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Η βασική φιλοσοφία  



Η παγκόσμια κατάσταση  
(International Hydropower Association-IHA- Dec. 2018) 

Η Κίνα 
εγκατέστησε 
15.000 MW μετά 

το 2010.  



Οι επιδόσεις των αντλησιοταμιευτικών 
παγκοσμίως 

• Εγκατεστημένη ισχύς 169 GW, το 96% του 
συνολικού δυναμικού αποθήκευσης των 176 GW. 
Από τις υπόλοιπες μορφές αποθήκευσης οι 
μπαταρίες καταλαμβάνουν 1.9 GW (1,1 %), 
σύμφωνα με  στοιχεία IRENA 2017).  

• Η αυξανόμενη διείσδυση των μεταβλητών 
ανανεωσίμων (Α/Π και ΦΒ), με αύξηση ισχύος κατά 
60% το 2018, η απόσυρση συμβατικών Μονάδων 
και οι απαιτήσεις για μεγαλύτερη ευελιξία 
(flexibility), αναμένεται να προκαλέσουν αύξηση 
ισχύος αντλησιοταμιευτικών το 2030 κατά 50% 
(78.000 MW). 



Ευελιξία – Συμβατικά ΥΗΕ - Αντλησιοταμιευτικά 

• Τα συμβατικά ΥΗΕ με ταμιευτήρα, αποτελούν ανέκαθεν 

τις ιδανικές, ευέλικτες μονάδες για την άμεση 

αντιμετώπιση των μεταβολών της ζήτησης, 

προσαρμόζοντας την παραγωγή τους στις δυνατότητες 

τόσο των μεταβλητών ανανεωσίμων όσο και των 

θερμικών Μονάδων. 

• Τα αντλησιοταμιευτικά συστήματα, τα οποία 

δημιουργήθηκαν καταρχήν για να εξισορροπήσουν, 

μέσω της άντλησης,  την ανελαστικότητα των  θερμικών 

μονάδων, έχουν την πρόσθετη ικανότητα να 

απορροφούν και να διαχειρίζονται την υπερπαραγωγή 

των μεταβλητών ανανεωσίμων, προσφέροντας 

παράλληλα ένα μεγάλο εύρος επικουρικών υπηρεσιών 

για τις ανάγκες του δικτύου. Δίκτυα χωρίς ευελιξία, είναι 

ασταθή και απαιτούν ευρείες απορρίψεις (curtailments). 



Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ) 

• Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, που κατατέθηκε πρόσφατα στην ΕΕ, 
μια κοσμογονία πρέπει να συντελεστεί στη χώρα για την 
προσεχή δεκαετία (2020-2030), προκειμένου η Ελλάδα να 
επιτύχει τις δεσμεύσεις της και να «απανθρακοποιήσει» το 
πεπαλαιωμένο ενεργειακό της σύστημα. 

• Οι απαιτούμενες επενδύσεις του ενεργειακού σχεδιασμού 
εκτιμώνται σε 35 δις €, εκ των οποίων οι τρεις βασικοί άξονες 
είναι: 
– Ανανεώσιμα 8,5 δις € (25% επί του συνόλου) 

– Υποδομές Ηλ. Συστήματος, δηλ. Δίκτυα και Αποθήκευση 5.5 Δισ.(16% 
επί του συνόλου) 

– Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης 9,0 δις € (26% επί του συνόλου) 

 

 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΕΣΕΚ) – Πίνακας 1 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΣ (GW) ΕΝΕΡΓΕΙΑ (GWh) ΙΣΧΥΣ (GW) ΕΝΕΡΓΕΙΑ (GWh) ΙΣΧΥΣ (GW) ΕΝΕΡΓΕΙΑ (GWh)

Βιομάζα και Βιοαέριο 0,07 269 0,12 518 0,32 1736

YHE 3,42 5152 3,72 5983 3,86 6269

Α/Π 2,83 6575 4,04 9491 6,62 15508

Φ/Β 3,54 5655 5,33 8319 6,76 10342

Ηλιοθερμικά 0,00 0 0,07 257 0,07 260

Γεωθερμία 0,00 0 0,00 0 0,08 631

ΣΥΝΟΛΟ 10 17651 13,28 24568 17,71 34746

Καθαρή ΗΠ (GWh)* 48339 51959 55563

επι του συνόλου 0,37 0,47 0,63

επί Α/Π και Φ/Β 0,25 0,34 0,47

* σενάριο επιπρόσθετων πολιτικών και μέτρων

2020 2025 2030

Μερίδιο ΑΠΕ στην 

εγχώρια ΗΠ (%)



Είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων αυτών; 

• Η συνεισφορά των μεταβλητών ΑΠΕ (Α/Π και ΦΒ)  στην 
εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή, για το έτος 2020 φθάνει στα 
επίπεδα των 6,4 GW (σημερινή κατάσταση 5,3 GW), ενώ 
για το έτος 2030 στα 13,4 GW. Ουσιαστικά θα πρέπει να 
εγκαθίστανται σε μέσο όρο ετησίως περίπου 700 MW!! 

• Αν ξεπεραστούν οι αδειοδοτικοί δαίδαλοι είναι τεχνικά 
εφικτή η επίτευξη των στόχων αυτών, χωρίς απορρίψεις 
φορτίων και απαξίωση επενδύσεων; 

• Προφανώς όχι. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά έχουν 
δοθεί με πλήθος μελετών από εξειδικευμένους 
επιστήμονες σε διάφορες χώρες που επιδιώκουν την 
«απανθρακοποίησή» τους. 

 

 
 
 
 
 
 



Εκτίμηση μελλοντικών αναγκών 
αποθήκευσης ενέργειας στο 

ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας 
StoRe-project (2013) 

  Θα ήθελα να αναφερθώ στην εξειδικευμένη ευρωπαϊκή 
Μελέτη: Facilitating energy storage to allow high penetration 
of intermittent renewable energy (www.store-project.eu). 

Βασικοί συντάκτες για την Ελλάδα οι  καθηγητές  ΕΜΠ κκ. Δ. 
Παπαντώνης και Ι. Αναγνωστόπουλος. 

Στα βασικά συμπεράσματα της μελέτης αυτής, αναφέρεται οτι:    

• Για ποσοστό συμμετοχής ΑΠΕ στην ΗΠ ~40%, απαιτείται η 
υλοποίηση 1000-2000 MW νέων Μονάδων 
αντλησιοταμίευσης (πέραν των 700 MW της ΔΕΗ), με 
παραγωγή 1500-3000 GWh. 

• Δεν είναι δυνατή η αποφυγή απορρίψεων (curtailments), 
όταν η ισχύς των Α/Π υπερβεί τα 5 GW (~11.000 GWh). 

http://www.store-project.eu/
http://www.store-project.eu/
http://www.store-project.eu/
http://www.store-project.eu/
http://www.store-project.eu/
http://www.store-project.eu/
http://www.store-project.eu/


Ενδεικτική αποτίμηση απορρίψεων Α/Π 

• Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1 (ΕΣΕΚ) 
φαίνεται ότι το 2025 η συμμετοχή ΑΠΕ στην 
ΗΠ θα είναι 47% και η παραγωγή των Α/Π θα 
προσεγγίζει τα κρίσιμα μεγέθη. 

• Πώς αποτιμώνται απορρίψεις της τάξεως του 
15% (συντηρητική εκτίμηση); 

– 11.000*0,15=1650 GWh. Τιμή 60€/MWh 

– Απώλεια: ~100.000.000 €/ετησίως 

 



Σύντομη εικόνα της ΤΕΝΕΡΓ 

Η μεγαλύτερη εταιρεία ανανεωσίμων στον ελληνικό χώρο, με 
εγκατεστημένη ισχύ 1032 MW: 

– 607 MW στην Ελλάδα (+122 MW υπό κατασκευή) 

– 132 MW σε Πολωνία-Βουλγαρία 

– 293 MW σε ΗΠΑ (+158 MW υπό κατασκευή) 

Ισχυρή οικονομική θέση (2018): 

• Για το 2018 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 292,1 εκ. 
ευρώ, αυξημένες κατά 5,6 % (2017).  

• Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανέρχονται σε 167,9 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 
13,8% (2017).  

• Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 62,4 εκ. ευρώ, 
αυξημένα κατά 9,5 % (2017).  



Επενδύσεις ΤΕΝΕΡΓ σε έργα αντλησιοταμίευσης. 
Σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης βρίσκονται: 

• Αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας 502 εκ. € 

• Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου 280 εκ. € 

Εκκρεμή αιτήματα για έκδοση Άδειας Παραγωγής ~3100 MW. 

Γιατί; 

• Δυνατότητα μαζικής αποθήκευσης ενέργειας (φυσική «μπαταρία») 
λόγω του ευνοϊκού γεωμορφολογικού αναγλύφου της χώρας.   

• Καταλύτης για μεγιστοποίηση της διείσδυση των ΑΠΕ, στην 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας και των θερμικών Μονάδων και 
στην παροχή πλήθους επικουρικών υπηρεσιών δικτύου.  

• Ενίσχυση των πανευρωπαϊκών διασυνδέσεων, της ασφάλειας  
εφοδιασμού και των ανταλλαγών ενέργειας, στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης.  

• Υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία – Μείωση ενεργειακής 
εξάρτησης. 

 



1. ΑΝΤΛΗΣΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ   
(PROJECT OF COMMON INTEREST – PCI 3.24) 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 680 MW – ΑΝΤΛΗΣΗΣ 730 MW 
 

Νομός 

Αιτωλοακαρνανίας 

 

Δήμος Αμφιλοχίας 

 

 



 
Ελληνική Στρατηγική επένδυση και Έργο ευρωπαϊκού  

ενδιαφέροντος 

 

 

 

• Το έργο, έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Κοινού ευρωπαϊκού 

Ενδιαφέροντος (Project of Common Interest, με κωδικό PCI 3.24). 

Εντάσσεται στο σχέδιο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά - 

Νότου στην Κεντροανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

• Επίσης, το 2012, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής 

Στρατηγικών Επενδύσεων, το έργο χαρακτηρίστηκε ως Ελληνική 

Στρατηγική Επένδυση και εντάχθηκε στις Διαδικασίες Στρατηγικών 

Επενδύσεων του Ν.3894/2010. 

• Έτυχε συγχρηματοδότησης τεχνικών μελετών και μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Ε.Ε, στα πλαίσια της Δράσης 

CEF, το 2015. 

• Έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των έργων JUNCKER. 

• Διαθέτει ΑΕΠΟ και οριστικούς όρους σύνδεσης και αναμένεται σύντομα 

η έκδοση της Άδεια Εγκατάστασης.  



Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 Ετήσια Παραγωγή ενέργειας: ~ 816.00 GWh 

 Δυο ανεξάρτητοι άνω ταμιευτήρες: 

a) Άγιος Γεώργιος:  καθαρός όγκος ~ 5 hm3  

b) Πύργος: καθαρός όγκος ~ 2 hm3  

 Κάτω ταμιευτήρας:  Η υπάρχουσα λίμνη 

Καστρακίου της ΔΕΗ 

 Δυο ανεξάρτητα υπόγεια συστήματα 

προσαγωγής νερού  

 Δυο ανεξάρτητα κτήρια Σταθμών Παραγωγής: 

a) Άγιος Γεώργιος : 4 αναστρέψιμες Μονάδες  

b) Πύργος : 2 αναστρέψιμες Μονάδες  

 Σύνδεση  στο υπάρχον ΚΥΤ Αχελώου (400kV), 

μέσω της κατασκευής νέου ΚΥΤ Αμφιλοχίας 

(GIS- 400kV) και Γραμμής ΥΤ ~20 km. 

 



Χρηματοδοτικό  Σχήμα 

Συνολική επένδυση:  502 εκατ.€,. 

Κατανομή: 

• Κόστος ανάπτυξης: 5 % 

• Έργα Π/Μ:   65 % 

• Η/Μ εξοπλισμός:           30 % 

• Ίδια κεφάλαια: 30% (~150,6 εκατ. €) 

• Δάνεια 70% (~351,4 εκατ. €) 

• Θέσεις εργασίας: 1000 κατασκευή – 100 λειτουργία 

• Εγχώρια προστιθέμενη αξία:~400 εκ.€ 

 

 

 



Απαιτείται πλαίσιο τιμολόγησης  

Το πρόβλημα για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης είναι η 
έλλειψη πλαισίου τιμολόγησης, που θα εξασφαλίσει τη 
βιωσιμότητα των επενδύσεων αυτών. Η σύσταση ειδικού 
νομικού πλαισίου αποζημίωσης υποστηρίζεται πλήρως και από 
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU Regulation 347/2013) για τα 
έργα PCI. Με την παρούσα κατάσταση είναι απαξιωμένα και 
ανενεργά και τα αντλησιοταμιευτικά της ΔΕΗ (Σφηκιά και 
Θησαυρός – 700 MW).  

Τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών αποτίμησης κόστους- 
οφέλους του έργου δείχνουν ότι η λειτουργία του 
αντλησιοταμιευτικού της Αμφιλοχίας εξοικονομεί, κατά μέσον 
όρο, στην εικοσαετή περίοδο 2023-2042 που εξετάζεται, περί τα 
145,8 εκατ. Ευρώ το χρόνο για το ελληνικό ηλεκτρικό 
σύστημα. Οι αναλύσεις βασίστηκαν στο επερχόμενο Target 
Model. 



Απεικόνιση ετήσιου κόστους- οφέλους (2023-2042) 



Υβριδικό Έργο «Αμάρι» 

2. ΥΒΡΙΔΙΚΟς ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ - ΚΡΗΤΗ 



Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προκήρυξε Διαγωνισμό το Μάρτιο 

του 2011, στον οποίο συμμετείχε η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με πλήρη 

τεχνική πρόταση προκειμένου να αξιοποιηθούν ενεργειακά οι 

υφιστάμενες υποδομές (ταμιευτήρας φράγματος Ποταμών Αμαρίου).  

Μετά από αξιολόγηση της πρότασής της, η Εταιρεία ανακηρύχθηκε 

ανάδοχος του Έργου και η σχετική Σύμβαση υπεγράφη στις 11 

Ιανουαρίου 2012.  
 

Το αντικείμενο της εν λόγω Σύμβασης είναι:  «Σχεδιασμός, 

χρηματοδότηση, κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση Υβριδικού 

Σταθμού Αμαρίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας». 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΝΕΡΓ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ)  



 

A. Σύστημα αντλησοταμίευσης στο νομό Ρεθύμνου:  
• Κάτω ταμιευτήρας:(υφιστάμενος ταμιευτήρας φράγματος «Ποταμών», 

χωρητικότητας 20,0 εκ. m3) 

• Άνω ταμιευτήρας (λιμνοδεξαμενή), χωρητικότητας 1,20 εκ. m3 

• Σύστημα προσαγωγής νερού (4 χαλύβδινοι αγωγοί) 
• Σταθμός παραγωγής  (τρεις αναστρέψιμες Μονάδες 31/36 MW 

εκάστη, σταθερών στροφών) 
• Αντλιοστάσιο 12 αντλίες μεταβλητών στροφών, 3.2 MW εκάστη 
• Υποσταθμός GIS και Γραμμή μεταφοράς ΥΤ~ 1km 

B. Αιολικά πάρκα (2) στο Δήμο Σητείας, Νομός Λασιθίου:  
• «Τρούλα – Χαλκιάς – Κορφή» -12 Α/Γ 
• «Φρούδια – Λυγιάς – Πλατύβολο» - 15 Α/Γ 
• Ισχύς κάθε Α/Γ : 3.30 MW-Συνολική ισχύς 89.1 MW 
• Υποσταθμός 20/150 kV και Γραμμή μεταφοράς ΥΤ ~ 9 km 

Το Σχήμα αποτελείται από δυο 
βασικά Υποέργα 



Ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου αποτελεί βέλτιστο συνδυασμό αιολικής και 
υδροηλεκτρικής παραγωγής, πλήρως ανανεώσιμης. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο υβριδικό έργο παγκοσμίως, συνολικού ύψους 
επένδυσης 280 εκατ. €, με καινοτόμο σχεδιασμό σε διεθνές επίπεδο. 
Το όλο σύστημα είναι σχεδιασμένο με απόλυτη αυτονομία. Δεν απορροφά ηλεκτρική 
ενέργεια από το διασυνδεδεμένο δίκτυο της Κρήτης, αλλά, αντίθετα, συμβάλλει στη 
σταθεροποίησή του και στη διευκόλυνση της μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου. Είναι 
απαραίτητο και στη μελλοντική περίπτωση διασύνδεσης του νησιού με την 
ηπειρωτική χώρα, αποτελώντας μια μεγάλη αποθήκη συγκέντρωσης  και ομαλής 
διαχείρισης μεταβλητής ενέργειας από Α/Π και Φ/Β.  

