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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Ένα επίκαιρο report 
 για  τις επενδύσεις στην  
αποθήκευση ενέργειας    
και το αναμενόμενο 
θεσμικό πλαίσιο.  
Τα συμπεράσματα και τα 
πρωτότυπα περιεχόμενα 
αποτελούν επεξεργασία 
των παρουσιάσεων και  
θέσεων των αξιόλογων 
ομιλητών της πρώτης  
μέρας του   διήμερου  
φόρουμ της  Α-Energy 
για την Πράσινη 
Ενεργειακή Μετάβαση  
και τις  AΠΕ.      
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ: 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ούτε μισό βήμα πίσω στους στόχους για τις ΑΠΕ 

Αυλαία για την Αποθήκευση Ενέργειας στην Ελλάδα  

ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

Πώς θα εφαρμοστεί και τι λένε τα μέλη της Ομάδας Διοίκησης Εργου για την Αποθήκευση 

Ενέργειας –ΟΔΕ Αποθήκευσης  

Ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα  

Γιατί το ΥΠΕΝ δεν επιθυμεί  επενδυτική «υπερθέρμανση» 

Τι θα γίνει με τα 173 αιτήματα αδειοδότησης: Τι λέει  η ΡΑΕ 

Πώς θα διαμορφωθούν τα σχήματα στήριξης 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

Ποιες οι διεθνείς τάσεις, τι γίνεται στην Ελλάδα    

Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ  

Τι αναμένουν από το θεσμικό πλαίσιο οι επενδυτές  

Τι σκέπτονται για τα πρώτα έργα στην Ελλάδα  

  

 

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

      Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ούτε μισό βήμα πίσω στους στόχους για τις ΑΠΕ 

 Η καλύτερη απάντηση στη σημερινή πρόκληση 
των υψηλών τιμών ενέργειας είναι «να 
προχωρήσουμε ταχύτερα προς τον ευρωπαϊκό 
στόχο, δηλαδή 65% ανανεώσιμης ηλεκτρικής 
ενέργειας έως το 2030», δήλωσε στις αρχές  του 
Οκτώβρη η Ευρωπαία Επίτροπος Ενέργειας  
Κάντρι Σίμσον. Aλλά και η πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν, παροτρύνει σε επιθετική ανάπτυξη των 
ΑΠΕ, ως μοναδικής λύσης για την ενεργειακή 
αυτονομία στην Ευρώπη, τονίζοντας ιδιαίτερα τη 
σημασία της αποθήκευσης ενέργειας και του 
υδρογόνου.  
Προφανώς η Ευρώπη, σε   πρώτη ανάγνωση δεν 
επιθυμεί να επιβραδύνει τη στρατηγική της 
στροφή στην πράσινη ενέργεια. Αντίθετα, πιέζει 
για το επόμενο βήμα, τη δημιουργία δηλαδή 
μεγάλης κλίμακας μονάδων αποθήκευσης ως  
απαραίτητης προϋπόθεση για την αύξηση του 
μεριδίου των ΑΠΕ.  

Αυλαία για την  Αποθήκευση  στην Ελλάδα 
Πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό εφικτό σε όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες είναι ένα θέμα, καθώς 
οι τεχνολογικές δυσκολίες και όχι μόνον που 
πρέπει να ξεπεραστούν είναι πολλές. Το 
σίγουρο είναι ότι η αποθήκευση θα προχωρήσει 
(εμείς βέβαια ευχόμαστε το συντομότερο 
δυνατό), ανεξάρτητα από την εξέλιξη και τις 

όποιες αποφάσεις για  την ενεργειακή  κρίση 
που βρίσκεται ante portas.  Αλλά και στην 
Ελλάδα, η αυλαία για την αποθήκευση πέφτει, 
με τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού 
(εντός του πρώτου τριμήνου του 2022), για 
την επιδότηση συστημάτων μπαταριών και με 
δεκάδες επενδυτικές αιτήσεις να έχουν ήδη 
κατατεθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 
Αντικείμενο αυτού του report, είναι το νέο 
θεσμικό πλαίσιο ο οποίο θα βοηθήσει να  
αναπτυχθούν και στη χώρα μας  οι αναγκαίες για 
την υποστήριξη των εθνικών στόχων για τις  ΑΠΕ 
υποδομές. 
Τα πρωτότυπα περιεχόμενα, αποτελούν 
ουσιαστικά επεξεργασμένα πρακτικά από τις 
παρουσιάσεις- τοποθετήσεις των αξιόλογων 
ομιλητών της πρώτης μέρας του διήμερου  
φόρουμ της Α-Energy για την Πράσινη 
Ενεργειακή Μετάβαση και τις AΠΕ. 
 Η εκδήλωση, υλοποιήθηκε στις 20-21 Ιουλίου 
στο ξενοδοχείο Αthens Divani Caravel με 
φυσική παρουσία των συμμετεχόντων.  
Για τις βιντεοσκοπημένες - επεξεργασμένες 
παρουσιάσεις μπορείτε να ανατρέξετε στο 
site www a-energy.gr ) .   
 
Καλό Φθινόπωρο και με σωστές αποφάσεις!  
Η ομάδα του φόρουμ  & της  Πρωτοβουλίας  Α- Energy 
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          Τι λένε  οι “αρχιτέκτονές”  του 
            και πώς θα λειτουργήσει την πράξη 

 
 
Η φιλοσοφία, οι στόχοι, το 
αυστηρό χρονοδιάγραμμα 
για τη λειτουργία του νέου 
θεσμικού πλαισίου για την 
αποθήκευση ενέργειας  το  
οποίο αναμένεται να 
ψηφιστεί σύντομα από τη 
Βουλή, όπως επίσης και τι 
θα πρέπει να γνωρίζουν οι 
ενδιαφερόμενοι επενδυτές 
αναδεικνύονται στο παρόν 
ηλεκτρονικό έντυπο  το 
οποίο περιλαμβάνει τα 
συμπεράσματα της πρώτης 
ημέρας του επιστημονικού 
και επενδυτικού φόρουμ: 
Επενδύοντας στην Πράσινη    
Ενεργειακή Μετάβαση  
 
To ενημερωτικό διήμερο,  
πραγματοποιήθηκε στις  
20-21 Ιουλίου, 2021, στο 
Αthens Divani Caravel  με τη 
συνεργασία των: Υπ. 
Υπουργείων Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, ΡΑΕ-  και 
θεσμικών φορέων των ΑΠΕ.  
35 ομιλητές κατέθεσαν τις 
απόψεις τους, ενώ το 
παρακολούθησαν περίπου 
160 κορυφαία στελέχη από 
τον ενεργειακό χώρο και 
επενδυτές. Οργανώθηκε 
από το φόρουμ Α-Energy.  
 
«Το χρονοδιάγραμμα και γιατί 
δεν είναι επιθυμητή η 
υπερθέρμανση»   

            
 
 
 
 
 

 
Με το επίκαιρο θέμα να βρίσκεται σήμερα σε πλήρη εξέλιξη, καθώς 
σύντομα το σχετικό νομοσχέδιο που θα προωθηθεί προς ψήφιση από 
τη Βουλή, οι πρωτότυπες παρουσιάσεις της Ομάδας Διοίκησης ‘Εργου 
(ΟΔΕ) για την Αποθήκευση Ενέργειας, των φορέων και των επενδυτών 
στο πλαίσιο εργασιών της πρώτης μέρας του φόρουμ  δίνουν  στους 
ενδιαφερόμενους μια ξεκάθαρη εικόνα του τι ακριβώς έπεται.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης που έγινε, τα αρμόδια στελέχη 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και της Ομάδας 
Διοίκησης Εργου για την Αποθήκευση Ενέργειας, ανέπτυξαν τα 
διαφορετικά στάδια μιας επένδυσης στην αποθήκευση, από την 
αδειοδότηση μέχρι τη συμμετοχή στην αγορά και έδωσαν το πλήρες 
χρονοδιάγραμμα σχετικά με την παραπέρα ωρίμανση και τελική 
υλοποίηση των επενδυτικών έργων του τομέα. 
 
 Επιπλέον, εξήγησαν , γιατί δεν είναι επιθυμητή μια υπερθέρμανση 
της αγοράς και  απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την απόφαση του 
ΥΠΕΝ να παγώσει ως τις 31/12/2021, όλους τους σταθμούς που 
συνδυάζουν μονάδες ΑΠΕ με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας 
(αναστολή μέχρι τότε υποβολής αιτήσεων, χορήγησης αδειών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, περιβαλλοντικής αδειοδότησης και 
χορήγησης προσφορών σύνδεσης) Από τη δική τους πλευρά, φορείς 
των ΑΠΕ και μεγάλοι επενδυτές του χώρου, κατέθεσαν τις δικές τους 
σκέψεις και προθέσεις σχετικά με την υλοποίηση σε κοντινό χρόνο 
αυτών των απόλυτα αναγκαίων για την Πράσινη  Ενεργειακή 
Μετάβαση επενδύσεων.  
Η δεύτερη μέρα, ανέδειξε τα μέσα χρηματοδότηση της Ελληνικής 
Πράσινης Συμφωνίας και της «Πράσινης Μετάβασης», τις 
προϋποθέσεις για ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας, τις προϋποθέσεις συμπόρευσης των ΑΠΕ με το 
περιβάλλον, τις προοπτικές της Αυτοπαραγωγής, των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων, του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» όπως των 
αγροτικών φωτοβολταϊκών και των φωτοβολταϊκών στη στέγη.
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Στην εισαγωγική της ομιλία, την πρώτη μέρα του διημέρου, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, επεσήμανε ότι το προτεινόμενο από ελληνικής πλευράς διαγωνιστικό 
σχήμα επενδυτικής στήριξης αυτόνομων μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες, αναμένεται να εγκριθεί 
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι το τέλος του 2021. Το επόμενο βήμα, 
είναι,  η διενέργεια διαγωνισμού εντός του πρώτου τριμήνου του 2022, που θα αφορά στην επιδότηση 
συστημάτων μπαταριών συνολικής ισχύος τουλάχιστον 50500MW.  
 
