παξαγσγήο.[9] 

  πλεπψο, είλαη αλαγθαίν λα εμεηαζηεί κία ηερληθά, φζν θαη νηθνλνκηθά, απνδνηηθή 

ιχζε αμηνπνίεζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη κε κία απνζήθεπζε 

ελέξγεηαο. Λχζε ζην πξφβιεκα απηφ δίλεη ε κέζνδνο ηεο αληιεζηνηακίεπζεο , κε ηελ 

νπνία ε αηνιηθή ελέξγεηα απνζεθεχεηαη κε ηε κνξθή δπλακηθήο ελέξγεηαο ζηε 

πνζφηεηα ηνπ λεξνχ ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν πςφκεηξν. Γχλεηαη έηζη ε 
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δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηαγελέζηεξα θαη κάιηζηα ζαλ κηα πνηνηηθή 

ειεθηξηθή πεγή ελέξγεηαο ε νπνία δελ πξνθαιεί θαλέλα πξφβιεκα ζην ζχζηεκα. 

 

ρήκα 4.4 Γηάγξακκα ζπζηήκαηνο αηνιηθήο ελέξγεηα κε αληιεζηνηακίεπζε 

 

Ζ ηερλνινγία ηεο αληιεζηνηακίεπζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε ηερληθή θαη 

νηθνλνκηθή αμηνπηζηία είλαη απφιπηα θηιηθή κε ην πεξηβάιινλ θαη εχθνιε ζηελ 

εγθαηάζηαζε ζε πεξηνρέο πνπ ε ηνπνγξαθία θαη ε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ ην επηηξέπεη. 

Ζ θιαζηθή ρξήζε ησλ αληιεζηνηακηεπηήξσλ είλαη ε εμνκάιπλζε αθξφηαησλ ζε 

ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πεξηνδηθή αδπλακία θάιπςεο ηεο δήηεζεο 

κε κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απνδεθηνχο βαζκνχο απφδνζεο θαη κε θηελφ 

θαχζηκν. Ζ ηδέα ηνπ αληιεηηθνχ- πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ κε αηνιηθή ελέξγεηα 

θξίλεηαη ζήκεξα ξεαιηζηηθή, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα λεζησηηθά ζπζηήκαηα πνπ 

απνηεινχλ επξχ πεδίν εθαξκνγψλ, εμαζθαιίδνληαο καθξνπξφζεζκεο ιχζεηο κε 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε. Με ηελ εγθαηάζηαζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ εχθνια 

κπνξεί πιένλ λα επηηεπρζεί ε πεξαηηέξσ δηείζδπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε 

απηφλνκα δίθηπα αμηνπνηψληαο ηηο παξαρζείζεο πνζφηεηεο ηζρχνο απφ Α/Π πνπ είλαη 

αδχλαην λα απνξξνθεζνχλ. Ζ ηδέα αλ θαη θαίλεηαη απιή δελ έρεη αθφκε 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ ππάξρεη εγρψξηα θαη δηεζλήο εκπεηξία, νπφηε θξίλεηαη 

αλαγθαία θαη ρξήζηκε ε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηε 

ζρεδίαζε πξφηππσλ έξγσλ. 
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4.2 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ: ΑΝΣΛΗΙΟΣΑΜΙΔΤΗ 

  Με ηνλ φξν αληιεζηνηακίεπζε ελλννχκε ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο κε άληιεζε 

λεξνχ ζε δεμακελέο πνπ βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή πςνκεηξηθή δηαθνξά απφ ην 

ζεκείν άληιεζεο. Ζ απνζεθεπκέλε κε ηνλ ηξφπν απηφ ελέξγεηα απνδίδεηαη κε ηελ 

αληίζηξνθε ιεηηνπξγία ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ή κε ηελ εηζαγσγή 

παξάιιεια κε ην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα, κηαο αλεμάξηεηεο πδξνζηξνβηιηθήο 

κνλάδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ζηνραζηηθή αηνιηθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ππφ ηε 

κνξθή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ λεξνχ ζε ελέξγεηα «εγγπεκέλεο ηζρχνο». 

Δπηηπγράλεηαη έηζη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε θαπζίκσλ, βειηίσζε ηνπ βαζκνχ 

απφδνζεο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαζψο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο κε ηελ 

άξζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ζε απφηνκεο 

κεηαβνιέο ηνπ θνξηίνπ. 

  Ζ θηινζνθία ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξίζζεηαο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο πνπ δελ θαηαλαιψλεηαη απφ ην δίθηπν ε νπνία επηηπγράλεηαη 

κέζσ άληιεζεο λεξνχ απφ ηνλ θάησ ηακηεπηήξα θαη απνζήθεπζεο ζηνλ άλσ. Με 

δεδνκέλε ηε δήηεζε ηνπ δηθηχνπ θαη ζε πεξηφδνπο άπλνηαο ή κεησκέλεο αηνιηθήο 

παξαγσγήο, ε απνζεθεπκέλε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνχ αμηνπνηείηαη 

αληηζηξέθνληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, αθνχ ην λεξφ κέζσ ηνπ ζηξνβίινπ 

παξάγεη ηψξα ηελ απαηηνχκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ θάησ 

ηακηεπηήξα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο ζηνραζηηθήο εκθάληζεο 

ηνπ αλέκνπ κεηαηξέπεηαη ζε πιενλέθηεκα θαζψο παξέρεηαη εγγπεκέλε ηζρχο ζην 

ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα ηεο αληιεζηνηακίεπζεο δελ απνηειεί ηερλνινγηθή πξσηνηππία, 

αθνχ ηέηνηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ζην επεηξσηηθφ δίθηπν πξνζθέξνληαο ηελ 

απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ζε ψξεο αηρκήο (κνλάδεο αηρκήο). 

  Δίλαη γλσζηφ φηη ηα πδξνειεθηξηθά πάξθα κε αληεζηνηακηεπηηθέο κνλάδεο ζπλήζσο 

θαηαζθεπάδνληαη ζε κεγάια δίθηπα ,φπνπ ππάξρνπλ νξηζκέλεο ζεξκηθέο θαη 

ππξεληθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ βάζε θαη νη νπνίεο είλαη αδχλαην ή 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ θνξηίνπ. Οη 

αλαζηξεθφκελεο κνλάδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αθκήο ηεο δήηεζεο θνξηίνπ σο ζπκβαηηθέο κνλάδεο, γηα λα παξάγνπλ ελέξγεηα ή γηα 

λα ππνθαζηζηνχλ ηηο ζεξκηθέο κνλάδεο ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ράξε ζηελ άκεζε 

απφθξηζή ηνπο. Οη ίδηεο κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη γηα λα απνηακηεχνπλ 

ηελ  επηπιένλ ελέξγεηα (απνζεθεχνληαο ην λεξφ ζηνλ άλσ ηακηεπηήξα απφ ηνλ θάησ) 

θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, φπνπ ε δήηεζε θνξηίνπ είλαη ρακειή  θαη  λα παξάγνπλ 

ελέξγεηα ηελ εκέξα ηηο ψξεο πςειήο δήηεζεο θνξηίνπ. 
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4.2.1 Αξρή ιεηηνπξγίαο πζηήκαηνο Αληιεζηνηακίεπζεο 

  Έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο απνηειείηαη απφ ηα εμήο ππνζπζηήκαηα: 

- Σν αηνιηθφ πάξθν (Α/Π)  

- Σν αληιηνζηάζην, δειαδή κηα αληιία ή έλα ζχζηεκα παξάιιεισλ 

ζπλδεδεκέλσλ αληιηψλ 

- Σνλ άλσ ηακηεπηήξα 

- Σνλ θάησ ηακηεπηήξα ή ηελ ζάιαζζα, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηθαλή 

πςνκεηξηθή δηαθνξά απφ ηνλ άλσ 

- Σνλ πδξνζηξφβηιν ή έλα ζχζηεκα παξάιιεισλ πδξνζηξνβίισλ  

- Έλα  ζχλνιν ζσιελψζεσλ πνπ ζα θάλεη ηελ άληιεζε απφ ηνλ θάησ 

ηακηεπηήξα ζηνλ άλσ 

- Έλα ζχλνιν ζσιελψζεσλ γηα ηελ πξνζαγσγή ηνπ λεξνχ απφ ηνλ άλσ 

ηακηεπηήξα ζηνλ θάησ, κέζσ ηνπ πδξνζηξνβίινπ γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

- Σελ θεληξηθή κνλάδα επνπηηθνχ ειέγρνπ (ΚΜΔ)[10] 

Γεληθά, δηαθξίλνληαη δχν πεξηπηψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο κε αληιεζηνηακίεπζε: 

 Σελ άκεζε ζύλδεζε, φπνπ ην ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο ζπλδέεηαη κε ηα 

αηνιηθά πάξθα πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ άληιεζε κε αλεμάξηεηε ηνπ 

δηθηχνπ γξακκή κεηαθνξάο. Ζ ζχλδεζε απηή ζπλαληάηαη ζε λεζηά κηθξνχ ή 

πνιχ κεζαίνπ κεγέζνπο.  

 Σελ έκκεζε ζύλδεζε, φπνπ ην ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο ζπλδέεηαη κε ηα 

αηνιηθά πάξθα κέζσ ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ.  

 

Άκεζε ζύλδεζε ηεο κνλάδαο αληιεζηνηακίεπζεο κε ην αηνιηθό πάξθν 

  Ζ χπαξμε άκεζεο αλεμάξηεηεο ζχλδεζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα αηνιηθά πάξθα λα 

παξέρνπλ ηελ απνξξηπηφκελε ηζρχ ζην ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο. 

  ην παξαθάησ ζρήκα., ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή παξάγεηαη ειεθηξηθή ηζρχο 

Pw απφ ηα αηνιηθά πάξθα. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (.Γ.Δ.) ειέγρεη αλ ε 

ζηηγκηαία παξαγσγή ηζρχνο απφ ηα αηνιηθά πάξθα Pw είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε 

ζηηγκηαία δήηεζε Ρd. Γηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
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ρήκα 4.5 ρεκαηηθή απεηθόληζε δηάηαμεο ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο 

ζπλδπαδόκελν κε αηνιηθό πάξθν.[8] 

 

1. Αλ Pw>Ρd, ε δήηεζε ειεθηξηθήο ηζρχνο θαιχπηεηαη εμ‟ νινθιήξνπ απφ ηα 

αηνιηθά πάξθα. Οη αληιίεο ηνπ ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο ηξνθνδνηνχληαη κε 

ηζρχ Pp=Pw-Pd, κε ζθνπφ λα απνζεθεπηεί κε ηε κνξθή δπλακηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

άλσ δεμακελή ηνπ αληιεζηνηακηεπηήξα.  

2. Αλ Pw<Ρd, ε παξαγφκελε αηνιηθή ηζρχο πξνζθέξεηαη νιφθιεξε γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δήηεζεο. Σελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, παξάγεηαη απφ ηνπο πδξνζηξφβηινπο 

ζπκπιεξσκαηηθή ειεθηξηθή ηζρχο Ph=Pd-Pw, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ην 

έιιεηκκα ζηελ παξαγσγή ηζρχνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε άλσ δεμακελή ηνπ 

αληιεζηνηακηεπηήξα δελ πεξηέρεη ηθαλή πνζφηεηα λεξνχ ψζηε λα θαιπθζεί ην 

έιιεηκκα παξαγσγήο ηζρχνο κέζσ ησλ πδξνζηξνβίισλ, ηφηε ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία νη 

ζεξκνειεθηξηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο παξάγνπλ ηζρχ Pt=Pd-Pw-Ph. 

Οη  ρσξεηηθφηεηεο ησλ δεμακελψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλέο γηα ηα εμήο: 

 απνζήθεπζε ελέξγεηαο  

 δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ησλ δεμακελψλ  

 άξδεπζε ηνπ λεζηνχ θαη αλαδάζσζε ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην ζχζηεκα καο 

Με βάζε απηήλ ηελ ιεηηνπξγία ε δηείζδπζε αηνιηθήο ηζρχνο ζε απηφ ην ζχζηεκα 

κπνξεί λα θηάζεη ζε πνιχ πςειά πνζνζηά.[8] 

 

 

ρήκα 4.6 Άκεζε ζύλδεζε ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο θαη αηνιηθνύ πάξθνπ[7] 
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Έκκεζε ζύλδεζε ηεο κνλάδαο αληιεζηνηακίεπζεο κε ην αηνιηθό πάξθν 

 

ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ ζεσξείηαη θαη ε πην δηαδεδνκέλε, ην φιν ζχζηεκα 

απνηειείηαη απφ ηα αηνιηθά πάξθα εθηφο ηνπ πβξηδηθνχ θαη ν πβξηδηθφο ζηαζκφο 

απνηειείηαη απφ ηε κνλάδα απνζήθεπζεο (αληιίεο, ζηξφβηινο, δεμακελέο) θαη ηα 

αηνιηθά πάξθα. Σα αηνιηθά πάξθα εληφο ηνπ πβξηδηθνχ κπνξνχλ λα δψζνπλ ελέξγεηα 

ζηηο αληιίεο ή λα θαιχςνπλ κέξνο ηεο δήηεζεο κέζσ ηνπ θεληξηθνχ ειεθηξηθνχ 

δηθηχνπ. Απηή ε ιεηηνπξγία θαίλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα: 

 

ρήκα 4.7 Έκκεζε ζύλδεζε ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο θαη αηνιηθνύ πάξθνπ[7] 

 

4.2.2 Πεξηγξαθή πζηήκαηνο Αληιεζηνηακίεπζεο  

ε έλα ζχζηεκα αληιηνηακίεπζεο δηαθξίλνπκε δχν βαζηθέο ζρεδηαζηηθέο εθδνρέο, 

απηήο ηεο κνλήο ζσιήλσζεο θαη απηήο ηεο δηπιήο ζσιήλσζεο, φπνπ δειαδή ππάξρεη 

αλεμάξηεηε ζσιήλσζε γηα ηνλ ζηξφβηιν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ. 

Μνλή ζσιήλσζε: 

 Ζ πεξίπησζε ηεο κνλήο ζσιήλσζεο εκθαλίδεη αζθαιψο ην πιενλέθηεκα ηεο πην 

νηθνλνκηθήο ιχζεο, δεδνκέλνπ φηη κεηψλνληαη ηα έμνδα ηεο εγθαηάζηαζεο. Ωζηφζν, 

ζέηεη πεξηνξηζκφ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, δεδνκέλνπ φηη δελ επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζηξνβίινπ κε ηηο αληιίεο. Γηα ην ιφγν απηφ, απαηηείηαη λα θαζνξηζηεί 

αλ έρεη πξνηεξαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ν ζηξφβηινο ή νη αληιίεο.[7] 

Πξνηεξαηόηεηα ζηηο αληιίεο: 

  ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαζηήκαηα θαηά ηα νπνία ε παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηηο ζεξκηθέο κνλάδεο (ζπκβαηηθέο ή ππξεληθέο) ή απφ ηηο 

πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο βάζεσο (θαηά ηνλ ξνπ ηνπ πνηακνχ) είλαη κεγαιχηεξε απφ 

ηε δήηεζε, πξνηεξαηφηεηα ζηε ιεηηνπξγία έρνπλ νη αληιίεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

ε παξαγσγή ηεο ελέξγεηαο απφ ηνλ ζηξφβηιν κπνξεί λα γίλεη κνλάρα ηηο ψξεο πνπ δελ 

γίλεηαη άληιεζε, δειαδή ηηο ψξεο πνπ δελ ππάξρεη απνξξηπηφκελε ηζρχο. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ηηο κεηακεζνλχθηηεο ψξεο ή ηηο αξγίεο, πνπ ε δήηεζε είλαη 

ρακειή.[7] 

Πξνηεξαηόηεηα ζην ζηξόβηιν: 

  ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαζηήκαηα πνπ ζπκβαίλεη ην αληίζεην, δειαδή ε 

δήηεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ 

βάζεσο, ηφηε πξνηεξαηφηεηα ιεηηνπξγίαο έρεη ν ζηξφβηινο έλαληη ησλ αληιηψλ. Απηφ 
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ζπκβαίλεη θπξίσο ηηο ψξεο αηρκήο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ελδερνκέλσο λα ζπκβεί 

λα ππάξρεη απνξξηπηφκελε ηζρχο θαη λα κελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άληιεζε 

ιφγσ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηξνβίινπ.[7] 

 

 

ρήκα 4.2 Τδξνειεθηξηθό ζύζηεκα κε κνλή ζσιήλσζε.[7] 

 

Γηπιή ζσιήλσζε: 

  Θα κπνξνχζε λα ζθεθηεί θαλείο φηη ε δηπιή ζσιήλσζε είλαη πεξηηηή, δεδνκέλνπ φηη 

εάλ ππάξρεη αλάγθεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ην ζηξφβηιν θαη ηαπηφρξνλα ππάξρεη 

απνξξηπηφκελε ηζρχο απφ ηηο ζεξκηθέο κνλάδεο ή απφ ηηο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο 

βάζεσο, ηφηε ζα κπνξνχζε λα απνξξνθεζεί απεπζείαο πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ ηηο 

κνλάδεο απηέο. Ο ζπιινγηζκφο απηφο είλαη εζθαικέλνο, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ 

δηθηχνπ. Ζ άκεζε δειαδή απνξξφθεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ κπνξεί λα ζπκβεί 

πέξαλ ηεο επηηξεπφκελεο απφ ην δίθηπν ελέξγεηαο. 

  Παξάιιεια, ε ρξνληθή θαηαλνκή ηεο απνξξηπηφκελεο ηζρχνο δείρλεη φηη ε πεξηθνπή 

θαζνξίδεηαη πξψηα απφ ηε δηαζέζηκε παξαγφκελε ελέξγεηα θαη δεχηεξνλ απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο. ε ψξεο αηρκήο ηεο δήηεζεο θαη ηαπηφρξνλα πεξίζζεηαο 

ηζρχνο ησλ κνλάδσλ βάζεσο, απφ ηε κηα ππάξρεη πεξηθνπή ηζρχνο θαη απαηηείηαη 

ιεηηνπξγία αληιηψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξίζζεηαο ηζρχνο, απφ ηελ άιιε 

πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ν ζηξφβηινο (π.ρ. ιφγσ πςειήο δήηεζεο).  Δάλ ιεηηνπξγεί ε 

αληιία, ζα απαηηεζεί ρξφλνο κέρξη λα ζηακαηήζεη θαη λα μεθηλήζεη ν ζηξφβηινο, 

νπφηε ην βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο απφθξηζεο ηνπ ζηξνβίινπ ράλεηαη. 

Σφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο κνλήο ζσιήλσζεο φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηπιήο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ, νη ηξεηο κεραλέο (αληιία – πδξνζηξφβηινο – θηλεηήξαο / 

γελλήηξηα) ηνπνζεηνχληαη ζε θνηλή άηξαθην θαη ε θνξά πεξηζηξνθήο είλαη ε ίδηα 

αλεμαξηήησο ιεηηνπξγίαο. Αμίδεη βέβαηα λα αλαθέξνπκε φηη γηα ηε κείσζε ησλ 

θζνξψλ απαηηείηαη ε χπαξμε ζπκπιέθηε ζηα άθξα ηεο αηξάθηνπ, ψζηε λα κελ 

πεξηζηξέθεηαη άζθνπα ε πδξνδπλακηθή κεραλή πνπ θάζε θνξά δελ εξγάδεηαη. ε 

πεξίπησζε θαηαθφξπθεο δηάηαμεο, ε αληιία ηνπνζεηείηαη ζην θαηψηεξν ζεκείν ψζηε 

λα απνθεπρζεί ην θαηλφκελν ηεο ζπειαίσζεο.[7] 
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ρήκα 4.2 Σππηθό ζύζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο κε δηπιή ζσιήλσζε.[7] 

 

Μνλή ζσιήλσζε κε ζύλζεηε ιεηηνπξγία: 

  ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηπιήο ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίαο κε 

ρξήζε κνλήο ζσιήλσζεο. Πξφθεηηαη γηα  κηα δεχηεξε  θαηεγνξία ζπζηήκαηνο 

αληιηνηακίεπζεο, ην ιεγφκελν  αλαζηξέςηκν πδξνειεθηξηθφ ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα 

απηφ  πεξηιακβάλεη κηα αλαζηξέςηκε πδξνδπλακηθή κεραλή πνπ ιεηηνπξγεί είηε σο 

αληιία είηε σο ζηξφβηινο.  Απηή ε πξνηεηλφκελε ιχζε εκθαλίδεη ην πιενλέθηεκα φηη 

είλαη νηθνλνκηθφηεξε ρσξίο λα πζηεξεί ιεηηνπξγηθά θαη ζα παξνπζηαζζεί ιεπηνκεξψο 

ζε επφκελε παξάγξαθν. 

  ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη αλεμάξηεηα ησλ ζρεδηαζηηθψλ εθδνρψλ 

πνπ πηνζεηνχληαη θάζε θνξά ζε έλα ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο,  νη κνλάδεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (αληιία – πδξνζηξφβηινο – ειεθηξηθή κεραλή) ηνπνζεηνχληαη ζε ζηάζκε 

ρακειφηεξε απφ απηή ηεο θαηψηεξεο δεμακελήο γηα ηελ απνθπγή εηζξνήο αέξα, θάηη 

φκσο πνπ απαηηεί κεγάιν φγθν εθζθαθψλ. Δπηπξφζζεηα, νη κνλάδεο απηέο κπνξνχλ 

λα απνκνλσζνχλ απφ ηηο δχν δεμακελέο, κέζσ βαλψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνπο 

αγσγνχο θαηάζιηςεο θαη αλαξξφθεζεο. 

  Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ, ζα έιεγε θαλείο  φηη  έλα ζχζηεκα αληιηνηακίεπζεο, 

απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ αληιεηηθήο εγθαηάζηαζεο (απνηακίεπζεο ελέξγεηαο) θαη 

πδξνειεθηξηθνχ έξγνπ (παξαγσγή ελέξγεηαο). Παξαθάησ ζα γίλεη αλαθνξά  γηα  θάζε 

κέξνο ηνπ ηππηθνχ ζπζηήκαηνο μερσξηζηά θαη  ζα αλαιπζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ιεηηνπξγίαο ηνπ.[7] 
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4.2.3 Πιενλεθηήκαηα Σεο Μεζόδνπ 

  Ζ κέζνδνο ηεο αληιεζηνηακίεπζεο απνζθνπεί νπζηαζηηθά ζε δχν πξάγκαηα. Σν 

πξψην είλαη ε απνθνπή ησλ αθξνηάησλ ηζρχνο. Σα ζπλήζε ηερληθά ειάρηζηα 

απμάλνπλ κε ηελ άληιεζε θαη ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο ελψ νη πδξνζηξνβηιηθέο 

κνλάδεο  θαιχπηνπλ ηα εκεξήζηα κέγηζηα. Έηζη επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε απφδνζε 

ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη σο ζπλέπεηα απηνχ εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ γηα ηελ ίδηα 

απνδηδφκελε ηζρχ.[2] 

Σν δεχηεξν πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη απηφ ην ζχζηεκα ζπκβάιιεη 

αηζζεηά ζηελ αχμεζεο ηεο δπλαηφηεηαο δηείζδπζεο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ, ηα νπνία 

είλαη κνλάδεο κε εγγπεκέλεο ηζρχνο. Απηφ ζπκβάιιεη ζηελ απξφζθνπηε δηείζδπζε 

ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο κε πξνθαλή, ζεκαληηθή κείσζε ησλ θαπζίκσλ αιιά θαη 

γεληθά ρξήζεο άιισλ κεζφδσλ κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.[2] 

Ζ επηδίσμε ηεο αχμεζεο ησλ επηπέδσλ δηείζδπζεο ηνπ αλέκνπ ζηα ειεθηξηθά 

ζπζηήκαηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηπηψζεηο απνκνλσκέλσλ λεζησηηθψλ 

ειεθηξηθψλ δηθηχσλ ,απαηηεί ηελ πινπνίεζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ απνζήθεπζεο ηεο 

ελέξγεηαο. Απηή ε απαίηεζε ζπρλά επηβάιιεηαη κέζσ ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ ζηηο 

ζπκβαηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ,θαζψο θαη κέζσ πεξηνξηζκψλ επζηάζεηαο φηαλ 

αληηκεησπίδνπκε πεγέο πνπ έρνπλ έληνλεο ηπραίεο δηαθπκάλζεηο, φπσο είλαη ε 

αηνιηθή ελέξγεηα. ηαλ ην κέγεζνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο απμάλεη πέξα απφ ιίγεο 

εθαηνληάδεο kW, ηφηε ε απνζήθεπζε ζε κπαηαξίεο θαη άιια ηέηνηα παξφκνηα κέζα 

απνζήθεπζεο ελέξγεηαο παχνπλ λα είλαη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ειθπζηηθά, 

αθήλνληαο ηελ αληιεζηνηακίεπζε σο ηε κνλαδηθή εθαξκφζηκε θαη βηψζηκε ιχζε.  

Ζ ρξήζε πβξηδηθψλ αηνιηθψλ-πδξνειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ γηα παξαγσγή ηζρχνο 

ζε λεζηά ή άιιεο κε δηαζπλδεδεκέλεο πεξηνρέο θαίλεηαη λα είλαη ε θαιχηεξε ιχζε 

γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα απνζήθεπζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, αιιά θαη 

ηεο δηείζδπζεο ηνπ αλέκνπ ζην δίθηπν. Γηα κηθξά λεζηά κε ρακειή εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχ, ε κέζνδνο ηεο αληιεζηνηακίεπζεο θαίλεηαη λα είλαη ν πιένλ ειπηδνθφξνο 

ηξφπνο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δηαζέζηκνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ζε πςειφ βαζκφ 

δηείζδπζεο. ε κεγαιχηεξα λεζηά, κηα ηέηνηα ελεξγεηαθή κνλάδα ζα κπνξνχζε  λα 

αληηθαηαζηήζεη κηα ή πεξηζζφηεξεο βαζηθέο ζεξκηθέο κνλάδεο, θαζηζηψληαο έηζη ηελ 

επέλδπζε πην επηθεξδή. Έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα ηεο κνλάδαο αληιεζηνηακίεπζεο 

είλαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ απνζεθεπκέλνπ ζηνπο ηακηεπηήξεο λεξνχ γηα ζθνπνχο 

χδξεπζεο θαη άξδεπζεο ηνπ λεζηνχ , θαζψο θαη γηα πξνζηαζία απφ ηηο ππξθαγηέο. 

Δπηπιένλ, ε ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλακελφκελσλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, είηε βειηηψλνληαο ηελ 

επζηάζεηα ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, είηε ελζσκαηψλνληαο κηα κνλάδα αθαιάησζεο 

γηα παξαγσγή θαζαξνχ  πφζηκνπ λεξνχ ζην λεζί. 

Σα νθέιε ηεο αληιεζηνηακίεπζεο ζηε δπλακηθή αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εθδειψλνληαη θπξίσο ζηηο αηρκέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηε ζηξεθφκελε εθεδξεία, ζηα 

απνζέκαηα έθηαθηεο αλάγθε, ζηε ξχζκηζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο. 

Ζ κέζνδνο πνζνηηθήο απνηίκεζεο ηνπ νθέινπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηρκψλ, θαη 

ηελ εμνηθνλφκεζε άλζξαθα ρξεζηκνπνηεί επξέσο δηαδεδνκέλεο αξρέο ηζνδχλακεο 

απνηίκεζεο. χκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ήδε ππαξρφλησλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο ηζρχνο, απηή ε ππφζεζε ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη 

κνλάδα αληιεζηνηακίεπζεο σο  ην βαζηθφ ζρέδην , θαη ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ζεξκηθέο κνλάδεο παξαγσγήο γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο αληιεζηνηακηεπηηθέο 
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κνλάδεο σο αλαπιεξσκαηηθφ ζρέδην. Οη δηαθνξέο ησλ δχν ζρεδίσλ είλαη ηα νθέιε 

πνπ πξνθχπηνπλ φζνλ αθνξά ηηο αηρκέο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε άλζξαθα απφ ηελ 

αληιεζηνηακίεπζε. Οη παξάγνληεο-θιεηδηά γηα λα εθηηκεζεί ην θέξδνο βαζίδνληαη ζην 

φηη ην αλαπιεξσκαηηθφ ζρέδην ζα είλαη ηζνδχλακν κε ην βαζηθφ ζρέδην ζηηο 

παξαθάησ φςεηο. Πξψηνλ, ην αλαπιεξσκαηηθφ ζχζηεκα ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην 

δίθηπν ηελ ίδηα πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γεχηεξνλ, ζα κπνξεί λα ξπζκίδεη ηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ ζεκείνπ λα είλαη νη ίδηεο. Σξίηνλ, θάζε 

κνλάδα παξαγσγήο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζπληεηαγκέλα κε ηελ θάζε άιιε. 

Σέηαξηνλ, ζα κπνξεί λα εγγπεζεί ην βέιηηζην ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. Πέκπηνλ, 

ιεηηνπξγεί ζπζηεκαηηθά θαη έρεη ηελ ίδηα αμηνπηζηία κε ην βαζηθφ ζχζηεκα. 

Με ηε ζπλερή παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζα κπνξνχζαλ λα κεησζνχλ νη 

δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δίθηπν κεηαμχ ηεο βάζεο θαη ηεο αηρκήο ηεο 

δήηεζεο. Δηδηθά αθνχ ε κνλάδα αληιεζηνηακίεπζεο ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, ζα 

κπνξνχζε απηή λα αλαιάβεη ηηο αηρκέο δήηεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ αληί λα ηηο 

αλαιάβνπλ νη πςεινχ θφζηνπο ζεξκηθέο κνλάδεο θαη λα κεησζεί έηζη ε θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη ζα κπνξνχζε λα αλαθνπθηζηεί ην δίθηπν απφ ην 

βάξνο ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο, θαη έηζη λα ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηηο 

βέιηηζηεο ζπλζήθεο, λα βειηησζεί ν βαζκφο ρξήζεο θαη ε απφδνζε ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζεξκηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη λα κεησζεί ε θαηαλάισζε άλζξαθα. Σν θέξδνο ζα 

πξνθχςεη απφ ηελ εμνηθνλφκεζε άλζξαθα θαη ζα θέξεη ζεκαληηθφ δπλαηφ θέξδνο 

ζηηο ζεξκηθέο κνλάδεο παξαγσγήο. 

  Ζ απνζήθεπζε αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο δελ έρεη εθαξκνζηεί πιαηηά αλ θαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηέηνησλ έξγσλ έρεη παξνπζηάζεη ειθπζηηθά 

απνηειέζκαηα γηα επελδχζεηο. Οη ιφγνη είλαη πνιινί, ν βαζηθφηεξνο απφ απηνχο είλαη 

ε ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κεγάινπο ζηαζκνχο, πνιιέο 

ηάμεηο κεγέζνπο κεγαιχηεξνπο απηψλ ησλ ζηαζκψλ κε εγγπεκέλεο ηζρχνο (ζπλήζσο 

αηνιηθψλ). Ζ ξαγδαία αλάπηπμε αηνιηθψλ ζηαζκψλ ζε πεξηνρέο φπνπ ην δίθηπν είλαη 

αζζελέο θαη ζε απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα, νδεγεί ζηε δηαρείξηζε ηεο ηζρχνο ζε ηνπηθφ 

θαη φρη κφλν επίπεδν γηα ηελ άξζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζεξαπεχνληαη κέζσ ηεο 

γξήγνξεο απνζήθεπζεο θαη, θπξίσο απνιαβήο ελέξγεηαο, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

αληιεζηνηακηεπηήξσλ.  

  Σα απνκνλσκέλα αζζελή δίθηπα, ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα πνηφηεηνο ηζρχνο, πξνβιήκαηα πνπ κεγαιψλνπλ κε ηε δηείζδπζε 

αηνιηθψλ πάξθσλ κεγάιεο ηζρχνο ζε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο θαηαλαιψζεηο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, ε απνζήθεπζε ακβιχλεη ηα πξνβιήκαηα απηά, κεγαιψλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα δηείζδπζεο ζην δίθηπν αηνιηθψλ ζηαζκψλ. Οη αληιεζηνηακηεπηήξεο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα έρνπλ ηζρχ ηεο ηάμεο κεγέζνπο ησλ 

ηνπηθψλ θνξηίσλ ή θαη κεγαιχηεξε θαη επηηξέπνπλ ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηφζν ηνπ 

αηνιηθνχ δπλακηθνχ φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο. 

 

 

 

 

 



- 65 - 

 

ΚΔΦΑΛΑΙO 5 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΣΛΗΙΟΣΑΜΙΔΤΗ 

 5.1 ΓΔΝΙΚΑ 

 ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη φινπ ηνπ θφζκνπ  

γηα αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζην ζπλνιηθφ ελεξγεηαθφ 

δπλακηθφ, ε αληιεζηνηακίεπζε έρεη γίλεη επξέσο πην γλσζηή. Οη πξψηεο κνλάδεο 

αληιεζηνηακίεπζεο θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Διβεηία ζηηο αξρέο ηνπ 

1890 θαη κεηά απφ αξθεηά ρξφληα (1929) ζηηο ΖΠΑ. Μεηά ην 1933, αλαζηξέςηκεο 

κεραλέο έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο παγθνζκίσο. ηε ζεκεξηλή επνρή, ε 

αληιεζηνηακίεπζε ζεσξείηαη ε κνλαδηθή ψξηκε εκπνξηθή ηερλνινγία απνζήθεπζεο 

ελέξγεηαο κεγάιεο θιίκαθαο (>100 MW) κε πάλσ απφ 300 κνλάδεο εγθαηεζηεκέλεο 

ζε φιν ηνλ θφζκν πνπ έρνπλ ζπλνιηθή ηζρχ πάλσ απφ 95 GW θαιχπηνληαο πεξίπνπ 

ην 3% ηεο παγθφζκηαο ειεθηξνπαξαγσγήο. Ζ Ηαπσλία είλαη πξσηνπφξνο ζηελ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ αληιεζηνηακηεπηήξσλ κε 25 GW, ελψ ακέζσο κεηά αθνινπζνχλ 

νη ΖΠΑ κε 22 GW θαη ε Ηζπαλία κε 5,3 GW. Έηζη θαη ζηελ Διιάδα, έρνπλ αξρίζεη 

ήδε λα ιεηηνπξγνχλ θάπνηα πβξηδηθά έξγα κε αληιεζηνηακίεπζε ελψ θάπνηα άιια 

βξίζθνληαη ζηελ θάζε ηεο πξνζνκνίσζεο θαη ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ θαηάιιεισλ 

κεγεζψλ ψζηε λα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκα θαη λα πεηπραίλνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο.[9] 

 

 

 

ρήκα 5.1 Μνλάδεο αληιεζηνηακίεπζεο ζηελ Δπξώπε(2006) ζηηο Ζ.Π.Α.(2007) θαη 

ζηελ Ηαπσλία (2008).[9] 

 

ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλνληαη θάπνηεο πθηζηάκελεο κνλάδεο 

αληιεζηνηακίεπζεο: 
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ρήκα 5.2 Μνλάδα αληιεζηνηακίεπζεο (La Muela) ζηελ Ηζπαλία κε ζπλνιηθή  

εγθαηεζηεκέλε ηζρύ 635 MW. Απηή ηε ζηηγκή ε κνλάδα επεθηείλεηαη κε ηελ πξνζζήθε 

852MW (La Muela 2) θαη αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2012[9] 

 

 

ρήκα 5.3 Μνλάδα αληιεζηνηακίεπζεο ζηελ Πελζπιβαλία κε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε 

ηζρύ 435 MW[9] 

 

 

ρήκα 5.4 Μνλάδα αληιεζηνηακίεπζεο ζηελ Okinawa ηεο Ηαπσλίαο. Ζ ζάιαζζα παίδεη 

ηνλ ξόιν ηεο θάησ δεμακελήο[9] 
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5.2 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΗΙ EL HIERRO (ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΙΑ) 

  Σν λεζί El Hierro βξίζθεηαη ζηα Καλάξηα Νεζηά, ζηελ Ηζπαλία, κε έθηαζε 276 km
2
  

θαη πεξίπνπ 8.000 θαηνίθνπο θαη είλαη ην κηθξφηεξν ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ λεζηψλ 

απηψλ. Σν λεζί έρεη δηθφ ηνπ ειεθηξηθφ δίθηπν,  είλαη εληειψο απνκνλσκέλν θαζψο 

ηα κεγάια βάζε ηεο ζάιαζζαο θάλνπλ αδχλαηε νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή δηαζχλδεζε 

ηνπ.  Μέρξη πξηλ απφ ιίγν θαηξφ ε δήηεζε ζε ειεθηξηζκφ,  ε νπνία θαιχπηεη ην 65%  

ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζην λεζί,  θαιππηφηαλ θπξίσο απφ 

ζπκβαηηθνχο  (ζεξκηθνχο) ζηαζκνχο παξαγσγήο ηζρχνο 10MW.  Ζ ζπλεηζθνξά ησλ 

ΑΠΔ ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ λεζηνχ ήηαλ κηθξφηεξε απφ 5%  θαη πξνέξρνληαλ 

απφ δχν αλεκνγελλήηξηεο εγθαηεζηεκέλεο θνληά ζηελ πξσηεχνπζα ηζρχνο 100kW θαη 

180kW.  Σν λεζί παξνπζηάδεη έλα αμηφινγν δπλακηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

ΑΠΔ θαη θπξίσο αηνιηθψλ.  Γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίζηεθε ε έλαξμε ελφο έξγνπ πνπ 

ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ λεζηνχ απφ 

100%  ΑΠΔ (“100% RES for Electricity Production”). Απηφ απνηειεί ζέκα-  θιεηδί 

ζην “Πξφγξακκα Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο”  ην νπνίν αλαθνηλψζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε 

ηνπ λεζηνχ El  Hierro  ην 1997  θαη έγηλε πην νηθείν φηαλ ην λεζί ραξαθηεξίζηεθε απφ 

ηελ UNESCO ηνλ Ηαλνπάξην 2000  ζαλ Παγθφζκην Γίθηπν Γηαηήξεζεο ηεο 

Βηφζθαηξαο (“World Wide Reserve of Biosphere” ). Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ηξία δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα:  

• Σν πξφγξακκα ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο.  

• Σν πξφγξακκα 100%  ελεξγεηαθήο παξαγσγήο απφ ΑΠΔ  

• Σν πξφγξακκα κεηαθνξψλ -  ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηα νξπθηά θαχζηκα ζηηο 

θαζαξέο κεηαθνξέο.  

Με ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ DG TREN ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κηα 

ζπλεξγαζία απφ 7 ζπκκεηέρνληεο κε ζπληνληζηή ην ITC (Instituto Tecnológico de 

Canarias),  δηεμάγεηαη ην πξφγξακκα πνπ ζηνρεχεη ζε  100%  ειεθηξηθή παξαγσγή 

απφ ΑΠΔ . Καηά ηελ πξψηε θάζε ην πξφγξακκα ζηνρεχεη ζε θάιπςε 70-80% 

ειεθηξηθήο δήηεζεο ηνπ λεζηνχ απφ δηάθνξεο πεγέο. Ζ πην πξσηνπνξηαθή ιχζε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ  εθαξκνγή ελφο πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο κε αληιεζηνηακίεπζε κε 

ζηφρν ηελ θάιπςε ηνπ 75%  ηεο ειεθηξηθήο δήηεζεο ηνπ λεζηνχ,  θαη 30%  άκεζε 

έγρπζε ηεο αηνιηθήο παξαγσγήο ζην δίθηπν. 

  Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ δπν θαηεγνξίεο: 

1. Σελ ειεθηξηθή κνλάδα παξαγσγήο, πνπ πεξηιακβάλεη ην αηνιηθφ πάξθν, ην 

ζπκβαηηθφ ζηαζκφ παξαγσγήο θαη ηνλ ζηξφβηιν, 

2. Σελ πδξνειεθηξηθή κνλάδα παξαγσγήο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αληιεηηθφ 

ζηαζκφ, ηηο ηνπξκπίλεο, ηελ πάλσ θαη ηελ θάησ δεμακελή, ηελ κνλάδα 

αθαιάησζεο θαη ηνπο ζσιήλεο. 

  Σα θνξηία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: ε ειεθηξηθή δήηεζε ηνπ λεζηνχ, ε κνλάδα 

αθαιάησζεο θαη ν αληιεηηθφο ζηαζκφο. 

  Σν δίθηπν απηφ θαίλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα: 
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Σν ITC αλέπηπμε έλα software γηα λα πξνζνκνηψζεη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ην 

παξαπάλσ ζχζηεκα αηνιηθνχ πάξθνπ-αληιεζηνηακίεπζεο, θαη έηζη ιακβάλνληαο 

ππφςε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ (αηνιηθφ δπλακηθφ, γεσγξαθία, απνζέκαηα 

λεξνχ θιπ.) ζα θαηαιήμεη ζηελ βέιηηζηε ιχζε. Κάλνληαο ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ 

πξνηείλεη ηελ «αξρηθή ιχζε», ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζπζηήκαηα: 

− Αηνιηθφ πάξθν: 9,35 MW 

− Αληιεηηθφο ζηαζκφο: 7 x 800 kW + 2 x 275 kW 

− Μηλη-πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο (ηνπξκπίλεο Pelton): 2 x 3,3 MW 

− πκβαηηθφο ζηαζκφο ειεθηξνπαξαγσγήο (ν ππάξρσλ): 9,75 MW 

− Μνλάδα αθαιάησζεο: 5-10 m
3
/d 

− Υσξεηηθφηεηα Τςειήο δεμακελήο: 225.000 m
3
 

− Υσξεηηθφηεηα Υακειήο δεμακελήο: 225.000 m
3
 

− Τδαηνθξάθηεο 

− χζηεκα δηαλνκήο 

Έλαο θπζηθφο θξαηήξαο ζα απνηειέζεη ηελ πςειή δεμακελή κεηά απφ ηελ αλάινγε 

ζηεγάλσζή ηνπ. Ζ ρακειή ζα θαηαζθεπαζηεί θνληά ζηνλ ππάξρνληα ζπκβαηηθφ 

ζηαζκφ ειεθηξνπαξαγσγήο ελψ ην ζχζηεκα αθαιάησζεο ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ αθηή 

θαη θνληά ζηνλ ζπκβαηηθφ ζηαζκφ. 

 

Υδροηλεκτρικ
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5.3 Οη ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΑΝΣΛΗΙΟΣΑΜΙΔΤΗ ΣΗΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 

  Δίλαη επξέσο γλσζηφ πηα, φηη ζηα ειιεληθά λεζηά, πνπ ειεθηξνδνηνχληαη κε 

απηφλνκνπο πεηξειατθνχο ζηαζκνχο, νη αηνιηθνί θαη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί πνπ 

αμηνπνηνχλ ην αληίζηνηρν πινχζην δπλακηθφ ΑΠΔ ησλ λεζηψλ, δελ κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ πνζνζηφ άλσ ηνπ 15 κε 20% ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  γηα 

ηερληθνχο ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθαιή θαη απξφζθνπηε ειεθηξνδφηεζε 

ησλ θαηαλαισηψλ. Τπάξρνπλ φκσο νη ηερληθέο ιχζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε 

ηνπ πινχζηνπ δπλακηθνχ ησλ πεγψλ απηψλ πνπ δελ είλαη άιιεο απφ ηελ ιχζε ηεο 

απνζήθεπζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ελέξγεηα άιιεο κνξθήο θαη 

ηε ιχζε ηεο δηαζχλδεζεο ησλ λεζηψλ ζην επεηξσηηθφ ειεθηξηθφ δίθηπν. Δπεηδή φκσο 

νη ζηφρνη γηα ηηο ΑΠΔ απαηηνχλ καδηθή εγθαηάζηαζε ησλ ζηαζκψλ απηψλ θαη 

αλάπηπμε επίζεο ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο ζηελ επηθξάηεηα, ε πεξαηηέξσ 

αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ΑΠΔ ησλ λεζηψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηειηθά 

ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ ιχζεσλ, δει. θαη δηαζπλδέζεηο θαη απνζήθεπζε. Ο 

ζπλδπαζκφο θιαζηθψλ ζηαζκψλ ΑΠΔ θαη ηδίσο αηνιηθψλ πάξθσλ, κε ζπζηήκαηα 

απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, ηα πβξηδηθά φπσο θαζηεξψζεθε λα νλνκάδνληαη, θαίλεηαη, 

ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, λα απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε κεγάιε 

δηείζδπζε ΑΠΔ ζηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα θαη έλαλ απφ ηνπο κνρινχο επίηεπμεο ησλ 

ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ ηεο ρψξαο.  

