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Ζ ειεθηξνπαξαγσγή ζηελ Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο αλάινγα 

κε ην είδνο ησλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη: (i) Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ 

ζπκβαηηθά θαχζηκα, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νξπθηά ζηεξεά, πγξά ή αέξηα, ηα νπνία 

έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζε παιαηφηεξεο γεσινγηθέο πεξηφδνπο θαη βξίζθνληαη 

απνζεθεπκέλα ζην ππέδαθνο, ζε κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα βάζε, ζε πεπεξαζκέλεο, κε 

αλαλεψζηκεο πνζφηεηεο, (ii) Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

(ΑΠΔ), νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηελ ειηαθή θαη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε πεξηνδηθφηεηα θαη ε ζηνραζηηθφηεηα ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ 

θαηλνκέλσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ζπληζηψζεο ηεο παξαγσγήο. Δηδηθφηεξα, κε 

βάζε ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ παξαγσγή  ππάξρνπλ:(i) Θεξκηθνί 
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ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνχ, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή κέζσ ηεο 

πδαηφπησζεο, θαη (iii) ζηαζκνί ΑΠΔ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ αηνιηθά 

πάξθα,θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο θαη κνλάδεο  βηναεξίνπ. ε φια ηα παξαπάλσ 

δεηήκαηα επηθεληξψλεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Αξρηθά, γίλεηαη κηα 

ηζηνξηθή αλαθνξά ζηελ εμέιημε ηνπειιεληθνχ ειεθηξηθνχ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

θαη  κηα εθηελήο πεξηγξαθή ηνπ. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα 

ηεο ρψξαο θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπ. Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο, θαη απαξηζκνχληαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Δπηπξφζζεηα, θαηαγξάθνληαη φιεο νη 

πθηζηάκελεο ζπκβαηηθέο κνλάδεο θαη κνλάδεο ΑΠΔ ηφζν γηα ην επεηξσηηθφ 

δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα φζν θαη γηα ηα κε δηαζπλδεδεκέλα/απηφλνκα ειιεληθά 

λεζηά, θαζψο θαη νη πξνβιεπφκελεο εληάμεηο θαη απνζχξζεηο απηψλ κέρξη ην 2020. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη πξνβιέςεηο δήηεζεο ελέξγεηαο θαη θνξηίνπ ηνπ 

Aλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΑΓΜΖΔ) γηα ην 

ρξνληθφ νξίδνληα 2016-2020 ζηελ Διιάδα. Παξάιιεια, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κε ρξήζε ληεηεξκηληζηηθψλ θαη ζηνραζηηθψλ κεζφδσλ γηα 

ηελ πεξίνδν 2016-2020. 
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Abstract 

 

Electricity generation in Greece is classified into two major categories according to 

the type of the energy sources used: (i) Electricity production from fossil fuels, where 

mineral solids, liquids or gases are used. The latter have been formed in earlier 

geological periods and stored underground, in smaller or greater depths, in a finite, 

non-renewable quantity. (ii) Electricity production from Renewable Energy Sources 

(RES), which mainly include solar and wind energy. In this case, the periodicity and 

the thoughtfulness of intermittent renewable resources may play an important role in 

energy production. More specifically, based on the fuel used in electricity production, 

there are (i) Thermal plants, where energy is attributed to the materialused (solid, 

liquid or gaseous) for combustion - e.g. lignite, peat, coal, natural gas, diesel, fuel oil, 

etc.,ii) Hydro power plants, where energy is attributed to the potential energy of 

water, which is converted into kinetic energy during waterfall, (iii) RES technologies, 

which encompass wind farms, photovoltaic plants and biomass/biogas plants. The 

present diploma thesis is focused on all theabove-mentioned issues in detail. Firstly, a 

comprehensive description of the Greek electricity system is presented. The energy 

problem in Greece and potential ways of treatment, are also demonstrated. 

Subsequently, electricity generation power plants in the country, as well as their 

advantages and disadvantages, are described. Moreover, existing conventional and 

renewable energy power plants, both in the interconnected grid system and the 

isolated/autonomous islands, are presented. Planned accessions and withdrawals by 

2020 are also presented and discussed. Finally,energy demand and peak load forecasts 

of the Independent Power Transmission Operator (ADMIE) are demonstrated for the 

time horizon 2016-2020. Electricity system adequacy is also investigated employing 

deterministic and stochastic methods for the time horizon 2016-2020. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:ΔIΑΓΧΓΖ – ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην  ειιεληθφ ελεξγεηαθφ 

ζχζηεκα θαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ (ππνζηαζκνί, ΚΤΣ, γξακκέο 

κεηαθνξάο, δηαζπλδέζεηο). Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ηεο 

Διιάδαο θαη ζην ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπ. 

 

1.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

Σα πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο αλήθνπλ ζην ζχλνιν ηνπο ή θαηά ηκήκα ζε 

δεκφζηεο ή ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ειεθηξηζκνχ. ηελ Διιάδα, άξρηζαλ λα 

εκθαλίδνληαη εγθαηαζηάζεηο ειεθηξηθήο ηζρχνο ην 1889 ζηελ Αζήλα θαη ην 1899 

ζηελ Θεζζαινλίθε. Απφ ηφηε θαη έσο ην 1950 δηάθνξεο εηαηξίεο είραλ αλαιάβεη ηελ 

παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε ειεθηξηθήο ηζρχνο. Αξρηθά ήηαλ ε Γεληθή Δηαηξεία 

Δξγνιεςηψλ πνπ εμππεξέηεζε ηελ Αζήλα απφ ην 1889 έσο ην 1896. Έπεηηα ε 

Διιεληθή Ζιεθηξηθή Δηαηξεία πνπ αγφξαζε ηελ επηρείξεζε ειεθηξνθσηηζκνχ ην 

1986ίδξπζε ην εξγνζηάζην ζην Ν. Φάιεξν. Ζ Γεληθή Ζιεθηξηθή Δηαηξεία (POWER) 

πνπ ηδξχζεθε ην 1925 ήηαλ ζχκπξαμε ηνπ δεκνζίνπ, ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη 

Άγγισλ επηρεηξεκαηηψλ θαη θαηφπηλ απηήο δεκηνπξγήζεθαλ ε Ζιεθηξηθή Δηαηξεία 

Παξαγσγήο θαη ε Ζιεθηξηθή Δηαηξεία Γηαλνκήο. Με ηελ ζπγρψλεπζε απηψλ ησλ δπν 

δεκηνπξγήζεθε ε Ζιεθηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ – Πεηξαηψο (Ζ.Δ.Α.Π.), ηνλ έιεγρν 

ηεο νπνίαο είρε ν νίθνο HOLDINGCOMPANYWHITEHALLGROUP ηνπ Λνλδίλνπ. 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1950 ηδξχζεθε κε ηνλ Νφκν 1468 ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε 

Ζιεθηξηζκνχ (Γ.Δ.Ζ). 

Ζ ίδξπζε ηεο Γ.Δ.Ζ απέβιεπε ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

βαζκφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε, ζηελ επέθηαζε θαη 

βειηίσζε ησλ δηθηχσλ, ψζηε λα ηξνθνδνηεζνχλ κε ηζρχ φιεο νη πεξηνρέο ηεο 

Διιάδνο αθφκα θαη νη πην απνκαθξπζκέλεο. Δθηφο φκσο απφ ηηο εηαηξείεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ κέρξη ηελ ίδξπζε ηεο Γ.Δ.Ζ, ππήξραλ πεξίπνπ 400 επηρεηξήζεηο πνπ 

εμππεξεηνχζαλ ζρεδφλ ηζάξηζκεο πφιεηο θαη θσκνπφιεηο. Κάπνηεο είραλ δεκφζην, 

άιιεο θνηλνηηθφ θαη άιιεο ηδησηηθφ ραξαρηήξα θαη ιεηηνπξγνχζαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Σν 1956 ην ειιεληθφ θξάηνο κε 

ζρεηηθφ λφκν θήξπμε ηε ιήμε ησλ πξνλνκίσλ θαη αδεηψλ ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ 

ειεθηξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη επέθηεηλε ην πξνλφκην ηεο Γ.Δ.Ζ γηα ηε δηαλνκή ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε φιε ηε ρψξα, κε ηελ ηαπηφρξνλε εληνιή λα εμαγνξάζεη φιεο 

ηηο ειεθηξηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. Ζ εμαγνξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηε Γ.Δ.Ζ έγηλε ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο κέρξη ην 1960, ελψ ην 1961 

παξαδφζεθε ε Ζ.Δ.Α.Π θαη ην 1968 ε εηαηξεία ΓΛΑΤΚΟ ηεο Πάηξαο. Σν 

κνλνπψιην  ηεο Γ.Δ.Ζ.  θαηαξγήζεθε κε ηελ νδεγία 96/92 ηεο Δ.Δ θαη ην λφκν 

Ν.2773/22-12-99 πεξί απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ξχζκηζεο 

ζεκάησλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Με ην λφκν απηφ ζπζηήζεθε ε Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Δλέξγεηαο(Ρ.Α.Δ.) θαη ππνδείρζεθε ε χπαξμε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ 

πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ.). 
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ήκεξα ε αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επνπηεχεηαη απφ ηε (Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Δλέξγεηαο) ε νπνία ζπζηάζεθε ην 1999 κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο ηηκνινγηαθήο θαη 

ησλ άιισλ πνιηηηθψλ ηνπ θιάδνπ θαη ηε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

ελέξγεηαο έηζη ψζηε ε Διιάδα λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη θαηάξγεζε ησλ κνλνπσιηαθψλ αγνξψλ. Ζ 

κεηαθνξά ηνπ ξεχκαηνο πςειήο & ππεξχςειεο ηάζεο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ 

ΑΓΜΖΔ (Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο), ελψ ε 

κεηαθνξά & δηαλνκή ηνπ ξεχκαηνο ρακειήο & κέζεο ηάζεο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ (Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο)[7]. 

 

1.2 Πεξηγξαθή ηνπ Τθηζηάκελνπ πζηήκαηνο 

 

Τπνζηαζκνί 150 kV/ΜΣ 

Μέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2015 ήηαλ ζπλδεδεκέλνη ζην χζηεκα: 

 202 Τ/ ππνβηβαζκνχ 150kV/ΜΣ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, εθ ησλ νπνίσλ 188 πεξηιακβάλνπλ ηκήκαηα ππφ ηελ 

θπξηφηεηα θαη δηαρείξηζε ηνπ ΑΓΜΖΔ. ηνπο παξαπάλσ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη 21 Τ/, ζηνπο νπνίνπο είλαη επίζεο ζπλδεδεκέλνη θαη 

Μ/ αλπςψζεσο (16 ζπκβαηηθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο θαη 5 ζηαζκψλ ΑΠΔ), 

θαζψο θαη 14 Τ/ ζπλδεδεκέλνη ζηελ πιεπξά 150 kV ησλ ΚΤΣ. 14 

εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο ζηελ Αηηηθή θαη αλήθνπλ εμ 

νινθιήξνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

 16 Τ/ ππνβηβαζκνχ 150kV/ΜΣ ηεο ΓΔΖ Α.Δ., εθ ησλ νπνίσλ4 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ θνξηίσλ Οξπρείσλ. Αλάγθεο 

νξπρείσλ εμππεξεηεί θαη ν Τ/ Πηνιεκαΐδαο Η, ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο 188 πνπ εμππεξεηνχλ θαη αλάγθεο Γηαλνκήο.Έλαο 

Τ/ (Αληιηνζηάζην Πνιπθχηνπ) εμππεξεηεί αλάγθεο άληιεζεο γηα ηνλ ΤΖ 

Πνιπθχηνπ. ηνπο πην πάλσ Τ/ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 9 θαη 2 αληίζηνηρα 

Τ/ ππνβηβαζκνχ 150kV/ΜΣ πνπ εμππεξεηνχλ βνεζεηηθά θνξηία 

ζεξκνειεθηξηθψλ θαη πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. 

θαη είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε Τ/ θαη ΚΤΣ πιεζίνλ ησλ αληίζηνηρσλ ζηαζκψλ 

παξαγσγήο. 

 48 Τ/ γηα ηελ ππνδνρή ηεο ηζρχνο κνλάδσλ ΑΠΔ, εθ ησλ νπνίσλ νη Τ/ 

Καξχζηνπ, Ληβαδίνπ, Αξγπξνχ, θάιαο θαη Πχινπ εμππεξεηνχλ παξάιιεια 

θαη θνξηία Γηαλνκήο (ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο παξαπάλσ 202 Τ/ 

ππνβηβαζκνχ). 

 Τ/ αλπςψζεσο Μ.Σ./150kV ζε ηαζκνχο Παξαγσγήο ηεο ΓΔΖ Α.Δ.7 

Θεξκνειεθηξηθνί ηαζκνί., 16 Τδξνειεθηξηθνί ηαζκνί (ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ν Τ/ ηνπ ΤΖ Ηιαξίσλα, πνπ έρεη ηεζεί ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία) θαη3 

Μηθξνί Τδξνειεθηξηθνί ηαζκνί (ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο 47 Τ/ ΑΠΔ). 

 3 Τ/ αλπςψζεσο ζε ζπκβαηηθνχο (ζεξκηθνχο θαη κεγάινπο 

πδξνειεθηξηθνχο) ηαζκνχο Παξαγσγήο αλεμάξηεησλ Παξαγσγψλ. Οη 

κνλάδεο παξαγσγήο ησλ ελ ιφγσ ζηαζκψλ ζπλδένληαη ζηα 150 kV κέζσ Μ/ 

αλπςψζεσο ΜΣ/150kV. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%94%CE%9C%CE%97%CE%95&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%95%CE%94%CE%94%CE%97%CE%95&action=edit&redlink=1
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 38 Τ/ ππνβηβαζκνχ 150kV/ΜΣ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο πειαηψλ 

Τ.Σ., εθ ησλ νπνίσλ νη Τ/ Αινπκηλίνπ θαη ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ εμππεξεηνχλ 

παξάιιεια θαη ηε ζχλδεζε ζηαζκψλ παξαγσγήο (ν κελπξψηνο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο 3 Τ/ αλπςψζεσο ζπκβαηηθψλ 

ζηαζκψλ παξαγσγήο, ν δε δεχηεξνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο 47 Τ/ 

ΑΠΔ)[7]. 

 

Κέληξα Τπεξύςειεο Σάζεσο (ΚΤΣ) 

Σα ΚΤΣ απνηεινχλ ηα ζεκεία ζχλδεζεο ησλ πζηεκάησλ 400kV θαη 150Kv θαη 

εμππεξεηνχλ αλάγθεο απνκάζηεπζεο ηζρχνο πξνο ην χζηεκα 150 kV. Πξφθεηηαη γηα 

14 ΚΤΣ πνπ πεξηιακβάλνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απηνκεηαζρεκαηηζηέο (ΑΜ/) 

ηξηψλ ηπιηγκάησλ 400kV/150kV/30kV. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ 11 ΚΤΣ (δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πξναλαθεξφκελα 14) εγθαηεζηεκέλα πιεζίνλ ησλ 

νκσλχκσλ ζηαζκψλ παξαγσγήο θαη εμππεξεηνχλ παξάιιεια ή απνθιεηζηηθά 

αλάγθεο αλχςσζεο ηάζεο απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο πξνο ην ζχζηεκα 400kV[7]. 

 

Γξακκέο Μεηαθνξάο (Γ.Μ.) 

ην χζηεκα ππάξρνπλ Γ.Μ. πςειήο (66 θαη 150 kV) θαη ππεξχςειεο (400 kV) 

ηάζεο δηαθφξσλ εηδψλ θαη ηχπσλ, ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 1.1. πνπ αθνινπζεί. Δπηπιένλ, είλαη εγθαηεζηεκέλα 200 km ππνγείσλ 

θαισδίσλ 150 kV γηα ηε κεηαθνξά ηζρχνο εληφο ησλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ 

ηεο Πξσηεχνπζαο, ηα νπνία αλήθνπλ ζην Γίθηπν 150 kV. 

 

Πίλαθαο 1.1:πλνιηθά Μήθε Γ.Μ. ηνπ πζηήκαηνο [11] 

 

Γηεζλείο Γηαζπλδέζεηο 

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2004 ην Διιεληθφ χζηεκα επαλαιεηηνπξγεί ζχγρξνλα θαη 

παξάιιεια κε ην δηαζπλδεδεκέλν Δπξσπατθφ χζηεκα ππφ ην γεληθφηεξν 

ζπληνληζκφ ηνπ ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for 
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Electricity), πνπ απνηειεί σο πξνο ηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηνπ 

πζηήκαηνο απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 δηάδνρν θαη επξχηεξν ζρήκα ηεο UCTE 

(UnionpourlaCoordinationduTransportdel‟ Electricité). Ζ παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ 

Διιεληθνχ πζηήκαηνο κε ην Δπξσπατθφ επηηπγράλεηαη κέζσ δηαζπλδεηηθψλ Γ.Μ., 

θπξίσο 400 kV, κε ηα πζηήκαηα ηεο Αιβαλίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο ΠΓΓΜ 

(FYROM). Δπηπιένλ, ην Διιεληθφ χζηεκα ζπλδέεηαη αζχγρξνλα (κέζσ ππνβξπρίνπ 

ζπλδέζκνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο) κε ηελ Ηηαιία. Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2010, ην 

Διιεληθφ χζηεκα έρεη ζπλδεζεί θαη κε ην χζηεκα ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν 

πεξαηηέξσ έρεη ζπλδεζεί κε ην χζηεκα ηεο Βνπιγαξίαο. Σν χζηεκα ηεο Σνπξθίαο 

ηέζεθε έθηνηε ζε παξάιιειε ιεηηνπξγία κε ην Δπξσπατθφ, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

ENTSO-E. Μεηά απφ κηα εθηεηακέλε πεξίνδν πεξίπνπ 4,5 εηψλ δνθηκαζηηθήο 

παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο, νη δηαζπλδέζεηο ηνπ Σνπξθηθνχ πζηήκαηνο κε ην 

Δπξσπατθφ εηζήιζαλ ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνλ Απξίιην ηνπ 2015. 

 

Διιάδα - ΠΓΓΜ 

Με ην χζηεκα ηεο ΠΓΓΜ ε Διιάδα ζπλδέεηαη κέζσ: 

 κίαο γξακκήο 400 kV απινχ θπθιψκαηνο κε δίδπκν αγσγφ, κεηαμχ ΚΤΣ 

Θεζζαινλίθεο θαη Dubrovo ζηελ ΠΓΓΜ θαη 

 κίαο γξακκήο 400 kV απινχ θπθιψκαηνο κε δίδπκν αγσγφ, κεηαμχ ΚΤΣ 

Μειίηεο θαη Bitola ζηελ ΠΓΓΜ. 

 

 

Διιάδα - Αιβαλία 

Με ην Αιβαληθφ χζηεκα ε Διιάδα ζπλδέεηαη κέζσ: 

 κίαο γξακκήο 400 kV απινχ θπθιψκαηνο κε δίδπκν αγσγφ, κεηαμχ ΚΤΣ 

Καξδηάο θαη Zemblak (Αιβαλία) θαη 

 κίαο γξακκήο 150 kV ειαθξνχ ηχπνπ κεηαμχ Τ/ Μνχξηνπ θαη ΤΖ Bistrica 

ζηελ Αιβαλία, νλνκαζηηθήο ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο 100 MW πεξίπνπ. Ζ Γ.Μ. 

απηή επί ηνπ παξφληνο απνηειεί αθηηληθή ζχλδεζε ήζζνλνο ηθαλφηεηαο θαη 

ζεκαζίαο. 

 

Διιάδα - Βνπιγαξία 

Με ην Βνπιγαξηθφ χζηεκα ε Διιάδα ζπλδέεηαη κέζσ κίαο Γ.Μ. 400 kV (ηχπνπ 

Β'Β'), κεηαμχ ΚΤΣ Θεζζαινλίθεο θαη Blagoevgrad ζηελ Βνπιγαξία. 

 

 

Διιάδα - Ηηαιία 

Ζ δηαζχλδεζε απηή ζπλδέεη ην ΚΤΣ Αξάρζνπ κε ηνλ Τ/ Galatina ζηελ Ηηαιία. Δίλαη 

ζχλδεζε ζπλερνχο ξεχκαηνο θαη πεξηιακβάλεη: 

 2 ζηαζκνχο κεηαηξνπήο ΤΣΡ (HVDC) 400 kV ηθαλφηεηαο 500 MW 

 ηκήκαηα ελαεξίσλ Γ.Μ. DC κήθνπο 45 km επί ηηαιηθνχ εδάθνπο θαη 107 km 

επί ειιεληθνχ εδάθνπο 

 ηκήκα ππνγείνπ θαισδίνπ DC κήθνπο 4 km επί ηηαιηθνχ εδάθνπο 

 έλα ππνβξχρην θαιψδην DC 400 kV ηζρχνο 500 MW θαη κήθνπο 160 km 

Σν ΚΤΣ Αξάρζνπ ζπλδέεηαη κε ην χζηεκα κέζσ δχν Γ.Μ. 400 kV απινχ 

θπθιψκαηνο κε ηξίδπκν αγσγφ (Β'Β'Β'/400 kV) κε ηα ΚΤΣ Σξηθάισλ θαη Αρειψνπ 

κήθνπο 105 km θαη 71,5 km αληίζηνηρα. Ζ δηαζχλδεζε .Ρ. ησλ πζηεκάησλ 

Διιάδαο θαη Ηηαιίαο κέζσ ππνβξπρίνπ θαισδίνπ έρεη ηεζεί ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία 

απφ ην ηέινο ηνπ 2002 θαη ιεηηνχξγεζε κε πςειφ πνζνζηφ δηαζεζηκφηεηαο έσο θαη ην 
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2013. Σν 2014 παξνπζίαζε ρακειή δηαζεζηκφηεηα, θαζψο ιφγσ ζνβαξψλ 

πξνβιεκάησλ είρε ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα φιν ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο. 

 

 

Διιάδα - Σνπξθία 

Απφ ην ζέξνο ηνπ 2008 έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηεο Γ.Μ. 400 kV ΚΤΣ 

Φηιίππσλ – ΚΤΣ Ν. άληαο – Babaeski (Σνπξθία). Ζ Γ.Μ. απηή είλαη δηπινχ 

θπθιψκαηνο (ηχπνπ 2Β΄Β΄) ζην ηκήκα ΚΤΣ Φηιίππσλ – Ν. άληα θαη κνλνχ 

θπθιψκαηνο (ηχπνπ Β΄Β΄Β΄) ζην ηκήκα Ν. άληα - Babaeski. ηηο 18 επηεκβξίνπ 

2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ε έλαξμε δνθηκαζηηθήο ζχγρξνλεο θαη παξάιιειεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο ηεο Σνπξθίαο κε ην ζχγρξνλν Δπξσπατθφ 

δηαζπλδεδεκέλν χζηεκα κέζσ ηεο πην πάλσ Γ.Μ. (Ν. άληα – Babaeski), θαζψο θαη 

δχν Γ.Μ. 400 kV απφ ηε Βνπιγαξία. Σν επηέκβξην ηνπ 2013 ε πεξηθεξεηαθή 

επηηξνπή ηνπ ENTSO- E (RegionalGroupContinental Europe – RGCE7) αμηνιφγεζε 

ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σνπξθηθνχ πζηήκαηνο 

κε ην Δπξσπατθφ θαη δηαπίζησζε φηη είλαη δπλαηή ε κφληκε ζχλδεζε ηνπ Σνπξθηθνχ 

κε ην Δπξσπατθφ χζηεκα. Πξνο ηνχην ηνλ Απξίιην 2015 ππνγξάθζεθε ζχκβαζε 

κεηαμχ ησλ Γηαρεηξηζηψλ πζηεκάησλ ηνπ ENTSO-E κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ 

πζηήκαηνο ηεο Σνπξθίαο. εκεηψλνπκε φηη ε δεκνπξαηνχκελε κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα κεηαμχ Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο θαη αθεηέξνπ Σνπξθίαο έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ζηα 550MW ζπλνιηθά εηζαγσγηθά πξνο ηελ Σνπξθία θαη ζηα 400MW 

εμαγσγηθά απφ ηελ Σνπξθία. Ζ κεηαθνξηθή απηή ηθαλφηεηα επηκεξίδεηαη κε αλαινγία 

1/3 θαη 2/3 ζηα ζχλνξα Διιάδαο-Σνπξθίαο θαη Βνπιγαξίαο-Σνπξθίαο αληίζηνηρα. 

 

1.3 Σν Δλεξγεηαθό ύζηεκα ηεο Διιάδαο 

 

Σν ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζε θάζε 

ζεκαληηθψλ αιιαγψλ. Ζ πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο καο λα εμηζσζεί νηθνλνκηθά κε ηηο 

ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο πξνυπνζέηεη ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, απαηηείηαη ε αμηνπνίεζε ησλ εγρψξησλ 

ελεξγεηαθψλ πεγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηφζν γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο φζν θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ξππνγφλσλ εθπνκπψλ. 

Ζ δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ε θαηαζθεπή ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ, ε 

πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 

ηέινο ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηεινχλ ηα λέα δεδνκέλα 

ζηελ αγνξά ελέξγεηαο. Βέβαηα, φιεο απηέο νη ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ επηβαξχλεηαη ην πεξηβάιινλ θαη λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε 

νηθνινγηθή ηζνξξνπία.  

Σν ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο, απνηειείηαη απφ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνδνκή, ην κέγεζνο θαη ηα είδε ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηαθψλ 

κνξθψλ πνπ ππάξρνπλ ζ‟ απηφ. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη 

δνκεκέλα αλά ελεξγεηαθφ πξντφλ θαη πεξηιακβάλνπλ: (i) ηα πεηξειαηνεηδή, (ii) ην 

θπζηθφ αέξην, (iii) ην ιηγλίηε, θαη (iv) ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο.  
 

ην ρήκα 1.1 απνηππψλεηαη ε εθηίκεζε παξαγσγήο θαη ην ηζνδχγην δηαζπλδέζεσλ 

γηα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016. 
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ρήκα 1.1: Δθηίκεζε Παξαγσγήο θαη Ηζνδχγην Γηαζπλδέζεσλ [6] 

 

 

Δπίζεο, ην ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα είλαη ρσξηζκέλν ζε δχν κέξε: 

 Σν δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα, νπνίν απφ νιφθιεξε ηελ επεηξσηηθή ρψξα, ηα 

λεζηά ηνπ Ηνλίνπ θαη νξηζκέλα λεζηά ηνπ βνξείνπ θαη λνηίνπ Αηγαίνπ. 

 Σν κε δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηε Κξήηε, ηηο 

Κπθιάδεο,  ηα Γσδεθάλεζα θαη νξηζκέλα λεζηά ηνπ  βφξεηνπ Ηνλίνπ. 

ην παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ θαπζίκσλ (αλαλεψζηκσλ θαη κε) 

ζην δηα ζπλδεδεκέλν θαη αληίζηνηρα ζην κε δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ηεο ρψξαο. 
 

 

Πίλαθαο 1.2: πκκεηνρή ησλ θαπζίκσλ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ρψξαο[6-7] (Καηφπηλ 

Δπεμεξγαζίαο) 

 

Καύζηκν 
Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα Με Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα 

% 

Ληγλίηεο 26 - 

Πεηξέιαην 4 80 

Φπζηθό Αέξην 27 - 

Τδξνειεθηξηθά 24 - 

ΑΠΔ 19 20 

ΤΝΟΛΟ 100 100 

 

ην ρήκα 1.2 παξνπζηάδεηαη ην κε δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ηεο Διιάδαο.  



 7 

 

ρήκα 1.2:Σν Με Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα ηεο Διιάδαο[13] 

Ζ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ 98 ζπλνιηθά ζηαζκψλ ηεο ΓΔΖ αλέξρεηαη ζηα 

12.843 MW, ελψ ε θαζαξή παξαγσγή έθηαζε ηηο 52,4 TWh. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη άλνδνο ζηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, ελψ ζηελ θαζαξή παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είρακε κηθξή πηψζε. ην ρήκα 2.2. απνηππψλεηαη ε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ αηκνειεθηξηθψλ θαη πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα [3]. 

