
Athens Divani Caravel 

20-21 Ιουλίου 2021 

Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την 

Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Αντικείμενο 

Πρόταση αδειοδοτικού πλαισίου 

& επόμενα βήματα 

ΥΠΕΝ 
ΓΓΕΟΠΥ 

20 Ιουλίου 2021 

Δρ. Δημήτρης Τσαλέμης 
Γενικός Δ/ντής Ενέργειας ΥΠΕΝ 
Πρόεδρος ΟΔΕ Αποθήκευσης 



ΟΔΕ Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας 
2 

 Ανάγκες αποθήκευσης για υποστήριξη στόχων του ΕΣΕΚ 2019 με αναφορά 

το 2030: Περί τα 1500 MW (επιπλέον υπάρχουσας 700 MW) 

 Κατηγορίες/τεχνολογίες αποθήκευσης: 

o Μεγάλης χωρητικότητας (6 h): Αντλησιοταμίευση – Περί τα 1000 ΜW 

o Μικρής χωρητικότητας (2 h): Μπαταρίες – Περί τα 500 MW 

 Συνδυασμός τεχνολογιών παράγει υψηλότερο όφελος από ό,τι η κάθε 

τεχνολογία ανεξάρτητα 

 Ανάγκες αποθήκευσης αναμένονται αυξημένες σε υψηλότερα επίπεδα: 

o Νέοι στόχοι διείσδυσης ΑΠΕ (Fit for 55) και προοπτική πέρα από το 2030 

o Διείσδυση Φ/Β αυξάνει ανάγκες χρονικής μετάθεσης της παραγωγής 

o Αποσυμφόρηση δικτύων: πρόσθετες ανάγκες/ευκαιρίες? 

 Αποφυγή «υπερθέρμανσης» από υπερ-εκτίμηση των αναγκών 

o Επιβαρύνει βιωσιμότητα έργων αγοράς και κόστος σχημάτων στήριξης 

Ανάγκες αποθήκευσης ΕΣΜΗΕ 
Βασικά σημεία μελέτης ΡΑΕ (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, 2020) 
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Διαμόρφωση εισήγησης για το θεσμικό & ρυθμιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη 

& συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας & σε 

μηχανισμούς ισχύος 

 Απόφαση Συγκρότησης: 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/118233/4341/8-12-2020 – ΦΕΚ 5619/Β/21-12-2020 

Ειδικότερα πεδία: 

 Αποθηκευτικοί σταθμοί στο ηπειρωτικό σύστημα (σταθμοί αγοράς) 

 Αποθήκευση ενσωματωμένη σε εγκαταστάσεις χρηστών (“κατάντη του 

μετρητή”): 

o Σε σταθμούς ΑΠΕ 

o Σε εγκαταστάσεις καταναλωτών 

 Αποθηκευτικοί σταθμοί στα μη διασυνδεδεμένα νησιά 

Σύσταση και αποστολή ΟΔΕ 
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Διερεύνηση θεσμικών κενών & υπόδειξη νομοθετικών/ρυθμιστικών παρεμβάσεων 

ώστε να καταστεί εφικτή: 

 Η απρόσκοπτη αδειοδότηση έργων 

 Η πλήρης συμμετοχή στις αγορές, ανεξάρτητα ή μέσω εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) 

 Η ένταξη σε χαρτοφυλάκια μαζί με σταθμούς ΑΠΕ 

 Η ενσωμάτωση σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ. Αναγκαιότητα/σκοπιμότητα, επιλογή 

μέσω διαγωνισμών και συμμετοχή στις Αγορές 

 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 ΜΔΝ και η μετάβαση σε καθεστώς αγορών 

ΕΔΣ μετά τη διασύνδεση 

Διασφάλιση συμβατότητας πλαισίου με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 και 

στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

Αντικείμενο ΟΔΕ 
βάσει της απόφασης σύστασής της 
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 Σύσταση/ Συγκρότηση ΟΔΕ από ΓΓ ΕΟΠΥ, Α. Σδούκου. Πρόεδρος ο Γενικός Δ/ντής 

Ενέργειας Δρ. Δ. Τσαλέμης, Συντονιστής ο Καθ. Στ. Παπαθανασίου. 

