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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου 

βελτιστοποίησης μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού για τη βέλτιστη ένταξη 

μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε διασυνδεδεμένα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

σε ένα χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Οι εξεταζόμενες μονάδες είναι λιγνιτικές, φυσικού αερίου, 

υδροηλεκτρικές και μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Φωτοβολταικές και αιολικές). Οι 

μονάδες του κάθε συστήματος, μπορούν να παράγουν ενέργεια για να καλύπτουν τη ζήτηση 

του συστήματος στο οποίο ανήκουν, ή για να προσφέρουν ενέργεια σε άλλο σύστημα μέσω 

διασύνδεσης. Το συγκεκριμένο μοντέλο εξετάζει την ποσότητα ισχύος που συνεισφέρει η κάθε 

μονάδα για κάθε ώρα του χρονικού ορίζοντα προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση. Ο χρονικός 

ορίζοντας αποτελείται από μία αντιπροσωπευτική ημέρα 24 ωρών για κάθε μήνα ενός έτους. 

Επιπλέον, το μοντέλο εξετάζει την πιθανότητα  κατασκευής νέων μονάδων από ένα σύνολο 

προτεινόμενων μονάδων καθώς και την επέκταση των υπάρχουσας ισχύος των 

εγκαταστημένων μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμα, εξετάζεται η δυνατότητα 

επέκτασης της υπάρχουσας δυναμικότητας διασύνδεσης μεταξύ των δύο συστημάτων. Οι 

μαθηματικοί περιορισμοί που αναπτύχθηκαν αποτελούνται από λογικούς περιορισμούς (π.χ. 

ισοζύγια ενέργειας), σχεδιαστικούς περιορισμούς και λειτουργικούς περιορισμούς (π.χ. 

περιορισμοί ένταξης των μονάδων). Συμπεριλαμβάνονται επίσης περιορισμοί που αφορούν την 

ετήσια παραγωγή ρύπων CO2  καθώς και NOX, SOX και PMΧ. Η κύρια αντικειμενική 

συνάρτηση περιέχει όρους κόστους. Η επίλυση του μοντέλου πραγματοποιείται με το 

υπολογιστικό εργαλείο βελτιστοποίησης GAMS και ως επιλυτής χρησιμοποιείται η μέθοδος 

ILOG CPLEX. Το προτεινόμενο μαθηματικό μοντέλο εφαρμόζεται σε διάφορες μελέτες 

περίπτωσης,  με στόχους  όπως η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους, η ελαχιστοποίηση 

εκπομπών ρύπων, η μεγιστοποίηση παραγωγής του κάθε συστήματος, η ελαχιστοποίηση 

χρήσης ορυκτών καυσίμων, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Παράλληλα, πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας σε διάφορες παραμέτρους των 

μονάδων, προκειμένου να ληφθούν συμπεράσματα για την πιθανή επιρροή τους στο τελικό 

αποτέλεσμα της επίλυσης του μοντέλου.  
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Abstract 

 

This diploma thesis aims at developing a mixed integer linear programming optimization model  

for the optimal integration of power plants into interconnected power generation systems across 

a timeframe of one year. The power units considered, consist of thermal units, hydro units and 

renewable resources units (wind and solar power plants). The units of each system can produce 

energy in order to cover the demand of their system, or in order to supply energy to another 

system via interconnection. This model studies the amount of power contributed by each unit 

for each hour of the timeframe, so as  the electricity demand is satisfied. The timeframe consists 

of a representative day for each month of the year. Furthermore, the model studies the 

possibility of building new units selected from a set of proposed ones, as well as expanding the 

capacity of the existing renewable energy units. The possibility of extending the existing 

interconnection capacity between the two systems is also being taken under consideration. The 

mathematical model developed, consists of design (e.g, energy balances), operational and 

logical constraints (e.g., unit commitment constraints). There are also constraints for the annual 

production of CO2, NOX, SOX and PMX  emissions. The main objective function includes terms 

of costs. The model is being solved by using the GAMS optimization computing tool and the 

solver ILOG CPLEX. The proposed mathematical model is applied to various case studies, such 

as the minimization of the total cost, the minimization of the emissions, the minimization of the 

fossil fuel usage and the maximization of the penetration of the renewable energy sources. 

Finally, a sensitivity analysis is performed on various parameters of the units in order to obtain 

conclusions about their possible influence on the final outcome of the model solution. 
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   Εισαγωγή 

1. Εισαγωγή 
 

Η ηλεκτρική ενέργεια  έχει καθοριστικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων, καθώς αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την ευημερία μιας ανεπτυγμένης χώρας, ενώ το βιοτικό επίπεδο μιας 

κοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το βαθμό επάρκειας ισχύος. Η ηλεκτρική ενέργεια 

και το σύστημα μεταφοράς και διανομής της συμβάλλουν σχεδόν σε πολλούς  τομείς , όπως  

στην εκπαίδευση, στην υγεία και στη βιομηχανία. Αποτελεί όμως και ένα ξεχωριστό αγαθό, 

καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στην αποθήκευσή της. Σαν συνέπεια αυτού, είναι 

σημαντικό να διασφαλίζεται διαρκώς το ισοζύγιο παραγωγής – ζήτησης και η παραγόμενη 

ποσότητα ενέργειας να είναι σε ισορροπία με την καταναλισκόμενη ισχύ. Υπεύθυνος για την 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο διαχειριστής του συστήματος, ο οποίος έχει ως 

αρμοδιότητα  τον προγραμματισμό της παραγωγής έτσι ώστε σε κάθε χρονική στιγμή η 

παραγωγή να ισούται με την κατανάλωση (Μπακιρτζής , 1998). 

  Από τα παραπάνω προκύπτει εύκολα πως είναι ιδιαίτερα σημαντική η ακριβής πρόβλεψη 

της ζήτησης, τόσο βραχυπρόθεσμα (για μία ημέρα ή μία εβδομάδα) όσο και μακροπρόθεσμα 

(για ένα η περισσότερα έτη). Για την πρόβλεψη της ζήτησης πραγματοποιούνται διάφορες 

μελέτες και έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα πρόβλεψης. Ένα παράδειγμα αποτελεί το 

ενεργειακό μοντέλο PRIMES, το οποίο προσομοιώνει το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα και 

τις αγορές ανά χώρα και σε όλη την Ευρώπη, για όλο το ενεργειακό σύστημα. Το PRIMES 

προσομοιώνει τη συμπεριφορά της ζήτησης και της παραγωγής σε διάφορες περιπτώσεις 

ανάλογα με την οικονομική ανάπτυξη, τις εκπομπές ρύπων, άλλους περιορισμούς της 

νομοθεσίας, τις αλλαγές της τεχνολογίας κ.α.(Climate Action - European Commission, 2017). 

Οι Tekiner et al. (2010), πρότειναν επίσης ένα μοντέλο για το πρόβλημα του Μακροχρόνιου 

Ενεργειακού Σχεδιασμού,  για τη μελέτη του οποίου δημιούργησαν μία σειρά από σενάρια 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Monte Carlo για τον προσδιορισμό της ζήτησης και άλλων μη 

σταθερών παραμέτρων, όπως η διαθεσιμότητα των διάφορων υπό μελέτη μονάδων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
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 Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος απασχολούν σημαντικά την παγκόσμια κοινότητα, με αποτέλεσμα την όλο 

και αυξανόμενη ανάγκη για μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και αντικατάστασης 

τους με περισσότερες μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι υψηλές διεισδύσεις 

των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι οι αιολικές και οι ηλιακές μονάδες, 

συνοδεύονται από υψηλή αβεβαιότητα και μεταβλητότητα. Η αποτυχία να διατηρηθεί ένα 

ηλεκτρικό σύστημα έχει σοβαρές και δαπανηρές συνέπειες και έτσι η αξιοπιστία και η 

ασφάλεια του συστήματος είναι αναγκαίο να διατηρούνται βραχυπρόθεσμα αλλά και 

μακροπρόθεσμα. Αυτό, σε συνδυασμό μάλιστα και με την αβεβαιότητα που παρουσιάζει η 

ζήτηση όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη παράγραφο, σημαίνει πως η παραγωγή επιπλέον 

ενέργειας ως εφεδρεία κρίνεται απαραίτητη (Κουμουσίδης, 2013). 

 Εκτός όμως από τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, τίθεται ως 

αναγκαία η αντιμετώπιση μιας σειράς επιπλέον προκλήσεων, όπως η συνεχώς αυξανόμενη 

ζήτηση ενέργειας, η αστάθεια των τιμών της και οι πιθανές διαταραχές του δικτύου 

εφοδιασμού. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχους της ενεργειακής 

της πολιτικής την ασφάλεια εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα (Climate 

Action - European Commission, 2017). 

 Τα προβλήματα που περιγράφηκαν παραπάνω, έχουν οδηγήσει στην απαίτηση 

αποτελεσματικότερων προσεγγίσεων για τον προγραμματισμό των ενεργειακών συστημάτων, 

τόσο σε βραχυπρόθεσμο στάδιο (Ημερήσιο Ενεργειακός Προγραμματισμός), σε 

μεσοπρόθεσμο επίπεδο (Μεσοπρόθεσμος Ενεργειακός Σχεδιασμός), όσο και σε μακροχρόνιο 

επίπεδο (Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός). Το πρόβλημα του Ημερήσιου Ενεργειακού 

Προγραμματισμού αφορά στην ημερήσια διαδικασία επίλυσης και εκκαθάρισης της αγοράς, η 

οποία λαμβάνει χώρα την προηγούμενη ημέρα κατανομής (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 2017). 

Ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ) περιλαμβάνει την κατάρτιση ενός 

βέλτιστου προγράμματος ένταξης των μονάδων για την κάλυψη της ζήτησης, με στόχο την 

ελαχιστοποίηση του κόστους, τον υπολογισμό των απαιτούμενων εφεδρειών και τον 

προσδιορισμό της οριακής τιμής κόστους του συστήματος (η τελική τιμή πώλησης της 

ηλεκτρικής ενέργειας). Αντίθετα, ο Μεσοπρόθεσμος Ενεργειακός Σχεδιασμός μελετά ένα 

διάστημα από μερικούς μήνες έως και 5 έτη και έχει ως αντικείμενο μελέτης τον 

προγραμματισμό των καυσίμων και τον προγραμματισμό συντήρησης, ενώ ο Μακροχρόνιος 

Ενεργειακός Σχεδιασμός (ΜΕΣ) αφορά στην λήψη αποφάσεων για την ένταξη καινούργιων 

μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε συστήματα σε χρονικό ορίζοντα 5 ή περισσότερων ετών. 

Συνοπτική αναφορά στα τρία είδη Ενεργειακού προγραμματισμού γίνεται στον πίνακα 1.1. 
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Πίνακας 1.1: Είδη Ενεργειακού Προγραμματισμού και χαρακτηριστικά (Μπακιρτζής, 1998). 

Ενεργειακός 

Προγραμματισμός 
Χρονικός Ορίζοντας Λειτουργίες που Μελετώνται 

Βραχυπρόθεσμος Μερικές ώρες – 1 Εβδομάδα 
Ένταξη Μονάδων 

Ανταλλαγές Ισχύος 

Μεσοπρόθεσμος Μερικοί μήνες – 5 έτη 

Προγραμματισμός Χρήσης 

Καυσίμων 

Προγραμματισμός Συντήρησης 

Μακροπρόθεσμος >5έτη 
Προγραμματισμός Ένταξης Νέων 

Μονάδων 

 

 Οι Antonio Gomez et al.(2016), απέδειξαν με μία μελέτη τους, τη σημασία και την 

αναγκαιότητα ορθότερου και αναλυτικότερου ενεργειακού σχεδιασμού. Κατασκευάζοντας ένα 

μοντέλο για το πρόβλημα του ΜΕΣ του δικτύου της Ισπανίας, διαπίστωσαν πως ένας 

ενεργειακός σχεδιασμός διαφοροποιημένος σε σχέση με αυτόν που εφαρμόστηκε, θα μπορούσε 

να μειώσει τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας έως και 28.6 δις δολάρια στο διάστημα από 

το 2000 έως το 2010. Η επίλυση του μοντέλου πραγματοποιήθηκε με πραγματικά δεδομένα 

ζήτησης και κόστους για τα παραπάνω έτη, τα οποία λήφθηκαν από τη Eurostat και το ισπανικό 

Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας. 

 Η Ένταξη των Μονάδων είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα βελτιστοποίησης, το οποίο 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθημερινό σχεδιασμό της λειτουργίας των ηλεκτρικών 

συστημάτων ισχύος. Για το λόγο αυτό, αποτελεί ένα σημαντικό θέμα προς έρευνα, το οποίο 

προσελκύει πολλές ερευνητικές προσπάθειες. Οι Norouzi et al. (2013), ανέπτυξαν ένα μοντέλο 

Μεικτού Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού (Mixed Integer Linear Programming-

MILP), για την επίλυση του προβλήματος της ένταξης των μονάδων. Το μοντέλο αυτό το 

εφαρμόστηκε σε συστήματα που αποτελούνταν από θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής έχοντας ως αντικειμενική συνάρτηση μία συνάρτηση που 

συμπεριελάμβανε την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους καθώς και την μείωση των 

ρύπων που προκαλούνται από τις θερμικές μονάδες. Επίσης  οι Delarue et al. (2009), ανέπτυξαν 

ένα αντίστοιχο μοντέλο MILP και το εφάρμοσαν στο Βέλγικο ηλεκτρικό σύστημα. 

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόβλημα του Μακροχρόνιου 

Ενεργειακού Σχεδιασμού (ΜΕΣ) και έτσι αναδεικνύει ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών 

εργασιών. Οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για τη λύση του προβλήματος του Μακροχρόνιου 

Ενεργειακού Σχεδιασμού περιλαμβάνουν μοντέλα γραμμικού προγραμματισμού (Linear 
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Programming–LP), Μεικτού Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού (Mixed Integer Linear 

Programming-MILP), μοντέλα πολλαπλών κριτηρίων (multiobjective - ΜΟ) και μοντέλα 

Μεικτού Ακέραιου μη-Γραμμικού Προγραμματισμού (Mixed Integer non Linear Programming 

– MINLP). Στα περισσότερα αυτού του είδους προβλήματα, ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση 

του συνολικού κόστους του συστήματος ή η μεγιστοποίηση των συνολικών καθαρών κερδών. 

Ο χρονικός ορίζοντας που επιλέγεται είναι ετήσιος, αλλά πολλές φορές επιλέγεται και χρονικός 

ορίζοντας 2 ή 5 ετών.  

Οι Rentizelas και Tatsiopoulos (2012),  παρουσίασαν ένα μοντέλο LP για το πρόβλημα του 

ΜΕΣ και το μοντέλο τους εφαρμόστηκε στον ελληνικό σύστημα ενέργειας. Στη συγκεκριμένη 

έρευνα μελετήθηκαν τέσσερα σενάρια, στα οποία διαφοροποιείται  η τιμή κόστους εκπομπών 

CO2, προκειμένου να διερευνηθεί η συσχέτιση της τιμής του CO2 με τις επιλεγόμενες 

τεχνολογίες. Επίσης σε αυτή τη μελέτη, διεξήχθη ανάλυση ευαισθησίας για να εξεταστεί η 

επίδραση διαφόρων παραμέτρων όπως το επιτόκιο, το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος, 

καθώς και το κόστος καυσίμων, τα οποία παρουσιάζουν κάποιο εύρος αβεβαιότητας. Επιπλέον, 

οι Zhang et al. (2012), παρουσίασαν ένα  εξειδικευμένο μοντέλο LP για το πρόβλημα του ΜΕΣ  

του δικτύου ενέργειας της Κίνας ενώ οι Koltsaklis et al. (2015), ανέπτυξαν ένα μοντέλο MILP 

το ενσωματώνει το πρόβλημα βέλτιστης ένταξης των μονάδων μαζί με το πρόβλημα του 

Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού 

Οι Bakirtzis et al. (2012), πρότειναν ένα μοντέλο MILP για τη λύση του προβλήματος του 

ΜΕΣ. Αξιολόγησαν το μοντέλο τους στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα και επίσης 

διενήργησαν ανάλυση ευαισθησίας για την αξιολόγηση της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων,  

όπως το ύψος της  ζήτησης, το κόστος των καυσίμων και το κόστος εκπομπών του CO2. 

Οι Unsihuay-Vila et al.(2010), ανέπτυξαν ένα μακροπρόθεσμο χωροταξικό μοντέλο MILP, 

ενσωματώνοντας στο πρόβλημα του ΜΕΣ την πιθανότητα επέκτασης των μονάδων φυσικού 

αερίου. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που περιλαμβάνει περιορισμούς για τη διαχείριση των 

ενεργειακών πόρων (διαθεσιμότητα, μεταφορά και αποθήκευση), με αποτέλεσμα να  

λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος του φυσικού αερίου και όχι μόνο το κόστος αγοράς του 

καυσίμου. Επίσης, στο συγκεκριμένο μοντέλο συμπεριλήφθηκαν περιορισμοί για τη μεταφορά 

ενέργειας, αλλά δεν ελήφθησαν υπόψη περιορισμοί για τις εκπομπές CO2.  

Οι Sharan et al. (2012), πρότειναν ένα μοντέλο για τη μελέτη του ΜΕΣ , το οποίο προέβλεπε 

επιπλέον την πιθανή επέκταση της γραμμής διασύνδεσης, ενσωματώνοντας τους νόμους του 

Kirchhoff καθώς και άλλους περιορισμούς σχετικούς με τη διαθεσιμότητα και τη μεταφορά 

ενεργειακών πόρων. Πάραυτα οι περιορισμοί σχετικά με τις εκπομπές CO2 αγνοήθηκαν. 
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Οι Mizraesmaeeli et al. (2010), ανέπτυξαν ένα μοντέλο MILP για τη βελτιστοποίηση του 

ΜΕΣ με το οποίο μελέτησαν διάφορα σενάρια για να δείξουν τις επιπτώσεις που επιφέρουν τα 

διαφορετικά όρια εκπομπών CO2, ενώ αντίστοιχα οι Ba-Shammakh et al. (2011), ανέπτυξαν 

ένα μοντέλο MINLP ελαχιστοποίησης του συνολικού κόστους του δικτύου ηλεκτρικής 

ενέργειας και μελέτησαν διάφορα σενάρια για να δείξουν τις επιπτώσεις που επιφέρουν τα 

διαφορετικά επίπεδα μείωσης εκπομπών SO2. 

Οι Gielen και Changhong (2011), ανέλυσαν το βέλτιστο σύνολο πολιτικών για τη μείωση 

των αερίων ρύπων SO2, NOΧ και CO2 στη Σαγκάη για την περίοδο 2000-2020. Η ανάλυση 

βασίστηκε σε ένα μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού για το ενεργειακό σύστημα της 

Σαγκάης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης  και η 

προβλεπόμενη εισαγωγή φυσικού αερίου μειώνουν τις εκπομπές των παραπάνω αερίων ρύπων.  

Οι Unsihuay-Vila et al.(2010), ανέπτυξαν ένα μακροπρόθεσμο χωροταξικό μοντέλο 

πολλαπλών κριτηρίων, ενσωματώνοντας στο πρόβλημα του ΜΕΣ την πιθανότητα επέκτασης 

του δικτύου διασύνδεσης των συστημάτων. Οι αντικειμενικές συναρτήσεις που απαρτίζουν το 

μοντέλο σχετίζονται i) με την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους, συμπεριλαμβανομένου 

σε αυτό το επενδυτικό κόστος  και το κόστος λειτουργίας των μονάδων και το κόστος 

επένδυσης σε τεχνολογίες δέσμευσης του CO2 και το κόστος επένδυσης, ii) την 

ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και iii) τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής 

διαφοροποίησης, με στόχο τη χρήση πολλαπλών πηγών παραγωγής ενέργειας και την επίτευξη 

ενεργειακής ασφάλειας. 

Οι Meza et al. (2007), ανέπτυξαν ένα πολυκριτηριακό MINLP μοντέλο για το πρόβλημα του 

Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού το οποίο αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του 

κόστους, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ελαχιστοποίηση των εισαγωγών 

ορυκτών καυσίμων. Στο συγκεκριμένο μοντέλο ενσωματώθηκε ο νόμος του Kirchhoff  

προκειμένου οι περιορισμοί του δικτύου μεταφοράς να είναι ρεαλιστικότεροι με ταυτόχρονη 

μεταβολή του μοντέλου σε μη γραμμικό. Στη συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε και 

ανάλυση ευαισθησίας στο κόστος καυσίμου. Οι Cheng et al. (2015),ανέπτυξαν ένα μοντέλο το 

οποίο αφορά το πρόβλημα του ΜΕΣ για την εφαρμογή του Κινέζικο ηλεκτρικό σύστημα. Το 

μοντέλο αυτό λαμβάνει αποφάσεις για μελλοντική επέκταση του συστήματος με προσθήκη 

καινούργιων μονάδων, καθώς και τη βελτιστοποίηση του παραγόμενου ενεργειακού μίγματος, 

σε ορίζοντα 40 ετών. 

Το πρόβλημα του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού μπορεί επίσης να εξεταστεί και 

από την πλευρά ενός παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά τα μοντέλα είναι περισσότερο 
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περίπλοκα καθώς απαιτούν τη μελέτη και των προσδιορισμό των συνθηκών της λειτουργίας 

της αγοράς και τη συμπεριφορά των άλλων παραγωγών 

Οι Sharma et al. (2009), παρουσίασαν ένα δυναμικό μοντέλο LP για το μακροπρόθεσμο 

αποκεντρωμένο πρόβλημα του ΜΕΣ από την πλευρά  μιας επιχείρησης παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, σε ένα απελευθερωμένο περιβάλλον αγοράς. Μελετήθηκαν διάφορα σενάρια τα 

οποία  χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και των περιορισμών του προϋπολογισμού. 

Το πρόβλημα της ασφάλειας του εφοδιασμού όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος των ερευνών που διεξάγονται να 

επικεντρώνονται στη μελέτη του δικτύου μεταφοράς και διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας 

μεταξύ δύο ή περισσότερων συστημάτων. Στο σχήμα 1.1 αναπαρίσταται η περίπτωση δύο 

διασυνδεδεμένων συστημάτων. Οι Lynch et al. (2012), ανέπτυξαν ένα μοντέλο μεικτού 

ακεραίου γραμμικού προγραμματισμού για τον προσδιορισμό των βέλτιστων επιλογών 

διασύνδεσης μεταξύ περιφερειών για ένα ορισμένο επίπεδο διείσδυσης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. Τα ευρήματα από την υλοποίηση της εργασίας υποδηλώνουν ότι οι νέες 

διασυνδέσεις σχετίζονται με μειωμένες επενδύσεις σε ηλεκτροπαραγωγική δυναμικότητα και 

μειωμένο συνολικό κόστος, μόνο όταν υπάρχει στόχος διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Οι Denny et al. (2012), έκαναν χρήση ενός στοχαστικού μοντέλου βέλτιστης ένταξης 

μονάδων προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση των αυξημένων διασυνδέσεων για την 

Ιρλανδία με σημαντική διείσδυση αιολικής ηλεκτροπαραγωγής. Τα αποτελέσματα 

υποδεικνύουν ότι οι αυξημένες διασυνδέσεις μπορούν να μειώσουν τις μέσες τιμές κόστους, 

καθώς επίσης και τη μεταβλητότητά τους, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να ενισχύσουν την 

ασφάλεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σε σημαντικό βαθμό. Οι Chang και Li (2013), 

ανέπτυξαν ένα δυναμικό μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού και το εφάρμοσαν σε μια σειρά 

από χώρες με δυνατότητα διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ευρήματα της 

εργασίας τους αναδεικνύουν τις σημαντικές εξοικονομήσεις κόστους που μπορούν να 

επιτευχθούν λόγω της ενίσχυσης του διασυνοριακού εμπορίου μεταξύ των επιλεγμένων χωρών.  
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Σχήμα 1.1: Σχηματική Απεικόνιση δύο Διασυνδεδεμένων Συστημάτων 

 

Οι Koltsaklis et al. (2014), παρουσίασαν ένα γενικό μοντέλο Μεικτού Ακεραίου Γραμμικού 

Προγραμματισμού που ενσωματώνει ένα μοντέλο Μεσοπρόθεσμου Ενεργειακού Σχεδιασμού, 

το οποίο υλοποιεί τον σχεδιασμό του συστήματος παραγωγής και μεταφοράς σε ετήσια 

κλίμακα, με ένα μοντέλο Βέλτιστης Ένταξης Μονάδων στο Σύστημα, με στόχο την 

προσομοίωση της προημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η εφαρμοσιμότητα του 

προτεινόμενου μοντέλου εξετάζεται σε μια μελέτη περίπτωσης του Ελληνικού 

ηλεκτροπαραγωγικού συστήματος. Το προτεινόμενο πλαίσιο βελτιστοποίησης προσδιορίζει 

την υλοποίηση (ή όχι) της διασύνδεσης ενός αυτόνομου ενεργειακού συστήματος (νησιού) με 

το διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό σύστημα της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και την βέλτιστη 

δυναμικότητα διασύνδεσης. Ποσοτικοποιεί επίσης τις συνέπειες των επιλογών διασύνδεσης 

στην προημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στο διαμορφούμενο ενεργειακό μείγμα. Το 

προτεινόμενο μοντέλο δύναται να αξιοποιηθεί από τους επενδυτές ή/και τους φορείς χάραξης 

ενεργειακής πολιτικής σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο σχετικά με τις στρατηγικές και 

τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν, παρέχοντας έναν βέλτιστο ενεργειακό οδικό χάρτη 
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για την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 

των ενεργειακών αγορών (Kopanos, Liu και Georgiadis, 2017). 
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   Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου 

2. Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου 

2.1. Ονοματολογία 

 

Σύνολα  

𝑖 ∈ 𝐼 Σύνολο όλων των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας 

 

𝑠 ∈ 𝑆 Σύνολο όλων των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας 

 

𝑡 ∈ 𝑇 Σύνολο των δεικτών των ωρών του χρονικού ορίζοντα 

 

𝑚 ∈ 𝑀 Σύνολο των δεικτών των μηνών του χρονικού ορίζοντα 

 

𝑓 ∈ 𝐹 Σύνολο των διακριτών βημάτων της συνάρτησης οριακού 

κόστους της μονάδας i 

 

 

Υποσύνολα  

 𝑗 ∈ J Σύνολο των εγκατεστημένων 

υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας 

  

n ∈ N Σύνολο όλων των νέων  υποψήφιων 

προς κατασκευή μονάδων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας 
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th ∈ TH Σύνολο των θερμικών μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

 

ren ∈ REN Σύνολο των  μονάδων Ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας εκτός των 

υδροηλεκτρικών 

 

renall ∈ RENALL Σύνολο των  μονάδων ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας συμπεριλαμβανομένων 

και των υδροηλεκτρικών 

 

 𝑗𝑛 ∈ JN Σύνολο των νέων υποψήφιων προς 

εγκατάσταση υδροηλεκτρικών μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

  

int Σύνολο που δηλώνει την διασύνδεση 

μεταξύ των συστημάτων 𝑠 𝜖 𝑆 

  

IS Σύνολο που δηλώνει από ποιες 

μονάδες 𝑖 𝜖 𝐼 αποτελείται κάθε σύστημα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 𝑠 𝜖 𝑆 

  

 

 

Παράμετροι  

PMAXi Μέγιστη καθαρή ισχύ εξόδου της 

μονάδας i σε, MW 

 

PMINi Ελάχιστη καθαρή ισχύ εξόδου της 

μονάδας i σε, MW 

 

RUi Ρυθμός ανόδου της μονάδας i, σε 

MW/min 
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RDi Ρυθμός καθόδου της μονάδας i, σε 

MW/min 

 

BLi,f Εύρος ισχύος του διακριτού 

διαστήματος f της συνάρτησης οριακού 

κόστους της μονάδας i, σε MW 

 

Ds, m, t Ζήτηση του συστήματος s σε φορτίο 

κατά την ώρα t, το μήνα m σε MW 

 

EMAXj Μέγιστη ημερήσια παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια των υδροηλεκτρικών 

μονάδων, σε MW 

 

EMINj Ελάχιστη ημερήσια παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια των υδροηλεκτρικών 

μονάδων, σε MW 

 

EMAXNjn Μέγιστη ημερήσια παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια των νέων υποψήφιων 

προς εγκατάσταση υδροηλεκτρικών 

μονάδων, σε MW 

 

EMINNjn Ελάχιστη ημερήσια παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια των νέων υποψήφιων 

προς εγκατάσταση υδροηλεκτρικών 

μονάδων, σε MW 

 

CORFLOWs,s’ Μέγιστη δυναμικότητα διασύνδεσης 

μεταξύ των συστημάτων s και s’ σε MW 
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AVren,m,t Διαθεσιμότητα της μονάδας i (μόνο 

για μονάδες ΑΠΕ) την ώρα t, το μήνα m, 

σε ποσοστιαίους όρους 

 

MAXEXP Μέγιστη επέκταση μονάδων ΑΠΕ, σε 

MW 

 

MAXREN Μέγιστο ποσοστό διείσδυσης 

μονάδων ΑΠΕ 

 

MINREN Ελάχιστο ποσοστό διείσδυσης 

μονάδων ΑΠΕ 

 

MAXCO2 Μέγιστο όριο ρύπων CO2, 

 σε εκκ. tonnes/year 

 

MAXSOX Μέγιστο όριο ρύπων SOX,  

σε χιλ. tonnes/year 

 

MAXNOX Μέγιστο όριο ρύπων NOX,  

σε χιλ. tonnes/year 

 

MAXPM Μέγιστο όριο ρύπων PM,  

σε χιλ. tonnes/year 

 

MAXTRANSM Μέγιστο όριο επέκτασης δικτύου 

διασύνδεσης, σε MW 

 

TRANS_COST Κόστος επέκτασης δικτύου 

διασύνδεσης, σε €/MW 

 

CRF Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου 
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COEth Συντελεστής εκπομπών CO2 σε 

tn/MWh 

 

SOXth Συντελεστής εκπομπών SOX, σε  

tn/MWh 

 

NOXth Συντελεστής εκπομπών NOX, σε 

tn/MWh 

 

PMth Συντελεστής εκπομπών PM, σε 

tn/MWh 

 

FCOSTth Κόστος καυσίμου, σε €/tn 

 

HEATVALUEth                 Συντελεστής μετατροπής 

καυσίμου σε ενέργεια, σε 

GJ/m3 για το φυσ. αέριο και GJ/kg για 

λιγνίτη  

 

EFth Απόδοση Θερμικών μονάδων 

 

OTHERSth Λοιπά κόστη λειτουργίας θερμικών 

μονάδων 

 

Τypei Τύπος μονάδας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας 

 

INVn Κόστος κατασκευής υποψήφιων 

μονάδων προς εγκατάσταση, σε €/MW 
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INVRren Κόστος επέκτασης εγκατεστημένων 

μονάδων ΑΠΕ, σε €/MW 

 

DURm Αριθμός ημερών κάθε μήνα m 

 

Α1 Ποσοστό Συνεχώς Διαθέσιμης Ισχύος 

των Θερμικών Μονάδων, σε % 

 

Α2 Ποσοστό Συνεχώς Διαθέσιμης Ισχύος 

των  Μονάδων ΑΠΕ, σε % 

 

Α3 Ποσοστό Συνεχώς Διαθέσιμης 

Μεταφερόμενης Ενέργειας με τη μορφή 

Εισαγωγών των Συστημάτων, σε % 

 

MRG Ποσοστό Επιπλέον Απαιτούμενης 

Ισχύος σε Σχέση με την Απαιτούμενη 

Ζήτηση, σε % 

 

CUP Μέγιστος Ρυθμός Ανόδου της 

Γραμμής Διασύνδεσης, σε %  

  

CDN Μέγιστος Ρυθμός Καθόδου της 

Γραμμής Διασύνδεσης, σε %  

 

Συνεχείς Μεταβλητές  

Pi,m,t Συνολική ισχύς εξόδου της μονάδας i 

το μήνα m και την ώρα t , σε MW  

 

CFLs,s’,m,t Ροή ενέργειας μεταξύ των 

συστημάτων s,s’ το μήνα m και την ώρα t 

, σε MW 
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Bi,f,m,t Ισχύς του διακριτού διαστήματος  f 

της συνάρτησης οριακού κόστους της 

μονάδας i, το μήνα m και την ώρα t σε 

MW 

 

PEXPren επέκταση μονάδων ΑΠΕ, σε MW 

 

CEXPs,s’ Επέκταση δικτύου διασύνδεσης σε 

MW 

 

Offers_Costth Κόστος Παραγωγής Θερμικών 

Μονάδων  

 

Δυαδικές Μεταβλητές  

Ui,m,t Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η μονάδα i 

βρίσκεται σε λειτουργία την ώρα t, το 

μήνα m  

 

UBn Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η μονάδα n 

αποφασίζεται να κατασκευαστεί 

 

UEXren Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η 

δυναμικότητα της μονάδας ren 

αποφασίζεται να επεκταθεί 

 

COREXs,s’ Λαμβάνει την τιμή 1 εάν το δίκτυο 

μεταξύ των συστημάτων s και s’ 

αποφασίζεται να επεκταθεί 
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2.2. Ορισμός προβλήματος 

 

Το πρόβλημα που εξετάζεται αφορά τον βέλτιστο σχεδιασμό και χρονοπρογραμματισμό 

διασυνδεδεμένων συστημάτων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος του 

προβλήματος είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους, ενώ παράλληλα μελετάται η 

συμπεριφορά των συστημάτων σε διάφορες μεταβολές όπως η μεταβολή του ανώτατου ορίου 

εκπομπών αέριων ρύπων και το κόστος των ορυκτών καυσίμων. 

 

Για την επίλυση του προβλήματος απαιτούνται τα παρακάτω δεδομένα : 

 Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε σύστημα  

 Η δυναμικότητα των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

 Η διαθεσιμότητα των ΑΠΕ 

 Οι συντελεστές εκπομπών αερίων ρύπων των θερμικών μονάδων ανά μονάδα ενέργειας  

 Τα όρια εκπομπών αερίων ρύπων 

 Το συνολικό κόστος επένδυσης για την κατασκευή των νέων μονάδων καθώς και της 

επέκτασης των εγκατεστημένων μονάδων ΑΠΕ και της γραμμής διασύνδεσης 

 Τα όρια διείσδυσης των μονάδων ΑΠΕ 

 Το κόστος των ορυκτών καυσίμων 

 

Για την επίλυση του προβλήματος οι ποσοτικοποιούνται οι παρακάτω περιορισμοί: 

 Περιορισμοί Ανώτατης και Κατώτατης Ισχύος 

 Περιορισμοί Ρυθμού Ανόδου και Καθόδου των Μονάδων 

 Περιορισμοί του Μεταβλητού Κόστους Λειτουργίας των Μονάδων 

 Ισοζύγιο Ενέργειας 

 Περιορισμός Επάρκειας Ισχύος 

 Περιορισμοί Γραμμής Διασύνδεσης 

 Περιορισμοί Διείσδυσης των Μονάδων ΑΠΕ  

 Περιορισμοί Κατασκευής Νέων Μονάδων και Επέκτασης Μονάδων ΑΠΕ 

 Περιορισμοί των Υδροηλεκτρικών Μονάδων 

 Περιορισμοί Εκπομπών Ρύπων
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2.3. Μαθηματική Διατύπωση 

2.3.1. Αντικειμενική συνάρτηση 

 

 

, ,

, ' , '

' '

min
0.277778

_

2

th
th th i m t m

m M i I t T th th

n N ren ren

n N ren REN

s s s s

s S s S s S s S

FCOST
COE CCOST OTHERS P DUR

HEATVALUE EF

CRF UB INV PEXP INVR

TRANS COST
CFL COREX

  

 

   

 
    

  

 
      

 

 
    
 



 

 

          

  (1.1) 

Η αντικειμενική συνάρτηση στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι μία συνάρτηση κόστους. 

Εκφράζει το συνολικό ετήσιο κόστος για τα υπό μελέτη συστήματα και ως συνέπεια αυτού 

στόχος του προβλήματος βελτιστοποίησης αυτής της εργασίας είναι η ελαχιστοποίηση της 

τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης, η οποία αποτελείται από τρεις όρους.  Ο πρώτος όρος 

περιλαμβάνει το κόστος των θερμικών μονάδων το οποίο αποτελούν το κόστος καυσίμου, το 

κόστος των ρύπων CO2 και τα λοιπά λειτουργικά κόστη. Ο δεύτερος όρος περιλαμβάνει το 

κόστος κατασκευής των νέων μονάδων και το κόστος επέκτασης της δυναμικότητας των 

μονάδων ΑΠΕ. Το κόστος κατασκευής και επέκτασης των μονάδων είναι σε ετησιοποιημένη 

μορφή, καθώς είναι πολλαπλασιασμένο με τον συντελεστή ανάκτησης κεφαλαίου. Τέλος, 

συμπεριλαμβάνεται και το κόστος επέκτασης της γραμμής διασύνδεσης. 

 Η αντικειμενική συνάρτηση που περιγράφεται παραπάνω διαφοροποιείται μόνο στο 

πρόβλημα της ενότητας 3.3.7, δηλαδή το οποίο είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης 

πολλαπλών αντικειμενικών κριτηρίων (multiobjective optimization). Οι διαφοροποιήσεις που 

πραγματοποιούνται σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα 3.3.7. 

  

2.3.2. Περιορισμοί του μαθηματικού μοντέλου 

 

Περιορισμοί Ανώτατης και Κατώτατης Ισχύος 

 , , , , , ,i m t i m t i m tP PMIN U                    ,m , t , type 4ii I M T               (1.2)   

 , , , , , ,i m t i m t i m tP PMAX U                   ,m , t , type 4ii I M T               (1.3) 
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ren, , , , ren ren( )m t ren m tP AV PMAX PEXP  

     
,m , tren REN M T   

  
(1.4)

 

 Οι εξισώσεις (2.2) και (2.3) εκφράζουν τη μέγιστη και την ελάχιστη ποσότητα ισχύος που 

μπορεί να παράγεται από μονάδα i στο δίκτυο. Σύμφωνα με την εξίσωση (2.2) η ελάχιστη ισχύς 

εξόδου μίας μονάδας, όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία (Ui,m,t =1), δίδεται από την παράμετρο 

PMINi όταν βρίσκεται σε λειτουργία, ενώ ταυτόχρονα σύμφωνα με την εξίσωση (2.3) η ισχύς 

μία μονάδας δεν μπορεί να ξεπεράσει το μέγιστο όριο της μονάδας το οποίο εκφράζεται από 

την παράμετρο PMAXi.  

 Η εξίσωση (2.4) ορίζει πως η ισχύς εξόδου των ΑΠΕ είναι ίση με το γινόμενο της μέγιστης 

δυναμικότητας επί την παράμετρο AVren,m,t που εκφράζει την διαθεσιμότητα των ΑΠΕ ανά 

χρονική περίοδο.  H μέγιστη δυναμικότητα αποτελεί άθροισμα της εγκατεστημένης ισχύος και 

της επιπλέον δυναμικότητας που προστίθεται μέσω επέκτασης των μονάδων ΑΠΕ.  Σύμφωνα 

με την εξίσωση (2.4) όλη η διαθέσιμη ισχύς που μπορούν να παράγουν οι μονάδες ΑΠΕ 

χρησιμοποιείται πλήρως από το σύστημα. Σημειώνεται πως η παραγωγή που προέρχεται από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και η παραγωγή των Υδροηλεκτρικών Σταθμών 

εισάγονται κατά προτεραιότητα στο σύστημα, διότι είναι υποχρεωτική η απορρόφηση αυτής 

της ενέργειας, ανεξάρτητα από την τιμή στην οποία προσφέρεται (Χατζηγιάννης, 2009). 

 

Περιορισμοί Ρυθμού Ανόδου και Καθόδου των Μονάδων 

 , , , , 1 , , 60i m t i m t i m tP P RU                  ,m , t , type 4ii I M T               (1.5) 

 , , 1 , , , , 60i m t i m t i m tP P RD                    ,m , t , type 4ii I M T               (1.6) 

Σύμφωνα με την εξίσωση (2.5), η διαφορά της τιμής της ισχύος εξόδου μεταξύ δύο 

διαδοχικών ωρών t δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ένα αριθμό, ο οποίος ισούται με το 

γινόμενο 𝑅𝑈𝑖 60. Η σταθερά 𝑅𝑈𝑖 συμβολίζει τον ρυθμό ανόδου της μονάδας και αποτελεί 

τεχνικό χαρακτηριστικό της. Επειδή ο ρυθμός ανόδου συνήθως δίνεται σε MW/min, εισάγεται 

η σταθερά 60 στην εξίσωση, η οποία συμβολίζει ένα χρονικό διάστημα 60 λεπτών. Αντίστοιχα 

με την εξίσωση (2.5), η  εξίσωση (2.6) θέτει περιορισμούς στο ρυθμό καθόδου της ισχύος της 

μονάδας i την ώρα t. 

 

Περιορισμοί του Μεταβλητού Κόστους Λειτουργίας των Μονάδων 

 , , , , , ,0 i f m t i f m tB BL            , ,m , t , type 4ii I f F M T                (1.7) 
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 , , , , ,i f m t i m t

f F

B P


       ,m , t , type 4ii I M T               (1.8) 

 Οι μονάδες παραγωγής παρέχουν στο δίκτυο ενέργεια σε μορφή μπλοκ ισχύος, κάθε ένα 

από τα οποία έχει διαφορετικό οριακό κόστος. Η εξίσωση (2.7) ορίζει ότι η συνολική ενέργεια 

των μπλοκ αυτών θα πρέπει να ισούται με την ενέργεια της μονάδας i για κάθε τυχαία ώρα t.  

 Η εξίσωση (2.8) ορίζει την ελάχιστη και την μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει η συνεχής 

μεταβλητή Β𝑖,𝑓,m,𝑡. Η μεταβλητή έχει ως κατώτατο όριο την μηδενική τιμή και ως ανώτατο τη 

σταθερά BLi,f,m,t. Οι μονάδες παρέχουν ισχύ ξεκινώντας από το μπλοκ με το μικρότερο οριακό 

κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 Ισοζύγιο Ενέργειας 

 
,m,t ', , , , , , ',m,

' '

i s s m t s m t s s t

i IS s INT s INT

P CFL D CFL
  

      

 ,m , t , type 4is S M T        (1.9) 

 Η παραπάνω εξίσωση αποτελεί το ισοζύγιο ενέργειας του προβλήματος. Ο πρώτος όρος 

είναι ένα άθροισμα που αφορά την συνολική ισχύ εξόδου που παράγεται από όλες τις μονάδες 

για μια τυχαία ώρα t, ενώ το δεύτερο άθροισμα   αφορά την συνολική ενέργεια που εισέρχεται 

στο σύστημα s από τα υπόλοιπα διασυνδεδεμένα συστήματα. Ο τρίτος όρος είναι η ζήτηση που 

έχει κάθε σύστημα για μια τυχαία ώρα t, ενώ ο τέταρτος όρος αφορά την συνολική ενέργεια 

που εξέρχεται από ένα σύστημα s προς τα υπόλοιπα συστήματα. 

 

Περιορισμός Επάρκειας Ισχύος 

th , ' , ' , ,1 2 3 ( ) (1 )ren j s s s s s m t

th IS ren IS j IS

PMAX PMAX PMAX CORFLOW CEXP MRG D
  

            

, j , ren ,m , t ,s  i I J REN M T S                       (1.10) 

 

Ο περιορισμούς (2.10) εξασφαλίζει την επάρκεια ισχύος για κάθε χρονική περίοδο t.  

Ειδικότερα, το ποσοστό της συνεχώς διαθέσιμη ισχύς των θερμικών μονάδων PMAXth,  το 

οποίο εκφράζεται με την παράμετρο Α1% συν το ποσοστό της αντίστοιχης ισχύος των μονάδων 

ΑΠΕ, PMAXren, που εκφράζεται μέσω της παραμέτρου Α2, συν το ποσοστό της αντίστοιχης 

των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας  που εκφράζεται με την παράμετρο Α3, πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη ή ίση κατά το ποσοστό της προβλεπόμενης ζήτησης Ds,s’,m,t για κάθε σύστημα s 
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που ισούται με την τιμή της παραμέτρου  MRG . Οι παραπάνω τιμές των ποσοστών 

διαθεσιμότητας, προκύπτουν από τα ποσοστά της ισχύος κάθε τεχνολογίας που θεωρούνται 

συνεχώς διαθέσιμα, λαμβάνοντας υπόψιν πιθανές βλάβες ή διακοπές στην παραγωγή που 

μπορεί να προκύψουν. Για το ποσοστό που χρησιμοποιείται για τις μονάδες ΑΠΕ 

συμπεριλαμβάνεται και η αβεβαιότητα ως προς την προβλεπόμενη διαθεσιμότητα των 

μονάδων (Κολτσακλής και Γεωργιάδης, 2016). 

 

Περιορισμοί Γραμμής Διασύνδεσης 

 
, ', , , ' , 's s m t s s s sCFL CORFLOW CEXP             , ' ,m M, t Ts S s S          (1.11) 

 Ο περιορισμός (2.11) εκφράζει πως η μεταφερόμενη ενέργεια μεταξύ δύο συστημάτων s και 

s’, δεν μπορεί να ξεπερνάει το άθροισμα της εγκατεστημένης  δυναμικότητας του δικτύου 

CORFLOWs,s’ καθώς και την πιθανή επέκταση του δικτύου, CEXPs,s’.  

 

 
, , , 0s s m tCFL    ,m M, t Ts S               (1.12) 

 Η εξίσωση (2.11)  καθορίζει πως δεν γίνεται να υπάρχει ροή ενέργειας από ένα σύστημα 

προς τον εαυτό του. 

 

 
, ' , 's s s sCEXP COREX MAXTRANSM   , 's S s S              (1.13) 

 
, ' ',s s s sCEXP CEXP  , 's S s S                (1.14) 

 
, 0s sCEXP   s S            (1.15)

   

Οι δύο περιορισμοί (2.13) και (2.14) αφορούν στην επέκταση της γραμμής διασύνδεσης. 

Σύμφωνα με την  εξίσωση (2.13) η επέκταση του δικτύου διασύνδεσης είναι εφικτό να 

επεκταθεί έως μία ανώτατη τιμή, η οποία εκφράζεται με την παράμετρο MAXTRANSM. H 

εξίσωση (2.14) εξασφαλίζει επίσης πως η επέκταση μεταξύ δύο συστημάτων s και s’ 

πραγματοποιείται ταυτόχρονα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Έτσι όταν αυξάνεται η 

δυναμικότητα μεταφοράς ενέργειας από το σύστημα s προς το s’, πραγματοποιείται αντίστοιχη 

αύξηση και στη δυναμικότητα μεταφοράς ενέργειας από το σύστημα s’ στο s. Η εξίσωση (2.15) 

διασφαλίζει τη μη πραγματοποίηση επέκτασης της γραμμής διασύνδεσης από ένα σύστημα 

προς τον εαυτό του. 
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, ', , , ', , 1 , ', , 1s s m t s s m t s s m tCFL CFL CUP CFL         , ' ,m M, t Ts S s S              (1.16) 

 
, ', , 1 , ', , , ', , 1s s m t s s m t s s m tCFL CFL CDN CFL         , ' ,m M, t Ts S s S       (1.17) 

Οι ανισώσεις (2.16) και (2.17), κατά αντιστοιχία με τις ανισώσεις (2.4) και (2.5), δηλώνουν 

πως η αύξηση ή η μείωση της ισχύος στο δίκτυο διασύνδεσης μεταξύ δύο ωρών, μπορεί να 

φτάνει σε κάθε περίπτωση έως και τα ποσοστά που εκφράζονται με τις παραμέτρους CUP και 

CDN. 

 

Περιορισμοί Διείσδυσης των Μονάδων ΑΠΕ  

 
, , i, ,renall m t m t

renall m t i m t

P MINREN P                (1.18) 

 
, , i, ,renall m t m t

renall m t i m t

P MAXREN P                (1.19) 

Το ανώτατο ποσοστό διείσδυσης των μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων και των υδροηλεκτρικών μπορεί να βρίσκεται μεταξύ δύο τιμών τα 

οποία εκφράζονται με τις παραμέτρους MINREN και MAXREN. Η ανίσωση (2.18) εξασφαλίζει 

πως η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι τουλάχιστον στο κατώτερο όριο 

που έχει τεθεί, ενώ η (2.19) διασφαλίζει ότι η συνολική διείσδυση δεν μπορεί να υπερβεί το 

αντίστοιχο ανώτατο όριο. 

 

Περιορισμοί Κατασκευής Νέων Μονάδων και Επέκτασης Μονάδων ΑΠΕ 

 
, ,n m t nU UB                                                    ,m , tn N M T               (1.20) 

Μέσω του περιορισμού (2.20) διασφαλίζεται πως μία νέα υποψήφια προς κατασκευή 

μονάδα θα μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία μόνο εάν έχει αποφασισθεί να κατασκευασθεί. 

Συγκεκριμένα η δυαδική μεταβλητή που αντιστοιχεί στη λειτουργία μιας μονάδας n, Un,m,t 

λαμβάνει τη τιμή 1, μόνο αν γίνει ίση με τη μονάδα αρχικά η δυαδική μεταβλητή UBn  η οποία 

σχετίζεται με την κατασκευή της μονάδας. 

 ren renPEXP MAXEXP UEX                  ,m , tren REN M T               (1.21) 

 ren renPEXP UEX                                   ,m , tren REN M T               (1.22) 
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Επιπροσθέτως, οι ανισώσεις (2.21) και (2.22) σχετίζονται με την επέκταση των ήδη 

εγκατεστημένων μονάδων ΑΠΕ. Η πρώτη εξίσωση διασφαλίζει πως η επιπλέον ισχύς που 

μπορεί να προστεθεί σε μία εγκατεστημένη μονάδα ΑΠΕ , PEXPren , δεν μπορεί να υπερβαίνει 

ένα ανώτατο όριο που έχει τεθεί και το οποίο εκφράζεται μέσω της παραμέτρου MAXEXP. Η 

δεύτερη εξίσωση  χρησιμοποιείται με τη σειρά της ώστε να διασφαλίσει ένα ελάχιστο όριο 

αύξησης της διαθέσιμης ισχύος στις περιπτώσεις όπου λαμβάνεται η απόφαση να 

πραγματοποιηθεί η επέκταση μίας μονάδας. 

  

Περιορισμοί των Υδροηλεκτρικών Μονάδων 

      
j j,m,t j

t T

EMIN P EMAX


                     ,mj J M             (1.23) 

      
j j ,m,t jn n n

t T

EMINN P EMAXN


          ,mjn JN M    (1.24) 

 Η  ανίσωση (2.23) ορίζει πως η συνολική ενέργεια που παράγεται από κάθε υδροηλεκτρική 

μονάδα j κατά τη διάρκεια μίας ημέρας πρέπει να βρίσκεται μεταξύ δύο ορίων τα οποία 

εκφράζονται με τις παραμέτρους EMAXj  και EMINj. Κατά αντιστοιχία με τη (2.23), η ανίσωση 

2.24 εκφράζει πως η συνολική ενέργεια που παράγεται από κάθε νέα υδροηλεκτρική μονάδα 

jn κατά τη διάρκεια μίας ημέρας πρέπει να βρίσκεται μεταξύ δύο ορίων τα οποία εκφράζονται 

με τις παραμέτρους EMAXjn και EMINjn.   

