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Τεχνολογική Επισκόπηση 
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Τεχνολογική Επισκόπηση 

A. Αντλησιοταμίευση- Υδροηλεκτρική αποταμίεσυη  

Βαθμός απόδοσης πλήρους κύκλου 7—80% 

  

B. Αποθήκευση Θερμικής Ενέργειας  

 

• Συγκεντρωτική Ηλιακή Ενέργεια 

Βαθμός απόδοσης πλήρους κύκλου 65-80% 

  

C. Ηλεκτροχημική αποθήκευση (Μπαταρίες) 

Βαθμός απόδοσης πλήρους κύκλου 60-98% 

 

• Lead Acid Battery (Ni-Cd, Ni-Metal hydrade) 

• Lithium-ion Battery (Li) 

• Sodium Sulfur Battery (NaS) 

• Flow Batteries (redox, hybrid, membraneless)     
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Τεχνολογική Επισκόπηση 

D. Ηλεκτρομηχανική Αποθήκευση  

• Σφόνδυλος  

Βαθμός απόδοσης πλήρους κύκλου 70-95% 

• Μονάδες πεπιεσμένου αέρα 

     Compressed Air Energy Storage (CAES)  

Βαθμός απόδοσης πλήρους κύκλου 40-75% 

 

E. Κρυογενική αποθήκευση ενέργειας 

Βαθμός απόδοσης πλήρους κύκλου 60% 

 

F. Αποθήκευση ενέργειας μέσω υδρογόνου 

Για fuel cells  

Βαθμός απόδοσης πλήρους κύκλου 25-45% 
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Τεχνολογική 
επισκόπηση 



Πλεονεκτήματα από την αποθήκευση ενέργειας 
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Για τους παραγωγούς ΑΠΕ      Μείωση των περικοπών 
          Σταθερότητα στη παραγωγή 
 
Για τον διαχειριστή του Δικτύου  Ρύθμιση συχνότητας 
          Ευελιξία στην διαχείριση της ζήτηση 
          Εκκίνηση μετά από black-out 
 
Για τις επενδύσεις     Ανακούφιση της συμφόρησης στη μεταφορά και  
          διανομή 
          Χρονική μετάθεση των επενδύσεων για την   
          αύξηση ισχύος και ενίσχυσης των δικτύων 
 



Το Ευρωπαϊκό πακέτο   

“Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους” 
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“Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους” 
Ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο 

• Το πακέτο “Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους” σκοπό έχει να 
καθορίσει ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που να επιτρέπει τον υγιή ανταγωνισμό 
της αποθήκευσης σε σχέση με άλλες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν ευελιξία 
όπως η απόκριση ζήτησης, διασυνδέσεις   ή ευέλικτη παραγωγή 
 

• Ο Κανονισμός (EU) 2019/944  για τους κοινούς κανόνες στην εσωτερική 
αγορά ηλεκτρισμού ορίζει ότι η τιμολόγηση των δικτύων πρέπει να αντανακλά 
το κόστος και να είναι διαφανής ενώ παράλληλα να εξασφαλίζει την ασφάλεια 
της τροφοδοσίας  και να μην γίνεται διάκριση όσον αφορά την αποθήκευση 
ενέργειας. 
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“Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους” 
Ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EU) 2019/944, άρθρο 54, οι Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους, αναπτύσσουν, διαχειρίζονται ή λειτουργούν εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας. 

Κατά παρέκκλιση οι διαχειριστές δύνανται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, αναπτύσσουν, 
διαχειρίζονται ή λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας  οι  οποίες αποτελούν 
πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου εφόσον η ρυθμιστική αρχή έχει δώσει την έγκριση της 
ή εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες 3προϋποθέσεις: 

1) Τα άλλα μέρη, ύστερα από διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία πρόσκλησης δεν 
απέκτησαν το δικαίωμα για ιδιοκτησία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή δεν μπόρεσαν να 
παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες με εύλογο κόστος και εγκαίρως 

2) Οι εν λόγω εγκαταστάσεις ή επικουρικές υπηρεσίες μη σχετικών με τη συχνότητα είναι 
απαραίτητες για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς και δεν 
χρησιμοποιούνται για την αγορά ή την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και  

3) Η Ρυθμιστική Αρχή έχει αξιολογήσει την αναγκαιότητα αυτής της παρέκκλισης, έχει εξετάσει 
τη διαδικασία υποβολής προσφορών και έχει παράσχει την έγκρισή της      
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“Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους” 
Ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο 

Επίσης ο Κανονισμός (EU) 2019/944, στο άρθρο 8, καθορίζει ότι η διαδικασία χορήγησης άδειας για την 
κατασκευή νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια 

a) Η εν γένει ασφάλεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, των εγκαταστάσεων και του σχετικού 
εξοπλισμού 

b)  Η προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας  

c)  Η προστασία του περιβάλλοντος  

d)   Η χωροθέτηση και η χρήση γής  

e)  Η χρήση δημόσιων εκτάσεων  

f)  Η ενεργειακή απόδοση  

g) Η φύση της πρωτογενούς ενέργειας  

h) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος όπως τεχνική και οικονομική και χρηματοδοτική 
δυνατότητα 

i)  Η συμμόρφωση με μέτρα που αφορούν Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας 

j)  Η συμβολή στη παραγωγή ισχύος ώστε να ικανοποιηθεί ο στόχος 32% της ενέργειας να 
προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές το 2030 (Article 3(1) of Directive (EU) 2018/2001 of the 
European Parliament and of the Council (19) 

k)  Η συμβολή στη παραγωγή ισχύος με σκοπό τη μείωση των εκπομπών και  

l)  Η εξέταση εναλλακτικών λύσεων στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας 
όπως η απόκριση ζήτησης και η αποθήκευση ενέργειας.  
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Στρατηγική τακτική και 
Ρυθμιστικά θέματα 
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Στρατηγική τακτική και Ρυθμιστικά θέματα 

