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Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ
•

Η επιτυχής υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα
βασίζεται στην επίτευξη τριών πρωταρχικών στόχων.
– Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
– Μαζική διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
– Ορθολογική Διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας.

•

Βασικοί πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ:
– Η ανάπτυξη των ΑΠΕ, με στόχο:
•
•
•

την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
την οικονομική αποδοτικότητα.

– Η δημιουργία και εφαρμογή κατά τρόπο αποτελεσματικό ανοικτής, ολοκληρωμένης ενιαίας
αγοράς ενέργειας που λειτουργεί στο πλαίσιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.

•
•
•

Η ενεργειακή προοπτική της Ένωσης μηδενισμού των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου για το 2050, "Energy Roadmap 2050", βασίζεται στους πυλώνες
αυτούς.
Η Ευρ. Επιτροπή έχει θέσει σε διαβούλευση την Πράσινη Βίβλο «Πλαίσιο για τις
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος
2030»
Ανεξάρτητα από την εναλλακτική πορεία προς τον στόχο, είναι βέβαιο ότι το
2050 οι ΑΠΕ θα έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή ενέργειας.

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ» ΑΝΘΡΑΚΑ
•
•
•
•

Απελευθέρωση και Ολοκλήρωση Ενιαίας αγοράς στους
τομείς Φ.Α. και ηλεκτρισμού
Μεγάλη Διείσδυση ΑΠΕ
Ορθολογική Χρήση Ενέργειας

Μεταφορά μεγάλων
ποσοτήτων σε μεγάλες
αποστάσεις →
ανάπτυξη/επέκταση
δικτύων ηλεκτρισμού
και Φ.Α.

Εισαγωγή Τεχνολογικών «Ευφυών Δικτύων – Smart
Grids

• Ανάπτυξη Αντλησιοταμιευτικών Σταθμών
• Χρήση Τεχνολογιών Μεταφοράς ΣΡ
Η ανάπτυξη δικτύων ηλεκτρισμού
και Φ.Α.
Η Εισαγωγή Τεχνολογιών
«Ευφυών Δικτύων»

Θέματα πρώτης
προτεραιότητας για την
Ε.Ε.
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Μηνιαία Εξέλιξη εγκαταστάσεων Φ/Β

Η εξέλιξη της ισχύος των Φ/Β σε σχέση με αρχικό σχεδιασμό

ΕΛΛΕΙΜΜΑ στο λογαριασμό
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Συνδέσεις φ/β
• Σε λειτουργία περίπου 3000ΜW
• Προσφορές Σύνδεσης για επί πλέον 3000ΜW
• Μικρό ποσοστό των φ/β εγκαταστάσεων συνδέονται
απευθείας στο Σύστημα Μεταφοράς, (5-6% )
• Η μαζική διεσπαρμένη διείσδυσή τους στο δίκτυο διανομής
επιβάλλει τη μελέτη σημαντικών νεοεμφανιζόμενων τεχνικών
θεμάτων που έχουν επίπτωση και στην ασφαλή λειτουργία
του Συστήματος Μεταφοράς
• Ο ENTSO-E έχει επισημάνει την ανάγκη συνεργασίας όλων
των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να διερευνηθούν
και αντιμετωπισθούν έγκαιρα και με εναρμονισμένο τρόπο τα
θέματα αυτά και η προσαρμογή ήδη υφιστάμενων
εγκαταστάσεων.

Κρίσιμα τεχνικά θέματα
(επίπεδο Συστήματος)
•

Αντιμετώπιση μεταβλητότητας – στοχαστικότητας
– Εφεδρείες, Ευελιξία συμβατικών μονάδων παραγωγής, συμμετοχή των
φορτίων

•
•

•
•
•
•

•

Το πρόβλημα στη Δύση του Ηλιου (Sunset Effect)
Ρύθμιση Συχνότητας και εξισορρόπηση παραγωγής – Το πρόβλημα
των “50.2 Hz”
Κώδικας απαιτήσεων entso-e
Ρύθμιση τάσεων
Διεπαφή Διαχειριστών Μεταφοράς – Διανομής
Επιδράσεις στις συμβατικές μονάδες και αντανάκλαση στο κόστος
ηλ. ενέργειας

