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ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

O μακροχρόνιοσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 

ςυνολικισ ενεργειακισ πολιτικισ, κεμελιϊδεισ ςτόχοι τθσ οποίασ είναι θ αςφάλεια 

του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ, θ περιβαλλοντικι προςταςία, θ περιφερειακι 

ανάπτυξθ, κακϊσ και θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, 

με τελικό ςτόχο τθν μείωςθ του ενεργειακοφ κόςτουσ. Σε διεκνζσ επίπεδο επιδρά 

και μια άλλθ ςειρά παραγόντων ςτουσ οποίουσ ςυμπεριλαμβάνονται θ 

δθμογραφικι εξζλιξθ, θ παγκόςμια οικονομικι ανάπτυξθ, θ αυξανόμενθ ενεργειακι 

ηιτθςθ, θ κλιματικι αλλαγι, θ περιβαλλοντικι μόλυνςθ και οι ολοζνα και 

ςυρρικνοφμενοι ενεργειακοί πόροι. Ωσ ςυνζπεια των παραπάνω, δθμιουργείται θ 

ανάγκθ για ζνα ςυςτθματικό πλαίςιο ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ υλοποίθςθσ 

ενεργειακϊν πολιτικϊν. 

Επιπλζον, θ υλοποίθςθ του μακροχρόνιου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ εμπεριζχει 

ςθμαντικό βακμό πολυπλοκότθτασ εξαιτίασ  τθσ διαφοροποίθςθσ των πθγϊν 

προμικειασ και τθσ φπαρξθσ πολλαπλϊν διακζςιμων τεχνολογιϊν 

θλεκτροπαραγωγισ, τθσ μεταβλθτότθτασ και τθσ αςτάκειασ των προςδιοριςτικϊν 

παραμζτρων του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ, του περιβαλλοντικοφ αντίκτυπου, των 

κοινωνικϊν αντιδράςεων και τθσ εξεφρεςθσ ι μθ χρθματοδοτικϊν πόρων.  

Ο ςτόχοσ του μακροχρόνιου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ αφορά τθν αςφαλι και 

ακριβι ςχεδίαςθ ενόσ μακροπρόκεςμου οδικοφ χάρτθ ανάπτυξθσ ενόσ ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ μζςω τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του ςυνολικοφ κόςτουσ ανάπτυξθσ και 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Θ επιδίωξθ τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ 

είναι μζςω τθσ εφαρμογισ μεκόδων μακθματικοφ προγραμματιςμοφ και ειδικότερα 

τεχνικϊν μεικτοφ ακεραίου γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, να ςυνειςφζρει ςτθν 

ανάπτυξθ μακθματικϊν υποδειγμάτων που λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τεχνικοφσ, 

οικονομικοφσ, περιβαλλοντικοφσ και ρυκμιςτικοφσ περιοριςμοφσ να παρζχουν τα 

βζλτιςτα αποτελζςματα ςε ότι αφορά τθν βζλτιςτθ εξζλιξθ και πορεία των 

ενεργειακϊν ςυςτθμάτων. Θ παροφςα διατριβι εςτιάηει ςε ζνα από τα πλζον 

κρίςιμα ενεργειακά ςυςτιματα, ιτοι το θλεκτρικό ςφςτθμα, το οποίο αποτελεί 

ςθμαντικό τμιμα τθσ ςυνολικισ ενεργειακισ δραςτθριότθτασ για κάκε οικονομία, 



   

αντιπροςωπεφοντασ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ, μεταφοράσ και διανομισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Οι αναπτυχκείςεσ υπολογιςτικζσ προςεγγίςεισ δφναται να 

χρθςιμοποιθκοφν και υπό ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ κάποιων παραμζτρων του 

ςυςτιματοσ, ςε ευρεία χρονικι κλίμακα, από ωριαίο επίπεδο ζωσ και μιασ ςειράσ 

ετϊν, ενϊ μποροφν επίςθσ να επεκτακοφν και ςε αποκεντρωμζνα ενεργειακά 

δίκτυα, καλφπτοντασ ζτςι ολόκλθρο το φάςμα τθσ ενεργειακισ εφοδιαςτικισ 

αλυςίδασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 ABSTRACT 

Long-term energy planning constitutes an integral part of the overall energy policy, 

the fundamental objectives of which concern security of energy supply, 

environmental protection, regional development, and increased productivity and 

competitiveness, with the ultimate aim of reducing energy cost. At the international 

level, there is another set of factors exerting influence, including demographic 

change, global economic growth, increasing demand for energy, climate change, 

environmental pollution and ever-shrinking energy resources. As a consequence, the 

formulation of a systematic methodological framework for the analysis and design 

implementation of energy policies is of top priority for the international community. 

Furthermore, the implementation of long-term energy planning involves a significant 

degree of complexity due to the diversification of energy supply and the existence of 

multiple available power technologies, the volatility and uncertainty of the defining 

parameters of the system, the environmental impact, social responses and financial 

considerations (e.g., credit risk). 

The goal of long-term energy planning is to provide a roadmap towards an 

affordable, sustainable and secure energy future by minimizing the total cost of 

development and operation of the energy system. The objective of this thesis is by 

using  methods of mathematical programming, and particularly mixed-integer linear 

programming techniques, to contribute towards  the development of mathematical 

models for the optimal development and evolution of energy systems by taking into 

account technical, economic, environmental and regulatory constraints. Emphasis is 

placed on the power system which constitutes the most critical energy system,    

accounting for the production, transmission and distribution of electricity. The 

proposed computer-aided frameworks can be utilized to simulate conditions of 

uncertainty of several system parameters, covering an extensive time scale, from an 

hourly level to several years, and can also be extended to decentralized energy 

networks covering the entire spectrum of the energy supply chain.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1                                     

ΕΙΑΓΩΓΘ 

1. Ειςαγωγό  

1.1 ύντομη επιςκόπηςη του ερευνητικού θϋματοσ  

Είναι ευρζωσ αποδεκτό ότι ο ςφγχρονοσ κόςμοσ μασ και το ευρφτερο διεκνζσ 

περιβάλλον χαρακτθρίηεται από υψθλι αςτάκεια και ταχείεσ αλλαγζσ ςε πολλζσ 

πτυχζσ τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ. Πςον αφορά τα ενεργειακά ςυςτιματα, υπάρχει 

μεγάλθ αβεβαιότθτα για τθν πρόβλεψθ και τθν εκτίμθςθ των τάςεων τθσ εξζλιξθσ 

τουσ, κακϊσ πολλζσ παράμετροι μποροφν να τθν επθρεάςουν και να τθν 

διαμορφϊςουν ςε ςθμαντικό βακμό. Αυτζσ οι παράμετροι περιλαμβάνουν τθν 

δυναμικι τθσ αγοράσ (π.χ. απότομθ μείωςθ του επενδυτικοφ κόςτουσ των 

τεχνολογιϊν ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, ζκρθξθ τθσ παραγωγισ του 

ςχιςτολικικοφ φυςικοφ αερίου ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ), τισ πολιτικζσ αποφάςεισ 

(π.χ. απεμπλοκι από τθν χριςθ τθσ πυρθνικισ ενζργειασ για θλεκτροπαραγωγι ςε 

διάφορεσ χϊρεσ), το διεκνζσ χρθματοπιςτωτικό περιβάλλον (π.χ. πιςτωτικόσ 

κίνδυνοσ), ι ακόμθ και τισ γεωπολιτικζσ εντάςεισ που επθρεάηουν τθν εξζλιξθ των 

τιμϊν των καυςίμων (π.χ., τιμι πετρελαίου, φυςικοφ αερίου) (IEA, 2014). 

Ο τομζασ θλεκτροπαραγωγισ αποτελεί ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ ςυνολικισ 

ενεργειακισ βιομθχανίασ αντιπροςωπεφοντασ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ, 

μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ο τομζασ αυτόσ αποτελείται από 

ζνα ςφνκετο δίκτυο υποδομϊν που περιλαμβάνει μια μεγάλθ ποικιλία 

διαφορετικϊν τφπων θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων, εκτεταμζνων δικτφων 

μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ και ζνα μεγάλο πλικοσ 

εκατοντάδων εκατομμυρίων ι ακόμα και διςεκατομμυρίων τελικϊν 

χρθςτϊν/καταναλωτϊν με διαφορετικά χαρακτθριςτικά ενεργειακισ κατανάλωςθσ. 

Οι διαχειριςτζσ των θλεκτροπαραγωγικϊν ςυςτθμάτων είναι υπεφκυνοι για τθν 

εξιςορρόπθςθ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ με τον πιο 
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οικονομικά αποδοτικό τρόπο ςε πραγματικό χρόνο, διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθν 

ςτακερότθτα και τθν αξιοπιςτία του δικτφου. Είναι επίςθσ πρόδθλο ότι θ μελλοντικι 

αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςχετίηεται ςε μεγάλο βακμό με τθν 

εξζλιξθ μιασ ςειράσ παραμζτρων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ρυκμϊν οικονομικισ 

ανάπτυξθσ, των τιμϊν τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, του βιομθχανικοφ τομζα και του 

κλάδου των υπθρεςιϊν, τθσ αφξθςθσ του παγκόςμιου πλθκυςμοφ (κυρίωσ ςτισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ όπωσ θ Κίνα, θ Λνδία, κ.λπ.), του ποςοςτοφ του πλθκυςμοφ 

που ζχει πρόςβαςθ ςτο κεντρικό δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ (Aliyu et al., 2013), 

του επιπζδου τθσ θλεκτροδότθςθσ (εξθλεκτριςμοφ) ςε περιφερειακό επίπεδο κ.λπ. 

(IEA, 2013). 

Το πρόβλθμα του μακροχρόνιου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ (ΜΕΣ) ενόσ ςυςτιματοσ 

θλεκτροπαραγωγισ κακορίηει τον βζλτιςτο τφπο των θλεκτροπαραγωγικϊν 

τεχνολογιϊν, τισ προςκικεσ νζασ δυναμικότθτασ, τθν τοποκεςία και τον χρόνο 

καταςκευισ νζων υποψιφιων μονάδων θλεκτροπαραγωγισ, ελαχιςτοποιϊντασ 

παράλλθλα το ςυνολικό κόςτοσ του ςυςτιματοσ εντόσ ενόσ μακροχρόνιου πλαιςίου. 

Οι πλζον ςθμαντικοί παράγοντεσ όπωσ θ προβλεπόμενθ ηιτθςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ, κακϊσ επίςθσ και μια ςειρά οικονομικϊν (π.χ. επενδυτικό κόςτοσ, κόςτοσ 

καυςίμων), τεχνικϊν (π.χ. λειτουργικι διακεςιμότθτα, τεχνικό λειτουργικό ελάχιςτο) 

και περιβαλλοντικϊν (π.χ. ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο εκπομπϊν CO2, τιμολόγθςθ 

εκπομπϊν CO2) παραμζτρων λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι αντίςτοιχοι περιοριςμοί 

πρζπει να ικανοποιθκοφν. Θ επίλυςθ του προβλιματοσ του ΜΕΣ αποτελεί ζνα πολφ 

κρίςιμο και ερευνθτικά «προκλθτικό» αντικείμενο, κακϊσ ενςωματϊνει πολλαπλζσ 

πτυχζσ και κριτιρια αποφάςεων. Μια ςειρά τεχνολογιϊν θλεκτροπαραγωγισ είναι 

διακζςιμεσ και οι οποίεσ κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν για τθν κάλυψθ τθσ 

θλεκτρικισ ηιτθςθσ. Αυτζσ οι τεχνολογίεσ διακρίνονται με βάςθ διάφορουσ 

παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται λειτουργικά τεχνικά χαρακτθριςτικά, ο 

περιβαλλοντικόσ αντίκτυποσ, διακυμάνςεισ ςτθν εξζλιξθ των τιμϊν των καυςίμων, 

απαιτοφμενοι χρόνοι ολοκλιρωςθσ τθσ καταςκευισ και μζγιςτθ διάρκεια 

αποδοτικισ λειτουργίασ τθσ κάκε μονάδασ ανάλογα με τον τφπο τεχνολογίασ τθσ 

(Georgiou et al., 2011, Bakirtzis et al., 2012, Mizraesmaeeli et al., 2010). Ρολλζσ 

παράμετροι πρζπει να λθφκοφν υπόψθ προκειμζνου να εκτιμθκεί και να κακοριςτεί 

το βζλτιςτο μείγμα θλεκτροπαραγωγισ για τθν ικανοποίθςθ του θλεκτρικοφ 
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φορτίου. Εκτόσ των τεχνικϊν, οικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν χαρακτθριςτικϊν 

κάκε τφπου τεχνολογίασ, άλλεσ παράμετροι που ενςωματϊνονται ςτθν διαδικαςία 

λιψθσ των ςτρατθγικϊν επενδυτικϊν αποφάςεων του θλεκτροπαραγωγικοφ τομζα 

περιλαμβάνουν τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε χρθματοδοτικζσ πθγζσ και άλλουσ 

ενεργειακοφσ πόρουσ, τθν γεωγραφικι κζςθ τθσ κάκε περιοχισ, τον τφπο των 

ενεργειακϊν πολιτικϊν που εφαρμόηονται και του ενεργειακοφ δυναμικοφ κάκε 

χϊρασ, τθν υφιςτάμενθ υπάρχουςα εγκατεςτθμζνθ ιςχφ, τθν δυνατότθτα 

θλεκτρικϊν διαςυνδζςεων με τα δίκτυα γειτονικϊν χωρϊν, κακϊσ και το ρυκμιςτικό 

πλαίςιο τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ (IEA, 2013, Koltsaklis et al., 2014a). 

Οι παραδοςιακζσ μζκοδοι υλοποίθςθσ του ΜΕΣ προςπακοφν να δϊςουν λφςεισ ςτα 

παραπάνω ηθτιματα και να κακορίςουν τισ κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ για τθν ομαλι 

λειτουργία και ανάπτυξθ του θλεκτροπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ. Στο παρελκόν, θ 

ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ αποτελοφςε το μόνο κριτιριο ςτθν υλοποίθςθ 

μακθματικϊν μοντζλων μακροχρόνιου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ ςυςτθμάτων 

θλεκτροπαραγωγισ. Ωςτόςο, από τθ δεκαετία του 1980 και εντεφκεν, θ 

περιβαλλοντικι διάςταςθ ζχει ειςχωριςει ςτον ΜΕΣ εξαιτίασ του αυξανόμενου 

ενδιαφζροντοσ αλλά και των ανθςυχιϊν για τθν υπερκζρμανςθ του πλανιτθ και 

των ςυνεπειϊν τθσ. 

Για πολλά χρόνια, ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ του ςτρατθγικοφ ΜΕΣ ιταν να 

διαςφαλιςτεί θ ςτακερότθτα και θ αςφάλεια του δικτφου θλεκτρικισ ενζργειασ, θ 

οικονομικι βιωςιμότθτα του όλου ςυςτιματοσ, κακϊσ και να επιτευχκεί μείωςθ τθσ 

ενεργειακισ εξάρτθςθσ ςε εκνικό ι/και περιφερειακό επίπεδο. Αυτόσ ο 

πολφπλευροσ ςτόχοσ περιπλζκεται περαιτζρω από τθ δθμιουργία διαφορετικϊν 

δομϊν τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ (απελευκερωμζνεσ αγορζσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ), μαηί με τθν ενςωμάτωςθ και τθν εξζταςθ περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων, 

όπωσ θ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 και θ αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ των ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ) ςτο ςφςτθμα (Foley et al., 2010). 

Κατά ςυνζπεια, υπάρχει ανάγκθ να εξεταςτεί και να υλοποιθκεί ζνασ 

ολοκλθρωμζνοσ, αναλυτικόσ και λεπτομερισ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ ϊςτε να 

ςχεδιαςτεί ζνασ οδικόσ χάρτθ προσ ζνα οικονομικό, βιϊςιμο και αςφαλζσ 
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ενεργειακό μζλλον. Σε αυτό το πλαίςιο, ζνα πλαίςιο (προςζγγιςθ) μοντελοποίθςθσ 

είναι απαραίτθτο ϊςτε να προςδιοριςτοφν κατά τον βζλτιςτο τρόπο οι ενεργειακζσ 

τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτον τομζα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ι/και ςε 

άλλουσ ενεργειακοφσ τομείσ, ςφμφωνα με τισ ςυγκεκριμζνεσ 

προβλζψεισ/εκτιμιςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ εφαρμοηόμενθσ πολιτικισ. Αρκετζσ 

προςεγγίςεισ μοντελοποίθςθσ των ενεργειακϊν ςυςτθμάτων ζχουν αναπτυχκεί 

ςυμπεριλαμβανομζνων των «από πάνω προσ τα κάτω» (top-down) 

μακροοικονομικϊν ενεργειακϊν μοντζλων, των μοντζλων ενεργειακϊν ςυςτθμάτων 

που καλφπτουν διάφορουσ τομείσ τελικισ χριςθσ και κάνουν χριςθ τθσ 

προςζγγιςθσ «από κάτω προσ τα πάνω» (bottom-up), κακϊσ και μοντζλων 

ςχεδιαςμοφ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων ενόσ ςυγκεκριμζνου κάκε φορά τομζα. Κάκε 

μεκοδολογικό πλαίςιο ζχει τα δικά του πλεονεκτιματα και μειονεκτιματά, με βάςθ 

το βάκοσ των λεπτομερειϊν και των ςτοιχείων που μοντελοποιείται θ κάκε 

τεχνολογία, τθν επιμζρουσ χρονικι ανάλυςθ (βιμα) και τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

τθσ ενεργειακισ χριςθσ (ςε ζναν ι/και ςε άλλουσ τομείσ) και τθσ οικονομίασ 

(Kannan και Turton, 2013). 

Εςτιάηοντασ ςτον τομζα τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, για πολλζσ δεκαετίεσ, 

τα παραδοςιακά μοντζλα υλοποίθςθσ ΜΕΣ βαςίηονται ςυχνά ςε απλουςτεφςεισ 

όςον αφορά τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά και ζξοδα των μονάδων αγνοϊντασ 

πραγματικζσ λεπτομζρειεσ λειτουργίασ, όπωσ οι αποφάςεισ εκκίνθςθσ και διακοπισ 

τθσ λειτουργίασ (ςβζςθσ) των μονάδων, οι ρυκμοί μεταβολϊν τθσ ιςχφοσ και οι 

λειτουργικζσ εφεδρείεσ. Τα ηθτιματα αυτά αντιμετωπίηονται ςυνικωσ από τα 

μοντζλα που αναπτφχκθκαν για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ τθσ βζλτιςτθσ 

ζνταξθσ των μονάδων (ΒΕΜ) ςτο ςφςτθμα θλεκτροπαραγωγισ, δθλαδι, τον 

προςδιοριςμό τθσ βζλτιςτθσ ςτρατθγικισ, ϊςτε να ικανοποιθκεί το φορτίο τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ με το ελάχιςτο δυνατό ςυνολικό κόςτοσ, κάνοντασ χριςθ ενόσ 

βζλτιςτου ςυνδυαςμοφ διαφορετικϊν ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 

(Ming et al., 2014). Αυτι θ προςζγγιςθ των παραδοςιακϊν μοντζλων υλοποίθςθσ 

ΜΕΣ ζχει εφαρμοςτεί με επιτυχία εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι το προφίλ του φορτίου 

είναι εξαιρετικά προβλζψιμο και με ςχετικά αργι δυναμικι εξζλιξθσ και μεταβολισ. 

Ωςτόςο, εξαιτίασ του διαλείποντοσ χαρακτιρα και τισ υψθλζσ διακυμάνςεισ των 
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ταχζωσ διειςδυοφμενων τεχνολογιϊν ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ), δθλαδι 

τθσ αιολικισ και τθσ θλιακισ ενζργειασ κυρίωσ, το κακαρό φορτίο (ςυνολικό φορτίο 

μείον το φορτίο που καλφπτεται από ΑΡΕ) που πρζπει να καλφπτεται από τισ 

ςυμβατικζσ υδροκερμικζσ (κερμικζσ και υδροθλεκτρικζσ) μονάδεσ παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ χαρακτθρίηεται από ςθμαντικι αφξθςθ τθσ αβεβαιότθτασ και 

εμφανίηει ταχφτερθ δυναμικι εξζλιξθσ και μεταβολισ. Ωσ εκ τοφτου, είναι 

εξαιρετικά αμφίβολο το πόςο λειτουργικι λεπτομζρεια πρζπει να ειςαχκεί ςτα 

μοντζλα υλοποίθςθσ ΜΕΣ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί επαρκϊσ θ εγκυρότθτα και 

θ ευρωςτία των επενδυτικϊν αποφάςεων που πρζπει να εφαρμοςτοφν. Για τουσ 

λόγουσ αυτοφσ, θ ενςωμάτωςθ των βραχυπρόκεςμων αποφάςεων (πρόβλθμα ΒΕΜ) 

ςτο μακροπρόκεςμο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ΜΕΣ (πρόβλθμα ΜΕΣ) είναι ςε κζςθ 

να βελτιϊςει και να ενιςχφςει τθν ακρίβεια των αποφάςεων που πρζπει να 

λθφκοφν και ταυτόχρονα να εγγυθκεί τθν ςτακερότθτα των δικτφων θλεκτρικισ 

ενζργειασ (Palmintier και Webster, 2011). 

Ραράλλθλα με τθν εξζλιξθ των μακρο-ενεργειακϊν ςυςτθμάτων, τα μικρο-

ενεργειακά ςυςτιματα (διανεμθμζνθ παραγωγι) εμφανίηουν ταχεία δυναμικι 

εξζλιξθσ κι ζχουν προςελκφςει ςθμαντικά το ενδιαφζρον τθσ ακαδθμαϊκισ και όχι 

μόνο κοινότθτασ. Σιμερα, θ ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν παραγωγισ ενζργειασ 

υψθλισ αποδοτικότθτασ αποτελεί προτεραιότθτα ςε διεκνζσ επίπεδο λόγω τθσ 

γενικευμζνθσ αςτάκειασ και τθσ αφξθςθσ του κόςτουσ των ενεργειακϊν πόρων, τθσ 

εξάντλθςθσ των ορυκτϊν καυςίμων και τθσ ςοβαρισ περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ. Ωσ 

αποτζλεςμα, θ ενεργειακι εφοδιαςτικι αλυςίδα, και ειδικά τα δίκτυα θλεκτρικισ 

ενζργειασ, βρίςκονται αυτι τθν περίοδο ςε διαδικαςία μεταςχθματιςμοφ. Θ 

απελευκζρωςθ των αγορϊν και μια ςειρά περιβαλλοντικϊν κανονιςμϊν και 

ρυκμίςεων, όπωσ το Ρρωτόκολλο του Κιότο και το Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Εμπορίασ 

Δικαιωμάτων Εκπομπϊν ζχει οδθγιςει τισ εταιρείεσ και τουσ επενδυτζσ να 

αναηθτιςουν νζουσ τομείσ για επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ. Λόγω τθσ 

αυξανόμενθσ ανθςυχίασ ςχετικά με τα περιβαλλοντικά ηθτιματα αλλά και εξαιτίασ 

τθσ επικφρωςθσ του Ρρωτοκόλλου του Κιότο, θ ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ και 

κερμότθτασ λαμβάνει ολοζνα και περιςςότερθ προςοχι ωσ ζνασ τρόποσ για να 

ςυμβάλει ςτθν αποδοτικότερθ χριςθ τθσ ενζργειασ και τον μετριαςμό των 
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περιβαλλοντικϊν εκπομπϊν (Streimikiene και Baležentis, 2013, De Paepe et al., 

2006, Mehleri et al., 2012).  

Θ ςυμπαραγωγι, επίςθσ γνωςτι ωσ Συμπαραγωγι Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ 

(ΣΘΚ), είναι μια διαδικαςία παραγωγισ ενζργειασ που παράγει ταυτόχρονα 

θλεκτριςμό και κερμότθτα από τθν ίδια πθγι. Το κφριο πλεονζκτθμα τθσ 

ςυμπαραγωγισ είναι ότι θ ςυνολικι απόδοςθ που επιτυγχάνεται είναι περίπου 

διπλάςια από τθν αντίςτοιχθ τθσ ςυμβατικισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ 

οποία οφείλεται ςτθν πιο αποτελεςματικι χριςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ του 

χρθςιμοποιοφμενου καυςίμου. Αυτό ςυνεπάγεται περαιτζρω μείωςθ τθσ 

κατανάλωςθσ καυςίμου και μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ ενζργειασ, 

μετριάηοντασ ζτςι το περιβαλλοντικό αποτφπωμα. Επιπλζον, οι μονάδεσ ΣΘΚ 

μποροφν να εξυπθρετιςουν τισ αγορζσ θλεκτρικισ ενζργειασ κακϊσ απαιτοφνται 

μικρότερεσ επενδφςεισ ςτισ υποδομζσ μεταφοράσ και διανομισ, ενϊ 

πραγματοποιοφνται και μικρότερεσ απϊλειεσ ενζργειασ κατά τθ διάρκεια τθσ 

μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ (Kopanos et al., 2013, Monteiro et al., 2009).  

Ππωσ και ςτθν περίπτωςθ του ςτρατθγικοφ ΜΕΣ, είναι απαραίτθτοσ ο άρτιοσ και 

βζλτιςτοσ ςχεδιαςμόσ από τουσ διαμορφωτζσ τθσ ενεργειακισ πολιτικισ 

προκειμζνου να πραγματοποιθκεί ομαλά και αποδοτικά θ ενςωμάτωςθ και 

προϊκθςθ τθσ χριςθσ των μικρο-ενεργειακϊν ςυςτθμάτων και γενικότερα 

ςυςτθμάτων διανεμθμζνθσ παραγωγισ ςτθν πορεία προσ ζνα φιλικότερο προσ το 

περιβάλλον τρόπο ικανοποίθςθσ των ανκρϊπινων αναγκϊν ςε ενζργεια. 

Θ παροφςα διατριβι πραγματεφεται τα ηθτιματα που αναπτφχκθκαν παραπάνω, 

προςπακϊντασ να ςυνειςφζρει με τθν ανάπτυξθ των προτεινόμενων μακθματικϊν 

προςεγγίςεων ςτθν δυνατότθτα ποςοτικοποίθςθσ και εφρεςθσ των βζλτιςτων 

λφςεων ςτα κάκε φορά προτεινόμενα ι υλοποιοφμενα ςχζδια ενεργειακισ 

πολιτικισ ςε εκνικό ι και διεκνζσ/περιφερειακό περιβάλλον. 
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1.2 κοπόσ πραγματοποίθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ  

Ο ςκοπόσ πραγματοποίθςθσ τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ 

ανάπτυξθ ενόσ μεκοδολογικοφ πλαιςίου και μιασ ςειράσ υπολογιςτικϊν εργαλείων 

για τθν αςφαλι και ακριβι ςχεδίαςθ ενόσ μακροπρόκεςμου οδικοφ χάρτθ 

ανάπτυξθσ ενόσ θλεκτροπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζγινε 

εφαρμογι και ανάπτυξθ μεκόδων μακθματικοφ προγραμματιςμοφ και ειδικότερα 

τεχνικϊν μεικτοφ-ακεραίου γραμμικοφ προγραμματιςμοφ.  

Εξαιτίασ του δυναμικοφ χαρακτιρα των ςτρατθγικϊν επενδυτικϊν αποφάςεων ςτο 

πλαίςιο ενόσ μακροχρόνιου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ, ζχουν αναπτυχκεί τόςο 

ντετερμινιςτικά όςο και ςτοχαςτικά μοντζλα για τθν ενςωμάτωςθ τθσ αβεβαιότθτασ 

που υπειςζρχεται ςτθν ανάλυςθ εκτεταμζνων χρονικϊν περιόδων (π.χ. 15-30 ζτθ). 

Επιπρόςκετα, θ ανάπτυξθ νζων πολυηωνικϊν μοντζλων ενςωματϊνει τθν διάςταςθ 

του χϊρου ςτο πρόβλθμα του μακροχρόνιου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ, 

επιτρζποντασ τθν εξαγωγι αςφαλζςτερων και ακριβζςτερων εκτιμιςεων και 

υπολογιςμϊν.  

Ζχει δοκεί επίςθσ ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ μακθματικϊν προςεγγίςεων για τθν 

αςφαλι ενςωμάτωςθ των ταχζωσ ειςερχομζνων ςτο ςφςτθμα τεχνολογιϊν 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, μζςω τθσ μοντελοποίθςθσ πραγματικϊν ςυνκθκϊν 

λειτουργίασ αγορϊν θλεκτρικισ ενζργειασ.  

Για τθν επίλυςθ του άνω προβλιματοσ αναπτφχκθκαν τρεισ προςεγγίςεισ:  

1) Mακθματικό μοντζλο πολλαπλϊν χρονικϊν περιόδων, πολλαπλϊν ηωνϊν για τθν 

επίλυςθ του προβλιματοσ του κεντρικοποιθμζνου μακροχρόνιου ενεργειακοφ 

ςχεδιαςμοφ - Μοντζλο βάςθσ (Κεφάλαιο 3).  

2) Ενοποιθμζνο Στοχαςτικό Μοντζλο Μακροχρόνιου Ενεργειακοφ Σχεδιαςμοφ ενόσ 

Συςτιματοσ Θλεκτροπαραγωγισ - Στοχαςτικό μοντζλο (Κεφάλαιο 4).  

3) Ενοποιθμζνο Μοντζλο Μακροχρόνιου Ενεργειακοφ Σχεδιαςμοφ ενςωματϊνοντασ 

το πρόβλθμα τθσ Βζλτιςτθσ Ζνταξθσ Μονάδων ςτο Σφςτθμα Θλεκτροπαραγωγισ - 

Διευρυμζνο μοντζλο (Κεφάλαιο 5).  
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Ραράλλθλα, με το ίδιο μεκοδολογικό πλαίςιο αναπτφχκθκε και μια προςζγγιςθ για 

τθν μοντελοποίθςθ τοπικϊν-αςτικϊν ενεργειακϊν δικτφων:  

4) Σχεδιαςμόσ και χρονοπρογραμματιςμόσ παραγωγισ ενόσ 

αποκεντρωμζνου/τοπικοφ ενεργειακοφ δικτφου βαςιςμζνου ςε μονάδεσ 

ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ - Μοντζλο αποκεντρωμζνθσ 

παραγωγισ ενζργειασ (Κεφάλαιο 6). 

Θ υλοποίθςθ όλων των μακθματικϊν μοντζλων πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ του 

υπολογιςτικοφ εργαλείου GAMS (General Algebraic Modeling System) και του 

επιλυτι CPLEX. 

 

1.3 Δομι τθσ διδακτορικισ διατριβισ  

Στθν ενότθτα αυτι παρατίκεται θ δομι τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, το Κεφάλαιο 1 περιζχει μια ςυνοπτικι ειςαγωγι ςτα ηθτιματα τα 

οποία πραγματεφεται θ διατριβι, μαηί με τον ςκοπό πραγματοποίθςισ τθσ και τθν 

δομι με τθν οποία γίνεται θ παρουςίαςθ τθσ. 

Στο Κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται μια αναλυτικι και εκτεταμζνθ βιβλιογραφικι 

επιςκόπθςθ των εργαςιϊν που ζχουν αναπτυχκεί και παρουςιαςτεί ςτα ηθτιματα 

που άπτονται τθσ παροφςασ διατριβισ. Ειδικότερα, παρουςιάηεται το πρόβλθμα του 

μακροχρόνιου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ ενόσ ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ, τθσ 

αντιμετϊπιςθσ τθσ αβεβαιότθτασ εντόσ του πλαιςίου υλοποίθςθσ του ΜΕΣ, κακϊσ 

και τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ βραχυπρόκεςμθσ δυναμικισ λειτουργίασ των 

ενεργειακϊν ςυςτθμάτων εντόσ του μακροχρόνιου πλαιςίου που λαμβάνονται οι 

ςτρατθγικζσ επενδυτικζσ αποφάςεισ. Επιπρόςκετα, παρουςιάηεται και μια 

επιςκόπθςθ των εργαςιϊν που ςχετίηονται με τον ςχεδιαςμό και τον 

χρονοπρογραμματιςμό παραγωγισ ςε ενεργειακά μικρο-δίκτυα. 

Το Κεφάλαιο 3 παρουςιάηει ζνα νζο μακθματικό μοντζλο πολλαπλϊν χρονικϊν 

περιόδων, πολλαπλϊν ηωνϊν για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ του 

κεντρικοποιθμζνου μακροχρόνιου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ. Θ βζλτιςτθ δομι του 
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ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθν διάρκεια ενόσ επικυμθτοφ χρονικοφ 

ορίηοντα ςχεδιαςμοφ αποτελεί τον τελικό ςτόχο του προτεινόμενου μακθματικοφ 

μοντζλου (Koltsaklis et al., 2014a). Τα καινοτόμα του χαρακτθριςτικά αφοροφν: (i) 

τθν διακριτοποίθςθ τθσ περιοχισ ςε ηϊνεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν χωρικι φφςθ 

του ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ, επιτρζποντασ ζτςι τθ μεταφορά θλεκτρικισ 

ενζργειασ, κακϊσ και τθ μεταφορά των ενεργειακϊν πόρων μεταξφ των ηωνϊν, και 

(ii) τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ενεργειακϊν πόρων (ειςαγωγι, 

διακεςιμότθτα, μεταφορά, αποκικευςθ) με τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

και τισ προςκικεσ θλεκτροπαραγωγικισ δυναμικότθτασ, που αντιπροςωπεφει με 

πιο αναλυτικό και ολοκλθρωμζνο τρόπο τθν δομι του θλεκτροπαραγωγικοφ τομζα. 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουςιάηεται μια επζκταςθ τθσ προθγοφμενθσ ςυςτθματικισ 

προςζγγιςθσ (Koltsaklis et al., 2014a), όπωσ αυτι αναλφκθκε ςτο Κεφάλαιο 3, 

ενςωματϊνοντασ μία προςομοίωςθ Monte Carlo που προτάκθκε αρχικά από τουσ 

ςυγγραφείσ Vithayasrichareon και MacGill (2012a) και Vithayasrichareon και 

MacGill (2012b), μαηί με ζναν μθχανιςμό ενδογενοφσ απόκριςθσ τθσ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ - αλλαγζσ ςτα πρότυπα κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

των τελικϊν χρθςτϊν ωσ απόκριςθ ςτισ μεταβολζσ των τιμϊν τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ κατά τθ διάρκεια του χρόνου - όπωσ προτάκθκε από τουσ Choi και 

Thomas (2012). Τα προεξζχοντα χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςζγγιςθσ 

είναι: (i) θ ενςωμάτωςθ των πικανϊν διαςυνδζςεων με αυτόνομα ενεργειακά 

ςυςτιματα, (ii) θ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ εμπορίασ θλεκτρικισ ενζργειασ 

(ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ) και εκπομπϊν CO2 (αγορζσ και πωλιςεισ), και (iii) μια πιο 

λεπτομερι αναπαράςταςθ των λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν των μονάδων 

(Koltsaklis et al., 2015a). 

 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουςιάηεται μια ολοκλθρωμζνθ και ενοποιθμζνθ προςζγγιςθ 

που ςυνδυάηει τυπικοφσ περιοριςμοφσ ετιςιασ κλίμακασ του προβλιματοσ του 

ΜΕΣ, μαηί με βραχυπρόκεςμουσ ενδο-ετιςιουσ (ωριαίουσ) περιοριςμοφσ του 

προβλιματοσ τθσ βζλτιςτθσ ζνταξθσ των θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων ςτο 

ςφςτθμα (πρόβλθμα ΒΕΜ). Στο πλαίςιο αυτό, οι ςτρατθγικζσ επενδυτικζσ 

αποφάςεισ και ο βζλτιςτοσ οδικόσ χάρτθσ του τομζα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 
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κακορίηονται με βάςθ τισ βραχυπρόκεςμεσ λειτουργικζσ αποφάςεισ (Koltsaklis et 

al., 2015b). Το μζροσ του μοντζλου που αντιπροςωπεφει το πρόβλθμα του ΜΕΣ 

βαςίηεται ςε προθγοφμενεσ προςεγγίςεισ (Koltsaklis et al., 2014a, Koltsaklis et al., 

2015a), όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτα κεφάλαια 3 και 4 αντίςτοιχα, οι οποίεσ ςε αυτι 

τθν προςζγγιςθ ςυνδυάηονται και ενςωματϊνονται κατάλλθλα με τισ βαςικζσ 

προκλιςεισ του προβλιματοσ τθσ ΒΕΜ (LAGIE, 2013c). Οι αποφάςεισ που 

κακορίηονται από το μοντζλο περιλαμβάνουν: (i) τθν βζλτιςτθ ανάπτυξθ του 

θλεκτροπαραγωγικοφ τομζα, (ii) το βζλτιςτο μείγμα παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςε κάκε χρονικι περίοδο για το ςφνολο του χρονικοφ ορίηοντα 

προγραμματιςμοφ, (iii) τον προςδιοριςμό τθσ οριακισ τιμισ του ςυςτιματοσ (ΟΤΣ), 

θ οποία είναι θ τιμι εκκακάριςθσ τθσ αγοράσ και θ τιμι με τθν οποία 

αποηθμιϊνονται οι παραγωγοί θλεκτρικισ ενζργειασ και οι προμθκευτζσ (π.χ. 

ειςαγωγείσ θλεκτρικισ ενζργειασ), κακϊσ και θ τιμι με τθν οποία χρεϊνονται οι 

εκπρόςωποι του φορτίου (π.χ., εξαγωγείσ ενζργειασ) για να αγοράςουν θλεκτρικι 

ενζργεια από τον λειτουργό τθσ αγοράσ, και (iv) τον βζλτιςτο θμεριςιο ενεργειακό 

προγραμματιςμό τθσ προ-θμεριςιασ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και επικουρικϊν 

υπθρεςιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ κάκε επιλεχκείςασ αντιπροςωπευτικισ θμζρασ. Θ 

κφρια ςυνειςφορά  και τα προεξζχοντα χαρακτθριςτικά του μακθματικοφ μοντζλου 

που παρουςιάηεται ςτο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο περιλαμβάνουν: (i) αναλυτικι και 

λεπτομερι αναπαράςταςθ τθσ προ-θμεριςιασ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και 

επικουρικϊν υπθρεςιϊν εντόσ του μακροπρόκεςμου χρονικοφ ορίηοντα 

ςχεδιαςμοφ, (ii) ςτρατθγικζσ επενδυτικζσ αποφάςεισ οι οποίεσ βαςίηονται ςτθν 

βραχυπρόκεςμθ δυναμικι λειτουργίασ των ςυςτθμάτων, (iii ) τθν ικανότθτα να 

ενςωματϊνεται θ εγγενισ μεταβλθτότθτα και οι διακυμάνςεισ των ΑΡΕ ςε ωριαίο 

επίπεδο και θ αξιοποίθςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν ςτισ κακοριηόμενεσ αποφάςεισ 

ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ, και (iv) τθν ενοποίθςθ μεταξφ των ςτόχων τθσ 

ενεργειακισ πολιτικισ (ανϊτατο όριο εκπομπϊν CO2, ςτόχοσ διείςδυςθσ των ΑΡΕ) 

και του κακθμερινοφ θμεριςιου ενεργειακοφ προγραμματιςμοφ.  

Στο Κεφάλαιο 6 παρουςιάηεται ζνα πλαίςιο μεικτοφ ακεραίου γραμμικοφ 

προγραμματιςμοφ για τον βζλτιςτο ςχεδιαςμό και τθν λειτουργία ενεργειακϊν 

δικτφων βαςιςμζνων ςε μονάδεσ ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ. Θ 
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κφρια ςυνειςφορά και τα προεξζχοντα χαρακτθριςτικά τθσ προτεινόμενθσ 

προςζγγιςθσ περιλαμβάνουν τθν ενοποίθςθ των αποφάςεων ςχεδιαςμοφ και 

προγραμματιςμοφ παραγωγισ, κακϊσ και τθν ενςωμάτωςθ τθσ μεκόδου Monte 

Carlo, ςτο εςωτερικό τθσ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ. Συγκεκριμζνα το 

αναπτυχκζν μοντζλο αντιμετωπίηει ταυτόχρονα: (i) το πρόβλθμα του ςχεδιαςμοφ 

και του χρονοπρογραμματιςμοφ παραγωγισ, ενςωματϊνοντασ το ςφνολο των 

λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν των μικρο-μονάδων ςυμπαραγωγισ, όπωσ ο 

ελάχιςτοσ χρόνοσ λειτουργίασ και κράτθςθσ, αποφάςεισ εκκίνθςθσ κακϊσ και 

ςυνκικεσ λειτουργίασ υπό μερικό και πλιρεσ φορτίο, και (ii) κζματα αβεβαιότθτασ, 

δεδομζνου ότι θ ςυνδυαςμζνθ χριςθ τθσ μεκόδου Monte Carlo και του μοντζλου 

ΜΑΓΡ επεκτείνει τθν εφαρμοςιμότθτα του μοντζλου κακϊσ είναι ςε κζςθ να 

«ςυλλάβει» και να ποςοτικοποιιςει τθν αςτάκεια κάποιων αβζβαιων παραμζτρων. 

Στο Κεφάλαιο 7 ςυνοψίηονται οι κφριεσ ςυνειςφορζσ και τα ευριματα τθσ 

πραγματοποιθκείςασ διδακτορικισ διατριβισ και με αυτόν τον τρόπο παρζχεται ζνα 

ολιςτικό πλαίςιο τθσ ανάλυςθσ και τθσ υλοποίθςισ τθσ ϊςτε να δικαιολογθκεί και 

να κρικεί ωσ προσ τθν επιτευξιμότθτα ι μθ των ςτόχων και των επιδιϊξεων τθσ. 

Ραρουςιάηονται επίςθσ και προτάςεισ για μελλοντικι ζρευνα με βάςθ το παρϊν 

αναπτυχκζν μεκοδολογικό πλαίςιο, ανοίγοντασ νζουσ δρόμουσ ερευνθτικισ 

εργαςίασ και αναηθτιςεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                     

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΘ ΕΠΙΚΟΠΘΘ

2. Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 

2.1 Ειςαγωγι  

Θ κλιματικι αλλαγι, θ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ και οι ολοζνα ςυρρικνοφμενοι 

ενεργειακοί πόροι αποτελοφν ηθτιματα τα οποία απαςχολοφν ςοβαρά τθν διεκνι 

κοινότθτα και πρζπει να αντιμετωπιςτοφν ςε παγκόςμια κλίμακα. Ο αυξανόμενοσ 

ρυκμόσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ ςτθν ςθμερινι εποχι ζχει δθμιουργιςει ςτενοφσ 

δεςμοφσ και αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων, τθσ χριςθσ 

ενζργειασ και των ςτρατθγικϊν για τον μετριαςμό τθσ περιβαλλοντικισ μόλυνςθσ 

(Manfren et al., 2011). Για δεκαετίεσ, πολλά κρίςιμα και ακανκϊδθ ηθτιματα όπωσ 

ο αυξανόμενοσ παγκόςμιοσ πλθκυςμόσ, θ ενιςχυμζνθ οικονομικι ανάπτυξθ, θ 

αυξανόμενθ ενεργειακι ηιτθςθ, θ χειροτζρευςθ των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν, θ 

κλιματικι αλλαγι και θ ςυρρίκνωςθ των ενεργειακϊν πόρων αςκοφν ζντονθ 

επίδραςθ και άπτονται ςχεδιαςμοφ νζων και αποδοτικότερων προςεγγίςεων ςτα 

πλαίςια άςκθςθσ ενεργειακισ πολιτικισ (Li et al., 2011). Ωςτόςο, αυτζσ οι 

προςπάκειεσ ςχεδιαςμοφ περιπλζκονται ακόμα περιςςότερο από μια ςειρά 

διαδικαςιϊν και διεργαςιϊν που κα πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψιν από τουσ 

ςχεδιαςτζσ ενεργειακισ πολιτικισ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται θ πλθκϊρα των 

διαφόρων διακζςιμων τεχνολογικϊν τφπων (επθρεάηοντασ το μζγεκοσ και τθν 

πολυπλοκότθτα των αναπτυχκζντων προςεγγίςεων), θ χρονικι ι/και χωρικι εξζλιξθ 

των εξεταηόμενων παραμζτρων εντόσ ενόσ μεςοπρόκεςμου ι μακροπρόκεςμου 

χρονικοφ ορίηοντα, θ δυναμικι εξζλιξθ των προςδιοριςτικϊν παραμζτρων του 

ςυςτιματοσ, κακϊσ και μια ςειρά περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν παραμζτρων (Li 

et al., 2010). 

Ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω, το πρόβλθμα του ςτρατθγικοφ μακροχρόνιου 

ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ από τθν μία πλευρά (μακρο-ενεργειακά ςυςτιματα) και το 
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πρόβλθμα τθσ διανεμθμζνθσ παραγωγισ ενζργειασ (μικρο-ενεργειακά ςυςτιματα, 

τοπικά ενεργειακά δίκτυα) από τθν άλλθ, ζχουν προξενιςει το ενδιαφζρον τθσ 

ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, κακϊσ ζχει καταγραφεί ςθμαντικό πλικοσ ερευνθτικϊν 

εργαςιϊν με τθ χριςθ πολλαπλϊν προςεγγίςεων για τθν επίλυςθ των 

προαναφερκζντων προβλθμάτων.  

Στθν Ενότθτα 2.2 καταγράφονται οι εργαςίεσ που ζχουν παρουςιαςτεί ςτθν 

βιβλιογραφία και αςχολοφνται με το πρόβλθμα του μακροχρόνιου ενεργειακοφ 

ςχεδιαςμοφ ενόσ ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ (κλαςςικά μοντζλα μακροχρόνιου 

ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ). Στθν Ενότθτα 2.3 περιγράφονται αναλυτικά οι εργαςίεσ 

που ζχουν αςχολθκεί ειδικότερα με το πρόβλθμα του ΜΕΣ του Ελλθνικοφ 

θλεκτροπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ που αποτελεί και τθν μελζτθ περίπτωςθσ των 

μακθματικϊν προςεγγίςεων που αναπτφχκθκαν ςτθν ςυγκεκριμζνθ διατριβι. Στθν 

Ενότθτα 2.4 γίνεται ειςαγωγι ςτισ εργαςίεσ που ζχουν αςχολθκεί ξεχωριςτά με το 

πρόβλθμα τθσ βζλτιςτθσ ζνταξθσ των θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων ςτο ςφςτθμα 

και ςτθν προςπάκεια ενοποίθςθσ τθσ βραχυπρόκεςμθσ δυναμικισ εξζλιξθσ και 

λειτουργίασ των θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων εντόσ του μακροχρόνιου πλαιςίου 

υλοποίθςθσ του ςτρατθγικοφ ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ. Στθν Ενότθτα 2.5 γίνεται 

καταγραφι των εργαςιϊν που ζχουν αςχολθκεί με τθν μοντελοποίθςθ τοπικϊν 

ενεργειακϊν δικτφων και ειδικότερα δικτφων βαςιςμζνων ςε μονάδεσ 

ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ. Τζλοσ, ςτθν Ενότθτα 2.6 γίνεται μια 

ςυμπεραςματικι ςφνοψθ τθσ υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ και αναδεικνφονται οι 

ειδικζσ κεματικζσ περιοχζσ που προςπακεί να ςυνειςφζρει θ παροφςα διατριβι. 

2.2 Μακροχρόνιοσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ  

Το πλιρεσ μοντζλο επίλυςθσ του προβλιματοσ του  ΜΕΣ αποτελεί ζνα μεγάλθσ 

κλίμακασ και πολλαπλϊν περιοριςμϊν πρόβλθμα μεικτοφ ακζραιου μθ γραμμικοφ 

προγραμματιςμοφ (ΜΑΜΓΡ). Εξαιτίασ τθσ πολυπλοκότθτασ του προβλιματοσ, 

πολλοί ερευνθτζσ ζχουν αναπτφξει πιο απλοποιθμζνεσ εκδοχζσ του ςυνολικοφ 

προβλιματοσ κι ζχουν χρθςιμοποιιςει διάφορεσ ακριβείσ και προςεγγιςτικζσ 

μεκόδουσ βελτιςτοποίθςθσ (π.χ. μακθματικόσ προγραμματιςμόσ, εξελικτικόσ 
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προγραμματιςμόσ και ευριςτικοί μθχανιςμοί) (Bakirtzis et al., 2012, Mizraesmaeeli 

et al., 2010, Qixin et al., 2010). 

Με βάςθ τον επικυμθτό βακμό ακρίβειασ, δφο κφριεσ προςεγγίςεισ 

μοντελοποιιςεων ζχουν αξιοποιθκεί για τθν αντιμετϊπιςθ του ςυγκεκριμζνου 

προβλιματοσ: 

A. Θ μικρο-προςζγγιςη, ςτθν οποία το πρόβλθμα διατυπϊνεται ωσ μοντζλο 

μεικτοφ ακζραιου γραμμικοφ προγραμματιςμοφ (ΜΑΓΡ). Αυτι θ προςζγγιςθ 

κάνει χριςθ αναλυτικϊν και λεπτομερϊν δεδομζνων και αςχολείται με ζνα 

πρόβλθμα το οποίο αποτελεί μζροσ ενόσ ευρφτερου μακρο-οικονομικοφ 

πλαιςίου. 

B. Θ μακρο-προςζγγιςη, θ οποία κυρίωσ βαςίηεται ςε μοντζλα γραμμικισ 

ιςορροπίασ, απλοποιϊντασ και ελαττϊνοντασ τισ πολυπλοκότθτεσ του 

προβλιματοσ (Bakirtzis et al., 2012, Mizraesmaeeli et al., 2010, Qixin et al., 

2010). 

Δφο κφριεσ κατθγορίεσ (Bakirtzis et al., 2012) του προβλιματοσ του ΜΕΣ ζχουν 

διατυπωκεί ςτθν βιβλιογραφία κάνοντασ χριςθ τθσ μικρο-προςζγγιςθσ: (i) θ 

κεντρικοποιθμζνθ προςζγγιςθ, και (ii) θ αποκεντρωμζνθ προςζγγιςθ. Στθν 

κεντρικοποιθμζνθ προςζγγιςθ, το πρόβλθμα του ΜΕΣ επιλφεται ςε κεντρικό 

επίπεδο: 

 Σε μονοπωλιακζσ καταςτάςεισ, από μία κρατικι ι ιδιωτικι κακετοποιθμζνθ, 

μονοπωλιακι επιχείρθςθ που κακορίηει τον βζλτιςτο ςχεδιαςμό ελάχιςτου 

κόςτουσ, και 

 Σε μία απελευκερωμζνθ αγορά, από κυβερνθτικζσ ι ρυκμιςτικζσ αρχζσ 

ενζργειασ, οι οποίεσ κακορίηουν τθ δομι και τουσ ςχεδιαςμοφσ τθσ αγοράσ 

ενζργειασ, κακϊσ και τισ παρεμβάςεισ και τισ πολιτικζσ οι οποίεσ οδθγοφν 

ςτθν ικανοποίθςθ των μακροπρόκεςμων ςτόχων μιασ χϊρασ/περιφζρειασ. 

Οι ςυγγραφείσ Kagiannas et al. (2004) δθμοςίευςαν μια καταγραφι των τεχνικϊν 

μοντελοποίθςθσ του προβλιματοσ του ΜΕΣ. Ριο ςυγκεκριμζνα, αυτι θ εργαςία 

εςτιάηει ςτθν παρουςίαςθ μιασ ςειράσ ερευνθτικϊν προςεγγίςεων και μοντζλων 

που ζχουν εφαρμοςτεί για τθν επίλυςθ του ΜΕΣ ςε κεντρικοποιθμζνεσ 
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μονοπωλιακζσ αγορζσ θλεκτρικζσ ενζργειασ, ενϊ παρουςιάηει και τθν διακζςιμθ 

βιβλιογραφία που αφορά το πρόβλθμα του ΜΕΣ υπό ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ και 

τισ μεκοδολογίεσ που εφαρμόςτθκαν για τθν επίλυςθ αυτοφ του τφπου 

προβλιματοσ. Ο Hobbs (1995) περιγράφει πϊσ οι ανάγκεσ των ςχεδιαςτϊν 

υλοποίθςθσ ΜΕΣ για μοντζλα βελτιςτοποίθςθσ ζχουν αλλάξει με το πζραςμα των 

χρόνων ωσ αποτζλεςμα τθσ επίδραςθσ των περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων, του 

αυξθμζνου ανταγωνιςμοφ και τθσ αυξανόμενθσ βραχυπρόκεςμθσ και 

μακροπρόκεςμθσ αβεβαιότθτασ. 

 Οι μζκοδοι που ζχουν αναπτυχκεί για τθν επίλυςθ του κεντρικοποιθμζνου ΜΕΣ 

ενόσ ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ περιλαμβάνουν μακθματικά μοντζλα 

γραμμικοφ προγραμματιςμοφ (ΓΡ) (Sharma και Bhattacharya, 2009, Rentizelas et 

al., 2012, Mejía et al., 2012, Zhang et al., 2012a), ΜΑΓΡ (Georgiou et al., 2011, 

Bakirtzis et al., 2012, Mizraesmaeeli et al., 2010, Muis et al., 2010, Unsihuay-Vila et 

al., 2010, Majumdar και Chattopadhyay, 1999, Han και Lee, 2011, Sharan και 

Balasubramanian, 2012, Choi και Thomas, 2012), πολυκριτθριακοφ 

προγραμματιςμοφ (Unsihuay-Vila et al., 2011, Meza et al., 2007, Zakerinia και 

Torabi, 2010, Han et al., 2012, Tekiner et al., 2010, Antunes et al., 2004, Pereira et 

al., 2011), ΜΑΜΓΡ (Careri et al., 2011, Ba-Shammakh, 2011) και εξελικτικοφ 

προγραμματιςμοφ (Sirikum et al., 2007, Jong-Bae et al., 2000, Murugan et al., 2009, 

Kannan et al., 2009, Meza et al., 2009). Σε αυτό το είδοσ των προβλθμάτων, θ 

αντικειμενικι ςυνάρτθςθ που πρόκειται να βελτιςτοποιθκεί αφορά τθν 

ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ του ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ 

(Bakirtzis et al., 2012, Mizraesmaeeli et al., 2010, Rentizelas et al., 2012, Mejía et 

al., 2012, Zhang et al., 2012a, Muis et al., 2010, Unsihuay-Vila et al., 2010, Han και 

Lee, 2011, Sharan και Balasubramanian, 2012, Choi και Thomas, 2012, Sirikum et 

al., 2007, Jong-Bae et al., 2000, Murugan et al., 2009), ι ακόμα και τθν 

μεγιςτοποίθςθ των ςυνολικϊν κακαρϊν κερδϊν ενόσ λειτουργοφ τθσ αγοράσ 

ενζργειασ ι μιασ επιχείρθςθσ (Sharma και Bhattacharya, 2009, Majumdar και 

Chattopadhyay, 1999, Han και Lee, 2011, Careri et al., 2011). Το χρονικό βιμα 

ανάλυςθσ του ΜΕΣ είναι ςυνικωσ ετιςιο (Mizraesmaeeli et al., 2010, Sharma και 

Bhattacharya, 2009, Rentizelas et al., 2012, Mejía et al., 2012, Zhang et al., 2012a, 



Κεφάλαιο 2                                                                                                                                             17 

Unsihuay-Vila et al., 2010, Majumdar και Chattopadhyay, 1999, Sharan και 

Balasubramanian, 2012, Choi και Thomas, 2012, Unsihuay-Vila et al., 2011, Meza et 

al., 2007, Zakerinia και Torabi, 2010, Careri et al., 2011, Ba-Shammakh, 2011, 

Sirikum et al., 2007, Jong-Bae et al., 2000), αλλά υπάρχει μια ςειρά εργαςιϊν ςτθν 

βιβλιογραφία που ζχουν χρθςιμοποιιςει βιματα ανάλυςθσ πζντε ετϊν (Tekiner et 

al., 2010), δφο ετϊν (Murugan et al., 2009, Kannan et al., 2009), μθνιαίου (Bakirtzis 

et al., 2012) αλλά και μόνο ενόσ (μοναδικοφ) βιματοσ ανάλυςθσ (Muis et al., 2010, 

Han και Lee, 2011, Han et al., 2012, Pereira et al., 2011b, Meza et al., 2009). Σε ότι 

αφορά τθν ςυνολικι εξεταηόμενθ περίοδο, ο χρονικόσ ορίηοντασ ςχεδιαςμοφ 

κεωρείται μακροπρόκεςμοσ όταν διαρκεί για 15 χρόνια ι και περιςςότερο.  

Στθν περίπτωςθ τθσ αποκεντρωμζνθσ προςζγγιςθσ, το πρόβλθμα  του ΜΕΣ 

διατυπϊνεται από τθν ςκοπιά ενόσ παραγωγοφ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε μια 

απελευκερωμζνθ αγορά. Αυτά τα μοντζλα είναι πιο πολφπλοκα εξαιτίασ του 

γεγονότοσ ότι οι ςυνκικεσ και θ λειτουργία τθσ αγοράσ, κακϊσ επίςθσ και θ 

ςυμπεριφορά των άλλων παραγωγϊν πρζπει επίςθσ να μοντελοποιθκεί. Αυτι θ 

προςζγγιςθ είναι γενικά εκτόσ του πνεφματοσ τθσ παροφςασ διατριβισ. 

Οι ςυγγραφείσ Sharma και Bhattacharya (2009) παρουςίαςαν ζνα δυναμικό 

μοντζλο ΓΡ για το πρόβλθμα του αποκεντρωμζνου ΜΕΣ ςε ζνα περιβάλλον 

απελευκερωμζνθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Επιπλζον, πραγματοποιικθκε 

ανάλυςθ μζςω τθσ ανάπτυξθσ ξεχωριςτϊν ςεναρίων όςον αφορά τισ μεταβολζσ των 

διακζςιμων οικονομικϊν μζςων για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Οι ςυγγραφείσ Rentizelas et al. (2012) παρουςίαςαν ζνα μοντζλο ΓΡ για 

τθν επίλυςθ του ΜΕΣ και το αναπτυχκζν μοντζλο τουσ εφαρμόςτθκε ςτο Ελλθνικό 

θλεκτροπαραγωγικό ςφςτθμα. Τζςςερα ςενάρια με διαφορετικι εξζλιξθ τθσ 

τιμολόγθςθσ των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 επιλζχτθκαν για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

επίδραςισ τθσ ςτθν εξζλιξθ του ςυςτιματοσ. Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ 

πραγματοποιικθκε επίςθσ για τθν εξζταςθ τθσ επίδραςθσ μιασ ςειράσ παραμζτρων 

όπωσ το προεξοφλθτικό επιτόκιο, το επενδυτικό και λειτουργικό κόςτοσ, κακϊσ 

επίςθσ και το κόςτοσ καυςίμου, τα οποία χαρακτθρίηονται από ςθμαντικό βακμό 

αβεβαιότθτασ. Οι ςυγγραφείσ Mejia et al. (2012) ανζπτυξαν ζνα γραμμικό μοντζλο 

για τθν επίλυςθ του βζλτιςτου ΜΕΣ ενςωματϊνοντασ περιοριςμοφσ μεταφοράσ με 
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αναπαράςταςθ δικτφων ςυνεχοφσ ρεφματοσ, ενϊ οι ςυγγραφείσ Zhang et al. 

(2012a) παρουςίαςαν ζνα γραμμικό μοντζλο για τον βζλτιςτο ΜΕΣ του Κινεηικοφ 

ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ. 

Οι ςυγγραφείσ Bakirtzis et al. (2012) πρότειναν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ για τθν επίλυςθ 

του προβλιματοσ του κεντρικοποιθμζνου ΜΕΣ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν και 

περιοριςμοφσ μθνιαίου μεςοπρόκεςμου προγραμματιςμοφ. Οι ςυγγραφείσ 

αξιολόγθςαν τθν δυνατότθτα εφαρμογισ του μοντζλου τουσ ςτο Ελλθνικό ςφςτθμα 

θλεκτροπαραγωγισ κι επιπλζον πραγματοποίθςαν ανάλυςθ ευαιςκθςίασ για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ θλεκτρικισ ηιτθςθσ, των τιμϊν καυςίμων και 

δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 ςτισ μεταβλθτζσ απόφαςθσ που κακορίηονται από τον 

ΜΕΣ. Οι ςυγγραφείσ Mizraesmaeeli et al. (2010) ανζπτυξαν ζνα γραμμικοποιθμζνο 

μοντζλο ΜΑΓΡ για τον βζλτιςτο ΜΕΣ και χρθςιμοποίθςαν ανάλυςθ ςεναρίων για να 

αναδείξουν τον αντίκτυπο των περιοριςμϊν ανϊτατων επιτρεπόμενων εκπομπϊν 

CO2. Οι ςυγγραφείσ Muis et al. (2010) παρουςίαςαν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ μιασ 

περιόδου για τθν βελτιςτοποίθςθ του προβλιματοσ του ΜΕΣ  ςε εκνικό επίπεδο, 

ενϊ οι ςυγγραφείσ Unsihuay-Vila et al. (2010) ανζπτυξαν ζνα πολλαπλϊν ηωνϊν 

μοντζλο ΜΑΓΡ, ενοποιϊντασ τον ςχεδιαςμό ανάπτυξθσ του θλεκτροπαραγωγικοφ 

ςυςτιματοσ με αυτό του φυςικοφ αερίου. Θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία είναι από τισ 

πρϊτεσ που υλοποιεί διαχείριςθ ενεργειακϊν πόρων (διακεςιμότθτα, μεταφορά και 

αποκικευςθ), ενςωματϊνοντασ τθν ςυνολικι εφοδιαςτικι αλυςίδα προμικειασ 

φυςικοφ αερίου. Ο ςχεδιαςμόσ επζκταςθσ και του ςυςτιματοσ μεταφοράσ (μαηί με 

τουσ αντίςτοιχουσ περιοριςμοφσ) λαμβάνεται επίςθσ υπ’ όψιν, αλλά το ηιτθμα των 

εκπομπϊν CO2 δεν ζχει ενςωματωκεί ςτθν μοντελοποίθςθ. Οι ςυγγραφείσ 

Majumdar και Chattopadhyay (1999) παρουςίαςαν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ για τθν 

ενοποιθμζνθ προςζγγιςθ ΜΕΣ και χρθματοοικονομικοφ ςχεδιαςμοφ και 

ενςωμάτωςαν μια ςειρά χρθματοοικονομικϊν μεταβλθτϊν και περιοριςμϊν ϊςτε 

να αναπαραςτιςουν με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια τθν αλλθλεπίδραςθ των 

επενδυτικϊν αποφάςεων και των χρθματοοικονομικϊν παραμζτρων ςτθν 

υλοποίθςθ του ΜΕΣ. Ανάλυςθ ςεναρίων πραγματοποιικθκε επίςθσ για τθν 

αποτφπωςθ τθσ επίδραςθσ των διαφόρων επιλογϊν χρθματοοικονομικοφ 

ςχεδιαςμοφ. Οι ςυγγραφείσ Han και Lee (2011)  ανζπτυξαν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ για 
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τον βζλτιςτο ΜΕΣ και ζκαναν χριςθ ανάλυςθσ ςεναρίων για να καταδείξουν τον 

αντίκτυπο των τιμϊν των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 και των επιπζδων τθσ 

ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Το μοντζλο τουσ λαμβάνει επίςθσ υπ’ όψιν τον 

περιοριςμό τθσ διακεςιμότθτασ ενεργειακϊν πόρων. Οι ςυγγραφείσ Sharan και 

Balasubramanian (2012) πρότειναν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ για τον ταυτόχρονο 

ςχεδιαςμό του θλεκτροπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ (μονάδεσ παραγωγισ) μαηί με το 

ςφςτθμα μεταφοράσ, ενςωματϊνοντασ και τουσ δφο νόμουσ του Kirchhoff, κακϊσ 

επίςθσ και τουσ περιοριςμοφσ διακεςιμότθτασ και μεταφοράσ ενεργειακϊν πόρων. 

Οι περιοριςμοί ςε ότι αφορά τισ εκπομπζσ CO2 και το αντίςτοιχο κόςτοσ τουσ 

αγνοικθκαν. Οι ςυγγραφείσ Choi και Thomas (2012) πρότειναν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ 

για τον κακοριςμό του βζλτιςτου ΜΕΣ ενςωματϊνοντασ μθχανιςμό ενδογενοφσ 

απόκριςθσ τθσ ηιτθςθσ ςτθν μεταβολι τθσ τιμισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

χρθςιμοποιϊντασ ζναν επαναλθπτικό αλγόρικμο. Ζνασ αρικμόσ ςεναρίων 

εξετάςτθκε ςε ότι αφορά το επίπεδο διείςδυςθσ των ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ (ΑΡΕ), τθν παροχι ι όχι αρχικά μθ τιμολογοφμενων δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2, κακϊσ και πτυχζσ πολιτικϊν όςον αφορά τισ εκπομπζσ CO2. 

Οι ςυγγραφείσ Unsihuay-Vila et al. (2011) παρουςίαςαν ζνα χωρικό 

πολυκριτθριακό μοντζλο ΜΕΣ λαμβάνοντασ υπ’ όψιν ταυτόχρονα τον ΜΕΣ και τον 

ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ μεταφοράσ. Το μοντζλο τουσ περιλαμβάνει τρεισ 

αντικρουόμενουσ (conflicting) ςτόχουσ: (i) τθν ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ 

κόςτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων του επενδυτικοφ και του λειτουργικοφ κόςτουσ για 

τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, του κόςτουσ των επενδφςεων για τθν 

επζκταςθ του ςυςτιματοσ μεταφοράσ, του κόςτουσ για τθν υλοποίθςθ 

προγραμμάτων διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ, κακϊσ και του κόςτουσ των επενδφςεων 

για τθν υλοποίθςθ ζργων δζςμευςθσ άνκρακα και αποκικευςθσ, (ii) τθν 

ελαχιςτοποίθςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, και (iii) τθν 

μεγιςτοποίθςθ τθσ ενεργειακισ διαφοροποίθςθσ. Οι ςυγγραφείσ Meza et al. (2007) 

ανζπτυξαν ζνα μοντζλο πολυκριτθριακισ γραμμικισ βελτιςτοποίθςθσ για τον 

βζλτιςτο ΜΕΣ ενςωματϊνοντασ περιοριςμοφσ μεταφοράσ με αναπαράςταςθ 

δικτφου μεταφοράσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ. Το μοντζλο περιλαμβάνει τζςςερισ 

ςτόχουσ: (i) τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ επενδφςεων, λειτουργίασ και 
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μεταφοράσ, (ii) τθν ελαχιςτοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, (iii) τθν 

ελαχιςτοποίθςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των ειςαγόμενων καυςίμων, και (iv) τθν 

ελαχιςτοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ ςτθν αςτάκεια των τιμϊν των καυςίμων . Οι 

ςυγγραφείσ Zakerinia και Torabi (2010) πρότειναν ζνα μοντζλο πολυκριτθριακισ 

βελτιςτοποίθςθσ για το πρόβλθμα του ΜΕΣ, που περιλαμβάνει ςχεδιαςμό του 

ςυςτιματοσ μεταφοράσ και περιοριςμοφσ τθσ δυναμικότθτασ των γραμμϊν 

μεταφοράσ. Οι πζντε ςτόχοι που εξετάηονται περιλαμβάνουν: τθν ελαχιςτοποίθςθ 

του ςυνολικοφ κόςτουσ του ςυςτιματοσ (επενδυτικό, λειτουργικό και κόςτοσ 

μεταφοράσ), ελαχιςτοποίθςθ των ειςαγωγϊν ςε καφςιμα, τθν ελαχιςτοποίθςθ των 

κινδφνων όςον αφορά τθν εξζλιξθ των τιμϊν των καυςίμων και τθν μεγιςτοποίθςθ 

τθσ αξιοπιςτίασ του δικτφου θλεκτρικισ ενζργειασ. Οι ςυγγραφείσ Han et al. (2012) 

παρουςίαςαν ζνα ςτοχαςτικό μοντζλο πολυκριτθριακοφ ΜΑΓΡ για τον βζλτιςτο 

ΜΕΣ ενόσ ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ, οι ςτόχοι του οποίου είναι θ 

μεγιςτοποίθςθ των αναμενόμενων ςυνολικϊν κερδϊν και θ ελαχιςτοποίθςθ του 

χρθματοοικονομικοφ κινδφνου. Το μοντζλο λαμβάνει υπ’ όψιν τθν αβεβαιότθτα ςτισ 

τιμζσ (παραγωγισ και εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα) 

και ςτισ λειτουργικζσ δαπάνεσ (δζςμευςθ, μεταφορά και αποκικευςθ CO2). Οι 

παράμετροι αβεβαιότθτασ περιγράφονται μζςω ςεναρίων χρθςιμοποιϊντασ 

δείγματα Monte Carlo. Οι ςυγγραφείσ Tekiner et al. (2010) πρότειναν ζνα 

πολυκριτθριακό μοντζλο ΜΕΣ ϊςτε να ελαχιςτοποιιςουν το ςτακμιςμζνο άκροιςμα 

των τριϊν αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων (δθλαδι, το ςυνολικό κόςτοσ, τισ εκπομπζσ 

CO2 και τισ εκπομπζσ NOx). Ζνασ αρικμόσ ςεναρίων ζχει δθμιουργθκεί 

χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο Monte Carlo για τθν προςομοίωςθ τθσ αβεβαιότθτασ 

τθσ ηιτθςθσ και τθσ διακεςιμότθτασ των μονάδων παραγωγισ. Οι ςυγγραφείσ 

Antunes et al. (2004) πρότειναν ζνα μοντζλο πολυκριτθριακοφ ΜΑΓΡ για τον 

βζλτιςτο ΜΕΣ, οι ςτόχοι του οποίου περιλαμβάνουν τθν ελαχιςτοποίθςθ του 

ςυνολικοφ κόςτουσ του ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ, τθν ελαχιςτοποίθςθ των 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που ςυνδζονται με τθν παραγωγικι δυναμικότθτα 

που πρόκειται να εγκαταςτακεί, κακϊσ και τθν ελαχιςτοποίθςθ των 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων (εκφραςμζνων με χρθματικοφσ όρουσ) τθσ 

παραγωγισ ενζργειασ. Οι ςυγγραφείσ Pereira et al. (2011b) παρουςίαςαν ζνα 

μοντζλο πολυκριτθριακοφ ΜΑΜΓΡ για τθν υλοποίθςθ του ΜΕΣ, ελαχιςτοποιϊντασ 
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το ςυνολικό κόςτοσ του ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ και τισ εκπομπζσ CO2 που 

παράγονται από τισ μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ανάλυςθ ςεναρίων 

χρθςιμοποιικθκε για τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ αβεβαιότθτασ των ειςροϊν 

νεροφ (βροχι). 

Οι ςυγγραφείσ Careri et al. (2011) πρότειναν ζνα μεγάλθσ κλίμακασ μοντζλο 

ΜΑΜΓΡ για τθν υλοποίθςθ του ΜΕΣ με ςτόχο τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ κακαρισ 

παροφςασ αξίασ του κζρδουσ που επιτυγχάνεται από ζναν παραγωγό θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ διεξιχκθ ςχετικά με το ςφςτθμα κινιτρων για τθ 

ςτιριξθ των επενδφςεων ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Ο ςυγγραφζασ Ba-

Shammakh (2011) ανζπτυξε ζνα μοντζλο ΜΑΜΓΡ για τθν υλοποίθςθ του ΜΕΣ 

ζχοντασ ωσ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ τθν ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ 

του ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ανάλυςθ ςεναρίων πραγματοποιικθκε 

προκειμζνου να αξιολογθκεί θ επίδραςθ του ςτόχου μείωςθσ των εκπομπϊν SO2. 

Οι ςυγγραφείσ Sirikum et al. (2007) διατφπωςαν το πρόβλθμα του ΜΕΣ μζςω ενόσ 

μοντζλου ΜΑΜΓΡ και ςτθ ςυνζχεια εφάρμοςαν ζναν γενετικό αλγόρικμο 

βαςιςμζνο ςε ευριςτικοφσ μθχανιςμοφσ (heuristic-based method) για τθν επίλυςι 

του. Οι ςυγγραφείσ Jong-Bae et al. (2000) παρουςίαςαν επίςθσ ζναν γενετικό 

αλγόρικμο για να επιλφςουν το πρόβλθμα του ΜΕΣ με ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ 

του κόςτουσ. Οι ςυγγραφείσ Murugan et al. (2009) εφάρμοςαν ζναν γενετικό 

αλγόρικμο που χρθςιμοποιεί τθν κατάταξθ του πλθκυςμοφ ςε μθ κυριαρχοφμενα 

ςφνολα (NSGA-II Non-dominated Sorting Genetic Algorithm) ςτο πρόβλθμα του ΜΕΣ 

με περιοριςμοφσ μεταφορϊν, ενϊ οι ςυγγραφείσ Kannan et al. (2009) 

χρθςιμοποίθςαν τον ίδιο αλγόρικμο (NSGA-ΛΛ) ςτο πρόβλθμα του ΜΕΣ και πρότειναν 

δφο διατυπϊςεισ του προβλιματοσ. Το πρϊτο μοντζλο ΜΕΣ παρείχε τθν λφςθ 

αντιςτάκμιςθσ (trade-off solution) μεταξφ τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ και τθσ 

ελαχιςτοποίθςθσ του ακροίςματοσ τθσ κανονικοποιθμζνθσ παραβίαςθσ 

περιοριςμϊν, ενϊ θ δεφτερθ διατφπωςθ παρείχε τισ λφςεισ αντιςτάκμιςθσ (trade-

off solutions) μεταξφ του κόςτουσ επενδφςεων και του κόςτουσ διακοπϊν τθσ 

λειτουργίασ. Οι ςυγγραφείσ Meza et al. (2009) παρουςίαςαν ζνα πολυκριτθριακό 

μοντζλο μεικτοφ ακζραιου δι-γραμμικοφ προγραμματιςμοφ μιασ περιόδου (single-

period mixed-integer bi-linear multi-objective model) για τθν επίλυςθ του ΜΕΣ ενόσ 
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ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ ελαχιςτοποιϊντασ το ςυνολικό κόςτοσ του, τισ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, τισ ςυνολικζσ ειςαγωγζσ των καυςίμων, και τoυσ 

κινδφνουσ μεταβολϊν των τιμϊν των καυςίμων. Συγκεκριμζνα,  ενςωμάτωςαν και 

τουσ δφο κανόνεσ του Kirchhoff ςτο μοντζλο για να αναπαραςτιςουν πιο 

ρεαλιςτικά το δίκτυο μεταφοράσ και ωσ εκ τοφτου, ο περιοριςμόσ ςχετικά με τα 

όρια μεταφοράσ κακίςταται μθ-γραμμικόσ. Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ διεξιχκθ με τθ 

χριςθ διαφορετικϊν ςεναρίων των τιμϊν των καυςίμων. 

2.3 Μακροχρόνιοσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ ςτο 

Ελληνικό ηλεκτροπαραγωγικό ςύςτημα 

Πςον αφορά το Ελλθνικό ςφςτθμα θλεκτροπαραγωγισ, θ απελευκζρωςθ τθσ 

αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε ςυνδυαςμό με τθν ταχεία διείςδυςθ του φυςικοφ 

αερίου (ΦΑ) και των ΑΡΕ ςτο θλεκτρικό ςφςτθμα και το διαρκϊσ μειοφμενο μερίδιο 

τθσ κυρίαρχθσ ςτο παρελκόν λιγνιτικισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, ζχουν 

μεταβάλλει ριηικά τθν ςυνολικι κατάςταςθ. Το εμπόριο θλεκτρικισ ενζργειασ ζχει 

διαδραματίςει επίςθσ κομβικό ρόλο ςτο ενεργειακό ιςοηφγιο τθσ χϊρασ. Ο εγχϊριοσ 

λιγνίτθσ εξακολουκεί να είναι θ κφρια πρωτογενισ πθγι ενζργειασ που 

χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, αν και με μειοφμενο 

ρυκμό, και ακολουκείται από το φυςικό αζριο, τθν υδροθλεκτρικι ενζργεια, κακϊσ 

και άλλεσ μορφζσ ΑΡΕ (π.χ., ανεμογεννιτριεσ, φωτοβολταϊκά). Σφμφωνα με τον 

Ελλθνικό Νόμο 3851/2010 (Hellenic Law 3851/2010, 2010), θ προςταςία του 

κλίματοσ μζςω τθσ άμβλυνςθσ και του μετριαςμοφ των αερίων του κερμοκθπίου 

αποτελεί προτεραιότθτα προκειμζνου θ χϊρα να επιτφχει τουσ περιβαλλοντικοφσ 

τθσ ςτόχουσ. Σε αυτό το πλαίςιο, θ προϊκθςθ και θ αξιοποίθςθ των ΑΡΕ αποτελεί 

ζνα ιςχυρό εργαλείο για τθν ικανοποίθςθ των ςτόχων αυτϊν (Al-Mansour et al., 

2014). Οι ςαφϊσ κακοριςμζνοι ςτόχοι, που απορρζουν από τθν εφαρμογι του 

ςυγκεκριμζνου νόμου ζχουν ωσ εξισ (IEA, 2011, YPEKA, 2010b): 

 το 20% τθσ ακακάριςτθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ να προζρχεται από 

ΑΡΕ μζχρι το 2020 

 το 40% τθσ ςυνολικισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ πρζπει να παρζχεται 

από ΑΡΕ μζχρι το ίδιο ζτοσ (2020) 
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 ζνα ςυγκεκριμζνο ποςοςτό (20%) των αναγκϊν κζρμανςθσ και ψφξθσ πρζπει 

να καλφπτονται από ΑΡΕ το 2020 

 ζνα ςυγκεκριμζνο ποςοςτό διείςδυςθσ (10%) των ΑΡΕ ςτον τομζα των 

μεταφορϊν 

 

Θ Ελλθνικι κυβζρνθςθ ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ εγκατάςταςθσ ενόσ επιπζδου  

αιολικισ ιςχφοσ τθσ τάξθσ των 7.5 GW το 2020 (θ επί του παρόντοσ εγκατεςτθμζνθ 

αιολικι ιςχφσ ανζρχεται ςε περίπου 1.5 GW), λόγω του υψθλοφ αιολικοφ (αλλά και 

θλιακοφ) δυναμικοφ. Ρροκειμζνου να αναπτυχκεί πλιρωσ το δυναμικό αυτό, ζνασ 

αρικμόσ  ζργων διαςφνδεςθσ νθςιϊν με το θπειρωτικό ςφςτθμα ζχει τεκεί ςε 

δράςθ, και ςυγκεκριμζνα θ θλεκτρικι διαςφνδεςθ των Κυκλάδων και τθσ Κριτθσ με 

το θπειρωτικό ςφςτθμα θλεκτρικισ ενζργειασ το 2016 και το 2020 αντίςτοιχα 

(YPEKA, 2010b). Κατά ςυνζπεια, μια λεπτομερισ και ςε βάκοσ εξζταςθ και ανάλυςθ 

είναι απαραίτθτεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ υψθλισ μεταβλθτότθτασ και 

ςτοχαςτικότθτασ που απορρζει από τθν ταχεία ζνταξθ των ΑΡΕ ςτο δίκτυο 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Αυτζσ οι επιβλαβείσ ςυνζπειεσ μποροφν να μετριαςτοφν 

μζςω τθσ επζκταςθσ ι/και τθσ μεγαλφτερθσ αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων 

διαςφνδεςθσ με τα θλεκτρικά δίκτυα των γειτονικϊν χωρϊν, και τθν ειςαγωγι ςτο 

ςφςτθμα πιο ευζλικτων μονάδων, όπωσ οι ςτακμοί ΦΑ και οι υδροθλεκτρικζσ 

μονάδεσ. Τα επίπεδα ευελιξίασ, μαηί με τα μακροχρόνια οικονομικά και 

περιβαλλοντικά οφζλθ, μποροφν επίςθσ να ενιςχυκοφν με τθν χριςθ των 

δυνατοτιτων αποκικευςθσ (Anagnostopoulos και Papantonis, 2012), κακϊσ και 

μζτρων διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ (IEA, 2011, Ghaderi et al., 2014). Ωσ αποτζλεςμα, ο 

ςτρατθγικόσ ΜΕΣ ενςωματϊνει πολλζσ προκλιςεισ και ςτόχουσ (οικονομικι 

βιωςιμότθτα, περιβαλλοντικι αειφορία και τθν ςτακερότθτα του θλεκτρικοφ 

δικτφου) που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν ςυςτθματικά και ταυτόχρονα με τον πιο 

αποτελεςματικό τρόπο. 

 

Υπάρχει εκτεταμζνθ ζρευνα ςτθν βιβλιογραφία ςχετικά με το πρόβλθμα του ΜΕΣ 

του Ελλθνικοφ ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ από πολλοφσ ερευνθτζσ που ζχουν 

κάνει χριςθ διαφορετικϊν εργαλείων μοντελοποίθςθσ. Οι ςυγγραφείσ Roinioti et 

al. (2012) παρουςίαςαν μια ανάλυςθ του Ελλθνικοφ ςυςτιματοσ 
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θλεκτροπαραγωγισ για τθν περίοδο μεταξφ του 2009 και του 2030, κάνοντασ χριςθ 

του εργαλείου μοντελοποίθςθσ LEAP. Συγκεκριμζνα, ανζπτυξαν μια ςειρά από 

πικανά ςενάρια, με προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ το Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν 

(ΑΕΡ) και τισ τιμζσ των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 και εξζταςαν τθν 

αποτελεςματικότθτά τουσ όςον αφορά τθν ςφνκεςθ τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ, κακϊσ επίςθσ και οικονομικά και περιβαλλοντικά ηθτιματα. Τα 

ευριματα τθσ ζρευνάσ τουσ υποδθλϊνουν μια ςχζςθ αντιςτάκμιςθσ (trade-off 

relationship) μεταξφ  του επενδυτικοφ κόςτουσ κεφαλαίου και των εκπομπϊν CO2 

και ότι το φυςικό αζριο διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςε όλα τα ςενάρια, τόςο από 

τθν άποψθ τθσ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ όςο και τθσ θλεκτροπαραγωγισ. 

Επιςθμαίνεται, επίςθσ μια ςθμαντικι μείωςθ τθσ ςυμβολισ του λιγνίτθ ςτο μείγμα 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ωςτόςο, όλα τα ςενάρια και οι παραδοχζσ που 

αφοροφν τθν εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κεωροφνται ωσ 

υπερεκτιμθμζνεσ, αντανακλϊντασ υψθλζσ προςδοκίεσ όςον αφορά τθν αφξθςθ του 

ΑΕΡ. 

 

Οι ςυγγραφείσ Dagoumas et al. (2007) εξζταςαν τθν εξζλιξθ των Ελλθνικοφ 

ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ μζχρι το 2020, με τθν ανάπτυξθ διαφόρων 

ςεναρίων ςχετικά με τθν εφαρμογι ενόσ μετά το πρωτόκολλο του Κιότο 

περιβαλλοντικοφ ςτόχου, κάνοντασ χριςθ των πλατφόρμων WASP IV και BALANCE. 

Ρροκειμζνου να επιτευχκεί αυτόσ ο ςτόχοσ, κρίνεται απαραίτθτθ θ αυξθμζνθ 

εκμετάλλευςθ τόςο του φυςικοφ αερίου όςο και των ΑΡΕ, ενϊ θ ενςωμάτωςθ και 

ζνταξθ των υπερκρίςιμων ανκρακικϊν μονάδων δφναται να οδθγιςει ςε πρόςκετθ 

μείωςθ του κόςτουσ. Θ εργαςία τονίηει επίςθσ τθν ςθμαςία τθσ τιμισ των 

δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2, θ εξζλιξθ τθσ οποίασ μπορεί να οδθγιςει ςε 

διαφορετικοφσ οδικοφσ χάρτεσ ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ ανάλογα με το επίπεδό 

τθσ. 

Οι ςυγγραφείσ Rampidis et al. (2010) προςομοίωςαν το Ελλθνικό ςφςτθμα 

θλεκτροπαραγωγισ χρθςιμοποιϊντασ τθν πλατφόρμα BALANCE, προκειμζνου να 

διερευνιςουν τθν ςκοπιμότθτα και τθν βιωςιμότθτα εναλλακτικϊν ςεναρίων για 

τθν επζκταςθ του Ελλθνικοφ ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ ζωσ το 2020. Πλεσ οι 
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πικανζσ επιλογζσ αξιολογοφνται από τθν ςκοπιά τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ, τθσ 

περιβαλλοντικισ απόδοςθσ (εκπομπζσ CO2) και τθσ ενεργειακισ αςφάλειασ. 

Οι ςυγγραφείσ Kalampalikas και Pilavachi (2010a) μελζτθςαν το Ελλθνικό ςφςτθμα 

θλεκτροπαραγωγισ για τθν περίοδο 2009-2030 με τθν χριςθ του εργαλείου 

μοντελοποίθςθσ WASP-IV, με τθν παραδοχι ότι το επίπεδο διείςδυςθσ των ΑΡΕ ςτο 

ςφςτθμα δεν πλθροί τουσ ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ). Οι ςυγγραφείσ 

κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα ότι ζνα θλεκτροπαραγωγικό μείγμα αποτελοφμενο 

κυρίωσ από μονάδεσ φυςικοφ αερίου είναι ιδιαίτερα επωφελζσ από ενεργειακι, 

περιβαλλοντικι και οικονομικι ςκοπιά. Οι ίδιοι ςυγγραφείσ μελζτθςαν ςε μια άλλθ 

εργαςία τουσ το ίδιο πρόβλθμα με τθν παραδοχι ότι το επίπεδο διείςδυςθσ των 

ΑΡΕ ςτο ςφςτθμα είναι ςυμβατό με τουσ ςτόχουσ τθσ ΕΕ (Kalampalikas και 

Pilavachi, 2010b). Τα ευριματά τουσ δείχνουν ότι παρόλο που θ επίτευξθ των 

ςτόχων τθσ ΕΕ μπορεί να υλοποιθκεί καλφτερα με υψθλό μερίδιο των μονάδων 

φυςικοφ αερίου, θ εξζλιξθ αυτι οδθγεί ςε υψθλότερεσ απαιτιςεισ ςε 

εγκατεςτθμζνθ ιςχφ από ΑΡΕ, αποτελϊντασ μια επιλογι εξαιρετικά υψθλισ ζνταςθσ 

κεφαλαίου. Ωςτόςο, οι αποφάςεισ και των δφο προςεγγίςεων βαςίηονται ςε ζναν 

μεγάλο αρικμό υποκζςεων και ςθμαντικζσ αποφάςεισ, όπωσ θ βζλτιςτθ επζκταςθ 

δυναμικότθτασ, θ φπαρξθ πολλαπλϊν διαςυνδεδεμζνων περιοχϊν κλπ. δεν ζχουν 

μελετθκεί ςυςτθματικά. 

Οι ςυγγραφείσ Voumvoulakis et al. (2012) εξζταςαν τον αντίκτυπο που πρόκειται να 

ζχει θ μεγάλθσ κλίμακασ διείςδυςθ των ΑΡΕ ϊςτε το Ελλθνικό ςφςτθμα 

θλεκτροπαραγωγισ  να επιτφχει τουσ ςτόχουσ διείςδυςθσ των ΑΡΕ το 2020. Για τον 

ςκοπό αυτό, αναπτφχκθκαν τρία ςενάρια με τθν χριςθ του πακζτου λογιςμικοφ 

WASP IV, το οποία διακρίνονται με βάςθ τον διαφορετικό τφπο και τθν 

δυναμικότθτα των διαςυνδζςεων, κακϊσ και διαφορετικϊν δυναμικοτιτων 

αντλθτικϊν μονάδων. Ζνα βαςικό εφρθμα αυτισ τθσ μελζτθσ είναι ότι αναμζνεται 

μια ςθμαντικι αφξθςθ των απαιτιςεων εφεδρειϊν του ςυςτιματοσ εξαιτίασ του 

διαλείποντοσ χαρακτιρα των ταχζωσ διειςδυοφμενων ΑΡΕ. Ελλείψει νζων 

ευζλικτων μονάδων, οι ςτρεφόμενεσ εφεδρείεσ πρζπει να παρζχονται από τθ 

λειτουργία πρόςκετων μονάδων ςτον θμεριςιο ενεργειακό προγραμματιςμό, κάκε 

μία από τισ οποίεσ πρζπει να λειτουργεί ςε χαμθλότερο επίπεδο. Από τθν εξζλιξθ 

αυτι, διαφαίνεται ότι οι ςτόχοι τθσ απελευκζρωςθσ των αγορϊν θλεκτρικισ 
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ενζργειασ και τθσ απεξάρτθςθσ του ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τον 

άνκρακα μπορεί να είναι αςφμβατοι ι/και αντιφατικοί. 

Οι ςυγγραφείσ Agoris et al. (2004) παρουςίαςαν μια ανάλυςθ χρθςιμοποιϊντασ τα 

εργαλεία μοντελοποίθςθσ R-MARKAL και WASP IV εξετάηοντασ τθν περίπτωςθ κατά 

τθν οποία το Ελλθνικό ςφςτθμα θλεκτροπαραγωγισ επιτυγχάνει τουσ ςτόχουσ του 

Κιότο. Τα αποτελζςματα δείχνουν μια ςταδιακι μείωςθ του ποςοςτοφ 

χρθςιμοποίθςθσ των λιγνιτικϊν ςτακμϊν τθσ ΔΕΘ, μεγαλφτερθ διείςδυςθ του 

φυςικοφ αερίου και ςθμαντικζσ επενδφςεισ ςε μονάδεσ ΑΡΕ. 

Δεδομζνου ότι θ πλειονότθτα των εργαςιϊν ζχουν αναπτυχκεί πριν τθν εκδιλωςθ 

τθσ βακιάσ οικονομικισ κρίςθσ και οικονομικισ φφεςθσ ςτθν Ελλάδα, οι προςδοκίεσ 

ςε ότι αφορά τθν εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κεωρείται ότι ζχουν 

υπερεκτιμθκεί, ενϊ κάποιεσ τεχνολογικζσ επιλογζσ (π.χ., λικανκρακικζσ και 

πετρελαϊκζσ μονάδεσ) δεν περιλαμβάνονται ςτον τρζχοντα ενεργειακό ςχεδιαςμό 

τθσ χϊρασ. 

