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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και οι 

εξελίξεις όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο των συστημάτων αποθήκευσης 

ενέργειας. Αρχικά, γίνεται μια αναλυτική περιγραφή των διαφορετικών τεχνολογιών 

που έχουν αναπτυχθεί σήμερα στον τομέα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε τεχνολογίας, 

καθώς και οι μελλοντικές δυνατότητές τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι 

υπηρεσίες που μπορεί ο τομέας της αποθήκευσης να παρέχει στο ηλεκτρικό σύστημα 

και στις ενεργειακές αγορές, έτσι όπως αυτές έχουν εξελιχθεί σήμερα. Σημαντικό 

κομμάτι για αυτήν την ενσωμάτωση διαδραματίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Γίνεται μια 

αναλυτική αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο, έτσι όπως αυτό έχει εξελιχθεί τα τελευταία 

χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για 

την κατάσταση των συστημάτων αποθήκευσης στην Ελλάδα, καθώς και πιθανές 

μελλοντικές εξελίξεις που μπορεί να υπάρξουν.  
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1. Εισαγωγή 

Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια δραστηριότητα που εμφανίζεται για 

πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 με την κατασκευή των πρώτων σταθμών 

αντλησιοταμίευσης μεγάλης κλίμακας. Από τότε μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί και 

εξελιχθεί διάφορες άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης. Άλλες βρίσκονται σε ώριμο 

τεχνολογικά επίπεδο και άλλες σε ερευνητικό.  

Η ραγδαία εξέλιξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ταχύτατη ενσωμάτωσή 

τους στα ηλεκτρικά δίκτυα, έχουν οδηγήσει στην απότομη μεταβολή της 

συμπεριφοράς των ηλεκτρικών δικτύων και των συμβατικών μονάδων παραγωγής.  

Έχουν δημιουργηθεί ανάγκες που δεν περιλαμβάνουν μόνο την εξασφάλιση του 

ισοζυγίου της ζήτησης με την παραγωγή, αλλά και ανάγκες υποστήριξης των 

λειτουργικών μεγεθών του δικτύου, όπως είναι η τάση και η συχνότητα. 

Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπορούν να ικανοποιήσουν αυτές τις νέες 

ανάγκες. Ωστόσο, το θεσμικό πλαίσιο δεν μπορεί να συμβαδίσει με την τεχνολογική 

εξέλιξη και τις νέες υπηρεσίες που έχει ανάγκη το ηλεκτρικό σύστημα με τη μεγάλη 

διείσδυση ΑΠΕ. Παράλληλα, η αποθήκευση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των 

στόχων για μείωση των εκπομπών των αέριων ρύπων και για αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης, τους οποίους έχει θέσει η Ε.Ε. 
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2. Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί με τη χρήση διαφόρων ειδών 

τεχνολογιών, όπως είναι η αποθήκευση σε μορφή μηχανικής, θερμικής, χημικής, 

ηλεκτροχημικής και ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Εικόνα 1. Μορφές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας [1] 

 

Κάθε διαθέσιμη μορφή τεχνολογίας από αυτές παρουσιάζει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα, όσον αφορά τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια 

τεχνολογία αποθήκευσης, όπως είναι ο συνδυασμός ισχύος και χωρητικότητας, το 

κόστος, η απόδοση και άλλα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα κύρια 

χαρακτηριστικά των διάφορων μεθόδων αποθήκευσης. 
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2.1. Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιοταμίευση 

Η μέθοδος αποθήκευσης ενέργειας με αντλησιοταμίευση είναι η πιο διαδεδομένη και 

ώριμη τεχνολογία παγκοσμίως. Χαρακτηριστικό είναι ότι η χωρητικότητα 

αποθήκευσης των έργων αντλησιοταμίευσης είναι περίπου το 97% της 

χωρητικότητας των έργων αποθήκευσης παγκοσμίως[1].  

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η τεχνολογία αυτή έχει ως βάση της 

τα υδροηλεκτρικά έργα παραγωγής ενέργειας, στα οποία υπάρχει εμπειρία ήδη από 

τις αρχές του 20ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, με τα έργα αντλησιοταμίευσης 

αποθηκεύεται ενέργεια, με τη μορφή δυναμικής ενέργειας νερού. Συνήθως υπάρχουν 

δύο ταμιευτήρες νερού, ο άνω ταμιευτήρας, στον οποίο καταλήγει το νερό που 

αντλείται από το αντλιοστάσιο και αποθηκεύεται, και ο κάτω ταμιευτήρας στον οποίο 

καταλήγει το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας μέσω του 

υδροηλεκτρικού σταθμού. 

 

Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με 

αντλησιοταμίευση [Πηγή: www.rethymnosnews.gr] 

 

Σε αυτά τα συστήματα χρησιμοποιείται η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια που υπάρχει 

διαθέσιμη τις ώρες που δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο δίκτυο με σκοπό να 

τροφοδοτήσει τις αντλίες, έτσι ώστε να μεταφερθεί το νερό στον πάνω ταμιευτήρα 

και να αποθηκευτεί, για μελλοντική χρήση μέσω του υδροηλεκτρικού σταθμού 
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παραγωγής. Κατά τις περιόδους μεγάλης ζήτησης (αιχμών) στο δίκτυο, το νερό στον 

πάνω ταμιευτήρα απελευθερώνεται μέσω των υδροστροβίλων για να παραχθεί 

ηλεκτρική ενέργεια και να καλύψει την αυξημένη ζήτηση.  