Μείωση αναγκών μεταφοράς και απωλειών

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
•
•
•
•

Τεχνικά ελάχιστα
Ρυθμοί ανόδου/καθόδου
Χρόνοι εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας
Αποφυγή συχνών κύκλων εκκινήσεων/διακοπών

Η αύξηση της ικανότητας παρακολούθησης του φορτίου μπορεί να
επιτευχθεί με:
•
•
•
•
•

•

Εγκατάσταση ευέλικτων μονάδων – Αεριοστρόβιλοι ανοικτού κύκλου ή/και
υδροηλεκτρικών με λίμνη
Εξασφάλιση των μικρότερων δυνατών τεχνικών ελάχιστων ορίων λειτουργίας των
καινούριων μονάδων
Αποθήκευση με εγκατάσταση αντλητικών υ/η σταθμών
Ρύθμιση της παραγωγής ΑΠΕ (περιορισμός ισχύος)
Διαχείριση φορτίου μελλοντικά ( Ηλ. Αυτοκίνητα, ευφυή δίκτυα – smart grids,
οικονομία υδρογόνου, …)
ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛ. ΕΝΡΓΕΙΑΣ

Το πρόβλημα της συχνότητας
• Ο έλεγχος φορτίου-συχνότητας πραγματοποιείται από τις
συμβατικές μονάδες.
• Προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή μεγάλη
διείσδυση των μονάδων ΑΠΕ στο Ευρωπαϊκό Σύστημα,
στο μέλλον θα είναι αναγκαία τη συμμετοχή τους στη
ρύθμιση συχνότητας
• Στα πλαίσια αυτά, ο ENTSΟ-Ε έχει αναπτύξει σχετικό
Κώδικα απαιτήσεων για μονάδες παραγωγής που θα
γίνει Ευρωπαϊκός Κανονισμός το 2014-2015.
• Οι απαιτήσεις του Κώδικα αυτού καλύπτουν όλες τις
μονάδες παραγωγής συμπεριλαμβανομένων και των
μικρών Φ/Β συστημάτων.

Όρια λειτουργίας Φ/Β Συστημάτων
• Σήμερα, τα Φ/Β συστήματα που λειτουργούν στην
Ευρώπη αποσυνδέονται όταν η συχνότητα ξεπεράσει
κάποιο όριο πάνω ή κάτω από τα 50Hz.
• Για το Ελληνικό Σύστημα τα παραπάνω όρια είναι 49.5
Hz και 50.5Hz.
• Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες το άνω όριο μπορεί να είναι
χαμηλότερα, έως και 50.2Hz.
• Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα, σε περίπτωση
που η συχνότητα του Ευρωπαϊκού Συστήματος
ξεπεράσει τα παραπάνω όρια, να οδηγηθούμε σε
ραγδαία απώλεια παραγωγής με πιθανά δυσχερή
αποτελέσματα για την ασφαλή λειτουργία του
Συστήματος.

Αποτελέσματα προσομοίωσης της επίδρασης Φ/Β στην
ευστάθεια συχνότητας του Ευρωπαϊκού Συστήματος

Απαιτήσεις του Κώδικα του ENTSO-E (όρια συχνότητας
που πρέπει να μένουν συνδεδεμένες οι μονάδες
παραγωγής)

Απαιτήσεις του Κώδικα του ENTSO-E για την
συμπεριφορά των Φ/Β σε καταστάσεις
υπερσυχνότητας
Για τιμές της συχνότητας
πάνω από ένα κατώφλι
που θα είναι στην περιοχή
50.2-50.5 Hz τα Φ/Β
συστήματα θα πρέπει να
μπορούν να μειώνουν την
παραγωγή τους με ένα
ρυθμό 2-12%

VDE 4105 (2011): Λύση από τη Γερμανία
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Τι κάνουμε Στο Μέλλον?

Η νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα
• Η Ευρωπαϊκή οικονομία, προσπαθεί, εναγωνίως, να
επιστρέψει σε ανάπτυξη.
• Η εσωτερική κατανάλωση έχει μειωθεί σημαντικά - οι
εξαγωγές έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία
• Η εξέλιξη των ασιατικών οικονομιών αποτελεί συγχρόνως
μία νέα αγορά και κυρίως έναν αναδυόμενο ανταγωνιστή.
• Σημαντική διεύρυνση της διαφοράς τιμών ενέργειας ΗΠΑ ΕΕ - μειωμένη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας. Περιορισμός καθεστώτων στήριξης για την
επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων.
• Συμβούλιο Κορυφής του Μαϊου: έμφαση στην ανάγκη
μείωσης του κόστους της ενέργειας για αύξηση της
ανταγωνιστικότητας.