Εν τω μεταξύ θα ενεργοποιηθούν και πόροι ύψους 450 εκ. ευρώ που 
προορίζονται για την στήριξη μονάδων αποθήκευσης από το Ταμείου  
Ανάκαμψης (Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0») και οι οποίοι  θα αξιοποιηθούν 
για την ανάπτυξη έργων και των δυο τεχνολογιών αποθήκευσης, 
συνολικής ισχύος 1400 MW.  Τα κονδύλια αυτά, αρκούν για να καλυφθεί 
έως το 40% του κόστους των συστημάτων αποθήκευσης που είναι 
απαραίτητο να εγκατασταθούν για την στήριξη της προβλεπόμενης 
διείσδυσης των ΑΠΕ έως το 2030. Εξάλλου, σύμφωνα με την εγκριτική  
απόφαση της Κομισιόν για το «Ελλάδα 2.0» το αργότερο έως το δεύτερο 
τρίμηνο του 2023,  θα πρέπει να κοινοποιηθεί η ανάθεση όλων των 
συμβάσεων για τα έργα που θα προκριθούν μέσω της ανταγωνιστικής 
διαδικασίας για την επενδυτική ενίσχυση συστημάτων μπαταριών ισχύος 
τουλάχιστον 500MW ώστε η κατασκευή τους να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
το τέλος του 2025. 
 
Σε ότι αφορά την αποθηκευτική ισχύ που θα απαιτηθεί προκειμένου να 
 επιτευχθούν οι στόχοι του ισχύοντος Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια 
 και το Κλίμα είναι της τάξης των 1,5-2 GW περίπου, σύμφωνα με την 
 έκθεση της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Αποθήκευση Ενέργειας 
( ΟΔΕ Αποθήκευσης) που δημοσίευσε το ΥΠΕΝ στα μέσα Ιουλίου.   
Βέβαια, όπως υπενθύμισε η κ. Σδούκου,  οι σημερινοί στόχοι τελούν 
 υπό αναθεώρηση επί το πιο φιλόδοξο υπό το πρίσμα του νέου  
ευρωπαϊκού «πακέτου» Fit for 55. Εν τω μεταξύ, με βάση τις προτάσεις της  
 ΟΔΕ Αποθήκευσης (ΣΣ συστάθηκε από το ΥΠΕΝ με συμμετοχή όλων των 
 Εμπλεκόμενων Φορέων), προχωρά άμεσα και το αναμενόμενο από την αγορά  νομοθετικό πλαίσιο 
λειτουργίας  των μονάδων αποθήκευσης, ώστε να είναι έτοιμο για ψήφιση  τον Οκτώβριο.

 

Χάρης Δούκας , Γραμματέας Τομέα Ενέργειας ΚΙΝΑΛ:  
Αξιοποίηση και άλλων τεχνολογιών για την αποθήκευση ενέργειας  
 
Ο κ. Χάρης Δούκας, Γραμματέας Τομέα Ενέργειας ΚΙΝΑΛ,  
Αναπληρωτής  Καθηγητής ΕΜΠ, πρότεινε στο πλαίσιο 
 του δικού του χαιρετισμού, τις εξής εναλλακτικές προτάσεις  
σε σχέση με την αποθήκευση ενέργειας: Να προωθούνται μαζί με την αντλησιοταμίευση και τις μπαταρίες 
και άλλες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα η θερμική αποθήκευση, μέσω μετατροπής μονάδων καύσης 
λιγνίτη, που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα λιγνιτικά εργοστάσια που κλείνουν.  Να αξιοποιηθεί και 
η γεωθερμία, η οποία μπορεί να αποτελέσει ενέργεια βάσης και συνεπαγόμενα δε χρειάζεται συστήματα 
αποθήκευσης. Λόγου χάριν τα βεβαιωμένα γεωθερμικά δυναμικά σε Μήλο και Νίσυρο μπορούν να 
προσφέρουν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια όλο το 24-ωρο, χωρίς τις διακυμάνσεις εξαιτίας των καιρικών 
συνθηκών, όπως είναι η ηλιοφάνεια και η ένταση των ανέμων.  

«Χρήσιμη η θερμική αποθήκευση και τα  
γεωθερμικά  δυναμικά  για  καθαρή  ηλεκτρική 
ενέργειας όλο το 24-ωρο, χωρίς  διακυμάνσεις» 

Αλεξάνδρα Σδούκου, 

Γ Γ Ενέργειας, ΥΠΕΝ: 

 Τον Οκτώβριο προς ψήφιση 

από τη Βουλή- 

Επιδότηση έως και το 40%   

του κόστους των 

συστημάτων αποθήκευσης 
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Ηλ. Διασύνδεση Ελλάδας  -  Κεντρικής    Ευρώπης 
Επιπλέον, όπως επεσήμανε ο κ. Δούκας, η Ελλάδα 
σχεδιάζει να εγκαταστήσει πάνω από 20 GW ΑΠΕ 
μέχρι το 2030 και πολύ περισσότερες την περίοδο 
2030-2050.  Με τη ζήτηση στην Ελλάδα να μην 
υπερβαίνει τα 9,5 GW, αυτό σημαίνει ότι είτε θα 
πρέπει να εγκατασταθούν πάρα πολλά συστήματα 
αποθήκευσης με μεγάλο κόστος, είτε θα γίνονται 
μεγάλες περικοπές στην παραγόμενη καθαρή 
ενέργεια. Κατέθεσε λοιπόν μια πρόταση που δεν 

περιλαμβάνεται στην Έκθεση της ΟΔΕ 
Αποθήκευσης: την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας 
προς Κεντρική Ευρώπη, μέσω μίας ηλεκτρικής 
λεωφόρου με ευρωπαϊκή επιχορήγηση και  
συνδυαστικά με χρήση πόρων από το “Connecting 
Europe Facility” και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα 
τέτοιο έργο θα μπορούσε να λάβει και ευρωπαϊκό 
χαρακτήρα με τη συνεργασία μελών της ΕE. 

Οι παρουσιάσεις και το έργο  
         των μελών της ΟΔΕ Αποθήκευσης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τις επιμέρους προτάσεις  του πορίσματος  για 
όλο το φάσμα των ρυθμίσεων, από την 
αδειοδότηση των μονάδων, έως την συμμετοχή 
τους στις αγορές του Target Model , τη σύνδεσή 
τους στο δίκτυο και την ανάληψη των 
απαραίτητων πρωτοβουλιών για να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους,  παρουσίασαν 
οι:  κκ. Δημήτρης Τσαλέμης, Γενικός Διευθυντής 
Ενέργειας, ΥΠΕΝ, Πρόεδρος της ΟΔΕ 
Αποθήκευσης, Σταύρος Παπαθανασίου, 
Kαθηγητής ΕΜΠ- Συντονιστής της Ομάδας Εργου,   
Δημήτρης Παπαντώνης, Ομότιμος Καθηγητής 
ΕΜΠ, Μέλος Ολομέλειας, Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας – ΡΑΕ,  Κώστας Πετσίνης, Διευθυντής 
Κλάδου Σχεδιασμού και Παρακολούθησης 
Αγοράς ΑΔΜΗΕ, Mέλος ΟΔΕ Αποθήκευσης, 
Χριστόφορος Ζούμας, Διευθυντής Λειτουργίας 
Αγορών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας , Mέλος 
ΟΔΕ Αποθήκευσης και  Φώτης Γάκης, Στέλεχος 
Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου, Τομέας 
Ρυθμιστικών Θεμάτων ΔΕΔΔΗΕ, μέλος  επίσης της 
ΟΔΕ Αποθήκευσης. 
 

«Τις επιμέρους προτάσεις  του πορίσματος  

για ολόκληρο το φάσμα των ρυθμίσεων, 

παρουσίασαν αναλυτικά την πρώτη μέρα  

τα μέλη της ΟΔΕ  Αποθήκευσης»   

 
 
 
 

 
Δημήτρης Τσαλέμης, Γενικός Διευθυντής 
Ενέργειας ΥΠΕΝ:  Δύσκολος ο προσδιορισμός  
των εσόδων - πολλές οι συνιστώσες  
Από τις πρωτότυπες παρουσιάσεις των μελών της 
Επιτροπής, προέκυψε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο 
θα καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των εφαρμογών 
αποθήκευσης: αυτόνομες μονάδες, μονάδες που  
συνδυάζουν ΑΠΕ με αποθήκευση, αλλά και 
συστήματα «πίσω από τον μετρητή», δηλαδή 
εγκατάσταση μπαταριών σε σπίτια, επιχειρήσεις 
και βιομηχανίες.  

  11 και 1 ρυθμιστικές παρεμβάσεις…  
 Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής και  Γενικός Διευθυντής Ενέργειας του 
ΥΠΕΝ κ. Δημήτρης Τσαλέμης, το έργο της 
Επιτροπής ήταν δύσκολο, κυρίως γιατί οι  
αποθηκευτικοί σταθμοί, έπρεπε να ενταχθούν στις 
αγορές ηλεκτρικές ενέργειες χωρίς όμως να έχουν 
προσδιοριστεί οι συνιστώσες για τα έσοδά τους. 
Έπρεπε να διερευνηθούν και να υποδειχθούν όλες 
οι απαραίτητες ρυθμιστικές παρεμβάσεις ώστε να 
καταστεί παράλληλα εφικτή: Η απρόσκοπτη 
αδειοδότηση έργων, η πλήρης συμμετοχή τους 
στις αγορές, ανεξάρτητα ή μέσω εκπροσώπησης 
(ΦοΣΕ), η ένταξη σε χαρτοφυλάκια μαζί με 
σταθμούς ΑΠΕ, η ενσωμάτωση σε σταθμούς 
παραγωγής ΑΠΕ, η αξιοποίηση σε συνδυασμό με 
διεσπαρμένη αυτοπαραγωγή και ευελιξία ζήτησης, 
η αναπροσαρμογή του πλαισίου ενεργειακού 
συμψηφισμού (net-metering), η αναγνώριση αξίας 
και εναλλακτικών πηγών εσόδων (υπηρεσίες εκτός 
αγοράς), η στήριξη των επενδύσεων μέσω 
συμμετοχής σε μηχανισμούς ισχύος, η απαλλαγή 
από δυσμενείς και καταχρηστικές χρεώσεις, η 
ανάπτυξη κεντρικής αποθήκευσης στα Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά -ΜΔΝ και η μετάβαση σε 
καθεστώς αγορών ΕΔΣ μετά τη διασύνδεση και 
τέλος, η διασφάλιση συμβατότητας πλαισίου με τα 
οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 και στην 
Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 σχετικά με την εσωτερική 
ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
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Μηχανισμός Διακυβέρνησης και Χρονοδιάγραμμα  
ΥΠΕΝ: Δεν θέλουμε υπερθέρμανση στα  έργα αποθήκευσης: Να γίνουν όσα χρειάζονται 

Οι προτάσεις της ΟΔΕ Αποθήκευσης, υποβλήθηκαν 

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στο τέλος Ιουνίου 

2021, περιλαμβάνοντας και το σχετικό  

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων φορέων. 

Στόχος είναι, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή 

Ενέργειας του ΥΠΕΝ, στις αρχές του 2022 να έχει 

ολοκληρωθεί η σχετική κωδικοποίηση του 

νομοθετικού πλαισίου και των σχετικών 

κανονιστικών ρυθμίσεων, ώστε να προχωρήσουν 

οι διαγωνισμοί  μέσα στην ίδια χρονιά και  τα έργα 

να ξεκινήσουν να υλοποιούνται μέσα στο 2023. Για 

το λόγο αυτό, στο νόμο του ΥΠΕΝ για την 

διαχείριση απορριμμάτων που ψηφίστηκε προ 

ελαχίστων ημερών στη Βουλή, προβλέπεται 

μηχανισμός διακυβέρνησης, με συντονισμό και 

παρακολούθηση του έργου όλων των 

εμπλεκομένων φορέων για την τήρηση των  

αυστηρών αυτών χρονικών οροσήμων.  

Αναφερόμενος εξάλλου στις ανάγκες 
αποθήκευσης για την υποστήριξη στόχων του ΕΣΕΚ 
2019 με αναφορά το 2030,  ο κ. Τσαλέμης τις  
 

προσδιόρισε στα 1500 MW (επιπλέον υπάρχουσας 
700 MW που προέρχεται από τους 
αντλησιοταμιευτικούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
της ΔΕΗ Θησαυρός και Σφηκιά). Από αυτές, περί τα 
1000 ΜW αφορούν την αντλησιοταμίευση και τα 
500 MW τις μπαταρίες, ενώ προσέθεσε ότι ο 
συνδυασμός τεχνολογιών παράγει υψηλότερο 
όφελος από ό,τι η κάθε τεχνολογία ανεξάρτητα.  
Πάντως, οι ανάγκες σε αποθήκευση αναμένεται να 
αυξηθούν σε υψηλότερα επίπεδα της τάξης των 
2000 MW, λόγω των νέων στόχων διείσδυσης ΑΠΕ 
, της διείσδυσης  των Φ/Β που αυξάνει ανάγκες 
χρονικής μετάθεσης της παραγωγής και της 
απαραίτητης αποσυμφόρησης των δικτύων.   
Οπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Γενικός Διευθυντής  
Ενέργειας του ΥΠΕΝ «θέλουμε να αποφύγουμε την 
υπερθέρμανση στον τομέα λόγω  υπερ-εκτίμησης 
των αναγκών και την χωρίς αιτία αύξηση του 
κόστους στήριξης. Γι΄ αυτό, πρέπει να γίνουν τόσα 
έργα αποθήκευσης ενέργειας, όσα πραγματικά 
χρειάζονται 

Δημήτρης Παπαντώνης, μέλος Ολομέλειας  ΡΑΕ: 
Τι θα γίνει με τα 173 Αιτήματα  αδειοδότησης

Από τη δική του πλευρά, το μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΕ κ. Δημήτρης 

Παπαντώνης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, παρουσίασε τα πρωτότυπα 

στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής, που από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι το 

Ιούλιο του 2021 έγινε αποδέκτης 173 αιτημάτων αδειοδότησης για έργα 

αποθήκευσης που αφορούν μπαταρίες, αντλησιοταμιευτικά, υβριδικά,  

battery, hybrid και pump hydro, συνολικής ισχύος  13.237ΜW.   

Aν σε αυτά προστεθεί και μια άδεια για το αντλησιοταμιευτικό Αμφιλοχίας  680 MW , η συνολική ισχύς,  των 

αιτημάτων, ανέρχεται σε 13.917 MW, δηλαδή υπέρ-πολλαπλάσια των αναγκών που έχουν ήδη 

προσδιοριστεί. Από τις 173 αιτήσεις, οι 43 αφορούν τις απολιγνιτοποιημένες περιοχές της  Δυτικής 

Μακεδονίας και Αρκαδίας συνολικής Ισχύος 4.105 MW, οι 12 είναι αντλησιοταμιευτικά έργα 2.447 MW  (μαζί 

με τα 680 MW της Αμφιλοχίας, ανέρχονται στα 3.127 MW), 52 αιτήσεις αφορούν υβριδικά έργα με παραγωγή 

ΑΠΕ και αποθήκευση συνολικής ισχύος 1.695 MW και οι υπόλοιπες 100 αιτήσεις αφορούν αποθηκευτικές 

εγκαταστάσεις με μπαταρίες συνολικής ισχύος 9.102 MW  Σημείωση: Τα πρωτότυπα στοιχεία που 

παρουσιάστηκαν από τον κ. Παπαντώνη προέρχονται από επεξεργασία του Τμήματος  Ηλεκτρικών  

Δικτύων και Νέων Τεχνολογιών της  ΡΑΕ με προϊστάμενο τον  Δρ.  Γιώργο Λοϊζο 

                   Οι 80 εγκεκριμένες… και οι υπόλοιπες 93 αιτήσεις 

«Μέχρι τις 22.7.21, η ΡΑΕ έχει εγκρίνει: 80 licenses  (μπαταρίες με υβριδικά  και αντλησιοταμίευση)   

Ισχύος 5.0480 MW, 77 άδειες (μπαταρίες +υβριδικά  ισχύος 4.672 MW, τρεις (3) αντλησιοταμιεύσεις  

 807 MW  πλέον  της Αμφιλοχίας 680 MW και 38 μόνο  μπαταρίες αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 

 3.582 MW .Απομένουν προς αξιολόγηση,  93  αιτήσεις συνολικής ισχύος 7.758 MW



«Οι ήδη υποβληθείσες αιτήσεις  στη ΡΑΕ 

καλύπτουν τις μελλοντικές ανάγκες  για 

αποθήκευση ενέργειας. Τι θα γίνει με αυτές 

εκκρεμούν προς αξιολόγηση είναι κάτι που 

θα επεξεργαστεί σύντομα η Αρχή, η οποία 

εφάρμοσε την τρέχουσα αδειοδοτική  

διαδικασία των θερμικών σταθμών για να 

μη μπουν γραφειοκρατικά εμπόδια στους 

επενδυτές λόγω απουσίας άλλης …»  

Απόσπασμα από  τη  σχετική συζήτηση και ερωτήσεις που 
έγιναν για την αποθήκευση ενέργειας 
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Αποφυγή γραφειοκρατικών εμποδίων 
Όπως εξάλλου ανέφερε ο κ. Παπαντώνης, η ΡΑΕ εξέδωσε την πρώτη άδεια παραγωγής  για υδροηλεκτρικό - 
αντλησιοτιαμιευτικό έργο αποθήκευσης το 2011, ακολουθώντας την οδηγία σχετικά με τους θερμικούς 
σταθμούς παραγωγής (Κανονισμός 2000, ΦΕΚ 1498Β/2000). Η λογική για την εφαρμογή αυτής της 
διαδικασίας ήταν να μην μπουν γραφειοκρατικά εμπόδια στους επενδυτές λόγω της απουσίας αδειοδοτικής 
διαδικασίας. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι η αδειοδοτική διαδικασία για τους θερμικούς σταθμούς ήταν η πλέον 
κατάλληλη καθώς μία εγκατάσταση αποθήκευσης μπορεί να θεωρηθεί ως μία εικονική (virtual) μονάδα 
παραγωγής. Την πρακτική αυτή, ακολούθησαν επίσης η Ρυθμιστική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (OFGEM) , 
της Β. Ιρλανδίας και του Καναδά.  Απαντώντας εξάλλου σε ερώτημα θεσμικού φορέα, γιατί η ΡΑΕ εξέδιδε από 
το 2019 τις προαναφερθείσες άδειες παραγωγής για αποθήκευση ενώ δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, ο κ. 
Παπαντώνης,  αν και  όπως είπε δεν ήταν μέλος της Ολομέλειας εκείνη την περίοδο, εξέφρασε τη βεβαιότητα 
ότι η ΡΑΕ προχώρησε  στην έκδοση των αδειών παραγωγής για έργα αποθήκευσης για να μην προβάλει 
γραφειοκρατικά εμπόδια και το έπραξε αυτό με τη σύμφωνη του Υπουργείου και ενδεχόμενα αφού πήρε τη 
γνώμη των άλλων Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών  Αρχών.  

Τι  μπορεί να  γίνει με  τις άδειες  
που έχουν ήδη υποβληθεί 

Σε άλλο ερώτημα αν εκτιμά ότι οι υποβληθείσες 
μέχρι σήμερα επενδυτικές αιτήσεις καλύπτουν τις  
μελλοντικές ανάγκες για αποθήκευση ενέργειας, ο κ. 
Παπαντώνης   απάντησε καταφατικά . Σχετικά 
πάντως με το θα γίνει με τις άδειες που έχουν ήδη 
υποβληθεί, το μέλος της Ολομέλειας, σχολίασε  ότι 
το συγκεκριμένο θέμα δεν το έχει επεξεργασθεί 
ακόμη η Αρχή. Διατύπωσε όμως μία προσωπική ιδέα 
με τη σκέψη μηχανικού, όπως τόνισε: Θα μπορούσαν 
οι άδειες αυτές να μπουν σε μία σειρά ανάλογα με 
τον βαθμό ανακούφισης που θα προσφέρουν σε 
κεκορεσμένα τμήματα  των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής σύμφωνα με την προτεραιοποίηση των 
αναγκών που θα έκανε ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ.  