Ζνασ αξιοςθμείωτοσ περιοριςμόσ που χαρακτθρίηει τα ντετερμινιςτικά μοντζλα 

βελτιςτοποίθςθσ είναι ότι δεν μπορεί να ενςωματϊςουν και να «ςυλλάβουν» τθν 

αβεβαιότθτα που ςυνδζεται με κάποιεσ από τισ παραμζτρουσ του προβλιματοσ του 

ΜΕΣ. Αυτι αφορά ςυνικωσ τθν εξζλιξθ των τιμϊν των καυςίμων, το επενδυτικό 

κόςτοσ κεφαλαίου των νζων υποψιφιων τεχνολογιϊν προσ εγκατάςταςθ, κακϊσ 

και τθ διακεςιμότθτα των μονάδων θλεκτροπαραγωγισ, ιδίωσ των ΑΡΕ. Υπάρχουν 

πολλζσ εναλλακτικζσ τεχνικζσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ αβεβαιότθτασ, όπωσ θ ανάλυςθ ςεναρίων (Zhang et al., 

2012c) και (Zhang et al., 2012b, Nakawiro et al., 2008, Mondal et al., 2010) ι/και θ 

ανάλυςθ ευαιςκθςίασ (Koltsaklis et al., 2014a) και (Zhang et al., 2012a, Pereira και 

Saraiva, 2011a). Ωςτόςο, αυτζσ οι τεχνικζσ είναι αναποτελεςματικζσ ςτθν 

αντιπροςϊπευςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ αλλθλεξάρτθςθσ που ζχουν κάποιεσ 

παράμετροι μεταξφ τουσ. Θ ενςωμάτωςθ τθσ ςτοχαςτικότθτασ μζςω τθσ ανάλυςθσ 

Monte Carlo είναι μία από τισ πιο αποτελεςματικζσ και ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενεσ 

προςεγγίςεισ για τθν εξζταςθ και τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ επίδραςθσ και του 

αντίκτυπου που ζχουν διάφορεσ παράμετροι, ςυςχετιςμζνεσ ι μθ, ςτισ ςτρατθγικζσ 

αποφάςεισ του ΜΕΣ (Zhang et al., 2013a, Kim et al., 2012). Εκτόσ από αυτό, ο 

υπολογιςμόσ των ςυνδυαςμζνων επιπτϊςεων που αυτζσ οι αβζβαιεσ παράμετροι 
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ζχουν επί των μεταβλθτϊν απόφαςθσ, μασ δίνει τθ δυνατότθτα να αποκομίςουμε 

πιο ακριβι και αςφαλι αποτελζςματα και να πραγματοποιθκεί μια πιο ρεαλιςτικι 

αναπαράςταςθ τθσ ανάπτυξθσ του θλεκτροπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ ςε 

μακροπρόκεςμο ορίηοντα. 

 

2.4 Βραχυπρόθεςμοι περιοριςμού εντόσ του πλαιςύου 

του μακροχρόνιου ενεργειακού ςχεδιαςμού 

Θ υπάρχουςα βιβλιογραφία είναι πλοφςια ςε ζργα που ζχουν αςχολθκεί ξεχωριςτά 

με το πρόβλθμα τθσ ΒΕΜ και του ΜΕΣ των ςυςτθμάτων θλεκτρικισ ενζργειασ 

πολλϊν χωρϊν. Πςον αφορά το πρόβλθμα του ΜΕΣ, οι ςυγγραφείσ Ahmet et al. 

(2015) παρουςίαςαν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ μιασ περιόδου για τον προγραμματιςμό 

των επενδφςεων υπό διάφορεσ ετιςιεσ προβλζψεισ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ και επικυμθτοφσ ςτόχουσ εκπομπϊν CO2. Οι ίδιοι ςυγγραφείσ ςτθ 

ςυνζχεια τροποποίθςαν το ντετερμινιςτικό τουσ μοντζλο τουσ ςε ζνα ςτοχαςτικό 

μακθματικό μοντζλο δφο ςταδίων (two-stage stochastic mathematical model) που 

ενςωματϊνει τθν διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν κινδφνων (financial risk 

management) ςτισ αποφάςεισ τουσ (Ahmed et al., 2014). Οι ςυγγραφείσ Cheng et 

al. (2015) παρουςίαςαν ζνα γραμμικό μοντζλο πολλαπλϊν χρονικϊν περιόδων, 

πολλαπλϊν ηωνϊν για τθν βζλτιςτθ ανάπτυξθ του τομζα θλεκτροπαραγωγισ τθσ 

Κίνασ. Ο ςυγγραφζασ Georgiou (2015) ανζπτυξε ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ για τον 

προςδιοριςμό του βζλτιςτου θλεκτροπαραγωγικοφ μείγματοσ του Ελλθνικοφ τομζα 

θλεκτροπαραγωγισ δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν διαςφνδεςθ των αυτόνομων νθςιωτικϊν 

ςυςτθμάτων με το θπειρωτικό ςφςτθμα θλεκτρικισ ενζργειασ μζςω υποβρφχιων 

θλεκτρικϊν καλωδίων. Οι ςυγγραφείσ Koltsaklis et al. (2014a) ανζπτυξαν ζνα πολυ-

περιφερειακό, πολλαπλϊν χρονικϊν περιόδων μοντζλο ΜΑΓΡ ςχεδιαςμοφ 

ςυςτθμάτων θλεκτρικισ ενζργειασ για τον προςδιοριςμό του βζλτιςτου οδικοφ 

ενεργειακοφ χάρτθ ενόσ θλεκτροπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ. Το βαςικό μειονζκτθμα 

των παραπάνω εργαςιϊν είναι το γεγονόσ ότι μία μθ-χρονολογικι (ανεςτραμμζνθ) 

καμπφλθ διάρκειασ φορτίου με περιοριςμζνα επίπεδα φορτίου (load blocks) 

χρθςιμοποιείται για τθν αναπαράςταςθ τθσ ηιτθςθσ και δεν είναι ςε κζςθ να 
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προςομοιϊςει επαρκϊσ και με αξιοπιςτία τθν μεταβλθτότθτα που απορρζει από 

τθν αξιοποίθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τον αντίκτυπό τθσ ςτο 

ςφςτθμα θλεκτροπαραγωγισ. Οι ςυγγραφείσ Flores et al. (2014) ανζπτυξαν ζνα 

μακροπρόκεςμο μακθματικό μοντζλο για τον προγραμματιςμό των επενδφςεων 

ςτθν Αργεντινι για τθν περίοδο 2010-2030. Αυτι θ προςζγγιςθ βαςίηεται ςτθν 

παραδοςιακι μακροπρόκεςμθ προςζγγιςθ ςχεδιαςμοφ και δεν περιλαμβάνει: (i) 

βραχυπρόκεςμουσ λειτουργικοφσ περιοριςμοφσ, (ii) χρονολογικι καμπφλθ 

διάρκειασ φορτίου, δθλαδι, μια ςυνολικι ηιτθςθ για κάκε ζτοσ πρζπει να 

ικανοποιθκεί (ζνασ αρικμόσ), και (iii) καμία περιβαλλοντικι πολιτικι δεν 

λαμβάνεται υπ’ όψιν. Οι ςυγγραφείσ Barteczko-Hibbert et al. (2014) παρουςίαςαν 

ζνα μακροπρόκεςμο μοντζλο ΜΑΓΡ για τον βζλτιςτο επενδυτικό ςχεδιαςμό 

λαμβάνοντασ υπόψθ το κόςτοσ κφκλου ηωισ (life cycle costs) και τισ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Ωςτόςο, θ ζμφυτθ μεταβλθτότθτα των ΑΡΕ μζςω τθσ 

ειςαγωγισ λειτουργικϊν περιοριςμϊν και τθσ χρονολογικισ ηιτθςθσ φορτίου δεν 

εξετάςτθκε ςτθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Οι ςυγγραφείσ Wu και Huang (2014) 

ανζπτυξαν μια προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτα παραδοςιακά μοντζλα ΜΕΣ,  

ενςωματϊνοντασ κάποια χαρακτθριςτικά των ΑΡΕ. Ζλαβαν, επίςθσ, υπ’ όψιν τθν 

αναμενόμενθ τεχνολογικι πρόοδο, κακϊσ επίςθσ και τθν ανάπτυξθ των ΑΡΕ ωσ 

εξαςφάλιςθ ζναντι των διακυμάνςεων των τιμϊν των ορυκτϊν καυςίμων. Ωςτόςο, 

θ εργαςία αυτι δεν παρζχει λεπτομερι αναπαράςταςθ τθσ λειτουργίασ των 

κερμικϊν μονάδων, κακϊσ επίςθσ θ χριςθ μιασ τυπικισ, μθ χρονολογικισ 

καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου αγνοεί τισ ωριαίεσ και μθνιαίεσ (εποχικζσ) 

διακυμάνςεισ που χαρακτθρίηουν τθν ςυνειςφορά των ΑΡΕ και ωσ εκ τοφτου, τθν 

αςφάλεια του εφοδιαςμοφ και τθν ςτακερότθτα του ςυςτιματοσ. Οι ςυγγραφείσ 

Vithayasrichareon και MacGill (2014) παρουςίαςαν μια επζκταςθ (μετά το πζρασ 

τθσ επεξεργαςίασ) ενόσ προθγουμζνωσ αναπτυχκζντοσ εργαλείου για τον 

επενδυτικό ςχεδιαςμό των τεχνολογιϊν θλεκτροπαραγωγισ ενόσ ςυςτιματοσ, ζτςι 

ϊςτε να ποςοτικοποιθκοφν οι επιπτϊςεισ τθσ ενςωμάτωςθσ κάποιων 

βραχυπρόκεςμων λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν των μονάδων ςτισ λειτουργικζσ, 

οικονομικζσ και περιβαλλοντικζσ πτυχζσ των διαφόρων χαρτοφυλακίων παραγωγισ. 

Ωςτόςο, όπωσ αναφζρκθκε και από τουσ ςυγγραφείσ, αυτι θ εργαςία δεν παρζχει 

ζνα αναλυτικό μεκοδολογικό πλαίςιο βελτιςτοποίθςθσ για τθν επίλυςθ των 
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λεπτομερϊν προβλθμάτων τθσ ΒΕΜ και του ΜΕΣ, δεδομζνου ότι μια ςειρά 

λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν, όπωσ οι ελάχιςτοι χρόνοι λειτουργίασ και κράτθςθσ, 

οι ρυκμοί μεταβολϊν (άνω και κάτω) τθσ ιςχφοσ κλπ. αγνοοφνται. Επιπλζον, αυτι θ 

εργαςία εφαρμόηει κεωρία χαρτοφυλακίου με μια ςειρά θλεκτροπαραγωγικϊν 

μειγμάτων προκακοριςμζνθσ δυναμικότθτασ και δεν βελτιςτοποιεί τθν 

δυναμικότθτα του μείγματοσ για ζνα οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. 

Πςον αφορά το πρόβλθμα τθσ ΒΕΜ, οι ςυγγραφείσ Delarue et al. (2009a) ανζπτυξαν 

ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ για τθν ΒΕΜ  και το εφάρμοςαν ςτο Βελγικό θλεκτρικό ςφςτθμα, 

ενϊ οι ςυγγραφείσ Delarue et al. (2009b) ερεφνθςαν τισ επιπτϊςεισ τθσ αιολικισ 

ενζργειασ ςτο κόςτοσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ και τθν ποςότθτα των 

εκπομπϊν CO2 με τθν χριςθ του προθγουμζνωσ αναπτυχκζντοσ μοντζλου ΜΑΓΡ για 

τθν επίλυςθ του προβλιματοσ τθσ ΒΕΜ. Οι ςυγγραφείσ Andrianesis et al. (2011) 

παρουςίαςαν ζνα μοντζλο για το πρόβλθμα  τθσ βζλτιςτθσ ζνταξθσ μονάδων 

παραγωγισ ςτο ςφςτθμα με περιοριςμοφσ αςφαλείασ το οποίο εφαρμόηεται αυτι 

τθν περίοδο ςτθν Ελλθνικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ, αναδεικνφοντασ επίςθσ τισ 

πιο ςθμαντικζσ πτυχζσ τθσ διάρκρωςθσ τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ και των επικουρικϊν υπθρεςιϊν. Οι ςυγγραφείσ Simoglou et al. (2010b) 

παρουςίαςαν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ για τον βζλτιςτο αυτο-προγραμματιςμό ενόσ 

κερμικοφ παραγωγοφ ςε προ-θμεριςιεσ αγορζσ ενζργειασ και επικουρικϊν 

υπθρεςιϊν. Θ προςζγγιςθ αυτι βαςίηεται ςτθν διατφπωςθ του προβλιματοσ τθσ 

ΒΕΜ όπωσ αυτι επιλφεται από ζναν κερμικό παραγωγό και όχι από τον ανεξάρτθτο 

διαχειριςτι του ςυςτιματοσ. Οι ίδιοι ςυγγραφείσ ζκαναν χριςθ του αλγορίκμου 

εκκακάριςθσ τθσ αγοράσ τθσ Ελλθνικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν 

ποςοτικοποίθςθ των επιπτϊςεων διαφόρων μιγμάτων ιςχφοσ θλεκτροπαραγωγισ 

από ΑΡΕ επί τθσ ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ (που κακορίηεται από τον 

χριςτθ και όχι από τθν διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ) ςτθν εξζλιξθ τθσ Οριακισ Τιμισ 

του Συςτιματοσ (ΟΤΣ). Για τον ςκοπό αυτό, τζςςερισ αντιπροςωπευτικζσ θμζρεσ 

ενόσ ςυγκεκριμζνου χρόνου επιλζχκθκαν (Simoglou et al., 2010a). Τζλοσ, οι 

ςυγγραφείσ Simoglou et al. (2011) εφάρμοςαν το μοντζλο προςομοίωςθσ τθσ ΒΕΜ 

για μια ετιςια ανάλυςθ τθσ Ελλθνικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ όςον αφορά 

τθν εξζλιξθ τθσ ΟΤΣ, των εκπομπϊν CO2 και τθν κατανομι των πλθρωμϊν των 
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καταναλωτϊν (χονδρεμπορικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ και παραγωγοί ΑΡΕ). Οι 

ςυγγραφείσ Xiao et al. (2011) ανζπτυξαν μια διατφπωςθ ςτοχαςτικοφ 

προγραμματιςμοφ δφο ςταδίων (two-stage stochastic programming) για το 

πρόβλθμα τθσ ΒΕΜ προκειμζνου να αξιολογιςουν τα επίπεδα ςτρεφόμενων και μθ 

ςτρεφόμενων εφεδρειϊν  ενόσ μεγάλθσ κλίμακασ θλεκτροπαραγωγικοφ 

ςυςτιματοσ (ςφςτθμα δοκιμισ τθσ πολιτείασ τθσ Καλιφόρνια), μαηί με τισ δαπάνεσ 

που ςυνοδεφονται εν όψει τθσ αυξθμζνθσ διείςδυςθσ τθσ αιολικισ ενζργειασ. 

Θ λειτουργικι ευελιξία ςυνιςτά μια πτυχι που πρζπει να εξεταςτεί κατά τον 

ενεργειακό ςχεδιαςμό ςυςτθμάτων θλεκτροπαραγωγισ, λόγω του γεγονότοσ ότι 

ΑΡΕ (π.χ. αιολικι και θλιακι) χαρακτθρίηονται από εγγενι διακοψιμότθτα και 

ςυχνζσ διακυμάνςεισ (Palmintier, 2013). Κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων 

δεκαετιϊν, ζχει υπάρξει μια ςθμαντικι αφξθςθ τθσ θλεκτροπαραγωγικισ 

δυναμικότθτασ βαςιςμζνθσ ςε αιολικι ενζργεια ςε όλο τον κόςμο από τα 10 MW το 

1980 ςε 282 GW ζωσ το τζλοσ του 2012. Θ περαιτζρω διείςδυςθ των 

ανεμογεννθτριϊν εξαρτάται από διάφορουσ παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

του αιολικοφ δυναμικοφ, του υπάρχοντοσ εγκατεςτθμζνου μείγματοσ παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ, τθσ ςχετικισ οικονομικισ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ κάκε 

τεχνολογίασ, τθσ ενεργειακισ πολιτικισ (π.χ. τιμολόγθςθ των εκπομπϊν CO2), τθσ 

χωρικισ εγκατάςταςθσ των ανεμογεννθτριϊν και άλλων κοινωνικϊν ι/και κεςμικϊν 

παραμζτρων (Timilsina et al., 2013). Οι ςυγγραφείσ Purvins et al. (2011) 

παρουςίαςαν μια βιβλιογραφικι ανάλυςθ προκειμζνου να προςδιοριςτοφν οι 

καλφτερεσ δυνατζσ ςτρατθγικζσ για μια μεγάλθσ κλίμακασ, αποτελεςματικι 

ενςωμάτωςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, και ιδιαίτερα τθσ αιολικισ 

ενζργειασ, ςτο πλαίςιο των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων θλεκτρικισ ενζργειασ. Αυτζσ 

οι επιλογζσ περιλαμβάνουν επιπρόςκετεσ δυναμικότθτεσ εφεδρειϊν, ενίςχυςθ των 

διαςυνοριακϊν διαςυνδζςεων και διανεμθμζνεσ τεχνολογίεσ αποκικευςθσ 

ενζργειασ (distributed energy storage technologies), όπωσ τα θλεκτρικά οχιματα. Ο 

αντίκτυποσ τθσ περιφερειακισ κατανομισ των ανεμογεννθτριϊν ςε μεταβολζσ τθσ 

ιςχφοσ αναλφεται επίςθσ. Σφμφωνα με τουσ ςυγγραφείσ Belderbos και Delarue 

(2015), κακϊσ θ αιολικι ενζργεια αυξάνει το μερίδιό τθσ ςτο μείγμα παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ, οι κατάλλθλεσ για ενδιάμεςα αλλά και φορτία αιχμισ 
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κερμικζσ μονάδεσ ενιςχφουν τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ ζναντι των κερμικϊν 

μονάδων ιςχφοσ φορτίου βάςθσ (π.χ., λικανκρακικζσ και λιγνιτικζσ μονάδεσ). Το 

γεγονόσ αυτό οφείλεται ςτο ότι θ υπολειμματικι ηιτθςθ φορτίου (αρχικό φορτίο 

μείον τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΡΕ) είναι χαμθλότερθ και 

χαρακτθρίηεται από ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ. Οι ςυγγραφείσ Connolly et al. (2010) 

παρουςίαςαν μια επιςκόπθςθ των διακζςιμων υπολογιςτικϊν εργαλείων τα οποία 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανάλυςθ τθσ ζνταξθσ των ΑΡΕ ςε διάφορα 

ενεργειακά ςυςτιματα καλφπτοντασ ζνα ευρφ φάςμα προςεγγίςεων και τεχνικϊν 

λεπτομερειϊν. Οι ςυγγραφείσ Gouveia et al. (2014) κατζδειξαν ότι θ αυξθμζνθ 

διείςδυςθ χερςαίων ανεμογεννθτριϊν (onshore wind power) ςτο Ρορτογαλικό 

θλεκτρικό ςφςτθμα μπορεί να ενιςχφςει τθν ευελιξία του ςυςτιματοσ και δεν ζχει 

αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν αςφάλεια του εφοδιαςμοφ με θλεκτρικι ενζργεια. Αυτό 

είναι ςφμφωνο με τον ςχεδιαςμό τθσ ενεργειακισ οικονομίασ χαμθλϊν εκπομπϊν 

διοξειδίου του άνκρακα, που είναι και ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

ενεργειακισ πολιτικισ. Οι ςυγγραφείσ Batas Bjelid et al. (2013) ζκαναν χριςθ του 

εργαλείου EnergyPLAN για τον εντοπιςμό των πικανϊν ςτρατθγικϊν που μποροφν 

να εφαρμοςτοφν ςτο Σερβικό ςφςτθμα θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν επίτευξθ 

επιλογϊν αφξθςθσ τθσ διείςδυςθσ τθσ αιολικισ ενζργειασ  με το ελάχιςτο δυνατό 

κόςτοσ. Οι ςυγγραφείσ Van den Bergh et al. (2013) μελζτθςαν τισ επιπτϊςεισ που οι 

εγχφςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΡΕ ζχουν ςτθν τιμι των δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2 και ςτο φψοσ των εκπομπϊν CO2 ςε 12 κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (ΕΕ)  (Νότια και Δυτικι Ευρϊπθ). Οι ςυγγραφείσ Connolly et al. (2011) 

παρουςίαςαν μια ανάλυςθ για το Λρλανδικό ενεργειακό ςφςτθμα ϊςτε να 

επιτευχκεί μια 100% διείςδυςθ των ΑΡΕ, χρθςιμοποιϊντασ το υπολογιςτικό 

εργαλείο EnergyPLAN. Ρζραν του τομζα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ εργαςία 

περιλαμβάνει επίςθσ τουσ τομείσ τθσ κζρμανςθσ και των μεταφορϊν για τθν 

περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ των ΑΡΕ. Ωςτόςο, τα αποτελζςματα που 

λαμβάνονται δεν είναι τα βζλτιςτα, δεδομζνου ότι βαςίηονται ςε ζναν μεγάλο 

αρικμό υποκζςεων ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ αρκετϊν τεχνολογιϊν ΑΡΕ. 

Υπάρχουν μερικζσ εργαςίεσ ςτθν βιβλιογραφία που ενςωματϊνουν 

βραχυπρόκεςμεσ αποφάςεισ ςτο μακροπρόκεςμο ορίηοντα υλοποίθςθσ του 
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προβλιματοσ του ΜΕΣ. Οι ςυγγραφείσ Pina et al. (2013) πρότειναν ζνα υβριδικό 

πλαίςιο μοντελοποίθςθσ ςυνδυάηοντασ ζνα μακροπρόκεςμο μοντζλο ςχεδιαςμοφ 

που βελτιςτοποιεί τισ επενδυτικζσ αποφάςεισ και ζνα βραχυπρόκεςμο μοντζλο 

κατανομισ για να προςομοιϊνει τθν ωριαία δυναμικι του υπό μελζτθ ςυςτιματοσ. 

Αυτά τα εργαλεία μοντελοποίθςθσ διαςυνδζονται με μια επαναλθπτικι διαδικαςία 

επαλικευςθσ τθσ λειτουργικισ ςκοπιμότθτασ (operational feasibility) των 

επενδυτικϊν αποφάςεων. Ωςτόςο, οι ςτρατθγικζσ επενδυτικζσ αποφάςεισ δεν 

κακορίηονται με βάςθ τθν βραχυπρόκεςμθ δυναμικι του ςυςτιματοσ. Οι 

ςυγγραφείσ Zhang et al. (2013d) παρουςίαςαν ζνα ενοποιθμζνο μοντζλο που 

αποτελείται από ζνα επενδυτικό μοντζλο βελτιςτοποίθςθσ και από ζνα μοντζλο 

προςομοίωςθσ ωριαίασ κλίμακασ που κακορίηει το βζλτιςτο μείγμα παραγωγισ και 

δυναμικότθτασ μονάδων, κακϊσ επίςθσ και τον ςχεδιαςμό αναλυτικϊν 

λειτουργικϊν ςχεδίων των ςτακμϊν παραγωγισ ενζργειασ και θλεκτρικϊν 

ςυςκευϊν, όπωσ τα θλεκτρικά οχιματα και οι αντλίεσ κερμότθτασ (heat pumps). Οι 

ςυγγραφείσ De Jonghe et al. (2011) παρουςίαςαν ζνα γραμμικό μοντζλο 

προγραμματιςμοφ των επενδφςεων ενςωματϊνοντασ κάποιουσ λειτουργικοφσ 

περιοριςμοφσ ςτθν διαδικαςία λιψθσ των αποφάςεων. Ωςτόςο, ο χρονικόσ 

ορίηοντασ ςχεδιαςμοφ είναι μόνο για ζνα (1) ζτοσ (8760 χρονικά βιματα) και ωσ εκ 

τοφτου, πικανζσ διακυμάνςεισ αρκετϊν κρίςιμων παραμζτρων (π.χ., κόςτοσ 

καυςίμων, κόςτοσ επενδφςεων) δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν, ενϊ και θ τιμολόγθςθ 

των εκπομπϊν CO2 δεν περιλαμβάνεται ςτθν εργαςία. Επιπροςκζτωσ, άλλεσ 

λειτουργικζσ πτυχζσ των κερμικϊν μονάδων, όπωσ τα επίπεδα λειτουργίασ, οι 

ελάχιςτοι χρόνοι λειτουργίασ και κράτθςθσ δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν, λόγω του 

γεγονότοσ ότι αυτό κα μετατρζψει το γραμμικό μοντζλο ςε μοντζλο ΜΑΓΡ και ζτςι, 

το υπολογιςτικό κόςτοσ κα είναι ςθμαντικά υψθλότερο. Οι ςυγγραφείσ Welsch et 

al. (2014) παρουςίαςαν μια προςζγγιςθ μοντελοποίθςθσ για τον μακροπρόκεςμο 

ςχεδιαςμό των ενεργειακϊν ςυςτθμάτων, λαμβάνοντασ ταυτόχρονα υπόψθ 

βραχυπρόκεςμουσ λειτουργικοφσ περιοριςμοφσ. Το κφριο μειονζκτθμα αυτισ τθσ 

προςζγγιςθσ είναι ότι θ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ μοντελοποιείται με ζναν 

περιοριςμζνο αρικμό επιπζδων φορτίου (12 ςε αυτι τθν περίπτωςθ), ζτςι μια μθ 

χρονολογικι καμπφλθ ηιτθςθσ χρθςιμοποιείται περιορίηοντασ τθν δυνατότθτα να 

«ανιχνευκοφν» πικανζσ παραβιάςεισ ςτθν λειτουργία του κακοριηόμενου 
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θλεκτροπαραγωγικοφ μείγματοσ. Θ ςυνειςφορά των ςυγγραφζων Ludig et al. (2011) 

είναι μία από τισ λίγεσ εργαςίεσ που ςτοχεφουν ςτον ςυνδυαςμό βραχυπρόκεςμων 

αποφάςεων εντόσ ενόσ μακροπρόκεςμου ορίηοντα. Ραρόλο που το μοντζλο 

καλφπτει μια εκτεταμζνθ χρονικι περίοδο (2005-2100), θ προτεινόμενθ προςζγγιςθ 

δεν περιλαμβάνει λεπτομερι και αναλυτικι απεικόνιςθ των βραχυπρόκεςμων 

αποφάςεων, κακϊσ και τα επιλεγόμενα επίπεδα φορτίου (ηιτθςθσ) είναι αρκετά 

περιοριςμζνα εξαιτίασ του εκτεταμζνου χρονικοφ ορίηοντα προγραμματιςμοφ και 

του αντίςτοιχου υπολογιςτικοφ κόςτουσ. Οι ςυγγραφείσ Palmintier και Webster 

(2011) παρουςίαςαν  μια προςζγγιςθ ομαδοποίθςθσ βαςιςμζνθ ςτον ακζραιο 

προγραμματιςμό για τθν επίλυςθ του ΜΕΣ ενςωματϊνοντασ τθν λειτουργικι 

ευελιξία ςτθν διατφπωςι τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι ςυγγραφείσ εφάρμοςαν τθν 

προςζγγιςθ τουσ ςε ζναν μελλοντικό χρόνο (single future year), το 2035, για ζνα 

πλιρεσ προφίλ 8760 ωρϊν. Αν και αυτι θ μζκοδοσ κάνει λεπτομερείσ εκτιμιςεισ για 

ζναν ολόκλθρο χρόνο (8760 ϊρεσ), δεν μπορεί να ςυλλάβει τισ δυνατζσ 

παραλλαγζσ/διακυμάνςεισ και τθν εξζλιξθ κρίςιμων παραμζτρων του ςυςτιματοσ, 

όπωσ π.χ., το επενδυτικό κόςτοσ και οι τιμζσ των καυςίμων. 

2.4 Μικρο-ενεργειακά δίκτυα 

Μια πικανι πορεία ανάπτυξθσ του ενεργειακοφ τομζα είναι θ αποκζντρωςθ του 

ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ αποκεντρωμζνθ ι διανεμθμζνθ  παραγωγι 

ενζργειασ αναφζρεται ςτθν παραγωγι ενζργειασ κοντά ςτο ςθμείο χριςθσ. Μπορεί 

να περιλαμβάνει μια ςειρά από μεγζκθ παραγωγισ: από μεμονωμζνα νοικοκυριά 

μζχρι το επίπεδο κοινότθτασ ι/και πόλθσ. Στα 27 κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (ΕΕ), ο κτιριακόσ τομζασ αποτελεί ςιμερα περίπου το 40% τθσ ςυνολικισ 

τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αναφζρει ότι το 

μεγαλφτερο δυναμικό εξοικονόμθςθσ βρίςκεται ςτα κτίρια (Keirstead et al., 2012). 

Θ μικρο-παραγωγι ενζργειασ (micro-generation) ορίηεται ωσ «θ μικρισ κλίμακασ 

παραγωγι κερμότθτασ ι/και θλεκτρικισ ενζργειασ από ζναν ενεργειακό πόρο 

χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε άνκρακα». Ζχει περαιτζρω οριςτεί ωσ οποιαδιποτε 

παραγωγι κάτω από 50-100 kW, με τθν πλειοψθφία των οικιακϊν εγκαταςτάςεων 

θλεκτρικισ τροφοδοςίασ να είναι κάτω από 3 kWe και ελαφρϊσ μεγαλφτερθ για 
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παροχι κερμότθτασ (Allen et al., 2008). Σε αυτό το πλαίςιο, το μικρο-δίκτυο 

ορίηεται ωσ ζνα δίκτυο διανομισ χαμθλισ τάςθσ με ςυνδυαςμό διανεμθμζνων 

μονάδων παραγωγισ ενζργειασ, ςυςκευϊν αποκικευςθσ ενζργειασ και 

ελεγχόμενων φορτίων τα οποία κα μποροφςαν να λειτουργιςουν αυτόνομα ι ωσ 

ςυνδεδεμζνα με το κεντρικό δίκτυο (Motevasel et al., 2013). Θ ζννοια του μικρο-

δικτφου απζκτθςε πρόςφατα ςθμαντικό ενδιαφζρον ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα 

και ςτουσ προμθκευτζσ εξοπλιςμοφ και ενζργειασ (Cardoso et al., 2013). Κακϊσ ο  

οικιςτικόσ τομζασ αντιπροςωπεφει ζνα μεγάλο ποςοςτό τθσ ςυνολικισ 

κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ, ζχει προςελκφςει πρόςφατα το ενδιαφζρον 

πολλϊν επενδυτϊν για τθν εφαρμογι των μικρο-ςυςτθμάτων ςυμπαραγωγισ 

θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ (micro Combined Heat and Power systems). 

Ρροβάλλεται επίςθσ ο ιςχυριςμόσ ότι τα  μικρο-ςυςτιματα ςυμπαραγωγισ 

θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ προςφζρουν ςθμαντικά οφζλθ ςτουσ προμθκευτζσ 

ενζργειασ (αφξθςθ των εςόδων, διατιρθςθ των πελατϊν, κ.λπ.), ςτα νοικοκυριά 

(μειωμζνοι λογαριαςμοί ενζργειασ) και ςτθν κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ (μειωμζνεσ 

εκπομπζσ CO2 και μειωμζνθ κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ, αποφυγι 

καταςκευισ μεγάλων κεντρικϊν μονάδων και εγκαταςτάςεων δικτφων κ.λπ.) (Ren 

et al., 2008). 

Πςον αφορά το αςτικό επίπεδο, θ πρόςφατθ ζρευνα ζχει αποκαλφψει ότι οι πόλεισ 

αντιπροςωπεφουν περίπου τα δφο τρίτα τθσ παγκόςμιασ κατανάλωςθσ ενζργειασ 

και το 71% τθσ ενζργειασ που ςχετίηεται άμεςα με τισ εκπομπζσ αερίων του 

κερμοκθπίου. Λόγω αυτισ τθσ εξζλιξθσ, υπάρχει μια αυξανόμενθ ανθςυχία για τθ 

βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των πόλεων, ζτςι ϊςτε οι 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ να μειϊνονται χωρίσ να επθρεάηονται αρνθτικά οι 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και θ ποιότθτα ηωισ. Οι μονάδεσ ΣΘΚ μποροφν να 

επιτφχουν υψθλότερθ κερμοδυναμικι απόδοςθ και οικονομίεσ κλίμακασ ςτο 

κόςτοσ κεφαλαίου, αποτελϊντασ μια ελκυςτικι και ανταγωνιςτικι επιλογι για τθν 

ςυνολικι βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν άμβλυνςθ του ανκρακικοφ 

αποτυπϊματοσ (Keirstead et al., 2012). Ο ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ είναι ζνα πολφ 

ςθμαντικό και ςφνκετο πρόβλθμα που πρζπει να εξετάςει πολλαπλζσ πτυχζσ και 

κριτιρια λιψθσ αποφάςεων και ςτόχοσ του είναι να διαςφαλίςει τθν ςυνολικι 
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απόδοςθ, τθν οικονομικι βιωςιμότθτα και τον μετριαςμό των περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ. Τα προβλιματα 

ςχεδιαςμοφ και χρονοπρογραμματιςμοφ παραγωγισ διατυπϊνονται ςυνικωσ ωσ 

μοντζλα βελτιςτοποίθςθσ που επιλφονται μζςω αλγορίκμων βελτιςτοποίθςθσ 

(Verderame et al., 2010). Θ ανάπτυξθ μοντζλων βελτιςτοποίθςθσ για τον ςχεδιαςμό 

ενεργειακϊν ςυςτθμάτων ζχει προςελκφςει ςθμαντικό ενδιαφζρον κατά τισ 

προθγοφμενεσ δεκαετίεσ (Zhu et al., 2011). Οι ςυγγραφείσ Liu et al. (2013) 

παρουςίαςαν μια αναςκόπθςθ και μια προςζγγιςθ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων 

μθχανικισ για τθν μοντελοποίθςθ και βελτιςτοποίθςθ μικρο-δικτφων για οικιακζσ 

εφαρμογζσ, τονίηοντασ επίςθσ τισ προκλιςεισ και τισ προοπτικζσ ςχετικά με τον 

ςχεδιαςμό και τον προγραμματιςμό των κατανεμθμζνων ενεργειακϊν ςυςτθμάτων. 

Ο ςχεδιαςμόσ και ο χρονοπρογραμματιςμόσ παραγωγισ μικρο-δικτφων ζχει ιδθ 

αντιμετωπιςτεί ςτθν βιβλιογραφία με τθν χριςθ διαφορετικϊν προςεγγίςεων. Τα 

περιςςότερα μοντζλα χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ Γραμμικοφ Ρρογραμματιςμοφ (ΓΡ), 

Μεικτοφ Ακεραίου Γραμμικοφ Ρρογραμματιςμοφ (ΜΑΓΡ), Μεικτοφ Ακζραιου Μθ-

Γραμμικοφ Ρρογραμματιςμοφ (ΜΑΜΓΡ), ι ακόμθ και Ρολυκριτθριακοφ Γραμμικοφ 

Ρρογραμματιςμοφ (ΡΚΓΡ). Θ ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ θμεριςιου 

λειτουργικοφ κόςτουσ αποτελεί τθν τυπικι αντικειμενικι ςυνάρτθςθ αυτϊν των 

μοντζλων, ενϊ θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ ςυνολικισ θμεριςιασ κατανάλωςθσ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ, θ μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν ςε θμεριςια κλίμακα, και θ 

ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ελαχιςτοποίθςθ των 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ζχουν επίςθσ κεωρθκεί. 

Οι ςυγγραφείσ Shaneb et al. (2011) παρουςίαςαν ζνα μοντζλο ΓΡ για τον 

χρονοπρογραμματιςμό παραγωγισ ενόσ οικιςτικοφ ςυςτιματοσ μικρο-ΣΘΚ, που 

αποτελείται από ζνα μικρο-ςφςτθμα ΣΘΚ, ζναν ςυμπλθρωματικό λζβθτα αερίου και 

μια ςυςκευι κερμικισ αποκικευςθσ. Μια μονάδα κυψζλθσ καυςίμου κεωρικθκε 

και δοκιμάςτθκε ςε τρία διαφορετικά ςενάρια με βάςθ τθν ειδικι επιδότθςθ για τθν 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ (feed-in tariff), τθν δυνατότθτα  εμπορίασ 

θλεκτρικισ ενζργειασ και τθν ειςαγωγι τθσ τιμολόγθςθσ δικαιωμάτων εκπομπϊν 

CO2. Οι ςυγγραφείσ Ren και Gao (2010b) πρότειναν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ για τον 

προγραμματιςμό τθσ παραγωγισ ενζργειασ ενόσ μικρο-ςυςτιματοσ ΣΘΚ που ζχει 
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εγκαταςτακεί ςε ζνα κτίριο κατοικιϊν. Δφο τφποι τεχνολογίασ κεωρικθκαν, 

δθλαδι, ζνασ κινθτιρασ αερίου (gas engine) και μια κυψζλθ καυςίμου και 

αξιολογοφνται με βάςθ οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτιρια. Οι ςυγγραφείσ 

Kopanos et al. (2013) παρουςίαςαν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ για τον 

χρονοπρογραμματιςμό παραγωγισ ενόσ δικτφου που βαςίηεται ςε μικρο-

ςυςτιματα ΣΘΚ υπό τθν ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ. Το μοντζλο τουσ 

ζλαβε υπ’ όψιν τισ αποφάςεισ εκκίνθςθσ και ςβζςθσ των μονάδων, κακϊσ και τουσ 

ελάχιςτουσ χρόνουσ λειτουργίασ και κράτθςθσ. Οι ςυγγραφείσ Wakui και Yokoyama 

(2011) παρουςίαςαν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ για τον προγραμματιςμό παραγωγισ ενόσ 

ςυγκροτιματοσ κατοικιϊν ςτθν Λαπωνία. Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ αφορά τθν 

ελαχιςτοποίθςθ τθσ ςυνολικισ θμεριςιασ κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ. Οι 

ςυγγραφείσ Bosman et al. (2012) ανζπτυξαν ζνα πλαίςιο ΜΑΓΡ για τον 

χρονοπρογραμματιςμό παραγωγισ μιασ ομάδασ μικρο-ςυςτθμάτων ΣΘΚ. Θ 

μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν ςτθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ αποτελεί τθν 

αντικειμενικι ςυνάρτθςθ του μοντζλου και οι περιοριςμοί λαμβάνουν υπ’ όψιν τισ 

αποφάςεισ εκκίνθςθσ και διακοπισ τθσ λειτουργίασ των μονάδων, τουσ ελάχιςτουσ 

χρόνουσ λειτουργίασ και κράτθςθσ, κακϊσ και τα όρια παραγωγισ θλεκτριςμοφ και 

κερμότθτασ. Ωςτόςο, ςε αυτι τθν εργαςία, εφεδρικοί λζβθτεσ αερίου δεν 

λαμβάνονται υπ’ όψιν, γεγονόσ που κα μποροφςε να οδθγιςει ςτθν μθ κάλυψθ τθσ 

ηιτθςθσ κερμότθτασ. 

Οι ςυγγραφείσ Naraharisetti et al. (2011) πρότειναν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ για τον 

θμεριςιο προγραμματιςμό παραγωγισ ενόσ μικρο-δικτφου αποτελοφμενο από 

θλιακά και αιολικά πάρκα, μονάδεσ καφςθσ βιομάηασ και φυςικοφ αερίου, κυψελϊν 

καυςίμου με ςυνκετικό αζριο και υδρογόνο, κακϊσ και επιλογζσ αποκικευςθσ για 

τθν θλεκτρικι ενζργεια και άλλουσ ενεργειακοφσ πόρουσ. Θ αντικειμενικι  

ςυνάρτθςθ αφορά τθν μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν. Επεκτείνοντασ τθν ςυγκεκριμζνθ 

εργαςία Naraharisetti et al. (2011), οι ςυγγραφείσ Kwok et al. (2013) παρουςίαςαν 

ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ για τον προγραμματιςμό ενόσ μικρο-δικτφου ςε κακθμερινό 

επίπεδο. Το λειτουργικό κόςτοσ ι/και ο περιβαλλοντικόσ αντίκτυποσ αποτελοφν τισ 

αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ του μοντζλου. Ρραγματοποιικθκε επίςθσ ανάλυςθ 
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ςεναρίων για να διερευνθκεί θ επίδραςθ τθσ αβεβαιότθτασ τθσ ηιτθςθσ και θ 

εποχιακι επίδραςθ του καιροφ ςτθν λειτουργικι ευελιξία του ςυςτιματοσ. 

Οι ςυγγραφείσ Zhang et al. (2013c) πρότειναν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ για τον 

προγραμματιςμό τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ  ςε «ζξυπνα ςπίτια» (“smart homes”), 

ελαχιςτοποιϊντασ το ςυνολικό θμεριςιο κόςτοσ. Το εξεταηόμενο μικρο-δίκτυο 

περιλαμβάνει μια μονάδα ΣΘΚ, ζναν λζβθτα, μια ανεμογεννιτρια και ςυςκευζσ 

αποκικευςθσ κερμότθτασ και θλεκτρικισ ενζργειασ. Υπάρχει, επίςθσ 

αλλθλεπίδραςθ με το κεντρικό θλεκτρικό δίκτυο. Ζνα ςχιμα χρζωςθσ τθσ αιχμισ τθσ 

ηιτθςθσ (peak demand charge scheme) κεωρείται επίςθσ προκειμζνου να μειωκεί 

το φορτίο αιχμισ του δικτφου. 

Οι ςυγγραφείσ Ren et al. (2010a) ανζπτυξαν ζνα μοντζλο ΡΚΓΡ που να κακορίηει 

τθν επιχειρθςιακι ςτρατθγικι ενόσ κατανεμθμζνου ςυςτιματοσ ενεργειακϊν 

πόρων βάςει οικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν κριτθρίων. Ζνα διανεμθμζνο 

ςφςτθμα ενζργειασ που ενςωματϊνει κυψζλεσ καυςίμου και κινθτιρεσ αερίου ΣΘΚ, 

κακϊσ και φωτοβολταϊκά ζχει εγκαταςτακεί. Μια μζκοδοσ ςυμβιβαςτικοφ 

προγραμματιςμοφ ζχει επίςθσ εφαρμοςτεί προκειμζνου να επιλεγεί θ τελικι 

ςτρατθγικι λειτουργίασ από ζνα ςφνολο πικανϊν βζλτιςτων λφςεων. Οι ςυγγραφείσ 

Mitra et al. (2013) πρότειναν μια γενικευμζνθ διατφπωςθ για τθν βελτιςτοποίθςθ 

τθσ λειτουργίασ των βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων ΣΘΚ με δεδομζνθ ηιτθςθ ατμοφ 

και θλεκτρικισ ενζργειασ ςφμφωνα με τισ ευαίςκθτεσ τιμζσ τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ του μοντζλου αφορά τθ μεγιςτοποίθςθ των 

κερδϊν τθσ μονάδασ ΣΘΚ, ενϊ οι περιοριςμοί αφοροφν τθν αναπαράςταςθ τθσ 

εφικτισ περιοχισ λειτουργίασ για κάκε τμιμα τθσ μονάδασ, κακϊσ και τθσ 

μεταβατικισ ςυμπεριφοράσ τουσ. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ των ηθτθμάτων που ςχετίηονται με τον βζλτιςτο ςχεδιαςμό 

κατανεμθμζνων ςυςτθμάτων ενζργειασ, μια ςειρά μακθματικϊν μοντζλων ζχουν 

παρουςιαςτεί ςτθν βιβλιογραφία. Οι ςυγγραφείσ Shaneb et al. (2012) ανζπτυξαν 

ζνα μοντζλο ΓΡ για τον βζλτιςτο ςχεδιαςμό ενόσ ςυςτιματοσ κατοικιϊν 

αποτελοφμενων από μονάδεσ μικρο-ΣΘΚ, λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο το ιςοηφγιο 

ενζργειασ και τα όρια δυναμικότθτασ ωσ αντιπροςωπευτικοφσ περιοριςμοφσ του 
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μοντζλου. Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ αντιπροςωπεφει τθν ελαχιςτοποίθςθ του 

ετιςιου ςυνολικοφ κόςτουσ. Μια ανάλυςθ ευαιςκθςίασ πραγματοποιικθκε επίςθσ 

με ςκοπό να εξεταςτεί θ επίδραςθ διαφόρων παραμζτρων (π.χ. το κόςτοσ 

κεφαλαίου, θ τιμι επιδότθςθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ τιμι του 

φυςικοφ αερίου, θ τιμι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ 

θλεκτρικι απόδοςθ, θ αναπαράςταςθ τθσ ηιτθςθσ) ςτισ αποφάςεισ ςχεδιαςμοφ. Οι 

ςυγγραφείσ Zhou et al. (2013a) πρότειναν επίςθσ μια προςζγγιςθ βελτιςτοποίθςθσ 

για τον ςχεδιαςμό και τθν λειτουργία κατανεμθμζνων ενεργειακϊν ςυςτθμάτων. Οι 

ςυγγραφείσ Ren et al. (2008) πρότειναν ζνα μοντζλο ΜΑΜΓΡ για τον βζλτιςτο 

ςχεδιαςμό ενόσ ενεργειακοφ ςυςτιματοσ βαςιςμζνου ςε μονάδεσ ςυμπαραγωγισ 

ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κτίριο κατοικιϊν. Το οικιςτικό ςφςτθμα αποτελείται από μια 

μονάδα ΣΘΚ, μια δεξαμενι αποκικευςθσ κερμότθτασ και ζναν εφεδρικό λζβθτα. Θ 

αντικειμενικι ςυνάρτθςθ που πρόκειται να βελτιςτοποιθκεί αφορά τθν 

ελαχιςτοποίθςθ του ετιςιου κόςτουσ του οικιςτικοφ ενεργειακοφ ςυςτιματοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των δαπανϊν για τθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ από 

τθν θμεριςια αγορά (spot market), το κόςτοσ λειτουργίασ των μονάδων ΣΘΚ και 

των εφεδρικϊν λεβιτων, το ετιςιο κόςτοσ των επενδφςεων για τθν μονάδα ΣΘΚ και 

τον λζβθτα, κακϊσ και το κόςτοσ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. Οι 

ςυγγραφείσ Mavrotas et al. (2010) παρουςίαςαν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ για τον 

ενεργειακό ςχεδιαςμό ςε μονάδεσ του τριτογενοφσ τομζα με ςτόχο τθν 

ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ ςε ετιςια βάςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων του 

ετθςιοποιθμζνου κόςτουσ επζνδυςθσ και του ετιςιου κόςτουσ λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ. Μια προςομοίωςθ Monte Carlo ζχει επίςθσ εφαρμοςτεί για τθν 

αξιολόγθςθ του αντίκτυπου οριςμζνων αβζβαιων παραμζτρων, όπωσ θ τιμι του 

φυςικοφ αερίου και τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ και το προεξοφλθτικό 

επιτόκιο. Οι ςυγγραφείσ Zhou et al. (2013b) παρουςίαςαν ζνα ςτοχαςτικό μοντζλο 

προγραμματιςμοφ δφο ςταδίων για τον άριςτο ςχεδιαςμό κατανεμθμζνων 

ενεργειακϊν ςυςτθμάτων με μια ςτρατθγικι επίλυςθσ βαςιςμζνθ ςε ςτάδια 

αποςφνκεςθσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν αβεβαιότθτα τόςο τθσ ηιτθςθσ όςο και 

τθσ προςφοράσ. Οι ςυγγραφείσ Ren και Gao (2010a) ανζπτυξαν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ 

για τον ενοποιθμζνο ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ κατανεμθμζνων ενεργειακϊν 

ςυςτθμάτων, προςδιορίηοντασ τθν βζλτιςτθ διαμόρφωςθ του ςυςτιματοσ και τισ 
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επιχειρθςιακζσ/λειτουργικζσ ςτρατθγικζσ. Οι ςυγγραφείσ Mehleri et al. (2013) 

ειςιγαγαν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ για τον βζλτιςτο ςχεδιαςμό και προγραμματιςμό 

ενόσ κατανεμθμζνου ενεργειακοφ ςυςτιματοσ μαηί με ζνα δίκτυο αγωγϊν 

τθλεκζρμανςθσ. Οι ίδιοι ςυγγραφείσ (Mehleri et al., 2012)  παρουςίαςαν ζνα 

μοντζλο ΜΑΓΡ για τον βζλτιςτο ςχεδιαςμό κατανεμθμζνων ςυςτθμάτων 

παραγωγισ ενζργειασ ικανοποιϊντασ τθν ηιτθςθσ κερμότθτασ και θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςε επίπεδο γειτονιάσ (neighborhood level). Τα μζρθ του ςυςτιματοσ 

περιλαμβάνουν μια ποικιλία υποψθφίων τεχνολογιϊν (μικρο-μονάδεσ ΣΘΚ, 

εφεδρικοφσ λζβθτεσ, φωτοβολταϊκά), κακϊσ και ζνα δίκτυο αγωγϊν κζρμανςθσ που 

να επιτρζπει τθν ανταλλαγι κερμότθτασ μεταξφ των διαφόρων κόμβων. Οι 

ςυγγραφείσ Bracco et al. (2013) πρότειναν ζνα πλαίςιο ΜΑΓΡ για τον ςχεδιαςμό και 

λειτουργία ενόσ κατανεμθμζνου ςυςτιματοσ βαςιςμζνου ςε ΣΘΚ κατά τον βζλτιςτο 

δυνατό τρόπο ςε μια αςτικι περιοχι (urban area). Ωςτόςο, θ εργαςία αυτι δεν 

λαμβάνει υπόψθ ςθμαντικοφσ τεχνικοφσ περιοριςμοφσ όπωσ είναι οι 

ελάχιςτοι/μζγιςτοι χρόνοι λειτουργίασ, οι κερμικζσ απϊλειεσ ςε περιόδουσ 

εκκίνθςθσ κ.λπ. Οι ςυγγραφείσ Keirstead et al. (2012) παρουςίαςαν ζνα μοντζλο 

ΜΑΓΡ για τθν αξιολόγθςθ των ςχεδιαςμϊν αςτικϊν ενεργειακϊν ςυςτθμάτων 

(urban energy systems) για μια ςειρά προτφπων μεγεκϊν πόλθσ και ςεναρίων 

τεχνολογίασ. Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι να αξιολογιςει το πϊσ οι 

ςχεδιαςτικοί περιοριςμοί όςον αφορά το μζγεκοσ των ςυςτθμάτων ΣΘΚ κα 

μποροφςαν να επθρεάςουν τθν ςυνολικι απόδοςθ του αςτικοφ ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ. Οι ςυγγραφείσ Collazos et al. (2009) παρουςίαςαν ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ 

που βαςίηεται ςε μοντζλο πρόβλεψθσ ελζγχου (model predictive control) για να 

κακορίςει τθν βζλτιςτθ ςτρατθγικι λειτουργίασ των ςυςτθμάτων μικρο-παραγωγισ 

ςε κτιριακζσ εφαρμογζσ. Το μοντζλο ενςωματϊνει αποφάςεισ για τθν εκκίνθςθ και 

τον τερματιςμό τθσ μονάδασ, κακϊσ και τθν λειτουργία μερικοφ φορτίου 

χρθςιμοποιϊντασ τμθματικι προςζγγιςθ (piecewise approximation). Τζλοσ, οι 

ςυγγραφείσ Zhang et al. (2013b) ανζπτυξαν ζνα μοντζλο ΜΑΜΓΡ για μια δίκαιθ, 

βελτιςτοποιθμζνθ κατανομι του κόςτουσ μεταξφ των ςυμμετεχόντων του μικρο-

δικτφου, αξιοποιϊντασ τθν προςζγγιςθ τθσ κεωρίασ παιγνίων. Το μοντζλο κακορίηει 

τθν τιμι μεταφοράσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ εντόσ του μικρο-δικτφου, τθν ροι τθσ 

μεταφερόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και τθν βζλτιςτθ ζνταξθ των μονάδων του 
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δικτφου ϊςτε να μεγιςτοποιθκοφν τα οφζλθ όλων των ςυμμετεχόντων βάςει 

δεδομζνων άνω ορίων για το ιςοδφναμο ετθςιοποιθμζνο κόςτοσ. 

2.5 υμπερϊςματα  

Ππωσ ζγινε αντιλθπτό, υπάρχει ζνα ευρφ ςφνολο εργαςιϊν και προςεγγίςεων που 

πραγματεφονται τα ςχετικά με τθν παροφςα διατριβι προβλιματα από πολλζσ 

διαφορετικζσ ςκοπιζσ και με ποικίλουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ. Οι προςεγγίςεισ 

αυτζσ ζχουν εφαρμοςτεί ςε ζνα μεγάλο φάςμα χωρϊν και ενεργειακϊν 

ςυςτθμάτων, κεντρικϊν και τοπικϊν. 

Εντόσ αυτοφ του πλαιςίου, θ ςυγκεκριμζνθ διατριβι προςπακεί να αναδείξει τθν 

ςπουδαιότθτα και τθν ςθμαςία τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του χϊρου – μζςω 

τθσ ανάπτυξθσ πολυηωνικϊν μοντζλων – ωσ αναπόςπαςτο ςτοιχείο ςτον ςχεδιαςμό 

επενδυτικϊν αποφάςεων για ενεργειακά ςυςτιματα. Επιπλζον, μζςω τθσ 

ανάπτυξθσ ενόσ μεκοδολογικοφ πλαιςίου για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αβεβαιότθτασ, 

μπορεί να προςδϊςει επιπλζον προςτικζμενθ αξία ςτουσ φορείσ χάραξθσ 

ενεργειακισ πολιτικισ, επιτρζποντασ τουσ τθν υλοποίθςθ διαχείριςθσ ρίςκου. Θ 

επιπρόςκετθ ενςωμάτωςθ χαρακτθριςτικϊν λειτουργίασ των πραγματικϊν 

ςυνκθκϊν λειτουργίασ των αγορϊν θλεκτρικισ ενζργειασ δφναται να προςδϊςει 

αυξθμζνθ αξιοπιςτία και αςφάλεια ςτθν ευρωςτία των αποτελεςμάτων που 

κακορίηονται από τα μακθματικά μοντζλα (αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ). Τζλοσ, θ 

χριςθ του ίδιου μεκοδολογικοφ πλαιςίου και ςτον ςχεδιαςμό επενδφςεων και 

προγραμματιςμοφ παραγωγισ ςε τοπικά ενεργειακά δίκτυα είναι ςε κζςθ να 

παρζχει ζνα εργαλείο μοντελοποίθςθσ τθσ παράλλθλθσ και ςυνεχϊσ αυξανόμενθσ 

ανάπτυξθσ των αποκεντρωμζνων ενεργειακϊν ςυςτθμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                      
ΧΩΡΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΤ 

ΧΕΔΙΑΜΟΤ 

3. Φωρικό μαθηματικό μοντϋλο μακροχρόνιου 

ενεργειακού ςχεδιαςμού  

3.1 Περύληψη  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηεται ζνα λεπτομερζσ μακθματικό μοντζλο, το οποίο 

αναπτφχκθκε με τθ βοικεια τεχνικϊν μεικτοφ ακζραιου γραμμικοφ 

προγραμματιςμοφ και αςχολείται με τον βζλτιςτο μακροχρόνιο ςχεδιαςμό του 

θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ (ΜΕΣ). Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν αποτφπωςθ μεγαλφτερθσ 

ακρίβειασ και ανάλυςθσ, θ υπό εξζταςθ χϊρα ι γεωγραφικι περιοχι ζχει διαιρεκεί 

ςε ζναν αρικμό επιμζρουσ δικτφων και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τουσ διακζςιμουσ 

ενεργειακοφσ πόρουσ ανά δίκτυο, εγχϊριουσ και ειςαγόμενουσ, τθν υφιςτάμενθ 

χωρικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ των μονάδων θλεκτροπαραγωγισ και το υφιςτάμενο 

δίκτυο μεταφοράσ, υπολογίηεται για τθ χρονικι περίοδο 2012-2030 ο βζλτιςτοσ 

τρόποσ λειτουργίασ και χριςθσ των μονάδων θλεκτροπαραγωγισ ανά τεχνολογία, 

καφςιμο και τοποκεςία, με ςκοπό να καλυφκεί θ προβλεπόμενθ ηιτθςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ και να ικανοποιθκοφν οι περιβαλλοντικοί περιοριςμοί ςε ότι αφορά τισ 

εκπομπζσ CO2. Υπολογίηονται επίςθσ αναλυτικά οι ροζσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

μεταξφ των εγχϊριων δικτφων κακϊσ και των ενεργειακϊν πόρων, οι ειςαγωγζσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από τα διαςυνδεδεμζνα δίκτυα των γειτονικϊν χωρϊν, κακϊσ 

και οι ποςότθτεσ των καταναλιςκόμενων καυςίμων. Ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ 

μακθματικισ προςζγγιςθσ που παρουςιάηεται ςε αυτό το κεφάλαιο είναι να 

καταδείξει τθν ςπουδαιότθτα του αναλυτικοφ εκνικοφ ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ και 

να παρουςιάςει τα αποτελζςματα ενόσ βαςικοφ Σεναρίου Αναφοράσ, μαηί με μια 
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ανάλυςθ ευαιςκθςίασ όςον αφορά τθν εξζλιξθ κρίςιμων παραμζτρων του 

ςυςτιματοσ. 

3.2 Ονοματολογύα 

Δείκτεσ 

m:       τεχνολογίεσ θλεκτροπαραγωγισ 

r:        πρωτογενείσ ενεργειακοί πόροι 

b:        επίπεδο φορτίου 

tm:      οδόσ/μζςο μεταφοράσ 

t,v:      χρονικι περίοδοσ 

z,h:      ηϊνθ 

nc:       διαςυνδεδεμζνο δίκτυο (γειτονικι χϊρα) 

 

Υποςφνολα 

            ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 

        τεχνολογίεσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

            ορυκτά καφςιμα 

 

Παράμετροι 

          Επενδυτικό κόςτοσ καταςκευισ επιπρόςκετθσ δυναμικότθτασ τθσ 

τεχνολογίασ   (€/MW) 

                 Στακερό κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ τεχνολογίασ   

(€/MW/ζτοσ) 

                 Μεταβλθτό κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ τεχνολογίασ   

(€/MWh) 

                  Κόςτοσ του εγχϊριου ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   κατά τθ 

διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (€/ktoe) 

                   Κόςτοσ του ειςαγόμενου ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   κατά τθ 

διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (€/ktoe) 
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                   Επενδυτικό κόςτοσ καταςκευισ επιπρόςκετθσ δυναμικότθτασ 

αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   

κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (€/ktoe) 

                  Λειτουργικό κόςτοσ τθσ αποκθκευτικισ εγκατάςταςθσ του ορυκτοφ 

ενεργειακοφ πόρου   κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

(€/ktoe) 

                  Τιμι τθσ ειςαγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθ διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου   (€/MWh) 

                   Κόςτοσ μεταφοράσ του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   μζςω τθσ 

οδοφ μεταφοράσ    κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

(€/ktoe/χλμ) 

                     Κόςτοσ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθ διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου   (€/MWh) 

                    Τιμι αγοράσ δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 κατά τθ διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου   (€/τόνο CO2) 

                        Απόςταςθ μεταξφ των ηωνϊν   και   (χιλιόμετρα) 

                        Ρροεξοφλθτικό επιτόκιο κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

                      Συντελεςτισ δυναμικότθτασ τθσ τεχνολογίασ   (%) 

           Συντελεςτισ διακεςιμότθτασ τθσ τεχνολογίασ   (ϊρεσ) 

          
         Ετιςια διακεςιμότθτα του ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ   (ktoe) 

         
             Συνολικι διακεςιμότθτα του ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ   

(ktoe) 

                  Κάτω όριο επιτρεπόμενθσ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ 

των ηωνϊν   και   (MWh) 

                 Άνω όριο επιτρεπόμενθσ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ 

των ηωνϊν   και   (MWh) 

      
                   Κάτω όριο επιτρεπόμενθσ μεταφοράσ του ορυκτοφ ενεργειακοφ 

πόρου   μζςω τθσ οδοφ μεταφοράσ    (ktoe) 

      
                   Άνω όριο επιτρεπόμενθσ μεταφοράσ του ορυκτοφ ενεργειακοφ 

πόρου   μζςω τθσ οδοφ μεταφοράσ    (ktoe) 

                    Υπάρχουςα εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα τθσ τεχνολογίασ   ςτθν 
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ηϊνθ   (MW) 

          
             Ελάχιςτο επιτρεπόμενο μζγεκοσ τθσ επιπρόςκετθσ δυναμικότθτασ 

τθσ υποψιφιασ προσ καταςκευι τεχνολογίασ   ςτθν ηϊνθ   κατά 

τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (MW) 

          
             Μζγιςτο επιτρεπόμενο μζγεκοσ τθσ επιπρόςκετθσ δυναμικότθτασ 

τθσ υποψιφιασ προσ καταςκευι τεχνολογίασ   ςτθν ηϊνθ   κατά 

τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (MW) 

                  Υπάρχουςα εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα των αποκθκευτικϊν 

εγκαταςτάςεων του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ   

κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (ktoe) 

         
                 Μζγιςτο επιτρεπόμενο μζγεκοσ τθσ επιπρόςκετθσ δυναμικότθτασ 

(υποψιφιασ προσ καταςκευι) των αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων 

του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια 

τθσ χρονικισ περιόδου   (ktoe) 

         
                 Ελάχιςτο επιτρεπόμενο μζγεκοσ τθσ επιπρόςκετθσ δυναμικότθτασ 

(υποψιφιασ προσ καταςκευι) των αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων 

του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια 

τθσ χρονικισ περιόδου   (ktoe) 

       
                 Μζγιςτο ετιςιο επιτρεπόμενο όριο τθσ ειςαγόμενθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ από το διαςυνδεδεμζνο δίκτυο    ςτθν ηϊνθ   (MWh) 

       
                  Ελάχιςτο ετιςιο επιτρεπόμενο όριο τθσ ειςαγόμενθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ από το διαςυνδεδεμζνο δίκτυο    ςτθν ηϊνθ   (MWh) 

                        Χρονικι διάρκεια κάκε επιπζδου φορτίου   τθσ καμπφλθσ 

διάρκειασ φορτίου (ϊρεσ) 

        Ελάχιςτο περικϊριο επάρκειασ ιςχφοσ 

        Μζγιςτο περικϊριο επάρκειασ ιςχφοσ 

    
                  Συντελεςτισ εκπομπϊν CO2 τθσ τεχνολογίασ   (τόνοι CO2/MWh) 

                   Ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο εκπομπϊν CO2 κατά τθ διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου   (τόνοι CO2) 

                        Απόδοςθ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ των ηωνϊν   και 

  κατά τθ διάρκεια του επιπζδου φορτίου   τθσ καμπφλθσ 
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διάρκειασ φορτίου (%) 

                         Χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ καταςκευισ τθσ θλεκτροπαραγωγικισ 

μονάδασ τφπου   (ζτθ) 

                          Χρόνοσ ολοκλιρωςθσ των αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων του 

ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   (ζτθ) 

                      Ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο επίπεδο φορτίου   τθσ καμπφλθσ 

διάρκειασ φορτίου κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

(MWh) 

                     Τεχνικό ελάχιςτο λειτουργίασ τθσ τεχνολογίασ   (%) 

                       Κερμικι απόδοςθ τθσ τεχνολογίασ   (%) 

                         Κερμιδικι αξία του ενεργειακοφ πόρου   (MWh καυςίμου/τόνο ι 

m3) 

                       Ανϊτατο επιτρεπτό όριο χρθςιμοποίθςθσ του ενεργειακοφ πόρου   

ο οποίοσ ιταν προθγουμζνωσ αποκθκευμζνοσ (%) 

                    Ανϊτατο επιτρεπτό όριο διείςδυςθσ των ΑΡΕ ςτο 

θλεκτροπαραγωγικό ςφςτθμα (%) 

      Υποχρεωτικό ποςοςτό διείςδυςθσ των ΑΡΕ ςτο 

θλεκτροπαραγωγικό ςφςτθμα (%) 

 

Δυαδικζσ μεταβλθτζσ απόφαςθσ 

         

1, αν θ θλεκτρικι ενζργεια πρόκειται να μεταφερκεί από τθν ηϊνθ   ςτθν 

  κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

0, διαφορετικά 

  

          

1, αν θ θλεκτρικι ενζργεια πρόκειται να ειςαχκεί από το 

διαςυνδεδεμζνο δίκτυο    ςτθν ηϊνθ   κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου   

0, διαφορετικά 

  

                 1, αν ο ορυκτόσ ενεργειακόσ πόροσ       πρόκειται να μεταφερκεί 
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από τθν ηϊνθ   ςτθν   μζςω τθσ οδοφ μεταφοράσ    κατά τθν διάρκεια 

τθσ χρονικισ περιόδου   

0, διαφορετικά 

  

                  

1, αν θ τεχνολογία  , εγκατεςτθμζνθ ςτθν ηϊνθ  , παραμζνει 

λειτουργικι κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

0, διαφορετικά 

  

                   

1, αν θ επιπρόςκετθ δυναμικότθτα τθσ τεχνολογίασ   πρόκειται να 

ξεκινιςει να καταςκευάηεται ςτθν ηϊνθ   κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου   

0, διαφορετικά 

  

                  

1, αν θ επιπρόςκετθ δυναμικότθτα των αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων 

του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   πρόκειται να ξεκινιςει να 

καταςκευάηεται ςτθν ηϊνθ   κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

0, διαφορετικά 

  

       
           

1, αν ο ορυκτόσ ενεργειακόσ πόροσ       πρόκειται να μεταφερκεί 

ςτθν ηϊνθ   κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

0, διαφορετικά 

  

       
           

1, αν ο ορυκτόσ ενεργειακόσ πόροσ       πρόκειται να μεταφερκεί 

από τθν ηϊνθ   κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

0, διαφορετικά 

  

     
           

1, αν θ θλεκτρικι ενζργεια πρόκειται να μεταφερκεί ςτθν ηϊνθ   κατά 

τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

0, διαφορετικά 

  

     
          1, αν θ θλεκτρικι ενζργεια πρόκειται να μεταφερκεί από τθν ηϊνθ   



Κεφάλαιο 3                                                                                                                                             48 

κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

0, διαφορετικά 

 

Συνεχείσ μεταβλθτζσ 

                   

Ραραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν τεχνολογία  , 

εγκατεςτθμζνθσ ςτθν ηϊνθ  , ςτο επίπεδο φορτίου   τθσ 

καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου   που οδεφει για τθν κάλυψθ τθσ τοπικισ ηιτθςθσ 

(MWh) 

                      

Συνολικι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν τεχνολογία  , 

εγκατεςτθμζνθσ ςτθν ηϊνθ  , ςτο επίπεδο φορτίου   τθσ 

καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου   (MWh) 

                     

Μεταφορά θλεκτρικισ ενζργειασ παραγόμενθσ από τθν 

τεχνολογία  , ςτο επίπεδο φορτίου   τθσ καμπφλθσ διάρκειασ 

φορτίου, από τθν ηϊνθ   ςτθν ηϊνθ   κατά τθν διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου   (MWh) 

              

Ειςαγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια ςτο επίπεδο φορτίου   τθσ 

καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου, από το διαςυνδεδεμζνο δίκτυο    

ςτθν ηϊνθ   κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (MWh) 

                   

Χριςθ του ενεργειακοφ πόρου   από τθν τεχνολογία  , 

εγκατεςτθμζνθσ ςτθν ηϊνθ  , κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου   (ktoe) 

                        
Λειτουργικι δυναμικότθτα τθσ τεχνολογίασ  , εγκατεςτθμζνθσ 

ςτθν ηϊνθ  , κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (MW) 

      
                     

Συνολικι εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα τθσ τεχνολογίασ  , 

εγκατεςτθμζνθσ ςτθν ηϊνθ  , κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου   (MW) 

                  
Επιπρόςκετθ δυναμικότθτα τθσ τεχνολογίασ  , εγκατεςτθμζνθσ 

ςτθν ηϊνθ  , κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (MW) 
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Συνολικι χριςθ του ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ   κατά τθν 

διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (ktoe) 

                        
Συνολικι παραγωγι του τοπικοφ ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ 

  κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (ktoe) 

                       

Τοπικι κατανάλωςθ (εντόσ τθσ ίδιασ ηϊνθσ) του τοπικά 

παραγόμενου ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ   κατά τθν 

διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (ktoe) 

                       

Αποκικευςθ (εντόσ τθσ ίδιασ ηϊνθσ) του τοπικά παραγόμενου 

ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ   κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου   (ktoe) 

                      

Μεταφορά του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   από τθν ηϊνθ   

ςτθν  , μζςω τθσ οδοφ μεταφοράσ    κατά τθν διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου   (ktoe) 

                     
Χριςθ του αποκθκευκζντοσ ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   ςτθν 

ηϊνθ   κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (ktoe) 

                    
Ειςαγόμενοσ ενεργειακόσ πόροσ   ςτθν ηϊνθ   κατά τθν διάρκεια 

τθσ χρονικισ περιόδου   (ktoe) 

                   

Ειςαγόμενοσ ενεργειακόσ πόροσ   που καταναλϊνεται απ’ 

ευκείασ ςτθν ηϊνθ   κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

(ktoe) 

                  
Ειςαγόμενοσ ενεργειακόσ πόροσ   που οδεφει προσ αποκικευςθ 

ςτθν ηϊνθ   κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (ktoe) 

                      

Λειτουργικι δυναμικότθτα των αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων 

του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ   κατά τθν διάρκεια 

τθσ χρονικισ περιόδου   (ktoe) 

             
           

Συνολικι εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα των αποκθκευτικϊν 

εγκαταςτάςεων του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ   

κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (ktoe) 

                      

Υποψιφια  επιπρόςκετθ δυναμικότθτα των των αποκθκευτικϊν 

εγκαταςτάςεων του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ   

κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (ktoe) 
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Συνολικζσ εκπομπζσ CO2 κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου   (τόνοι CO2) 

                     
Κόςτοσ επζνδυςθσ για τθν καταςκευι τθσ τεχνολογίασ τφπου   

κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (€) 

                  
Στακερό κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ τεχνολογίασ 

τφπου   κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (€) 

                  
Μεταβλθτό κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ τεχνολογίασ 

τφπου   κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (€) 

                   
Κόςτοσ για τθν αξιοποίθςθ του τοπικοφ (εγχϊριου) ενεργειακοφ 

πόρου   κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (€) 

                    
Κόςτοσ για τθν αξιοποίθςθ του ειςαγόμενου ενεργειακοφ πόρου 

  κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (€) 

                     
Κόςτοσ τθσ ειςαγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθν διάρκεια 

τθσ χρονικισ περιόδου   (€) 

                  

Κόςτοσ για τθν μεταφορά του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   από 

τθν ηϊνθ   ςτθν  , μζςω τθσ οδοφ μεταφοράσ    κατά τθν 

διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (€) 

                      
Συνολικό κόςτοσ για τθν μεταφορά του ορυκτοφ ενεργειακοφ 

πόρου   κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (€) 

             
Συνολικό κόςτοσ για τθν αποκικευςθ του ορυκτοφ ενεργειακοφ 

πόρου   κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (€) 

                     

Κόςτοσ για τθν μεταφορά θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν ηϊνθ   

ςτθν  , ςτο επίπεδο φορτίου   τθσ καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου, 

κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (€) 

                 
Συνολικό κόςτοσ για τθν μεταφορά θλεκτρικισ ενζργειασ κατά 

τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (€) 

                     
Κόςτοσ για τθν αγορά των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 κατά τθν 

διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   (€) 

                    Συνολικό κόςτοσ (€) 
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3.3 Οριςμόσ του προβλόματοσ  

Θ παροφςα μακθματικι προςζγγιςθ αντιμετωπίηει το πρόβλθμα του ΜΕΣ ενόσ 

ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ ςε εκνικό ι/και περιφερειακό επίπεδο 

λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα χωρικά χαρακτθριςτικά του δικτφου. Το πρόβλθμα του 

ΜΕΣ ενόσ ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ μπορεί να διατυπωκεί με βάςθ τα 

ακόλουκα: 

i. Ζνασ ςυγκεκριμζνοσ χρονικόσ ορίηοντασ ςχεδιαςμοφ ο οποίοσ διαιρείται ςε 

ζνα ςφνολο χρονικϊν περιόδων ίςθσ διάρκειασ. Ζνα χρονικό βιμα ετιςιασ 

διάρκειασ εφαρμόηεται τυπικά ςε αυτοφ του είδουσ τα προβλιματα. 

ii. Θ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ μπορεί να περιγραφεί μζςω τθσ χριςθσ μιασ 

ανεςτραμμζνθσ καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου. Θ καμπφλθ αυτι ςχθματίηεται 

ταξινομϊντασ το επίπεδο φορτίου και αρχίηοντασ από το υψθλότερο φορτίο 

που παρατθρείται ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι ςε ωριαία κλίμακα, τυπικά 

για 1 χρόνο (8760 ϊρεσ). Στθ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ, τζςςερα επίπεδα 

φορτίου (   τθσ καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου ζχουν μοντελοποιθκεί και 

ςυγκεκριμζνα, χαμθλό, ενδιάμεςο, υψθλό και πολφ υψθλό επίπεδο φορτίου, 

το κάκε ζνα από τα οποία χαρακτθρίηεται από μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι 

διάρκεια (    ). 

iii. Οι ενεργειακοί πόροι ( ) που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είναι οι 

πρωτογενείσ πθγζσ ενζργειασ ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται τα ορυκτά 

καφςιμα όπωσ ο λικάνκρακασ, ο λιγνίτθσ, το πετρζλαιο και το φυςικό αζριο, 

κακϊσ επίςθσ και ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ όπωσ θ θλιακι ενζργεια, θ 

αιολικι, τα υδατικά αποκζματα, θ βιομάηα και θ γεωκερμία. 

iv. Το ςυνολικό θλεκτρικό ςφςτθμα επιμερίηεται ςε ζναν αρικμό ηωνϊν (   ) με 

βάςθ τθ γεωγραφικι τουσ κζςθ και οι οποίεσ διακρίνονται από μια 

ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ μεταξφ τουσ (     ). Κάκε ηϊνθ χαρακτθρίηεται από 

ςυγκεκριμζνθ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ανά επίπεδο φορτίου και 

χρονικι περίοδο (        ), ετιςια (          
   ) και ςυνολικι (         

   ) 

διακεςιμότθτα ενεργειακϊν πόρων, υπάρχουςα εγκατεςτθμζνθ 

δυναμικότθτα μονάδων θλεκτροπαραγωγισ (          ), αποκθκευτικζσ 
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εγκαταςτάςεισ ενεργειακϊν πόρων (                ) και ςυντελεςτι 

απόδοςθσ για τθ μεταφορά θλεκτρικισ ενζργειασ που εξαρτάται από τθ 

ηϊνθ και το επίπεδο φορτίου (       ). 

v. Οι ενεργειακοί πόροι ζχουν τθ δυνατότθτα να μεταφερκοφν μεταξφ των 

ηωνϊν μζςω μιασ ςειράσ διακζςιμων οδϊν μεταφοράσ (  ), όπωσ οδικϊσ, 

ςιδθροδρομικϊσ και μζςω αγωγϊν. Οι ηϊνεσ του δικτφου ζχουν επίςθσ τθν 

δυνατότθτα να ειςάγουν θλεκτρικι ενζργεια από τα διαςυνδεδεμζνα δίκτυα 

των γειτονικϊν χωρϊν ι περιοχϊν (  ) μζςω γραμμϊν μεταφοράσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Πςον αφορά το Ελλθνικό ςφςτθμα θλεκτρικισ 

ενζργειασ, θ Αλβανία, θ Τουρκία, θ Βουλγαρία, θ πρϊθν Γιουγκοςλαβικι 

Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ (ΡΓΔΜ) και θ Λταλία αποτελοφν τισ γειτονικζσ 

χϊρεσ με τα διαςυνδεμζνα δίκτυα. Θ πικανι επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ 

των διαςυνδετικϊν γραμμϊν με τισ γειτονικζσ χϊρεσ δεν λαμβάνεται υπ’ 

όψιν ςτθν παροφςα προςζγγιςθ. Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ περιλαμβάνει 

επίςθσ το κόςτοσ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ (       ) και 

ενεργειακϊν πόρων (            ), κακϊσ επίςθσ και το κόςτοσ των 

ειςαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ (          ). Υπάρχουν επίςθσ 

ςυγκεκριμζνα όρια για τθ μεταφορά θλεκτρικισ ενζργειασ 

(           ,            ) και ενεργειακϊν πόρων μεταξφ των εγχϊριων 

ηωνϊν του ςυςτιματοσ (      
   ,       

   ), κακϊσ επίςθσ και των ειςαγωγϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ από τα γειτονικά δίκτυα (       
           

   ).  

vi. Οι ενεργειακοί πόροι διαχωρίηονται επιμζρουσ ςε εγχϊριουσ και 

ειςαγόμενουσ ενεργειακοφσ πόρουσ. Οι διακζςιμοι εγχϊριοι ενεργειακοί 

πόροι μποροφν κατά τθ διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου ( ): (α) να 

χρθςιμοποιθκοφν τοπικά (εντόσ τθσ ίδιασ ηϊνθσ) ϊςτε να ςυνειςφζρουν 

ςτθν κάλυψθ τθσ τοπικισ ηιτθςθσ, (β) να μεταφερκοφν ςε άλλεσ τοπικζσ 

ηϊνεσ και (γ) να αποκθκευτοφν ςε αποκθκευτικζσ εγκαταςτάςεισ για 

μελλοντικι χριςθ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει επάρκεια τοπικϊν 

ενεργειακϊν πόρων για τθν κάλυψθ των ςχετικϊν απαιτιςεων, υπάρχει θ 

δυνατότθτα για ειςαγωγι ενεργειακϊν πρϊτων υλϊν οι οποίεσ ζχουν τθν 

δυνατότθτα να γεφυρϊςουν το χάςμα μεταξφ τθσ προςφοράσ και τθσ 
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ηιτθςθσ. Υπάρχει ζνα ςυγκεκριμζνο κόςτοσ ςχετιηόμενο με τθν αξιοποίθςθ 

τόςο των τοπικϊν (          ), όςο και των ειςαγόμενων ενεργειακϊν 

πρϊτων υλϊν (          ). 

vii. Μια ςειρά διακζςιμων θλεκτροπαραγωγικϊν τεχνολογιϊν ( ) μποροφν να 

αξιοποιθκοφν για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ με διαφορετικό 

κόςτοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων του ςτακεροφ (        ) και του 

μεταβλθτοφ (        ) κόςτουσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. Τεχνικοί 

παράμετροι όπωσ θ κερμικι απόδοςθ (     ), ο ςυντελεςτισ εκπομπϊν CO2 

(    
    ), ο ςυντελεςτισ διακεςιμότθτασ (       ), ο ςυντελεςτισ 

δυναμικότθτασ (     ) και το τεχνικό ελάχιςτο λειτουργίασ (      ) 

λαμβάνονται επίςθσ υπ’ όψιν. Το ςφνολο των διακζςιμων τεχνολογιϊν 

θλεκτροπαραγωγισ περιλαμβάνει τόςο τισ υπάρχουςεσ εγκατεςτθμζνεσ 

μονάδεσ του εξεταηόμενου θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ, όςο και τισ υποψιφιεσ 

προσ καταςκευι τεχνολογίεσ/μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ, οι οποίεσ 

χαρακτθρίηονται από ζνα ςυγκεκριμζνο επενδυτικό κόςτοσ καταςκευισ 

(        ), χρόνο καταςκευισ (  ), κακϊσ επίςθσ και επιτρεπτά όρια 

δυναμικότθτασ προσ καταςκευι (          
              

   ). Οι αποκθκευτικζσ 

εγκαταςτάςεισ επίςθσ χαρακτθρίηονται από ςυγκεκριμζνο επενδυτικό 

(            ) και λειτουργικό (             ) κόςτοσ, κακϊσ επίςθσ και 

ςυγκεκριμζνα επιτρεπτά όρια προςκθκϊν νζασ δυναμικότθτασ 

(         
             

   ), υποκείμενων ςτον απαιτοφμενο χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ 

καταςκευισ τουσ (  ).    

viii. Θ θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται από τισ μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ ςε 

κάκε ηϊνθ ( ) και χρονικι περίοδο ( ) μπορεί να αξιοποιθκεί για τθν κάλυψθ 

τθσ θλεκτρικισ ηιτθςθσ τθσ ίδιασ ηϊνθσ, ι μπορεί να μεταφερκεί ςε άλλθ 

γειτονικι ηϊνθ ςε περίπτωςθ υπερεπάρκειασ. Υπάρχει επιπλζον θ 

δυνατότθτα για ειςαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τα διαςυνδεδεμζνα 

δίκτυα των γειτονικϊν χωρϊν (  ), όταν θ τοπικά παραγόμενθ θλεκτρικι 

ενζργεια και θ μεταφερόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από τισ γειτονικζσ ηϊνεσ 

δεν επαρκοφν για τθν κάλυψθ τθσ αντίςτοιχθσ ηιτθςθσ. 
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ix. Θ ευςτάκεια του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ λαμβάνεται υπ’ όψιν μζςω τθσ 

ενςωμάτωςθσ ενόσ ελάχιςτου (      ) κι ενόσ μζγιςτου (      ) 

ποςοςτοφ επάρκειασ κάλυψθσ ιςχφοσ, κακϊσ επίςθσ κι ενόσ μζγιςτου 

επιτρεπόμενου ποςοςτοφ διείςδυςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

(      ).  

x. Τα εργαλεία ενεργειακισ πολιτικισ τα οποία αξιοποιοφνται για τθν 

περαιτζρω προϊκθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτο θλεκτρικό 

ςφςτθμα περιλαμβάνουν: (α) μζγιςτο επιτρεπόμενο όριο εκπομπϊν CO2 ςε 

κάκε χρονικι περίοδο (       ), (β) τιμολόγθςθ δικαιωμάτων εκπομπϊν 

CO2 (        ) και (γ) ελάχιςτο (υποχρεωτικό) ποςοςτό διείςδυςθσ 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτο θλεκτροπαραγωγικό μίγμα (    ). 

Οι κφριεσ αποφάςεισ οι οποίεσ κακορίηονται από το μοντζλο ςε κάκε χρονικι 

περίοδο περιλαμβάνουν: 

1. Τθν προςκικθ παραγωγικισ δυναμικότθτασ κάκε είδουσ τεχνολογίασ 

θλεκτροπαραγωγισ, 

2. Το ποςό τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από κάκε τφπο τεχνολογίασ 

θλεκτροπαραγωγισ ςε κάκε ηϊνθ, 

3. Τθ βζλτιςτθ τοποκεςία εγκατάςταςθσ κάκε νζασ μονάδασ 

θλεκτροπαραγωγισ, 

4. Τισ ποςότθτεσ των ενεργειακϊν πόρων που χρθςιμοποιοφνται από κάκε 

τεχνολογία θλεκτροπαραγωγισ ςτθν κάκε επιμζρουσ ηϊνθ του δικτφου, 

κακϊσ και τισ ποςότθτεσ που μεταφζρονται μεταξφ των ηωνϊν, 

5. Τισ μεταφορζσ θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ των τοπικϊν ηωνϊν του 

θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ, κακϊσ επίςθσ και τισ ειςαγωγζσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ από τα διαςυνδεδεμζνα δίκτυα των γειτονικϊν χωρϊν (περιοχϊν). 

Ο ςτόχοσ του μοντζλου είναι θ πλιρθσ κάλυψθ τθσ θλεκτρικισ ηιτθςθσ παράλλθλα 

με τθν ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ για τθν ανάπτυξθ και τθ λειτουργία 

του ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ ςυμπεριλαμβανομζνων του επενδυτικοφ 

κόςτουσ για τθν καταςκευι νζων θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων, του ςτακεροφ και 

μεταβλθτοφ κόςτουσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, του κόςτουσ καυςίμων, του 
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κόςτουσ ειςαγωγϊν και μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, του κόςτουσ για τθν 

μεταφορά και τθν αποκικευςθ ενεργειακϊν πόρων, κακϊσ και του κόςτουσ 

απόκτθςθσ δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2.  

Το Σχιμα 3-1 αποτυπϊνει τθν δομι και οργάνωςθ τθσ προτεινόμενθσ προςζγγιςθσ 

μοντελοποίθςθσ του άνω περιγραφεκζντοσ προβλιματοσ. 
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χιμα 3-1: Γραφικι απεικόνιςθ τθσ δομισ και τθσ αρχιτεκτονικισ του υπολογιςτικοφ μοντζλου
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3.4 Μαθηματικό διατύπωςη  

Σε αυτι τθν ενότθτα παρουςιάηεται μια νζα προςζγγιςθ ΜΑΓΡ με ςκοπό να 

κακοριςτοφν οι ςτρατθγικζσ (π.χ. απόφαςθ καταςκευισ και δυναμικότθτα νζων 

μονάδων) και λειτουργικζσ (π.χ. ροζσ θλεκτρικισ ενζργειασ και ενεργειακϊν πόρων) 

αποφάςεισ του προβλιματοσ του ΜΕΣ που περιγράφθκε προθγουμζνωσ. Θ 

αντικειμενικι ςυνάρτθςθ και οι κφριεσ εξιςϊςεισ του μοντζλου παρουςιάηονται ςε 

αυτι τθν ενότθτα, ενϊ επιπρόςκετοι περιοριςμοί που αφοροφν τα επιτρεπτά όρια 

κάποιων μεταβλθτϊν αποφάςεων, κακϊσ και άλλοι λογικοί περιοριςμοί του 

μοντζλου παρατίκενται ςτο παράρτθμα Α με ςκοπό τθν διευκόλυνςθ τθσ 

αναγνωςιμότθτασ και εξζταςθσ του μακθματικοφ μοντζλου. 

 

3.4.1 Περιοριςμού του μαθηματικού μοντϋλου 

Λειτουργικοί περιοριςμοί 

Ιςοηφγιο τοπικά παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ  

Θ παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από τθν μονάδα   που είναι εγκατεςτθμζνθ 

ςτθν ηϊνθ  , ςτο επιπζδο φορτίου   τθσ καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου, κατά τθ 

διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  ,          , μπορεί είτε να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

κάλυψθ τθσ τοπικισ ηιτθςθσ (εντόσ τθσ ίδιασ ηϊνθσ όπου και παράγεται), 

            , είτε να μεταφερκεί ςε άλλεσ διαςυνδεμζνεσ ηϊνεσ για τθν ικανοποίθςθ 

των αντίςτοιχων θλεκτρικϊν ηθτιςεων, όπωσ περιγράφεται από τθν παρακάτω 

εξίςωςθ: 

 

             ∑            

   

                                                                                

Ιςοηφγιο κάλυψθσ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

Το ιςοηφγιο μεταξφ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται και καταναλϊνεται 

εντόσ τθσ ίδιασ ηϊνθσ  ,             , τθσ ειςαγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν 
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ηϊνθ   από το διαςυνδεδεμζνο δίκτυο   ,             , των θλεκτρικϊν ροϊν από 

τισ διαςυνδεδεμζνεσ ηϊνεσ   προσ τθν ηϊνθ  ,            , και του επιπζδου τθσ 

ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε κάκε ηϊνθ  , περιγράφεται από τθν ακόλουκθ 

εξίςωςθ: 

 

∑            

 

 ∑ ∑                      ∑                     

      

 

           

Θ παράμετροσ          περιγράφει τθν ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ ηϊνθσ   

ςτο επίπεδο φορτίου   τθσ καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου κατά τθ διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου  . Να ςθμειωκεί ότι θ κάλυψθ τθσ θλεκτρικισ ηιτθςθσ είναι 

δεςμευτικι. Θ παράμετροσ         υποδθλϊνει τθν αποδοτικότθτα τθσ μεταφοράσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ των ηωνϊν   και   ςτο επίπεδο φορτίου   τθσ 

καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου. 

 

Περιοριςμόσ ςυντελεςτι δυναμικότθτασ 

Ο ςυντελεςτισ δυναμικότθτασ (ςυντελεςτισ φορτίου) μιασ κερμικισ μονάδασ 

θλεκτροπαραγωγισ ορίηεται ωσ ο λόγοσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

κατά τθ διάρκεια μιασ ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ περιόδου προσ τθν μζγιςτθ 

ποςότθτα θλεκτρικισ ενζργειασ που κα μποροφςε να παραχκεί αν θ μονάδα 

δοφλευε ςυνεχϊσ με πλιρθ δυναμικότθτα κατά τθ διάρκεια τθσ ίδιασ περιόδου. 

 

Ο παρακάτω λειτουργικόσ περιοριςμόσ (Turvey και Anderson, 1977) αναφζρεται 

ςτα όρια διακζςιμθσ ιςχφοσ που επιβάλλονται από τον ςυντελεςτι δυναμικότθτασ 

κάκε κερμικισ μονάδασ: 

 

∑             
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Θ παράμετροσ      αναπαριςτά τον ςυντελεςτι δυναμικότθτασ τθσ μονάδασ   

και θ παράμετροσ      υποδθλϊνει τθν χρονικι διάρκεια κάκε επιπζδου φορτίου   

τθσ καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου. 

 

Περιοριςμόσ ςυντελεςτι διακεςιμότθτασ 

Θ διακεςιμότθτα μιασ θλεκτροπαραγωγικισ  μονάδασ ορίηεται ωσ ο λόγοσ τθσ  

χρονικισ διάρκειασ που θ μονάδα δφναται να παράγει θλεκτρικι ενζργειασ προσ 

τθν ςυνολικι διάρκεια αυτοφ του χρονικοφ διαςτιματοσ.  Ρ.χ. μια μονάδα μπορεί 

να μθν είναι διακζςιμθ εξαιτίασ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ βλαβϊν, ι/και εξαιτίασ 

καιρικϊν ςυνκθκϊν, όπωσ θ ζλλειψθ θλιοφάνειασ ι και αζρα. Θ ποιότθτα του 

εξοπλιςμοφ, θ ςωςτι ςυντιρθςι του, ο τφποσ του καυςίμου, ο ςχεδιαςμόσ τθσ 

μονάδασ και οι ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ παίηουν κρίςιμο ρόλο όςον αφορά τθν 

διακεςιμότθτά τθσ.   