 

Περιορισμοί Εκπομπών Ρύπων 

 
th, ,( COE ) 2m t th m

m th t

P DUR MAXCO               (1.25) 

 
th, , OXm t th m

m th t

P S DUR MAXSOX               (1.26) 

 
th, , OXm t th m

m th t

P N DUR MAXNOX               (1.27) 

 
th, ,m t th m

m M th TH t T

P PM DUR MAXPM
  

                (1.28) 
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 Οι εξισώσεις (2.25), (2.26), (2.27) και (2.28) περιγράφουν τις εκπομπές ρύπων οι οποίες 

υπολογίζονται από το γινόμενο της παραγόμενης ισχύος Pth,m,t επί του αντίστοιχου συντελεστή 

εκπομπών για κάθε ρύπο πολλαπλασιαζόμενο πάντα με τον αριθμό ημερών κάθε μήνα 

προκειμένου να υπολογισθούν οι συνολικές εκπομπές για ένα έτος. Οι συντελεστές εκπομπών 

δίνονται με τις παραμέτρους CO2th, SOXth, NOXth και PMth και αφορούν τους ρύπους CO2, 

SOX, NOX και PMX αντίστοιχα. Η ανίσωση  των παραπάνω σχέσεων χρησιμοποιείται με στόχο 

τη μη υπέρβαση ορισμένων ανώτατων ορίων εκπομπών αερίων ρύπων. Τα όρια αυτά δίνονται 

από τις παραμέτρους ΜΑΧCO2, ΜΑΧSOX, ΜΑΧNOX και ΜΑΧPM και αφορούν τους 

ρύπους CO2, SOX, NOX και PMX αντίστοιχα. 

 Το μοντέλο που αποτελείται από την αντικειμενική συνάρτηση (2.1) και τους περιορισμούς 

(2.2) έως (2.28) είναι ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού και μπορεί 

να επιλυθεί με το λογισμικό βελτιστοποίησης GAMS (GAMS, 2015). 

 

Ορισμός του χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού 

Ως χρονικός ορίζοντας του μοντέλου ορίζεται ένας έτος, επομένως για την περιγραφή του 

στο πρόβλημα χρησιμοποιούνται τα δύο σύνολα 𝑇 και Μ καθώς και η διάρκεια τους .  

Το σύνολο των μηνών M, περιλαμβάνει όλους τους μήνες του χρόνου με την αντίστοιχη 

διάρκειά τους, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1: 

 

Πίνακας 2.1: Αντιπροσωπευτικές μέρες και διάρκεια 

Σύνολο Μηνών, m∈ 𝑴 Διάρκεια, DURm 

Ιανουάριος 31 

Φεβρουάριος 28 

Μάρτιος 31 

Απρίλιος 30 

Μάιος 31 

Ιούνιος 30 

Ιούλιος 31 

Αύγουστος 31 

Σεπτέμβριος 30 

Οκτώβριος 31 

Νοέμβριος 30 

Δεκέμβριος 31 
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Το σύνολο 𝛵 ορίζεται ως οι ώρες ενός 24h, δηλαδή: 

𝛵 = [1,24] 
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   3 

   Μελέτες Περίπτωσης 

3. Μελέτες περίπτωσης 

3.1. Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα εργασία μελετάται ο ετήσιος ενεργειακός προγραμματισμός, σε δύο 

διαφορετικά συστήματα (S1 και S2) που αποτελούνται από έναν αριθμό διαφόρων μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Οι μονάδες που 

αποτελούν τα δύο συστήματα, διακρίνονται σε θερμικές (μονάδες λιγνίτη και μονάδες φυσικού 

αερίου),  υδροηλεκτρικές και μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκές και 

αιολικές μονάδες). 

Επιπλέον, μελετάται η κατασκευή νέων μονάδων στο σύστημα S1, από μία σειρά 

υποψήφιων  μονάδων διαφορετικής δυναμικότητας και διαφορετικού τύπου. Πέρα από την 

κατασκευή νέων μονάδων, εξετάζεται η επέκταση της δυναμικότητας των ήδη εγκατεστημένων 

μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκές και αιολικές μονάδες), καθώς και η 

επέκταση της δυναμικότητας της γραμμής διασύνδεσης. Μελετώνται ακόμα οι συνολικές 

εκπομπές αέριων ρύπων των δύο συστημάτων και συγκεκριμένα οι εκπομπές του CO2 των 

NOX, των SOX, αλλά και οι εκπομπές των αιωρούμενων σωματιδίων PMX. 

Αντικειμενικός στόχος του μαθηματικού μοντέλου είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού 

ετησιοποιημένου κόστους σχεδιασμού και λειτουργίας του δικτύου. Τα αποτελέσματα 

χωρίζονται σε επτά ενότητες, ανάλογα με τις παραμέτρους που μεταβάλλονται σε κάθε μία από 

τις αναλύσεις ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκαν. 

Στην πρώτη ενότητα μεταβάλλεται το κόστος εκπομπών CO2 και μελετάται η επίδραση στον 

σχεδιασμό και την λειτουργία του δικτύου των δύο συστημάτων.  Σε κάθε σενάριο η τιμή 

αυξάνεται ανοδικά από 6 €/tn εκπομπής έως 50 €/tn.  Στις δύο επόμενες ενότητες μεταβάλλεται 

το κόστος του λιγνίτη και του φυσικού αερίου με μεταβολή των τιμών σε εύρος  ±50%, με 

βήμα ±10%. Στην τέταρτη ενότητα μεταβάλλεται η διαθεσιμότητα όλων των υδροηλεκτρικών 

μονάδων σε εύρος  ±50% με βήμα ± 10%, ενώ στην πέμπτη ανάλυση ευαισθησίας μειώνεται 
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σε κάθε σενάριο το δεσμευτικό ανώτατο επίπεδο εκπομπών αέριων ρύπων έως και 75% με 

βήμα 5%.  

Στην έκτη ενότητα, ερευνάται η οριακή τιμή του κόστους διασύνδεσης, για την οποία 

πραγματοποιείται η επέκταση της διασύνδεσης μεταξύ των δύο συστημάτων, ενώ τέλος στην 

έβδομη ενότητα, παρατίθεται η περίπτωση βελτιστοποίησης δύο αντικειμενικών κριτηρίων, 

του συνολικού ετησιοποιημένου κόστους και των συνολικών εκπομπών ρύπων μέσω της 

κατασκευής ενός συναθροίσματος των δύο αντικειμενικών συναρτήσεων. 

Το πρόβλημα καταστρώνεται ως πρόβλημα Μικτού Ακέραιου Γραμμικού 

Προγραμματισμού (mixed integer linear programming – MILP). Η υλοποίηση του 

μαθηματικού μοντέλου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του υπολογιστικού εργαλείου GAMS 

(Generic Algebraic Modeling System). Η επίλυση έγινε με χρήση του επιλυτή ILOG CPLEX 

12.6.0.0 ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο μαθηματικό εργαλείο GAMS (GAMS, 2015). 

3.2. Χαρακτηριστικά του προβλήματος - παρουσίαση δεδομένων 

 

Χαρακτηριστικά των μονάδων παραγωγής 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται η μελέτη δύο συστημάτων, τα οποία αποτελούνται 

από διάφορες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα το πρώτο σύστημα 

(S1) αποτελείται από 39 εγκατεστημένες μονάδες, ενώ το δεύτερο σύστημα  (S2) από 32 

εγκατεστημένες μονάδες παραγωγής.  Επιπλέον, στο πρώτο σύστημα υπάρχουν και 12 νέες 

μονάδες οι οποίες είναι υποψήφιες προς εγκατάσταση. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας των δύο συστημάτων διακρίνονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με το είδος τους.  Αυτές 

είναι οι λιγνιτικές μονάδες (typei  = 1), οι μονάδες φυσικού αερίου (typei = 2), οι 

υδροηλεκτρικές μονάδες (typei  = 3 ) και οι μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (typei  = 4). 

 Οι λιγνιτικές μονάδες (typei  = 1), παρουσιάζουν χαμηλό κόστος λειτουργίας και χαμηλό 

κόστος καυσίμου. Αντιθέτως όμως, παράγουν υψηλές εκπομπές αέριων ρύπων όπως CO2,  

NOX,  SOX, αλλά και εκπομπές αιρούμενων σωματιδίων PMX  (U.S.Energy Information 

Administration, 2016). Επιπλέον, οι συγκεκριμένες μονάδες χαρακτηρίζονται από υψηλούς 

χρόνους εκκίνησης και σβέσης καθώς παρουσιάζουν υψηλούς χρόνους ανόδου και καθόδου 

και για το λόγο αυτό συνηθίζουν να λειτουργούν όλο το 24ωρο με σταθερή ισχύ. . 

 Οι μονάδες φυσικού αερίου (typei = 2), παρουσιάζουν μεγαλύτερο  λειτουργικό κόστος 

όπως και υψηλότερο κόστος καυσίμου. Όσον αφορά το περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, οι 

εκπομπές αερίων ρύπων στις προαναφερθείσες κατηγορίες είναι χαμηλότερες σε σχέση με 

άλλες θερμικές μονάδες, όπως οι λιγνιτικές, ενώ ταυτόχρονα  έχουν πολύ μικρούς χρόνους 
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εκκίνησης και σβέσης. Σαν αποτέλεσμα, οι διαδικασίες για την εκκίνηση και την σβέση αυτών 

των μονάδων είναι λιγότερο χρονοβόρες σε σχέση με τις λιγνιτικές μονάδες, συνεπώς μπορεί 

να είναι σύντομα διαθέσιμες από την στιγμή εκκίνησής τους. 

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες (typei = 3), παρουσιάζουν υψηλό μέγιστο ρυθμό ανόδου και 

καθόδου της ισχύος εξόδου τους, καθώς επίσης και εξαιρετικά μικρούς  χρόνους εκκίνησης και 

σβέσης.  Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουργία αμέσως μόλις 

ζητηθεί επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, χαρακτηρίζονται από μηδενικό κόστος και 

μηδενικές εκπομπές αέριων ρύπων. Ταυτόχρονα, σε σχέση με άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, οι υδροηλεκτρικές μονάδες δεν επηρεάζονται σημαντικά από αστάθμητους 

παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες.  

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (typei = 4) περιλαμβάνουν τις αιολικές  και τις 

ηλιακές μονάδες παραγωγής (φωτοβολταϊκά). Η αιολική ενέργεια είναι η μόνη από την οποία 

παράγεται ηλεκτρική ενέργεια σε συγκρίσιμες τιμές με μονάδες συμβατικών καυσίμων. Ένα 

μειονέκτημα που παρουσιάζουν οι ΑΠΕ είναι ότι η παραγωγή ενέργειάς τους εξαρτάται από 

παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να μην είναι ακόμα δυνατή η πλήρης 

εξάρτηση από τέτοιου είδους μονάδες. Συνεπώς υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο εκφράζει την 

διαθεσιμότητα των μονάδων αυτών στο σύστημα. 

Στο σχήμα 3.1 απεικονίζονται οι ροές ενέργειας ενός συστήματος αντίστοιχο με τα υπό 

μελέτη συστήματα της συγκεκριμένης εργασίας. 

 

 

Σχήμα 3.1 : Εισερχόμενες και εξερχόμενες ροές ενέργειας ενός συστήματος 
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Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται οι μονάδες που αποτελούν τα δύο προς μελέτη 

συστήματα αυτής της εργασίας. 

 

Πίνακας 3.1: Τύπος όλων των μονάδων που αποτελούν το σύστημα S1 

Σύστημα S1 

Μονάδα Type Μονάδα Type 

Λιγνίτης-1 1 Υδροηλεκτρική-7 3 

Λιγνίτης-2 1 Υδροηλεκτρική-8 3 

Λιγνίτης-3 1 Υδροηλεκτρική-9 3 

Λιγνίτης-4 1 Υδροηλεκτρική-10 3 

Λιγνίτης-5 1 Υδροηλεκτρική-11 3 

Λιγνίτης-6 1 Υδροηλεκτρική-12 3 

Λιγνίτης-7 1 Υδροηλεκτρική-13 3 

Λιγνίτης-8 1 Υδροηλεκτρική-14 3 

Λιγνίτης-9 1 Υδροηλεκτρική-15 3 

Λιγνίτης-10 1 Υδροηλεκτρική-16 3 

Λιγνίτης-11 1 Υδροηλεκτρική-17 3 

Φυσ. Αέριο -1 2 Ηλιακή-1 4 

Φυσ. Αέριο -2 2 Αιολική-1 4 

Φυσ. Αέριο -3 2 Νέος Λιγνίτης-1 1 

Φυσ. Αέριο -4 2 Νέος Λιγνίτης-2 1 

Φυσ. Αέριο -5 2 Νέος Λιγνίτης-3 1 

Φυσ. Αέριο -6 2 Νέος Λιγνίτης-4 1 

Φυσ. Αέριο -7 2 Νέο Φυσ. Αέριο -1 2 

Φυσ. Αέριο -8 2 Νέο Φυσ. Αέριο -2 2 

Φυσ. Αέριο -9 2 Νέο Φυσ. Αέριο -3 2 

Υδροηλεκτρική-1 3 Νέο Φυσ. Αέριο -4 2 

Υδροηλεκτρική-2 3 Νέα Υδροηλεκτρική-1 3 

Υδροηλεκτρική-3 3 Νέα  Υδροηλεκτρική-2 3 

Υδροηλεκτρική-4 3 Νέα  Υδροηλεκτρική-3 3 

Υδροηλεκτρική-5 3 Νέα  Υδροηλεκτρική-4 3 

Υδροηλεκτρική-6 3   
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Πίνακας 3.2: Τύπος όλων των μονάδων που αποτελούν το σύστημα S1 

 

Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των μονάδων (δυναμικότητα, χρόνος ανόδου, χρόνος 

καθόδου κ.α.) παρουσιάζονται αναλυτικά στα παραρτήματα.  

Τα δύο συστήματα διαφέρουν μεταξύ τους τόσο στον αριθμό των μονάδων που 

περιλαμβάνουν, όσο και στο είδος των μονάδων. Στο πρώτο σύστημα (S1), περιέχονται 

μονάδες όλων των κατηγοριών που προαναφέρθηκαν, ενώ είναι εφικτή και  η κατασκευή νέων 

μονάδων όλων των κατηγοριών. Στο δεύτερο σύστημα δε συμμετέχουν μονάδες φυσικού 

αερίου και αιολικές, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής νέων μονάδων. Αντιθέτως, 

είναι εφικτή η επέκταση των εγκατεστημένων μονάδων ΑΠΕ και στα δύο συστήματα.  Η 

διασύνδεση μεταξύ των δύο συστημάτων χαρακτηρίζεται επίσης από ένα δεδομένο ανώτατο 

επιτρεπτό όριο, το οποίο λαμβάνεται υπόψιν στο μαθηματικό μοντέλο και καθορίζει την 

μέγιστη ποσότητα ενέργειας που μπορεί να μεταφερθεί μεταξύ των συστημάτων. 

Ο αντικειμενικός στόχος του υλοποιούμενου μαθηματικού μοντέλου είναι η εύρεση της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε συστήματος, η καθοριζόμενη ροή ενέργειας που 

Σύστημα S2 

Μονάδα Type Μονάδα Type 

Λιγνίτης-12 1 Υδροηλεκτρική-19 3 

Λιγνίτης-13 1 Υδροηλεκτρική-20 3 

Λιγνίτης-14 1 Υδροηλεκτρική-21 3 

Λιγνίτης-15 1 Υδροηλεκτρική-22 3 

Λιγνίτης-16 1 Υδροηλεκτρική-23 3 

Λιγνίτης-17 1 Υδροηλεκτρική-24 3 

Λιγνίτης-18 1 Υδροηλεκτρική-25 3 

Λιγνίτης-19 1 Υδροηλεκτρική-26 3 

Λιγνίτης-20 1 Υδροηλεκτρική-27 3 

Λιγνίτης-21 1 Υδροηλεκτρική-28 3 

Λιγνίτης-22 1 Υδροηλεκτρική-29 3 

Λιγνίτης-23 2 Υδροηλεκτρική-30 3 

Λιγνίτης-12 2 Υδροηλεκτρική-31 3 

Λιγνίτης-24 2 Υδροηλεκτρική-32 3 

Λιγνίτης-25 2 Υδροηλεκτρική-33 3 

Υδροηλεκτρική-18 3 Ηλιακή-2 3 
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μεταφέρεται μεταξύ αυτών, η απόφαση κατασκευής νέων μονάδων καθώς και η απόφαση 

επέκτασης της γραμμής διασύνδεσης και της διαθέσιμης ισχύος των ΑΠΕ. 

 

Δεδομένα εισόδου 

Για την επίλυση του μοντέλου επιλέγονται τα απαραίτητα δεδομένα τα οποία 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3.3: 

 

Πίνακας 3.3: Δεδομένα εισόδου 

Παράμετρος Τιμή Σεναρίου Αναφοράς 

MAXEXP 2500 MW 

MAXREN 0.6 

MINREN 0.2 

MAXCO2 45 ∙106 εκ. tn 

MASOX 61∙106 χιλ. tn 

MAXNOX 57 ∙106 χιλ. tn 

MAXPM 22 ∙106 χιλ. tn 

MAXTRANSM 2500 MW 

TRANSM_COST 75000 €/MW 

CRF 0.08 

CCOST 6 €/tn 

A1 0.85 

A2 0.1 

A3 0.5 

MRG 0.1 

CUP 0.2 

CDN 0.2 
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3.3. Αναλύσεις ευαισθησίας  

3.3.1. Κόστος εκπομπών CO2 

 

 Η πρώτη ανάλυση ευαισθησίας αφορά τη μεταβολή του κόστους εκπομπών ρύπων CO2. 