 

ρήκα 1.2: ηαζκνί ηεο ΓΔΖ ζηελ Διιάδα [25] 
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1.4Σν Δλεξγεηαθό Πξόβιεκα θαη ε Αληηκεηώπηζή ηνπ 

 

Σν ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ζπλεηδεηνπνηήζεθε φηαλ εκθαλίζηεθε ε ελεξγεηαθή θξίζε 

ηνπ 1973.  

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ απνηέιεζκα : 

• ηνπ πεξηνξηζκνχ άληιεζεο θαη ζπλεπψο ησλ πνζνηήησλ δηάζεζεο αξγνχ πεηξειαίνπ 

• ηνπ κνλνκεξή θαζνξηζκνχ ηηκψλ απφ ηνλ ΟΠΔΚ 

• απφ ηελ επαθφινπζε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ( ηεηξαπιαζηαζκφο ηεο ηηκήο ζε ζρέζε 

κε απηή ηνπ 2007)  

• απφ ηελ απφθαζε ΟΠΔΚ γηα εζληθνπνηήζεηο θνηηαζκάησλ αξγνχ πεηξειαίνπ.  

Οη παξάγνληεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα είλαη: 

• νη πνζφηεηεο ησλ ζπκβαηηθψλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ αξγά ή γξήγνξα ζα εμαληιεζνχλ, 

• ε αβεβαηφηεηα ηεο επάξθεηαο ηεο παξάγσγεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ  

ηξνθνδνζία κε θαχζηκα, κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ θαη παξάιιεια 

ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ, 

• πνιηηηθά θαη κε γεγνλφηα αιιά θαη αζηάζκεηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ 

θαηαλεβάδνπλ ηηο ηηκέο, 

Γειαδή, ε νπζία ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ζηελ ζπζρέηηζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ πνπ δηαξθψο κεηψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα θαηαλάισζε  

ελέξγεηαο πνπ δηαξθψο απμάλνληαη. Αληζνξξνπίεο κεηαμχ γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο 

απνζεκάησλ θαη γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (ΑΜΔΡΗΚΖ -

ΔΤΡΧΠΖ) 

 

Δίλαη αξθεηά εχθνιν λα θαηαλνήζνπκε ηη ζεκαίλεη αχμεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεηαη αλ αλαινγηζηνχκε ην πιήζνο ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ πνπ έρνπκε 

ζήκεξα ζην ζπίηη καο ζε ζρέζε κε ηηο ζπζθεπέο πνπ είρακε, αο πνχκε, πξηλ 50 ρξφληα, 

ή ηνλ αξηζκφ ησλ απηνθηλήησλ πνπ θπθινθνξνχλ ηψξα ζηνπο δξφκνπο ζε ζρέζε κε 

ηφηε. ην ίδην ζπκπέξαζκα ζα θαηαιήμνπκε αλ παξαηεξήζνπκε ηηο ελεξγνβφξεο 

εγθαηαζηάζεηο ελφο ζχγρξνλνπ θηηξίνπ (πρ λνζνθνκείνπ κε θεληξηθή εγθαηάζηαζε 

θιηκαηηζκνχ, δίθηπν ππνινγηζηψλ, ηαηξηθφ εμνπιηζκφ) θαη ηηο ζπγθξίλνπκε κε έλα 

αλάινγν θηίξην πνπ θαηαζθεπάζηεθε πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο. Τπνινγίδεηαη φηη ν 

πξσηφγνλνο άλζξσπνο ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ελέξγεηα ίζε κε 6,3 MJ 

ηελ εκέξα πνπ έπαηξλε κέζσ ηεο ηξνθήο ηνπ. Ο ζεκεξηλφο άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί 

πεξίπνπ 1000 MJ δειαδή 150 θνξέο πεξηζζφηεξε.  
 

Ζ Αληηκεηώπηζή ηνπ: 

Σα θχξηα πξνβιήκαηα ζηε ρψξα καο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ιαλζαζκέλν 

ελεξγεηαθφ κνληέιν πνπ εθαξκφδεη. Ζ ρψξα καο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή 

ελεξγεηαθή έληαζε (παξαγφκελεο kWh αλά κνλάδα ΑΔΠ), πςειή εμάξηεζε απφ 

πεηξέιαην θαη ιηγλίηε πνπ απνηεινχλ ηα πιένλ ξππνγφλα θαχζηκα, θαη άζθνπε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ θαη ηξηηνγελή ηνκέα.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα πνπ 

ζα ζηεξίδνληαη ζηνπο εμήο άμνλεο: 

1. απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο 

• δηαρσξηζκφο ελέξγεηαο -νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο  

• ζηελ αχμεζε ηεο σθέιηκεο ελέξγεηαο ζε ζρέζεκε ηελ θαηαλαιηζθνκέλε  

2. κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

3. ππνθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ κε Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ (νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 
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λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα, νξζφο θαηακεξηζκφο ηνπ πινχηνπ, ζηαζεξφηεηα 

ηξνθνδνζίαο ελεξγείαο ) κηαο καθξνρξφληαο ζηξαηεγηθήο επηηπρνχο εθκεηάιιεπζεο 

ησλ ΑΠΔ.  

Ζ πην θαζαξή θαη πην θζελή κνξθή ελέξγεηαο είλαη απηή πνπ εμνηθνλνκνχκε 

θάλνληαο ζσζηή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαιχπηνληαο ηηο πξαγκαηηθέο καο αλάγθεο 

ρσξίο ππεξβνιέο θαη ζπαηάιεο. Απηφ πξνυπνζέηεη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ κε ζθνπφ ηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ φρη κφλν ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν παξαγσγήο αμηνπνηψληαο παξάιιεια θαη 

ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία.  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ : 

• ζρέδηα πξνζηαζίαο ησλ ζεκαληηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο,  

• αιιαγέο ζηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο,  

• δηαρεηξηζηηθά πιάλα γηα ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο,  

• κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ςχμε-ζέξκαλζε,  

• πξνψζεζε θαηλνηφκσλ θαζαξψλ ηερλνινγηψλ,  

• δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ,  

• ζπζηήκαηα επίβιεςεο ησλ δαζψλ αλά ηελ επηθξάηεηα,  

• δξάζεηο θαηαπνιέκεζεο ηεο εξεκνπνίεζεο,  

• εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο.  

Γεληθφηεξα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ πνιηηηθά κέηξα πξνψζεζεο ησλ ΑΠΔ θαη 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, λα εμνξζνινγηζηεί ε πνιηηηθή ησλ κεηαθνξψλ ζηε ρψξα 

καο, λα θαηαξηηζηεί κηα ζηηβαξή θαη θηιφδνμε ελεξγεηαθή αηδέληα δηφηη δηαθνξεηηθά 

ε Διιάδα ζα κείλεη νπξαγφο ζηηο εμειίμεηο. 

Παξαθάησ ζα ζαο αλαθέξνπκε κεξηθέο κε εμαληιήζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο ελαιιαθηηθή ιχζε : 

 Αηνιηθή ελέξγεηα  

 Ζιηαθή ελέξγεηα 

 Ππξεληθή ελέξγεηα  

 Βηνκάδα 

 Γεσζεξκία  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2:ΣΑΘΜΟΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην απαξηζκνχληαη νη κέζνδνη παξαγσγνί ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (πκβαηηθέο θαη Αλαλεψζηκεο). Γίλεηαη αλαθνξά ζηα είδε ζπκβαηηθψλ 

θαπζίκσλ θαη ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ απηά, θαζψο 

επίζεο θαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε απηψλ. 

Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη νη πθηζηάκελεο κνλάδεο, νη λέεο εληάμεηο θαη νη απνζχξζεηο 

ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα θαη ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα 

λεζηά. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο θαη ζηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη νη αλαλεψζηκεο πήγεο ελέξγεηαο, 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπο, ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ε πξνβιεπφκελε 

αλάπηπμε ηνπο. Αληίζηνηρα, αλαθέξνληαη νη πθηζηάκελεο κνλάδεο ΑΠΔ ζην 

δηαζπλδεδεκέλν θαη κε ζχζηεκα. ην ηέινο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ζπκπαξαγσγή ζηελ 

Διιάδα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο θαη αλαθέξεηαη ην ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ ζπκπαξαγσγή ζηελ Διιάδα. 

 

2.1 πκβαηηθνί ηαζκνί Παξαγσγήο 

 

2.1.1 πκβαηηθά Καύζηκα 

 

2.1.1.1 Ληγλίηεο 

Οη ιηγλίηεο αλήθνπλ ζηηο ζηεξεέο νξπθηέο θαχζηκεο χιεο κε ηε γεληθή νλνκαζία 

γαηάλζξαθεο θαη πξνήιζαλ απφ θπηηθά ππνιείκκαηα κέζσ κηαο ζεηξάο δηεξγαζηψλ 

ελαλζξάθσζεο. Ζ ζεξκνγφλνο ηζρχο ησλ ιηγληηψλ είλαη 3 έσο 7 θνξέο ρακειφηεξε 

απφ απηήλ ηνπ ιηζάλζξαθα θαη 5 έσο 10 θνξέο κηθξφηεξε απφ απηήλ ηνπ πεηξειαίνπ. 

Γεληθά, ε πνηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ιηγληηψλ είλαη ρακειή. Ζ ζεξκνγφλνο δχλακε 

πεξηνξίδεηαη απφ 975-1380 kcal/kg ζηηο πεξηνρέο ηεο Μεγαιφπνιεο, ηνπ Ακπληαίνπ 

θαη ηεο Γξάκαο, ελψ ζηελ πεξηνρή ηεο Πηνιεκαΐδαο ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν θαιχηεξα 

κε ηηο ηηκέο λα θπκαίλνληαη απφ 1261-1615 kcal/kg θαη ηέινο ζηηο πεξηνρέο ηεο 

Φιψξηλαο θαη ηεο Διαζζφλαο ηα πξάγκαηα είλαη αθφκα θαιχηεξα φπνπ ε ζεξκνγφλνο 

δχλακε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1927-2257 kcal/kg. Σν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ 

ιηγληηψλ ηεο ρψξαο καο ζπγθξηηηθά κε ηνπο ιηγλίηεο ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ είλαη ε 

ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν. Ο ιηγλίηεο βξίζθεηαη ζε αθζνλία ζην ππέδαθνο ηεο 

Διιάδαο. Ζ ΓΔΖ έρεη δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο πνπ θαιχπηεη πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 

ηνπ 60%. ήκεξα, νη 7 ιηγληηηθνί ζηαζκνί θαιχπηνπλ ην 41,6% ηεο εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο ηεο ΓΔΖ θαη παξάγνπλ πεξίπνπ ην 60% ηεο εηήζηαο δήηεζεο ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα. Σα θπξηφηεξα εθκεηαιιεχζηκα θνηηάζκαηα ιηγλίηε βξίζθνληαη ζηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία ζην ηξίγσλν Πηνιεκαΐδαο – Ακπληαίνπ – Φιψξηλαο κε ππνινγηζκέλα 

απνζέκαηα πεξίπνπ 2 δηο ηφλνπο θαη ζηελ Πεινπφλλεζν, ζηε Μεγαιφπνιε 

ζπγθεθξηκέλα, κε απνζέκαηα 251 εθ. ηφλνπο[5]. εκαληηθά θνηηάζκαηα, ηα νπνία δελ 

αμηνπνηνχληαη πξνο ην παξφλ, θαίλεηαη λα ππάξρνπλ αθφκε θαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Γξάκαο (πεξίπνπ 900 εθ. ηφλνη) θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Διαζζφλαο (169 εθ. 

ηφλνη). Σα ζπλνιηθά βεβαησκέλα γεσινγηθά απνζέκαηα ιηγλίηε ζηε ρψξα αλέξρνληαη 
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ζε πεξίπνπ 5 δηο ηφλνπο. Σα θνηηάζκαηα απηά παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηε 

γεσγξαθηθή εμάπισζε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν (ρήκα 2.1). 

 

 
ρήκα 2.1: Γεσγξαθηθή ζέζε θνηηαζκάησλ ιηγλίηε ζηελ Διιάδα[5] 

 

 

Μειινληηθή αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ιηγλίηε  

 

ηηο 9/3/2013 ππεγξάθε ε ζχκβαζε αλάζεζεο ηεο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ηεο 

κνλάδαο V ηνπ αηκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ (ΑΖ) Πηνιεκαΐδαο, ε νπνία αλακέλεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ην 2019. Ζ ιηγληηηθή κνλάδα ηεο Πηνιεκαΐδαο V απνηειεί ηε 

κεγαιχηεξε επέλδπζε ηεο ΓΔΖ κέρξη ζήκεξα θαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

βηνκεραληθέο επελδχζεηο ηεο ρψξαο. Ζ ΓΔΖ έρεη ζηεξίμεη ζε απηήλ ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ ιηγληηηθνχ ηεο παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο. Με ζπλνιηθή πξνβιεπφκελε ηζρχ ζηα 660 MW θαη ζεξκηθή 

ηζρχ 140 MW γηα ηελ ηειεζέξκαλζε ηεο Πηνιεκαΐδαο, ε λέα κνλάδα ζα 

αληηθαηαζηήζεη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ηζφπνζε ηζρχ απφ παιαηέο θαη ξππνγφλεο 

κνλάδεο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην θφζηνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ. Ζ Πηνιεκαΐδα V ζα έρεη βαζκφ απφδνζεο 41,5% κε ιηγφηεξε 

θαηαλάισζε ιηγλίηε θαη άξα ιηγφηεξε παξαγσγή ηέθξαο θαη ιηγφηεξε έθιπζε 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζα κεηψζεη ηηο 
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εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (CO2) θαηά 40% θαη θαηά 90% ησλ 

ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ.  

 

Ο ΑΓΜΖΔ, ζηε κειέηε Δπάξθεηαο ηνηρείσλ 2013-2020, επηζεκαίλεη φηη αλ δελ 

θαηαζθεπαζηεί ε Πηνιεκαΐδα V ζα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα επάξθεηαο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Απφ ην έξγν ππνζηεξίδεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ νθέιε απφ ηελ 

ηειεζέξκαλζε γηα ηελ Πηνιεκαΐδα θαη ηελ Δνξδαία θαη απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο ζα απαζρνιεζνχλ 

πεξίπνπ 3000 άηνκα, ελψ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ε απαζρφιεζε ηνπ κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ ζα μεπεξάζεη ηα 250 άηνκα [3]. 

 

2.1.1.2 Πεηξέιαην 

Σν πεηξέιαην έρεη ην ζεκαληηθφηεξν κεξίδην ζηελ αγνξά ηεο ελέξγεηαο απφ θάζε 

άιιν θαχζηκν, κνινλφηη ε αλαινγία απηή κεηψλεηαη. Έηζη, ελψ ην 1970 ην πεηξέιαην 

απνηεινχζε ην 60% ηεο βαζηθήο ελέξγεηαο, ζήκεξα ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 

44%. Ζ δήηεζε ηνπ πεηξειαίνπ απμάλεηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη γηα 

απηφ κηα θξίζε ηνπ πεηξειαίνπ ζην ηνκέα απηφ είλαη δπζθνιφηεξν λα ραιηλαγσγεζεί 

απφ νπνηαδήπνηε άιιε δηαθνπή παξνρήο νπνηνπδήπνηε άιινπ θαπζίκνπ. Σα 

πεξηζζφηεξα απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα πεηξειαίνπ βξίζθνληαη ζηε Μέζε Αλαηνιή 

θαη αληηζηνηρνχλ ζην 64% ηνπ ζπλφινπ, ελψ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο εληνπίδνληαη 

ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε. Ζ παξαγσγή, νη εηζαγσγέο θαη ε 

θαηαλάισζε κέρξη ην 2030 παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

ρήκα 2.2:Παξαγσγή, εηζαγσγή θαη θαηαλάισζε πεηξειαίνπ 

 ζηελ Δπξψπε κέρξη ην 2030[20] 

 

2.1.1.3 Φπζηθό Αέξην 

Σν θπζηθφ αέξην εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ην 1988 φηαλ ηδξχζεθε ε 

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (ΓΔΠΑ). ήκεξα ε απειεπζεξσκέλε ελεξγεηαθή αγνξά 

ηεο Διιάδαο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε εηαηξείεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ κεηάδνζε θαη 
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δηαλνκή θπζηθνχ αεξίνπ. Σν θπζηθφ αέξην απνηειεί πιένλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο, θαζψο δηεπξχλεη ην θάζκα ησλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ, πεξηιακβάλνληαο πην θαζαξνχο ελεξγεηαθνχο πφξνπο θαη ζε πην 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο[2]. 

 

ρήκα 2.3:Παξαγσγή, εηζαγσγή θαη θαηαλάισζε ΦΑ ζηελ Δπξψπε κέρξη ην 2030[20] 

 

Σν Φπζηθφ Αέξην παξνπζηάδεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ, ηα νπνία είλαη:  

o πλερήο παξνρή θαπζίκνπ πνπ ζπλεπάγεηαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο  

o Μεησκέλεο εθπνκπέο ξχπσλ  

o Μεησκέλν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο θαπζίκνπ θαη ζπληήξεζεο  

o Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ  

 

 

2.1.2 Τθηζηάκελε Καηάζηαζε πκβαηηθώλ ηαζκώλ Παξαγσγήο ζηελ Διιάδα 

 

2.1.2.1 ην Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα 

 

Τθηζηάκελεο Ληγληηηθέο Μνλάδεο ζην Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα 

Οη πθηζηάκελεο ιηγληηηθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα είλαη 17 ζπλνιηθήο ηζρχνο 4456 

MW, απφ ηηο νπνίεο 15 βξίζθνληαη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη 2 ζηε Μεγαιφπνιε. 

Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.1. 
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Πίλαθαο 2.1:Τθηζηάκελεο Ληγληηηθέο Μνλάδεο Παξαγσγήο πλδεδεκέλεο ζην χζηεκα 

 (Ηνχληνο 2016)[26] 

ΠΑΡΑΓΧΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΔΓΚΑΣ/ΝΖ 

ΗΥΤ(MW) 

ΚΑΘΑΡΖ 

ΗΥΤ(MW) 

ΔΣΟ 

ΔΝΣΑΞΖ 

Γ.Δ.Ζ. ΑΓ. 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ Η 

300 274 1984 

Γ.Δ.Ζ. ΑΓ. 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΗ 

300 274 1984 

Γ.Δ.Ζ. ΑΓ. 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΗΗ 

310 283 1985 

Γ.Δ.Ζ. ΑΓ.     

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗV 

310 283 1986 

Γ.Δ.Ζ. ΑΓ. 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ V 

375 342 1997 

Γ.Δ.Ζ. ΑΜΤΜΣΑΗΟ I 300 273 1987 

  Γ.Δ.Ζ. ΑΜΤΝΣΑΗΟ II 300 273 1987 

Γ.Δ.Ζ. ΚΑΡΓΗΑ I 300 275 1975 

Γ.Δ.Ζ. ΚΑΡΓΗΑ II 300 275 1975 

Γ.Δ.Ζ. ΚΑΡΓΗΑ III 300 280 1980 

Γ.Δ.Ζ. ΚΑΡΓΗΑ IV  300 280 1981 

Γ.Δ.Ζ. ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ 

ΗΗΗ 

300 255 1970 

Γ.Δ.Ζ. ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ 

ΗV 

300 256 1970 

Γ.Δ.Ζ. ΜΔΛΗΣΖ 330 289 2003 

Γ.Δ.Ζ. ΠΣΟΛΔΜΨΓΑ Η 125 116 1959 

Γ.Δ.Ζ. ΛΗΠΣΟΛ Η 33 30 1956 

Γ.Δ.Ζ. ΛΗΠΣΟΛ ΗΗ 10 8 1965 

ΤΝΟΛΟ 4193 4456  

 

Νέεο Δληάμεηο Ληγληηηθώλ Μνλάδσλ ζην Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα 

Τπφ ην πξίζκα ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε εμέιημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα αβεβαηφηεηαο, 

θαζψο ε έληαμε λέσλ κνλάδσλ δελ ζρεδηάδεηαη πιένλ θεληξηθά κε ζηφρν ηε 

κειινληηθή επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά απφ αλεμάξηεηνπο παξαγσγνχο κε 

θξηηήξην ηε βησζηκφηεηά ησλ επελδχζεψλ ηνπο. Σν αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο ήδε απνθαζηζκέλσλ επελδχζεσλ εκπεξηέρεη επίζεο ζεκαληηθή 

αβεβαηφηεηα ιφγσ απξφβιεπησλ δπζθνιηψλ πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ, είηε θαηά ηελ 

αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία, είηε θαηά ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηάδην. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο εξγαζίαο έρεη ιεθζεί ππφςε κηα λέα ιηγληηηθή κνλάδα: ν 

λένο ιηγληηηθφο ζηαζκφο παξαγσγήο ηεο ΓΔΖ Α.Δ., ηζρχνο 660 MW, ζηελΠηνιεκαΐδα 

 

Τθηζηάκελεο Πεηξειατθέο Μνλάδεο ζην Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα 

Οη πθηζηάκελεο πεηξειατθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα είλαη 4 ζπλνιηθήο ηζρχνο 698MW 

θαη  βξίζθνληαη 2 ζην Αιηβέξη θαη 2 ζηε Λαχξην. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ π 

πίλαθα 2.2. 
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Πίλαθαο 2.2: Τθηζηάκελεο Πεηξειατθέο Μνλάδεο Παξαγσγήο πλδεδεκέλεο ζην 

χζηεκα(Ηνχληνο 2016)[26] 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΔΓΚΑΣ/ΝΖ 

ΗΥΤ(MW) 

ΚΑΘΑΡΖ 

ΗΥΤ(MW) 

ΔΣΟ 

ΔΝΣΑΞΖ 

Γ.Δ.Ζ. ΑΛΗΒΔΡΗ ΗΗΗ 150 144 1968 

Γ.Δ.Ζ. ΑΛΗΒΔΡΗ ΗV 150 144 1969 

Γ.Δ.Ζ. ΛΑΤΡΗΟ Η 130 123 1972 

ΤΝΟΛΟ 430 411  

 

Τθηζηάκελεο κνλάδεο Φπζηθνύ Αεξίνπζην Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα 

 

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ 3 δηαηάμεηο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ. Ο ζπλδπαζκέλνο 

θχθινο, αεξηνζηξφβηινη αλνηρηνχ θχθινπ θαη ε θαηαλεκνκέλε κνλάδα ΖΘΤΑ. Οη 

πθηζηάκελεο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιάδα είλαη 15  ζπλνιηθήο ηζρχνο 

4652MW θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.3, θαζψο θαη νη λέεο εληάμεηο 

ζηνλ πίλαθα 2.4. 

Πίλαθαο 2.3: Τθηζηάκελεο Μνλάδεο Φπζηθνχ Αεξίνπ Παξαγσγήο πλδεδεκέλεο ζην 

χζηεκα(Ηνχληνο 2016) 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΔΓΚΑΣ/ΝΖ 

ΗΥΤ(MW)  

ΚΑΘΑΡΖ 

ΗΥΤ(MW) 

ΜΟΝΑΓΔ ΦΑ ΤΝΓΤΑΜΔΝΟΤ ΚΤΚΛΟΤ 

Γ.Δ.Ζ. ΑΛΗΒΔΡΗ 426,9 417 

Γ.Δ.Ζ. ΜΚ 

ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

484,6 476,3 

Γ.Δ.Ζ. ΛΑΤΡΗΟ 560 550,2 

Γ.Δ.Ζ. ΛΑΤΡΗΟ 385,2 377,6 

ELPEDISON 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 

ΜΚ ΔΝΘΔ 408,4 400,3 

ΖΡΧΝ ΗΗ 

ΘΔΡΜΟΖΛΔΚΣΡΗΚΟ

 ΣΑΘΜΟ 

ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΜΚ ΖΡΧΝ 432 422,1 

ΚΟΡΗΝΘΟ ROWER ΜΚ ΑΓ. 

ΘΔΟΓΧΡΧΝ 

436,6 433,5 

ELPEDISON 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 

ΜΚ ΘΗΒΖ 421,6 410 

PROTERGIA ΜΚ ΑΓ. 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

444,5 432,7 

ΤΝΟΛΟ 3999,8 3919,9 

ΜΟΝΑΓΔ ΦΑ ΑΔΡΗΟΣΡΟΒΗΛΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ 

Γ.Δ.Ζ. ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟ 160 150 

ΖΡΧΝ 

ΘΔΡΜΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 

ΘΖ ΖΡΧΝ 148,5 147,8 

ΤΝΟΛΟ 308,5 298,8 

ΚΑΣΑΝΔΜΟΜΔΝΔ ΜΟΝΑΓΔ ΖΘΤΑ 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ ΘΖ 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

334 334 

ΟΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 4642,4 4652,7 
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Νέεο Δληάμεηο Μνλάδσλ Φπζηθνύ Αεξίνπ 

Πίλαθαο 2.4: Νέεο Μνλάδεο Φπζηθνχ Αεξίνπ Παξαγσγήο πλδεδεκέλεο ζην 

χζηεκα(Ηνχληνο 2016)[26] 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΟ ΠΡΟΧΡΗΝΖ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

ΗΥΤ(MW) 

EDF-HE&D ΚΑΒΑΛΑ 440 

ENELCO ΒΟΧΣΗΑ 447 

Γ.Δ.Ζ. ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ 845 

ΖΡΧΝ 

ΘΔΡΜΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 

ΒΟΗΧΣΗΑ 187 

ΤΝΟΛΟ 1919 

 

2.1.2.2 ην  Με Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα 

Ζ ζεξκηθή ηζρχο ζηα ΜΓΝ απνηειείηαη θπξίσο απφ πεηξέιαην (Πίλαθαο 2.5).  

Πίλαθαο 2.5: Τθηζηάκελεο Πεηξειατθέο Μνλάδεο Παξαγσγήο ζην κε Γηαζπλδεδεκέλν 

χζηεκα(Μάηνο2016)[27] 

 

ΜΓ ΝΖΗΑ ΘΔΡΜΗΚΖ 

ΗΥΤ(MW) 

ΚΡΖΣΖ 813,02 

ΡΟΓΟ 232,93 

ΚΧ-ΚΑΛΤΜΝΟ 124,45 

ΛΔΒΟ 87,51 

ΑΜΟ 47,75 

ΥΗΟ 69,93 

ΠΑΡΟ  91,18 

ΤΡΟ 39,7 

ΛΖΜΝΟ 21,58 

ΚΑΡΠΑΘΟ 17,9 

ΜΤΚΟΝΟ 68,66 

ΜΖΛΟ 20,6 

ΤΠΟΛΟΗΠΑ Ζ 144,59 

ΤΝΟΛΟ 1779,8 
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2.1.2.3Απνζύξζεηο πκβαηηθώλ ηαζκώλ 

ηνλ Πίλαθα 2.6 παξνπζηάδνληαη νη απνζχξζεηο ζπκβαηηθψλ ζηαζκψλ.  

 

Πίλαθαο 2.6: Θεξκηθέο κνλάδεο πνπ απνζχξνληαη κέρξη ην 2020(Μάηνο 2016)[26] 

 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΚΑΤΗΜΟ ΚΑΘΑΡΖ 

ΗΥΤ(MW) 

ΔΣΟ 

ΑΠΟΤΡΖ 

Γ.Δ.Ζ. ΑΛΗΒΔΡΗ ΗΗΗ ΜΑΕΟΤΣ 144 2019 

Γ.Δ.Ζ. ΑΛΗΒΔΡΗ ΗV ΜΑΕΟΤΣ 144 2019 

Γ.Δ.Ζ. ΛΑΤΡΗΟ Η ΜΑΕΟΤΣ 123 2022 

Γ.Δ.Ζ. ΛΑΤΡΗΟ ΗΗ ΜΑΕΟΤΣ 287 2023 

Γ.Δ.Ζ. ΛΑΤΡΗΟ ΗΗΗ ΦΑ 173 2032 

Γ.Δ.Ζ. ΛΗΠΣΟΛ I ΛΗΓΝΗΣΖ 30  

Γ.Δ.Ζ. ΛΗΠΣΟΛ II ΛΗΓΝΗΣΖ 8 2021 

Γ.Δ.Ζ. ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 

ΗΗ 

ΛΗΓΝΗΣΖ 117 2038 

Γ.Δ.Ζ. ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 

ΗΗΗ 

ΛΗΓΝΗΣΖ 116 2021 

Γ.Δ.Ζ. ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 

ΗV 

ΛΗΓΝΗΣΖ 274 2025 

Γ.Δ.Ζ. ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟ 

8 

ΦΑ 151 2025 

Γ.Δ.Ζ. ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟ 

9 

ΦΑ 188 2025 

ΤΝΟΛΟ 1755  

 

 

2.1.3 Μέζνδνη Παξαγσγήο Ζ.Δ. κε ρξήζε πκβαηηθώλ Οξπθηώλ Καπζίκσλ 

 

Οη ζπλεζέζηεξεο κέζνδνη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε ζπκβαηηθψλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ[1] είλαη: 

 Οη ζπκβαηηθέο, κε θαχζε ηνπ θαπζίκνπ γηα ζέξκαλζε λεξνχ θαη παξαγσγή 

αηκνχ, πεξηζηξνθή αηκνζηξνβίισλ θαη παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε 

βνήζεηα γελλεηξηψλ.  

 Οη εμειηγκέλεο (ζπλδπαζκέλνο θχθινο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

αεξηνζηξφβηινπο θαη αηκνζηξνβίινπο ή ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη ζεξκφηεηαο ή ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ) κε δπλαηφηεηα ρξήζεο φισλ 

ησλ ηχπσλ νξπθηψλ θαπζίκσλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο, ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

(νξπθηά θαχζηκα), θαηηε κείσζε ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ γηα πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

2.1.3.1 Αηκνειεθηξηθνί ηαζκνί 

Οη αηκνειεθηξηθνί ζηαζκνί θαιχπηνπλ ην θνξηίν βάζεο ηνπ ειιεληθνχ ελεξγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεγάισλ πνζνηήησλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο απεηθνλίδεηαη ζν 

ρήκα 2.4.  
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ρήκα 2.4 ρεκαηηθή Γηάηαμε Αηκνειεθηξηθνχ ηαζκνχ [5] 

 

Σν θαχζηκν νδεγείηαη κε ηαηληφδξνκνπο ζην ζηιφ ησλ κχισλ, απ‟ φπνπ κε 

ηξνθνδφηεο θαηαιήγεη ζηνπο κχινπο φπνπ αιέζεηαη. Ο ιηγλίηεο ππφ κνξθή ζθφλεο 

νδεγείηαη ζε εηδηθνχο θαπζηήξεο νη νπνίνη ζεξκαίλνπλ ηνπο ιέβεηεο γηα αηκνπνίεζε 

ηνπ λεξνχ. Ο αηκνζηξφβηινο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή αηκνχ χδαηνο 

ιεηηνπξγεί ζε 540 βαζκνχο Κειζίνπ θαη πίεζε 170 αηκνζθαηξψλ, παξάγνληαο 

ππέξζεξκν λεξφ. Ο αηκφο απηφο νδεγείηαη κε αηκαγσγνχο ζηνλ ζηξφβηιν ηνλ νπνίν 

θαη ζηξέθεη κε 3000 ζηξνθέο ην ιεπηφ. Ο αηκφο κεηά ηελ εθηφλσζε ηνπ ζην 

ζηξφβηιν, ζπκππθλψλεηαη ζην ζπκππθλσηή θαη κέζσ πξνζεξκαληψλ νδεγείηαη μαλά 

ζην ιέβεηα γηα λα ζπλερίζεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Ο αηκνζηξφβηινο ζηξέθεη ηε 

γελλήηξηα, ε νπνία παξάγεη ειεθηξηθφ ξεχκα. Ζ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα, έρεη 

ηάζε 20kV, αλπςψλεηαη κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή αλχςσζεο ζηα 400kV θαη 

θαηαιήγεη ζην Δζληθφ Γίθηπν δηακέζνπ ηνπ Κέληξνπ Τπεξχςειεο Σάζεο(ΚΤΣ). 

Κάζε αηκνειεθηξηθή κνλάδα θαηαλαιψλεη πεξίπνπ ην 10% ηεο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεη γηα δηθέο ηεο αλάγθεο. Ο βαζκφο απφδνζεο ησλ αηκνειεθηξηθψλ κνλάδσλ 

είλαη πεξίπνπ 30% θαη νη απψιεηεο ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνλ ιέβεηα (πεξίπνπ 

15%),ζην ζπκπηεζηή(πεξίπνπ 56%) θαη ζηε γελλήηξηα (πεξίπνπ 1%)[9]. 

 

2.1.3.2 Αεξηνζηξόβηινη Αλνηρηνύ Κύθινπ 

Οη αεξηνζηξνβηιηθέο κνλάδεο αλνηθηνχ θχθινπ απνηεινχληαη απφ έλα αεξηνζηξφβηιν 

θαη έλα  κνλσηήξα κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε θίλεζε ζε κηα ειεθηξνγελλήηξηα. Ο αέξαο 

αλαξξνθάηαη απφ ηελ αηκφζθαηξα ζπκπηέδεηαη θαη νδεγείηαη ζην ζάιακν θαχζεο. 

ηε ζπλέρεηα ηα θαπζαέξηα νδεγνχληαη ζηνλ αεξηνζηξφβηιν φπνπ εθηνλψλνληαη, 
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απειεπζεξψλνληαο ελέξγεηα κε ηελ νπνία θηλείηαη ε ειεθηξνγελλήηξηα θαη 

δηαθεχγνπλ απφ απηφλ ζε ζεξκνθξαζία 300 – 600
ν
C. 

Σα ζπζηήκαηα αλνηθηνχ θχθινπ έρνπλ ηζρχ απφ 100kW έσο 100MW. Έρνπλ ην 

κεηνλέθηεκα ηνπ κηθξνχ βαζκνχ απφδνζεο ζηε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 20 – 

25%, ελψ ζηηο πξνεγκέλεο θηάλεη έσο 40%. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη απαηηείηαη ηζρχο 

γηα ηε θίλεζε ηνπ ζπκπηεζηή, ελψ ε ζεξκνθξαζία εμφδνπ ησλ θαπζαεξίσλ είλαη πνιχ 

πςειή. Λφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαζίζηαληαη ηδαληθέο γηα ζπκπαξαγσγή κε 

ηελ νπνία απμάλεηαη ν νιηθφο βαζκφο απφδνζεο ζην 60%[23].  

 

ρήκα 2.5: χζηεκα Αεξηνζηξφβηινπ Αλνηρηνχ Κχθινπ[24] 

 

2.1.3.3 πλδπαζκέλνο Κύθινο 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξνπζηάδεηαη κηα ζπλερήο αχμεζε ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ελψ παξάιιεια αλαθχπηεη θαη ην δήηεκα κείσζεο ησλ εθπεκπφκελσλ 

ξχπσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ππάξρεη κηα έληνλε πξνζπάζεηα αχμεζεο ηνπ βαζκνχ 

απφδνζεο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε 

θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη λα θαιπθζεί ε απμαλφκελε δήηεζε. 

 

Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ππάξρεη κηα λέα ηάζε ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, θάηη ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε κεγάισλ πνζνηήησλ θπζηθνχ αεξίνπ, ην νπνίν απνηειεί 

ζρεηηθά θηελφ θαχζηκν ζηνπο αεξηνζηξνβίινπο, θαζψο θαη κε ηα πνιιαπιά 

πιενλεθηήκαηα ησλ κνλάδσλ απηψλ. 

 

Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κνλάδσλ απηψλ είλαη ην δήηεκα ησλ 

εθπνκπψλ ξχπσλ, ην νπνίν έρεη αλαθχςεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ιφγσ ηεο έληαζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηνπ θαηλνκέλνπ δειαδή απνξξφθεζεο απφ ηελ 

αηκφζθαηξα ηεο εθπεκπφκελεο πξνο ην δηάζηεκα ζεξκφηεηαο απφ ηελ γε, φπσο 
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αλαιχζεθε θαη ζην πξψην θεθάιαην. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα 

παξαηεξείηαη κηα ηάζε γηα αληηθαηάζηαζε ησλ „παξαδνζηαθψλ‟ θαπζίκσλ 

(γαηάλζξαθεο) ηα νπνία είραλ κεγάιεο εθπνκπέο CO2 απφ πην „θαζαξά‟ θαχζηκα φπσο 

ην θπζηθφ αέξην.  

 

Ζ αχμεζε ηεο απφδνζεο ελφο ζεξκνδπλακηθνχ θχθινπ επηηπγράλεηαη κε ηελ  αχμεζε 

ηεο πίεζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο. Χζηφζν ε δηαδηθαζία απηή έρεη θάπνηα 

φξηα, ιφγσ ηφζν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηνξηζκψλ ησλ πιηθψλ κηαο κνλάδαο 

ειεθηξνπαξαγσγήο, φζν θαη νηθνλνκηθψλ αθνχ πνιιέο θνξέο ε πξνκήζεηα πιηθψλ κε 

κεγαιχηεξεο αληνρέο θαζίζηαηαη αζχκθνξε. 

 

Ζ θεληξηθή ηδέα ησλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ζεξκφηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αεξηνζηξνβίισλ πξνθεηκέλνπ λα 

παξαρζεί αηκφο ζε έλαλ αηκνπαξαγσγφ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα θηλεζεί έλαο 

αηκνζηξφβηινο. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.6, ν αέξαο ζπκπηέδεηαη ζηελ αξρή θαη 

αλακεηγλχεηαη κε ην θαχζηκν ζηνλ ζάιακν θαχζεο ηνπ αεξηνζηξνβίινπ, φπνπ ην 

κείγκα θαίγεηαη. Σα θαπζαέξηα αθνχ εθηνλσζνχλ ζηνλ ζηξφβηιν νδεγνχληαη ζε έλαλ 

αηκνπαξαγσγφ ν νπνίνο απάγεη κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο ηνπο γηα ηελ παξαγσγή αηκνχ 

θαη θηλεί ηνλ αηκνζηξφβηιν[9]. 

 

 

ρήκα 2.6: χζηεκα ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ[24] 

 

Πιενλεθηήκαηα κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ 

Οη κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ πιενλεθηνχλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ζεξκηθέο 

ζε δηάθνξα επίπεδα.  

 Απμεκέλνο βαζκόο απόδνζεο: Ζ εθηφλσζε ησλ αεξίσλ απφ ηνλ ζάιακν 

θαχζεο θαζψο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαπζαεξίσλ, ιφγσ ηεο πςειήο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπο απμάλεη αξθεηά ηελ απφδνζε ε νπνία θηάλεη ην 55%, ην 

νπνίν είλαη 20% πεξηζζφηεξν απφ ηελ απφδνζε παξαδνζηαθψλ ζεξκηθψλ 

κνλάδσλ .  

 Γξήγνξε απόθξηζε ζε δηαηαξαρέο. Οη αεξηνζηξφβηινη έρνπλ κεγάιν ξπζκφ 

αλάιεςεο θνξηίνπ (20% αλά ιεπηφ). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη 

αηκνζηξφβηινη έρνπλ ξπζκνχο αλάιεςεο θνξηίνπ ηεο ηάμεο ηνπ 2% αλά 

ιεπηφ. ηηο ζεκεξηλέο αγνξέο ελέξγεηαο φπνπ ε δήηεζε ηνπ θνξηίνπ είλαη 
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ζπρλά αβέβαηε νη αεξηνζηνβηιηθέο κνλάδεο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 

δηαηαξαρέο ζηελ ηζνξξνπία παξαγσγήο ηζρχνο θαη θνξηίνπ αξθεηά γξήγνξα. 

 Φηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ παξαγσγή CO2, θαζψο θαη άιισλ αεξίσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη αλαπφθεπθηή ζην 

βαζκφ πνπ αλαθεξφκαζηε ζε κνλάδεο παξαγσγήο νη νπνίεο θαηαλαιψλνπλ 

νξπθηά θαχζηκα. Χζηφζν ε εθπνκπή ησλ αεξίσλ απηψλ, είλαη αξθεηά 

ρακειφηεξε απφ άιιεο ζεξκηθέο κνλάδεο νξπθηψλ θαπζίκσλ ιφγσ ηνπ 

ζρεηηθά πςεινχ βαζκνχ απφδνζεο ηνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, θαζψο θαη ηεο 

πςειήο αλαινγίαο πδξνγφλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ άλζξαθα ζην κεζάλην (CH4), 

ην νπνίν είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Οη ηππηθέο εθπνκπέο 

κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ παξάγνπλ πεξίπνπ 0.8lbCO2/KWh ελψ νη 

αληίζηνηρεο εθπνκπέο κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γαηάλζξαθεο είλαη 

2lbCO2/KWh [7]. Δπηπιένλ κε ρξήζε θαηαιπηψλ νη εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ 

αδψηνπ θαη ζείνπ, θαζψο θαη κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κεηψλνληαη ζε επίπεδα 

πνιχ ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε απηά άιισλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο.   

 Δπειημία: Οη κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ είλαη αξθεηά επέιηθηεο θαζψο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά θαπζίκσλ, φπσο θπζηθφ αέξην, 

πεηξειατθά πξντφληα θαζψο θαη άιια θαχζηκα. Οη κνλάδεο απηνχ ηνπ ηχπνπ 

γεληθά θνζηίδνπλ πεξηζζφηεξν θαηά ηελ εγθαηάζηαζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

αηκνειεθηξηθέο κνλάδεο ιφγσ ηεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Χζηφζν απαηηνχλ κηθξφηεξν ρψξν θαη έρνπλ κηθξφηεξν 

ρξφλν θαη θφζηνο εγθαηάζηαζεο [9]. 

 

2.1.4 Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο από ηελ ρξήζε πκβαηηθώλ Καπζίκσλ 

 

Οη παγθφζκηεο, αιιά θαη νη εζληθέο, εηήζηεο εθπνκπέο άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα απφ 

ηελ θαηαλάισζε ησλ ζπκβαηηθψλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε 

ηε βνήζεηα ηεο ελεξγεηαθήο έληαζεο θάζε ζπκβαηηθνχ θαπζίκνπ θαη απφ ηελ 

παγθφζκηα ή εζληθή θαηαλάισζή ηνπο. Οη κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο εθπέκπνπλ 

CO σο πξντφλ ηεο θαχζεο ηνπ άλζξαθα πνπ πεξηέρεη ην θαχζηκν θαη είλαη αλάινγν 

ηνπ θαπζίκνπ πνπ θαίγεηαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο σθέιηκεο κνλάδαο ελέξγεηαο 

(ειεθηξηθήο ή/θαη ζεξκηθήο). ηελ πεξίπησζε ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο, ε εμαηξεηηθά ρακειή ζεξκνγφλνο δχλακε ηνπ ζπλεπάγεηαη πνιχ 

ρακεινχο βαζκνχο απφδνζεο ηεο ηάμεο ηνπ 33%. 

 

Ζ πξαγκαηηθή ελεξγεηαθή απφδνζε απφ ηελ θαχζε ησλ θαπζίκσλ είλαη 

ππνπνιιαπιάζηα ηεο ελέξγεηαο πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηελ αληίδξαζε θαχζεο 

ηνπο θαη θπκαίλεηαη απφ 30-60% [1] γηα ηα δηάθνξα θαχζηκα (άλζξαθεο, πεηξέιαην, 

θπζηθφ αέξην) θαη κεζφδνπο παξαγσγήο ελέξγεηαο (ζπκβαηηθέο ζεξκηθέο, 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ παξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη αηκνχ). Λφγσ απηήο ηεο ρακειήο 

ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (κε ηέιεηα θαχζε θαη ζεξκηθέο απψιεηεο ζην 

ζχζηεκα θαηά ηε κεηαηξνπή απφ κηα κνξθή ελέξγεηαο ζε άιιε), νθείιεηαη ε κεγάιε 

παξαγσγή αεξίσλ εθπνκπψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αλά κνλάδα εηζαγφκελεο ή 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο θαη ε ζεκαληηθή ζπκβνιή άιισλ αεξίσλ εθπνκπψλ (SO2, 

CO) ζην θαηλφκελν ηεο φμηλεο βξνρήο θαη ζηελ αηζαινκίριε. Οη εθπνκπέο CO2 θαηά 

ηε ιεηηνπξγία ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο εμαξηψληαη ηφζν απφ ηε θχζε ηνπ 

νξπθηνχ θαπζίκνπ, φζν θαη απφ ηελ απφδνζε θαχζεο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο (ηερλνινγηθή εμέιημε ηεο κεζφδνπ ή εθαξκνγή κεζφδσλ ζπλδπαζκέλνπ 
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θχθινπ κε ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο ή αηκνχ θιπ.).Οη 

κεγαιχηεξεο ηηκέο εθπνκπψλ, φζνλ αθνξά ζην CO2, δίλεη ε θαχζε ησλ δηαθφξσλ 

ηχπσλ αλζξάθσλ, ελψ ηηο κηθξφηεξεο δίλεη ην θπζηθφ αέξην. Οη ηηκέο εθπνκπψλ θαηά 

ηελ θαχζε πεηξειαίνπ είλαη ελδηάκεζεο. Σν πεηξέιαην φκσο έρεη ην κεηνλέθηεκα λα 

παξάγεη SO2 θαηά ηελ θαχζε ηνπ, ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε απηφ S. 

Οη εθπεκπφκελνη ξχπνη θαηά ηελ θαχζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ,ζε ζρέζε κε άιια 

θαχζηκα (ζε grξχπνπ αλά KWh εηζαγφκελεο ζεξκφηεηαο θαπζίκνπ), είλαη 

ρακειφηεξνη. Σν θπζηθφ αέξην είλαη ην πην θαζαξφ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

ζπκβαηηθά θαχζηκα επεηδή δελ πεξηέρεη ελψζεηο ηνπ ζείνπ θαη ε θαχζε ηνπ παξάγεη 

ιηγφηεξν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη δελ εθπέκπεη αηζάιε θαη αησξνχκελα ζσκαηίδηα.  

 

 
Πίλαθαο 2.7: Δθπεκπφκελνη ξχπνη θαηά ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ (gr/KWh)

3
[36] 

 

Δθηφο απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο θαχζεο, θαηά ηελ νπνία εθιχνληαη αέξηνη ξχπνη, θαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία εμφξπμεο ησλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο παξαηεξείηαη αηκνζθαηξηθή επηβάξπλζε. Οη ξχπνη απηνί πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηελ πξψηε χιε πνπ εμνξχζζεηαη. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο είλαη ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην κεζάλην, ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ηα νμείδηα ηνπ 

αδψηνπ.  Ζ εμφξπμε ιηγλίηε επηβαξχλεη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηελ αηκφζθαηξα 

εθιχνληαο δηνμείδην άλζξαθα ζε επίπεδα ρηιηάδσλ kt. Σν πςειφηεξν ζεκείν ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, γηα ηε ρψξα καο, εκθαλίδεηαη ην 2000 ελψ ηα επφκελα έηε 

παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ επηπέδνπ απηνχ. Σν 2009 εκθαλίδεη κεγάιε πηψζε, γεγνλφο 

ην νπνίν δηθαηνινγείηαη ηφζν απφ ηε δηείζδπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

,αιιά θπξίσο απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Όζνλ αθνξά ζην αξγφ 

πεηξέιαην έρεη ζαθψο ρακειφηεξα επίπεδα έθιπζεο CO2 απφ ην ιηγλίηε, παξφια 

απηά ηα επίπεδα ησλ εθπνκπψλ δε κεηψλνληαη αιιά ζπλερψο απμάλνληαη.Δπίζεο ην 

αξγφ πεηξέιαην ζπλεηζθέξεη εμνινθιήξνπ, ζε ζρέζε κε ην ιηγλίηε, ζηηο εθπνκπέο 

κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εμφξπμεο 

απηνχ[35].Σα επίπεδα ησλ εθπνκπψλ έρνπλ θζίλνπζα πνξεία ηελ δεθαεηία 2000-

2009. Ζ πνξεία απηή πηζαλψο εμεγείηαη απφ ηελ εθαξκνγή πην θηιηθψλ κεζφδσλ θαηά 

ηελ εμφξπμε ησλ πξψησλπιψλ.  
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2.2 Τδξνειεθηξηθνί ηαζκνί 

 

2.2.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

Ο άλζξσπνο, απφ ηελ αξραηφηεηα πξνζπάζεζε λα δακάζεη ην λεξφ γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Αλακθηζβήηεηα, ε πδξνιεςία 

απνηειεί ηζηνξηθά κία απφ ηηο παιαηφηεξεο εθαξκνγέο ησλ επηζηεκψλ πξνο φθεινο 

ηνπ αλζξψπνπ. Ήδε, απφ ηε 2'' π.Υ., ηα έξγα χδξεπζεο γλψξηζαλ κεγάιε αθκή ζε 

ρψξεο φπσο ε Αίγππηνο, ε Κίλα, ε Μεζνπνηακία θαη ε Κξήηε. Αθφκα θαη εθηξνπέο 

πνηακψλ είλαη γλσζηέο απφ ηνπο αξραίνπο κχζνπο. Έλα απφηα βαζηθφηεξα έξγα γηα 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πνιχηηκνπ απηνχ αγαζνχ, είλαη ηαθξάγκαηα. 

 

Σα θξάγκαηα είλαη απφ ηα πξψηα ηερληθά επηηεχγκαηα ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ νη πξψηεο 

θαηαζθεπέο αλάγνληαη ζηα πξντζηνξηθά ρξφληα. Απφ ηα παιηφηεξα θξάγκαηα, 

αλαθέξνληαη εθείλν ηνπ πνηακνχ Ηνξδάλε θαη ηνπ Σίγξε. ηα 4.000 π.Υ., 

θαηαζθεπάζηεθε θξάγκα ζηνλ πνηακφ Νείιν ηεο Αηγχηηηνπ, ην νπνίν δηαηεξήζεθε 

πεξίπνπ 4.500 ρξφληα. ηα λεφηεξα ρξφληα, ζπνπδαίν ζεσξήζεθε ην θξάγκα Puentes 

ζηελ Ηζπαλία, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1753 θαη θαηαζηξάθεθε ην 1891. 

 

ηελ Διιάδα, ην πξψην θξάγκα θαηαζθεπάζηεθε ζηελ αξραία Αιπδία ηεο 

Αθαξλαλίαο κεηαμχ 1
νπ

 θαη 5
νπ

 αηψλα π.Υ. αηψλα. Σν πξψην ζχγρξνλν θξάγκα ήηαλ 

ηνπ Μαξαζψλα , ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ ΔΤΑΑΠ ην 1931. Δπίζεο, ην 

πξψην θξάγκα πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηε ΓΔΖ ήηαλ εθείλν Λνχξνπ, ην 1954, ηνπ 

Λάδσλα ην 1955 θαη ηνπ Σαπξσπνχ ην 1959. Ήηαλ θα ηα ηξία απφ ζθπξφδεκα, 

βαξχηεηαο ηνπ Λφπξνπ, ηνμσηφ ηνπ Σαπξσπνχ θαη βαξχηεηαο κεηά δηαθέλσλ ηνπ 

Λάδσλα. Αθνινχζεζε ην θξάγκα Καζηξαθίνπ ην 1965, ην νπνίν παξνπζίαζε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηελ άπνςε φηη θαηαζθεπάζηεθε απφ ειιεληθέο εηαηξίεο. Σν 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζηε 

ρψξα καο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. Οξηζκέλα θξάγκαηα επίζεο 

θαηαζθεπάζηεθαλ θαη απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ.  

 

2.2.2 Πιενλεθηήκαηα - Μεηνλεθηήκαηα 

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη: 

 Οη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί είλαη δπλαηφλ λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία ακέζσο 

κφιηο απαηηεζεί ,ζε αληίζεζε κε ηνπο ζεξκηθνχο πνπ απαηηνχλ ζεκαληηθφ 

ρξφλν πξνεηνηκαζίαο. 

 Δίλαη κηα θαζαξή θαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο. 

 Μέζσ ησλ ηακηεπηήξσλ ηθαλνπνηνχληαη θαη άιιεο αλάγθεο, φπσο χδξεπζε, 

άξδεπζε, δεκηνπξγία πγξφηνπσλ θ.α. 

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη: 

 Σν κεγάιν θφζηνο θαηαζθεπήο θξαγκάησλ θαη εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ. 

 Ζ έληνλε πεξηβαιινληηθή αιινίσζε ηνπ ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 



 24 

 

2.2.3 ΤθηζηάκελεοΤδξνειεθηξηθέο κνλάδεο ζην δηαζπλδεδεκέλν ζύζηεκα 

 

Οη πθηζηάκελεο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα, θαζψο θαη νη 

λέεο εληάμεηο δίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 2.8 θαη 2.9, αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 2.8: Τθηζηάκελεο Τδξνειεθηξηθέο  Μνλάδεο Παξαγσγήο πλδεδεκέλεο ζην 

χζηεκα(Ηνχληνο 2016)[26] 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΔΓΚΑΣ/ΝΖ - 

ΚΑΘΑΡΖ 

ΗΥΤ(MW) 

ΔΣΟ 

ΔΝΣΑΞΖ 

Γ.Δ.Ζ. ΑΓΡΑ 50,0 1954 

Γ.Δ.Ζ. ΑΧΜΑΣΑ 108,0 1955 

Γ.Δ.Ζ. ΑΧΟ 210,0 1991 

Γ.Δ.Ζ. ΔΓΔΑΗΟ 19,0 1969 

Γ.Δ.Ζ. ΘΖΑΤΡΟ 384,0 1988 

Γ.Δ.Ζ. ΗΛΑΡΗΧΝΑ 155,0 2013 

Γ.Δ.Ζ. ΚΑΣΡΑΚΗ 320,0 1969 

Γ.Δ.Ζ. ΚΡΔΜΑΣΑ 437,2 1967 

Γ.Δ.Ζ. ΛΑΓΧΝΑ 70,0 1955 

Γ.Δ.Ζ. ΠΛΑΣΖΡΑ 129,9 1962 

Γ.Δ.Ζ. ΠΛΑΣΑΝΟΒΡΤΖ 116,0 1999 

Γ.Δ.Ζ. ΠΟΛΤΦΤΣΟ 375,0 1975 

Γ.Δ.Ζ. ΠΟΤΡΝΑΡΗ Η 300,0 1981 

Γ.Δ.Ζ. ΠΟΤΡΝΑΡΗ ΗΗ 33,6 1999 

Γ.Δ.Ζ. ΣΡΑΣΟ 150,0 1989 

Γ.Δ.Ζ. ΦΖΚΗΑ 315,0 1986 

ΤΝΟΛΟ 3172,7  

 

Νέεο Δληάμεηο 

Πίλαθαο 2.9: Νέεο Τδξνειεθηξηθέο  Μνλάδεο Παξαγσγήο (Ηνχληνο 2016)[26] 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΟ ΠΡΟΧΡΗΝΖ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

ΗΥΤ(MW) 

Γ.Δ.Ζ. ΤΖ 

ΜΔΣΟΒΗΣΗΟΤ 

29 

ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 

ΑΒΔΣΔ 

ΤΖ ΑΤΛΑΚΗΟΤ 60 

ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 

ΑΒΔΣΔ 

ΤΖ ΠΤΡΓΟΤ 220 

ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 

ΑΒΔΣΔ 

ΤΖ 

ΑΓ.ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

ΑΜΦΗΛΟΥΗΑ 

370 

ΤΝΟΛΟ 679 
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2.3 Δλαιιαθηηθνί ηαζκνί Παξαγσγήο – ΑΠΔ 

 

Ήδε έρεη ρνξεγεζεί ηδηαίηεξα κεγάινο αξηζκφο Αδεηψλ Παξαγσγήο γηα έξγα ΑΠΔ 

πεξί ηα 30 GW ζε φιε ηε ρψξα. Οη Άδεηεο απηέο αθνξνχλ θπξίσο αηνιηθά πάξθα 

(Α/Π) θαη θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο (Φ/Β) θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε κνλάδεο 

θαχζεο βηνκάδαο θαη βηναεξίνπ (ΒΗΟ) θαη κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο 

(ΜΤΖ). Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζηαζκνί ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη 

ζεξκφηεηαο πςειήο απφδνζεο (ΖΘΤΑ). Έσο ην ηέινο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2015, 

ζην ΔΜΖΔ ιεηηνπξγνχζαλ ζηαζκνί ΑΠΔ ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 4586 

MW, εθ ησλ νπνίσλ ηα 1768 MW αθνξνχλ Α/Π θαη ηα 2443 MW Φ/Β 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Φ/Β ηνπ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο ΦΔΚ Β 1079/2009). 

Παξάιιεια, έρνπλ ρνξεγεζεί Οξηζηηθέο Πξνζθνξέο χλδεζεο 12 γηα επηπιένλ 141 

ζηαζκνχο ΑΠΔ ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 2111 MW γηα ζχλδεζε ζην 

χζηεκα (δελ πεξηιακβάλνληαη νη κνλάδεο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

ιήςεο Άδεηαο Παξαγσγήο πξν ηνπ Ν. 3851/2010). Απφ απηέο ηηο Οξηζηηθέο 

Πξνζθνξέο χλδεζεο, νη 92 κε ζπλνιηθή ηζρχ 1901 MW είλαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

ΑΓΜΖΔ. Απφ ην γεληθφ ζχλνιν ησλ 141 Οξηζηηθψλ Πξνζθνξψλ χλδεζεο νη 110 

αθνξνχλ Α/Π ηζρχνο 2020 MW πεξίπνπ. 
 

Πίλαθαο 2.10: Ηζρχο ησλ ηαζκψλ Παξαγσγήο ηνπ Άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3468/06 (ΑΠΔ 

θαηΖΘΤΑ) αλά είδνο θαη σο πξνο ην ζηάδην αλάπηπμεο (Οθηψβξηνο 2015) [16] 

 
ΔΗΓΟ Δ ΜΖ 

ΓΔΜΔΤΣΗΚΔ 

ΠΡΟΦΟΡΔ(MW) 

Δ 

ΓΔΜΔΤΣΗΚΔ 

ΠΡΟΦΟΡΔ(MW) 

Δ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ(MW) 

Α/Π 17829 2020 1768 

ΜΤΖ 329 26 224 

Φ/Β 2506 30 2443 

ΒΗΟ 221 35 52 

Ζ/Θ 146 0 0 

ΖΘΤΑ 19 0 100 

ΤΝΟΛΟ 21113 2111 4586 

 

2.3.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

ηελ Διιάδα, ε ηζηνξία ηεο αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ μεθηλά ην 1985 κε ηελ πξψηε 

πξνζπάζεηα λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο ελέξγεηαο. Οπζηαζηηθφ βήκα γηα ηελ έληαμε ησλ ΑΠΔ ζην ειιεληθφ 

ελεξγεηαθφ ζχζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1994 κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2244/94, 

πνπ πεξηείρε εμαηξεηηθά επλντθνχο φξνπο γηα ηνπο επελδπηέο. Έθηνηε, ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα επελδχζεηο ζηηο ΑΠΔ έρεη ππάξμεη έληνλν, κε ην ζχλνιν ησλ 

αηηήζεσλ λα θηάλεη ην 2004 ηα 16000 MW. Παξφια απηά, ε πινπνίεζε ησλ 

αληηζηνίρσλ έξγσλ θαζπζηεξεί ζεκαληηθά ιφγσ ηεο δαηδαιψδνπο αδεηνδνηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ηεο αλάγθεο εθζπγρξνληζκνχ θη επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ησλ 

έληνλσλ αληηδξάζεσλ ησλ θαηνίθσλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. Ζ νδεγία ηεο ΔΔ «Γηα 

ηελ πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» πξνβιέπεη γηα ηελ Διιάδα ελδεηθηηθφ ζηφρν 

θάιπςεο απφ Α.Π.Δ., πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ, ζε 

πνζνζηφ ηεο αθαζάξηζηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (λνείηαη σο ε κέζε εζληθή 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πεξηιακβαλνκέλεο απηνπαξαγσγήο ζπλ εηζαγσγέο 



 26 

κείνλ εμαγσγέο) θαηά ην έηνο 2010 ίζν κε 20,1%. Ο ζηφρνο απηφο είλαη ζπκβαηφο κε 

ηηο δηεζλείο απαηηήζεηο ηεο ρψξαο πνπ απνξξένπλ απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην πνπ 

ππνγξάθζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1997 ζηε ζχκβαζε - πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. Σν πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην πξνβιέπεη γηα ηελ Διιάδα 

ζπγθξάηεζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο θαηά ην έηνο 2010 ηνπ CO2 θαη άιισλ αεξίσλ πνπ 

επηηείλνπλ ην θαηλφκελν ηνπζεξκνθεπίνπ θαηά 25% ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζε 1990. 

Με δεδνκέλν φηη θαηά ην έηνο 2010 ε αθαζάξηζηε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζα έρεη θζάζεη ηηο 72 TWh πθίζηαηαη αλάγθε ζπκκεηνρήο ησλ ελ ιφγσ κε 

ζπκβαηηθψλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ ζε επίπεδν ηάμεο 14 TWh. 

 
 

2.3.2 Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα ΑΠΔ 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ Α.Π.Δ. είλαη πνιιά  

 Δίλαη πξαθηηθά αλεμάληιεηεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε 

ηεο εμάξηεζεο. 

 Δίλαη εγρψξηεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ελεξγεηαθήο αλεμαξηεηνπνίεζεο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν.  

 Δίλαη δηάζπαξηεο γεσγξαθηθά θαη νδεγνχλ ζηελ απνθέληξσζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αλαθνπθίδνληαο έηζη ηα 

ζπζηήκαηα ππνδνκήο θαη κεηψλνληαο ηηο απψιεηεο απφ ηε κεηαθνξά 

ελέξγεηαο. 

 Πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ, θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ 

ρξεζηψλ (π.ρ. ειηαθή ελέξγεηα γηα ζεξκφηεηα ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, 

αηνιηθή ελέξγεηα γηα ειεθηξνπαξαγσγή). 

 Έρνπλ ζπλήζσο ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ ηηκψλ ησλ 

ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ.  

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

είλαη γεληθά απνδεθηή απφ ην θνηλφ. 

Αλάκεζα ζηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο ζπγθαηαιέγνληαη ηα εμήο: 

 Ο ζπληειεζηήο απφδνζεο ηνπο είλαη ρακειφο. Μέρξη ζηηγκήο 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπκπιεξσκαηηθέο κνλάδεο. 

 Ζ παξνρή θαη ε απφδνζε ηεο αηνιηθήο, πδξνειεθηξηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο 

εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή ηνπ έηνπο, αιιά θαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη 

ην θιίκα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εγθαζίζηαληαη. 

 Σν θφζηνο παξαγσγήο αλά Kwh, είλαη κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά 

θαχζηκα, εδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ θσηνβνιηαηθψλ. 
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2.3.3 Θεζκηθό Πιαίζην γηα ΑΠΔ ζηελ Διιάδα 

 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηελ 

Διιάδα ζπλίζηαηαη ζηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ Ν.1559/85, κε ηνλ νπνίν δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζε ηδηψηεο απηνπαξαγσγνχο, ΓΔΖ θαη ΟΣΑ, παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ.Ζ πξνψζεζε απηή, ζπλερίδεηαη κε ηελ ίδξπζε ηνπ ΚΑΠΔ 

(Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο) κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ ΑΠΔ.Με ηνλ Νφκν 2244/94 ξπζκίδνληαη ζέκαηα 

ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ θαη ζπκβαηηθά θαχζηκα (αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία) θαη 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ηδηψηεο λα παξάγνπλ Ζιεθηξηθή Δλεξγεία απφ ΑΠΔ, σο 

αλεμάξηεηνί παξαγσγνί.  

 

Ο λφκνο Ν.2773/99 γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

θαζηεξψλεη ηελ άδεηα παξαγσγήο. Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε, ΤΑ 2000/2002, ε 

άδεηα παξαγσγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο αδεηνδνηίθήο δηαδηθαζίαο. 

Με ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, ΚΤΑ 1726/2003, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα 

αληηκεηψπηζεο θπξίσο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο ζηελ 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ ΑΠΔ. Ζ ΚΤΑ 1726/2003, θαηαξγήζεθε απφ ηηο 

πξφζθαηεο Οίθ. ηνπ 2006: 104247/ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΧΓΔ (ζχκθσλα κε ην αξ. 4 ηνπ 

Ν.1650/1986, φπσο αληηθαηαζηήζεθε κε ην αξ.2 ηνπ Ν.3010/2002) θαη 

104248/ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΧΓΔ, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

δηαδηθαζία πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) 

θαη έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (Δ.Π.Ο.) έξγσλ ΑΠΔ, θαζψο θαη κε ην 

πεξηερφκελν θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνκειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

(Μ.Π.Δ.).Σν 2006, ςεθίζηεθε ν λφκνο 3468/2006, ν νπνίνο θαηήξγεζε θάπνηα άξζξα 

ησλ λφκσλ 3175/2003, 2773/1999 θαη 2244/1994 θαη αθνξά ζέκαηα παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο 

πςειήο απφδνζεο. 

 

Παξάιιεια, ε αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία ησλ έξγσλ ΑΠΔ, ζηεξίδεηαη θαη ζε έλα πιήζνο 

ζπλαθψλ λφκσλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θιπ, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζην 

πεξηβαιινληηθφ ηκήκα ηεο αδεηνδφηεζεο, θαζψο θαη ζηελ επέκβαζε ζε δεκφζηεο 

(δαζηθέο) εθηάζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ν λφκνο Ν.3010/2002 (Γηαδηθαζία 

Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο), ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 15393/2332/5.8.02, ν λφκνο  

Ν.3028/02 (Πεξί Πξνζηαζίαο Αξραίσλ Μλεκείσλ) θαη ν λφκνο 

Ν.2941/01(Απινχζηεπζε Γηαδηθαζηψλ Αδεηνδφηεζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο).Σν 2008, εθδφζεθε ε Δγθχθιηνο κε αξ. πξση.: 97800/3094/4.8.2006 κε 

ζέκα «Δπεκβάζεηο ζε εθηάζεηο πνπ ηεινχλ ππφ ηελ πξνζηαζία ησλ Γαζηθψλ 

Τπεξεζηψλ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε έξγσλ ΑΠΔ».χκθσλα κε ηελ επξσπατθή νδεγία, 

ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009(2009/28/ΔΚ), δηαηππψλνληαη θηιφδνμνη 

ζηφρνη γηα ηερξήζε ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. πγθεθξηκέλα, πξέπεη κέρξη ην 

2020, ην 20% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο (ζην ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ην 10%). Δπηπιένλ, 

 Γεζκεπηηθφο ζηφρνο γηα ην 2020: ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζε πνζνζηφ 20% (απφ 

18% ηεο Οδεγίαο) ζηε αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 πκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40%. ήκεξα πεξί ην 10% (ην 2007 ζην 7%, ην 2006 

ζην 13%). 
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Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ππάξμεη δχν Δπξσπατθέο Οδεγίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ,   

κία γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα (2001/77/ΔΚ) θαη κία γηα ηα 

βηνθαχζηκα(2003/30/ΔΚ).Έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πξψηεο, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 

2001, ήηαλ λα απμεζεί ην κεξίδην ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ, 

απφ 14% πνπ ήηαλ ην 1997, ζε 21% κέρξη ην 2010 (ΔΔ-25). Ζ Οδεγία γηα ηα 

βηνθαχζηκα, έζεηε σο ζηφρν, ην 5,75% ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ κέρξη ην 2010 λα 

πξνέξρεηαη απφ βηνθαχζηκα. Καη νη δχν Οδεγίεο, έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ 

Οδεγία 2009/28/ΔΚ.  

 

χκθσλα κε ην Ν.4011/2011, ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο ΑΠΔ ιεηηνπξγψληαο κε 

ξφιν ξπζκηζηή ζηελ Διιάδα, ζηα πιαίζηα ελφο καθξνρξφληνπ ελεξγεηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα αθφινπζα: 

 Σα ππάξρνληα θαη πηζαλνινγνχκελα ελεξγεηαθά απνζέκαηα ζε εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 Σν δηαθνηλνηηθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ ΖιεθηξηθήοΔλέξγεηαοθαη 

Φπζηθνχ Αεξίνπ. 

 Σηο ηάζεηο ηεο δηεζλνχο αγνξάο ελέξγεηαο. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο επξσπατθήο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο κέζσ 

ηεο αχμεζεο ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ. 

 Ζ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο θαη ε εθαξκνγή 

βηψζηκεο πνιίηηθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, εληφο ηεο εληαίαο επξσπατθήο εζσηεξηθήο 

αγνξάο. 

 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην θαη ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο ρψξαο θαη ε παξνρή ησλ θαηάιιεισλ νηθνλνκηθά θαη απνηειεζκαηηθψλ 

θίλεηξσλ. 

 Ζ ηζφξξνπε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο κε θχξην ζηφρν ηελ 

ελζσκάησζε ησλ απνκνλσκέλσλ δηθηχσλ ζην Γηαζπλδεκέλν χζηεκα θαη ηε 

δεκηνπξγία κίαο εληαίαο εζληθήο θαη επξσπατθήο εζσηεξηθήο αγνξάο. 

 Ζ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εζληθήο 

νηθνλνκία θαη ηελ επίηεπμε πγηνχο αληαγσληζκνχ.  

 Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο Δλεξγεηαθήο Πελίαο κε ηε δηακφξθσζε ελφο Δζληθνχ 

ρεδίνπ Γξάζεο. 
 

 

2.3.4 Δζληθνί ηόρνη – Μέηξα Πνιηηηθήο 

 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία 77/2001 ζα πξέπεη ε ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθά 

θαηαλαιηζθφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ Δ.Δ. ην 2010 λα ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 12%. 

Γηα ηελ Διιάδα ην πνζνζηφ απηφ νξίζηεθε ζε 20,1%. Γηα ην 2020, πξνηείλνληαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεζκεπηηθνί ζηφρνη γλσζηνί σο «20-20-20»: 

 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. 

Ο ζηφρνο ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή ελέξγεηα γηα ηελ Διιάδα εμεηδηθεχεηαη 

ζε 18%, ζπλεπψο ε ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή (αθαζάξηζηε 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) πξέπεη λα θηάζεη ζε πνζνζηφ 30-35%. 
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Σα κέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ. ζηελ Διιάδα είλαη: 

 Πξνηεξαηφηεηα ζηελ απνξξφθεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζηαζκψλ ΑΠΔ. 

 Διθπζηηθέο ηηκέο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο δηαθνξνπνηνχκελεο 

αλά ηερλνινγία. 

 Δπηρνξήγεζε κέρξη 40% ηεο επέλδπζεο απφ ηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν/ΤΠΔΘΟ. 

 10εηήο ζχκβαζε αγνξνπσιεζίαο κεηαμχ Παξαγσγνχ – Γηαρεηξηζηή κε 

δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο αλαλέσζεο απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο γηα άιια 10 

έηε. 

 Απαιιαγή απφ ηέιε ρξήζεο πζηήκαηνο ή Γηθηχνπ. 

 Απαιιαγή απφ ην ηέινο 3% ππέξ ΟΣΑ γηα θ/β ζηαζκνχο. 

 

 

2.3.5 Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα 

 

2.3.5.1 Αηνιηθή Δλέξγεηα 

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα πξσηαγσληζηεί ζηελ αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ. θαη παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο επελδπηηθέο δπλαηφηεηεο ζηελ Διιάδα. Σν εμαηξεηηθά πςειφ αηνιηθφ 

δπλακηθφ ηεο ρψξαο θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ πιένλ ειθπζηηθψλ ζηελ Δπξψπε, κε 

απφδνζε πάλσ απφ 8 κέηξα/δεπηεξφιεπην ή/θαη 2500 ψξεο παξάγσγεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο ζε πνιιά ζεκεία ηεο ρψξαο. H «ηαηηζηηθή» ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

Διιάδα γηα ην έηνο 2015 φηη ε ζπλνιηθή θαζαξή αηνιηθή ηζρχο πνπ εγθαηαζηάζεθε 

θαηά ην 2015 ήηαλ 171,8 MW. Πέξαλ απηήο ηεο λέαο ηζρχνο, θαηά ηελ 31.12.2015 

ήηαλ ήδε ππφ θαηαζθεπή λέα αηνιηθά πάξθα ζπλνιηθήο ηζρχνο 210,7 MW.Με βάζε 

ηελ ηαηηζηηθή, ηo ζχλνιν ηεο αηνιηθήο ηζρχνο πνπ θαηά ηα ηέιε 2015 βξηζθφηαλ ζε 

εκπνξηθή ή δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία είλαη: 2150,8 MW απμεκέλε θαηά 8,7% ζε ζρέζε 

κε πέξπζη[15]. 
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ρήκα 2.7: Αηνιηθφ Γπλακηθφ ηεο Διιάδαο[30] 

 

 

 

 

ρήκα 2.8:Δμέιημε Αηνιηθήο Δλέξγεηαο[33] 

 



 31 

Ζ ηζρύο απηή θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

* ηα Με Γηαζπλδεκέλα Νεζηά : 322,6 MW 

* ην Γηαζπλδεκέλν χζηεκα: 1856,2 MW 

ε επίπεδν Πεξηθεξεηψλ ε ηεξεά Διιάδα παξακέλεη ζηελ θνξπθή ησλ αηνιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ αθνχ θηινμελεί 415,28 MW θαη αθνινπζεί ε Πεινπφλλεζνο κε 

411,75 ΜW θαη ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε φπνπ βξίζθνληαη 300,35 

MW,φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

2.3.5.2 Ηιηαθή Δλέξγεηα 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη πινχζην ειηαθφ δπλακηθφ θαη εθηηκάηαη φηη ε ειηαθή ελέξγεηα 

κπνξεί λα θαιχςεη ην έλα ηξίην ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. Οη εηδηθνί 

πηζηεχνπλ φηη ε αγνξά ζα αλαπηπρζεί ζεκαληηθά θαη ε αμία ηεο ζα μεπεξάζεη ηα 4 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηα επφκελα ρξφληα. 

 

Ζ Διιάδα ελζαξξχλεη ηελαλάπηπμε ηεο ειηαθήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη κέρξη ζήκεξα 

πιήζνο κηθξψλ θαη κεζαίσλ εηαηξεηψλ έρνπλ επελδχζεη ζηνλ ηνκέα απηφ. Χο 

απνηέιεζκα ε ζεκεξηλή δπλακηθφηεηα ησλ θσηνβνιηαηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε 

ρψξα έρεη θηάζεη ηα 2400 MW, πνπ ζεκαίλεη φηη έρεη ππεξθαιχςεη ηα 2200 ΜW 

κέρξη ην έηνο 2020. 

 

 

 
 

ρήκα 2.9: Ζιηαθφ Γπλακηθφ ηεο Διιάδαο[30] 
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Σν κέγηζην ζεσξεηηθφ πνζφ ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα απνξξνθήζεη έλα 

θσηνβνιηατθφ θχηηαξν είλαη πεξίπνπ ην 25% ηεο ελέξγεηαο πνπ δέρεηαη, αιιά ην πην 

ζπλεζηζκέλν πνζνζηφ είλαη ιηγφηεξν απφ 15%. Καζψο ε ειηαθή ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία δελ είλαη κνλνρξσκαηηθή, απνηειείηαη απφ θάζκα δηαθνξεηηθψλ κεθψλ 

θπκάησλ, άξα θαη απφ θσηφληα δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ελέξγεηαο. Σα θσηφληα  

ρακεινχ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ δελ κπνξνχλ λα δηεγείξνπλ ειεθηξφληα ηνπ  

εκηαγσγνχ θαη απιψο δηέξρνληαη κέζα απφ ην θσηνβνιηατθφ θχηηαξν. Μφλν ηα 

θσηφληα πνπ κεηαθέξνπλ κεγαιχηεξε ή ίζε ελέξγεηα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ πνπ  

εμαξηάηαη απφ ην πιηθφ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην θχηηαξν κπνξνχλ λα 

ειεπζεξψζνπλ ειεθηξφληα[21]. Ζ ηερλνινγία ησλ εκηαγψγηκσλ πιηθψλ επέηξεςε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ, θαζψο 

ελδερφκελε ρξήζε αγψγηκσλ πιηθψλ, φπσο ηα κέηαιια, ζα νδεγνχζε κελ ζε 

κεγαιχηεξε ξνή ειεθηξνλίσλ αιιά ζα παξνπζίαδε πνιχ ρακειή ηάζε πεδίνπ.[37] 

 

Ζ κέγηζηε πξαγκαηηθή απφδνζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ, αλάινγα κε ην πιηθφ 

θαηαζθεπήο ηνπο, θπκαίλεηαη απφ 7% (ειηαθά ζηνηρεία άκνξθνπ ππξηηίνπ) έσο 12-

15%(ειηαθά ζηνηρεία κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ). Ζ απφδνζε επίζεο εμαξηάηαη απφ 

ηε ηνπνζεζία, ην πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε θιίζε. Σα θσηνβνιηατθά έρνπλ ηε κέγηζηε 

απφδνζε φηαλ έρνπλ λφηην πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

Αο ζεκεησζεί φηη 1kWp (ηζρχνο αηρκήο ηνπ Φ/Β ζπζηνηρίαο ζε θαηάζηαζε πιήξνπο 

ειηνθάλεηαο 1000W/m2 θαη ζεξκνθξαζία 25°C) Φ/Β θξπζηαιιηθνχ Ππξηηίνπ 

αλάινγα κε ηελ απφδνζε πνπ δηαζέηεη θαη παξάγεη θαηά κέζν φξν 1.350 kWh AC ην 

ρξφλν (κε ειηνθάλεηα Αηηηθήο), πάλσ ζε ζηαζεξή βάζε ζηήξημεο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ηα Φ/Β ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ηνπ ήιηνπ ζε 2 άμνλεο 

απνδίδνπλ πεξίπνπ 25 κε 30% επηπιένλ ελέξγεηα ην ρξφλν ζηελ Διιάδα ελψ ην 

θφζηνο ηνπο είλαη 10 κε 15% αλψηεξν απφ απηφ ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζε ζηαζεξέο 

βάζεηο. Έλα Φ/Β ζχζηεκα 100 kW παξάγεη εηεζίσο ελέξγεηα 13.500 kWh. Μειέηεο 

ζε πεξηνρέο κε αληίζηνηρεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο κε ηελ Διιάδα έδεημαλ φηη θάζε 

κεγαβάη (MW) θσηνβνιηατθψλ ππνθαζηζηά έσο θαη 0,8 MW ζπκβαηηθψλ  κνλάδσλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηηο θαινθαηξηλέο ψξεο αηρκήο. O κέζνο ζπληειεζηήο εγγπεκέλεο 

ηζρχνο (capacitycredit) ησλ θσηνβνιηατθψλ ζε εηήζηα βάζε είλαη, γηα πεξηνρέο ζαλ 

ηε δηθή καο, 64% θαη αλέξρεηαη ζε 80% ηηο θαινθαηξηλέο ψξεο αηρκήο. 
 

 

2.3.5.3 Μηθξά Τδξνειεθηξηθά 

 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΤΖΔ βαζίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δπλακηθήο 

ελέξγεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ, κε κεηαηξνπή ηεο αξρηθά ζε θηλεηηθή θαη ελ 

ζπλερεία ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

πεδίσλ.ην ρήκα 2.10 παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηεο 

πδξαπιηθήο ελέξγεηαο ζε κεραληθή (πεξηζηξνθηθή θίλεζε), κέζσ ηνπ ζηξνβίινπ θαη 

ζε ειεθηξηθή, κέζσ ηεο γελλήηξηαο. Ζ εγθαηάζηαζε ελφο ΜΤΖΔ αμηνπνηεί ηε θπζηθή 

πηψζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, κέζσ ελφο ππφ πίεζε πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

δηνρεηεχεη ην λεξφ ζην ζηξφβηιν.  

 

Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ Μ.Τ.Ζ.Δ. απφ ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά εθηφο ηνπ 

ηππηθνχ νξίνπ ησλ 10MW εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηεο πδξνιεςίαο. Ο αλαβαζκφο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζηηο πδξνιεςίεο ησλ Μ.Τ.Ζ.Δ. 
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έρεη πνιχ κηθξφ χςνο θαη δε ζηνρεχεη ζηελ αλαξξχζκηζε ηεο θπζηθήο απνξξνήο κε ηε 

δεκηνπξγία ηακηεπηήξα, αιιά ζηε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηε 

δηνρέηεπζε ηεο απαηηνχκελεο παξνρήο ζην ζχζηεκα πξνζαγσγήο[18].  
 

 

 

ρήκα 2.10:Γηάγξακκα κεηαηξνπήο ελέξγεηαο ησλ ΜΤΖΔ [18] 

 

ηελ Διιάδα ε πινπζηφηεξεο πδξνινγηθά ιεθάλεο ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηηο 

βφξεηεο θαη δπηηθέο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο, πνπ νξηνζεηνχληαη θαηά θχξην 

ιφγν απφ ηελ νξνζεηξά ηεο Πτλδνπ. ην παξαθάησ ράξηε παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή 

ησλ ΜΤΖΔ ζην ρψξν, αλάινγα κε ην ζηάδην πινπνίεζήο ηνπο. ην ράξηε επίζεο, 

θαίλεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρφπησζεο.  

 

 

ρήκα 2.11: Καηαλνκή ΜΤΖΔ αλά ζηάδην πινπνίεζεο θαη κέζε βξνρφπησζε ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα[18] 

Όζνλ αθνξά ηα έξγα πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε ιεηηνπξγία νη πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη Ζπείξνπ ζπγθεληξψλνπλ 34 απφ ηα 48 

ιεηηνπξγνχληα έξγα, δειαδή πνζνζηφ 71%. ε φξνπο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο, νη 

ηξεηο απηέο πεξηθέξεηεο καδί κε ηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζπγθεληξψλνπλ ην 
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91% ηνπ ζπλφινπ, θαζψο ε κέζε ηζρχο ησλ έξγσλ απηψλ είλαη κεγαιχηεξε ιφγσ 

πινπζηφηεξνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ.  

 

2.3.5.4 Βηνκάδα –Βηναέξην 

 

Βηνκάδα 

Ζ βηνκάδα πνπ παξάγεηαη θάζε ρξφλν ζηνλ πιαλήηε καο ππνινγίδεηαη φηη αλέξρεηαη 

ζε 172 δηζ. ηφλνπο μεξνχ πιηθνχ, κε ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν δεθαπιάζην ηεο 

ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιίζθεηαη παγθνζκίσο ζην ίδην δηάζηεκα. Σν ηεξάζηην απηφ 

ελεξγεηαθφ δπλακηθφ παξακέλεη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αλεθκεηάιιεπην, 

θαζψο, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο, κφλν ην 1/7 ηεο παγθφζκηαο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαιχπηεηαη απφ ηε βηνκάδα θαη αθνξά θπξίσο ηηο 

παξαδνζηαθέο ρξήζεηο ηεο (θαπζφμπια θιπ.). 

 

 

ρήκα 2.12: Ζ ζπκκεηνρή ηεο βηνκάδαο (%) ζηελ παγθφζκηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο [19] 

 

ηελ Διιάδα, ηα θαη‟ έηνο δηαζέζηκα γεσξγηθά θαη δαζηθά ππνιείκκαηα ηζνδπλακνχλ 

ελεξγεηαθά κε 3-4 εθαη. ηφλνπο πεηξειαίνπ, ελψ ην δπλακηθφ ησλ ελεξγεηαθψλ  αη 

δαζηθψλ ππνιεηκκάησλ. Σν πνζφ απηφ αληηζηνηρεί ελεξγεηαθά ζην 30-40% ηεο 

πνζφηεηαο ηνππεηξειαίνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη εηεζίσο ζηε ρψξα καο. εκεηψλεηαη 

φηη 1 ηφλνο βηνκάδαο ηζνδπλακεί κε πεξίπνπ 0,4 ηφλνπο πεηξειαίνπ. Δληνχηνηο, κε ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα,θαιχπηεηαη κφιηο ην 3% πεξίπνπ ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο 

κε ηε ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο βηνκάδαο.Ζ βηνκάδα ζηε ρψξα καο ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή, θαηά ηνλπαξαδνζηαθφ ηξφπν, ζεξκφηεηαο ζηνλ νηθηαθφ 

ηνκέα (καγεηξηθή, ζέξκαλζε), γηα ηε ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ, ζε ειαηνπξγεία, θαζψο 

θαη, κε ηε ρξήζε πην εμειηγκέλσλ ηερλνινγηψλ, ζηεβηνκεραλία (εθθνθθηζηήξηα 

βακβαθηνχ, παξαγσγή πξντφλησλ μπιείαο, αζβεζηνθάκηλνη θ.ά.),ζε πεξηνξηζκέλε, 

φκσο, θιίκαθα. Χο πξψηε χιε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ππνπξντφληα ηεο βηνκεραλίαο μχινπ, ειαηνππξελφμπια, θνπθνχηζηα ξνδάθηλσλ θαη 

άιισλθξνχησλ, ηζφθιηα ακπγδάισλ, βηνκάδα δαζηθήο πξνέιεπζεο, άρπξν ζηηεξψλ, 
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ππνιείκκαηα εθθνθθηζκνχ θ.ά. Απφ πξφζθαηε απνγξαθή, έρεη εθηηκεζεί φηη ην 

ζχλνιν ηεο άκεζα δηαζέζηκεο βηνκάδαο ζηελ Διιάδα ζπλίζηαηαη απφ 7.500.000 

πεξίπνπ ηφλνπο ππνιεηκκάησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ (ζηηεξψλ, αξαβφζηηνπ, 

βακβαθηνχ, θαπλνχ, ειίαλζνπ, θιαδνδεκάησλ, θιεκαηίδσλ, ππξελφμπινπ θ.ά.), 

θαζψο θαη απφ 2.700.000 ηφλνπο δαζηθψλ ππνιεηκκάησλ πινηνκίαο (θιάδνη, θινηνί 

θ.ά.).Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζελάξηα ζπκκεηνρήο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

βηνκάδαο κέρξη ην 2020 θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην[19]. 

 

 

ρήκα 2.13: ελάξηα ζπκκεηνρήο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ βηνκάδαο κέρξη ην 2020[30] 

 

 

ρήκα 2.14: πκκεηνρή ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ βηνκάδαο ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην[30] 

Βηναέξην 

Σν βηναέξην, παξάγεηαη απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε απνβιήησλ (ιχκαηα απφ 

ρνηξνζηάζηα, βνπζηάζηα, θηελνηξνθηθέο κνλάδεο πξνβάησλ, ειαηνπξγεία, 

ηπξνθνκεία, ζθαγεία θιπ), φπσο θαη ελεξγεηαθψλ θπηψλ θαη ησλ ππνιεηκκάησλ 

απηψλ. Ζ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζεξκφηεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη 
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νξγαληθνχ ιηπάζκαηνο απφ ηα παξαπάλσ αξλεηηθήο αμίαο απφβιεηα θαη 

ππνιείκκαηα, έρεη ην κνλαδηθφ απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο απμεκέλεο αμίαο 

πξντφλησλ, ηφζν γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία φζν θαη γηα ηελ ζπλνιηθή νηθνλνκία. Σν 

βηναέξην απνηειείηαη θπξίσο απφ κεζάλην θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κε  

πεξηεθηηθφηεηεο 55 – 70% θαη 30 – 45% αληίζηνηρα ελψ πεξηέρεη ειάρηζηεο πνζφηεηεο 

άιισλ αεξίσλ, φπσο άδσην, πδξνγφλν, ακκσλία, πδξαηκνχο θαη πδξφζεην. Ζ 

ζεξκνγφλνο δχλακε ηνπ βηναεξίνπ θπκαίλεηαη απφ 5,5 έσο 7,0 kWh / m
3
.[15] 

Ζ πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεξγαζία απηή δπλεηηθά πεξηέρεη  

επηβαξπληηθνχο ρεκηθνχο θαζψο θαη κνιπζκαηηθνχο βηνινγηθνχο παξάγνληεο. Ο 

εξγαζηεξηαθφο πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ νξγαληθνχ θνξηίνπ πνπ πξννξίδεηαη σο πξψηε 

χιε ζηνλ αλαεξφβην βηναληηδξαζηήξα είλαη επηβεβιεκέλνο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

αζθαιήο πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο σο ιίπαζκα ζχκθσλα κε 

ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ 1069/2009 πνπ θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ζέηεη 

ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη π.ρ. ζηα δσηθά ππνπξντφληα, ψζηε λα κπνξνχλ 

απηά λα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο βηναεξίνπ. ηελ 

αθφινπζε εηθφλα παξίζηαηαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ βηναεξίνπ γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζσ γεσηξήζεσλ.  
 

 

 

ρήκα 2.15: ρεκαηηθή απεηθφληζε παξαγσγήο βηναεξίνπ [15] 

 

 

 

Σν βηναέξην κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο (Μ.Δ.Κ.),  

θαπζηήξεο αεξίνπ ή θαη αεξηνζηξφβηινπο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ζεξκφηεηαο. Μπνξεί, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκν κεηαθνξψλ, αθνχ 

πξνεγεζεί έλα ζηάδην θαζαξηζκνχ / αλαβάζκηζήο ηνπ.[15] 
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Πιενλεθηήκαηα Βηναεξίνπ 

 

Γηα ηελ θηελνηξνθία: 

Ζ ιεηηνπξγία κηαο κνλάδαο βηναεξίνπ ζε κηα αγξνηνθηελνηξνθηθή πεξηνρή, έρεη ηα 

εμήο άκεζα απνηειέζκαηα γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη θπξίσο γηα ηηο θηελνηξνθηθέο 

κνλάδεο: 

 Απαιιάζζεη ηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο απφ επηπιένλ θφζηε επέλδπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, αλαπνηειεζκαηηθψλ ζηελ πξάμε, βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ  

 Απαιιάζζεη ηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο απφ ην ππάξρνλ θφζηνο δηαρείξηζεο 

ησλ απνβιήησλ  

 Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηεο απφθηεζεο αδείαο 

ιεηηνπξγίαο ρσξίο θακία επηπιένλ επέλδπζε.  

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο δηαηξνθήο ησλ δψσλ κέζσ κεησκέλνπ θφζηνπο 

ιίπαζκαηνο  γηα ηα ζηηεξά.  

 Απειεπζέξσζε ρψξνπ ζηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο θαη δπλαηφηεηα επέθηαζεο 

ηνπο 

Γηα ηελ γεσξγία θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία: 

 Δπηπιένλ ζηαζεξφ εηζφδεκα γηα ηνπο αγξφηεο κέζσ ηεο ζπκβνιαηαθήο 

γεσξγίαο. 

 Απμεκέλε απφδνζε ιίπαλζεο: Μέζσ ηεο ληηξνπνίεζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα 

θαηά ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ/ιπκάησλ, νξγαληθά 

ζπζζσκαηψκαηα κε ηζρπξνχο ρεκηθνχο δεζκνχο δηαζπψληαη ζε αλφξγαλεο 

ελψζεηο πνπ είλαη άκεζα απνιήςηκεο απφ ηα θπηά. Απηφ έρεη ζαλ άκεζε 

ζπλέπεηα, ηελ αχμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαιιηέξγεηαο.  

 Οξγαληθφ-εδαθνβειηησηηθφ ιίπαζκα. Δμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα ηνπο 

αγξφηεο θαη ηνπ θηελνηξφθνπο: Σν ζπγθεθξηκέλν πιενλέθηεκα ησλ κνλάδσλ 

βηναεξίνπ, απνηειεί ίζσο ην κεγαιχηεξν φθεινο γηα ηελ ειιεληθή γεσξγία θαη 

θηελνηξνθία, εμαζθαιίδνληαο κεησκέλν θφζηνο ηνπ ζηηεξέζηνπ. Όπσο είλαη 

γλσζηφ, ην ζεκαληηθφ θφζηνο ησλ θαιιηεξγεηψλ είλαη ην ιίπαζκα, θαη ησλ 

θηελνηξφθσλ ην θφζηνο δηαηξνθήο ησλ δψσλ, ην νπνίν ζπλερψο απμάλεηαη. 

Αλάινγα κε ην κείγκα ησλ νξγαληθψλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ/ιπκάησλ θαη 

ησλ αγξνηηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη ελζηξσκάησλ ζε κηα πεξηνρή (π.ρ. 

αγειαδνηξνθεία,  άιιεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο), ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο ζε αλφξγαλα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν 

θαηάιιειε γηα ρξήζε ζηε γεσξγία. Κάηη ηέηνην έρεη σο επαθφινπζν ηε 

κείσζε ησλ αλαγθψλ ζε ιηπάλζεηο κε ρεκηθά ζθεπάζκαηα θαη επνκέλσο ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ ησλ αγξνηψλ. Με εθηηκήζεηο ηνπ Γαληθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ (DanishInstitute of Agricultural Sciences), ε 

εθαξκνγή επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ σο εδαθνβειηησηηθφ ζε έλα εθηάξην 

αγξσζησδψλ εμαζθαιίδεη θέξδνο 20 € απφ ηελ εμνηθνλφκεζε 34 θηιψλ 

αδσηνχρνπ ιηπάζκαηνο. Μία κηθξή κνλάδα βηναεξίνπ παξάγεη πνζφηεηα 

πγξνχ ή ζηεξενχ βηνινγηθνχ ιηπάζκαηνο (ζαλ δσξεάλ παξαπξντφλ), αξθεηή 

ψζηε λα θαιχςεη ηελ νξγαληθή ιίπαλζε 5.000 – 10.000 ζηξεκκάησλ, ε νπνία 

κπνξεί λα δνζεί δσξεάλ ζηνπο αγξφηεο. Δίλαη γλσζηφ φηη ηα εδάθε ζηελ 

Διιάδα, κεηά απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε επί ζεηξά εηψλ, ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ 
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έρνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα ιίπαλζεο. Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη φηη κε ηελ ρξήζε 

ηνπ ιηπάζκαηνο απφ ηελ κνλάδα βηναεξίνπ, ην θφζηνο ιίπαλζεο γηα ηνλ κέζν 

Έιιελα αγξφηε, κεηψλεηαη θαηά 40%. 

Γηα ην πεξηβάιινλ: 

 Καζαξίδεη θπξηνιεθηηθά νιφθιεξεο πεξηνρέο απφ φηη νξγαληθφ απφβιεην 

παξάγεηαη. 

 Αλαβαζκίδεη  άκεζα ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ. 

 Δμνηθνλφκεζε CO2 κε ηεξάζηην πεξηβαιινληηθφ φθεινο: Δθηφο απφ ηελ 

παξαγσγή ξεχκαηνο απφ ΑΠΔ, πιήζνο νξγαληθψλ απνβιήησλ (θνπξηέο δψσλ, 

ηπξφγαια, θαηζίγαξνο, ππνιείκκαηα αγξνηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

επεμεξγαζηψλ), ζα κεηαηξαπνχλ ζε ρξήζηκεο πξψηεο χιεο απμάλνληαο ηελ 

πεξηβαιινληηθή ζπλεηζθνξά φπσο πην πάλσ ηερλνινγίαο. 

 πλεηζθέξεη ζηε κείσζε ησλ παζνγφλσλ νξγαληζκψλ (πξνεξρφκελσλ απφ 

νξγαληθά ππνπξντφληα), θαζψο θαη ζηε κείσζε ησλ νζκψλ θαη φπσο νπηηθήο 

ξχπαλζεο πνπ πξνθαινχλ. Γπζηπρψο, απνπζία επηζηεκνληθψλ κειεηψλ, δελ 

είλαη γλσζηφ ζηελ Διιάδα, πφζν πνιχ επηβαξχλεηαη ε πγεία ησλ θαηνίθσλ 

φπσο επαξρίαο, εμαηηίαο φπσο κε δηάζεζεο ησλ νξγαληθψλ 

ππνπξντφλησλ/απνβιήησλ. 

 Μείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαη ησλ άιισλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη 

γηα θάζε ηφλν επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ εμνηθνλνκνχληαη 0,090 ηφλνη 

ηζνδπλάκνπ CO2 (RISO, 2005). 

 Μείσζε ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ θαη φπσο ξχπαλζεο πνπ απηά πξνθαινχλ: 

Ζ ρξήζε ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ σο πξψηεο χιεο ζηελ κνλάδα βηναεξίνπ 

ζπκβάιεη ζηελ κείσζε πνζνηήησλ απνβιήησλ πηελνηξνθείσλ, βνπζηαζίσλ 

θαη ρνηξνηξνθείσλ φπσο επξχηεξεο πεξηνρήο, ηα νπνία ζε ζπλήζεηο 

δηαδηθαζίεο δηαηίζεληαη αλεμέιεγθηα  ζην πεξηβάιινλ, ζπκβάιινληαο ζηελ 

αχμεζε εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 Μείσζε νζκψλ θαη νπηηθήο ξχπαλζεο: Με ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε 

κεηψλνληαη δξαζηηθά νη νζκέο ησλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ έσο θαη θαηά 

80%. Δλψζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δπζάξεζηεο νζκέο, φπσο ηα πηεηηθά 

ιηπαξά νμέα θαη νη κεξθαπηάλεο δηαζπψληαη ζε κεζάλην θαη δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα απφ αλαεξφβηα βαθηήξηα (Epa, 2005) 

 

2.3.6  Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ηαζκώλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα 

 

2.3.6.1 Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα 

Όζνλ αθνξά ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα, νη Τθηζηάκελεο Μνλάδεο Παξαγσγήο 

ΑΠΔ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.11.  
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Πίλαθαο 2.11: Τθηζηάκελεο Μνλάδεο Παξαγσγήο ΑΠΔ πλδεδεκέλεο ζην χζηεκα 

(Μάηνο 2016)[33] 

 

ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ 

ΤΣΖΜΑ 

 

Α/Π Φ/Β ΒΗΟΑΔΡΗΟ ΜΤΖ 

ΗΥΤ (MW) 

ΔΤΒΟΗΑ 250,4       

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 458,28 315,32 0,4 32,89 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 

ΘΡΑΚΖ 304,35 214,94 0,5 2,97 

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 52,9 98,2 0,88 14,28 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 41 320,24 11,05 49,4 

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 130,35 275,73 0,5 43,98 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 414,3 297,4   3,99 

ΝΖΗΑ ΗΟΝΗΟΤ 83,7 26,96     

ΘΔΑΛΗΑ 17 265,21 2,35 27,12 

ΑΣΣΗΚΖ 102,36 167,29 35,36 0,63 

ΚΤΚΛΑΓΔ 1,975       

ΖΠΔΗΡΟ   108,71 1,2 48,27 

ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ   0,09     

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ   2,41     

ΤΝΟΛΟ 1856,615 2092,5 52,24 223,53 

 

2.3.6.2 Με Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα 

ηα κε ΜΓΝ ιεηηνπξγνχλ 98 αηνιηθά πάξθα ζπλνιηθήο ηζρχνο 322,69 MW θαη 1.758 

Φ/Β ζηαζκνί ζπλνιηθήο ηζρχνο 135,98MW θαη έλαο ΜΤΖ ηζρχνο 3,3MW 
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Πίλαθαο 2.12: Τθηζηάκελεο Μνλάδεο Παξαγσγήο ΑΠΔ  ζην ΜΓ (Μάηνο 2016)[27] 

 

ΜΓ ΝΖΗΑ 

 

Α/Π Φ/Β ΜΤΖ 

ΗΥΤ (MW) 

ΚΡΖΣΖ 200,31 78,29   

ΡΟΓΟ 49,15 18,16   

ΚΧ-

ΚΑΛΤΜΝΟ 15,2 8,78   

ΛΔΒΟ 13,95 8,84   

ΑΜΟ 8,38 4,37   

ΥΗΟ 9,08 5,17   

ΠΑΡΟ  12,96 4,21   

ΤΡΟ 2,84 0,99   

ΛΖΜΝΟ       

ΚΑΡΠΑΘΟ       

ΜΤΚΟΝΟ       

ΜΖΛΟ       

ΤΠΟΛΟΗΠΑ Ζ 10,82 7,17   

ΤΝΟΛΟ 322,69 135,98 0,3 

 

 

2.3.7 Πξνβιεπόκελε εμέιημε ΑΠΔ 

 

Ζ πξφβιεςε ηεο εμέιημεο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ΑΠΔ παξνπζηάδεη αληίζηνηρεο 

ή θαη κεγαιχηεξεο δπζρέξεηεο απφ απηέο ηεο πξφβιεςεο θνξηίνπ. Ζ εμέιημε ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ ΑΠΔ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ πξφνδν ηεο αδεηνδνηηθήο 

δηαδηθαζίαο ησλ έξγσλ,φζν θαη απφ ηηο επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δπλαηφηεηεο 

ησλ επελδπηψλ. ηνλ Πίλαθα 2.13 πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθνληαη ηα δχν ελάξηα 

Γηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ πνπ έρνπλ ζεσξεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο εξγαζίαο. 

 
 

Πίλαθαο 2.13: Πξνβιεπφκελε Αλάπηπμε ΑΠΔ ζην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα[26] 

 

 

ΔΗΓΖ ΑΠΔ 

 Ήπηα Γηείζδπζε Απμεκέλε  Γηείζδπζε 

Σσξηλή 

Καηάζηαζε 

2016 2020 2016 2020 

(MW)  

Αηνιηθά 1831 1920 2800 1960 3000 

Φσηνβνιηατθά 2092 3120 4000 3220 4500 

Μηθξά 

Τδξνειεθηξηθά 

52 226 250 236 300 

Βηνκάδα/Βηναέξην 223 136 200 146 250 

ΖΘΤΑ 100 119 119 173 390 

ΤΝΟΛΟ 4298 5521 7369 5735 8440 

 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε πξνβιεπφκελε εμέιημε ησλ ΑΠΔ ζηα ΜΓΝ. 
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Πίλαθαο 2.14: Πξνβιέςεηο ΑΠΔ ζην κε Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα[27] 

 

 

2.4 πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο 

 

2.4.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ηεο πκπαξαγσγήο ζηελ Διιάδα 

 

Ζ πκπαξαγσγή ζηελ Διιάδα μεθηλά απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, φηαλ ζην Βφιν 

θαη εηδηθφηεξα ζηελ θεξακνπνηεία Σζαιαπάηα εγθαηαζηάζεθε, απφ Βέιγνπο 

κεραληθνχο, ζχζηεκα πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο, πνπ ιεηηνχξγεζε κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70. ε επξχηεξε θιίκαθα, 

νη πξψηεο κνλάδεο πκπαξαγσγήο εγθαηαζηάζεθαλ ζε κεγάιεο ειιεληθέο 

βηνκεραλίεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70. ήκεξα, ιεηηνπξγνχλ κνλάδεο 

πκπαξαγσγήο ζε βηνκεραλίεο δάραξεο θαη ράξηνπ, δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ, 

θισζηνυθαληνπξγίεο, θ.ι.π. Δπίζεο, ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο ΓΔΖ έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια, ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο ζεξκηθέο αλάγθεο αζηηθψλ 

πεξηνρψλ κε ηα δίθηπα ηειεζέξκαλζεο, φπσο ηα δίθηπα ηεο Κνδάλεο, ηεο 

Πηνιεκαΐδαο, ηνπ Ακπληαίνπ θαη ηεο Μεγαιφπνιεο. Αλαιχνληαο ηα ζηνηρεία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ζήκεξα θαίλεηαη φηη απφ ην 1990 θαη κεηά έρνπκε ζεκαληηθέο 

βειηηψζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ΖΘ ζηηο ειιεληθέο βηνκεραλίεο. Ζ βειηίσζε δελ 

ήηαλ κφλνλ πνηνηηθή αιιά θαη πνζνηηθή (αχμεζε εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο) ζε επίπεδν 

βηνκεραλίαο. Μεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε άθημε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

ζηελ Διιάδα θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ηεο πκπαξαγσγήο, 

νδήγεζαλ ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εηαηξεηψλ ή νξγαληζκψλ, 

κε ζηφρνπο ηελ ελεκέξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ 
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ζπκπαξαγσγήο κε ην "θιεηδί ζην ρέξη", ηε ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε 

εγθαηαζηάζεσλ ζπκπαξαγσγήο[10]. 

 

 
Πίλαθαο 2.15: Δγθαηαζηάζεηο ΖΘ ζηελ Διιάδα κέρξη ην 1991 [10] 

 

 
* Με καχξν φζεο δελ ιεηηνπξγνχζαλ ην 1991. 

 

2.4.2 Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα ΖΘ 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκπαξαγσγήο είλαη: 

 Απμεκέλε απφδνζε θαηά ηελ ρξήζε θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Δίλαη ν  

πιέσλ ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη παξαγσγήο ζεξκηθήο  

ελέξγεηαο 

 

 Λφγσ ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ θαπζίκνπ, κεηψλεη πνιχ ηηο εθπνκπέο 

ξχπσλ θαη ηνπ CO2, βνεζψληαο ηελ πξνζέγγηζή ησλ ζηφρσλ ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην  

 

 ε αγξνηηθέο εθαξκνγέο θαη φπνπ έρνπκε παξαγσγή βηναεξίνπ απηφ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκν κεηψλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ην νηθνινγηθφ 

απνηχπσκα 

 

 ε κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο ζπκπαξαγσγήο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε 

ηειεζέξκαλζε κε πνιιά νθέιε ζε ηνπηθέο θνηλσλίεο 

 

 Πεξηνξηζκφο ησλ απσιεηψλ κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιφγσ ηεο 

απνθεληξσκέλεο παξαγσγήο 
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 Πξνζθέξεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε εηζαγφκελσλ κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ 

ζπκβάιινληαο ζηελ απεμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ ην εμσηεξηθφ 

 

 Οη ζηαζκνί ΖΘ ζρεδηάδνληαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ 

θαηαλαισηψλ, παξέρνληαο πςειή απφδνζε, απνθεχγνληαο απψιεηεο 

κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο θαη απμάλνληαο ηελ επειημία ζηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν πιενλέθηεκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, 

φηαλ ην θπζηθφ αέξην ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θχξην θαχζηκν 

 

 Ζ απνθέληξσζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βνεζάεη ζηελ αχμεζε 

ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ δηθηχνπ θαη ζηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ λα κείλνπλ 

κεγάια θνκκάηηα ρσξίο ξεχκα 

Σα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπκπαξαγσγήο είλαη: 

 Σα πην δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο εμαξηψληαη απφ εηζαγφκελα 

θαχζηκα. Γεληθά ρξεηάδεηαη λα ππάγνληαη ζε ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ζε 

επίπεδν ρψξαο  

 

 Δλδερφκελα πξνβιήκαηα ζην δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξνχλ 

λα παξνπζηαζηνχλ. Απαηηείηαη ε ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ φπσο απηέο νξίδνληαη 

απφ ηελ ΓΔΖ ( εχξνο ηάζεο, ζπρλφηεηα, λεζηδνπνίεζε θ.η.ι. ) 

 

 Ζ κε ηήξεζε ελφο εζληθνχ ζρεδηαζκνχ κπνξεί ζηαδηαθά λα νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο. Καη απηφ γηαηί κπνξεί λα θαηαζθεπαζηνχλ 

πεξηζζφηεξνη ζηαζκνί απφ φζνπο ρξεηάδνληαη γηα ηηο θαηαλαιψζεηο. Πξνο ην 

παξφλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο θίλδπλνο ζηελ Διιάδα αθνχ εηζάγεη ξεχκα 

 

 Οη κηθξέο θαη κεζαίεο εγθαηαζηάζεηο πνπ αληηθαζηζηνχλ ζηαζκνχο βάζεο 

κπνξεί ζε ηνπηθφ επίπεδν λα απμήζνπλ ηηο εθπνκπέο ξχπσλ. Απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί νη θεληξηθέο κνλάδεο είλαη ζπλήζσο καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα θαη 

είλαη πην εχθνιν λα ειεγρζνχλ κε αληηξξππαληηθή ηερλνινγία. Πξέπεη λα 

ππάξρεη απζηεξψο έιεγρνο ηεο ζπληήξεζεο ησλ κνλάδσλ εληφο ηνπ αζηηθνχ 

ηζηνχ θαη ησλ εθπνκπψλ ηνπο 

 

 Ζ απνθνκηδή ησλ θαηαινίπσλ ηεο θαχζεο θαζψο θαη ε δηαθίλεζε ησλ 

θαπζίκσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο, ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Δληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ θαη πξνβιήκαηα κε ηελ 

ερνξχπαλζε. 

 

 

 

2.4.3 Σν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ ζπκπαξαγσγή ζηελ Διιάδα 

 

Ζ ζπκπαξαγσγή δηέπεηαη ζηε Διιάδα ζπλνιηθά απφ 14 Νφκνπο θαη Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο. Θα ήηαλ ζεκηηφ ε λνκνζεζία λα ήηαλ εμαξρήο απιή θαη θαηαλνεηή ψζηε 

λα πξνσζήζεη ηελ ζπκπαξαγσγή σο ηερλνινγία θαη απάληεζε ζηηο ζχγρξνλεο 

ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο. Αληί απηνχ, κφιηο ην 2006 άξρηζε λα απνζαθελίδεηαη ην 
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ηνπίν γηα ηελ ΖΘ ζηελ Διιάδα. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη λφκνη παξαθάησ. 

Αλαιπηηθά κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηηο ηζηνζειίδεοηνπ ΔΖΘ θαη ηεο ΡΑΔ. 

 

 Ν.2244/1994«Ρύζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο από ΑΠΔ θαη από 

ζπκβαηηθά θαύζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο»: 
 Με απηφλ ην λφκν θαζνξίζηεθε ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο απφ 

 κνλάδεο παξαγσγήο έσο 50 MWe απφ ΑΠΔ ή ΖΘΤΑ. Γφζεθεεπίζεο ε 

 δπλαηφηεηα γηα ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ. ηνπο αλεμάξηεηνπο παξαγσγνχο 

 επεηξάπε ε παξαγσγή απφ κνλάδεο ΖΘ κέρξη ηελ νλνκαζηηθή ζεξκηθή θαη 

 ςπθηηθή ηζρχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμππεξεηνχληαλ. Γηα ηνπο 

 απηνπαξαγσγνχο πξνέβιεπε ηελ παξαγσγή θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε φξην 

 πάιη ηελ ηζρχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλ ρξεζηκνπνηνχζε ζπκβαηηθά θαχζηκα, 

 θαη απεξηφξηζηε αλ απηή πξνεξρφηαλ απφ αλάθηεζε ελέξγεηαο απφ δηεξγαζίεο. 

 Ζ ηηκή αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νξηδφηαλ βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ 

 ηηκνινγίνπ ηεο ΓΔΖ θαηπξνβιεπφηαλ ίζε κε ην 60% ηνπ ζθέινπο ελέξγεηαο. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο αλεμάξηεηεο ειεθηξνπαξαγσγήο κε κνλάδεο ΖΘ 

 θαχζεο θπζηθνχ αεξίνπ, ε ηηκή αγνξάο θαζνξηδφηαλ βάζεη ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

 ΓΔΖ θαη πεξηείρε ζθέινο ελέξγεηαο (70% ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

 ΓΔΖ) θαη ζθέινο ηζρχνο (70% ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ ηεο ΓΔΖ). ρεηηθά 

 κε ηηο άδεηεο ν Νφκνο πξνέβιεπε ηε γλσκνδφηεζε ηεο ΓΔΖ γηα ηελ 

 απνξξφθεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ζχλδεζεο ζην 

 Γίθηπν, δηαηάμεηο ηνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.2773/99.  

 

 Ν.2773/99«Γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο» 

 Σα ζέκαηα πνπ ξπζκίζηεθαλ κε απηφ ηνλ λφκν ήηαλ ε πξφβιεςε λα δίλεηαη 

 πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ θαηαλνκή γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξαγφηαλ 

 απφ ζπκπαξαγσγή θαη θαζνξίδνληαλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα γηα ζπζηήκαηα 

 ΖΘ. Δπίζεο εηζήρζεζαλ λέεο ξπζκίζεηο γηα ηελ ηηκή πψιεζεο ηεο ε

 ιεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΖΘ. 

 

 Ν.3175/2003«Αμηνπνίεζε ηνπ γεσζεξκηθνύ δπλακηθνύ, ηειεζέξκαλζε θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

 Ο λφκνο δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ 

 δπλακηθνχ αιιά θαη γηα ηε δηαλνκή ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο κέζα απφ δίθηπα 

 ζεξκφηεηαο, πεξηγξάθνληαο ηε δηαδηθαζία δηαλνκήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε 

 ηξίηνπο θαη θαζνξίδνληαο ηελ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία γηα ηε ιεηηνπξγία 

 δηθηχσλ δηαλνκήο ζεξκφηεηαο θαη εηδηθφηεξα απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

 εγθαηαζηάζεηο ΖΘ. Με ηελ άδεηα θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο, ε 

 πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ ζεξκφηεηαο, ε ηερλνινγία θαη νη φξνη ηεο 

 δηαλνκήο ζεξκφηεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο. Αλ ε ζεξκηθή ελέξγεηα παξάγεηαη

 απφ εγθαηαζηάζεηο ΖΘ, ε Άδεηα Γηαλνκήο Θεξκηθήο Δλέξγεηαο ρνξεγείηαη 

 καδί κε ηελ Άδεηα Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. 

 

 ΚΤΑ ΤΠΑΝ – ΤΠΔΥΩΓΔ (4 Ννεκβξίνπ 2004)«Σξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηεο αληίζηνηρεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε ηνπο βαζκνύο όριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιενδνκηθή 

λνκνζεζία». 

 Ζ ΚΤΑ έιπζε ην πξφβιεκα αδεηνδφηεζεο ΖΘ ζε θηήξηα. 
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 Κνηλνηηθή Οδεγία 2004/8/ EC«Πξνώζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο 

βάζεη ηεο δήηεζεο γηα ρξήζηκε ζεξκόηεηα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο 

θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 92/42/ΔΟΚ» 

 Ζ θνηλνηηθή νδεγία δεκηνπξγεί ην πιαίζην γηα πξνψζεζε ηεο ΖΘ βάζεη ηεο 

 δήηεζεο γηα ρξήζηκε ζεξκφηεηα. Δηζάγεη ηελ έλλνηα ΖΘΤΑ 

 θαηεγνξηνπνηψληαο ηα ζπζηήκαηα ΖΘ αλάινγα ηελ ηζρχ ηνπο ζε πνιχ 

 κηθξή ΖΘ (έσο 50 kWe),κηθξή ΖΘ ( έσο 1 MWe) θαη ΖΘ (>1 MWe). 

 

 Κνηλνηηθή Οδεγία 2005/32/EC« Οηθνινγηθόο ζρεδηαζκόο πξντόλησλ πνπ 

θαηαλαιώλνπλ ελέξγεηα». 

 Ζ θνηλνηηθή νδεγία δεκηνπξγεί ην πιαίζην γηα ηνλ νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ 

 πξντφλησλ θαη αθνξά ηα ζπζηήκαηαπνιχ κηθξήο θαη κηθξήο ΖΘ. 

 

 Ν.3468/2006 «Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο θαη ΗΘ Τςειήο Απνδνηηθόηεηαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

 Ο Νφκνο εηζήγαγε λέν πιαίζην γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο, παξαγσγήο, 

 εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 απφ ΖΘ Τςειήο Απνδνηηθφηεηαο (ΖΘΤΑ). Ο λφκνο αλαθέξεηαη ξεηά ζηε 

 ΖΘ Τςειήο Απνδνηηθφηεηαο, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ ΚΟ 2004/8/ΔΚ, 

 απινπνηείηαη ε αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία γηα επελδχζεηο ΖΘΤΑ θαη ηίζεληαη 

 απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη 

 ιεηηνπξγίαο γηα έξγα ΖΘΤΑ. Θεζκνζεηείηαη Καλνληζκφο Αδεηψλ γηα ηελ 

 παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΖΘΤΑ. Καζνξίδεηαη ε ηηκνιφγεζε ηεο 

 ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ΖΘΤΑ θαη απνξξνθάηαη απφ ην 

 χζηεκα ή ην Γίθηπν, κε ζθνπφ ηελ απεμάξηεζε απφ ηα ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΖ 

 θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ επελδχζεσλ. Ο λφκνο έζεζε λέεο βάζεηο γηα ηελ 

 αδεηνδφηεζε έξγσλ ΖΘΤΑ, ηδηαίηεξα ζηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

 κειεηψλ, ζέηεη απζηεξφηεξα θξηηήξηα γηα ηελ έγθξηζε ησλ ΠΠΔ/ΜΠΔ θαη 

 ζπληνκφηεξν ρξφλν γηα ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απφ ηηο 

 αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. 

 

 Ν. 3734/2009 «Πξνώζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο δύν ή πεξηζζνηέξσλ 

ρξήζηκσλ κνξθώλ ελέξγεηαο, ξύζκηζε δεηεκάησλ ζρεηηθώλ κε ην 

πδξνειεθηξηθό έξγν Μεζνρώξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ο λφκνο ελζσκαηψλεη πιήξσο ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 2004/8/ΔΚ. Βαζηθέο 

 ηνκέο ηνπ λφκνπ είλαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

 ΖΘ, ν ππνινγηζκφο απνδνηηθφηεηαο ηεο ΖΘ. Δπίζεο ζεκαληηθφ ζεκείν 

 είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ΖΘΤΑ, σο πξνο ην φξην ηνπ 1 

 MWe (κηθξή ΖΘ), εγθξίλνληαο ή φρη άπαμ, δηάθνξνπο ηχπνπο κεραλψλ 

 δηαθφξσλ θαηαζθεπαζηψλ, γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Έηζη, 

 ν θάζε επελδπηήο ζα ππνβάιιεη κφλν ην έγγξαθν έγθξηζεο ηεο κεραλήο 

 ΖΘΤΑ, ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή έγθξηζε. 

 

 Τ.Α. ΦΔΚ η. Β Αξ Φύιινπ 1420 / 15.6.2009 «Καζνξηζκόο ελαξκνληζκέλσλ 

ηηκώλ αλαθνξάο ησλ βαζκώλ απόδνζεο γηα ηελ ρσξηζηή παξαγσγή 

ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο»  
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 Τ.Α. ΦΔΚ η. Β Αξ Φύιινπ 1420 / 15.6.2009 Σίηινο «Καζνξηζκόο 

ιεπηνκεξεηώλ ηεο κεζόδνπ ππνινγηζκνύ ηεο Η.Δ. από ΗΘ θαη ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ΗΘ». 
Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε (Τ.Α.), A/A 8, θαζνξίδεη ηηο ελαξκνληζκέλεο ηηκέο 

αλαθνξάο ησλ βαζκψλ απφδνζεο γηα ηε ρσξηζηή παξαγσγή ειεθηξηθήο 

θαηζεξκηθήο ελέξγεηαο, ηνπο απαηηνχκελνπο δηνξζσηηθνχο ζπληειεζηέο γηα ηηο 

ηηκέο απηέο θαη ε Τ.Α., A/A 9, θαζνξίδεη αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΖΘΤΑ κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

ηεο Κ.Ο 2004/8.  

 

 Ν.3851/2010 «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγή θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ο Ν. 3851/2010 νξίδεη λέν ηξφπν ηηκνιφγεζεο ηεο ζπκπαξαγφκελεο

 ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απφ ζηαζκνχο ΖΘΤΑ έσο 1 MW πνπ θάλνπλ ρξήζε 

 θπζηθνχ αεξίνπ. Κχξην ιφγν ζηελ ηηκνιφγεζε έρεη ε κέζε κεληαία ηηκή 

 θπζηθνχ αεξίνπ (ΜΣΦΑ),θαζψο θαη ε απφδνζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

 ζπζηήκαηνο ΖΘ. 

 

 Απόθαζε ΤΠΔΚΑ (4 Οθησβξίνπ 2011) «Γηαδηθαζία έθδνζεο αδεηώλ 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκώλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαοαπό ΑΠΔ θαη ΗΘΤΑ». 

 Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε θαζνξίδεη, κε αλαιπηηθφ ηξφπν, ηε δηαδηθαζία γηα ηελ 

 έθδνζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ παξαγσγήο 

 ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΖΘΤΑ. 

 

 Κώδηθεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο Ηιεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Οη θψδηθεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο Ζ.Δ., πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε ΡΑΔ, 

 είλαη ε βάζε δηαζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΖΘΤΑ (θαη ΖΘ) κε ην Γίθηπν. 

 

 Ν. 4001/2011 «Γηα ηελ ιεηηνπξγία ελεξγεηαθώλ αγνξώλ ειεθηξηζκνύ θαη ΦΑ 

γηα έξεπλα, παξαγσγή θαη δίθηπα κεηαθνξάο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο 

ρξήζεηο». 

 ην λφκν, άξζξν 197, παξάγξαθν 2 ζεκεηψλεηαη φηη «απφ 1.9.2011 δηθαίσκα 

 πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ θαηαλνκή ηνπ Φνξηίνπ απφ ηνλ αληίζηνηρν 

 Γηαρεηξηζηή έρνπλ φιεο νη Μνλάδεο ΖΘΤΑ αλεμαξηήησο Δγθαηεζηεκέλεο 

 Ηζρχνο», πνπ αίξεη ην φξην ησλ 35 MWe πνπ ππήξρε ζηνπο πξνεγνχκελνπο 

 λφκνπο[11]. 

 

2.4.4 Τθηζηάκελεο Μνλάδεο πκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνύ θαη ζεξκόηεηαο 

πςειήο απνδνηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα 

Ζ κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο πςειήο απνδνηηθφηεηαο 

παξάγνπλ ηαπηφρξνλα ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή ελέξγεηα απφ ηελ ίδηα ελεξγεηαθή πεγή. 

Χο πεγή ελέξγεηαο ζε κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νηηδήπνηε 

θαχζηκν(νξπθηφ ή βηνκάδα. Σν θαχζηκν, φκσο πνπ ζήκεξα θπξηαξρεί γηα 

νηθνλνκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο είλαη ην θπζηθφ αέξην. 

Με ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ε απφδνζε κηαο εγθαηάζηαζεο 

ζπκπαξαγσγήο κπνξεί λα θηάζεη ή λα μεπεξάζεη ην 90%. Χο εθ ηνχηνπ ε 

ζπκπαξαγσγή πξνζθέξεη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 15 έσο 
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40%, ζε ζχγθξηζε κε ηε δηάζεζε ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ 

ζπκβαηηθνχο ειεθηξνπαξαγσγηθνχο ζηαζκνχο θαη ιέβεηεο αληίζηνηρα. 

Ζ ζπκπαξαγσγή παξάγεη πεξίπνπ ην 4% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

Διιάδα, ελψ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ζην κέιινλ. Ο Διιεληθφο 

χλδεζκνο πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο (ΔΖΘ) εθηηκάεη φηη ε 

ζπλνιηθή ηζρχο γηα ηε ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ μεπεξλάεη ην 

700MW ζην βηνκεραληθφ ηνκέα θαη 100-300 MW ζην ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ βάζεη 

ησλ ηξερνπζψλ πνιηηηθψλ γηα ηε ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ.  

Οη πξννπηηθέο ζηελ αγνξά γηα ζπκπαξαγσγή ζηελ Διιάδα απμάλνληαη, σο 

απνηέιεζκα ηεο απμαλφκελεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

ζηήξημεο γηα εγθαηαζηάζεηο ζπκπαξαγσγήο απφ επηδνηήζεηο ηεο  ΔΔ. Ζ 

ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο παξέρεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνχο λνκνχο 

ηεο ρψξαο κε ηειεζέξκαλζε(δεζηφ λεξφ) θαη ειεθηξηθφ ξεχκα(ηξνθνδφηεζε δηθηχνπ) 

απφ ην εξγνζηάζην ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηειεζέξκαλζεο θαη ελφο 

δηθηχνπ δηαλνκήο ζεξκφηεηαο. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ 

ΖΘΤΑ. 

 

 

ρήκα 2.16: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή κνλάδσλ ΖΘΤΑ ζην ΔΓ (Ηνχληνο 2016)[33] 

 

2.4.5 Γπλαηόηεηεο δηείζδπζεο ηεο πκπαξαγσγήο ζηελ Διιάδα 

 

Ζ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην ζηελ 

Διιάδα. Οη πξψηεο κεγάιεο κνλάδεο ΖΘ εγθαηαζηάζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 70 . 

Λεηηνπξγνχλ κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο ζηηο βηνκεραλίεο δάραξεο θαη ράξηνπ, 

θισζηνυθαληνπξγίεο θαη δηπιηζηήξηα . Δπίζεο αξθεηέο κνλάδεο ηεο ΓΔΖ έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια ψζηε λα θαιχςνπλ ζεξκηθέο αλάγθεο γεηηνληθψλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ. Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη γλσζηά θαη σο Σειεζέξκαλζε θαη ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ Πηνιεκαΐδα, ην Ακχληαην, ηελ Μεγαιφπνιε θαη ηελ Κνδάλε.Ζ έιεπζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιάδα, ηελ δεθαεηία ηνπ 90, έδσζε πλνή ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπκπαξαγσγήο, ε νπνία εληζρχζεθε θαη απφ ζεζκηθέο αιιαγέο θαη απφ νηθνλνκηθά 

θίλεηξα. Παξφιν ην ελδηαθέξνλ απφ ηελ αγνξά γηα ηελ ΖΘ, ηειηθά πνιχ ιίγεο 

εγθαηαζηάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Με ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 2νπ θαη ηνπ 3νπ 

θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ ζηήξημεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εμήο εγθαηαζηάζεηο. 
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 ηελ γεσξγία, ηελ βηνκεραλία θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα κε θαχζηκν θπζηθφ 

αέξην ζπλνιηθήο ηζρχνο 28,5 ΜWe 

 ε ΟΣΑ θαη πξψελ ΓΔΚΟ κε θαχζηκν βηναέξην ζπλνιηθήο ηζρχνο 26,25 ΜWe 

 ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα κε θαχζηκν LPG ηζρχνο 0,25 MWe 

 Δθαξκνγέο ηειεζέξκαλζεο απφ ηελ ΓΔΖ ζε Ακχληαην θαη Μεγαιφπνιε κε 

ζπλνιηθή ηζρχ 60 MWe 

 

Με ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο ζπκπαξαγσγήο ζηελ Διιάδα αζρνιήζεθαλ νη 

εμήοκειέηεο: 

 

 “Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ΖΘ ζηελ Διιάδα” απφ ην Διιεληθφ Κέληξν 

Παξαγσγηθφηεηαο ( ΔΛΚΔΠΑ) θαη ηελ EXERGIA (1997). 

 “Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ΖΘ κε Φπζηθφ Αέξην” απφ ην 

νηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά (1998)  

 “ Διιεληθή Δζληθή Μειέηε γηα ηελ Σξηπαξαγσγή ζηνλ Σξηηνγελή Σνκέα” απφ 

ηελ ΛΓΚ (2004)  

 “Ζ Δπξσπατθή Μειέηε πκπαξαγσγήο” απφ ηελ GOGEN Europe (2001)  

 

Οη κειέηεο θαηέιεγαλ φηη ην ελ δπλάκεη δπλακηθφ ζηελ Διιάδα γηα ηελ βηνκεραλία 

θαη ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη απφ 500 ΜWe έσο 800 MWe. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:ΔΝΑΡΗΑ ΚΑΘΑΡΖ ΕΖΣΖΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΗΥΜΖ ΦΟΡΣΗΟΤ 
 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ επάξθεηα ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο  γηα ηελ πεξίνδν 2016 -2020 κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΑΓΜΖΔ. ηελ 

αξρή γίλεηαη ηζηνξηθή αλαθνξά ζηελ δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αηρκήο 

θνξηίνπ ζηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ζηε ζπλέρεηα δίλνληαη νη 

πξνβιέςεηο γηα ηελ πεξίνδν 2016-2020. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ εθηηκήζεθε ε 

επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο, ηφζνληεηεξκηληζηηθά κέζσ ηεο 

κεζνδνινγίαο γηα ηελ εθηίκεζε επάξθεηαο ζπζηεκάησλειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ 

ENTSO-E, φζν θαη πηζαλνηηθά κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνππηζαλνηηθνχ δείθηε 

αμηνπηζηίαο LOLE (Loss of LoadExpectation) 

 

3.1 Ηζηνξηθά ηνηρεία 

 

3.1.1 Εήηεζε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

 

ην παξαθάησ ρήκα  απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηεο πλνιηθήο Καζαξήο Εήηεζεο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηνπ πζηήκαηνο (έρεη αθαηξεζεί ην θνξηίν άληιεζεο) απφ ην 

2000 θαη κεηά. εκεηψλεηαη φηη ε πλνιηθή Καζαξή Εήηεζε πεξηιακβάλεη θαη απηήλ 

πνπ εμππεξεηείηαη απεπζείαο ζε επίπεδν Γηαλνκήο απφ δηεζπαξκέλε παξαγσγή. Σελ 

πεξίνδν 2000 – 2008 ππήξμε ζπλερήο αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο δήηεζεο. 

Έθηνηε, σο επαθφινπζν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, παξαηεξείηαη ζπλερήο κείσζε, κε 

εμαίξεζε ην 2015. 
 

 

 

ρήκα 3.1: Δμέιημε ηεο πλνιηθήο Καζαξήο Εήηεζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαηά ηελ 

πεξίνδν 2000 – 2015[11] 
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Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο δήηεζεο θαηά ηε δεθαεηία 

2000-2010 ήηαλ 2.17%, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή κείσζε ζε ζρέζε κε ηηο 

πεξαζκέλεο δεθαεηίεο. Καηά ηελ πεξίνδν 2000-2007 ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο 

αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ήηαλ 3.39%. Σν 

2008, απαξρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε ζπλνιηθή θαζαξή δήηεζε (ρσξίο ην θνξηίν 

άληιεζεο) ζην χζηεκα αλήιζε ζηηο 56.3 TWh πνπ απνηειεί ηζηνξηθφ κέγηζην, 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε 1.11% ζε ζρέζε κε ην 2007. Σν 2009 ραξαθηεξίζηεθε απφ 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο δήηεζεο ζην χζηεκα, θαηά 5.01% έλαληη 

ηνπ 2008, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αμηνζεκείσηε κείσζε ησλ βηνκεραληθψλ θνξηίσλ 

θαηά 20.19% ζε ζρέζε κε ην 2008, ελψ ε θαηαλάισζε ζε επίπεδν Γηαλνκήο 

εκθαλίζηεθε επίζεο κεησκέλε θαηά 3.63%. Απφ ην 2010 θαη κεηά ε ζπλνιηθή θαζαξή 

δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ΔΜΖΔ ππνρσξεί ειαθξψο θάζε ρξφλν, κε 

εμαίξεζε ην 2013 φπνπ παξαηεξήζεθε κείσζε θαηά 3.7% έλαληη ηνπ 2012. Σν 2014 ε 

ζπλνιηθή θαζαξή δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ΔΜΖΔ αλήιζε ζε 50228 GWh, 

εκθαλίδνληαο κείσζε θαηά 10.8% έλαληη ηνπ 2008 θαη θαηά 0.86% έλαληη ηνπ 2013. 

Σν 2015 ε ζπλνιηθή θαζαξή δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ΔΜΖΔ απμήζεθε 

θαηά 2.2% έλαληη ηνπ 2014. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ πίλαθα, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

 Καηά ηε δεθαεηία 2006-2015, ε ζπλνιηθή θαζαξή δήηεζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κεηψζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 0.55%, έλαληη 

1.53% κέζεο κείσζεο ηνπ θαζαξνχ θνξηίνπ ζηα φξηα ηνπ πζηήκαηνο 

 Καηά ηελ νθηαεηία 2008-2015, ε ζπλνιηθή θαζαξή δήηεζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κεηψζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 1.31%, έλαληη 2.5% 

κέζεο κείσζεο ηνπ θαζαξνχ θνξηίνπ ζηα φξηα ηνπ πζηήκαηνο 

 Καηά ηελ πεληαεηία 2011-2015, ε ζπλνιηθή θαζαξή δήηεζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κεηψζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 0.75% (έλαληη 

2.44% κείσζεο ηνπ θαζαξνχ θνξηίνπ ζηα φξηα ηνπ πζηήκαηνο) 

 Καηά ηελ ηξηεηία 2013-2015, ε ζπλνιηθή θαζαξή δήηεζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απμήζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 0.68% (έλαληη 

0.21% αχμεζεο ηνπ θαζαξνχ θνξηίνπ ζηα φξηα ηνπ πζηήκαηνο) 

 Σν 2015 ε ζπλνιηθή θαζαξή δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απμήζεθε θαηά 

2.24% ζε ζρέζε κε ην 2014 (έλαληη αχμεζεο 1.91% ηνπ θαζαξνχ θνξηίνπ ζηα 

φξηα ηνπ πζηήκαηνο). 
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Πίλαθαο 3.1: Δμέιημε ηεο Καζαξήο Εήηεζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζην ΔΜΖΔ ηελ 

πεξίνδν 2005 – 2015[11] 

 

 

 

3.1.1 Αηρκή Φνξηίνπ(Ηζρύο) 

ηνλ Πίλαθα 3.2 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηεο εηήζηαο αηρκήο θνξηίνπ ζην ΔΜΖΔ.  

 

 

Πίλαθαο 3.2: Δμέιημε ηεο εηήζηαο αηρκήο θνξηίνπ ζην ΔΜΖΔ[11] 

 

 
 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πηλ. 3.2, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρήκα 16 δηαπηζηψλνληαηηα 

αθφινπζα: 
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 Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (2006-2015), ε εηήζηα αηρκή ζηα φξηα ηνπ 

πζηήκαηνο κεηψζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 0.81%, ελψ ε 

ζπλνιηθή εηήζηα αηρκή (ιακβάλνληαο ππφςε δειαδή ηε δηεζπαξκέλε 

παξαγσγή απφ ΑΠΔ ζην Γίθηπν) κεηψζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ 0.09% 

 Καηά ηελ νθηαεηία 2008-2015, ε εηήζηα αηρκή φπσο κεηξήζεθε ζηα φξηαηνπ 

πζηήκαηνο κεηψζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 1.49%(κείσζε 

0.78% αλ ιεθζνχλ ππφςε νη ζπκθσλεκέλεο πεξηθνπέο θαη εδηεζπαξκέλε 

παξαγσγή απφ ΑΠΔ ζην Γίθηπν) 

 Καηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (2011-2015), ε εηήζηα αηρκή ζηα φξηα ηνπ 

πζηήκαηνο κεηψζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 1.75%, ελψ ε 

ζπλνιηθή εηήζηα αηρκή (ιακβάλνληαο ππφςε δειαδή ηε δηεζπαξκέλε 

παξαγσγή απφ ΑΠΔ ζην Γίθηπν) κεηψζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ 0.73% 

 Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2013-2015), ε εηήζηα αηρκή ζηα φξηα 

ηνππζηήκαηνο απμήζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 2.43%, ελψ ε 

ζπλνιηθή εηήζηα αηρκή (ιακβάλνληαο ππφςε δειαδή ηε δηεζπαξκέλε 

παξαγσγή απφ ΑΠΔ ζην Γίθηπν) απμήζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ 3.5% 
 

3.2 Πξνβιέςεηο Εήηεζεο Δλέξγεηαο θαη Αηρκήο Φνξηίνπ γηα ηελ 

Πεξίνδν 2016 – 2020 

 

3.2.1 Πξνβιέςεηο Εήηεζεο Δλέξγεηαο 

 

Οη  θχξηνη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο ζε 

κηα καθξνπξφζεζκε βάζε είλαη νη εμήο: 

1. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο (κε βαζηθφ δείθηε κέηξεζεο ην ΑΔΠ). 

2. Οη αιιαγέο ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο (θιηκαηηζκφο, ρξήζε ειεθηξηζκνχ 

ζηηο κεηαθνξέο, ρξήζε ππνινγηζηψλ θιπ) ιφγσ βειηίσζεο βηνηηθνχ επηπέδνπ, 

αιιά θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ (π.ρ. νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο). 

3. Ζ γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα θαη ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ 

(επίπεδν ηηκψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αληαγσληζκφο κε Φπζηθφ Αέξην θιπ). 

4. Δηδηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. πινπνίεζε έξγσλ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο). 

5. Γηάθνξα κέηξα εμεηδίθεπζεο πνιηηηθψλ, φπσο εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, 

αληηζηάζκηζε άεξγνπ ηζρχνο, πεξηβαιινληηθνί πεξηνξηζκνί θιπ. 

 

   Οη πξνβιέςεηο ηνπ ΑΓΜΖΔ γηα ηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο ζην ΔΜΖΔ 

θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία (2016-2020) βαζίδνληαη ζηα δηαζέζηκα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία ηεο δήηεζεο θαη ζε δεκνζηεπκέλεο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί απφ 

άιινπο αξκφδηνπο θνξείο (κεζνπξφζεζκε εμέιημε ηνπ ΑΔΠ, καθξνπξφζεζκεο 

πξνβιέςεηο ηεο δήηεζεο θιπ), ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ δηαζέζηκεο πξνβιέςεηο 

πξνκεζεπηψλ. 

    Ζ πξφβιεςε δήηεζεο ελέξγεηαο αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε ζελαξίσλ (εχινγεο 

ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζην κέιινλ βαζηζκέλεο ζηελ 

πξνεγνχκελε θαη ηξέρνπζα εκπεηξία, αιιά θαη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πψο νη 

ζρεηηθέο ηάζεηο κπνξεί λα εμειηρζνχλ). Γηακνξθψλνληαη ηξία ζελάξηα εμέιημεο ηεο 

δήηεζεο: “ANAΦΟΡΑ”, “ΤΦΖΛΖ ΕΖΣΖΖ” θαη “ΥΑΜΖΛΖ ΕΖΣΖΖ”. 
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   Οη πξνβιέςεηο ηνπ ΑΓΜΖΔ ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δήηεζεο πνπ εμππεξεηείηαη ηνπηθά απφ δηεζπαξκέλε 

παξαγσγή ΑΠΔ) ζην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα γηα ηελ πεξίνδν 2016 – 2020, 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πηλ. 3.3. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην 2017, ζηηο πξνβιέςεηο 

ηνπ Πηλ. 3.3 ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δήηεζε ησλ Κπθιάδσλ, ελψ απφ ην 2020 θαη 

ην θνξηίν ηεο Κξήηεο, θάλνληαο ηελ ππφζεζε φηη ζην ηέινο ηνπ 2019 ζα έρεη 

επηηεπρζεί ε δηαζχλδεζε ηεο Μεγαινλήζνπ. 
 

 

Πίλαθαο 3.3: ελάξηα ΑΓΜΖΔ γηα ηελ εμέιημε ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο δήηεζεο 

ελέξγεηαοζην ΔΜΖΔ (2016-2020)[16] 

 

ΔΝΑΡΗΟ ΥΑΜΖΛΖ 

ΕΖΣΖΖ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΦΖΛΖ 

ΕΖΣΖΖ 

ΔΣΟ GWh 

2016 50420 50870 51270 

2017 51240 21900 52260 

2018 51640 52520 53360 

2019 52030 53170 54200 

2020 52460 53830 55100 

 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πηλ. 3.3 θαίλεηαη φηη ε ζπλνιηθή θαζαξή δήηεζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα επαλέιζεη ζηα επίπεδα ηνπ 2008 ηελ πεξίνδν 

κεηά ην 2020 (ελάξην Αλαθνξάο). Δπηπιένλ, ε επηθαηξνπνηεκέλε πξφβιεςε εμέιημεο 

ηεο δήηεζεο ηνπ ΑΓΜΖΔ είλαη αξθεηά ρακειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε 

γηα ηα έηε 2013 έσο 2023. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε πξνβιεπφκελε εμέιημε 

ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζελαξίνπ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ηνπ ΑΓΜΖΔ (αλ δελ ιεθζεί ππφςε ε επηπιένλ δήηεζε ησλ λεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα 

δηαζπλδεζνχλ) απφην 2015 θαη κεηά αληηζηνηρεί ζε έλα κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 

1.25%, ννπνίνο είλαη αξθεηά ρακειφηεξνο απφ απηφλ ηεο δεθαεηίαο 2000 – 

2010(2.17%). Ο αληίζηνηρνο κέζνο ξπζκφο αχμεζεο γηα ην ζελάξην 

ΤΦΖΛΖΕΖΣΖΖ είλαη 1.64%, ελψ γηα ην ζελάξην ΥΑΜΖΛΖ ΕΖΣΖΖ 

είλαη0.8%. 
 

 
Πηλάθαο3.4: ελάξηα εμέιημεο ΑΔΠ[11] 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 
ελάξην % 

Υακειήο αλάπηπμεο 1,9 2,0 2,0 1,0 0,7 
Μέζεο Αλάπηπμεο 2,7 2,4 2,6 1,9 1,6 

Τςειήο Αλάπηπμεο 3,7 2,7 3,1 2,8 2,4 

 

3.2.2  Πξνβιέςεηο Αηρκήο Φνξηίνπ 

Ζ πξφβιεςε ηεο αηρκήο παξνπζηάδεη ελ γέλεη πνιχ κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα απφ ηελ 

πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε δήηεζε ηζρχνο, 

ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, νπφηε εκθαλίδεηαη ε κέγηζηε εηήζηα αηρκή, 

εμαξηάηαη πνιχ έληνλα απφ ηνλ θαηξφ θαη θπξίσο απφηε ζεξκνθξαζία, αιιά θαη 

δεπηεξεπφλησο απφ ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Ζ ελ ιφγσ 
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εμάξηεζε θαίλεηαη λα εληείλεηαη ζπλερψο. Δπηπιένλ, ε αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ 

ΑΠΔ απμάλεη ηελ αβεβαηφηεηα ηεο πξφβιεςεο. 

Τπφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, ε πξφβιεςε ηεο εηήζηαο αηρκήο θαζίζηαηαη αθφκα 

δπζθνιφηεξε, αθνχ δελ είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί ε επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαηά ηηο ψξεο ησλζεξηλψλ αηρκψλ, 

εηδηθά ζε ζπλζήθεο παξαηεηακέλνπ θαχζσλα. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, 

δηακνξθψλνληαη ηξία ζελάξηα εμέιημεο ησλεηεζίσλ αηρκψλ γηα ην ΔΜΖΔ: 

“ΑΝΑΦΟΡΑ”, “ΖΠΗΟ” θαη “ΑΚΡΑΗΟ”, ηα νπνία θαίλνληαη ζηνλ Πηλ.3.5 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο ηηκέο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη απψιεηεο κεηαθνξάο, 

θαζψο θαη ην θνξηίν πνπ αλακέλεηαη λα εμππεξεηεζεί ηνπηθά απφ δηεζπαξκέλε 

παξαγσγή ΑΠΔ.Οη ηηκέο ηνπ πίλαθα αλαθέξνληαη δειαδή ζε κεζεκβξηλή αηρκή ην 

ζέξνορσξίο λα έρεη αθαηξεζεί ε ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ δηεζπαξκέλε παξαγσγή απφ 

Φ/Β. 
 

 

Πηλάθαο3.5: Πξφβιεςε εηήζηαο αηρκήο θνξηίνπ ζην χζηεκα (κεζεκβξηλή αηρκή ρσξίο λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηεζπαξκέλε παξαγσγή)[16] 

 

ΔΝΑΡΗΟ ΖΠΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΚΡΑΗΟ 

ΔΣΟ (MW) 

2016 9510 9600 9680 

2017 9670 9800 9920 

2018 9740 9910 10070 

2019 9820 10030 10230 

2020 9900 10160 10400 

 

ήκεξα, ζην Ζπεηξσηηθφ χζηεκα ιεηηνπξγνχλ πεξί ηα 2400MW Φ/Β, ηα πιείζηα ζε 

επίπεδν ΜΣ θαη ΥΣ. πλεπψο, ε κεζεκβξηλή ηζρχο πνπ ζα δηαθηλεζεί απφ ην 

χζηεκα Μεηαθνξάο ζα είλαη, απφ ην ζέξνο ηνπ 2014 θαη κεηά, πεξί ηα 1500 κε 1800 

MW (κέγεζνο πνπ ζπλερψο ζα απμάλεη εθφζνλ επηπιένλ Φ/Β πξνζηίζεληαη), 

ρακειφηεξε απφ απηή ηνπ παξαθάησ Πίλαθα.Απφ ην ζέξνο ηνπ 2013 θαη κεηά, απηφ 

πνπ έρεη πιένλ ζεκαζία γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ πζηήκαηνο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο δηαθίλεζεο ελέξγεηαο θαηά ηηο ψξεο κεγίζηνπ θνξηίνπ, είλαη ε βξαδηλή 

αηρκή, ε νπνία δελεπεξεάδεηαη απφ ηελ παξαγσγή ησλ Φ/Β. Απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία 

δηαπηζηψλεηαη φηη, κε εμαίξεζε ην 2013 πνπ εκθαλίζηεθε ηνλ Ηαλνπάξην, ε βξαδηλή 

αηρκή δήηεζεο θνξηίνπ εκθαλίδεηαη ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ζε εκέξεο θαχζσλα, είλαη 

φκσο αξθεηά ρακειφηεξε απφ ηελ κεζεκβξηλή αηρκή. Δλδερνκέλσο ε ζηξνθή ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηε ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε λα νδεγήζεη ζε κφληκε 

εκθάληζε ησλ βξαδπλψλ αηρκψλ ηνπ έηνπο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. Ο Πηλ. 3.6 πνπ 

αθνινπζεί παξέρεη ηηο πξνβιέςεηο ησλ βξαδηλψλ ζεξηλψλ αηρκψλ, φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπζρέηηζε ησλ βξαδηλψλ ζεξηλψλ αηρκψλ κε 

ηηοαληίζηνηρεο εηήζηεο εκεξήζηεο. 
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Πηλάθαο3.6: Πξφβιεςε βξαδηλήο ζεξηλήο αηρκήο θνξηίνπ ζην χζηεκα[16] 

ΔΝΑΡΗΟ ΖΠΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΚΡΑΗΟ 

ΔΣΟ (MW) 

2016 8650 8740 8810 

2017 8800 8920 9030 

2018 8860 9020 9160 

2019 8940 9130 9300 

2020 9000 9250 9470 

 

3.2 Νηεηεξκηληζηηθή Μειέηε Δπάξθεηαο 

 

Γηα ηε ληεηεξκηληζηηθή εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο 

γηα ηελ πεξίνδν 2016-2020 ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ηνπ ENTSO-E 

Δηδηθφηεξα ππνινγίζηεθαλ ηα ηζνδχγηα ηζρχνο ζε φιαηα ρξνληθά ζεκεία αλαθνξάο 

γηα ηα έηε 2016 θαη 2020.Ζ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηα 

πιαίζηα ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ENTSOE εθηηκάηαη κέζσ ελδεηθηηθψλ δεηθηψλ 

αμηνπηζηίαο, ν ππνινγηζκφο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ζηα πξνβιεπφκελα ηζνδχγηα 

ηζρχνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ ζεκείσλ αλαθνξάο. Δηδηθφηεξα, γηα θάζε ππφ 

εμέηαζε ρξνληθφ ζεκείν αλαθνξάο ππνινγίδνληαη νη παξαθάησ Γείθηεο: 

 Αμηφπηζηα Γηαζέζηκε Ηζρχο (ReliablyAvailableCapacity, RAC): Δθθξάδεη ην 

κέξνο ηεο Καζαξήο Ηζρχνο πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη πξαγκαηηθά δηαζέζηκν ζην 

χζηεκα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνξηίνπ. 

 Γηαζέζηκε Ηζρχο (RemainingCapacity, RC): Δθθξάδεη ην κέξνο ηεο Καζαξήο 

Ηζρχνοπνπ παξακέλεη ζην χζηεκα γηα ηελ θάιπςε νπνηαζδήπνηε 

απξφβιεπηεο κεηαβνιήο ηνπ θνξηίνπ ή απψιεηαο παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ 

θαηά ην ππφ εμέηαζε ρξνληθφζεκείν αλαθνξάο. 

 Πεξηζψξην Δθεδξείαο (AdequacyReferenceMargin, ARM): Δθθξάδεη ην κέξνο 

ηεο Καζαξήο ηζρχνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν αλά πάζα 

πεξίπησζε, θαζ‟φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην ππφ 

εμέηαζε ρξνληθφ ζεκείναλαθνξάο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη επαξθψο ε 

αζθάιεηα ηξνθνδφηεζεο (securityofsupply). 

 

3.3.1 ελάξηα πνπ Δμεηάδνληαη 

 

3.3.1.1 Υξνληθά εκεία Αλαθνξάο 

Γεδνκέλνπ φκσο φηη ε αηρκή ηνπ πζηήκαηνο αλακέλεηαη ηα επφκελα ρξφληα λα 

εκθαλίδεηαη θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ, θαηά ηηο νπνίεο δελ 

πξνβιέπεηαη ζπκβνιή ησλ θσηνβνιηατθψλ κνλάδσλ, γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο 

αλάιπζεο νξίδεηαη έλα επηπιένλ ζεκείν αλαθνξάο ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

αηρκή ηνπ ζπζηήκαηνο. πλνςίδνληαο, ηα ηξία ρξνληθά ζεκεία αλαθνξάο πνπ 

εμεηάδνληαη ζηε κειέηε απηή είλαη: 

 

 Υεηκεξηλφ εκείν Αλαθνξάο: Ζ 19ε ψξα ηεο ηξίηεο Σεηάξηεο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 

(απφ18:00 CET έσο 19:00 CET) 

 Πξσηλφ Θεξηλφ εκείν Αλαθνξάο: Ζ 11ε ψξα ηεο ηξίηεο Σεηάξηεο ηνπ 

Ηνπιίνπ (απφ10:00 CEST έσο 11:00 CEST) 
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 Βξαδηλφ Θεξηλφ εκείν Αλαθνξάο: Ζ 19ε ψξα ηεο ηξίηεο Σεηάξηεο ηνπ 

Ηνπιίνπ (απφ18:00 CEST έσο 19:00 CEST) 

 

 

3.3.1.2  Φνξηίν γηα θάζε εκείν Αλαθνξάο 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο εθηίκεζεο επάξθεηαο ηνπ ENTSO-E έρεη ιεθζεί 

ππφςε ην ελάξην Αλαθνξάο ηνπ ΑΓΜΖΔ. Βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο εηήζηαο 

αηρκήο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πεξαζκέλσλ εηψλ 

δηακνξθψλεηαη ην Φνξηίν γηα θάζε ρξνληθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα ππφ εμέηαζε έηε, 

ην νπνίν θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πηλ.3.7. Δπηπιένλ, ζηνλ Πηλ.3.7 δίλνληαη νη 

εθηηκήζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα Γηαρείξηζεο 

Φνξηίνπ ζε θάζε ρξνληθφ ζεκείν αλαθνξάο. Οη εθηηκήζεηο απηέο ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ηφζν ηελ απφδνζε κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, φζν θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

Γηαρεηξηζηή λα απνξξίςεη θνξηίν. 

 

Πηλάθαο 3.7: Τπνζέζεηο Φνξηίνπ γηα θάζε εκείν Αλαθνξάο[16] 

 
2016 2020 

 
(ΜW) 

 
Υεηκεξηλφ εµείν Αλαθνξάο 

ΥεηµεξηλήΑηρµή 8913 10075 

Φνξηίν γηα ην Υεηκεξηλφ εµείν Αλαθνξάο 7974 9014 

Πεξηζψξην έλαληη ηεο Δπνρηθήο Αηρµήο Φνξηίνπ 939 1061 

∆ηαρείξηζε Φνξηίνπ 300 500 

  Πξσηλφ Θεξηλφ εµείν Αλαθνξάο 

Θεξηλή Αηρµή 10350 11700 

Φνξηίν γηα ην Πξσηλφ Θεξηλφ εµείν Αλαθνξάο 9231 10436 

Πεξηζψξην έλαληη ηεο Δπνρηθήο Αηρµήο Φνξηίνπ 1119 1264 

∆ηαρείξηζε Φνξηίνπ 700 1000 

  Βξαδηλφ Θεξηλφ εµείν Αλαθνξάο 

Θεξηλή Βξαδηλή Αηρµή 9465 10710 

Φνξηίν γηα ην Βξαδηλφ Θεξηλφ εµείν Αλαθνξάο 8314 9398 

Πεξηζψξην έλαληη ηεο Δπνρηθήο Αηρµήο Φνξηίνπ 1151 1312 

∆ηαρείξηζε Φνξηίνπ 900 1200 
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3.3.1.3 Καζαξή Ιζρύο 

 

 

Πηλάθαο 3.8: ελάξηα Δμέιημεο Καζαξήο Ηζρχνο[16] 

 
Βαζηθό ελάξην Αηζηόδνμν ελάξην 

 
2016 2020 2016 2020 

 
(GW) 

Θεξµηθέο Μνλάδεο 9,388 9,734 9,388 9,734 

Μεγάια Τδξνειεθηξηθά 3,426 3,452 3,436 4,099 

ΑΠΔ 5,295 7,119 5,499 8,14 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ 

ΗΥΤΟ 
18,108 20,304 18,322 21,973 

  Δλαιιαθηηθά ελάξηα γηα ην έηνο 2016 

  Δπίζπεπζε απφζπξζεο Δπίζπεπζε απφζπξζεο 

  Πηνιεµατδαο 4 Πηνιεµατδαο 4 

Θεξµηθέο Μνλάδεο 9,114 9,114 

Μεγάια Τδξνειεθηξηθά 3,426 3,436 

ΑΠΔ 5,295 5,499 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ 

ΗΥΤΟ 
17,834 18,048 

  Δλαιιαθηηθά ελάξηα γηα ην έηνο 2020 

  ελάξην ελάξην ελάξην ελάξην 

  1 2 1 2 

Θεξµηθέο Μνλάδεο 8,638 8,078 8,638 8,078 

Μεγάια Τδξνειεθηξηθά 3,452 3,452 4,099 4,099 

ΑΠΔ 7,119 7,119 8,14 8,14 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ 

ΗΥΤΟ 
19,208 18,648 20,877 20,317 

     

 
3.3.1.4 Με Γηαζέζηκε Ιζρύο 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Με Γηαζέζηκεο Ηζρχνο είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ ππνζέζεηο 

γηα ηε ζπλνιηθή κείσζε ηεο Καζαξήο Ηζρχνο ησλ κνλάδσλ ιφγσ πεξηνξηζκψλ ζηελ 

απνδηδφκελε ηζρχ ησλ κνλάδσλ θαη εηδηθφηεξα λα πξνζδηνξηζηεί ε ηζρχο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο θαηεγνξίεοΜε Υξεζηκνπνηνχκελε Ηζρχο (Non-UsableCapacity), 

πληήξεζε (Maintenance andOverhauls), Βιάβεο (Outages) θαη Δθεδξεία 

πζηήκαηνο (System Services Reserves). Βαζηθφ κέγεζνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζνδνινγίαο είλαη ν δείθηεο Non-UsableCapacity, ν νπνίνο εθθξάδεη ην ζχλνιν ηεο 

κείσζεο ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κνλάδσλ ιφγσ δηαθφξσλ πεξηνξηζκψλ, 

φπσο πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη απφ ην χζηεκα κεηαθνξάο, ρακειή πνηφηεηα 

θαπζίκνπ, θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, εηδηθνί φξνηιεηηνπξγίαο κνλάδσλ, δηαζεζηκφηεηα 

πξσηνγελνχο κνξθήο ελέξγεηαο, αιιεινεμάξηεζε δηαδνρηθψλ θξαγκάησλ θιπ. Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεγέζνπο Non-UsableCapacity γηα ην ειιεληθφ ζχζηεκα 

ειεθηξνπαξαγσγήο ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: 
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 θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ε δηαζέζηκε ηζρχο ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ 

απνκεηψλεηαη θαηά 3% γηα ηηο ιηγληηηθέο κνλάδεο, 1% γηα ηηο πεηξειατθέο 

κνλάδεο θαη 10% γηα ηηο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ 

 ε ζπλνιηθή ηαπηνρξνληζκέλε ηζρχο ησλ πθηζηάκελσλ κεγάισλ 

πδξνειεθηξηθψλ δελ μεπεξλάεη ηα 2200 MW 

 ζην πξσηλφ εαξηλφ ρξνληθφ ζεκείν αλαθνξάο ε ζπκβνιή ησλ θσηνβνιηατθψλ 

ζεσξείηαη ίζε κε 70% ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ηνπο, ελψ ζηα βξαδηλά (ρεηκεξηλφ 

θαηζεξηλφ) ζεκεία αλαθνξάο ζεσξείηαη κεδεληθή 

 ε φια ηα ζεκεία αλαθνξάο ζπκβνιή ησλ αηνιηθψλ ζεσξείηαη ίζε κε 10% ηεο 

ζπλνιηθήο ηζρχνο ηνπο, ησλ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ 40%, ησλ κνλάδσλ 

βηνκάδαο 60%, ελψ ησλ ππφινηπσλ κνξθψλ ΑΠΔ 70%. 

 

Δπηπιένλ, έρεη ζεσξεζεί φηη θαηά ηα ζεξηλά ζεκεία αλαθνξάο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζπληεξήζεηο, ελψ ζην ρεηκεξηλφ ζεκείν αλαθνξάο 500 MW δελ είλαη δηαζέζηκα ιφγσ 

ζπληήξεζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ ηζρχ πνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ιφγσ απξφβιεπησλ 

βιαβψλ, έρεη ζεσξεζεί φηη είλαη ζηαζεξή γηα ηα ηξία ρξνληθά ζεκεία αλαθνξάο θάζε 

έηνπο θαη απμάλεηηα 1100 MW ην έηνο 2020. Σέινο, ε Δθεδξεία ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ έρεη ιεθζεί ίζε κε 1000 MW. 

 

 

3.3.1.5 Ιθαλόηεηα Μεηαθνξάο Γηαζπλδέζεσλ 

Ζ Ηθαλφηεηα Μεηαθνξάο Γηαζπλδέζεσλ, ηφζν γηα εηζαγσγέο φζν θαη γηα εμαγσγέο 

γηα ην 2016 θαη κεηά έρεη ζεσξεζεί ίζε κε 2000 MW.  

 

 

3.3.2Απνηειέζκαηα 

 

3.3.2.1 Κύξηα ελάξηα 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο εθηίκεζεο επάξθεηαο ηνπ 

ENTSO-E ζην Διιεληθφ χζηεκα γηα ηελ πεξίνδν 2016 – 2020 γηα ηα δχν θχξηα 

ζελάξηα εμέιημεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πηλ. 3.9, 

ελψ απεηθνλίδνληαη γξαθηθάζηα ρήκαηα 3.2 θαη 3.3.  
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Πίλαθαο 3.9: πλνπηηθά Απνηειέζµαηα γηα ηελ πεξίνδν 2016 – 2020[16] 
 

 

2016 2020 

 

Βξαδηλφ 

Υεηµεξηλφ 

Πξσηλφ 

Θεξηλφ 

Βξαδηλφ 

Θεξηλφ 

Βξαδηλφ 

Υεηµεξηλφ 

Πξσηλφ 

Θεξηλφ 

Βξαδηλφ 

Θεξηλφ 

 

 

(GW) 

 

Βαζηθό ελάξην 

NetGeneratingCapacity (NGC) 18,11 18,11 18,11 20,3 20,3 20,3 

ReliablyAvailableCapacity (RAC) 9,52 11,56 9,38 10,22 12,86 10,06 

RemainingCapacity (RC) 1,85 3,03 1,97 1,7 3,43 1,86 

AdequacyReferenceMargin (ARM) 1,84 2,02 2,06 2,08 2,28 2,33 

RC – ARM 0,01 1,01 -0,09 -0,37 1,15 -0,46 

  Αηζηόδνμν ελάξην 

NetGeneratingCapacity (NGC) 18,32 18,32 18,32 21,97 21,97 21,97 

ReliablyAvailableCapacity (RAC) 9,58 11,68 9,43 10,48 13,47 10,32 

RemainingCapacity (RC) 1,9 3,15 2,02 1,96 4,03 2,12 

AdequacyReferenceMargin (ARM) 1,85 2,03 2,07 2,16 2,36 2,41 

RC – ARM 0,05 1,12 -0,05 -0,2 1,67 -0,29 

       
  

 
 

ρήκα 3.2: Δμέιημε ηνπ Γείθηε RC – ARM θαηά ηελ πεξίνδν 2016– 2020[16] (Καηφπηλ 

Δπεμεξγαζίαο) 

 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα γηα ην „Βαζηθφ ελάξην‟ (Πηλ. 3.9) θαίλεηαη φηη ν δείθηεο 

RC(RemainingCapacity) είλαη ζεηηθφο ζε φια ηα ρξνληθά ζεκεία αλαθνξάο, θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2016 – 2020, ελψ ν δείθηεο RC-ARM γίλεηαη αξλεηηθφο γηα 

ηα βξαδηλά ζεκεία αλαθνξάο ηνπ 2020 θαη ην βξαδηλφ ζεξηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπ 

2016. πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη ην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο θξίλεηαη επαξθέο 

ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. Απφ ην 2016 θαη κεηά γηα ηελ θάιπςε ησλ βξαδηλψλ 

αηρκψλ ή ζε πεξηπηψζεηο αθξαίσλ ζπλζεθψλ ζα απαηηεζνχλ εηζαγσγέο απφ 

γεηηνληθέο ρψξεο. Δηδηθά γηα ην έηνο 2020 νη εηζαγσγέο απηέο αλακέλεηαη λα 

θπκαλζνχλ κεηαμχ 370 MW θαη 460 MW. Σν κέγεζνο ησλ εηζαγσγψλ απηψλ είλαη 
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πνιχ κηθξφηεξν ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δηαζπλδέζεσλ θαηεληάζζεηαη ζην 

πιαίζην ηεο ζπλήζνπο πξαθηηθήο. 

 

 

 
 

ρήκα 3.3: Δμέιημε ηνπ Γείθηε RC – ARM θαηά ηελ πεξίνδν 2016– 2020[16] (Καηφπηλ 

Δπεμεξγαζίαο) 

 

 

Ζ απμεκέλε δηείζδπζε ΑΠΔ πνπ έρεη ζεσξεζεί ζην „Αηζηφδνμν ελάξην‟ δελ αιιάδεη 

ηα ζπκπεξάζκαηα (Πηλ. 3.9) ηεο εθηίκεζεο γηα ηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά 

ηελ πεξίνδν 2016 – 2020, θαζψο ε ζπλεηζθνξά ησλ θσηνβνιηατθψλ θαηά ηηο 

βξαδηλέο αηρκέο είλαη κεδεληθή. ην „Αηζηφδνμν ελάξην‟ φκσο, ε δπλαηφηεηα 

εμαγσγψλ θαηά ηηο ψξεο ηεο πξσηλήο ζεξηλήο αηρκήο απμάλεηαη γηα ην έηνο 2020 ζε 

1670 MW (απφ 1150 MW ζην „Βαζηθφ ελάξην‟, ελψ νη αλάγθεο εηζαγσγψλ θαηά ηηο 

βξαδηλέο αηρκέο πεξηνξίδνληαη κεηαμχ 200 MWθαη 290 MW. 

 

 

3.3.2.2 Δπίδξαζε απόζπξζεο επηπιένλ κνλάδσλ θαηά ην 2016 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζην „Βαζηθφ ελάξην‟ ε κνλάδα Πηνιεκατδα 4 έρεη 

ζεσξεζεί φηη απνζχξεηαη ην 2017. ηνλ Πηλ. 3.10 παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε 

επίδξαζε ηεο επίζπεπζεο απφζπξζεο ηεο κνλάδαο Πηνιεκατδαο 4 ζηελ επάξθεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηά ην έηνο 2016. 
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Πηλάθαο. 3.10: πλνπηηθά απνηειέζµαηα γηα ην έηνο 2016[16] 

 

 

Απφζπξζε ηεο Πηνιεµατδαο 4 

ην 2017 

Απφζπξζε ηεο Πηνιεµατδαο 4 

ην 2016 

 

Βξαδηλφ 

Υεηµεξηλφ 

Πξσηλφ 

Θεξηλφ 

Βξαδηλφ 

Θεξηλφ 

Βξαδηλφ 

Υεηµεξηλφ 

Πξσηλφ 

Θεξηλφ 

Βξαδηλφ 

Θεξηλφ 

 

 

(GW) 

 

Βαζηθό ελάξην 

NetGeneratingCapacity (NGC) 18,11 18,11 18,11 17,83 17,83 17,83 

ReliablyAvailableCapacity (RAC) 9,52 11,56 9,38 9,25 11,3 9,11 

RemainingCapacity (RC) 1,85 3,03 1,97 1,58 2,77 1,7 

AdequacyReferenceMargin (ARM) 1,84 2,02 2,06 1,83 2,01 2,04 

RC – ARM 0,01 1,01 -0,09 -0,25 0,76 -0,34 

  Αηζηόδνμν ελάξην 

NetGeneratingCapacity (NGC) 18,32 18,32 18,32 18,05 18,05 18,05 

ReliablyAvailableCapacity (RAC) 9,58 11,68 9,43 9,3 11,42 9,17 

RemainingCapacity (RC) 1,9 3,15 2,02 1,63 2,89 1,75 

AdequacyReferenceMargin (ARM) 1,85 2,03 2,07 1,84 2,02 2,05 

RC – ARM 0,05 1,12 -0,05 -0,21 0,87 -0,3 

       

 

       

 
 

ρήκα 3.4: Δπίδξαζε ηεο απφζπξζεο ηεο κνλάδαο Πηνιεκατδα 4 ζηνλ δείθηε RC-ARM γηα 

ην2016 (Βαζηθφ ελάξην Δμέιημεο πζηήκαηνο Ζιεθηξνπαξαγσγήο)[16] (Καηφπηλ 

Δπεμεξγαζίαο) 
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ρήκα 3.5: Δπίδξαζε ηεο απφζπξζεο ηεο κνλάδαο Πηνιεκατδα 4 ζηνλ δείθηε RC-ARM γηα 

ην2016 (Αηζηφδνμν ελάξην Δμέιημεο πζηήκαηνο Ζιεθηξνπαξαγσγήο)[16] (Καηφπηλ 

Δπεμεξγαζίαο) 

 

 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ε επηπιένλ απφζπξζε κνλάδαο θαηά ην 2016 ρεηξνηεξεχεη 

ηνπο δείθηεο επάξθεηαο. Δηδηθφηεξα, ε απφζπξζε ηεο κνλάδαο Πηνιεκατδαο 4 θαηά ην 

2016 έρεη σο απνηέιεζκα ν δείθηεο RC-ARM λα γίλεη αξλεηηθφο θαη θαηά ην 

ρεηκεξηλφ ζεκείν αλαθνξάο(θαη γηα ηα δχν ζελάξηα εμέιημεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο), θαζηζηψληαο αλαγθαία ηελ εηζαγσγή ελέξγεηαο γηα ηελ θάιπςε 

θαη ησλ ρεηκεξηλψλ αηρκψλ ή αθξαίσλ ζπλζεθψλ. 

 

 

3.3.2.3 Δπίδξαζε ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ απόζπξζεο Μνλάδσλ θαηά ην2020 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πηλ. 3.11, ε επηπιένλ απφζπξζε κνλάδσλ 

ην 2020 έρεη σο απνηέιεζκα ν δείθηεο RC παξακέλεη ζεηηθφο γηα φια ηα ζεκεία 

αλαθνξάο φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ, φκσο φπσο είλαη αλακελφκελν ε 

απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε RC-ARM κεγαιψλεη, κε απνηέιεζκα γηα ηελ θάιπςε ησλ 

βξαδηλψλ αηρκψλ λα απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εηζαγσγέο ελέξγεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

  ηελ πεξίπησζε απφζπξζεο κφλν ησλ κνλάδσλ ηνπ ΑΖ Ακπληαίνπ, 

(Δλαιιαθηηθφ ελάξην 1) γηα ηελ θάιπςε ησλ βξαδηλψλ αηρκψλ (ηφζν ηεο 

ρεηκεξηλήο φζν θαη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ) απαηηνχληαη εηζαγσγέο νη νπνίεο 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 890 – 970MW γηα ην „Βαζηθφ ελάξην‟, θαη κεηαμχ 720 – 

790 MW γηα ην „Αηζηφδνμν ελάξην‟. Αληίζεηα, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

πξσηλψλ ζεξηλψλ αηρκψλ θαίλεηαη φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκε ηζρχο πξνο 

εμαγσγή, ηεο ηάμεσο ησλ 640 MW ζην „Βαζηθφ ελάξην‟ θαη ησλ 1170 MW 

ζην „Αηζηφδνμν ελάξην‟. 

 Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα δηαπηζηψλνληαη θαη γηα ηελ πεξίπησζε απφζπξζεο 

ησλ κνλάδσλ ηνπ ΑΖ Ακπληαίνπ θαη ησλ κνλάδσλ 1 θαη 2 ηνπ ΑΖ 

Καξδηάο(Δλαιιαθηηθφ ελάξην 2), φπνπ φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πηλ. 3.10, γηα 

ηελ θάιπςε ησλ βξαδηλψλ αηρκψλ απαηηνχληαη απμεκέλεο εηζαγσγέο, νη 

νπνίεο θπκαίλνληαη κεηαμχ 1410 – 1470 MW γηα ην „Βαζηθφ ελάξην‟, θαη 

κεηαμχ 1240 – 1300 MW γηα ην„ Αηζηφδνμν ελάξην‟. Καη ζε απηφ ην 
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ζελάξην, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πξσηλψλ ζεξηλψλ αηρκψλ ππάξρεη 

πεξηνξηζκέλε δηαζέζηκε ηζρχο πξνο εμαγσγή, ηεο ηάμεσο ησλ 140 MW ζην 

„Βαζηθφ ελάξην‟ θαη ησλ 660 MW ζην „Αηζηφδνμν ελάξην‟. 

 ηελ πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο απφζπξζεο φισλ ησλ κνλάδσλ Ακπληαίνπ θαη 

Καξδηάο(Δλαιιαθηηθφ ελάξην 3) γηα ηελ θάιπςε ησλ βξαδηλψλ αηρκψλ (ηφζν 

ηεο ρεηκεξηλήο, φζν θαη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ) απαηηείηαη αμηνπνίεζε ηνπ 

ζπλφινπ ηεο ηθαλφηεηαο εηζαγσγψλ ησλ δηαζπλδέζεσλ θαζψο νη απαξαίηεηεο 

εηζαγσγέο θπκαίλνληαη κεηαμχ 1950 – 1990 MW γηα ην „Βαζηθφ ελάξην‟ θαη 

κεηαμχ 1770 – 1810 MW γηα ην„ Αηζηφδνμν ελάξην‟. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ 

Πηλ. 3.11, γηα ην „Βαζηθφ ελάξην‟ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν δείθηεο RC-

ARM θαηά ην πξσηλφ ζεξηλφ ζεκείν αλαθνξάο γίλεηαη αξλεηηθφο θαη ζπλεπψο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ πξσηλψλ ζεξηλψλ αηρκψλ απαηηνχληαη εηζαγσγέο χςνπο 

380 MW, ελψ γηα ην „Αηζηφδνμν ελάξην‟ παξακέλεη νξηαθά ζεηηθφο θαη 

ζπλεπψο ππάξρεη πεξηνξηζκέλε δηαζέζηκε ηζρχο πξνο εμαγσγή χςνπο 150 

MW. 

 

 
Πηλάθαο. 3.11:πλνπηηθά απνηειέζκαηα γηα ην έηνο 2020[16] 

 

 
 

 

 

 

ελάξην 1 ελάξην 2 ελάξην 3 

 

Βξαδηλφ 

Υεηµεξηλφ 

Πξσηλφ 

Θεξηλφ 

Βξαδηλφ 

Θεξηλφ 

Βξαδηλφ 

Υεηµεξηλφ 

Πξσηλφ 

Θεξηλφ 

Βξαδηλφ 

Θεξηλφ 

Βξαδηλφ 

Υεηµεξηλφ 

Πξσηλφ 

Θεξηλφ 

Βξαδηλφ 

Θεξηλφ 

 

 

(GW) 

 

Βαζηθφ ελάξην 

NetGeneratingCapacity 

(NGC) 
19,76 19,76 19,76 19,21 19,21 19,21 18,65 18,65 18,65 

ReliablyAvailableCapacity 

(RAC) 
9,67 12,33 9,53 9,12 11,8 9 8,56 11,25 8,45 

RemainingCapacity (RC) 
1,16 2,9 1,33 0,61 2,36 0,8 0,05 1,82 0,26 

AdequacyReferenceMargin 

(ARM) 

2,05 2,25 2,3 2,02 2,22 2,27 1,99 2,2 2,24 

RC – ARM -0,89 0,64 -0,97 -1,41 0,14 -1,47 -1,95 -0,38 -1,99 

  Αηζηφδνμν ελάξην 

NetGeneratingCapacity 

(NGC) 
21,43 21,43 21,43 20,88 20,88 20,88 20,32 20,32 20,32 

ReliablyAvailableCapacity 

(RAC) 
9,93 12,94 9,79 9,38 12,41 9,26 8,82 11,86 8,71 

RemainingCapacity (RC) 
1,42 3,51 1,59 0,87 2,97 1,06 0,31 2,43 0,52 

AdequacyReferenceMargin 

(ARM) 

2,13 2,34 2,38 2,1 2,31 2,36 2,08 2,28 2,33 

RC – ARM -0,72 1,17 -0,79 -1,24 0,66 -1,3 -1,77 0,15 -1,81 
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ρήκα 3.6: Γείθηεο RC – ARM γηα ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα απφζπξζεο κνλάδσλ ην 2020 

(Βαζηθφ ελάξην Δμέιημεο πζηήκαηνο Ζιεθηξνπαξαγσγήο)[16] (Καηφπηλ Δπεμεξγαζίαο) 

 

 

 
 

 
ρήκα 3.7: Γείθηεο RC – ARM γηα ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα απφζπξζεο κνλάδσλ ην 2020 

(Αηζηφδνμν ελάξην Δμέιημεο πζηήκαηνο Ζιεθηξνπαξαγσγήο)[16] (Καηφπηλ Δπεμεξγαζίαο) 
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3.4 ηνραζηηθή Μειέηε Δπάξθεηαο 

 

Σα θπξηφηεξα κεγέζε πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο γηα 

αμηφπηζηε εμππεξέηεζε ηεο δήηεζεο (ελέξγεηαο θαη αηρκήο) είλαη: 

 Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο 

 Ζ εμέιημε ηνπ θνξηίνπ (δήηεζε ηζρχνο θαη ελέξγεηαο) 

 H δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ (θπξίσο αηνιηθψλ θαη θσηνβνιηαηθψλ ζηε ρψξα καο) 

 Οη ζπλζήθεο πδξαπιηθφηεηαο ησλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ 

 Ζ δηαζεζηκφηεηα δηαζπλδέζεσλ κε γεηηνληθά ζπζηήκαηα 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε ζελάξην πνπ εμεηάδεηαη, ιφγσ ηνπ ζηνραζηηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ ηπραίσλ βιαβψλ ησλ κνλάδσλ, ππνινγίδεηαη ν πηζαλνηηθφο δείθηεο 

αμηνπηζηίαο LOLE (Loss of Load Expectation) ή ην πιένλ επξέσο γλσζηφ LOLP 

(Loss of Load Probability). 

 

 

3.4.1 ελάξηα πνπ Δμεηάδνληαη 

 

3.4.1.1 ύζηεκα Ηιεθηξνπαξαγσγήο 

Βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε LOLE είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ζεξκηθψλ κνλάδσλ. 

 

3.4.1.2 Δμέιημε Φνξηίνπ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πηζαλνηηθνχ δείθηε LOLE έρεη ιεθζεί ππφςε ην ελάξην 

Αλαθνξάο ηνπ ΑΓΜΖΔ . Βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη εηήζηαο αηρκήο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πεξαζκέλσλ εηψλ 

δηακνξθψλεηαη ηνσξηαίν Φνξηίν γηα θάζε ππφ εμέηαζε έηνο. ηε ζπλέρεηα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ζελάξην„Ήπηαο Γηείζδπζεο‟ ησλ ΑΠΔ  δηακνξθψλεηαη ην 

σξηαίν θνξηίν ζηα φξηα ηνπ πζηήκαηνο, ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο 

ππνινγηζκνχο ηνπ δείθηε LOLE. Δηδηθά γηα ην έηνο 2020 εμεηάδεηαη ε επαηζζεζία 

ησλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ππνινγίδεηαη ν 

δείθηεο LOLE γηα ην „Αθξαίν ελάξην‟ πξφβιεςεο ηνπ ΑΓΜΖΔ. ηνλ Πηλ. 3.11 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη, ράξηλ επθνιίαο, ζπλνπηηθά νη ππνζέζεηο γηα ηελ εμέιημε 

ηεο δήηεζεο 

 

Πηλάθαο. 3.12:Τπνζέζεηο Δμέιημεο ηεο Εήηεζεο[16] 

 

 

ελάξην Δμέιημεο  

Εήηεζεο 

Δηήζηα 

Εήηεζε 

Ζ/Δ (GWh) 

Δηήζηα Αηρκή 

Φνξηίνπ(MW) 

Δηήζηα Αηρκή 

Φνξηίνπ ζηα όξηα  

Σνπ πζηήκαηνο 

2016 Αλαθνξάο 54.840 110.350 9.6220 

2020 Αλαθνξάο 62.040 11.700 10.841 

2020 Αθξαίν 63.800 12.040 11.164 

 

 

3.4.1.3 Γηείζδπζε ΑΠΔ 

Παξά ηε κεγάιε αλακελφκελε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ κέρξη ην 2020, ιφγσ ηνπ 

ζηνραζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο παξαγσγήο ηνπο, ε ζπκβνιή ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ ζηελ 
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επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη δεδνκέλε. Γηα ηνπο ζθνπνχο 

απηήο ηεο αλάιπζεο έρεη ζεσξεζεί έλα δπζκελέο ζελάξην ζπκβνιήο ησλ ΑΠΔ, ψζηε 

ηα ζπκπεξάζκαηα λα είλαη απφηελ αζθαιή πιεπξά. Δηδηθφηεξα, ην ζελάξην ζπκβνιήο 

ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ δηακνξθψλεηαη σοεμήο: 

 Ζ σξηαία παξαγσγή ησλ αηνιηθψλ ιακβάλεηαη ππφςε ίζε κε ην 10% ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηνπο 

 Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ θσηνβνιηατθψλ κνλάδσλ ζεσξείηαη σο ε κέζε 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππφ εμέηαζε έηνο θαη ε εηήζηα 

παξαγσγή ηνπο είλαη 4.850 θαη 6.200 GWh γηα ηα έηε 2016 θαη 2020 

αληίζηνηρα 

 Ζ ζπκβνιή ησλ ππφινηπσλ ΑΠΔ ζεσξείηαη κεδεληθή.  

 

 

3.4.1.3 Παξαγσγή Τδξνειεθηξηθώλ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε LOLE έρεη ζεσξεζεί ην κέζν ζελάξην 

πδξαπιηθφηεηαο κε παξαγσγή ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ 4.400 GWh. Δηδηθά γηα 

ην έηνο 2020, έρεη εμεηαζηείε επαηζζεζία ησλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηελ 

πδξαπιηθφηεηα ζεσξψληαο θαη έλα ζελάξην ρακειήο πδξαπιηθφηεηαο, κε εηήζηα 

παξαγσγή ησλ πδξνειεθηξηθψλ 3500 GWh. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε 

εηήζηα παξαγσγή Τ/Ζ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηε ρψξα καο. 

 
Πίλαθαο 3.13: Παξαγσγή Τ/Ζ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηελ Διιάδα[16] 

 

ΔΣΟ 

 

ΔΓΚ.ΗΥΤ 

(MW) 

ΚΑΘ. 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

(GWh) 

2005 3059.7 5420.5 

2006 3059.7 6229.4 

2007 3017.7 3142.7 

2008 3017.7 2973.5 

2009 3017.7 4955.4 

2010 3017.7 6702.6 

2011 3017.7 3675.5 

2012 3017.7 3891.7 

2013 3018 5640 

2014 3169 3906 

2015 3172.7 5391 

 

 

3.4.1.4 Γηαζεζηκόηεηα Γηαζπλδέζεσλ 

Ηζηνξηθά νη δηαζπλδέζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιφγνπο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη γηα ιφγνπο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο. 

πλήζσο, νη κειέηεο θάιπςεο δήηεζεο γηα ην ΔΓΜ δελ ειάκβαλαλ ππφςε ηηο 

εηζαγσγέο ελέξγεηαο (νχηε γηα θάιπςε ελέξγεηαο νχηε γηα θάιπςε αηρκήο), 

ζεσξψληαο φηη ν θχξηνο ζθνπφο ησλ εηζαγσγψλ – εμαγσγψλ ήηαλ ε βειηηζηνπνίεζε 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 
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Σε  ηειεπηαία ρξνληθή πεξίνδν νη εηζαγσγέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάιπςε 

απαηηήζεσλ ηζρχνο θαη κεξηθψο γηα θάιπςε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ΔΓΜ, 

θαηάζηαζε πνπ αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί θα ηα επφκελα έηε, κέρξη λα εγθαηαζηαζεί 

λέα ηζρχο παξαγσγήο. 

Ζ δπλαηφηεηα εηζαγσγψλ γηα θάιπςε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ελδέρεηαη ζην κέιινλ λα πεξηνξηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο δηαθαηλφκελεο αχμεζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ πεξηνρή, ηδηαίηεξα κεηά ηε δηαζχλδεζε ηεο ρψξαο κε ηελ Ηηαιία. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ δηεζλψλ δηαζπλδέζεσλ ηεο ρψξαο ζηελ 

επάξθεηα ηνπ πζηήκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  έρνπλ εμεηαζηεί δχν 

πεξηπηψζεηο: 

 Υσξίο δηαζπλδέζεηο, δειαδή εμεηάδεηαη ε απηάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο. 

 Με δηαζπλδέζεηο, ε κέγηζηε ζπκβνιή ησλ νπνίσλ θηάλεη ηα 1700 MW 

(1200+500). 

 

 

3.4.2 Απνηειέζκαηα 

 

3.4.2.1 Κύξηα ελάξηα 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ζηνραζηηθήο εθηίκεζεο 

επάξθεηαο ζην Διιεληθφ χζηεκα γηα ηελ πεξίνδν 206 – 2020 γηα ην „Βαζηθφ 

ελάξην‟ εμέιημεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πηλ. 

3.12. 
 

 

Πίλαθαο 3.14: Γείθηεο LOLE γηα ηελ πεξίνδν 2013 – 2020[16] 
 

 
2016 2020 

 

Ώξεο/ Έηνο 

Υσξίο Γηαζπλδέζεηο 0,00805 0,4715 

Με Γηαζπλδέζεηο 0,00007 0,00056 

 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πηλ. 3.14 θαίλεηαη φηη νη ηηκέο ηνπ δείθηε LOLE είλαη 

εμαηξεηηθά ρακειφηεξεο απφ ην θαηψθιη ησλ 4,8 σξψλ/έηνο πνπ έρεη πηνζεηεζεί σο 

ηθαλνπνηεηηθφ θξηηήξην ζηε κειέηε απηή, αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο απηφλνκεο 

ιεηηνπξγίαο. 

 

3.4.2.2 Δπίδξαζε απόζπξζεο επηπιένλ κνλάδσλ θαηά ην 2016 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζην „Βαζηθφ ελάξην‟ ε κνλάδα Πηνιεκατδα 4 έρεη 

ζεσξεζεί φηη απνζχξεηαη ην 2017. ηνλ Πηλ. 3.13 παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο 

επίζπεπζεο απφζπξζεο ηεο κνλάδαο Πηνιεκατδαο 4 ζηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηά ην έηνο 2016, ελψ ηα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε απηά ηνπ Πηλ. 3.13. 
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Πίλαθαο 3.15: Γείθηεο LOLE γηα ηελ πεξίνδν 2016[16] 

 

 

Βαζηθό ελάξην 

Απόζπξζε ην 2017 

Απόζπξζε ην 

2017 

 

Ώξεο/ Έηνο 

Υσξίο Γηαζπλδέζεηο 0,00805 0,01899 

Με Γηαζπλδέζεηο 0,00007 0,00022 

 

 

 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ε επηπιένλ απφζπξζε κνλάδαο θαηά ην 2016 ρεηξνηεξεχεη 

ηνδείθηε LOLE, ν νπνίνο φκσο παξακέλεη ζεκαληηθά ρακειφηεξνο απφ ην 

πηνζεηνχκελν θξηηήξην αμηνπηζηίαο. ην ρήκα 3.8 πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη ε 

εμάξηεζε ηνπ δείθηε LOLE απφ ην κέγεζνοηεο θαζαξήο ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

ην έηνο 2016, φπσο έρεη πξνθχςεη απφ δηαδνρηθέο πξνζνκνηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

 
 

  ρήκα 3.8: LOLE (ψξεο / έηνο) πζηήκαηνο Παξαγσγήο Ζ/Δ ην έηνο 2016[16] 

 

 

3.4.2.3 Δπίδξαζε ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ απόζπξζεο κνλάδσλ θαηά ην 2020 

ηνλ Πηλ. 3.16 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε επίδξαζε ζηελ επάξθεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ πεξαηηέξσ απφζπξζε ζεξκηθψλ κνλάδσλ ην έηνο 2020, ελψ 

ηα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε απηά ηνπ Πηλ.3.16. 
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Πίλαθαο 3.16: Γείθηεο LOLE γηα ηελ πεξίνδν 2020 

 

 
Βαζηθό ελάξην ελάξην 1 ελάξην 2 ελάξην 3 

 

Ώξεο/ Έηνο 

Υσξίο Γηαζπλδέζεηο 0,04715 0,35656 2,647221 10,3769 

Με Γηαζπλδέζεηο 0,00056 0,00535 0,04720 0,21169 

 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πηλ. 3.16θαη είλαη αλακελφκελν, ε επηπιένλ 

απφζπξζε κνλάδσλ ην 2020 έρεη σο απνηέιεζκα ν δείθηεο LOLE λα ρεηξνηεξεχεη, 

αιιά αλιεθζεί ππφςε ε ζπκβνιή ησλ δηαζπλδέζεσλ παξακέλεη ζε πνιχ ρακειά 

επίπεδα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ηελ πεξίπησζε απφζπξζεο κφλν ησλ κνλάδσλ ηνπ ΑΖ Ακπληαίνπ, 

(Δλαιιαθηηθφελάξην 1) ν δείθηεο LOLE απμάλεη θαηά 656%, παξακέλεη 

φκσο ζεκαληηθά ρακειφηεξνο απφ ην πηνζεηνχκελν θξηηήξην αμηνπηζηίαο. 

 Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα δηαπηζηψλνληαη θαη γηα ηελ πεξίπησζε απφζπξζεο 

ησλ κνλάδσλ ηνπ ΑΖ Ακπληαίνπ θαη ησλ κνλάδσλ 1 θαη 2 ηνπ ΑΖ 

Καξδηάο(Δλαιιαθηηθφ ελάξην 2), φπνπ ν δείθηεο LOLE απμάλεη 

αμηνζεκείσηα ζε ζρέζε κεην „Βαζηθφ ελάξην‟, παξακέλνληαο φκσο θάησ 

απφ ην θαηψθιη ησλ 4,8 σξψλ/έηνο.Μπνξεί λα παξαηεξεζεί φκσο φηη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ε ηηκή ηνπ δείθηε LOLE ππεξβαίλεη ην απζηεξφηεξν θαη 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν θξηηήξην αμηνπηζηίαο ηεο 1εκέξαο/δεθαεηία. 

 ηελ πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο απφζπξζεο φισλ ησλ κνλάδσλ Ακπληαίνπ θαη 

Καξδηάο (Δλαιιαθηηθφ ελάξην 3) ην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο θξίλεηαη 

σο αλεπαξθέοθαζψο ν δείθηεο LOLE ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην θαηψθιη ησλ 

4,8 σξψλ/έηνο. 

 

ην ρήκα 3.9 πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη ε εμάξηεζε ηνπ δείθηε LOLE απφ ην 

κέγεζνοηεο θαζαξήο ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην έηνο 2020, φπσο έρεη πξνθχςεη 

απφ δηαδνρηθέοπξνζνκνηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

 
 

ρήκα 3.9: LOLE (ψξεο / έηνο) πζηήκαηνο Παξαγσγήο Ζ/Δ ην έηνο 2020[16] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

ε απηή ηελ εξγαζία έγηλε αλαθνξά ζηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Με ην πέξαο απηήο δηαπηζηψλεηαη φηη παξά ηε κεγάιε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ, 

ε εμάξηεζε απφ ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα είλαη αθφκε ζεκαληηθή, ηφζν ζην 

δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα (θπξίσο ιηγλίηεο, θπζηθφ αέξην)φζν θαη ζηα κε 

δηαζπλδεδκέλα/απηφλνκα ειιεληθά λεζηά (πεηξέιαην).ην ρήκα 4.1 απεηθνλίδεηαη ε 

θαηαλνκή ηεο ηζρχνο ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα. 

 
ρήκα 4.1: Καηαλνκή Ηζρχνο ζην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα[6] (Καηφπηλ Δπεμεξγαζίαο) 

 

Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα ζπκπεξαίλνπκε φηη ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ε 

θαηαλνκή ηζρχνο είλαη θαηαλεκεκέλε ηζφπνζνογηα φιεο ηηο κνξθέο ελέξγεηαο, εθηφο 

απφ ην πεηξέιαην πνπ φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4.2 ε παξαγσγή ηνπ ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2016 είλαη κεδακηλή. 

 

26%

4%

27%

24%

19%

ΛΗΓΝΗΣΖ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

ΦΑ

ΑΠΔ

ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ
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ρήκα 4.2: Παξαγσγή αλά θαχζηκν ζην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα[6] 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ δηαπηζηψλνπκε φηη πάλσ απφ ην 90% ηεο 

ζπλνιηθήο ηζρχνο θαηαιακβάλεηαη απφ ηα Α/Π θαη Φ/Β ζηαζκνχο (ρήκα 4.3). 

 
ρήκα 4.3: Καηαλνκή ΑΠΔ & ΖΘΤΑ ζην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα[14] (Καηφπηλ 

Δπεμεξγαζίαο) 

 

 

Δπίζεο, παξαηεξνχκε ζην ζρήκα 4.4 φηη ηα Α/Π θπξηαξρνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηνρέο ηνπ ΔΓ θαη θπξίσο ζηελ Δχβνηα, νπνχ απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ΑΠΔ. Σα 

Φ/Β θπξηαξρνχλ θπξίσο ζηελ Θεζζαιία θα ζηε Κεληξηθή Μαθεδνλία, φπνπ ην 

ειηαθφ δπλακηθφ ππεξηεξεί αηνιηθνχ. 

 

43%

49%

1%

5%

2%

Α/Π

Φ/Β

ΒΗΟΑΔΡΗΟ

ΜΤΖ

ΖΘΤΑ
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ρήκα 4.4: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ΑΠΔ  ζην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα[14] (Καηφπηλ 

Δπεμεξγαζίαο) 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά ηα πξάγκαηα είλαη πην απιά. Ζ 

ειεθηξνπαξαγσγή απνηειείηαη απφ πεηξέιαην θαη ΑΠΔ. ην ζρήκα 4.5 θαίλεηαη ε 

θαηαλνκή ηεο ηζρχνο ζην κε δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα. 

 

 
ρήκα 4.5: Καηαλνκή Ηζρχνο ζην κε Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα[7] (Καηφπηλ Δπεμεξγαζίαο) 

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ην πεηξέιαην απνηειεί ηε βάζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηα ΜΓΝ, κε πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 80%. ην ζρήκα 4.6  θαίλεηαη ε γεσγξαθηθή 
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θαηαλνκή ηεο ζεξκηθήο ηζρχνο θαη ΑΠΔ ζηα ΜΓΝ κε ηε Κξήηε λα έρεη ηελ 

κεγαιχηεξε παξαγσγή πεηξειαίνπ. 

 

 
ρήκα 4.6: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο ζεξκηθήο ηζρχνο θαη ΑΠΔ ζηα ΜΓΝ[7] (Καηφπηλ 

Δπεμεξγαζίαο) 

 

 

ηελ εξγαζία απηή, επίζεο, εμεηάζηεθε ε επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά ηελπεξίνδν 2016 – 2020. Ζ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο εθηηκήζεθε ηφζνληεηεξκηληζηηθά κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ 

εθηίκεζε επάξθεηαο ζπζηεκάησλειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ENTSO-E, φζν θαη 

πηζαλνηηθά κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνππηζαλνηηθνχ δείθηε αμηνπηζηίαο LOLE (Loss 

of LoadExpectation) ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ίδηεο ππνζέζεηο θαη παξαδνρέο. 

 

Γηα ην έηνο 2016: Ζ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά ην 2016 

φπσο δηακνξθψλεηαη ζην „Βαζηθφ ελάξην‟ θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθή. Δλδερνκέλσο 

λα απαηηεζνχλ θάπνηεο εηζαγσγέο, πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ 

βξαδηλψλ ζεξηλψλ αηρκψλ. Ζ επίζπεπζε ηεο απφζπξζεο ηεο κνλάδαο Πηνιεκατδαο 4 

θαηά ην 2016, φπσο είλαη αλακελφκελν, ρεηξνηεξεχεη ηνπο δείθηεο αμηνπηζηίαο, φκσο 

ε επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αθφκα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ελδέρεηαη λα απαηηεζνχλ θαη εηζαγσγέο γηα ηελ θάιπςε ησλ ρεηκεξηλψλ βξαδηλψλ 

αηρκψλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο θαίλεηαη λα ππάξρεη ελέξγεηα πξνο εμαγσγή θαηά 

ηηο ψξεο ηεο πξσηλήο ζεξηλήο αηρκήο. 

 

 Γηα ην έηνο 2020: Ζ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο φπσο 

δηακνξθψλεηαη θαηά ην „Βαζηθφ ελάξην‟ ην έηνο 2020 είλαη νξηαθά κηθξφηεξε απφ 

απηή ηνπ 2013, φκσο πάιη θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθή. Γηα ηελ θάιπςε ησλ βξαδηλψλ 

αηρκψλ (ηφζν ηεο ρεηκεξηλήο, φζν θαη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ) ζα ζπλεηζθέξνπλ νη 

δηαζπλδέζεηο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, ε αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη φηη ζα είλαη 
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πνιχ κηθξφηεξε ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δηαζπλδέζεσλ θαη εληάζζεηαη ζην 

πιαίζην ηεο ζπλήζνπο πξαθηηθήο. 

 

Απφ ηε δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ απφζπξζεο επηπιένλ κνλάδσλ ην έηνο 

2020 πξνθχπηεη φηη ε απφζπξζε δχν κνλάδσλ ησλ πεξίπνπ 270 MW 

(Δλαιιαθηηθφελάξην 1) δελ δηαθνξνπνηεί ηδηαίηεξα ηα πξναλαθεξφκελα 

ζπκπεξάζκαηα. Αληίζεηα, ε πεξαηηέξσ απφζπξζε κνλάδσλ αξρίδεη λα επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ επάξθεηα ηνπζπζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απφζπξζεο ζπλνιηθά 

ηεζζάξσλ κνλάδσλ ησλ πεξίπνπ270 MW (Δλαιιαθηηθφ ελάξην 2), ελψ πιεξνχληαη 

ηα πηνζεηνχκελα θξηηήξηα αμηνπηζηίαο, ε αλάιπζε επαηζζεζίαο έδεημε φηη 

νπνηαδήπνηε δπζκελέζηεξε εμέιημε θαζηζηά ην ζχζηεκα αλεπαξθέο θαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ εμαξηψκελν απφ εηζαγσγέο.Σέινο, ζηελ πεξίπησζε απφζπξζεο έμη κνλάδσλ 

ησλ πεξίπνπ 270 MW (Δλαιιαθηηθφελάξην 3) ε επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαζθαιίδεηαη κφλν απφ ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζπλδέζεσλ κε ηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο. 
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