Ο παρακάτω περιοριςμόσ διαςφαλίηει ότι θ παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια δεν 

μπορεί να ξεπερνά το μζγιςτο δυνατό όπωσ αυτό κακορίηεται από τθν επίδραςθ του 

ςυντελεςτι διακεςιμότθτασ: 

∑         

 

               
                                                                                            

όπου θ παράμετροσ         υποδθλϊνει τον ςυντελεςτι διακεςιμότθτασ τθσ 

μονάδασ  . 

 

χεδιαςτικοί περιοριςμοί 

Περιοριςμοί προςκθκϊν παραγωγικισ δυναμικότθτασ 

Θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα τθσ τεχνολογίασ   που είναι 

εγκατεςτθμζνθ ςτθ ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  ,       
   , ιςοφται 

με τθν αρχικι εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα τθσ τεχνολογίασ   ςτθν ηϊνθ  , 

          , ςυν τθν επιπρόςκετθ δυναμικότθτα τθσ τεχνολογίασ   που πρόκειται 
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να εγκαταςτακεί ςτθν ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  , 

           . Θ δυαδικι μεταβλθτι        ειςάγεται για να περιγράψει αν θ 

υπάρχουςα εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα τθσ τεχνολογίασ   ςτθν ηϊνθ   πρόκειται 

να παραμείνει λειτουργικι ι όχι κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  . 

 

Σε ότι αφορά τθν επιπρόςκετθ δυναμικότθτα, ελάχιςτα (          
   )  και μζγιςτα 

(          
   )  επιτρεπτά όρια επιβάλλονται, ενϊ θ δυαδικι μεταβλθτι        

ειςάγεται για να περιγράψει το αν θ επιπρόςκετθ δυναμικότθτα τθσ τεχνολογίασ   

πρόκειται να ξεκινιςει να καταςκευάηεται ςτθν ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου  . Πλα τα προαναφερκζντα ςυνοψίηονται ςτισ παρακάτω 

εξιςϊςεισ: 

 

      
                      ∑           

   

                                                            

                                 ∑            

   

                                       

             
                                                                                                                           

          
                         

           
                                                 

όπου        είναι μια μεταβλθτι απόφαςθσ που αναπαριςτά τθν λειτουργικι 

δυναμικότθτα τθσ τεχνολογίασ   ςτθν ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου  ,    είναι μια παράμετροσ που υποδθλϊνει τον απαιτοφμενο χρόνο 

ολοκλιρωςθσ τθσ καταςκευισ τθσ μονάδασ   και        είναι μια παράμετροσ 

που περιγράφει το τεχνικό ελάχιςτο λειτουργίασ τθσ μονάδασ τφπου  . 

 

Περιοριςμοί αςφάλειασ και ευςτάκειασ του θλεκτρικοφ δικτφου  

Απαιτιςεισ επάρκειασ ιςχφοσ 

Το περικϊριο επάρκειασ ιςχφοσ είναι ζνασ δείκτθσ τθσ διακζςιμθσ παραγωγικισ 

δυναμικότθτασ θ οποία υπερβαίνει τθν ποςότθτα θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν 

κάλυψθ των θλεκτρικϊν αναγκϊν του δικτφου. Ριο ςυγκεκριμζνα, το περικϊριο 
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επάρκειασ ιςχφοσ ορίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ τθσ ςυνολικισ διακζςιμθσ 

παραγωγικισ δυναμικότθτασ και τθσ ετιςιασ αιχμισ του θλεκτρικοφ φορτίου 

διαιροφμενθσ με τθν εκτιμϊμενθ ετιςια αιχμι του θλεκτρικοφ φορτίου, δθλαδι 

είναι το πλεόναςμα τθσ ςυνολικισ διακζςιμθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ επί τθσ 

εκτιμϊμενθσ ετιςιασ αιχμισ του θλεκτρικοφ φορτίου εκφραςμζνο ωσ ποςοςτό επί 

τθσ εκτιμϊμενθσ ετιςιασ αιχμισ του θλεκτρικοφ φορτίου (Turvey και Anderson, 

1977, IAEA, 1984).  

 

Το παρακάτω ηεφγοσ εξιςϊςεων διαςφαλίηει οτι θ διακζςιμθ εγκατεςτθμζνθ 

θλεκτροπαραγωγικι ιςχφσ ςυν τισ ειςαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ πρζπει να είναι 

επαρκείσ για να καλφψουν τθν εκτιμϊμενθ αιχμι ηιτθςθσ ςυν ζνα περικϊριο πάνω 

από αυτό το μζγιςτο του θλεκτρικοφ φορτίου. 

 

∑∑               

  

∑∑∑                        ∑             

     

 

       

∑∑               

  

∑∑∑                        ∑             

     

 

        

όπου        (      ) είναι το ελάχιςτο (μζγιςτο) περικϊριο επάρκειασ ιςχφοσ. 

 

Όρια διείςδυςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

Θ ευςτάκεια του δικτφου λαμβάνεται επίςθσ υπ’ όψιν ςτο αναπτυχκζν μακθματικό 

μοντζλο. Το γεγονόσ ότι οι περιςςότερεσ μονάδεσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

δεν μποροφν να ενταχκοφν όταν τουσ ηθτθκεί, εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι είναι 

άμεςα εξαρτϊμενεσ από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, τισ αποτρζπει από το να μποροφν να 

αποτελζςουν μια αξιόπιςτθ πθγι προμικειασ φορτίου βάςθσ ςε ςτακερι και 

μακροπρόκεςμθ βάςθ. Για τον λόγο αυτό, κεωρείται ότι θ ςυνολικι 

θλεκτροπαραγωγι από μονάδεσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ δεν μπορεί να 
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υπερβαίνει ζνα μζγιςτο ποςοςτό (      ) τθσ ςυνολικά παραγόμενθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ (Rentizelas et al., 2012): 

 

∑ ∑∑                    ∑∑ ∑         

           

                                       

Επιπλζον, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ςυνειςφορά των ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ ςτθ ςυνολικι εγχϊρια θλεκτροπαραγωγι (αντανακλϊντασ επίςθσ 

εκνικοφσ και διεκνείσ/περιφερειακοφσ ςτόχουσ), ειςάγεται ζνασ επιπλζον 

περιοριςμόσ για τθν ελάχιςτθ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ που πρζπει να 

προζρχεται από μονάδεσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

χρονικι περίοδο: 

 

∑ ∑∑                  ∑∑∑          

           

                          

 

Περιοριςμοί χριςθσ ενεργειακϊν πόρων 

Ιςοηφγιο ενεργειακϊν πόρων

 
Το ιςοηφγιο των ορυκτϊν ενεργειακϊν πόρων μεταξφ των τοπικϊν (εγχϊριων) 

ορυκτϊν ενεργειακϊν πόρων   που καταναλϊνονται απ’ ευκείασ ςτθν ίδια τοπικι 

ηϊνθ  ,         , των ειςαγόμενων και απ’ ευκείασ καταναλιςκόμενων ορυκτϊν 

ενεργειακϊν πόρων   ςτθν τοπικι ηϊνθ  ,             , των διακζςιμων 

ενεργειακϊν πόρων από τισ αποκθκευτικζσ εγκαταςτάςεισ όπου είχαν αποκθκευκεί 

ςε προθγοφμενεσ χρονικζσ περιόδουσ,           , των ενεργειακϊν πόρων   που 

μεταφζρονται ςτθν ηϊνθ   από άλλεσ διαςυνδεδεμζνεσ τοπικζσ ηϊνεσ  ,             , 

και τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ για τον ορυκτό ενεργειακό πόρο   ςτθν τοπικι ηϊνθ  , 

        , περιγράφεται από τθν ακόλουκθ εξίςωςθ: 

 

                    ∑∑                          
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Εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι δεν υπάρχει τεχνικά διακζςιμοσ τρόποσ για μεταφορά, 

ειςαγωγι ι αποκικευςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, το αντίςτοιχο ιςοηφγιο για 

τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ είναι το παρακάτω: 

 

                                                                                                                       

Ιςοηφγιο τοπικϊν ενεργειακϊν πόρων 

Θ ςυνολικι παραγωγι του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ   κατά τθ 

διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  ,        , ιςοφται με τθν ποςότθτα του ενεργειακοφ 

πόρου   που καταναλϊνεται κατευκείαν ςτθν ίδια τοπικι ηϊνθ   όπου και 

παράγεται κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  ,         , ςυν τθν ποςότθτα 

του ενεργειακοφ πόρου   που μεταφζρεται κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου 

  ςε άλλεσ διαςυνδεμζνεσ τοπικζσ ηϊνεσ για κατανάλωςθ,             , και τθν 

ποςότθτα του ενεργειακοφ πόρου   που οδεφει για αποκικευςθ κατά τθ διάρκεια 

τθσ χρονικισ περιόδου   με ςκοπό τθν μετζπειτα αξιοποίθςι του ι για λόγουσ 

ενεργειακισ αςφάλειασ,          , όπωσ ακολοφκωσ: 

                           ∑∑             

     

                                             

Εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι δεν υπάρχει τεχνικά διακζςιμοσ τρόποσ για μεταφορά, 

ειςαγωγι ι αποκικευςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, θ ςυνολικι παραγωγι του 

ανανεϊςιμου ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου  ,        , ιςοφται με τθν ποςότθτα του ενεργειακοφ πόρου   που 

καταναλϊνεται απ’ ευκείασ ςτθν ίδια ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου  ,         , ςφμφωνα με τθν παρακάτω εξίςωςθ: 
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Ιςοηφγιο ειςαγόμενων ενεργειακϊν πόρων 

Ο ειςαγόμενοσ ορυκτόσ ενεργειακόσ πόροσ   ςτθν ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου              , επιμερίηεται μεταξφ τθσ ποςότθτασ που 

καταναλϊνεται απ’ ευκείασ ςτθν ίδια ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου                , και τθσ ποςότθτασ που αποκθκεφεται για μεταγενζςτερθ 

χριςθ (κυρίωσ εξαιτίασ αναμενόμενων αυξιςεων ςτθ διεκνι τιμι τουσ ι για λόγουσ 

ενεργειακισ αςφάλειασ),               , ςφμφωνα με το ακόλουκο ιςοηφγιο: 

 

                                                                                            

 

Ιςοηφγιο αποκθκευμζνων ενεργειακϊν πόρων 

Θ ποςότθτα του αποκθκευμζνου ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ   ςτο 

τζλοσ τθσ χρονικισ περιόδου                , ιςοφται με τθν ποςότθτα του 

ενεργειακοφ πόρου   που οδεφει για αποκικευςθ κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου  ,          , ςυν τθν ποςότθτα του ειςαγόμενου ορυκτοφ ενεργειακοφ 

πόρου    που αποκθκεφται για μεταγενζςτερθ χριςθ,                 μείον τθν 

ποςότθτα του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   που είχε αποκθκευκεί ςε 

προθγοφμενεσ χρονικζσ περιόδουσ και πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί κατά τθ 

διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  ,           . Το παραπάνω ιςοηφγιο περιγράφεται 

ωσ εξισ: 

 

                                                                                     

Θ δυναμικότθτα των αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων του ορυκτοφ ενεργειακοφ 

πόρου   κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  ,              
   , ιςοφται με τθν 

αρχικι εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα των αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων του 

ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   ςτθ ηϊνθ  ,                 , ςυν τθν δυναμικότθτα 

του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου   που πρόκειται να καταςκευαςτεί κατά τθν 

διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  ,            , ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 
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                   ∑           

   

                                                

                           
                                                                                         

 

Περιβαλλοντικοί περιοριςμοί 

Εκπομπζσ CO2 από θλεκτροπαραγωγι και ανϊτατο όριο εκπομπϊν  

Οι ςυνολικζσ εκπομπζσ CO2 που απελευκερϊνονται από όλουσ τουσ τφπουσ των 

τεχνολογιϊν θλεκτροπαραγωγισ κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

περιγράφονται από τθν ακόλουκθ ςχζςθ: 

 

    
    

 ∑∑∑              
    

   

                                                                         

 

όπου     
     είναι μια παράμετροσ που αναπαριςτά τον ςυντελεςτι εκπομπϊν CO2 

ανά τφπο τεχνολογίασ  . 

 

Ζχοντασ ωσ ςτόχο τον μετριαςμό των εκπομπϊν CO2 που παράγονται από τισ 

μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ, επιβάλλονται ανϊτατα επιτρεπόμενα όρια εκπομπϊν 

CO2 κατά τθ διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου  , όπωσ ακολοφκωσ: 

 

    
    

                                                                                                                      

 

όπου         είναι μια παράμετροσ που αναπαριςτά το ανϊτατο επιτρεπόμενο 

όριο εκπομπϊν CO2 κατά τθ διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου  . 
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3.4.2 Αντικειμενικό ςυνϊρτηςη 

Θ ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ (λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το 

προεξοφλθτικό επιτόκιο) αποτελεί τθν αντικειμενικι ςυνάρτθςθ του προτεινόμενου 

μακθματικοφ μοντζλου. Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ δίδεται από τθν ακόλουκθ 

ςχζςθ: 

 

Min             = 

 

[
 
 
 
 
 
 ∑∑                      

  

                                  

∑ ∑(                                            )

      

∑                                

 

                                     

 

]
 
 
 
 
 
 

                      

 

Για κάκε χρονικι περίοδο  ,            αναπαριςτά το επενδυτικό κόςτοσ για τθν 

καταςκευι τθσ επιπρόςκετθσ δυναμικότθτασ τθσ θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ 

 ,            είναι το ςτακερό κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ  τθσ 

θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ  ,            είναι το μεταβλθτό κόςτοσ 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ  τθσ θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ  ,            

αντιςτοιχεί ςτο κόςτοσ για τθν χρθςιμοποίθςθ των εγχϊριων ενεργειακϊν πόρων  , 

           είναι το κόςτοσ για τθν χρθςιμοποίθςθ των ειςαγόμενων ενεργειακϊν 

πόρων  ,          αντιςτοιχεί ςτο κόςτοσ τθσ ειςαγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

           αναπαριςτά το ςυνολικό κόςτοσ για τθν μεταφορά των ενεργειακϊν 

πόρων  ,             είναι το ςυνολικό κόςτοσ για τθν αποκικευςθ των 

ενεργειακϊν πόρων  ,              είναι το ςυνολικό κόςτοσ για τθν μεταφορά τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ και          αναπαριςτά το κόςτοσ για τθν απόκτθςθ των 

δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2. 

 

Οι επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ του ςυνολικοφ κόςτουσ περιγράφονται λεπτομερϊσ 

ακολοφκωσ. 
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Εξιςϊςεισ κόςτουσ 

Επενδυτικό κόςτοσ κεφαλαίου 

Θ ςυνιςτϊςα του επενδυτικοφ κόςτουσ κεφαλαίου περιλαμβάνει το ςφνολο του 

επενδυτικοφ κόςτουσ που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ τθσ απαραίτθτθσ 

επζκταςθσ τθσ δυναμικότθτασ του θλεκτροπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ. Το ςυνολικό 

επενδυτικό κόςτοσ τθσ τεχνολογίασ   κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  , 

          , μπορεί να εκφραςτεί ωσ το γινόμενο τθσ επιπρόςκετθσ δυναμικότθτασ 

(δυναμικότθτα των νζων μονάδων που πρόκειται να καταςκευαςτοφν) ςτθν ηϊνθ   

και του κόςτουσ επζνδυςθσ για τθν καταςκευι τθσ νζασ μονάδασ  ,         , 

λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το προεξοφλθτικό επιτόκιο όπωσ ακολοφκωσ: 

 

               ∑                     

 

                                                         

Θ μθ αρνθτικι μεταβλθτι             αναπαριςτά τθν επιπρόςκετθ δυναμικότθτα 

τθσ τεχνολογίασ   που πρόκειται να εγκαταςτακεί ςτθ ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου   και θ παράμετροσ          αναφζρεται ςτο επενδυτικό 

κόςτοσ καταςκευισ τθσ επιπρόςκετθσ δυναμικότθτασ τθσ τεχνολογίασ  . Θ 

παράμετροσ     είναι το προεξοφλθτικό επιτόκιο κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου  , θ οποία χρθςιμοποιείται επίςθσ ςε όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ κόςτουσ τθσ 

αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ. 

 

Στακερό κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 

Θ ςυνιςτϊςα του ςτακεροφ κόςτουσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ αναφζρεται ςτο 

κόςτοσ που απαιτείται για τθν ετιςια λειτουργία και ςυντιρθςθ όλων των 

θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων και δεν ςχετίηεται με τθν ποςότθτα τθσ 

παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ. Το 

ςυνολικό ςτακερό κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ κάκε τεχνολογίασ   κατά τθ 

διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου  ,           , μπορεί να εκφραςτεί ωσ το 

γινόμενο τθσ ονομαςτικισ δυναμικότθτασ (θ υπάρχουςα δυναμικότθτα ςυν τθν 

επιπρόςκετθ που πρόκειται να καταςκευαςτεί) τθσ ηϊνθσ   και του ςτακεροφ 
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κόςτουσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ κάκε μονάδασ  ,         , λαμβάνοντασ 

υπ’ όψιν το προεξοφλθτικό επιτόκιο όπωσ ακολοφκωσ: 

 

               ∑      
            

 

                                                                

Θ μεταβλθτι απόφαςθσ       
    υποδθλϊνει τθν ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ 

δυναμικότθτα τθσ τεχνολογίασ   κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  , ενϊ θ 

παράμετροσ          αναπαριςτά το ςτακερό κόςτοσ λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ τθσ μονάδασ  . 

 

Μεταβλθτό κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 

Θ ςυνιςτϊςα του μεταβλθτοφ κόςτουσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ αναφζρεται ςτο 

κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ όλων των θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων και 

ςχετίηεται άμεςα με τθν ποςότθτα τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Το 

ςυνολικό μεταβλθτό κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ κάκε τεχνολογίασ   κατά 

τθ διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου  ,           , μπορεί να εκφραςτεί ωσ το 

γινόμενο τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν ηϊνθ   και του μεταβλθτοφ 

κόςτουσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ κάκε μονάδασ  ,         , λαμβάνοντασ 

υπ’ όψιν το προεξοφλθτικό επιτόκιο όπωσ ακολοφκωσ: 

 

               ∑∑         

 

         

 

                                                    

Θ μεταβλθτι απόφαςθσ           υποδθλϊνει τθν ςυνολικι παραγόμενθ θλεκτρικι 

ενζργεια από τθν μονάδα   που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν ηϊνθ  , ςτο επίπεδο 

φορτίου   τθσ καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου  , ενϊ θ παράμετροσ          αναπαριςτά το μεταβλθτό κόςτοσ 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ (δεν περιλαμβάνεται το κόςτοσ καυςίμου) τθσ μονάδασ 

 . 
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Κόςτοσ εγχϊριων ενεργειακϊν πόρων 

Διάφοροι τφποι ενεργειακϊν πόρων λαμβάνονται υπ’ όψιν ςτο αναπτυχκζν 

μακθματικό μοντζλο, οι οποίοι κατανζμονται ςε κάκε ηϊνθ ανάλογα με το 

ενεργειακό δυναμικό τθσ κάκε μιασ από αυτζσ. Το κόςτοσ του εγχϊριου (τοπικοφ) 

ενεργειακοφ πόρου   που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου  ,           , μπορεί να εκφραςτεί ωσ το γινόμενο τθσ 

ποςότθτασ του τοπικοφ ενεργειακοφ πόρου   τθσ ηϊνθσ   που πρόκειται να 

χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  ,         , και του κόςτουσ 

για τθν εκμετάλλευςθ του τοπικοφ ενεργειακοφ πόρου   κατά τθ διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου  ,           , λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το προεξοφλθτικό 

επιτόκιο όπωσ ακολοφκωσ: 

 

               ∑                   

 

                                                     

Σε κάκε χρονικι περίοδο  , θ μθ αρνθτικι μεταβλθτι          υποδθλϊνει τθν 

ποςότθτα του τοπικοφ ενεργειακοφ πόρου   τθσ ηϊνθσ  , ενϊ θ παράμετροσ 

           αναπαριςτά το κόςτοσ εκμετάλλευςθσ του τοπικοφ ενεργειακοφ πόρου 

 . 

Κόςτοσ ειςαγόμενων ενεργειακϊν πόρων 

Σε αυτι τθν μακθματικι προςζγγιςθ, κεωρείται ότι μπορεί να γίνει προμικεια 

ορυκτϊν καυςίμων ςτο εξεταηόμενο ςφςτθμα και από εξωτερικζσ πθγζσ (γειτονικζσ 

χϊρεσ ι διεκνισ αγορά). Το κόςτοσ του ειςαγόμενου ενεργειακοφ πόρου   που 

πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  , 

          , μπορεί να εκφραςτεί ωσ το γινόμενο τθσ ποςότθτασ του ειςαγόμενου 

ενεργειακοφ πόρου   ςτθ ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  , 

           , και του κόςτουσ του ειςαγόμενου ενεργειακοφ πόρου   κατά τθ 

διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  ,           , λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το 

προεξοφλθτικό επιτόκιο όπωσ ακολοφκωσ: 
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               ∑                      

 

                                                

Θ μεταβλθτι απόφαςθσ             αντιςτοιχεί ςτθν ποςότθτα του ενεργειακοφ 

πόρου   που ειςάγεται (από το εξωτερικό) ςτθν ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου  , ενϊ θ παράμετροσ            αναπαριςτά το κόςτοσ του 

ειςαγόμενου ενεργειακοφ πόρου   κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  . 

 

Κόςτοσ ειςαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ 

Τα χωρικά και γεωγραφικά χαρακτθριςτικά κακϊσ και οι διαςυνδζςεισ του 

εξεταηόμενου ςυςτιματοσ λαμβάνονται επίςθσ υπ’ όψιν. Το κόςτοσ των ειςαγωγϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  ,         , μπορεί 

να περιγραφεί ωσ το γινόμενο τθσ ποςότθτασ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που 

ειςάγεται ςτθ ηϊνθ   από τθ διαςφνδεςθ    κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου               , και του κόςτουσ για τθν ειςαγωγι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  ,           , λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το 

προεξοφλθτικό επιτόκιο όπωσ ακολοφκωσ: 

 

             ∑ ∑∑            

   

           

 

                                               

όπου              είναι μια μεταβλθτι απόφαςθσ που περιγράφει τθν ποςότθτα τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ που ειςάγεται ςτθν ηϊνθ   από τθν διαςφνδεςθ    ςτο 

επίπεδο φορτίου   τθσ καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου, κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου  , ενϊ θ παράμετροσ            αναπαριςτά το κόςτοσ ειςαγωγϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  . 

 

Κόςτοσ μεταφοράσ ενεργειακϊν πόρων 

Τα ορυκτά καφςιμα τα οποία είναι διακζςιμα ςτθν ηϊνθ   μποροφν να 

μεταφερκοφν μεταξφ των διαςυνδεδεμζνων ηωνϊν. Το ςχετιηόμενο κόςτοσ 

μεταφοράσ του ενεργειακοφ πόρου   μεταξφ των διαςυνδεδεμζνων ηωνϊν   και   

κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   δίνεται από τθν ακόλουκθ ςχζςθ: 
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Θ μεταβλθτι απόφαςθσ              υποδθλϊνει τθν ποςότθτα του ορυκτοφ 

ενεργειακοφ πόρου       θ οποία μεταφζρεται από τθν ηϊνθ   ςτθν   με τθν 

χριςθ τθσ οδοφ μεταφοράσ    κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  , θ 

παράμετροσ              αναπαριςτά το κόςτοσ για τθν μεταφορά του ορυκτοφ 

ενεργειακοφ πόρου       με τθν χριςθ τθσ οδοφ μεταφοράσ    κατά τθ διάρκεια 

τθσ χρονικισ περιόδου  , ενϊ θ παράμετροσ       είναι θ απόςταςθ μεταξφ των 

διαςυνδεδεμζνων ηωνϊν   και  . 

 

Το ςυνολικό κόςτοσ για τθν μεταφορά του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου       

κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  , λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το προεξοφλθτικό 

επιτόκιο δίδεται από τθν ακόλουκθ ςχζςθ: 

 

               ∑∑∑                

    

                                                      

Κόςτοσ αποκικευςθσ ενεργειακϊν πόρων 

Για λόγουσ ενεργειακισ αςφάλειασ, οι υπάρχουςεσ εγκατεςτθμζνεσ αποκθκευτικζσ 

εγκαταςτάςεισ μποροφν να επεκτακοφν μζςω τθσ εγκατάςταςθσ επιπρόςκετθσ 

δυναμικότθτασ. Επομζνωσ, το ςυνολικό κόςτοσ αποκικευςθσ αποτελείται από δφο 

μζρθ: (α) το κόςτοσ εγκατάςταςθσ τθσ επιπρόςκετθσ αποκθκευτικισ εγκατάςταςθσ 

και (β) το λειτουργικό κόςτοσ, όπωσ ςυνοψίηονται ςτθν ακόλουκθ ςχζςθ: 

 

                ∑∑
 (                        )  

              
                   

   

                             

 

Σε κάκε χρονικι περίοδο  , θ μεταβλθτι απόφαςθσ              
    υποδθλϊνει τθν 

ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα των αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων του 

ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου       ςτθν ηϊνθ  , θ μεταβλθτι απόφαςθσ  
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            αναπαριςτά τθν υποψιφια προσ καταςκευι επιπρόςκετθ δυναμικότθτα 

του ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου       ςτθν ηϊνθ  , θ παράμετροσ              

αναφζρεται ςτο κόςτοσ εγκατάςταςθσ των αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων του 

ορυκτοφ ενεργειακοφ πόρου       και θ παράμετροσ                υποδθλϊνει 

το λειτουργικό κόςτοσ των αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων του ορυκτοφ 

ενεργειακοφ πόρου      . 

 

Κόςτοσ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

Το αναπτυχκζν μοντζλο επιτρζπει επίςθσ τθν μεταφορά θλεκτρικισ ενζργειασ 

μεταξφ των διαςυνδεδεμζνων ηωνϊν. Οι γραμμζσ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

αποτελοφν το μόνο επιτρεπόμενο μζςο μεταφοράσ. Το κόςτοσ για τθν μεταφορά 

θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ των διαςυνδεδεμζνων ηωνϊν   και   κατά τθ διάρκεια 

τθσ χρονικισ περιόδου   δίνεται από τθν ακόλουκθ ςχζςθ: 

 

              ∑                   

 

                                                            

Σε κάκε χρονικι περίοδο  , θ μεταβλθτι απόφαςθσ             αναπαριςτά τθν 

ποςότθτα τθσ μεταφερόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ θ οποία παράγεται από τθν 

θλεκτροπαραγωγικι μονάδα   κατά τθ διάρκεια του επιπζδου φορτίου   και 

μεταφζρται από τθν ηϊνθ   ςτθν  , ενϊ θ παράμετροσ         αναφζρεται ςτο 

κόςτοσ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Το ςυνολικό κόςτοσ για τθν μεταφορά θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ των ηωνϊν του 

ςυςτιματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  , λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το 

προεξοφλθτικό επιτόκιο, δίδεται από τθν ακόλουκθ ςχζςθ: 

 

                 ∑∑∑             

   

                                                              

Κόςτοσ εκπομπϊν CO2 

Σφμφωνα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ εκνικισ και διεκνοφσ νομοκεςίασ, ζνα 

ανϊτατο όριο όςον αφορά τισ εκπομπζσ CO2 κατά τθ διάρκεια κάκε χρονικισ 
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περιόδου  ,        , ζχει επιβλθκεί. Εντόσ αυτοφ του ορίου, όλοι οι 

θλεκτροπαραγωγοί είναι υποχρεωμζνοι να αγοράηουν δικαιϊματα εκπομπϊν CO2 

για τουσ ρφπουσ που εκπζμπουν. Το μοναδιαίο κόςτοσ για τθν αγορά δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2, ςε € ανά τόνο CO2, αναπαρίςταται από τθν παράμετρο          , 

ενϊ το ςυνολικό κόςτοσ εκπομπϊν CO2 κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το προεξοφλθτικό επιτόκιο δίδεται από τθν ακόλουκθ ςχζςθ: 

 

                 
    

                                                                                       

όπου θ μεταβλθτι απόφαςθσ     
    

 υποδθλϊνει τον ςυνολικό αρικμό των 

δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 που αγοράςτθκαν από τουσ θλεκτροπαραγωγοφσ κατά 

τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  . 

 

Το ςυνολικό πρόβλθμα υλοποίθςθσ του ΜΕΣ ενόσ ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ 

λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ εκπομπζσ CO2 διατυπϊνεται ωσ πρόβλθμα ΜΑΓΡ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των περιοριςμϊν (1)-(22) και τθσ αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ ελαχιςτοποίθςθσ κόςτουσ (23-35), αλλά και τουσ επιπρόςκετουσ 

περιοριςμοφσ του παραρτιματοσ Α (A-1 ζωσ A-15). 

 

3.5 Περιγραφό τησ μελϋτησ περύπτωςησ  

3.5.1 Ζώνεσ παραγωγόσ και απώλειεσ μεταφορϊσ 

Το προτεινόμενο μοντζλο ζχει εφαρμοςτεί ςε μια μελζτθ περίπτωςθσ του Ελλθνικοφ 

διαςυνδεδεμζνου θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ. Ρροκειμζνου να αποτυπωκεί καλφτερα 

και ακριβζςτερα θ χωρικι φφςθ του Ελλθνικοφ διαςυνδεδεμζνου θλεκτρικοφ 

ςυςτιματοσ, θ χϊρα διαιρείται ςε πζντε γεωγραφικζσ ηϊνεσ, όπωσ παρουςιάηεται 

ςτισ αναφορζσ (RAE, 2009a, HTSO, 2009) και απεικονίηεται ςτο Σχιμα 3-2. Σε κάκε 

ηϊνθ αντιςτοιχεί ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

δυναμικό ενεργειακϊν πόρων κακϊσ και υπάρχουςα εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ. Το 

μοντζλο ενςωματϊνει επίςθσ τισ απϊλειεσ μεταφοράσ που αντιςτοιχοφν ςε κάκε 

ηϊνθ και ςε κάκε επίπεδο φορτίου, ακολουκϊντασ ζνα βιμα 250 MW για τιμζσ 
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φορτίου από 3,500 MW ζωσ 11,500 MW (RAE, 2009a, HTSO, 2009). Για επίπεδα 

φορτίου μεγαλφτερα από 11,500 MW, γίνεται θ κεϊρθςθ ότι οι απϊλειεσ 

μεταφοράσ ακολουκοφν τθν ίδια γραμμικι αφξθςθ με αυτιν του τελευταίου 

επιπζδου φορτίου (11,500 MW). Κεωρείται επίςθσ ότι οι βόρειεσ διαςυνδζςεισ τθσ 

χϊρασ (δθλαδι, θ Αλβανία, θ ΡΓΔΜ και θ Βουλγαρία) ζχουν τουσ ίδιουσ 

ςυντελεςτζσ απωλειϊν μεταφοράσ με εκείνουσ τθσ ηϊνθσ 2, θ Τουρκία με τουσ 

αντίςτοιχουσ τθσ ηϊνθσ 1 και θ Λταλία με αυτοφσ τθσ ηϊνθσ 4. Το κόςτοσ μεταφοράσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ κεωρείται αρχικά ίςο με 6 € ανά MWh και ςτθ ςυνζχεια 

αυξάνεται γραμμικά κατά 2% ετθςίωσ. 

 

 

χιμα 3-2: Γεωγραφικζσ ηϊνεσ του Ελλθνικοφ διαςυνδεδεμζνου θλεκτρικοφ 

ςυςτιματοσ (RAE, 2009a) 
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3.5.2 Γενικό δομό του Ελληνικού διαςυνδεδεμϋνου ςυςτόματοσ 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

Το Eλλθνικό διαςυνδεδεμζνο θλεκτρικό ςφςτθμα αποτελείται από μονάδεσ λιγνίτθ, 

φυςικοφ αερίου, πετρελαίου, κακϊσ και υδροθλεκτρικζσ, αιολικζσ και θλιακζσ 

(φωτοβολταϊκά) μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ, ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 

15408.2 MW. Θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ των λιγνιτικϊν ςτακμϊν παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ είναι ίςθ με 4928 MW, αντιπροςωπεφοντασ το 32% τθσ 

ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ, ενϊ εκείνθ των μονάδων φυςικοφ αερίου 

ανζρχεται ςτο ποςό των 4556.4 MW, αποτελϊντασ το 30% του ςυνόλου και όντασ θ 

δεφτερθ μεγαλφτερθ θλεκτροπαραγωγικι τεχνολογία, από τθν άποψθ τθσ 

εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ. Οι υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ διαδραματίηουν ςθμαντικό 

ρόλο ςτο Ελλθνικό θλεκτροπαραγωγικό μίγμα με εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα 

3017 MW, αντιπροςωπεφοντασ το 20% τθσ ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ. Το 

υπόλοιπο μζροσ μοιράηεται μεταξφ πετρελαϊκϊν μονάδων, αιολικϊν και 

φωτοβολταϊκϊν. Ο Πίνακασ 3-1 ςυνοψίηει όλα τα ανωτζρω (HTSO, 2009, YPEKA, 

2010a, YPEKA, 2012a).  

 

Πίνακασ 3-1: Υπάρχουςα εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα ςτο Ελλθνικό 

διαςυνδεδεμζνο θλεκτρικό ςφςτθμα 

  Εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα (MW) 

Ενεργειακόσ πόροσ Ηϊνθ 1 Ηϊνθ 2 Ηϊνθ 3 Ηϊνθ 4 Ηϊνθ 5 
Σφνολο ανά 

ενεργειακό πόρο 

Λιγνίτθσ -  4328.0 - - 600.0 4928.0 

Φυςικό αζριο 472.5   390.0 3256.9 - 437.0 4556.4 

Ρετρζλαιο - - 730.0 - -   730.0 

Υδροθλεκτρικά - 1367.0 129.9 1450.8   70.0 3017.7 

Αιολικά 220.2    84.8 612.0  128.0 407.4 1452.4 

Φωτοβολταϊκά  10.0  193.5 195.9    94.3 230.0  723.7 

Σφνολο ανά ηϊνθ 702.7 6363.3 4924.7 1673.1 1744.4 15408.2 
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Υπάρχουν τζςςερισ μονάδεσ, δφο με καφςιμο λιγνίτθ και δφο με καφςιμο φυςικό 

αζριο, που είναι προγραμματιςμζνεσ να ενταχκοφν ςτο ςφςτθμα 

θλεκτροπαραγωγισ. Οι δφο λιγνιτικζσ μονάδεσ (Ρτολεμαΐδα V και Μελίτθ ΛΛ) 

πρόκειται να καταςκευαςτοφν ςτθ ηϊνθ 2 (περιοχι Ρτολεμαΐδασ και Φλϊρινασ 

αντίςτοιχα) και ζχουν ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ τθσ τάξθσ των 1050 MW. Θ 

μονάδα Ρτολεμαΐδα V αναμζνεται να τεκεί ςε λειτουργία το 2020 και θ Μελίτθ ΛΛ το 

2021. Πςον αφορά τισ μονάδεσ φυςικοφ αερίου, θ πρϊτθ μονάδα κα εγκαταςτακεί 

ςτθν ηϊνθ 3 το 2013, με ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ τθσ τάξθσ των 417 MW και θ 

άλλθ ςτθν ηϊνθ 5 με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ  ίςθ με 800 MW. 

 

 

Λιγνίτθσ 

 

 

 

χιμα 3-3: Λιγνιτικά κοιτάςματα ςτθν Ελλθνικι επικράτεια (PPC, 2012) 
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Ο λιγνίτθσ αποτελεί το κφρια εγχϊριο ορυκτό καφςιμο ςτθν Ελλάδα, 

αντιπροςωπεφοντασ το 78% τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ ενζργειασ το 2010 (IEA, 

2011). Τα πιο ςθμαντικά λιγνιτικά κοιτάςματα βρίςκονται ςτο βόρειο τμιμα τθσ 

Ελλάδασ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν περιοχι τθσ Ρτολεμαΐδασ, του Αμυνταίου και 

τθσ Φλϊρινασ (Δυτικι Μακεδονία-ηϊνθ 2), ςτθν Δράμα (Ανατολικι Μακεδονία και 

Κράκθ-ηϊνθ 2), ςτθν Ελαςςόνα (Κεςςαλία-ηϊνθ 3) και επίςθσ ςτο νότιο τμιμα ςτθν 

περιοχι Μεγαλόπολθσ (Ρελοπόννθςοσ-ηϊνθ 5), όπωσ φαίνεται ςτο Σχιμα 3-3 (PPC, 

2012).  

 

 

 

Πίνακασ 3-2: Αποκζματα και κερμιδικι αξία των εγχϊριων κοιταςμάτων λιγνίτθ 

Ονομαςία 

κοιτάςματοσ 

(πεδίου) 

Κερμιδικι αξία 

Ετιςια 

διακζςιμα 

αποκζματα 

Συνολικά 

αποκζματα Ηϊνθ 

(MWh/τόνο) (εκατ. τόνοι) (εκατ. τόνοι) 

Κφριο 1.4872 13.5 179.1 2 

Καρδιά 1.6348 15.9 339 2 

Νότιο 1.5116 21 407.9 2 

Αμφνταιο 1.5395 9 105 2 

Φλϊρινα 

(Δθμόςιο) 
2.1046 3.6 145.2 

2 

Φλϊρινα 

(Λδιωτικό) 
2.4139 3.8 152 

2 

Μεγαλόπολθ 1.2139 14.5 227.5 5 

Δράμα 1.2138 22.5 900 2 

Ελαςςόνα 2.3056 3.65 146 3 

Σφνολο  - 107.45 2,601.70 -  

 

Τα λιγνιτικά κοιτάςματα τθσ Ρτολεμαΐδασ αποτελοφνται από τρία κφρια λιγνιτικά 

πεδία, που είναι το Κφριο πεδίο, το πεδίο Καρδιάσ και το Νότιο πεδίο. Τα λιγνιτικά 

κοιτάςματα τθσ Φλϊρινασ χωρίηονται ςε δφο κφρια πεδία, από τα οποία το ζνα 



Κεφάλαιο 3                                                                                                                                             78 

ανικει ςτθν Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ (ΔΕΘ) και το άλλο είναι ιδιωτικό. Για 

όλα τα άλλα κοιτάςματα, κάκε κοίταςμα προςομοιϊνεται ωσ ζνα πεδίο, ζχοντασ 

επίςθσ το ίδιο όνομα με τθν γεωγραφικι κζςθ του κοιτάςματοσ. Ο Πίνακασ 3-2 

παρουςιάηει τα τελευταία διακζςιμα πραγματικά δεδομζνα που αφοροφν τθν 

κερμιδικι αξία του κάκε πεδίου, κακϊσ επίςθσ και τθν ετιςια και τθν ςυνολικι 

διακεςιμότθτα των αποκεμάτων του κάκε κοιτάςματοσ (PPC, 2012). 

 

Φυςικό αζριο 

Σε ό, τι αφορά το φυςικό αζριο, θ εγχϊρια παραγωγι φυςικοφ αερίου είναι 

αμελθτζα. Θ ηιτθςθ φυςικοφ αερίου αυξικθκε δραςτικά κατά τθν περίοδο 2002-

2008, κατά μζςο όρο 10% ετθςίωσ. Ο κφριοσ οδθγόσ αυτισ τθσ αφξθςθσ τθσ ηιτθςθσ 

κατά τθν τελευταία δεκαετία ιταν ο τομζασ θλεκτροπαραγωγισ, δεδομζνου ότι το 

2009 το 64% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ φυςικοφ αερίου που καταναλϊκθκε 

προερχόταν από αυτόν τον τομζα (IEA, 2011, DESFA, 2012).  

 

Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ (ΑΠΕ) 

Θ παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από ΑΡΕ αντιπροςϊπευε το 15% τθσ ςυνολικισ 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ το 2010 (IEA, 2011). Ωςτόςο, θ Ελλάδα ζχει 

πολλζσ ανεκμετάλλευτεσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Πςον αφορά τισ ΑΡΕ, θ 

ενεργειακι πολιτικι ςτθν Ελλάδα διζπεται από τισ απαιτιςεισ και τισ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ). Σφμφωνα με τθν οδθγία 

2009/28/ΕΕ9, θ Ελλάδα πρζπει να αυξιςει αυτό το μερίδιο από 6.9% το 2005 ςε 

18% το 2020. Ο γενικόσ ςτόχοσ για τθν ΕΕ είναι 20% ζωσ το 2020. Θ οδθγία αυτι 

ειςιχκθ ςτθν εκνικι νομοκεςία με το νόμο 3851/2010, που ιρκε ςε ιςχφ ςτισ 4 

Λουνίου του 2010 (IEA, 2011). Ο νόμοσ αυτόσ κεςπίηει ζνα ςυγκεκριμζνο ςτόχο για 

τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ για τθν παραγωγι του 40% τθσ ςυνολικισ 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ το 2020 (δθλαδι, θ παράμετροσ του μακθματικοφ 

μοντζλου      = 0.4) και να παρζχουν το 20% τθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ για 

κζρμανςθ και ψφξθ το 2020 (IEA, 2011, YPEKA, 2010a, Hellenic Law 3851/2010, 

2010). Για λόγουσ ςτακερότθτασ και ευςτάκειασ του δικτφου, ζνα ανϊτατο όριο ςε 
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ότι αφορά το ποςοςτό διείςδυςθσ των ΑΡΕ (δθλαδι, θ παράμετροσ του 

μακθματικοφ μοντζλου        = 0.6) ςτο ςφςτθμα θλεκτρικισ ενζργειασ 

λαμβάνεται υπ’ όψιν επίςθσ ςτο μοντζλο. 

 

3.5.3 Η περιβαλλοντικό πολιτικό 

Πςον αφορά τισ εκπομπζσ CO2, θ Ελλάδα και οι άλλεσ βιομθχανοποιθμζνεσ χϊρεσ, 

ζχουν επικυρϊςει το πρωτόκολλο του Κιότο, ςφμφωνα με το οποίο, οι παραπάνω 

χϊρεσ οφείλουν να μειϊςουν τισ δικζσ τουσ εκπομπζσ CO2 κατά 5.2% κατά τθν 

περίοδο 2008-2012 ςε ςφγκριςθ με τισ αντίςτοιχεσ εκπομπζσ CO2 του ζτουσ 1990 

(πρωτόκολλο του Κιότο, 1998). Τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ είναι υποχρεωμζνα να 

μειϊςουν ςυλλογικά τισ εκπομπζσ CO2 κατά 8% μεταξφ του 2008 και του 2012 ςε 

ςφγκριςθ με εκείνεσ του 1990 (απόφαςθ 2002/385 / ΕΚ) (Lampridis et al., 2006). 

Θ ΕΕ εγκαινίαςε το ευρωπαϊκό ςφςτθμα εμπορίασ εκπομπϊν το 2005 ωσ το βαςικό 

εργαλείο πολιτικισ τθσ για τθ ςτρατθγικι μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 και άλλων 

αερίων του κερμοκθπίου με το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ. Ο μθχανιςμόσ εμπορίασ 

εκπομπϊν λειτουργεί βάςει του ςυςτιματοσ «επιβολισ ανϊτατου ορίου και 

εμπορίασ» (cap and trade). Ο ςυνολικόσ όγκοσ των αερίων του κερμοκθπίου που 

μπορεί να εκπζμπεται κάκε χρόνο από τουσ ςτακμοφσ παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ υπόκειται ςε ζνα ανϊτατο όριο που κακορίηεται από τθν ΕΕ. Τα 

δικαιϊματα εκπομπϊν είναι το "νόμιςμα" του μθχανιςμοφ εμπορίασ εκπομπϊν και 

κάκε δικαίωμα επιτρζπει ςτον κάτοχό του να εκπζμπει ζναν τόνο CO2 (European 

Commission, 2013). 

Θ ςυνολικι ποςότθτα των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 που χορθγικθκαν από τθν 

Ελλθνικι κυβζρνθςθ ςτισ υπάρχουςεσ κερμικζσ μονάδεσ που λειτουργοφν ςτο 

Ελλθνικό ςφςτθμα θλεκτροπαραγωγισ ιταν για τθν περίοδο 2008-2012 ίςθ με 

41,739,165 τόνουσ CO2 ετθςίωσ (Lampridis et al., 2006). 

 

Το 2020, οι εκπομπζσ CO2 δεν πρζπει να υπερβαίνουν πάνω από 10% το επίπεδο 

εκπομπϊν CO2 του 1990, πράγμα που ςθμαίνει ότι μια ετιςια μείωςθ τθσ τάξθσ του 

1.5% απαιτείται για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ για τθν περίοδο 2013-2020. Δεν ζχει 

δθμοςιοποιθκεί καμία ςχετικι πλθροφορία ςχετικά με το επίπεδο των εκπομπϊν 
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CO2 για τθν περίοδο 2021-2030, οπότε γίνεται θ κεϊρθςθ ότι οι εκπομπζσ CO2 κατά 

τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου ακολουκοφν τθν ίδια τάςθ με αυτιν τθσ 

προθγοφμενθσ περιόδου (2013-2020) και ςε ετιςια βάςθ μειϊνονται γραμμικά με 

ζναν ςυντελεςτι τθσ τάξθσ του 1.5%, όπωσ απεικονίηεται ςτο Σχιμα 3-4. 

Ο Πίνακασ 3-3 παρζχει τα ςτοιχεία και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υφιςτάμενων 

ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ.  

 

 

χιμα 3-4: Εξζλιξθ του μζγιςτου επιτρεπόμενου επιπζδου εκπομπϊν CO2 και τθσ 

τιμολόγθςθσ των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 

Πίνακασ 3-3: Δεδομζνα και τεχνικά χαρακτθριςτικά των εγκατεςτθμζνων μονάδων 

θλεκτροπαραγωγισ 

Σεχνολογία 

θλεκτροπαραγωγισ 

Απόδοςθ 

(%) 

Διακεςιμότθτα 

(ϊρεσ ανά 

ζτοσ) 

Σεχνικό 

ελάχιςτο 

(%) 

υντελεςτισ 

εκπομπϊν CO2 (τόνο 

CO2/MWh) 

Λιγνίτθσ   28.2 - 37.0 7600 50  1.140  -  2.019 

Φυςικό αζριο   34.5 - 57.0 1000-8000 10-60        0.344  -  0.603 

Ρετρζλαιο  37.0 - 38.5 1000 35        0.753  -  0.796 

Υδροθλεκτρικά - 1600-3000 34 - 

Αιολικά - 2800 25 - 

Φωτοβολταϊκά  - 1800 25 - 
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Ο Πίνακασ 3-4 παρουςιάηει το κόςτοσ των χρθςιμοποιοφμενων καυςίμων, ενϊ ο 

Πίνακασ 3-5 παρουςιάηει τθν εξζλιξθ τθσ τιμισ των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2, τθσ 

ειςαγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και των επιτρεπόμενων εκπομπϊν CO2 (Georgiou 

et al., 2011, Bakirtzis et al., 2012, RAE, 2009a, RAE, 2009b, YPEKA, 2010a, YPEKA, 

2012a, HNESC, 2009, Georgiou, 2010, YPEKA, 2012b). Οι τιμζσ των 

χρθςιμοποιοφμενων καυςίμων και των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 αναφζρονται 

τόςο ςτισ υφιςτάμενεσ όςο και ςτισ υποψιφιεσ νζεσ μονάδεσ. Πςον αφορά τθν 

εξζλιξθ των τιμϊν τθσ ειςαγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, κεωρείται μια ενιαία τιμι 

των ειςαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ για όλεσ τισ γειτονικζσ χϊρεσ (δθλαδι, τθν 

Αλβανία, τθν ΡΓΔΜ, τθ Βουλγαρία, τθν Λταλία και τθν Τουρκία).  

 

Πίνακασ 3-4: Εξζλιξθ τθσ τιμισ των καυςίμων 

Ζτοσ 2012 2015 2020 2025 2030 

Τιμι λιγνίτθ (ςε €/τόνο) 14 15 16 18 20 

Τιμι φυςικοφ αερίου (ςε €/MWh 

καυςίμου) 

37 38 40 42 44 

Τιμι μαηοφτ (ςε €/m3) 466 529 653 806 994 

Τιμι βιομάηασ (ςε €/MWh 

καυςίμου) 

14 15 16 16 17 

 

Πίνακασ 3-5: Εξζλιξθ τθσ τιμολόγθςθσ των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2, τθσ 

ειςαγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και του μζγιςτου επιτρεπόμενου επιπζδου 

εκπομπϊν CO2 

Ζτοσ 2012 2015 2020 2025 2030 

Τιμι CO2 (€/τόνο CO2) 20 23 30 38 48 

Τιμι ειςαγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ  

(€/MWh) 
70 76 89 103 119 

Μζγιςτο επιτρεπόμενο επίπεδο 

εκπομπϊν CO2 (εκατ. τόνοι) 
41.7 39.8 36.7 33.9 31.3 
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Ο Πίνακασ 3-6 παρουςιάηει τα οικονομικά ςτοιχεία των νζων υποψιφιων προσ 

καταςκευι μονάδων. Το ςτακερό και μεταβλθτό κόςτοσ λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ (ΚΛΣ) κεωρείται ότι είναι το ίδιο με αυτό των υφιςτάμενων μονάδων. 

Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι το επενδυτικό κόςτοσ καταςκευισ όλων των 

τεχνολογιϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ κεωρείται ότι παραμζνει ςτακερό 

κατά τθ διάρκεια του χρονικοφ ορίηοντα προγραμματιςμοφ, με εξαίρεςθ αυτό των 

θλιακϊν μονάδων παραγωγισ (φωτοβολταϊκά) το οποίο ακολουκεί ζναν μειοφμενο 

ρυκμό, αφοφ αποτελοφν μια ςχετικά ϊριμθ εμπορικά τεχνολογία ςτθν Ελλθνικι 

αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ. Ζτςι, εκκινϊντασ από 2,800,000 €/MW το 2012, 

μειϊνεται ςε 1,450,300 το 2020 και φκάνει τα 675,508 €/MW το 2030. Τα ςτοιχεία 

ελιφκθςαν από μια τεχνικι μελζτθ του Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (YPEKA, 2010a).  

 

Πίνακασ 3-6: Οικονομικά δεδομζνα των νζων, υποψιφιων προσ εγκατάςταςθ 

μονάδων 

Μονάδα 

θλεκτροπαραγωγισ 

  

Στακερό κόςτοσ 

λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ  

Μεταβλθτό κόςτοσ 

λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ 

Επενδυτικό 

κόςτοσ 

Χρόνοσ 

καταςκευισ 

(€/MW)  (€/MWh)  (€/MW) (ζτθ) 

Λιγνίτθσ 21,653.8 2.500 2,000,000 4 

Φυςικό αζριο 

ςυνδυαςμζνου 

κφκλου (ΦΑΣΚ) 

  9,200.0 3.500    700,000 3 

Φυςικό αζριο 

ανοικτοφ κφκλου 

(ΦΑΑΚ)  

  8,284.6 3.500    450,000 2 

Μεγάλα 

υδροθλεκτρικά 
10,715.4 1.915 1,900,000 7 

Αιολικά 23,830.8 0.000 1,300,000 1 

Φωτοβολταϊκά   9,184.6 0.000 2,800,000 2 

Βιομάηα 50,684.6 5.276 2,700,000 4 

Γεωκερμία            129,484.6 0.000 5,000,000 4 
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Ο Πίνακασ 3-7 παρουςιάηει τα δεδομζνα και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των 

υποψθφίων νζων μονάδων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ (Georgiou et al., 2011, 

Bakirtzis et al. 2012, Rentizelas et al., 2012, YPEKA, 2010a, YPEKA, 2012a, HNESC, 

2009, Georgiou, 2010, YPEKA, 2012b, IOBE, 2011, EIA, 2010).   
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Πίνακασ 3-7: Δεδομζνα και τεχνικά χαρακτθριςτικά των νζων, υποψιφιων προσ εγκατάςταςθ μονάδων 

Μονάδα 

θλεκτροπαραγωγισ 

Τφποσ 

τεχνολογίασ 
Ηϊνθ 

Εφροσ 

δυναμικότθτασ 
Απόδοςθ Διακεςιμότθτα 

Συντελεςτισ 

εκπομπϊν CO2  

Τεχνικό 

ελάχιςτο 

 (MW) %  (ϊρεσ) 
(τόνοι 

CO2/MWh) 
(%) 

Λιγνίτθσ Λιγνίτθσ 2,3,5 300-800 42.3 7,600 0.94 50 

Φυςικό αζριο 

ςυνδυαςμζνου 

κφκλου (ΦΑΣΚ) 

Φυςικό 

αζριο 
1 ζωσ 5 250-800 57.5 5,800 0.344 50 

Φυςικό αζριο 

ανοικτοφ κφκλου 

(ΦΑΑΚ)  

Φυςικό 

αζριο 
1 ζωσ 5  50-400 38 5,800 0.52 50 

Μεγάλα 

υδροθλεκτρικά 
Νερό 1 ζωσ 5  10-450 - 2,000 - 35 

Αιολικά Αζρασ 1 ζωσ 5 0.1-100 - 2,600 - 35 

Φωτοβολταϊκά Ιλιοσ 1 ζωσ 5  0.1-50 - 1,500 - 10 

Βιομάηα Βιομάηα 1 ζωσ 5     1-50 - 5,000 - 10 

Γεωκερμία Γεωκερμία 1 ζωσ 5     5-25 - 7,000 - 10 
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3.5.4 Πρόβλεψη τησ εξϋλιξησ τησ ζότηςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

 

 

χιμα 3-5: Συνολικι θλεκτρικι ηιτθςθ ανά ηϊνθ και χρονικι περίοδο (TWh) 

Πςον αφορά τθν θλεκτρικι ηιτθςθ, θ πρόβλεψθ που χρθςιμοποιικθκε ςτο 

μακθματικό μοντζλο και παρουςιάηεται ςε αυτό το κεφάλαιο ζλαβε υπόψθ τθν 

ςοβαρι οικονομικι κρίςθ και τθν αναμενόμενθ μείωςθ τθσ μελλοντικισ θλεκτρικισ 

κατανάλωςθσ τθσ χϊρασ. Ζτςι, εκκινϊντασ από περίπου 50 TWh το 2012, γίνεται θ 

παραδοχι ότι θ ηιτθςθ μειϊνεται κατά 2.5% ετθςίωσ για τθν περίοδο 2012-2014, 

ωσ ςυνζπεια τθσ οικονομικισ φφεςθσ. Για τθν περίοδο 2015-2021, αναμζνεται 

ςθμαντικι αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ κατά 6% ετθςίωσ. Κατά τθ διάρκεια του τελευταίου 

μζρουσ τθσ υπό μελζτθ περιόδου, 2022-2030, κεωρείται μια ςχετικι 

ςτακεροποίθςθ τθσ ηιτθςθσ, θ οποία αυξάνεται με μζςο ετιςιο ρυκμό 1,1% και 

φκάνει περίπου ςε 83 TWh το 2030 (YPEKA, 2010a, YPEKA, 2012a, IEA, 2011, 

HNESC, 2009, Georgiou, 2010, YPEKA, 2012b, IOBE, 2011), όπωσ μπορεί να 

παρατθρθκεί ςτον Πίνακα 3-8 και ςτο Σχιμα 3-5. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Η
λ

εκ
τ

ρ
ικ

ό
 ζ

ό
τ

η
ς

η
 (

T
W

h
)

Φρονικό περύοδοσ (ϋτοσ)

Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 4 Ζώνη 5



Κεφάλαιο 3                                                                                                                                             86 

Πίνακασ 3-8: Συνολικι θλεκτρικι ηιτθςθ (ςε TWh) 

Ζτοσ Συνολικι ηιτθςθ (ςε TWh) 

2012 50.202 

2013 48.947 

2014 47.722 

2015 50.586 

2016 53.623 

2017 56.844 

2018 60.248 

2019 63.861 

2020 67.691 

2021 71.758 

2022 76.065 

2023 76.905 

2024 77.744 

2025 78.602 

2026 79.472 

2027 80.349 

2028 81.228 

2029 82.117 

2030 83.025 
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3.6 Αποτελϋςματα 

Το πρόβλθμα επιλφκθκε με χριςθ του επιλυτι ILOG CPLEX 12.5.0.0 ο οποίοσ είναι 

ενςωματωμζνοσ ςτο μακθματικό εργαλείο GAMS (General Algebraic Modeling 

System) (GAMS, 2008). Θ διαφορά μεταξφ τθσ βζλτιςτθσ ακεραίασ λφςθσ και τθσ 

βζλτιςτθσ λφςθσ του χαλαρωμζνου γραμμικοφ προβλιματοσ (integrality gap) ζχει 

οριςτεί ίςθ με 0%. Το μζγεκοσ του μακθματικοφ μοντζλου είναι 509,567 εξιςϊςεισ 

και 742,953 μεταβλθτζσ. Ο χρόνοσ επίλυςθσ CPU είναι περίπου 3 λεπτά. 

 

3.6.1 ύνθεςη του ςυνολικού κόςτουσ 

Το ςυνολικό κόςτοσ για τθν ανάπτυξθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ 

θλεκτροπαραγωγισ κατά τθ διάρκεια ολόκλθρθσ τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου είναι 

ίςο με 74.9 δισ €.  

 

 

χιμα 3-6: Σφνκεςθ ςυνολικοφ κόςτουσ ανά χρονικι περίοδο (δισ €) 

Πςον αφορά τθν ςφνκεςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ του θλεκτροπαραγωγικοφ τομζα, 

είναι φανερό από το Σχιμα 3-6 ότι το κόςτοσ καυςίμου αποτελεί το πιο ςθμαντικό 

ςτοιχείο του ςυνολικοφ κόςτουσ όντασ κατά μζςο όρο ίςο με 44.8% κακ' όλθ τθ 
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διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου. Το κόςτοσ των εκπομπϊν CO2 αποτελεί το 

αμζςωσ επόμενο μεγαλφτερο μζροσ του ςυνολικοφ κόςτουσ και είναι κατά μζςο 

όρο ίςο με το 23.1% του ςυνόλου κατά τθν περίοδο 2012-2030. Το επενδυτικό 

κόςτοσ για τθν καταςκευι νζων μονάδων ακολουκεί με ποςοςτό 16% του ςυνόλου, 

ενϊ οι άλλεσ ςυνιςτϊςεσ κόςτουσ όπωσ το ςτακερό και μεταβλθτό κόςτοσ 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, το κόςτοσ ειςαγωγϊν και μεταφοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ακολουκοφν με μικρότερα ποςοςτά μεταξφ 1.5% και 7.2%. Το Σχιμα 3-7 

παρουςιάηει τθν ίδια πλθροφορία με τθ μορφι του μοναδιαίου κόςτουσ (ςε € ανά 

MWh). 

 

 

χιμα 3-7: Σφνκεςθ μοναδιαίου κόςτουσ ανά χρονικι περίοδο (€ ανά MWh) 

 

3.6.2 Εγκατεςτημϋνη ιςχύσ και προςθόκεσ παραγωγικόσ 

δυναμικότητασ 

Θ ςυνολικι εικόνα των αποτελεςμάτων δείχνει μια τάςθ μετατόπιςθσ από τα 

ορυκτά καφςιμα με ςθμαντικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, όπωσ ο λιγνίτθσ και το 

πετρζλαιο, προσ κακαρότερα καφςιμα, όπωσ το φυςικό αζριο, κακϊσ και προσ τισ 
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ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, οι οποίεσ ζχουν μθδενικό αποτφπωμα άνκρακα. Ζτςι, 

όπωσ απεικονίηεται ςτο Σχιμα 3-8, ενϊ θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ των λιγνιτικϊν 

μονάδων ανζρχεται ςε 4928 MW ςτθν αρχι τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου και αυξάνει 

ςε 5428 MW το 2021 λόγω τθσ προγραμματιςμζνθσ καταςκευισ δφο νζων 

λιγνιτικϊν μονάδων ςτθν ηϊνθ 2, καταλιγει ςε 3316 MW το 2030 λόγω τθσ 

απόςυρςθσ οριςμζνων παλαιϊν λιγνιτικϊν μονάδων. Ρζραν τθσ 

προγραμματιςμζνθσ ζνταξθσ και απόςυρςθσ ςυγκεκριμζνων λιγνιτικϊν μονάδων, το 

μοντζλο δεν υποδεικνφει τθν καταςκευι καμίασ νζασ λιγνιτικισ μονάδασ ςε 

οποιαδιποτε ηϊνθ τθσ χϊρασ. Οι κφριοι λόγοι γι’ αυτι τθν εξζλιξθ είναι οι 

δεςμευτικοί περιοριςμοί ςχετικά με το ανϊτατο όριο των εκπομπϊν CO2, τθν 

υποχρεωτικι παραγωγι από ΑΡΕ τουλάχιςτον του 40% τθσ ςυνολικισ παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από το 2020 και μετά, τισ ςχετικά υψθλζσ τιμζσ των 

δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 που υιοκετικθκαν ςτο μοντζλο και τθ ςχετικά χαμθλι 

κερμιδικι αξία των Ελλθνικϊν κοιταςμάτων λιγνίτθ. 

 

 

χιμα 3-8: Μείγμα εγκατεςτθμζνθσ δυναμικότθτασ ανά χρονικι περίοδο (MW) 

Οι μονάδεσ φυςικοφ αερίου επωφελοφνται από τθν αφξθςθ τθσ τιμισ των 

δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 και θ ςυνολικι τουσ δυναμικότθτα ιςοφται με 6043.9 

MW το 2030, εκκινϊντασ από 4556.4 MW το 2012, δεδομζνου ότι το μοντζλο 
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υποδεικνφει τθν καταςκευι δφο νζων μονάδων φυςικοφ αερίου ςυνδυαςμζνου 

κφκλου (ΦΑΣΚ) με ςυνολικι δυναμικότθτα 630.4 MW το 2017, όπωσ παρουςιάηεται 

ςτον Πίνακα 3-9. Οι μονάδεσ αυτζσ πρόκειται να καταςκευαςτοφν ςτθν ηϊνθ 3. 

Ρζραν αυτϊν των μονάδων, δφο προγραμματιςμζνεσ προσ ζνταξθ μονάδεσ 

αποτελοφν μζροσ του ςυςτιματοσ και θ ακροιςτικι δυναμικότθτά τουσ ιςοφται με 

1217 MW. Συνολικά 360 MW παλαιϊν μονάδων φυςικοφ αερίου αποςφρονται 

ςταδιακά κατά τθ διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου. 

Οι παλιζσ πετρελαϊκζσ μονάδεσ με δυναμικότθτα 730 MW παραμζνουν ςτο 

ςφςτθμα το 2012 και το 2013 και ςτθ ςυνζχεια αποςφρονται. 

Οι υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ διατθροφν ζνα ςτακερό ποςοςτό ςτθ ςφνκεςθ του 

θλεκτροπαραγωγικοφ μίγματοσ παρουςιάηοντασ μια ελαφρά αφξθςθ τθσ 

δυναμικότθτάσ τουσ, κακϊσ από 3017 MW το 2012, αυτι γίνεται ίςθ με 3648.7 MW 

το 2030. 

Θ μεγάλθ αλλαγι ςτο θλεκτροπαραγωγικό μίγμα ζρχεται από τισ ΑΡΕ και κυρίωσ 

από τα αιολικά πάρκα. Θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ των αιολικϊν μονάδων εκκινεί από 

1452.4 MW το 2012, αυξάνει ςε 5452.4 MW το 2020 και καταλιγει ςε 8452.4 MW 

το 2030. Αντίςτοιχα, θ δυναμικότθτα των φωτοβολταϊκϊν από 723.7 MW το 2012, 

γίνεται ίςθ με 2123.7 το 2020 και 2723.7 MW το 2030. Τα αποτελζςματα δείχνουν 

επίςθσ μια μικρι ςυνειςφορά από μονάδεσ γεωκερμίασ και βιομάηασ με ςυνολικι 

δυναμικότθτα ίςθ με 60 και 9.1 MW αντίςτοιχα το 2030. Θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ 

ιςχφσ όλων των τεχνολογιϊν ΑΡΕ φτάνει τα 14,893.8 MW το 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 3                                                                                                                                                                                                                                                               91 

Πίνακασ 3-9: Ρροςκικεσ δυναμικότθτασ ανά τφπο τεχνολογίασ, ηϊνθ και ζτοσ (MW) 

Σεχνολογία Ηϊνθ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
φνολο ανά 

τεχνολογία ςε 
κάκε ηϊνθ 

ΦΑΣΚ 3 
 

417 
(προγραμ-
ματιςμζνθ 

ζνταξθ) 
   

630.4 
             

1,047.4 

ΦΑΣΚ 5 
   

800 
(προγραμ-
ματιςμζνθ 

ζνταξθ) 
               

800 

Υδροθλεκτρικό 2 
       

26 131 
          

157 

Υδροθλεκτρικό 3 
       

445 
           

445 

Υδροθλεκτρικό 4 
       

29 
           

29 

Αιολικά 3 
 

0 0 0 228.3 339.0 300.3 335.3 329.5 290.0 276.4 446.3 444.9 444.8 332.6 
    

3,767.5 

Αιολικά 4 
 

500 500 500 271.7 161.0 199.7 164.7 170.5 210.0 223.6 53.7 55.1 55.2 167.4 
    

3,232.5 

Φωτοβολταϊκά 3 
 

0 0 0 50 150 200 150 100 100 100 199.7 0 0 0 
    

1,049.30 

Φωτοβολταϊκά 4 
 

0 200 200 150 50 0.4 50 100 100 100 0.3 0 0 0 
    

950.7 

Βιομάηα 3 
 

0 0 0 0 0 0 0 9.1 0 0 0 0 0 0 
    

9,1 

Γεωκερμία 3 
 

0 0 0 7.5 0 0 0 0 7.5 7.5 7.5 0 0 0 
    

30 

Γεωκερμία 4 
 

0 0 0 0 7.5 7.5 7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 
    

30 

Λιγνίτθσ 2 
        

600 
(προγραμ-
ματιςμζνθ 

ζνταξθ) 
          

600 

Λιγνίτθσ 2 
         

450 
(προγραμ-
ματιςμζνθ 

ζνταξθ) 
         

450 

φνολο ανά 
ζτοσ 

  0 917 700 1.500,00 708 1338 708 1208 1447,6033 1157,5 708 707,5 500 500 500 0 0 0 0 φνολο:12,597.5 
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3.6.3 Μεύγμα ηλεκτροπαραγωγόσ 

Οι δεςμευτικοί περιοριςμοί που επιβάλλονται ςχετικά με τισ μζγιςτεσ 

επιτρεπόμενεσ εκπομπζσ CO2 και τo υποχρεωτικό ποςοςτό παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ από ΑΡΕ οδθγεί ςε μεταβολζσ ςτο παρατθροφμενο προφίλ 

θλεκτροπαραγωγισ ανά τφπο τεχνολογίασ. 

 

 

χιμα 3-9: Σφνκεςθ θλεκτροπαραγωγικοφ προφίλ ανά χρονικι περίοδο (TWh) 

 Ππωσ μπορεί να παρατθρθκεί ςτο Σχιμα 3-9, οι μονάδεσ λιγνίτθ αντιπροςωπεφουν 

περίπου το 51.8% τθσ ςυνολικισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ το 2012 (26.2 

TWh), ποςοςτό που μειϊνεται ςε περίπου 40% το 2020 (24.7 TWh) και 

ςυρρικνϊνεται ςτο χαμθλό 20.9% το 2030 (17.1 TWh). Οι αρικμοί ςε απόλυτουσ 

όρουσ μπορεί να μθν καταγράφουν το πραγματικό ποςοςτό μείωςθσ, αλλά κα 

πρζπει να λθφκεί υπ’ όψιν θ ςυνολικι αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Οι μονάδεσ φυςικοφ αερίου κα διαδραματίςουν εξιςορροπθτικό ρόλο μεταξφ του 

τωρινοφ μίγματοσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ κυριαρχοφμενου από ορυκτά 

καφςιμα και του μελλοντικοφ με χαμθλζσ (ι και μθδενικζσ ιδανικά) εκπομπζσ CO2. 

Ζτςι, από περίπου 27% το 2012 (13.7 TWh), θ θλεκτροπαραγωγι από φυςικό αζριο 
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αποτελεί περίπου το 38.1% τθσ ςυνολικισ το 2030 με ποςό που ανζρχεται ςε 31.3 

TWh, όντασ θ τεχνολογία με το μεγαλφτερο μερίδιο ςτθν ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ και ξεπερνϊντασ τθν ςυνειςφορά  των λιγνιτικϊν μονάδων 

από το 2024 και μετά. Θ τάςθ αυτι είναι ξεκάκαρθ ςτο Σχιμα 3-10, όπου 

αποτυπϊνεται θ εξζλιξθ των πραγματικϊν ςυντελεςτϊν διακεςιμότθτασ και 

δυναμικότθτασ των λιγνιτικϊν ςτακμϊν και των μονάδων φυςικοφ αερίου. Από το 

2012 και μετά, ο ςυντελεςτζσ διακεςιμότθτασ και δυναμικότθτασ των μονάδων 

φυςικοφ αερίου, χαρακτθρίηονται από μια απότομθ αφξθςθ, ενϊ οι αντίςτοιχοι των 

λιγνιτικϊν μονάδων παραμζνουν ςχετικά ςτακεροί με μικρζσ διακυμάνςεισ κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου. 

 

 

χιμα 3-10: Ρραγματικοί ςυντελεςτζσ διακεςιμότθτασ (ϊρεσ) και δυναμικότθτασ 

(%) των λιγνιτικϊν μονάδων και των μονάδων φυςικοφ αερίου ανά χρονικι περίοδο  

Πςον αφορά τισ ΑΡΕ, οι υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ διατθροφν ζνα ςτακερό ποςοςτό 

περίπου 11.5% το 2020 για να καταλιξουν ςε 8.6% το 2030. Οι αιολικζσ μονάδεσ 

καταγράφουν τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ, κακϊσ από 7.5% το 2012 (3.8 TWh), 

αποτελοφν περίπου το 23% το 2020 (14.2 TWh) και το 26.8% το 2030 (22 TWh), 

αντιπροςωπεφοντασ τθ δεφτερθ μεγαλφτερθ τεχνολογία παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςτο ςφςτθμα. Επιπλζον, ξεπερνοφν τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 
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των λιγνιτικϊν μονάδων από το 2025 και μετά. Τζλοσ, οι θλιακζσ μονάδεσ 

(φωτοβολταϊκά) υπερδιπλαςιάηουν το μερίδιό τουσ ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ, το οποίο από 2.2% το 2012 (1.1 TWh), φκάνει ςε περίπου 5% το 2030 

(4.1 TWh). Το ποςοςτό τουσ παραμζνει ςχετικά χαμθλό, διότι αυτι θ 

θλεκτροπαραγωγικι τεχνολογία χαρακτθρίηεται από χαμθλό ςυντελεςτι 

διακεςιμότθτασ. Πςον αφορά τισ υπόλοιπεσ τεχνολογίεσ, οι οποίεσ αποτελοφν 

λιγότερο από το 1% κατά τθ διάρκεια ολόκλθρθσ τθσ περιόδου, το ποςοςτό τουσ 

κατανζμεται μεταξφ των νζων μονάδων γεωκερμίασ και βιομάηασ, ενϊ το 3.4% τθσ 

ςυνολικισ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά μζςο όρο καλφπτεται από ειςαγωγζσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 

3.6.4 Κατανϊλωςη λιγνύτη 

Θ ςυνολικι κατανάλωςθ λιγνίτθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπό εξζταςθ περιόδου 

ανζρχεται ςε 725.3 εκατομμφρια τόνουσ. Σε ετιςιο επίπεδο, θ κατανάλωςθ λιγνίτθ 

είναι ίςθ με 49.9 εκατομμφρια τόνουσ το 2012, μειϊνεται ελαφρϊσ ςε 44.4 

εκατομμφρια τόνουσ το 2020 και καταλιγει ςε περίπου 26.4 εκατομμφρια τόνουσ το 

2030, όπωσ απεικονίηεται ςτο Σχιμα 3-11. Θ κφρια παραγωγι λιγνίτθ προζρχεται 

από τα κοιτάςματα λιγνίτθ τθσ Βόρειασ Ελλάδασ, δθλαδι, τθσ Ρτολεμαΐδασ (Κφριο, 

Νότιο και Ρεδίο Καρδιάσ), Αμυνταίου (Ρεδίο Αμυνταίου) και τθσ Φλϊρινασ (Ρεδία 

Φλϊρινασ, δθμόςιο και ιδιωτικό), που βρίςκονται ςτθν ηϊνθ 2, ενϊ ζνα μικρό 

ποςοςτό προζρχεται από το λιγνιτικό κοίταςμα τθσ Μεγαλόπολθσ (ηϊνθ 5). Θ πιο 

εντατικι παραγωγι λιγνίτθ εντοπίηεται ςτα πεδία Καρδιάσ και Νοτίου, δεδομζνου 

ότι αποτελοφν τα δφο μεγαλφτερα κοιτάςματα λιγνίτθ ςτθν Ελλάδα. Σθμειϊνεται ότι 

ζνασ από τουσ λόγουσ που το μοντζλο δεν υποδεικνφει τθν καταςκευι μιασ 

λιγνιτικισ μονάδασ θλεκτροπαραγωγισ ςτθν Δράμα (ηϊνθ 2) είναι θ χαμθλι 

κερμιδικι αξία του αντίςτοιχου λιγνιτικοφ κοιτάςματοσ. Για τον ίδιο λόγο, θ 

εντατικι εκμετάλλευςθ του κοιτάςματοσ που βρίςκεται ςτθν περιοχι τθσ 

Μεγαλόπολθσ δεν ςυνεχίηεται από το 2015 και μετά. 
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χιμα 3-11: Ραραγωγι λιγνίτθ ανά λιγνιτικό κοίταςμα (ηϊνθ) και χρονικι περίοδο 

(εκατ. τόνοι) 

3.6.5 Κατανϊλωςη φυςικού αερύου 

Ππωσ ιταν αναμενόμενο, το φυςικό αζριο κα διαδραματίςει ζναν αυξθμζνο ρόλο 

ςτθ ςυνολικι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ αποτελεί ζνα καφςιμο με 

χαμθλό ανκρακικό αποτφπωμα, και ςταδιακά εκτοπίηει τον λιγνίτθ ςτθν πορεία 

προσ ζνα μείγμα θλεκτροπαραγωγισ μθδενικϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. 

Τα αποτελζςματα επιβεβαιϊνουν τισ ανωτζρω εκτιμιςεισ, κακϊσ θ ςυνολικι 

κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου ιςοφται με 62.3 διςεκατομμφρια κυβικά μζτρα (δκμ), 

επιμεριηόμενο ςε 2.3 δκμ το 2012, 3.34 δκμ το 2023 και τζλοσ, 5.1 δκμ το 2029 και 

το 2030 (Σχιμα 3-12). Θ μεγαλφτερθ ποςότθτα φυςικοφ αερίου καταναλϊνεται 

ςτθν ηϊνθ 3, όπου είναι ςυγκεντρωμζνθ το 71.5% τθσ υφιςτάμενθσ αρχικισ 

εγκατεςτθμζνθσ δυναμικότθτασ των ςτακμϊν φυςικοφ αερίου. Επίςθσ, μπορεί να 

παρατθρθκεί ότι κατά τθ διάρκεια τθσ υπό μελζτθ περιόδου, θ κατανάλωςθ 

φυςικοφ αερίου υπερδιπλαςιάηεται, αντανακλϊντασ τθν αυξανόμενθ διείςδυςθ του 

φυςικοφ αερίου ςτο Ελλθνικό μείγμα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Σθμειϊνεται ότι το ςφνολο τθσ καταναλιςκόμενθσ ποςότθτασ φυςικοφ αερίου 
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προζρχεται από ειςαγωγζσ, αντανακλϊντασ το γεγονόσ ότι τα αποδεδειγμζνα 

αποκζματα φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα δεν είναι ςθμαντικά. 

 

 

χιμα 3-12: Κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου ανά ηϊνθ και χρονικι περίοδο (δισ. 

κυβικά μζτρα) 

3.6.6 Επενδυτικό κόςτοσ  

Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ για τθν καταςκευι των νζων μονάδων ανζρχεται 

ςε 12.4 δισ € για το ςφνολο τθσ περιόδου (2012-2030), προκειμζνου να 

ανταποκρικεί το ςφςτθμα ςτθν αυξθμζνθ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ (Σχιμα 3-

13). Το μεγαλφτερο μζροσ των δαπανϊν αυτϊν αφορά τθν καταςκευι νζων 

αιολικϊν και θλιακϊν (φωτοβολταϊκϊν) μονάδων, ζτςι ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι 

περιοριςμοί για το ανϊτατο όριο εκπομπϊν CO2 και τθν υποχρεωτικι ςυνειςφορά 

από ΑΡΕ ςτθν ςυνολικι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. Συγκεκριμζνα, ζνα ποςό 

τθσ τάξθσ των 7.9 δισ € αφορά τθν καταςκευι νζων αιολικϊν μονάδων, 2.8 δισ € 

επενδφονται ςε νζεσ θλιακζσ εγκαταςτάςεισ (φωτοβολταϊκά), 1 δισ € ςε νζεσ 

υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ, 400 εκατομμφρια € ςε νζουσ ςτακμοφσ φυςικοφ αερίου, 

και το υπόλοιπο ποςό μοιράηεται μεταξφ των νζων μονάδων βιομάηασ και 

γεωκερμίασ. Ο Πίνακασ 3-9 παρουςιάηει όλεσ τισ επιπρόςκετεσ δυναμικότθτεσ που 
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εντάςςονται ανά ηϊνθ και τφπο τεχνολογίασ κατά τθ διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ 

περιόδου. 

 

 

χιμα 3-13: Σφνκεςθ του επενδυτικοφ κόςτουσ για νζεσ εγκατεςτθμζνεσ μονάδεσ 

ανά τφπο τεχνολογίασ και χρονικι περίοδο (εκατ. €)  

3.6.7 Εκπομπϋσ CO2 

Θ πλειονότθτα των εκπομπϊν CO2 πραγματοποιείται ςτθν ηϊνθ 2 κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου, αντανακλϊντασ το γεγονόσ ότι τα λιγνιτικά 

κοιτάςματα και οι μεγάλεσ μονάδεσ λιγνίτθ βρίςκονται ςε αυτι τθν περιοχι (ηϊνθ). 

Οι ςυνολικζσ εκπομπζσ CO2 ανζρχονται ςε 653.6 εκατομμφρια τόνουσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου 2012-2030, αρχισ γενομζνθσ από 40.1 εκατομμφρια τόνουσ 

το 2012 οπότε και ςταδιακά μειϊνονται ςε 31.3 εκατομμφρια τόνουσ το 2030, 

ικανοποιϊντασ παράλλθλα τον ςχετικό περιοριςμό του ανϊτατου ορίου εκπομπϊν 

CO2 (βλζπε Σχιμα 3-14). Αυτι θ τάςθ απεικονίηεται ςαφϊσ ςτο Σχιμα 3-15, όπου 

αποτυπϊνεται θ ζνταςθ των εκπομπϊν CO2, θ οποία ορίηεται ωσ το ςφνολο των 

εκπομπϊν CO2 που παράγεται διαιροφμενο με το ςφνολο τθσ παραγόμενθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Ο δείκτθσ αυτόσ δείχνει με τον πιο απλό και περιεκτικό τρόπο 

τθ μετάβαςθ από ζνα θλεκτροπαραγωγικό μίγμα κυριαρχοφμενο από ορυκτά 

καφςιμα ςε μια ενεργειακι οικονομία με χαμθλζσ εκπομπζσ άνκρακα. 
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χιμα 3-14: Συνολικζσ εκπομπζσ CO2 (εκατ. τόνοι) και μερίδιο των ΑΡΕ επί τθσ 

ςυνολικισ θλεκτροπαραγωγισ (%) ανά ηϊνθ και χρονικι περίοδο  

 

χιμα 3-15: Ενεργειακι ζνταςθ ανά χρονικι περίοδο (τόνοι CO2 ανά MWh) 
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3.6.8 Μερύδιο των ΑΠΕ 

Ππωσ προαναφζρκθκε, ςτο παρόν μακθματικό μοντζλο ζχει υιοκετθκεί ζνασ 

δεςμευτικόσ περιοριςμόσ, ςφμφωνα με τον οποίο το μερίδιο των ΑΡΕ ςτθν 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερο ι ίςο με το 40% του 

ςυνόλου από το 2020 και μετά. Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι κατά τθν περίοδο 

2012-2020, υπάρχει μια ςταδιακι αφξθςθ του ποςοςτοφ εκμετάλλευςθσ των ΑΡΕ 

ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, προκειμζνου να ικανοποιθκεί ο δεςμευτικόσ 

ςτόχοσ για το 2020. Ειδικότερα, το μερίδιο των ΑΡΕ αποτελεί το 21.1% τθσ 

ςυνολικισ θλεκτροπαραγωγισ το 2012, πλθςιάηει ςτο 30% το 2015, ανεβαίνει ςτο 

35.5% το 2019 και τελικά φκάνει το 40% το 2020. Κατά τθ διάρκεια τθσ υπόλοιπθσ 

περιόδου, το ποςοςτό αυτό παραμζνει ςτο 40% μζχρι το 2024, όταν θ ςυνεχιηόμενθ 

αφξθςθ τθσ τιμισ των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 και θ ςυνακόλουκθ μείωςθ του 

ανϊτατου επιτρεπόμενου ορίου εκπομπϊν CO2 οδθγοφν ςε μια οριακι αφξθςθ του, 

αντιπροςωπεφοντασ το 41% το 2030 (βλζπε Σχιμα 3-14).  

 

Ραρατθροφμε ότι το επίπεδο διείςδυςθσ των ΑΡΕ είναι αρκετά κάτω από το 60%, 

ποςοςτό που κεωρείται ότι είναι το μζγιςτο επιτρεπτό για τισ ΑΡΕ ςτο υφιςτάμενο 

Ελλθνικό θλεκτρικό ςφςτθμα, όπωσ διατυπϊνεται ςτθν εξίςωςθ (11) (βλζπε Ενότθτα 

3.4.1). Θ υψθλι διείςδυςθ οριςμζνων ΑΡΕ, όπωσ τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά, 

ςτο ςφςτθμα θλεκτρικισ ενζργειασ μπορεί να ζχει πολλαπλζσ επιπτϊςεισ ςτθν 

ςτακερότθτα, τθν αξιοπιςτία και τθν αςφάλεια λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Οι 

μονάδεσ άντλθςθσ (ςτουσ υφιςτάμενουσ υδροθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ) κεωρείται ότι 

αποτελοφν τθν πιο ςθμαντικι λειτουργικι επιλογι για να υποςτθρίξουν μεγάλθσ 

κλίμακασ εγκατάςταςθ και διείςδυςθ αιολικισ ενζργειασ, δεδομζνου ότι παρζχουν 

ςυγκεκριμζνα οφζλθ, όπωσ θ υψθλι δυναμικότθτα, διακεςιμότθτα και ευελιξία. Θ 

ςτρατθγικι αυτι προωκείται ςτθν Ελλάδα, λόγω τθσ ςχετικά απομακρυςμζνθσ 

κζςθσ τθσ ςε ςχζςθ με τα μεγάλα δίκτυα μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ 

κεντρικισ Ευρϊπθσ, κακϊσ επίςθσ και εξαιτίασ τθσ πλεονεκτικισ τοπογραφίασ τθσ 

με πολλζσ πικανζσ τοποκεςίεσ για τζτοιου τφπου μονάδεσ. 
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3.6.9 Μεταφορϊ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ  

Πςον αφορά τισ μεταφορζσ θλεκτρικισ ενζργειασ εντόσ του εγχϊριου ςυςτιματοσ, 

θ γενικι τάςθ είναι κατά κφριο λόγο θ μεταφορά θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν 

ηϊνθ 2, όπου βρίςκονται τα κυριότερα αποκζματα λιγνίτθ και οι μεγάλεσ λιγνιτικζσ 

μονάδεσ, ςτθ ηϊνθ 3, όπου βρίςκεται θ πρωτεφουςα τθσ χϊρασ (Ακινα) και επίςθσ 

αποτελεί τον μεγαλφτερο καταναλωτι με ζνα ποςοςτό περίπου 50%. Θ ποςότθτα 

τθσ μεταφερόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ μειϊνεται ςταδιακά, όπωσ φαίνεται ςτο 

Σχιμα 3-16,  λόγω του γεγονότοσ ότι το κόςτοσ καυςίμου ανεβαίνει παράλλθλα με 

το κόςτοσ  τθσ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, επομζνωσ θ πλζον ςυμφζρουςα 

επιλογι είναι θ καταςκευι νζων μονάδων και κυρίωσ ΑΡΕ ςε κάκε ηϊνθ. Το 

ςυνολικό ποςό τθσ μεταφερόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι ίςο με 201 TWh κατά 

τθ διάρκεια ολόκλθρθσ τθσ μελετϊμενθσ περιόδου. 

 

 

χιμα 3-16: Συνολικζσ ετιςιεσ θλεκτρικζσ ροζσ μεταξφ των ηωνϊν (TWh) 
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3.6.10 Καμπύλη αντιςτϊθμιςησ μεταξύ ςυνολικού κόςτουσ και 

περιβαλλοντικών επιπτώςεων  

 

χιμα 3-17: Καμπφλθ αντιςτάκμιςθσ μεταξφ των ςυνολικϊν εκπομπϊν CO2 και του 

ςυνολικοφ κόςτουσ ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ για ςυγκεκριμζνο δεςμευτικό 

περιοριςμό εκπομπϊν CO2 

Ππωσ αναμενόταν αλλά και φαίνεται ςτο Σχιμα 3-17, υπάρχει μια τυπικι 

αντιςτάκμιςθ μεταξφ του ςυνολικοφ κόςτουσ και των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 

(για ςυγκεκριμζνο επικυμθτό ανϊτατο όριο εκπομπϊν CO2). Πςο περιςςότερεσ 

είναι οι εκπομπζσ CO2, τόςο χαμθλότερο είναι το ςυνολικό κόςτοσ του ςυςτιματοσ 

και αντίςτροφα. Θ περιβαλλοντικι πολιτικι των χαμθλϊν εκπομπϊν CO2 

αποδεικνφεται ότι είναι πιο δαπανθρι από τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ με τισ 

ςυμβατικζσ λιγνιτικζσ μονάδεσ. Το Σχιμα 3-17 δείχνει το βζλτιςτο κόςτοσ για 

ςυγκεκριμζνα επικυμθτά επίπεδα εκπομπϊν CO2. Για λόγουσ ςφγκριςθσ, το 

βζλτιςτο κόςτοσ για τθν λειτουργία και περαιτζρω ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ 

ιςοφται με 74.9 δισ € και οι αντίςτοιχεσ εκπομπζσ CO2 ανζρχονται ςε περίπου 653.6 

εκατομμφρια τόνουσ. Ραρατθροφμε ότι κακϊσ προχωροφμε από το υψθλό επίπεδο 

των εκπομπϊν CO2 ςε χαμθλότερα επίπεδα, θ αφξθςθ του κόςτουσ δεν είναι τόςο 

ζντονθ όςο κα ιταν ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία το ςθμείο εκκίνθςθσ ιταν πολφ 
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χαμθλότερο. Για παράδειγμα, θ αφξθςθ του κόςτουσ για τθν μείωςθ των εκπομπϊν 

από 650 εκατομμφρια τόνουσ CO2 ςε 590 εκατομμφρια τόνουσ, δθλαδι μια μείωςθ 

κατά 9.23%, ανζρχεται ςε ςχεδόν 400 εκατομμφρια € κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

εξεταηόμενθσ περιόδου. Κακϊσ το επίπεδο-ςτόχοσ των εκπομπϊν οδθγεί ςε μείωςθ 

των εκπομπϊν CO2, το κόςτοσ αυξάνεται με μεγαλφτερο ρυκμό. Ζτςι, για μια 

μείωςθ των εκπομπϊν από 650 ςε 440 εκατομμφρια τόνουσ, κα χρειαςτοφν 

επιπλζον 2 δισ €, ενϊ ζνα επιπλζον ποςό των 3.7 δισ € απαιτείται όταν το επικυμθτό 

επίπεδο των εκπομπϊν CO2 ιςοφται με 350 εκατομμφρια τόνουσ. Τζλοσ, ζνα 

επιπλζον ποςό τθσ τάξθσ των 5.7 δισ € απαιτείται για τθ μείωςι τουσ ςε 300 

εκατομμφρια τόνουσ. Ζτςι, αν ςυγκρίνουμε αυτό το πολφ χαμθλό επίπεδο 

εκπομπϊν CO2, δθλαδι τουσ 300 εκατομμφρια τόνουσ, με τισ εκπομπζσ που 

αντιςτοιχοφν ςτθν καλφτερθ οικονομικι λφςθ (653.6 εκατομμφρια τόνοι), το 

επιπλζον κόςτοσ που κα πρζπει να καταβλθκεί είναι 4.69 δισ €, ι 7.6% του 

βζλτιςτου ςυνολικοφ κόςτουσ για μια μείωςθ των εκπομπϊν κατά περίπου 54.1%. 

 

3.6.11 Καμπύλη αντιςτϊθμιςησ μεταξύ τησ ςυνολικόσ 

ηλεκτροπαραγωγόσ από μονϊδεσ φυςικού αερύου και 

περιβαλλοντικών επιπτώςεων, καθώσ και μεταξύ τησ 

ςυνολικόσ ηλεκτροπαραγωγόσ από λιγνιτικϋσ μονϊδεσ και 

ςυνολικού κόςτουσ 

Μια τυπικι αντιςτάκμιςθ παρατθρείται επίςθσ μεταξφ τθσ ςυνολικισ 

θλεκτροπαραγωγισ από μονάδεσ φυςικοφ αερίου και  των ςυνολικϊν εκπομπϊν 

CO2 (για ςυγκεκριμζνο επικυμθτό ανϊτατο όριο εκπομπϊν CO2). Πςο χαμθλότεροσ 

είναι ο ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO2, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ παραγωγι των 

μονάδων φυςικοφ αερίου και το αντίςτροφο. Το Σχιμα 3-18 δείχνει ότι, όταν οι 

ςυνολικζσ εκπομπζσ CO2 είναι 650 εκατομμφρια τόνουσ, θ ςυνολικι παραγωγι των 

μονάδων φυςικοφ αερίου είναι ίςθ με 388 TWh, ενϊ όταν το επίπεδο των 

εκπομπϊν-ςτόχοσ είναι ίςο με 590 εκατομμφρια τόνουσ, θ αντίςτοιχθ παραγωγι 
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των μονάδων φυςικοφ αερίου ανζρχεται ςε 442 TWh, δθλαδι, αυξάνεται κατά 

13.7%. Ομοίωσ, όταν το επίπεδο-ςτόχοσ των εκπομπϊν ανζρχεται ςε 400 

εκατομμφρια τόνουσ, θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από μονάδεσ φυςικοφ 

αερίου αυξάνεται κατά 33.9% (520 TWh) ςε ςφγκριςθ με τθν αρχικι τιμι των  650 

εκατομμυρίων τόνων, ενϊ μόλισ φτάνει τουσ 300 εκατομμφρια τόνουσ, θ παραγωγι 

των μονάδων φυςικοφ αερίου αυξάνεται κατά 61.2% (626 TWh). 

 

 

χιμα 3-18: Καμπφλθ αντιςτάκμιςθσ μεταξφ τθσ ςυνολικισ θλεκτροπαραγωγισ των 

μονάδων φυςικοφ αερίου και των ςυνολικϊν εκπομπϊν CO2 για ςυγκεκριμζνο 

δεςμευτικό περιοριςμό εκπομπϊν CO2 
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χιμα 3-19: Καμπφλθ αντιςτάκμιςθσ μεταξφ τθσ ςυνολικισ λιγνιτικισ 

θλεκτροπαραγωγισ και του ςυνολικοφ κόςτουσ ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ για 

ςυγκεκριμζνο δεςμευτικό περιοριςμό εκπομπϊν CO2  

Μια παρόμοια αντιςτάκμιςθ υπάρχει επίςθσ μεταξφ του ςυνολικοφ κόςτουσ και τθσ 

ςυνολικισ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από λιγνιτικζσ μονάδεσ (για 

ςυγκεκριμζνο επικυμθτό ανϊτατο όριο εκπομπϊν CO2), όπωσ απεικονίηεται ςτο 

Σχιμα 3-19. Πταν το ςυνολικό κόςτοσ λειτουργίασ και ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ είναι 80.7 δισ €, θ ςυνολικι παραγωγι από λιγνιτικζσ μονάδεσ 

ιςοδυναμεί με ςχεδόν 73 TWh, ενϊ όταν το κόςτοσ ανζρχεται ςε 77.6 δισ €, 

παρουςιάηοντασ μείωςθ κατά 3.8%, θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από 

λιγνιτικοφσ ςτακμοφσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ αυξάνεται κατά 162% και 

φτάνει τισ 191 TWh. Τζλοσ, όταν το κόςτοσ αντιςτοιχεί ςε 75 δισ €, δθλαδι μια 

μείωςθ κατά 7% ςε ςφγκριςθ με το αρχικό επίπεδο των 80.7 δισ €, οι λιγνιτικζσ 

μονάδεσ παράγουν 417.4 TWh, αντιπροςωπεφοντασ μια τεράςτια αφξθςθ τθσ τάξθσ 

του 472% ςε ςφγκριςθ με το αρχικό επίπεδο των 73 TWh. 
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3.7 Ανϊλυςη ευαιςθηςύασ 

Για τισ ανάγκεσ αυτισ τθσ μακθματικισ προςζγγιςθσ και τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ 

που εξετάςτθκε, πραγματοποιικθκε μια ανάλυςθ ευαιςκθςίασ προκειμζνου να 

αποτυπωκεί θ επίδραςθ οριςμζνων κρίςιμων και αβζβαιων παραμζτρων του 

μοντζλου. Οι παράμετροι που εξετάςτθκαν είναι οι εξισ: 

 

 θ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 

 θ εξζλιξθ των τιμισ του φυςικοφ αερίου 

 θ εξζλιξθ των τιμϊν των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 

 το επενδυτικό κόςτοσ εγκατάςταςθσ αιολικϊν μονάδων 

 

Θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ εξετάηει τθν επίδραςθ των παραπάνω παραμζτρων ςτον 

βζλτιςτο επενδυτικό προγραμματιςμό για τθν επζκταςθ του ςυςτιματοσ όπωσ 

αυτόσ προζκυψε από το βαςικό ςενάριο αναφοράσ (Ενότθτα 3-6). Ππωσ 

προαναφζρκθκε, το ςυνολικό κόςτοσ για τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ ςτθν 

περίπτωςθ του βαςικοφ ςεναρίου αναφοράσ ιςοφται με 74.9 διςεκατομμφρια € (ςε 

τιμζσ 2012) και κα χρθςιμοποιθκεί ωσ δείκτθσ αναφοράσ (100%) για το υπόλοιπο 

τθσ ανάλυςθσ. 

 

3.7.1 Επύδραςη τησ ζότηςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

Μια ανάλυςθ ευαιςκθςίασ πραγματοποιικθκε για τθν εξζταςθ τθσ επίδραςθσ τθσ 

ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ο Πίνακασ 3-10 ςυνοψίηει τα αποτελζςματα τθσ 

ανάλυςθσ. Κακϊσ αυξάνεται θ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, οι μονάδεσ φυςικοφ 

αερίου και βιομάηασ αποτελοφν τισ τεχνολογίεσ θλεκτροπαραγωγισ που κα 

καλφψουν το χάςμα μεταξφ τθσ αρχικά παρεχόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και τθσ 

αφξθςθσ τθσ ηιτθςθσ, θ δυναμικότθτα των οποίων φκάνει τα 6628.3 και 375.6 MW 

αντίςτοιχα, όταν θ ηιτθςθ αυξάνεται κατά 7.5%. Θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ όλων των 

άλλων τεχνολογιϊν παραμζνει ςτα ίδια επίπεδα με αυτά τθσ περίπτωςθσ 

αναφοράσ. Πςον αφορά το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζκταςθσ του ςυςτιματοσ, θ 
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αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ οδθγεί ςε αφξθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ κατά 8.3%, ι 

ιςοδφναμα από 74.4 ζωσ 80.6 δισ €. 

 

Πίνακασ 3-10: Συνολικό κόςτοσ για τθν ανάπτυξθ του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ 

(2012-2030) και δυναμικότθτα μονάδων βιομάηασ και φυςικοφ αερίου το ζτοσ 2030 

(MW) για διαφορετικζσ περιπτϊςεισ εξζλιξθσ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

Εξζλιξθ τθσ 

θλεκτρικισ 

ηιτθςθσ ωσ 

προσ τθν ηιτθςθ 

αναφοράσ 

υνολικό 

κόςτοσ 

ςυςτιματοσ 

(δις. €) 

Ποςοςτό 

κόςτουσ ωσ 

προσ το κόςτοσ 

αναφοράσ (%) 

Δυναμικότθτα 

μονάδων 

βιομάηασ το 

ζτοσ 2030 

(MW) 

Δυναμικότθτα 

μονάδων 

φυςικοφ 

αερίου το 

ζτοσ 2030 

(MW) 

-7.50% 74.4 99.3 9.10326 6007.729 

-5.00% 74.5 99.5 9.10326 6003.702 

-2.50% 74.7 99.7 9.10326 6004.368 

0% (Ηιτθςθ 

αναφοράσ) 
74.9 100.0 9.10326 6043.881 

2.50% 75.4 100.7 78.35402 6223.384 

5.00% 77.8 103.9 226.9861 6382.005 

7.50% 80.6 107.6 375.6183 6628.33 

 

3.7.2 Επύδραςη τησ εξϋλιξησ τησ τιμόσ του φυςικού αερύου 

Θ εξζλιξθ τθσ τιμισ του φυςικοφ αερίου επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό το 

θλεκτροπαραγωγικό μίγμα κακϊσ και το ςυνολικό κόςτοσ του θλεκτρικοφ 

ςυςτιματοσ. Θ εξζλιξθ αυτισ τθσ παραμζτρου απεικονίηεται ςτο Σχιμα 3-20 για 

όλεσ τισ εξεταηόμενεσ περιπτϊςεισ. 

 

Ο Πίνακασ 3-11 παρζχει το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζκταςθσ του ςυςτιματοσ για 

διαφορετικι εξζλιξθ τθσ τιμισ του φυςικοφ αερίου. Είναι φανερό ότι θ αφξθςθ τθσ 

τιμισ του φυςικοφ αερίου από 70% ζωσ 160% εκείνθσ του ςεναρίου αναφοράσ, 
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οδθγεί ςε μια αφξθςθ ςτο ςυνολικό κόςτοσ κατά 22.6%, ι ιςοδφναμα από 66.4 ςε 

83.3 δισ €. 

 

Πίνακασ 3-11: Συνολικό κόςτοσ (2012–2030) ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του 

θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ για διαφορετικι εξζλιξθ τθσ τιμισ φυςικοφ αερίου 

υκμόσ μεταβολισ τθσ τιμισ 

του φυςικοφ αερίου (%) 
Κόςτοσ (ςε δισ. €) % 

-30% 66.4 88.7 

-15% 71.2 95.1 

0% (Ρερίπτωςθ αναφοράσ) 74.9 100 

15% 77.8 103.9 

30% 80.2 107.1 

45% 81.9 109.3 

60% 83.3 111.2 

 

 

χιμα 3-20: Εξζλιξθ τθσ τιμισ φυςικοφ αερίου για κάκε περίπτωςθ τθσ ανάλυςθσ 

ευαιςκθςίασ (€/MWh καυςίμου) 
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Τα Σχιματα 3-21 και 3-22 απεικονίηουν τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από 

λιγνιτικζσ μονάδεσ και θλεκτροπαραγωγικοφσ ςτακμοφσ φυςικοφ αερίου 

αντίςτοιχα. Θ παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από λιγνιτικοφσ ςτακμοφσ αυξάνει 

από 9.8 ςε 27.3 TWh το 2030, παράλλθλα με τθν αφξθςθ τθσ τιμισ του φυςικοφ 

αερίου. Δεν αποτελεί ζκπλθξθ ότι θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από μονάδεσ 

φυςικοφ αερίου μειϊνεται από 40.4 ςε 10.2 TWh το 2030 ανάλογα με τθν κάκε 

περίπτωςθ, αναδεικνφοντασ ξανά τθ ςχζςθ αντιςτάκμιςθσ μεταξφ τθσ χριςθσ 

φυςικοφ αερίου και λιγνίτθ. 

 

 

χιμα 3-21: Εξζλιξθ τθσ λιγνιτικισ θλεκτροπαραγωγισ ςε κάκε περίπτωςθ τθσ 

ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ τθσ τιμισ φυςικοφ αερίου (€/MWh καυςίμου) 
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χιμα 3-22: Εξζλιξθ τθσ θλεκτροπαραγωγισ μονάδων φυςικοφ αερίου ςε κάκε 

περίπτωςθ τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ τθσ τιμισ φυςικοφ αερίου (TWh) 

 

3.7.3 Επύδραςη τησ τιμόσ των δικαιωμϊτων εκπομπών CO2 

Θ επιβολι και το ακριβζσ επίπεδο τθσ τιμολόγθςθσ των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 

ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο ςυνολικό μζγεκοσ των μονάδων φυςικοφ αερίου, 

τθν παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από λιγνιτικζσ μονάδεσ, κακϊσ και το ςυνολικό 

κόςτοσ του ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ζξι περιπτϊςεισ ανάλυςθσ 

ευαιςκθςίασ πραγματοποιικθκαν κεωρϊντασ ζνα διαφορετικό αρχικό επίπεδο 

τιμϊν από 5 €/τόνο CO2 ςε 35 €/τόνο CO2, όπωσ μποροφμε να δοφμε ςτο Σχιμα 3-

23. Ο ετιςιοσ ρυκμόσ αφξθςθσ κεωρείται ότι είναι ο ίδιοσ με αυτόν του ςεναρίου 

αναφοράσ. Να ςθμειωκεί ότι το αρχικό επίπεδο των τιμϊν του ςεναρίου αναφοράσ 

είναι ίςο με 20 €/τόνο CO2.  
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χιμα 3-23: Εξζλιξθ τθσ τιμισ των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 για κάκε περίπτωςθ 

τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ (€/τόνο CO2) 

Ο Πίνακασ 3-12 παρζχει το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζκταςθσ του ςυςτιματοσ κάτω 

από διαφορετικι εξζλιξθ των τιμϊν των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2. Μπορεί να 

φανεί ότι θ αφξθςθ τθσ αρχικισ τιμισ των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2, αλλάηοντασ 

και τθν όλθ εξζλιξθ των τιμϊν, οδθγεί ςε αφξθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ από 82.4% 

ζωσ 114% του κόςτουσ αναφοράσ, ι ιςοδφναμα από 61.7 ζωσ 85.4 δισ €, ιτοι μια 

αφξθςθ τθσ τάξθσ των 23.7 διςεκατομμυρίων €. 

 

Θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ των μονάδων φυςικοφ αερίου επθρεάηεται επίςθσ ςε 

μεγάλο βακμό από τθ διαφορετικι εξζλιξθ των τιμϊν των δικαιωμάτων εκπομπϊν 

CO2, κακϊσ κυμαίνεται από 6014.7 MW ζωσ 7778.7 MW το 2030 ανάλογα με τθν 

κάκε περίπτωςθ, όπωσ απεικονίηεται ςτο Σχιμα 3-24. 

 

Θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από λιγνιτικζσ μονάδεσ επθρεάηεται επίςθσ από 

τθν εξζλιξθ των τιμϊν των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2. Αυτό είναι αναμενόμενο, 

λόγω τθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ μεταξφ λιγνιτικϊν μονάδων και ςτακμϊν φυςικοφ 

αερίου. Θ θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται από λιγνιτικζσ μονάδεσ κυμαίνεται 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Σ
ιμ

ό
 ε

κ
π

ο
μ

π
ώ

ν
 C

O
2

(€
/

τ
ό

ν
ο

C
O

2
)

Φρονικό περύοδοσ (ϋτοσ)

5 €/τόνο CO2 10 €/τόνο CO2 15 €/τόνο CO2

Περύπτωςη αναφορϊσ 25 €/τόνο CO2 30 €/τόνο CO2

35 €/τόνο CO2



Κεφάλαιο 3                                                                                                                                           111 

από 17 ζωσ 8.3 TWh το 2030, ανάλογα με τθν κάκε περίπτωςθ, όπωσ παρουςιάηεται 

ςτο Σχιμα 3-25. 

Πίνακασ 3-12: Συνολικό κόςτοσ (2012–2030) ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του 

θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ για διαφορετικι εξζλιξθ τθσ τιμισ των δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2 

Τιμι εκκίνθςθσ των δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2 (€/τόνο CO2) 
Κόςτοσ (δισ. €) % 

5 61.7 82.4 

10 66.2 88.4 

15 70.5 94.1 

20 (Ρερίπτωςθ αναφοράσ) 74.9 100 

25 79.1 105.6 

30 82.6 110.3 

35 85.4 114 

 

 

χιμα 3-24: Εξζλιξθ τθσ εγκατεςτθμζνθσ δυναμικότθτασ των μονάδων φυςικοφ 

αερίου για κάκε περίπτωςθ τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ τθσ τιμισ των δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2 (TWh) 
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χιμα 3-25: Εξζλιξθ τθσ λιγνιτικισ θλεκτροπαραγωγισ για κάκε περίπτωςθ τθσ 

ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ τθσ τιμισ των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 (TWh) 

3.7.4 Επύδραςη του επενδυτικού κόςτουσ εγκατϊςταςησ 

αιολικών μονϊδων 

Το επενδυτικό κόςτοσ εγκατάςταςθσ αιολικϊν μονάδων ζχει ςθμαντικό αντίκτυπο 

ςτο ςυνολικό μζγεκοσ των εγκατεςτθμζνων αιολικϊν μονάδων, ςτισ ειςαγωγζσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ και ςτο ςυνολικό κόςτοσ.  

 

Ο Πίνακασ 3-13 παρουςιάηει το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζκταςθσ του ςυςτιματοσ για 

διαφορετικι εξζλιξθ του επενδυτικοφ κόςτουσ εγκατάςταςθσ αιολικϊν μονάδων, 

κακϊσ και τθν ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ των αιολικϊν μονάδων το 2030. Είναι 

φανερό ότι θ αφξθςθ του επενδυτικοφ κόςτουσ από 70% ςε 160% του αντίςτοιχου 

κόςτουσ αναφοράσ οδθγεί ςε αφξθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ κατά 8.9%, ι 

ιςοδφναμα από 96.8 ςε 105.7 δισ €. Μπορεί επίςθσ να παρατθρθκεί ότι θ ςταδιακι 

αφξθςθ του επενδυτικοφ κόςτουσ εγκατάςταςθσ αιολικϊν μονάδων ζχει ωσ 

αποτζλεςμα μια ςθμαντικι μείωςθ τθσ δυναμικότθτασ των εγκατεςτθμζνων 

αιολικϊν μονάδων από 8952.4 ςε 7206.5 MW. Θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ των 
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υπόλοιπων τεχνολογιϊν παραμζνει ςχεδόν ςτακερι - με μια μικρι αφξθςθ ςτθν 

δυναμικότθτα των φωτοβολταϊκϊν - και θ επακόλουκθ διαφορά μεταξφ τθσ 

ςυνολικισ θλεκτροπαραγωγισ και τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ καλφπτεται 

κυρίωσ από τισ αυξθμζνεσ ειςαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ, οι οποίεσ αυξάνονται 

από 2.6 ζωσ 8.7 TWh το 2030, όπωσ απεικονίηεται ςτο Σχιμα 3-26. 

 

 

χιμα 3-26: Εξζλιξθ των ειςαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ για κάκε περίπτωςθ τθσ 

ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ του κόςτουσ εγκατάςταςθσ αιολικϊν μονάδων (TWh) 
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Πίνακασ 3-13: Συνολικό κόςτοσ (2012–2030) ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του 

θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ για διαφορετικι εξζλιξθ του επενδυτικοφ κόςτουσ των 

αιολικϊν μονάδων  

υκμόσ μεταβολισ του 

επενδυτικοφ κόςτουσ των 

αιολικϊν μονάδων (%) 

Κόςτοσ (ςε δισ. €) % 

Εγκατεςτθμζνθ 

δυναμικότθτα των αιολικϊν 

μονάδων το 2030 (MW) 

-30% 72.5 96.8 8952.4 

-15% 73.8 98.5 8952.4 

0% (Ρερίπτωςθ αναφοράσ) 74.9 100.0 8452.4 

15% 76.1 101.6 7952.4 

30% 77.2 103.1 7723.7 

45% 78.2 104.4 7452.4 

60% 79.2 105.7 7206.5 

 

 

3.8 υμπερϊςματα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάςτθκε ζνα χωρικό, πολλαπλϊν περιόδων μακθματικό 

μοντζλο ΜΑΓΡ για τθν επίλυςθ του κεντρικοποιθμζνου ΜΕΣ ενόσ ςυςτιματοσ 

θλεκτροπαραγωγισ. Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ του μακθματικοφ μοντζλου αφορά 

τθν ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ ικανοποιϊντασ ταυτόχρονα μια ςειρά περιβαλλοντικϊν, τεχνικϊν και 

οικονομικϊν περιοριςμϊν. 

Μια πραγματικι μελζτθ περίπτωςθσ ςχετικά με το πρόβλθμα του ΜΕΣ του 

Ελλθνικοφ διαςυνδεδεμζνου θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ ζχει χρθςιμοποιθκεί για να 

αναδείξει και να πιςτοποιιςει τθ δυνατότθτα εφαρμογισ του προτεινόμενου 

μοντζλου. Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι το Ελλθνικό θλεκτρικό ςφςτθμα βρίςκεται 

κατά τθ διάρκεια μιασ μεταβατικισ περιόδου από ζνα θλεκτροπαραγωγικό μείγμα 

όπου κυριαρχοφν οι μεγάλεσ λιγνιτικζσ μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 

προσ ζνα θλεκτροπαραγωγικό προφίλ χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, 

όπου οι ΑΡΕ και ειδικότερα οι αιολικζσ μονάδεσ  παίηουν τον πιο ςθμαντικό ρόλο. 

Το φυςικό αζριο αποτελεί το καφςιμο που κα γεφυρϊςει το χάςμα μεταξφ τθσ 
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τρζχουςασ, υψθλισ ζνταςθσ άνκρακα ενεργειακισ οικονομίασ και μιασ ενεργειακισ 

οικονομίασ χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα. Ρερίπου οι μιςζσ από τισ νζεσ επενδφςεισ 

και προςκικεσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ λαμβάνουν χϊρα ςτθν μεγαλφτερθ 

(από τθν άποψθ του πλθκυςμοφ και τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ) ηϊνθ, 

δθλαδι ςτθν ηϊνθ 3, όπου βρίςκεται και θ πρωτεφουςα τθσ χϊρασ. Σε γενικζσ 

γραμμζσ, θ βζλτιςτθ όδευςθ του Ελλθνικοφ θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ κατευκφνεται 

προσ μια ιςορροπία μεταξφ τθσ υπερβάλλουςασ ηιτθςθσ ςτο νότιο τμιμα τθσ 

Ελλάδα και τθσ πλεονάηουςασ παραγωγισ του βόρειου τμιματοσ τθσ χϊρασ. 

 

Θ τιμι των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2, εντόσ των κακοριςμζνων ορίων, δεν 

αλλάηει τθ γενικι εικόνα τθσ κατανομισ του θλεκτροπαραγωγικοφ προφίλ, κακϊσ 

το κόςτοσ καυςίμου αποτελεί τθν κφρια ςυνιςτϊςα του ςυνολικοφ κόςτουσ του 

θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ. Θ διαφορά μεταξφ του κόςτουσ καυςίμου του λιγνίτθ και 

του φυςικοφ αερίου είναι ςθμαντικι, ενϊ θ επίδραςθ τθσ τιμισ των δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2 είναι ιςςονοσ ςθμαςίασ. Θ τιμολόγθςθ του εκπομπϊν διοξειδίου 

του άνκρακα κα είναι ςθμαντικι, μόνο εάν οριςτεί ρυκμιςτικά μια κατϊτατθ τιμι. 

Αυτό κα μποροφςε να ςτείλει ζνα μινυμα για τθν τιμι ςτισ ςχετικζσ αγορζσ 

δικαιωμάτων εκπομπϊν και να ενιςχφςει τθν ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν χαμθλϊν 

εκπομπϊν άνκρακα. Αλλά και πάλι, ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, θ χαμθλι τιμι 

του εγχϊριου λιγνίτθ απαιτεί θ τιμι των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 να ανζλκει 

ςτο επίπεδο των 50 € ανά τόνο CO2, ι μια πολιτικι απόφαςθ να ςταματιςει θ 

καταςκευι μονάδων λιγνίτθ. Θ τιμι του φυςικοφ αερίου και του επενδυτικοφ 

κόςτουσ εγκατάςταςθσ αιολικϊν μονάδων παίηουν επίςθσ βαςικό ρόλο ςτθ 

διαμόρφωςθ του θλεκτροπαραγωγικοφ μίγματοσ και κατ’ επζκταςθ ςτο ςυνολικό 

προφίλ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ και ςτο ςυνολικό κόςτοσ 

ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Οι μικρζσ αυξιςεισ ςτθ ηιτθςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ καλφπτονται κυρίωσ από επιπρόςκετθ δυναμικότθτα και 

θλεκτροπαραγωγι μονάδων βιομάηασ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                                   

ΣΟΧΑΣΙΚΟ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΟ 

ΜΟΝΣΕΛΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΤ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 

4. τοχαςτικό μαθηματικό μοντϋλο 

μακροχρόνιου ενεργειακού ςχεδιαςμού  

4.1   Περύληψη  

Ωσ ςυνζχεια του χωρικοφ μοντζλου ΜΕΣ (μοντζλο βάςθσ) και ςε μια προςπάκεια να 

ενςωματωκεί θ ςτοχαςτικότθτα κάποιων προςδιοριςτικϊν παραμζτρων του 

ςυςτιματοσ, αναπτφχκθκε ζνα ςτοχαςτικό μοντζλο για τθν επίλυςθ του ΜΕΣ 

λαμβάνοντασ ταυτόχρονα υπ’ όψιν τθν προγραμματιςμζνθ διαςφνδεςθ αυτόνομων 

ενεργειακϊν ςυςτθμάτων (Κριτθ, Κυκλάδεσ) με το διαςυνδεδεμζνο θπειρωτικό 

ςφςτθμα. Ειδικότερα, οι παράμετροι αβεβαιότθτασ του αναπτυχκζντοσ μοντζλου 

περιλαμβάνουν τισ τιμζσ καυςίμων και δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 (ςυςχετιςμζνεσ 

μεταξφ τουσ), τθ διακεςιμότθτα τόςο των κερμικϊν μονάδων όςο και των 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ), κακϊσ και τθ διακεςιμότθτα και τθν τιμι 

τόςο των ειςαγωγϊν όςο και των εξαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ. Στο ίδιο πλαίςιο, 

μοντελοποιείται και θ ενδογενισ απόκριςθ των καταναλωτϊν ςτθν υπολογιηόμενθ 

από το μοντζλο ςτακμιςμζνθ τιμι θλεκτρικισ ενζργειασ, με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ 

τιμζσ ελαςτικότθτασ τθσ ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι θλεκτρικισ ενζργειασ. Σε ςχζςθ 

με το αρχικό μοντζλο βάςθσ, μοντελοποιοφνται με μεγαλφτερθ ακρίβεια και 

ανάλυςθ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των μονάδων. Θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ 

αποτελεί ζνα χριςιμο εργαλείο για τθν αξιολόγθςθ μζτρων ενεργειακισ πολιτικισ 

και τθ χάραξθ ενόσ μακροχρόνιου επενδυτικοφ πλάνου λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ 
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αβεβαιότθτεσ οι οποίεσ αποτελοφν τυπικό χαρακτθριςτικό ςε τζτοια προβλιματα 

ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. 

4.2   Ονοματολογύα 

φνολα και δείκτεσ 

        : Υποςφςτθμα/Τομζασ 

   : Επίπεδο φορτίου τθσ καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου 

     : Λειτουργικζσ βακμίδεσ 

   : Τεχνολογίεσ/μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ 

       Επανάλθψθ Monte Carlo 

       Λιγνιτικά κοιτάςματα (ενιαίεσ πθγζσ για τουσ άλλουσ ενεργειακοφσ πόρουσ) 

       Διαςυνδεδεμζνα δίκτυα γειτονικϊν χωρϊν/περιοχϊν 

         Μονάδεσ αντλθςιοταμίευςθσ 

   : Ρρωτογενείσ ενεργειακοί πόροι 

   : Χρονικι περίοδοσ 

   : Ηϊνθ 

  

Τποςφνολα 

    
Σφνολο των τεχνολογιϊν θλεκτροπαραγωγισ     που είναι ιδθ 

εγκατεςτθμζνεσ 

    
Σφνολο των τεχνολογιϊν θλεκτροπαραγωγισ     που είναι 

προγραμματιςμζνθ θ εγκατάςταςι τουσ 

     
Σφνολο των τεχνολογιϊν θλεκτροπαραγωγισ     που αποτελοφν 

λιγνιτικζσ μονάδεσ 
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Σφνολο των λιγνιτικϊν τεχνολογιϊν θλεκτροπαραγωγισ που είναι ιδθ 

εγκατεςτθμζνεσ 

    

Σφνολο των τεχνολογιϊν θλεκτροπαραγωγισ     που μποροφν να 

προμθκευτοφν λιγνίτθ από το λιγνιτικό κοίταςμα       (μόνο για 

λιγνιτικζσ μονάδεσ) 

     
Σφνολο των τεχνολογιϊν θλεκτροπαραγωγισ     που είναι υποψιφιεσ 

προσ καταςκευι 

     
Σφνολο των τεχνολογιϊν θλεκτροπαραγωγισ     που προζρχονται από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 

   
Σφνολο των τεχνολογιϊν θλεκτροπαραγωγισ     που είναι (ι μποροφν 

να) εγκαταςτακοφν ςτο υποςφςτθμα     

    Σφνολο των τεχνολογιϊν θλεκτροπαραγωγισ     που είναι κερμικζσ 

   
Σφνολο των τεχνολογιϊν θλεκτροπαραγωγισ     που είναι 

εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ηϊνθ     

      
Σφνολο των εξαγωγικϊν διαςυνδεδεμζνων δικτφων γειτονικϊν χωρϊν 

       

      
Σφνολο των ειςαγωγικϊν διαςυνδεδεμζνων δικτφων γειτονικϊν χωρϊν 

       

    
Σφνολο των διαςυνδεδεμζνων δικτφων γειτονικϊν χωρϊν       που 

είναι διαςυνδεδεμζνα με το υποςφςτθμα     

    
Σφνολο των διαςυνδεδεμζνων δικτφων γειτονικϊν χωρϊν       που 

είναι διαςυνδεδεμζνα με τθν ηϊνθ     

     
Σφνολο των μονάδων αντλθςιοταμίευςθσ         που είναι 

εγκατεςτθμζνεσ ςτο υποςφςτθμα     

     
Σφνολο των μονάδων αντλθςιοταμίευςθσ         που είναι 

εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ηϊνθ     
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Σφνολο των υποςυςτθμάτων     που είναι διαςυνδεδεμζνα με το 

υποςφςτθμα        

 

Δείκτεσ και εκκζτεσ 

  : Υφιςτάμενοι/Εγκατεςτθμζνοι 

   : Εξαγωγζσ 

  : Ρρογραμματιςμζνθ καταςκευι 

   : Ειςαγωγζσ 

   : Λιγνίτθσ 

   : Μζγιςτο 

   : Ελάχιςτο 

   : Νζοι/εσ 

   : Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 

    Κερμικοί/ζσ 

 

Παράμετροι 

       : 

Μζγιςτοσ διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ για τθν επζκταςθ και 

λειτουργία του ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ κατά τθ 

διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου     (€) 

         : 

Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ροι θλεκτρικισ ενζργειασ από το 

υποςφςτθμα     προσ το υποςφςτθμα        κατά τθ 

διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου     (MW) 

        : 
Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ποςότθτα εκπομπϊν CO2 κατά τθ 

διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου     (τόνοι CO2) 

          : Συντελεςτισ εκπομπϊν CO2 ανά λειτουργικι βακμίδα       
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κάκε κερμικοφ θλεκτροπαραγωγικοφ ςτακμοφ       (τόνοι 

CO2/MWh) 

          : 
Τιμι δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 κατά τθ διάρκεια κάκε 

χρονικισ περιόδου     (€/τόνο CO2) 

    : 
Συντελεςτισ ανάκτθςθσ κεφαλαίου κάκε νζασ υποψιφιασ προσ 

καταςκευι τεχνολογίασ        (p.u.) 

     
Συντελεςτισ προεξόφλθςθσ κατά τθ διάρκεια κάκε χρονικισ 

περιόδου     (p.u.) 

        : 

Ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ κάκε υποςυςτιματοσ     ςε 

κάκε επίπεδο φορτίου τθσ καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου     

κατά τθ διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου     (MW) 

    : 
Διάρκεια κάκε επιπζδου φορτίου τθσ καμπφλθσ διάρκειασ 

φορτίου (ϊρεσ) 

           : 
Συντελεςτισ απρόβλεπτθσ μθ διακεςιμότθτασ κάκε εξαγωγικισ 

διαςφνδεςθσ          ςε κάκε χρονικι περίοδο     (p.u.) 

             : 

Συντελεςτισ απρόβλεπτθσ μθ διακεςιμότθτασ  τθσ εςωτερικισ 

διαςφνδεςθσ από το υποςφςτθμα     προσ το υποςφςτθμα 

        ςε κάκε χρονικι περίοδο     (p.u.) 

           : 

Συντελεςτισ απρόβλεπτθσ μθ διακεςιμότθτασ κάκε 

ειςαγωγικισ διαςφνδεςθσ          ςε κάκε χρονικι 

περίοδο     (p.u.) 

             : 

Συντελεςτισ απρόβλεπτθσ μθ διακεςιμότθτασ κάκε μονάδασ 

αντλθςιοταμίευςθσ         ςε κάκε χρονικι περίοδο 

    (p.u.) 

       : 

Συντελεςτισ απρόβλεπτθσ μθ διακεςιμότθτασ κάκε μονάδασ 

θλεκτροπαραγωγισ     ςε κάκε χρονικι περίοδο     

(p.u.) 

      : 
Κερμικι απόδοςθ ανά λειτουργικι βακμίδα       κάκε 

κερμικισ θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ       (p.u.) 

    : 
Λςοδφναμεσ ϊρεσ λειτουργίασ κάκε υφιςτάμενθσ λιγνιτικισ 

μονάδασ  
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   (ϊρεσ) 

             : 

Τιμι εξαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν εξαγωγικι 

διαςφνδεςθ          ςε κάκε χρονικι περίοδο     

(€/MWh) 

          : 
Δυναμικότθτα τθσ εξαγωγικισ διαςφνδεςθσ          ςε 

κάκε χρονικι περίοδο     (MW) 

     : 
Κόςτοσ καυςίμου τθσ θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ     

ςε κάκε χρονικι περίοδο     (€/MWh) 

          : 

Στακερό κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ 

θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ     ςε κάκε χρονικι 

περίοδο     (€/MW) 

              : 
Κερμιδικι αξία κάκε λιγνιτικοφ κοιτάςματοσ       ςε κάκε 

χρονικι περίοδο     (MWh καυςίμου/τόνο) 

             : 

Τιμι ειςαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν ειςαγωγικι 

διαςφνδεςθ          ςε κάκε χρονικι περίοδο     

(€/MWh) 

          : 
Δυναμικότθτα τθσ ειςαγωγικισ διαςφνδεςθσ          ςε 

κάκε χρονικι περίοδο     (MW) 

          : 

Υπάρχουςα εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα κάκε 

θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ     ςε κάκε χρονικι 

περίοδο     (MW) 

        : 

Συντελεςτισ απωλειϊν ζγχυςθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ ςε κάκε 

ηϊνθ    , επίπεδο φορτίου τθσ καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου 

    και ςε κάκε χρονικι περίοδο     (p.u.) 

          : 

Επενδυτικό κόςτοσ καταςκευισ κάκε νζασ υποψιφιασ προσ 

εγκατάςταςθ θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ        ςε 

κάκε χρονικι περίοδο     (€/MW) 

        : 

Συντελεςτισ απωλειϊν φορτίου κάκε ηϊνθσ     ςε κάκε 

επίπεδο φορτίου τθσ καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου     και ςε 

κάκε χρονικι περίοδο     (p.u.) 

             Μζγιςτθ δυναμικότθτασ τθσ θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ 
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από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ        που πρόκειται να 

εγκαταςτακεί ςτθν ηϊνθ     κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου     (MW) 

       : 

Μζγιςτο ποςοςτό επί των επιτρεπόμενων εκπομπϊν CO2 που 

μπορεί να αποκεματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου     (p.u.) 

       : 

Μζγιςτο ποςοςτό διείςδυςθσ όλων των τεχνολογιϊν 

θλεκτροπαραγωγισ που προζρχονται από ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ ςε κάκε χρονικι περίοδο     (p.u.) 

         
   : 

Μζγιςτθ επιπρόςκετθ δυναμικότθτα κάκε νζασ υποψιφιασ 

προσ εγκατάςταςθ θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ 

       κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου     (MW) 

         
   : 

Ελάχιςτθ επιπρόςκετθ δυναμικότθτα κάκε νζασ υποψιφιασ 

προσ εγκατάςταςθ θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ 

       κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου     (MW) 

        : 
Λειτουργικι βακμίδα ιςχφοσ       κάκε κερμικισ 

θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ       (MW) 

     : 
Μζγιςτθ λειτουργικι δυναμικότθτα κάκε θλεκτροπαραγωγικισ 

τεχνολογίασ     (MW) 

     : 
Ελάχιςτθ λειτουργικι δυναμικότθτα κάκε θλεκτροπαραγωγικισ 

τεχνολογίασ     (MW) 

             
Δυναμικότθτα τθσ μονάδασ αντλθςιοταμίευςθσ         ςε 

κάκε χρονικι περίοδο     (MW) 

               
Τιμι του φορτίου των μονάδων αντλθςιοταμίευςθσ     

    ςε κάκε χρονικι περίοδο     (€/MWh) 

              : 

Διακεςιμότθτα κάκε τφπου ενεργειακοφ πόρου     ςε κάκε 

πθγι ενεργειακοφ πόρου       (λιγνιτικό κοίταςμα για 

λιγνίτθ, ενιαία πθγι για τουσ άλλουσ ενεργειακοφσ πόρουσ) ςε 

κάκε χρονικι περίοδο     (τόνουσ για λιγνίτθ) 

     : 
Ελάχιςτο ποςοςτό επάρκεια ιςχφοσ (πζρα από τθν 

αναμενόμενθ αιχμι ηιτθςθσ) ςε κάκε χρονικι περίοδο     
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(p.u.) 

     : 

Χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ καταςκευισ κάκε νζασ υποψιφιασ 

προσ εγκατάςταςθ θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ 

       (ζτθ) 

    : 

Τεχνικι διάρκεια ηωισ (λειτουργίασ) κάκε νζασ υποψιφιασ 

προσ εγκατάςταςθ θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ 

       (ζτθ) 

    : 

Υποχρεωτικι παραγωγι ενόσ ποςοςτοφ τθσ ςυνολικισ 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ ςε κάκε χρονικι περίοδο     (p.u.) 

          : 

Μεταβλθτό κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ 

θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ     ςε κάκε χρονικι 

περίοδο     (€/MWh) 

    

Ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ωσ προσ τθν 

διαμορφωκείςα κάκε φορά τιμι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε 

κάκε χρονικι περίοδο     (p.u.) 

     υκμόσ πλθκωριςμοφ (p.u.) 

     Ρροεξοφλθτικό επιτόκιο (p.u.) 

 

υνεχείσ μεταβλθτζσ 

            : 
Συνολικό ετθςιοποιθμζνο κόςτοσ ςε κάκε χρονικι 

περίοδο     (€) 

        : 

Δικαιϊματα εκπομπϊν CO2 που είναι 

αποκεματοποιθμζνα κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου     (τόνοι CO2) 

       : 

Δικαιϊματα εκπομπϊν CO2 που αγοράηονται και 

οδθγοφνται προσ αποκεματοποίθςθ κατά τθν διάρκεια 

τθσ χρονικισ περιόδου     (τόνοι CO2) 

        : 
Δικαιϊματα εκπομπϊν CO2 που χρθςιμοποιοφνται κατά 

τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου     και ιταν 
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προθγουμζνωσ αποκεματοποιθμζνα (τόνοι CO2) 

         : 
Δικαιϊματα εκπομπϊν CO2 που αγοράηονται κατά τθν 

διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου     (τόνοι CO2) 

         : 

Δικαιϊματα εκπομπϊν CO2 που πωλοφνται ςτισ διεκνείσ 

αγορζσ κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου     

(τόνοι CO2) 

         : 

Δικαιϊματα εκπομπϊν CO2 που αγοράηονται και 

χρθςιμοποιοφνται κατ’ ευκείαν κατά τθν διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου     (τόνοι CO2) 

    : 

Δυναμικότθτα τθσ θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ 

    κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου     

(MW) 

         : 

Επιπρόςκετθ δυναμικότθτα τθσ νζασ υποψιφιασ προσ 

καταςκευι θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ        

που πρόκειται να εγκαταςτακεί κατά τθν διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου      (MW) 

           : 

Θλεκτρικι ροι από το υποςφςτθμα     προσ το 

υποςφςτθμα       , ςε κάκε επίπεδο φορτίου τθσ 

καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου    , κατά τθν διάρκεια 

τθσ χρονικισ περιόδου     (MW) 

            : 

Κακαρζσ εξαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ προσ τθν 

διαςφνδεςθ         , ςε κάκε επίπεδο φορτίου τθσ 

καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου    , κατά τθν διάρκεια 

τθσ χρονικισ περιόδου     (MW) 

        : 

Εξαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ προσ τθν διαςφνδεςθ 

        , ςε κάκε επίπεδο φορτίου τθσ καμπφλθσ 

διάρκειασ φορτίου    , κατά τθν διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου     (MW) 

           : 

Κακαρζσ ειςαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ προσ τθν 

διαςφνδεςθ         , ςε κάκε επίπεδο φορτίου τθσ 

καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου    , κατά τθν διάρκεια 
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τθσ χρονικισ περιόδου     (MW) 

        : 

Ειςαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ προσ τθν διαςφνδεςθ 

        , ςε κάκε επίπεδο φορτίου τθσ καμπφλθσ 

διάρκειασ φορτίου    , κατά τθν διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου     (MW) 

               : 

Κατανάλωςθ λιγνίτθ από τθν λιγνιτικι μονάδα  

       κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου 

    (MWh καυςίμου) 

               : 

Κατανάλωςθ λιγνίτθ, προερχόμενου από το λιγνιτικό 

κοίταςμα      , από τθν λιγνιτικι μονάδα  

       κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου 

    (MWh καυςίμου) 

          : 

Λςχφσ εξόδου τθσ θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ       , ςε κάκε 

επίπεδο φορτίου τθσ καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου   

 , κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου     (MW) 

            : 

Θλεκτρικό φορτίο (κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ) 

από τθν μονάδα αντλθςιοταμίευςθσ        , ςε 

κάκε επίπεδο φορτίου τθσ καμπφλθσ διάρκειασ 

φορτίου    , κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου     (MW) 

            : 

Κακαρό θλεκτρικό φορτίο (κατανάλωςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ) από τθν μονάδα αντλθςιοταμίευςθσ 

       , ςε κάκε επίπεδο φορτίου τθσ καμπφλθσ 

διάρκειασ φορτίου    , κατά τθν διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου     (MW) 

         : 

Κακαρι ζγχυςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν μονάδα 

θλεκτροπαραγωγισ    , ςε κάκε επίπεδο φορτίου 

τθσ καμπφλθσ διάρκειασ φορτίου    , κατά τθν 

διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου     (MW) 

         : Ζγχυςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν κερμικι μονάδα 
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θλεκτροπαραγωγισ      , ςτθν λειτουργικι βακμίδα 

     , ςε κάκε επίπεδο φορτίου τθσ καμπφλθσ 

διάρκειασ φορτίου    , κατά τθν διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου     (MW) 

            : 

Χρόνοσ λειτουργίασ τθσ κερμικισ μονάδασ 

θλεκτροπαραγωγισ      , ςτθν λειτουργικι βακμίδα 

     , ςε κάκε επίπεδο φορτίου τθσ καμπφλθσ 

διάρκειασ φορτίου    , κατά τθν διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου     (ϊρεσ) 

 

Δυαδικζσ μεταβλθτζσ 

            

1, αν υφίςταται ροι θλεκτρικισ ενζργειασ από το υποςφςτθμα   προσ το 

      , ςε κάκε επίπεδο φορτίου τθσ καμπφλθσ διάρκειασ 

φορτίου    , κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου     

0, διαφορετικά 

  

      

1, αν θ απόφαςθ για τθν καταςκευι τθσ επιπρόςκετθσ δυναμικότθτασ 

τθσ υποψιφιασ νζασ τεχνολογίασ/μονάδασ         πρόκειται να 

παρκεί κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

0, διαφορετικά 

 

 

4.3 Οριςμόσ του προβλόματοσ 

Το κεφάλαιο αυτό αςχολείται με το πρόβλθμα του ΜΕΣ ενόσ ςυςτιματοσ 

θλεκτροπαραγωγισ ςε εκνικό ι/και περιφερειακό επίπεδο, ενςωματϊνοντασ μια 

προςομοίωςθ Monte Carlo και ζναν μθχανιςμό ενδογενοφσ απόκριςθσ τθσ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Το υπό εξζταςθ πρόβλθμα ορίηεται τυπικά ςφμφωνα με τα 

ακόλουκα: 
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 Ζνα οριςμζνοσ χρονικόσ ορίηοντασ ςχεδιαςμοφ χωρίηεται ςε ζνα ςφνολο 

ενιαίων χρονικϊν περιόδων    . 

 Θ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ αναπαρίςταται μζςω μιασ καμπφλθσ 

διάρκειασ φορτίου, παρζχοντάσ μασ τθ δυνατότθτα να κακορίςουμε τον 

αρικμό των ωρϊν, ςε ετιςιο επίπεδο, όπου το θλεκτρικό φορτίο υπερβαίνει 

ι είναι μικρότερο από μια ςυγκεκριμζνθ τιμι. Στθν παροφςα μακθματικι 

προςζγγιςθ, οκτϊ επίπεδα φορτίου     ζχουν λθφκεί υπόψθ, κακζνα από 

τα οποία χαρακτθρίηεται από μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι διάρκεια     . 

 Θ θλεκτροπαραγωγικι ιςχφσ,         , θ κερμικι απόδοςθ,       , και ο 

ςυντελεςτισ εκπομπϊν CO2            τθσ κάκε κερμικισ μονάδασ 

τεχνολογίασ τφπου      , χωρίηονται ςε ζναν αρικμό λειτουργικϊν 

βακμίδων       προκειμζνου να αναπαραςτακεί πιο ρεαλιςτικά θ 

λειτουργία των μονάδων αυτϊν. Στθ ςυγκεκριμζνθ μακθματικι προςζγγιςθ, 

δζκα λειτουργικζσ βακμίδεσ       λαμβάνονται υπ’ όψιν για κάκε κερμικι 

μονάδα, που κυμαίνονται από το τεχνικό ελάχιςτο (     ) ζωσ το τεχνικό 

μζγιςτο (     ) κάκε μονάδασ. 

 Το εξεταηόμενο ενεργειακό ςφςτθμα είναι χωριςμζνο ςε διάφορουσ τομείσ 

    (κάκε τομζασ     χωρίηεται περαιτζρω ςε μια ςειρά από 

ςυγκεκριμζνεσ ηϊνεσ    ), κακε ζνασ από τουσ οποίουσ χαρακτθρίηεται 

από μια ιδιαίτερθ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ          ανά επίπεδο 

φορτίου     και χρονικι περίοδο    , υπάρχουςα εγκατεςτθμζνθ 

δυναμικότθτα           , διακεςιμότθτα των πρωτογενϊν ενεργειακϊν 

πόρων     ανά πθγι      ,               , κακϊσ και τισ 

παραμζτρουσ τθσ διαςφνδεςθσ (π.χ., μζγιςτθ επιτρεπόμενθ μεταφορά 

θλεκτρικισ ενζργειασ από κάκε τομζα     ςε άλλουσ τομείσ        ςε 

κάκε χρονικι περίοδο              , ςυντελεςτισ απρόβλεπτθσ μθ 

διακεςιμότθτασ κάκε διαςφνδεςθσ,                ςυντελεςτισ απωλειϊν 

ζγχυςθσ          ανάλογα με το επίπεδο φορτίου     κάκε χρονικισ 

περιόδου     ςε κάκε ηϊνθ     και ςυντελεςτισ απωλειϊν φορτίου 

         για τισ εξαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ και το αντλθτικό φορτίο, 

ανάλογα με το επίπεδο φορτίου και τάςθσ     τθσ κάκε ηϊνθσ     κατά 
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τθ διάρκεια τθσ κάκε χρονικισ περιόδου    ). Υπάρχει επίςθσ θ 

δυνατότθτα ςτο μοντζλο για ανταλλαγι θλεκτρικισ ενζργειασ με τα 

διαςυνδεδεμζνα δίκτυα άλλων γειτονικϊν χωρϊν      , προςφζροντασ 

μεγαλφτερθ ευελιξία ςτον λειτουργικό ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ. Κάκε 

διαςφνδεςθ ζχει μια ςυγκεκριμζνθ δυναμικότθτα (           και  

           για τισ ειςαγωγζσ και τισ εξαγωγζσ αντίςτοιχα), ςυντελεςτι 

απρόβλεπτθσ μθ διακεςιμότθτασ             και            ), κακϊσ 

επίςθσ και τιμι ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν,               και               

για ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ αντίςτοιχα. 

 Μια ςειρά από τεχνολογίεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ     είναι 

διακζςιμεσ προσ εγκατάςταςθ ςε κάκε τομζα     με βάςθ διάφορα 

τεχνικά (π.χ., ςυντελεςτισ απρόβλεπτθσ μθ διακεςιμότθτασ        , 

κερμικι απόδοςθ       ), οικονομικά (κόςτοσ επζνδυςθσ,            για 

κάκε νζα μονάδα ιςχφοσ       , ςτακερό κόςτοσ λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ           , μεταβλθτό κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, 

           , κόςτοσ των καυςίμων,      ), και περιβαλλοντικά (ρυκμόσ 

εκπομπϊν CO2,          ) κριτιρια. Οι τεχνολογίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν 

τόςο τισ υπάρχουςεσ εγκατεςτθμζνεσ μονάδεσ,      , τισ νζεσ 

υποψιφιεσ προσ καταςκευι μονάδεσ,        και τισ νζεσ 

(προγραμματιςμζνεσ) μονάδεσ με προςδιοριςμζνο ζτοσ καταςκευισ και 

ζνταξθσ ςτο ςφςτθμα,      . Πςον αφορά οριςμζνουσ παλαιοφσ 

λιγνιτικοφσ ςτακμοφσ       
  , ςε κάκε ζναν από αυτοφσ ζχει ανατεκεί ζνα 

ςυγκεκριμζνο μζγιςτο επιτρεπόμενο χρονικό όριο λειτουργίασ,     , για τα 

επόμενα χρόνια μζχρι τον τελικό παροπλιςμό τουσ. Πςον αφορά τισ νζεσ 

μονάδεσ       , αυτζσ προςδιορίηονται περαιτζρω με βάςθ τθ 

διακζςιμθ παραγωγικι δυναμικότθτα που δφναται να εγκαταςτακεί 

(         
             

   ), όπωσ επίςθσ και με τον απαιτοφμενο χρόνο 

καταςκευισ τουσ (     ) και τθν τεχνικι διάρκεια ηωισ τουσ (    ). 

 Θ ευςτάκεια του δικτφου λαμβάνεται επίςθσ υπ’ όψιν μζςω τθσ 

ενςωμάτωςθσ των απαιτιςεων επάρκειασ ιςχφοσ,      , και των μζγιςτων 

επιτρεπόμενων ποςοςτϊν διείςδυςθσ των ΑΡΕ,        . Επιπλζον, 
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μονάδεσ αποκικευςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ενςωματϊνονται ςτο μοντζλο, 

με τθν ειςαγωγι των υδροθλεκτρικϊν μονάδων αντλθςιοταμίευςθσ 

       , με υφιςτάμενθ δυναμικότθτα,             , για τθν 

διευκόλυνςθ τθσ εξιςορρόπθςθσ του φορτίου. 

 Πςον αφορά τθν ενεργειακι πολιτικι και ςτρατθγικι, υπάρχει ζνασ ςαφϊσ 

κακοριςμζνοσ ςτόχοσ για τθν υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ προσ ζνα «κακαρό» 

ενεργειακό μζλλον. Για τθν εφαρμογι αυτισ τθσ πολιτικισ, τα εργαλεία που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ των ΑΡΕ περιλαμβάνουν 

ζνα ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο εκπομπϊν CO2         , υποχρεωτικι 

παραγωγι ενόσ ποςοςτοφ τθσ ςυνολικισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 

από ΑΡΕ,     , κακϊσ και τθν τιμολόγθςθ των εκπομπϊν CO2,           . 

 

Ρροκειμζνου να ενςωματωκεί ςτο μακθματικό μοντζλο θ αβεβαιότθτα που 

χαρακτθρίηει μια ςειρά από βαςικζσ παραμζτρουσ (τιμζσ των καυςίμων, 

διακεςιμότθτα των θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων, τιμζσ και διακεςιμότθτα των 

ειςαγωγϊν και των εξαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ), μια προςομοίωςθ Monte 

Carlo μαηί με ζναν μθχανιςμό απόκριςθσ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ζχουν 

αναπτυχκεί. Το μεκοδολογικό διάγραμμα ροισ τθσ μεκόδου Monte Carlo και του 

μθχανιςμοφ ενδογενοφσ απόκριςθσ τθσ ηιτθςθσ απεικονίηεται ςτο Σχιμα 4-1. 

 

Αρχικά, το μοντζλο επιλφεται για τθν περίπτωςθ αναφοράσ. Τα δεδομζνα ειςόδου 

περιλαμβάνουν τθν ηιτθςθσ αναφοράσ και τθν τιμι αναφοράσ τθσ κάκε 

παραμζτρου. Βάςει των αποτελεςμάτων του μοντζλου, μια χρονοςειρά με το 

ςτακμιςμζνο κόςτοσ θλεκτρικισ ενζργειασ (levelized cost of electricity) υπολογίηεται 

ωσ εξισ: 

 

                 

                
                                                          

                 

 

όπου                  είναι το ετθςιοποιθμζνο κόςτοσ κατά τθ διάρκεια κάκε 

χρονικισ περιόδου  ,                                είναι θ ετιςια παραγωγι 



Κεφάλαιο 4                                                                                                                                           131 

θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθ διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου  ,          οι 

ειςαγωγζσ κατά τθ διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου  ,          οι εξαγωγζσ κατά 

τθ διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου   και          το φορτίο τθσ άντλθςθσ κατά 

τθ διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου  . 

Για λόγουσ απλότθτασ, κεωρείται ότι το ςτακμιςμζνο κόςτοσ τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ αποτελεί τθν τιμι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που πρζπει να καταβλθκεί 

από τουσ καταναλωτζσ, δθλαδι, οι τιμζσ μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ κακϊσ και άλλεσ λοιπζσ χρεϊςεισ παραλείπονται. Μετά τθν υλοποίθςθ 

τθσ περίπτωςθσ αναφοράσ, θ αβεβαιότθτα ενςωματϊνεται ςτο μοντζλο μζςω τθσ 

εφαρμογισ τθσ μεκόδου Monte Carlo. Κατά τθ διάρκεια κάκε επανάλθψθσ Monte 

Carlo       , νζεσ ντετερμινιςτικζσ τιμζσ (που παράγονται από τισ επιλεγμζνεσ 

κατανομζσ πικανοτιτων για τισ αβζβαιεσ παραμζτρουσ), ςυςχετιςμζνεσ ι μθ, 

εκχωροφνται ςτισ αβζβαιεσ παραμζτρουσ. Το μοντζλο επιλφεται ξανά ζχοντασ ωσ 

δεδομζνα ειςόδου τα παραγόμενα δείγματα τθσ τρζχουςασ επανάλθψθσ Monte 

Carlo μαηί με τισ ντετερμινιςτικζσ παραμζτρουσ που δεν αντιμετωπίηονται ωσ 

αβζβαιεσ, και το ςτακμιςμζνο κόςτοσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ τρζχουςασ 

επανάλθψθσ Monte Carlo υπολογίηεται. Ο προςδιοριςμόσ τθσ νζασ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ζχει ωσ εξισ: 
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χιμα 4-1: Μεκοδολογικό διάγραμμα ροισ τθσ μεκόδου Monte Carlo και του 

μθχανιςμοφ ενδογενοφσ απόκριςθσ τθσ ηιτθςθσ 

 

                               

 

     
                                                             

                         
                                      

 

 

όπου,                                     είναι το ςτακμιςμζνο κόςτοσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ τρζχουςασ επανάλθψθσ Monte Carlo, 

                          είναι το ςτακμιςμζνο κόςτοσ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ 

περίπτωςθσ αναφοράσ και θ παράμετροσ    είναι θ ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ωσ προσ τθν τιμι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε κάκε χρονικι 

περίοδο. 
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Μετά τον υπολογιςμό τθσ νζασ ηιτθςθσ, το μοντζλο ελζγχει αν θ ποςοςτιαία 

μεταβολι μεταξφ τθσ νζασ ηιτθςθσ και τθσ ηιτθςθσ αναφοράσ είναι μεγαλφτερθ 

από ζνα ςυγκεκριμζνο όριο (0.1% ςτθν περίπτωςι μασ). Εάν ναι, θ νζα ηιτθςθ 

ορίηεται ωσ ηιτθςθ αναφοράσ και το μοντζλο επιλφεται επαναλθπτικά με τα ίδια 

δεδομζνα ειςόδου τθσ τρζχουςασ επανάλθψθσ Monte Carlo, μζχρι να ικανοποιθκεί 

το ςυγκεκριμζνο κριτιριο (όριο). Εάν όχι, μια νζα επανάλθψθ Monte Carlo 

εκτελείται και θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται για τα νζα δεδομζνα ειςόδου. Μετά 

τθν εκτζλεςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ επαναλιψεων Monte Carlo (2000 ςτθν 

περίπτωςι μασ), θ επαναλθπτικι διαδικαςία ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ. 

 

4.4 Μαθηματικό διατύπωςη 

4.4.1 Περιοριςμού του μαθηματικού μοντϋλου 

Ιςοηφγιο θλεκτρικισ ενζργειασ 

Θ εξίςωςθ (3) περιγράφει το ιςοηφγιο θλεκτρικισ ενζργειασ του μακθματικοφ 

μοντζλου. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ 

υπάρχουςεσ, τισ προγραμματιςμζνεσ προσ ζνταξθ και τισ νζεσ εγκατεςτθμζνεσ 

μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ, ςυν τισ κακαρζσ ροζσ θλεκτρικισ ενζργειασ (εντόσ του 

εγχϊριου δικτφου) και τισ κακαρζσ ειςαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε κάκε τομζα 

(ειςαγωγζσ μείον εξαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ), πρζπει να ιςοφνται με το φορτίο 

άντλθςθσ και τθν ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε κάκε τομζα . 

 

∑          

            

 ∑          

             

 ∑          

  (        )

 

 ∑            

    

 ∑             

      

 ∑            

    

 ∑             

        

 

                                                                                                                                    (3) 
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Περιοριςμοί παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 

Οι περιοριςμοί (4) - (6) αναφζρονται ςε περιοριςμοφσ τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ των κερμικϊν ςτακμϊν και οι περιοριςμοί (7) - (9) αντιπροςωπεφουν τα 

όρια τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από μονάδεσ ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ. 

                                                                                                                                                 

∑            

  

                                                                                                  

∑∑         

 

       (         )                                                    

  

 

                                                                                                                  

                                                                                                                   

∑               
 

       (         )                                          

Περιοριςμοί ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ 

Οι περιοριςμοί (10) - (13) αφοροφν τα όρια δυναμικότθτασ των ειςαγωγϊν και 

εξαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ επίςθσ διαςφαλίηουν και το ότι οι 

ειςαγωγζσ και οι εξαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ δεν μποροφν να υπερβοφν τα 

μζγιςτα επιτρεπόμενα όρια τουσ . 

 

                           (         )                                                          

∑             
 

            (            
)         

     (         )           
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∑             
 

            (            
)         

                               

Όρια μεταφορϊν θλεκτρικισ ενζργειασ 

Οι περιοριςμοί (14) κακορίηουν τθν μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ροι θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςε κάκε διαςφνδεςθ  και οι περιοριςμοί (15) περιγράφουν τα όρια τθσ 

δυναμικότθτασ του κάκε διαδρόμου. Ο περιοριςμοί (16) εξαςφαλίηουν ότι θ ροι τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ κα πρζπει να περιορίηεται προσ μία μόνο κατεφκυνςθ. 

 

∑           

 

                 (              
)         

              
          

                                                 
                                                         

                                       
                                                                    

Περιοριςμοί επζκταςθσ δυναμικότθτασ 

Τα ελάχιςτα και τα μζγιςτα επιτρεπόμενα όρια τθσ υποψιφιασ προσ καταςκευι 

παραγωγικισ δυναμικότθτασ επιβάλλονται από τον περιοριςμό (17), υποκείμενα 

ςτθν απόφαςθ για το αν θ μονάδα πρόκειται να καταςκευαςτεί ι όχι και 

λαμβάνοντασ υπόψθ τον απαιτοφμενο χρόνο καταςκευισ τθσ κάκε μονάδασ. Ο 

περιοριςμόσ (18) διαςφαλίηει ότι θ κάκε υποψιφια προσ καταςκευι μονάδα 

πρόκειται να καταςκευαςτεί το πολφ μία φορά κατά τθ διάρκεια του ςυνολικοφ 

χρονικοφ ορίηοντα προγραμματιςμοφ. Θ εξίςωςθ (19) κακορίηει το ιςοηφγιο τθσ 

παραγωγικισ δυναμικότθτασ κάκε μονάδασ ςε κάκε χρονικι περίοδο. 
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∑    

 

                                                                                                        

                ∑           

    

                                                                             

Περιοριςμοί εκπομπϊν CO2  

Ζνα ανϊτατο όριο για το επίπεδο των επιτρεπόμενων εκπομπϊν CO2 που 

παράγονται από όλεσ τισ μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ επιβάλλεται από τον 

περιοριςμό (20). Το μοντζλο ενςωματϊνει επίςθσ τθ δυνατότθτα τθσ εμπορίασ 

δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2, δθλαδι αγορϊν και πωλιςεων δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2, κακϊσ και τθ δθμιουργία αποκεμάτων δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 

(banking). Θ εξίςωςθ (21) υποδθλϊνει ότι το ποςό των αγοραςκζντων και 

απευκείασ χρθςιμοποιοφμενων δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2, κακϊσ και εκείνων 

που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν τρζχουςα περίοδο και είχαν προθγουμζνωσ 

αποκεματοποιθκεί (banking), πρζπει να είναι ίςο με το ποςό των εκπομπϊν CO2 

που παράγεται από τισ μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ κατά τθ διάρκεια κάκε χρονικισ 

περιόδου. Θ εξίςωςθ (22) ορίηει ότι το ποςό των αγοραςκζντων δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2 κάκε χρονικισ περιόδου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί άμεςα ι να 

αποκεματοποιθκεί για μελλοντικι χριςθ. Θ εξίςωςθ (23) περιγράφει το ιςοηφγιο 

των αποκεμάτων των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 κάκε χρονικισ περιόδου, 

υποδθλϊνοντασ ότι το ποςό των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 που είναι επί του 

παρόντοσ αποκεματοποιθμζνο, ιςοφται με το ποςό εκείνων που είχαν 

αποκεματοποιθκεί κατά το προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα, ςυν το ποςό εκείνων 

που αγοράςτθκαν αλλά δεν χρθςιμοποιικθκαν άμεςα, πλθν εκείνων που 

χρθςιμοποιοφνται ςιμερα, αλλά και εκείνων που πωλοφνται ςτισ διεκνείσ αγορζσ 

προκειμζνου να αποκτθκοφν πρόςκετα ζςοδα. Τζλοσ, ο περιοριςμόσ (24) επιβάλλει 

ζνα ανϊτατο όριο για το ποςό των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 που μπορεί να 

αποκεματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου. 

 

∑∑∑         
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                   ∑∑∑         

    

                                                 

                                                                                                           

                                                                            

                                                                                            

 

Περιοριςμοί ενεργειακισ πολιτικισ 

Οι περιοριςμοί (25) περιγράφουν ηθτιματα και ςτόχουσ που ςχετίηονται με κζματα 

ενεργειακισ πολιτικισ. Ριο ςυγκεκριμζνα , ζνα ςυγκεκριμζνο μερίδιο τθσ ςυνολικισ 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ (40% ςτθν περίπτωςι μασ)  κα πρζπει να 

προζρχεται από ΑΡΕ από μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι και μετά (από το 2020 

και μετά ςτθν περίπτωςι μασ). 

 

∑ ∑         
      

 

     [ ∑ ∑∑          ∑ ∑         
     

               

]   

      

    

          

Περιοριςμοί επάρκειασ ιςχφοσ 

Οι περιοριςμοί (26) διαςφαλίηουν ότι θ διακζςιμθ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ ςυν τθν 

ςυνεχϊσ διακζςιμθ δυναμικότθτα των διαςυνδζςεων για ειςαγωγζσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ είναι επαρκείσ για να καλφψουν τθν προβλεπόμενθ αιχμι τθσ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ςυν ζνα πλεόναςμα (0.15 ι 15% ςτθν περίπτωςι μασ) πάνω 

από αυτιν τθν προβλεπόμενθ αιχμι τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ . 

 

∑    

 

 (         )  ∑          

  

 (             )   

          ∑                                                                                                         
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Μζγιςτο ποςοςτό διείςδυςθσ των ΑΠΕ 

Λόγω του γεγονότοσ ότι θ πλειονότθτα των τεχνολογιϊν ΑΡΕ δεν μπορεί να 

ενταχκεί ςτο ςφςτθμα όταν αυτό είναι επικυμθτό, δεδομζνου ότι είναι άμεςα 

εξαρτϊμενεσ από τισ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ (π.χ. θλιακι ακτινοβολία, ταχφτθτα 

του ανζμου), τισ αποτρζπει από το να αποτελζςουν μια αξιόπιςτθ λφςθ για τθν 

κάλυψθ του φορτίου βάςθσ ςε βάκοσ ενόσ μακροχρόνιου ορίηοντα, γεγονόσ που 

εγείρει ανθςυχίεσ όςον αφορά τθν ικανότθτά τουσ να ςυμβάλουν ςτθν αξιόπιςτθ 

τροφοδοςία του ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Οι περιοριςμοί (27) 

προςδιορίηουν τθν μζγιςτθ επιτρεπόμενθ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΡΕ 

κατά τθ διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου (60% του ςυνόλου κατά τθ διάρκεια 

ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα προγραμματιςμοφ ςτθν περίπτωςι μασ). 

 

∑ ∑         
      

 

        [ ∑ ∑∑           ∑ ∑         
     

               

] 

      

 

          

Ετιςιοι χρθματοοικονομικοί περιοριςμοί 

Ο περιοριςμόσ (28) ενςωματϊνεται ςτο μακθματικό μοντζλο προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί ότι ο διακζςιμοσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ για τθν επζκταςθ και τθν 

λειτουργία του ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι ςυγκεκριμζνοσ και δεν 

πρζπει να υπερβαίνει ζνα κακοριςμζνο όριο. 

 

                                                                                                                        

Κακαρι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

Οι εξιςϊςεισ (29) και (30) περιγράφουν τθν κακαρι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

από κάκε μονάδα θλεκτροπαραγωγισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απϊλειεσ ζγχυςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο δίκτυο. Θ εξίςωςθ (31) εκφράηει το ίδιο για τισ ειςαγωγζσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Οι εξιςϊςεισ (32) και (33) περιγράφουν τισ κακαρζσ εξαγωγζσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ και τα φορτία άντλθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απϊλειεσ 
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φορτίου. Σθμειϊνεται ότι ο ςυντελεςτισ απωλειϊν φορτίου κεωρείται ότι είναι ίςοσ 

με 1 ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ εξεταηόμενθσ μελζτθσ περίπτωςθσ. 

 

                   ∑         [
            

    
]                                 

  

 

                                                                                               

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                            

 

Περιοριςμοί φορτίου άντλθςθσ 

Οι περιοριςμοί (34) και (35) περιγράφουν τα όρια τθσ ςυνολικισ διακεςιμότθτασ και 

τθσ δυναμικότθτασ άντλθςθσ των ςχετικϊν μονάδων κατά τθ διάρκεια κάκε 

χρονικισ περιόδου. 

 

∑            

 

                 
              

                      

                                                                                                               

 

Περιοριςμοί ιςοδυνάμων ωρϊν λειτουργίασ (παλιζσ λιγνιτικζσ μονάδεσ) 

Ο περιοριςμόσ (36) αντιπροςωπεφει μια ειδικι ςυνκικθ ςφμφωνα με τθν οποία 

οριςμζνοι υφιςτάμενοι παλαιοί λιγνιτικοί ςτακμοί κα πρζπει να αποςυρκοφν 

ςταδιακά με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. Στο πλαίςιο αυτοφ του περιοριςμοφ, 

ζνα ςυγκεκριμζνο (περιοριςμζνο) ποςό ωρϊν λειτουργίασ ςε ετιςια βάςθ ζχει 

ανατεκεί ςε κάκε μία από τισ ςυγκεκριμζνεσ μονάδεσ λιγνίτθ πριν από τθν 
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προγραμματιςμζνθ απόςυρςι τουσ, προκειμζνου να αμβλυνκοφν οι ςθμαντικζσ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ τθσ λειτουργίασ τουσ. 

∑∑∑            

   

     

   

          
                                                                         

 

Όρια εγκατάςταςθσ μονάδων ΑΠΕ 

Σφμφωνα με τον περιοριςμό (37), υπάρχει ζνα οριςμζνο μζγιςτο δυναμικό για τθν 

εγκατάςταςθ τθσ κάκε τεχνολογίασ ΑΡΕ ςε κάκε ηϊνθ του εξεταηόμενου 

ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

                                                                                                       

 

Κατανάλωςθ λιγνίτθ 

Οι περιοριςμοί (38)-(40) κακορίηουν τον λειτουργικό προγραμματιςμό του κάκε 

λιγνιτωρυχείου που προμθκεφει με λιγνίτθ τθν κάκε λιγνιτικι μονάδα 

θλεκτροπαραγωγισ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν κερμιδικι αξία, κακϊσ και τθν 

μζγιςτθ διακεςιμότθτα κάκε λιγνιτικοφ κοιτάςματοσ. 

                ∑∑ 
         

      
 

   

                                                                   

                ∑                

       

                                                

∑  
               

             
 

            

                         }                             
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4.4.2 Αντικειμενικό ςυνϊρτηςη 

Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ που πρόκειται να βελτιςτοποιθκεί αφορά τθν 

ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ (λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το προεξοφλθτικό 

επιτόκιο), ζτςι ϊςτε να ικανοποιθκεί θ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ του κάκε τομζα 

ςε κάκε χρονικι περίοδο . Ρροκειμζνου να υπολογιςτεί το ςυνολικό κόςτοσ κατά τθ 

διάρκεια μιασ χρονικισ περιόδου, είναι ςθμαντικό να ενςωματωκεί θ επίδραςθ του 

προεξοφλθτικοφ επιτοκίου και του ρυκμοφ του πλθκωριςμοφ ςτο μοντζλο, μζςα 

από τθν ειςαγωγι του ςυντελεςτι προεξόφλθςθσ (   ). Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ 

παρζχεται από τθν (41) και αποτελείται από το κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ για τθν 

εγκατάςταςθ νζων μονάδων, το ςτακερό και μεταβλθτό κόςτοσ λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ, το κόςτοσ των καυςίμων, το κόςτοσ από τθν εμπορία δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2 και εμπορίασ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ και τα κζρδθ από τθν 

άντλθςθ. 

 

   ∑   

 

  

[ ∑      

      

               

⏞                    
                 

 ∑          

 

     

⏞              
                                         

 

 ∑∑∑               

 

 

   

⏞                  
               

∑∑∑                    

    

⏞                    
                                           

 

                                 ⏞                          
                                        

 

 ∑∑     (                                             )

   

⏞                                          
                                    

  

∑ ∑                                

    

⏞                            
              

]                                                                   
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όπου, οι παράμετροι     and      δίνονται από: 

    (
     

     
)
   

                                                                                                                  

     
               

             
                                                                                                     

Το ςυνολικό πρόβλθμα διατυπϊνεται ωσ ζνα πρόβλθμα ΜΑΓΡ και περιλαμβάνει τθν 

αντικειμενικι ςυνάρτθςθ ελαχιςτοποίθςθσ κόςτουσ (41), υποκείμενθ ςτουσ 

περιοριςμοφσ (3)-(40). 

 

4.5 Περιγραφό τησ μελϋτησ περύπτωςησ  

Θ εφαρμογι του αναπτυχκζντοσ μακθματικοφ μοντζλου ζχει δοκιμαςτεί ςε μια 

μελζτθ περίπτωςθσ του Ελλθνικοφ ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ. Το εξεταηόμενο 

ςφςτθμα ζχει αρχικά χωριςτεί ςε δφο υποςυςτιματα (τομείσ), δθλαδι το Βόρειο και 

τθ Νότιο υποςφςτθμα, με βάςθ τισ γεωγραφικζσ περιοχζσ. Θ μελετϊμενθ περίοδοσ 

είναι αυτι μεταξφ του 2014 και του 2030. Το μοντζλο ενςωματϊνει επίςθσ τθν 

θλεκτρικι διαςφνδεςθ των Κυκλάδων με το θπειρωτικό ςφςτθμα το 2016, κακϊσ 

και τθν διαςφνδεςθ τθσ Κριτθσ με τθν θπειρωτικι χϊρα το 2020, όπωσ 

απεικονίηεται ςτο Σχιμα 4-2. 

 

Αυτά τα τζςςερα υποςυςτιματα, δθλαδι το Βόρειο και το Νότιο υποςφςτθμα, θ 

Κριτθ και οι Κυκλάδεσ χωρίηονται περαιτζρω ςε επτά ηϊνεσ (Ηϊνθ 1 - Ηϊνθ 7) ϊςτε 

να αντικατοπτριςτοφν καλφτερα τα χωροταξικά χαρακτθριςτικά (ενεργειακό 

δυναμικό, κζματα διαςφνδεςθσ κλπ). Να ςθμειωκεί ότι οι Ηϊνεσ 1 και 2 

ενςωματϊνονται ςτο Βόρειο υποςφςτθμα, οι Ηϊνεσ 3-5 αποτελοφν τμιματα του 

Νότιου υποςυςτιματοσ, θ Ηϊνθ 6 περιλαμβάνεται ςτθν Κριτθ και θ Ηϊνθ 7 ςτισ 

Κυκλάδεσ. 
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χιμα 4-2: Διακριτοποίθςθ ςε υποςυςτιματα του Ελλθνικοφ θλεκτρικοφ 

ςυςτιματοσ 

 

Ο Πίνακασ 4-1 παρουςιάηει τθν τρζχουςα ςφνκεςθ (θλεκτροπαραγωγικό μείγμα) 

του Ελλθνικοφ διαςυνδεδεμζνου θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ. Πςον αφορά τθν 

πρόβλεψθ τθσ εξζλιξθσ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ ςοβαρι οικονομικι 

κρίςθ που πλιττει τθν Ελλάδα ζχει λθφκεί υπόψθ, δεδομζνου ότι θ ηιτθςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ξεκινά από τισ 54 TWh, αυξάνεται με μζτριο ρυκμό φκάνοντασ 

ςχεδόν τισ 59 TWh το 2020 και τισ 68.2 TWh το 2030 (Πίνακασ 4-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΗΤΗ: Διαζύνδεζη με 

ηο ηπειρωηικό ζύζηημα 

ηο 2020 

 

 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ: 

Διαζύνδεζη με ηο 

ηπειρωηικό 

ζύζηημα ηο 2016 
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Πίνακασ 4-1: Υπάρχουςα εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα του Ελλθνικοφ 

διαςυνδεμζνου θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ (MW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακασ 4-2: Εξζλιξθ τθσ θλεκτρικισ ηιτθςθσ κατά τθν διάρκεια του χρονικοφ 

ορίηοντα ςχεδιαςμοφ (TWh) 

φςτθμα 2014 2015 2020 2025 2030 

Βορράσ 19.47 19.76 21.29 22.93 24.70 

Νότοσ 31.25 31.72 34.17 36.82 39.66 

Κριτθ 2.85 2.88 3.03 3.18 3.35 

Κυκλάδεσ 0.43 0.43 0.46 0.48 0.50 

Σφνολο 54.00 54.80 58.94 63.41 68.21 

 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ανάλυςθ των Espey και Espey 

(2004), οι εκτιμιςεισ για τθν βραχυχρόνια ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ωσ προσ τθν τιμι τθσ θλεκτρικισ ενζργεια (ΒΕΗΤ) κυμαίνονται από -2.01 

ζωσ -0.004 με μζςθ τιμι -0.35, ενϊ θ αντίςτοιχθ μακροχρόνια ελαςτικότθτα τθσ 

ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ωσ προσ τθν τιμι τθσ θλεκτρικισ ενζργεια (ΜΕΗΤ) από 

-2.25 ζωσ -0.04 με μία μζςθ τιμι -0.85. Οι ςυγγραφείσ Choi και Thomas (2012) 

χρθςιμοποίθςαν μια ΒΕΗΤ ίςθ με -0.2 και μια ΜΕΗΤ ίςθ με -1.0 για τθν υπόκεςθ 

εργαςίασ τθσ πολιτείασ τθσ Τηϊρτηια (Georgia) των ΘΡΑ. Οι ςυγγραφείσ Haas και 

Schipper (1998) εκτίμθςαν τισ ΒΕΗΤ και ΜΕΗΤ για αρκετζσ χϊρεσ του ΟΟΣΑ για τθν 

περίοδο 1970-1993. Θ ΒΕΗΤ κυμαίνεται από -0.09 ζωσ -0.22 και θ ΜΕΗΤ από -0.11 

ζωσ -0.33. Από τθν άλλθ πλευρά, μια ενιαία ελαςτικότθτα ηιτθςθσ τθσ τάξθσ των -

Μονάδα θλεκτροπαραγωγισ Βορράσ Νότοσ φνολο 

Λιγνίτθσ 3985.0 530.0 4515.0 

Φυςικό αζριο 870.0 4049.2 4919.2 

Υδροθλεκτρικά 1499.3 1617.6 3116.9 

Ρετρζλαιο 0.0 718.0 718.0 

Αιολικά 354.1 1183.7 1537.8 

Φωτοβολταϊκά 625.7 1447.5 2073.2 

Σφνολο 7334.1 9546.1 16880.2 
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0.4 και -0,3 ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτισ αναφορζσ (Vithayasrichareon και MacGill, 

2012a, Vithayasrichareon και MacGill, 2012b) αντίςτοιχα, κακϊσ επίςθσ οι 

ςυγγραφείσ Fan και Hyndman (2011) ςθμειϊνουν μια ενιαία  ελαςτικότθτα ηιτθςθσ 

μεταξφ -0.363 και -0.428 για τθν περιοχι τθσ Νότιασ Αυςτραλίασ. 

 

Πςον αφορά τθν Ελλάδα, οι ςυγγραφείσ Polemis και Dagoumas (2013) αναφζρουν 

εκτιμιςεισ για τθν ΜΕΗΤ για τθν περίοδο 1970-2011 που κυμαίνονται από -0.17 ζωσ 

-0.29, και μια ενιαία ΒΕΗΤ ίςθ με -0.08. Οι ςυγγραφείσ Christodoulakis et al. (2000) 

καλφπτουν τθν περίοδο 1974-1994 και ανζφεραν τιμζσ ΒΕΗΤ και ΜΕΗΤ που 

ανζρχονται ςε 0.23 και -0.24 αντίςτοιχα. Ο ςυγγραφζασ Hondroyiannis (2004) 

μελζτθςε τθν περίοδο 1986-1999 και εκτίμθςε τθν τιμι τθσ ΜΕΗΤ -0.41, ενϊ οι 

ςυγγραφείσ Rapanos και Polemis (2006) βρικαν μια τιμι τθσ ΜΕΗΤ ίςθσ με -0.60 για 

τθν περίοδο 1965-1999 και τθσ ΒΕΗΤ ίςθσ με -0.31 (1986-1999). 

 

Για τισ ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ περίπτωςθσ, ζχει χρθςιμοποιθκεί μια 

τιμι τθσ ΒΕΗΤ ίςθσ με -0.04 που κατανζμεται για το πρϊτο χρονικό διάςτθμα των 3 

ετϊν (2014-2016), κακϊσ και μια τιμι ΜΕΗΤ ίςθσ με -0.10 για τθν υπόλοιπθ περίοδο 

(2017-2030). 

 

Πίνακασ 4-3: Εξζλιξθ τθσ τιμoλόγθςθσ των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 κατά τθν 

διάρκεια του χρονικοφ ορίηοντα ςχεδιαςμοφ (€/τόνο CO2) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

6.5 6.9 7.2 7.6 8.0 8.5 8.9 11.6 15.1 

 

Οι Πίνακεσ 4-3 και 4-4 παρουςιάηουν  τθν εξζλιξθ τθσ τιμισ των δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2 και των τιμϊν των καυςίμων κατά τθ διάρκεια επιλεγμζνων χρονικϊν 

διαςτθμάτων για τθν περίπτωςθ αναφοράσ. Με βάςθ αυτζσ τισ τιμζσ αναφοράσ, μια 

πολυδιάςτατθ λογαρικμικι κανονικι κατανομι (multivariate lognormal distribution) 

ζχει εφαρμοςτεί για τθ δθμιουργία 2000 δειγμάτων τιμϊν λικάνκρακα, 

δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 και φυςικοφ αερίου και θ οποία προςομοιϊςει τθν 

επιλεχκείςα ςυςχζτιςθ μεταξφ τουσ. 
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Πίνακασ 4-4: Εξζλιξθ τθσ τιμoλόγθςθσ των καυςίμων κατά τθν διάρκεια του 

χρονικοφ ορίηοντα ςχεδιαςμοφ (€/MWh καυςίμου) 

Καφςιμο  2014 2015 2020 2025 2030 

Λιγνίτθσ 14.1 13.5 13.2 13.5 13.6 

Φυςικό αζριο 39.2 40.7 41.4 41.7 42.8 

Μαηοφτ 70.3 69.4 71.2 73.1 76.3 

Ντιηελ 91.4 90.2 92.6 95.1 99.2 

Λικάνκρακασ 16.6 15.8 15.5 15.9 16.1 

 

Οι μζςεσ τιμζσ (οι τιμζσ αναφοράσ), θ τυπικι απόκλιςθ (ΤΑ), και οι ςυντελεςτζσ 

ςυςχζτιςθσ μεταξφ των επιλεγομζνων αβζβαιων παραμζτρων είναι αναγκαίεσ 

προκειμζνου να υλοποιθκεί θ ςχετικι προςομοίωςθ. 

 

Οι τιμζσ αναφοράσ των καυςίμων και των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 είναι 

αντιπροςωπευτικζσ εκείνων που ιςχφουν ςτο Ελλθνικό ςφςτθμα 

θλεκτροπαραγωγισ. Δεδομζνου ότι ο λιγνίτθσ αποτελεί ζνα εγχϊριο καφςιμο ςε 

αφκονία και θ τιμι του δεν επθρεάηεται ςθμαντικά από τισ διεκνείσ αγορζσ, γίνεται 

θ υπόκεςθ ότι μόνο θ τιμι του λικάνκρακα και του φυςικοφ αερίου ςυςχετίηονται 

με τθν τιμι των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2. Να ςθμειωκεί επίςθσ ότι το πετρζλαιο 

χαρακτθρίηεται από ςταδιακι μείωςθ όςον αφορά τθ χριςθ του και δεν ςυνιςτά 

πλζον ςτρατθγικό καφςιμο ςτθν επζκταςθ του Ελλθνικοφ ςυςτιματοσ 

θλεκτροπαραγωγισ. Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτα μθ διαςυνδεδεμζνα νθςιά, αλλά 

αναμζνεται κι εκεί να χάςει το μερίδιό του, λόγω τθσ διαςφνδεςθσ αυτϊν των 

νθςιϊν με το κεντρικό δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ. Οι ΤΑ των τιμϊν του 

λικάνκρακα και του φυςικοφ αερίου που κεωροφνται ςτο μοντζλο είναι ίςεσ με το 

10% και το 30% των μζςων τιμϊν τουσ αντίςτοιχα. Θ ΤΑ του άνκρακα είναι πολφ 

χαμθλι λόγω του γεγονότοσ ότι αποτελεί ζνα καφςιμο ςε αφκονία και μπορεί 

εφκολα να παρζχεται από διάφορεσ χϊρεσ. Θ ΤΑ του φυςικοφ αερίου είναι 

ςθμαντικά υψθλότερθ, δεδομζνου ότι αποτελεί ζνα καφςιμο το οποίο μπορεί να 

παρζχεται από ζναν περιοριςμζνο αρικμό παραγωγϊν, ενϊ υπάρχει και ο κίνδυνοσ 

των βραχυπρόκεςμων ι μακροπρόκεςμων διακοπϊν ςτθν παροχι του. Ωσ 

αποτζλεςμα, θ εξάρτθςθ από οριςμζνεσ χϊρεσ και οι ςχετιηόμενοι γεωπολιτικοί 
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κίνδυνοι αποτελοφν παραμζτρουσ που πρζπει να εξεταςτοφν. 

Τα δικαιϊματα εκπομπϊν CO2 είναι ζνα ςχετικά νζο προϊόν ςτθν αγορά και 

υπάρχουν ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ και δεδομζνα προκειμζνου να 

διερευνθκεί θ δυναμικι τθσ εξζλιξθσ τθσ τιμισ τουσ. Κατά ςυνζπεια, μία ςχετικά 

υψθλι ΤΑ (50% τθσ αναμενόμενθσ τιμισ-τιμι αναφοράσ) ζχει επιλεγεί ζτςι ϊςτε να 

ςυμπεριλθφκεί θ ςθμαντικι αβεβαιότθτα που ςυνδζεται με τισ μελλοντικζσ 

πολιτικζσ τιμολόγθςθσ του λικάνκρακα και των μθχανιςμϊν τθσ αγοράσ 

(Vithayasrichareon και MacGill, 2012a, Vithayasrichareon και MacGill, 2012b). 

Πςον αφορά τισ ςυςχετίςεισ μεταξφ αυτϊν των αβζβαιων παραμζτρων, οι τιμζσ του 

φυςικοφ αερίου και του λικάνκρακα χαρακτθρίηονται από μια ιςχυρι κετικι 

ςυςχζτιςθ, όπωσ περιγράφεται ςτισ αναφορζσ (Vithayasrichareon και MacGill, 

2012a, Vithayasrichareon και MacGill, 2012b). Σφμφωνα με τουσ ςυγγραφείσ, οι 

τιμζσ του φυςικοφ αερίου και του λικάνκρακα φαίνεται να ζχουν κετικι ςυςχζτιςθ, 

ενϊ οι τιμζσ του λικάνκρακα και των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα 

χαρακτθρίηονται από αρνθτικι ςυςχζτιςθ. Ο μθχανιςμόσ που ερμθνεφει αυτζσ τισ 

υποκζςεισ είναι ο ακόλουκοσ: 

Σε μια αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ όπου οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα 

τίκενται εντόσ κάποιου ορίου, κα ιταν ρεαλιςτικά αναμενόμενο ότι θ αφξθςθ τθσ 

τιμισ του φυςικοφ αερίου κα πρζπει να ακολουκείται από μια ςτροφι προσ τον 

λικάνκρακα, θ οποία με τθ ςειρά τθσ κα πυροδοτιςει μια αφξθςθ ςτθν τιμι του 

λικάνκρακα, ςε μια προςπάκεια να μετριάςει τισ αυξθμζνεσ εκπομπζσ CO2 από τθν 

πιο ζντονθ εκμετάλλευςθ του λικάνκρακα. Από τθν άλλθ πλευρά, το φυςικό αζριο 

αναμζνεται να ευνοθκεί από τθν αφξθςθ των τιμϊν του λικάνκρακα, με το ςκεπτικό 

ότι αυτό κα μποροφςε να οδθγιςει ςε ζνα μείγμα παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

με λιγότερεσ εκπομπζσ CO2. Ωσ αποτζλεςμα, θ τιμι των εκπομπϊν CO2 αναμζνεται 

να μειωκεί. Αυτά ςυνοψίηονται ςτον Πίνακα 4-5 και ςτα Σχιματα 4-3, 4-4 και 4-5, 

που απεικονίηουν τα 2000 δείγματα Monte Carlo που ζχουν δθμιουργθκεί για τθν 

πρϊτθ περίοδο (2014). Να ςθμειωκεί  ότι 2000 δείγματα τιμϊν καυςίμων και 

δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 ζχουν παραχκεί για κάκε ζτοσ του χρονικοφ ορίηοντα 

προγραμματιςμοφ. 
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χιμα 4-3: Συςχετιςμζνα δείγματα τιμϊν δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 και φυςικοφ 

αερίου για 2000 επαναλιψεισ Monte Carlo για τθν πρϊτθ χρονικι περίοδο (t=2014) 

 

 

χιμα 4-4: Συςχετιςμζνα δείγματα τιμϊν λικάνκρακα και φυςικοφ αερίου για 2000 

επαναλιψεισ Monte Carlo για τθν πρϊτθ χρονικι περίοδο (t=2014) 
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χιμα 4-5: Συςχετιςμζνα δείγματα τιμϊν δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 και 

λικάνκρακα για 2000 επαναλιψεισ Monte Carlo για τθν πρϊτθ χρονικι περίοδο 

(t=2014) 

Πίνακασ 4-5: Συντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των τιμϊν των δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2 και των καυςίμων (λικάνκρακασ, φυςικό αζριο)  

υντελεςτισ ςυςχζτιςθσ 
Σιμι 

λικάνκρακα 

Σιμι φυςικοφ 

αερίου 

Σιμι δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2  

Τιμι λικάνκρακα 1 0.65 -0.32 

Τιμι φυςικοφ αερίου 0.65 1 0.45 

Τιμι δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 -0.32 0.45 1 

 

Πίνακασ 4-6: Επενδυτικό κόςτοσ τεχνολογιϊν ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ του 

ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ (€/MW) 

Τποψιφιεσ τεχνολογίεσ 2014 2015 2020 2025 2030 

Μεγάλα υδροθλεκτρικά 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,910,000 1,820,000 

Χερςαία αιολικά 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,230,000 1,160,000 

Υπεράκτια αιολικά - - 2,800,000 2,590,000 2,380,000 

Θλιοκερμικά 4,591,556 4,550,385 4,350,000 3,860,000 3,370,000 

Φωτοβολταϊκά 2,105,550 1,978,636 1,450,000 1,330,000 1,210,000 
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Ο Πίνακασ 4-6 παρουςιάηει τθν εξζλιξθ του επενδυτικοφ κόςτουσ καταςκευισ και 

εγκατάςταςθσ των ΑΡΕ, ενϊ ο Πίνακασ Β-1 του Παραρτιματοσ Β δείχνει τα κφρια 

τεχνικά και οικονομικά χαρακτθριςτικά των υποψιφιων προσ εγκατάςταςθ 

τεχνολογιϊν ςτο θλεκτρικό ςφςτθμα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μονάδων με 

τεχνολογία δζςμευςθσ και αποκικευςθσ άνκρακα (ΔΑΑ). Το επενδυτικό κόςτοσ 

καταςκευισ των κερμικϊν μονάδων κεωρείται ότι είναι ςτακερό κατά τθ διάρκεια 

ολόκλθρου του ορίηοντα προγραμματιςμοφ. Ππωσ μπορεί να παρατθρθκεί, υπάρχει 

μια πτωτικι τάςθ ςτθν εξζλιξθ του επενδυτικοφ κόςτουσ των ΑΡΕ που 

αντικατοπτρίηει το γεγονόσ ότι αποτελοφν ςταδιακά εμπορικά ϊριμεσ τεχνολογίεσ 

ςτο μείγμα θλεκτροπαραγωγισ. Για τουσ υπολογιςμοφσ του ςυντελεςτι ανάκτθςθσ 

κεφαλαίου και προεξόφλθςθσ, το προεξοφλθτικό επιτόκιο κεωρείται ότι είναι ίςο 

με 0.08 (8%) και ο ρυκμόσ πλθκωριςμοφ 0.02 (2%) κατά τθ διάρκεια όλου του 

χρονικοφ ορίηοντα ςχεδιαςμοφ. 