  Ζ αληιεζηνηακίεπζε, δειαδή ε απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηελ άληιεζε 

λεξνχ απφ κηα δεμακελή ζε άιιε κε ζεκαληηθή πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο, 

απνηειεί ζήκεξα ηε βέιηηζηε νηθνλνκηθνηερληθά ιχζε γηα κεγάιεο πνζφηεηεο. Ζ ηδέα 

ηεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο κέζσ αληιεζηνηακίεπζεο δελ είλαη ζεκεξηλή. Ζ ΓΔΖ 

εθάξκνζε ηε ιχζε απηή γηα ηελ απνζήθεπζε θζελήο ιηγληηηθήο παξαγσγήο ηε λχρηα 

(θεθηά, Θεζαπξφο), γηα λα απνθεχγεη ηελ ιεηηνπξγία αθξηβψλ κνλάδσλ ηελ εκέξα 

αιιά θαη γηα άιινπο ιφγνπο (φπσο π.ρ. γηα παξνρή εθεδξεηψλ παξαγσγήο). Οη 

αλάγθεο ησλ θαηξψλ δείρλνπλ  φηη ε ηδέα απηή πξέπεη λα εθαξκνζηεί γηα ηελ 

απνζήθεπζε ηεο θαζαξήο, εγρψξηαο θαη επίζεο θζελήο ελέξγεηαο ΑΠΔ, θαηά ηηο ψξεο 

πνπ ε θχζε ηελ παξέρεη πινπζηνπάξνρα, αιιά ε δήηεζε δελ επηηξέπεη ηελ 

θαηαλάισζή ηεο. Δίλαη έλαο ηξφπνο πξνζαξκνγήο ηεο παξνρήο ηεο θχζεο ζηηο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο. Ζ εθαξκνγή ησλ πβξηδηθψλ ζηαζκψλ κνηξαία μεθηλάεη απφ ηα 

λεζηά, ηα νπνία ήδε ζεσξνχληαη θνξεζκέλα γηα ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθήο θαη 

θσηνβνιηατθήο ηζρχνο. Γελ είλαη ζπλεπψο ηπραίν ην γεγνλφο φηη ν πξψηνο ηέηνηνο 

ζηαζκφο ζηελ Διιάδα ζρεδηάζηεθε απφ ηε ΓΔΖ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, γηα 

ην λεζί ηεο Ηθαξίαο. Σν έξγν αμηνπνηεί ην ηζρπξφ αηνιηθφ δπλακηθφ ηνπ λεζηνχ, 

θαζψο θαη ην πδάηηλν δπλακηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ χπαξμε πεγψλ ζε 

ζεκαληηθφ πςφκεηξν, κε απνζήθεπζε ελέξγεηαο κέζσ αληιεζηνηακίεπζεο. Ο 

ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο, νδεγεί ζε κηα ζπλνιηθή δηείζδπζε 

ΑΠΔ ζην λεζί ζηα επίπεδα ηνπ 50%, κηα εμαηξεηηθά κεγάιε δηείζδπζε, κε βάζε ηα 

ηζρχνληα παγθνζκίσο. Σέηνηνη ζηαζκνί ζε ειεθηξηθά ζπζηήκαηα φπσο απηά ησλ 

ειιεληθψλ λεζηψλ, δελ ιεηηνπξγνχλ πνπζελά ζηνλ θφζκν εμ φζσλ γλσξίδνπκε. ηελ 

Ηθαξία ζα θαηαζθεπαζηεί ν πξψηνο, ή έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ζηαζκνχο κε ηέηνηα 

ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο ππάξρνπλ ηελ πεξίνδν απηή αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο θαη ζε 

άιια λεζηά ηνπ πιαλήηε κε ζεκαληηθφηεξε  απηή ζην λεζί El Hierro ησλ Καλαξίσλ 

Νήζσλ, έλα λεζί παξφκνην κε ηελ Ηθαξία, φπνπ θηινδνμεί λα επηηεπρζεί αθφκα 

κεγαιχηεξε δηείζδπζε ΑΠΔ, ζε επίπεδα 70-80%. 



- 70 - 

 

  Σν Τβξηδηθφ ηεο Ηθαξίαο βξίζθεηαη ζε θάζε θαηαζθεπήο θαη αλακέλεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο ην 2012. Ωζηφζν, ην 2002, φηαλ ρνξεγήζεθε ε άδεηα παξαγσγήο, 

ιφγσ έιιεηςεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, δελ θαζνξίζηεθαλ, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηηκνιφγεζεο ηνπ ζηαζκνχ, φπσο απαηηείηαη ζε ζπλζήθεο 

απειεπζεξσκέλεο αγνξάο. ήκεξα βάζεη ηνπ λ. 3468/2006 θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ 

αθνινχζεζαλ, ε Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κεηά 

απφ γλσκνδφηεζε ηεο ΡΑΔ, ζα θαζνξίζεη, γηα πξψηε θνξά, ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηηκνιφγεζεο ελφο ηέηνηνπ ζηαζκνχ. Θα αθνινπζήζεη 

ζχληνκα ε αδεηνδφηεζε παξφκνησλ έξγσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα δηάθνξα λεζηά, ηα 

πεξηζζφηεξα γηα ηελ Κξήηε. Αο ζεκεησζεί φηη ε θαηάξηηζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηέηνηα πνιχπινθα έξγα δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε θαη βεβαίσο απαηηεί ζπλερείο 

βειηησηηθέο θηλήζεηο. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε βειηίσζε ησλ φξσλ 

ηηκνιφγεζεο, γηα κηα πην ζηαζεξή ηηκνιφγεζε σο ζηαζκνί ΑΠΔ, ν θαζνξηζκφο 

θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ θψδηθα θ.α. Απαηηείηαη επηπιένλ 

πεξαηηέξσ ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ θαη ζηελ επεηξσηηθή ρψξα. Ζ 

εκπεηξία απνδεηθλχεη φηη ηα λεζησηηθά ζπζηήκαηα δείρλνπλ ην δξφκν γηα ηε κεγάιε 

δηείζδπζε ΑΠΔ. Σν παξάδεηγκα ηεο Ηθαξίαο, πηζηνπνηεί φηη νη ΑΠΔ κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο δήηεζεο, ζε επίπεδα άλσ ηνπ 50%, κε αλεθηή 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. ε κεγαιχηεξα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα, ηα 

απνηειέζκαηα ζα είλαη ζαθψο πην ελζαξξπληηθά, ηνπιάρηζηνλ απφ πιεπξάο θφζηνπο. 

Οη πξαθηηθέο δηείζδπζεο ΑΠΔ ζηα λεζηά ζα απαηηεζεί λα εθαξκνζηνχλ, κε ηηο 

θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο, ζηελ επεηξσηηθή ρψξα. 
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5.3.1 Σν Παξάδεηγκα Σεο Ιθαξίαο[8] 

  Πξφζθαηα ζηελ Διιάδα ε ΡΑΔ πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε αδεηψλ παξαγσγήο γηα 

πέληε πβξηδηθνχο ζηαζκνχο (αληιεηηθφο-πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο κε αηνιηθή 

ελέξγεηα) ζηα λεζηά ηεο Κξήηεο θαη Λέζβνπ. Δπηπιένλ, έρεη ήδε μεθηλήζεη ε 

εγθαηάζηαζε ελφο αηνιηθνχ-πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ ζηελ Ηθαξία, ην πξψην έξγν ζε 

ηνπηθφ επίπεδν πνπ ζπλδπάδεη ηελ εθκεηάιιεπζε δηαζέζηκσλ πδάησλ κε ηελ 

αμηνπνίεζε αηνιηθήο παξαγσγήο. Ζ κνλάδα βξίζθεηαη ππφ θαηαζθεπή θαη αλακέλεηαη 

λα ιεηηνπξγήζεη κεηά ην 2012. Σν έξγν έρεη εληαρζεί γηα παξνρή δεκφζηαο ελίζρπζεο 

ζην Γ‟ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο. 

  Ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πβξηδηθνχ έξγνπ, πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ έλαλ 

ζπλήζε πβξηδηθφ ζηαζκφ, είλαη φηη εθηφο απφ ηηο δχν δεμακελέο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο 

αλάγθεο ηεο αληιεζηνηακίεπζεο γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο αηνιηθήο παξαγσγήο, 

πθίζηαηαη θαη έλαο ηξίηνο ηακηεπηήξαο, ζηα αλάληε ηεο άλσ δεμακελήο 

αληιεζηνηακίεπζεο, ε πεξίζζεηα πδάησλ ηνπ νπνίνπ εηζξέεη ζηελ ηειεπηαία κέζσ 

ελφο επηπιένλ Τ/. Ζ δηακφξθσζε δειαδή ηνπ πβξηδηθνχ ηεο Ηθαξίαο επηηξέπεη ηελ 

αμηνπνίεζε δχν κνξθψλ ΑΠΔ, ηεο αηνιηθήο, κέζσ ηεο αληιεζηνηακίεπζεο, θαη ηεο 

πδξνειεθηξηθήο, κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ δηαζέζηκσλ πδάησλ ηνπ ηακηεπηήξα. 

Σν ζχζηεκα ειεθηξηθήο παξαγσγήο ηεο Ηθαξίαο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 5.5. 

Πεξηιακβάλεη ηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ παξαγσγήο Αγίνπ Κήξπθνπ πνπ θαηαλαιψλεη 

καδνχη θαη πθηζηάκελα ή αδεηνδνηεκέλα Α/Π, εθηφο ηνπ πβξηδηθνχ, ησλ νπνίσλ ε 

ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο αλέξρεηαη ζε 1.835 kW. Ζ θαηαζθεπή ηνπ πβξηδηθνχ 

ζηαζκνχ έρεη χςνο επέλδπζεο πεξίπνπ 23,5 εθαη. επξψ θαη επηδνηείηαη κε 35% απφ ην 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ). Με ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα 

επηηεπρζεί δηείζδπζε ΑΠΔ πεξίπνπ 50% ζηελ θαηαλάισζε ηεο Ηθαξίαο, έλα αξθεηά 

κεγάιν πνζνζηφ, δεδνκέλνπ φηη ζήκεξα, ιφγσ ησλ ηερληθψλ αδπλακηψλ ησλ 

απηφλνκσλ λεζησηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ δελ ππεξβαίλεη ην 15 κε 

20%. 

 

ρήκα 5.5 Γηακόξθσζε ηνπ πβξηδηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Ηθαξίαο 
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Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη ησλ 

αλεκνγελλεηξηψλ είλαη ηα εμήο: 

 ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΟΤ 

Α/Α  ΜΟΝΑΓΑ 

  Ολνκαζηηθή 

Ηζρχο 

Μέγηζηε  Διάρηζηε  

Παξαγφκελε Παξαγφκελε 

 kVA    kW  Ηζρχο (kW ) Ηζρχο (kW ) 

1 Νν 1 1220 975 750 300 

2 Νν 2 1220 975 750 300 

3 Νν 3 1220 975 750 300 

4 Νν 4 1220 975 750 300 

5 Νν 5 1220 975 750 300 

6 Νν 6 1600 1280 1100 750 

7 Νν 7 1600 1280 1100 750 

8 Νν 8 3880 3104 3100 1800 

 ύλνιν 13180 10539 9050 4800 

 Πίλαθαο 5.1.: Πίλαθαο Μνλάδσλ Σ..Π. (Σνπηθόο ζηαζκόο παξαγσγήο ζηνλ Αγ. 

Κύξεθν) 

 

Αηνιηθά πάξθα ζηελ πεξηνρή «Πεξδίθη»: 

1. Μηα αλεκνγελλήηξηα (ζχγρξνλε) , 600 kW ηδηνθηήηεο ηεο νπνίαο είλαη ν 

ηδηψηεο «Λάθηνο». 

2. Δπηά (7) αλεκνγελλήηξηεο (αζχγρξνλεο), 55 kW ε θαζεκία, ζπλνιηθήο 

ηζρχνο  7x55 kW=385 kW ηνπ Σνπηθνχ ηαζκνχ Παξαγσγήο. 

 

5.3.1.1  Γίθηπν Γηαλνκήο 

  Σν δίθηπν δηαλνκήο ηεο λήζνπ Ηθαξίαο είλαη αθηηληθφ θαη πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) 

γξακκέο πνπ αλαρσξνχλ απφ ηνλ Σνπηθφ ηαζκφ Παξαγσγήο ηνπ Αγ. Κήξπθνπ  φπσο 

θαίλεηαη ζηα ζρέδηα, νη νπνίεο είλαη: 

- Γραμμή «Αγ. Κήρσκος» 15 kV, θαηά κήθνο ηεο αθηήο ζηελ πιεπξά ηνπ Αγ. 

Κήξπθνπ. 

- Γραμμή «Καραβόζηαμο - Δύδηλος» 15 kV, κέρξη  ηνλ  Δχδειν, πάλσ  ζηελ νπνία 

είλαη ζπλδεδεκέλεο φιεο νη αλεκνγελλήηξηεο. 

- Γραμμή «Υρσζόζηομος-Καρκινάγρι» 15kV, ε νπνία ηξνθνδνηεί νιφθιεξε ηελ 

πεξηνρή δπηηθά ηνπ Δχδεινπ. 
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5.3.1.2  Γεληθέο Αξρέο ρεδίαζεο Δλόο ΤΗ Με Μνλάδεο 

Αληιεζηνηακίεπζεο[8] 

 Δίλαη γλσζηφ φηη ηα πδξνειεθηξηθά πάξθα κε αληεζηνηακηεπηηθέο κνλάδεο ζπλήζσο 

θαηαζθεπάδνληαη ζε κεγάια δίθηπα ,φπνπ ππάξρνπλ νξηζκέλεο ζεξκηθέο θαη 

ππξεληθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ βάζε θαη νη νπνίεο είλαη αδχλαην ή 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ θνξηίνπ. 

  Οη αλαζηξεθφκελεο κνλάδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αθκήο ηεο δήηεζεο θνξηίνπ σο ζπκβαηηθέο κνλάδεο, γηα λα παξάγνπλ ελέξγεηα ή 

γηα λα ππνθαζηζηνχλ ηηο ζεξκηθέο κνλάδεο ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ράξε ζηελ 

άκεζε απφθξηζή ηνπο. 

  Οη ίδηεο κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη γηα λα απνηακηεχνπλ ηελ  επηπιένλ 

ελέξγεηα (απνζεθεχνληαο ην λεξφ ζηνλ άλσ ηακηεπηήξα απφ ηνλ θάησ) θαηά ηηο 

λπρηεξηλέο ψξεο, φπνπ ε δήηεζε θνξηίνπ είλαη ρακειή  θαη  λα παξάγνπλ ελέξγεηα 

ηελ εκέξα ηηο ψξεο πςειήο δήηεζεο θνξηίνπ. 

 ζνλ αθνξά ην δίθηπν ηεο Ηθαξίαο, δελ ππάξρνπλ κεγάιεο κνλάδεο, θαη γη‟ απηφλ ηνλ 

ιφγν δελ δηθαηνινγείηαη ε θαηαζθεπή ελφο αλαζηξέςηκνπ ελεξγεηαθνχ ζηαζκνχ. Έηζη 

θάηη αλάινγν ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηελ παξάιιειε εγθαηάζηαζε λέσλ 

κνλάδσλ κεγάιεο ηζρχνο, πάληα ζε ζχγθξηζε κε ηα ηζρχνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο. Λακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, 

νη αλεκνγελλήηξηεο είλαη θαηάιιειεο λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Ηθαξία. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ξφινο ηνπ αλαζηξέςηκνπ δηθηχνπ ζα είλαη ν εμήο: 

α) Ζ απνζήθεπζε ηεο πιενλάδνπζαο ελέξγεηαο θαηά ηηο ψξεο κεησκέλεο δήηεζεο 

θνξηίνπ θαη ηεο παξαγσγήο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο φπνπ ε δήηεζε θνξηίνπ 

είλαη κέγηζηε. 

β) Ζ εμνκάιπλζε ηεο ζηνραζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ.  

 

5.3.1.3 Σα Κύξηα Σκήκαηα Σνπ πζηήκαηνο[8] 

Μεηά ηελ εμέηαζε δηαθνξεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ζχκθσλα κε ην θπξίσο 

ζρέδην πνπ ηειηθά επηιέρηεθε, ζα αμηνπνηεζνχλ δχν είδε αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. 

1. Ζ ενέργεια ηοσ νερού κε ηελ θαηαζθεπή δχν (2) κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ 

ζηαζκψλ ζηελ Πξνεζπέξα θαη ηελ Κάησ Πξνεζπέξα, ζηνπο νπνίνπο ζα 

αμηνπνηείηαη κέξνο ηνπ λεξνχ ην νπνίν ζε άιιε πεξίπησζε ζα ρπλφηαλ ζηνλ 

αγσγφ ππεξρείιηζεο, θαη 

2. Ζ ενέργεια ηοσ ανέμοσ κε ηελ εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ ζην αηνιηθφ 

πάξθν ηεο πεξηνρήο ησλ ηξαβνθνπλδνχξσλ.  

 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαζθεπή: 

3. Δλφο (1) αληιηνζηαζίνπ θαη  

4. Γχν (2) ηακηεπηήξσλ λεξνχ 
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  Έηζη ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο πιενλάδνπζαο αηνιηθήο ελέξγεηαο 

θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ε παξαγσγή 

ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζηηο κέγηζηεο ζηηγκέο δήηεζεο θνξηίνπ 

βειηηψλνληαο έηζη θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σα θχξηα ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Ηθαξίαο εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ: 

1. Γεμακελή-Σακηεπηήξαο(ζην Πέδη) 

  Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηακηεπηήξα ζην Πέδη είλαη ηα εμήο: 

 Μέγηζηε ζηάζκε ππεξρείιηζεο    722,56m 

 Μέγηζηε ηζρχο δεμακελήο   721,00m 

 Διάρηζηε ηζρχο δεμακελήο   707,00m 

 Αμηνπνηήζηκν απφζεκα               900x10
3
m

3
 

 Μεηθηφο φγθνο                1000x10
3
m

3
 

Ζ εηζξνή χδαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο δηαθιάδσζεο ζηελ θαηαζθεπή 

βαιβίδσλ ηνπ θξάγκαηνο θαη κε έλαλ ζσιήλα λεξνχ κήθνπο πεξίπνπ ηξηψλ (3) 

ρηιηνκέηξσλ, ην λεξφ ζα δηνρεηεχεηαη ζηελ κνλάδα ηνπ κηθξνχ ΤΖ Πξνεζπέξαο. 

2. ΤΖ  Πξνεζπέξαο 

 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΤΖ Πξνεζπέξαο είλαη ηα εμήο: 

 Αξηζκφο κνλάδσλ     Μηα (1) 

 ηξφβηινο 

– Σχπνο   Pelton κε θαηαθφξπθν άμνλα 

– Ηζρχο                              1000kW 

– Κεληξηθφ χςνο ζηάζκεο     555,20m 

 Γελλήηξηα 

– Σχπνο      χγρξνλε 

– Ηζρχο                  1300kVA  

 Ο  παξαπάλσ ζηαζκφο παξαγσγήο δελ ζα ιεηηνπξγεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ. 

 Σν λεξφ, θεχγνληαο απφ ηνλ ζηξφβηιν, ζα δηνρεηεχεηαη ζηνλ άλσ ηακηεπηήξα 

ζηελ Πξνεζπέξα. 

3. Άλσ ηακηεπηήξαο (ζηελ Πξνεζπέξα) 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άλσ ηακηεπηήξα είλαη ηα εμήο: 

 Κνξπθή θξάγκαηνο    555,20m 

 Μέγηζηε ηζρχο δεμακελήο           554,00m 

 Διάρηζηε ηζρχο δεμακελήο          543,00m 
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 Όςνο ππζκέλα                 542,00m 

 Αμηνπνηήζηκν απφζεκα             80x10
3
m

3
 

 Μεηθηφο φγθνο   87x10
3
m

3
 

Φεχγνληαο απφ ηνλ άλσ ηακηεπηήξα, ην λεξφ κε έλαλ ζσιήλα λεξνχ κήθνπο πεξίπνπ 

ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ, ζα δηνρεηεχεηαη ζηνπο δχν ζηξνβίινπο ,πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ 

ζηνλ κηθξφ ΤΖ ηεο Κάησ Πξνεζπέξαο. 

4. ΤΖ Κάησ Πξνεζπέξαο 

 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΤΖ Κάησ Πξνεζπέξαο είλαη ηα εμήο: 

 Αξηζκφο Μνλάδσλ Γχν (2) 

 ηξφβηινη 

– Σχπνο Pelton  κε νξηδφληην άμνλα 

– Ηζρχο ζηξνβίισλ  2x1550kW = 3100 kW  

– Κεληξηθφ χςνο     50,70 m 

 Γελλήηξηεο  

– Σχπνο  χγρξνλεο 

– Ηζρχο   2x1900kVA 

–  

 Σν λεξφ, θεχγνληαο απφ ηνπο ζηξνβίινπο, ζα δηνρεηεχεηαη ζηνλ Κάησ ηακηεπηήξα 

ζηελ Κάησ Πξνεζπέξα. 