 
Συμμετοχή αποθήκευσης ενέργειας στις αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας  και Σχήματα  Στήριξης  

 
Σταύρος Παπαθανασίου,  Υπεύθυνος Διοίκησης  
Έργου για το Νέο θεσμικό πλαίσιο:  
Γιατί οι ενισχύσεις πρέπει να δίνονται με φειδώ 

 
 
Τη συμμετοχή  των μονάδων αποθήκευσης σε όλες τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας περιέγραψε συνοπτικά ο 

κ. Σταύρος Παπαθανασίου, Kαθηγητής ΕΜΠ- Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, Υπεύθυνος Διοίκησης Έργου για το Νέο θεσμικό πλαίσιο. Αυτή, περιλαμβάνει: Πλήρη 
δραστηριοποίηση σε όλες τις αγορές και ειδικότερα στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά, στην  Αγορά 
Επόμενης Ημέρας, στην Ενδοημερήσια Αγορά και στην Αγορά Εξισορρόπησης με μέγιστο όφελος για το 
σύστημα και την βιωσιμότητα  των σχετικών επενδύσεων. Ιδιαίτερα στην Αγορά Εξισορρόπησης χρειάζονται 
περισσότερες παρεμβάσεις. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα συνεργασίας αποθηκευτικών σταθμών με ΑΠΕ 
μέσω ένταξης σε χαρτοφυλάκια (ΦοΣΕ) BRP και υπό προϋποθέσεις BSP, όπως και η σύναψη PPA μεταξύ 
αποθηκευτικών σταθμών και ΑΠΕ.  Αναφερόμενος εξάλλου στα Σχήματα Στήριξης, ο κ. Παπαθανασίου  τα 
διαχώρισε ως εξής: Οι Σταθμοί καθαρής αποθήκευσης θα λάβουν επενδυτική ενίσχυση από πόρους RRF, Σε 
συνδυασμό με μηχανισμό λειτουργικής ενίσχυσης (ετήσιου εσόδου). Λειτουργική ενίσχυση μόνο σε €/MW 
(αποκλείεται €/MWh για έργα αγοράς) και μηχανισμό ισχύος επάρκειας/ευελιξίας, υπό προϋποθέσεις.  
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Οι μονάδες αποθήκευσης ενσωματωμένες σε σταθμούς ΑΠΕ (εφόσον δεν απορροφούν από δίκτυο) θα 
ενισχυθούν μέσω του καθεστώτος στήριξης έργων ΑΠΕ. Θα ισχύσουν ειδικοί διαγωνισμοί για ΑΠΕ με 
αποθήκευση, με λειτουργικές υποχρεώσεις . Για την Αποθήκευση που είναι ενσωματωμένη σε καταναλωτές 
θα υπάρξουν προγράμματα επιδότησης εγκαταστάσεων καταναλωτών, οικιακών και βιομηχανικών σε 
συνδυασμό με αυτοπαραγωγή ή/και με ενεργειακή αποδοτικότητα. Σε κάθε περίπτωση, η επικρατούσα 
άποψη για τις ενισχύσεις είναι: Πρώτον, να δίνονται με φειδώ, για το αναγκαίο μέγεθος αποθήκευσης 
Δεύτερον, να χορηγούνται  μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών. Τρίτον, να δίνονται με υποχρεώσεις 
αποδοτικής δραστηριοποίησης σε αγορές και με λειτουργικούς περιορισμούς των ενισχυομένων, για 
εξασφάλιση μέγιστου οφέλους.  

  Μη Διασυνδεδεμενα Νησιά: σε τελικό στάδιο για τα Υβριδικά 
Σε ότι αφορά την αποθήκευση ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμενα Νησιά, βρίσκεται σε τελικό στάδιο η 
έγκριση νέου πλαισίου για τους Υβριδικούς Σταθμούς, προβλέποντας ανάμεσα σε άλλα ενιαία αποζημίωση 
ενέργειας, από μονάδες ΑΠΕ ή αποθήκη, χωρίς πρόσθετη αμοιβή ισχύος, διατήρηση της ενίσχυσης και μετά  
τη διασύνδεση των ΜΔΝ  και επιλογή μέσω διαγωνισμού, σε όρους ελάχιστου κόστους €/MWh.  
 Η εισαγωγή κεντρικής αποθήκευσης στα ΜΔΝ μένει να εξεταστεί (κάλυψη αναγκών συστήματος, διαχείριση 
από Διαχειριστή ΜΔΝ απουσία αγορών, επιλογή με ανταγωνιστικές διαδικασίες, βάσει ελάχιστου ετήσιου 
κόστους κα), ενώ παράλληλα προχωρούν πιλοτικά έργα υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ σε μικρά συστήματα.

Αποσυμφόρηση δικτύων  μέσω αποθήκευσης  
Αναφερόμενος επίσης στα δίκτυα, ο κ. 
Παπαθανασίου, επεσήμανε ότι οι Αποθηκευτικοί 
σταθμοί υπό προϋποθέσεις όπως η εφαρμογή 
λειτουργικών περιορισμών μη έγχυσης σε χρονικές 
περιόδους κορεσμού) δεν δεσμεύουν ηλεκτρικό 
χώρο και μπορούν να συμβάλουν στην 
αποσυμφόρηση των δικτύων. Απαντώντας 
εξάλλου σε σχετικό ερώτημα  διευκρίνισε ότι οι 
δυνατότητες συμβολής των αποθηκευτικών 
σταθμών σε αυτή την κατεύθυνση είναι 
σημαντικές και πρέπει να αξιοποιηθούν, ιδίως  
από εγκαταστάσεις που θα λάβουν κρατικές 
ενισχύσεις. «Ωστόσο», τόνισε χαρακτηριστικά,  
«πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η παροχή τέτοιων 
υπηρεσιών και πολύ περισσότερο η τυποποίηση 
και η προμήθειά τους με διαδικασίες αγορών 
αποτελούν διεθνώς ζητούμενο, με ελάχιστες 
χώρες να κάνουν τα πρώτα βήματα. 
 Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα προς επίλυση και 
κυρίως θέματα ομαλής ενσωμάτωσης των 
διαδικασιών αποσυμφόρησης στις αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, το επίπεδο των 

προσδοκιών που διατηρούμε πρέπει να 
συσχετιστεί με το μέγεθος της αποθήκευσης που 
αναμένεται να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια σε 
κορεσμένες περιοχές. Το μέγεθος αυτό δεν 
ενδείκνυται να υπερβαίνει τις συνολικές ανάγκες 
του συστήματος, καθώς δεν θα παρέχει μόνο 
υπηρεσίες αποσυμφόρησης, αλλά θα 
δραστηριοποιείται πλήρως στις αγορές. Πρόκειται 
για ισχύ της τάξης των εκατοντάδων MW, όταν τα 
ζητήματα συμφόρησης των δικτύων μας μπορεί να 
αφορούν την ενσωμάτωση παραγωγής ΑΠΕ τάξης 
μεγέθους μεγαλύτερης». 

Πρόσβαση στα δίκτυα : Η προτεραιότητα 
γιατί αφορά μόνο την καθαρή αποθήκευση;  
Σε επόμενο ερώτημα, που τέθηκε από την  
«Πρωτοβουλία για την Αποθήκευση Ενέργειας», 
  γιατί  δηλαδή η Ομάδα Διοίκησης Έργου για  
την Αποθήκευση Ενέργειας θεωρεί ότι η  
προτεραιότητα πρόσβασης στα δίκτυα οφείλει να 
παρέχεται μόνον στους σταθμούς καθαρής  
αποθήκευσης, και όχι και σε αυτούς που 
 ενσωματώνουν μονάδες παραγωγής ΑΠΕ,  
ο συντονιστής της Ομάδας απάντησε ως εξής:

« Οι Αποθηκευτικοί σταθμοί υπό προϋποθέσεις μπορούν να 

συμβάλουν στην αποσυμφόρηση των δικτύων . Το επίπεδο  

των προσδοκιών που διατηρούμε πρέπει να συσχετιστεί με το 

μέγεθος της αποθήκευσης που αναμένεται να αναπτυχθεί τα 

επόμενα χρόνια σε κορεσμένες και δεν ενδείκνυται να    

υπερβαίνει τις συνολικές ανάγκες του συστήματος…   »  
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 « Σταθμοί ΑΠΕ που συνδυάζονται με εγκαταστάσεις  
αποθήκευσης οπωσδήποτε διαθέτουν μεγάλη ευελιξία 
 διαχείρισης της ισχύος εξόδου τους και αποφυγής  
έγχυσης σε περιόδους κορεσμού, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο ηλεκτρικό χώρο από ό,τι 
απλές εγκαταστάσεις χωρίς αποθήκευση. Η ευχέρεια αυτή οφείλει να αναγνωριστεί από το ρυθμιστικό 
πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση στα δίκτυα, διευκολύνοντας τη διείσδυση σε κορεσμένες περιοχές στον 
βαθμό που η λειτουργία των σταθμών επιτείνει κατά πολύ μειωμένο βαθμό τον κορεσμό. 

 
Οι εκτιμήσεις της ΟΔΕ Αποθήκευσης 

Επίσης είναι γεγονός ότι το αποθηκευτικό τους μέρος θα μπορούσε δυνητικά να συμβάλλει στην 
αποσυμφόρηση των δικτύων, κατ΄ αντιστοιχία με τους σταθμούς καθαρής αποθήκευσης. Ωστόσο, η παροχή 
πλήρους προτεραιότητας σε τέτοιους σταθμούς, οι οποίοι ενσωματώνουν παραγωγή ΑΠΕ, παρακάμπτοντας 
τη σειρά εξέτασης των εκκρεμών αιτημάτων σύνδεσης, θα έθετε ζητήματα ισονομίας με άλλους σταθμούς 
ΑΠΕ που χρονικά προηγούνται. Εξάλλου, αν οι τελευταίοι συνεργαζόταν με αποθηκευτικούς σταθμούς θα 
μπορούσαν να επιτύχουν ανάλογη λειτουργικότητα με τις μεικτές αδειοδοτικές οντότητες, χωρίς αυτό να 
τους εξασφαλίζει προτεραιότητα πρόσβασης. Για τον λόγο αυτό, η ΟΔΕ θεωρεί ότι η προτεραιότητα 
πρόσβασης στα δίκτυα ενδείκνυται να αφορά μόνο την καθαρή αποθήκευση. Μεικτοί σταθμοί ΑΠΕ-
αποθήκευσης θα μπορούσαν να επωφεληθούν ως προς το μέρος της αποθήκευσης αν μετατρέπονταν σε 
διακριτές οντότητες ΑΠΕ και αποθήκευσης».  

ΑΔΜΗΕ: Ευκαιρίες από τη συμμετοχή  της  Αποθήκευσης στην  Αγορά Εξισορρόπησης 
Στις Τεχνικές απαιτήσεις για τους σταθμούς αποθήκευσης, αλλά και 
στις ευκαιρίες για τους αποθηκευτικούς σταθμούς από τη συμμετοχή 
τους στην Αγορά Εξισορρόπησης αναφέρθηκε ο κ. Κωνσταντίνος 
Πετσίνης, Διευθυντής Κλάδου Σχεδιασμού και Παρακολούθησης 
Αγοράς ΑΔΜΗΕ, μέλος της ΟΔΕ Αποθήκευσης. Οι μεν τεχνικές 
απαιτήσεις εξαρτώνται από: την τεχνολογία και τη μέγιστη ισχύ της 
μονάδας , το επίπεδο τάσης του σημείου σύνδεσης , την τοπολογία 
σύνδεσης και τη σύγχρονη ή ασύγχρονη σύνδεση με το δίκτυο.  

Οι ευκαιρίες πάλι, προκύπτουν από την διαφορά τιμών ενέργειας εξισορρόπησης, τη διαχείριση της 
συμφόρησης, τις νέες υπηρεσίες, τις συνέργειες με άλλες υπηρεσίες  όπως  ΑΠΕ και τα έσοδα από την Ισχύ 
Εξισορρόπησης. Η διαχείριση συμφόρησης πραγματοποιείται είτε μέσω της Διαδικασίας Ενοποιημένου 
Προγραμματισμού είτε μέσω της διαδικασίας χΕΑΣ με χρήση των προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης. Οι 
αγορές διαχείρισης συμφόρησης παρέχουν δε μεγαλύτερο κίνητρο συμμετοχής στη διαχείριση συμφόρησης.  

 
            Xρηματιστήριο Ενέργειας: Μονάδες  αποθήκευσης και  Target Model

Στις Ευκαιρίες -προκλήσεις για 
την Εμπορική εκμετάλλευση 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
στο πλαίσιο του Target Model, 
αναφέρθηκε ο κ. Χριστόφορος 

Ζούμας, Διευθυντ. Λειτουργίας 
Αγορών, του Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας και επίσης μέλος της 
ΟΔΕ Αποθήκευσης. Αναφορικά 
με τη Συμμετοχή της 

Αποθήκευσης  στην Ενεργειακή 
Χρηματοπιστωτική Αγορά του 
ΕΧΕ, ο κ. Ζούμας, παρουσίασε 
τον στόχο και προτεινόμενες 
αλλαγές επί της εφαρμογής. 

«Οι ευκαιρίες  για τους Αποθηκευτικούς σταθμούς 
προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στην αγορά 
εξισορρόπησης  από την διαφορά τιμών ενέργειας 
εξισορρόπησης, τη διαχείριση της συμφόρησης και τις  
συνέργειες με υπηρεσίες όπως οι ΑΠΕ» 
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Προχώρησε σε συνοπτική παρουσίαση του υφιστάμενου μοντέλου διαπραγμάτευσης και σύναψης 
Corporate-PPAs. Αναφορικά με τη Συμμετοχή της Αποθήκευσης στις Αγορές Φυσικής Παράδοσης του ΕΧΕ, 
αναφέρθηκε στην  Αγορά  Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσια Αγορά, σε εφικτά προγράμματα και τύπους  
εντολών, όπως επίσης στη συμμετοχή, διαχείριση ρευστότητας και διαμόρφωση του επιπέδου τιμών.
 Ιδιαίτερα για τη δημιουργία εφικτών προγραμμάτων τεχνολογιών αποθήκευσης, ο κ. Ζούμας τόνισε ότι αυτή 
απαιτεί την διάθεση κατάλληλων Τύπων Εντολών πέραν των απλών Υβριδικών Εντολών και των Εντολών PPT  
ώστε να αντανακλώνται, εφόσον υφίστανται, οι σχετικοί  τεχνικοί περιορισμοί και η υπό προϋποθέσεις 
δυνατότητα παραγωγής. Σε ότι αφορά τη διάθεση Εντολών Πακέτου, θα εξεταστεί για τις μονάδες 
Αποθήκευσης, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη διείσδυση αυτών και την διατήρηση της ικανότητας 
διαμόρφωσης  των τιμών των Αγορών σε ανταγωνιστικά επίπεδα. 

 

 

         ΔΕΔΔΗΕ: Αποθήκευση «πίσω από τον μετρητή»: Οφέλη για το Δίκτυο και τον καταναλωτή  

 
Την Εισήγηση της ΟΔΕ αποθήκευσης ενέργειας υπέρ της χρήσης 
συσσωρευτών χωρίς περιορισμούς μεγέθους και λειτουργικότητας σε 
εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών και καταναλωτών σε οποιοδήποτε 
επίπεδο τάσης, με κατάργηση περιορισμών ισχύος και άρση 
λειτουργικών περιορισμών ( δυνατότητα φόρτισης από το Δίκτυο, 
εκφόρτισης στο Δίκτυο και απομονωμένης λειτουργίας) , ανέπτυξε 
αναλυτικά ο κ. Φώτης Γάκης, Στέλεχος Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου, 
Τομέας Ρυθμιστικών Θεμάτων ΔΕΔΗΗΕ, μέλος της ΟΔΕ Αποθήκευσης.  
 
Αναφερόμενος στο πλαίσιο του ενεργειακού συμψηφισμού  ανέφερε, 

ότι αυτό δεν φαίνεται να κινητροδοτεί τη χρήση συσσωρευτών για την 
αύξηση της ιδιοκατανάλωσης καθώς μόνο πιλοτικά έργα 
αποθήκευσης «πίσω από το μετρητή» είναι σήμερα σε λειτουργία. Οι 
οικιακοί καταναλωτές που θα ενταχθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα ΦΒ σε 
στέγες (έως 6 kWp) θα λαμβάνουν αποζημίωση 87 €/MWh για 
ενέργεια που αποδίδουν στο Δίκτυο – η αποθήκευση δε με σκοπό την 
ιδιοκατανάλωση της ενέργειας είναι αμφίβολο αν με τις σημερινές 
τιμές συσσωρευτών αποφέρει μεγαλύτερο όφελος. Ο τρόπος 
υπολογισμού των ΥΚΩ, καθώς επιβάλλονται στην καταναλισκόμενη 
ενέργεια ανεξαρτήτως προέλευσης, συνιστά αντικίνητρο. 

 
Πώς η αποθήκευση θα αποφέρει μεγαλύτερο όφελος στους οικιακούς καταναλωτές 

Προτείνεται λοιπόν η αντικατάσταση του σχήματος ενεργειακού συμψηφισμού με ένα σχήμα το οποίο θα 

παρέχει μεν τη δυνατότητα ενίσχυσης στην ενέργεια που εγχέεται στο Δίκτυο, αλλά η τιμή που θα προκύπτει 

θα είναι χαμηλότερη από την τιμή λιανικής (σε συμφωνία με την Οδηγία ΕΕ 2018/2001).   

 

 

Προτείνεται,  η επιδότηση του 

κόστους κτήσεις των 

συσσωρευτών, εφόσον 

συμβάλλουν στην 

αποσυμφόρηση του δικτύου: 

Φώτης Γάκης, Στέλεχος ΔΕΔΔΗΕ, 

μέλος της ΟΔΕ Αποθήκευσης                

 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

        και  Target Model:  

Χριστόφορος Ζούμας, Διευθυντής 

Λειτουργίας Αγορών,  Χρηματιστήριο 

Ενέργειας, μέλος της  ΟΔΕ Αποθήκευσης 

 



“Aναγκαία η ενσωμάτωση στο ρυθμιστικό πλαίσιο  
των βέλτιστων  πρακτικών  που εφαρμόζουν άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ”: Μανώλης Καραπιδάκης, 
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ε.Π.Σ.Α.Η.Ε  
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Προτείνεται επίσης ,επιδότηση του κόστους κτήσης των συσσωρευτών με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν 
συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του Δικτύου όπως λόγου χάριν στην περίπτωση της Γερμανίας που είναι 
σήμερα η  μεγαλύτερη αγορά σε αποθήκευση «πίσω από το μετρητή». Ειδικότερα, πάνω από 300,000 
νοικοκυριά με ΦΒ (<30 kWp) έχουν εγκαταστήσει συσσωρευτές. H μέση χωρητικότητα το 2020 ήταν 8.5 kWh. 
Η επιδότηση του κόστους συσσωρευτών συνδέεται με απαίτηση για περιορισμό της ισχύος έγχυσης. Το 
κόστος δε ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά έχει μειωθεί κατά ~30 c€ / kWh. Αντίστοιχα μπορούν να είναι 
τα  οφέλη  τόσο για το δίκτυο όσο  και για τον καταναλωτή στην Ελλάδα. Το μεν Δίκτυο θα αποσυμφορηθεί,  
εφόσον με τη χρήση συσσωρευτών η ισχύς που εγχέεται περιορίζεται, είτε σε μόνιμη βάση είτε τις 
μεσημβρινές ώρες σε δίκτυα με Φ/Β  οι δε αυτοπαραγωγοί θα απολαμβάνουν μειωμένες τιμές και όλοι οι  
καταναλωτές με/χωρίς ΑΠΕ  θα απολαμβάνουν βελτιωμένη αξιοπιστία  τροφοδότησης. 
 

  Ελληνική  Πρωτοβουλίας Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας- Ε.Π.Σ.Α.Η.Ε:  
Την ανάγκη ύπαρξης ενός περιεκτικού και σαφώς ορισμένου 
ρυθμιστικού πλαισίου για την αποθήκευση ενέργειας, το οποίο θα 
ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν άλλα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές περιγράφονται και στην 
πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επεσήμανε από τη δική 
του πλευρά ο κ. Μανώλης Καραπιδάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Ελληνικής Πρωτοβουλίας Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας - Ε.Π.Σ.Α.Η.Ε., Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου & Διευθυντής του 
Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. 

Όπως ανέφερε ο κ. Καραπιδάκης, σύμφωνα με την  
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/944, ως αποθήκευση 
ενέργειας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας 
ορίζεται, «η αναβολή της τελικής χρήσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας σε χρονική στιγμή 
μεταγενέστερη από αυτή της παραγωγής της ή η 
μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε μορφή 
ενέργειας που μπορεί να αποθηκευτεί, η 
αποθήκευση της εν λόγω ενέργειας, και η 
μεταγενέστερη εκ νέου μετατροπή της εν λόγω 
ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια ή η χρήση σε 
διαφορετικό φορέα ενέργειας».  

Σήμερα, λοιπόν, οι τρεις βασικές κατηγορίες 
αποθήκευσης είναι: Κεντρική αποθήκευση (Utility 
Scale), είτε με Αυτόνομες (standalone) Μονάδες 
Αποθήκευσης, απευθείας διασυνδεδεμένες στο 
Δίκτυο/Σύστημα, οι οποίες απορροφούν και 
αντίστοιχα αποδίδουν ενέργεια σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους, προκειμένου να εξομαλύνουν 
τη μεταβλητότητα παραγωγής των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας  του συστήματος, είτε Μονάδες 
Αποθήκευσης απευθείας διασυνδεδεμένες στο 
Δίκτυο/Σύστημα, οι οποίες επικουρούνται 
ενεργειακά από μονάδες ΑΠΕ αποτελώντας  μια 
ενιαία εγκατάσταση. Η τεχνολογία ΑΠΕ 
χρησιμοποιείται για να φορτίζει τη μονάδα 
αποθήκευσης που είναι απευθείας 
διασυνδεδεμένη με το Δίκτυο/Σύστημα. Η ενιαία 
εγκατάσταση/οντότητα απορροφά και αντίστοιχα 
αποδίδει ενέργεια σε διαφορετικές χρονικές 
περιόδους, προκειμένου να εξομαλύνει τη 
μεταβλητότητα παραγωγής των AΠΕ.   