 

Πίνακασ 4-7: Εξζλιξθ τθσ τιμισ τθσ ειςαγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθ 

διάρκεια του χρονικοφ ορίηοντα ςχεδιαςμοφ (€/MWh) 

Σιμι ειςαγόμενθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ (€/MWh) 2014 2015 2020 2025 2030 

Αλβανία 45.90 46.82 51.69 57.07 63.01 

Βουλγαρία 46.92 47.86 52.84 58.34 64.41 

ΡΓΔΜ 44.88 45.78 50.54 55.80 61.61 

Λταλία  71.40 72.83 80.41 88.78 98.02 

Τουρκία 56.10 57.22 63.18 69.75 77.01 

 

Πςον αφορά τθν εμπορία θλεκτρικισ ενζργειασ, οι τιμζσ και θ διακεςιμότθτα των 

ειςαγωγϊν και των εξαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ παρουςιάηονται ςτουσ Πίνακεσ 

4-7, 4-8 και Β-2 του Παραρτιματοσ Β, αντίςτοιχα, με βάςθ τα ιςτορικά δεδομζνα 

(HTSO, 2014). Θ δυναμικότθτα των διαςυνδζςεων φαίνεται ςτον Πίνακα Β-3 του 

Παραρτιματοσ Β. Στο παρόν μακθματικό μοντζλο, κεωρείται ότι δεν υπάρχει 

ςχζδιο επζκταςθσ τθσ δυναμικότθτασ των ειςαγωγϊν και των εξαγωγϊν θλεκτρικισ 

ενζργειασ. 
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Πίνακασ 4-8: Εξζλιξθ τθσ τιμισ τθσ εξαγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθ 

διάρκεια του χρονικοφ ορίηοντα ςχεδιαςμοφ (€/MWh) 

Σιμι εξαγόμενθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ (€/MWh) 2014 2015 2020 2025 2030 

Αλβανία 44.88 45.78 50.54 55.80 61.61 

Βουλγαρία 43.94 44.82 49.48 54.63 60.32 

ΡΓΔΜ 43.86 44.74 49.39 54.53 60.21 

Λταλία  71.40 72.83 80.41 88.78 98.02 

Τουρκία 45.90 46.82 51.69 57.07 63.01 

 

Το παρόν διαςυνδεδεμζνο θλεκτρικό ςφςτθμα αποτελείται από το Βόρειο και το 

Νότιο υποςφςτθμα, με δυναμικότθτα διαςφνδεςθσ ίςθ με 3100 MW. Ππωσ 

αποτυπϊκθκε προθγουμζνωσ ςτο Σχιμα 4-2, θ μζγιςτθ ροι τθσ διαςφνδεςθσ 

Κυκλάδων-Νοτίου υποςυςτιματοσ αναμζνεται να ίςθ με 200 MW και θ αντίςτοιχθ 

τθσ διαςφνδεςθσ Κριτθσ- Νοτίου υποςυςτιματοσ αναμζνεται να ανζρχεται ςε 700 

MW. Οι λεπτομερείσ ςυντελεςτζσ απωλειϊν ανά ηϊνθ και επίπεδο φορτίου δίνονται 

ςτον Πίνακα Β-4 του Παραρτιματοσ Β (RAE, 2009b). 

 

Ο Πίνακασ Β-5 του Παραρτιματοσ Β παρουςιάηει τισ δυνατζσ λειτουργικζσ 

βακμίδεσ ιςχφοσ, κερμικισ απόδοςθσ και ςυντελεςτι εκπομπϊν CO2 για μια τυπικι 

λιγνιτικι μονάδα, μια μονάδα φυςικοφ αερίου και για μια εγκατεςτθμζνθ 

πετρελαϊκι. 

 

Εκτόσ από τα ςυςχετιςμζνα δείγματα των τιμϊν καυςίμων και των δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2, ενςωματϊνεται επίςθσ ςτο μακθματικό μοντζλο και θ αβεβαιότθτα 

πολλϊν άλλων παραμζτρων. Θ κανονικι λογαρικμικι κατανομι (lognormal 

distribution) ζχει εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ κάνοντασ χριςθ μιασ μζςθσ 

τιμισ και μιασ ΤΑ. 2000 δείγματα Monte Carlo δθμιουργοφνται για κάκε χρόνο του 

ορίηοντα ςχεδιαςμοφ και για κάκε μία από τισ αβζβαιεσ παραμζτρουσ. Αυτζσ 

περιλαμβάνουν: 

 Συνολικι παραγωγι υδροθλεκτρικισ ενζργειασ 

 Απρόβλεπτθ μθ διακεςιμότθτα των κερμικϊν ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ 
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 Απρόβλεπτθ μθ διακεςιμότθτα των ΑΡΕ 

 Διακεςιμότθτα των ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ  

 Τιμζσ των ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ 

 

Μια ΤΑ ίςθ με το 40% τθσ μζςθσ τιμισ (4431 GWh) ζχει επιλεγεί για τθ ςυνολικι 

παραγωγι υδροθλεκτρικισ ενζργειασ που βαςίηεται ςε ιςτορικά δεδομζνα (HTSO, 

2013), όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα Β-6 του Παραρτιματοσ Β. 

 

Πςον αφορά τθν απρόβλεπτθ μθ διακεςιμότθτα των κερμικϊν μονάδων, μια ΤΑ ίςθ 

με το 20% τθσ μζςθσ τιμισ (Πίνακασ Β-1 του Παραρτιματοσ Β για νζεσ μονάδεσ, 0.2 

για τισ υφιςτάμενεσ μονάδεσ λιγνίτθ και 0.3 για τισ υπάρχουςεσ μονάδεσ φυςικοφ 

αερίου και πετρελαίου) ζχει εφαρμοςτεί για να αποτυπϊςει τισ διακυμάνςεισ τόςο 

των λιγνιτικϊν όςο και των θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων φυςικοφ αερίου. Μια ΤΑ 

ίςθ με το 10% τθσ αντίςτοιχθσ μζςθσ τιμισ τθσ απρόβλεπτθσ μθ διακεςιμότθτασ ζχει 

επιλεγεί για τισ ΑΡΕ (οι μζςεσ τιμζσ είναι 0.73 για ανεμογεννιτριεσ, και 0.83 για τα 

φωτοβολταϊκά), με μικρζσ διαφοροποιιςεισ ανάλογα με τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ 

τθσ κάκε ηϊνθσ (HTSO, 2014) και (HEDNO, 2012, HEDNO, 2012, LAGIE, 2012b, 

LAGIE, 2013b), όπωσ φαίνεται ςτουσ Πίνακεσ Β-7 και Β-8 του Παραρτιματοσ Β για 

φωτοβολταϊκά και αιολικά αντίςτοιχα. Εξετάηοντασ τθν εμπορία θλεκτρικισ 

ενζργειασ, μια ΤΑ ίςθ με το 10% τθσ μζςθσ τιμισ τθσ διακεςιμότθτασ (τιμι 

αναφοράσ) ζχει επιλεγεί, ενϊ μια υψθλότερθ ΤΑ (20% τθσ τιμισ αναφοράσ) ζχει 

επιλεγεί για τισ τιμζσ των ειςαγωγϊν και των εξαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ. 
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4.5   Αποτελϋςματα και ςυζότηςη 

Το παρόν πρόβλθμα ζχει επιλυκεί με τθν χρθςιμοποίθςθ του επιλυτι ILOG CPLEX 

12.6.0.0, ο οποίοσ ενςωματϊνεται ςτο μακθματικό εργαλείο GAMS (General 

Algebraic Modeling System) (GAMS, 2015). Θ διαφορά μεταξφ τθσ βζλτιςτθσ 

ακζραιασ λφςθσ και τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ του χαλαρωμζνου γραμμικοφ 

προβλιματοσ (integrality gap) ζχει οριςτεί ίςθ με 1% κι ζχει επιτευχκεί ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ. 

 

4.5.1 Δυναμικότητα ιςχύοσ 

Λιγνιτικι δυναμικότθτα 

Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι υπάρχει μια πτωτικι τάςθ όςον αφορά τθν 

εγκατεςτθμζνθ λιγνιτικι δυναμικότθτα που οφείλεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι 

τουλάχιςτον το 40% τθσ ςυνολικισ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ πρζπει να 

προζρχεται από ΑΡΕ από το 2020 και μετά, αλλά και ςτον περιοριςμό για το μζγιςτο 

επιτρεπόμενο επίπεδο εκπομπϊν CO2. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ λιγνιτικι δυναμικότθτα 

ξεκινά από 4361 MW το 2014, μειϊνεται ςε περίπου 3 GW το 2021 λόγω τθσ 

ςταδιακισ απόςυρςθσ οριςμζνων παλαιϊν λιγνιτικϊν μονάδων, και φτάνει τα 2451 

MW από το 2026 και μετά.  Το Σχιμα 4-6 απεικονίηει τθν εξζλιξθ τθσ δυναμικότθτασ 

των λιγνιτικϊν μονάδων ςτθν περίπτωςθ του ςεναρίου αναφοράσ, τθσ ανάλυςθσ 

Monte Carlo, ενϊ απεικονίηει επίςθσ και τθν ΤΑ όλων των επαναλιψεων Monte 

Carlo κατά τθ διάρκεια κάκε ζτουσ. 

 

Τα αποτελζςματα τθσ λφςθσ του μζςου όρου τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo είναι λίγο 

διαφορετικά, κακϊσ θ λιγνιτικι παραγωγικι δυναμικότθτα ξεκινά από 4361 MW το 

2014, μειϊνεται ςε 2573 MW το 2021, και ανζρχεται ςε 2790 MW το 2030, όντασ 

υψθλότερθ κατά περίπου 340 MW ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ τθσ περίπτωςθσ 

αναφοράσ. Εμβακφνοντασ περιςςότερο ςτισ πικανότθτεσ εξζλιξθσ τθσ 

δυναμικότθτασ των λιγνιτικϊν μονάδων, υπάρχει μια πικανότθτα 35% ότι θ 

λιγνιτικι παραγωγικι δυναμικότθτα κα είναι τθσ τάξθσ των 2500-3000 MW το 2021, 
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45.3% ότι κα είναι μεταξφ 3000 και 3500 MW το 2025 και 39.1% ότι κα ευρίςκεται 

μεταξφ 3000 και 3500 MW το 2030. Οι τιμζσ τθσ ΤΑ (μαφρεσ μπάρεσ ςε όλα τα 

Σχιματα) ανζρχονται ςε  9% του μζςου όρου τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo το 2020, 

19.7% το 2021, 14.7% το 2025 και 16% το 2030, όπωσ απεικονίηεται ςτο Σχιμα 4-6. 

 

 

χιμα 4-6: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ τθσ λιγνιτικισ παραγωγικισ 

δυναμικότθτασ κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα ςχεδιαςμοφ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ τθσ ντετερμινιςτικισ τιμισ-Σενάριο Αναφοράσ, του 

μζςου όρου των επαναλιψεων Monte Carlo και τθσ τυπικισ απόκλιςισ τουσ)  

Δυναμικότθτα των μονάδων φυςικοφ αερίου 

Πςον αφορά τθν δυναμικότθτα των μονάδων φυςικοφ αερίου, τα αποτελζςματα 

είναι εφρωςτα τόςο ςτθν περίπτωςθ αναφοράσ όςο και ςτθν ανάλυςθ Monte Carlo. 

Θ δυναμικότθτα των μονάδων ΦΑ ιςοφται με 4406.2 MW το 2014 και φτάνει τα 

5217.2 MW από το 2015 και μετά, λόγω τθσ προγραμματιςμζνθσ καταςκευισ μιασ 

νζασ μονάδασ 811 MW (περίπτωςθ αναφοράσ). Καμία νζα μονάδα φυςικοφ αερίου 

δεν πρόκειται να καταςκευαςκεί, δεδομζνου ότι υπιρξε υπερεπζνδυςθ ςε μονάδεσ 

φυςικοφ αερίου κατά τθ διάρκεια των προθγοφμενων ετϊν, κακϊσ οι προςδοκίεσ 

για τθν εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ιταν υπερεκτιμθμζνεσ. Τα 

ευριματα τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo είναι ςχεδόν ταυτόςθμα με εκείνα τθσ 
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περίπτωςθσ αναφοράσ, δεδομζνου ότι θ δυναμικότθτα των ςτακμϊν φυςικοφ 

αερίου αναμζνεται να είναι 5219 MW το 2030. Θ ευρωςτία των αποτελεςμάτων 

μπορεί εφκολα να διαφανεί με τουσ υπολογιςμοφσ τθσ ΤΑ των επαναλιψεων Monte 

Carlo, δεδομζνου ότι είναι πάντα μικρότερθ από ι κοντά ςτο 1% του μζςου όρου 

τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo. Πλα τα παραπάνω ςυνοψίηονται ςτον Πίνακα 4-9. 

 

Πίνακασ 4-9: Τιμι αναφοράσ, μζςοσ όροσ των επαναλιψεων Monte Carlo και θ 

τυπικι απόκλιςθ τουσ που αφορά τθν δυναμικότθτα των μονάδων φυςικοφ αερίου 

κατά τθν διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου (ΜW) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Μζςοσ όροσ 

Monte Carlo 
4406.2 5217.2 5217.3 5217.3 5217.3 5217.4 5217.4 5217.4 5219.4 

Τιμι αναφοράσ 4406.2 5217.2 5217.2 5217.2 5217.2 5217.2 5217.2 5217.2 5217.2 

Τυπικι 

απόκλιςθ 
0.0 0.0 2.2 2.5 2.7 3.0 3.0 3.0 34.1 

 

Δυναμικότθτα των μονάδων λικάνκρακα 

 Ο λικάνκρακασ δεν αποτελεί καφςιμο που χρθςιμοποιείται ςτο Ελλθνικό ςφςτθμα 

θλεκτροπαραγωγισ, λόγω τθσ αφκονίασ των εγχϊριων λιγνιτικϊν κοιταςμάτων. 

Επιπλζον, δεν αποτελεί μζροσ τθσ παροφςασ επίςθμθσ ενεργειακισ πολιτικισ τθσ 

χϊρασ. Κανζνα νζο εργοςτάςιο θλεκτροπαραγωγισ με καφςιμο λικάνκρακα δεν 

πρόκειται να εγκαταςτακεί ςτθν περίπτωςθ αναφοράσ, λόγω του γεγονότοσ ότι οι 

νζεσ λιγνιτικζσ μονάδεσ αποτελοφν οικονομικότερεσ επιλογζσ. Ραρόμοια 

αποτελζςματα καταγράφονται ςτθν ανάλυςθ Monte Carlo, δεδομζνου ότι θ 

πικανότθτα θ δυναμικότθτα των λικανκρακικϊν μονάδων να είναι ακριβϊσ 0 MW 

είναι 100% μζχρι το 2025, 97.9% το 2029 και 94% το 2030 (βλζπε Πίνακα 4-10). 

Κάτω από τισ ςυγκεκριμζνεσ παραδοχζσ, διαφαίνεται ότι ο λικάνκρακασ δεν 

αποτελεί μια πικανι λφςθ ςτθν βζλτιςτθ ανάπτυξθ του Ελλθνικοφ ςυςτιματοσ 

θλεκτροπαραγωγισ. 
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Πίνακασ 4-10: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ τθσ λικανκρακικισ 

δυναμικότθτασ κατά τθν διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου 

MW 2014 2015 2020 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0 100 100 100 100 99.85 99.7 99.4 97.9 94 

(0-500] 0 0 0 0 0.1 0.2 0.45 1.6 4 

(500-1000] 0 0 0 0 0.05 0.1 0.15 0.5 2 

 

Δυναμικότθτα των υδροθλεκτρικϊν μονάδων 

 

χιμα 4-7: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ 

των υδροθλεκτρικϊν μονάδων κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα 

ςχεδιαςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ τθσ ντετερμινιςτικισ τιμισ-Σενάριο 

Αναφοράσ, του μζςου όρου των επαναλιψεων Monte Carlo και τθσ τυπικισ 

απόκλιςισ τουσ) 

Θ δυναμικότθτα των υδροθλεκτρικϊν μονάδων διατθρεί ςτακερό το ποςοςτό τθσ 

ςτο Ελλθνικό ςφςτθμα θλεκτροπαραγωγισ, χαρακτθριηόμενθ επίςθσ από μια 

αυξανόμενθ τάςθ. Ζτςι, θ υδροθλεκτρικι παραγωγικι δυναμικότθτα αναμζνεται να 

αυξθκεί κατά 24%, από 3117 MW το 2014 ςε 3866 MW το 2030 ςτθν περίπτωςθ 

αναφοράσ, λόγω τθσ εγκατάςταςθσ τριϊν προγραμματιςμζνων μονάδων 

υδροθλεκτρικισ ενζργειασ με δυναμικότθτα 249 MW, κακϊσ και μια νζασ 
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υδροθλεκτρικισ μονάδασ 500 MW. Τα αποτελζςματα είναι παρόμοια ςε μεγάλο 

βακμό ςτθν ανάλυςθ Monte Carlo, δεδομζνου ότι θ λφςθ του μζςου όρου τθσ 

ανάλυςθσ Monte Carlo ακολουκεί τθν ίδια τάςθ και θ υδροθλεκτρικι παραγωγικι 

δυναμικότθτα ανζρχεται ςε 3815 MW το 2030, όπωσ απεικονίηεται ςτο Σχιμα 4-7. 

Οι τιμζσ τθσ ΤΑ είναι μεταξφ 3.3-3.5% του μζςου όρου τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo 

από το 2021 και μετά. Μια πικανότθτα μεγαλφτερθ από 80% υποδθλϊνει ότι θ 

υδροθλεκτρικι παραγωγικι δυναμικότθτα κα είναι ςτθν περιοχι των 3750-4000 

MW κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 2021-2030. 

 

Δυναμικότθτα των αιολικϊν μονάδων 

 

χιμα 4-8: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ 

των αιολικϊν μονάδων κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα 

ςχεδιαςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ τθσ ντετερμινιςτικισ τιμισ-Σενάριο 

Αναφοράσ, του μζςου όρου των επαναλιψεων Monte Carlo και τθσ τυπικισ 

απόκλιςισ τουσ)  

Οι αιολικζσ μονάδεσ αποτελοφν τθν τεχνολογία ΑΡΕ με τθν μαηικότερθ και ταχφτερθ 

διείςδυςθ ςτο Ελλθνικό θλεκτρικό ςφςτθμα. Σφμφωνα με τθν εξζταςθ τθσ 

περίπτωςθσ αναφοράσ, θ δυναμικότθτα των αιολικϊν μονάδων αναμζνεται να 

εκτοξευκεί από περίπου 1732 MW το 2014 ςε 3731 MW το 2020 και ςε 7194 MW το 

2030. Το ςθμαντικό αιολικό δυναμικό που υπάρχει ςτισ Κυκλάδεσ και τθν Κριτθ κα 
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ενιςχφςει τθ δυναμικι αυτισ τθσ ανάπτυξθσ, διότι περίπου 17.3% τθσ ςυνολικισ 

δυναμικότθτασ των αιολικϊν μονάδων πρόκειται να εγκαταςτακεί ςε αυτά τα 

νθςιά. Τα ευριματα τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo ενιςχφουν τθν ευρωςτία των 

αποτελεςμάτων τθσ περίπτωςθσ αναφοράσ, αφοφ το μοτίβο ανάπτυξθσ των 

αιολικϊν μονάδων είναι εξαιρετικά παρόμοιο, όπωσ απεικονίηεται ςτο Σχιμα 4-8. 

Οι τιμζσ των ΤΑ είναι μεταξφ 2.5 και 6.7% του μζςου όρου τθσ ανάλυςθσ Monte 

Carlo από το 2022 και μετά. 

 

Δυναμικότθτα των θλιοκερμικϊν μονάδων 

 

χιμα 4-9: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ 

των θλιοκερμικϊν μονάδων κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα 

ςχεδιαςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ τθσ ντετερμινιςτικισ τιμισ-Σενάριο 

Αναφοράσ, του μζςου όρου των επαναλιψεων Monte Carlo και τθσ τυπικισ 

απόκλιςισ τουσ) 

Θ θλιοκερμικι τεχνολογία θλεκτροπαραγωγισ αντιπροςωπεφει μια τεχνολογία που 

δεν υφίςταται ςτο τωρινό Ελλθνικό θλεκτρικό ςφςτθμα. Ωςτόςο, τα αποτελζςματα 

δείχνουν ότι θ θλιοκερμικι τεχνολογία  ζχει τθ δυνατότθτα να παίξει ζναν 

ςυμπλθρωματικό ρόλο δίπλα ςτα φωτοβολταϊκά, αφοφ από τα 0 MW το 2014, θ 

δυναμικότθτά τουσ ανζρχεται ςε 388 MW το 2016 και φτάνει τα 552 MW από το 
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2020 και μετά ςτθν περίπτωςθ αναφοράσ. Μια ακόμθ πιο αυξανόμενθ τάςθ για τθν 

εξζλιξθ τθσ θλιοκερμικισ εγκατεςτθμζνθσ δυναμικότθτασ παρατθρείται ςτθν 

ανάλυςθ Monte Carlo δεδομζνου ότι ιςοφται με 867.8 MW το 2030 (μζςοσ όροσ). 

Δεν προξενεί ζκπλθξθ ότι οι τιμζσ των ΤΑ είναι υψθλότερεσ ςτθν περίπτωςθ αυτι, 

ευριςκόμενεσ μεταξφ 12.2% (47.6 MW ) και 34.4% (278,4 MW) του μζςου όρου τθσ 

ανάλυςθσ Monte Carlo ανάλογα με τθν κάκε χρονικι περίοδο, όπωσ φαίνεται ςτο 

Σχιμα 4-9. Εξετάηοντασ μόνο τθν περίοδο 2020-2030, θ πικανότθτα ότι θ 

θλιοκερμικι ιςχφσ είναι μεταξφ 500 και 1000 MW ιςοφται με 56.6% ςυνολικά κατά 

τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου και 34% ότι θ θλιοκερμικι ιςχφσ κα κυμαίνεται 

μεταξφ 1000 και 1500 MW. 

 

Δυναμικότθτα των φωτοβολταϊκϊν 

Τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα αποτελοφν τθν κυρίαρχθ ςιμερα τεχνολογία 

θλεκτροπαραγωγισ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ςτο Ελλθνικό ςφςτθμα 

θλεκτροπαραγωγισ, θ οποία οφείλεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι υπιρξαν υψθλζσ 

επιδοτιςεισ (feed-in tariffs) για τθν προϊκθςθ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων 

κατά τθ διάρκεια των προθγοφμενων ετϊν. Ραρά το γεγονόσ ότι θ τεχνολογία αυτι 

ακολουκεί μια ςυνεχϊσ αυξθτικι τάςθ όςον αφορά τθν εγκατεςτθμζνθ ιςχφ, αυτι 

δεν είναι τόςο ζντονθ όςο αυτι των ανεμογεννθτριϊν. Αυτό μπορεί να αποδοκεί 

κατά κφριο λόγο ςτο γεγονόσ ότι αυτι θ τεχνολογία ζχει ζναν χαμθλότερο ετιςιο 

ςυντελεςτι χρθςιμοποίθςθσ ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο των ανεμογεννθτριϊν. 

Τα αποτελζςματα του μοντζλου δείχνουν ότι θ δυναμικότθτα των φωτοβολταϊκϊν 

ςυςτθμάτων αυξάνεται κατά περιςςότερο από 70%, από 2171 MW το 2014 ςε 3771 

MW το 2030 ςτθν περίπτωςθ αναφοράσ (βλζπε Σχιμα 4-10). Θ διαςφνδεςθ των 

αυτόνομων νθςιϊν ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν αυξθτικι τάςθ, δεδομζνου ότι το 

23.8% τθσ ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ πρόκειται να εγκαταςτακεί ςτα νθςιά 

αυτά μζχρι το 2030. Ππωσ φαίνεται ςτο Σχιμα 4-10, τα αποτελζςματα τθσ 

ανάλυςθσ Monte Carlo ακολουκοφν τθν ίδια τάςθ με εκείνα τθσ περίπτωςθσ 

αναφοράσ, αν και ςε ςχετικά υψθλότερο επίπεδο, ειδικά μετά το 2016. Ζτςι, θ λφςθ 

του μζςου όρου τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo δείχνει ότι θ δυναμικότθτα των 

φωτοβολταϊκϊν εγκαταςτάςεων το 2030 κα είναι υψθλότερθ από εκείνθ τθσ 
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περίπτωςθσ αναφοράσ κατά 566.6 MW.  

 

 

χιμα 4-10: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ τθσ παραγωγικισ 

δυναμικότθτασ των φωτοβολταϊκϊν μονάδων κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του 

χρονικοφ ορίηοντα ςχεδιαςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ τθσ ντετερμινιςτικισ 

τιμισ-Σενάριο Αναφοράσ, του μζςου όρου των επαναλιψεων Monte Carlo και τθσ 

τυπικισ απόκλιςισ τουσ) 

Ειδικότερα για τθν περίοδο 2021-2030, μποροφμε να παρατθριςουμε ότι υπάρχει 

μεγάλθ αβεβαιότθτα ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ ιςχφοσ των φωτοβολταϊκϊν, επειδι 

θ πικανότθτα ότι κα είναι μεταξφ 3500 και 4000 MW είναι 30.2% κατά μζςο όρο, 

μεταξφ 4000 και 4500 MW 31.4% κατά μζςο όρο και ςτθν περιοχι των 4500-5000 

MW 34.4% κατά μζςο όρο. Πςον αφορά τισ τιμζσ των ΤΑ, αυτζσ κυμαίνονται από 

98.6 MW (το 2015) ζωσ 572 MW (το 2020), ανάλογα με τθν κάκε χρονικι περίοδο 

(Σχιμα 4-10). 

 

Δυναμικότθτα πετρελαϊκϊν μονάδων 

Δεν υπάρχει καμία αβεβαιότθτα για τθν εξζλιξθ τθσ δυναμικότθτασ των 

πετρελαϊκϊν μονάδων, κακϊσ καμία νζα πετρελαϊκι μονάδα δεν πρόκειται να 

καταςκευαςτεί ςτθν χϊρα, και επιπλζον, κα υπάρξει μια ςταδιακι απόςυρςθ των 

ςθμερινϊν εγκατεςτθμζνων μονάδων πετρελαίου. Να ςθμειωκεί ότι οι μόνεσ 
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κερμικζσ μονάδεσ που υπάρχουν ςιμερα ςτα μθ διαςυνδεδεμζνα νθςιά είναι 

μονάδεσ πετρελαίου, θ ςυμβολι των οποίων πρόκειται να αντικαταςτακεί ςταδιακά 

από τθν εγκατάςταςθ των ΑΡΕ ςτα νθςιά αυτά, κακϊσ και από τθ ςυμβολι των 

μονάδων που βρίςκονται ςτθν θπειρωτικι χϊρα. Ωςτόςο, περίπου 300 MW 

πετρελαϊκισ ιςχφοσ κα ςυνεχίςει να υπάρχει και να παραμζνει λειτουργικι ςτο νθςί 

τθσ Κριτθσ, για λόγουσ αςφαλείασ του δικτφου. Ζτςι, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ 

αναφοράσ και ανάλυςθσ Monte Carlo, θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ κα μειωκεί 

δραματικά κατά περίπου 1 GW, από 1261 MW το 2014 ςε 321.2 MW το 2030 

(Πίνακασ 4-11). 

 

Πίνακασ 4-11: Τιμι αναφοράσ και μζςοσ όροσ των επαναλιψεων Monte Carlo τθσ 

δυναμικότθτασ των  πετρελαϊκϊν μονάδων κατά τθν διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ 

περιόδου (MW) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Τιμι αναφοράσ 

και μζςοσ όροσ 

Monte Carlo 

1261.1 1261.1 1261.1 1231.6 1069.7 876.6 876.6 548.1 321.2 

 

4.5.2   Παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

Λιγνιτικι θλεκτροπαραγωγι 

Τα αποτελζςματα του μοντζλου δείχνουν ότι θ λιγνιτικι παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ περιορίηεται ςταδιακά, αφοφ από τισ 26.7 TWh το 2014, πζφτει ςτισ 20.3 

TWh το 2021 και τελικά φκάνει τισ 16.6 TWh κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 2026-

2030 (περίπτωςθ αναφοράσ), όπωσ απεικονίηεται ςτο Σχιμα 4-11. Θ μείωςθ τθσ 

παραγωγισ των λιγνιτικϊν μονάδων θλεκτροπαραγωγισ μπορεί να αποδοκεί ςτο 

γεγονόσ ότι το 40% τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ πρζπει να παρζχεται από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ μζχρι το 2020, ςτθν φπαρξθ ενόσ ανϊτατου 

επιτρεπόμενου ορίου εκπομπϊν CO2 και ςτθν μαηικι απόςυρςθ πολλϊν παλαιϊν 

λιγνιτικϊν μονάδων, ακόμθ και νωρίτερα από τθν αναμενόμενθ τεχνικι διάρκεια 

ηωισ τουσ.  
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χιμα 4-11: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ τθσ λιγνιτικισ 

θλεκτροπαραγωγισ κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα 

ςχεδιαςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ τθσ ντετερμινιςτικισ τιμισ-Σενάριο 

Αναφοράσ, του μζςου όρου των επαναλιψεων Monte Carlo και τθσ τυπικισ 

απόκλιςισ τουσ) 

Ππωσ απεικονίηεται ςτο Σχιμα 4-11, τα ευριματα τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo είναι 

αρκετά παρόμοια με εκείνα τθσ περίπτωςθσ αναφοράσ. Μπορεί να παρατθρθκεί ότι 

θ λφςθ του μζςου όρου τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo για τθν παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ από λιγνίτθ εμφανίηεται ελαφρϊσ χαμθλότερθ κατά τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου 2014-2022 και είναι αρκετά υψθλότερθ από τθν αντίςτοιχθ τθσ 

περίπτωςθσ αναφοράσ, ιδιαίτερα κατά τθν περίοδο 2026-2030. Θ πικανότθτα ότι θ 

λιγνιτικι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ κα είναι εντόσ του εφρουσ των 20-25 TWh 

είναι 33.3% το 2021, 43.7% το 2025 και 38.8% το 2030, ενϊ οι τιμζσ των ΤΑ (ωσ 

ποςοςτό τθσ μζςθσ τιμισ τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo) ανζρχονται ςε 29.5% , 21.9% 

και 20% αντίςτοιχα κατά τα ίδια ζτθ. 

 

Ηλεκτροπαραγωγι από μονάδεσ φυςικοφ αερίου 

Το μοντζλο δείχνει ότι θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από μονάδεσ φυςικοφ 
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αερίου αρχίηει από 11.6 TWh το 2014, μειϊνεται ςε 4.3 TWh το 2020 (ζτοσ κατά το 

οποίο πρζπει να επιτευχκοφν οι ςτόχοι διείςδυςθσ των ανανεϊςιμων πθγϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ και δεν καταγράφονται εξαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ), 

αυξάνεται και πάλι ςε 12 TWh το 2025 και φτάνει τισ 19 TWh το 2030 (περίπτωςθ 

αναφοράσ - Σχιμα 4-12). Υπερβαίνει τθν λιγνιτικι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν τθσ μελζτθσ (2028-2030). 

 

 

χιμα 4-12: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ τθσ θλεκτροπαραγωγισ από 

μονάδεσ φυςικοφ αερίου κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα 

ςχεδιαςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ τθσ ντετερμινιςτικισ τιμισ-Σενάριο 

Αναφοράσ, του μζςου όρου των επαναλιψεων Monte Carlo και τθσ τυπικισ 

απόκλιςισ τουσ) 

Πςον αφορά τθν ανάλυςθ Monte Carlo, θ θλεκτροπαραγωγι των μονάδων φυςικοφ 

αερίου χαρακτθρίηεται από μεγαλφτερθ ςτακερότθτα, δεδομζνου ότι ξεκινά από 

13.5 TWh το 2014, πζφτει ςτισ 9.2 TWh το 2020, αυξάνει ςε 12.3 TWh το 2025 και 

καταλιγει ςε 15.5 TWh το 2030 κατά μζςο όρο. Υπάρχει μεγάλθ αβεβαιότθτα 

ςχετικά με τθν προβλεπόμενθ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθ διάρκεια 

των τελευταίων δζκα ετϊν τθσ μελζτθσ (2021-2030), δεδομζνου ότι θ πικανότθτα να 

είναι τθσ τάξθσ των 5-10 TWh ανζρχεται ςε 21.7% κατά μζςο όρο, μεταξφ 10-15 TWh 

ςε 25.6 % και μεταξφ 15-20 TWh ςε 19.9% κατά μζςο όρο, όπωσ απεικονίηεται ςτο 
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Σχιμα 4-12. Ππωσ ιταν αναμενόμενο, οι τιμζσ των ΤΑ είναι αρκετά υψθλζσ, ιτοι 6.8 

TWh το 2020, 7.06 TWh το 2025 και 7.34 TWh το 2030. 

 

Ηλεκτροπαραγωγι από υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ 

 

χιμα 4-13: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ τθσ θλεκτροπαραγωγισ από 

υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα 

ςχεδιαςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ τθσ ντετερμινιςτικισ τιμισ-Σενάριο 

Αναφοράσ, του μζςου όρου των επαναλιψεων Monte Carlo και τθσ τυπικισ 

απόκλιςισ τουσ) 

Θ θλεκτροπαραγωγι από υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ προβλζπεται να αυξθκεί κατά 

47%, από 3.97 TWh το 2014 ςε 5.84 TWh το 2030 (περίπτωςθ αναφοράσ). 

Εντοφτοισ, όπωσ μπορεί να φανεί ςτον Πίνακα 4-14, θ παραγωγι υδροθλεκτρικισ 

ενζργειασ κυμαίνεται ιςτορικά μεταξφ ενόσ ςυνόλου πικανϊν τιμϊν. 

Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo υπογραμμίηουν τθν μεγάλθ 

αβεβαιότθτα που υπάρχει ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ προβλεπόμενθσ 

υδροθλεκτρικισ παραγωγισ, κακϊσ θ  πικανότθτα να είναι μεταξφ 0 και 5 TWh 

ιςοφται με 51% κατά μζςο όρο τθν περίοδο 2020-2030, ενϊ αυτι να είναι τθσ τάξθσ 

των 5-10 TWh ανζρχεται ςε 49% κατά μζςο όρο κατά τθ διάρκεια τθσ ίδιασ 

περιόδου, όπωσ απεικονίηεται ςτο Σχιμα 4-13. Θ τιμι τθσ ΤΑ ιςοφται με 0.9 TWh 

κατά μζςο όρο κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα ςχεδιαςμοφ, ι 
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19.2% κατά μζςο όρο τθσ μζςθσ τιμισ τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo. 

 

Ηλεκτροπαραγωγι από αιολικζσ μονάδεσ 

 

χιμα 4-14: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ τθσ θλεκτροπαραγωγισ από 

αιολικζσ μονάδεσ κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα ςχεδιαςμοφ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ τθσ ντετερμινιςτικισ τιμισ-Σενάριο Αναφοράσ, του 

μζςου όρου των επαναλιψεων Monte Carlo και τθσ τυπικισ απόκλιςισ τουσ) 

Τα αποτελζςματα του μοντζλου δείχνουν τον αυξθμζνο ρόλο που πρόκειται να 

παίξουν οι ανεμογεννιτριεσ ςτθ μελλοντικι ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ, αφοφ από 4.15 TWh το 2014, θ ςυνειςφορά τουσ αυξάνεται ςε 9 TWh το 

2020, ανεβαίνει ςτισ 15.1 TWh το 2025 και φτάνει τισ 17.4 TWh το 2030 (βλζπε 

Σχιμα 4-14). Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo είναι ςχεδόν ταυτόςθμα 

με εκείνα τθσ περίπτωςθσ αναφοράσ, αναδεικνφοντασ το γεγονόσ ότι οι 

ανεμογεννιτριεσ αποτελοφν τθν προτιμότερθ επιλογι για τθν ικανοποίθςθ των 

ςτόχων διείςδυςθσ των ΑΡΕ. Δεν αποτελεί ζκπλθξθ ότι οι τιμζσ των ΤΑ τθσ αιολικισ 

θλεκτροπαραγωγισ ςτθν ανάλυςθ Monte Carlo είναι αρκετά χαμθλζσ (λιγότερο από 

1 TWh ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ). Να ςθμειωκεί ότι θ πικανότθτα ότι θ παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ από αιολικά να βρίςκεται ςτο εφροσ των 15-20 TWh ανζρχεται 

ςε 99.5% το 2030. 
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Ηλεκτροπαραγωγι από θλιοκερμικζσ μονάδεσ 

 

χιμα 4-15: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ τθσ θλεκτροπαραγωγισ από 

θλιοκερμικζσ μονάδεσ κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα 

ςχεδιαςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ τθσ ντετερμινιςτικισ τιμισ-Σενάριο 

Αναφοράσ, του μζςου όρου των επαναλιψεων Monte Carlo και τθσ τυπικισ 

απόκλιςισ τουσ) 

Θ θλεκτροπαραγωγι από θλιοκερμικζσ μονάδεσ ςυμβάλλει ςτθν ικανοποίθςθ τθσ 

ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από το 2016 και μετά, κακϊσ αυξάνεται από 0.68 

TWh το 2016 ςε 0.94 TWh το 2030 (περίπτωςθ αναφοράσ). Τα αποτελζςματα τθσ 

ανάλυςθσ Monte Carlo δείχνουν μια ςχετικά υψθλότερθ ςυμβολι με περίπου 1.3 

TWh το 2030 κατά μζςο όρο (Σχιμα 4-15). Ειδικότερα για τθν περίοδο 2020-2030, θ 

πικανότθτα ότι θ θλεκτροπαραγωγι από θλιοκερμικζσ μονάδεσ ευρίςκεται μεταξφ 

1-2 TWh ιςοφται με 74% κατά μζςο όρο. Οι τιμζσ των ΤΑ ςτθν ανάλυςθ Monte Carlo 

είναι ςχετικά χαμθλζσ, κυμαινόμενεσ μεταξφ 0.08 και 0.48 TWh, ανάλογα με τθν 

εξεταηόμενθ χρονικι περίοδο. 

 

Ηλεκτροπαραγωγι από φωτοβολταϊκά  

Τα αποτελζςματα τθσ περίπτωςθσ αναφοράσ δείχνουν ότι θ θλεκτροπαραγωγι των 

φωτοβολταϊκϊν αυξάνεται κατά 81%, από 3.25 TWh το 2014 ςε 5.89 TWh το 2030. 
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Ρερίπου το 26% τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από φωτοβολταϊκά το 2030 

προζρχεται από αυτά που ζχουν εγκαταςτακεί ςτθν Κριτθ και τισ Κυκλάδεσ. Ππωσ 

φαίνεται ςτο Σχιμα 4-16, οι μζςεσ τιμζσ τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo για τθν 

θλεκτροπαραγωγι από φωτοβολταϊκά βρίςκονται ςε υψθλότερα επίπεδα ςε 

ςφγκριςθ με εκείνα τθσ περίπτωςθσ αναφοράσ, υπογραμμίηοντασ τον ςθμαντικό 

ρόλο που παίηουν τα φωτοβολταϊκά προσ ζνα φιλικό προσ το περιβάλλον μείγμα 

θλεκτροπαραγωγισ ςτθν Ελλάδα. Οι τιμζσ των ΤΑ τθσ μζςθσ τιμισ τθσ ανάλυςθσ 

Monte Carlo δεν είναι τόςο υψθλζσ, κακϊσ κυμαίνονται από 0.32 (2014) ζωσ 0.83 

TWh (2018), ανάλογα με τθν εξεταηόμενθ κάκε φορά χρονικι περίοδο. 

 

 

χιμα 4-16: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ τθσ θλεκτροπαραγωγισ από 

μονάδεσ φωτοβολταϊκϊν κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα 

ςχεδιαςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ τθσ ντετερμινιςτικισ τιμισ-Σενάριο 

Αναφοράσ, του μζςου όρου των επαναλιψεων Monte Carlo και τθσ τυπικισ 

απόκλιςισ τουσ) 

Ηλεκτροπαραγωγι από πετρελαϊκζσ μονάδεσ 

Ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ των πετρελαϊκϊν 

μονάδων, δεν υπάρχει αβεβαιότθτα όςον αφορά τθν εξζλιξθ τθσ παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από πετρελαϊκζσ μονάδεσ, δεδομζνου ότι αυτι μειϊνεται από 
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2.75 TWh το 2014 ςε 1.18 TWh το 2030 ςε αμφότερεσ τισ περιπτϊςεισ αναφοράσ και 

του μζςου όρου τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo (βλζπε Πίνακα 4-12). Θ μείωςθ τθσ 

ποςότθτασ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από μονάδεσ πετρελαίου μπορεί 

να αποδοκεί ςτισ ΑΡΕ που πρόκειται να εγκαταςτακοφν ςτα νθςιά, ςτθ διαςφνδεςθ 

των νθςιϊν αυτϊν με το θπειρωτικό θλεκτρικό ςφςτθμα, κακϊσ και ςτθν ςταδιακι 

απόςυρςθ των πετρελαϊκϊν μονάδων που βρίςκονται ςτα νθςιά αυτά. 

 

Πίνακασ 4-12: Τιμι αναφοράσ και μζςοσ όροσ των επαναλιψεων Monte Carlo  τθσ 

θλεκτροπαραγωγισ των  πετρελαϊκϊν μονάδων κατά τθν διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ 

περιόδου (TWh) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Τιμι αναφοράσ  

και μζςοσ όροσ 

Monte Carlo 

2.75 2.76 2.78 2.54 2.62 2.48 2.43 1.84 1.18 

 

Κακαρζσ ειςαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

Οι κακαρζσ ειςαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ (διαφορά μεταξφ των ειςαγωγϊν και 

των εξαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ) χαρακτθρίηονται από ζνα αρκετά ςτακερό 

προφίλ όςον αφορά τθν ςυμβολι τουσ ςτθν ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ, με μζςθ τιμι 2.76 TWh κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του ορίηοντα 

προγραμματιςμοφ (2014-2030) ςτθν περίπτωςθ αναφοράσ. Από τθν άλλθ πλευρά, 

μποροφμε να παρατθριςουμε ςτο Σχιμα 4-17 ότι θ αντίςτοιχθ τιμι τθσ ανάλυςθσ 

Monte Carlo είναι ςε χαμθλότερο επίπεδο, κακϊσ μειϊνεται από 1.89 TWh το 2014 

ςε 0.92 TWh το 2030 κατά μζςο όρο. Αυτό μπορεί να εξθγθκεί από το γεγονόσ ότι 

μεγαλφτερθ ποςότθτα "φκθνισ" θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται από λιγνίτθ 

και ΑΡΕ είναι κατά μζςο όρο διακζςιμθ για εξαγωγζσ ςτθν ανάλυςθ Monte Carlo. 

Ωςτόςο, οι τιμζσ των ΤΑ των λφςεων τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo είναι 

αξιοςθμείωτεσ, κακϊσ ανζρχονται ςε 2.9 TWh κατά μζςο όρο κατά τθ διάρκεια 

ολόκλθρου του εξεταηόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ. 
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χιμα 4-17: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ των κακαρϊν ειςαγωγϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα 

ςχεδιαςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ τθσ ντετερμινιςτικισ τιμισ-Σενάριο 

Αναφοράσ, του μζςου όρου των επαναλιψεων Monte Carlo και τθσ τυπικισ 

απόκλιςισ τουσ) 

4.5.3   Μερύδιο των ΑΠΕ 

Πςον αφορά το μερίδιο των ΑΡΕ, τα αποτελζςματα αμφότερων των περιπτϊςεων 

αναφοράσ και ανάλυςθσ Monte Carlo ακολουκοφν τθν ίδια τάςθ ςτθν εξζλιξι τουσ, 

κακϊσ αυτό πλθςιάηει το 44% και το 45% τθσ ςυνολικισ θλεκτρικισ ενζργειασ που 

παράγεται το 2030 αντίςτοιχα, όπωσ φαίνεται ςτο Σχιμα 4-18. Αυτό οφείλεται ςτο 

γεγονόσ ότι τουλάχιςτον 40% τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται πρζπει να 

προζρχεται από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ από το 2020 και μετά. Εξετάηοντασ 

πιο προςεκτικά τα αποτελζςματα, μπορεί να παρατθρθκεί ότι υπάρχει μια απότομθ 

μετάβαςθ τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΡΕ μεταξφ του 2019 και του 

2020, δεδομζνου ότι το μερίδιο των ΑΡΕ αυξάνεται από 31.7% ςτθν περίπτωςθ 

αναφοράσ (31.4% ςτθν περίπτωςθ τθσ μζςθσ τιμισ τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo) ςε 

40% και ςτισ δυο περιπτϊςεισ. Κρίνοντασ από αυτι τθν διαφορά, μποροφμε να 

ςυμπεράνουμε ότι θ δυναμικι τθσ αγοράσ δεν είναι επαρκισ για να υποςτθρίξει μια 

τζτοια μεγάλθ διείςδυςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτο ςφςτθμα 
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θλεκτροπαραγωγισ και ότι αυτό επιτυγχάνεται μόνο εξαιτίασ των πολιτικϊν 

αποφάςεων. 

 

χιμα 4-18: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ του μεριδίου των ΑΡΕ επί τθσ 

ςυνολικισ θλεκτροπαραγωγισ κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα 

ςχεδιαςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ τθσ ντετερμινιςτικισ τιμισ-Σενάριο 

Αναφοράσ, του μζςου όρου των επαναλιψεων Monte Carlo και τθσ τυπικισ 

απόκλιςισ τουσ) 

4.5.4   Εκπομπϋσ CO2 

Θ φπαρξθ ενόσ ανϊτατου ορίου εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα κι ενόσ 

υποχρεωτικοφ ποςοςτοφ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ 

πθγζσ ενζργειασ οδθγεί ςε ζνα μείγμα θλεκτροπαραγωγισ με λιγότερα ζντονο 

ανκρακικό αποτφπωμα. Τα αποτελζςματα τθσ περίπτωςθσ αναφοράσ δείχνουν μια 

μείωςθ τθσ τάξθσ του 40.5% ςτθν ποςότθτα των εκπομπϊν CO2 που παράγονται, 

από 40.4 εκατομμφρια τόνουσ το 2014 ςε 24.04 εκατομμφρια τόνουσ το 2030, όπωσ 

απεικονίηεται ςτο Σχιμα 4-19. Αυτό μπορεί να ςυςχετιςτεί επίςθσ με τθν αφξθςθ 

του μεριδίου των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και των μονάδων φυςικοφ αερίου 

ςτθν ςφνκεςθ του μείγματοσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ραρά το γεγονόσ ότι 

οι ίδιοι ςτόχοι επιτυγχάνονται επίςθσ ςτθν ανάλυςθ Monte Carlo, θ ποςότθτα των 

εκπομπϊν CO2 είναι ςε υψθλότερο επίπεδο, προςεγγίηοντασ τουσ 28.5 εκατομμφρια 
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τόνουσ το 2030 (μζςθ τιμι). Ζτςι, μπορεί να εξαχκεί το ςυμπζραςμα ότι κάτω από 

τισ παραδοχζσ τθσ ανάλυςθσ Monte Carlo, θ βζλτιςτθ όδευςθ του 

θλεκτροπαραγωγικοφ τομζα περιλαμβάνει μια πιο ζντονθ χρθςιμοποίθςθ των νζων 

λιγνιτικϊν μονάδων με καλφτερθ και πιο αποτελεςματικι οικονομικι και 

περιβαλλοντικι απόδοςθ ζναντι τθσ λειτουργίασ των μονάδων φυςικοφ αερίου ςε 

υψθλότερο επίπεδο. Οι τιμζσ των ΤΑ βρίςκονται μεταξφ του 6% (2.38 εκατομμφρια 

τόνουσ CO2) και του 21% (6.32 εκατομμφρια τόνουσ CO2) τθσ μζςθσ τιμισ τθσ 

ανάλυςθσ Monte Carlo. 

 

 

χιμα 4-19: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ των εκπομπϊν CO2 κατά τθ 

διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα ςχεδιαςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων 

επίςθσ τθσ ντετερμινιςτικισ τιμισ-Σενάριο Αναφοράσ, του μζςου όρου των 

επαναλιψεων Monte Carlo και τθσ τυπικισ απόκλιςισ τουσ) 
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4.5.5   Ζότηςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

 

χιμα 4-20: Κατανομι πικανότθτασ (%) τθσ εξζλιξθσ τθσ ενδογενϊσ κακοριηόμενθσ 

θλεκτρικισ ηιτθςθσ κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα ςχεδιαςμοφ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ τθσ ντετερμινιςτικισ τιμισ-Σενάριο Αναφοράσ, του 

μζςου όρου των επαναλιψεων Monte Carlo και τθσ τυπικισ απόκλιςισ τουσ) 

Το γεγονόσ ότι οι επιλεχκζντεσ βραχυπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ 

ελαςτικότθτεσ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ωσ προσ τθν διαμορφωκείςα κάκε 

φορά τιμι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι αρκετά χαμθλζσ, οδθγεί ςε ςχεδόν 

αμελθτζεσ διαφοροποιιςεισ όςον αφορά τθν εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ προςδιοριηόμενθσ από τον μθχανιςμό ενδογενοφσ απόκριςθσ τθσ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ, ανάλογα με τισ διαφοροποιιςεισ των τιμϊν τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Οι τιμζσ τθσ ηιτθςθσ αναφοράσ και τθσ μζςθσ τιμισ τθσ ηιτθςθσ ςτθν 

ανάλυςθ Monte Carlo είναι ςχεδόν ταυτόςθμεσ, όπωσ παριςτάνεται ςτο Σχιμα 4-

20. Οι τιμζσ των ΤΑ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι εντόσ του εφρουσ των 

0.22 και 0.61 TWh (Σχιμα 4-20). Ωςτόςο, κάποιοσ κα μποροφςε να ιςχυριςτεί ότι θ 

επιλεχκείςα ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ είναι πολφ χαμθλι. Ωςτόςο, κρίνεται ότι οι 

υποκζςεισ αυτζσ είναι αρκετά ρεαλιςτικζσ, αν εξετάςουμε τθν επιρροι των 

μεταβολϊν του ΑΕΡ ςτθν εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ ηιτθςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ του διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ 
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μειϊκθκε κατά 1.12% (LAGIE, 2012a) κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 2011-2012, 

ενϊ θ πτϊςθ του πραγματικοφ ΑΕΡ ιταν 7% (IMF, 2014) κατά τθ διάρκεια τθσ ίδιασ 

περιόδου. Αντίςτοιχα, θ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ μειϊκθκε κατά 0.97% κατά 

τθν περίοδο 2012-2013 (LAGIE, 2013a), ενϊ το πραγματικό ΑΕΡ μειϊκθκε κατά 

3.9% κατά τθν ίδια περίοδο (IMF, 2014). Επίςθσ, είναι γενικϊσ αποδεκτό ότι το 

πραγματικό ΑΕΡ ζχει περιςςότερο ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ςε ςφγκριςθ με εκείνεσ τθσ τιμισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

(Polemis και Dagoumas, 2013). 

 

4.6   υμπερϊςματα 

Στθν παροφςα μακθματικι προςζγγιςθ, ζνα μοντζλο ΜΑΓΡ ςτο οποίο ζχει 

ενςωματωκεί μια ανάλυςθ Monte Carlo μαηί με ζναν μθχανιςμό απόκριςθσ τθσ 

θλεκτρικισ ηιτθςθσ, αναπτφχκθκε προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα του 

ςτρατθγικοφ ΜΕΣ ενόσ ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ υπό ςυνκικεσ 

αβεβαιότθτασ. Οι αποφάςεισ που κα κακοριςτοφν από το μοντζλο αφοροφν τισ 

βζλτιςτεσ επενδυτικζσ αποφάςεισ και τον βζλτιςτο προγραμματιςμό παραγωγισ 

ανά τεχνολογία, το μερίδιο των ανανεϊςιμων πθγϊν, το επίπεδο των εκπομπϊν CO2 

και το εμπόριο θλεκτρικισ ενζργειασ του ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ 

ενςωμάτωςθ τθσ ςτοχαςτικότθτασ και τθσ απόκριςθσ τθσ ηιτθςθσ ςτο 

ντετερμινιςτικό πλαίςιο υλοποίθςθσ του ΜΕΣ παρζχουν ζνα ςυςτθματικό 

μεκοδολογικό πλαίςιο και ζνα εργαλείο ανάλυςθσ για τθν εξαγωγι χριςιμων 

ςυμπεραςμάτων όςον αφορά τθν ςτρατθγικι ςυμπεριφορά και τθν εξζλιξθ του υπό 

μελζτθ ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ προςζγγιςθ αυτι δείχνει τθ ςθμαςία 

τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ ςτοχαςτικότθτασ ςε ντετερμινιςτικά μοντζλα 

βελτιςτοποίθςθσ, κακϊσ και τισ πικανζσ αποκρίςεισ τθσ ηιτθςθσ προκειμζνου να 

αξιολογθκεί θ επιρροι οριςμζνων παραμζτρων ι/και πολιτικϊν. Το πλαίςιο 

μοντελοποίθςθσ ζχει εφαρμοςτεί ςε εκνικό επίπεδο, δθλαδι ςτο Ελλθνικό 

θλεκτρικό ςφςτθμα, και κακορίηει τθ βζλτιςτθ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ του κατά τθν 

περίοδο 2014-2030. 
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Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι ο λιγνίτθσ αναμζνεται να διαδραματίςει ςθμαντικό 

ρόλο ςτθν εξζλιξθ του Ελλθνικοφ θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ, δεδομζνου ότι μια ςειρά 

νζων λιγνιτικϊν μονάδων αντιςτακμίηουν ςε αξιοςθμείωτο βακμό τθν μαηικι 

απόςυρςθ παλαιϊν λιγνιτικϊν μονάδων. Επιπλζον, ο λιγνίτθσ, το φυςικό αζριο και 

θ αιολικι ενζργεια αποτελοφν τισ κυρίαρχεσ και δεςπόηουςεσ τεχνολογίεσ 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, ϊςτε θ χϊρα να ικανοποιιςει τουσ 

περιβαλλοντικοφσ τθσ ςτόχουσ και τα επικυμθτά ποςοςτά διείςδυςθσ των ΑΡΕ ςτο 

ςφςτθμά τθσ. Οι ανεμογεννιτριεσ αποτελοφν τθν ταχφτερα και μαηικότερα 

ενταςςόμενθ τεχνολογία θλεκτροπαραγωγισ προερχόμενθσ από ΑΡΕ ςτο Ελλθνικό 

ςφςτθμα θλεκτροπαραγωγισ. Θ Ελλθνικι κυβζρνθςθ ζχει διακθρφξει ότι αποβλζπει 

ςτθν εγκατάςταςθ αιολικισ παραγωγικισ δυναμικότθτασ που ανζρχεται ςε 7.5 GW 

ζωσ το 2020. Ραρά το γεγονόσ ότι ο ςτόχοσ αυτόσ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 

φιλόδοξοσ ι ακόμθ και μθ ρεαλιςτικόσ ζωσ το 2020, το μοντζλο δείχνει ότι μπορεί 

να επιτευχκεί μζχρι το 2030 ςε ςθμαντικό βακμό . 

 

Σθμαντικι αβεβαιότθτα χαρακτθρίηει επίςθσ το εμπόριο θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ 

χϊρασ (ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ), που είναι ςε μεγάλο βακμό 

εξαρτϊμενο από τθ διαφορά των τιμϊν τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ των 

χωρϊν. Αξιοςθμείωτεσ επενδφςεισ καταγράφονται επίςθσ ςε φωτοβολταϊκά και 

θλιοκερμικά ζργα για να υποςτθρίξουν τθν ικανοποίθςθ των ςτόχων ΑΡΕ. Υπάρχουν 

μια ςειρά από παράγοντεσ που μποροφν να ενιςχφςουν τθν ελκυςτικότθτα των ΑΡΕ, 

όπωσ θ μείωςθ του επενδυτικοφ τουσ κόςτουσ, κακϊσ και θ βελτίωςθ τθσ 

οικονομικισ ελκυςτικότθτασ των τεχνολογιϊν αποκικευςθσ ενζργειασ, θ αφξθςθ 

των δυναμικοτιτων διαςφνδεςθσ με τισ γειτονικζσ χϊρεσ προκειμζνου να 

εξομαλυνκεί θ μεταβλθτότθτα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, κ.λπ. 

 

Τζλοσ, ο λικάνκρακασ φαίνεται ότι υπό τισ ςυγκεκριμζνεσ παραδοχζσ δεν αποτελεί 

επιλογι για το μελλοντικό Ελλθνικό θλεκτρικό ςφςτθμα, ενϊ θ διαςφνδεςθ των 

αυτόνομων ςυςτθμάτων θλεκτρικισ ενζργειασ με το θπειρωτικό οδθγεί ςε 

ςθμαντικι μείωςθ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ των πετρελαϊκϊν μονάδων που 

είναι μζχρι ςιμερα κυρίαρχεσ ςτα νθςιά αυτά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                                   

ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΤ 

ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΝΟΝΣΑ 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΟΤ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΤ 

5. Μαθηματικό μοντϋλο μακροχρόνιου 

ενεργειακού ςχεδιαςμού ενςωματώνοντασ 

βραχυπρόθεςμουσ περιοριςμούσ  

5.1 Περύληψη  

Θ παροφςα μακθματικι προςζγγιςθ αςχολείται με τον βζλτιςτο μακροχρόνιο 

ενεργειακό ςχεδιαςμό (ΜΕΣ) ενόσ ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ 

ενςωματϊνοντασ τουσ περιοριςμοφσ του θμεριςιου ενεργειακοφ 

προγραμματιςμοφ (ΘΕΡ), δθλαδι τθσ βζλτιςτθσ ζνταξθσ των μονάδων (ΒΕΜ) ςτο 

ςφςτθμα, για τθν ακριβζςτερθ αποτφπωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Για τισ ανάγκεσ τθσ μοντελοποίθςθσ, ζχει επιλεγεί μια αντιπροςωπευτικι 

θμζρα για κάκε ζτοσ για τθν οποία επιλφεται το πρόβλθμα τθσ βζλτιςτθσ ζνταξθσ 

των μονάδων ςτο ςφςτθμα, ενϊ ταυτόχρονα πρζπει να ικανοποιοφνται μια ςειρά 

περιοριςμϊν που επιλφονται ςε ετιςιο επίπεδο (ετιςια θλεκτροπαραγωγι, χριςθ 

ενεργειακϊν πόρων και μζτρα ενεργειακισ πολιτικισ). Θ ελαχιςτοποίθςθ του 

ςυνολικοφ κόςτουσ, επενδυτικοφ και λειτουργικοφ, αποτελεί τθν αντικειμενικι 

ςυνάρτθςθ του μοντζλου το οποίο εφαρμόηεται ςτο Ελλθνικό ςφςτθμα 

θλεκτροπαραγωγισ για τθν περίοδο 2014-2030. Το μοντζλο κακορίηει τθν βζλτιςτθ 

ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ, το μείγμα θλεκτροπαραγωγισ, τον 

χρονοπρογραμματιςμό παραγωγισ (εκκινιςεισ, ςβζςεισ κτλ.), κακϊσ και τθν οριακι 
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τιμι του ςυςτιματοσ (τιμι εκκακάριςθσ τθσ αγοράσ με τθν οποία πρόκειται να 

αποηθμιωκοφν όςοι παραγωγοί ςυμμετζχουν ςτθν υποχρεωτικι δθμοπραςία και 

ειςζρχονται ςτο ςφςτθμα, απόφαςθ θ οποία λαμβάνεται από το διαχειριςτι του 

ςυςτιματοσ μζςω τθσ επίλυςθσ του ΘΕΡ). Θ κυριότερθ ςυνειςφορά αυτισ τθσ 

προςζγγιςθσ αφορά το γεγονόσ ότι παρζχει ζνα μεκοδολογικό πλαίςιο για τθν λιψθ 

μακροχρόνιων επενδυτικϊν αποφάςεων λαμβάνοντασ υπ’ όψιν βραχυπρόκεςμουσ 

περιοριςμοφσ λειτουργίασ, διαςφαλίηοντασ ζτςι ότι το προβλεπόμενο επενδυτικό 

πλάνο ικανοποιεί τουσ βραχυπρόκεςμουσ (θμεριςιουσ) τεχνικοφσ περιοριςμοφσ 

λειτουργίασ. 

5.2 Ονοματολογύα 

φνολα 

    Σφνολο τφπων εκκίνθςθσ {κερμι, ενδιάμεςθ, ψυχρι} 

      

Σφνολο λειτουργικϊν βακμίδων τθσ ενεργειακισ ςυνάρτθςθσ 

προςφοράσ κάκε υδροκερμικισ μονάδασ (ι του τιμολογοφμενου 

φορτίου για τουσ εκπροςϊπουσ φορτίου)  

      Σφνολο των υπαρχουςϊν εγκατεςτθμζνων μονάδων 

      Σφνολο των υδροκερμικϊν μονάδων 

       Σφνολο των νζων υποψιφιων μονάδων προσ εγκατάςταςθ 

       
Σφνολο των μονάδων ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των υδροθλεκτρικϊν μονάδων) 

        
Σφνολο των μονάδων ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνων των υδροθλεκτρικϊν μονάδων) 

     
Σφνολο των μονάδων      που είναι  εγκατεςτθμζνεσ (ι μποροφν να 

εγκαταςτακοφν) ςτο υποςφςτθμα     

      Σφνολο των κερμικϊν μονάδων 

     
Σφνολο των μονάδων      που είναι  εγκατεςτθμζνεσ (ι μποροφν να 

εγκαταςτακοφν)  ςτθν ηϊνθ     

    Σφνολο όλων των μονάδων 

    Σφνολο όλων των μθνϊν 
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Σφνολο των γειτονικϊν δικτφων        που είναι διαςυνδεδεμζνα 

με το υποςφςτθμα       

       
Σφνολο των γειτονικϊν δικτφων        που είναι διαςυνδεδεμζνα 

με τθν ηϊνθ      

      
Σφνολο όλων των γειτονικϊν διαςυνδζςεων (διαςυνδεδεμζνα δίκτυα 

γειτονικϊν χωρϊν) 

     
 

Σφνολο των υποςυςτθμάτων      που είναι διαςυνδεμζνα με τα 

υποςυςτιματα         

         Σφνολο όλων των υποςυςτθμάτων 

         Σφνολο όλων των ωρϊν 

         Σφνολο όλων των ετϊν 

    Σφνολο όλων των ηωνϊν 

 

Παράμετροι 

          
Συντελεςτισ διακεςιμότθτασ τθσ μονάδασ        ςτθν ηϊνθ 

   , κατά τθν διάρκεια του μινα     και ϊρασ     (p.u.) 

                 

Τιμι φορτίου ςτθν λειτουργικι βακμίδα       τθσ γειτονικισ 

διαςφνδεςθσ       (εξαγωγζσ), κατά τθν διάρκεια του ζτουσ 

   , μινα     και ϊρασ     (€/MWh) 

          

Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ροι θλεκτρικισ ενζργειασ από το 

υποςφςτθμα     ςτο υποςφςτθμα        κατά τθ 

διάρκεια του ζτουσ      (MW) 

                 

Τιμι προςφερόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν λειτουργικι 

βακμίδα       από τθν γειτονικι διαςφνδεςθ       

(ειςαγωγζσ), κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα     

και ϊρασ      (€/MWh) 

        
Δυναμικότθτα ιςχφοσ τθσ γειτονικισ διαςφνδεςθσ       κατά 

τθν διάρκεια του ζτουσ     (MW) 

         
Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ποςότθτα εκπομπϊν CO2 που παράγεται 

κατά τθν διάρκεια του ζτουσ     (τόνοι CO2) 
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Συντελεςτισ εκπομπϊν CO2 τθσ κάκε μονάδασ      , ςτθν 

λειτουργικι βακμίδα       (τόνοι CO2/MWh) 

              

Τιμι προςφερόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν λειτουργικι 

βακμίδα       από τθν κάκε μονάδα      , κατά τθν 

διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και ϊρασ      

(€/MWh) 

           

Τιμι προςφοράσ για τθν παροχι πρωτεφουςασ εφεδρείασ από 

τθν κάκε μονάδα      , κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , 

μινα     και ϊρασ     (€/MWh) 

           

Εφροσ τιμισ προςφοράσ για τθν παροχι δευτερεφουςασ 

εφεδρείασ από τθν κάκε μονάδα      , κατά τθν διάρκεια του 

ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     (€/MWh) 

     
Συντελεςτισ ανάκτθςθσ κεφαλαίου τθσ κάκε μονάδασ        

(p.u.) 

     Κόςτοσ ςβζςθσ τθσ κάκε μονάδασ       (€) 

     Διάρκεια του κάκε μινα (ςε θμζρεσ) 

           
Θλεκτρικό φορτίο του υποςυςτιματοσ    , κατά τθν διάρκεια 

του ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     (MW) 

           

Συντελεςτισ απρόβλεπτθσ μθ διακεςιμότθτασ τθσ κάκε 

γειτονικισ διαςφνδεςθσ       κατά τθν διάρκεια του ζτουσ 

    (p.u.) 

        
Συντελεςτισ απρόβλεπτθσ μθ διακεςιμότθτασ τθσ κάκε 

μονάδασ       κατά τθν διάρκεια του ζτουσ     (p.u.) 

                   

Ροςότθτα του τιμολογοφμενου φορτίου ςτθν λειτουργικι 

βακμίδα       τθσ κάκε γειτονικισ διαςφνδεςθσ       

(εξαγωγζσ), κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα     

και ϊρασ     (MW) 

     
Στακερό κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ κάκε μονάδασ 

        (€/MW) 

              
     

Απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ ςε γριγορθ δευτερεφουςα 

εφεδρεία με κατεφκυνςθ προσ τα κάτω, κατά τθν διάρκεια του 
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ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     (MW) 

              
   

Απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ ςε γριγορθ δευτερεφουςα 

εφεδρεία με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω, κατά τθν διάρκεια του 

ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     (MW) 

      
Εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα τθσ κάκε μονάδασ       κατά 

τθν διάρκεια του ζτουσ     (MW) 

           

Συντελεςτισ απωλειϊν ζγχυςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν ηϊνθ 

   , κατά τθ διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και ϊρασ 

    (p.u.) 

        
Επενδυτικό κόςτοσ κεφαλαίου τθσ κάκε μονάδασ        κατά 

τθν διάρκεια του ζτουσ     (€/MW) 

                   

Ροςότθτα τθσ προςφερόμενθσ ιςχφοσ ςτθν λειτουργικι 

βακμίδα       από τθν γειτονικι διαςφνδεςθ       

(ειςαγωγζσ), κατά τθ διάρκεια του ζτουσ    , μινα     

και ϊρασ     (MW) 

         
Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ διείςδυςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ κατά τθν διάρκεια του ζτουσ     (p.u.) 

              

Ροςότθτα τθσ προςφερόμενθσ ιςχφοσ ςτθν λειτουργικι 

βακμίδα       από τθν κάκε μονάδα       κατά τθν 

διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     (MW) 

           

Στακερό (μθ τιμολογοφμενο) τμιμα τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ από τθν μονάδα     κατά τθν διάρκεια του ζτουσ 

   , μινα     και ϊρασ     (MW) 

     
   

Μζγιςτθ ιςχφσ εξόδου (ςε φάςθ κατανομισ) από τθν κάκε 

μονάδα       (MW) 

     
   

Μζγιςτθ ιςχφσ εξόδου (ςε φάςθ αυτόματθσ ρφκμιςθσ 

παραγωγισ) από τθν κάκε μονάδα       (MW) 

     
   

Ελάχιςτθ ιςχφσ εξόδου (ςε φάςθ κατανομισ) από τθν κάκε 

μονάδα       (MW) 

     
   

Ελάχιςτθ ιςχφσ εξόδου (ςε φάςθ αυτόματθσ ρφκμιςθσ 

παραγωγισ) από τθν κάκε μονάδα       (MW) 
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Λςχφσ εξόδου τθσ κάκε μονάδασ       όταν λειτουργεί ςε 

φάςθ παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο (MW) 

           

Απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ ςε πρωτεφουςα εφεδρεία με 

κατεφκυνςθ προσ τα πάνω, κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , 

μινα     και ϊρασ     (MW) 

    
Μζγιςτθ δυνατι ςυνειςφορά τθσ μονάδασ       ςε 

πρωτεφουςα εφεδρεία (MW) 

          
     

Απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ ςε δευτερεφουςα εφεδρεία με 

κατεφκυνςθ προσ τα κάτω, κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , 

μινα     και ϊρασ     (MW) 

          
   

Απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ ςε δευτερεφουςα εφεδρεία με 

κατεφκυνςθ προσ τα πάνω, κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , 

μινα     και ϊρασ     (MW) 

    
Μζγιςτθ δυνατι ςυνειςφορά τθσ μονάδασ       ςε 

δευτερεφουςα εφεδρεία (MW) 

           
Απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ ςε τριτεφουςα εφεδρεία, κατά τθν 

διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     (MW) 

   
    

Μζγιςτθ δυνατι ςυνειςφορά τθσ μονάδασ       ςε μθ 

ςτρεφόμενθ τριτεφουςα εφεδρεία (MW) 

   
   

Μζγιςτθ δυνατι ςυνειςφορά τθσ μονάδασ       ςε 

ςτρεφόμενθ τριτεφουςα εφεδρεία (MW) 

     

Υποχρεωτικό ποςοςτό διείςδυςθσ των ΑΡΕ ςτο 

θλεκτροπαραγωγικό μείγμα κατά τθν διάρκεια του ζτουσ     

(p.u.) 

             

Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ τθσ κάκε μονάδασ 

        ςτθν ηϊνθ    , κατά τθν διάρκεια του ζτουσ     

(MW)  

         
Μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ ρυκμόσ κακόδου τθσ ιςχφοσ τθσ κάκε 

μονάδασ       (MW) 

        
Μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ ρυκμόσ μεταβολισ τθσ ιςχφοσ τθσ 

κάκε μονάδασ       όταν λειτουργεί υπό αυτόματθ ρφκμιςθ 
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παραγωγισ (MW) 

       
Μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ ρυκμόσ ανόδου τθσ ιςχφοσ τθσ κάκε 

μονάδασ       (MW) 

       
Απαιτοφμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ καταςκευισ τθσ κάκε 

μονάδασ        (ζτθ) 

      Χρόνοσ αποςυγχρονιςμοφ τθσ κάκε μονάδασ       (ϊρεσ) 

        Ελάχιςτοσ χρόνοσ κράτθςθσ τθσ κάκε μονάδασ       (ϊρεσ) 

      Χρόνοσ κράτθςθσ τθσ κάκε μονάδασ       (ϊρεσ) 

     
     

Χρόνοσ κράτθςθσ τθσ κάκε μονάδασ       προτοφ αλλάξει 

από ενδιάμεςθ ςε ψυχρι κατάςταςθ αναμονισ (ϊρεσ) 

          

Επεκτεινόμενοσ χρονικόσ ορίηοντασ ςτο παρελκόν (τυπικά 

μεγαλφτεροσ από το μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα που μια 

μονάδα τίκεται ςε ψυχρι κατάςταςθ αναμονισ) (ϊρεσ) 

     
     

Χρόνοσ κράτθςθσ τθσ κάκε μονάδασ       προτοφ αλλάξει 

από κερμι ςε ενδιάμεςθ κατάςταςθ αναμονισ (ϊρεσ) 

     
  

Τφπου εκκίνθςθσ-  χρόνοσ παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο τθσ 

κάκε μονάδασ       (ϊρεσ) 

     
  

Τφπου εκκίνθςθσ-  χρόνοσ ςυγχρονιςμοφ τθσ κάκε μονάδασ   

    (ϊρεσ) 

     
    

Χρόνοσ κράτθςθσ τθσ κάκε μονάδασ       προτοφ αλλάξει 

κατάςταςθ αναμονισ (ϊρεσ) (1: από κερμι ςε ενδιάμεςθ 

κατάςταςθ αναμονισ, 2: από ενδιάμεςθ ςε ψυχρι κατάςταςθ 

αναμονισ)  

      Ελάχιςτοσ χρόνοσ λειτουργίασ τθσ κάκε μονάδασ       (ϊρεσ) 

    
Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ επάρκειασ ιςχφοσ πάνω από τθν 

προβλεπόμενθ αιχμι του θλεκτρικοφ φορτίου (p.u.) 

 

 

υνεχείσ μεταβλθτζσ 

             Εκκακαριηόμενθ ροι θλεκτρικισ ενζργειασ από το υποςφςτθμα 
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    ςτο υποςφςτθμα        κατά τθν διάρκεια του ζτουσ 

   , μινα     και ϊρασ     (MW) 

     
Δυναμικότθτα ιςχφοσ τθσ μονάδασ     κατά τθν διάρκεια του 

ζτουσ     (MW) 

                

Εκκακαριηόμενθ ποςότθτα του φορτίου (εξαγωγζσ) ςτθν 

λειτουργικι βακμίδα       τθσ γειτονικισ διαςφνδεςθσ      , 

κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     

(MW) 

            

Συνολικι εκκακαριηόμενθ ποςότθτα του φορτίου (εξαγωγζσ) τθσ 

γειτονικισ διαςφνδεςθσ      , κατά τθν διάρκεια του ζτουσ 

   , μινα     και ϊρασ     (MW) 

             
     

Εκκακαριηόμενθ ςυνειςφορά τθσ μονάδασ       ςε γριγορθ 

δευτερεφουςα εφεδρεία με κατεφκυνςθ προσ τα κάτω, κατά τθν 

διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     (MW) 

             
  

 

Εκκακαριηόμενθ ςυνειςφορά τθσ μονάδασ       ςε γριγορθ 

δευτερεφουςα εφεδρεία με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω, κατά τθν 

διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     (MW) 

               

Εκκακαριηόμενθ κακαρι (λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ απϊλειεσ) 

ζγχυςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν γειτονικι διαςφνδεςθ 

      (ειςαγωγζσ), κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα 

    και ϊρασ     (MW) 

                

Συνολικι εκκακαριηόμενθ ποςότθτα  τθσ προςφερόμενθσ ιςχφοσ 

ςτθν λειτουργικι βακμίδα       από τθν γειτονικι διαςφνδεςθ 

     , κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και 

ϊρασ     (MW) 

            

Εκκακαριηόμενθ ζγχυςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν γειτονικι 

διαςφνδεςθ      , κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα 

    και ϊρασ     (MW) 

      
Δυναμικότθτα ιςχφοσ τθσ κάκε μονάδασ        το ζτοσ     

(MW) 

            Λςχφσ εξόδου τθσ κάκε μονάδασ       όταν λειτουργεί ςτθν φάςθ 
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αποςυγχρονιςμοφ κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα     

και ϊρασ     (MW)  

             

Εκκακαριηόμενθ κακαρι (λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ απϊλειεσ) 

ζγχυςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν κάκε μονάδα      , κατά 

τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     (MW) 

            

Λςχφσ εξόδου τθσ κάκε μονάδασ       όταν λειτουργεί ςτθν φάςθ 

παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο κατά τθν διάρκεια του ζτουσ 

   , μινα     και ϊρασ     (MW) 

             

Εκκακαριηόμενθ ποςότθτα  τθσ προςφερόμενθσ ιςχφοσ ςτθν 

λειτουργικι βακμίδα       τθσ κάκε μονάδασ      , που 

λειτουργεί ςε φάςθ κατανομισ κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , 

μινα     και ϊρασ     (MW) 

         

Εκκακαριηόμενθ ζγχυςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν κάκε 

μονάδα      , κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα     

και ϊρασ     (MW) 

         
   

Εκκακαριηόμενθ ςυνειςφορά τθσ μονάδασ       ςε πρωτεφουςα 

εφεδρεία με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω, κατά τθν διάρκεια του 

ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     (MW) 

         
     

Εκκακαριηόμενθ ςυνειςφορά τθσ μονάδασ       ςε 

δευτερεφουςα εφεδρεία με κατεφκυνςθ προσ τα κάτω, κατά τθν 

διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     (MW) 

         
  

 

Εκκακαριηόμενθ ςυνειςφορά τθσ μονάδασ       ςε 

δευτερεφουςα εφεδρεία με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω, κατά τθν 

διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     (MW) 

          

Εκκακαριηόμενθ ςυνειςφορά τθσ μονάδασ       ςε τριτεφουςα 

εφεδρεία, κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και 

ϊρασ     (MW) 

         
    

Εκκακαριηόμενθ ςυνειςφορά τθσ μονάδασ       ςε τριτεφουςα 

μθ ςτρεφόμενθ εφεδρεία, κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα 

    και ϊρασ     (MW) 

         
   Εκκακαριηόμενθ ςυνειςφορά τθσ μονάδασ       ςε τριτεφουςα 
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ςτρεφόμενθ εφεδρεία, κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα 

    και ϊρασ     (MW) 

 

Δυαδικζσ μεταβλθτζσ 

      

1, εάν θ απόφαςθ για τθν καταςκευι τθσ κάκε μονάδασ        

πρόκειται να παρκεί κατά το ζτοσ      

0, διαφορετικά 

  

         

1, εάν θ κάκε μονάδα       είναι ςε φάςθ κράτθςθσ κατά τθν 

διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     

0, διαφορετικά 

  

             

1, εάν θ κάκε μονάδα       ςυνειςφζρει ςε τριτεφουςα μθ 

ςτρεφόμενθ εφεδρεία κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα 

    και ϊρασ     

0, διαφορετικά 

  

            

1, εάν θ κάκε μονάδα       λειτουργεί ςτθν φάςθ 

αποςυγχρονιςμοφ κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα     

και ϊρασ     

0, διαφορετικά 

  

            

1, εάν θ κάκε μονάδα       λειτουργεί ςτθν φάςθ κατανομισ κατά 

τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     

0, διαφορετικά 

  

            

1, εάν θ κάκε μονάδα       ςυνειςφζρει ςε δευτερεφουςα 

εφεδρεία (αυτόματθ ρφκμιςθ παραγωγισ) κατά τθν διάρκεια του 

ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     

0, διαφορετικά 
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1, εάν θ κάκε μονάδα       λειτουργεί ςτθν φάςθ παραμονισ ςε 

ενδιάμεςο φορτίο κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα     

και ϊρασ     

0, διαφορετικά 

  

           
  

1, εάν θ κάκε μονάδα       λειτουργεί ςτθν τφπου εκκίνθςθσ-  

φάςθ παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο κατά τθν διάρκεια του ζτουσ 

   , μινα     και ϊρασ     

0, διαφορετικά 

  

            

1, εάν θ κάκε μονάδα       λειτουργεί ςτθν φάςθ ςυγχρονιςμοφ 

κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και ϊρασ     

0, διαφορετικά 

  

           
  

1, εάν θ κάκε μονάδα       λειτουργεί ςτθν τφπου εκκίνθςθσ-  

φάςθ ςυγχρονιςμοφ κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα     

και ϊρασ     

0, διαφορετικά 

  

            

1, εάν θ κάκε μονάδα       εκκινεί κατά τθν διάρκεια του ζτουσ 

   , μινα     και ϊρασ     

0, διαφορετικά 

  

           
  

1, εάν θ απόφαςθ για εκκίνθςθ τφπου-  τθσ κάκε μονάδασ       

λαμβάνεται κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα     και ϊρασ 

    

0, διαφορετικά 

  

         
1, εάν θ κάκε μονάδα       λειτουργεί (ςε οποιαδιποτε από τισ 

φάςεισ λειτουργίασ) κατά τθν διάρκεια του ζτουσ    , μινα     
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και ϊρασ     

0, διαφορετικά 

 

5.3 Διατύπωςη του προβλόματοσ 

Το κεφάλαιο αυτό αςχολείται με το πρόβλθμα του ΜΕΣ ενόσ ςυςτιματοσ 

θλεκτροπαραγωγισ ςε εκνικό ι/και περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν 

τθν βραχυπρόκεςμθ δυναμικι λειτουργίασ των ενεργειακϊν ςυςτθμάτων. Το 

πρόβλθμα που εξετάηεται ςτο παρόν κεφάλαιο μπορεί να οριςτεί τυπικά ωσ εξισ: 

 Ζνασ ςυνολικόσ χρονικόσ ορίηοντα προγραμματιςμοφ χωρίηεται ςε ςφνολα 

ετϊν    , μθνϊν     και ωρϊν    . Μία αντιπροςωπευτικι θμζρα 

(24 ϊρεσ) ανά μινα και ζτοσ ζχει επιλεγεί για τθν επίλυςθ των 

ςυνδυαςμζνων και ενοποιθμζνων προβλθμάτων του ΜΕΣ και τθσ ΒΕΜ. Θ 

διάρκεια του κάκε μινα (ςε θμζρεσ) παρζχεται από τθν παράμετρο     . 

 Το υπό εξζταςθ ςφςτθμα θλεκτροπαραγωγισ χωρίηεται ςε ζναν αρικμό 

υποςυςτθμάτων          τα οποία επιμερίηονται περαιτζρω ςε ζναν 

οριςμζνο αρικμό ηωνϊν    , λαμβάνοντασ υπόψθ τθ δομι τθσ 

διαςφνδεςθσ μεταξφ τουσ       
 . Θ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ροι θλεκτρικισ 

ενζργειασ μεταξφ του κάκε ηεφγουσ των διαςυνδεδεμζνων υποςυςτθμάτων 

δίνεται από  τθν παράμετρο          .Υπάρχει επίςθσ θ επιλογι των πικανϊν 

διαςυνδζςεων       με τα διαςυνδεδεμζνα θλεκτρικά δίκτυα των 

γειτονικϊν χωρϊν που υπόκεινται ςτθν φπαρξθ διαςφνδεςθσ τουσ ι μθ με τα 

ςυγκεκριμζνα υποςυςτιματα        (ι ηϊνεσ        ). 

 Ζνα ςφνολο των μονάδων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ     είναι  

εγκατεςτθμζνο (ι μπορεί να εγκαταςτακεί) ςε κάκε υποςφςτθμα      (ι 

ηϊνθ     ). Θ εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα κάκε μονάδασ δίνεται από τθν 

παράμετρο      . Αυτζσ οι μονάδεσ μποροφν να προςδιοριςτοφν ωσ 

υπάρχουςεσ (ιδθ εγκατεςτθμζνεσ) μονάδεσ       και νζεσ υποψιφιεσ 

μονάδεσ        που πρόκειται να εγκαταςτακοφν ι όχι. Τόςο οι νζεσ 

υποψιφιεσ όςο και οι υφιςτάμενεσ μονάδεσ χωρίηονται περαιτζρω ςε 

κερμικζσ       και μονάδεσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ       . Το 



Κεφάλαιο 5                                                                                                                                           188 

ςφνολο         αναφζρεται ςτισ μονάδεσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτζσ οι υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ. 

 Τρεισ διακζςιμοι τφποι εκκίνθςθσ     {A: κερμι, ενδιάμεςθ και ψυχρι 

εκκίνθςθ} κεωροφνται για κάκε κερμικι μονάδα       με βάςθ τον χρόνο 

κράτθςθσ τθσ κάκε μονάδασ (χρονικι διάρκεια που θ μονάδα είναι ςβθςτι) 

     . Υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδοι,      
   , ζπειτα από τισ 

οποίεσ κάκε κερμικι μονάδα       αλλάηει κατάςταςθ αναμονισ, όπου 

περιλαμβάνεται ο χρόνοσ κράτθςθσ κάκε μονάδασ πριν θ μονάδα μεταβεί 

από κερμι ςε ενδιάμεςθ κατάςταςθ αναμονισ,      
    , και πριν μεταβεί 

από ενδιάμεςθ ςε ψυχρι κατάςταςθ αναμονισ,      
    , όπωσ 

παρουςιάηεται ςτον Πίνακα 5-1. Μετά τον κακοριςμό του κατάλλθλου 

τφπου εκκίνθςθσ, ακολουκοφν οι φάςεισ του ςυγχρονιςμοφ και τθσ 

παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο, με διάρκεια      
  και      

  ωρϊν 

αντιςτοίχωσ (εξαρτϊμενεσ από τον τφπο εκκίνθςθσ    ). Οι ςυνολικζσ 

ωριαίεσ χρονικζσ περίοδοι που λαμβάνονται υπ’ όψιν περιλαμβάνουν επίςθσ 

και εκτεταμζνα χρονικά διαςτιματα ςτο παρελκόν (         ), τυπικά 

μεγαλφτερα από το μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα που μια κερμικι μονάδα 

τίκεται ςε ψυχρι κατάςταςθ αναμονισ, προκειμζνου το μοντζλο να 

κακορίςει με ακρίβεια τθν τεχνικι λειτουργία του ςυςτιματοσ κατά τθν 

ζναρξθ τθσ υπό μελζτθ χρονικισ περιόδου (αντιπροςωπευτικι θμζρα για 

κάκε μινα και για κάκε ζτοσ), δθλαδι, τισ αποφάςεισ εκκίνθςθσ και ςβζςθσ 

των μονάδων, τα όρια των μεταβολϊν ιςχφοσ, κ.λπ. 

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ φάςθσ παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο, κάκε 

κερμικι μονάδα       ειςζρχεται ςτθν φάςθ κατανομισ, ενϊ το τελευταίο 

λειτουργικό ςτάδιο είναι αυτό του αποςυγχρονιςμοφ, το οποίο ζχει διάρκεια 

      ϊρεσ. Οι φάςεισ ςυγχρονιςμοφ, παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο, 

κατανομισ και αποςυγχρονιςμοφ αποτελοφν τισ λειτουργικζσ φάςεισ κάκε 

κερμικισ μονάδασ      . Σθμειϊνεται ότι ο ςυνολικόσ χρόνοσ λειτουργίασ 

κάκε μονάδασ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με τον ελάχιςτο χρόνο 

λειτουργίασ τθσ μονάδασ,      , ενϊ ο χρόνοσ κράτθςθσ κάκε μονάδασ κα 

πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με τον ελάχιςτο χρόνοσ κράτθςθσ τθσ 
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μονάδασ,        , προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να εκκινιςει ξανά. Ζνα 

ςυγκεκριμζνο κόςτοσ ςχετίηεται επίςθσ με τθν απόφαςθ ςβζςθσ τθσ κάκε 

κερμικισ μονάδασ           . 

 Θ δυναμικότθτα τθσ κάκε υδροκερμικισ μονάδασ      ,                

διαιρείται ςε ζναν αρικμό λειτουργικϊν βακμίδων       ϊςτε να 

αναπαραςτακοφν με μεγαλφτερθ ακρίβεια και πιο ρεαλιςτικά τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά τθσ κάκε μονάδασ. Για κάκε λειτουργικι βακμίδα τθσ κάκε 

δυναμικότθτασ και κατά τθν διάρκεια κάκε χρονικοφ διαςτιματοσ, κάκε 

μονάδα προςφζρει μια ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα ενζργειασ ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ τιμι (οριακό κόςτοσ τθσ ενεργειακισ ςυνάρτθςθσ 

προςφοράσ),              , ϊςτε να ςυμβάλει ςτθν ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Εκτόσ από τθν ιςχφ εξόδου τθσ κάκε μονάδασ     

που κακορίηεται από τθ διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ, υπάρχει επίςθσ ζνα 

ςτακερό (μθ τιμολογοφμενο)  τμιμα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε 

κάκε χρονικι περίοδο,              , όπου περιλαμβάνονται θ υποχρεωτικι 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ, θ 

θλεκτροπαραγωγι από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και θ παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ μονάδεσ που λειτουργοφν υπό κακεςτϊσ 

δοκιμαςτικισ λειτουργίασ. 

 Πςον αφορά τισ ειςαγωγζσ και τισ εξαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ, οι 

δυναμικότθτεσ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ ανά διαςφνδεςθ      , 

χωρίηονται ςε οριςμζνεσ λειτουργικζσ βακμίδεσ ςε κάκε χρονικι περίοδο, 

                   και                    αντίςτοιχα, ζχοντασ μια 

ςυγκεκριμζνθ οριακι τιμι τθσ ενεργειακισ προςφοράσ (για τισ ειςαγωγζσ), 

                , και μια οριακι τιμι φορτίου εξαγωγισ (για τισ εξαγωγζσ), 

                , ανά λειτουργικι βακμίδα και περίοδο. Το ςτακερό κόςτοσ 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ κάκε μονάδασ        ,     , λαμβάνεται 

επίςθσ υπόψθ (το αντίςτοιχο τθσ κάκε υδροκερμικισ μονάδασ       

ενςωματϊνεται ςτο οριακό κόςτοσ τθσ ενεργειακισ ςυνάρτθςθσ προςφοράσ 

τθσ). 
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 Σχετικά με τισ εγχφςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ (παραγωγι και ειςαγωγζσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ), υπάρχει ζνασ ςυντελεςτισ απωλειϊν ζγχυςθσ για τον 

υπολογιςμό των κακαρϊν εγχφςεων θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο εικονικό 

ςθμείο αγοραπωλθςίασ (market point),           , επιμεριςμζνοσ ανάλογα 

με τθν κάκε ηϊνθ και το ςυνολικό επίπεδο φορτίου ςε κάκε χρονικι 

περίοδο. 