«Έξυπνη» Διαχείριση της Ζήτησης
Διαχείριση φορτίου
ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- Τιμολόγια

Μεσοπρόθεσμα
- Ανάπτυξη αντλητικών σταθμών

Μελλοντικά
- Ηλ. Αυτοκίνητα
- Ευφυή δίκτυα – smart grids,
- Οικονομία υδρογόνου

Απαιτούνται κατάλληλες
ρυθμιστικές πολιτικές και
αποσαφήνιση ρόλων –
δραστηριοτήτων – κατανομή
οφέλους
ΠΟΛΛΟΙ ΝΕΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ (Πραγματική Αγορά)
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Σχεδιασμός για το μέλλον
• O σχεδιασμός για το μέλλον πρέπει να αντιμετωπίσει ορισμένα
προβλήματα που δεν είχαν τεθεί ή εξετασθεί επαρκώς στο
παρελθόν, 2007-2009, όπως:
– η ανάγκη επενδύσεων σημαντικού ύψους για δίκτυα,
– η επίπτωση της στοχαστικότητας των ΑΠΕ, ιδίως αιολικών/ηλιακών,
στην ανάπτυξη και στη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος,
– η επακόλουθη επίπτωση στη λειτουργία της αγοράς φα,
– η επίπτωση των διαφοροποιημένων κατά ΚΜ καθεστώτων στήριξης
στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ενέργειας.

• Παράλληλα, η συμπληρωματικότητα των στόχων, όπως ανάπτυξη
των ΑΠΕ & μείωση των εκπομπών, ενέχει συγχρόνως και
ασύμβατες αλληλεπιδράσεις-αρνητικής ανάδρασης  μείωση του
κόστους εκπομπής CO2, που δεν είχε αξιολογηθεί εως τώρα με
συνέπεια την αναποτελεσματικότητα, ιδίως την μεταβλητότητα,
του μηχανισμού εμπορίας ρύπων (ETS).

ΡΟΛΟΙ
Πολιτεία – Ρυθμιστικές Αρχές
Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για ΑΠΕ, αποτίμηση εξωτερικού κόστους ενέργειας
και επιβάρυνση ρύπων
Οργάνωση αγορών
Στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασμός
Μηχανισμοί Παρακολούθησης και Ελέγχου
Σταθερό περιβάλλον
Χωροταξικός σχεδιασμός

Παραγωγοί ΑΠΕ και Συμβατικές μονάδες
Να φτιάχνουμε άρτια, ήπιας περιβαλλοντικής όχλησης και αποδοτικά έργα

Διαχειριστές
Σχεδιασμός και Τεχνικά θέματα ενσωμάτωσης στα ΣΗΕ
Προσαρμογή στις νέες συνθήκες

Καταναλωτές (εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση)
Νέες Τεχνολογίες και Διαχείριση Ζήτησης
Νέοι Παίκτες (Prosumers)

Παράγοντες που θα καθορίσουν την
επιτυχία
1. Διαφανώς διαμορφούμενη, ρητά διατυπούμενη,
μακροχρόνια συνεπής πολιτική βούληση,
2. Κατάλληλα σχεδιασμένοι, συντονισμένοι, μηχανισμοί
αγοράς,
3. Δημιουργία σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος,
4. Συντονισμένος σχεδιασμός της ανάπτυξης όλων των
δραστηριοτήτων, εξοικονόμηση/παραγωγή, ανάπτυξη
δικτύων, ενεργοποίηση της πλευράς της ζήτησης, σύζευξη
των αγορών
5. Αποτελεσματική διαδικασία αδειοδοτήσεων, κοινωνική
αποδοχή (όφελος στον καταναλωτή)
6. Εξέλιξη τεχνολογίας (ενεργειακή και οικονομική
ανταγωνιστικότητα)

