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Εισαγωγική ομιλία -  Δ. Παπαντώνης 
 
 
Η ανάγκη αποθήκευσης ενέργειας έγινε ήδη αισθητή στις πρώτες δεκαετίες του 
προηγούμενου αιώνα με σκοπό την αποθήκευση της ενέργειας των τεχνικά ελαχίστων των 
θερμικών σταθμών κατά την ώρες χαμηλής ζήτησης. Την ανάγκη αυτή κάλυψαν οι σταθμοί 
αντλησιοταμίευσης (όρος που έχει επικρατήσει στην ελληνική ορολογία) στα οποία η 
περίσσεια ενέργειας αποθηκεύεται, κατά τις ώρες χαμηλής ζήτησης, μέσω άντλησης από 
ένα χαμηλό ταμιευτήρα προς ένα υψηλότερο  και στην συνέχεια, στις ώρες υψηλής ζήτησης 
ενέργειας, η ενέργεια αποδίδεται στο δίκτυο μέσω της λειτουργίας υδροστροβίλων. Το 
πρώτο έργο αντλησιοταμίευσης λειτούργησε το 1930 στις ΗΠΑ ενώ λίγα χρόνια αργότερα 
άρχισαν να αναπτύσσονται και να εφαρμόζονται οι πρώτες αναστρέψιμες μονάδες, δηλ. 
μηχανές που έχουν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως αντλίες και ως υδροστρόβιλοι 
μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το κόστος εγκατάστασης.   
 
Τα βασικά πλεονεκτήματα της αποθήκευσης ενέργειας μέσω αναστρέψιμων μονάδων 
παραγωγής είναι: 

 Μεγάλη διάρκεια ζωής τους (περισσότερα από 50 έτη) 

 Ωριμη τεχνολογία-στιβαρές μηχανές με υψηλό βαθμό απόδοσης 

 Δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας 

 Γρήγορη απόκριση (μικρός χρόνος για την παραλαβή πλήρους φορτίου και επίσης 
μικρός χρόνος για την αντιστροφή της λειτουργίας, από άντληση σε παραγωγή ή 
αντιστρόφως). Ανάληψη ή απόρριψη φορτίου με ρυθμό 5% ανά sec. 

 Παροχή εφεδρικών υπηρεσιών στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο 
 
Μεγάλη ανάπτυξη είχαν οι σταθμοί αντλιοσταμίευσης την τριακονταετία 1960-1990 στις 
ΗΠΑ και την Ιαπωνία με σκοπό την απορρόφηση των τεχνικά ελαχίστων των θερμικών 
πυρηνικών μονάδων που λειτούργησαν την περίοδο αυτή. Η ‘χρυσή’ περίοδος της 
ανάπτυξης των σταθμών ανλησιοταμίευσης στην Ευρώπη είναι η εικοσαετία 1970-1990 
κατά την οποία εγκαταστάθηκαν 30 GW σε σταθμούς ανλησιοταμίευσης τα οποία στόχευαν 
στην εξομάλυνση της καμπύλης φορτίου μέσω της απορρόφησης των τεχνικά ελαχίστων 
των θερμικών μονάδων (πυρηνικών ή συμβατικών).  Το χαρακτηριστικό των μονάδων 
αυτών είναι η μικρή ευελιξία στον ρυθμό αποθήκευσης ισχύος, δηλ. λειτουργούν υπό 
σταθερό φορτίο κατά την φάση της άντλησης. 
 
Ακολούθησε μία περίοδος αμηχανίας, η εικοσαετία 1990-2010, κατά την οποία άρχισε να 
διαφαίνεται ότι κάτι αλλάζει στην παραγωγή και διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και 
συγκεκριμένα άρχισε να προδιαγράφεται: 

 Ο περιορισμός των πυρηνικών σταθμών για λόγους περιβαλλοντικούς ή ασφάλειας 

 Ο περιορισμός των συμβατικών θερμικών σταθμών (με καύσιμο τον άνθρακα ή τον 
λιγνίτη) για λόγους περιβαλλοντικούς, κυρίως όσον αφορά τσην εκπομπή 
καυσαερίων  

 Η ανάπτυξη ευέλικτων θερμικών σταθμών παραγωγής συνδυασμένου κύκλου με 
καύσιομ το φυσικό αέριο  

 Η ανάπτυξη σταθμών παραγωγής με την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (κυρίως των αιολικών και φωτοβολταικών)  
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Για τους λόγους αυτούς την εικοσαετία 1990-2010 κατασκευάστηκαν στην Ευρώπη μόνο 15 
σταθμοί αντλησιοταμίευσης εγκατεστημένης ισχύος 5,6 GW. 
 