 Κάκε υδροκερμικι μονάδα       ζχει ςυγκεκριμζνα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά: μζγιςτθ (ελάχιςτθ) ιςχφ εξόδου,      
   (     

  ) όταν 

βρίςκεται ςε φάςθ κατανομισ, ι      
   (     

  ) όταν λειτουργεί υπό 

αυτόματθ ρφκμιςθ παραγωγισ (ΑΡ), κακϊσ και      όταν λειτουργεί ςε 

φάςθ παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο (μόνο για τισ κερμικζσ μονάδεσ 

     ). Σε κάκε λειτουργικι βακμίδα δυναμικότθτασ      , κάκε 

κερμικι μονάδα       χαρακτθρίηεται από ζναν ςυγκεκριμζνο ςυντελεςτι 

εκπομπϊν CO2,           . Κάκε μονάδα προςδιορίηεται επίςθσ με βάςθ το 

άνω και κάτω όριο ρυκμοφ μεταβολισ τθσ ιςχφοσ,        και         , 

όταν βρίςκεται ςε φάςθ κατανομισ, κακϊσ και τον ρυμό μεταβολισ τθσ 

ιςχφοσ τθσ,        , όταν λειτουργεί υπό αυτόματθ ρφκμιςθ παραγωγισ. 

 Οι απαιτιςεισ του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ περιλαμβάνουν: (i) το θλεκτρικό 

φορτίο ςε κάκε υποςφςτθμα και χρονικι περίοδο,           , (ii) απαιτιςεισ 

ςε πρωτεφουςα εφεδρεία ςε κάκε χρονικι περίοδο,           , (iii) 

απαιτιςεισ ςε δευτερεφουςα εφεδρεία με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω, 

          
  , και κατεφκυνςθ προσ τα κάτω,           

    , ςε κάκε χρονικι 

περίοδο (iv) απαιτιςεισ ςε γριγορθ δευτερεφουςα εφεδρεία με κατεφκυνςθ 

προσ τα πάνω,               
  , και κατεφκυνςθ προσ τα κάτω, 

              
    , ςε κάκε χρονικι περίοδο και (v) απαιτιςεισ ςε τριτεφουςα 

εφεδρεία ςε κάκε χρονικι περίοδο,           . 

 Πςον αφορά τισ δυνατότθτεσ παροχισ εφεδρειϊν, κάκε υδροκερμικι 

μονάδα       χαρακτθρίηεται από: (i) μζγιςτθ ςυνειςφορά κάκε μονάδασ 

ςτθν παροχι πρωτεφουςασ εφεδρείασ,    , (ii) μζγιςτθ ςυνειςφορά κάκε 

μονάδασ ςτθν παροχι δευτερεφουςασ εφεδρείασ,    , (iii) μζγιςτθ 

ςυνειςφορά κάκε μονάδασ ςτθν παροχι τριτεφουςασ ςτρεφόμενθσ,    
  , 



Κεφάλαιο 5                                                                                                                                           191 

και μθ ςτρεφόμενθσ εφεδρείασ,    
   

. Θ προςφορά ςε εφεδρεία ανά τφπο 

για κάκε μονάδα ζχει μια ςυγκεκριμζνθ τιμι, δθλαδι,            για το 

κόςτοσ τθσ πρωτεφουςασ εφεδρείασ, και            για το κόςτοσ τθσ 

δευτερεφουςασ εφεδρείασ. Θ προςφορά για τριτεφουςα εφεδρεία, 

ςτρεφόμενθ και μθ ςτρεφόμενθ, κεωρείται ωσ μθ τιμολογοφμενθ. 

 Κάκε μονάδα ΑΡΕ        χαρακτθρίηεται από ζναν ςυγκεκριμζνο 

ςυντελεςτι διακεςιμότθτασ ςε κάκε ηϊνθ και χρονικι περίοδο,          . 

Γίνεται επίςθσ θ κεϊρθςθ ότι ο ςυντελεςτισ αυτόσ δεν αλλάηει από ζτοσ ςε 

ζτοσ, δεδομζνου ότι εξαρτάται μόνο από τισ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ τθσ 

κάκε αντιπροςωπευτικισ θμζρασ του κάκε μινα. Υπάρχει επίςθσ ζνασ 

ετιςιοσ ςυντελεςτισ απρόβλεπτθσ μθ διακεςιμότθτασ για κάκε κερμικι 

μονάδα      ,        , και για τισ διαςυνδζςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

δθλαδι τισ ειςαγωγζσ           . 

 Θ ςτακερότθτα του ςυςτιματοσ λαμβάνεται επίςθσ υπ’ όψιν μζςω τθσ 

ενςωμάτωςθσ των ελάχιςτων απαιτιςεων επάρκειασ ιςχφοσ ςε κάκε χρονικι 

περίοδο,    , και τθσ μζγιςτθσ ετιςιασ διείςδυςθσ των ΑΡΕ ςτο μείγμα τθσ 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ,         . 

 Για τισ νζεσ υποψιφιεσ προσ καταςκευι μονάδεσ       , υπάρχει ζνα 

ςυγκεκριμζνο επενδυτικό κόςτοσ για τθν καταςκευι και τθν εγκατάςταςθ 

τθσ κάκε μονάδασ ςε κάκε ζτοσ,        . Ζνασ ςυντελεςτισ ανάκτθςθσ 

κεφαλαίου,     , ειςάγεται επίςθσ για τον υπολογιςμό του 

ετθςιοποιθμζνου κόςτουσ κάκε μονάδασ       . Ο χρόνοσ καταςκευισ τθσ 

κάκε μονάδασ       ,       , λαμβάνεται επίςθσ υπόψθ, κακϊσ και τα 

μζγιςτα  ετθςίωσ επιτρεπόμενα όρια δυναμικότθτασ τθσ κάκε μονάδασ 

        ςε κάκε ηϊνθ,             . 

 Θ μετάβαςθ προσ ζνα φιλικό προσ το περιβάλλον μείγμα παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ζχει ενςωματωκεί με τθ χριςθ ενόσ ανϊτατου 

επιτρεπόμενου ορίου για τισ εκπομπζσ CO2 ςε κάκε ζτοσ,         , ενόσ 

ςτόχου υποχρεωτικισ διείςδυςθσ των ΑΡΕ ςτο μείγμα παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ,     , και τθσ τιμολόγθςθσ των εκπομπϊν CO2 που 
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ενςωματϊνεται ςτο οριακό κόςτοσ τθσ ενεργειακισ ςυνάρτθςθσ προςφοράσ 

τθσ κάκε μονάδασ,                

5.4 Μαθηματικό διατύπωςη 

5.4.1 Περιοριςμού του μαθηματικού μοντϋλου 

Λειτουργικοί περιοριςμοί του μοντζλου 

Πλεσ οι πικανζσ λειτουργικζσ φάςεισ μιασ κερμικισ μονάδασ       ςτο πρόβλθμα 

τθσ βζλτιςτθσ ζνταξθσ μονάδων ςτο ςφςτθμα (ΒΕΜ) ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ 

εκκίνθςθσ ανά τφπο, του ςυγχρονιςμοφ, τθσ παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο, του 

αποςυγχρονιςμοφ, κακϊσ και των ελάχιςτων χρόνων λειτουργίασ και κράτθςθσ, 

απεικονίηονται ςτο Σχιμα 5-1 και περιγράφονται από τουσ περιοριςμοφσ (1)-(11). 

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 

χιμα 5-1: Λειτουργικζσ φάςεισ μιασ κερμικισ μονάδασ κατά τθ διαδικαςία ζνταξισ 

τθσ ςτο ςφςτθμα 
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Περιοριςμοί εκκίνθςθσ ανά τφπο  

           
  ∑          

       
   

          
     

                                   

            ∑            
 

   

                                           

Από τθ ςτιγμι που θ κερμικι μονάδα       βρεκεί ςε κατάςταςθ κράτθςθσ  

(          ) για       ϊρεσ (ο χρόνοσ που θ μονάδα βρίςκεται ςε κατάςταςθ 

κράτθςθσ       πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με τθν ελάχιςτο χρόνο 

κράτθςθσ τθσ κάκε μονάδασ      ,        ), και ανάλογα με τθν διάρκεια αυτοφ 

του χρόνου,       (βλζπε Πίνακα 5-1), επιλζγεται ο κατάλλθλοσ τφποσ εκκίνθςθσ 

για κάκε μονάδα       ςε κάκε χρονικι περίοδο, όπωσ περιγράφεται από τουσ 

περιοριςμοφσ (1). Οι εξιςϊςεισ (2) διαςφαλίηουν ότι μια κερμικι μονάδα       

μπορεί να εκκινιςει με ζναν μόνο τφπο εκκίνθςθσ     ςε κάκε χρονικι περίοδο. 

Πίνακασ 5-1: Μοντελοποίθςθ του τφπου εκκίνθςθσ των κερμικϊν μονάδων 

Σφποσ 

εκκίνθςθσ 

Χρόνοσ μθ-λειτουργίασ (μετά 

τθν ςβζςθ τθσ μονάδασ), 

      
               

     

Χρόνοσ 

ςυγχρονιςμοφ 

(ϊρεσ) 

Χρόνοσ 

παραμονισ ςε 

ενδιάμεςο 

φορτίο (ϊρεσ) 

Κερμι              
          

         
    

Ενδιάμεςθ      
                

          
          

     

Ψυχρι      
                

     
      

          
     

 

Περιοριςμοί φάςθσ ςυγχρονιςμοφ 

           
  ∑             

 

 

          
   

                                 

            ∑            
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Μόλισ λθφκεί θ απόφαςθ για τον κατάλλθλο τφπο εκκίνθςθσ (          
  

              για οριςμζνο    ), θ κερμικι μονάδα       ειςζρχεται ςτθν 

φάςθ του ςυγχρονιςμοφ (          
                για ζνα οριςμζνο    ), θ 

οποία ζχει διάρκεια      
  ωρϊν, όπωσ αντιπροςωπεφεται από τουσ περιοριςμοφσ 

(3) και (4). Να ςθμειωκεί ότι θ ιςχφσ εξόδου τθσ κάκε μονάδασ       κατά τθν 

διάρκεια τθσ φάςθσ ςυγχρονιςμοφ είναι μθδζν, όπωσ απεικονίηεται ςτο Σχιμα 5-1. 

Περιοριςμοί παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο 

           
  ∑             

 

       
 

          
       

   

                                  

            ∑            
 

   

                                 

                                                             

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ φάςθσ ςυγχρονιςμοφ, θ κερμικι μονάδα       

ειςζρχεται ςτθν φάςθ παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο (          
              

  για ζνα ςυγκεκριμζνο    ), θ οποία ζχει διάρκεια      
  ωρϊν και κατά τθν 

διάρκεια τθσ οποίασ θ ιςχφσ εξόδου τθσ μονάδασ ιςοφται με μια ςτακερι τιμι 

(παράμετροσ),     , ςφμφωνα με τουσ περιοριςμοφσ (5) - (7). 

Περιοριςμοί φάςθσ αποςυγχρονιςμοφ 

            ∑          

         

      

                                

 

            ∑             
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Θ επόμενθ λειτουργικι φάςθ τθσ κάκε κερμικισ μονάδασ       είναι αυτι τθσ 

κατανομισ (             ), με διάρκεια       ϊρεσ και κατά τθν διάρκεια τθσ 

οποίασ κάκε μονάδα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι ςε κζςθ να μεταβάλλει 

τθν ιςχφ εξόδου τθσ από το τεχνικό τθσ ελάχιςτο,      
  , ωσ το τεχνικό μζγιςτο, 

     
  , υποκείμενθ ςτα τεχνικά όρια ρυκμϊν ανόδου και κακόδου τθσ ιςχφοσ 

(       και          αντίςτοιχα) και ςυμβάλλοντασ ςτθν ικανοποίθςθ τθσ 

ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ,           , και ςτισ απαιτιςεισ εφεδρειϊν, εφόςον 

επιλεχκοφν. Τζλοσ, θ τελευταία δυνατι λειτουργικι φάςθ μιασ κερμικισ μονάδασ 

      είναι αυτι του αποςυγχρονιςμοφ, θ οποία ζχει διάρκεια       ϊρεσ, όπωσ 

περιγράφεται από τουσ περιοριςμοφσ (8). Οι εξιςϊςεισ (9) εξαςφαλίηουν ότι θ ιςχφσ 

εξόδου τθσ εν λόγω μονάδασ μειϊνεται με μια ςυγκεκριμζνθ ακολουκία ιςχφοσ 

κατά τθν διάρκεια αυτισ τθσ φάςθσ (             ). 

Περιοριςμοί ελάχιςτων χρόνων λειτουργίασ και κράτθςθσ 

Οι περιοριςμοί (10) και (11) περιγράφουν τουσ ελάχιςτουσ χρόνουσ λειτουργίασ και 

κράτθςθσ τθσ κάκε κερμικισ μονάδασ       αντίςτοιχα, δθλαδι, μια κερμικι 

μονάδα       πρζπει να παραμείνει ςε λειτουργία (ι ςε κράτθςθ) ςε κάκε χρονικι 

περίοδο, εάν ζχει τεκεί ςε λειτουργία (ι ςε κράτθςθ) κατά τθ διάρκεια των 

προθγοφμενων (       ) (ι          ) ωρϊν αντίςτοιχα. Με άλλα λόγια, το 

άκροιςμα των                         ωρϊν πρζπει να είναι μεγαλφτερο ι 

ίςο με τθν ελάχιςτο χρόνο λειτουργίασ τθσ κάκε μονάδασ      ,      , και ο 

χρόνοσ κράτθςθσ τθσ μονάδασ,      , πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με τον 

ελάχιςτο χρόνο κράτθςθσ τθσ κάκε μονάδασ      ,        . 

∑             

 

            

                                           

∑          
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Περιοριςμοί λογικισ και ςυνεκτικότθτασ του προβλιματοσ τθσ ΒΕΜ 

Οι περιοριςμοί (12) εξαςφαλίηουν ότι κάκε υδροκερμικι μονάδα       μπορεί να 

βρεκεί ςε μία μόνο από τισ πικανζσ λειτουργικζσ φάςεισ ςε κάκε χρονικι περίοδο, 

όταν είναι ενταγμζνθ ςτο ςφςτθμα. Να ςθμειωκεί ότι            =           = 

           =0 για μια υδροθλεκτρικι μονάδα. Οι περιοριςμοί (13) και (14) 

μοντελοποιοφν τισ αποφάςεισ εκκίνθςθσ (           ) και ςβζςθσ (        )  τθσ κάκε 

μονάδασ       κατά τθν διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου. Σφμφωνα με τουσ 

περιοριςμοφσ (14), μια απόφαςθ για τθν εκκίνθςθ και τθν ςβζςθ, δεν μπορεί να 

λθφκεί ταυτόχρονα ςε κάκε χρονικι περίοδο για κάκε υδροκερμικι μονάδα   

   . Οι περιοριςμοί (15) εξαςφαλίηουν ότι μια υδροκερμικι μονάδα       μπορεί 

να παρζχει δευτερεφουςα εφεδρεία αν και μόνο αν λειτουργεί ςε φάςθ κατανομισ. 

                                                          

                     

                                                                           

                                                           

                                                          

 

Συςχζτιςθ μεταξφ των ςχεδιαςτικϊν και των λειτουργικϊν αποφάςεων 

Οι περιοριςμοί (16) ςυςχετίηουν τισ ςχεδιαςτικζσ και λειτουργικζσ αποφάςεισ, 

δθλαδι μια νζα υποψιφια προσ καταςκευι μονάδα        δεν είναι λειτουργικά 

διακζςιμθ, εάν θ απόφαςθ για τθν καταςκευι τθσ δεν ζχει λθφκεί (       ) και θ 

εγκατάςταςι τθσ δεν ζχει ολοκλθρωκεί ζπειτα από        ζτθ. 

         ∑              
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Περιοριςμοί ιςχφοσ εξόδου 

Οι εξιςϊςεισ (17) περιγράφουν ότι θ ιςχφσ εξόδου κάκε υδροκερμικισ μονάδασ 

      χωρίηεται ςε δφο μζρθ: (i) ςτακερι (μθ τιμολογοφμενθ προςφορά 

παραγωγισ) ςυνιςτϊςα αντιπροςωπεφοντασ τθν υποχρεωτικι υδροθλεκτρικι 

παραγωγι ι/και τθν ζγχυςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ υδροκερμικζσ μονάδεσ 

που λειτουργοφν υπό κακεςτϊσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ ςε κάκε χρονικι περίοδο 

(          ), και (ii) ςτθν τιμολογοφμενθ προςφορά που βαςίηεται ςτθν προςφορά 

ενζργειασ ανά λειτουργικι βακμίδα ιςχφοσ κάκε μονάδασ       ςε κάκε χρονικι 

περίοδο (            ). Θ ςτακερι (μθ τιμολογοφμενθ προςφορά παραγωγισ) ζγχυςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από τεχνολογίεσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνονται οι υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ), με βάςθ τθν διακεςιμότθτα του 

κάκε τφπου ΑΡΕ (π.χ. αιολικι, θλιακι) ςε κάκε ηϊνθ και χρονικι περίοδο παρζχεται 

από τισ εξιςϊςεισ (18). Οι περιοριςμοί (19) εξαςφαλίηουν ότι το τμιμα τθσ κάκε 

λειτουργικισ βακμίδασ ιςχφοσ       τθσ κάκε υδροκερμικισ μονάδασ που 

εκκακαρίηεται ςε κάκε χρονικι περίοδο,             , δεν πρζπει να υπερβαίνει το 

μζγεκοσ τθσ αντίςτοιχθσ λειτουργικισ βακμίδασ ιςχφοσ που αντιςτοιχεί ςτθν 

ςυνάρτθςθ προςφοράσ ενζργειασ. Οι περιοριςμοί (20) εξαςφαλίηουν τθν ανωτζρω 

απαίτθςθ για μια νζα υποψιφια μονάδα       , όπου οι περιοριςμοί υπόκεινται 

επιπλζον ςτθν απόφαςθ για τθν καταςκευι ι όχι τθσ μονάδασ (     ), κακϊσ και ςτο 

χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ τθσ (      ). 

                    ∑             

     

                                    

                                                       

                                                           

                           ∑              
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Περιοριςμοί ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ 

Οι εξιςϊςεισ (21) και (22) περιγράφουν τθν ζγχυςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 

(κατανάλωςθ) των ειςαγωγϊν (εξαγωγϊν) ανά διαςυνδεδεμζνο δίκτυο γειτονικισ 

χϊρασ/περιοχισ       κατά τθ διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου αντίςτοιχα. Οι 

εξιςϊςεισ (23) και (24) εξαςφαλίηουν ότι το τμιμα τθσ κάκε λειτουργικισ βακμίδασ 

ιςχφοσ (φορτίου)       που ειςάγεται (εξάγεται) από (προσ) κάκε 

διαςυνδεδεμζνο δίκτυο και εκκακαρίηεται ςε κάκε χρονικι περίοδο,                 

(               ), δεν πρζπει να υπερβαίνει το μζγεκοσ τθσ αντίςτοιχθσ λειτουργικισ 

βακμίδασ ιςχφοσ (φορτίου) που αντιςτοιχεί ςτθν ςυνάρτθςθ προςφοράσ 

(κατανάλωςθσ/απορρόφθςθσ) ενζργειασ                    (                  ). 

            ∑                   

     

                                  

            ∑                   

     

                                  

                                                                       

                                                                       

 

Κακαρζσ εγχφςεισ ιςχφοσ 

Οι εξιςϊςεισ (25) και (26) ορίηουν τισ κακαρζσ εγχφςεισ ενζργειασ τόςο από τισ 

θλεκτροπαραγωγικζσ μονάδεσ      όςο και από τα διαςυνδεδεμζνα δίκτυα 

       (ειςαγωγζσ), λαμβάνοντασ υπόψθ τον ςυντελεςτι απωλειϊν ζγχυςθσ 

κάκε ηϊνθσ     ςε κάκε χρονικι περίοδο. Οι περιοριςμοί (27)-(29) προςδιορίηουν 

τα όρια τθσ ιςχφοσ εξόδου τθσ κάκε υδροκερμικισ μονάδασ       ςε κάκε φάςθ 

λειτουργίασ. Οι τρεισ πρϊτοι όροι ςτθν δεξιά πλευρά των περιοριςμϊν αυτϊν 

κακορίηουν τθν ιςχφ εξόδου τθσ μονάδασ κατά τθν διάρκεια των φάςεων 

ςυγχρονιςμοφ, παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο και αποςυγχρονιςμοφ. 
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   (                       ) 

      
               

                    

  

                  
                             

           
      

   (          
           

) 

      
               

 

                      

 

  

                  
            

            
    

                                      

      
               

                      

 

Περιοριςμοί εφεδρειϊν 

Οι περιοριςμοί (30) κζτουν τα ανϊτατα όρια παροχισ πρωτεφουςασ εφεδρείασ για 

κάκε υδροκερμικι μονάδα      , υποκείμενοι ςτθν απόφαςθ για τθν λειτουργία 

τθσ (ι όχι) ςε φάςθ κατανομισ. Οι περιοριςμοί (31) εξαςφαλίηουν ότι το άκροιςμα 

των ςυνειςφορϊν κάκε υδροκερμικισ μονάδασ       ςε δευτερεφουςα με 

κατεφκυνςθ προσ τα πάνω και προσ τα κάτω εφεδρεία, με τθν προχπόκεςθ ότι 

βρίςκεται ςε λειτουργία αυτόματθσ ρφκμιςθσ παραγωγισ (           ), πρζπει να 

είναι μικρότερθ από ι ίςθ με τθν μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ςυνειςφορά τθσ μονάδασ 

      ςε δευτερεφουςα εφεδρεία. Οι περιοριςμοί (32) και (33) ορίηουν τα 

ανϊτατα όρια ςυνειςφοράσ τθσ υδροκερμικισ μονάδασ       ςε τριτεφουςα 

ςτρεφόμενθ και μθ ςτρεφόμενθ εφεδρεία, που υπόκεινται ςτθν απόφαςθ για τθν 

λειτουργία (ι όχι)  τθσ μονάδασ ςε φάςθ κατανομισ (           ), κακϊσ και ςτθν 

απόφαςθ για τθν παροχι (ι όχι) τριτεφουςασ μθ ςτρεφόμενθσ εφεδρείασ ςε κάκε 

χρονικι περίοδο (            ) αντίςτοιχα. Οι περιοριςμοί (34) διαςφαλίηουν ότι θ 

ςυμβολι τθσ κάκε υδροκερμικισ μονάδασ       ςτθν τριτεφουςα μθ ςτρεφόμενθ 

εφεδρεία πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από ι ίςθ με τθν ελάχιςτθ ιςχφ εξόδου τθσ 
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μονάδασ (     
  

). Οι περιοριςμοί (35) εξαςφαλίηουν ότι μια υδροκερμικι μονάδα 

      μπορεί να ςυνειςφζρει ςε τριτεφουςα μθ ςτρεφόμενθ εφεδρεία, αν και 

μόνο αν είναι ςε κατάςταςθ κράτθςθσ. Οι εξιςϊςεισ (36) αναφζρουν ότι θ ςυνολικι 

ςυνειςφορά τθσ κάκε μονάδασ       ςτθν τριτεφουςα εφεδρεία, ιςοφται με το 

άκροιςμα τθσ ςυνειςφοράσ τθσ ςε τριτεφουςα ςτρεφόμενθ και μθ ςτρεφόμενθ 

εφεδρεία. Οι περιοριςμοί (37) εξαςφαλίηουν ότι θ παροχι τθσ κάκε μονάδασ 

      ςε γριγορθ δευτερεφουςα με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω εφεδρεία εντόσ 

του χρονικοφ διαςτιματοσ του ενόσ λεπτοφ πρζπει να είναι μικρότερθ από ι ίςθ με 

τθν ςυμβολι τθσ ςτθν δευτερεφουςα με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω εφεδρεία. 

Επιπλζον, οι περιοριςμοί (38) ορίηουν ζνα ανϊτατο όριο τθσ γριγορθσ 

δευτερεφουςασ με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω εφεδρείασ. Οι περιοριςμοί (39) και 

(40) εκφράηουν τα ίδια όρια για τθν γριγορθ δευτερεφουςα με κατεφκυνςθ προσ τα 

κάτω εφεδρεία τθσ κάκε μονάδασ      , όπωσ οι περιοριςμοί (37) και (38) για τθν 

γριγορθ δευτερεφουςα με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω εφεδρεία αντίςτοιχα. 

         
                                                      

         
            

                                                        

         
      

                                                  

         
       

                                                    

         
         

                                                   

                                                            

                   
            

                                       

             
  

          
  

                                    

             
                                                      

             
              

                                        

             
                                                        

 

Περιοριςμοί του ςυςτιματοσ 

Οι περιοριςμοί (41)-(46) περιγράφουν τισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ για όλουσ 

τουσ τφπουσ εφεδρειϊν, δθλαδι, πρωτεφουςα με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω, 
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δευτερεφουςα με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω και προσ τα κάτω, τριτεφουςα 

ςτρεφόμενθ και μθ ςτρεφόμενθ, κακϊσ και γριγορθ δευτερεφουςα εφεδρεία με 

κατεφκυνςθ προσ τα πάνω και προσ τα κάτω αντίςτοιχα. 

∑          
             

     

                               

∑          
             

  

     

                               

∑          
               

    

     

                               

∑                     

     

                               

∑              
                 

  

     

                               

∑              
                   

    

     

                               

 

Όρια ρυκμϊν μεταβολισ ιςχφοσ 

Κάκε υδροκερμικι μονάδα       ζχει τθν ικανότθτα να αυξάνει ι να μειϊνει τθν 

παροχι τθσ ιςχφοσ τθσ ςε κάκε χρονικι περίοδο, ςφμφωνα με τα ςυγκεκριμζνα όρια 

των ρυκμϊν μεταβολισ τθσ ιςχφοσ τθσ, οι τιμζσ των οποίων εξαρτϊνται από τθν 

κατάςταςθ λειτουργίασ τθσ μονάδασ, δθλαδι, εάν λειτουργεί υπό κακεςτϊσ 

αυτόματθσ ρφκμιςθσ παραγωγισ ι όχι (           ). Οι περιοριςμοί (47) και (48) 

περιγράφουν τα όρια των ρυκμϊν μεταβολισ τθσ ιςχφοσ, άνω και κάτω αντίςτοιχα, 

για κάκε υδροκερμικι μονάδα       ςε κάκε χρονικι περίοδο. 
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Όρια μεταφορϊν θλεκτρικισ ενζργειασ 

Οι περιοριςμοί (49) διαςφαλίηουν ότι θ θλεκτρικι ροι μεταξφ δφο 

διαςυνδεδεμζνων υποςυςτθμάτων        , δεν πρζπει να υπερβαίνει τθ μζγιςτθ 

διακζςιμθ δυναμικότθτα τθσ διαςφνδεςθσ (         ) ςε κάκε χρονικι περίοδο. 

                                                       

 

Ιςοηφγιο θλεκτρικισ ενζργειασ 

Οι εξιςϊςεισ (50) περιγράφουν το ιςοηφγιο θλεκτρικισ ενζργειασ του θλεκτρικοφ 

ςυςτιματοσ. Ειδικότερα, θ κακαρι ζγχυςθ ενζργειασ από όλεσ τισ εγκατεςτθμζνεσ 

μονάδεσ παραγωγισ ιςχφοσ (∑                 ), ςυν τισ κακαρζσ ροζσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ (∑                   ∑                  ) εντόσ του εγχϊριου ςυςτιματοσ 

και των κακαρϊν ειςαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ (∑                      

∑                  ) ςε κάκε υποςφςτθμα, πρζπει να ιςοφνται με τθν ηιτθςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ του κάκε υποςυςτιματοσ           . 

∑            

    

 ∑               

      

 ∑             

     

  

∑             

     

 ∑            

      

            

                           

 

χεδιαςτικοί περιοριςμοί του μοντζλου 

Όρια επιπρόςκετθσ δυναμικότθτασ 

Οι περιοριςμοί (51) - (53) ορίηουν τα όρια τθσ επιπρόςκετθσ δυναμικότθτασ που 

είναι υποψιφια προσ καταςκευι και εγκατάςταςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι 

περιοριςμοί (51) ορίηουν ότι θ δυναμικότθτα τθσ νζασ υποψιφιασ μονάδασ 

      ,      , κα είναι διακζςιμθ για πρϊτθ φορά (και ίςθ με τθν ονομαςτικι τθσ 

δυναμικότθτα,      
  ) μόνο μετά τθν παρζλευςθ του απαιτοφμενου χρόνου 
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καταςκευισ τθσ μονάδασ (      ) και υποκείμενθσ ςτθν απόφαςθ για τθν 

καταςκευι τθσ ι όχι (     ). Οι εξιςϊςεισ (52) εξαςφαλίηουν ότι μόλισ θ νζα μονάδα 

      ,      , γίνει διακζςιμθ για πρϊτθ φορά, κα παραμείνει διακζςιμθ μζχρι το 

τζλοσ τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου. Οι εξιςϊςεισ (53) δθλϊνουν ότι θ διακζςιμθ 

δυναμικότθτα τθσ κάκε υφιςτάμενθσ μονάδασ       ιςοφται με τθν 

εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα τθσ μονάδασ, υποκείμενθ ςτο ςχζδιο απόςυρςθσ τθσ 

κάκε μονάδασ (αν υφίςταται). Οι περιοριςμοί (54) επιβάλλουν ότι θ  καταςκευι τθσ 

κάκε υποψιφιασ νζασ μονάδασ μπορεί να πραγματοποιθκεί το πολφ μία φορά κατά 

τθ διάρκεια ολόκλθρου του χρονικοφ ορίηοντα προγραμματιςμοφ. 

            
      

                                           

     ∑       

    

                                    

                                           

∑      

   

                                     

 

Επάρκεια ιςχφοσ 

Οι περιοριςμοί (55) αναφζρονται ςτα απαιτοφμενα ελάχιςτα όρια επάρκειασ 

ιςχφοσ, δθλαδι θ εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα όλων των μονάδων που είναι 

διακζςιμθ  ∑      (         )      ∑ ∑                             ) ςε κάκε 

χρονικι περίοδο, ςυν τισ διακζςιμεσ ειςαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

(∑                            ), πρζπει να είναι επαρκείσ ϊςτε να καλφψουν 

το ςυνολικό προβλεπόμενο φορτίο (∑              ) ςυν ζνα ποςοςτό (   ) πάνω 

από αυτό το επίπεδο για λόγουσ αςφαλείασ. 

∑                 

     

 ∑ ∑              

   

 

           

 

∑                       

     

         ∑          
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Ετιςια όρια θλεκτροπαραγωγισ 

Οι περιοριςμοί (56) και (57) αναφζρονται ςτα ετιςια επίπεδα επιτρεπόμενθσ 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ τόςο των κερμικϊν όςο και των μονάδων 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των υδροθλεκτρικϊν), 

με βάςθ τουσ ετιςιουσ ςυντελεςτζσ δυναμικότθτασ και διακεςιμότθτασ 

(εξαρτϊμενοι από τθν κάκε ηϊνθ, μινα και ϊρα) αντίςτοιχα. 

∑ ∑              

      

     (         )                            

∑ ∑              

      

∑ ∑     

      

                                      

 

Επικυμθτά ποςοςτά διείςδυςθσ τεχνολογιϊν ΑΠΕ 

Οι περιοριςμοί (58) αναφζρουν ότι ζνα ςυγκεκριμζνο ποςό (    ) τθσ ςυνολικισ 

θλεκτρικισ ηιτθςθσ (∑ ∑ ∑                          ) ςε κάκε ζτοσ    , 

πρζπει να προζρχεται από τισ τεχνολογίεσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

(∑ ∑ ∑                          ). 

∑ ∑ ∑                  

            

 ∑ ∑ ∑               

   

 

      

  

            

 

 

Ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο εκπομπϊν CO2 

Σφμφωνα με τουσ περιοριςμοφσ (59), ζνα μζγιςτο επιτρεπόμενο επίπεδο εκπομπϊν 

CO2 (        ) επιβάλλεται ςτθν ποςότθτα των εκπομπϊν CO2 που παράγεται από 

όλεσ τισ (κερμικζσ) μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

∑ ∑ ∑ ∑                            
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Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ διείςδυςθ των τεχνολογιϊν ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ 

Οι περιοριςμοί (60) αναφζρουν ότι θ θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται από τισ 

τεχνολογίεσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (∑ ∑ ∑                          ) ςε 

κάκε ζτοσ     δεν πρζπει να υπερβαίνει ζνα ςυγκεκριμζνο ποςοςτό (        ) 

τθσ ςυνολικισ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ (∑ ∑ ∑                        ) 

κατά τθν ίδια χρονικι περίοδο. 

∑ ∑ ∑                      

            

 ∑ ∑ ∑             

         

 

           

Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ δυναμικότθτα των τεχνολογιϊν ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ 

Τζλοσ, οι περιοριςμοί (61) επιβάλλουν ζνα ανϊτατο όριο ςτο ποςό τθσ διακζςιμθσ 

δυναμικότθτασ (          ) τθσ κάκε τεχνολογίασ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

(μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των υδροθλεκτρικϊν μονάδων) που μπορεί να 

εγκαταςτακεί ςε κάκε ηϊνθ     και ζτοσ    . 

                                             

 

5.4.2 Αντικειμενικό ςυνϊρτηςη 

Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ που πρόκειται να βελτιςτοποιθκεί αφορά τθν 

ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ για τθν ανάπτυξθ και λειτουργία του υπό 

μελζτθ ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων: (i) του 

ςυνολικοφ μεταβλθτοφ κόςτουσ λειτουργίασ (οριακό) των εγκατεςτθμζνων 

μονάδων , όπου ενςωματϊνεται το κόςτοσ των καυςίμων, το μεταβλθτό κόςτοσ 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ και το κόςτοσ αγοράσ των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2, 

(ii) το κόςτοσ των ειςαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ, (iii) τα κζρδθ από τισ εξαγωγζσ 
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θλεκτρικισ ενζργειασ, (iv) το κόςτοσ ςβζςθσ των κερμικϊν μονάδων, (v) το ςυνολικό 

κόςτοσ παροχισ εφεδρειϊν, (vi) το ςυνολικό επενδυτικό κόςτοσ για τθν καταςκευι 

νζων μονάδων, και (vii) το ςυνολικό ςτακερό κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 

των μονάδων ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των 

υδροθλεκτρικϊν μονάδων), όπωσ προβλζπεται από τθν εξίςωςθ (62). 

                     

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑(  
          

                              )

                           

⏞                                                
                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑(                                                )

                       

⏞                                                    
                                     

  

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑(                                     )

                       

⏞                                            
                                   

  

∑ ∑ ∑ ∑(                  )

              

⏞                          
             

     

∑ ∑ ∑ ∑*,(         
             )  (         

            
    )            -      +

              

⏞                                                        
                        

 

 ∑ ∑           
  

                 

            

⏞                                
                           

  

∑ ∑          

          

⏞            

                           

                      

 

 

Το ςυνολικό πρόβλθμα διατυπϊνεται ωσ ζνα πρόβλθμα ΜΑΓΡ και περιλαμβάνει τθν 

αντικειμενικι ςυνάρτθςθ ελαχιςτοποίθςθσ κόςτουσ (62), υποκείμενθ ςτουσ 

περιοριςμοφσ (1)-(61). 
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5.5 Μελϋτη περύπτωςησ  

Το Ελλθνικό θλεκτρικό ςφςτθμα χρθςιμοποιείται ωσ αντιπροςωπευτικι μελζτθ 

περίπτωςθσ. Ο εξεταηόμενοσ χρονικόσ ορίηοντασ προγραμματιςμοφ είναι αυτόσ 

μεταξφ των ετϊν 2014 και 2030. Δϊδεκα μινεσ (Λανουάριοσ-Δεκζμβριοσ) ζχουν 

λθφκεί υπ’ όψιν και μία αντιπροςωπευτικι θμζρα (24 ϊρεσ) ανά μινα, ζχοντασ θ 

κάκε μία τθ διάρκεια του αντίςτοιχου μινα ςε θμζρεσ. Το Ελλθνικό θλεκτρικό 

ςφςτθμα ζχει χωριςτεί ςε δφο υποςυςτιματα (Βόρειο και Νότιο υποςφςτθμα), 

κακϊσ και ςε πζντε ηϊνεσ (ηϊνεσ 1 και 2 που περιλαμβάνονται ςτο Βόρειο 

υποςφςτθμα, κακϊσ και ηϊνεσ 3-5 που ανικουν ςτο Νότιο υποςφςτθμα). Θ μζγιςτθ 

ροι θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ τθσ διαςφνδεςθσ του Βόρειου και του Νότιου 

υποςυςτιματοσ ζχει οριςτεί ςε 3100 MW ςε όλθ τθ διάρκεια του χρονικοφ ορίηοντα 

προγραμματιςμοφ. Ρζντε γειτονικζσ χϊρεσ (Αλβανία, Βουλγαρία, ΡΓΔΜ, Τουρκία 

και Λταλία) διατθροφν διαςυνδεδεμζνα δίκτυα με το Ελλθνικό θλεκτρικό ςφςτθμα. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Αλβανία, θ Βουλγαρία και θ ΡΓΔΜ διαςυνδζονται με τθν ηϊνθ 

2 (Βόρειο υποςφςτθμα), θ Τουρκία με τθν ηϊνθ 1 (Βόρειο υποςφςτθμα) και θ Λταλία 

με τθν ηϊνθ 4 (Νότιο υποςφςτθμα). Θ υφιςτάμενθ υπάρχουςα εγκατεςτθμζνθ 

δυναμικότθτα ανά τφπο τεχνολογίασ και ηϊνθ λαμβάνεται υπ’ όψιν και 

παρουςιάηεται ςτον Πίνακα 5-2 (Koltsaklis et al., 2015a, HTSO, 2012, HTSO, 2013, 

HTSO, 2014, LAGIE, 2012a, LAGIE, 2012b, LAGIE, 2013a, LAGIE, 2013b]. Οι μονάδεσ 

λιγνίτθ, φυςικοφ αερίου ςυνδυαςμζνου κφκλου (ΦΑΣΚ), αεριοςτροβίλων φυςικοφ 

αερίου (ΦΑΑΚ) , λικάνκρακα και πετρελαίου αποτελοφν τισ κερμικζσ μονάδεσ, ενϊ 

οι μονάδεσ ΑΡΕ αποτελοφνται από τα μεγάλα υδροθλεκτρικά, τισ αιολικζσ μονάδεσ, 

τα φωτοβολταϊκά και άλλεσ μονάδεσ ΑΡΕ (π.χ. μονάδεσ βιομάηασ, μικρά 

υδροθλεκτρικά και μονάδεσ ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ). Το 

ςχζδιο απόςυρςθσ τθσ υπάρχουςασ εγκατεςτθμζνθσ δυναμικότθτασ παρζχεται ςτον 

Πίνακα 5-3.  
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Πίνακασ 5-2: Υπάρχουςα εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα του Ελλθνικοφ 

διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ ςτο τζλοσ του 2013 (MW) 

Τποςφςτθμα Βόρειο υποςφςτθμα Νότιο υποςφςτθμα 

Ηϊνθ  Ηϊνθ 1 Ηϊνθ 2 Ηϊνθ 3 Ηϊνθ 4 Ηϊνθ 5 

Λιγνίτθσ 0.0 3985.0 0.0 0.0 530.0 

Φυςικό αζριο 

ςυνδυαςμζνου 

κφκλου 

480.0 390.0 3902.2 0.0 0.0 

Αεριοςτρόβιλοσ 

φυςικοφ αερίου 
0.0 0.0 147.0 0.0 0.0 

Υδροθλεκτρικά 0.0 1747.0 120.0 1433.6 64.0 

Ρετρζλαιο 0.0 0.0 718.0 0.0 0.0 

Αιολικά 260.2 93.9 621.9 214.1 347.6 

Φωτοβολταϊκά 243.3 488.7 869.8 479.6 340.3 

Άλλεσ ΑΡΕ 56.6 115.5 133.0 92.1 3.9 

φνολο 1040.1 6820.0 6511.9 2219.4 1285.7 
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Πίνακασ 5-3: Σχζδιο απόςυρςθσ τθσ υπάρχουςασ εγκατεςτθμζνθσ δυναμικότθτασ του Ελλθνικοφ διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ (MW) 

Μονάδεσ προσ 

απόςυρςθ 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ρετρζλαιο 287 0 0 0 144 144 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 

Φυςικό αζριο 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λιγνίτθσ 154 116 274 0 0 1150 0 0 270 0 0 0 0 0 260 548 283 

Σφνολο 954 116 274 0 144 1294 0 0 413 0 0 0 0 0 260 548 283 

 

Πίνακασ 5-4: Χρόνοσ καταςκευισ και διάρκεια ηωισ των νζων υποψιφιων μονάδων (ζτθ) 

Σφποσ μονάδασ Χρόνοσ καταςκευισ Διάρκεια ηωισ 

Νζα λιγνιτικι 4 35 

Νζα λικανκρακικι 4 35 

Νζα ΦΑΣΚ 3 35 

Νζα ΦΑΑΚ 2 30 

Νζα πετρελαϊκι 2 30 

Νζο υδροθλεκτρικό 4 40 

Νζο αιολικό 1 20 

Νζο φωτοβολταϊκό 1 20 
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Ππωσ μπορεί να παρατθρθκεί, υπάρχει μια ςταδιακι απόςυρςθ των παλαιϊν 

λιγνιτικϊν ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, μαηί με κάποιεσ μονάδεσ 

φυςικοφ αερίου και πετρελαϊκοφσ ςτακμοφσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Νζεσ 

υποψιφιεσ προσ καταςκευι μονάδεσ είναι επίςθσ διακζςιμεσ για εγκατάςταςθ, ο 

χρόνοσ καταςκευισ και θ τεχνικι διάρκεια ηωισ των οποίων παρζχονται ςτον 

Πίνακα 5-4 (Koltsaklis et al., 2015a). Λεπτομερι ςτοιχεία των επενδυτικϊν 

δαπανϊν τθσ κάκε μονάδα μποροφν να βρεκοφν ςτθν αναφορά (Koltsaklis et al., 

2015a) (Κεφάλαιο 4), ενϊ το ανϊτατο όριο για τθν εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα 

αιολικισ ενζργειασ ςτο διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα ζχει οριςτεί ςε 5500 MW, 

ςφμφωνα με τθν αναφορά (IEA, 2011). Ο μζγιςτοσ ετιςιοσ ρυκμόσ διείςδυςθσ 

κεωρείται ίςοσ με 1000 MW τόςο για τισ ανεμογεννιτριεσ όςο και για τα 

φωτοβολταϊκά. 

Πςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό των μονάδων ΑΡΕ, αυτζσ χαρακτθρίηονται 

από ζναν ςυγκεκριμζνο ςυντελεςτι διακεςιμότθτασ ανά ηϊνθ και περίοδο (ςε 

μθνιαίο και ωριαίο επίπεδο). Τυπικζσ τιμζσ τθσ αιολικισ και θλιακισ 

διακεςιμότθτασ ςτο Ελλθνικό διαςυνδεδεμζνο θλεκτρικό ςφςτθμα απεικονίηονται 

ςτα Σχιματα 5-2 και 5-3 αντίςτοιχα (Koltsaklis et al., 2015a, HTSO, 2014, LAGIE, 

2012b, LAGIE 2013b). Πςον αφορά τθν ετιςια διακεςιμότθτα των κερμικϊν 

μονάδων, τυπικζσ τιμζσ μποροφν να βρεκοφν ςτισ αναφορζσ (Koltsaklis et al., 

2014a, Koltsaklis et al., 2015a), ενϊ θ ςυνεχϊσ διακζςιμθ δυναμικότθτα των 

κακαρϊν ειςαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ (ειςαγωγζσ μείον εξαγωγζσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ) κεωρείται ότι είναι ίςθ με 600 MW. 
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χιμα 5-2: Ωριαίοι ςυντελεςτζσ διακεςιμότθτασ αιολικϊν μονάδων (%) ανά 

αντιπροςωπευτικι θμζρα κάκε μινα ςτθν ηϊνθ 5 

 

 

χιμα 5-3: Ωριαίοι ςυντελεςτζσ διακεςιμότθτασ φωτοβολταϊκϊν μονάδων (%) ανά 

αντιπροςωπευτικι θμζρα κάκε μινα ςτθν ηϊνθ 5 

Λεπτομερι τεχνικά χαρακτθριςτικά ιςχφοσ αντιπροςωπευτικϊν υδροκερμικϊν 

μονάδων παρουςιάηονται ςτουσ Πίνακεσ Γ-1 και Γ-2 του Παραρτιματοσ Γ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ορίων των ρυκμϊν μεταβολϊν ιςχφοσ (ςε φάςθ 

κατανομισ και ςε λειτουργία υπό αυτόματθ ρφκμιςθ παραγωγισ), τθσ μζγιςτθσ 

ςυνειςφοράσ ςε όλουσ τουσ τφπουσ των εφεδρειϊν, τθσ ιςχφοσ όταν μια κερμικι 
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μονάδα λειτουργεί ςε φάςθ παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο, κακϊσ και τθσ 

ελάχιςτθσ και τθσ μζγιςτθσ ιςχφοσ εξόδου ςε φάςθ κατανομισ και ςε λειτουργία 

υπό αυτόματθ ρφκμιςθ παραγωγισ. Πςον αφορά το κόςτοσ παροχισ εφεδρειϊν, θ 

τιμι προςφοράσ τθσ πρωτεφουςασ εφεδρείασ κάκε μονάδασ κεωρείται ότι είναι ίςθ 

με 0.001 €/MWh, ενϊ θ τιμι τθσ προςφοράσ του εφρουσ τθσ δευτερεφουςασ 

εφεδρείασ τθσ κάκε μονάδασ κεωρείται ότι είναι ίςθ με 9 €/MWh ςε όλο τον 

χρονικό ορίηοντα προγραμματιςμοφ. Να ςθμειωκεί ότι οι λιγνιτικζσ μονάδεσ δεν 

μποροφν να παράςχουν δευτερεφουςα εφεδρεία, ενϊ οι υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ 

δεν μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν παροχι πρωτεφουςασ. Επιπλζον, οι μονάδεσ 

λιγνίτθ  (φορτίου βάςθσ) και φυςικοφ αερίου ςυνδυαςμζνου κφκλου (ενδιαμζςου 

φορτίου) δεν μποροφν να παράςχουν τριτεφουςα μθ ςτρεφόμενθ εφεδρεία. Ο 

Πίνακασ 5-5 δείχνει αντιπροςωπευτικοφσ ςυντελεςτζσ εκπομπϊν CO2 ανά 

λειτουργικι βακμίδα και τφπο κερμικισ θλεκτροπαραγωγικισ τεχνολογίασ. 

Ππωσ περιγράφθκε ςτθν ενότθτα τθσ διατφπωςθσ του προβλιματοσ (Ενότθτα 5.3), 

υπάρχουν τρεισ διακζςιμοι τφποι εκκίνθςθσ και ςυγκεκριμζνα θ κερμι, θ ενδιάμεςθ 

και θ ψυχρι εκκίνθςθ. Ο Πίνακασ 5-6 παρουςιάηει τον μζγιςτο χρόνο κράτθςθσ 

προτοφ μια αντιπροςωπευτικι κερμικι μονάδα αλλάξει κατάςταςθ αναμονισ, 

δθλαδι, από τθν κερμι ςτθν ενδιάμεςθ  και από τθν ενδιάμεςθ ςτθν ψυχρι 

κατάςταςθ αναμονισ, κακϊσ και το αντίςτοιχο κόςτοσ ςβζςθσ ανά τφπο 

τεχνολογίασ. Ανάλογα με τον επιλεγόμενο τφπο εκκίνθςθσ, υπάρχουν διαφορετικοί 

χρόνοι ςυγχρονιςμοφ και παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο ανά τφπο τεχνολογίασ, 

όπωσ αποτυπϊνεται ςτον Πίνακα Γ-3 του Παραρτιματοσ Γ. Ο Πίνακασ Γ-4 του 

Παραρτιματοσ Γ παρουςιάηει επίςθσ αντιπροςωπευτικοφσ ελάχιςτουσ χρόνουσ 

λειτουργίασ και κράτθςθσ, κακϊσ και χρόνουσ αποςυγχρονιςμοφ ανά τφπο 

τεχνολογίασ.
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Πίνακασ 5-5: Αντιπροςωπευτικοί ςυντελεςτζσ εκπομπϊν CO2 ανά λειτουργικι βακμίδα και τφπο τεχνολογίασ (τόνοι CO2/MWh) 

Σφποσ μονάδασ Λειτουργικι βακμίδα 1 Λειτουργικι βακμίδα 2 Λειτουργικι βακμίδα 3 Λειτουργικι βακμίδα 4 

Υπάρχουςα λιγνιτικι 1.395 1.352 1.334 1.324 

Υπάρχουςα ΦΑΣΚ 0.362 0.337 0.322 0.308 

Υπάρχουςα ΦΑΑΚ 1.787 0.792 0.652 0.599 

Υπάρχουςα πετρελαϊκι 0.806 0.746 0.733 0.727 

Νζα λιγνιτικι 1.159 1.035 0.986 0.963 

Νζα λικανκρακικι 0.971 0.848 0.799 0.776 

Νζα ΦΑΣΚ 0.425 0.402 0.396 0.378 

Νζα ΦΑΑΚ 1.260 0.702 0.625 0.580 
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Πίνακασ 5-6: Αντιπροςωπευτικοί χρόνοι μθ λειτουργίασ πριν μια αντιπροςωπευτικι ανά τφπο μονάδα μεταβεί ςε διαφορετικι κατάςταςθ 

αναμονισ (ϊρεσ) και αντίςτοιχο κόςτοσ ςβζςθσ του κάκε τφπου τεχνολογίασ (€) 

Σφποσ 

μονάδασ 

Χρόνοσ μθ λειτουργίασ προτοφ μια μονάδα μεταβεί 

από τθν κερμι ςτθν ενδιάμεςθ κατάςταςθ 

αναμονισ (ϊρεσ) 

Χρόνοσ μθ λειτουργίασ προτοφ μια μονάδα 

μεταβεί από τθν ενδιάμεςθ ςτθν ψυχρι 

κατάςταςθ αναμονισ (ϊρεσ) 

Κόςτοσ ςβζςθσ 

(€) 

Λιγνίτθσ-1 24 144 110000 

Ρετρζλαιο-1 12 84 45000 

ΦΑΣΚ-1 12 72 49900 

ΦΑΣΚ -2 16 76 48532 

ΦΑΣΚ -3 15 111 45000 

ΦΑΣΚ -4 9 57 49000 

ΦΑΑΚ-1 1 2 333.3 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 5                                                                                                                                           215 

Ο προςδιοριςμόσ του ποια θλεκτροπαραγωγικι μονάδα πρόκειται να λειτουργιςει 

ςε κάκε χρονικι περίοδο βαςίηεται τόςο ςε τεχνικά όςο και ςε οικονομικά κριτιρια. 

Ο Πίνακασ Γ-5 του Παραρτιματοσ Γ παρζχει αντιπροςωπευτικά οριακά κόςτθ τθσ 

ενεργειακισ ςυνάρτθςθσ προςφοράσ (4 λειτουργικζσ βακμίδεσ ιςχφοσ) ανά τφπο 

τεχνολογίασ. Τυπικζσ λειτουργικζσ βακμίδεσ ιςχφοσ ανά τφπο τεχνολογίασ μποροφν 

να βρεκοφν ςτθν αναφορά (Koltsaklis et al., 2015a). Ραρόμοιεσ προςφορζσ 

ενζργειασ υποβάλλονται ςτον λειτουργό τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ τόςο από 

τουσ ειςαγωγείσ όςο και από τουσ εξαγωγείσ (εκπρόςωποι φορτίου) θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Να ςθμειωκεί ότι το οριακό κόςτοσ λειτουργίασ (τιμι προςφοράσ) των 

μονάδων ΑΡΕ κεωρείται ότι είναι μθδενικό (μθ τιμολογοφμενθ προςφορά 

θλεκτρικισ ενζργειασ), κακϊσ επίςθσ υπάρχει και θ ςτακερι, μθ-τιμολογοφμενθ 

ςυνειςφορά θλεκτρικισ ενζργειασ από υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ (υποχρεωτικι 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από υδροθλεκτρικά) και από μονάδεσ που 

λειτουργοφν υπό κακεςτϊσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ. Κατά ςυνζπεια, οι μονάδεσ 

αυτζσ ειςζρχονται κατά προτεραιότθτα ςτο ςφςτθμα. Το ςτακερό κόςτοσ 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των υδροκερμικϊν μονάδεσ ενςωματϊνεται ςτο 

οριακό κόςτοσ τουσ (τιμι προςφοράσ), ενϊ εκείνο των μονάδων ΑΡΕ (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνων των υδροθλεκτρικϊν μονάδων) δίνεται ςτθν αναφορά 

(Koltsaklis et al., 2015a). 

Για να υπολογιςτοφν οι κακαρζσ εγχφςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο θλεκτρικό 

ςφςτθμα (ςτο εικονικό ςθμείο αγοραπωλθςίασ), ζνασ ςυντελεςτισ απωλειϊν 

εγχφςεωσ ζχει κεωρθκεί με βάςθ το ςυνολικό επίπεδο του φορτίου και τθν ηϊνθ 

όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ κάκε μονάδα, λεπτομερείσ τιμζσ του οποίου μποροφν 

να βρεκοφν ςτθν αναφορά (Koltsaklis et al., 2015a). 

Οι απαιτιςεισ του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ περιλαμβάνουν το θλεκτρικό φορτίο που 

πρζπει να καλυφκεί από τθν εγχϊρια παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και τισ 

κακαρζσ ειςαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ και τισ απαιτιςεισ ςε όλουσ τουσ 

τφπουσ των εφεδρειϊν (πρωτεφουςα με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω, δευτερεφουςα 

με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω και προσ τα κάτω, γριγορθ δευτερεφουςα με 

κατεφκυνςθ προσ τα πάνω και προσ τα κάτω, τριτεφουςα ςτρεφόμενθ και μθ 

ςτρεφόμενθ).  
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Το Σχιμα 5-4 απεικονίηει το ωριαίο προφίλ θλεκτρικισ ηιτθςθσ του 

διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ ςε κάκε αντιπροςωπευτικι θμζρα κάκε μινα κατά 

τθ διάρκεια του πρϊτου ζτουσ του χρονικοφ ορίηοντα προγραμματιςμοφ (2014). 

Ζχει γίνει θ υπόκεςθ για μια ετιςια αφξθςθ τθσ τάξθσ του 1% τθσ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθ διάρκεια όλων των επόμενων ετϊν. Τα Σχιματα 5-5 

και 5-6 απεικονίηουν τισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ ςε δευτερεφουςα εφεδρεία με 

κατεφκυνςθ προσ τα πάνω και προσ τα κάτω ςε επιλεγμζνα χρονικά διαςτιματα 

(2014, 2020, 2025 και 2030). Γίνεται επίςθσ θ υπόκεςθ ότι ακολουκοφν τθν ίδια 

τάςθ ςε κάκε αντιπροςωπευτικι θμζρα κάκε μινα κατά τθ διάρκεια του ίδιου 

ζτουσ. 

 

 

χιμα 5-4: Ρροφίλ ωριαίασ ηιτθςθσ ιςχφοσ του διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ ςε 

κάκε αντιπροςωπευτικι θμζρα κάκε μινα κατά τθ διάρκεια του πρϊτου ζτουσ του 

χρονικοφ ορίηοντα προγραμματιςμοφ (2014) 
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χιμα 5-5: Απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ ςε δευτερεφουςα άνω εφεδρεία ςε 

επιλεγμζνα χρονικά διαςτιματα (MW)  

 

χιμα 5-6: Απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ ςε δευτερεφουςα κάτω εφεδρεία ςε 

επιλεγμζνα χρονικά διαςτιματα (MW) 

Θ ςτακερότθτα (ευςτάκεια) του ςυςτιματοσ διαςφαλίηεται μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ 

(εκτόσ των απαιτιςεων ςε εφεδρείεσ) τθσ υποχρζωςθσ τιρθςθσ ποςοςτϊν 

ελάχιςτθσ επάρκειασ ιςχφοσ (15% πάνω από τθν προβλεπόμενθ ηιτθςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςε κάκε χρόνο, αντιπροςωπευτικι θμζρα κάκε μινα και ϊρα ςε όλθ τθν 

μελετϊμενθ περίοδο) και ζνα ανϊτατο ετιςιο ποςοςτό διείςδυςθσ των ΑΡΕ ςτο 

μείγμα παραγωγισ ενζργειασ (60 % τθσ ςυνολικισ παραγόμενθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςε κάκε ζτοσ). 
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Ζνα εργαλείο ενεργειακισ πολιτικισ για τθν υποςτιριξθ τθσ διείςδυςθσ των ΑΡΕ 

ζχει ενςωματωκεί ςτο μοντζλο με τθν ειςαγωγι ενόσ υποχρεωτικοφ ςτόχου 

διείςδυςθσ των ΑΡΕ ςτο μείγμα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςφμφωνα με τον 

οποίο το 40% τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ πρζπει υποχρεωτικά να παρζχεται 

από τισ τεχνολογίεσ ΑΡΕ από το 2020 και μετά. 

Τζλοσ, προκειμζνου να ελεγχκεί θ ποςότθτα των εκπομπϊν CO2 ςτθν ατμόςφαιρα 

που παράγεται από τον τομζα θλεκτροπαραγωγισ, ζνα ςφςτθμα «επιβολισ 

ανωτάτου ορίου και εμπορίασ» (“cap and trade”) κεωρείται ςτο μοντζλο. Θ εξζλιξθ 

των τιμϊν των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 ακολουκεί τρεισ πικανζσ πορείεσ, 

ξεκινϊντασ από 6 €/τόνο το 2014 ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ και φκάνοντασ τα 15, 30 

και 50 €/ τόνο CO2, ςφμφωνα με το ςενάριο που επιλζγεται για τθν τιμολόγθςθ των 

εκπομπϊν CO2 (Σενάριο χαμθλϊν, μεςαίων και υψθλϊν τιμϊν δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2).  

Πίνακασ 5-7: Κεωριςεισ του κάκε εξεταηόμενου Σεναρίου 

ενάριο 

Σιμολόγθςθ 

δικαιωμάτων εκπομπϊν 

CO2  

Ανϊτατο όριο 

εκπομπϊν CO2  

τόχοσ διείςδυςθσ των 

ΑΠΕ 

Σενάριο 1 Πχι Ναι Ναι 

Σενάριο 2 Χαμθλι Ναι Ναι 

Σενάριο 3 Μζςθ Ναι Ναι 

Σενάριο 4 Υψθλι Ναι Ναι 

Σενάριο 5 Πχι Πχι Πχι 

 

Θ περίπτωςθ τθσ μθ τιμολόγθςθσ των εκπομπϊν CO2 εξετάηεται επίςθσ. Πςον 

αφορά το ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο των εκπομπϊν CO2, ζνασ ςυγκεκριμζνοσ 

ςτόχοσ ζχει κεωρθκεί που περιλαμβάνει μια μείωςθ κατά 22.6% τθσ ποςότθτασ των 

εκπομπϊν CO2 που παράγονται μεταξφ του 2014 και του 2030. Οι επιπτϊςεισ τθσ μθ 

υποχρεωτικισ διείςδυςθσ των ΑΡΕ και τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ όςον αφορά 

τισ εκπομπζσ CO2 ςτισ προςκικεσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ και ςτο μείγμα 
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παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ εξετάηονται επίςθσ. Πλα τα προαναφερκζντα 

απεικονίηονται ςτο Σχιμα 5-7. 

 

χιμα 5-7: Σενάρια τιμολόγθςθσ δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 και ανϊτατο 

επιτρεπόμενο επίπεδο εκπομπϊν CO2 

Ρζντε ξεχωριςτά Σενάρια του Ελλθνικοφ διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ζχουν εξεταςτεί, τα οποία διαφοροποιοφνται μεταξφ τουσ με βάςθ τα 

διάφορα μζτρα πολιτικισ. Ο Πίνακασ 5-7 παρουςιάηει όλεσ τισ ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ. 

 

5.6 Παρουςύαςη και ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων 

Αυτι θ ενότθτα παρζχει τα αποτελζςματα και μια αναλυτικι ςυηιτθςθ για όλα τα 

ςενάρια του μοντζλου που υλοποιικθκαν.  

Το παρόν πρόβλθμα ζχει επιλυκεί με τθν χρθςιμοποίθςθ του επιλυτι ILOG CPLEX 

12.6.0.0, ο οποίοσ ενςωματϊνεται ςτο μακθματικό εργαλείο GAMS (General 

Algebraic Modeling System) (GAMS, 2015). Θ διαφορά μεταξφ τθσ βζλτιςτθσ 

ακεραίασ λφςθσ και τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ του χαλαρωμζνου γραμμικοφ 

προβλιματοσ (integrality gap) ζχει οριςτεί ίςθ με 1% ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ 

(Σενάρια 1-5). 
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5.6.1 Προςθόκεσ παραγωγικόσ δυναμικότητασ, μεύγμα 

ηλεκτροπαραγωγόσ και οριακό τιμό του ςυςτόματοσ 

Σενάριο 1 

Το Σενάριο 1 περιλαμβάνει δφο από τα τρία διακζςιμα εργαλεία ενεργειακισ 

πολιτικισ για τθν προϊκθςθ και τθν περαιτζρω διείςδυςθ των ΑΡΕ ςτο ςφςτθμα 

θλεκτρικισ ενζργειασ: (i) το 40% τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κα 

πρζπει να προζρχεται από τισ τεχνολογίεσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ), και (ii) ζνα ανϊτατο 

επιτρεπόμενο όριο εκπομπϊν CO2. Ωςτόςο, κεωρείται ότι δεν υπάρχει τιμολόγθςθ 

των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2, δθλαδι θ τιμι των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 

κεωρείται ότι είναι μθδζν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρονικοφ ορίηοντα 

προγραμματιςμοφ (Πίνακασ 5-7). Το Σχιμα 5-8 παρουςιάηει το προκφπτον μείγμα 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθν διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου. Τα 

αποτελζςματα δείχνουν μια ςταδιακι μείωςθ του μεριδίου τθσ παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από λιγνίτθ, από τισ 26.6 TWh το 2014 ςτισ 17.3 TWh το 2020 

και ςτισ 10.8 TWh το 2030. Μια νζα μονάδα λιγνίτθ με δυναμικότθτα 300 MW 

προςτίκεται επίςθσ ςτο ςφςτθμα. Θ εξζλιξθ αυτι μπορεί να εξθγθκεί από: (i) τθν 

υποχρεωτικι απαίτθςθ παραγωγισ ενόσ ςυγκεκριμζνου ποςοςτοφ θλεκτρικισ 

ενζργειασ από ΑΡΕ, (ii) τθν φπαρξθ ενόσ ανϊτατου επιτρεπόμενου ορίου εκπομπϊν 

CO2, και (iii) τθν ςταδιακι απόςυρςθ οριςμζνων παλαιϊν λιγνιτικϊν ςτακμϊν 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ωςτόςο, θ μείωςθ τθσ λιγνιτικισ 

θλεκτροπαραγωγισ αντιςτακμίηεται ςε μεγάλο βακμό από τθν καταςκευι τριϊν 

νζων μονάδων λικάνκρακα με ςυνολικι δυναμικότθτα τθσ τάξθσ των 1800 MW, 

όπωσ απεικονίηεται ςτον Πίνακα 5-8.  

Οι μονάδεσ αυτζσ ςυμβάλλουν με 13.4 TWh ςτθν ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ το 2030. Κατά ςυνζπεια, θ ςυνολικι παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ από λιγνιτικζσ και λικανκρακικζσ μονάδεσ το 2030 ιςοφται με το 91% τθσ 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από λιγνίτθ το 2014. Θ θλεκτροπαραγωγι από 

μονάδεσ φυςικοφ αερίου χαρακτθρίηεται από ςθμαντικι μείωςθ κακϊσ ξεκινά από 
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10 TWh το 2014, πζφτει ςτισ 5.3 TWh το 2020, παραμζνει ςτακερι ςτισ 5.75 TWh το 

2025 και αυξάνεται και πάλι το 2029 όταν και φτάνει τισ 9.4 TWh (το ίδιο και το 

2030), λόγω τθσ απόςυρςθσ οριςμζνων παλαιϊν λιγνιτικϊν μονάδων. 

 

χιμα 5-8: Εξζλιξθ του μείγματοσ θλεκτροπαραγωγισ ςτο Σενάριο 1 (TWh) 

Πςον αφορά τισ μονάδεσ ΑΡΕ, ιδιαίτερα τισ αιολικζσ και τα φωτοβολταϊκά, 

απαιτοφνται ςθμαντικζσ επενδφςεισ δεδομζνου ότι μια επιπρόςκετθ δυναμικότθτα 

αιολικϊν μονάδων τθσ τάξθσ των 3.9 GW προςτίκεται ςτο ςφςτθμα (1.4 GW για τα 

φωτοβολταϊκά). Θ τάςθ αυτι αντικατοπτρίηεται ςαφϊσ ςτο μείγμα παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από 

ανεμογεννιτριεσ  ζχει εκτιναχκεί ςτα φψθ και ςυγκεκριμζνα από 3.7 TWh το 2014 

ςε 12.2 TWh το 2030, ενϊ τα φωτοβολταϊκά αυξάνουν το μερίδιο αγοράσ τουσ με 

λιγότερο ζντονο ρυκμό, από 3.6 TWh το 2014 ςε 5.9 TWh το 2030. Θ διακεςιμότθτα 

των νερϊν ανά υδροθλεκτρικι μονάδα υποτίκεται ότι είναι θ ίδια για κάκε ζτοσ του 

χρονικοφ ορίηοντα ςχεδιαςμοφ και κατά ςυνζπεια, θ υδροθλεκτρικι ςυνειςφορά 

ανζρχεται ςτισ 4.6 TWh για κάκε ζτοσ τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου, κακϊσ δεν 

υπάρχουν νζεσ υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ που πρόκειται να καταςκευαςτοφν. 

 Θ εμπορία θλεκτρικισ ενζργειασ παρουςιάηει ιδιαίτερεσ διακυμάνςεισ κατά τθν 

διάρκεια ολόκλθρθσ τθσ μελετϊμενθσ περιόδου. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι κακαρζσ 

ειςαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ (διαφορά μεταξφ των ειςαγωγϊν και των 
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εξαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ) ξεκινοφν από 2.6 TWh το 2014, μειϊνονται ςε 2.25 

TWh το 2020, υποχωροφν ςτισ 0.27 TWh το 2024 και ςταδιακά αυξάνουν το μερίδιό 

τουσ προσ το 2030 (3.76 TWh το 2030), λόγω του παροπλιςμοφ οριςμζνων παλαιϊν 

λιγνιτικϊν ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Τα αποτελζςματα 

υπογραμμίηουν τθν ςυρρίκνωςθ του μεριδίου τθσ υπάρχουςασ λιγνιτικισ 

δυναμικότθτασ θλεκτροπαραγωγισ κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν 

τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου που αντιςτακμίηεται από τθν αυξθμζνθ ςυνειςφορά των 

μονάδων φυςικοφ αερίου και των ειςαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Πςον αφορά τθν εξζλιξθ τθσ οριακισ τιμισ του ςυςτιματοσ (ΟΤΣ), αυτι 

χαρακτθρίηεται από μια μικρι αφξθςθ κατά 8.7%, από 55.49 €/MWh το 2014 ςε 

60.3 €/MWh το 2030 (ςτακμιςμζνθ μζςθ ετιςια τιμι), όπωσ φαίνεται ςτο Σχιμα 5-

13. Αυτι θ μικρι αφξθςθ μπορεί να αποδοκεί ςτθ διείςδυςθ των νζων χαμθλοφ 

κόςτουσ κερμικϊν μονάδων (λιγνίτθ και κυρίωσ λικάνκρακα), κακϊσ και ςτθν 

μαηικι διείςδυςθ μονάδων ΑΡΕ οι οποίεσ ζχουν μθδενικό οριακό κόςτοσ και ζτςι, 

το τμιμα τθσ ηιτθςθσ που πρζπει να καλυφκεί από τισ υδροκερμικζσ μονάδεσ είναι 

πολφ μικρό και οι νζεσ μονάδεσ χαμθλοφ κόςτουσ αποτελοφν τισ οριακζσ μονάδεσ 

τισ περιςςότερεσ ϊρεσ. Δεν αναφζρκθκαν διαφορζσ μεταξφ των οριακϊν τιμϊν του 

Βόρειου και του Νότιου υποςυςτιματοσ, εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι ο περιοριςμόσ 

τθσ θλεκτρικισ ροισ αυτισ τθσ διαςφνδεςθσ δεν παραβιάηεται ςε καμία χρονικι 

περίοδο. 
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Πίνακασ 5-8: Ρροςκικεσ δυναμικότθτασ ανά τφπο τεχνολογίασ και ηϊνθ κατά τθν διάρκεια του ορίηοντα ςχεδιαςμοφ ςτο Σενάριο 1 (MW) 

ενάριο 1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Λιγνίτθσ - Ηϊνθ 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 

Λικάνκρακασ - Ηϊνθ 3 - - - - - 600 - - - - - - - - - - - 

Λικάνκρακασ - Ηϊνθ 4 - - - - 600 - - - - - - - - - - - - 

Λικάνκρακασ - Ηϊνθ 5 - - - - - - - - - - 600 - - - - - - 

Αιολικά - Ηϊνθ 1 - - - - 250 250 250 - - - - - - - - - - 

Αιολικά - Ηϊνθ 2 - - 131 250 250 250 250 - - - - - - - - - - 

Αιολικά - Ηϊνθ 3 250 250 250 250 250 250 250 91 92 93 55 - - - - - - 

Φωτοβολταϊκά - Ηϊνθ 4 - - - - - - 250 - - - 57 140 142 143 144 146 147 

Φωτοβολταϊκά - Ηϊνθ 5 - - - - - - 250 - - - - - - - - - - 
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Πίνακασ 5-9: Ρροςκικεσ δυναμικότθτασ ανά τφπο τεχνολογίασ και ηϊνθ κατά τθν διάρκεια του ορίηοντα ςχεδιαςμοφ ςτο Σενάριο 2 (MW) 

ενάριο 2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Αεριοςτρόβιλοσ φυςικοφ 

αερίου - Ηϊνθ 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - 150 

Αεριοςτρόβιλοσ φυςικοφ 

αερίου - Ηϊνθ 5 
- - - - - - - - - - - - - - - - 150 

Λικάνκρακασ - Ηϊνθ 3 - - - - - - - - - - - - - - - 600 - 

Λικάνκρακασ - Ηϊνθ 4 - - - - - - - - - - - - - 600 - - - 

Αιολικά - Ηϊνθ 1 - - - - - 250 250 - - - - - - - - - - 

Αιολικά - Ηϊνθ 2 - - - 187 250 250 250 - - - - - - - - - - 

Αιολικά - Ηϊνθ 3 250 250 250 250 250 250 250 91 92 93 210 250 40 - - - - 

Φωτοβολταϊκά - Ηϊνθ 3 - - - - - - 250 - - - - - - - - - - 

Φωτοβολταϊκά - Ηϊνθ 4 - - - - - 250 250 - - - - - - - - 114 147 

Φωτοβολταϊκά - Ηϊνθ 5 - - - - - 105 250 - - - - - - - - - - 
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Σενάριο 2 

Το Σενάριο 2 περιλαμβάνει τουσ ίδιουσ ςτόχουσ με εκείνουσ του Σεναρίου 1, 

ενςωματϊνοντασ επίςθσ το εργαλείο τθσ ενεργειακισ πολιτικισ τθσ τιμολόγθςθσ 

των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2, δθλαδι θ τιμι των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 

ξεκινά από τα 6 €/τόνο CO2 και φκάνει τα 15 €/τόνο CO2 το 2030, όπωσ μπορεί να 

φανεί ςτον Πίνακα 5-7. Το Σχιμα 5-9 παρουςιάηει το μείγμα θλεκτροπαραγωγισ 

του Σεναρίου 2 ςε όλθ τθν διάρκεια του ορίηοντα προγραμματιςμοφ. Ππωσ και ςτο 

Σενάριο 1, θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από λιγνίτθ καταγράφει μεγάλθ 

μείωςθ, κακϊσ από 26.6 TWh το 2014 φκάνει ςτισ 8.9 TWh το 2030. Καμία νζα 

λιγνιτικι μονάδα δεν προςτίκεται ςτο ςφςτθμα. Εξαιτίασ τθσ ειςαγωγισ τθσ 

τιμολόγθςθσ των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2, μόνο δφο νζεσ μονάδεσ λικάνκρακα 

(ζναντι των τριϊν νζων μονάδων λικάνκρακα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, 

δθλαδι του Σεναρίου 1) πρόκειται να καταςκευαςτοφν με ςυνολικι δυναμικότθτα 

ίςθ με 1200 MW (Πίνακασ 5-9). Ωσ αποτζλεςμα, το ςφνολο τθσ λικανκρακικισ και 

λιγνιτικισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ το 2030 ιςοφται με το 67% τθσ 

λιγνιτικισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ το 2014, υπογραμμίηοντασ τθν 

επίδραςθ που θ τιμολόγθςθ των εκπομπϊν CO2 ζχει ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ από λιγνίτθ και λικάνκρακα. 

 

χιμα 5-9: Εξζλιξθ του μείγματοσ θλεκτροπαραγωγισ ςτο Σενάριο 2 (TWh) 
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Το μειωμζνο μερίδιο των λιγνιτικϊν και λικανκρακικϊν μονάδων καλφπτεται 

κυρίωσ από μονάδεσ φυςικοφ αερίου των οποίων θ ςυνειςφορά αυξάνεται κατά 

35.1%, από 9.8 TWh το 2014 ςε 13.2 TWh το 2030, επαναπροςδιορίηοντασ τον ρόλο 

του φυςικοφ αερίου ςτο μείγμα θλεκτροπαραγωγισ τθσ χϊρασ. Να ςθμειωκεί ότι  

δφο νζεσ μονάδεσ φυςικοφ αερίου ανοικτοφ κφκλου πρόκειται να καταςκευαςτοφν 

το 2030 με ςυνολικι δυναμικότθτα 300 MW. Οι μονάδεσ αυτζσ ζχουν ςχετικά 

χαμθλό κόςτοσ επζνδυςθσ, αλλά ςθμαντικά υψθλό μεταβλθτό κόςτοσ λειτουργίασ 

που πλθςιάηει το επίπεδο των 150 €/MWh. Οι μονάδεσ αυτζσ ςυνικωσ 

καταςκευάηονται για τθν κάλυψθ των περιόδων αιχμισ τθσ ηιτθςθσ κατά τθ 

διάρκεια ενόσ ζτουσ και εγγυϊνται τθν διαςφάλιςθ των ελάχιςτων απαιτιςεων 

επάρκειασ ιςχφοσ. Ωσ αποτζλεςμα, λειτουργοφν τυπικά για περιοριςμζνο χρονικό 

διάςτθμα ςε ετιςια κλίμακα. Οι κακαρζσ ειςαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ παίηουν 

επίςθσ ςθμαντικό ρόλο ςτθν κάλυψθ ενόσ ολοζνα και μεγαλφτερου μζρουσ τθσ 

ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ καταγράφουν αφξθςθ κατά 87.6% όςον 

αφορά τθ ςυμβολι τουσ, από 2.86 TWh το 2014 ςε 6.3 TWh το 2030. Οι 

ανεμογεννιτριεσ και τα φωτοβολταϊκά ακολουκοφν το ίδιο μοτίβο με αυτό του 

Σεναρίου 1 προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ διείςδυςθσ των ΑΡΕ. Πςον αφορά 

τθν εξζλιξθ τθσ ΟΤΣ, αυτι χαρακτθρίηεται από υψθλότερο ρυκμό αφξθςθσ ςε 

ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο του Σεναρίου 1 (Σχιμα 5-13). Ριο ςυγκεκριμζνα, αυτι 

αυξάνεται κατά περίπου 19% μεταξφ του 2014 και του 2030, από 57.7 €/MWh το 

2014 ςε 68.6 €/MWh το 2030. Τα υψθλότερα επίπεδα τθσ ΟΤΣ μποροφν να 

αποδοκοφν ςτθν αφξθςθ του μεριδίου των μονάδων φυςικοφ αερίου που ζχουν 

υψθλότερο μεταβλθτό κόςτοσ (70-75 €/MWh) από εκείνο των μονάδων λικάνκρακα 

και λιγνίτθ (45-60 €/MWh). 

Σενάριο 3 

Το Σενάριο 3 περιλαμβάνει τουσ ίδιουσ ςτόχουσ με εκείνουσ του Σεναρίου 2. 

Ωςτόςο, υιοκετείται μια πιο ζντονθ αφξθςθ ςτθν εξζλιξθ των τιμϊν των 

δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2, κακϊσ αυτι αυξάνεται από τα 6 €/τόνο CO2 το 2014 

ςτα 30 €/τόνο CO2 το 2030 (βλζπε Πίνακα 5-7). Οι επιπτϊςεισ τθσ αφξθςθσ τθσ τιμισ 

των εκπομπϊν CO2 αντανακλάται ξεκάκαρα ςτθν ςυνολικι παραγωγι θλεκτρικισ 
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ενζργειασ από μονάδεσ λικάνκρακα και λιγνίτθ. Μόνο μία νζα λιγνιτικι και μία νζα 

μονάδα λικάνκρακα πρόκειται να καταςκευαςτοφν μεταξφ του 2014 και του 2030, 

με ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 900 MW (Πίνακασ 5-10). Το ςφνολο τθσ λιγνιτικισ 

και λικανκρακικισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ το 2030 ιςοφται με το 54.3% 

τθσ λιγνιτικισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ το 2014, δθλαδι παρατθρείται μια 

μείωςθ κατά 45.7% (Σχιμα 5-10). Αυτι θ πτϊςθ ςτθν λιγνιτικι και λικανκρακικι 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ αντιςτακμίηεται κυρίωσ από τθ ςυνειςφορά των 

μονάδων φυςικοφ αερίου και των ειςαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ παραγωγι 

των μονάδων φυςικοφ αερίου κακορίηεται από το μοντζλο να αυξθκεί κατά 64.8%, 

από 9.7 TWh το 2014 ςε 16.01 TWh το 2030. Τζςςερισ νζεσ μονάδεσ φυςικοφ αερίου 

ανοικτοφ κφκλου πρόκειται να  καταςκευαςτοφν με ςυνολικι δυναμικότθτα 600 

MW, υπογραμμίηοντασ τθ ςθμαςία των μονάδων αυτϊν για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

υποχρζωςθσ τιρθςθσ τθσ ελάχιςτθσ επάρκειασ ιςχφοσ, όταν θ τιμι των 

δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 αποτελεί ενεργό εργαλείο ενεργειακισ πολιτικισ.  

 

χιμα 5-10: Εξζλιξθ του μείγματοσ θλεκτροπαραγωγισ ςτο Σενάριο 3 (TWh) 

Οι κακαρζσ ειςαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ χαρακτθρίηονται από αφξθςθ 140.7%, 

κακϊσ εκκινοφν από 2.91 TWh το 2014 και ανζρχονται ςε 7 TWh το 2030. Οι 

αιολικζσ μονάδεσ, τα φωτοβολταϊκά και οι υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ διατθροφν το 

ίδιο ποςοςτό με το αντίςτοιχο των προθγοφμενων ςεναρίων, λόγω του περιοριςμοφ 
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για τθν υποχρεωτικι διείςδυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου μεριδίου των ΑΡΕ ςτο μείγμα 

θλεκτροπαραγωγισ. 

Τα ςυνδυαςμζνα αποτελζςματα τθσ αφξθςθσ ςτθν τιμι τόςο των δικαιωμάτων 

εκπομπϊν CO2, όςο και τθσ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από φυςικό αζριο 

αντανακλϊνται ςαφϊσ ςτθν εξζλιξθ τθσ ΟΤΣ. Ριο ςυγκεκριμζνα, μια αφξθςθ τθσ 

τάξθσ του 26.8% καταγράφεται, και ςυγκεκριμζνα από 57.6 €/MWh το 2014 ςε 73 

€/MWh το 2030 (Σχιμα 5-13). 

Σενάριο 4 

Εκτόσ από τον ςτόχο τθσ υποχρεωτικισ διείςδυςθσ των ΑΡΕ και το ανϊτατο όριο 

των εκπομπϊν CO2, ζνασ ακόμα πιο ζντονοσ ρυκμόσ αφξθςθσ τθσ τιμισ των 

δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 υιοκετείται ςτο Σενάριο 4, κακϊσ αυτι κλιμακϊνεται 

από 6 €/τόνο CO2 το 2014 ςε 50 €/τόνο CO2 το 2030. Καμία νζα λικανκρακικι και 

λιγνιτικι μονάδα δεν πρόκειται να καταςκευαςτεί, ενϊ θ παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ από λιγνίτθ μειϊνεται κατακόρυφα, δεδομζνου ότι ξεκινά από 26.6 TWh 

το 2014 για να καταλιξει ςτισ 7.4 TWh το 2030 (Σχιμα 5-11). Αυτό είναι το πιο 

ευνοϊκό ςενάριο για τισ μονάδεσ φυςικοφ αερίου όςον αφορά τόςο τθν 

εγκατεςτθμζνθ παραγωγικι δυναμικότθτα όςο και τθν παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Ζξι νζεσ μονάδεσ φυςικοφ αερίου πρόκειται να καταςκευαςτοφν ςε όλθ 

τθν διάρκεια του ορίηοντα προγραμματιςμοφ, εκ των οποίων οι τρεισ είναι μονάδεσ 

φυςικοφ αερίου ςυνδυαςμζνου κφκλου με ςυνολικι δυναμικότθτα 1.2 GW και οι 

άλλεσ τρεισ μονάδεσ φυςικοφ αερίου ανοικτοφ κφκλου με ςυνολικι δυναμικότθτα 

450 MW (Πίνακασ 5-11). Αυτι θ μαηικι διείςδυςθ των μονάδων φυςικοφ αερίου 

αντικατοπτρίηεται καλφτερα ςτθ ςυνολικι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ 

θ ςυνειςφορά τουσ ανεβαίνει από 9.7 TWh το 2014 ςε 15 TWh το 2025 και 

καταλιγει ςτισ 22.1 TWh το 2030, δθλαδι καταγράφουν μια αφξθςθ τθσ τάξθσ του 

127.5%. Ππωσ και ςτα προθγοφμενα Σενάρια, οι κακαρζσ ειςαγωγζσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςθμειϊνουν μια ςθμαντικι αφξθςθ του μεριδίου τουσ ςτθν ικανοποίθςθ 

τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ εκκινοφν από 2.9 TWh το 2014, 

ανεβαίνουν  ςε 5 TWh το 2021 και φτάνουν τισ 8 TWh το 2030, υπογραμμίηοντασ 

τθν ευελιξία που παρζχουν ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλιρωςθσ των ευρωπαϊκϊν δικτφων 
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θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ φπαρξθ του ςτόχου διείςδυςθσ των ΑΡΕ οδθγεί ςτουσ 

ίδιουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ των ΑΡΕ, όπωσ εκείνοι που παρουςιάςτθκαν ςτα 

προθγοφμενα τρία Σενάρια (Σενάρια 1-3). 

 

χιμα 5-11: Εξζλιξθ του μείγματοσ θλεκτροπαραγωγισ ςτο Σενάριο 4 (TWh) 

Δεν προξενεί ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι παρατθρείται ζνα άλμα ςτθν τιμι εκκακάριςθσ 

τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ (ΟΤΣ). Μια αφξθςθ τθσ τάξθσ του 39.3% 

καταγράφεται ςτθν εξζλιξθ τθσ ΟΤΣ, δεδομζνου ότι αυτι αυξάνεται κατακόρυφα 

από τα 57.8 €/MWh το 2014 ςτα 80.5/MWh το 2030 (Σχιμα 5-13). Ο κφριοσ λόγοσ 

για αυτι τθν αφξθςθ μπορεί να αποδοκεί και πάλι ςτισ ςυνδυαςμζνεσ επιπτϊςεισ 

των τιμϊν των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 και ςτθν υψθλι αφξθςθ τθσ 

θλεκτροπαραγωγισ από μονάδεσ φυςικοφ αερίου. 

Σενάριο 5 

Το Σενάριο 5 διαφοροποιείται ςε ςχζςθ με όλα τα προθγοφμενα ςενάρια (Σενάρια 

1-4) από τθν άποψθ των εφαρμοηόμενων μζτρων ενεργειακισ πολιτικισ. Ο ςτόχοσ 

διείςδυςθσ των ΑΡΕ, το ανϊτατο όριο των εκπομπϊν CO2 και θ τιμολόγθςθ των 

εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα δεν λαμβάνονται υπόψθ ςε αυτό το Σενάριο, 

όπωσ παρουςιάηεται ςτον Πίνακα 5-11. Αυτό αποτελεί το πιο ευνοϊκό ςενάριο για 

τισ μονάδεσ λικάνκρακα και λιγνίτθ, από τθν άποψθ τθσ θλεκτροπαραγωγικισ 
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δυναμικότθτασ τόςο του λιγνίτθ όςο και του λικάνκρακα. Τρεισ νζεσ λιγνιτικζσ (1.5 

GW) και τρεισ νζεσ μονάδεσ λικάνκρακα (1.8 GW) πρόκειται να καταςκευαςτοφν με 

ςυνολικι δυναμικότθτα ίςθ με 3.3 GW (Πίνακασ 5-12). Θ παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ από λιγνίτθ ςθμειϊνει μια ελαφρά πτϊςθ κατά 31.6%, από 26.6 TWh το 

2014 ςε 18.2 TWh το 2030 (Σχιμα 5-12). Θ ςυνολικι λιγνιτικι και λικανκρακικι 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ το 2030 υπερβαίνει τθν θλεκτροπαραγωγι των 

λιγνιτικϊν μονάδων το 2014 ςχεδόν κατά 19% (5 TWh). Μια μζτρια αφξθςθ ςτθν 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από μονάδεσ φυςικοφ αερίου παρατθρείται 

επίςθσ, κακϊσ από 10.5 TWh το 2014 φκάνει ςτισ 12.9 TWh το 2030. Το πιο 

αξιοςθμείωτο ςτοιχείο αυτοφ του ςεναρίου πολιτικισ είναι ότι δεν κακορίηονται 

από το μοντζλο επενδφςεισ ςε νζεσ μονάδεσ ΑΡΕ (με εξαίρεςθ μια ςχεδόν αμελθτζα 

προςκικθ δυναμικότθτασ αιολικϊν μονάδων το 2030). Αυτό αντικατοπτρίηεται και 

ςτο μερίδιο τουσ ςτθν ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Εκτόσ από τισ 

μονάδεσ ΑΡΕ, οι κακαρζσ ειςαγωγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ χάνουν επίςθσ τθν 

ανταγωνιςτικότθτά τουσ ςε ςφγκριςθ με εκείνθ των νζων λιγνιτικϊν και 

λικανκρακικϊν μονάδων, κακϊσ καταγράφουν  μια μικρι αφξθςθ από 2.7 TWh το 

2014 ςε 4.2 TWh το 2030. 

 

χιμα 5-12: Εξζλιξθ του μείγματοσ θλεκτροπαραγωγισ ςτο Σενάριο 5 (TWh) 

Πςον αφορά τθν εξζλιξθ τθσ ΟΤΣ, μια αφξθςθ τθσ τάξθσ του 11.3% ζχει αναφερκεί, 

από 55.8 €/MWh το 2014 ςε 62.1 €/MWh το 2030 (Σχιμα 5-13). Θ εξζλιξθ τθσ τιμισ 
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τθσ ΟΤΣ αυτοφ του ςεναρίου το 2030 είναι υψθλότερθ από τθν αντίςτοιχθ του 

Σεναρίου 1 και οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ζνα χαμθλότερο μερίδιο τθσ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ καλφπτεται από ΑΡΕ (μθδενικό οριακό κόςτοσ), ςτθν απουςία 

τιμολόγθςθσ των εκπομπϊν CO2 και ςτο ςχετικά υψθλότερο ποςοςτό ςυμμετοχισ 

των μονάδων φυςικοφ αερίου ςτο Σενάριο 5 ζναντι εκείνου του Σεναρίου 1. 