Ηλεκτρισμός
Ασφάλεια, ανεκτό κόστος, αποδοτικότητα,
λύσεις φιλικές στους καταναλωτές και το περιβάλλον

Παραγωγοί

Διαχειριστές

Παλιοί ¬ νέοι

Συστήματος ¬
Δικτύου

Αρχές
Ρυθμιστές
Πολιτεία

Καταναλωτές
Βιομηχανία
Νοικοκυριά κλπ

Προμηθευτές και
Εμποροι

Απαραίτητη η συμβολή όλων για τη διατήρηση αξιόπιστου
Συστήματος

Ευχαριστώ
kabouris@admie.gr

Ιδιαιτερότητες του ηλεκτρικού
συστήματος

Ιδιαιτερότητες του ηλεκτρικού
συστήματος
•
•

Οι ανωτέρω πολιτικές υλοποιούνται στο πλαίσιο των τεχνικών
περιορισμών και ιδιαιτεροτήτων του ηλεκτρικού συστήματος.
Είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί νέα προσέγγιση και συνεπές
μεθοδολογικά πλαίσιο Ανάπτυξης και Ελέγχου της Λειτουργίας του
Συστήματος, που θα λαμβάνει υπόψη:
– τα δραστικά διαφοροποιούμενα φυσικά χαρακτηριστικά,
– τις παραμέτρους κόστους και λειτουργικές απαιτήσεις του μελλοντικού
ηλεκτρικού συστήματος (ευφυή συστήματα μεταφοράς και διανομής),

•
•
•

Η μαζική διείσδυση ΑΠΕ αυξάνει τις ανάγκες για κατάλληλες υπηρεσίες
εξισορρόπησης σε πραγματικό χρόνο του Συστήματος, τόσο όσον αφορά
τη συχνότητα όσο και το μέγεθος των παρεμβάσεων.
Απαιτούνται κατάλληλα κίνητρα μέσω της αγοράς για το συνδυασμό των
στοχαστικού χαρακτήρα ΑΠΕ με τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας και τεχνολογίες παραγωγής.
Ανάλογη πολιτική και μέτρα απαιτούνται και για ευελιξία στην πλευρά της
ζήτησης.

Ιδιαιτερότητες του ηλεκτρικού
συστήματος
• Το αυξανόμενο μέγεθος των αναγκών εξισορρόπησης
που θα αντιμετωπίζει κάθε Διαχειριστής επιβάλλει την
αύξηση των διαθέσιμων εφεδρειών και δυνατοτήτων
έγκαιρης, τεχνικά και οικονομικά αποτελεσματικής,
ανταπόκρισης.
• Η λειτουργία διασυνοριακής αγοράς εξισορρόπησης:
– συμβάλλει στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς,
– προωθεί τον ελεύθερο ανταγωνισμό,
– βελτιστοποιεί την ανάπτυξη τόσο στο επίπεδο της
παραγωγής όσο και των διασυνδέσεων,
– επιτρέπει την απορρόφηση περισσότερης ενέργειας από
ΑΠΕ.

Διείσδυση των Φ/Β

Η Μαζική Διείσδυση των Φ/Β
• Παρουσιάζει για τον λειτουργό του συστήματος 2 ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά:
– Η παραγωγή τους μεταβάλλεται κατά μάλλον προβλέψιμο τρόπο σε
ημερήσια και εποχιακή βάση (variability),
– Παρουσιάζει και απρόβλεπτη, στοχαστική μεταβολή σε σχετικά
σύντομο χρόνο (intermittency).
• Για μεν τη «μεταβλητότητα» ο Λειτουργός πρέπει να έχει στη διάθεσή του
επαρκείς εφεδρείες από εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,
ή/και άλλες κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής ή/και κατάλληλα
ελεγχόμενα (διακοπτόμενα) φορτία.
• Για τη στοχαστικότητα πρέπει να διαθέτει εφεδρεία κατανεμόμενης ισχύος
παραγωγής ή/και απορριπτόμενου φορτίου, και τα δύο με κατάλληλα
χαρακτηριστικά ταχείας απόκρισης.

• Εξίσου σημαντικό με τη μείωση του κόστους των φ/β μέσω της
εξέλιξης της τεχνολογίας είναι και, η πρόκληση της ανάπτυξης
τεχνολογιών αποθήκευσης και ελέγχου του συστήματος.