 

5. Κάησ Σακηεηήξαο ( ζηελ Κάησ Πξνεζπέξα) 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάησ ηακηεπηήξα είλαη ηα εμήο: 

- Κνξπθή θξάγκαηνο    50,20m 

- Μέγηζηε ηζρχο δεμακελήο           49,00 m 

- Διάρηζηε ηζρχο δεμακελήο          36,00 m 

- Όςνο ππζκέλα                            35,00 m 

- Αμηνπνηήζηκν απφζεκα              80x10
3
m

3
 

- Μεηθηφο φγθνο                           83x10
3
m

3
  

 

  Αθξηβψο δίπια θαη πάλσ ζηε ξνή ηνπ Κάησ Σακηεπηήξα ζα θαηαζθεπαζηεί ην 

αληιηνζηάζην, φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ νθηψ (8) αληιίεο κε ηελ πξννπηηθή κηαο 

κειινληηθήο εγθαηάζηαζεο ηεζζάξσλ αθφκε αληιηψλ. 
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6. Αληιηνζηάζην Κάησ Πξνεζπέξαο 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληιηνζηαζίνπ είλαη ηα εμήο: 

 Αξηζκφο ζπζηεκάησλ αληιηψλ-θηλεηήξσλ Οθηψ(8) 

 Αληιίεο  

–  Σχπνο Οξηδφληηνπ Άμνλα   

–  Ηζρχο Κηλεηήξσλ  8x200kW=1600 kW 

–  Κεληξηθφ χςνο      35,50m 

 

 Καηφπηλ, δίπια ζην θξάγκα ζηελ πεξηνρή ησλ ηξαβνθνπλδνχξσλ, ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην αηνιηθφ πάξθν. 

 

7. Αηνιηθφ Πάξθν ηξαβνθνπλδνχξσλ 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ηξαβνθνπλδνχξσλ είλαη ηα  εμήο: 

Αλεκνγελλήηξηεο 

- Σχπνο  χγρξνλεο 

- Αξηζκφο  ηέζζεξηο(4) ή ηξεηο(3) 

- Ηζρχο 4x600kW=2400kW ή 3x800kW=2400kW 

 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ «πβξηδηθνχ ελεξγεηαθνχ θέληξνπ» ζα ζπλδπαζηεί 

επίζεο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ ηνπ ΘΖ Αγ. Κήξπθνπ θαη ησλ 

θξαηηθψλ αλεκνγελλεηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζηε ΓΔΖ ζην αηνιηθφ πάξθν ζην 

Πεξδίθη πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 
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5.3.2  Η Αληιεζηνηακίεπζε ηελ Κξήηε Ωο Λύζε ην Δλεξγεηαθό 

Σεο Πξόβιεκα 

  Ζ Κξήηε, φπσο θαη πνιιά άιια λεζηά ηεο Διιάδαο, απνηειεί έλα απνκνλσκέλν 

ελεξγεηαθφ ζχζηεκα, έλα ζχζηεκα δειαδή ην νπνίν είλαη απνθνκκέλν απφ ν 

θεληξηθφ επεηξσηηθφ δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Σν ζχζηεκα ηεο Κξήηεο πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο:[3] 

πκβαηηθνί/Θεξκηθνί ζηαζκνί (2009) 

Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο  

(Υαληά, Ζξάθιεην, Αζεξηλφιαθθνο) 

- Ολνκαζηηθή ηζρχο 823ΜW 

- Απνδηδφκελε ηζρχο 744 ΜW 

- Παξαγφκελε ελέξγεηα 2,524 TWh 

Αδεηνδνηεκέλε ηζρύο 

-  Νένο ζηαζκφο Κνξαθηάο 500ΜW (Φ.Α.) 

-  Γ' Φάζε Αζεξηλφιαθθνπ 100 MW 

 

Φνξηίν λεζηνύ 

- Αηρκή 611 ΜW (650MW ην 2008) 

-  πλνιηθή θαηαλάισζε 3TWh 

ΑΠΔ 

Αηνιηθά 

- Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο 167MW 

- Με άδεηα παξαγσγήο 222MW (56MW) 

Λνηπά ΑΠΔ 

- Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο 2,1MW 

- Με άδεηα παξαγσγήο 91MW 

πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύο 169 MW 

- Παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ΑΠΔ 0,464 TWh 

- πκκεηνρή (% θαηαλάισζεο) 15,5 % 

  Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηφζν ηελ επάξθεηα ηεο ελέξγεηαο φζν θαη ηελ πνηφηεηά ηεο. Παξαηεξνχληαη 

έηζη, ζπρλά πξνβιήκαηα ζηελ επάξθεηα ηνπ ξεχκαηνο, θπξίσο ηελ θαινθαηξηλή 

πεξίνδν, φπνπ ν ηνπξηζκφο απμάλεη θαηαθφξπθα, κε απνηέιεζκα ηηο ζπρλέο δηαθνπέο 

ηνπ ξεχκαηνο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ. Απφ ηελ άιιε, παξνπζηάδνληαη 

πξνβιήκαηα θαη ζηε ζπρλφηεηα ηνπ ξεχκαηνο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία 

πνιιψλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ.  
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  Σν αηνιηθφ δπλακηθφ ηεο Κξήηεο κπνξεί λα δψζεη κηα ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε 

Αηνιηθή Ηζρχ πεξηζζφηεξε απφ 1,8GW. Σν αλάγιπθν ηεο Κξήηεο πξνζθέξεη πνιιέο 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο είλαη εθηθηή ε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αληιεζηνηακίεπζεο, 

ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο ηζρχνο κεγαιχηεξεο ησλ 700 MW, φπνπ θαηάιιειεο 

δεμακελέο απνζήθεπζεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππνδνκέο γηα αλάπηπμε 

αλαζηξέςηκσλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ γίλεηαη 

κε ζθνπφ ηελ νιηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην λεζί απφ ηνλ 

άλεκν θαη ηε κεξηθή θάιπςε ζε λεξφ άξδεπζεο κέξνπο ησλ γεηηνληθψλ πξνο ηηο 

δεμακελέο πεξηνρψλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεδηάδεηαη γηα ηα επφκελα 20 

ρξφληα, δίλνληαο ζηαδηαθά έλα ξφιν ζεξκήο εθεδξείαο ζηηο πην ζχγρξνλεο απφ ηηο 

ζεκεξηλέο ζεξκηθέο κεραλέο ηεο ΓΔΖ. Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα είλαη 

αληαγσληζηηθφ ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα βαζηδφκελν ζε εηζαγφκελα, 

νξπθηά θαχζηκα. Ζ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα δχν ζπζηήκαηα βαζίδεηαη θπξίσο ζε 

νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο, πέξα απφ πεξηβαιινληηθά νθέιε, θνηλσληθέο αληηδξάζεηο 

ζηηο ζεξκηθέο κνλάδεο, θνηλή απνδνρή ησλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ, παξάιιειε 

αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ έξγσλ, θιπ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηα πξνηεηλφκελα 

έξγα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε απμάλεη ξαγδαία. ιεο νη 

πιεξνθνξίεο θαη νη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ νδεγνχλ 

ζηηο ίδηεο πξνβιέςεηο. Ζ δηείζδπζε ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο έρεη απνδεηρηεί σο 

πξννπηηθή ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ειθπζηηθή. Οη επελδπηέο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ 

είλαη ζήκεξα πνιχ θαιά ελεκεξσκέλνη θαη πξνεηνηκαζκέλνη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

πινπνίεζε κεγάισλ επελδχζεσλ εμαηηίαο ηνπ θαιά νξηζκέλνπ θαη θάησ ππφ ζπλερή 

βειηίσζε λνκηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ.[2] 

  Ζ ηνπηθή θνηλσλία έρεη παξάδνζε ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο θαη 

ην ηνπηθφ ηερληθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ έρε ήδε απνδερζεί ηελ ηδέα επξείαο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ Αηνιηθνχ Γπλακηθνχ ηνπ λεζηνχ. Σν δηαζέζηκν ζήκεξα πνζφ 

αηνιηθήο ηζρχνο πξνο δηείζδπζε ζην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο ΓΔΖ (30% ηεο εηήζηαο 

ηζρχνο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο) έρεη θαιπθζεί κεηά απφ κηα εληππσζηαθή αληαπφθξηζε 

ησλ επελδπηψλ ζε πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο.[2] 

  Γχν βαζηθέο έλλνηεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. Ζ θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελε έλλνηα 

ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη ε παξαδνζηαθή έλλνηα ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ. Ζ πξψηε ιχζε θαίλεηαη λα είλαη ε αγαπεκέλε ησλ δηνηθήζεσλ ηεο ΓΔΖ έσο 

ζήκεξα. Οη ιφγνη απηήο ηεο αγάπεο κπνξεί λα απνηειέζεη ζέκα έξεπλαο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ίζσο απνδεηρζνχλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο καο δνκήο θαη ζπκπεξηθνξάο.[2] 

  Ζ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο έρεη ήδε κειεηεζεί γηα δηάθνξνπο ηξφπνπο πινπνίεζεο 

ζπζηεκάησλ αληιεζηνηακίεπζεο. Έρεη εξεπλεζεί επίζεο ε ζπλεξγαζία ηέηνησλ 

κνλάδσλ κε Αηνιηθά Πάξθα θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηαρείξηζε ζεξκηθψλ 

κνλάδσλ.[2] 

Σα βαζηθά απνηειέζκαηα απφ ηηο αλσηέξσ κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη νη κνλάδεο 

αληιεζηνηακίεπζεο κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ πνιιά πξνο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο ελεξγεηαθήο παξαγσγήο απφ ηηο ππάξρνληεο ζεξκηθέο κνλάδεο θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο Αηνιηθήο Γηείζδπζεο.[2] 

  Ζ γεσγξαθία ηεο Κξήηεο είλαη ηδαληθή γηα ηελ πινπνίεζε ρακεινχ θφζηνπο θαη  

πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ ζπζηεκάησλ άληιεζεο – ηακίεπζεο.[2] 
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  Οη νξεηλέο πεξηνρέο κε ρακειή δηαπεξαηφηεηα ζε λεξφ, ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη λα 

εγθαηαζηαζνχλ απηά ηα ζπζηήκαηα, παξέρνπλ δεπγάξηα ηνπνζεζηψλ ζρεδφλ έηνηκα 

λα ζπγθεληξψζνπλ αξθεηφ λεξφ ηφζν γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο, φζν θαη γηα 

αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ αλαδάζσζε ησλ βξαρσδψλ νξέσλ κπνξεί λα είλαη έλα 

έκκεζν φθεινο ηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ αληιεζηνηακίεπζεο, ελψ ηαπηφρξνλα λέα 

ηερλεηά νηθνζπζηήκαηα ζα απνηειέζνπλ ζίγνπξα ην βαζηθφ θέξδνο απφ απηά ηα 

ζπζηήκαηα. Πάξα πνιχ λεξφ ράλεηαη ζηε ζάιαζζα ελψ ε εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ 

εμειίζζεηαη κε κεγάινπο ξπζκνχο. Οη βξνρνπηψζεηο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο 

Κξήηεο δίλνπλ πεξίπνπ 1.800 mm ζηήιεο χδαηνο εηεζίσο, ελψ νη θπζηθέο 

πδξνιεθάλεο ζρεκαηίδνπλ θαηάιιεινπο ζπιιέθηεο λεξνχ. Οη πνζφηεηεο λεξνχ, νη 

απαηηνχκελεο γηα ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο είλαη έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ ησλ 

ζπλνιηθψλ αλαγθψλ λεξνχ γηα άξδεπζε. Γεδνκέλνπ φηη ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο δελ θαηαλαιψλεηαη, ην κφλν πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο άληιεζεο – ηακίεπζεο είλαη νη απψιεηεο 

ιφγσ εμάηκηζεο. Ζ αλαπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ ζηηο 

δεμακελέο, κπνξεί λα εθηηκεζεί ζε έλα πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 2% ησλ ζπλνιηθά 

απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ γηα άξδεπζε. Με βάζε ηα αλσηέξσ, νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο είλαη νη εμήο: [4] 

α) Οη ρσξεηηθφηεηεο ησλ δεμακελψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλέο γηα:  

-απνζήθεπζε ελέξγεηαο  

-ηε δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πνπ ζα αλαπηπρζεί γχξσ απφ θαη κέζα ζηηο 

δεμακελέο  

 -ηελ άξδεπζε ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο 

-ηελ αλαδάζσζε ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο.  

β) Ζ δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο πξέπεη λα είλαη κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

γ) Ζ δηαρείξηζε ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κία 

πνιηηηθή πνπ ζα νξίδεη ειαζηηθνχο θαη αλειαζηηθνχο ηχπνπο θαηαλάισζεο.[4] 

ην αθφινπζν ζρήκα παξνπζηάδνληαη θαηάιιειεο ζέζεηο, απφ άπνςε αηνιηθνχ 

δπλακηθνχ θαη πξνζβαζηκφηεηαο, γηα εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ Κξήηε. 

ην ίδην ζρήκα παξνπζηάδνληαη επίζεο νη επηθξαηέζηεξεο ζέζεηο γηα εγθαηάζηαζε 

αλαζηξέςηκσλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ.[4] 

 

 ρήκα 5.6 Πηζαλέο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο αληιεζηνηακίεπζεο ζηε Κξήηε 
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Δγκαηάζηαζη ηοσ ζσζηήμαηος Ανηληζιοηαμίεσζης 

Με βάζε ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ λεζηνχ, αθνινπζεί έλαο πίλαθαο κε ηηο πηζαλά 

θαιχηεξεο ηνπνζεζίεο εγθαηάζηαζεο αληιεζηνηακίεπζεο ζε φιν ην λεζί:[4] 

 

Πεξηνρή Όγθνο ηεο 

άλσ 

δεμακελήο 

(*10
6

m
3

) 

Τςνκεηξη

θή 

δηαθνξά 

(m) 

Ιζρύο Τ/ 

(MW) 

Ιζρύο 

αληιίαο 

(MW) 

Κόζηνο 

Τ/ 

(δξρ/ΚW) 

Οιηθό 

θόζηνο 

(δξρ*10
9

) 

Οιηθό 

θόζηνο 

(επξώ*10
6

) 

Υαληά1 5,00 280 100 170 440.000 44,00 129,13 

Υαληά2 4,50 330 100 170 430.000 43,00 126,19 

Ρέζπκλν 5,30 400 150 250 400.000 60,00 176,08 

Ηξάθιεην1 14,00 1.000 400 670 310.000 124,00 363,90 

Ηξάθιεην2 4,10 350 100 170 420.000 42,00 123,26 

Λαζίζη1 4,70 300 100 170 430.000 43,00 126,19 

Λαζίζη2 2,90 250 50 85 500.000 25,00 73,37 

 Πίλαθαο 5.2 Γηαζέζηκεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίεο γηα αληιεζηνηακίεπζε ζηελ Κξήηε 

 

  Σν ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ απνξξέεη απφ ηα ειθπζηηθά νηθνλνκηθά λνχκεξα πνπ 

παξέρνληαη απφ ηα ππάξρνληα λνκηθά θαη νηθνλνκηθά Διιεληθά πιαίζηα. Παξφια 

απηά, ην λνκηθφ πιαίζην δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί νινθιεξσκέλν. Κάπνηεο 

κηθξέο, σζηφζν φκσο ζεκαληηθέο, ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο θαη ηνλ ελεξγεηαθφ ηηκνθαηάινγν είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ απνκίκεζε ησλ επελδχζεσλ, απφ φπνπ θη αλ πξνέξρνληαη. [4] 

  πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ππάξρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο βαζηδφκελε 

ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα, εθηφο ίζσο απφ θάπνηεο κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο ζην λνκηθφ 

πιαίζην. Δίλαη ζέκα θαζαξά πνιηηηθήο απφθαζεο ε απειεπζέξσζε ησλ επελδπηψλ 

πξνο έλα πνιιά ππνζρφκελν ζηφρν, ηελ ειεθηξνδφηεζε ηεο Κξήηεο απφ ηνλ άλεκν 

θαη ηηο άιιεο ΑΠΔ, πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ έλα ζεκαληηθφ ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν. 

Ζ Οξζνινγηθή Υξήζε Δλέξγεηαο, ε ειηαθή αξρηηεθηνληθή, ε βηνκάδα θαη ηα κηθξά 

απηφλνκα πβξηδηθά ζπζηήκαηα θσηνβνιηατθψλ έρνπλ κειεηεζεί γηα πινπνίεζε ζηελ 

Κξήηε θαη κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ ζθνπνχο ειεθηξνδφηεζεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηε ζπλνιηθή ηερληθννηθνλνκηθή ζρεδίαζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο ζηελ Κξήηε. [4] 

  Γεδνκέλνπ φηη νη ηηκέο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ απμάλνληαη ζρεδφλ ζπλερψο, ελψ νη 

ηηκέο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ κεηψλνληαη, νη άκεζεο πξννπηηθέο πνιχ ειθπζηηθψλ 

επελδχζεσλ ζπλδπαζκέλσλ ζπζηεκάησλ αηνιηθψλ πάξθσλ θαη αληιεζηνηακίεπζεο 

εκθαλίδνληαη σο πνιχ βηψζηκε ιχζε.[4] 
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5.3.3  Η Αληιεζηνηακίεπζε ηελ έξηθν[16] 

  Ζ λήζνο έξηθνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ ην νπνίν κέρξη 

ζηηγκήο παξακέλεη αλαμηνπνίεην. Καζψο ε παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο 

κεηαβάιιεηαη ζηνραζηηθά κε ηνλ άλεκν, είλαη θπζηθφ λα κε ζπκπίπηεη κε ηελ 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ λεζηνχ. ηνρεχνληαο ζηε βέιηηζηε 

ελζσκάησζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα θαη γηα λα απαιιαγεί ε 

παξερφκελε ζην δίθηπν ηζρχο απφ ηηο παξαπάλσ δηαθπκάλζεηο πξνηείλεηαη ε 

εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο κεζνπξφζεζκεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, ππφ κνξθή 

δπλακηθήο πδξαπιηθήο ελέξγεηαο, ην νπνίν ζα απνξξνθά ηελ πεξίζζεηα αηνιηθήο 

ελέξγεηαο πνπ δε δχλαηαη λα απνξξνθεζεί απφ ην δίθηπν θαη ζα ηελ απνδίδεη ζε 

πεξηφδνπο φπνπ δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί ε απμεκέλε δήηεζε ιφγσ έιιεηςεο 

αλέκνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κεηαηξέπεηαη έλα νπζηαζηηθφ κεηνλέθηεκα ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο (ζηνραζηηθή εκθάληζε) ζε βαζηθφ πιενλέθηεκα (εγγπεκέλε ηζρχ) θαηά ηνλ 

πιένλ νηθνλνκηθφ θαη νηθνινγηθφ ηξφπν. Ζ παξνχζα κειέηε ζηνρεχεη ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ κεγεζψλ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ (Α/Π), ηεο κνλάδαο 

αληιεζηνηακίεπζεο θαη ησλ ηακηεπηήξσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζχζηεκα. Ζ παξαπάλσ 

δηαζηαζηνιφγεζε ζα γίλεη ειαρηζηνπνηψληαο ην θφζηνο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ηνπ 

Τβξηδηθνχ πζηήκαηνο.  

1) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ  

Ζ έξηθνο αλήθεη ζηνλ ζχκπιεγκα ησλ Κπθιάδσλ θαη βξίζθεηαη 74 λαπηηθά 

κίιηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ Πεηξαηά. Σν λεζί δελ είλαη δηαζπλδεδεκέλν ζην επεηξσηηθφ 

δίθηπν θαη δηαηεξεί έλα πεηξειατθφ Σνπηθφ ηαζκφ Παξαγσγήο (ΣΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ 

πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Σν θφζηνο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη πνιχ πςειφ ζπγθξηλφκελν κε ην επεηξσηηθφ, θαζηζηψληαο 

έηζη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβαηηθνχ πεηξειατθνχ ΣΠ νηθνλνκηθά, αιιά θαη 

πεξηβαιινληηθά δεκηνγφλα. ηελ παξαπάλσ δπζκελή θαηάζηαζε πξνζηίζεηαη θαη ε 

έληνλε επνρηθή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απμάλεη δξακαηηθά ηε δήηεζε 

ελέξγεηαο θαη λεξνχ θπξίσο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.  

Σν θφζηνο παξαγφκελεο ελέξγεηαο (θφζηνο παξαγφκελεο kWh) αλήιζε ζηα 

0,31€/kWh γηα ην 2001, ην νπνίν είλαη πεξίπνπ ηεηξαπιάζην απφ απηφ ηεο 

επεηξσηηθήο ρψξαο. Σν παξαπάλσ θφζηνο αλαιχεηαη ζην θφζηνο θαπζίκνπ θαη 

ιηπαληηθψλ, πνπ είλαη 0,133€/kWh, θαη ζε άιια επηκέξνπο θφζηε φπσο π.ρ. 

κηζζνδνζία, απνζβέζεηο, γεληθά έμνδα, θιπ. Σν λεζί ηεο εξίθνπ θαιχπηεη επηθάλεηα 

75km
2 

θαη έρεη 1.414 θαηνίθνπο. Ο επνρηθφο ηνπξηζκφο πξνθαιεί κία αχμεζε ζηνλ 

παξαπάλσ κφληκν πιεζπζκφ πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηά ην έηνο 2001 ε αηρκή ηεο δήηεζεο 

ήηαλ 2.350kW θαη εκθαλίζηεθε αξγά ην απφγεπκα ηεο 14
εο 

Απγνχζηνπ, φπνπ θαη ε 

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θνξπθψλεηαη. Σν ίδην θαηλφκελν, κε κηθξφηεξε φκσο 

αηρκή, παξαηεξείηαη θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα, ελψ αληηζέησο, ε ειάρηζηε 

δήηεζε ζην λεζί ήηαλ πεξίπνπ 300kW θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. Ζ κεγάιε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο θαηαλάισζεο πξνθαιεί αλεπηζχκεηε αλαγθαζηηθή 

«ςπρξή» εθεδξεία ησλ κεραλψλ πνπ είλαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε.  

O ΣΠ απαξηίδεηαη απφ έμη πεηξειατθέο κεραλέο ειαθξνχ θαπζίκνπ ζπλνιηθήο 

ηζρχνο 3.400kW θαη ην έηνο 2001 παξήγαγε 5.547MWh γηα λα θαιχςεη ηηο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ. To ζχζηεκα ειεθηξνδφηεζεο πεξηιακβάλεη ηξεηο 
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θχξηεο γξακκέο κεηαθνξάο 15kV πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ ΣΠ θαη δηαζρίδνπλ αθηηληθά 

ην λεζί.  

  ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, ε ηερληθά απνδεθηή θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα 

δηείζδπζε αηνιηθήο ελέξγεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν απηφλνκν δίθηπν δε δχλαηαη λα 

αλέιζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ αθνχ ππφθεηηαη ζε ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο, νη 

νπνίνη έρνπλ απνηππσζεί θαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΑ 8295/95 πνπ θαζφξηδε 

σο φξην δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά ην πνζνζηφ ηνπ 30% 

ηεο ηζρχνο αηρκήο ηεο κέγηζηεο σξηαίαο δήηεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ (Ζ παξαπάλσ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε θαηαξγείηαη, ιφγσ κε αληαπφθξηζεο ζηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο, θαη πιένλ ζα αθνινπζείηαη κία άιιε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ κέγηζηνπ 

νξίνπ δηείζδπζεο κε ηε βνήζεηα πηζαλνηηθήο αλάιπζεο ε νπνία δίλεη πεξίπνπ ην ίδην 

φξην δηείζδπζεο θαη κφλν ε πξάμε ζα δείμεη αλ θαη ε ξχζκηζε απηή αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θάζε λεζηνχ). Οη ηερληθνί πεξηνξηζκνί πξνζηαηεχνπλ ηα 

αδχλακα απηφλνκα λεζησηηθά δίθηπα απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ειεθηξηθψλ κεγεζψλ θαη 

ηα κεηαβαηηθά θαηλφκελα, πνπ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα επζηάζεηαο ηνπ δηθηχνπ. 

Δμάιινπ, ζνβαξά πξνβιεκαηηθή είλαη θαη ε ζπλεξγαζία Α/Γ ζηαζεξψλ ζηξνθψλ κε 

ηνπο πεηξειατθνχο θηλεηήξεο ησλ απηφλνκσλ ζηαζκψλ, κε επηπηψζεηο θαη ζηελ 

πνηφηεηα παξερφκελεο ηζρχνο. Σέινο, ε ζηνραζηηθφηεηα ηνπ αλέκνπ θαη ε 

επαηζζεζία ησλ Α/Γ ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ ηνπ δηθηχνπ 

πξνζζέηνπλ θαη κία παξαπάλσ αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ηεο 

ζπλερνχο παξνρήο ελέξγεηαο, θαζψο κία μαθληθή απψιεηα ηεο αηνιηθήο ηζρχνο θαη 

ελψ ην ζχζηεκα αληηκεησπίδεη ζπλζήθεο πςειήο δήηεζεο είλαη έλαο θχξηνο ιφγνο 

γεληθήο δηαθνπήο (black-out).  

  πλεπψο, είλαη αλαγθαίν λα εμεηαζηεί κία ηερληθά, φζν θαη νηθνλνκηθά, απνδνηηθή 

ιχζε αμηνπνίεζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη κε κία κεζνπξφζεζκε 

απνζήθεπζε ελέξγεηαο ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ελφο αλαζηξέςηκνπ 

πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ (κέζνδνο αληιεζηνηακίεπζεο).  

2) ΤΒΡΙΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ  

  Με δεδνκέλε ηε δήηεζε ηνπ δηθηχνπ θαη ζε πεξηφδνπο άπλνηαο ή κεησκέλεο 

αηνιηθήο παξαγσγήο, ε απνζεθεπκέλε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνχ αμηνπνηείηαη 

αληηζηξέθνληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, αθνχ ην λεξφ κέζσ ηνπ ζηξνβίινπ 

παξάγεη ηψξα ηελ απαηηνχκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ θάησ 

ηακηεπηήξα. Σν ζχζηεκα ηεο αληιεζηνηακίεπζεο δελ απνηειεί ηερλνινγηθή 

πξσηνηππία, αθνχ ηέηνηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ζην επεηξσηηθφ δίθηπν 

πξνζθέξνληαο ηελ απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ζε ψξεο αηρκήο (κνλάδεο αηρκήο).  

Σν Τβξηδηθφ χζηεκα ηεο εξίθνπ απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ππνζπζηήκαηα:  

□ Σν αηνιηθφ πάξθν (Α/Π)  

□ Σνλ άλσ θαη ηνλ θάησ ηακηεπηήξα  

□ Σν αληιηνζηάζην θαη ην ζηαζκφ ηνπ ζηξνβίινπ  

□ Σνλ ππάξρνληα ΣΠ  

□ Κεληξηθή Μνλάδα επνπηηθνχ Διέγρνπ (ΚΜΔ)  

 Ζ ζπλεξγαζία φισλ ησλ παξαπάλσ ππνζπζηεκάησλ ζηνρεχεη ζηελ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγφκελεο ελέξγεηαο (kWh) απφ ην λέν ζχζηεκα, ζπγθξηλφκελε πάληα κε 
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ην ήδε ππάξρνλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο πνηφηεηαο 

παξερφκελεο ηζρχνο. Κάησζη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα φια ηα επηκέξνπο 

ππνζπζηήκαηα θαη ηα κεγέζε ηνπο.  

2.1 Κάησ Σακηεπηήξαο  

  Σν Τπνπξγείν Γεσξγίαο έρεη θαηαζθεπάζεη θξάγκα κε ηε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο 

δεκηνπξγψληαο κία ηερλεηή ιηκλνδεμακελή κε ζπλνιηθή εθηηκψκελε ρσξεηηθφηεηα 

700.000m
3

. Ζ ιηκλνδεμακελή βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Ληβάδη, 2,5km απφ ηελ 

πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ Υψξα, θαη ζε χςνο +100m απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

Τπνινγίδεηαη λα ζπιιέγεη ην βξφρηλν λεξφ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ ξέκαηνο ηελφ, 

αξδεχνληαο αιιά θαη πδξεχνληαο ην λεζί θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Ζ κειέηε 

ηεο ιηκλνδεμακελήο απφ ην Τπ. Γεσξγίαο εθηηκά ζε εηήζηα κεληαία βάζε ηα 

δηαζέζηκα απνζέκαηα λεξνχ ζε απηή, ην κέγηζην φγθν επηηξεπφκελεο απφιεςεο απφ 

ηνπο ρξήζηεο θαη ηε κέγηζηε εμάηκηζε. Σν Τβξηδηθφ χζηεκα εθ ζρεδηαζκνχ, ζα 

αλαθπθιψλεη θάπνηα πνζφηεηα λεξνχ κεηαμχ ησλ δχν ηακηεπηήξσλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα πεξηνξηζκφ κέγηζηεο επηηξεπφκελεο απφιεςεο λεξνχ.  

2.2 Άλσ Σακηεπηήξαο  

  Ο άλσ ηακηεπηήξαο ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηελ θνξπθή ηνπ φξνπο Πεηξηάο, 

βνξεηνδπηηθά ηεο Υψξαο θαη ζε πςφκεηξν +520m απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

Ο παξαπάλσ ηακηεπηήξαο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ εληζρπκέλν ζθπξφδεκα ζε ζρήκα 

αλάζηξνθεο θφινπξεο ππξακίδαο κε θιίζε ηνηρψκαηνο 2:1 ζρεηηθά κε ην νξηδφληην 

επίπεδν. To βάζνο εθζθαθήο ππνινγίδεηαη ζηα 5m, ελψ ην πιηθφ εθζθαθήο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πιεπξηθή ζηήξημε ηεο ππέξγεηαο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα, 

απμάλνληαο έηζη ην ζπλνιηθφ βάζνο ηνπ ηακηεπηήξα ζηα 10m θαη κεηψλνληαο 

παξάιιεια ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ηακηεπηήξα ζα είλαη: 

40x140m, ελψ πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ζηελ ελ ιφγσ ζέζε, ε ζχλζεηε ηνπνγξαθία, 

ιφγσ απφηνκσλ θιίζεσλ, ζέηεη πεξηνξηζκφ σο πξνο απηέο. Σέινο, ε ρσξεηηθφηεηά 

ηνπ ζα είλαη 60.800m
3

, φπσο πξνέθπςε απφ ηε βειηηζηνπνίεζε πνπ αθνινπζεί, ελψ νη 

βέιηηζηεο δηαζηάζεηο ηνπ ηακηεπηήξα είλαη θαη νη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο.  

2.3 Αηνιηθό Πάξθν  

  Σν αηνιηθφ πάξθν πξνηείλεηαη λα εγθαηαζηαζεί ην φξνο Σξνχινο, βφξεηα ηεο Υψξαο 

θαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 3km απφ απηή. Ζ πεξηνρή απηή πξνζθέξεη πςειφ αηνιηθφ 

δπλακηθφ, γεηηληάδεη ζε κία θχξηα γξακκή κεηαθνξάο ειεθηξηζκνχ θαη δηεπθνιχλεη 

ηελ εγθαηάζηαζε κεγάινπ αξηζκνχ αλεκνγελλεηξηψλ ζε θάζεηε δηάηαμε ζηελ ηνπηθή 

επηθξαηνχζα δηεχζπλζε αλέκνπ. Σν βέιηηζην κέγεζνο ηνπ Α/Π ππνινγίδεηαη λα έρεη 

3000kW εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη λα απαξηίδεηαη απφ 5 Α/Γ (κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ 

κεηαβιεηνχ βήκαηνο ζχγρξνλεο γελλήηξηαο) νλνκαζηηθήο ηζρχνο 600kW έθαζηε. Οη 

Α/Γ απηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ελεξγνχ θαη άεξγνπ ηζρχνο, γεγνλφο πνπ 

ηηο θαζηζηά ηδηαίηεξα θηιηθέο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα απηφλνκα δίθηπα θαη γη‟ 

απηφ επηιέγεθαλ.  

2.4 Αληιηνζηάζην - ηξόβηινη  

  Ο ζηαζκφο ησλ ζηξνβίισλ απνηειείηαη απφ δχν ζηξνβίινπο Pelton νλνκαζηηθήο 

ηζρχνο 600kW έθαζηνο κε νλνκαζηηθφ χςνο ιεηηνπξγίαο 460m, θαη ζα 

θαηαζθεπαζηεί ζην επίπεδν ηνπ θάησ ηακηεπηήξα. Σν αληιηνζηάζην ππνινγίδεηαη λα 

απνηειείηαη απφ 10 πνιπβάζκηεο αληιίεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 130kW έθαζηε. Οη 
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αληιίεο ζα ζπλδεζνχλ παξάιιεια θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ππφ κεηαβιεηέο ζηξνθέο κε ηε 

ρξήζε θαηάιιεινπ κεηαηξνπέα . Ζ αλαθχθισζε ηνπ λεξνχ ζα γίλεηαη κεηαμχ ησλ 

δχν ηακηεπηήξσλ κε ρξήζε ραιχβδηλεο ζσιήλσζεο θπκαηλφκελεο δηαηνκήο κε κήθνο 

πεξίπνπ 2.5km.  

2.5 πκβαηηθόο ηαζκόο Παξαγσγήο  

  Ζ κέγηζηε σξηαία δήηεζε ηνπ λεζηνχ αθνινπζεί απμεηηθή πνξεία θαη ελδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη πσο ηα παξειζφληα έηε απμαλφηαλ κε ξπζκνχο 8-10%. χκθσλα κε 

πξνβιέςεηο, ε αηρκή ηνπ θνξηίνπ ηνπ λεζηνχ ζα ζπλερηζηεί κε ηελ ίδηα απμεηηθή ηάζε 

θαη ηα επφκελα ρξφληα αλαγθάδνληαο έηζη ζε πξνκήζεηα λέσλ κεραλψλ πξνο θάιπςε 

ηεο νινέλα δηνγθνχκελεο δήηεζεο. ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ αλαγθαία ζρέδηα 

επέθηαζεο ηνπ ΣΠ, ε ιχζε ηνπ Τβξηδηθνχ πζηήκαηνο δελ πξνβιέπεη θακία 

κεηαβνιή ζηνλ ΣΠ ζηα επφκελα έηε, εμνηθνλνκψληαο έηζη πνζά ηα νπνία ζα 

επελδπζνχλ ζηελ πινπνίεζή ηνπ.  

3) ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

  Ζ θηινζνθία ηνπ Τβξηδηθνχ πζηήκαηνο είλαη λα δίλεη πάληα πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη δεπηεξεπφλησο ζην ζπκβαηηθφ ζηαζκφ, ν 

νπνίνο πιένλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη εθεδξηθά. Έηζη, ην ζχζηεκα ζέηεη σο θχξην ζηφρν 

ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ θαηαλάισζε, δεπηεξεπφλησο ηε 

ρξήζε ηεο πδαηφπησζεο – ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Α/Γ ή φρη – ψζηε λα θαιχπηεηαη ε 

δήηεζε θαη ηέινο, φηαλ ε παξαγσγή απφ ΑΠΔ ζπλνιηθά δελ επαξθεί, λα γίλεηαη 

ρξήζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζηαζκνχ.  

 

3.1 Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο Αλεκνγελλεηξηώλ (Α/Γ)  

  ε απηή ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο φιεο νη πεηξειατθέο κνλάδεο βξίζθνληαη εθηφο 

ιεηηνπξγίαο θαη νη Α/Γ θαιχπηνπλ ηε δήηεζε ηνπ λεζηνχ. Οη Α/Γ κεηαβιεηψλ 

ζηξνθψλ κεηαβιεηνχ βήκαηνο κε ζχγρξνλε γελλήηξηα κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθψλ 

ηζρχνο θαη κε ρξήζε ζθνλδχινπ ή κπαηαξηψλ δχλαηαη λα ζηεξίμνπλ ην δίθηπν θαηά 

ηε ιεηηνπξγία απηή, ελψ ε πνηφηεηα ηζρχνο πνπ παξάγεηαη είλαη γεληθά απνδεθηή. Ζ 

ζχλδεζε ησλ παξαπάλσ Α/Γ ζην δίθηπν γίλεηαη κέζσ ελφο κεηαηξνπέα (converter), 

εμαζθαιίδνληαο ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ζπρλφηεηαο, ελψ νη ζχγρξνλεο γελλήηξηεο ζα 

παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε άεξγν ηζρχ ζην δίθηπν. Ζ πεξίζζεηα αηνιηθήο ελέξγεηαο 

ρξεζηκνπνηείηαη πξνο άληιεζε, ελψ φηη ππνιείπεηαη ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ γηα άιινπο, 

ρξνληθά αλεμάξηεηνπο, ζθνπνχο φπσο αθαιάησζε, παξαγσγή πδξνγφλνπ θιπ. 

  Οη Α/Γ ζα ιεηηνπξγνχλ κε πεξηνξηζκφ ηζρχνο 10% σο πξνο ηελ νλνκαζηηθή ηνπο 

ηζρχ γηα θάζε ηηκή αλέκνπ, θαζφζνλ έηζη ζα είλαη εθηθηφ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή 

ηνπο κέρξη ηελ νλνκαζηηθή ηεο ηηκή γηα ηε δεδνκέλε ηαρχηεηα αλέκνπ ζε ηπραία 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεζηνχ, ελψ ζα κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ γηα ιίγν 

ρξφλν πεξίπνπ ζηαζεξή παξαγσγή ζε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ αλέκνπ, κέρξη θάπνην 

άιιν ππνζχζηεκα αλαιάβεη κεξηθψο ή νιηθψο ηα θνξηία.  

3.2 Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο Α/Γ θαη Τδξνζηξνβίισλ  

  Λφγσ έιιεηςεο ρξήζεο θάπνηνπ αιγνξίζκνπ βξαρπρξφληαο πξφβιεςεο ηαρχηεηαο 

αλέκνπ, ε Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ (ΚΜΔ) ζπγθξίλεη ηηο ηαρχηεηεο αλέκνπ ησλ 

πξνεγνχκελσλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη εάλ απηέο είλαη κεηνχκελεο 

θηάλνληαο ζε θάπνην θξίζηκν θαηψθιη, ηφηε ην ζχζηεκα εμεηάδεη αλ ηα 
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ππνζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη απηνκάησο 

επηιέγεη θάπνην, θαηά πξνηεξαηφηεηα ην Τδξνειεθηξηθφ, θαη ην ζέηεη ζε θαηάζηαζε 

αλακνλήο. Δάλ ππάξρεη ε επάξθεηα λεξνχ ζηνλ άλσ ηακηεπηήξα, ην ζχζηεκα ζέηεη ην 

ζηξφβηιν ζε ιεηηνπξγία ππφ θελφ θνξηίν ψζηε λα είλαη έηνηκνο λα αλαιάβεη θνξηία 

άκεζα ζε πεξίπησζε ειιείκκαηνο αηνιηθήο ελέξγεηαο. Οη ζηξφβηινη Pelton είλαη 

ηδαληθνί γηα ηέηνηα ρξήζε αθνχ είλαη ζηξφβηινη δξάζεσο θαη κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

θνξηία άκεζα, ιεηηνπξγψληαο ππφ θελφ θνξηίν. 

 

3.3 Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο Α/Γ θαη ζπκβαηηθώλ κεραλώλ ηνπ ΣΠ  

  ηε δπζκελή θαηάζηαζε κεησκέλνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ θαη έιιεηςεο λεξνχ ζηνλ 

άλσ ηακηεπηήξα ή πξνβιήκαηνο ζηε ζσιήλσζε, ε ΚΜΔ ζέηεη ζε θαηάζηαζε 

αλακνλήο ηνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο ηνπ ΣΠ ψζηε λα πξνζεξκαλζνχλ θαη λα είλαη 

έηνηκνη λα αλαιάβνπλ θνξηία φηαλ ε αηνιηθή ελέξγεηα εκθαλίδεη έιιεηκκα σο πξνο ηε 

δήηεζε. Μεηά ην ζπγρξνληζκφ νη πεηξειαηνθηλεηήξεο αλαιακβάλνπλ θνξηία ελψ νη 

Α/Γ πεξηνξίδνπλ ηελ ηζρχ ηνπο ψζηε νη πξψηνη λα ιεηηνπξγνχλ ζην βέιηηζην ζεκείν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ θακπχιε ηζρχνο-εηδηθήο 

θαηαλαιψζεσο. Ο αξηζκφο θαη ε ζχλζεζε ησλ πεηξειαηνθηλεηήξσλ πνπ ζπλδένληαη 

ζην δίθηπν, κε πξψηεο ηηο κηθξέο θαη επέιηθηεο κνλάδεο θαη θαηφπηλ ηηο κεγαιχηεξεο, 

ξπζκίδεηαη απφ ηελ αηνιηθή παξαγσγή. Ο ΣΠ αλαιακβάλεη πιήξσο ηα θνξηία ηνπ 

λεζηνχ κφλν ζηε δπζκελέζηαηε πεξίπησζε άπλνηαο θαη έιιεηςεο λεξνχ ζηνλ άλσ 

ηακηεπηήξα. 

 

4) ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΒΡΙΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 Ζ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Τβξηδηθνχ πζηήκαηνο ηεο εξίθνπ ζα νδεγήζεη ζε 

κέγηζηε δηείζδπζε ηεο αηνιηθήο θαη πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ππνινγίδεηαη ζην 

79,5% γηα ην έηνο 2007. Ζ αηνιηθή ελέξγεηα ζα θζάζεη ζε δηείζδπζε 63% επί ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελψ γηα παξάδεηγκα ζηελ Κξήηε 

βξίζθεηαη ζήκεξα γχξσ ζην 10% θαη ζηε έξηθν ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζην 0%. 

Ζ θαηαλνκή ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πξνβιεπόκελε 

ελεξγεηαθή δήηεζε 

λεζηνύ  

9.961,5 

MWh  

Πνζνζηό 

πκκεηνρήο %  

Καηαλνκή 

Αηνιηθήο 

Παξαγσγήο  

Πνζνζηό 

πκκεηνρήο %  

Αηνιηθή  

Παξαγσγή  

6.271,6 

MWh  

63,0  Απεπζείαο ζην 

δίθηπν  

50,4  

Παξαγσγή 

Τδξνειεθηξηθνχ  

1.643,1 

MWh  

16,5  Άληιεζε  21,3  

Παξαγσγή ζπκβαηηθνχ 

ΣΠ  

2.046,8 

MWh  

20,5  Απφξξηςε  28,3  

              Πίλαθαο 5.3 Ζ θαηαλνκή ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο ζηελ έξηθν 

 

  Ζ αλακελφκελε θαηαλάισζε ζε θαχζηκν ηνπ ΣΠ γηα ην 2007 είλαη 3.032 ηφλνη, 

ελψ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τβξηδηθνχ πζηήκαηνο θαηαλαιψλεη κφλν 450 ηφλνπο 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, απνθεχγεηαη ε εθπνκπή 8.262 ηφλσλ ή 4,1 εθαη. m
3 

CO
2 

ζηελ 



- 86 - 

 

αηκφζθαηξα, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Κηφην. εκαληηθφ 

πιενλέθηεκα είλαη θαη ε ζεκαληηθή απεμάξηεζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο απφ 

εηζαγφκελνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο φπσο ην πεηξέιαην θαη ε ζηξνθή πξνο ηηο 

εγρψξηεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ είλαη νη ΑΠΔ. 

Σα θέξδε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τβξηδηθνχ πζηήκαηνο πξνέξρνληαη ζπγθξηλφκελα 

κε ην ππάξρνλ θφζηνο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζην λεζί πνπ είλαη αξθεηά κεγάιν. Ζ 

ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ηνπ Τβξηδηθνχ πζηήκαηνο ζε ζρέζε 

κε ην ππάξρνλ γίλεηαη αγλνψληαο φια ηα άιια θφζηε (θφζηνο κηζζνδνζίαο, 

απνζβέζεσλ εμνπιηζκνχ, γεληθέο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη δηάθνξα θφζηε) εθηφο απφ 

θφζηνο θαπζίκνπ, ηα νπνία παξακέλνπλ πεξίπνπ ηα ίδηα αλεμαξηήησο ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ Τβξηδηθνχ πζηήκαηνο. 

 

ρήκα 5.7 Αλάιπζε θαη εμέιημε ηνπ θόζηνπο παξαγόκελεο ελέξγεηαο από ην Τβξηδηθό 

ύζηεκα, ζπγθξηλόκελν κε απηό ηνπ ζπκβαηηθνύ ΣΠ.  

ην αλσηέξσ δηάγξακκα θαίλεηαη ε ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο θαπζίκνπ θαη ιηπαληηθψλ 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηα θφζηε επηβάξπλζεο επέλδπζεο, θαπζίκνπ θαη 

ιηπαληηθψλ θαη ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Τβξηδηθνχ 

πζηήκαηνο. Δθεί, εκθαλίδεηαη θαζαξά έλα αξθεηά κεγάιν ζρεηηθφ θέξδνο απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Τβξηδηθνχ πζηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην πξψην έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Τβξηδηθνχ (2004) ην θφζηνο παξαγφκελεο kWh είλαη 0,082€/kWh, 

ελψ κφλν ην θφζηνο θαπζίκνπ ηνπ ζπκβαηηθνχ ζηαζκνχ γηα ην έηνο 2001 ήηαλ 

0,133€/kWh. Σν εηήζην θέξδνο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ 566.341€ γηα ην έηνο 

βειηηζηνπνίεζεο 2007 θαη ζχκθσλα κε ηε πξφβιεςε θνξηίνπ ζα αγγίμεη ηα 882.942€ 

ην έηνο 2014. Έηζη, ν ρξφλνο απνπιεξσκήο ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη πεξίπνπ ζηα 7 

ρξφληα. 
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5.3.4 Οη Πξνζνκνηώζεηο ηελ Λέζβν Καη ηελ Ίν 

 Λέζβος [9] 

  Σν λεζί ηεο Λέζβνπ βξίζθεηαη ζην βνξεηαλαηνιηθφ Αηγαίν. Δίλαη ην ηξίην ζε 

κέγεζνο ειιεληθφ λεζί κεηά ηελ Κξήηε θαη ηελ Δχβνηα, κε έθηαζε 1.636 km2 θαη 

αθηνγξακκή 370 km. Σν λεζί έρεη πιεζπζκφ 109.118 θαηνίθνπο. [9] 

  Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Λέζβν θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ην θεληξηθφ 

εξγνζηάζην ηεο ΓΔΖ ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε βνξηλή έμνδν ηεο Μπηηιήλεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή „Δπάλσ θάια‟. Σν εξγνζηάζην ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε 

θνξά ην 1963 θαη ε ζεκεξηλή νλνκαζηηθή ηνπ δπλακηθφηεηα (ζηνηρεία 2007) είλαη 80 

MW, ελψ πξαθηηθά ε απνδηδφκελε ηζρχο ηνπ είλαη 60,7 MW γηα ην θαινθαίξη θαη 

62,2 MW γηα ην ρεηκψλα. πγθεθξηκέλα, ν ζεξκηθφο ζηαζκφο απνηειείηαη απφ νθηψ 

κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ καδνχη γηα θαχζηκν θαη έλαλ 

αεξηνζηξφβηιν πνπ ρξεζηκνπνηεί ληίδει θαη ζπλήζσο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δήηεζεο ηνπ θνξηίνπ αηρκήο.[9] 

  Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην λεζί ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία παξνπζηάδεη κέζν 

εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 5,5%. Σν 2007, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο έθηαζε πεξίπνπ ηηο 

302 GWh κε δήηεζε θνξηίνπ αηρκήο ηα 63,5 MW. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλερή 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο καδί κε ηελ πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ηνπηθνχ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο αληθαλφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ 

ζεξκηθψλ κνλάδσλ λα θαιχςνπλ ηε δήηεζε, πνιιά black outs παξαηεξνχληαη ζε 

εηήζηα βάζε, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ.[9] 

  πσο φια ηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, έηζη θαη ε Λέζβνο είλαη πινχζηα ζε 

θπζηθνχο πφξνπο (γεσζεξκία, ειηαθφ θαη αηνιηθφ δπλακηθφ, βηνκάδα) πνπ φκσο 

ειάρηζηα γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ηνπο, θαη πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηελ θαηαζθεπή Α/Π. 

Tν λεζί έρεη πινχζην θαη ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν αηνιηθφ δπλακηθφ φπνπ ε κέζε 

εηήζηα ηαρχηεηα αλέκνπ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, μεπεξλά ηα 8 m/sec. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ, ζην νπνίν θαη εκθαλίδνληαη κεγάιεο 

ηαρχηεηεο αλέκνπ, είλαη θαηά θχξην ιφγν μεξφ θαη πεηξψδεο κε ιίγε βιάζηεζε θαη 

δελ έρεη θάπνηα ρξεζηκφηεηα (π.ρ. βνζθνηφπηα θ.η.ι.), παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ζηελ εγθαηάζηαζε Α/Π. Γη‟ απηφ ην ηκήκα ηνπ λεζηνχ, νη δηαδηθαζίεο 

αδεηνδφηεζεο ζα είλαη πηζαλφηαηα αξθεηά επθνιφηεξεο.[9] 

 

  Πίλαθαο 5.4 Δγθαηεζηεκέλα Α/Π ζηελ Λέζβν γηα ην 2007. [9]  
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  Απφ ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεζηνχ, πξνθχπηεη φηη ε αηνιηθή 

ελέξγεηα απφ κφλε ηεο, δελ κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε αληηκεηψπηζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο αθνχ ε δηείζδπζε ηεο ζηελ ειεθηξηθή θαηαλάισζε κε 

δπζθνιία αγγίδεη ην 18% αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο εγθαηεζηεκέλεο 

αηνιηθήο ηζρχνο. Έηζη, πξνθχπηεη ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ηεο νηθνλνκνηερληθήο 

βησζηκφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α/Π θαη 

πδξνζηξνβίινπο κε αληιεζηνηακίεπζε. 

  Μηα πξνζνκνίσζε γηα ην λεζί ηεο Λέζβνπ έβγαιε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο:[15] 

 

 

                   Πίλαθαο 5.5 Σηκέο βαζηθώλ παξακέηξσλ ηνπο ζπζηήκαηνο  

 

  Πίλαθαο 5.6 Σειηθέο ηηκέο ησλ βαζηθώλ κεγεζώλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

αληιεζηνηακίεπζεο[15] 
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  Σν ζπλνιηθφ αξρηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο, γηα ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο, εθηηκάηαη 

πεξίπνπ 34,2 Μ€, απφ ηα νπνία, 57% είλαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ Α/Π, 

12% ην θφζηνο γηα ηε θαηαζθεπή ηεο άλσ δεμακελήο θαη 9% ην θφζηνο ησλ Τ/ ελψ 

ην ππφινηπν 22% είλαη ην θφζηνο αληιηψλ, αγσγνχ θαη δηάθνξα άιια θφζηε.[9] 

 

 

                           ρήκα 5.8 Καηαλνκή αξρηθνύ θόζηνπο επέλδπζεο[9] 

 

 Ίος[1]  

ην λεζί ηεο Ίνπ ζπγθεθξηκέλα επλνείηαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο κε αληιεζηνηακίεπζε γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 εκαζία ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

 ζεηηθή αληίδξαζε ηνπηθήο θνηλσλίαο (παξάδεηγκα Κξήηεο) 

 Τπφ ζρεδίαζε έξγν Αηνιηθήο Δλέξγεηαο κε Αληιεζηνηακίεπζε 

 Τθηζηάκελε δεμακελή (χδξεπζε θαη άξδεπζε) 

 Σνπηθφ ειεθηξηθφ ζχζηεκα λεζηψλ / αλάγθε απνθέληξσζεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Αλάγθε εμαζθάιηζεο λεξνχ 

ρεδηαζκόο έξγνπ: 

 Γηπιή ζσιήλσζε 

 ζεψξεζε ηνπ ζηξνβίινπ σο ζηξεθφκελε εθεδξεία γηα αχμεζε ηεο 

ζηηγκηαία επηηξεπφκελε δηείζδπζε ησλ αηνιηθψλ 

 Κάιπςε ζρεηηθψλ-εκεξήζησλ αηρκψλ (ζηαζεξή εκεξήζηα παξαγσγή, 

θαηαλνκή ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο) 
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Γηαζηαζηνιόγεζε: 

 ηξφβηινο – Αηνιηθά: 8-8MW 

 Άλσ δεμακελή: 120.000m3 - Κάησ δεμακελή (πθηζηάκελε): 260.000m3 

 Αληιίεο: 6,5MW (~10 αληιίεο) 

πλεηζθνξά ην 2010: 10% 

 3%+7% 

 Δγγπεκέλε ηζρχο 8MW (7% αηρκήο) 

 

 

 Πίλαθαο 5.7 ζύζηεκα αηνιηθήο ελέξγεηαο κε αληιεζηνηακίεπζε ζηελ Ίν 
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ΚΔΦΑΛΑΙO 6 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ 

ΠΣΤΥΔ ΣΗ ΑΝΣΛΗΙΟΣΑΜΙΔΤΗ 

6.1 ΓΔΝΙΚΑ  

 Σα θξηηήξηα επηινγήο αεηθφξσλ ηερλνινγηψλ θαη ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ γηα έλα 

επθπέο ελεξγεηαθά λεζησηηθφ ρψξν πξέπεη λα είλαη ηα εμήο: 

 Ζ θαηάξηηζε ελφο ζπλνιηθνχ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, απφιπηα 

ζπλπθαζκέλνπ κε ηηο ζρεηηθέο ρσξνηαμηθέο επηινγέο, κε ελζσκάησζε ησλ 

απφςεσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηηο επηπηψζεηο 

ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (αηζζεηηθφ, πνιηηηζηηθφ, ηζηνξηθφ, αξραηνινγηθφ 

θηι.) 

 Ζ πεξηνξηζκέλε  ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ρξήζε απνδνηηθφηεξσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ 

 Ζ ζπλεθηίκεζε ηνπ θαζαξνχ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο καδί κε ην πεξηβαιινληηθφ 

θφζηνο ησλ δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ επηινγψλ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηα παξαπάλσ είλαη ε ζπληνληζκέλε θαη επίκνλε πηνζέηεζε 

πξννπηηθψλ, ζηφρσλ θαη δξάζεσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ 

επαίζζεησλ, πεξηβαιινληηθά, λεζησηηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ε ρξήζε αεηθφξσλ 

ηερλνινγηψλ.  

Τπάξρνπλ δηάθνξα ζελάξηα επίηεπμεο ζηφρσλ, ζηα νπνία ε ζπλνιηθή εηήζηα 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθά πάξθα ην 2020 θπκαίλεηαη κεηαμχ 

16,80 TWh – 18,79 TWh. 

  Ζ ΔΛΔΣΑΔΝ (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΗΟΛΗΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ) ζεσξεί φηη ν ειάρηζηνο ζηφρνο πνπ εμαζθαιίδεη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Οδεγίαο γηα ην 2020 ρσξίο πξφζζεην θφζηνο είλαη ηνπιάρηζηνλ 10.000 MW 

Αηνιηθψλ Πάξθσλ. 

Με εθηίκεζε γηα θφζηνο εθπνκπψλ 20 €/tn απφ ην 2013 θαη κεηά, ε κέζε 

επηβάξπλζε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ παξαγσγή 104 TWh απφ αηνιηθά πάξθα 

(φιε ηελ πεξίνδν 2013-2020) είλαη θάησ απφ 2 €/MWh. 

  Σν 2013 ζα ζεκεησζεί κηα αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο πνπ ζα μεπεξλά ην 30%. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ αγνξά δηθαησκάησλ εθπνκπήο ηνπ CO2. Ζ αγνξαπσιεζία 

δηθαησκάησλ ζα απμήζεη ηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο, γηαηί είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 

αγνξάδνπκε δηθαηψκαηα εθπνκπήο πξνθεηκέλνπ λα εμαθνινπζήζνπκε λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ξππνγφλνπο ιηγληηηθνχο ζηαζκνχο, θπζηθά κε κέηξν θαη λα 

κεηψζνπκε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ψζηε λα πεηχρνπκε ην ζηφρν ηνπ 

20% .Ο ηξφπνο γηα λα απνθεπρζεί ε πιεξσκή ησλ δηθαησκάησλ είλαη ε κε εθπνκπή 

CO2θαη γηα λα ζπκβεί απηφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ΑΠΔ ζε κεγάιν βαζκφ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα γίλεη κηα ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ 

αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο kWh, ηελ απαηηνχκελε εμνηθνλφκεζε θαη γηα ηνλ πξάζηλν θφξν 

πνπ ρξεκαηνδνηεί ηηο ΑΠΔ. Έηζη ε πξάζηλε ελέξγεηα ζα πξνζδψζεη ζεκαληηθή 

πξνζηηζέκελε αμία ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε 
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ηζρχο πνπ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί  κέρξη ην 2020 γηα θάζε κηα Α.Π.Δ μερσξηζηά 

θαζψο θαη ην θφζηνο εθπνκπψλ CO2 : 

 

     Πίλαθαο 6.1 εγθαηεζηεκέλε ηζρύο Α.Π.Δ θαη θόζηνο εθπνκπώλ CO2 γηα ην 2020[25] 

κσο, ε δχζθνιε θαηάζηαζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή 

θάζε, δελ ζα κπνξνχζε λα αγλνεζεί ζε κηα κειέηε γηα ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ θαη 

γη' απηφ ε κε επηβάξπλζε ηνπ δεκφζηνπ ηακείνπ θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

δηαηξέρνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηηο ελεξγεηαθέο επελδχζεηο 

  ηελ Διιάδα ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα θξάγκαηα ηεο Μεζνρψξαο 

θαη ηεο πθηάο, πνπ έρνπλ ζηακαηήζεη γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο, ελψ έρνπλ 

πεξαησζεί, γηα έξγα αληιεζηνηακίεπζεο. Σα έξγα απηά κπνξνχλ άκεζα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αλεμάξηεηα ηεο νπνηαζδήπνηε απφθαζεο εθηξνπήο ηκήκαηνο ησλ 

πδάησλ ηνπ Αρειψνπ ζηνλ Πελεηφ. Σν θφζηνο επέλδπζεο εθηηκάηαη φηη ζα είλαη 

κηθξφηεξν απφ 200 εθαη. -ιηγφηεξα απφ ηελ επέλδπζε ηεο ΓΔΖ ζηα θσηνβνιηατθά. 

Με ηα έξγα απηά, ζηνλ Αρειψν θαη ζην Καζηξάθη, κπνξνχκε λα ιχζνπκε ην 

πξφβιεκα ηεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο θαη έηζη ζα πξνθχςεη κεγαιχηεξε δηείζδπζε 

ησλ ΑΠΔ ζην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο. Ζ εθηξνπή 25% ηεο παξνρήο ηνπ 

Αρειψνπ πξνο ηνλ Πελεηφ πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζεη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ηα 

νπνία είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ. 

Ζ Διβεηία ρξεζηκνπνηεί απηή ηε κέζνδν απνθνκίδνληαο ζεκαληηθά ρξεκαηηθά νθέιε. 

Σε λχρηα αγνξάδεη ελέξγεηα απφ ηα ππξεληθά εξγνζηάζηα ηεο γεηηνληθήο Γαιιίαο ζε 

ρακειή ηηκή. Αλεβάδεη ην λεξφ ςειά ζηα βνπλά θαη ζην κέζν ηεο εκέξαο, πνπ ε 

ελέξγεηα είλαη πην αθξηβή, ιεηηνπξγεί ηα πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα ηεο θαη πνπιάεη 

ζε πςειφηεξε ηηκή ζηε Γαιιία. 

 Έλαο παξάγνληαο πνπ απνηειεί εκπφδην ζηα έξγα αληιεζηνηακίεπζεο, είλαη ην 

κεγάιν αξρηθφ θφζηνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (αλ θαη ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη άιινπο 

παξάγνληεο). Γηα παξάδεηγκα ν ζηαζκφο αληιεζηνηακίεπζεο ζην GOLDISTHAL ηεο 

Γεξκαλίαο θφζηηζε ην έηνο 2002, 700 εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηζρχ 1080MW (ESA 

2007) (648.000€/MW).  
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 Παξαθάησ βιέπνπκε ζπλνπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα ελφο ζπζηήκαηνο 

αληιεζηνηακίεπζεο πνπ θαζηζηνχλ κηα ηέηνηα επέλδπζε ειθπζηηθή ελεξγεηαθά, αιιά 

θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 

6.1.1 Οθέιε από αληιεζηνηακίεπζε[10] 

Ηθαλόηεηα παξαγσγήο θαηά ηελ πςειή δήηεζε (αηρκή).  

  Έλαο ζηαζκφο αληιεζηνηακίεπζεο ζπλεηζθέξεη ζηελ ζπλνιηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηά ηελ πςειή δήηεζε. Δάλ ε ηθαλφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο δελ πξνέξρεηαη απφ έξγν αληιεζηνηακίεπζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ζην ζχζηεκα ζηαζκφο αεξηνζηξφβηινπ κε θαχζηκν θπζηθφ αέξην ή παξφκνηα 

ηερλνινγία ε νπνία απμάλεη ην θφζηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

Παξαγσγή θαηά ηελ πςειή δήηεζε θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο (άληιεζε) θαηά ηε 

ρακειή δήηεζε.  

  πσο έρνπκε ήδε αλαιχζεη, έρνπκε παξαγσγή ελέξγεηαο θαηά ηελ πςειή δήηεζε. 

Σα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ζηελ πςειή δήηεζε έξρνληαη ζε αληηπαξαβνιή κε ην 

θφζηνο απφ ηελ άληιεζε ηνπ λεξνχ, απφ ηελ ίδηα κνλάδα αληιίαο ζηξνβίινπ θαηά ηηο 

ψξεο ηεο ρακειήο δήηεζεο. Σν θφζηνο άληιεζεο γίλεηαη κε ηηκή κνλάδαο ελέξγεηαο 

θαηά ηε ρακειή δήηεζε νπφηε είλαη θαη θζελφηεξε.  

  Ζ ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

εμηζνξξφπεζε θνξηίνπ κε ηα παξειθφκελα νθέιε ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα. Έλα 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε κείσζε ηνπ ειάρηζηνπ θνξηίνπ ησλ ζεξκηθψλ 

ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαηά ηηο ψξεο ρακειήο δήηεζεο. 

 

Ρύζκηζε θνξηίνπ / θαηαλάισζεο  

  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ παξαγσγήο, έλα έξγν αληιεζηνηακίεπζεο είλαη 

θαηάιιειν γηα λα αθνινπζεί ζπλερψο ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο, ηελ 

θαηαλάισζε. Ζιεθηξηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία έρνπλ έξγα αληιεζηνηακίεπζεο ζηε 

δηάζεζε ηνπο, ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα έιεγρν πεξηνρήο ζε θιίκαθα ρξφλνπ εληφο ελφο 

ιεπηνχ, ξχζκηζε θνξηίνπ θαη έιεγρν ζπρλφηεηαο. Απηέο νη ρξήζεηο είλαη ζρεηηθά 

ζπνπδαίεο ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο κε κεγάιε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ζε 

ζεξκηθέο κνλάδεο. Σν πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο αληιεζηνηακίεπζεο ζην 

ζχζηεκα εμαξηάηαη απφ ην κείγκα παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ή ηε δπλαηφηεηα γηα δηεζλείο ζπλδέζεηο. 

Δθεδξεία πξσηεύνπζα (άκεζε) θαη δεπηεξεύνπζα.  

  Σα θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμε ηεο εθεδξείαο πξσηεχνπζαο θαη δεπηεξεχνπζαο 

πνηθίιεη αλάινγα κε ην ζχζηεκα πνπ εμππεξεηεί. Γεληθά κηα πεγή πιεξνί ηελ άκεζε 

εθεδξεία εάλ ιεηηνπξγεί ζχγρξνλα θαη κπνξεί λα θηάζεη ζε πιήξεο θνξηίν ζε κηθξφ 

ρξφλν δειαδή γηα παξάδεηγκα κηα κνλάδα αληιεζηνηακίεπζεο ζε θαηάζηαζε 

πεξηζηξνθήο (θαηά ηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηξνβίινπ) έηνηκε λα δερζεί 

θνξηίν ή λα ιεηηνπξγεί ζε κεξηθφ θνξηίν. Οη δεπηεξεχνπζεο εθεδξείεο είλαη πεγέο νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην ζχζηεκα θαη λα θνξηηζηνχλ γξήγνξα, εληφο πέληε 

ή δέθα ιεπηψλ. Σα πεξηζζφηεξα έξγα αληιεζηνηακίεπζεο ζε θαηάζηαζε παχζεο 

(shutdown) κε αξθεηή ελέξγεηα απνζεθεπκέλε ζηελ επάλσ δεμακελή.  
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Ρνή θνξηίνπ/ «πλέρεηα» θόξηηζεο  

ρεδφλ θάζε ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ δηαζέηεη ζχζηεκα 

αληιεζηνηακίεπζεο δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηηο κεηαβνιέο ηνπ θνξηίνπ (παξαιαβή θαη 

απφξξηςε) θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ελαιιαγήο θνξηίσλ κεγάιεο ηζρχνο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ δελ είλαη αλαγθαία ε ιεηηνπξγία ησλ παιαηψλ ζεξκηθψλ κεραλψλ πνπ 

θάιππηαλ ρακειέο θνξηίζεηο/ θαηαλαιψζεηο.  

Ηθαλόηεηα εθθίλεζεο από ην κεδέλ (black -start)  

  Ζ ηθαλφηεηα εθθίλεζεο ελφο ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο ρσξίο λα είλαη 

ζπλδεδεκέλν ζην δίθηπν πξνζδίδεη αμηνπηζηία ζην ζχζηεκα αθνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

ηεο επαλεθθίλεζεο ζε πεξίπησζε δηαηαξαρήο ιφγσ απψιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξάο/κεηάδνζεο ή παξαγσγήο ελέξγεηαο.  

Βειηίσζε απόδνζεο θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο ζπληήξεζεο  

  Ζ ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο ζε ψξεο εθηφο αηρκήο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξκηθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο 

θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ ελαχζεσλ θαη ζβέζεσλ. Απνηέιεζκα απηψλ είλαη ε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ησλ ζεξκηθψλ 

ζηαζκψλ. 