Συγκεκριμένα ξεκινώντας από το αρχικό σενάριο και την τιμή αναφοράς (6€/tn) η τιμή 

αυξάνεται αρχικά στα 10€/tn και στη συνέχεια  σταδιακά έως τα 50€/tn, με βήμα 5€/tn.  Η 

συνολική παραγωγή ενέργειας διαφοροποιείται σε κάθε περίπτωση όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα 3.1 : 

 

 

 

 Συγκεκριμένα για αύξηση της τιμής εκπομπών CO2, παρατηρείται πως υπάρχει μία μείωση 

της συνολικής παραγωγής των λιγνιτικών μονάδων, ενώ παράλληλα είναι αξιοσημείωτη η 

αύξηση της συνεισφοράς των μονάδων φυσικού αερίου στη συνολική παραγωγή των δύο 

συστημάτων. Αναλυτικά, η ετήσια παραγωγή των λιγνιτικών μονάδων μειώνεται από τις 

25TWh  αρχικά στο μισό, για αύξηση του κόστους του CO2 στα 15€/tn, ενώ μηδενίζεται για 

τιμές μεγαλύτερες από 30€/tn. Αντιθέτως η συνολική ετήσια παραγωγή των μονάδων φυσικού 

αερίου από την αρχική τιμή των 10 TWh διπλασιάζεται για αύξηση του κόστους του CO2 στα 

15€/tn, ενώ φτάνει σε ένα ανώτατο όριο των 35 TWh για τιμή κόστους CO2 ίση με 25€/tn. Στον 
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Διάγραμμα 3.1: Διάγραμμα Συνολικής Παραγωγής Ανά Τεχνολογία συναρτήσει της τιμής 

εκπομπών CO2 
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αντίποδα, οι υπόλοιπες τεχνολογίες δε μεταβάλλουν την ετήσια παραγωγή τους, παρά μόνο 

σημειώνεται μία μικρή αύξηση στην παραγωγή των νέων υδροηλεκτρικών μονάδων. 

 Στο διάγραμμα 3.2 παρουσιάζεται αναλυτικά η συνολική μεταβολή της διαθέσιμης 

δυναμικότητας που προσφέρουν οι νέες μονάδες που κατασκευάζονται, καθώς και η επιπλέον 

διαθέσιμη δυναμικότητα λόγω της επέκτασης που πραγματοποιείται στις μονάδες ΑΠΕ. 

Παράλληλα παρουσιάζεται η επέκταση της γραμμής διασύνδεσης για κάθε περίπτωση. 

Παρατηρείται ότι η αύξηση στην τιμή κόστους εκπομπών του CO2 οδηγεί στην 

κατασκευή νέων μονάδων φυσικού αερίου καθώς και στην κατασκευή νέων υδροηλεκτρικών 

μονάδων. Η κατασκευή των νέων υδροηλεκτρικών μονάδων πραγματοποιείται σε όλα τα 

σενάρια με μία βαθμιαία αύξηση της ωριαίας δυναμικότητας, από 400MW για τιμή κόστους  

CO2 στα 6€/tn, σε 750 MW για τιμή κόστους του CO2 στα 35€/tn. 

 

 

Διάγραμμα 3.2 Διάγραμμα Κατασκευής Νέων Μονάδων Παραγωγής και Επέκτασης Διασύνδεσης 

 

  Ταυτόχρονα, αντίστοιχη αύξηση παρουσιάζεται και στην κατασκευή των νέων μονάδων 

φυσικού αερίου, των οποίων η κατασκευή πραγματοποιείται για τιμές κόστους CO2 

μεγαλύτερες από 25€/tn. Η αύξηση της δυναμικότητας γίνεται βαθμιαία, από 750MW αρχικά 

και φτάνει στα 1550 MW όταν η  τιμή κόστους  CO2 είναι ίση με 50€/tn. Η κατασκευή αυτών 

των μονάδων συσχετίζεται με την μεγάλη αύξηση της παραγωγής των μονάδων φυσικού 

αερίου που αναφέρθηκε παραπάνω. Σημειώνεται επίσης πως δεν παρουσιάζονται μεταβολές 
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για τις υπόλοιπες τεχνολογίες στα σενάρια που μελετήθηκαν. Η επέκταση των αιολικών 

μονάδων πραγματοποιείται πλήρως σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ δεν πραγματοποιείται καμία 

επέκταση στις ηλιακές μονάδες όπως και καμία κατασκευή νέας λιγνιτικής μονάδας. Τέλος, 

για τιμές κόστους του CO2 μεγαλύτερες από 15€/tn, πραγματοποιείται επέκταση και της 

γραμμής διασύνδεσης μεταξύ των δύο συστημάτων στη μέγιστη δυνατή τιμή για όλα τα 

σενάρια καθώς μεταφέρεται ενέργεια από το σύστημα S1 στο S2. Το παραπάνω εξηγείται από 

την έλλειψη μονάδων φυσικού αερίου στο σύστημα S2. 

Η αύξηση της συνεισφοράς των μονάδων φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη 

μείωση της παραγωγής των λιγνιτικών μονάδων, οφείλεται στις χαμηλότερες εκπομπές CO2 

των πρώτων σε σχέση με τις δεύτερες. Καθώς η τιμή του κόστους  CO2 αυξάνεται επιλέγονται 

περισσότερο τεχνολογίες που μειώνουν τις εκπομπές CO2, προκειμένου να επιτευχθεί 

ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους, χωρίς υπέρβαση των ορίων εκπομπών ρύπων. 

3.3.2. Τιμή Κόστους Λιγνίτη 

 

 Η δεύτερη ανάλυση ευαισθησίας αφορά τη μεταβολή του κόστους του λιγνίτη. 

Συγκεκριμένα ξεκινώντας από το αρχικό σενάριο και την τιμή αναφοράς για το κόστος του 

λιγνίτη σε κάθε μονάδα, η τιμή μεταβάλλεται σε όλες τις μονάδες κατά  ±50% με βήμα ±10%. 

Η συνολική παραγωγή ενέργειας διαφοροποιείται σε κάθε περίπτωση για τα συστήματα S1 και 

S2  όπως φαίνεται στα διαγράμματα 3.3 και 3.4 αντίστοιχα : 

 

 

Διάγραμμα 3.3: Διάγραμμα Συνολικής Παραγωγής Ανά Τεχνολογία – Σύστημα S1 
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Στο διάγραμμα 3.3 παρατηρείται πως για μεταβολή της τιμής του λιγνίτη μεταξύ -10% και 

-20% δεν παρουσιάζεται κάποια αλλαγή στις παραγόμενες ποσότητες κάθε τεχνολογίας του 

συστήματος S1. Για επιπλέον αύξηση του κόστους του λιγνίτη κατά 30%, 40% και 50% η 

συνολική παραγωγή των λιγνιτικών μονάδων μειώνεται σταδιακά στο μισό, ενώ αντίθετα η 

συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου διπλασιάζεται από τις 10 TWh στις 20 TWh 

αντίστοιχα. Ακόμη, μεταξύ των σεναρίων μείωσης του κόστους του λιγνίτη κατά 20%, 30% 

και 40% δεν παρατηρούνται μεταβολές στη συνολικά παραγόμενη ενέργεια των διαφόρων 

τεχνολογιών, ενώ για μείωση του κόστους στο 50% αυξάνεται η συνεισφορά των θερμικών 

μονάδων (λιγνιτικών και μονάδων φυσικού αερίου) συνολικά κατά 7 TWh. Αντίστοιχη μείωση 

εμφανίζει συνολικά η παραγωγή των υδροηλεκτρικών και των υπόλοιπων ΑΠΕ. Συνολικά 

σημειώνεται πως για αύξηση του κόστους του λιγνίτη παρατηρείται αύξηση της συνολικής 

παραγωγής του συστήματος S1.  

 

 

Διάγραμμα 3.4: Διάγραμμα Συνολικής Παραγωγής Ανά Τεχνολογία – Σύστημα S2 

 

Στο διάγραμμα 3.4 καταγράφεται πως η παραγωγή των αιολικών και των υδροηλεκτρικών 

μονάδων παραμένει σταθερή σε όλα τα σενάρια,  ενώ οι φωτοβολταϊκές μονάδες συνεισφέρουν 

ελάχιστα στην συνολική παραγωγή του συστήματος S2 (λόγω μικρής δυναμικότητας). H 

ετήσια παραγωγή των λιγνιτικών μονάδων τείνει να αυξάνεται όσο μειώνεται το κόστος του 
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λιγνίτη, εντούτοις για μείωση του κόστους από το  40% στο  50%, η παραγωγή των λιγνιτικών 

μονάδων μειώνεται, με τη μείωση να καλύπτεται από την αύξηση των εισαγωγών ενέργειας 

στο σύστημα S2, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3.6. 

 Από το διάγραμμα 3.5 φαίνεται μάλιστα, πως η αύξηση ή η μείωση της παραγωγής των 

θερμικών μονάδων σχετίζεται με το κόστος παραγωγής. Στις περιπτώσεις που το κόστος 

παραγωγής των λιγνιτικών μονάδων μειώνεται, οι μονάδες αυτές είναι πιο ανταγωνιστικές σε 

σχέση με τις μονάδες φυσικού αερίου και συνεισφέρουν περισσότερο στο συνολικό ενεργειακό 

μείγμα. Το αντίθετο συμβαίνει όταν το κόστος παραγωγής των λιγνιτικών μονάδων αυξάνεται, 

όπως συμβαίνει στα σενάρια που έχουμε αύξηση της τιμής κατά 40% και 50%. 

 

 

Διάγραμμα 3.5: Διάγραμμα Μέσου Κόστους Παραγωγής  Θερμικών Μονάδων 
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Διάγραμμα 3.6 Διάγραμμα μεταφοράς Ενέργειας Μεταξύ των Συστημάτων S1 & S2 

 

Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3.6, για αύξηση της τιμής κόστους κατά 40% 

και 50%, η μεγάλη αύξηση της παραγωγής των μονάδων φυσικού αερίου που περιεγράφηκε 

πρωτύτερα, οδηγεί σε υψηλά ποσά  μεταφερόμενης ενέργειας από το σύστημα S1 στο S2, στο 

οποίο η συνολική παραγωγή μειώνεται στις δύο προαναφερθέντες περιπτώσεις. Το αντίθετο 

συμβαίνει όταν η παραγωγή του συστήματος S2 είναι μεγαλύτερη καθώς μεταφέρεται ενέργεια 

στο σύστημα S1. 

 

3.3.3. Κόστος Φυσικού Αερίου 

 

 Η τρίτη ανάλυση ευαισθησίας αφορά τη μεταβολή του κόστους του φυσικού αερίου. 

Συγκεκριμένα ξεκινώντας από το αρχικό σενάριο και την τιμή αναφοράς για το κόστος του 

φυσικού αερίου σε κάθε μονάδα, η τιμή μεταβάλλεται σε όλες τις μονάδες κατά  ±50% με βήμα 

±10%. Η συνολική παραγωγή ενέργειας διαφοροποιείται σε κάθε περίπτωση, όπως φαίνεται 

στο Διάγραμμα 3.7. 

 Σε σχέση με το σενάριο αναφοράς σημειώνεται πως για μείωση της τιμής του φυσικού 

αερίου, αυξάνεται σταδιακά η παραγόμενη ενέργεια των μονάδων φυσικού αερίου με την 

ποσότητα σχεδόν να διπλασιάζεται στο σενάριο  μείωσης της τιμής κατά 20%, ενώ για μείωση 

κατά 30% και 50% η παραγωγή φτάνει στο τριπλάσιο (31 TWh) και στο τετραπλάσιο 

αντίστοιχα της αρχικής  (39 TWh). Αντιστρόφως στα προαναφερθέντα σενάρια, η συνεισφορά 
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των λιγνιτικών μονάδων καταγράφει την αντίθετη πορεία, παρουσιάζοντας μείωση κάθε φορά 

ίση με την αύξηση των μονάδων του φυσικού αερίου, τη στιγμή που οι υδροηλεκτρικές και οι  

ηλιακές μονάδες δεν παρουσιάζουν μεταβολές στις ποσότητες που παράγουν. Η μείωση της 

διείσδυσης του φυσικού αερίου στα σενάρια υψηλού κόστους καυσίμου, οδηγεί την παραγωγή  

των αιολικών μονάδων να ανέλθει στο διπλάσιο της αρχικής της ποσότητας, με στόχο τον 

περιορισμό της παραγωγής των λιγνιτικών μονάδων αφού με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο 

περιορισμός των εκπομπών αερίων ρύπων όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3.8.   

 Επιπλέον, ενώ μία αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου έως και 20% δεν επιφέρει αλλαγές 

στο ενεργειακό μείγμα, μία αύξηση κατά 30% οδηγεί στη μείωση της παραγωγής των μονάδων 

φυσικού αερίου  στο μισό, ενώ για μεγαλύτερη αύξηση η ετήσια παραγωγή δεν ξεπερνάει τη 1 

TWh. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται αύξηση της συνεισφοράς των λιγνιτικών και των 

φωτοβαλταϊκών μονάδων σε σενάρια υψηλού κόστους φυσικού αερίου, με τις πρώτες να 

φτάνουν μέχρι και τις 30TWh ετησίως, την στιγμή που οι δεύτερες διπλασιάζουν την παραγωγή 

τους από τις 4 στις 8 TWh.  

 

 

Διάγραμμα 3.7: Διάγραμμα Συνολικής Παραγωγής Ανά Τεχνολογία συναρτήσει του Κόστους 

Φυσικού Αερίου 
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Διάγραμμα 3.8 Διάγραμμα Συνολικών Εκπομπών Ρύπων συναρτήσει του Κόστους Φυσ. Αερίου 

 

Τα παραπάνω συσχετίζονται με τις εκπομπές των αερίων ρύπων οι οποίες παρουσιάζονται 

στο διάγραμμα 3.8. Όσο αυξάνεται η συνεισφορά των μονάδων του φυσικού αερίου, οι 

συνολικές εκπομπές όλων των αέριων ρύπων συνεχώς μειώνονται, γεγονός που εξηγείται από 

τους χαμηλότερους συντελεστές εκπομπών αερίων ρύπων που χαρακτηρίζουν τις μονάδες 

φυσικού αερίου. Επιπλέον, σημειώνεται μία μείωση των εκπομπών των NOX και των PMX για 

αύξηση της τιμής άνω του 30% σε σχέση με τις εκπομπές του σεναρίου αναφοράς, ως 

αποτέλεσμα της αύξησης της διείσδυσης των υδροηλεκτρικών μονάδων στα συγκεκριμένα 

σενάρια όπως εξηγήθηκε παραπάνω. 

 

3.3.4. Διαθεσιμότητα Υδροηλεκτρικών Μονάδων 

  

 Στη συγκεκριμένη ανάλυση ευαισθησίας μεταβάλλεται  η ημερήσια διαθεσιμότητα των 

υδροηλεκτρικών μονάδων που είναι ήδη εγκατεστημένες, αλλά και των υδροηλεκτρικών που 
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(από -30% έως και -50% της αρχικής ) κατασκευάζεται μόνο μία υδροηλεκτρική μονάδα 

(δυναμικότητας 100MW). Μία επιπλέον μονάδα κατασκευάζεται για τιμές διαθεσιμότητας 

μεταξύ -20%  έως και +20% της αρχικής, ενώ η συνολική δυναμικότητα αυξάνεται ακόμα 

περισσότερο για τιμές διαθεσιμότητας στο 30% και στο 40% της αρχικής τιμής. Τα παραπάνω 

αποτυπώνονται και στη συνολική παραγωγή των νέων υδροηλεκτρικών όπως αυτή φαίνεται 

στο διάγραμμα 3.10. Πάραυτα για αύξηση της διαθεσιμότητας κατά 50% παρατηρείται ότι 

κατασκευάζεται μόνο μία νέα μονάδα καθώς η διαθέσιμη ισχύς των ήδη εγκατεστημένων 

υδροηλεκτρικών μονάδων όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3.10 είναι ιδιαίτερα υψηλή και κ 

η συνολική τους  παραγωγή είναι κατά 43%  μεγαλύτερη σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (5 

TWh). Αντίστοιχη αύξηση παρουσιάζουν και οι υδροηλεκτρικές μονάδες στο δεύτερο σύστημα 

όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.11 . 

 Επιπλέον, στο διάγραμμα 3.9 σημειώνεται πως η επέκταση των αιολικών μονάδων 

πραγματοποιείται πλήρως για όλα τα σενάρια εκτός αυτών που η διαθεσιμότητα των 

υδροηλεκτρικών είναι αρκετά αυξημένη (30%, 40% και 50% αύξηση), καθώς στα σενάρια 

αυτά η διείσδυση των υδροηλεκτρικών είναι ιδιαίτερα υψηλή, όπως φαίνεται και στα 

διαγράμματα 3.10 και 3.11. Αυτό οδηγεί στο αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητη η μεγάλη 

συμμετοχή των αιολικών μονάδων (η ετήσια παραγωγή μειώνεται στο μισό),  για την 

διασφάλιση των ορίων των ρύπων. 

 

Διάγραμμα 3.9: Διάγραμμα Κατασκευής Νέων Μονάδων Παραγωγής και Επέκτασης Διασύνδεσης 
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Διάγραμμα 3.10: Διάγραμμα Συνολικής Παραγωγής Ανά Τεχνολογία – Σύστημα S1 

 

 

Διάγραμμα 3.11: Διάγραμμα Συνολικής Παραγωγής Ανά Τεχνολογία – Σύστημα S2 
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διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών μονάδων. Όσο η διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών 

μονάδων μειώνεται, η παραγωγή των υδροηλεκτρικών μονάδων και στα δύο συστήματα 

ελαττώνεται με ταυτόχρονη ραγδαία αύξηση της παραγωγής των μονάδων φυσικού αερίου 

(παρατηρείται αύξηση άνω του 170% σε σχέση με το αρχικό σενάριο αναφοράς). Οι μονάδες 

του φυσικού αερίου επιλέγονται περισσότερο σε σχέση με τις λιγνιτικές, στις οποίες 

παρουσιάζεται σταδιακή μείωση έως και στο μισό της αρχικής ετήσιας παραγωγής τους, με 

στόχο να μην ξεπεραστεί το όριο ρύπων που έχει τεθεί, αφού οι πρώτες έχουν σημαντικά 

χαμηλότερες εκπομπές ρύπων όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή το 

σύστημα S1 παρέχει ενέργεια  στο S2, καθώς στο δεύτερο σύστημα δεν υπάρχουν διαθέσιμες 

αιολικές μονάδες και μονάδες φυσικού αερίου. Όσο αυξάνεται η διαθεσιμότητα των 

υδροηλεκτρικών αυξάνεται σχεδόν γραμμικά και η παραγωγή των εγκατεστημένων 

υδροηλεκτρικών μονάδων και στα δύο συστήματα. Η αύξηση της παραγωγής των 

υδροηλεκτρικών, οδηγεί αρχικά στην ανεξαρτητοποίηση του συστήματος S2, με τις εισαγωγές  

από το σύστημα S1 να  διολισθαίνουν και σχεδόν να μηδενίζονται στο σενάριο αναφοράς, ενώ 

για περαιτέρω αύξηση της διαθεσιμότητας η συνολική παραγωγή του συστήματος S2 

υπερβαίνει όλο και περισσότερο την ζήτηση του συστήματος, παρέχοντας την πλεονάζουσα 

ενέργεια στο σύστημα S1, με την ετήσια μεταφορά να ξεπερνά τις 6 TWh. 

 

 

Διάγραμμα 3.12: Διάγραμμα μεταφοράς Ενέργειας Μεταξύ των Συστημάτων S1 & S2 
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Τέλος, στο διάγραμμα 3.13 φαίνονται οι εκπομπές των αέριων ρύπων για κάθε σενάριο. 

Παρατηρείται πως η αυξημένη διαθεσιμότητα και η διείσδυση των υδροηλεκτρικών επιφέρει 

μία μικρή μείωση των εκπομπών CO2 αλλά παράλληλα πραγματοποιείται μία αύξηση των 

εκπομπών στους υπόλοιπους ρύπους με τη μεγαλύτερη να αφορά τις εκπομπές SOX. Η αύξηση 

αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης της παραγωγής των μονάδων φυσικού αερίου στα 

συγκεκριμένα σενάρια, η οποία συνδυάζεται με την υψηλότερη χρήση των οικονομικότερων 

λιγνιτικών μονάδων. Στις περιπτώσεις αυτές τα υψηλά επίπεδα υδροηλεκτρικής ενέργειας και 

της ενέργειας των άλλων μονάδων ΑΠΕ διασφαλίζουν τα όρια ρύπων που έχουν τεθεί, με 

συνέπεια να μην είναι απαραίτητη η μεγάλη συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου. 

 

Διάγραμμα 3.13: Διάγραμμα Συνολικών Εκπομπών Ρύπων συναρτήσει της Διαθεσιμότητας 

Υδροηλεκτρικών Μονάδων 

 

3.3.5. Όρια Εκπομπών Ρύπων 
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μειώνονται   έως και 75% με βήμα 5%. Δεν μελετήθηκαν μεγαλύτερα ποσοστά  μείωσης στα 
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όρια εκπομπών καθώς ήταν ανέφικτη η εύρεση λύσης από τον επιλυτή που να ικανοποιεί τους 

περιορισμούς του προβλήματος.  

Στα διαγράμματα 3.14 και 3.15 παρουσιάζεται η ετήσια παραγωγή των διαφόρων 

τεχνολογιών για τα δύο συστήματα αντίστοιχα. Παρατηρείται στο σύστημα S1 μία συνεχόμενη 

αύξηση της παραγωγής των μονάδων φυσικού αερίου, η οποία εμφανίζει μία αύξηση έως και 

100% για μείωση των ορίων κατά 30%, ενώ για μεγαλύτερη μείωση των ορίων η παραγωγή 

αυξάνεται έως και κατά 250%. Την ίδια στιγμή οι λιγνιτικές μονάδες ωθούνται σε όλο και 

μικρότερη παραγωγή, η οποία μάλιστα είναι αμελητέα για όρια ρύπων μειωμένα κατά 55% και 

άνω στο S1, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στο σύστημα S2 για μείωση των ορίων κατά 75% ή 

περισσότερο λόγω των υψηλών εκπομπών ρύπων που παράγονται κατά τη λειτουργία των 

λιγνιτικών μονάδων. Στο τελευταίο σενάριο προκειμένου να επιτευχθεί ακόμα μεγαλύτερη 

μείωση των ρύπων επιλέγεται η αντικατάσταση μέρους της παραγόμενης ενέργειας των 

μονάδων φυσικού αερίου, από ηλιακές μονάδες οι οποίες χαρακτηρίζονται από μηδενικά 

επίπεδα εκπομπών αέριων ρύπων. Η παραγωγή των υδροηλεκτρικών και των αιολικών 

μονάδων είναι σταθερή σε όλα τα σενάρια. 

 

 

Διάγραμμα 3.14: Διάγραμμα Συνολικής Παραγωγής Ανά Τεχνολογία – Σύστημα S1 
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Διάγραμμα 3.15: Διάγραμμα Συνολικής Παραγωγής Ανά Τεχνολογία – Σύστημα S2 
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Διάγραμμα 3.16: Διάγραμμα μεταφοράς Ενέργειας Μεταξύ των Συστημάτων S1 & S2 
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Στα διαγράμματα 3.17, 3.18, 3.19 και 3.20 φαίνονται οι εκπομπές και τα όρια που έχουν 

τεθεί σε κάθε σενάριο για τους ρύπους CO2, NOX, SOX και PMX. Σημειώνεται πως οι εκπομπές 

του CO2 σε κάθε σενάριο φτάνουν τα όρια που έχουν τεθεί, ενώ δε συμβαίνει το ίδιο με τις 

εκπομπές των  NOX, SOX και PMX οι οποίες είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τα όρια που 

έχουν τεθεί. 

 

 

Διάγραμμα 3.17: Εκπομπές και Όρια Ρύπων CO2 

 

 

Διάγραμμα 3.18: Εκπομπές και Όρια Ρύπων NOX 
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Διάγραμμα 3.19: Εκπομπές και Όρια Ρύπων SOX 

 

 

Διάγραμμα 3.20: Εκπομπές και Όρια Ρύπων PMX 
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του συστήματος S1, προκειμένου να είναι μεγαλύτερη η απαίτηση του συστήματος σε ενέργεια 

και να είναι αναγκαία η κάλυψη της από νέες μονάδες ή την συνεισφορά του δεύτερου 

συστήματος.  

 

 

Διάγραμμα 3.21: Διάγραμμα μεταφοράς Ενέργειας Μεταξύ των Συστημάτων S1 & S2 

 

 

Διάγραμμα 3.22: Διάγραμμα Κατασκευής Νέων Μονάδων Παραγωγής και Επέκτασης 
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 Η οριακή τιμή όπως προκύπτει και από το διάγραμμα 3.21 είναι τα 120000 €/MW. Στις 

περιπτώσεις που το κόστος επέκτασης της γραμμής διασύνδεσης είναι υψηλότερο της οριακής 

τιμής, δεν πραγματοποιείται επέκταση της διασύνδεσης το σύστημα ενώ αντί αυτού  επιλέγεται 

η κατασκευή μίας επιπλέον μονάδας φυσικού αερίου όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.22. 

Αντίθετα  για τιμές κόστους ίσες ή μικρότερες της οριακής τιμής, η συγκεκριμένη μονάδα δεν 

κατασκευάζεται και η δυνατότητα μεταφοράς ενέργειας αυξάνεται σχεδόν κατά 500 GWh. 

 

3.3.7. Βελτιστοποίηση με Πολλαπλά Κριτήρια – Multiobjective Optimization 

 

 Στην συγκεκριμένη ενότητα μελετάται ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης με πολλαπλά 

κριτήρια (multi objective optimization). Τα δύο κριτήρια είναι το συνολικό κόστος και οι 

συνολικές εκπομπές ρύπων. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται βελτιστοποίηση με πολλαπλά 

κριτήρια δεν είναι εφικτή η ύπαρξη μίας ενιαίας βέλτιστης λύσης η οποία να βελτιστοποιεί 

ταυτόχρονα όλες τις αντικειμενικές συναρτήσεις που μελετώνται. Σε κάθε περίπτωση ένα 

κριτήριο πρέπει να έχει φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο ώστε κάθε προσπάθεια επιπλέον 

βελτιστοποίησής του να έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση άλλων κριτηρίων. Το να βρεθεί 

μια τέτοια λύση, και να πιστοποιηθεί το πόσο καλύτερη είναι συγκριτικά με άλλες είναι ο 

σκοπός όταν συντίθεται και λύνεται ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης με πολλαπλά κριτήρια.  

Η λύση για το ανωτέρω πρόβλημα είναι ένα σύνολο από σημεία Pareto. Οι λύσεις Pareto 

είναι εκείνες για τις όποιες η βελτιστοποίηση ενός κριτηρίου μπορεί να επέλθει μόνο με την 

χειροτέρευση ενός άλλου τουλάχιστον κριτηρίου. Παρόλα αυτά, αντί για μια μόνο λύση στο 

πρόβλημα (κάτι το οποίο συμβαίνει στα προβλήματα βελτιστοποίησης μια αντικειμενικής 

συνάρτησης), η λύση σε ένα πρόβλημα πολλαπλών κριτηρίων είναι μια σειρά (πιθανότατα 

άπειρων) σημείων Pareto. 

Η μέθοδος επίλυσης που χρησιμοποιείται για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος 

βελτιστοποίησης με πολλαπλά κριτήρια  είναι η κατασκευή μίας αντικειμενικής συνάρτησης η 

οποία είναι ένα άθροισμα των δύο αντικειμενικών συναρτήσεων που μελετώνται (aggregate 

objective function). Στόχος της μεθόδου είναι ο συνδυασμός όλων των αντικειμενικών 

συναρτήσεων σε μια μόνο αντικειμενική συνάρτηση  η οποία αποτελεί σταθμισμένο γραμμικό 

άθροισμα των δύο κριτηρίων. Η αντικειμενική συνάρτηση διαμορφώνεται όπως φαίνεται στην 

εξίσωση 3.1 : 

 

min  (𝐴 ∙ (𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό_𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍) + 𝛣 ∙ (𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊_𝛦𝜅𝜋𝜊𝜇𝜋ώ𝜈) ) (3.1) 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF
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Σε κάθε περίπτωση μεταβάλλονται οι τιμές των δύο σταθμών Α και Β, με ταυτόχρονη 

μείωση και αύξηση αντίστοιχα. Συγκεκριμένα αρχικά επιλέγονται οι τιμές 1 και 0 για και στη 

συνέχεια οι δύο τιμές μειώνονται και αυξάνονται κατά 0.1 . Επιπλέον επιλέχθηκε η μέτρηση 

των αερίων ρύπων να μετρηθεί σε εκ. tn για το CO2 και χιλ. tn για τους ρύπους NOX, SOX και 

PMX προκειμένου οι τιμές τους να έχουν την ίδια τάξη μεγέθους και να είναι συγκρίσιμες. Σε 

διαφορετική περίπτωση θα ελαχιστοποιούνταν μόνο οι εκπομπές του CO2 καθώς είναι πολύ 

μεγαλύτερες σε σχέση με τις εκπομπές των άλλων ρύπων. Συνεπώς οι τιμές που αναγράφονται 

στον αριστερό άξονα του διαγράμματος 3.23  περιγράφονται από έναν αριθμό-δείκτη ο οποίος 

είναι το άθροισμα των εκπομπών CO2 σε εκ. tn και των  NOX, SOX και PMX σε χιλ. tn. Το 

διάγραμμα 3.23 είναι μια καμπύλη Pareto μεταξύ του συνολικού κόστους και των συνολικών 

εκπομπών ρύπων. Συγκεκριμένα, κάθε σημείο πάνω στην καμπύλη αποτελεί προϊόν 

βελτιστοποίησης για συγκεκριμένο δεσμευτικό επίπεδο εκπομπών. Από το διάγραμμα 3.23 

προκύπτει ότι όσο χαμηλότερο είναι το δεσμευτικό επίπεδο εκπομπών, τόσο μεγαλύτερο είναι 

το συνολικό κόστος του συστήματος και αντίστροφα.  

Το ελάχιστο κόστος που μπορεί να επιτευχθεί ανέρχεται στα 1.82 δις € για εκπομπές ρύπων 

με δείκτη 180, ενώ το ελάχιστο επίπεδο εκπομπών (δείκτης 20) για συνολικό κόστος 2.8 δις €.  

Επιπλέον προκύπτει πως για να επιτευχθούν εκπομπές ρύπων χαμηλότερες από 20, το συνολικό 

κόστος αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Τα αποτελέσματα λαμβάνονται για έντεκα 

διαφορετικά σενάρια ενώ κάποια σημεία παραλείπονται καθώς αντιστοιχούν σε κοντινές τιμές. 

 

 

Διάγραμμα 3.23: Διάγραμμα Καμπύλης Pareto Συνολικού Κόστους και Συνολικών Εκπομπών 
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4 

   Συμπεράσματα και Προτάσεις για  Περαιτέρω 

Μελέτη 

4. Συμπεράσματα και Προτάσεις για Περαιτέρω Μελέτη 

4.1. Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου 

Μεσοπρόθεσμου Ενεργειακού Σχεδιασμού, το οποίο υλοποιεί τον σχεδιασμό διασυνδεδεμένων  

συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς σε ετήσια κλίμακα ενώ ταυτόχρονα επιλύει και το 

πρόβλημα της Βέλτιστης Ένταξης Μονάδων στο σύστημα. Επιπλέον το συγκεκριμένο μοντέλο 

μπορεί να αξιοποιηθεί και για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων όπως η κατασκευή νέων 

μονάδων, η επέκταση μονάδων ΑΠΕ και η επέκταση της γραμμής διασύνδεσης. Είναι επίσης 

σημαντική η ύπαρξη περιορισμών στο μαθηματικό μοντέλο, οι οποίοι αφορούν τις εκπομπές 

αερίων ρύπων όπως το CO2, το NOX, το SOX και τα αιωρούμενα σωματίδια PMX. 

Επιπλέον, όπως φαίνεται και από τις αναλύσεις ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκαν και 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3, το συγκεκριμένο μαθηματικό μοντέλο παρέχει τη 

δυνατότητα μελέτης πολλαπλών διαφορετικών περιπτώσεων, όπως οι πιθανές μεταβολές των 

τιμών των καυσίμων, οι μεταβολές των ορίων και του κόστους των αερίων ρύπων κ.α. 

Επιπροσθέτως, δίνεται η δυνατότητα μελέτης δύο ή περισσοτέρων διασυνδεδεμένων 

συστημάτων, τα οποία μπορούν να αντιπροσωπεύουν τα επιμέρους συστήματα 

ηλεκτροπαραγωγής μιας χώρας ή σε διαφορετική περίπτωση, κάθε σύστημα να 

αντιπροσωπεύει ξεχωριστά το συνολικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής μια χώρας. Στη δεύτερη 

περίπτωση οι μεταφερόμενες ποσότητες ενέργειας μεταξύ των δύο συστημάτων 

αντιπροσωπεύουν τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές ενέργειας κάθε κράτους. 

Στη συγκεκριμένη εργασία το μοντέλο εφαρμόστηκε σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης 

μεσοπρόθεσμου ενεργειακού σχεδιασμού και μελετήθηκαν δύο διασυνδεδεμένα συστήματα, 

τα οποία αποτελούνταν από δύο διαφορετικά σύνολα μονάδων. Οι κυριότερες διαφορές των 

δύο συστημάτων που μελετήθηκαν είναι δύο. Η πρώτη είναι η δυνατότητα κατασκευής νέων 
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μονάδων στο πρώτο σύστημα σε αντίθεση με το δεύτερο. Η δεύτερη διαφορά των δύο υπό 

μελέτη συστημάτων είναι η ύπαρξη μονάδων φυσικού αερίου στο πρώτο σύστημα, κάτι που δε 

συμβαίνει στο δεύτερο σύστημα.  

Από τις αναλύσεις ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκαν στις τιμές των διαφόρων 

παραμέτρων μπορούν να ληφθούν ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα. Συγκεκριμένα 

πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις ευαισθησίας στο κόστος εκπομπών CO2, στα κόστη των 

ορυκτών καυσίμων, στη διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών μονάδων και στα όρια εκπομπών 

των αερίων ρύπων. 

Από την ανάλυση ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκε στην τιμή κόστους του CO2, 

συμπεραίνουμε ότι η αύξηση της τιμής του CO2 οδηγεί στη μείωση της παραγωγής των 

λιγνιτικών μονάδων και παράλληλα στην αύξηση της παραγωγής των μονάδων φυσικού 

αερίου. Το αποτέλεσμα αυτό εξηγείται από τις μικρότερες εκπομπές αερίων ρύπων των 

μονάδων φυσικού αερίου σε σχέση με τις λιγνιτικές μονάδες, καθώς παρότι οι πρώτες 

εμφανίζουν υψηλότερο κόστος καυσίμου, για υψηλές τιμές κόστους CO2 γίνονται 

ανταγωνιστικότερες από τις δεύτερες. 