Μετά το 2010 παρατηρείται ένα έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης 
ενέργειας (κυρίως έργων αντλησιοταμίευσης ) που σκοπό έχουν την απορρόφηση της 
ενέργειας που παράγεται από τους σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ, κυρίως αιολικούς και 
φωτοβολταιϊκούς που χαρακτηρίζονται από έντονη και απρογραμμάτιστη διακύμανση της 
παραγωγής. Άρα οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας θα πρέπει να έχουν ένα επιπλέον 
χαρακτηριστικό: την δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος αποθήκευσης ώστε να 
παρακολουθούν αποτελεσματικά την γρήγορη διακύμανση της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από τις ΑΠΕ. Όσον αφορά στις μονάδες αντλησιοταμίευσης το χαρακτηριστικό 
αυτό επιτυγχάνεται με μονάδες άντλησης μεταβλητών στροφών, ή με την παράλληλη 
εγκατάσταση περισσότερων μονάδων άντλησης ή συνδυασμός αυτών, λύσεις που 
αντιστοιχούν σε πλέον πολύπλοκη λειτουργία και αύξηση του κόστους επένδυσης. Για την 
κάλυψη της ανάγκης αυτής αναπτύχθηκαν συστήματα άντλησης μεταβλητών στροφών 
μεγάλης ισχύος (έως 1000 MW ανά μονάδα) και έτσι στην δεκαετία 2010 έως 2020 
εντάσσονται στη Ευρώπη περί τα 27 GW μονάδων αντλησιοταμίευσης, νέας τεχνολογίας. 
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην δράση αυτή έχει η Γερμανία και οι Σκανδιναυικές χώρες με 
σκοπό την αξιοποίηση των παράκτιων ή μη αιολικών πάρκων καθώς και η Ισπανία  
 
Το πρόβλημα αποθήκευσης της ενέργειας εμφανίστηκε και αντιμετωπίστηκε από πλευράς 
κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου πρώτα σε μη διασυνδεδεμένα νησιά στα οποία το 
όριο της επιτρεπόμενης διείσδυσης των μονάδων ΑΠΕ μπορεί να ξεπεραστεί μόνο μέσω 
συστήματος αποθήκευσης. Πρόκειται για τους ονομαζόμενους υβριδικούς σταθμούς 
παραγωγής που συνδυάζουν την παραγωγή από ΑΠΕ με την αποθήκευση ενέργειας με 
σταθμό αντλησιοταμίευσης ή μπαταριών ή συνδυασμού και των δύο. 
 
Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων αντλησιοταμίευσης παγκοσμίως είναι της τάξεως των 
130 GW, από τα οποία τα 45 GW είναι εγκατεστημένα στην Ευρώπη (και αντιπροσωπεύουν 
το 5% της εγκατεστημένης ισχύος των υδροηλεκτρικών έργων). Στην Ελλάδα έχουμε δύο 
σταθμούς που λειτουργούν με την λογική αποθήκευσης της ενέργειας που περισσεύει από  
τα τεχνικά ελάχιστα των θεμικών σταθμών, πρόκειται για τον ΥΗΣ Σφηκιάς στο ποταμό 
Αλιάκμονα (1985, 3Χ105 MW=315 MW) και τον ΥΗΣ Θησαυρού στον ποταμό Νέστο (1998, 
3Χ128 MW=384 MW), συνολικά 699 MW, δηλ. 0,7 GW. 
 
Χάρη στα πλεονεκτήματα τους οι σταθμοί αντλησιοταμίευσης καλύπτουν το 97% των 
αντίστοιχων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας ενώ παράλληλα αναπτύσσονται και άλλες 
τεχνολογίες αποθήκευσης όπως οι μπαταρίες (διαφόρων τύπων), οι σφόνδυλοι ή έμμεσοι 
τρόποι όπως η αφαλάτωση νερού. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να 
παρακολουθήσουμε την εξέλιξη στους τομείς αυτούς από ομιλητές ειδικούς στο 
αντικείμενο. 
 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει από πολύ νωρίς δραστηριοποιηθεί στο θέμα της 
αποθήκευσης της ενέργειας και τους υβριδικούς σταθμούς. Στην προσπάθεια αυτή έχουν 
ασχοληθεί Εργαστήριά του από τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών και των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με την 
ενέργεια (υδροηλεκτρκή ενέργεια, ανανεώσιμες και τα σχετικά έργα).  
 
Ως Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών η πρώτη μας εξωστρεφής εμπλοκή με υβριδικούς 
σταθμούς ήταν το το 1994-1996 όταν μαζί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και στα πλαίσια 
επιδεικτικού προγράμματος χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ μελετήσαμε και 
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κατασκευάσαμε μικρό υβριδικό σταθμό για την ηλεκτροδότηση του οικισμού Μερσίνη στη 
νήσο Δονούσα των Κυκλάδων (20 κάτοικοι τον χειμώνα και 40 το καλοκαίρι) και ο οποίος 
περιελάμβανε φωτοβολταϊκά πάνελ συνολικής ισχύος 18 kWp (300X60 Wp που 
προέρχονταν από τον φωτοβολταϊκό σταθμό της ΔΕΗ στην Αγία Ρουμέλη στην Κρήτη), 
αντλία μεταβλητών στροφών ον. ισχύος 6 kW και υδροστρόβιλο (φυγόκεντρη αντλία που 
λειτουργεί αντίστροφα ως υδροστρόβιλος) που συνδέεται με γεννήτρια DC ον. ισχύος 7,5 
kW. Το σύστημα συμπληρωνόταν με συστοιχία μπαταριών 2 V, χωρητικότητας 100 Ah, δύο 
δεξαμενές νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα, κάθε μία χωρητικότητας 150 m3 και με μεταξύ 
τους υψομετρική διαφορά 100 μ. καθώς και με όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς 
για την πλήρως αυτόματη και αυτόνομη λειτουργία του.  
 
Το σύστημα, πρωτοποριακό για την εποχή του, λειτούργησε επί ένα χρόνο από το 
καλοκαίρι του 1996 έως το καλοκαίρι του 1997, κατά τον οποίο έχουμε πλήρεις μετρήσεις 
για την αξιολόγηση του όμως μετά τέθηκε εκτός λειτουργίας επειδή το 1997 η ΔΕΗ 
ηλεκτροδότησε την κοινότητα Μερσίνη επεκτείνοντας το ηλεκτρικό δίκτυο της Δονούσας το 
οποίο την εποχή εκείνη λειτουργούσε με μηχανές Diesel, κάθε μία ισχύος 100 kW περίπου.  
 
Στην συνέχεια το Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών του ΕΜΠ ολοκλήρωσε την 
προσομοίωση λειτουργίας, την βελτιστοποίηση των παραμέτρων και την διαστασιολόγηση 
των κύριων συνιστωσών των υβριδικών Σταθμών παραγωγής στην νήσο Λέσβο (στην 
Ερεσό), στην Ίο, στην Σητεία της Κρήτης ισχύος 5 MW,  στο Αμάρι της Κρήτης,  ενώ 
συμετείχε στην διαστασιολόγηση των σταθμών αποθήκευσης  μέσω αντλησιοταμίευσης της 
Ικαρίας και Αμφιλοχίας. Για τον σκοπό αυτό ανέπυξε λογισμικό το οποίο συνεχώς 
εμπλουτίζει μέσω του οποίου προσομοιώνεται η πραγματική λειουργία του συστήματος με 
την παράλληλη εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών βελτιστοποίησης των παραμέτρων 
του συστήματος  
 
Το 2007 η ΡΑΕ ανέθεσε στο Εργαστήριο Υδρ. Μηχανών του ΕΜΠ μελέτη με αντικείμενο την 
Διερεύνηση τεχνικών και οικονομικών ζητημάτων ένταξης υβριδικών σταθμών στα Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά την οποία εξεπόνησε σε συνεργασία με τον Τομέα Ηλεκτρικής 
Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. του ΕΜΠ. Το αποτέλεσμα της μελέτης αξιοποιήθηκε 
για την  διαμόρφωση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που ακολούθησε. 
 
Στη συνέχεια το 2008 η ΡΑΕ ανέθεσε σε ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ στην οποία συμμετείχε 
το Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών και ο Τομέας Υδραυλικών Έργων της Σχολής 
Πολιτικών Μηχανικών την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την διευρεύνηση της 
δυνατότητας κατασκευής έργων αποταμίευσης ενέργειας μέσω άντλησης σε περιοχές του 
Ελληνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στο πλαίσιο το έργου 
καταγράφηκαν οι υπάρχοντες ταμιευτήρες (ΥΗΣ εν λειτουργία ή αρδευτικών) με τα 
χαρακτηριστικά τους με υψος φράγματος μεγαλύτερο των 15 μ. και χωρητικότητας 
μεγαλύτερης των 5 106 m3  που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με την διαμόρφωση ενός 
άνω ταμιευτήρα με σκοπό την αξιοποίησή τους για την κατασκευή ενός σταθμού 
αντλησιοταμίευσης. Εντοπίστηκαν τελικά 36 ταμιευτήρες που πληρούσαν τα κριτήρια (από 
αυτούς οι 18 ανήκουν στη ΔΕΗ  - 16 για ΥΗΣ και 2 για τη ψύξη θερμικών μονάδων). Από το 
σύνολο των ταμιευτήρων αυτών εντοπίστηκαν 3 δυάδες ταμιευτήρων που φαίνεται να 
συγκεντρώνουν κάποια πλεονεκτήματα όσον αφορά στη κατασκευή έργων 
αντλησιοταμίευσης. Πρόκειται για τους ταμιευτήρες των ΥΗΣ Πουρνάρι Ι-Πουρνάρι ΙΙ, 
Καστράκι-Στράτος και Κρεμαστά-Καστράκι.   
 
Στο διάστημα 2011-2013 το Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών συμμετείχε σε 
ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο STORE χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και αντικείμενο τη 
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διατύπωση προτάσεων για την αποθήκευση ενέργειας ώστε να αυξηθεί η διείσδυση των 
ΑΠΕ διαλειπτόμενης λειτουργίας. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο 
Σύνδεσμός Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πανεπιστήμιο 
Helmut-Schmidt της Γερμανίας, το Πανεπιστήμιο Cork της Ιρλανδίας,το Τεχνικό 
Πανεπιστήμιο της Βιέννης και μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 
εξοπλισμού ΑΠΕ. Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε με την διοργάνωση ημερίδας (Νοεμ. 
2013) στο οποίο αναπτύχθηκαν οι προβληματισμοί και οι προοπτικές για την αύξηση της 
διείσδυσης των ΑΠΕ στο διασυνεδεμένο δίκτυο και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.   
 
Παράλληλα το ΕΜΠ συμβάλλει στο ενεργειακό διαμορφώνοντας μηχανικούς υψηλού 
επιπέδου οι οποίοι εξειδικεύονται στα θέματα παραγωγής, διαχείρισης και αποθήκευσης 
ενέργειας μέσω διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. 
 
Μία άλλη παράμετρος που θα μεταβάλλει σημαντικά το ενεργειακό τοπίο και θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη είναι η διαφαινόμενη επέκταση της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων που 
θα αυξήσει το φορτίο και θα μετατοπίσει τις αιχμές.  
 
Τα προηγούμενα τα ανέφερα για να δείξω ότι η τεχνολογία αποθήκευσης υπάρχει και είναι 
ώριμη, τουλάχιστον όσον αφορά τους σταθμούς αντλησιοταμίευσης, ενώ παράλληλα 
διαθέτουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό ικανό για να τους μελετήσει, επιβλέψει και 
λειτουργήσει. Το πρόβλημα δεν έχει ακόμη γίνει έντονο στο διασυνδεδεμένο δίκτυο όμως 
θα αρχίσει να γίνεται στα επόμενα χρόνια με την επέκταση της εγκατάστασης μονάδων 
ΑΠΕ. Επειδή πρόκειται για έργα που έχουν υψηλό κόστος και μεγάλο χρόνο κατασκευής θα 
πρέπει να νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο να γίνει σαφές όσο το νωρίτερο δυνατόν 
ώστε να υπάρξει το αντίστοιχο επενδυτικό ενδιαφέρον. Είμαι σίγουρος ότι η σημερινή 
ημερίδα θα συμβάλλει στη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων τόσο 
στα τεχνολογικά θέματα όσο και στα θεσμικά-ρυθμιστικά θέματα ώστε μεγάλης κλίμακας 
αποθηκευτικοί σταθμοί να είναι σε λειτουργία όταν πλέον θα είναι εντελώς απαραίτητοι.  