Πιενλεθηήκαηα ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο/κεηάδνζεο  

  Ζ κνλάδα αληιεζηνηακίεπζεο παξέρεη πνιιά νθέιε φζνλ αθνξά ζην ζχζηεκα 

κεηαθνξάο/κεηάδνζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ βξίζθεηαη θνληά ζην θέληξν 

θαηαλαιψζεσλ κπνξεί λα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εθεδξεία πνπ επηηξέπεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο. Δπίζεο ε 

δπλαηφηεηα αλαθαηαλνκήο ηεο ξνήο ελέξγεηαο θάλεη ην ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο 

πεξηζζφηεξν αμηφπηζην.  

Μείσζε εθπνκπήο ξύπσλ  

  Σν ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηε κείσζε ησλ ξχπσλ 

πνπ επζχλνληαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Γεληθφηεξα, ζπληειεί ζην λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν νη ζεξκηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο κε απνηέιεζκα λα 

ζπκβαίλνπλ ιηγφηεξεο ελαχζεηο θαη ζβέζεηο θαη ζπλνιηθά λα κεηψλνληαη νη ξχπνη πνπ 

εθπέκπνληαη ζην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, θαηά ηηο ψξεο ηεο εκέξαο πνπ νη 

ζεξκνθξαζίεο είλαη πςειέο ην ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο αληηζηαζκίδνληαο ηελ 

παξαγσγή κεηψλεη ηνπο ξχπνπο πνπ ζα παξαγφληνπζαλ αλ ήηαλ ζε ιεηηνπξγία ηα 

ζεξκηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο.  

Δπθνιία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο  

  Ζ χπαξμε κηαο κνλάδαο αληιεζηνηακίεπζεο ζε έλα ειεθηξηθφ ζχζηεκα πιενλεθηεί 

ιφγσ ηεο κεγάιεο επειημίαο ηεο ζηηο μαθληθέο αιιαγέο θνξηίνπ. 
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6.1.2 Μεηνλεθηήκαηα από ηελ αληιεζηνηακίεπζε[10] 

  Αλ θαη ε κέζνδνο ηεο αληιεζηνηακίεπζεο έρεη αξθεηά νθέιε θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

βνεζνχλ ζην ζχζηεκα παξαγσγήο ελέξγεηαο, παξφια απηά ε ηερλνινγία απηή έρεη θαη 

ηεο δηθέο ηηο πξνθιήζεηο θαη κεηνλεθηήκαηα. 

1. Υξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα κε δχν δεμακελέο, ην έξγν αληιεζηνηακίεπζεο 

είλαη επάισην ζηηο εηζξνέο θαη εθξνέο ηνπ λεξνχ απφ βξνρνπηψζεηο, 

εμαηκίζεηο, ιηψζηκν πάγσλ θιπ.  

2. Έλα ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο είλαη επίζεο επάισην ζε επνρηαθέο αιιά θαη 

καθξνρξφληεο αιιαγέο θιίκαηνο φπσο γηα παξάδεηγκα ρξφληα μεξαζίαο 

αιιά θαη χπαξμε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ.  

3. Ζ απνζήθεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη νηθνλνκηθά 

αληαγσληζηηθή αιιά νη θχξηεο δαπάλεο ηεο θαηαζθεπήο είλαη ηδηαίηεξα 

πςεινχ θφζηνπο. Αθφκε ε θαηαιιειφηεηα ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην θξίζηκνπο παξάγνληεο. Οη θαηαζθεπέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ην έξγν ηεο αληιεζηνηακίεπζεο είλαη νγθψδεηο ελψ νη 

δηαζέζηκεο πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα ππνδερζνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο είλαη ζπρλά ζε θπζηθά ηνπία πνπ πξνζηαηεχνληαη θαη νη 

ηνπηθέο θνηλσλίεο αληηδξνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο.  

4. Πξνθαιείηαη αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ ιφγσ ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, ν θαθφο ζρεδηαζκφο ηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα 

επηδξάζεη αξλεηηθά ζηε ρισξίδα θαη ζηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο.  

5. Ζ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 70-82%  

6. Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βαζηθφο ζηαζκφο ελέξγεηαο δηφηη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ σξψλ.  

7. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απψιεηεο ιφγσ εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηακηεπηήξα θαη ηηο απψιεηεο ιφγσ κεηαηξνπήο, 

πεξίπνπ 70% έσο 80% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

άληιεζε ηνπ λεξνχ ζηνλ άλσ ηακηεπηήξα κπνξεί λα επαλαθηεζεί.  

8. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο κεγάιεο θιίκαθαο θαη δελ 

ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ζχζηεκα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο.  

9. Ζ επηινγή ηνπ έξγνπ αληιεζηνηακίεπζεο κεηνλεθηεί ιφγσ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη επηπιένλ κεηνλεθηεί ιφγσ ηεο 

απφζηαζεο ηνπ έξγνπ απφ ηα θέληξα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο.  

10. ην παξειζφλ ηα έξγα αληιεζηνηακίεπζεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ππάξρνλ 

πδαηηθφ ζχζηεκα, πξνθαιψληαο ζπρλά ηε ζλεζηκφηεηα ησλ ςαξηψλ θαη  

ππνβηβάδνληαο ηελ πνηφηεηα λεξνχ. 
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6.1.3 Λεηηνπξγία Αηνιηθνύ Πάξθνπ ε πλεξγαζία Με 

Τδξνειεθηξηθό Έξγν- ππέξ θαη θαηά[10]  

ηαλ έλα αηνιηθφ πάξθν ζπλεξγάδεηαη κε έλα ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο, 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ:  

1. Καηά ηελ ψξα ηεο ρακειήο θαηαλάισζεο, ε αηνιηθή ελέξγεηα πνπ ζα 

παξαγφηαλ ζα απνξξηπηφηαλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα αληιεζεί 

λεξφ ζηελ επάλσ δεμακελή απφ ηελ θάησ θαη λα απειεπζεξσζεί φηαλ 

απαηηείηαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο.  

2. Ζ ελέξγεηα πνπ απνζεθεχεηαη ζε έλα ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξαγσγή ελέξγεηαο ηηο ψξεο πςειήο δήηεζεο ή ζε 

παξνρή επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ (ζα γίλεη αλαθνξά παξαθάησ).  

3. ηαλ ππάξρεη κεηαβιεηή ρξέσζε, είλαη πηζαλφ λα επηηχρεη ζεκαληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε απνθαζίδνληαο ην ηδαληθφ πξφγξακκα γηα ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο αληιίαο - ζηξνβίινπ.  

4. Γεδνκέλνπ φηη ε ηηκή ησλ θαπζίκσλ θαη ε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 

απμάλνληαη ζπλερψο, ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ αληιεζηνηακίεπζεο φληαο 

αλεμάξηεηε απφ ηελ ηηκή ηνπ θαχζηκνπ, κπνξεί λα έρεη αληαγσληζηηθή ηηκή 

πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο.  

5. Μείσζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη 

φηη ππάξρεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.  

  Σν θχξην κεηνλέθηεκα ελφο έξγνπ αληιεζηνηακίεπζεο είλαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ 

απαηηνχληαη λα δεκηνπξγεζνχλ ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ βάζεη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ.  

Τπάξρνπλ πνιιέο πξνθιήζεηο ζε έλα έξγν αληιεζηνηακίεπζεο. Πέξα απφ ην 

απμεκέλν θφζηνο θαηαζθεπήο, ε θαηαιιειφηεηα ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο κε ηελ 

απαηηνχκελε δηαθνξά ζε χςνο κεηαμχ ησλ δεμακελψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην 

θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. Οη θαηαζθεπέο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ην έξγν ηεο αληιεζηνηακίεπζεο είλαη νγθψδεηο ελψ νη δηαζέζηκεο πεξηνρέο πνπ 

κπνξνχλ λα ππνδερζνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο είλαη ζπρλά ζε θπζηθά 

ηνπία πνπ πξνζηαηεχνληαη θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο αληηδξνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο 

παξεκβάζεηο. Πξνθαιείηαη αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ ιφγσ ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, ν θαθφο ζρεδηαζκφο ηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα επηδξάζεη 

αξλεηηθά ζηε ρισξίδα θαη ζηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο. 

 

6.1.4 Λεηηνπξγία έξγσλ αληιεζηνηακίεπζεο[10] 

  Γηα έξγα ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ε αληιεζηνηακίεπζε ρξεζηκνπνηείηαη 

πξσηαξρηθά γηα ηα βαζηθά ηεο πιενλεθηήκαηα ψζηε λα παξέρεη ηζρχ αηρκήο - (αηρκή: 

πςειφηεξε δήηεζε/ θαηαλάισζε ηεο εκέξαο) θαη νηθνλνκηθή κεηαηξνπή θαη 

απνζήθεπζε ελέξγεηαο. ε ήδε αλαπηπγκέλεο ρψξεο κε έληνλε βηνκεραληθή 

παξαγσγή, ν κνριφο ζηήξημεο γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ έξγσλ αληιεζηνηακίεπζεο 

αθνξά, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζηα δπλακηθά ιεηηνπξγηθά νθέιε (επηθνπξηθέο 

ππεξεζίεο - εθεδξείεο) πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ρξήζε ηεο. 
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Πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία.  

  ήκεξα νη πεξηβαιινληηθέο απφςεηο γηα φια ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο δέρνληαη ζθιεξέο θξηηηθέο θαη αληηκεησπίδνληαη κε θαρππνςία, έηζη ηα 

έξγα αληιεζηνηακίεπζεο δελ απνηεινχλ εμαίξεζε. Καη ελψ ην κέγεζνο ηεο αλεζπρίαο 

πνηθίιεη ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θφζκνπ, νη πεξηβαιινληηθέο απφςεηο εξεπλψληαη κε 

κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα θαη ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ ζρεδίαζε θαη ιεηηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο. Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ είλαη:  

 ρεδηαζκφο θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα απνκνλψλεηαη ην έξγν 

αληιεζηνηακίεπζεο απφ γεηηνληθά πνηάκηα ή ξέκαηα. Απηφ ειαηηψλεη ηηο 

επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη απνθιείεη επηπηψζεηο ζην ζαιάζζην 

πιεζπζκφ.  

 Υξήζε ππφγεησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ζσιελψζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ειαηησζνχλ νη νπηηθέο νριήζεηο. 

 Μειέηε γηα ηε ρξήζε ππφγεησλ δεμακελψλ ψζηε λα κεησζνχλ πεξαηηέξσ νη 

νπηηθέο νριήζεηο.  

 

Αμηνπηζηία θαη Γηαζεζηκόηεηα.  

  Πέξα απφ ηελ δεδνκέλε αμηνπηζηία, ηα έξγα αληιεζηνηακίεπζεο κε απμεκέλεο 

ππνρξεψζεηο ζην χζηεκα ζρεδηάδνληαη γηα κεγάιε αμηνπηζηία θαη δηαζεζηκφηεηα. Οη 

απαηηήζεηο γηα ηελ αμηνπηζηία θαη δηαζεζηκφηεηα έρνπλ επηπηψζεηο ζηε ξχζκηζε ησλ 

δηφδσλ ηνπ λεξνχ, ζηελ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ζην ζχζηεκα ειέγρνπ 

ηνπ ζηαζκνχ παξαγσγήο. Αξθεηέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ν εμνπιηζκφο επηιέγεηαη γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη αζηνρίεο. 

Δπηπιένλ νη ζηαζκνί παξαγσγήο είλαη ζρεδηαζκέλνη κε ηέηνην ηξφπν θαηά ηε κε 

ιεηηνπξγία ή θαηά ηε ζπληήξεζε κηαο κνλάδαο αληιίαο/ζηξνβίινπ, λα κελ 

επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ κνλάδσλ. Σα ζχγρξνλα έξγα 

αληιεζηνηακίεπζεο έρνπλ κειεηεζεί θαη ζρεδηαζζεί γηα εηήζηα δηαζεζηκφηεηα 95% 

θαη επάλσ (δειαδή γηα κηα αζηνρία αλά έηνο δηάξθεηαο 2 εβδνκάδσλ) θαη γηα 

αμηνπηζηία 98% θαη επάλσ. 

πλνιηθόο βαζκόο Απόδνζεο.  

  πλνιηθφο βαζκφο απφδνζεο θαιείηαη ν βαζκφο απφδνζεο ελφο θχθινπ ηνπ λεξνχ, 

δειαδή πεξηιακβάλεη ηελ άληιεζε θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηνλ ζηξφβηιν θαη 

είλαη ην θιάζκα ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο πξνο ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη 

φηαλ ην λεξφ αδεηάζεη θαη κεηά επηζηξέςεη ζην ίδην επίπεδν έλαξμεο ζηελ επάλσ 

δεμακελή. Απνδφζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ, πδξαπιηθέο απψιεηεο θαη ιεηηνπξγηθέο 

ζπλζήθεο φια ηα παξαπάλσ επηδξνχλ ζην ζπλνιηθφ βαζκφ απφδνζεο ελφο θχθινπ. 

Λεηηνπξγία ζε κεξηθφ θνξηίν έρεη σο απνηέιεζκα ιηγφηεξεο πδξαπιηθέο απψιεηεο. 

κσο ιεηηνπξγία ζε κεξηθφ θνξηίν πηζαλφλ λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο αληιίαο/ζηξνβίινπ ζε ζεκεία ιεηηνπξγίαο κε ρακειφηεξε απφδνζε. 

  Ζ απφδνζε ηνπ θχθινπ κπνξεί λα ππνινγηζζεί ή λα εθηηκεζεί απφ ηα δεδνκέλα ηνπ 

ζηαζκνχ αθνχ δελ ιεθζνχλ ππφςε ιεηηνπξγίεο πνπ δελ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία 

άληιεζεο ή παξαγσγήο, φπσο ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο. Ζ ηηκή ελφο 

πιήξνπο θχθινπ είλαη κεηαμχ 70% -80%.  
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  Οη θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ ζπλερψο παζρίδνπλ ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ 

απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο αληιίαο /ζηξνβίινπ, γελλήηξηαο /θηλεηήξα θαζψο θαη 

άιισλ ηκεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ ζε πςειφηεξν βαζκφ 

απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αληιίαο/ ζηξνβίινπ θαη ζε πςειφηεξν ζπλνιηθφ βαζκφ 

απφδνζεο. 

6.1.5 Υξήζε ηεο ζάιαζζαο σο δεμακελή ρακειήο ζηάζκεο[10] 

  πζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζαιαζζηλφ λεξφ θαη ηε ζάιαζζα σο ηε δεμακελή ζηε 

ρακειή ζηάζκε έρνπλ αλαπηπρζεί θαη βξίζθνληαη ήδε ζε ιεηηνπξγία (Fujihara, 1998). 

Πξφζθαηα ζπζηήκαηα αληιεζηνηακίεπζεο κε ζάιαζζα σο ηελ επάλσ δεμακελή θαη 

ηερλεηέο ιίκλεο θάησ απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο έρνπλ πξνηαζεί σο ελαιιαθηηθή 

δηακφξθσζε. Αθφκα θαη ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθέο θαηαπαθηέο θάησ 

απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο γηα δεμακελή ρακειήο ζηάζκεο έρεη επίζεο πξνηαζεί 

(Murakami,1995). ηα πιενλεθηήκαηα εληάζζεηαη πξσηίζησο ην γεγνλφο φηη 

απνθεχγνληαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή θξάγκαηνο ζε 

πνηακφ θαη ε δπζθνιία ζηελ εμεχξεζε θαηάιιεισλ ζέζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ 

άληιεζεο ηακίεπζεο αθνχ ην ξφιν ηνπ θάησ ηακηεπηήξα νπζηαζηηθά αλαιακβάλεη ε 

ζάιαζζα. Ζ ιχζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ελδεδεηγκέλε γηα ρψξεο φπσο ε Διιάδα πνπ 

πεξηβάιινληαη απφ ζάιαζζα θαη δηαζέηνπλ πιήζνο απφθξεκλσλ αθηψλ. Δπίζεο ην 

θφζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ θαη ησλ δεμακελψλ είλαη πην κηθξφ, φηαλ 

ε κία δεμακελή είλαη  ε ζάιαζζα θαη έηζη κεηψλεηαη ην αξρηθφ θφζηνο θαη ε επέλδπζε 

γίλεηαη πην ειθπζηηθή.  

 

6.2 ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

χκθσλα κε ηελ ΤΑ κε αξ. Γ5-ΖΛ/Β/νηθ. 8311/ 17.05.2005 «Έγθξηζε ηνπ 

Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο» 

έρνπκε ηελ ζέζπηζε ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΠ). 

θνπφο ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΠ) είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηε εμππεξέηεζε ηνπ θνξηίνπ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζε θάζε εκέξα θαηαλνκήο ππφ φξνπο θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πζηήκαηνο θαη δηαζθάιηζεο επαξθψλ εθεδξεηψλ κέζσ ηεο αληηπαξαβνιήο ηνπ 

ζπλνιηθά αηηνχκελνπ θνξηίνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηηο 

Γειψζεηο Φνξηίνπ κε ηηο νηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο Έγρπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην 

χζηεκα θαη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΖΔΠ .  

Ωο εκέξα θαηαλνκήο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 24 σξψλ πνπ ζπκπίπηεη 

κε κηα εκεξνινγηαθή εκέξα. Ωο πεξίνδνο θαηαλνκήο νξίδεηαη κηα ψξα ηεο εκέξαο 

θαηαλνκήο. 

Ζ επίιπζε ηνπ ΖΔΠ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θάζε κνλάδαο γηα θάζε 

ψξα ηεο εκέξαο θαηαλνκήο, κε βάζε ηεο ψξα πξνο ψξα πξνζθνξέο ησλ δηάθνξσλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θνξηίνπ 

ησλ αλαγθψλ ζε επηθνπξηθέο ππεξεζίεο αιιά θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξάο.  

  Ζ ρξέσζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη βάζε ηεο Οξηαθήο Σηκήο ηνπ 

πζηήκαηνο (ΟΣ), ν ππνινγηζκφο ηεο νπνίαο απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ 
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ΖΔΠ. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο, αθνχ ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο πξνζθνξέο 

έγρπζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγσγψλ, αζξνίδεη ηελ ηζρχ πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε 

θάζε κνλάδα παξαγσγήο μεθηλψληαο απφ απηήλ κε ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά. ηελ 

ζπλέρεηα, πξνζηίζεηαη ε κνλάδα κε ηελ ακέζσο κεγαιχηεξε πξνζθνξά θαη ε 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη έσο φηνπ θαιπθζεί ην πξνβιεπφκελν θνξηίν. Ζ παξαγσγή 

πνπ πξνέξρεηαη απφ Α.Π.Δ. θαη ε ππνρξεσηηθή παξαγσγή ησλ Τδξνειεθηξηθψλ 

ηαζκψλ εηζάγνληαη πάληα πξψηεο ζηε δηάηαμε, δηφηη ν Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. απαηηεί ηελ 

ππνρξεσηηθή απνξξφθεζε απηήο ηεο ελέξγεηαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή ζηελ νπνία 

πξνζθέξεηαη.  

 

 

                     ρήκα 6.1 Τπνινγηζκόο νξηαθήο ηηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο  

 

Ζ ηηκή ηεο ηειεπηαίαο κνλάδαο πνπ εληάζζεηαη ζην χζηεκα, ζηελ νπνία 

εθθαζαξίδεηαη ε αγνξά ελέξγεηαο ηνπ ΖΔΠ νλνκάδεηαη Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο 

(ΟΣ). Ζ ηηκή απηή νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ ηηκή κε ηελ νπνία νη πξνκεζεπηέο 

αγνξάδνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ αλακέλνπλ φηη ζα απνξξνθεζεί απφ ην ζχζηεκα αιιά 

θαη ε ηηκή κε ηελ νπνία ζα πιεξσζνχλ νη παξαγσγνί πνπ παξείραλ ελέξγεηα ζην 

ζχζηεκα.  

  Οξηζκέλεο πνζφηεηεο εγρεφκελεο ελέξγεηαο ζην ζχζηεκα πξνζθέξνληαη ζε 

κεδεληθή ηηκή ψζηε λα είλαη βέβαηε ε παξαγσγή θαη έγρπζή ηνπο ζην ζχζηεκα.  

Απηέο νη πξνζθνξέο νλνκάδνληαη Με Σηκνινγνχκελεο Πξνζθνξέο (ΜΣΠ) θαη 

ζπλήζσο είλαη πνζφηεηεο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, Τπνρξεσηηθή παξαγσγή απφ 

Τδξνειεθηξηθά, Σερληθά Διάρηζηα ζεξκηθψλ κνλάδσλ θαη εηζαγσγέο. 

  ηε ζπλέρεηα ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαξηίδεη ην ζρεηηθφ πξφγξακκα 

θαηαλνκήο ηνπ θνξηίνπ ζηηο κνλάδεο ηνπ πζηήκαηνο θαη κε βάζε ην πξφγξακκα 

απηφ εθδίδεη ηηο εληνιέο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ 

επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο. Γηα θάζε κνλάδα παξαγσγήο 

θαη γηα θάζε σξηαία πεξίνδν θαηαλνκήο, νη πνζφηεηεο ελέξγεηαο (MWh) πνπ ζα 

έπξεπε λα παξάγεη θάζε κνλάδα, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο θαηαλνκήο, νη πνζφηεηεο 
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ελέξγεηαο (MWh) πνπ πξάγκαηη παξήρζεζαλ, φπσο θαηαγξάθνληαη ζηνπο 

αληίζηνηρνπο κεηξεηέο ελέξγεηαο θαη νη πνζφηεηεο ησλ επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ (MW) 

Δλέξγεηαο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο.  