Ισχύουσες και υπό εξέταση στρατηγικές 

• Κίνητρο για να βελτιωθεί η οικονομική βιωσιμότητα των έργων αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας 

• Η συμπερίληψη της αποθήκευσης ενέργειας σε μακροχρόνιο σχεδιασμό αύξησης 
της εγκατεστημένης ισχύος (Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα) 

• Στο πώς οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας θα αναπτυχθούν 
με τρόπο που να μειωθούν οι συνολικές επενδύσεις για αύξηση της 
εγκατεστημένης ισχύος και ενίσχυσης των δικτύων μεταφοράς 

• Χρηματοδότηση πιλοτικών και επιδεικτικών έργων με σκοπό την διάχυση 
εμπειριών και πληροφοριών  (εμπειρία από Ικαρία και Αστυπάλαια) 
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Στρατηγική τακτική και Ρυθμιστικά θέματα 

Ρυθμιστικά θέματα 

• Πώς τα συστήματα αποθήκευσης θα συμμετέχουν στις επικουρικές 
υπηρεσίες και θα αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν 
για την υποστήριξη του συστήματος 

• Πώς θα αναπτυχθούν λογιστικές και μετρητικές μέθοδοι για τα συστήματα 
αποθήκευσης ενέργειας  

• Πώς θα τεθούν κριτήρια ώστε μακράς διάρκειας συμβόλαια να έχουν 
σαφώς καθορισμένα έσοδα σε όλη τη διάρκεια απόσβεσης της επένδυσης 

• Πώς και πότε θα ενσωματωθούν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
ενέργειας στην μακροπρόθεσμη πολιτική επέκτασης του συστήματος 
παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
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Παρούσα Ρυθμιστική 
Κατάσταση στην Ελλάδα 
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• Η ΡΑΕ εξέδωσε την πρώτη άδεια παραγωγής για υδροηλεκτρικό έργο 

αποθήκευσης (αντλησιοταμιευτικό) το 2011ακολουθώντας την οδηγία σχετικά με 

τους θερμικούς σταθμούς παραγωγής (Κανονισμός 2000, ΦΕΚ 1498Β/2000) 

• Η λογική για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας ήταν να μην μπούν 

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. 

 
 
 
 
 

  

Παρούσα Ρυθμιστική Κατάσταση στην Ελλάδα 
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Το Δεκέμβριο 2020 του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχημάτισε την 

Ομάδα Διοίκησης Έργου με αντικείμενο τη Διαμόρφωση του θεσμικού και 

ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη και συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης στις 

αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και σε μηχανισμούς ισχύος υπό τον συντονισμό του 

ΥΠΕΝ και τη συμμετοχή της ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, Χρηματιστήριο Ενέργειας 

 

Ως ΡΑΕ είχαμε την ευκαιρία να μας γίνει παρουσίαση της πρότασης της ΟΔΕ και 

να ανταλλάξουμε απόψεις και να διατυπώσουμε παρατηρήσεις.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Πρόσφατες εξελίξεις 
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Από τον Οκτ. 2019 η ΡΑΕ έχει παραλάβει τις ακόλουθες αιτήσεις 

  

•173  αιτήσεις για αποθήκευση (μπαταρίες, υβριδικά, αντλησιοταμιευτικά)battery, 

hybrid + pump hydro) συνολικής ισχύος  13.237 + 1 άδεια αντλησιοταμιευτικό 

Αμφιλοχίας 680 MW = 13.917 MW 

 • 43 από τις 173  αφορούν την απολιγνιτοποιημένες περιοχές της Δ. 

 Μακεδονίας και Αρκαδίας συν. Ισχύος 4.105 MW 

 •12 αντλησιοταμιευτικά 2.447 MW + 1  με 680 MW Αμφιλοχίας= 3.127 MW 

 • 52 από τις 173 είναι υβριδικά με παραγωγή ΑΠΕ και αποθήκευση  συνολικής 

 ισχύος 1.695 MW 

 • 110 από τις 173 αποθηκευτικές εγκαταστάσεις με μπαταρίες συνολικής  

 ισχύος 9.102 MW 

 

 

 
 
 

Κάποια στοιχεία για τις άδειες αποθήκευσης 
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Η ΡΑΕ έχει εγκρίνει τις άδειες παραγωγής 

 

80 άδειες licenses (μπαταρίες με υβριδικά και αντλησιοταμίευση) 5.0480 MW 

 • 77 άδειες(μπαταρίες +υβριδικά) 4.672 MW  

 • 3 αντλησιοταμίευσεις 807 MW + 1 στην Αμφιλοχία 680 MW = 1.487 MW 

 38 μόνο μπαταρίες αποθήκευσης συνολικής ισχύος 3.582 MW  

 93  είναι υπό αξιολόγηση (από αυτές 8 αντλησιοταμίευσης)  συνολικής ισχύος 

7.758 MW 

 

 
 
 
 
 

Κάποια στοιχεία για τις άδειες αποθήκευσης 
 



132 Pireos str., 118 54, Athens 
Τel.: +30 210 3727400  
Fax: +30 210 3255460 
E-mail: info@rae.gr 

Σας ευχαριστώ πολύ  

 