 
   Μια διαφορετική άποψη για την κατηγορία κατάντη του μετρητή - behind the meter  

Σύμφωνα εξάλλου με την έκθεση που έχει καταθέσει η Ομάδα εργασίας (ΟΔΕ) του ΥΠΕΝ, η τελευταία 
κατηγορία χαρακτηρίζεται κατάντη του μετρητή (behind the meter), το οποίο κατά την εκτίμηση του κ. 
Καραπιδάκη δεν είναι ορθό, καθώς οι ανωτέρω περιγραφόμενες κατηγορίες έχουν όμοια λειτουργία και 
παρόμοια δέσμευση ηλεκτρικού χώρου. Όπως είπε,  υπάρχουν Σταθμοί ΑΠΕ απευθείας διασυνδεδεμένοι στο  
Δίκτυο/Σύστημα που μπορούν να ενσωματώσουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης, κατάλληλου μεγέθους ώστε 
να βελτιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν ετεροχρονισμού της 
διοχέτευσης της παραγωγής τους.  
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Η  δημιουργία ενός Συνδέσμου με ευρεία συμμετοχή  

Μέχρι σήμερα, έχουν αδειοδοτηθεί γύρω στα 3GW έργα με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 

είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με ΑΠΕ, ενώ εκκρεμεί  ένας σημαντικός αριθμός αιτήσεων για ανάλογα 

έργα, γεγονός που τεκμηριώνει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η Πρωτοβουλία, που έχει ήδη προχώρησει 

σε συνεργασία με την EDF, την Enel Green Power, την MYTILINEOS, τη Siemens Gamesa και τη Vestas  

στοχεύει στη δημιουργία ενός Συνδέσμου, με την ευρεία συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων, 

εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και να βοηθήσει, με την 

επιστημονική της κατάρτιση και τη διεθνή εμπειρία των μελών της, στην τρέχουσα χρονική περίοδο την 

Πολιτεία να δημιουργήσει ένα σταθερό και αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα οδηγήσει με 

ασφάλεια στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας αξιοποιώντας στο έπακρο τις διαθέσιμες τεχνολογίες. 

 
ΕΣΜΥΕ:  Ανάγκη συμμετοχής όλων των  τεχνολογιών 
 
Στην αποθήκευση ενέργειας θα πρέπει να μπορούν να 
 συμμετέχουν όλες οι τεχνολογίες, χωρίς τεχνικούς 
 περιορισμούς και εμπόδια και με οποιοδήποτε τεχνικά  
ασφαλή τρόπο, με μόνο στόχο την απόληψη του  
μέγιστου δυνατού οφέλους  που μπορεί να αποφέρει 
 η τεχνολογία της αποθήκευσης στην ενεργειακή μετάβαση:  
Την συγκεκριμένη άποψη, διατύπωσε ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου 
Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων- ΕΣΜΥΕ στην παρέμβασή του με θέμα την Αποθήκευση Ενέργειας. 
Αναφερόμενος στην αυτονόητη συμβολή της αποθήκευσης ηλεκτρισμού στην ενεργειακή μετάβαση και στην 
επιτακτική ανάγκη προώθησης πλαισίου ρύθμισης των σχετικών θεμάτων ως αναγκαίο μέτρο για την μέγιστη 
διείσδυση των ΑΠΕ, ο πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ επεσήμανε ότι πρέπει να αποφεύγονται λάθη του παρελθόντος, 

με την πολιτεία να προσπαθεί να «προλάβει» εκ νέου και πάλι με 
αναδρομικές ρυθμίσεις, το επενδυτικό ενδιαφέρον. Και μάλιστα, 
ρυθμίσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζονται από απουσία 
ευελιξίας και από νέες τεχνικές στρεβλώσεις κατηγοριοποίησης και 
διαχωρισμού των μονάδων αποθήκευσης.  

 
Χωροθέτηση των νέων έργων αποθήκευσης 
     με  βάση την πυκνότητα έργων ΑΠΕ  

Σε ότι αφορά τη χωροθέτηση των νέων έργων αποθήκευσης , που είναι  
σημαντικό κριτήριο στο νέο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να συνδυάζονται 
χωρικά με τα αντίστοιχα σημεία που εμφανίζουν σημαντική πυκνότητα 
έργων ΑΠΕ, έτσι ώστε να μπορούν να απορροφούν την περίσσεια 
ενέργειας και να συμβάλλουν στη ρύθμιση της συγκεκριμένης ζώνης του 
δικτύου. Τέλος, ο πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ, κατέστησε σαφές ότι  η θέσπιση 
κατάθεσης της Εγγυητικής Επιστολής έρχεται σαν έσχατο διορθωτικό 
μέτρο, δυστυχώς οικονομικής μόνο φύσεως, για την αντιμετώπιση των 

αποτελεσμάτων και την ανακοπή υποβολής του τεράστιου πλήθους αιτήσεων που παρατηρείται μετά την 
απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου που έχει προκαλέσει υπερθέρμανση της αγοράς και κυρίως έχει 
δημιουργήσει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις όπως το κύμα των αντιδράσεων κατά των ΑΠΕ σε όλη τη 
χώρα και την εμπλοκή όλων των αδειοδοτούντων υπηρεσιών από το μεγάλο πλήθος των αιτήσεων που 
καλούνται να διεκπεραιώσουν. 

 

 

 

 

 

 

«Τα νέα  έργα αποθήκευσης 

θα πρέπει να συνδυάζονται 

χωρικά με τα αντίστοιχα 

σημεία που εμφανίζουν 

σημαντική πυκνότητα έργων 

ΑΠΕ, έτσι ώστε να μπορούν 

να απορροφούν την 

περίσσεια ενέργειας και να 

συμβάλλουν στη ρύθμιση της 

συγκεκριμένης ζώνης του 

δικτύου»: Κωνσταντίνος 

Βασιλικός, Πρόεδρος ΕΣΜΥΕ  
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Αντλησιοταμίευση  στα πρότυπα της Νορβηγίας 

Στην αντλησιοταμίευση ως τη μόνη τεχνολογία που μπορεί να διαχειριστεί αποθήκευση ενέργειας μεγάλης 

διάρκειας σε κλίμακα συστήματος, αναφέρθηκε ο κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή  

Μηχανολόγων Μηχανικών  στη δική του παρουσίαση μέσω Skype. Καθώς δε είναι μία ώριμη τεχνολογία, 

μπορούν να αξιολογηθούν επαρκώς οι οικονομικές και τεχνολογικές παράμετροι και είναι σκόπιμο να  

μελητηθούν από τώρα οι μελλοντικές ανάγκες της χώρας για αποθήκευση 
μεγάλης διαρκείας, καθώς οι σχετικές επενδύσεις έχουν και πολύ υψηλή 
εγχώρια προστιθέμενη αξία. Ο κ. Αναγνωστόπουλος, παρέθεσε ανάμεσα σε 
άλλα σειρά χαρακτηριστικών έργων αντλησιοταμίευσης σε εξέλιξη όπως αυτό 
της Καλιφόρνια, αλλά και στην Ευρώπη με κυρίαρχη την περίπτωση της 
Νορβηγίας που φιλοδοξεί να γίνει η μπαταρία της Βόρειας Ευρώπης για 
πολυήμερη εποχική αποθήκευση.   

     

    
          Αναστρέψιμα ΥΗΕ της ΔΕΗ:  Διαθέσιμα για την προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας 

Τα αναστρέψιμα ΥΗΕ της ΔΕΗ είναι διαθέσιμα για την προώθηση της 
αποθήκευσης ενέργειας με τον πλέον οικονομικό τρόπο, τόσο σε 
μικρή όσο και σε μεγάλη κλίμακα, ανέφερε μεταξύ άλλων στη δική 
του παρουσίαση, ο κ. Φώτιος Ε. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής 
Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.  
Για να προσθέσει , ότι υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στη 
ζήτηση ισχύος και ενέργειας, δυνατότητες αποθήκευσης μεγάλων 
ποσοτήτων ενέργειας, άρα και σημαντική συμβολή στην αύξηση της 
διείσδυσης ΑΠΕ, ακόμη δε και σε υπερημερήσια βάση,  εφόσον  

 βρεθεί ενέργεια χαμηλού κόστους . Μένει να θεσμοθετηθεί το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
αποθήκευση ενέργειας. Όπως επίσης τόνισε ο κ. Καραγιάννης, στο σημερινό μοντέλο αγοράς target model, οι 
τιμές της αγοράς είναι πολύ υψηλές στις περιόδους χαμηλής ζήτησης (02:00 – 05:00) σε σχέση με τις 
περιόδους υψηλής ζήτησης (18:00 – 21:00). Η από το 2008 και μετά αυξητική τάση διείσδυσης των ΑΠΕ στο 
Σύστημα δεν οφείλεται στην αύξηση χρήσης των διαθέσιμων αντλητικών ΥΗΣ της ΔΕΗ. Η μείωση της χρήσης 
της άντλησης φαίνεται να σχετίζεται με παραμέτρους αγοράς (πορεία ΟΤΣ, Διαφορά ΟΤΣ ΗΤ-LT) καθώς 
επίσης συμπίπτει με την από 1.1.2009 τιμολόγηση προσφορών έγχυσης από άντληση στο Σύστημα με 
ελάχιστη προσφορά (Νερά που πριν την 1.1.2009 δίδονταν ως «υποχρεωτικά»). Όπως χαρακτηριστικά 
σχολίασε ο κ. Καραγιάννης, η λιγνιτική παραγωγή ως βασική πηγή της άντλησης δεν είναι πλέον φθηνή… 

 
   Η εμπειρία της SDEE CONTEMPORARY ENERGY TECHNOLOGY CO   

Στη ραγδαία ανάπτυξη των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 
με χρήση συσσωρευτών (BESS) κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας σε 
διεθνές επίπεδο, αναφέρθηκε εκ μέρους της SDEE International  Mαrketing ο 
Center ο κ.   Niu Yongli,  Deputy General Manager. Αναφερόμενος ειδικότερα 
στην Κίνα, επεσήμανε ότι συντελείται σήμερα εκεί μια πραγματική 
κοσμογονία, καθώς η χώρα στις αρχές του 2020 είχε ήδη αναπτύξει 
αποθηκευτικές μονάδες με εγκατεστημένη ισχύ 32,4 GW.  Καταλαμβάνει έτσι 
την πρώτη θέση διεθνώς, αναπτύσσοντας σημαντική εμπειρία και 
καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες αποθήκευσης.  