 

6.2.1 Κόζηνο Ηιεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα απηόλνκα ειιεληθά λεζηά 

ηα απηφλνκα ειιεληθά λεζηά ην θφζηνο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο (παξαγφκελε 

kwh) είλαη πην κεγάιν απφ απηφ ηεο επεηξσηηθήο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο 

απηνλνκίαο ηνπο θαη ηεο δπζθνιίαο ζχλδεζεο ηνπο κε ην  δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν ηεο 

ρψξαο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ κεγάιε εμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην θαη ρακειφ 

ζπληειεζηή θνξηίνπ. Γεληθφηεξα, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ησλ πβξηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά, ε πξνσζνχκελε λνκνζεηηθή 

παξέκβαζε δηεπθξηλίδεη ην θαζεζηψο ηηκνιφγεζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ 

απηά θπξίσο κέζσ ηεο άκεζεο ζχλδεζεο ηεο δηθαηνχκελεο απνδεκίσζεο κε ην απν-

θεπγφκελν θφζηνο απφ ηε ιεηηνπξγία ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ ηνπο νπνίνπο ππνθαζηζηά 

ράξηλ ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ. Πεξαηηέξσ, ήδε κε ην 

ρέδην Νφκνπ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πξνβιέπεηαη ε αδεηνδφηεζε πβξηδηθψλ ζηαζκψλ ρσξίο δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία φπσο ίζρπε κέρξη ζήκεξα, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα αλαζεξκάλεη ην 

επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα πνπ είραλ κειεηεζεί θαηά ην 

παξειζφλ.  

ηα παξαθάησ ζρήκαηα θαίλεηαη ην θφζηνο παξαγφκελεο ελέξγεηαο γηα ηα λεζηά κε 

βάζε ην κέγεζνο ηνπο: 

 

 

ρήκα 6.2 Κόζηνο παξαγόκελεο ελέξγεηαο ζε επξώ/kwh γηα ηα απηόλνκα ειιεληθά 

     λεζηά ην 2005[15] 
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           ρήκα 6.3 πκβνιή ηνπ θόζηνπο θαπζίκνπ ζην θόζηνο παξαγόκελεο ελέξγεηαο    

ησλ ειιεληθώλ απηόλνκσλ λεζηώλ[15] 

 

           ρήκα 6.4 ζπληειεζηήο θόξηηζεο ησλ ειιεληθώλ απηόλνκσλ λεζηώλ ην 2005[15] 

  ε αληίζεζε κε ηελ κεγάιε εμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην θαη ην πςειφ θφζηνο 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο, ηα απηφλνκα ειιεληθά λεζηά είλαη πινχζηα ζε αηνιηθφ 

δπλακηθφ πξάγκα πνπ επλνεί θαη επηβάιιεη ηελ αλάπηπμε πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ 

φπσο ε αληιεζηνηακίεπζε. 

 

ρήκα 6.5 Κόζηνο έξγνπ εγγπεκέλεο ηζρύνο γηα Κξήηε, Λέζβν θαη έξηθν[15] 
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ρήκα 6.6 Κόζηνο έξγνπ εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο γηα Κξήηε, Λέζβν, έξηθν[15] 

6.2.2 Πξννπηηθέο ηεο Αληιεζηνηακίεπζεο [14] 

  Απφ ηα ζηνηρεία ηεο Γ.Δ.Ζ πεγάδνπλ ηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα πνπ δείρλνπλ θαηά 

πφζν είλαη αλαγθαία ε αληιεζηνηακίεπζε κε βάζε 3 βαζηθά ζελάξηα πνπ ππάξρνπλ 

γηα ηελ αλάπηπμε αηνιηθήο θαη θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο: 

3 ελάξηα: αηνιηθά – ΦΒ: 1000-100 MW (ζήκεξα)     

 3000-500 MW 

 5000-1000 MW 

 8000-2000MW 

 

 

ρήκα 6.7 Πεξίζζεηα αηνιηθήο ελέξγεηαο κε βάζε ηα 3 ζελάξηα[14] 

• ελάξην 3000ΜW - 500MW (αηνιηθά – ΦΒ), αληηζηνηρεί ζε 0,072TWh πεξίζζεηαο 

ελέξγεηαο εηεζίσο. 

• ελάξην 5000ΜW - 1000MW, αληηζηνηρεί ζε 0,69TWh πεξίζζεηαο ελέξγεηαο 

εηεζίσο. 

• ελάξην 8000ΜW - 2000MW, αληηζηνηρεί ζε 2,5TWh πεξίζζεηαο ελέξγεηαο 

εηεζίσο. 
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ρήκα 6.8 Πνζνζηό ηεο πεξίζζεηαο αηνιηθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άληιεζε 

 

                          ρήκα 6.9 Βαζκόο εθκεηάιιεπζεο αληιηνζηαζίνπ[14] 

  Βιέπνπκε φηη αληιεζηνηακίεπζε είλαη πην ειθπζηηθή ζηα 5000 θαη ζηα 8000 MW 

αηνιηθήο θαη φηη νη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο (αιιά πην κηθξέο) απνδίδνπλ θαιχηεξα σο 

πξνο ην πνζνζηφ ηεο αηνιηθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηειηθά γηα άληιεζε. 

  Δπίζεο ζηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαίλεηαη ε ηηκνιφγεζε (ζρέζε ηηκήο πψιεζεο 

θαη αγνξάο) πνπ ζα πξνθχςεη αλ ε άληιεζε ζα γίλεη (γηα ην ζελάξην ησλ 5000 θαη 

8000MW) κφλν απφ ηελ αηνιηθή ελέξγεηα ή θαη απφ ηελ ιηγληηηθή. 
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ρήκα 6.10 Σηκνιόγεζε ελέξγεηαο γηα άληιεζε κόλν από αηνιηθή ελέξγεηα[14] 

 

 

ρήκα 6.11 Σηκνιόγεζε ελέξγεηαο γηα άληιεζε  από αηνιηθή θαη από ιηγληηηθή 

ελέξγεηα[14] 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα θαίλεηαη φηη γηα ηα ζελάξηα ησλ 5000 θαη 8000MW 

ππάξρεη αλάγθε γηα άληιεζε θαη απφ ηηο ιηγληηηθέο κνλάδεο θαζψο θαη φηη ππάξρεη 

αλάγθε θαζνξηζκνχ ηεο ηηκνιφγεζεο. 

Ζ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ αληιεζηνηακίεπζεο, εμεηάδεηαη ζε 

πξνθαηαξθηηθή θάζε απφ νκάδα ηνπ ΔΜΠ ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ην Δξγαζηήξην 
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Τδξνδπλακηθψλ Μεραλψλ, ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ ΡΑΔ (Ρπζκηζηηθή Αξρή 

ελέξγεηαο).  

• θνπφο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο πθηζηάκελσλ έξγσλ 

• Ζ κεηαηξνπή ελφο ΤΖ παξαγσγήο ζε αλαζηξέςηκε κνλάδα δελ απνηειεί πξαθηηθή 

ιχζε, δηφηη απαηηεί εθηεηακέλα έξγα θαη ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδαο εθηφο ιεηηνπξγίαο 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (αθφκε θαη ζε έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε ζεηξά, π.ρ: 

Κξεκαζηά-Καζηξάθη, Καζηξάθη-ηξάηνο) 

• Πην απιή ε εθκεηάιιεπζε πθηζηάκελσλ ηακηεπηήξσλ, κε ηελ θαηαζθεπή πξφζζεηνπ 

άλσ ή θάησ ηακηεπηήξα. 

• Ζ ρξήζε αηνιηθήο ηζρχνο γηα άληιεζε είλαη πξνηηκφηεξε εάλ ην θφζηνο ηεο 

παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ κνλάδσλ αηρκήο είλαη θαηά πνιχ αθξηβφηεξν 

απφ απηφ ησλ κνλάδσλ βάζεο. 

• Ζ απνζεθεπκέλε ελέξγεηα αλαθηάηαη κέζσ ηνπ πδξνζηξνβίινπ θαηά ηηο ψξεο 

αηρκήο, εμαζθαιίδνληαο ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα παξνρή εγγπεκέλεο ηζρχνο θαη 

ελέξγεηαο.  

• Σαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ζηξνβίινπ θαη αληιηψλ είλαη δπλαηή κε δηπιή ζσιήλσζε, 

πξνζθέξνληαο ιεηηνπξγηθή επειημία.  

• Ζκεξήζηνο θχθινο ιεηηνπξγίαο απαηηείηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο 

επέλδπζεο. 

Γηάθνξε πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ιεηηνπξγίαο έρνπλ πξνηαζεί θαη αλαιπζεί ζρεηηθά 

κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο ηνπ πδξνζηξνβίινπ.  

• 1
ε
 επηινγή: Ζ ζηαζεξή εκεξήζηα ελεξγεηαθή ζπλεηζθνξά ηνπ πδξνζηξνβίινπ πνπ 

είλαη ηδαληθή πεξίπησζε γηα ηελ νηθνλνκηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΔΑ (Αηνιηθήο 

Δλέξγεηαο κε Αληιεζηνηακίεπζε). 

• Δπίζεο, θαηά ηηο πεξηφδνπο κε κεγάιν άλεκν θαη ζπλεπψο κεγάιε δηαζεζηκφηεηα 

λεξνχ ζηελ άλσ δεμακελή, πξφζζεηε ελεξγεηαθή πξνζθνξά κπνξεί λα πξνηαζεί απφ 

ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ΑΔΑ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνηαζεί θαη 

ρακειφηεξε ηηκή. 

• Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θάιπςε ησλ εκεξήζησλ αηρκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην 

ηδαληθφ γηα ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε εκεξήζηα ελεξγεηαθή 

ζπλεηζθνξά ηνπ πδξνζηξνβίινπ απμνκεηψλεηαη αλάινγα κε ηελ εκεξήζηα δήηεζε. 

• Τπνθαηάζηαζε ζπκβαηηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 

• εγγπεκέλε ηζρύο ζε πεξηφδνπο ρσξίο άλεκν, εμαζθαιίδεηαη αθνχ επηηξέπεηαη 

άληιεζε κε ρξήζε ζπκβαηηθήο ηζρχνο ππφ πξνυπνζέζεηο (ψξεο ρακειήο δήηεζεο).  

• ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα νξίδεη πφζε ζπκβαηηθή ηζρχο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα άληιεζε.  

• Ζ λνκνζεζία νξίδεη φηη ε δπλακηθφηεηα ηεο αληιεηηθήο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα 

είλαη ζε αλαινγία κε ηελ εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρχ. 

• Αληίζηνηρνο πεξηνξηζκφο πξέπεη λα εηζαρζεί ζηε δπλακηθφηεηα ηεο δεμακελήο θαη 

ηηο εκέξεο απηνλνκίαο πνπ εμαζθαιίδεη.  
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• Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΑΔΑ δελ επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ αηνιηθψλ 

πάξθσλ.  

  Ο θαζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ιεηηνπξγίαο εμαξηάηαη απφ ηελ λνκνζεζία θαη ηελ 

ηηκνιφγεζε. Τπάξρνπλ ηξείο πεγέο εζφδσλ γηα ην ζχζηεκα ΑΔΑ:  

• Αηνιηθή ηζρχο απεπζείαο ζην δίθηπν 

• Παξαγσγή ζηξνβίινπ – εγγπεκέλεο ελέξγεηαο Δμαξηάηαη απφ ην κεηαβιεηφ θφζηνο 

ησλ κνλάδσλ αηρκήο.  

• Δγγπεκέλε ηζρχο. Σηκνινγείηαη κε βάζε ην θφζηνο πνπ απνθεχγεηαη απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ζπκβαηηθή κνλάδαο 

• Σέινο, ε ηηκνιφγεζε ηεο ζπκβαηηθήο ηζρχνο γηα άληιεζε εμαξηάηαη απφ ην 

κεηαβιεηφ θφζηνο ησλ κνλάδσλ βάζεο. 

 

6.2.3 Οηθνλνκηθή θαη ελεξγεηαθή απνηίκεζε ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο 

Ίνπ[13] 

  Σν πβξηδηθφ ζχζηεµα ηεο Ίνπ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ εμεηάδεηαη λα 

εθκεηαιιεπηεί ην πινχζην αηνιηθφ δπλακηθφ ηεο λήζνπ (πνπ αλήθεη ελεξγεηαθά ζην 

ζχζηεκα ηεο Παξνλαμίαο) µε ηελ εγθαηάζηαζε εθεί ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ πνπ 

αλήθεη ζην πβξηδηθφ ζχζηεµα, ελψ επίζεο ζα ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ πθηζηάκελε 

ιηκλνδεμακελή ζηε ζέζε Δπάλσ Κάκπνο, νλνκαζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο 230.000m γηα 

αλαθχθισζε ησλ πδάησλ πξνο απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο. Ο άιινο πξνηεηλφκελνο 

ηακηεπηήξαο πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί ζε επηιεγκέλε ζέζε φπνπ ζα πξνζθέξεη 

ηθαλνπνηεηηθή πςνκεηξηθή δηαθνξά  κεηαμχ ηεο πθηζηάκελεο ιηκλνδεμακελήο ελψ 

παξάιιεια ζα βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ απηή. Λφγσ ηνπ ρακεινχ 

πςνκέηξνπ ηεο πθηζηάκελεο ιηκλνδεμακελήο ζηελ απνξξνή ησλ βξφρηλσλ πδάησλ, 

απηή ζα απνηειέζεη ηνλ θάησ ηακηεπηήξα φπνπ ζα ιακβάλεη ρψξα ε αλαθχθισζε ησλ 

πδάησλ. Ο άλσ ηακηεπηήξαο ζα θαηαζθεπαζηεί  µε εκίζεηα εθζθαθή ζε ζέζε πνπ 

πξνζθέξεη πςνκεηξηθή δηαθνξά 460m  ζε απφζηαζε L=2.200m  απφ ηελ πθηζηάκελε 

ιηκλνδεμακελή. Απαηηείηαη ε θαηαζθεπή δηπιήο ζσιήλσζεο, πνπ ιακβάλεηαη ππφςε 

γηα φια ηα ζελάξηα, πνπ ζα ζπλδέεη ηελ άλσ δεμακελή µε ην θηίξην ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ θαη ησλ πδξνζηξνβίισλ αληίζηνηρα. Δπίζεο θαηά ηε κειέηε ησλ 

ζελαξίσλ, ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ πνπ βξίζθνληαη 

εθηφο ηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν κέγεζφο ηνπο ιακβάλεηαη ίζν µε 18,3 MW γηα 

ην 2010, έηνο πξνζνκνίσζεο. 

Σα ζελάξηα ηα νπνία ζπγθξίλνληαη είλαη :  

• ελάξην Α: ελάξην µέγηζηεο άµεζεο απνξξφθεζεο αηνιηθήο ηζρχνο µε 

εγθαηεζηεµέλε ηζρχ 32MW – 8MW  αηνιηθψλ θαη ζηξνβίινπ αληίζηνηρα θαη δηπιή 

ζσιήλσζε.  

• ελάξην Β: ελάξην ζηαζεξήο θαζεµεξηλήο ελεξγεηαθήο ζπλεηζθνξάο ζηηο αηρµέο 

ηεο δήηεζεο µε εγθαηεζηεµέλε ηζρχ 8MW – 8MW αηνιηθψλ θαη ζηξνβίινπ 

αληίζηνηρα.  

• ελάξην Γ: ελάξην εγγπεµέλεο ηζρχνο µε ζηαζεξή θαζεµεξηλή ελεξγεηαθή 

ζπλεηζθνξά θαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο αληιίεο  µε εγθαηεζηεµέλε ηζρχ 8MW –  8,4MW 

αηνιηθψλ θαη ζηξνβίινπ αληίζηνηρα.  
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Γηα φια ηα ζελάξηα, ηζρχνπλ νη παξαθάησ ηηµέο: -ην θφζηνο παξαγφµελεο ελέξγεηαο  

(ΚΠΔ)  πξηλ ηελ έληαμε ηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήµαηνο είλαη 0,28 €/kWh  

-ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήµαηνο ιαµβάλεηαη ίζε 

µε 2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο. Ωο ρξεµαηνδνηηθφ ζρήµα ιαµβάλεηαη 

γηα φια ηα ζελάξηα ην παξαθάησ:  

-ηδία θεθάιαηα 25% , 

-επηρνξήγεζε 30% θαη   

-δάλεην 45%, ραξαθηεξηζηηθά δαλείνπ:  

-απνπιεξσµή ζε 10 ρξφληα µε επηηφθην 6%,  

-δηάξθεηα δσήο επέλδπζεο 20 έηε θαη   

-ππνιεηµµαηηθή αμία 35%.   

άιιεο παξαδνρέο νηθνλνµηθήο αλάιπζεο: 

-απφζβεζε 15έηε θαη 

-θνξνινγία 25%. 

Αλάµεζα ζηα ηξία ζελάξηα, ππάξρνπλ δηαθνξέο αιιά θαη νµνηφηεηεο. Ηδηαίηεξα ηα 

ζελάξηα Β θαη Γ έρνπλ πνιχ θνληηλέο ηηµέο ζε θάπνηνπο απφ ηνπο ζπληειεζηέο. 

 

 

        ρήκα 6.12 Απόδνζε ηνπ αλαζηξέςηκνπ έξγνπ γηα ηα 3 ζελάξηα 
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ρήκα 6.13 πλνιηθόο Βαζκόο Απόδνζεο ηνπ αλαζηξέςηκνπ έξγνπ γηα ηα 3 ζελάξηα 

 

 

 ρήκα 6.14 Κόζηνο Παξαγόκελεο ελέξγεηαο ηνπ πβξηδηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηα 3 

ζελάξηα 

 

               ρήκα 6.15 έζνδα από ηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα κε βάζε ηα 3 ζελάξηα  
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ρήκα 6.16 πληειεζηήο εζσηεξηθήο απόδνζεο IRR (Internal Rate of Return) γηα  ηα 3 

ζελάξηα 

 

 

          ρήκα 6.17 Έηνο απνπιεξσκήο (Pay Back Period-PBP) γηα ηα 3 ζελάξηα 

 

Με ιίγα ιφγηα, µε ηελ έληαμε ελφο πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο αηνιηθήο ελέξγεηαο µε 

αληιεζηνηαµίεπζε ζην ειεθηξηθφ ζχζηεµα, ζπλνιηθά επηηπγράλεηαη:  

• µείσζε ηεο ζπµβαηηθήο παξαγσγήο (εληνλφηεξε ζην ζελάξην Α),  

• µείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγφµελεο ελέξγεηαο (εληνλφηεξε ζην ζελάξην Α),  

• ιεηηνπξγία θαη αμηνπνίεζε µηαο επηθεξδνχο επέλδπζεο(πεξηζζφηεξν ζην ζελάξην Α)  

• αμηνπνίεζε ηνπ αηνιηθνχ δπλαµηθνχ ηνπ λεζηνχ  µε ηελ εθµεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο (εληνλφηεξε ζην ζελάξην Α).  

Με φια ηα παξαπάλσ, ην ειεθηξηθφ ζχζηεµα ηνπ λεζηνχ θαηαιήγεη λα έρεη 

µηθξφηεξε εμάξηεζε απφ ηα νξπθηά θαχζηµα ζε θάζε πεξίπησζε θαη επηηπγράλεη πην 

απνδνηηθή θαη ζπµθέξνπζα ιεηηνπξγία ησλ ζπµβαηηθψλ µνλάδσλ. Οη ζπµβαηηθέο  

µνλάδεο δελ θαινχληαη πιένλ λα θαιχπηνπλ ηα µηθξά θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ 
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εμαηηίαο ησλ µηθξψλ εµεξεζίσλ µεηαβνιψλ, αιιά ηε ζέζε ηνπο παίξλεη ν ζηξφβηινο 

µε ηελ επέιηθηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Δπίζεο, πεξηνξίδνληαη νη έληνλεο πεξηθνπέο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, µε ηελ χπαξμε 

ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο, θαη µε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε 

δηείζδπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ ζχζηεµα ηνπ λεζηνχ. Φαίλεηαη 

ηειηθά, πσο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ αηνιηθψλ, ηφζν πην 

απνδνηηθή είλαη θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ, ηνπ πβξηδηθνχ θαη ηνπ 

ειεθηξηθνχ, µε βάζε ηα ελεξγεηαθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

 

6.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Καζψο νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο κεγαιψλνπλ θαη ε εμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην γίλεηαη 

φιν θαη ιηγφηεξν απνδνηηθή ιχζε, ε αλάγθε γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

δηείζδπζε αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη θαλεξά επηηαθηηθή. Δηδηθφηεξα ζηα κε 

Γηαζπλδεκέλα λεζηά, είδακε απφ φια ηα παξαπάλσ, πσο ε ιχζε ηεο 

αληιεζηνηακίεπζεο κπνξεί λα γίλεη βηψζηκε. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πνιινχο 

ηξφπνπο πνπ, φπσο είδακε, αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππφ κειέηεο ζπζηήκαηνο. Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα 

πνπ εληέιεη κπνξεί λα ππάξμεη ζηελ έληαμε κηαο κνλάδαο αληιεζηνηακίεπζεο, είλαη 

ην πξφβιεκα ηνπ κεγάινπ αξρηθνχ θφζηνπο. Απηφ κπνξεί φκσο λα μεπεξαζηεί κε κηα 

ηπρφλ ρξεκαηνδφηεζε απφ θνξείο φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο θνξείο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ „πξάζηλεο ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο‟. Αλ μεπεξαζηεί απηφ 

ην πξφβιεκα ε αληιεζηνηακίεπζε εκθαλίδεηαη σο πεξηβαιινληηθά θαη ελεξγεηαθά 

„θαζαξή‟ πξφηαζε. Δηδηθφηεξα, αλ κπνξεί είλαη εθηθηφ ν θάησ ηακηεπηήξαο λα είλαη ε 

ζάιαζζα ψζηε λα κεησζνχλ θάπνηα έμνδα απφ ην αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο ε 

αληιεζηνηακίεπζε γίλεηαη αθφκα πην ειθπζηηθή ζαλ ιχζε ζην κεγάιν ελεξγεηαθφ 

πξφβιεκα ησλ απηφλνκσλ λεζησηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Σέινο θαηαιήγνπκε, πσο ζα πξέπεη λα κειεηψληαη ζπλερψο θαηλνχξγηεο κέζνδνη 

απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο γηα λα δίλνπλ ιχζεηο εμφδνπ απφ ηελ πεηξειατθή θξίζε θαη 

λα πξνζθέξνπλ ζπλερψο λένπο ηξφπνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ αλαλεψζηκσλ θαζαξψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. 
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