Εγκατεστημένη ισχύς φ/β συστημάτων
•

Παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση στην εγκατεστημένη ισχύς φ/β συστημάτων σε παγκόσμιο
επίπεδο:
–
–

•
•
•
•

•

Το 2000 ήταν μόλις 26 MW.
Το 2011 εκτιμάτο σε 21.000 MW.

Η αύξηση είναι αποτέλεσμα της επίσης τεράστιας μείωσης του κόστους και κατάλληλων πολιτικών
προώθησης των ΑΠΕ.
Ακόμη και σήμερα όμως η συμβολή των φ/β στο ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ
χαμηλή.
Βραχυπρόθεσμα η οικονομικότητα των φ/β δεν αξιολογείται ως ευνοϊκή, ιδιαίτερα λόγω του ότι η
αξία τους για το Σύστημα ηλεκτροπαραγωγής συγκρίνεται με την βραχυπρόθεσμη αξία που
προκύπτει από τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς (wholesale spot prices).
Σε επίπεδο όμως μακροχρόνιας ισορροπίας που διαμορφώνεται από χαμηλότερου κόστους φ/β
των οποίων η μαζική διείσδυση, 20%+, επηρεάζει την εξέλιξη του μίγματος παραγωγής, η
κατάσταση διαφοροποιείται, ιδίως συνυπολογιζόμενου του εξωτερικού κόστους.
Ιδιαίτερη σημασία για τον μεσο- και μακροπρόθεσμο ορίζοντα έχει η χρηματοδότηση της Έρευνας
και Ανάπτυξης (R&D) “technology push”, καθώς και η επιμονή στους στόχους απανθρακοποίησης
και παροχής κινήτρων “demand pull”.

Αντί επιλόγου
• Το 212 π.Χ ο Αρχιμήδης, εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια με τα
κοίλα κάτοπτρα που κατασκευάζει και κατακαίει τα ρωμαϊκά πλοία
κατά την πολιορκία των Συρακουσών.
• Σήμερα τα φωτοβολταϊκά συστήματα εκμεταλλευόμενα επίσης την
ηλιακή ενέργεια αποτελούν αξιόπιστη φιλική προς το περιβάλλον
τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από το 2002, η
παραγωγή ενέργειας από φ/β διπλασιάζεται κάθε 2 έτη
(+48%/έτος) αποτελώντας την ταχύτερα αναπτυσσόμενη
ενεργειακή τεχνολογία.
• Σε συνδυασμό με την όλο και μεγαλύτερη υποκατάσταση άλλων
μορφών ενέργειας από την ηλεκτρική ενέργεια, ο ήλιος θα
αποτελέσει και πάλι την χρηστικά κυρίαρχη πηγή ενέργειας του
μέλλοντος στις επόμενες δεκαετίες του 21ου αιώνα.

ΤΟ 2020
• Το 30% της Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ δηλαδή : 0,30*72000
= 21600 GWh/έτος
• Οι 21600 GWh/έτος θα παράγονται:
 Από μεγάλα υδροηλεκτρικά
= 5000 GWh/έτος
 Από Α/Π 6000MW*2350h/έτος = 14100 GWh/έτος
 Από Φ/Β 2000MW*1250h/έτος = 2500 GWh/έτος
• Οι υπόλοιπες 72000-21600 = 50400 GWh/έτος θα παράγονται:
 Από Λιγνίτη
= 24000 GWh/έτος
 Από Φ.Α. 4500MW*5000h/έτος = 22500 GWh/έτος
 Από Εισαγωγές
= 3900 GWh/έτος

Κόστος Α/Π = 14100*91

= 1283,1 εκ. €/ έτος

Κόστος Φ/Β = 2500*500

= 1250,0 εκ. €/ έτος
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Μέσο Κόστος Α/Π + Φ/Β = (1283,1+1250)/(14100+2500)=152,59 €/MWh

Είμαστε στην αρχή του
δρόμου

Εμπιστοσύνη, διαφάνεια,
επικοινωνία και
συνεργασία
Όσον αφορά την
ηλεκτροπαραγωγή, όλοι
μαζί μπορούμε να
κρατήσουμε τα φώτα
αναμμένα

Ευχαριστώ
kabouris@desmie.gr
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας

