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Οφέλη σταθμών αποθήκευσης για τους Διαχειριστές 

Τα σημαντικότερα οφέλη για τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς 
από τους σταθμούς αποθήκευσης είναι τα εξής: 

 

• Συμβολή στην επάρκεια ισχύος 

• Αύξηση της ευελιξίας του Συστήματος 

• Αύξηση του ανταγωνισμού προσφέροντας υπηρεσίες εξισορρόπησης 

• Περιορισμός τιμών στην αγορά εξισορρόπησης 

• Εξομάλυνση καμπύλης υπολειπόμενης ζήτησης  

• Μείωση κορεσμού δικτύων 

• Αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ 



Οι τεχνικές απαιτήσεις εξαρτώνται 
από: 

• την τεχνολογία της μονάδας 

• τη μέγιστη ισχύ της μονάδας 

• το επίπεδο τάσης του σημείου σύνδεσης 

• την τοπολογία σύνδεσης 

• σύγχρονη ή ασύγχρονη σύνδεση με το 
δίκτυο 

Τεχνικές απαιτήσεις για σταθμούς αποθήκευσης 

Οι τεχνικές απαιτήσεις αφορούν: 

• στη ρύθμιση συχνότητας  

• στη ρύθμιση τάσης,  

• στη δυνατότητα παρακολούθησης 
εντολών ενεργού ισχύος, στην 
ικανότητας αδιάλειπτης λειτουργίας σε 
σφάλμα κ.α. 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

• Demand Connection Code (DCC) 

• Requirements for Generators (RfG) 

Εθνικό Πλαίσιο 

• Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ 



Ο ENTSO-e έχει συστήσει ομάδα εργασίας με αντικείμενο την αναθεώρηση των 
απαιτήσεων RfG και DCC, ώστε να καλύψουν και σταθμούς αποθήκευσης. Οι 
προτάσεις της ομάδας μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: 

Storage Expert Group, ENTSO-e 

• Εισαγωγή τεχνικών απαιτήσεων για την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας 
παρόμοιες με αυτές των σταθμών 
παραγωγής. 

• Αντιμετώπιση εγκαταστάσεων που 
αποθηκεύουν άλλης μορφής ενέργεια, 
χωρίς αυτή να επαναποδίδεται στο 
δίκτυο ως εγκαταστάσεις κατανάλωσης 
και όχι ως αποθηκευτικούς σταθμούς. 

• Κατηγοριοποίηση των σταθμών 
αποθήκευσης σε σύγχρονα και 
ασύγχρονα (μέσω διατάξεων 
ηλεκτρονικών ισχύος) συνδεδεμένους 
με το δίκτυο. 

• Κατηγοριοποίηση τοπολογιών 
σύνδεσης σε αυτές που περιλαμβάνουν 
μόνο αποθηκευτικές διατάξεις και 
αυτές που συνδυάζουν αποθήκευση και 
παραγωγή. 

Προτάσεις της ομάδας του ENTSO-e για την αποθήκευση: 
• “Storage Expert Group: Final Report.” ENTSO-e, 2019. 
• “Storage Expert Group: Phase II Final Report.” ENTSO-e, 2020. 



Αγορά Εξισορρόπησης 

Κεντρική Κατανομή 
Υπηρεσίες Εξισορρόπησης παρέχουν 
διακριτά μονάδες παραγωγής 

Όλες οι Οντότητες μεγαλύτερες από ένα 
μέγεθος συμμετέχουν διακριτά στην 
Αγορά Εξισορρόπησης. 

Οι μικρότερες οντότητες μπορούν να 
συμμετέχουν σε χαρτοφυλάκια. Τα 
χαρτοφυλάκια πρέπει να έχουν ένα 
ελάχιστο μέγεθος. 

Είναι δυνατό να καθορίζονται 
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές 
εντός των οποίων η συμμετοχή πρέπει 
να είναι διακριτή. 

Κεντρική Κατανομή 

Υπηρεσίες Εξισορρόπησης 
συμμετέχουν: 

• Μονάδες παραγωγής 

• Απόκριση ζήτησης 

• ΑΠΕ 

• Αποθήκευση 

Διαδικασία 
Ενοποιημένου 
Προγραμμα-

τισμού  
(ISP) 

Διαδικασία 
Πραγματικού 

Χρόνου  
(RTBM) 

Διαδικασία 
Αυτόματης 
Ρύθμισης  

(AGC) 

Διαδικασία 
Αποσυμφό- 

ρησης 



Υποχρεώσεις Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης 

 Εγκατάσταση συστημάτων 
τηλεπικοινωνιών και τηλελέγχου 
στις σταθμούς που εκπροσωπεί. 

 Ολοκλήρωση δοκιμών προεπιλογής 
και  εγγραφή στο μητρώο του 
ΑΔΜΗΕ. 

 Εγγραφή στο Φορέα Εκκαθάρισης 

 Κέντρο Ελέγχου. 

Κέντρο Ελέγχου 
 Οι εντολές αποστέλλονται από τον 

ΑΔΜΗΕ στο κέντρο ελέγχου και στη 
συνέχεια από το κέντρο ελέγχου τους 
σχετικούς σταθμούς. 

 Η εποπτεία και ο τηλελέγχος των 
σταθμών μέσω του συστήματος 
EMS/SCADA του ΑΔΜΗΕ επιτυγχάνονται 
μέσω κατάλληλης διεπαφής στο κέντρο 
ελέγχου. 

 Συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων 
σημάτων (π.χ. έγχυση, απορρόφηση, 
επίπεδο φόρτισης, μέγιστη δυνατότητα 
έγχυσης) και αποστολή τους στον 
ΑΔΜΗΕ. 



Οι δοκιμές προεπιλογής λαμβάνουν χώρα μετά την 
προεγγραφή και πριν την εγγραφή ενός 
Χαρτοφυλακίου Αποθήκευσης Ενέργειας στο 
σχετικό μητρώο του ΑΔΜΗΕ και περιλαμβάνουν 
πιστοποίηση: 

i. της ικανότητας εκτέλεσης Εντολών 
Κατανομής για το σύνολο της Μέγιστης 
Κατανεμόμενης Ισχύος του Χαρτοφυλακίου 

ii. της ορθής λειτουργίας των επικοινωνιακών 
και μετρητικών συστημάτων 

 

Οι δοκιμές είναι διακριτές για κάθε προϊόν 
εξισορρόπησης: 

• ΕΔΣ (FCR),  

• αυτόματη ΕΑΣ (aFRR),  

• χειροκίνητη ΕΑΣ (mFRR) 

 

Οι δοκιμές επαναλαμβάνονται: 

i. κάθε 5 χρόνια, κατά 
μέγιστο 

ii. σε περίπτωση που 
μεταβληθούν σημαντικά 
τα Καταχωρημένα 
Χαρακτηριστικά του 
Χαρτοφυλακίου 

iii. Σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης με εντολές 

Δοκιμές προεπιλογής 



Συμμετοχή για σταθμούς αποθήκευσης 

Ισχύς Εξισορρόπησης 
• Εθελοντική συμμετοχή 

• Υποχρεωτική συμμετοχή σε 
περίπτωση λήψης ενίσχυσης, 
βάσει της οποίας επιβάλλεται 
σχετική υποχρέωση 

 
Δικαίωμα υποβολής ανοδικών 
και καθοδικών Προσφορών 
Ισχύος Εξισορρόπησης για τα 
παρακάτω προϊόντα:  
• ΕΔΣ (FCR),  
• αυτόματη ΕΑΣ (aFRR),  
• χειροκίνητη ΕΑΣ (mFRR) 

Ενέργεια Εξισορρόπησης 
• Εθελοντική συμμετοχή 

• Υποχρεωτική συμμετοχή σε 
περίπτωση λήψης ενίσχυσης, 
βάσει της οποίας επιβάλλεται 
σχετική υποχρέωση 

 
Δικαίωμα υποβολής ανοδικών 
και καθοδικών Προσφορών 
Ενέργειας Εξισορρόπησης 
 

Ενέργεια Εξισορρόπησης 
• Εθελοντική συμμετοχή 

• Υποχρεωτική συμμετοχή σε 
περίπτωση λήψης ενίσχυσης, βάσει 
της οποίας επιβάλλεται σχετική 
υποχρέωση 

 
Δικαίωμα υποβολής ανοδικών και 
καθοδικών Προσφορών Ενέργειας 
Εξισορρόπησης για χΕΑΣ και αΕΑΣ 
 
Υποχρέωση υποβολής προσφορών 
Ενέργειας Εξισορρόπησης για την 
παροχή της απονεμημένης Ισχύος 
Εξισορρόπησης 
 

ΔΕΠ RTBM/AGC 



Ευκαιρίες για τους αποθηκευτικούς σταθμούς 

Διαφορά τιμών 
ενέργειας 

εξισορρόπησης 

Έσοδα από Ισχύ 
Εξισορρόπησης 

Διαχείριση 
συμφόρησης & 
νέες υπηρεσίες 

Συνέργειες με 
άλλες 

τεχνολογίες 
(π.χ. ΑΠΕ) 



Ευκαιρίες για σταθμούς αποθήκευσης 



Ευκαιρίες για σταθμούς αποθήκευσης 



Ευκαιρίες για σταθμούς αποθήκευσης 



Ευκαιρίες για σταθμούς αποθήκευσης 

Ανοδική Ισχύς Εξισορρόπησης 

Περίοδος: 

5-11/7/2021 



Ευκαιρίες για σταθμούς αποθήκευσης 

Καθοδική Ισχύς Εξισορρόπησης 

Περίοδος: 

5-11/7/2021 



Διαχείριση συμφόρησης 

Οι αγορές διαχείρισης συμφόρησης: 

• παρέχουν μεγαλύτερο κίνητρο για 
συμμετοχή στη διαχείριση συμφόρησης 

• χαμηλότερο κόστος αν είναι 
ανταγωνιστικές 

Συμμετοχή σταθμών αποθήκευσης 

• απορρόφηση ενέργειας τις ώρες 
συμφόρησης 

• έγχυση ενέργειας σε ώρες χωρίς 
συμφόρηση 

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 δεν 
λειτουργούν όταν: 

• δεν υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός 
στην υπό συμφόρηση περιοχή 

• αφορούν δομικές συμφορήσεις που είναι 
γνωστές εκ των προτέρων 

Θεωρείται σκόπιμο να υλοποιηθούν πιλοτικά 
έργα με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας 
και τον έλεγχο των προτεινόμενων λύσεων. 
Δύο πιλοτικά έργα συσσωρευτών σχεδιάζονται 
ήδη από τον ΑΔΜΗΕ. 



Παρακολούθηση 

Υφιστάμενες προβλέψεις 
 
Στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης 
προβλέπεται παρακολούθηση στις εξής 
περιπτώσεις: 
 

i. Σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα 
Χαρακτηριστικά  

ii. Σημαντική απόκλιση από τις Εντολές 
Κατανομής 

iii. Συστηματική πρόκληση μη εφικτού 
Προγράμματος Αγοράς 

Νέες προβλέψεις 
 
i. μη παροχή Ισχύος Εξισορρόπησης 
ii. μη διαθεσιμότητα η οποία διαπιστώνεται 

ex-post (π.χ. μη ικανό επίπεδο φόρτισης) 
iii. δήλωση μη διαθεσιμότητας κοντά στο real 

time. 
iv. μη συμμόρφωση με εντολές αυτόματης 

ρύθμισης AGC 