Από τη δεύτερη ανάλυση ευαισθησίας, στην οποία μεταβάλλεται η τιμή κόστους του 

λιγνίτη, συμπεραίνουμε πως όσο αυξάνεται η τιμή του ορυκτού καυσίμου, παρατηρείται όλο 

και μεγαλύτερη μείωση της παραγωγής των λιγνιτικών μονάδων και αύξηση της παραγωγής 

των μονάδων φυσικού αερίου. Αντίστοιχα ευρήματα προκύπτουν και από την τρίτη ανάλυση 

ευαισθησίας, όπου μελετάται η περίπτωση της μεταβολής της τιμής του φυσικού αερίου, καθώς 

όσο αυξάνεται η τιμή του φυσικού αερίου, παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη μείωση της 

παραγωγής των μονάδων φυσικού αερίου, η οποία συνοδεύεται με παράλληλη αύξηση της 

παραγωγής των λιγνιτικών μονάδων. 

Ακόμη, από τις δύο αναλύσεις ευαισθησίας που αφορούν στις τιμές κόστους των ορυκτών 

καυσίμων προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τη μεταφερόμενη ενέργεια 

μεταξύ των δύο συστημάτων. Καθώς το δεύτερο σύστημα στηρίζει την παραγωγή του σε 

μονάδες λιγνίτη και σε υδροηλεκτρικές μονάδες, η συνολική του παραγωγή μειώνεται 

σημαντικά όταν μειώνεται η παραγωγή των λιγνιτικών μονάδων. Αυτό συμβαίνει στις 

περιπτώσεις όπου οι τιμή του λιγνίτη είναι ιδιαίτερα υψηλή, ή όταν η τιμή του φυσικού αερίου 

είναι μειώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρείται ροή ενέργειας από το πρώτο σύστημα 

προς το δεύτερο, ενώ στον αντίποδα, όταν η τιμή του λιγνίτη μειώνεται, ή η τιμή του φυσικού 

αερίου αυξάνεται,  υπάρχει ροή ενέργειας προς την αντίθετη κατεύθυνση (από το δεύτερο 

σύστημα προς το πρώτο). 
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Από την ανάλυση ευαισθησίας για την ημερήσια διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών 

μονάδων, προκύπτει πως η μείωση της διαθεσιμότητας οδηγεί σε ραγδαία αύξηση της 

παραγωγής των μονάδων φυσικού αερίου η οποία συνοδεύεται με ταυτόχρονη μείωση της 

παραγωγής των υδροηλεκτρικών και των λιγνιτικών μονάδων. Το παραπάνω είναι αποτέλεσμα 

των μικρότερων εκπομπών αερίων ρύπων που χαρακτηρίζουν τις μονάδες φυσικού αερίου. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης πως η υψηλή αύξηση της διαθεσιμότητας των 

υδροηλεκτρικών μονάδων επιφέρει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων. 

Η αύξηση της διαθεσιμότητας των υδροηλεκτρικών μονάδων δίνει τη δυνατότητα στο μοντέλο 

να αυξήσει την παραγωγή των λιγνιτικών μονάδων σε συνδυασμό με τη μείωση της 

παραγόμενης ενέργειας των μονάδων φυσικού αερίου (οι οποίες είναι ακριβότερες), κάτι που 

συνεπάγεται υψηλότερες εκπομπές αερίων ρύπων. 

Ακόμη, η μείωση των ορίων εκπομπών οδηγεί στην αύξηση της διείσδυσης των μονάδων 

φυσικού αερίου. Η αύξηση αυτή όπως και στις προαναφερθείσες περιπτώσεις οδηγεί σε 

μεταφορά ενέργειας από το πρώτο στο δεύτερο σύστημα. Επίσης προκύπτει πως υπάρχει μία 

οριακή τιμή για την οποία επιλέγεται από το μοντέλο η επέκταση της γραμμής διασύνδεσης σε 

αντίθεση με την κατασκευή νέων μονάδων. 

Τέλος, από τη βελτιστοποίηση με πολλαπλά κριτήρια που πραγματοποιήθηκε, προκύπτει ως 

συμπέρασμα πως για τη μείωση των συνολικών εκπομπών απαιτείται διαρκής αύξηση του 

συνολικού κόστους, ενώ για πολύ μεγάλες μειώσεις των εκπομπών ρύπων, το συνολικό κόστος 

αυξάνεται ραγδαία. 

4.2. Προτάσεις για Περαιτέρω Μελέτη  

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει ένα μοντέλο Μεσοπρόθεσμου Ενεργειακού 

Σχεδιασμού, το οποίο χρησιμοποιώντας μία αντιπροσωπευτική ημέρα κάθε μήνα υλοποιεί τον 

σχεδιασμό του συστήματος παραγωγής και μεταφοράς σε ετήσια κλίμακα ενώ ταυτόχρονα 

επιλύει και το πρόβλημα της Βέλτιστης Ένταξης Μονάδων. 

Μολαταύτα, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν προβλέπει την απαίτηση των συστημάτων σε 

εφεδρεία, η οποία συνδέεται άμεσα με το ύψος της διείσδυσης των μονάδων ΑΠΕ  και με την 

αβεβαιότητα που παρουσιάζει η ζήτηση (Koltsaklis, Dagoumas και Panapakidis, 2017). 

Επιπλέον, καθώς το μοντέλο είναι ετήσιο δεν προβλέπονται οι χρόνοι κατασκευής των 

υποψήφιων προ κατασκευή νέων μονάδων. Συνεπώς θα ήταν χρήσιμη η κατασκευή ενός 

5ετούς η μεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα μοντέλου, στο οποίο θα λαμβάνονταν υπόψιν οι 
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χρόνοι κατασκευής καθώς και οι απαιτήσεις των συστημάτων σε εφεδρείες, με στόχο το 

υπάρχον μοντέλο να καταστεί ακόμη πιο ρεαλιστικό. 

Συμπληρωματικά, στο συγκεκριμένο μοντέλο προβλέπονται περιορισμοί που αφορούν 

ξεχωριστά στα όρια εκπομπών αερίων ρύπων CO2,  NOX, SOX και αιωρούμενων σωματιδίων 

PMX. Αντί αυτού θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να υπολογιστεί συνολικά το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Ο όρος περιβαλλοντικό αποτύπωμα αναφέρεται 

στις εκπομπές ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e), όπως  μετριούνται οι εκπομπές 

όλων των αερίων ρύπων σύμφωνα με το Green House Gases Protocol. Η παραπάνω 

μεθοδολογία έχει γίνει αποδεκτή ως η παγκόσμια μεθοδολογία μέτρησης της υπερθέρμανσης 

του πλανήτη (Global Warming Potential). Παράλληλα, η μέτρηση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και στην εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων των 

θερμικών μονάδων, ως ένα θέμα που προσελκύει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά τα 

τελευταία χρόνια και εστιάζει στη μέτρηση των εκπομπών κατά τη διαδικασία μεταφοράς και 

αποθήκευσης προϊόντων, από την αποθήκη του εργοστασίου ενός προμηθευτή μέχρι το τελικό 

σημείο πώλησης (Πραματάρη and Κυριακούλιας, 2017). 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί επίσης, πως θα ήταν εφικτή και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η 

εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου για τη μελέτη συστημάτων που θα αποτελούνται από 

μονάδες διαφορετικής τεχνολογίας, όπως πυρηνικές μονάδες, λιγνιτικές μονάδες με  

τεχνολογία δέσμευσης CO2, (carbon capture and storage – CCS) και μονάδες βιομάζας 

(U.S.EnergyInformationAdministration, 2016). 

Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται επίσης και η εξέταση εναλλακτικών μοντέλων οργάνωσης και 

εκκαθάρισης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. χρηματιστήρια ενέργειας, δυνατότητα 

σύναψης διμερών συμβολαίων) και η εξέταση του αντίκτυπου τους σε θέματα που 

πραγματεύεται και η παρούσα διπλωματική εργασία.  

Τέλος, εστιάζοντας σε μακροοικονομική κλίμακα, είναι σαφές ότι η απελευθέρωση των 

ενεργειακών αγορών έχει επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται 

επενδυτικές αποφάσεις εξαιτίας του διασυνοριακού εμπορίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

αναγκαιότητα υλοποίησης νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων οι οποίες να λαμβάνουν υπόψιν 

τέτοιου είδους αποφάσεις, δεδομένου ότι το πρόβλημα του μακροχρόνιου σχεδιασμού τείνει 

να ξεφύγει από τα εθνικά σύνορα και οδεύει προς ένα ευρύτερο πλαίσιο της ενοποίησης των 

Ευρωπαϊκών και όχι μόνο ενεργειακών αγορών (Κολτσακλής, 2015). 
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Παράρτημα Α -Χαρακτηριστικά των Μονάδων 

Α.1 -Χαρακτηριστικά των Μονάδων 

 

Πίνακας Α.1: Μέγιστη Ισχύς των μονάδων του συστήματος S1, σε MW 

Σύστημα S1 

Μονάδα PMAX Μονάδα PMAX 

Λιγνίτης-1 300 Υδροηλεκτρική-7 200 

Λιγνίτης-2 300 Υδροηλεκτρική-8 300 

Λιγνίτης-3 300 Υδροηλεκτρική-9 300 

Λιγνίτης-4 300 Υδροηλεκτρική-10 300 

Λιγνίτης-5 300 Υδροηλεκτρική-11 200 

Λιγνίτης-6 300 Υδροηλεκτρική-12 200 

Λιγνίτης-7 300 Υδροηλεκτρική-13 150 

Λιγνίτης-8 350 Υδροηλεκτρική-14 150 

Λιγνίτης-9 350 Υδροηλεκτρική-15 150 

Λιγνίτης-10 350 Υδροηλεκτρική-16 150 

Λιγνίτης-11 350 Υδροηλεκτρική-17 100 

Φυσ. Αέριο -1 400 Ηλιακή-1 2500 

Φυσ. Αέριο -2 450 Αιολική-1 2500 

Φυσ. Αέριο -3 450 Νέος Λιγνίτης-1 300 

Φυσ. Αέριο -4 450 Νέος Λιγνίτης-2 300 

Φυσ. Αέριο -5 450 Νέος Λιγνίτης-3 300 

Φυσ. Αέριο -6 450 Νέος Λιγνίτης-4 350 

Φυσ. Αέριο -7 450 Νέο Φυσ. Αέριο -1 300 

Φυσ. Αέριο -8 450 Νέο Φυσ. Αέριο -2 400 

Φυσ. Αέριο -9 450 Νέο Φυσ. Αέριο -3 400 

Υδροηλεκτρική-1 100 Νέο Φυσ. Αέριο -4 450 

Υδροηλεκτρική-2 100 Νέα Υδροηλεκτρική-1 300 

Υδροηλεκτρική-3 100 Νέα  Υδροηλεκτρική-2 100 

Υδροηλεκτρική-4 150 Νέα  Υδροηλεκτρική-3 200 

Υδροηλεκτρική-5 150 Νέα  Υδροηλεκτρική-4 150 

Υδροηλεκτρική-6 200   
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Πίνακας Α.2: Μέγιστη Ισχύς των μονάδων του συστήματος S2, σε MW 

Σύστημα S2 

Μονάδα PMAX Μονάδα PMAX 

Λιγνίτης-12 300 Υδροηλεκτρική-19 300 

Λιγνίτης-13 300 Υδροηλεκτρική-20 200 

Λιγνίτης-14 300 Υδροηλεκτρική-21 200 

Λιγνίτης-15 300 Υδροηλεκτρική-22 300 

Λιγνίτης-16 350 Υδροηλεκτρική-23 300 

Λιγνίτης-17 350 Υδροηλεκτρική-24 200 

Λιγνίτης-18 300 Υδροηλεκτρική-25 200 

Λιγνίτης-19 350 Υδροηλεκτρική-26 300 

Λιγνίτης-20 350 Υδροηλεκτρική-27 300 

Λιγνίτης-21 350 Υδροηλεκτρική-28 200 

Λιγνίτης-22 350 Υδροηλεκτρική-29 200 

Λιγνίτης-23 350 Υδροηλεκτρική-30 300 

Λιγνίτης-12 350 Υδροηλεκτρική-31 300 

Λιγνίτης-24 350 Υδροηλεκτρική-32 200 

Λιγνίτης-25 350 Υδροηλεκτρική-33 200 

Υδροηλεκτρική-18 300 Ηλιακή-2 100 
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Πίνακας Α.3: Ελάχιστη Ισχύς των μονάδων του συστήματος S1, σε MW 

Σύστημα S1 

Μονάδα PMIN Μονάδα PMIN 

Λιγνίτης-1 150 Υδροηλεκτρική-7 0 

Λιγνίτης-2 150 Υδροηλεκτρική-8 0 

Λιγνίτης-3 150 Υδροηλεκτρική-9 0 

Λιγνίτης-4 150 Υδροηλεκτρική-10 0 

Λιγνίτης-5 150 Υδροηλεκτρική-11 0 

Λιγνίτης-6 150 Υδροηλεκτρική-12 0 

Λιγνίτης-7 150 Υδροηλεκτρική-13 0 

Λιγνίτης-8 180 Υδροηλεκτρική-14 0 

Λιγνίτης-9 180 Υδροηλεκτρική-15 0 

Λιγνίτης-10 180 Υδροηλεκτρική-16 0 

Λιγνίτης-11 180 Υδροηλεκτρική-17 0 

Φυσ. Αέριο -1 200 Ηλιακή-1 0 

Φυσ. Αέριο -2 250 Αιολική-1 0 

Φυσ. Αέριο -3 250 Νέος Λιγνίτης-1 150 

Φυσ. Αέριο -4 250 Νέος Λιγνίτης-2 150 

Φυσ. Αέριο -5 250 Νέος Λιγνίτης-3 150 

Φυσ. Αέριο -6 250 Νέος Λιγνίτης-4 150 

Φυσ. Αέριο -7 250 Νέο Φυσ. Αέριο -1 200 

Φυσ. Αέριο -8 250 Νέο Φυσ. Αέριο -2 250 

Φυσ. Αέριο -9 250 Νέο Φυσ. Αέριο -3 250 

Υδροηλεκτρική-1 0 Νέο Φυσ. Αέριο -4 250 

Υδροηλεκτρική-2 0 Νέα Υδροηλεκτρική-1 0 

Υδροηλεκτρική-3 0 Νέα  Υδροηλεκτρική-2 0 

Υδροηλεκτρική-4 0 Νέα  Υδροηλεκτρική-3 0 

Υδροηλεκτρική-5 0 Νέα  Υδροηλεκτρική-4 0 

Υδροηλεκτρική-6 0   

 

Λιγνίτης-13 150 Υδροηλεκτρική-20 0 

Λιγνίτης-14 150 Υδροηλεκτρική-21 0 

Λιγνίτης-15 150 Υδροηλεκτρική-22 0 

Λιγνίτης-16 180 Υδροηλεκτρική-23 0 

Λιγνίτης-17 180 Υδροηλεκτρική-24 0 
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Πίνακας Α.4: Ελάχιστη Ισχύς των μονάδων του συστήματος S2, σε MW 

Σύστημα S2 

Μονάδα PMIN Μονάδα PMIN 

Λιγνίτης-12 150 Υδροηλεκτρική-19 0 

Λιγνίτης-13 150 Υδροηλεκτρική-20 0 

Λιγνίτης-14 150 Υδροηλεκτρική-21 0 

Λιγνίτης-15 150 Υδροηλεκτρική-22 0 

Λιγνίτης-16 180 Υδροηλεκτρική-23 0 

Λιγνίτης-17 180 Υδροηλεκτρική-24 0 

Λιγνίτης-18 180 Υδροηλεκτρική-25 0 

Λιγνίτης-19 180 Υδροηλεκτρική-26 0 

Λιγνίτης-20 180 Υδροηλεκτρική-27 0 

Λιγνίτης-21 180 Υδροηλεκτρική-28 0 

Λιγνίτης-22 180 Υδροηλεκτρική-29 0 

Λιγνίτης-23 180 Υδροηλεκτρική-30 0 

Λιγνίτης-12 180 Υδροηλεκτρική-31 0 

Λιγνίτης-24 180 Υδροηλεκτρική-32 0 

Λιγνίτης-25 180 Υδροηλεκτρική-33 0 

Υδροηλεκτρική-18 0 Ηλιακή-2 0 

 

 

Μονάδα Επενδυτικό Κόστος 

Νέος Λιγνίτης-1 2.106.000,00  €/MW 

Νέος Λιγνίτης-2 2.106.000,00  €/MW 

Νέος Λιγνίτης-3 2.106.000,00  €/MW 

Νέος Λιγνίτης-4 2.106.000,00  €/MW 

Νέο Φυσ. Αέριο -1 713.145,70  €/MW 

Νέο Φυσ. Αέριο -2 713.145,70  €/MW 

Νέο Φυσ. Αέριο -3 713.145,70  €/MW 

Νέο Φυσ. Αέριο -4 713.145,70  €/MW 
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Πίνακας Α.5: Επενδυτικό κόστος για την κατασκευή των Νέων Μονάδων και την Επέκταση των 

Μονάδων ΑΠΕ 

Μονάδα Επενδυτικό Κόστος 

Νέος Λιγνίτης-1 2.106.000,00  €/MW 

Νέος Λιγνίτης-2 2.106.000,00  €/MW 

Νέος Λιγνίτης-3 2.106.000,00  €/MW 

Νέος Λιγνίτης-4 2.106.000,00  €/MW 

Νέο Φυσ. Αέριο -1 713.145,70  €/MW 

Νέο Φυσ. Αέριο -2 713.145,70  €/MW 

Νέο Φυσ. Αέριο -3 713.145,70  €/MW 

Νέο Φυσ. Αέριο -4 713.145,70  €/MW 

Νέα Υδροηλεκτρική-1 2.000.000,00  €/MW 

Νέα  Υδροηλεκτρική-2 2.000.000,00  €/MW 

Νέα  Υδροηλεκτρική-3 2.000.000,00  €/MW 

Νέα  Υδροηλεκτρική-4 2.000.000,00  €/MW 

Επέκταση Ηλιακή-1 1.425.163,63 €/MW 

Επέκταση Ηλιακή-2 1.425.163,63 €/MW 

Επέκταση Αιολική-1 1.300.000,00 €/MW 

 