      Διεθνείς τάσεις στις τεχνολογίες:  

       Η ραγδαία ανάπτυξη των BESS   
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Η εταιρεία«SDEE CONTEMPORARY ENERGY TECHNOLOGY CO Ltd (μέλος του Ομίλου State Grid), διαθέτει 
ολοκληρωμένα συστήματα BESS, με τέσσερεις κύριες διαφορετικές εφαρμογές: Συστήματα ισχύος για 
υποβοήθηση λειτουργίας δικτύων μεταφοράς και διανομής, και παραγωγών ΑΠΕ. Για ομαλή ή επείγουσα 
λειτουργία σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης Υποσταθμών, έξυπνων κτιρίων, data centers, σταθμών 
βάσεως τηλεπικοινωνιών. Κινητές μονάδες για αξιόπιστη εφεδρική παροχή σε κτίρια όταν αυτή χρειαστεί, σε 
δημιουργία μικροδικτύων με ΑΠΕ, σε εργασίες συντήρησης, ή για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Η SDEE έχει 
εγκαταστήσει ήδη  διεθνώς συστήματα συνολικής ισχύος 11 MW  και χωρητικότητας 17 MWh.  

 
Η τεχνολογία  jHub  και τα σχέδια για  σταθμούς αποθήκευσης utility scale  

Από τη δική της πλευρά και η Ελλάδα, αναπτύσσει σταδιακά 
δικές της τεχνολογίες στον τομέα, προκειμένου να 
εξυπηρετήσει τις κατακόρυφα αυξανόμενες ανάγκες που 
δημιουργούνται. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 
JOULE, μιας start-up εταιρείας που ιδρύθηκε μόλις το 2020 με 
στόχο την παροχή υπηρεσιών σωρευτικής εκπροσώπησης 
παραγωγών ΑΠΕ και όραμα την αποτελεσματική διαχείριση 
της ενέργειας σε ΑΠΕ.    

Ο κ. Γιώργος Παπαθεοδώρου Project Manager, της JOULE, παρουσίασε ειδικότερα μια ανερχόμενη 
τεχνολογία, την  jHub (Virtual Power plant) με εφαρμογή σε ανανεώσιμες πηγές  ενέργειας, σε μετεωρολογικά 
δεδομένα, σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμούς αποθήκευσης Behind The Meter. 
Πρόκειται για ένα λογισμικό, το οποίο σε συνδυασμό με ένα σύστημα μπαταρίας συμβάλει στην διαχείριση 
της ενέργειας με “έξυπνο” τρόπο, καθώς αποθηκεύεται όταν ο όγκος παραγωγής είναι μεγαλύτερος 
μεγιστοποιώντας την απόδοση τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για τους καταναλωτές. Επόμενοι στόχοι 
της JOULE είναι η εξυπηρέτηση σταθμών αποθήκευσης utility scale και Υβριδικών σταθμών.      

 

«Egnatia Group»:  Ξεκάθαρος Οδικός Χάρτης   
Ο κ. Νίκος Σώκος, Project Director του Ομίλου «Egnatia Group», 
 που έχει διασφαλίσει μέχρι σήμερα την έγκριση της  ΡΑΕ για το  
μεγαλύτερο πλήθος αδειών σε πρώτο στάδιο από όλες τις εταιρείες  

 έδωσε μια πρώτη εικόνα: «Οι προτάσεις  «της ΟΔΕ Αποθήκευσης,  
αποτελούν σε πρώτη ανάγνωση μια ολοκληρωμένη προσέγγιση   
στον τομέα των έργων αποθήκευσης και ο επενδυτής αναμένει  
πλέον την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για τα αμέσως επόμενα 
 βήματα προκειμένου να ωριμάσουν τα έργα του,  καθώς υπάρχει 
 πλέον ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης  με όλα τα  εμπλεκόμενα μέρη,  
Υπουργείο περιβάλλοντος, ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ να  αναγνωρίζουν 
 την ανάγκη να προωθηθούν επενδύσεις στον τομέα».  
Αναφερόμενος εξάλλου στα 21 έργα αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, τα οποία  αναπτύσσει ο 
όμιλος «Egnatia Group στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και έχουν λάβει  την πρώτη άδεια από τη ΡΑΕ θα 
πουληθούν στην  Mytilineos στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ τους, μαζί και με άλλα 20 υπό 
ανάπτυξη φωτοβολταϊκά  πάρκα συνολικής ισχύος 1,48GW  ιδιοκτησίας της Egnatia Group. 

   

Η αποθήκευση ενέργειας με το βλέμμα του επενδυτή  
 
Τι περιμένουν από τη λειτουργία του  νέο θεσμικού πλαισίου  οι επενδυτές; 
 Τους ανησυχεί το κατασκευαστικό κομμάτι; 
 Ποιες επενδύσεις προτίθενται να υλοποιήσουν;  
 Οι  ανάγκες που ανακύπτουν από την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας θα 
δώσουν το έναυσμα και για   τη δημιουργία παραγωγικών μονάδων στον τομέα; 
 

 
 
 

 
;  
 Οι  ανάγκες που ανακύπτουν από την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας θα 
δώσουν το έναυσμα και για   τη δημιουργία παραγωγικών μονάδων στον τομέα; 
 
Από τις τοποθετήσεις  εκπροσώπων μεγάλων επενδυτών,  προέκυψε ότι  υπάρχει 
μεγάλη ετοιμότητα για έργα  Αποθήκευσης , ότι προβληματίζει η αγορά 
εξισορρόπησης και όχι η  κατασκευή, είναι  δε  σημαντική  η δυνατότητα παροχής  
πολλαπλών  επικουρικών υπηρεσιών  

 

https://www.newmoney.gr/tag/%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82/
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Αναφερόμενος εξάλλου στα 21 έργα αποθήκευσης ενέργειας με χρήση 
συσσωρευτών, τα οποία αναπτύσσει ο όμιλος «Egnatia Group στην 
Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και τα οποία  έχουν λάβει την πρώτη άδεια 
από τη ΡΑΕ θα πουληθούν στην  Mytilineos στο πλαίσιο της στρατηγικής   
συνεργασίας μεταξύ των δυο εταιρειών, μαζί και με άλλα 20 υπό ανάπτυξη 
φωτοβολταϊκά  πάρκα συνολικής ισχύος 1,48GW  ιδιοκτησίας της Egnatia 
Group. Σε ότι αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, όπως χαρακτηριστικά 
τόνισε ο κ. Σώκος « δεν βλέπουμε κάποιο εμπόδιο που να μην μπορεί να 
ξεπεραστεί», καθώς η  Mytilineos,  μέσω της  METKA ΕΓΝΑΤΙΑ και του  
Τομέα  Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας 

 (RSD Business Unit), έχει αποκτήσει  πλέον σημαντική διεθνή εμπειρία από την ολοκλήρωση τέτοιων έργων. 

      

Εμφαση στην  Αγορά Εξισορρόπησης - δεν μας προβληματίζει  η κατασκευή 

 Στην παρούσα φάση λοιπόν, οι όποιες ανησυχίες 

επικεντρώνονται περισσότερο στη συμμετοχή των 

έργων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην 
Αγορά Εξισορρόπησης και λιγότερο στην 
κατασκευή. Μάλιστα, ο κ. Σώκος, παρουσίασε ένα 
χαρακτηριστικό έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας με μπαταρίες , που υλοποιεί αυτήν την 
περίοδο η METKA EGN στο Wikcham  στην Αγγλία , 

ισχύος 50MW/75MWh. Όπως ανέφερε η «Egnatia 
Group», που ιδρύθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη, με 
δραστηριότητες αρχικά  στον τομέα των μελετών, του 
real-estate και των ειδικών έργων, διεύρυνε γρήγορα 
τις δραστηριότητές της στη βιομηχανία και στις 
τηλεπικοινωνίες προκειμένου να υποστηρίζονται οι  

ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες με  τα αντίστοιχα 
υλικά. Μέχρι το 2000 είχε δημιουργήσει  τρεις 
βιομηχανικές μονάδες και στη συνέχεια  μέσω  των 
τηλεπικοινωνιακών έργων επεκτάθηκε σε Αλβανία, 
Σκόπια, Βουλγαρία και Ρουμανία. Απο το 2006 
στράφηκε στον ενεργειακό τομέα  και κυρίως στην 
ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων για ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και για επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. 
Από το 2013 επεκτάθηκε επιπλέον σε Τουρκία, 
Ηνωμένο Βασίλειο και Χιλή, ενώ σχεδιάζει  και 
περαιτέρω επέκταση σε αγορές της Βόρειας Αφρικής, 
της Νότιας Αμερικής και των χωρών του Περσικού 
Κόλπου.      

 
Όμιλος Κοπελούζου: Ξεκίνημα από τις Βιομηχανικές Περιοχές  

Από τη δική του πλευρά, στην παρέμβασή του στο συνέδριο μέσω Skype, ο κ. 
Γιώργος Ζήσογλου, Project Director / Battery Energy Storage Systems του  
Ομίλου  Κοπελούζου, αναφερόμενος στις συνθήκες που καθιστούν  
αναγκαίες τις μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, υπενθύμισε την 
ήδη εντυπωσιακή ανάπτυξη αυτών των μονάδων στην Ευρώπη, όπου μέχρι το 
2022 , αναμένεται να ξεπεράσουν τις 8.2 GWh. 

 Σε ότι αφορά την Ελλάδα, η σημασία των μονάδων αποθήκευσης και ιδιαίτερα αυτών με μπαταρίες, για  την 
ταχύτερη ενσωμάτωση στο ενεργειακό σύστημα περισσότερων μονάδων ΑΠΕ, τη μείωση του κόστους της 
ενεργειακής παραγωγής και την επάρκεια του ενεργειακού συστήματος είναι καταλυτική. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως επεσήμανε, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο  πρέπει να περιγράφει με απόλυτη 
σαφήνεια και να διευκολύνει την υλοποίηση μονάδων αποθήκευσης όπως επίσης να περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση και την βιωσιμότητά  τους.    