 

χιμα 5-13: Εξζλιξθ τθσ οριακισ τιμισ του ςυςτιματοσ (ςτακμιςμζνθ ετιςια μζςθ 

τιμι) ςε όλα τα ςενάρια (€/MWh) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

€
/M

W
h

Χρονικι περίοδοσ (ζτοσ)

Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 Σενάριο 5



Κεφάλαιο 5                                                                                                                                                                                                                                                           232 

Πίνακασ 5-10: Ρροςκικεσ δυναμικότθτασ ανά τφπο τεχνολογίασ και ηϊνθ κατά τθν διάρκεια του ορίηοντα ςχεδιαςμοφ ςτο Σενάριο 3 (MW) 

ενάριο 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Λιγνίτθσ - Ηϊνθ 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 

Αεριοςτρόβιλοσ φυςικοφ 

αερίου - Ηϊνθ 1 
- - - - - - - - - - - - - - - 150 - 

Αεριοςτρόβιλοσ φυςικοφ 

αερίου - Ηϊνθ 3 
- - - - - - - - - - - - 150 - - - - 

Αεριοςτρόβιλοσ φυςικοφ 

αερίου - Ηϊνθ 4 
- - - - - - - - - - - - - - - 150 - 

Αεριοςτρόβιλοσ φυςικοφ 

αερίου - Ηϊνθ 5 
- - - - - - - - - - - - - - - 150 - 

Λικάνκρακασ - Ηϊνθ 5 - - - - - - - - - - - - - - 600 - - 

Αιολικά - Ηϊνθ 1 - - - - 250 250 250 - - - - - - - - - - 

Αιολικά - Ηϊνθ 2 - - 131 250 250 250 250 - - - - - - - - - - 

Αιολικά - Ηϊνθ 3 250 250 250 250 250 250 250 91 92 93 55 - - - - - - 

Φωτοβολταϊκά - Ηϊνθ 4 - - - - - - 250 - - - 57 140 142 143 144 146 147 

Φωτοβολταϊκά - Ηϊνθ 5 - - - - - - 250 - - - - - - - - - - 
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Πίνακασ 5-11: Ρροςκικεσ δυναμικότθτασ ανά τφπο τεχνολογίασ και ηϊνθ κατά τθν διάρκεια του ορίηοντα ςχεδιαςμοφ ςτο Σενάριο 4 (MW) 

ενάριο 4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Φυςικό αζριο ςυνδυαςμζνου 

κφκλου- Ηϊνθ 1 
- - - - - - - - - - - - - - 400 - - 

Φυςικό αζριο ςυνδυαςμζνου 

κφκλου- Ηϊνθ 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - 400 

Φυςικό αζριο ςυνδυαςμζνου 

κφκλου- Ηϊνθ 5 
- - - - - - - - - - - - - - - 400 - 

Αεριοςτρόβιλοσ φυςικοφ αερίου - 

Ηϊνθ 1 
- - - - - - - - - - - - - - - 150 - 

Αεριοςτρόβιλοσ φυςικοφ αερίου - 

Ηϊνθ 3 
- - - - - - - - - - - - 150 - - - - 

Αεριοςτρόβιλοσ φυςικοφ αερίου - 

Ηϊνθ 4 
- - - - - - - - - - - - - - - 150 - 

Αιολικά - Ηϊνθ 1 - - - - 250 250 250 - - - - - - - - - - 

Αιολικά - Ηϊνθ 2 - - 131 250 250 250 250 - - - - - - - - - - 

Αιολικά - Ηϊνθ 3 250 250 250 250 250 250 250 91 92 148 - - - - - - - 

Φωτοβολταϊκά - Ηϊνθ 4 - - - - - - 250 - - - 57 140 142 143 144 146 147 

Φωτοβολταϊκά - Ηϊνθ 5 - - - - - - 250 - - - - - - - - - - 
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Πίνακασ 5-12: Ρροςκικεσ δυναμικότθτασ ανά τφπο τεχνολογίασ και ηϊνθ κατά τθν διάρκεια του ορίηοντα ςχεδιαςμοφ ςτο Σενάριο 5 (MW) 

ενάριο 5 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Λιγνίτθσ - Ηϊνθ 2 - - - - - - - - 300 - - - - - - - - 

Λιγνίτθσ - Ηϊνθ 2 - - - - - - - - - - - - - - - 600 - 

Λιγνίτθσ - Ηϊνθ 3 - - - - - - - - - - - - - 600 - - - 

Λικάνκρακασ - Ηϊνθ 3 - - - - 600 - - - - - - - - - - - - 

Λικάνκρακασ - Ηϊνθ 4 - - - - 600 - - - - - - - - - - - - 

Λικάνκρακασ - Ηϊνθ 5 - - - - - 600 - - - - - - - - - - - 

Αιολικά - Ηϊνθ 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 9 
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5.6.2 Εκπομπϋσ CO2 

Το Σχιμα 5-14 απεικονίηει τθν εξζλιξθ των εκπομπϊν CO2 ςε κάκε ςενάριο κατά τθ 

διάρκεια όλου του χρονικοφ ορίηοντα ςχεδιαςμοφ, κακϊσ και τον ςτόχο τθσ 

πολιτικισ ςχετικά με τθν επικυμθτι ανϊτατθ ποςότθτα των εκπομπϊν CO2.  

 

χιμα 5-14: Εξζλιξθ των εκπομπϊν CO2 κατά τθ διάρκεια κάκε χρονικισ περιόδου 

ςε κάκε Σενάριο (εκατ. τόνοι CO2) 

Μπορεί να παρατθρθκεί ότι όταν το εργαλείο τθσ ενεργειακισ πολιτικισ για το 

ανϊτατο όριο των εκπομπϊν CO2 είναι ενεργοποιθμζνο (Σενάρια 1-4), το ποςό των 

παραγόμενων εκπομπϊν CO2 που κακορίηονται από το μοντζλο είναι ςθμαντικά 

χαμθλότερο από το μζγιςτο επιτρεπτό επίπεδο και γενικά χαρακτθρίηεται από μια 

πτωτικι τάςθ. Δεν αποτελεί ζκπλθξθ ότι θ πιο αξιοςθμείωτθ μείωςθ ςθμειϊνεται 

ςτο Σενάριο 4, από ςχεδόν 38 εκατομμφρια τόνουσ CO2 το 2014 ςε 15.7 

εκατομμφρια τόνουσ CO2 το 2030 (μείωςθ 58.6%), εξαιτίασ των ςυνδυαςμζνων 

επιδράςεων τόςο των υψθλϊν τιμϊν των εκπομπϊν CO2 (από 6 €/τόνο CO2 το 2014 

ςε 50 €/τόνο CO2 το 2030) όςο και τθσ φπαρξθσ του ανωτάτου επιπζδου εκπομπϊν 

CO2. Πςον αφορά τα άλλα τρία ςενάρια όπου το ανϊτατο όριο εκπομπϊν CO2 

λαμβάνεται υπ’ όψιν (Σενάρια 1,2 και 3), μια πτϊςθ 30.6% (μεταξφ 2014 και 2030) 

παρατθρείται ςτο Σενάριο 1, μια μείωςθ τθσ τάξθσ του 41.7% ςτο Σενάριο 2 και μια 

πτϊςθ τθσ τάξθσ του 47.5% ςτο Σενάριο 3. Ο αντίκτυποσ τθσ απουςίασ τθσ 

τιμολόγθςθσ των εκπομπϊν CO2 απεικονίηεται ςαφϊσ ςτο Σενάριο 1 που είναι το 
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ςενάριο με τον χαμθλότερο μετριαςμό των εκπομπϊν CO2 από αυτά όπου ζχουν 

εφαρμοςτεί όρια εκπομπϊν CO2. Σε περίπτωςθ απουςίασ περιβαλλοντικισ 

πολιτικισ, δθλαδι, όταν θ τιμολόγθςθ και το ανϊτατο όριο των εκπομπϊν CO2, 

κακϊσ και ο ςτόχοσ διείςδυςθσ των ΑΡΕ δεν κεωροφνται, θ μείωςθ ςτθν ποςότθτα 

των εκπομπϊν CO2 ιςοδυναμεί με 9.5% (μεταξφ 2014 και 2030). Συγκρίνοντασ τθν 

εξζλιξθ των εκπομπϊν CO2 ςτο Σενάριο 5 με τα μζγιςτα επιτρεπόμενα επίπεδα των 

προθγοφμενων 4 Σεναρίων (βλζπε Σχιμα 5-14), μπορεί εφκολα να ςυναχκεί το 

ςυμπζραςμα ότι θ δυναμικι τθσ αγοράσ δεν είναι ςε κζςθ να καλφψει τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ χωρίσ τθν ειςαγωγι ςυγκεκριμζνων 

μζτρων και εργαλείων πολιτικισ. 

5.6.3   Κϊλυψη εφεδρειών 

 

χιμα 5-15: Συνειςφορά ςτισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ ςε δευτερεφουςα άνω 

εφεδρεία ανά τφπο τεχνολογίασ κατά τθν διάρκεια μιασ αντιπροςωπευτικισ θμζρασ 

ςτο Σενάριο 1 (MW) 

Το Σχιμα 5-15 απεικονίηει τισ ςυνειςφορζσ ανά τφπο τεχνολογίασ ςτισ απαιτιςεισ 

για δευτερεφουςα εφεδρεία με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω του ςυςτιματοσ κατά 

τθν διάρκεια μιασ αντιπροςωπευτικισ θμζρασ (Απρίλιοσ 2030) ςτο Σενάριο 1. 

Σθμειϊνεται ότι οι μονάδεσ λιγνίτθ και λικάνκρακα δεν είναι ςε κζςθ να παράςχουν 

δευτερεφουςα εφεδρεία (με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω και προσ τα κάτω). Μπορεί 

να παρατθρθκεί ότι οι μονάδεσ φυςικοφ αερίου είναι κυρίωσ υπεφκυνεσ για τθν 
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ικανοποίθςθ του βαςικοφ κομματιοφ των απαιτιςεων για δευτερεφουςα εφεδρεία 

του ςυςτιματοσ, ενϊ οι υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ καλφπτουν κυρίωσ τισ ενδιάμεςεσ 

και τισ απαιτιςεισ αιχμισ για δευτερεφουςα εφεδρεία του ςυςτιματοσ.  

Το Σχιμα 5-16 απεικονίηει τισ ειςφορζσ ανά τφπο τεχνολογίασ για δευτερεφουςα 

εφεδρεία με κατεφκυνςθ προσ τα κάτω του ςυςτιματοσ κατά τθ διάρκεια μιασ 

αντιπροςωπευτικισ θμζρασ (Νοζμβριοσ 2030) ςτο Σενάριο 2. Μπορεί να 

παρατθρθκεί ότι κυρίωσ οι μονάδεσ φυςικοφ αερίου αποτελοφν τισ επιλεγόμενεσ 

μονάδεσ που καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ για δευτερεφουςα 

εφεδρεία με κατεφκυνςθ προσ τα κάτω, ενϊ οι υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ αποτελοφν 

τουσ κφριουσ παρόχουσ κατά τθ διάρκεια μόνο μερικϊν ωρϊν ςτο μζςο τθσ θμζρασ.  

 

χιμα 5-16: Συνειςφορά ςτισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ ςε δευτερεφουςα κάτω 

εφεδρεία ανά τφπο τεχνολογίασ κατά τθν διάρκεια μιασ αντιπροςωπευτικισ θμζρασ 

ςτο Σενάριο 2 (MW) 

Τζλοσ, το Σχιμα 5-17 απεικονίηει τισ παροχζσ ανά τφπο τεχνολογίασ ςτισ απαιτιςεισ 

του ςυςτιματοσ για πρωτεφουςα εφεδρεία με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω κατά τθν 

διάρκεια μιασ αντιπροςωπευτικισ θμζρασ (Σεπτζμβριοσ 2030) ςτο Σενάριο 5. 

Σθμειϊνεται ότι τόςο οι μονάδεσ λιγνίτθ όςο και οι μονάδεσ λικάνκρακα μποροφν 

να ςυμβάλουν ςτθν παροχι πρωτεφουςασ εφεδρείασ με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω. 

Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι οι απαιτιςεισ για αυτόν τον τφπο εφεδρείασ 
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ικανοποιείται κυρίωσ από μονάδεσ λιγνίτθ και φυςικοφ αερίου, ενϊ ζνα μικρό 

ποςοςτό του ςυνόλου παρζχεται από τισ νζεσ μονάδεσ λικάνκρακα. 

 

χιμα 5-17: Συνειςφορά ςτισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ ςε πρωτεφουςα άνω 

εφεδρεία ανά τφπο τεχνολογίασ κατά τθν διάρκεια μιασ αντιπροςωπευτικισ θμζρασ 

ςτο Σενάριο 5 (MW) 

 

5.6.4 Τποχρϋωςη τόρηςησ ελϊχιςτησ επϊρκειασ ιςχύοσ και 

ςυνολικό κόςτοσ του ςυςτόματοσ 

Ο Πίνακασ 5-13 παρουςιάηει τα χαμθλότερα παρατθροφμενα ποςοςτά επάρκειασ 

ιςχφοσ (ποςοςτό πζραν τθσ αιχμισ τθσ εκτιμϊμενθσ ηιτθςθσ) ςε κάκε Σενάριο, 

κακϊσ και το ςυνολικό κόςτοσ για τθν λειτουργία και τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ 

ςε κάκε Σενάριο. Ππωσ μπορεί να παρατθριςει κανείσ, οι χαμθλότερεσ τιμζσ ςε όλα 

τα Σενάρια παρατθροφνται κατά τθν διάρκεια των τελευταίων ωρϊν τθσ 

αντιπροςωπευτικισ θμζρασ του Φεβρουαρίου (του Λανουαρίου ςτο Σενάριο 5), θ 

οποία μπορεί να αποδοκεί κυρίωσ ςτθν χαμθλι διακεςιμότθτα των φωτοβολταϊκϊν 

μονάδων κατά τθν διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου. Πλεσ οι αναφερόμενεσ τιμζσ είναι 

κοντά ςτθν ελάχιςτθ επικυμθτι επάρκεια ιςχφοσ, δθλαδι 15% πζραν τθσ 

εκτιμϊμενθσ αιχμισ του φορτίου. Πςον αφορά το ςυνολικό κόςτοσ του ςυςτιματοσ, 

το χαμθλότερο κόςτοσ επιτυγχάνεται ςτο Σενάριο 5, όπου δεν εφαρμόηεται 
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περιβαλλοντικι πολιτικι και αντίςτοιχοι ςτόχοι. Επιπλζον, θ προοδευτικι αφξθςθ 

τθσ τιμισ των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 οδθγεί ςε μια ςταδιακι αφξθςθ του 

ςυνολικοφ κόςτουσ του ςυςτιματοσ από το Σενάριο 1 ζωσ (προσ) το Σενάριο 4. 

Πίνακασ 5-13: Χαμθλότερα παρατθροφμενεσ παρατθροφμενα ποςοςτά επάρκειασ 

ιςχφοσ ςε κάκε Σενάριο (%) και ςυνολικό κόςτοσ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ ανά Σενάριο (δισ €) 

ενάριο 

Χαμθλότερα 

ποςοςτά 

επάρκειασ 

ιςχφοσ (%) 

Ζτοσ 
Αντιπροςωπευτικι 

θμζρα 

υνολικό κόςτοσ 

ςυςτιματοσ (2014-

2030) 

Σενάριο 1 21.3 2030 Φεβ, 22θ ϊρα 52.3 

Σενάριο 2 15 2026 Φεβ, 22θ ϊρα 57.3 

Σενάριο 3 15.1 2030 Φεβ, 22θ ϊρα 59.2 

Σενάριο 4 15.1 2027 Φεβ, 22θ ϊρα 61.4 

Σενάριο 5 18.2 2030 Λαν, 21θ ϊρα 50.3 

 

5.7   υμπερϊςματα - Σελικϋσ παρατηρόςεισ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάςτθκε ζνα ενοποιθμζνο μοντζλο υλοποίθςθσ 

μακροχρόνιου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ ενόσ ςυςτιματοσ θλεκτροπαραγωγισ όπου 

ενςωματϊνονται βραχυπρόκεςμοι περιοριςμοί του θμεριςιου ενεργειακοφ 

προγραμματιςμοφ (πρόβλθμα τθσ ΒΕΜ). Οι βζλτιςτεσ μακροπρόκεςμεσ επενδυτικζσ 

αποφάςεισ προςδιορίηονται με τθν εξζταςθ των δυναμικϊν πτυχϊν τθσ αγοράσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ εφαρμογι τθσ προτεινόμενθσ προςζγγιςθσ ζχει εξεταςτεί 

ςτο Ελλθνικό θλεκτρικό ςφςτθμα. Τα ευριματα τθσ αναπτυχκείςασ μακθματικισ 

προςζγγιςθσ περιλαμβάνουν το βζλτιςτο μείγμα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

τισ προςκικεσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ, κακϊσ και τθσ εξζλιξθσ τθσ ΟΤΣ. Ρζντε 

ςενάρια ζχουν μελετθκεί για τθν ποςοτικοποίθςθ των επιπτϊςεων των διαφόρων 

εργαλείων ενεργειακισ πολιτικισ ςτθν ανάπτυξθ και τον ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ.  
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Οι μονάδεσ λιγνίτθ και λικάνκρακα ευνοοφνται από τθν απουςία περιβαλλοντικισ 

πολιτικισ ι από ζνα ςενάριο χαμθλϊν τιμϊν δικαιωμάτων  εκπομπϊν CO2. Οι 

μονάδεσ φυςικοφ αερίου ανοικτοφ κφκλου παρζχουν ευελιξία ςτο ςφςτθμα, 

διαςφαλίηουν τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ ελάχιςτθσ επάρκειασ ιςχφοσ, και ειςζρχονται 

ςτο ςφςτθμα (ωσ νζεσ μονάδεσ), όταν υπάρχει ζνα ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο 

εκπομπϊν CO2  ι/και όταν θ τιμολόγθςθ των δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 τεκεί ςε 

εφαρμογι. Οι μονάδεσ φυςικοφ αερίου ςυνδυαςμζνου κφκλου μπαίνουν ςτο 

ςφςτθμα (ωσ νζεσ μονάδεσ), όταν εφαρμόηεται ζνα ςενάριο με υψθλι τιμι 

δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2 (50 €/τόνο CO2). Πςον αφορά τισ μονάδεσ ΑΡΕ, δεν 

πραγματοποιείται ςχεδόν καμία νζα επζνδυςθ ςε αυτζσ, όταν δεν εφαρμόηονται 

μζτρα περιβαλλοντικισ πολιτικισ. Μια ςθμαντικι διείςδυςθ των αιολικϊν μονάδων 

παρατθρείται ςε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ. Τζλοσ, θ ΟΤΣ ζχει αποδειχκεί ότι είναι 

ιδιαίτερα ευαίςκθτθ ςτον τφπο των μονάδων που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και παραμζνει ςε χαμθλά επίπεδα με τθν απουςία 

περιβαλλοντικισ πολιτικισ. Τα ευριματα από τθν εξεταηόμενθ μελζτθ περίπτωςθσ 

υπογραμμίηουν μια κετικι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθν ςθμαντικι διείςδυςθ των ΑΡΕ, 

ςτθν υψθλι παραγωγι από μονάδεσ φυςικοφ αερίου και ςτθν εμπορία θλεκτρικισ 

ενζργειασ, προςφζροντασ ζτςι μεγαλφτερθ ευελιξία ςτθν ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6                                   

ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ 

ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΘ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΔΙΚΣΤΩΝ 

 

6. Μαθηματικό μοντϋλο ςχεδιαςμού και 

προγραμματιςμού παραγωγόσ αποκεντρωμϋνων 

ενεργειακών δικτύων 

6.1 Περύληψη  

Θ παροφςα μακθματικι προςζγγιςθ αςχολείται με τον βζλτιςτο ςχεδιαςμό (επιλογι 

τεχνολογιϊν προσ εγκατάςταςθ) και τον χρονοπρογραμματιςμό παραγωγισ 

ενεργειακϊν δικτφων που βαςίηονται ςτθν αξιοποίθςθ μονάδων ςυμπαραγωγισ 

θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ. Το πρόβλθμα επιλφεται με τθ χριςθ μεκόδων μεικτοφ 

ακεραίου γραμμικοφ προγραμματιςμοφ (ΜΑΓΡ). Θ εξεταηόμενθ περιοχι διαιρείται 

ςε ζναν αρικμό ηωνϊν (τμθμάτων), κάκε μία από τισ οποίεσ χαρακτθρίηεται από 

ςυγκεκριμζνθ ηιτθςθ κερμότθτασ και θλεκτρικισ ενζργειασ. Διάφορεσ τεχνολογίεσ 

ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ (ΣΘΚ) με καφςιμο φυςικό αζριο, 

λεβιτων αερίου και δεξαμενϊν αποκικευςθσ κερμότθτασ είναι διακζςιμεσ προσ 

εγκατάςταςθ, ενϊ ανταλλαγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ μποροφν να λάβουν χϊρα 

μεταξφ των ηωνϊν του (τοπικοφ) δικτφου, το οποίο ςυνδζεται με το κφριο θλεκτρικό 

δίκτυο για πικανζσ ανταλλαγζσ (πωλιςεισ ι αγορζσ) θλεκτρικισ ενζργειασ με αυτό. 
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Υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα μιασ εξωτερικισ πθγισ παροχισ κερμότθτασ 

(διυλιςτιριο), θ οποία αποτελεί ζναν εναλλακτικό προμθκευτι κερμότθτασ ςτισ 

διάφορεσ ηϊνεσ του τοπικοφ δικτφου. Θ ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ 

υπό τθν πλιρθ ικανοποίθςθ τθσ κερμικισ και θλεκτρικισ ηιτθςθσ αποτελεί τθν 

αντικειμενικι ςυνάρτθςθ του προβλιματοσ, ενϊ θ εφαρμογι του προτεινόμενου 

μοντζλου αξιολογείται μζςω δφο αντιπροςωπευτικϊν παραδειγμάτων που 

αφοροφν το μεν πρϊτο ζνα οικιςτικό ενεργειακό δίκτυο και το δεφτερο ζνα 

ενεργειακό δίκτυο ςε επίπεδο πόλθσ (αςτικό ενεργειακό δίκτυο). Τζλοσ, μζςω τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ των τεχνικϊν Monte Carlo, εξετάςτθκε ποςοτικά θ επίδραςθ τθσ 

αβεβαιότθτασ που χαρακτθρίηει οριςμζνεσ παραμζτρουσ του προβλιματοσ, όπωσ 

είναι θ ηιτθςθ κερμότθτασ (οικιςτικό δίκτυο ενζργειασ), κακϊσ και θ διακζςιμθ 

κερμότθτα από το διυλιςτιριο (αςτικό ενεργειακό δίκτυο). 

6.2 Ονοματολογύα 

Δείκτεσ / φνολα 

              Τφποι τεχνολογιϊν (μονάδεσ ΣΘΚ, μονάδεσ παραγωγισ κερμότθτασ, 

δεξαμενζσ αποκικευςθσ κερμότθτασ) 

    Τομείσ/νοικοκυριά 

    Χρονικζσ περίοδοι 

 

Τποςφνολα 

     Σφνολο όλων των μονάδων ΣΘΚ 

     Σφνολο όλων των μονάδων παραγωγισ ενζργειασ 

     Σφνολο όλων των δεξαμενϊν αποκικευςθσ κερμότθτασ 

   Σφνολο των διακζςιμων τφπων τεχνολογιϊν     που πρόκειται να 

εγκαταςτακοφν ςε κάκε τομζα     

   Σφνολο των τομζων     όπου κάκε τφποσ τεχνολογίασ     κα 

μποροφςε να εγκαταςτακεί 
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Εκκζτεσ 

e Θλεκτρικι ενζργεια 

h Κερμότθτα 

max Μζγιςτο 

min Ελάχιςτο 

in Είςοδοσ 

out Ζξοδοσ 

 

Παράμετροι 

               Διακζςιμθ κερμότθτα από τθν εξωτερικι πθγι κερμότθτασ κατά τθν 

διάρκεια του χρονικοφ διαςτιματοσ   

               Δυναμικότθτα αποκικευςθσ τθσ δεξαμενισ αποκικευςθσ κερμότθτασ 

       

                Ελάχιςτοσ χρόνοσ λειτουργίασ για τθν τεχνολογία παραγωγισ 

ενζργειασ        (ςε χρονικζσ περιόδουσ  ) 

   Ελάχιςτοσ χρόνοσ κράτθςθσ για τθν τεχνολογία παραγωγισ ενζργειασ   

     (ςε χρονικζσ περιόδουσ  ) 

   Συνολικι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο ενεργειακό δίκτυο κατά τθν 

διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

    Ενεργειακι ηιτθςθ ςε κάκε τομζα     κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου   

    υκμόσ απωλειϊν κερμότθτασ ςτθ δεξαμενι αποκικευςθσ κερμότθτασ 

       κάκε τομζα      

   Ραραγωγικι δυναμικότθτα κερμότθτασ από τθν τεχνολογία παραγωγισ 

ενζργειασ        

  
              Απϊλειεσ κερμικισ παραγωγισ για τθν μονάδα παραγωγισ ενζργειασ 

       κατά τθν εκκίνθςθ 

  
              Ρλεονάηουςα παραγωγι κερμότθτασ για τθν μονάδα παραγωγισ 

ενζργειασ       κατά τθν διάρκεια τθσ διακοπισ λειτουργίασ τθσ 

    Ροςοςτό απωλειϊν κερμότθτασ για τθν παροχι κερμότθτασ από τθν 
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εξωτερικι πθγι προσ τον κάκε τομζα   

  Ραράμετροσ μεγάλθσ τιμισ 

   Τιμι πϊλθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ παραγόμενθσ ςτο τοπικό ενεργειακό 

δίκτυο προσ το κφριο θλεκτρικό δίκτυο κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου   

     Κόςτοσ καυςίμου για τθ λειτουργία τθσ τεχνολογίασ παραγωγισ ενζργειασ 

       ςε κάκε τομζα      κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

   Τιμι επιδότθςθσ (feed-in tariff) για τθν παραγωγι τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ από μονάδεσ ςυμπαραγωγισ κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου   

   Λόγοσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ προσ κερμότθτα για κάκε 

μονάδα        

   Τιμι αγοράσ τθσ κερμότθτασ από εξωτερικζσ πθγζσ κατά τθν διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου   

    Κόςτοσ εκκίνθςθσ τθσ τεχνολογίασ παραγωγισ ενζργειασ        ςε κάκε 

τομζα      

    Τιμι αγοράσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από εξωτερικά δίκτυα ςε κάκε 

τομζα      κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου    

    Επενδυτικό κόςτοσ κεφαλαίου για τον τφπο τεχνολογίασ     ςε κάκε 

τομζα      

 

υνεχείσ μεταβλθτζσ 

     Επίπεδο αποκικευςθσ κερμότθτασ ςτθν δεξαμενι αποκικευςθσ 

κερμότθτασ        του κάκε τομζα      κατά το τζλοσ τθσ χρονικισ 

περιόδου   

   Ροςότθτα θλεκτρικισ ενζργειασ που αποκτικθκε από το κεντρικό δίκτυο 

κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου    

   Ροςότθτα θλεκτρικισ ενζργειασ που εξάγεται προσ το κεντρικό δίκτυο 

κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου    

 ̃             Επίπεδο παραγωγισ κερμότθτασ από τθν τεχνολογία παραγωγισ 
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ενζργειασ        ςτον κάκε τομζα      κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου   

     Ρραγματικι παραγωγι κερμότθτασ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

απωλειϊν κερμότθτασ ςε περιόδουσ εκκίνθςθσ) από τθν τεχνολογία 

παραγωγισ ενζργειασ        ςτον κάκε τομζα      κατά τθν διάρκεια 

τθσ χρονικισ περιόδου    

 ̅    Κερμότθτα που παράγεται από τθν τεχνολογία παραγωγισ ενζργειασ 

       ςτον κάκε τομζα      και παραδίδεται ςτθν δεξαμενι 

αποκικευςθσ κερμότθτασ        κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου   

     Κερμότθτα που μεταφζρεται από τθν εξωτερικι πθγι κερμότθτασ ςτθν 

δεξαμενι αποκικευςθσ κερμότθτασ        ςτον κάκε τομζα      κατά 

τθν διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   

 

Δυαδικζσ μεταβλθτζσ 

      

1, εάν θ τεχνολογία παραγωγισ ενζργειασ       , εγκατεςτθμζνθ 

ςτον τομζα     , αρχίηει να λειτουργεί κατά τθν διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου   (δθλαδι,           και         ) 

0, διαφορετικά 

  

      

1, εάν θ τεχνολογία παραγωγισ ενζργειασ       , εγκατεςτθμζνθ 

ςτον τομζα     , ςταματά να λειτουργεί κατά τθν διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου   (δθλαδι,           και         ) 

0, διαφορετικά 

  

      

1, εάν θ τεχνολογία παραγωγισ ενζργειασ       , εγκατεςτθμζνθ 

ςτον τομζα     , λειτουργεί κατά τθν διάρκεια τθσ χρονικισ 

περιόδου    

0, διαφορετικά 
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1, εάν ο τφποσ τεχνολογίασ     είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτον τομζα 

     

0, διαφορετικά 

 

6.3 Ενεργειακό δύκτυο βαςιςμϋνο ςε μονϊδεσ ΗΘ 

Το Σχιμα 6-1 απεικονίηει μια αντιπροςωπευτικι δομι του εξεταηόμενου μικρο-

ςυςτιματοσ μονάδων ΣΘΚ. Σθμειϊςτε ότι θ εξωτερικι πθγι κερμότθτασ δεν 

περιλαμβάνεται ςτθν περίπτωςθ  του μικρο-ςυςτιματοσ μονάδων ΣΘΚ 

προκειμζνου να εξεταςτοφν οι περιπτϊςεισ όπου το δίκτυο αγωγϊν κζρμανςθσ δεν 

είναι διακζςιμο. Κάκε νοικοκυριό του οικιςτικοφ μικρο-δικτφου εξυπθρετείται 

(προμθκεφεται) από μία ακριβϊσ μονάδα παραγωγισ ενζργειασ και μια δεξαμενι 

αποκικευςθσ κερμότθτασ. Θ τεχνολογία παραγωγισ ενζργειασ κα μποροφςε να 

είναι μια μικρο-μονάδα ΣΘΚ ι ζνασ καυςτιρασ φυςικοφ αερίου. Θ μικρο-μονάδα 

ΣΘΚ καταναλϊνει ςυνικωσ φυςικό αζριο και παράγει ταυτόχρονα θλεκτρικι 

ενζργεια και κερμότθτα με μια δεδομζνθ αναλογία κερμότθτασ προσ θλεκτρικι 

ενζργεια. Θ θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται καλφπτει άμεςα μζροσ ι το ςφνολο 

τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ (θλεκτρικι ενζργεια και φορτίο ψφξθσ μζςω τθσ 

χριςθσ ςυςκευϊν κλιματιςμοφ), ενϊ θ παραγόμενθ κερμότθτα μεταφζρεται ςτθν 

δεξαμενι αποκικευςθσ κερμότθτασ, θ οποία ακολοφκωσ εξυπθρετεί ανάλογα το 

κερμικό φορτίο (φορτίο κζρμανςθσ και ηεςτό νερό). Θ δεξαμενι αποκικευςθσ 

κερμότθτασ διαδραματίηει κρίςιμο ρόλο ςτον προγραμματιςμό λειτουργίασ του 

κάκε νοικοκυριοφ και του μικρο-δικτφου ωσ ςυνόλου, δεδομζνου ότι διευκολφνει 

τθν αποςφνδεςθ τθσ παραγωγισ κερμότθτασ από τθν ηιτθςθ, παρζχοντασ με αυτό 

τον τρόπο βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και ευελιξία όςον αφορά τον 

προγραμματιςμό τθσ παραγωγισ. Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι με τθν παρουςία τθσ 

δεξαμενισ αποκικευςθσ κερμότθτασ, μθ αποδοτικοί χρόνοι λειτουργίασ και ςυχνζσ 

εκκινιςεισ και ςβζςεισ των μικρο-μονάδων ΣΘΚ -που κα μποροφςαν να 

επθρεάςουν αρνθτικά τθν ςυνολικι απόδοςθ, τθν κατάςταςθ και τθν τεχνικι 

διάρκεια ηωισ τθσ μικρο-μονάδασ ΣΘΚ- μποροφν να αποφευχκοφν. Σε γενικζσ 

γραμμζσ, ο ρόλοσ τθσ δεξαμενισ αποκικευςθσ είναι να αποκθκεφει κερμότθτα με 
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τθ μορφι ηεςτοφ νεροφ κατά τθ διάρκεια περιόδων χαμθλισ κερμικισ ενεργειακισ 

ηιτθςθσ και να παρζχει κερμικι ενζργεια ςε περιόδουσ υψθλοφ φορτίου 

κερμότθτασ. Τζλοσ, εάν επιλεχκεί ζνασ καυςτιρασ αερίου (επίςθσ από φυςικό 

αζριο), αντί μιασ μικρο-μονάδασ ΣΘΚ, ο ρόλοσ του είναι να παρζχει τθν απαραίτθτθ 

ποςότθτα κερμικισ ενζργειασ, μζςω τθσ δεξαμενισ αποκικευςθσ κερμότθτασ, για 

να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ κερμότθτασ του κάκε νοικοκυριοφ. 

 

χιμα 6-1: Γραφικι απεικόνιςθ τθσ δομισ και τθσ αρχιτεκτονικισ ενόσ ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ βαςιςμζνου ςε μονάδεσ ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ 

ςε κάκε τομζα  

Ζνα οικιςτικό ενεργειακό μικρο-δίκτυο κα μποροφςε να ςχθματιςτεί ςυνδζοντασ 

μια ςειρά από οικιακά μικρο-ςυςτιματα ΣΘΚ. Το Σχιμα 6-2 απεικονίηει μια διάταξθ 

του οικιςτικοφ δικτφου μιασ ενεργειακισ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ βαςιςμζνθσ ςε 

μικρο-μονάδεσ ΣΘΚ (χωρίσ τθν εξωτερικι πθγι κερμότθτασ). Με τθν ενςωμάτωςθ 

πολλϊν νοικοκυριϊν ςε ζνα μικρο-δίκτυο, υπάρχει επίςθσ θ επιλογι των 

ανταλλαγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ (αγορζσ και πωλιςεισ) με το κεντρικό δίκτυο 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Στο παρόν μακθματικό μοντζλο, ο διαχειριςτισ του μικρο-

δικτφου κεωρείται ότι ελζγχει κεντρικά τισ μικρο-μονάδεσ. Ο διαχειριςτισ του 
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                 : Θερμικι ενζργεια 
 

                 : Θλεκτρικι ενζργεια 

                 : Πρωτογενισ ενζργεια 
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μικρο-δικτφου χρθςιμοποιεί τισ πθγζσ ενζργειασ, ζτςι ϊςτε να ικανοποιιςουν με 

τον πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο τθν ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και 

κερμότθτασ του κάκε νοικοκυριοφ, κακϊσ και τον προςδιοριςμό των ανταλλαγϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων του μικρο-δικτφου, κακϊσ επίςθσ 

και τισ ροζσ θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ του οικιςτικοφ δικτφου και του κφριου 

δικτφου θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Ωσ αποτζλεςμα, ο ςχεδιαςμόσ, θ λειτουργία και θ ςυνολικι διαχείριςθ των 

οικιςτικϊν ενεργειακϊν δικτφων βαςιςμζνων ςε μικρο-μονάδεσ ΣΘΚ απαιτεί τθν 

ανάπτυξθ ενόσ ςυςτθματικοφ πλαιςίου βελτιςτοποίθςθσ. 

 

χιμα 6-2: Διαγραμματικι απεικόνιςθ ενόσ τοπικοφ ενεργειακοφ δικτφου 

βαςιςμζνου ςε μονάδεσ ςυμπαραγωγισ 

 

 

 

 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ (ΔΤIΛΙΣΗΡΙΟ) 
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Το ίδιο μεκοδολογικό πλαίςιο εφαρμόηεται επίςθσ ςε ζνα αςτικό ενεργειακό δίκτυο 

που αποτελείται από τομείσ με ςθμαντικά μεγαλφτερθ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 

και κερμότθτασ από εκείνεσ του οικιςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου. Για τουσ λόγουσ 

αυτοφσ, μια εξωτερικι πθγι κερμότθτασ ενςωματϊνεται ςτθν προτεινόμενθ 

προςζγγιςθ θ οποία είναι ςε κζςθ να ςυμπλθρϊςει πρόςκετεσ ποςότθτεσ κερμικισ 

ενζργειασ, όπωσ απεικονίηεται ςτα Σχιματα 6-1 και 6-2. Ζτςι, θ δεξαμενι 

αποκικευςθσ κερμότθτασ τροφοδοτείται από τθν παραγόμενθ κερμότθτα από τθν 

μικρο-μονάδα ΣΘΚ ι τον καυςτιρα αερίου, κακϊσ επίςθσ και από τθν εξωτερικι 

πθγι κερμότθτασ, π.χ. ζνα διυλιςτιριο, προκειμζνου να καλυφκοφν οι απαιτιςεισ 

κερμότθτασ του κάκε τομζα. Ππωσ είναι αναμενόμενο, οι διακζςιμεσ υποψιφιεσ 

τεχνολογίεσ παραγωγισ και αποκικευςθσ ενζργειασ είναι διαφορετικζσ 

(μεγαλφτερεσ) ςε μζγεκοσ, ςε ςφγκριςθ με εκείνεσ του οικιςτικοφ δικτφου 

ενζργειασ, εξαιτίασ των αυξθμζνων θλεκτρικϊν και κερμικϊν αναγκϊν. 

6.4 Διατύπωςη του προβλόματοσ 

Θ παροφςα μακθματικι προςζγγιςθ αςχολείται με τον βζλτιςτο ςχεδιαςμό και τθν 

λειτουργία ενεργειακϊν δικτφων βαςιςμζνων ςε μονάδεσ ΣΘΚ. Το υπό εξζταςθ 

πρόβλθμα ορίηεται τυπικά ςφμφωνα με τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

i. Ζνα δεδομζνοσ χρονικόσ ορίηοντασ, που χωρίηεται ςε ζνα ςφνολο ενιαίων 

χρονικϊν περιόδων    . 

ii. Μια αςτικι περιοχι που χωρίηεται ςε ζναν πεπεραςμζνο αρικμό τομζων 

ι/και νοικοκυριϊν    . 

iii. Μια ςειρά από τφπουσ τεχνολογίασ     που είναι διακζςιμοι για να 

εγκαταςτακοφν ςτουσ τομείσ     . Οι ακόλουκοι τφποι τεχνολογιϊν 

εξετάηονται: (i) οι μονάδεσ ΣΘΚ       , (ii) οι μονάδεσ παραγωγισ 

κερμότθτασ        , και (iii) οι δεξαμενζσ αποκικευςθσ κερμότθτασ 

      . Κάκε τφποσ τεχνολογίασ     του τομζα      ζχει ζνα δεδομζνο 

επενδυτικό κόςτοσ κεφαλαίου (   ). 

iv. Κάκε τφποσ τεχνολογίασ παραγωγισ ενζργειασ        :=              

χαρακτθρίηεται από: ελάχιςτθ (μζγιςτθ) παραγωγικι δυναμικότθτα 

κερμότθτασ   
      

    , δεδομζνθ αναλογία παραγόμενθσ θλεκτρικισ 
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ενζργειασ προσ κερμότθτα   , ςυγκεκριμζνο κόςτοσ εκκίνθςθσ    , ελάχιςτο 

χρόνο λειτουργίασ      και κράτθςθσ     . Για τισ μονάδεσ παραγωγισ 

κερμότθτασ        , να ςθμειωκεί ότι: (i)    = 0, και (ii) οι ελάχιςτοι χρόνοι 

λειτουργίασ και κράτθςθσ είναι ςυχνά αμελθτζοι. Κατά τθν διάρκεια μιασ 

περιόδου εκκίνθςθσ, υπάρχει απϊλεια παραγόμενθσ κερμότθτασ   
  από τθν 

μονάδα παραγωγισ ενζργειασ        του τομζα     , ενϊ περίςςεια 

παραγόμενθσ κερμότθτασ   
  παρατθρείται κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου 

διακοπισ τθσ λειτουργίασ τθσ. 

v. Κάκε δεξαμενι αποκικευςθσ κερμότθτασ        ζχει ζναν δεδομζνο 

ρυκμό απωλειϊν κερμότθτασ    , και μια μζγιςτθ (ελάχιςτθ) δυναμικότθτα 

αποκικευςθσ κερμότθτασ   
      

    . 

vi. Κάκε τομζασ     χαρακτθρίηεται από μια δεδομζνθ ςυνολικι ηιτθςθ 

κερμότθτασ    
  και θλεκτρικισ ενζργειασ    

  ςε κάκε χρονικι περίοδο  . Θ 

ηιτθςθ κερμότθτασ περιλαμβάνει ουςιαςτικά το φορτίο των αναγκϊν 

κζρμανςθσ και ηεςτοφ νεροφ, ενϊ θ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 

αντιπροςωπεφει κυρίωσ τισ απαιτιςεισ για θλεκτρικι ενζργεια και φορτίο 

ψφξθσ (λόγω τθσ χριςθσ ςυςκευϊν κλιματιςμοφ). 

vii. Υπάρχει μια εξωτερικι πθγι κερμότθτασ (π.χ., διυλιςτιριο), θ οποία ζχει 

ςυγκεκριμζνθ κερμικι δυναμικότθτα    που κα μποροφςε να παρζχεται 

ςτουσ τομείσ του ενεργειακοφ δικτφου (μόνο ςτο αςτικό δίκτυο ενζργειασ). 

Το κόςτοσ αγοράσ τθσ κερμότθτασ του διυλιςτθρίου είναι επίςθσ δεδομζνο 

(  ). 

viii. Ελάχιςτα (  
   ) και μζγιςτα (  

   ) ςυνολικά επίπεδα παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ για το ενεργειακό δίκτυο κατά τθ διάρκεια κάκε 

χρονικισ περιόδου   είναι επίςθσ δεδομζνα. 

ix. Το μεταβλθτό κόςτοσ λειτουργίασ περιλαμβάνει το κόςτοσ του καυςίμου      

για τθ λειτουργία των μονάδων παραγωγισ ενζργειασ        ςε κάκε 

τομζα      και χρονικι περίοδο  . 

x. Οι τομείσ του ενεργειακοφ δικτφου μποροφν να ανταλλάςςουν θλεκτρικι 

ενζργεια μεταξφ τουσ. Επιπλζον, θλεκτρικι ενζργεια κα μποροφςε να 

αποκτθκεί από τα εξωτερικά δίκτυα (π.χ., το κφριο θλεκτρικό δίκτυο) ςε μια 
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δεδομζνθ τιμι αγορά    , θ οποία μπορεί να εξαρτάται από τον τομζα   και 

τθν χρονικι περίοδο  . Τζλοσ, μια επιδοτοφμενθ τιμι παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ (feed-in tariff), ςφμφωνα με τθν οποία ο εκνικόσ προμθκευτισ 

ενζργειασ πραγματοποιεί μια ςτακερι και ςυγκεκριμζνθ πλθρωμι    για 

κάκε kWh παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ μονάδεσ 

ςυμπαραγωγισ        (μόνο ςτο οικιςτικό ενεργειακό δίκτυο), και μια 

επιδοτοφμενθ τιμι «εξαγωγϊν» θλεκτρικισ ενζργειασ, ςφμφωνα με τθν 

οποία ο εκνικόσ προμθκευτισ ενζργειασ πραγματοποιεί μια ςτακερι και 

ςυγκεκριμζνθ πλθρωμι    για κάκε kWh θλεκτρικισ ενζργειασ που 

παράγεται από μονάδεσ ςυμπαραγωγισ        και εξάγεται πίςω ςτο 

κεντρικό θλεκτρικό δίκτυο (και ςτουσ δφο τφπουσ εξεταηόμενων δικτφων, 

οικιςτικό και αςτικό) λαμβάνονται επίςθσ υπ’ όψιν. 

Κεωρείται επίςθσ ότι ακριβϊσ μία δεξαμενι αποκικευςθσ κερμότθτασ και ακριβϊσ 

μία τεχνολογία παραγωγισ ενζργειασ πρόκειται να εγκαταςτακοφν ςε κάκε τομζα   

του δικτφου. 

Οι βαςικζσ αποφάςεισ που πρζπει να λθφκοφν από το διαχειριςτι του ενεργειακοφ 

δικτφου περιλαμβάνουν: 

 τθν επιλογι και τθν διαςταςιολόγθςθ των μονάδων ανά τφπο τεχνολογίασ  

που πρόκειται να εγκαταςτακοφν. Θ υλοποίθςθ πραγματοποιείται ορίηοντασ 

δυαδικζσ μεταβλθτζσ     που δθλϊνουν εάν μια μονάδα τφπου τεχνολογίασ 

    με προκακοριςμζνθ δυναμικότθτα είναι εγκατεςτθμζνθ ςτον τομζα 

     (δθλαδι,      ), ι όχι (δθλαδι,      ), 

 τθν κατάςταςθ λειτουργίασ για κάκε εγκατεςτθμζνθ μονάδα παραγωγισ 

ενζργειασ ςε κάκε χρονικι περίοδο  . Θ υλοποίθςθ πραγματοποιείται 

ορίηοντασ δυαδικζσ μεταβλθτζσ      που δθλϊνουν εάν θ μονάδα 

παραγωγισ ενζργειασ        που ζχει εγκαταςτακεί ςτον τομζα      

λειτουργεί ςτθν αρχι τθσ χρονικισ περιόδου   (δθλαδι,       ) ι όχι 

(δθλαδι,       ), 
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 τθν κερμότθτα      και το επίπεδο παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ        

(ςε περίπτωςθ μονάδων ΣΘΚ) για κάκε μονάδα παραγωγισ ενζργειασ 

       του τομζα      κατά τθν  χρονικι περίοδο  , και 

 τθν κερμότθτα      που μεταφζρεται από τθν εξωτερικι πθγι κερμότθτασ 

(π.χ., διυλιςτιριο) προσ τθν δεξαμενι αποκικευςθσ κερμότθτασ        

του τομζα      κατά τθν διάρκεια του χρόνου  . 

Ο αντικειμενικόσ ςτόχοσ του μοντζλου αφορά τθν ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ 

κόςτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων του επενδυτικοφ, του μεταβλθτοφ λειτουργικοφ 

κόςτουσ, του κόςτουσ εκκίνθςθσ, του κόςτουσ για τθν αγορά κερμότθτασ και του 

κόςτουσ των ςυναλλαγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ, προκειμζνου να ικανοποιθκεί 

πλιρωσ το ςφνολο τθσ θλεκτρικισ και κερμικισ ηιτθςθσ του εξεταηόμενου 

ενεργειακοφ δικτφου. 

6.5 Μαθηματικό διατύπωςη 

Στθν ενότθτα αυτι, ζνα πλαίςιο ΜΑΓΡ παρουςιάηεται για το πρόβλθμα του 

ςχεδιαςμοφ και του χρονοπρογραμματιςμοφ παραγωγισ ενόσ ενεργειακοφ δικτφου 

που περιγράφτθκε προθγουμζνωσ. Θ προςζγγιςθ αυτι αποτελεί επζκταςθ του 

μοντζλου για τον προγραμματιςμό παραγωγισ ενόσ ενεργειακοφ δικτφου, το οποίο  

αναπτφχκθκε από τουσ ςυγγραφείσ Kopanos et al. (2013) ζτςι ϊςτε να 

ενςωματϊςει ςχεδιαςτικζσ αποφάςεισ. Θ προςζγγιςθ αυτι επικεντρϊνεται ςτο 

ςχεδιαςμό και τον χρονοπρογραμματιςμό παραγωγισ μικρο-μονάδων ΣΘΚ, ενϊ το 

πλαίςιο που αφορά τθν εγκατάςταςθ μιασ μεγάλθσ κλίμακασ μονάδασ ΣΘΚ, 

(δθλαδι, μια κεντρικοποιθμζνθ προςζγγιςθ), είναι γενικά ζξω από το πεδίο 

εφαρμογισ τθσ παροφςασ μακθματικισ προςζγγιςθσ. Για να διευκολυνκεί θ 

παρουςίαςθ του προτεινόμενου μοντζλου, χρθςιμοποιικθκαν κεφαλαία λατινικά 

γράμματα για τισ μεταβλθτζσ βελτιςτοποίθςθσ και τα ςφνολα, πεηά λατινικά 

γράμματα για τουσ δείκτεσ και πεηά ελλθνικά γράμματα για τισ παραμζτρουσ. 

Στθ ςυνζχεια περιγράφονται οι περιοριςμοί που περιλαμβάνονται ςτο 

προτεινόμενο μακθματικό μοντζλο: 
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6.5.1 Περιοριςμού του μαθηματικού μοντϋλου 

χεδιαςτικοί περιοριςμοί 

Ο ςχεδιαςμόσ του ενεργειακοφ δικτφου περιγράφεται από τουσ περιοριςμοφσ (1)-

(4). Σφμφωνα με τουσ περιοριςμοφσ (1), ακριβϊσ μία δεξαμενι αποκικευςθσ 

κερμότθτασ πρζπει να εγκαταςτακεί ςε κάκε τομζα     . Οι περιοριςμοί (2) 

διαςφαλίηουν ότι ακριβϊσ μία τεχνολογία παραγωγισ ενζργειασ κα εγκαταςτακεί 

ςε κάκε τομζα     . Οι ςυνεκτικοί περιοριςμοί (3) και (4) εξαςφαλίηουν ότι το 

πολφ μία μονάδα ΣΘΚ και μία τεχνολογία παραγωγισ κερμότθτασ μποροφν να 

εγκαταςτακοφν ςε κάκε τομζα, αντίςτοιχα. 

∑    

           

                                                                                                                   

∑    

           

                                                                                                                   

∑    

           

                                                                                                                   

∑    

          

                                                                                                                     

Λειτουργικοί περιοριςμοί 

Πίνακασ 6-1: Μοντελοποίθςθ των μεταβλθτϊν εκκίνθςθσ      και ςβζςθσ      με τθ 

χριςθ των μεταβλθτϊν λειτουργίασ      

  
Ρεριοριςμοί (5) Ρεριοριςμοί (6) 

  
                 -         +               

0 0 = 0 ≤1 0 0 

0 1 = -1 ≤1 0 1 

1 0 = 1 ≤1 1 0 

1 1 = 0 ≤1 0 0 
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Οι περιοριςμοί (5) και (6) μοντελοποιοφν τθν εκκίνθςθ και τον τερματιςμό των 

μονάδων παραγωγισ ενζργειασ       . Ο Πίνακασ 6-1 δείχνει πϊσ αυτοί οι 

περιοριςμοί λειτουργοφν (Kopanos et al., 2013, Bosman et al., 2012).  Οι ελάχιςτοι 

χρόνοι λειτουργίασ και κράτθςθσ για κάκε μονάδα παραγωγισ        

διαμορφϊνονται από τουσ περιοριςμοφσ (7) και (8), αντίςτοιχα. 

                                                                                             

                                                                                                        

     ∑      

 

               }

                                                             

       ∑      

 

               }

                                                    

 

Συςχζτιςθ μεταξφ ςχεδιαςτικϊν και λειτουργικϊν αποφάςεων 

Οι περιοριςμοί (9) κάνουν ακόμα πιο ςυνεκτικό το μακθματικό μοντζλο 

ςυςχετίηοντασ τισ ςχεδιαςτικζσ με τισ λειτουργικζσ αποφάςεισ. 

                                                                                                              

 

Περιοριςμοί τεχνολογιϊν παραγωγισ ενζργειασ 

Τα άνω και κάτω όρια για τθν παραγωγι κερμότθτασ από κάκε μονάδα παραγωγισ 

ενζργειασ        επιβάλλονται από τουσ περιοριςμοφσ (10). Επιπλζον, οι 

περιοριςμοί (11) κακορίηουν τθν πραγματικι κερμότθτα που παράγεται από τισ 

τεχνολογίεσ παραγωγισ ενζργειασ        λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ απϊλειεσ 

κερμότθτασ κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εκκίνθςθσ. Για κάκε χρονικι περίοδο 

και τομζα, οι περιοριςμοί (12) μοντελοποιοφν τθν κερμότθτα (που παράγεται από 

τθν μονάδα παραγωγισ ενζργειασ που ζχει εγκαταςτακεί ςτον τομζα) που 
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μεταφζρεται ςτθ δεξαμενι αποκικευςθσ κερμότθτασ του τομζα ( ̅   ). Σθμειϊςτε 

ότι το Μ είναι ζνασ κατάλλθλοσ μεγάλοσ αρικμόσ. 

  
          ̃        

                                                                  

      ̃      
         

                                                                

 ̅    ∑      

            

                                          

 ̅    ∑      

            

                                                         

 ̅                                          

 

Δεξαμενι αποκικευςθσ κερμότθτασ 

Οι περιοριςμοί (13) προςδιορίηουν το ενεργειακό ιςοηφγιο ςτθ δεξαμενι 

αποκικευςθσ κερμότθτασ για κάκε τομζα s ςε κάκε χρονικι περίοδο  . Θ 

κερμότθτα εξάγεται από τθ δεξαμενι αποκικευςθσ κερμότθτασ (    
   ) για να 

ικανοποιιςει τθν ηιτθςθ κερμότθτασ, ςφμφωνα με τουσ περιοριςμοφσ (14). Ππωσ 

δθλϊνεται από τουσ περιοριςμοφσ (15), θ κερμότθτα που μεταφζρεται ςτθν 

δεξαμενι αποκικευςθσ κερμότθτασ (    
  ) προζρχεται από τθν εγκατεςτθμζνθ 

τεχνολογία παραγωγισ ενζργειασ ( ̅   ) ι/και από τθν κερμότθτα που λαμβάνεται 

(    ) από εξωτερικζσ πθγζσ (π.χ., από το διυλιςτιριο). Θ παράμετροσ     

αντιπροςωπεφει το ποςοςτό των απωλειϊν κερμότθτασ για τθν παροχι κερμότθτασ 

από τθν εξωτερικι πθγι προσ τον τομζα  . Τα όρια τθσ ικανότθτασ αποκικευςθσ 

κερμότθτασ για κάκε δεξαμενι αποκικευςθσ κερμότθτασ δίνονται από τουσ 

περιοριςμοφσ (16). 

                         
       

                                                 

    
       

                                                                                               

    
    ̅                                                                                 
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Διακεςιμότθτα εξωτερικισ πθγισ κερμότθτασ 

Θ διακζςιμθ κερμότθτα από το διυλιςτιριο ςε κάκε χρονικι περίοδο   δίδεται από 

τθν ακόλουκθ ςχζςθ: 

∑ ∑     

              

                                                                                                        

 

Ιςοηφγιο θλεκτρικισ ενζργειασ και όρια παραγωγισ 

Οι περιοριςμοί (18) περιγράφουν το θλεκτρικό ιςοηφγιο για το ςφνολο του 

ενεργειακοφ δικτφου ςε κάκε χρονικι περίοδο  , ενϊ οι περιοριςμοί (19) 

αντιςτοιχοφν ςτο ελάχιςτο και ςτο μζγιςτο όριο τθσ ςυνολικισ παραγωγισ 

ενζργειασ από το ενεργειακό δίκτυο. 

   ∑ ∑        

              

    ∑   
 

   

                                                                 

  
     ∑ ∑        

  (       )

 

   

  
                                                                            

 

6.5.2 Αντικειμενικό ςυνϊρτηςη 

Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ που πρζπει να βελτιςτοποιθκεί αφορά τθν 

ελαχιςτοποίθςθ του ετιςιου ςυνολικοφ κόςτουσ του ςυςτιματοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων του ετθςιοποιθμζνου επενδυτικοφ κόςτουσ κεφαλαίου για 

τισ τεχνολογίεσ που πρόκειται να εγκαταςτακοφν, του κόςτουσ για τθν εκκίνθςθ των 

μονάδων παραγωγισ ενζργειασ, του κόςτουσ για τθν αγορά κερμότθτασ από τισ 

εξωτερικζσ πθγζσ κερμότθτασ (υφίςταται μόνο ςτο αςτικό ενεργειακό δίκτυο), το 

κόςτοσ των καυςίμων, το κόςτοσ των ςυναλλαγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ, δθλαδι 
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του εμπορίου όςον αφορά τα ζξοδα για τθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ από το 

εκνικό δίκτυο και τα ζςοδα από τθν πϊλθςθ του πλεονάςματοσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςτο δίκτυο, κακϊσ επίςθσ και τθσ επιδοτοφμενθσ τιμισ  για τθν 

προϊκθςθ τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ μικρο-τεχνολογίεσ ΣΘΚ 

(μόνο ςτο οικιςτικό ενεργειακό δίκτυο). Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ δίνεται από: 

   ∑∑      

       

⏞        
                 

 ∑ ∑ ∑       

                 

⏞              
                

 ∑ ∑ ∑      

                 

⏞              
                        

 

 

 ∑ ∑ ∑     ̃   

                 

⏞                
                            

 ∑           

   

⏞          
                                      

                              

 ∑ ∑ ∑        

                 

⏞                
                                                  

 

Το πρόβλθμα του ςυνολικοφ ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ παραγωγισ του 

ενεργειακοφ δικτφου διατυπϊνεται ωσ πρόβλθμα ΜΑΓΡ, περιλαμβάνοντασ τθν 

αντικειμενικι ςυνάρτθςθ ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ (20), υποκείμενθσ ςτουσ 

περιοριςμοφσ (1)-(19). 

6.6 Περιγραφό των μελετών περύπτωςησ 

Το προτεινόμενο μοντζλο ΜΑΓΡ ζχει εφαρμοςτεί ςε δφο μελζτεσ περιπτϊςεων, οι 

οποίεσ αφοροφν ζνα οικιςτικό και ζνα αςτικό δίκτυο ενζργειασ, αντίςτοιχα. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ οικιςτικι μελζτθ περίπτωςθσ αναφζρεται ςτον κλιματικό τφπο ενόσ 

τυπικοφ οικιςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, ενϊ θ αςτικι 

μελζτθ περίπτωςθσ αντιπροςωπεφει το ενεργειακό προφίλ ενόσ τυπικοφ 

Μεςογειακοφ αςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου. Οι κφριεσ διαφορζσ όςον αφορά τθ 

δομι των επιλεγμζνων μελετϊν περιπτϊςεων αφοροφν τθν φπαρξθ ι όχι τθσ 

επιδοτοφμενθσ τιμισ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από μονάδεσ 

ςυμπαραγωγισ (feed-in tariff), παρζχοντασ ςτα νοικοκυριά μια ςτακερι πλθρωμι 
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για κάκε παραγόμενθ κιλοβατϊρα θλεκτρικισ ενζργειασ (κεωρείται μόνο ςτθν 

οικιςτικι μελζτθ περίπτωςθσ), κακϊσ και τθν διακεςιμότθτα ι μθ μιασ εξωτερικισ 

πθγισ κερμότθτασ που ςυμβάλλει ςτθν ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ κερμότθτασ 

(κεωρείται μόνο ςτθν αςτικι μελζτθ περίπτωςθσ). Τα κφρια δεδομζνα ειςόδου του 

μοντζλου παρουςιάηονται παρακάτω. 

6.6.1 Οικιςτικό ενεργειακό δύκτυο 

Ζνα οικιςτικό ενεργειακό που αποτελείται από τρία (3) νοικοκυριά κεωρείται ςε 

αυτι τθν μελζτθ περίπτωςθσ. Τα δεδομζνα για τθν ηιτθςθ κερμότθτασ και 

θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν περίπτωςθ του ςεναρίου αναφοράσ ζχουν λθφκεί από 

τθν βάςθ δεδομζνων του Milton Keynes Energy Park που παρζχεται από το U.K. 

Energy Research Centre Energy Data Centre (UKERC-EDC, 1990). Τζςςερισ 

διαφορετικζσ εποχζσ κεωροφνται; Φκινόπωρο (ΦΚ), Καλοκαίρι (ΚΛ), Άνοιξθ (ΑΝ) 

και Χειμϊνασ (ΧΜ). Επίςθσ, δφο διαφορετικοί τφποι θμερϊν εξετάςτθκαν, 

Κακθμερινζσ (ΚΚ) και Σαββατοκφριακα (ΣΚ). 

 

 

χιμα 6-3: Αντιπροςωπευτικι θμεριςια θλεκτρικι ηιτθςθ ανά εποχι και τφπο 

θμζρασ ςτθν περίπτωςθ αναφοράσ του οικιςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου  
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Τα Σχιματα 6-3 και 6-4 απεικονίηουν το αντιπροςωπευτικό θμεριςιο προφίλ τθσ 

ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και κερμότθτασ για τισ διάφορεσ εποχζσ και τφπουσ 

θμερϊν που κεωροφνται ςτθν οικιςτικι μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

χιμα 6-4: Αντιπροςωπευτικι θμεριςια κερμικι ηιτθςθ ανά εποχι και τφπο 

θμζρασ ςτθν περίπτωςθ αναφοράσ του οικιςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου 

Τα κφρια τεχνικά χαρακτθριςτικά όλων των υποψθφίων τεχνολογιϊν (τεχνολογίεσ 

παραγωγισ ενζργειασ και δεξαμενζσ αποκικευςθσ κερμότθτασ) παρουςιάηονται 

ςτουσ Πίνακεσ 6-2 και είναι 6-3 (Barbieri et al., 2012, Bianchi et al., 2013, SENTECH, 

2010). Τζςςερισ διαφορετικζσ τεχνολογίεσ μικρο-ΣΘΚ κεωροφνται, 

ςυμπεριλαμβανομζνων ενόσ κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ (ICE), μίασ μθχανισ 

Stirling (SE), μιασ Κυψζλθσ Καυςίμου (FC) κι ενόσ αεριοςτροβίλου (GT) με τθν ίδια 

δυναμικότθτα θλεκτρικισ ιςχφοσ (1 kWe) και διαφορετικζσ δυναμικότθτεσ 

κερμότθτασ. Τα τεχνικά ςτοιχεία περιλαμβάνουν θλεκτρικζσ και κερμικζσ 

αποδόςεισ, ςυνολικι απόδοςθ τθσ ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ  και 

αναλογία παραγόμενθσ κερμότθτασ και θλεκτρικισ ενζργειασ. Στον Πίνακα 6-2, το 

ςφμβολο    αντιπροςωπεφει τθν θλεκτρικι και το ςφμβολο     τθν κερμικι 

δυναμικότθτα τθσ κάκε τεχνολογίασ, το    υποδθλϊνει τθν θλεκτρικι και το     τθν 

κερμικι απόδοςθ του κάκε τφπου τεχνολογίασ (επίςθσ ςτον Πίνακα 6-3). Τζλοσ, ο 
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παράγοντασ HER αντιπροςωπεφει τθν αναλογία παραγόμενθσ κερμότθτασ προσ 

θλεκτρικι ενζργεια τθσ κάκε τεχνολογίασ. 

Πίνακασ 6-2: Οικιςτικό ενεργειακό δίκτυο: Κφρια τεχνικά χαρακτθριςτικά των 

υποψθφίων μικρο-ΣΘΚ τεχνολογιϊν 

Σφποσ τεχνολογίασ μικρο-ΘΘ Pe(kW) Pth(kW) θe θth θCHP HER 

Κινθτιρασ εςωτερικισ καφςθσ 

(ICE) 
1 3.3 0.200 0.660 0.860 3.3 

Μθχανι Stirling (SE) 1 6.0 0.135 0.810 0.945 6.0 

Κυψζλθ Καυςίμου (FC) 1 1.1 0.450 0.495 0.945 1.1 

Αεριοςτρόβιλοσ (GT) 1 1.7 0.290 0.493 0.783 1.7 

 

Πίνακασ 6-3: Οικιςτικό ενεργειακό δίκτυο: Κφρια τεχνικά χαρακτθριςτικά των 

υποψθφίων λεβιτων αερίου και δεξαμενϊν αποκικευςθσ κερμότθτασ 

Σφποσ λζβθτα αερίου και 

δεξαμενισ αποκικευςθσ 

κερμότθτασ 

Ονομαςτικι 

δυναμικότθτα 

(kWth) 

Ελάχιςτθ λειτουργικι 

δυναμικότθτα (kWth) 
θth 

Λζβθτασ αερίου 1 (GB1) 5 0 0.80 

Λζβθτασ αερίου 2 (GB2) 10 0 0.80 

Δεξαμενι αποκικευςθσ 

κερμότθτασ 1 (HBUF1) 
10 0 0.99 

Δεξαμενι αποκικευςθσ 

κερμότθτασ 2 (HBUF2) 
20 0 0.99 

 

Ζνα προεξοφλθτικό επιτόκιο τθσ τάξθσ του 7.5% κεωρείται επίςθσ ςτα 

αποτελζςματα που αναφζρονται ςε αυτι τθν μελζτθ περίπτωςθσ. Με βάςθ τθν 

τεχνικι διάρκεια ηωισ τθσ κάκε τεχνολογίασ και του κεωροφμενου προεξοφλθτικοφ 

επιτοκίου, ζνασ ςυντελεςτισ ανάκτθςθσ κεφαλαίου για κάκε τεχνολογία μπορεί να 

υπολογιςτεί. Να ςθμειωκεί ότι το προτεινόμενο μοντζλο δίνει τθν δυνατότθτα ςτον 

χριςτθ να χρθςιμοποιεί διαφορετικά επιτόκια και τεχνικζσ περιόδουσ ηωισ για 

διαφορετικζσ τεχνολογίεσ. 
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Σφμφωνα με τισ κφριεσ τεχνικζσ (θλεκτρικι και κερμικι δυναμικότθτα, θλεκτρικι και 

κερμικι απόδοςθ, λόγοσ κερμότθτασ προσ θλεκτρικι ενζργεια) και οικονομικζσ 

(κόςτοσ επζνδυςθσ, κόςτοσ εκκίνθςθσ) παραμζτρουσ, αυτζσ οι ενεργειακζσ 

τεχνολογίεσ κα πρζπει να αξιολογθκοφν και οι πιο κατάλλθλεσ για το ςυγκεκριμζνο 

ενεργειακό δίκτυο κα επιλεγοφν.  

6.6.2 Αςτικό ενεργειακό δύκτυο  

Ζνα αςτικό ενεργειακό δίκτυο τεςςάρων τομζων εξετάηεται ςτθν παροφςα μελζτθ 

περίπτωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ενόσ Δθμαρχείου (CH), ενόσ ςχολείου (SC), 

ενόσ δθμόςιου κολυμβθτθρίου (SP) κι ενόσ ςυγκροτιματοσ κατοικιϊν (RC). 

Ραρόμοια με τθν προθγοφμενθ μελζτθ περίπτωςθσ, τζςςερισ διαφορετικζσ εποχζσ 

ζχουν κεωρθκεί, δθλαδι, το φκινόπωρο (ΦΚ), το καλοκαίρι (ΚΛ), θ άνοιξθ (ΑΝ) και 

ο χειμϊνασ (ΧΜ), αλλά ζνασ αντιπροςωπευτικόσ τφποσ θμζρασ για κάκε εποχι. Τα 

Σχιματα 6-5 και 6-6 απεικονίηουν το τυπικό προφίλ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

και κερμότθτασ για μία αντιπροςωπευτικι θμζρα του χειμϊνα. Να ςθμειωκεί ότι 

κεωρείται ότι δεν υπάρχει κερμικό φορτίο κατά τθ διάρκεια τθσ κερινισ περιόδου. 

 

χιμα 6-5: Αντιπροςωπευτικι θμεριςια θλεκτρικι ηιτθςθ ανά τομζα κατά τθν 

διάρκεια του χειμϊνα ςτθν περίπτωςθ αναφοράσ του αςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου  
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χιμα 6-6: Αντιπροςωπευτικι θμεριςια κερμικι ηιτθςθ ανά τομζα κατά τθν 

διάρκεια του χειμϊνα ςτθν περίπτωςθ αναφοράσ του αςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά όλων των υποψιφιων τεχνολογιϊν παρουςιάηονται 

ςτουσ Πίνακεσ 6-4 και 6-5 (Barbieri et al., 2012, Bianchi et al., 2013, SENTECH, 

2010). Ρζντε διαφορετικζσ τεχνολογίεσ λαμβάνονται υπ’ όψιν, οι οποίεσ 

περιλαμβάνουν ζναν κινθτιρα φυςικοφ αερίου (GE), τρεισ αεριοςτρόβιλουσ (GT, 

MGT, GGT), δφο παλινδρομικζσ μθχανζσ (RE, GRE), ζναν μικρο-ςτρόβιλο (ΜΛΤ) και 

μια κυψζλθ καυςίμου φωςφορικοφ οξζοσ (PAFC), με ζνα ευρφ φάςμα θλεκτρικϊν 

και κερμικϊν δυναμικοτιτων. Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω, το ςφμβολο    

αντιπροςωπεφει τθν θλεκτρικι και το ςφμβολο     τθν κερμικι δυναμικότθτα τθσ 

κάκε τεχνολογίασ, το    υποδθλϊνει τθν θλεκτρικι και το     τθν κερμικι απόδοςθ 

του κάκε τφπου τεχνολογίασ, ενϊ ο παράγοντασ HER αντιπροςωπεφει τθν αναλογία 

παραγόμενθσ κερμότθτασ προσ θλεκτρικι ενζργεια τθσ κάκε τεχνολογίασ. 

Ππωσ και ςτθν προθγοφμενθ μελζτθ περίπτωςθσ, ζνα προεξοφλθτικό επιτόκιο τθσ 

τάξθσ του 7.5% ζχει κεωρθκεί για τα αποτελζςματα που αναφζρονται ςε αυτι τθν 

μελζτθ περίπτωςθσ. Ανάλογα με αυτζσ τισ τεχνικζσ (θλεκτρικι και κερμικι 

δυναμικότθτα, θλεκτρικι και κερμικι απόδοςθ, λόγοσ παραγόμενθσ κερμότθτασ 

προσ θλεκτρικι ενζργεια) και οικονομικζσ (κόςτοσ επζνδυςθσ, κόςτοσ εκκίνθςθσ, 

κόςτοσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και κερμότθτασ) παραμζτρουσ, αυτζσ οι 
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ενεργειακζσ τεχνολογίεσ κα πρζπει να αξιολογθκοφν και οι πιο κατάλλθλεσ για το 

ςυγκεκριμζνο ενεργειακό δίκτυο κα επιλεγοφν.  

Πίνακασ 6-4: Αςτικό ενεργειακό δίκτυο: τεχνικά χαρακτθριςτικά των υποψιφιων 

τεχνολογιϊν ΣΘΚ  

Σφποσ τεχνολογίασ ΘΘ Pe(kW) Pth(kW) θe θth θCHP HER 

Κινθτιρασ φυςικοφ αερίου (GE) 100 130 0.360 0.468 0.828 1.30 

Αεριοςτρόβιλοσ 1 (GT) 65 112 0.290 0.500 0.790 1.72 

Αεριοςτρόβιλοσ 2 (MGT) 50 55 0.425 0.468 0.893 1.10 

Αεριοςτρόβιλοσ 3(GGT) 5,000 5,701.3 0.405 0.462 0.867 1.14 

Ραλινδρομικι μθχανι 1 (RE) 1,000 1,145.5 0.418 0.479 0.897 1.15 

Ραλινδρομικι μθχανι 2 (GRE) 1,000 1,148.1 0.375 0.431 0.806 1.15 

Μικρο-ςτρόβιλοσ (MIT) 200 218.1 0.320 0.349 0.669 1.09 

Κυψζλθ καυςίμου φωςφορικοφ 

οξζοσ (PAFC) 
400 230 0.350 0.201 0.551 0.58 

 

Πίνακασ 6-5: Αςτικό ενεργειακό δίκτυο: τεχνικά χαρακτθριςτικά των υποψιφιων 

λεβιτων αερίου και δεξαμενϊν αποκικευςθσ κερμότθτασ 

Σφποσ λζβθτα αερίου και 

δεξαμενισ αποκικευςθσ 

κερμότθτασ 

Ονομαςτικι 

δυναμικότθτα 

(kWth) 

Ελάχιςτθ λειτουργικι 

δυναμικότθτα (kWth) 
θth 

Λζβθτασ αερίου 1 (GB1) 200 0 0.80 

Λζβθτασ αερίου 2 (GB2) 400 0 0.80 

Δεξαμενι αποκικευςθσ 

κερμότθτασ 1 (HBUF1) 
150 0 0.99 

Δεξαμενι αποκικευςθσ 

κερμότθτασ 2 (HBUF2) 
300 0 0.99 
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6.7 Παρουςύαςη και ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων 

Πλεσ οι μελζτεσ περιπτϊςεων ζχουν επιλυκεί ςε ζναν ςτακερό υπολογιςτι Intel (R) 

πυρινα (TM) i5 3350P 3.10 GHz με 4.0 GB RAM χρθςιμοποιϊντασ τον επιλυτι ILOG 

CPLEX 12.6.0.0, ο οποίοσ ενςωματϊνεται ςτο μακθματικό εργαλείο GAMS (General 

Algebraic Modeling System) (GAMS, 2008). Θ διαφορά μεταξφ τθσ βζλτιςτθσ 

ακεραίασ λφςθσ και τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ του χαλαρωμζνου γραμμικοφ 

προβλιματοσ (integrality gap) ζχει οριςτεί ίςθ με 1% κι ζχει επιτευχκεί ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ. 

6.7.1 Οικιςτικό ενεργειακό δύκτυο 

Ανάλυςθ κόςτουσ 

Το ςυνολικό ετθςιοποιθμζνο κόςτοσ του ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ 

παραγωγισ του οικιςτικοφ δικτφου ενζργειασ ιςοφται με 1,315.6 €. Λαμβάνοντασ 

υπόψθ μόνο τα ςτοιχεία κόςτουσ, δθλαδι, το άκροιςμα του ετθςιοποιθμζνου 

επενδυτικοφ κόςτουσ, του κόςτουσ εκκίνθςθσ, του κόςτουσ καυςίμου και του 

κόςτουσ για τθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ, το ςυνολικό κακαρό κόςτοσ ιςοφται 

με 1,981.6 € ςε ετιςια βάςθ. 

Το κόςτοσ καυςίμου αποτελεί τθν μεγαλφτερθ ςυνιςτϊςα κόςτουσ 

αντιπροςωπεφοντασ το 74.5% του ςυνολικοφ κακαροφ κόςτουσ, ακολουκοφμενο 

από το ετθςιοποιθμζνο επενδυτικό κόςτοσ κεφαλαίου που αποτελεί περίπου το 

21% του ςυνόλου. Το ποςοςτό του κόςτουσ των αγορϊν θλεκτρικισ ενζργειασ είναι 

ςχετικά μικρό και πλθςιάηει το 4% του ςυνόλου, ενϊ το υπόλοιπο 0.5% αντιςτοιχεί 

ςτο κόςτοσ εκκίνθςθσ, υποδθλϊνοντασ τθν πολφ μικρι επίδραςθ του ςτοιχείου 

αυτοφ επί του ςυνολικοφ κόςτουσ. 

Το ετιςιο ςυνολικό κακαρό κζρδοσ είναι ίςο με 691.9 €. Το κζρδοσ από τθν 

επιδότθςθ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ καταλαμβάνει το ςυντριπτικό μζροσ 

του ςυνόλου (90.5%), και είναι ίςο με 626.1 €, ενϊ τα κζρδθ από τισ πωλιςεισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ανζρχονται ςε 65.7 € (9.5%). Το μερίδιο των ςυνολικϊν 
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κερδϊν επί του ςυνολικοφ κακαροφ κόςτουσ ιςοφται με 34.9%. Πλα τα παραπάνω 

ςυνοψίηονται ςτον Πίνακα 6-6. 

Πίνακασ 6-6: Οικιςτικό ενεργειακό δίκτυο: Συνιςτϊςεσ κόςτουσ και κερδϊν 

υνιςτϊςεσ κόςτουσ € % υνιςτϊςεσ κερδϊν € % 

Επενδυτικό κόςτοσ 

κεφαλαίου 
414.7 21.0 

Κζρδθ πωλιςεων 

θλεκτρικισ ενζργειασ 
65.7 9.5 

Κόςτοσ εκκίνθςθσ 10.0 0.51 
Επιδότθςθ παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ 
626.1 90.5 

Κόςτοσ καυςίμου 1476.7 74.5 υνολικά κακαρά κζρδθ 691.9 100.0 

Κόςτοσ αγορϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ 
80.1 4.04 

   

υνολικό κακαρό κόςτοσ 1981.6 100.0 
   

υνολικό κόςτοσ 1315.6 
 

υνολικά κακαρά κζρδθ / υνολικό κακαρό 

κόςτοσ: 34.9% 

 

Επιλογι τεχνολογίασ 

Πίνακασ 6-7: Εγκατεςτθμζνεσ τεχνολογίεσ ςτο οικιςτικό ενεργειακό δίκτυο 

Νοικοκυριά/Σομείσ Σεχνολογία παραγωγισ ενζργειασ 

Δεξαμενι 

αποκικευςθσ 

κερμότθτασ 

s1 Μθχανι Stirling (SE) HBUF1 

s2 Κινθτιρασ εςωτερικισ καφςθσ (ICE) HBUF1 

s3 Κινθτιρασ εςωτερικισ καφςθσ (ICE) HBUF1 

 

Πςον αφορά τισ προσ εγκατάςταςθ τεχνολογίεσ, αυτζσ περιλαμβάνουν μια μθχανι 

Stirling (SE) για το πρϊτο νοικοκυριό (s1), και δφο κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ 

(ICE) για τα άλλα δφο νοικοκυριά (s2 και s3). Σχετικά με τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ 

κερμότθτασ, θ μικρότερθ (με όρουσ δυναμικότθτασ-HBUF1) από τισ δφο διακζςιμεσ 

τεχνολογίεσ εγκακίςταται ςε όλα τα νοικοκυριά, με δυναμικότθτα αποκικευςθσ 10 
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kWth. Ο Πίνακασ 6-7 παρουςιάηει τισ επιλεγμζνεσ προσ εγκατάςταςθ τεχνολογίεσ 

ςτθν οικιςτικι μελζτθ περίπτωςθσ. 

Ιςοηφγιο θλεκτρικισ ενζργειασ 

Θ γενικι εικόνα του ιςοηυγίου τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ (εκτόσ από το καλοκαίρι) 

είναι θ εξισ: θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ είναι περιςςότερο από επαρκισ για 

να ανταποκρικεί ςτθν ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ του οικιςτικοφ δικτφου. Ππωσ 

περιγράφτθκε παραπάνω, τρεισ μικρο-ΣΘΚ τεχνολογίεσ ζχουν επιλεγεί ςτα 

νοικοκυριά s1, s2 και s3, οι οποίεσ ςυμβάλλουν όχι μόνο ςτθν κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ των νοικοκυριϊν τουσ, αλλά επίςθσ παρζχουν θλεκτρικι 

ενζργεια ςτο κεντρικό δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ (πωλιςεισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ). Δεδομζνου ότι θ ηιτθςθ κερμότθτασ είναι χαμθλι κατά τθν διάρκεια 

του καλοκαιριοφ, θ βζλτιςτθ ςτρατθγικι που κακορίηεται από το μοντζλο 

περιλαμβάνει ζνα ςθμαντικό μερίδιο αγορϊν θλεκτρικισ ενζργειασ από το κεντρικό 

δίκτυο, ειδικά κατά τθ διάρκεια του κακθμερινοφ τφπου θμζρασ (64.7% τθσ 

ςυνολικισ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ), για τθν κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Αυτό μπορεί επίςθσ να εξθγθκεί από το γεγονόσ ότι θ ηιτθςθ κερμότθτασ 

του τομζα s2 είναι αμελθτζα το καλοκαίρι και ωσ εκ τοφτου, το μεγαλφτερο μζροσ 

των αγορϊν θλεκτρικισ ενζργειασ κατευκφνεται προσ τθν ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ 

του (βλζπε Σχιμα 6-7). Να ςθμειωκεί ότι οι τεχνολογίεσ μικρο-ΣΘΚ είναι 

οδθγοφμενεσ από τθ κερμότθτα (ο θλεκτριςμόσ αποτελεί παραπροϊόν τθσ 

παραγωγισ κερμότθτασ) και δεν υπάρχει καμία ανάγκθ για τθν παραγωγι επιπλζον 

κερμότθτασ το καλοκαίρι. Οι πωλιςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ αποτελοφν ζνα 

αξιοςθμείωτο μζροσ τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθν διάρκεια του 

χειμϊνα και τθσ άνοιξθσ, κακϊσ κυμαίνονται από 26% ζωσ 53.5%, ανάλογα με τον 

κάκε τφπο θμζρασ τθσ κάκε εποχισ, όπωσ αναφζρεται ςτον Πίνακα 6-8. Το ποςοςτό 

του κερμικοφ φορτίου που ικανοποιείται από τθν άμεςθ παραγωγι κερμότθτασ 

ι/και κερμότθτασ που ζχει προθγουμζνωσ αποκθκευτεί κακορίηεται, ςε μεγάλο 

βακμό, από τθ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. Αν θ ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν τοπικι (εντόσ του δικτφου) παραγωγι είναι πιο 

οικονομικι, θ ηιτθςθ κερμότθτασ ικανοποιείται κατά κφριο λόγο από τθν άμεςθ 
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παραγωγι κερμότθτασ και όχι από τθν προθγουμζνωσ αποκθκευμζνθ κερμότθτα. 

Αυτό το πρότυπο αντιςτρζφεται όταν οι αγορζσ θλεκτρικισ ενζργειασ αποτελοφν 

πιο οικονομικι επιλογι από τθν τοπικι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και ωσ εκ 

τοφτου, θ ηιτθςθ κερμότθτασ καλφπτεται κυρίωσ ι πλιρωσ από προθγουμζνωσ 

αποκθκευμζνθ κερμότθτα, ενϊ θ θλεκτρικι ηιτθςθ από αγορζσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ.  

Πίνακασ 6-8: Λςοηφγιο θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο οικιςτικό ενεργειακό δίκτυο (kWhe) 

Εποχι 
Σφποσ 

θμζρασ 

Παραγωγι 

θλεκτρικισ 

ενζργειασ ωσ 

ποςοςτό τθσ 

θλεκτρικισ ηιτθςθσ 

(%) 

Πωλιςεισ 

θλεκτρικισ 

ενζργειασ ωσ 

ποςοςτό τθσ 

θλεκτρικισ 

ηιτθςθσ (%) 

Πωλιςεισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ωσ 

ποςοςτό τθσ 

παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ 

(%) 

ΦΘ ΚΘ 109.9 2.4 11.2 

ΦΘ Κ 102.5 2.8 5.1 

ΧΜ ΚΘ 180.5 0.7 45.0 

ΧΜ Κ 215.1 0.0 53.5 

ΚΛ ΚΘ 35.3 64.7 0.0 

ΚΛ Κ 54.1 45.9 0.0 

ΑΝ ΚΘ 129.5 4.2 26.0 

ΑΝ Κ 197.0 2.6 50.5 
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χιμα 6-7: Λςοηφγιο θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθν διάρκεια κάκε εποχισ και τφπου 

θμζρασ ςτο οικιςτικό ενεργειακό δίκτυο  

Αποκικευςθ κερμότθτασ 

Το Σχιμα 6-8 απεικονίηει το επίπεδο αποκικευςθσ κερμότθτασ ανά εποχι και τφπο 

θμζρασ. Το βαςικό μοτίβο όςον αφορά τθν ςτρατθγικι αποκικευςθσ κερμότθτασ 

είναι το εξισ: αυτι ςυμβαίνει κυρίωσ το καλοκαίρι, κορυφϊνεται κατά το πρϊτο 

μιςό τθσ θμζρασ και ςταδιακά μειϊνεται για να καλφψει τθν αιχμι τθσ ηιτθςθσ 

κερμότθτασ που παρατθρείται κατά τθν διάρκεια των τελευταίων ωρϊν τθσ θμζρασ. 

Αποκθκευμζνθ κερμότθτα παρατθρείται επίςθσ κατά τθν διάρκεια του χειμϊνα, 

προκειμζνου να διευκολυνκεί θ κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ τόςο τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

όςο και τθσ κερμότθτασ όπωσ περιγράφτθκε παραπάνω. Αξιοςθμείωτεσ ποςότθτεσ 

αποκθκευμζνθσ κερμότθτασ αναφζρονται επίςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ 

αντιπροςωπευτικισ θμζρασ του ςαββατοκφριακου του φκινοπϊρου αφοφ και πάλι, 

θ ηιτθςθ κερμότθτασ κορυφϊνεται κατά τθ διάρκεια των τελευταίων ωρϊν τθσ 

θμζρασ. Σε γενικζσ γραμμζσ, θ αποκικευςθ κερμότθτασ παίηει ζνα ρόλο 

εξιςορρόπθςθσ για να καλφψει τισ διακυμάνςεισ τθσ ηιτθςθσ κερμότθτασ με τον πιο 

αποτελεςματικό και οικονομικό τρόπο, κακϊσ και να διευκολφνει τθν ικανοποίθςθ 

τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ μζςω του ελζγχου τθσ παραγωγισ κερμότθτασ. Θ 
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ςτακερότθτα και θ λειτουργικι ευελιξία του οικιςτικοφ δικτφου ενζργειασ 

επιτυγχάνεται μζςω τθσ διαδικαςίασ αποκικευςθσ κερμότθτασ και τθσ ςφνδεςθσ με 

το κεντρικό θλεκτρικό δίκτυο. Σε αυτό το ςθμείο, να ςθμειωκεί ότι θ ςυνολικι 

κερμότθτα που αποκθκεφεται ςτθν αρχι κάκε θμζρασ, είναι ίςθ με τθ κερμότθτα 

που παραμζνει αποκθκευμζνθ ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ, αντικατοπτρίηοντασ το 

γεγονόσ ότι οι τεχνολογίεσ αποκικευςθσ ενζργειασ μποροφν να αςχολθκοφν μόνο 

με βραχυπρόκεςμεσ, κακθμερινζσ διακυμάνςεισ. Στθν περίπτωςι μασ, αυτό το 

αρχικό επίπεδο ζχει οριςτεί ςε 0 kWth. 

 

χιμα 6-8: Επίπεδα αποκικευςθσ κερμότθτασ κατά τθν διάρκεια κάκε εποχισ και 

τφπου θμζρασ ςτο οικιςτικό ενεργειακό δίκτυο 

6.7.2 Προςομούωςη Monte Carlo 

Θ υλοποίθςθ τθσ προςομοίωςθσ Monte Carlo γίνεται ςτο περιβάλλον του 

μακθματικοφ εργαλείου GAMS. Ρρόκειται για μια απλι διαδικαςία, κακϊσ απαιτεί  

ζνα επαναλθπτικό αλγόρικμο, ςε κάκε επανάλθψθ του οποίου το προτεινόμενο 

μοντζλο επιλφεται. Το μοντζλο ΜΑΓΡ ζχει επιλυκεί για 1000 επαναλιψεισ (N = 

1000) τθσ μεκόδου Monte Carlo για κάκε επιλεγμζνο τφπο κατανομισ πικανότθτασ. 

Τα παραγόμενα αποτελζςματα περιλαμβάνουν τθν βζλτιςτθ λφςθ για κάκε 

περίπτωςθ (τφπο κατανομισ πικανότθτασ) και παρουςιάηονται με τθ μορφι 
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ιςτογραμμάτων και Σχθμάτων για τισ μεταβλθτζσ που αφοροφν τον ςχεδιαςμό του 

δικτφου (επιλογι τεχνολογίασ) και το ετθςιοποιθμζνο κόςτοσ του ςυςτιματοσ. 

Στθν οικιςτικι μελζτθ περίπτωςθσ, θ ηιτθςθ κερμότθτασ κεωρείται ωσ θ μόνθ 

παράμετροσ αβεβαιότθτασ, ζχοντασ ςθμαντικι επιρροι ςτισ αποφάςεισ 

ςχεδιαςμοφ. Δφο τφποι κατανομϊν πικανοτιτων ζχουν χρθςιμοποιθκεί για να 

ανιχνεφςουν τθν αβεβαιότθτα τθσ ηιτθςθσ κερμότθτασ: θ ομοιόμορφθ και θ 

κανονικι. Τα ειδικά χαρακτθριςτικά του κάκε τφπου κατανομισ για τθν ηιτθςθ 

κερμότθτασ παρζχονται ςτον Πίνακα 6-9. Αυτά περιλαμβάνουν τθν ελάχιςτθ και τθ 

μζγιςτθ τιμι για τθν ομοιόμορφθ κατανομι, κακϊσ και τθν μζςθ τιμι και τθν τυπικι 

απόκλιςθ για τθν κανονικι κατανομι. 

Πίνακασ 6-9: Χαρακτθριςτικά των εφαρμοηομζνων κατανομϊν πικανοτιτων ςτισ 

περιπτϊςεισ του οικιςτικοφ και του αςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου  

Περίπτωςθ 
Θερμικι ηιτθςθ (Οικιςτικό 

δίκτυο) 

Διακεςιμότθτα 

εξωτερικισ πθγισ 

κερμότθτασ 

(Αςτικό δίκτυο) 

Ρερίπτωςθ Αναφοράσ Τιμι αναφοράσ (ΤΑΦ) 500 kWth 

Ρερίπτωςθ κανονικισ 

κατανομισ 
(ΤΑΦ,0.15*ΤΑΦ) (500, 250) kWth 

Ρερίπτωςθ 

ομοιόμορφθσ 

κατανομισ 

(0.5*ΤΑΦ,1.5*ΤΑΦ) (0, 3000) kWth 

 

Θ ομοιόμορφθ κατανομι εκφράηει τθν υψθλότερθ αβεβαιότθτα, επειδι ζχει μια 

ςτακερι ςυνάρτθςθ κατανομισ πικανότθτασ μεταξφ των δφο παραμζτρων 

οριοκζτθςισ τθσ. Θ τιμι τθσ επιλεγμζνθσ παραμζτρου αβεβαιότθτασ μπορεί να 

ποικίλει εντόσ του διαςτιματοσ αυτϊν των ορίων με ίςεσ πικανότθτεσ. Θ κανονικι 

κατανομι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί όταν θ τιμι τθσ παραμζτρου αβεβαιότθτασ 

τείνει να ςυγκεντρωκεί γφρω από μια ενιαία μζςθ τιμι. 
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Ππωσ περιγράφθκε προθγουμζνωσ, θ βζλτιςτθ επιλογι τθσ τεχνολογίασ τθσ 

οικιςτικισ μελζτθσ περίπτωςθσ περιλαμβάνει μια μθχανι Stirling (SE) για τον πρϊτο 

τομζα (s1) και μθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ (ICE) για τουσ άλλουσ δφο τομείσ (s2 και 

s3). Δεν προξενεί ζκπλθξθ το ότι διαφορετικοί τφποι κατανομϊν πικανότθτασ για τισ 

αβζβαιεσ παραμζτρουσ ειςόδου οδθγοφν ςε διαφορετικζσ πικανότθτεσ για τισ 

μεταβλθτζσ εξόδου. Ωσ εκ τοφτου, τα αποτελζςματα αυτά μποροφν να παράςχουν 

ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τουσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων όςον αφορά το πϊσ θ 

αντικειμενικι ςυνάρτθςθ και οι βαςικζσ μεταβλθτζσ απόφαςθσ μεταβάλλονται κατά 

μικοσ του επιλεγμζνου κάκε φορά εφρουσ τιμϊν. 

Επιλογι τεχνολογίασ 

Το Σχιμα 6-9 απεικονίηει τθν πικανότθτα επιλογισ κάκε τεχνολογίασ ανά 

νοικοκυριό (τομζα) και κατανομι πικανότθτασ. Τα αποτελζςματα τθσ κανονικισ 

κατανομισ είναι πιο κοντά ςε εκείνα τθσ οικιςτικισ μελζτθσ περίπτωςθσ (υπόκεςθ 

αναφοράσ), δεδομζνου ότι θ πικανότθτα να επιλεχκεί μία μθχανι Stirling (SE) για 

τον πρϊτο τομζα είναι περίπου 56%, και οι αντίςτοιχεσ πικανότθτεσ επιλογισ 

μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ (ICE) ςτα άλλα νοικοκυριά είναι 76% και 96% για τον 

δεφτερο και τον τρίτο τομζα αντίςτοιχα. Τα αποτελζςματα τθσ ομοιόμορφθσ 

κατανομισ πικανότθτασ είναι αρκετά παρόμοια με αυτά του ςεναρίου αναφοράσ, 

κακϊσ θ πικανότθτα να επιλεχκεί μία μθχανι Stirling (SE)  ςτον τομζα s1 είναι 

περίπου 53%, και οι πικανότθτεσ για τθν επιλογι μθχανισ εςωτερικισ καφςθσ (ICE)  

ςτουσ τομείσ s2 και s3 είναι περίπου 49% και 87% αντίςτοιχα. 

Το Σχιμα 6-9 δείχνει ότι θ εγκατάςταςθ μιασ μθχανισ εςωτερικισ καφςθσ (ICE)  

ςτον τομζα s3 φαίνεται μια αρκετά ιςχυρι απόφαςθ ςε όλεσ τισ εξεταηόμενεσ 

κατανομζσ πικανοτιτων, ενϊ θ υψθλότερο αβεβαιότθτα αφορά τθν επιλογι τθσ 

τεχνολογίασ ςτον τομζα s1, κακϊσ θ μθχανι Stirling (SE) και θ μθχανι εςωτερικισ 

καφςθσ (ICE) αποτελοφν ανταγωνιςτικζσ τεχνολογίεσ ανάλογα με τθν κάκε φορά 

εφαρμοηόμενθ κατανομι πικανότθτασ. Υψθλι αβεβαιότθτα αναφζρεται επίςθσ 

ςτθν απόφαςθ για τθν εγκατάςταςθ τεχνολογίασ ςτον τομζα s2, εξαιτίασ του 

γεγονότοσ ότι θ μθχανι Stirling (SE) και θ μθχανι εςωτερικισ καφςθσ (ICE) ζχουν 

παρόμοιεσ πικανότθτεσ επιλογισ ςτθν περίπτωςθ τθσ ομοιόμορφθσ κατανομισ. 
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χιμα 6-9: Ρικανότθτα επιλογισ τεχνολογίασ ανά τομζα/νοικοκυριό και κατανομι 

πικανότθτασ ςτο οικιςτικό ενεργειακό δίκτυο 

Μικρζσ δεξαμενζσ αποκικευςθσ κερμότθτασ (HBUF1) αποτελοφν τθν βζλτιςτθ 

επιλογι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ειδικά ςτουσ δφο πρϊτουσ τομείσ (s1 και s2), αφοφ 

θ πικανότθτα επιλογισ τουσ είναι πάντα 100%. Θ πικανότθτα επιλογισ τθσ μεγάλθσ 

δεξαμενισ αποκικευςθσ κερμότθτασ (HBUF2) ςτον τρίτο τομζα (s3) είναι 8.5% και 

3.3% για τθν ομοιόμορφθ και τθν κανονικι κατανομι αντίςτοιχα. 

Τα Σχιματα 6-10 και 6-11 δείχνουν τθ ςυνολικι επιλογι τεχνολογιϊν ςε όλο το 

δίκτυο ςυνδυαςμζνα για τθν κάκε φορά εφαρμοηόμενθ κατανομι πικανότθτασ. 

Από το Σχιμα 6-10 (ομοιόμορφθ κατανομι), μπορεί να παρατθρθκεί ότι θ 

ταυτόχρονθ επιλογι μιασ μθχανισ Stirling (SE)  ςτον τομζα s1 και δφο μθχανϊν 

εςωτερικισ καφςθσ (ICE)  ςτουσ τομείσ s2 και s3 (SE-ICE-ICE) φζρει μια πικανότθτα 

περίπου 22%, επιλογι που μοιράηεται τθν ίδια πικανότθτα με τθν ςυνδυαςμζνθ 

επιλογι τεχνολογιϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ του δικτφου που αποτελείται μόνο από 

μθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ (ICE). Ο πιο πικανόσ ςυνδυαςμόσ επιλογϊν 

τεχνολογίασ ςε όλο το δίκτυο περιλαμβάνει τισ τεχνολογίεσ SE-SE-ICE (αντίςτοιχα ςε 

κάκε τομζα του δικτφου) με ςυνολικι πικανότθτα ςχεδόν 24%, ενϊ θ πικανότθτα 

τθσ επιλογισ των τεχνολογιϊν ICE-SE-ICE (αντίςτοιχα ςε κάκε τομζα του δικτφου) 

ακολουκεί με ςχεδόν 20%. Θ ομοιόμορφθ κατανομι αποτελεί τθν πιο 

ιςορροπθμζνθ περίπτωςθ όςον αφορά τθν εξζταςθ τθσ πιο πικανισ επιλογισ του 
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βζλτιςτου ςυνδυαςμοφ τεχνολογιϊν ςτουσ τομείσ του δικτφου. Ππωσ αναμενόταν 

(λόγω του γεγονότοσ ότι θ κανονικι κατανομι είναι πιο κοντά ςτθν υπόκεςθ 

αναφοράσ) και απεικονίηεται ςτο Σχιμα 6-11, θ βζλτιςτθ επιλογι τεχνολογιϊν τθσ 

περίπτωςθσ αναφοράσ, δθλαδι, οι τεχνολογίεσ SE-ICE-ICE (αντίςτοιχα ςε κάκε 

τομζα του δικτφου), μοιράηεται μια πικανότθτα 41% ςτθν κανονικι περίπτωςθ 

κατανομισ, ενϊ θ δεφτερθ πιο πικανι επιλογι ςυνδυαςμοφ τεχνολογιϊν ςε όλο το 

δίκτυο περιλαμβάνει τισ τεχνολογίεσ ICE-ICE-ICE  (αντίςτοιχα ςε κάκε τομζα του 

δικτφου), με πικανότθτα περίπου 33%. Σε γενικζσ γραμμζσ, μπορεί  να εξαχκεί το 

ςυμπζραςμα ότι οι ςυνδυαςμοί των τεχνολογιϊν SE-ICE-ICE, ICE-ICE-ICE και SE-SE-

ICE αποτελοφν τουσ πιο ανταγωνιςτικοφσ ςυνδυαςμοφσ τεχνολογιϊν ςτουσ τομείσ 

του μελετοφμενου οικιςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου, ανάλογα με τθν κάκε κατανομι 

πικανότθτασ. 

 

χιμα 6-10: Ομοιόμορφθ κατανομι πικανότθτασ για τθ ςυνολικι επιλογι 

τεχνολογιϊν ολόκλθρου του οικιςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου  
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χιμα 6-11: Κανονικι κατανομι πικανότθτασ για τθ ςυνολικι επιλογι τεχνολογιϊν 

ολόκλθρου του οικιςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου 

Ετθςιοποιθμζνο κόςτοσ 

Τα Σχιματα 6-12 και 6-13 απεικονίηουν τα ιςτογράμματα τθσ κατανομισ 

πικανότθτασ του ετθςιοποιθμζνου κόςτουσ για τουσ δφο εφαρμοηόμενουσ τφπουσ 

κατανομϊν. Μπορεί να παρατθρθκεί ότι θ κατανομι του ετθςιοποιθμζνου κόςτουσ 

ακολουκεί ςχετικά ςτενά τθν κατανομι τθσ παραμζτρου αβεβαιότθτασ, δθλαδι, τθν 

ηιτθςθ κερμότθτασ. Δεν προξενεί ζκπλθξθ ότι τα αποτελζςματα είναι πιο ιςχυρά 

(υψθλότερεσ ςυχνότθτεσ) ςτθν κανονικι κατανομι. Από αυτά τα ςχιματα, μποροφν 

επίςθσ να εξαχκοφν πολφτιμεσ πλθροφορίεσ ςε όρουσ των πικανοτιτων. Θ πράςινθ 

γραμμι ςε όλα τα ιςτογράμματα υποδθλϊνει τθν κατανομι τθσ πικανότθτασ τθσ 

κάκε τιμισ του ςυνολικοφ κόςτουσ. Για παράδειγμα, θ πικανότθτα ότι το 

ετθςιοποιθμζνο κόςτοσ είναι κάτω από 1400 € είναι ςχεδόν 84% για τθν 

ομοιόμορφθ κατανομι και περίπου 92% για τθν κανονικι κατανομι. Να ςθμειωκει 

ότι το βζλτιςτο ετθςιοποιθμζνο κόςτοσ τθσ υπόκεςθσ αναφοράσ ανζρχεται ςε  

1315.6 €. Θ πικανότθτα ότι το ετθςιοποιθμζνο κόςτοσ είναι κάτω από  1315.6 € 

είναι περίπου 55% για τθν ομοιόμορφθ κατανομι και ςχεδόν 70% για τθν κανονικι 

κατανομι. Θ τάςθ αυτι ιταν αναμενόμενθ, δεδομζνου ότι θ εφαρμοηόμενθ 

κανονικι κατανομι πικανότθτασ είναι αρκετά κοντά ςε αυτιν τθσ υπόκεςθσ 
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αναφοράσ, επειδι θ κανονικι κατανομι εφαρμόηεται όταν θ τιμι τθσ παραμζτρου 

αβεβαιότθτασ μπορεί να κυμαίνεται γφρω από μια μζςθ τιμι, δθλαδι τθν 

αντίςτοιχθ τιμι τθσ υπόκεςθσ αναφοράσ. 

 

χιμα 6-12: Ομοιόμορφθ κατανομι πικανότθτασ του ςυνολικοφ ετθςιοποιθμζνου 

κόςτουσ του οικιςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου 

 

χιμα 6-13: Κανονικι κατανομι πικανότθτασ του ςυνολικοφ ετθςιοποιθμζνου 

κόςτουσ του οικιςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου 
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6.7.3 Αςτικό ενεργειακό δύκτυο 

Ανάλυςθ κόςτουσ 

Το ςυνολικό ετθςιοποιθμζνο κόςτοσ για τον ςχεδιαςμό και τον προγραμματιςμό 

παραγωγισ του αςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου ενζργειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 

537,758 €. Αν λθφκοφν υπόψθ μόνο τα ςτοιχεία του κακαροφ κόςτουσ, δθλαδι 

εξαιρουμζνων των εςόδων από τισ πωλιςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ, το μεγαλφτερο 

μερίδιο του ςυνολικοφ κακαροφ κόςτουσ προβλζπεται να καταλθφκεί από το 

κόςτοσ των καυςίμων, αντιπροςωπεφοντασ ςχεδόν το 64% του ςυνόλου και 

ακολουκοφμενο από το επενδυτικό κόςτοσ κεφαλαίου (21%), το κόςτοσ αγορϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ (13%), το κόςτοσ  για τθν αγορά κερμότθτασ (2.5%), ενϊ το 

κόςτοσ εκκίνθςθσ (0.02%) είναι ςχεδόν αμελθτζο, όπωσ απεικονίηεται ςτο Σχιμα 6-

14. 

 

χιμα 6-14: Σφνκεςθ ςυνολικοφ κόςτουσ ςτθν περίπτωςθ του αςτικοφ ενεργειακοφ 

δικτφου  

Επιλογι τεχνολογίασ 

Σε ό, τι αφορά τισ εγκατεςτθμζνεσ τεχνολογίεσ, τα αποτελζςματα δείχνουν ότι θ 

βζλτιςτθ λφςθ περιλαμβάνει τρεισ μικρο-ςτροβίλουσ αερίου (MGT) ΣΘΚ των 50 kWe 

Ετηςιοποιημϋνο 
επενδυτικό 

κόςτοσ
20.8%

Κόςτοσ 
εκκύνηςησ

0.0%

Κόςτοσ 
καυςύμου

63.6%

Κόςτοσ 
αγορϊσ 

ηλεκτρικόσ 
ενϋργειασ

13.0%

Κόςτοσ 
αγορϊσ 

θερμότητασ
2.5%
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ςτο Δθμαρχείο (CH), ςτο Σχολείο (SC) και ςτο δθμόςιο κολυμβθτιριο (SP), κακϊσ και 

μια παλινδρομικι μθχανι (RE) ΣΘΚ 1 MWe ςτο ςυγκρότθμα κατοικιϊν (RC). Πςον 

αφορά τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ κερμότθτασ, μόνο μεγάλεσ δεξαμενζσ 

αποκικευςθσ κερμότθτασ (HBUF2) με κερμικι δυναμικότθτα αποκικευςθσ 300 

kWth επιλζγονται, όπωσ παρουςιάηεται ςτον Πίνακα 6-10, ο οποίοσ ςυνοψίηει τθν 

επιλογι των τεχνολογιϊν και το ςυνολικό κόςτοσ τθσ υπόκεςθσ αναφοράσ ςτο 

αςτικό ενεργειακό ςφςτθμα. 

Πίνακασ 6-10: Συνολικό κόςτοσ και επιλογι τεχνολογίασ ςτο αςτικό ενεργειακό 

δίκτυο  

Αςτικό ενεργειακό δίκτυο 

Σομείσ Σεχνολογία παραγωγισ ενζργειασ 

Δεξαμενι 

αποκικευςθσ 

κερμότθτασ 

Δθμαρχείο Αεριοςτρόβιλοσ 2 (MGT) HBUF2 

Σχολείο Αεριοςτρόβιλοσ 2 (MGT) HBUF2 

Δθμόςιο κολυμβθτιριο Αεριοςτρόβιλοσ 2 (MGT) HBUF2 

Συγκρότθμα κατοικιϊν Ραλινδρονικι μθχανι 1 (RE) HBUF2 

Συνολικό κόςτοσ: 537,758.4 € 

 

Ιςοηφγιο θλεκτρικισ ενζργειασ 

Ο Πίνακασ 6-11 παρουςιάηει τθν εμπορία θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθ διάρκεια 

τθσ αντιπροςωπευτικισ θμζρασ τθσ κάκε εποχισ ςτθν περίπτωςθ αναφοράσ του 

αςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου. Θ ςυνολικι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ του 

δικτφου είναι περιςςότερο από επαρκισ για να ανταποκρικεί ςτθ ηιτθςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ κατά τθν διάρκεια του χειμϊνα, πωλϊντασ και ςτο κεντρικό δίκτυο 

θλεκτρικισ ενζργειασ ζνα ςθμαντικό ποςό τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Κακϊσ το προφίλ τθσ ηιτθςθσ κερμότθτασ κεωρείται ότι είναι πανομοιότυπο κατά 

τθ διάρκεια του φκινοπϊρου και τθσ άνοιξθσ, τα αποτελζςματα δείχνουν ότι θ 

τοπικι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ καλφπτει ςχεδόν όλο το θλεκτρικό φορτίο 
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κατά τθ διάρκεια αυτϊν των περιόδων, ενϊ οι αγορζσ θλεκτρικισ ενζργειασ από το 

δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ αποτελοφν ζνα πολφ χαμθλό μερίδιο ςτθν ικανοποίθςθ 

τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ωςτόςο, αυτι θ γενικι εικόνα τθσ ςθμαντικά 

χαμθλισ τοπικισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ διαφοροποιείται εντελϊσ το 

καλοκαίρι, επειδι δεν υπάρχουν απαιτιςεισ κερμότθτασ και ωσ εκ τοφτου, το 

μοντζλο κακορίηει ότι οι αγορζσ θλεκτρικισ ενζργειασ αποτελοφν τθν βζλτιςτθ λφςθ 

για τθν ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Δεν αποτελεί ζκπλθξθ το ότι 

θ ηιτθςθ κερμότθτασ αποτελεί το βαςικό ςτοιχείο για τον προγραμματιςμό τθσ 

παραγωγισ του αςτικοφ ενεργειακοφ ςυςτιματοσ. Μπορεί να παρατθρθκεί ότι τα 

ζςοδα από τισ πωλιςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο κεντρικό δίκτυο θλεκτρικισ 

ενζργειασ ανζρχονται ςτο ποςό των 54,721 €, ι το 10.2% του ςυνολικοφ 

ετθςιοποιθμζνου κόςτουσ. 

Πίνακασ 6-11: Λςοηφγιο θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο αςτικό ενεργειακό δίκτυο (kWhe) 

Εποχι Θλεκτρικι ηιτθςθ 

Παραγωγι 

θλεκτρικισ 

ενζργειασ 

 

Αγορζσ 

θλεκτρικισ 

ενζργειασ 

Πωλιςεισ 

θλεκτρικισ 

ενζργειασ 

 
ΦΚ 5101.6 4996.7 104.9 0 

ΧΜ 5060.0 8634.6 108.0 3682.6 

ΚΛ 5221.3 0.0 5221.3 0 

ΑΝ 5101.6 4996.7 104.9 0 

 

Ιςοηφγιο κερμότθτασ 

Ππωσ παρουςιάηεται ςτον Πίνακα 6-12, οι μεταφορζσ κερμότθτασ από τθν 

εξωτερικι πθγι κερμότθτασ (π.χ. διυλιςτιριο) αντιπροςωπεφουν ζνα ςθμαντικό 

μερίδιο τθσ ικανοποίθςθσ τθσ ηιτθςθσ κερμότθτασ ςε όλουσ τουσ τομείσ. Αυτό είναι 

αναμενόμενο εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι το κόςτοσ για τθν αγορά τθσ κερμότθτασ 

από το διυλιςτιριο είναι αρκετά χαμθλότερο ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο τθσ 
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παραγωγισ κερμότθτασ από τισ εγκατεςτθμζνεσ μονάδεσ ΣΘΚ. Επίςθσ, μπορεί να 

παρατθρθκεί ότι ςτουσ δφο πρϊτουσ τομείσ, ςτο δθμαρχείο (CH) και ςτο ςχολείο 

(SC), θ τοπικι παραγωγι κερμότθτασ υπερβαίνει τθν κερμότθτα που μεταφζρεται 

από το διυλιςτιριο, ενϊ ςτουσ άλλουσ δφο τομείσ, δθλαδι ςτο δθμόςιο 

κολυμβθτιριο (SP) και ςτο ςυγκρότθμα κατοικιϊν (RC) που χαρακτθρίηεται από 

υψθλότερεσ απαιτιςεισ κερμικισ ενζργειασ, θ προμικεια κερμότθτασ από τθν 

εξωτερικι πθγι (π.χ. διυλιςτιριο) είναι μεγαλφτερθ από τθν τοπικι παραγωγι. 

Αυτι θ τάςθ μπορεί να εξθγθκεί από το γεγονόσ ότι οι δφο πρϊτοι τομείσ, δθλαδι 

το δθμαρχείο (CH) και το ςχολείο (SC), λειτουργοφν τισ μονάδεσ ΣΘΚ μζχρι τα 

επίπεδα που είναι αναγκαία για τθν κάλυψθ των θλεκτρικϊν φορτίων τουσ και 

πωλοφν ςτο δίκτυο κάποιεσ επιπλζον ποςότθτεσ θλεκτρικισ ενζργειασ που 

παράγονται. Δεν αποτελεί ζκπλθξθ ότι το ποςό τθσ διακζςιμθσ παρεχόμενθσ 

κερμότθτασ από μια εξωτερικι πθγι είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ για τον άριςτο 

ςχεδιαςμό και τον λειτουργικό προγραμματιςμό ενόσ αςτικοφ ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ. 

Οι μικρζσ διαφορζσ μεταξφ τθσ ςυνολικισ κερμικισ ηιτθςθσ και του ακροίςματοσ 

τθσ ςυνολικισ πραγματικισ παραγωγισ κερμότθτασ και των κακαρϊν μεταφορϊν 

κερμότθτασ από το διυλιςτιριο ςτουσ τομείσ του δικτφου, οφείλονται ςτισ κερμικζσ 

απϊλειεσ που ςθμειϊνονται κατά τθν αποκικευςθ ςτισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ 

κερμότθτασ. Τζλοσ, το Σχιμα 6-15 απεικονίηει τθν δομι του ςυνολικοφ δικτφου και 

δείχνει τισ κακαρζσ ροζσ κερμότθτασ (ςυμπεριλαμβανομζνων των απωλειϊν 

κερμότθτασ κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ τουσ) από το κεντρικό διυλιςτιριο 

προσ κάκε τομζα κατά τθ διάρκεια όλων των εποχϊν και των αντιπροςωπευτικϊν 

τφπων θμερϊν ωσ ςφνολο. 
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Πίνακασ 6-12: Λςοηφγιο κερμότθτασ ςτο αςτικό ενεργειακό δίκτυο (kWhth). 

Περίπτωςθ 

αναφοράσ 

Κακαρι ροι 

κερμότθτασ από το 

διυλιςτιριο 

Κακαρι παραγωγι 

κερμότθτασ 

Θερμικι 

ηιτθςθ 

ΦΚ-Δθμαρχείο 563 751 1208 

ΧΜ-Δθμαρχείο 549 1228 1690 

ΑΝ- Δθμαρχείο 502 796 1208 

ΦΚ-Σχολείο 519 1050 1476 

ΧΜ- Σχολείο 978 1249 2075 

ΑΝ- Σχολείο 586 995 1476 

ΦΚ-Δθμόςιο 

κολυμβθτιριο 
2100 1098 2860 

ΧΜ- Δθμόςιο 

κολυμβθτιριο 
3346 1226 4060 

ΑΝ- Δθμόςιο 

κολυμβθτιριο 
2085 1108 2860 

ΦΚ-Συγκρότθμα 

κατοικιϊν 
8550 6761 14013 

ΧΜ- Συγκρότθμα 

κατοικιϊν 
7007 13936 19880 

ΑΝ- Συγκρότθμα 

κατοικιϊν 
8559 6761 14013 
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χιμα 6-15: Συνολικι διαμόρφωςθ των ροϊν κερμότθτασ τθσ περίπτωςθσ αναφοράσ του αςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου 

8/22/2015

Δθμαρχείο
Δθμόςιο 

κολυμβθτιριο

Σχολείο

Συγκρότθμα κατοικιϊν

Δυϊλιςτιριο

Θερμική ροή-ΦΘ-

Δημαρχείο

563.1 (751.3)

Θερμική ροή-ΧΜ-

Δημαρχείο

548.8 (1227.8)

Θερμική ροή-ΑΝ-

Δημαρχείο

502.3 (795.6)

Θερμική ροή-ΦΘ-

Σχολείο

518.5 (1049.5)

Θερμική ροή-ΧΜ-Σχολείο

978.1 (1249.3)

Θερμική ροή-ΑΝ-

Σχολείο

586.3 (994.5)

Θερμική ροή-ΦΘ-

Κολυμβηηήριο

2100.2 (1097.5)

Θερμική ροή-ΧΜ-

Κολυμβηηήριο

3345.8 (1225.5)

Θερμική ροή-ΑΝ-

Κολυμβηηήριο

2084.5 (1108.2)

Θερμική ροή-ΦΘ-

Συγκρόηημα καηοικιών

8550.1 (6761.0)
Θερμική ροή-ΧΜ-

Συγκρόηημα καηοικιών

7006.7 (13936.0)

Θερμική ροή-ΑΝ-

Συγκρόηημα καηοικιών

8558.8 (6761.0)

ΦΚ ΧΜ ΑΝ

1207.5 1690 1207.5

Κερμικι ηιτθςθ - Δθμαρχείο

ΦΚ ΧΜ ΑΝ

2860.2 4060 2860.2

Κερμικι ηιτθςθ - Δθμόςιο 

κολυμβθτιριο

ΦΚ ΧΜ ΑΝ

1475.6 2075 1475.6

Κερμικι ηιτθςθ - Σχολείο

ΦΚ ΧΜ ΑΝ

14013.1 19880 14013.1

Κερμικι ηιτθςθ - Συγκρότθμα 

κατοικιϊν
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6.7.4 Προςομούωςη Monte Carlo 

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ διακεςιμότθτα τθσ εξωτερικισ πθγισ κερμότθτασ 

κεωρείται ότι είναι θ παράμετροσ αβεβαιότθτασ του μοντζλου και εξετάηεται θ 

επιρροι τθσ ςτθν επιλογι τθσ τεχνολογίασ και ςτο ετθςιοποιθμζνο κόςτοσ του 

αςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου. Δφο κφριεσ κατανομζσ πικανοτιτων ζχουν 

εφαρμοςτεί, ϊςτε να διερευνθκεί θ αβεβαιότθτα τθσ διακεςιμότθτασ τθσ 

εξωτερικισ πθγισ κερμότθτασ: θ ομοιόμορφθ και θ κανονικι. Τα ειδικά 

χαρακτθριςτικά του κάκε τφπου κατανομισ πικανότθτασ τθσ κερμικισ 

διακεςιμότθτασ του διυλιςτθρίου παρζχονται ςτον Πίνακα 6-9. Αυτά 

περιλαμβάνουν τθν ελάχιςτθ και τθν μζγιςτθ τιμι για τθν ομοιόμορφθ κατανομι, 

κακϊσ και τθν μζςθ τιμι και τθν τυπικι απόκλιςθ για τθν κανονικι κατανομι. 

Επιλογι τεχνολογίασ 

Το Σχιμα 6-16 απεικονίηει τθν πικανότθτα επιλογισ κάκε τφπου τεχνολογίασ ανά 

τομζα και κατανομι πικανότθτασ του αςτικοφ ενεργειακοφ ςυςτιματοσ. Τα 

αποτελζςματα τθσ ομοιόμορφθσ κατανομισ είναι αρκετά κοντά με εκείνα τθσ 

υποκζςεωσ αναφοράσ του αςτικοφ ενεργειακοφ ςυςτιματοσ, δεδομζνου ότι θ 

πικανότθτα επιλογισ ενόσ μικρο-ςτροβίλου αερίου ΣΘΚ (MGT) ςτουσ τρεισ πρϊτουσ 

τομείσ, δθλαδι, ςε CH, SC, και SP, είναι περίπου 88%, 92.5%, και 91% αντίςτοιχα. 

Πςον αφορά το ςυγκρότθμα κατοικιϊν (RC), θ πικανότθτα να επιλεγεί μια 

παλινδρομικι μθχανι (RE) ΣΘΚ είναι περίπου 38%, ενϊ θ πικανότθτα για τθν 

επιλογι ενόσ μικρο-ςτροβίλου αερίου ΣΘΚ (MGT) προςεγγίηει το 50%. Κατά τθν 

εξζταςθ του ενεργειακοφ δικτφου ςτο ςφνολό του, θ πικανότθτα να επιλεγοφν 

ταυτόχρονα οι ίδιεσ τεχνολογίεσ με αυτζσ τθσ υποκζςεωσ αναφοράσ ςε όλουσ τουσ 

τομείσ είναι περίπου 26%. Θ πικανότθτα να επιλεγεί ζνασ μικρο-ςτρόβιλοσ αερίου 

ΣΘΚ (MGT) ςε όλουσ τουσ τομείσ είναι ςχεδόν 48%, υπογραμμίηοντασ το γεγονόσ ότι 

αυτι θ ςφνκεςθ τεχνολογιϊν αποτελεί τθν πιο κατάλλθλθ απόφαςθ, όταν το ποςό 

τθσ διακζςιμθσ παροχισ κερμότθτασ από μια εξωτερικι πθγι χαρακτθρίηεται από 

υψθλι αβεβαιότθτα και παρουςιάηει ευρφ φάςμα πικανϊν τιμϊν. Αναλφοντασ 

περαιτζρω τα αποτελζςματα του μοντζλου, μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι θ 

επιλογι ενόσ μικρο-ςτροβίλου αερίου ΣΘΚ (MGT) ςτο ςχολείο (SC) και ςτο δθμόςιο 
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κολυμβθτιριο (SP) είναι πολφ ιςχυρι, κακϊσ θ ςωρευτικι πικανότθτα είναι ίςθ με 

88%. 

 

χιμα 6-16: Ρικανότθτα επιλογισ τεχνολογίασ ανά τομζα και κατανομι 

πικανότθτασ ςτο αςτικό ενεργειακό δίκτυο 

Ραρόμοια αποτελζςματα καταγράφονται επίςθσ και ςτθν κανονικι περίπτωςθ 

κατανομισ, τα οποία είναι ακόμθ πιο κοντά με εκείνα τθσ υποκζςεωσ αναφοράσ 

του αςτικοφ ενεργειακοφ ςυςτιματοσ, δεδομζνου ότι οι πικανότθτεσ για τθν 

επιλογι ενόσ μικρο-ςτροβίλου αερίου ΣΘΚ (MGT) ςτο δθμαρχείο (CH), ςτο ςχολείο 

(SC) και ςτο δθμόςιο κολυμβθτιριο (SP), κακϊσ και μιασ παλινδρομικισ μθχανισ 

(RE) ΣΘΚ ςτο ςυγκρότθμα κατοικιϊν (RC) είναι 77.6 %, 82.0%, 80.2%, και 88.8% 

αντίςτοιχα. Κατά τθν εξζταςθ του αςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου ςτο ςφνολό του, θ 

πικανότθτα να επιλεγοφν ακριβϊσ οι ίδιεσ τεχνολογίεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ με 

εκείνεσ τθσ υποκζςεωσ αναφοράσ, είναι ςχεδόν 61%. Να ςθμειωκεί ότι ενϊ θ 

εγκατάςταςθ ενόσ μικρο-ςτροβίλου αερίου ΣΘΚ (MGT) ςε όλουσ τουσ τομείσ είναι θ 

πιο κατάλλθλθ απόφαςθ ςτθν περίπτωςθ τθσ ομοιόμορφθσ κατανομισ, θ 

πικανότθτα τθσ είναι μθδενικι ςτθν περίπτωςθ τθσ κανονικισ κατανομισ, επειδι θ 

παλινδρομικι μθχανι (RE) ΣΘΚ εγκακίςταται ςτο ςυγκρότθμα κατοικιϊν με 

πικανότθτα περίπου 89%.  
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Κατά τθν εξζταςθ τθσ εγκατάςταςθσ των δεξαμενϊν αποκικευςθσ κερμότθτασ, οι 

μεγάλεσ δεξαμενζσ αποκικευςθσ κερμότθτασ (HBUF2) αποτελοφν τθν μόνθ επιλογι 

ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, αφοφ χαρακτθρίηονται από πικανότθτα επιλογισ τθσ τάξθσ 

του 100% και ςτισ δφο κατανομζσ πικανοτιτων. 

Ετθςιοποιθμζνο κόςτοσ 

Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω, το ςυνολικό ετθςιοποιθμζνο κόςτοσ για τον 

ςχεδιαςμό και τον λειτουργικό προγραμματιςμό του δικτφου ςτθν περίπτωςθ 

αναφοράσ του αςτικοφ ενεργειακοφ ςυςτιματοσ ανζρχεται ςτο ποςό των 537,758 

€.  

 

χιμα 6-17: Ομοιόμορφθ κατανομι πικανότθτασ του ςυνολικοφ ετθςιοποιθμζνου 

κόςτουσ του αςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου 

Από το Σχιμα 6-17, μποροφμε να αντλιςουμε τθν πλθροφορία ότι θ πικανότθτα ότι 

το ετθςιοποιθμζνο κόςτοσ είναι κάτω από αυτι τθν βζλτιςτθ τιμι αναφοράσ είναι 

περίπου 81% ςτθν περίπτωςθ τθσ ομοιόμορφθσ κατανομισ, γεγονόσ που δείχνει τθν 

ευρωςτία τθσ βζλτιςτθσ τιμισ τθσ υπόκεςθσ αναφοράσ. Δεδομζνου ότι το εφροσ τθσ 

ομοιόμορφθσ κατανομισ πικανότθτασ είναι αρκετά υψθλό (0 - 3000 kWth), θ 
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πικανότθτα ότι το ετθςιοποιθμζνο κόςτοσ ξεπερνά τα 1,000,000 € είναι 1.5%, ενϊ θ 

πικανότθτα να είναι χαμθλότερο από 400,000 € αντιςτοιχεί ςε ςχεδόν 55%. 

 

χιμα 6-18: Κανονικι κατανομι πικανότθτασ του ςυνολικοφ ετθςιοποιθμζνου 

κόςτουσ του αςτικοφ ενεργειακοφ δικτφου 

Στθν περίπτωςθ τθσ κανονικισ κατανομισ, θ πικανότθτα ότι το ετθςιοποιθμζνο 

κόςτοσ είναι κάτω από τθν βζλτιςτθ τιμι αναφοράσ είναι περίπου 49%, 

υποδεικνφοντασ ότι όςο χαμθλότερο είναι το εφροσ τθσ διακεςιμότθτασ τθσ 

εξωτερικισ πθγισ κερμότθτασ, τόςο υψθλότερο είναι το ςυνολικό κόςτοσ του 

ςυςτιματοσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, θ πικανότθτα ότι το κόςτοσ είναι μεταξφ 

500,000 € και 600,000 € είναι 46.5%, ενϊ θ πικανότθτα ότι είναι υψθλότερο από 

1,000,000 € είναι ςχεδόν 1% (βλζπε Σχιμα 6-18). 

6.8 υμπερϊςματα και τελικϋσ παρατηρόςεισ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται μια προςζγγιςθ βελτιςτοποίθςθσ που 

αντιμετωπίηει το πρόβλθμα υλοποίθςθσ του ςχεδιαςμοφ και του 

χρονοπρογραμματιςμοφ παραγωγισ ςε οικιςτικά και αςτικά δίκτυα ενζργειασ που 

βαςίηονται ςε μονάδεσ ΣΘΚ. Δφο διαφορετικζσ μελζτεσ περιπτϊςεων ζχουν 

εξεταςτεί και αναλφςεισ Monte Carlo ζχουν πραγματοποιθκεί για τθν διερεφνθςθ 

τθσ επίδραςθσ των κυριότερων αβζβαιων παραμζτρων (δθλαδι, θ ηιτθςθ 
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κερμότθτασ για το οικιςτικό δίκτυο και θ διακεςιμότθτα τθσ εξωτερικισ πθγισ 

κερμότθτασ για το αςτικό δίκτυο ενζργειασ). Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι τα 

επίπεδα τθσ ηιτθςθσ κερμότθτασ αποτελοφν τθν κφρια κινθτιρια δφναμθ τθσ 

επιλογισ τθσ τεχνολογίασ και του λειτουργικοφ προγραμματιςμοφ του ενεργειακοφ 

δικτφου. Επιπλζον, θ διακζςιμθ προςφορά κερμότθτασ από μια εξωτερικι πθγι 

αποτελεί ζναν εξίςου κρίςιμο παράγοντα για αυτοφ του είδουσ τα προβλιματα 

λιψθσ αποφάςεων, με το ςκεπτικό ότι προςφζρει μεγαλφτερθ ευελιξία ςτθν 

ικανοποίθςθ τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ κερμότθτασ. Το κόςτοσ καυςίμου αποτελεί τον 

πιο ςθμαντικό όρο του κόςτουσ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ακολουκοφμενο από το 

επενδυτικό κόςτοσ κεφαλαίου και το κόςτοσ των αγορϊν θλεκτρικισ ενζργειασ από 

το κεντρικό θλεκτρικό δίκτυο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7                                   

ΤΝΟΨΘ-ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

7. ύνοψη - υμπερϊςματα 

7.1 υμπεραςματικϋσ παρατηρόςεισ 

Ο κφριοσ ςκοπόσ πραγματοποίθςθσ τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ 

ανάπτυξθ ενόσ μεκοδολογικοφ πλαιςίου και μιασ ςειράσ υπολογιςτικϊν εργαλείων 

για τθν λιψθ και τθ διαχείριςθ ρίςκου αποφάςεων για τον μακροχρόνιο ςχεδιαςμό 

ενόσ ενεργειακοφ ςυςτιματοσ ςε εκνικό ι/και περιφερειακό επίπεδο. Θ διατριβι 

εςτιάηει ςτο ςφςτθμα θλεκτροπαραγωγισ, όντασ ζνα από τα πλζον κρίςιμα 

ενεργειακά ςυςτιματα για τον μακροχρόνιο ενεργειακό ςχεδιαςμό. Στθν ανάπτυξθ 

τεχνικϊν βελτιςτοποίθςθσ ενεργειακϊν πόρων, ενςωματϊκθκαν ςταδιακά θ 

παράμετροσ τθσ χωρικισ διάςταςθσ και τοπολογίασ (Κεφάλαιο 3), τθσ 

ςτοχαςτικότθτασ κρίςιμων μεταβλθτϊν (Κεφάλαιο 4), τθσ επίδραςθσ των 

ενεργειακϊν αγορϊν (Κεφάλαιο 5) και τθσ αποκζντρωςθσ των ενεργειακϊν 

ςυςτθμάτων (Κεφάλαιο 6).  

Στο Κεφάλαιο 3 αναπτφχκθκε αρχικά ζνα μακθματικό μοντζλο πολλαπλϊν 

χρονικϊν περιόδων, πολλαπλϊν ηωνϊν για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ του 

κεντρικοποιθμζνου μακροχρόνιου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ (μοντζλο βάςθσ). Το 

μοντζλο αυτό βάςθσ ανικει ςτθν κατθγορία των κλαςικϊν μοντζλων ενεργειακοφ 

ςχεδιαςμοφ και θ κφρια ςυνειςφορά του ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα μακθματικά 

μοντζλα που ζχουν παρουςιαςτεί ςτθν βιβλιογραφία είναι θ ενςωμάτωςθ τθσ 

χωρικισ διάςταςθσ και τοπολογίασ, κακϊσ και θ ενοποιθμζνθ διαχείριςθ των 

ενεργειακϊν πόρων. Ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ μακθματικισ προςζγγιςθσ που 

παρουςιάςτθκε ςτο Κεφάλαιο 3 είναι να καταδείξει τθ ςπουδαιότθτα του 

αναλυτικοφ εκνικοφ ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ και να παρουςιάςει τα αποτελζςματα 
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ενόσ βαςικοφ ςεναρίου αναφοράσ, μαηί με μια ανάλυςθ ευαιςκθςίασ όςον αφορά 

τθν εξζλιξθ κρίςιμων παραμζτρων του ςυςτιματοσ. 

Στθ ςυνζχεια ςτο Κεφάλαιο 4, ωσ ςυνζχεια του προθγοφμενου μοντζλου βάςθσ και 

ςε μια προςπάκεια να ενςωματωκεί θ αβεβαιότθτα/ςτοχαςτικότθτα κάποιων 

προςδιοριςτικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ, αναπτφχκθκε ζνα ςτοχαςτικό 

μοντζλο για τθν επίλυςθ του ΜΕΣ λαμβάνοντασ ταυτόχρονα υπ’ όψιν τθν 

προγραμματιςμζνθ διαςφνδεςθ αυτόνομων ενεργειακϊν ςυςτθμάτων (Κριτθ, 

Κυκλάδεσ) με το διαςυνδεδεμζνο θπειρωτικό ςφςτθμα. Θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ 

αποτελεί ζνα χριςιμο εργαλείο για τθν αξιολόγθςθ μζτρων ενεργειακισ πολιτικισ 

και τθν χάραξθ ενόσ μακροχρόνιου επενδυτικοφ πλάνου λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ 

αβεβαιότθτεσ οι οποίεσ αποτελοφν τυπικό χαρακτθριςτικό ςε τζτοια προβλιματα 

ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Στο Κεφάλαιο 5 και ςε μια προςπάκεια να ενςωματωκεί θ μεγαλφτερθ δυνατι 

λειτουργικι λεπτομζρεια ςτθν μοντελοποίθςθ του ΜΕΣ, αναπτφχκθκε ζνα νζο, 

ενοποιθμζνο μακθματικό μοντζλο ΜΕΣ ενςωματϊνοντασ τουσ περιοριςμοφσ του 

θμεριςιου ενεργειακοφ προγραμματιςμοφ (ΘΕΡ), δθλαδι τθσ βζλτιςτθσ ζνταξθσ 

των μονάδων ςτο ςφςτθμα, για τθν ακριβζςτερθ αποτφπωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 

αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ κυριότερθ ςυνειςφορά αυτισ τθσ προςζγγιςθσ 

αφορά το γεγονόσ ότι παρζχει ζνα μεκοδολογικό πλαίςιο για τθν λιψθ 

μακροχρόνιων επενδυτικϊν αποφάςεων λαμβάνοντασ υπ’ όψιν βραχυπρόκεςμουσ 

περιοριςμοφσ λειτουργίασ και διαςφαλίηοντασ ότι το προβλεπόμενο επενδυτικό 

πλάνο ικανοποιεί τουσ βραχυπρόκεςμουσ (θμεριςιουσ) τεχνικοφσ περιοριςμοφσ 

λειτουργίασ. 

Τζλοσ ςτο Κεφάλαιο 6 και μεταφερόμενοι από το μακρο-επίπεδο ςτο μικρο-

επίπεδο ενεργειακϊν ςυςτθμάτων αποκεντρωμζνων ενεργειακϊν δικτφων, 

αναπτφχκθκε ζνα μακθματικό μοντζλο που αςχολείται με τον βζλτιςτο ςχεδιαςμό 

(επιλογι τεχνολογιϊν προσ εγκατάςταςθ) και τον χρονοπρογραμματιςμό 

παραγωγισ ενεργειακϊν δικτφων που βαςίηονται ςτθν αξιοποίθςθ μονάδων 

ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ. Θ ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ 

κόςτουσ υπό τθν πλιρθ ικανοποίθςθ τθσ κερμικισ και θλεκτρικισ ηιτθςθσ αποτελεί 
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τθν αντικειμενικι ςυνάρτθςθ του προβλιματοσ, ενϊ θ εφαρμογι του 

προτεινόμενου μοντζλου αξιολογείται μζςω δφο αντιπροςωπευτικϊν 

παραδειγμάτων που αφοροφν το μεν πρϊτο ζνα οικιςτικό ενεργειακό δίκτυο και το 

δεφτερο ζνα ενεργειακό δίκτυο ςε επίπεδο πόλθσ. 

7.2 τοιχεύα καινοτομύασ 

Θ ςυνολικι ςυνειςφορά τθσ διδακτορικισ διατριβισ κα μποροφςε να ςυνοψιςτεί 

ςτα εξισ ςθμεία: 

 Ενςωμάτωςθ τθσ χωρικισ διάςταςθσ και τοπολογίασ ςτθ μοντελοποίθςθ 

ενεργειακϊν ςυςτθμάτων. 

 Μοντελοποίθςθ πραγματικϊν ςυνκθκϊν λειτουργίασ ενεργειακϊν αγορϊν, 

ιτοι τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, εντόσ του μακροχρόνιου πλαιςίου 

υλοποίθςθσ του ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ. 

 Δθμιουργία μεκοδολογικοφ πλαιςίου για τθν λιψθ μακροχρόνιων 

επενδυτικϊν αποφάςεων λαμβάνοντασ υπ’ όψιν βραχυπρόκεςμουσ 

περιοριςμοφσ λειτουργίασ τόςο ςε μικρο- όςο και ςε μακρο-ενεργειακά 

ςυςτιματα. 

 Εφαρμογι του ίδιου πλαιςίου ςε άλλουσ ςυναφείσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ, 

ςε ςχζςθ με τθ διαχείριςθ ενεργειακϊν πόρων, με κατάλλθλθ προςαρμογι 

των λειτουργικϊν περιοριςμϊν. 

 Ενςωμάτωςθ τθσ ςτοχαςτικότθτασ κρίςιμων μεταβλθτϊν ςτθ λιψθ 

αποφάςεων και ςτθν διαχείριςθ ρίςκου για τον μακροχρόνιο ενεργειακό 

ςχεδιαςμό. 

 Ενοποιθμζνθ διαχείριςθ ενεργειακϊν πόρων (πρϊτεσ φλεσ) με τθν 

διαδικαςία παραγωγισ και κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ (τελικό 

προϊόν). 

 Επιλογι βζλτιςτου τφπου τεχνολογιϊν και ενεργειακϊν πόρων ςε 

προβλιματα βραχυπρόκεςμου χρονοπρογραμματιςμοφ παραγωγισ 

ενζργειασ ςε αςτικά ενεργειακά δίκτυα. 
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7.3 Προτϊςεισ για μελλοντικό ϋρευνα 

Ο μακροχρόνιοσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ αποτελεί μια περιοχι θ οποία επιδζχεται 

εντατικοποίθςθ τθσ ζρευνασ εξαιτίασ τθσ μεταβατικισ κατάςταςθσ ςτθν οποία 

βρίςκονται τα ενεργειακά ςυςτιματα. Θ μαηικι διείςδυςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ ζχει αλλάξει τθν δυναμικι τθσ λειτουργίασ των ενεργειακϊν ςυςτθμάτων 

και απαιτεί τθν ενςωμάτωςθ ολοζνα και μεγαλφτερθσ λειτουργικισ λεπτομζρειασ 

κατά το ςτάδιο υλοποίθςθσ του ςχεδιαςμοφ τουσ. Ωσ αποτζλεςμα, θ ενοποίθςθ τθσ 

μοντελοποίθςθσ των πραγματικϊν ςυνκθκϊν τθσ λειτουργίασ των ενεργειακϊν 

αγορϊν  (προ-θμεριςιεσ, ενδο-θμεριςιεσ και αγορζσ εξιςορρόπθςθσ) εντόσ του 

μακροχρόνιου πλαιςίου υλοποίθςθσ του ΜΕΣ κρίνεται απαραίτθτθ για τθν 

διαςφάλιςθ τθσ ευςτάκειασ και τθσ ομαλισ λειτουργίασ του δικτφου, αλλά 

παράλλθλα και τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ των νζων επενδφςεων. 

Θ απελευκζρωςθ των ενεργειακϊν αγορϊν, δίνοντασ ϊκθςθ και ςτο διαςυνοριακό 

εμπόριο, ζχει μετεξελίξει τθν διαδικαςία με τθν οποία λαμβάνονται οι επενδυτικζσ 

αποφάςεισ και αυτό πρζπει να εξεταςτεί με κάκε λεπτομζρεια ςτθ νζα γενιά των 

μοντζλων ΜΕΣ. Επιπλζον, ο ΜΕΣ τείνει να ξεφφγει από τα ςτενά κακοριςμζνα 

εκνικά ςφνορα και κα πρζπει να «ειδωκεί» από τθν ςκοπιά ενόσ ευρφτερου 

πλαιςίου περιφερειϊν, ςτα πλαίςια και τθσ ενοποίθςθσ των Ευρωπαϊκϊν και όχι 

μόνο ενεργειακϊν αγορϊν. 

Λόγω τθσ μαηικισ διείςδυςθσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτα θλεκτρικά 

ςυςτιματα, ο αναλυτικόσ υπολογιςμόσ των απαιτοφμενων εφεδρειϊν του 

ςυςτιματοσ, ςτρεφόμενων και μθ, αποκτά βαρφνουςα ςθμαςία ςτον ςχεδιαςμό 

των μελλοντικϊν θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων. Επιπροςκζτωσ, θ διαχείριςθ του 

θλεκτρικοφ φορτίου από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ των 

θλεκτρικϊν οχθμάτων και ςχεδιαςμζνων μζτρων απόκριςθσ τθσ ηιτθςθσ από τθν 

πλευρά των καταναλωτϊν, ςυνιςτά άμεςθ προτεραιότθτα ςτο πεδίο τθσ ζρευνασ. Θ 

ενοποίθςθ πολλϊν ενεργειακϊν τομζων (π.χ. θλεκτρικόσ, μεταφορϊν, κζρμανςθσ, 

κτιριακόσ) δφναται να δθμιουργιςει πολλζσ ςυνζργειεσ με ςθμαντικι εξοικονόμθςθ 

κόςτουσ και ενζργειασ. 
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Επιπροςκζτωσ, θ επίδραςθ που αςκοφν κρίςιμεσ προςδιοριςτικζσ παράμετροι του 

ενεργειακοφ ςυςτιματοσ (π.χ. κόςτοσ καυςίμου, επενδυτικό κόςτοσ τεχνολογιϊν, 

κόςτοσ δικαιωμάτων εκπομπϊν CO2) ςτισ μεταβλθτζσ απόφαςθσ που κακορίηονται 

από το μακθματικό μοντζλο χριηει ιδιαίτερθσ ανάλυςθσ και κα μποροφςε να 

μελετθκεί ξεχωριςτά με τθν ανάπτυξθ ιδιαίτερων οικονομετρικϊν μοντζλων και 

μεκόδων τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, γεγονόσ που αναδεικνφει τθν πολυπλοκότθτα και 

τθν διεπιςτθμονικότθτα του όλου εγχειριματοσ. Να ςθμειωκεί ότι και το 

ρυκμιςτικό πλαίςιο εντόσ του οποίου λειτουργοφν οι ενεργειακζσ αγορζσ αποτελεί 

ςφνκετο νομικοπολιτικό ηιτθμα και απαιτείται θ ςφηευξθ αυτϊν των κατευκφνςεων 

ςτο πλαίςιο τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ. 

Πςον αφορά το επίπεδο των μικρο-ενεργειακϊν ςυςτθμάτων (αποκεντρωμζνα 

ενεργειακά δίκτυα), είναι απαραίτθτθ θ ςυνζχιςθ τθσ ζρευνασ ϊςτε να μελετθκεί το 

βζλτιςτο μείγμα παραγωγικϊν τεχνολογιϊν και ο χρονοπρογραμματιςμόσ τθσ 

παραγωγισ τουσ (μονάδεσ ΣΘΚ και ΑΡΕ) , δίνοντασ ζμφαςθ ςτα ιδιαίτερα, κλιματικά 

και μθ, χαρακτθριςτικά τθσ κάκε περιοχισ. Θ ςυνζχιςθ τθσ ζρευνασ και θ ενίςχυςθ 

των επενδφςεων ςε αυτά τα δίκτυα αποτελοφν τθν μόνθ αςφαλι οδό για τθν 

ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ αυτϊν των τεχνολογιϊν και των ςυγκεκριμζνων 

δομϊν δικτφων.  
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βζλτιςτο μακροχρόνιο ενεργειακό ςχεδιαςμό ςε εκνικό επίπεδο. 9ο Πανελλινιο 

επιςτθμονικό ςυνζδριο Χθμικισ Μθχανικισ,  23-25 Μαίου 2013  Αθήνα.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α-ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΟΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΟΤ 

ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΣΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 3  

 

Α. Παρϊρτημα Α - Επιπρόςθετοι περιοριςμού του 

μαθηματικού μοντϋλου του Κεφαλαύου 3 

Α.1   Λειτουργικού περιοριςμού 

Όρια ειςαγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ 

Άνω και κάτω όρια  για τθν ειςαγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από άλλεσ γειτονικζσ 

περιοχζσ ( χϊρεσ ) επιβάλλονται από τουσ ακόλουκουσ περιοριςμοφσ : 

 

       
             ∑             

 

        
                                                     

Θ παράμετροσ        
    (       

   )  υποδθλϊνει τθν ελάχιςτθ (μζγιςτθ) επιτρεπόμενθ 

ποςότθτα ειςαγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από κάκε διαςυνδεδεμζνο δίκτυο 

(γειτονικι χϊρα)    ςτθν ηϊνθ  . Θ δυαδικι μεταβλθτι απόφαςθσ          

περιγράφει εάν θ θλεκτρικι ενζργεια πρόκειται να ειςαχκεί από το κάκε 

διαςυνδεδεμζνο δίκτυο (γειτονικι χϊρα)    ςτθν ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια τθσ 

χρονικισ περιόδου   ι όχι. 

 

Όρια μεταφορϊν θλεκτρικισ ενζργειασ 

Σε περίπτωςθ που μια ςυγκεκριμζνθ ηϊνθ δεν δφναται να ικανοποιιςει τθν εγχϊρια 

ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από μόνθ τθσ, υπάρχει θ δυνατότθτα να τροφοδοτθκεί 

με επιπλζον θλεκτρικι ενζργεια από άλλα τοπικά δίκτυα (διαςυνδεδεμζνεσ ηϊνεσ). 
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Θ μεταφερόμενθ θλεκτρικι ενζργεια,            , περιορίηεται από ζνα ελάχιςτο κι 

ζνα μζγιςτο επιτρεπόμενο όριο μεταφοράσ (           ,            ), ςφμφωνα 

με τον κάτωκι περιοριςμό: 

 

                    ∑∑           

  

                            

               

 

Θ δυαδικι μεταβλθτι απόφαςθσ         ορίηει το αν θλεκτρικι ενζργεια πρόκειται 

να μεταφερκεί από τθν ηϊνθ   ςτθν   κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου   ι 

όχι. 

 

Α.2   Περιοριςμού χρόςησ ενεργειακών πόρων 

Συνολικι κατανάλωςθ ενεργειακϊν πόρων 

Θ ςυνολικι κατανάλωςθ του ενεργειακοφ πόρου   που απαιτείται από τθν 

τεχνολογία   ςτθν ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια του χρόνου  ,            ,  

περιγράφεται με όρουσ τθσ ςυνολικισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν 

τεχνολογία   ςτθν ηϊνθ   κατά τθν χρονικι περίοδο  ,          , πολλαπλαςιαςμζνθ 

με τθν κερμικι απόδοςθ τθσ τεχνολογίασ  , αναπαριςτϊμενθ από τθν παράμετρο 

     . Το αποτζλεςμα του παραπάνω γινομζνου δίνεται ςε μονάδεσ MWh 

καυςίμου. Ρροκειμζνου να υπολογιςτεί θ ποςότθτα του καυςίμου που 

καταναλϊνεται ςε πιο ςυμβατζσ μονάδεσ , δθλαδι τόνουσ για λικάνκρακα/λιγνίτθ 

και βιομάηα, κακϊσ και m3 για το φυςικό αζριο, το ανωτζρω γινόμενο διαιρείται με 

τθν κερμιδικι αξία του κάκε καυςίμου θ οποία δίνεται ςε MWh/τόνο για τον 

λικάνκρακα/λιγνίτθ και τθ βιομάηα και ςε MWh/m3 για το φυςικό αζριο. Θ 

ςυνολικι κατανάλωςθ του ενεργειακοφ πόρου   που απαιτείται από τθν τεχνολογία 

  ςτθn ηϊνθ   κατά τθ διάρκεια του χρόνου  ,            , δίνεται από τθν 

ακόλουκθ εξίςωςθ: 
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      ∑              

   
                                                                

Θ ςυνολικι χριςθ του ενεργειακοφ πόρου   ςτθ ηϊνθ   κατά τθ χρονικι περίοδο  , 

εκπροςωποφμενθ από τθν ςυνεχι μεταβλθτι απόφαςθσ         , μπορεί να 

εκφραςτεί ωσ το άκροιςμα τθσ ςυνολικισ χριςθσ του ενεργειακοφ πόρου   από 

όλεσ τισ τεχνολογίεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ   ςτθν ηϊνθ  : 

 

         ∑           

 

                                                                                       

 

Συνολικι παραγωγι τοπικϊν ενεργειακϊν πόρων 

Θ ςυνολικι παραγωγι του ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ z κατά τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου  ,        ,  πρζπει να είναι μικρότερθ ι ίςο από τθν ετιςια διακζςιμθ 

ποςότθτα του ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ  ,           
   : 

 

                  
                                                                                                           

 

Σφμφωνα με τον παρακάτω περιοριςμό, θ ςυνολικι χριςθ του ενεργειακοφ πόρου 

  ςτθν ηϊνθ z δεν μπορεί να ξεπερνά τθν ςυνολικι διακζςιμθ ποςότθτα του 

ενεργειακοφ πόρου   ςτθν ηϊνθ  ,          
   : 

 

                 
                                                                                                               

 

Επιπρόςκετοι περιοριςμοί αποκικευςθσ ενεργειακϊν πόρων 

Ζνα ανϊτατο όριο για τθν ποςότθτα του ενεργειακοφ πόρου r που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί κατά τθν περίοδο t και ζχει αποκθκευτεί τισ προθγοφμενεσ 

περιόδουσ επιβάλλεται με τον παρακάτω περιοριςμό προκειμζνου να διαςφαλιςτεί 

θ επάρκεια αποκικευςθσ: 
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όπου θ παράμετροσ      υποδθλϊνει το ανϊτατο όριο του ενεργειακοφ πόρου   

που δφναται να χρθςιμοποιθκεί και ζχει αποκθκευκεί κατά τισ προθγοφμενεσ 

χρονικζσ περιόδουσ. 

 

Θ δυναμικότθτα των αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ του 

ενεργειακοφ πόρου   που πρόκειται να καταςκευαςτεί ςτθν ηϊνθ   κατά τθν 

διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου  ,            , υπόκειται ςτθν απόφαςθ τθσ 

καταςκευισ τθσ ι μθ,         , και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα ελάχιςτα και μζγιςτα 

επιτρεπόμενα όρια δυναμικότθτασ ,          
    και          

    αντίςτοιχα, ςφμφωνα με 

τον παρακάτω περιοριςμό: 

 

         
                           

          
                                                 

 

όπου θ παράμετροσ    αναπαριςτά τον απαιτοφμενο χρόνο καταςκευισ των 

αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων του ενεργειακοφ πόρου  . 

 

Περιοριςμοί μεταφοράσ ορυκτϊν ενεργειακϊν πόρων 

Σε περίπτωςθ που μια ςυγκεκριμζνθ ηϊνθ δεν μπορεί να ικανοποιιςει τθν τοπικι 

ηιτθςθ ορυκτϊν ενεργειακϊν πόρων από μόνθ τθσ, υπάρχει θ επιλογι να 

τροφοδοτθκεί  με ορυκτοφσ ενεργειακοφσ πόρουσ από άλλεσ γειτονικζσ περιοχζσ . Θ 

μεταφορά του ενεργειακοφ πόρου   από τθν ηϊνθ   ςτθν  ,             , υπόκειται ςε 

άνω και κάτω επιτρεπόμενα όρια (      
   ,      

   ) ςφμφωνα με τον παρακάτω 

περιοριςμό: 

 

      
                                    

                    

                                          

 

όπου              είναι μια δυαδικι μεταβλθτι απόφαςθσ που περιγράφει αν ο 

ορυκτόσ ενεργειακόσ πόροσ   πρόκειται να μεταφερκεί από τθν ηϊνθ   ςτην   μζςω 

τθσ οδοφ μεταφοράσ    κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου  . 
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Α.3   Λογικού περιοριςμού 

Λογικοί περιοριςμοί όςον αφορά τισ ροζσ θλεκτρικισ ενζργειασ και 

ενεργειακϊν πόρων  

Θ ροι των ορυκτϊν ενεργειακϊν πόρων ι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ μεταξφ των 

ηωνϊν πρζπει να περιορίηεται προσ μία μόνο κατεφκυνςθ. Αυτό οφείλεται ςτθν ιδζα 

ότι δεν κα ιταν λογικό για μια ηϊνθ να εξάγει προσ άλλεσ ηϊνεσ, ενϊ θ ηϊνθ αυτι 

πρζπει να ειςάγει από άλλεσ. Ωσ εκ τοφτου, μια ηϊνθ μπορεί να εξάγει μόνο 

ενεργειακοφσ πόρουσ ι θλεκτρικι ενζργεια ςε άλλεσ ηϊνεσ, ι να ειςάγει αντίςτοιχα 

από τισ ηϊνεσ αυτζσ . Θ ηϊνθ μπορεί επίςθσ να μθν ειςάγει ι να μθν εξάγει, αλλά όχι 

ταυτόχρονα και τα δφο (ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ). Ρροκειμζνου να ελεγχκεί θ ροι 

τθσ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και ορυκτϊν ενεργειακϊν πόρων μεταξφ των 

ηωνϊν προσ μία μόνο κατεφκυνςθ, επιβάλλονται οι ακόλουκοι περιοριςμοί 

(Suwanapal, 2010): 

 

     
                                                                                                                 

 

     
                                                                                                                  

 

     
            

                                                                                                          

 

όπου οι δυαδικζσ μεταβλθτζσ απόφαςθσ      
      

και      
      

 υποδθλϊνουν το αν 

κα πραγματοποιθκεί μεταφορά θλεκτρικισ ενζργειασ ι όχι προσ/από τθν ηϊνθ   

αντίςτοιχα. 
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όπου οι δυαδικζσ μεταβλθτζσ απόφαςθσ        
      

και        
      

 υποδθλϊνουν το αν 

κα πραγματοποιθκεί μεταφορά του ενεργειακοφ πόρου   ι όχι προσ/από τθν ηϊνθ 

  αντίςτοιχα. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β-ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΘ ΜΕΛΕΣΘ 

ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΣΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 4  

 

Β. Παρϊρτημα Β – υμπληρωματικϊ δεδομϋνα 

τησ μελϋτησ περύπτωςησ του Κεφαλαύου 4 

 

Το Παράρτθμα Β περιζχει ςυμπλθρωματικά δεδομζνα ειςόδου του αναπτυχκζντοσ 

μακθματικοφ μοντζλου όςον αφορά τθν μελζτθ περίπτωςθσ που εξετάςτθκε ςτο 

Κεφάλαιο 4.   

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο Παράρτθμα Β περιζχονται δεδομζνα που αφοροφν τεχνικά 

και οικονομικά ςτοιχεία των νζων, υποψιφιων προσ εγκατάςταςθ, μονάδων ςτο 

θλεκτρικό ςφςτθμα (Πίνακασ Β-1) ςυμπεριλαμβανομζνων νζων λιγνιτικϊν (Ν-ΛΓΝ) 

και λικανκρακικϊν (Ν-ΛΚΝ) μονάδων, λικανκρακικϊν μονάδων με τεχνολογία 

δζςμευςθσ άνκρακα και αποκικευςθσ (Ν-ΛΚΝ-ΔΑΑ), κακϊσ και λικανκρακικϊν 

μονάδων με ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα αεριοποίθςθσ ςυνδυαςμζνου κφκλου (ΟΣΑΣΚ) 

και λικανκρακικϊν με ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα αεριοποίθςθσ ςυνδυαςμζνου 

κφκλου και με τεχνολογία δζςμευςθσ άνκρακα και αποκικευςθσ (ΟΣΑΣΚ-ΔΑΑ).  

 

Σε ότι αφορά τισ μονάδεσ φυςικοφ αερίου, λαμβάνονται υπ’ όψιν ςυμβατικζσ 

μονάδεσ φυςικοφ αερίου ςυνδυαςμζνου κφκλου (ΣΜ-ΦΑΣΚ), ςφγχρονεσ μονάδεσ 

φυςικοφ αερίου ςυνδυαςμζνου κφκλου (ΣΧ-ΦΑΣΚ),  ςφγχρονεσ μονάδεσ φυςικοφ 

αερίου ςυνδυαςμζνου κφκλου με τεχνολογία δζςμευςθσ άνκρακα και αποκικευςθσ 

(ΣΧ-ΦΑΣΚ-ΔΑΑ), ςυμβατικζσ αεριοςτροβιλικζσ μονάδεσ φυςικοφ αερίου (ΣΜ-ΑΦΑ) 

και ςφγχρονεσ αεριοςτροβιλικζσ μονάδεσ φυςικοφ αερίου (ΣΧ-ΑΦΑ). 
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Οι μονάδεσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ) που κεωροφνται ςτο μακθματικό 

μοντζλο περιλαμβάνουν τα μεγάλα υδροθλεκτρικά (ΜΥΔ), τα χερςαία (ΧΑΛΟ) και 

υπεράκτια (ΥΑΛΟ) (δεν υφίςτανται ωσ εγκατεςτθμζνθ ιςχφ ςτο παρόν Ελλθνικό 

θλεκτρικό ςφςτθμα) αιολικά, θλιοκερμικά (ΘΚ) και φωτοβολταϊκά (ΦΒ). 

 

Στο Παράρτθμα Β περιζχονται επίςθσ δεδομζνα που αφοροφν τθν διακεςιμότθτα 

(Πίνακασ Β-2), κακϊσ και τθν δυναμικότθτα (Πίνακασ Β-3) τόςο των ειςαγωγικϊν 

όςο και των εξαγωγικϊν διαςυνδζςεων. 

 

Οι ςυντελεςτζσ απωλειϊν ζγχυςθσ ενζργειασ ςτο εικονικό ςθμείο αγοραπωλθςίασ 

ανά επίπεδο φορτίου και ηϊνθ (p.u.) περιζχονται ςτον Πίνακα Β-4, ενϊ ο Πίνακασ 

Β-5 περιζχει δεδομζνα που αφοροφν τθν δυναμικότθτα, τθν τεχνικι απόδοςθ και 

τον ςυντελεςτι εκπομπϊν CO2 ανά λειτουργικι βακμίδα για μια τυπικι μονάδα 

λιγνίτθ, φυςικοφ αερίου και πετρελαίου. 

 

Στον Πίνακα Β-6 περιζχονται ιςτορικά δεδομζνα που αφοροφν τθν ςυνολικι 

εγκατεςτθμζνθ ιςχφ, τθν θλεκτροπαραγωγι και τον ςυνεπαγόμενο ςυντελεςτι 

εκμετάλλευςθσ των υδροθλεκτρικϊν μονάδων ςτο Ελλθνικό διαςυνδεδεμζνο 

ςφςτθμα για τθν περίοδο 2001-2012. 

 

Οι Πίνακεσ Β-7 και Β-8 περιζχουν τα αντίςτοιχα δεδομζνα για φωτοβολταϊκά και 

αιολικά αντίςτοιχα, για τθν περίοδο 2008-2013. Μπορεί εφκολα να παρατθρθκεί ο 

υψθλότεροσ ςυντελεςτισ εκμετάλλευςθσ των αιολικϊν μονάδων ςε ςχζςθ με τα 

φωτοβολταϊκά, των οποίων θ θλεκτροπαραγωγι όμωσ χαρακτθρίηεται από 

μεγαλφτερθ προβλεψιμότθτα ςε ςφγκριςθ με αυτι των αιολικϊν. 
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Πίνακασ Β-1: Τεχνικά και οικονομικά ςτοιχεία των νζων, υποψιφιων προσ εγκατάςταςθ μονάδων ςτο θλεκτρικό ςφςτθμα 

Νζεσ 
υποψιφιεσ 

μονάδεσ 

Απόδοςθ 
(%) 

Κόςτοσ επζνδυςθσ 
(€/MW) 

τακερό 
ΚΛ (€/MW) 

Μεταβλθτό ΚΛ 
(€/MWh) 

υντελεςτισ 
εκπομπϊν CO2 

(τόνοι CO2/MWh) 

υντελεςτισ 
απρόβλεπτθσ μθ 

διακεςιμότθτασ (p.u.) 

Χρόνοσ 
καταςκευισ (ζτθ) 

Ν-ΛΓΝ  0.415 2,106,000 20,760.0 3.460 1.050 0.08 4 

Ν-ΛΚΝ 0.388 2,524,396 29,397.0 3.476 0.822 0.08 4 

Ν-ΛΚΝ-ΔΑΑ 0.284 4,065,008 62,628.0 7.396 0.112 0.08 4 

ΟΣΑΣΚ 0.392 3,421,855 48,411.0 5.615 0.813 0.08 4 

ΟΣΑΣΚ-ΔΑΑ 0.319 5,132,005 56,639.0 6.572 0.100 0.08 4 

ΣΜ-ΦΑΣΚ 0.484 713,146 10,242.0 2.800 0.374 0.06 3 

ΣΧ-ΦΑΣΚ 0.531 795,581 11,953.0 2.543 0.341 0.06 3 

ΣΧ-ΦΑΣΚ-ΔΑΑ 0.453 1,629,270 24,723.0 5.273 0.041 0.06 3 

ΣΜ-ΑΦΑ 0.314 756,697 5,708.0 12.015 0.576 0.04 2 

ΣΧ-ΑΦΑ 0.350 525,721 5,475.0 8.065 0.517 0.04 2 

ΜΥΔ - - 10,988.8 0.000 0.000 0.75 4 

ΧΑΛΟ  - - 30,757.8 0.000 0.000 0.73 3 

ΥΑΛΟ - - 57,549.4 0.000 0.000 0.73 3 

ΘΚ - - 52,307.7 0.000 0.000 0.83 2 

ΦΒ - - 21,581.0 0.000 0.000 0.83 1 
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Πίνακασ Β-2: Διακεςιμότθτα των ειςαγωγικϊν και εξαγωγικϊν διαςυνδζςεων 
(ϊρεσ) 

Διαςφνδεςθ 
Διακεςιμότθτα ειςαγωγϊν 

(ϊρεσ) 

Διακεςιμότθτα εξαγωγϊν 

(ϊρεσ) 

Αλβανία 3420 1300 

Βουλγαρία 6000 1000 

ΡΓΔΜ 4500 1000 

Λταλία  1300 5500 

Τουρκία 1500 3700 

 

 

Πίνακασ Β-3: Δυναμικότθτα των ειςαγωγικϊν και εξαγωγικϊν διαςυνδζςεων (MW) 

Δυναμικότθτα διαςυνδζςεων 2014 2015 2020 2025 2030 

Αλβανία 250 250 250 250 250 

Βουλγαρία 500 500 500 500 500 

ΡΓΔΜ 300 300 300 300 300 

Λταλία  500 500 500 500 500 

Τουρκία 134 134 134 134 134 
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Πίνακασ Β-4: Συντελεςτζσ απωλειϊν ζγχυςθσ ενζργειασ (ςτο εικονικό ςθμείο 
αγοραπωλθςίασ) ανά επίπεδο φορτίου και ηϊνθ (p.u.) 

Επίπεδο φορτίου 

(MW) 
Ηϊνθ 1 Ηϊνθ 2 Ηϊνθ 3 Ηϊνθ 4 Ηϊνθ 5 Ηϊνθ 6 Ηϊνθ 7 

3500 1 0.982 1 1 1 1 1 

3750 1 0.981 1 1 1 1 1 

4000 1 0.98 1 1 0.999 0.999 1 

4250 0.981 0.979 1 1 0.991 0.991 1 

4500 0.98 0.976 1 1 0.992 0.992 1 

4750 0.981 0.975 1 1 0.995 0.995 1 

5000 0.982 0.974 1 1 0.998 0.998 1 

5250 0.984 0.974 0.999 1 0.999 0.999 0.999 

5500 0.95 0.975 0.999 1 1 1 0.999 

5750 0.949 0.974 0.999 1 0.996 0.996 0.999 

6000 0.933 0.975 0.998 1 0.999 0.999 0.998 

6250 0.931 0.974 0.997 1 1 1 0.997 

6500 0.934 0.974 0.998 1 1 1 0.998 

6750 0.933 0.973 0.997 1 1 1 0.997 

7000 0.933 0.972 0.996 1 1 1 0.996 

7250 0.934 0.973 0.998 1 0.979 0.979 0.998 

7500 0.934 0.972 0.997 1 0.981 0.981 0.997 

7750 0.933 0.971 0.995 1 0.984 0.984 0.995 

8000 0.932 0.969 0.995 1 0.987 0.987 0.995 

8250 0.931 0.968 0.993 1 0.988 0.988 0.993 

8500 0.93 0.966 0.992 1 0.989 0.989 0.992 

8750 0.929 0.965 0.99 1 0.994 0.994 0.99 

9000 0.927 0.963 0.99 0.997 0.995 0.995 0.99 

9250 0.927 0.961 0.991 0.994 0.997 0.997 0.991 

9500 0.926 0.96 0.991 0.995 0.999 0.999 0.991 

9750 0.926 0.958 0.99 0.99 1 1 0.99 

10000 0.928 0.957 0.99 0.983 1 1 0.99 

10250 0.927 0.956 0.99 0.982 1 1 0.99 

10500 0.927 0.954 0.991 0.981 1 1 0.991 

10750 0.927 0.953 0.991 0.979 1 1 0.991 

11000 0.926 0.952 0.992 0.976 1 1 0.992 

11250 0.927 0.951 0.992 0.973 1 1 0.992 

11500 0.928 0.951 0.992 0.971 1 1 0.992 
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Πίνακασ Β-5: Δυναμικότθτα, τεχνικι απόδοςθ και ςυντελεςτισ εκπομπϊν CO2 ανά λειτουργικι βακμίδα για μια τυπικι μονάδα λιγνίτθ, 
φυςικοφ αερίου και πετρελαίου  

 
Λιγνίτθσ Φυςικό αζριο Πετρζλαιο 

Λειτουργικι 

βακμίδα 

Δυναμικότθτα 

(MW) 

Απόδοςθ 

(%) 

υντελεςτισ 

εκπομπϊν 

CO2 (τόνοι 

CO2/MWh) 

Δυναμικότθτα 

(MW) 

Απόδοςθ 

(%) 

υντελεςτισ 

εκπομπϊν 

CO2 (τόνοι 

CO2/MWh) 

Δυναμικότθτα 

(MW) 

Απόδοςθ 

(%) 

υντελεςτισ 

εκπομπϊν 

CO2 (τόνοι 

CO2/MWh) 

BL1 145 30.11 1.49703 220.0 49.30 0.361914 50 34.83 0.772442 

BL2 162 31.22 1.44393 228.3 49.61 0.359634 70 36.69 0.733153 

BL3 179 32.08 1.40526 262.2 52.67 0.338767 79 37.25 0.722094 

BL4 197 32.76 1.37590 281.3 52.97 0.336834 89 37.75 0.712522 

BL5 214 33.23 1.35645 319.3 54.36 0.328210 98 38.12 0.705647 

BL6 231 33.56 1.34323 340.5 55.94 0.318992 107 38.43 0.699991 

BL7 248 33.77 1.33496 361.5 55.35 0.322362 116 38.69 0.695276 

BL8 266 33.88 1.33056 389.5 56.82 0.314035 126 38.94 0.690882 

BL9 283 33.90 1.32974 411.1 57.33 0.311210 135 39.13 0.687534 

BL10 300 33.85 1.33161 432.7 57.93 0.307988 144 39.29 0.684658 
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Πίνακασ Β-6: Λςτορικά δεδομζνα υδροθλεκτρικισ παραγωγισ ςτο Ελλθνικό διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα 

Ζτοσ Εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα (MW) Θλεκτροπαραγωγι (GWh) υντελεςτισ εκμετάλλευςθσ (%) 

2001 3059.7 2665.4 9.94 

2002 3059.7 3381.3 12.62 

2003 3059.7 5211.3 19.44 

2004 3059.7 4926.6 18.33 

2005 3059.7 5420.5 20.22 

2006 3059.7 6229.4 23.24 

2007 3017.7 3142.7 11.89 

2008 3017.7 2973.5 11.22 

2009 3017.7 4955.4 18.75 

2010 3017.7 6702.6 25.35 

2011 3017.7 3675.5 13.9 

2012 3017.7 3891.7 14.68 
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Πίνακασ Β-7: Λςτορικά δεδομζνα θλεκτροπαραγωγισ από φωτοβολταϊκά ςτο Ελλθνικό διαςυνδεδεμζνο θλεκτρικό ςφςτθμα 

Ζτοσ 
Εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα (MW) - 

Φωτοβολταϊκά 

Θλεκτροπαραγωγι (GWh) - 

Φωτοβολταϊκά 

υντελεςτισ εκμετάλλευςθσ (%)-

Φωτοβολταϊκά 

2008 11 5 5.18 

2009 46 45 11.16 

2010 153 132 9.84 

2011 439 442 11.49 

2012 1126 1510 15.30 

2013 2072 2748 15.13 

 

 

Πίνακασ Β-8: Λςτορικά δεδομζνα θλεκτροπαραγωγισ από αιολικά ςτο Ελλθνικό διαςυνδεδεμζνο θλεκτρικό ςφςτθμα 

Ζτοσ 
Εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα (MW)- 

Αιολικά 

Θλεκτροπαραγωγι (GWh)- 

Αιολικά 

υντελεςτισ εκμετάλλευςθσ (%)-

Αιολικά 

2008 791 1661 23.97 

2009 917 1908 23.75 

2010 1039 2062 22.65 

2011 1363 2596 21.74 

2012 1466 3161 24.61 

2013 1520 3081 23.13 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ-ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΑ  
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΘ ΜΕΛΕΣΘ 

ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΣΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 5  

 

Γ. Παρϊρτημα Γ – υμπληρωματικϊ δεδομϋνα τησ 

μελϋτησ περύπτωςησ του Κεφαλαύου 5 

 

Το Παράρτθμα Γ περιζχει ςυμπλθρωματικά δεδομζνα ειςόδου του αναπτυχκζντοσ 

μακθματικοφ μοντζλου όςον αφορά τθν μελζτθ περίπτωςθσ που εξετάςτθκε ςτο 

Κεφάλαιο 5.   

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο Παράρτθμα Γ και ςυγκεκριμζνα ςτον Πίνακα Γ-1, 

περιζχονται δεδομζνα που αφοροφν αντιπροςωπευτικοφσ ρυκμοφσ μεταβολισ 

ιςχφοσ και τθν μζγιςτθ δυνατι ςυνειςφορά ςε πρωτεφουςα, δευτερεφουςα και 

τριτεφουςα, ςτρεφόμενθ και μθ εφεδρεία ανά τφπο τεχνολογίασ (λιγνιτικζσ, 

πετρελαϊκζσ, φυςικοφ αερίου ςυνδυαςμζνου κφκλου και αεριοςτροβιλικζσ και 

υδροθλεκτρικά).     

Στον Πίνακα Γ-2 αναγράφονται τιμζσ αντιπροςωπευτικισ ιςχφοσ εξόδου ςε 

διαφορετικζσ φάςεισ λειτουργίασ (υπό κανονικι λειτουργία, υπό αυτόματθ ρφκμιςθ 

παραγωγισ και ςε φάςθ παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο) ανά τφπο τεχνολογίασ.  

Στον Πίνακα Γ-3 καταγράφονται τιμζσ αντιπροςωπευτικϊν χρόνων ςυγχρονιςμοφ 

(ανά τφπο εκκίνθςθσ) και παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο (ανά τφπο εκκίνθςθσ) 

ανά τφπο μονάδασ, ενϊ ςτον Πίνακα Γ-4 τιμζσ αντιπροςωπευτικϊν χρόνων 

αποςυγχρονιςμοφ και ελάχιςτοι χρόνοι λειτουργίασ και κράτθςθσ ανά τφπο 

τεχνολογίασ. 
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Τζλοσ, ο Πίνακασ Γ-5  περιζχει δεδομζνα που αφοροφν το αντιπροςωπευτικό 

λειτουργικό (οριακό) κόςτοσ τθσ ςυνάρτθςθσ προςφοράσ ενζργειασ ανά λειτουργικι 

βακμίδα (4 λειτουργικζσ βακμίδεσ κεωροφνται ςτθν εξεταηόμενθ μελζτθ 

περίπτωςθσ) τφπο τεχνολογίασ και χρονικι περίοδο. Οι μονάδεσ που 

καταγράφονται περιλαμβάνουν υπάρχουςεσ λιγνιτικζσ μονάδεσ (Υ-ΛΓΝ), νζεσ 

υποψιφιεσ λιγνιτικζσ μονάδεσ (Ν-ΛΓΝ), νζεσ υποψιφιεσ λικανκρακικζσ μονάδεσ (Ν-

ΛΚΝ), υπάρχουςεσ μονάδεσ φυςικοφ αερίου ςυνδυαςμζνου κφκλου (Υ-ΦΑΣΚ), νζεσ 

υποψιφιεσ προσ εγκατάςταςθ μονάδεσ φυςικοφ αερίου ςυνδυαςμζνου κφκλου (Ν-

ΦΑΣΚ), υπάρχουςεσ αεριοςτροβιλικζσ μονάδεσ φυςικοφ αερίου (Υ-ΦΑΑΚ), κακϊσ 

και νζεσ υποψιφιεσ προσ εγκατάςταςθ αεριοςτροβιλικζσ μονάδεσ φυςικοφ αερίου 

(Ν-ΦΑΑΚ). 
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Πίνακασ Γ-1: Αντιπροςωπευτικοί ρυκμοί μεταβολισ ιςχφοσ και μζγιςτθ δυνατι ςυνειςφορά ςε πρωτεφουςα, δευτερεφουςα και τριτεφουςα 

ςτρεφόμενθ και μθ ςτρεφόμενθ εφεδρεία ανά τφπο τεχνολογίασ (MW) 

Σφποσ μονάδασ 

Ρυκμόσ 

μείωςθσ 

ιςχφοσ 

(MW/λεπτό)  

Ρυκμόσ μεταβολισ 

ιςχφοσ όταν θ 

μονάδα λειτουργεί 

ςε αυτόματθ 

ρφκμιςθ παραγωγισ 

(MW/λεπτό)  

Ρυκμόσ 

αφξθςθσ 

ιςχφοσ 

(MW/λεπτό)  

Μζγιςτθ δυνατι 

ςυνειςφορά ςε 

πρωτεφουςα 

εφεδρεία (MW)  

Μζγιςτθ 

δυνατι 

ςυνειςφορά ςε 

δευτερεφουςα 

εφεδρεία (MW)  

Μζγιςτθ δυνατι 

ςυνειςφορά ςε 

μθ ςτρεφόμενθ 

τριτεφουςα 

εφεδρεία (MW)  

Μζγιςτθ δυνατι 

ςυνειςφορά ςε 

ςτρεφόμενθ 

τριτεφουςα 

εφεδρεία (MW)  

Λιγνίτθσ-1 4 0 3 24 0 0 45 

Ρετρζλαιο-1 2 0 2 12 0 0 30 

ΦΑΣΚ-1 9 9 9 25 370 0 135 

ΦΑΣΚ -2 12 12 12 34 422 422 180 

ΦΑΣΚ -3 11 11 11 28 415 0 165 

ΦΑΣΚ -4 10 10 10 30 476 0 150 

ΦΑΑΚ-1 8 0 3 0 0 49 45 

Υδροθλεκτρικι-1 80 60 80 0 240 320 320 

Υδροθλεκτρικι -2 40 40 40 0 230 230 230 
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Πίνακασ Γ-2: Αντιπροςωπευτικι ιςχφσ εξόδου ςε διαφορετικζσ φάςεισ λειτουργίασ ανά τφπο τεχνολογίασ (MW) 

Σφποσ μονάδασ 

Ελάχιςτθ ιςχφσ 

εξόδου όταν 

λειτουργεί ςε 

αυτόματθ ρφκμιςθ 

παραγωγισ (MW) 

Μζγιςτθ ιςχφσ 

εξόδου όταν 

λειτουργεί ςε 

αυτόματθ ρφκμιςθ 

παραγωγισ (MW) 

τακερι ιςχφσ εξόδου 

όταν λειτουργεί ςε φάςθ 

παραμονισ ςε ενδιάμεςο 

φορτίο (MW) 

Μζγιςτθ ιςχφσ 

εξόδου όταν θ 

μονάδα είναι 

ενταγμζνθ (MW) 

Ελάχιςτθ ιςχφσ 

εξόδου όταν θ 

μονάδα είναι 

ενταγμζνθ (MW) 

Λιγνίτθσ-1 0 0 80 274 150 

Ρετρζλαιο-1 0 0 30 144 50 

ΦΑΣΚ-1 220 370 80 390 220 

ΦΑΣΚ -2 220 422 42 422 220 

ΦΑΣΚ -3 130 476 68 480 130 

ΦΑΣΚ -4 220 415 44 433.5 220 

ΦΑΑΚ-1 0 0 5 49 10 

Υδροθλεκτρικι-1 25 360 0 360 0 

Υδροθλεκτρικι-2 50 300 0 300 0 
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Πίνακασ Γ-3: Αντιπροςωπευτικοί χρόνοι ςυγχρονιςμοφ (ανά τφπο εκκίνθςθσ) και παραμονισ ςε ενδιάμεςο φορτίο (ανά τφπο εκκίνθςθσ) ανά 
τφπο μονάδασ (ϊρεσ) 

Σφποσ 

μονάδασ 

Χρόνοσ 

ςυγχρονιςμοφ 

από κερμι 

εκκίνθςθ (ϊρεσ) 

Χρόνοσ 

παραμονισ ςε 

ενδιάμεςο φορτίο 

από κερμι 

εκκίνθςθ (ϊρεσ) 

Χρόνοσ 

ςυγχρονιςμοφ 

από ενδιάμεςθ 

εκκίνθςθ (ϊρεσ) 

Χρόνοσ παραμονισ ςε 

ενδιάμεςο φορτίο 

από ενδιάμεςθ 

εκκίνθςθ (ϊρεσ) 

Χρόνοσ 

ςυγχρονιςμοφ 

από ψυχρι 

εκκίνθςθ (ϊρεσ) 

Χρόνοσ 

παραμονισ ςε 

ενδιάμεςο φορτίο 

από εψυχρι 

εκκίνθςθ (ϊρεσ) 

Λιγνίτθσ-1 3 1 5 2 8 3 

Ρετρζλαιο-1 3 1 7 2 12 3 

ΦΑΣΚ-1 1 1 1 2 10 3 

ΦΑΣΚ -2 2 2 3 3 4 4 

ΦΑΣΚ -3 1 1 1 2 10 3 

ΦΑΣΚ -4 2 1 3 2 5 2 

ΦΑΑΚ-1 0 0 0 0 0 0 
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Πίνακασ Γ-4: Αντιπροςωπευτικοί χρόνοι αποςυγχρονιςμοφ και ελάχιςτοι χρόνοι λειτουργίασ και κράτθςθσ ανά τφπο μονάδασ (ϊρεσ) 

Σφποσ μονάδασ Χρόνοσ αποςυγχρονιςμοφ (ϊρεσ) Ελάχιςτοσ χρόνοσ λειτουργίασ (ϊρεσ) Ελάχιςτοσ χρόνοσ κράτθςθσ (ϊρεσ) 

Λιγνίτθσ-1 1 16 1 

Ρετρζλαιο-1 1 20 4 

ΦΑΣΚ-1 1 18 8 

ΦΑΣΚ -2 1 18 8 

ΦΑΣΚ -3 1 18 4 

ΦΑΣΚ -4 1 12 4 

ΦΑΑΚ-1 0 1 1 
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Πίνακασ Γ-5: Αντιπροςωπευτικό λειτουργικό (οριακό) κόςτοσ τθσ ςυνάρτθςθσ προςφοράσ ενζργειασ ανά τφπο τεχνολογίασ και χρονικι 
περίοδο (€/MW) 

Σφποσ μονάδασ 
Λειτουργικι 

βακμίδα 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Υ-ΛΓΝ  1 45.2 44.1 44.5 44.9 45.3 45.7 46.2 47 47.9 48.8 49.8 50.8 51.7 52.7 53.8 54.9 56 

Υ-ΛΓΝ  2 45.9 44.8 45.2 45.5 45.9 46.4 46.9 47.7 48.6 49.6 50.5 51.6 52.5 53.5 54.6 55.7 56.9 

Υ-ΛΓΝ  3 46.3 45.2 45.6 46 46.4 46.8 47.3 48.2 49.1 50 51 52.1 53 54.1 55.1 56.3 57.5 

Υ-ΛΓΝ  4 47.5 46.4 46.7 47.1 47.5 48 48.5 49.4 50.3 51.3 52.3 53.4 54.4 55.4 56.5 57.7 58.9 

Ν-ΛΓΝ  1 36.6 35.7 35.9 36.2 36.5 36.8 37.1 37.7 38.4 39.1 39.8 40.6 41.2 42 42.7 43.6 44.4 

Ν-ΛΓΝ  2 38.3 37.3 37.6 37.8 38.1 38.5 38.8 39.5 40.2 40.9 41.6 42.4 43.2 43.9 44.7 45.6 46.5 

Ν-ΛΓΝ  3 39.8 38.8 39 39.3 39.6 40 40.3 41 41.7 42.5 43.3 44.1 44.9 45.7 46.5 47.4 48.4 

Ν-ΛΓΝ  4 43.2 42.1 42.4 42.7 43 43.4 43.8 44.5 45.3 46.2 47 47.9 48.8 49.6 50.6 51.5 52.6 

Ν-ΛΚΝ  1 36.4 35.4 35.6 35.7 35.9 36.2 36.4 36.9 37.5 38.1 38.7 39.3 39.9 40.5 41.1 41.8 42.5 

Ν-ΛΚΝ  2 38 37 37.1 37.3 37.6 37.8 38.1 38.6 39.2 39.8 40.5 41.2 41.8 42.4 43.1 43.8 44.5 

Ν-ΛΚΝ  3 39.5 38.4 38.6 38.8 39 39.3 39.6 40.2 40.8 41.4 42.1 42.8 43.5 44.1 44.8 45.6 46.4 

Ν-ΛΚΝ  4 42.8 41.6 41.8 42.1 42.3 42.6 42.9 43.6 44.3 45 45.7 46.5 47.2 48 48.8 49.6 50.5 

Υ-ΦΑΣΚ   1 66.4 68.4 68.7 69 69.4 69.7 70 70.2 70.5 70.8 71 71.3 71.8 72.3 72.8 73.3 73.8 

Υ-ΦΑΣΚ  2 69.3 71.4 71.7 72 72.3 72.7 73 73.3 73.5 73.8 74.1 74.4 74.9 75.4 75.9 76.5 77.1 

Υ-ΦΑΣΚ  3 71.8 74 74.3 74.6 75 75.3 75.7 76 76.2 76.5 76.8 77.2 77.7 78.2 78.8 79.3 79.9 

Υ-ΦΑΣΚ  4 75.3 77.7 78 78.4 78.7 79.1 79.5 79.8 80.1 80.4 80.7 81.1 81.6 82.2 82.8 83.4 84 

Ν-ΦΑΣΚ  1 67.3 69.3 69.7 70 70.3 70.7 71 71.3 71.6 71.9 72.2 72.5 73.1 73.6 74.2 74.7 75.3 
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Πίνακασ Γ-5 (ςυνζχεια): Αντιπροςωπευτικό λειτουργικό (οριακό) κόςτοσ τθσ ςυνάρτθςθσ προςφοράσ ενζργειασ ανά τφπο τεχνολογίασ και χρονικι περίοδο 
(€/MW) 

Σφποσ μονάδασ 
Λειτουργικι 

βακμίδα 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

Ν-ΦΑΣΚ  2 70.7 72.9 73.2 73.6 74 74.3 74.7 75 75.3 75.6 76 76.3 76.9 77.4 78 78.6 79.3 

Ν-ΦΑΣΚ  3 71.6 73.8 74.1 74.5 74.8 75.2 75.6 75.9 76.2 76.6 76.9 77.2 77.8 78.4 79 79.6 80.2 

Ν-ΦΑΣΚ  4 74.3 76.6 76.9 77.3 77.7 78.1 78.5 78.8 79.1 79.5 79.8 80.2 80.8 81.4 82 82.7 83.3 

Υ-ΑΦΑ   1 93.3 96.4 96.9 97.4 97.9 98.4 99 99.4 99.9 100 101 101 102 103 104 105 106 

Υ-ΑΦΑ  2 110 114 114 115 116 116 117 117 118 119 119 120 121 122 123 124 125 

Υ-ΑΦΑ  3 134 138 139 140 141 141 142 143 143 144 145 146 147 148 149 150 150 

Υ-ΑΦΑ  4 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Ν-ΑΦΑ   1 96.5 99.9 100 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 107 108 109 109 

Ν-ΑΦΑ  2 113 117 118 118 119 120 120 121 121 122 122 123 124 125 126 127 128 

Ν-ΑΦΑ  3 124 129 130 130 131 132 133 133 134 134 135 136 137 138 139 140 141 

Ν-ΑΦΑ   4 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
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