Η ενέργεια που θα παράγεται από τα Α.Π. κατά τις ώρες χαμηλής ζήτησης θα 
αξιοποιείται για τη μεταφορά και αποθήκευση νερού στον άνω ταμιευτήρα 
(λειτουργία άντλησης), μέσω των αναστρέψιμων Μονάδων και των μικρών αντλιών. 
Κατά τις ώρες υψηλής ζήτησης, η αποθηκευμένη ποσότητα νερού στον άνω 
ταμιευτήρα θα διοχετεύεται στο δίκτυο του νησιού, μέσω της λειτουργίας των 
στροβίλων για παραγωγή  υψηλής ποιότητας υδροηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος. 

 

 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 



Τα οφέλη και πλεονεκτήματα του έργου 
• Εγχώρια προστιθέμενη αξία που υπερβαίνει τα 170 εκατ.€.  

• Δημιουργεί περί τις 900 νέες θέσεις εργασίας κατά τη φάση της 
κατασκευής και περί τις 90 κατά τη λειτουργία, η πλειοψηφία των οποίων 
θα προέλθει από το διαθέσιμο τοπικό δυναμικό.  

• Προσφέρει κάθε χρόνο 2,8 εκατ. € στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης 
(ΟΑΚ) και πρόσθετα ανταποδοτικά τέλη στους τοπικούς δήμους ύψους 
1,8 εκατ. €  ετησίως.  

• Μειώνει τις εθνικές εκπομπές CO2  κατά 241.000 τόνους το χρόνο, 
συμβάλλοντας σημαντικά σε πρόσθετο περιβαλλοντικό όφελος το οποίο 
καθιστά το έργο εθνικής εμβέλειας και σημασίας.  

• Μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως τις αεριοστροβιλικές Μονάδες της 
Κρήτης, οι οποίες βάσει της Οδηγίας 2010/75/EE, εντάσσονται από την 
1/1/2020 σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας 500 ωρών ετησίως, 
κατά μέγιστο, λόγω ρύπων. 

• Μη αποζημιούμενα οφέλη (non-market benefits), με βάση το target 
model, περί τα 300 εκ. ετησίως. 

 



Κωλυσιεργίες στην αδειοδότηση 

Η αδειοδότηση του έργου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2011, 
ακολουθώντας τις γνωστές δαιδαλώδεις  και χρονοβόρες 
διαδικασίες. Κατά τη διαβούλευση της ΜΠΕ, έλαβε περί τις 90 
θετικές γνωμοδοτήσεις με μόνη αρνητική εκείνη της 
Περιφέρειας Κρήτης, παντελώς ατεκμηρίωτη. 

Για τους ανωτέρω λόγους ο φάκελος της ΜΠΕ παραπέμφθηκε 
από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, στο ανώτερο 
όργανο (Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης –
ΚΕΣΠΑ) στις 07/11/2018. Το ΚΕΣΠΑ αποφάσισε ομόφωνα την 
έγκριση της ως άνω μελέτης και την έκδοση της ΑΕΠΟ, η οποία 
δυστυχώς ακόμα εκκρεμεί. 

Οι καθυστερήσεις της επένδυσης αυτής, με γνωστά και υπαρκτά 
τα προβλήματα ελλείματος ισχύος στο νησί, οδήγησαν 
προσφάτως σε προτάσεις αντιμετώπισης αποσπασματικές, 
βραχυπρόθεσμες και ζημιογόνες για την Εθνική Οικονομία.   



Τα αντλησιοταμιευτικά και μπαταρίες 

• Δυο διαφορετικές τεχνολογίες, οι οποίες δεν θα 
πρέπει να συγκρίνονται σε επίπεδο αντιπαράθεσης. 

• Οι μπαταρίες παρέχουν υψηλές υπηρεσίες σε μικρά 
ενεργειακά συστήματα. Έχουν πολύ υψηλό κόστος 
και περιορισμένο χρόνο ζωής. Έχουν το 
πλεονέκτημα του ελάχιστου χρόνου εγκατάστασης. 

• Η αντλησιοταμίευση είναι ώριμη τεχνολογία μαζικής 
αποθήκευσης, μεγάλου χρόνου ζωής και χαμηλού 
κόστους.  

• Για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δυο 
τεχνολογιών απαιτείται μια ιδιαίτερη ημερίδα.  



• Τέλος, μην ξεχνάμε ότι η κλιματική αλλαγή 

είναι εδώ. 

• Η Ελλάδα πρέπει να επιδιώκει την 

«έξυπνη» διαχείριση νερού και τις 

πολλαπλές του χρήσεις. 

   Η αντλησιοταμίευση είναι μια από αυτές. 
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