 

 

 

Διάγραμμα Α.1: Διαθεσιμότητα της αιολικής μονάδας Αιολική-1 για τους μήνες Ιανουάριο και 
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Διάγραμμα Α.2: Διαθεσιμότητα των Ηλιακών μονάδων Ηλιακή-1 και Ηλιακή-2 για τους μήνες 

Ιανουάριο και Ιούλιο 

 

Πίνακας Α.6: Μέγιστος Ρυθμός Ανόδου και Καθόδου όλων μονάδων  

Μονάδα RD RU Μονάδα RD RU 

Λιγνίτης-1 2 2 Λιγνίτης-15 2 2 

Λιγνίτης-2 2 2 Λιγνίτης-16 2 2 

Λιγνίτης-3 2 2 Λιγνίτης-17 2 2 

Λιγνίτης-4 2 2 Λιγνίτης-18 2 2 

Λιγνίτης-5 2 2 Λιγνίτης-19 2 2 

Λιγνίτης-6 2 2 Λιγνίτης-20 2 2 

Λιγνίτης-7 2 2 Λιγνίτης-21 2 2 

Λιγνίτης-8 2 2 Λιγνίτης-22 2 2 

Λιγνίτης-9 2 2 Λιγνίτης-23 2 2 

Λιγνίτης-10 2 2 Λιγνίτης-12 2 2 

Λιγνίτης-11 2 2 Λιγνίτης-24 2 2 

Φυσ. Αέριο -1 24 24 Λιγνίτης-25 2 2 

Φυσ. Αέριο -2 24 24 Υδροηλεκτρική-18 100 100 

Φυσ. Αέριο -3 24 24 Υδροηλεκτρική-19 100 100 

Φυσ. Αέριο -4 24 24 Υδροηλεκτρική-20 100 100 

Φυσ. Αέριο -5 24 24 Υδροηλεκτρική-21 100 100 

Φυσ. Αέριο -6 24 24 Υδροηλεκτρική-22 100 100 
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Πίνακας Α.6: Μέγιστος Ρυθμός Ανόδου και Καθόδου όλων μονάδων (συνέχεια) 

Μονάδα RD RU Μονάδα RD RU 

Φυσ. Αέριο -7 24 24 Υδροηλεκτρική-23 100 100 

Φυσ. Αέριο -8 24 24 Υδροηλεκτρική-24 100 100 

Φυσ. Αέριο -9 24 24 Υδροηλεκτρική-25 100 100 

Υδροηλεκτρική-1 100 100 Υδροηλεκτρική-26 100 100 

Υδροηλεκτρική-2 100 100 Υδροηλεκτρική-27 100 100 

Υδροηλεκτρική-3 100 100 Υδροηλεκτρική-28 100 100 

Υδροηλεκτρική-4 100 100 Υδροηλεκτρική-29 100 100 

Υδροηλεκτρική-5 100 100 Υδροηλεκτρική-30 100 100 

Υδροηλεκτρική-6 100 100 Υδροηλεκτρική-31 100 100 

Υδροηλεκτρική-7 100 100 Υδροηλεκτρική-32 100 100 

Υδροηλεκτρική-8 100 100 Υδροηλεκτρική-33 100 100 

Υδροηλεκτρική-9 100 100 Ηλιακή-2 0 0 

Υδροηλεκτρική-10 100 100 Νέος Λιγνίτης-1 2 2 

Υδροηλεκτρική-11 100 100 Νέος Λιγνίτης-2 2 2 

Υδροηλεκτρική-12 100 100 Νέος Λιγνίτης-3 2 2 

Υδροηλεκτρική-13 100 100 Νέος Λιγνίτης-4 2 2 

Υδροηλεκτρική-14 100 100 Νέο Φυσ. Αέριο -1 24 24 

Υδροηλεκτρική-15 100 100 Νέο Φυσ. Αέριο -2 24 24 

Υδροηλεκτρική-16 100 100 Νέο Φυσ. Αέριο -3 24 24 

Υδροηλεκτρική-17 100 100 Νέο Φυσ. Αέριο -4 24 24 

Ηλιακή-1 0 0 Νέα Υδροηλεκτρική-1 100 100 

Αιολική-1 0 0 Νέα  Υδροηλεκτρική-2 100 100 

Λιγνίτης-12 2 2 Νέα  Υδροηλεκτρική-3 100 100 

Λιγνίτης-13 2 2 Νέα  Υδροηλεκτρική-4 100 100 

Λιγνίτης-14 2 2    
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Πίνακας Α.7: Συντελεστές Εκπομπών Αερίων Ρύπων των Θερμικών Μονάδων  

Μονάδα SOX NOX PM COΕ 

Λιγνίτης-1 0,61 1,89 2,31 1,49 

Λιγνίτης-2 1,29 1,95 0,67 1,54 

Λιγνίτης-3 9,30 2,19 0,63 1,53 

Λιγνίτης-4 1,36 0,90 0,11 1,23 

Λιγνίτης-5 1,50 2,00 1,00 1,68 

Λιγνίτης-6 1,29 2,19 0,67 1,54 

Λιγνίτης-7 0,61 1,89 0,63 1,49 

Λιγνίτης-8 1,29 2,19 0,67 1,54 

Λιγνίτης-9 9,30 1,95 0,63 1,53 

Λιγνίτης-10 1,36 0,90 0,11 1,23 

Λιγνίτης-11 1,50 2,00 1,00 1,68 

Φυσ. Αέριο -1 0,02 0,29 0,03 0,38 

Φυσ. Αέριο -2 0,02 0,27 0,03 0,42 

Φυσ. Αέριο -3 0,02 0,29 0,03 0,38 

Φυσ. Αέριο -4 0,02 0,27 0,03 0,42 

Φυσ. Αέριο -5 0,02 0,29 0,03 0,38 

Φυσ. Αέριο -6 0,02 0,27 0,03 0,42 

Φυσ. Αέριο -7 0,02 0,29 0,03 0,38 

Φυσ. Αέριο -8 0,02 0,27 0,03 0,42 

Φυσ. Αέριο -9 0,02 0,27 0,03 0,38 

Λιγνίτης-12 0,61 1,89 2,31 1,49 

Λιγνίτης-13 1,29 2,19 0,67 1,54 

Λιγνίτης-14 9,30 1,95 0,63 1,53 

Λιγνίτης-15 1,36 0,90 0,11 1,23 

Λιγνίτης-16 1,50 2,00 1,00 1,68 

Λιγνίτης-17 1,29 2,19 0,67 1,54 
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Πίνακας Α.7: Συντελεστές Εκπομπών Αερίων Ρύπων των Θερμικών Μονάδων  (συνέχεια) 

Μονάδα SOX NOX PM COΕ 

Λιγνίτης-18 0,61 1,89 2,31 1,49 

Λιγνίτης-19 1,29 2,19 0,67 1,54 

Λιγνίτης-20 9,30 1,95 0,63 1,53 

Λιγνίτης-21 1,36 0,90 0,11 1,23 

Λιγνίτης-22 1,50 2,00 1,00 1,68 

Λιγνίτης-23 0,61 2,19 2,31 1,54 

Λιγνίτης-12 1,29 1,89 0,67 1,53 

Λιγνίτης-24 9,30 2,19 0,63 1,23 

Λιγνίτης-25 1,36 1,95 0,11 1,68 

Νέος Λιγνίτης-1 0,50 0,70 0,10 1,00 

Νέος Λιγνίτης-2 0,50 0,70 0,10 1,00 

Νέος Λιγνίτης-3 0,50 0,70 0,10 1,00 

Νέος Λιγνίτης-4 0,50 0,70 0,10 1,00 

Νέο Φυσ. Αέριο -1 0,02 2,64 0,03 0,34 

Νέο Φυσ. Αέριο -2 0,02 2,64 0,03 0,34 

Νέο Φυσ. Αέριο -3 0,02 2,64 0,03 0,34 

Νέο Φυσ. Αέριο -4 0,02 2,64 0,03 0,34 
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Πίνακας Α.8:Τιμές των Χαρακτηριστικών Παραμέτρων των Θερμικών Μονάδων  

Μονάδα FCOST HEATVALUE OTHERS EF 

Λιγνίτης-1 17,00 4,00 2,00 0,28 

Λιγνίτης-2 11,00 5,00 2,00 0,29 

Λιγνίτης-3 17,00 4,00 2,00 0,30 

Λιγνίτης-4 22,00 5,00 2,00 0,31 

Λιγνίτης-5 11,00 4,00 2,00 0,32 

Λιγνίτης-6 22,00 5,00 2,00 0,33 

Λιγνίτης-7 17,00 4,00 2,00 0,34 

Λιγνίτης-8 11,00 5,00 2,00 0,35 

Λιγνίτης-9 22,00 4,00 2,00 0,30 

Λιγνίτης-10 17,00 5,00 2,00 0,31 

Λιγνίτης-11 11,00 4,00 2,00 0,32 

Φυσ. Αέριο -1 0,28 0,04 1,50 0,50 

Φυσ. Αέριο -2 0,28 0,04 1,50 0,55 

Φυσ. Αέριο -3 0,28 0,04 1,50 0,50 

Φυσ. Αέριο -4 0,28 0,04 1,50 0,55 

Φυσ. Αέριο -5 0,28 0,04 1,50 0,50 

Φυσ. Αέριο -6 0,28 0,04 1,50 0,55 

Φυσ. Αέριο -7 0,28 0,04 1,50 0,50 

Φυσ. Αέριο -8 0,28 0,04 1,50 0,55 

Φυσ. Αέριο -9 0,28 0,04 1,50 0,50 

Λιγνίτης-12 17,00 4,00 2,00 0,28 

Λιγνίτης-13 11,00 5,00 2,00 0,29 

Λιγνίτης-14 22,00 4,00 2,00 0,30 

Λιγνίτης-15 17,00 5,00 2,00 0,31 

Λιγνίτης-16 11,00 4,00 2,00 0,32 

Λιγνίτης-17 22,00 5,00 2,00 0,33 

Λιγνίτης-18 17,00 4,00 2,00 0,34 

Λιγνίτης-19 11,00 5,00 2,00 0,35 
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Πίνακας Α.8:Τιμές των Χαρακτηριστικών Παραμέτρων των Θερμικών Μονάδων (συνέχεια) 

Μονάδα FCOST HEATVALUE OTHERS EF 

Λιγνίτης-20 22,00 4,00 2,00 0,30 

Λιγνίτης-21 17,00 5,00 2,00 0,31 

Λιγνίτης-22 11,00 4,00 2,00 0,32 

Λιγνίτης-23 22,00 5,00 2,00 0,33 

Λιγνίτης-12 17,00 4,00 2,00 0,34 

Λιγνίτης-24 11,00 5,00 2,00 0,35 

Λιγνίτης-25 22,00 4,00 2,00 0,28 

Νέος Λιγνίτης-1 18,00 4,00 2,00 0,34 

Νέος Λιγνίτης-2 17,00 5,00 2,00 0,35 

Νέος Λιγνίτης-3 11,00 4,00 2,00 0,32 

Νέος Λιγνίτης-4 18,00 5,00 2,00 0,34 

Νέο Φυσ. Αέριο -1 0,28 0,04 1,50 0,56 

Νέο Φυσ. Αέριο -2 0,28 0,04 1,50 0,56 

Νέο Φυσ. Αέριο -3 0,28 0,04 1,50 0,56 

Νέο Φυσ. Αέριο -4 0,28 0,04 1,50 0,56 
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Παράρτημα Β-Χαρακτηριστικά  Συστημάτων 

Β.1-Χαρακτηριστικά  Συστημάτων 
 

 

Πίνακας Β.1: Ζήτηση του Συστήματος S1 για όλες τις αντιπροσωπευτικές ημέρες 

Ζήτηση, D (MW)  

t Ιανουά

ριος 

Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 

1 5374 5299 5068 4671 4708 5353 

2 4938 4856 4661 4321 4333 4954 

3 4878 4803 4590 4177 4123 4718 

4 4669 4624 4416 4042 4009 4587 

5 4513 4498 4311 3981 3978 4524 

6 4566 4556 4375 4043 4047 4554 

7 4902 4926 4628 4261 4159 4610 

8 5477 5522 5154 4680 4609 5080 

9 5811 5904 5542 5086 5086 5663 

10 6238 6320 5940 5467 5549 6233 

11 6465 6500 6128 5667 5788 6610 

12 6603 6590 6208 5800 5948 6856 

13 6668 6634 6229 5855 6026 6997 

14 6618 6577 6159 5825 5987 6985 

15 6350 6307 5854 5545 5696 6663 

16 6418 6315 5779 5336 5386 6315 

17 6477 6342 5659 5142 5187 6104 

18 6789 6395 5625 5010 5133 6079 

19 7389 7113 6201 5107 5205 6123 

20 7448 7412 6869 5431 5365 6195 

21 7380 7397 6981 6211 5871 6389 

22 6976 6960 6621 6205 6163 6736 

23 6412 6374 6034 5663 5628 6338 

24 5956 5905 5581 5152 5169 5915 
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Ζήτηση, D (MW) 

t Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβ. Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

1 6307 6159 4978 4620 5039 5376 

2 5887 5762 4658 4297 4630 4894 

3 5594 5487 4460 4107 4496 4802 

4 5415 5301 4354 4010 4345 4615 

5 5312 5185 4307 3983 4272 4503 

6 5307 5163 4355 4067 4345 4569 

7 5328 5151 4548 4360 4693 4960 

8 5805 5422 4864 4805 5249 5579 

9 6436 5994 5375 5208 5690 6008 

10 7062 6578 5896 5631 6087 6497 

11 7452 6983 6245 5863 6264 6751 

12 7725 7286 6504 6040 6380 6881 

13 7902 7492 6657 6133 6448 6914 

14 7945 7559 6659 6100 6425 6860 

15 7724 7399 6407 5821 6170 6588 

16 7439 7163 6066 5513 6151 6664 

17 7244 7003 5862 5387 6202 6729 

18 7212 6958 5843 5472 6606 7145 

19 7224 6975 5888 5754 7087 7589 

20 7179 6943 6132 6275 7075 7609 

21 7204 7129 6588 6403 7017 7550 

22 7492 7298 6302 6015 6629 7104 

23 7188 6917 5800 5469 6072 6523 

24 6852 6578 5423 5051 5588 6036 
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Πίνακας Β.2: Ζήτηση του Συστήματος S2 για όλες τις αντιπροσωπευτικές ημέρες 

Ζήτηση, D (MW)  

t Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 

1 2687 2649 2534 2335 2354 2677 

2 2469 2428 2331 2161 2166 2477 

3 2439 2401 2295 2088 2061 2359 

4 2334 2312 2208 2021 2004 2294 

5 2257 2249 2156 1990 1989 2262 

6 2283 2278 2188 2022 2023 2277 

7 2451 2463 2314 2131 2079 2305 

8 2738 2761 2577 2340 2304 2540 

9 2905 2952 2771 2543 2543 2831 

10 3119 3160 2970 2734 2775 3117 

11 3233 3250 3064 2834 2894 3305 

12 3302 3295 3104 2900 2974 3428 

13 3334 3317 3114 2927 3013 3498 

14 3309 3289 3080 2912 2994 3492 

15 3175 3153 2927 2773 2848 3332 

16 3209 3157 2890 2668 2693 3157 

17 3239 3171 2829 2571 2593 3052 

18 3394 3197 2812 2505 2566 3039 

19 3695 3556 3100 2553 2603 3061 

20 3724 3706 3435 2715 2683 3097 

21 3690 3699 3491 3105 2936 3195 

22 3488 3480 3311 3103 3082 3368 

23 3206 3187 3017 2831 2814 3169 

24 2978 2953 2791 2576 2584 2957 
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Πίνακας Β.2: Ζήτηση του Συστήματος S2 για όλες τις αντιπροσωπευτικές ημέρες (συνέχεια) 

Ζήτηση, D (MW) 

t Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

1 3153 3079 2489 2310 2519 2688 

2 2943 2881 2329 2149 2315 2447 

3 2797 2743 2230 2053 2248 2401 

4 2708 2651 2177 2005 2173 2308 

5 2656 2592 2154 1991 2136 2252 

6 2653 2582 2177 2033 2173 2284 

7 2664 2576 2274 2180 2346 2480 

8 2903 2711 2432 2403 2625 2790 

9 3218 2997 2688 2604 2845 3004 

10 3531 3289 2948 2816 3044 3249 

11 3726 3492 3123 2932 3132 3375 

12 3862 3643 3252 3020 3190 3441 

13 3951 3746 3328 3066 3224 3457 

14 3973 3780 3329 3050 3213 3430 

15 3862 3699 3203 2911 3085 3294 

16 3719 3582 3033 2756 3075 3332 

17 3622 3501 2931 2693 3101 3365 

18 3606 3479 2921 2736 3303 3572 

19 3612 3488 2944 2877 3543 3794 

20 3590 3472 3066 3138 3538 3805 

21 3602 3564 3294 3201 3509 3775 

22 3746 3649 3151 3008 3315 3552 

23 3594 3458 2900 2734 3036 3262 

24 3426 3289 2711 2525 2794 3018 
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Πίνακας Β.3: Ανώτατο Όριο Ροής Ενέργειας Μεταξύ των συστημάτων S1 και S2  

(Χωρίς την Πιθανή Επέκταση) 

CORFLOW S1 S2 

S1 0 300 

S2 300 0 

 

 

 

 

 