 Σύνθεση ΟΔΕ: Εκπροσώπηση όλων των βασικών φορέων (ΥΠΕΝ, ΡΑΕ, ΕΧΕ, 

ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, ΚΑΠΕ, συντονισμός & υποστήριξη από ΕΜΠ) 

 18 τακτικά μέλη και πρόσκληση σε experts, όπως απαιτείται 

 15 συνεδρίες σε διάστημα 6 μηνών (κάθε ~2 εβδομάδες, διάρκειας 3-4h) 

 Πολλές πρόσθετες συναντήσεις εργασίας εκτός επίσημων συνεδριάσεων 

 Διαβούλευση με ενώσεις ΑΠΕ & συμμετεχόντων στις αγορές 

 Ελήφθησαν οι θέσεις των διοικήσεων των φορέων, πέραν των εκπροσώπων 

τους 

Συγκρότηση και πορεία εργασιών 

15/12 14/1 13/2 15/3 14/4 14/5 13/6 13/7 

Σύσταση 

της ΟΔΕ 

1ο Σχέδιο 

Εισήγησης 15 συνεδριάσεις 

Τελική 

Εισήγηση 



ΟΔΕ Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας 
6 

 29 Ιουνίου – Αποστολή Εισήγησης σε ΥΠΕΝ 

 12 Ιουλίου – Δημοσίευση 

Προτάσεις για: 

 Αδειοδότηση σταθμών αποθήκευσης 

 Πλαίσιο συμμετοχής στις αγορές ηλεκτρικής 

ενέργειας 

 Τεχνικές απαιτήσεις και πρόσβαση στα δίκτυα 

 Ενσωμάτωση αποθήκευσης σε εγκαταστάσεις 
καταναλωτών 

 Ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ιδιοκαταναλώσεις, 

πρόσθετες υπηρεσίες αποθήκευσης 

 Σχήματα στήριξης 

 Αποθήκευση στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων 

φορέων 

Εισήγηση ΟΔΕ 

https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2021/07/Eisigisi_ODE_Apothikeysis-xwris-FEK-kai-praktika.pdf 
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Αδειοδοτικό πλαίσιο στη βάση των αρχών του πλαισίου των ΑΠΕ: 

- Κανονικότητα στην υποβολή αιτήσεων (κύκλοι υποβολής) 

- Αξιολόγηση & τεκμηρίωση οικονομικής επάρκειας 

Α. Έργα καθαρής αποθήκευσης 

 Άδεια Αποθήκευσης. Αξιολόγηση-Απαιτήσεις κατ’ αναλογία με τα Ειδικά Έργα ΑΠΕ 

 Β. Έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης 

Β.1 Αποκλειστικά με λειτουργικότητα παραγωγής σε σχέση με το δίκτυο (δεν 
απορροφούν ενέργεια - μόνο παράγουν) 

 Βεβαίωση Παραγωγού, όπως συνήθη έργα ΑΠΕ 

(Δύνανται να λαμβάνουν ενίσχυση με βάση το καθεστώς ενίσχυσης για έργα ΑΠΕ) 

Β.2 Διαθέτουν και λειτουργικότητα αποθήκευσης (δύνανται να απορροφούν ενέργεια 
από δίκτυο) 

 Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικών Έργων ΑΠΕ 

(Δεν δύνανται να λαμβάνουν ενίσχυση ως έργα ΑΠΕ) 

Αδειοδότηση έργων αποθήκευσης (1/2) 
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 Χωροθέτηση – επιτρεπτό εγκατάστασης σε δασικές εκτάσεις (όπως τα Φ/Β),  

σε ΓΓΥΠ, σε δάση μόνο αν ΚτΜ σε ΑΠΕ. 

 Περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων μπαταριών: 

Κατηγορία Β, με Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) 

 

Γ. Καταναλωτές με ενσωματωμένη αποθήκευση 

Γ.1 Χωρίς δυνατότητα έγχυσης ενέργειας → Δεν απαιτείται άδεια παραγωγής  

Γ.2 Με δυνατότητα έγχυσης ενέργειας → Απαιτείται άδεια παραγωγής 

(αυτοπαραγωγού ή καταναλωτή με αποθήκευση) 

 

Αδειοδότηση έργων αποθήκευσης (2/2) 
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 Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για μηχανισμό διακυβέρνησης – συντονισμό και 

παρακολούθηση του έργου των εμπλεκομένων για τήρηση των χρονικών 

οροσήμων 

 Κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων (10/21) 

 Προσαρμογή κανονισμών αγορών (02/22) 

 Τροποποίηση Κωδίκων Συστήματος & Δικτύου, ανάπτυξη εγχειριδίων και τεχνικών 

αποφάσεων (06/22) 

 Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων αγορών (12/22 & 03/23) 

 Σχήμα στήριξης επενδύσεων αποθήκευσης (RRF & μηχανισμός) 

 Κοινοποίηση και έγκριση σχήματος (2021Β) 

 Διεξαγωγή διαγωνισμών (2022) 

 Υλοποίηση έργων (2023-2025) 

 

Επόμενα βήματα 
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 Κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων (31/10) 

 Υλοποίηση κανονιστικού πλαισίου 

 Υλοποίηση συστημάτων αγοράς 

 Κλπ. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
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Welcome to the new era 
of energy investments in Greece 



20 Ιουλίου 2021 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
 

Δημήτρης Τσαλέμης 
tsalemisd@prv.ypeka.gr 
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