  Σε ετοιμότητα για επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία 
Εξειδικεύοντας στις  μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με 
συσσωρευτές που στοχεύει να αναπτύξει άμεσα ο Όμιλος 
Κοπελούζου,, ο κ. Ζήσογλου επεσήμανε την ετοιμότητα για 
σημαντικές επενδύσεις. Μέσω της εταιρείας  «Εφαρμογές 
Πυριτίου» ο Όμιλος  έχει λάβει ήδη από τη ΡΑΕ,  δυο άδειες  
για Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας  μέσω 
συσσωρευτών ιόντων λιθίου στις Βιομηχανικές Περιοχές 
Αλεξανδρούπολης και Πάτρας,  ισχύος 150MW εκάστη και 
συνολικής χωρητικότητας 450MWh.  

 

https://www.newmoney.gr/tag/%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82/
https://www.newmoney.gr/tag/%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82/
https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/2818
https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/2818
https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/2818
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Οι Βιομηχανικές Περιοχές είναι κατεξοχήν κατάλληλοι χώροι για τη 
χωροθέτηση και λειτουργία αποθηκευτικών μονάδων. Πέρα όμως 
από τις πρώτες αυτές άδειες, ο ΄Ομιλος Κοπελούζου είναι έτοιμος 
να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του και σε άλλες περιοχές, όπως η 
Δυτική Μακεδονία, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία 
του , την κατασκευαστική εμπειρία και το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο 
έργων ΑΠΕ που διαθέτει, με στόχο την ολοκληρωμένη  παροχή 
υπηρεσιών στο Σύστημα.  

 

ΔΕΗ Ανανεώσιμες:  Σημαντικό πλεονέκτημα  η δυνατότητα παροχής  
πολλαπλών  επικουρικών υπηρεσιών - Αμεση προτεραιότητα στην αποθήκευση 

Στα μεγάλα πλεονεκτήματα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με άλλες μορφές αποθήκευσης, 
αναφέρθηκε ο κ. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Διευθυντής Ανάπτυξης Έργων της  ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 
στην δική παρουσίαση που κατατέθηκε στο συνέδριο.  
Αυτά είναι: η μεγάλη πυκνότητα ισχύος, ο σύντομος χρόνος κατασκευής, οι μειωμένες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, η επεκτασιμότητα και η δυνατότητα παροχής πολλαπλών επικουρικών υπηρεσιών.   
Για τη ΔΕΗΑΝ, που έχει λάβει οκτώ άδειες παραγωγή ηλεκτρικής  ενέργειας για αποθηκευτικούς σταθμούς 
με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης ισχύος 950 MW, πρόκειται για έναν τομέα άμεσης 
ηλεκτρικής ενέργειας για αποθηκευτικούς σταθμούς με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης ισχύος 950 
MW, η αποθήκευση είναι ένας τομέας άμεσης προτεραιότητας για την στρατηγική της ανάπτυξη. Τα έργα 
θα χωροθετηθούν και θα πραγματοποιηθούν σε λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της 
Αρκαδίας  και θα παρέχουν χωρητικότητα αποθήκευσης ενέργειας 3GWh.   
Με την κίνηση αυτή, η ΔΕΗΑΝ, που είναι η μοναδική ελληνική ενεργειακή εταιρεία με δραστηριότητα σε 
όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, συμπληρώνει το ήδη φιλόδοξο επιχειρηματικό της πλάνο, το οποίο στοχεύει 
στην αύξηση του μεριδίου της στις ΑΠΕ στην Ελλάδα στο 15-20% μέχρι το 2023.  
 

  Το πρώτο  Διμερές Συμβόλαιο μεταξύ ΔΕΗ-ΔΕΗΑΝ 
Για το θέμα αυτό, η ΔΕΗ, έχει προτείνει προς την Ομάδα 
Διαχείρισης Έργου του ΥΠΕΝ να δίνεται η δυνατότητα  
σύναψης διμερών συμβάσεων για προμήθεια ενέργειας και 
για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, προκειμένου να αυξηθεί 
η επενδυτική ασφάλεια καθώς επίσης να επιταχυνθεί η 
ανάπτυξη ανάλογων υποδομών σε βραχυπρόθεσμη βάση. 

Επίσης, έχει προτείνει την εξέταση παροχής κινήτρων στους καταναλωτές, οικιακούς και βιομηχανικούς, ώστε 

να επενδύσουν στην αποθήκευση και να συμμετέχουν ενεργά στη στήριξη του Συστήματος ηλεκτρικής 

ενέργειας παρέχοντας ενέργεια ή/και υπηρεσίες ευελιξίας. Ο κ. Αναγνωστόπουλος, επιβεβαίωσε τέλος ότι 

μέσα στο 2021 θα υπογραφεί μεταξύ Ομίλου ΔΕΗ και ΔΕΗΑΝ το πρώτο Διμερές Συμβόλαιο 

Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

 

Sunlight::  Στην Πτολεμαϊδα και με  χρηματοδότηση από την  Πειραιώς  η μονάδα  LiTH.OS  
Στη  LiTH.OS, την πρώτη μονάδα παραγωγής μπαταριών λιθίου στην 
Ελλάδα που σκοπεύει να αναπτύξει η εταιρεία Sunlight  (μέλος Ομίλου 

Γερμανού) στην Πτολεμαϊδα, αναφέρθηκε ο κ. Σπυρίδων Κόπολας, 
Επικεφαλής Lithium Business Development  Regulatory Affairs της 
Sunlight. Για να προσθέσει, ότι το στοχευμένο χρηματοδοτικό πλάνο της 
επένδυσης έχει συμφωνηθεί καταρχάς με την Τράπεζα Πειραιώς με στόχο να 
αποτελέσει ένα ευρωπαϊκό τεχνολογικό HUB στον τομέα και μια εμβληματική 
επένδυση στην υπό απολιγνιτοποίηση περιοχή και ειδικότερα στους τομείς 
όπου η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα.
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Οι τομείς αυτοί αφορούν την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
όπου, όπως ανέφερε ο κ. Κόπολας αναμένεται να καταγράψουν τεράστια 
ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και τις εκτός δρόμου εφαρμογές, όπως οι 
μπαταρίες για ηλεκτρικά, βιομηχανικά και αυτόνομα οχήματα (Automated 
Guided Vehicles AGVs). Η «SUNLIGHT», ειδικεύεται στην παραγωγή 
συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα, εξάγοντας το 
98% της παραγωγής της σε περισσότερες από 100 χώρες. Σήμερα, σχεδιάζει 
καινοτόμα προϊόντα, συνδυάζοντας τις πληροφορίες που παρέχει η ανάλυση 
των big data με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, όπως το Machine Learning, το 
Artificial Intelligence και το Customer Personalization. 

 Με περισσότερα από 12 χρόνια εμπειρία στην Ερευνα και Ανάπτυξη 
μπαταριών τεχνολογίας λιθίου, προχωρά επίσης στη δημιουργία ενός 
υπερσύγχρονου ερευνητικού κέντρου στην Αθήνα, το οποίο θα λειτουργεί 
συμπληρωματικά με το αντίστοιχο κέντρο που ήδη λειτουργεί με στην κύρια 
βιομηχανική της μονάδα, στην Ξάνθη. Παράλληλα, υλοποιεί μία επένδυση 
ύψους €105,26 εκατ. για την ανάπτυξη της νέας μονάδας παραγωγής 
πρωτοτύπων λιθίου, την αύξηση της δυναμικότητας συναρμολόγησης 
μπαταριών και την ανάπτυξη τεχνολογιών λιθίου σε επίπεδο στοιχείου. 

Για το έργο αυτό, αξιοποιεί την  ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση IPCEI μέσω ΕΣΠΑ, ύψους €49,9 
εκατ., η οποία καλύπτει το 47% του συνολικού 
κόστους. Πρόκειται για τη  μοναδική ελληνική 
εταιρεία που εκπροσωπεί τη χώρα μας στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο εταιρειών που έχουν επιλεγεί 
για την αναβάθμιση της καινοτομίας στην 
παραγωγή μπαταριών στην Ευρώπη, και μία από 
τις ελάχιστες προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
που αφορά σε ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
ανάπτυξη τεχνολογιών με εφαρμογή σε τομείς, 
πλην της αυτοκίνησης. 

    Σε αναμονή του θεσμικού πλαισίου  
ο πιλοτικός σταθμός αποθήκευσης στη Θήβα 
Ο κ. Κόπολας παρουσίασε επίσης συνοπτικά και 
τον  πιλοτικό σταθμό αποθήκευσης ενέργειας που 
αναπτύσσει η Sunlight σε συνεργασία με τον 
ΑΔΜΗΕ στον υποσταθμό του Διαχειριστή στη 

Θήβα. Με συνολική ισχύ της τάξης των 20 MW και 
αποθηκευτική χωρητικότητα της τάξης των 
20 MWh, η νέα εγκατάσταση έχει σκοπό: Πρώτον  
να αναβαθμίσει την ικανότητα  του Συστήματος 
Μεταφοράς σε τοπικό επίπεδο και  δεύτερον να 
αυξήσει την χωρητικότητά του για την ένταξη νέων 
σταθμών ΑΠΕ χωρίς να απαιτείται η κατασκευή 
νέας γραμμής μεταφοράς 150 kV.  
Σε αναμονή εξάλλου του τελικού θεσμικού 
πλαισίου για την αποθήκευση ενέργειας,  ώστε με 
βάση τις νέες διατάξεις να τρέξουν οι διαδικασίες 
αδειοδότησης, θα ολοκληρωθούν οι απαραίτητες 
μελέτες διάταξης του εξοπλισμού καθώς επίσης οι 
μελέτες σύνδεσης στον υποσταθμό της Θήβας, 
ενώ θα διαμορφωθεί και το σύστημα επικοινωνίας 
ανάμεσα στο σταθμό αποθήκευσης και το Κέντρο 
Ελέγχου Ενέργειας του Διαχειριστή.      

 
Ο συντονισμός των ενοτήτων-Το κοινό 

Την θεματική ενότητα της πρώτης ημέρας του 
φόρουμ για την αποθήκευση ενέργειας, 
παρακολούθησαν περίπου 110 άτομα, στην 
πλειοψηφία στελέχη του ενεργειακού χώρου 
και επενδυτές. Τα πάνελς συντόνισαν ο κ. 
Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, Μηχανολόγος 
Ηλεκτρολόγος και η δημοσιογράφος κ. Αντα 
Σεϊμανίδη. 
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Για τη συνεργασία τους σε αυτήν την ενημερωτική εκδήλωση ευχαριστούμε: 

❖ Τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και  Ορυκτών Πρώτων Υλών, ΥΠΕΝ 
❖ Τη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ και Δημόσιων Επενδύσεων, Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 
❖ Τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας-ΡΑΕ 
❖ Τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, ΥΠΕΝ 
❖ Την Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας 
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