Η πιο διαδεδομένη μορφή των συστημάτων αντλησιοταμίευσης περιλαμβάνει κάποια 

μορφή ανανεώσιμης ενέργειας, κατά κύριο λόγο ανεμογεννήτριες ή δευτερευόντως 

φωτοβολταϊκά, σαν μέσο τροφοδότησης των αντλιών του συστήματος. Τα συστήματα 

αντλησιοταμίευσης με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που ονομάζονται και 

υβριδικά, είναι ένας πολύ αποδοτικός και ρεαλιστικός τρόπος για να αυξηθεί 

σημαντικά το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η 

χρησιμότητα των υβριδικών είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ηλεκτρικά δίκτυα μη 

διασυνδεδεμένων νησιών, όπου μπορεί να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση του μεγάλου 

διαθέσιμου αιολικού, ή σπανιότερα ηλιακού, δυναμικού. 

O σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας για την κατασκευή και τη λειτουργία 

ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με αντλησιοταμίευση είναι το περιβάλλον. 

Ένα τέτοιου είδους έργου προϋποθέτει την ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων 

συγκεντρωμένου νερού ή τη δυνατότητα τεχνητής συγκέντρωσης νερού στον εν 

δυνάμει χώρο κατασκευής του. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχει ικανοποιητική και 

εκμεταλλεύσιμη υψομετρική διαφορά μεταξύ των σχεδιαζόμενων ταμιευτήρων. Είναι 

προφανές ότι η τοπογραφία και η γεωμορφία του περιβάλλοντος θα πρέπει να 

ευνοούν τη δημιουργία ενός τέτοιου έργου. Σε μεγάλο ποσοστό το κόστος της 

επένδυσης για τη δημιουργία ενός τέτοιου έργου εξαρτάται από τη γεωγραφία της 

περιοχής, η οποία αν δεν είναι ικανοποιητική μπορεί να εκτοξεύσει το κόστος 

κατασκευής. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνοδεύει την αδειοδοτική 

διαδικασία των έργων αντλησιοταμίευσης πρέπει να είναι εξόχως αναλυτική και να 

λαμβάνει υπόψη της, εκτός από το φυσικό περιβάλλον, και την τοπική κοινωνία. 

Τα έργα αντλησιοταμίευσης φέρουν κάποια χαρακτηριστικά που τα καθιστούν τα 

πλέον κατάλληλα για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι σήμερα. Τα κύρια 

οφέλη που προσφέρουν στο ηλεκτρικό σύστημα είναι:  

 Έχουν δυνατότητα αποθήκευσης πολύ μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας 

συγκριτικά με άλλους τρόπους αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

 Είναι ευέλικτα στην εκκίνηση και τον τερματισμό τους 



ΔΠΜΣ Δίκαιο & Μηχανική της Ενέργειας                                                        

5 

 

 Έχουν γρήγορη απόκριση και ικανότητα να παρακολουθούν τις μεταβολές 

του φορτίου, ομαλές ή απότομες, και να καλύπτουν τις αιχμές του ηλεκτρικού 

συστήματος 

 Έχουν την ικανότητα ρύθμισης της συχνότητας του συστήματος. Μπορούν 

επιπλέον να διατηρούν σταθερή την τάση. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα 

σημαντική σε μη διασυνδεδεμένα νησιά όπου λειτουργούν ανεμογεννήτριες. Οι 

ανεμογεννήτριες δεν έχουν σταθερή παραγωγή και έτσι «επιβαρύνουν» τη 

σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου. 

 Η παραγωγή ενέργειας από συστήματα αντλησιοταμίευσης είναι πολύ πιο 

οικονομική για τους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών σε σχέση με τα 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται από τις συμβατικές μονάδες παραγωγής τους. 

Ωστόσο, γενικά υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στη διαδεδομένη ανάπτυξη τέτοιων 

έργων. Ο βασικός λόγος είναι πως οι τοποθεσίες που προσφέρονται και που είναι 

τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά εφικτό να κατασκευαστεί ένα σύστημα 

αντλησιοταμίευσης είναι αρκετά σπάνιες. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αύξηση του 

κόστους κατασκευής ενός τέτοιου έργου, το οποίο μπορεί να καταλήξει να είναι 

απαγορευτικό, παρόλο το χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησής του. Τα 

τελευταία χρόνια, γίνονται μελέτες για το σχεδιασμό οικονομικά εφικτών έργων 

αντλησιοταμίευσης με τη χρήση θαλασσινού νερού που θα περιλαμβάνουν και 

μονάδες αφαλάτωσης, σε μια προσπάθεια να διευρυνθούν οι κατάλληλες περιοχές για 

την ανάπτυξη τέτοιων έργων. 
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2.2. Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με πεπιεσμένο αέρα 

Οι σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας με πεπιεσμένο αέρα (Compressed Air Energy 

Storage – CAES) έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τους σταθμούς αποθήκευσης 

ενέργειας με αντλησιοταμίευση, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής τους, τη 

δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας αλλά και τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας. Η 

διαφορά τους έγκειται στον τρόπο με τον οποίο οι δύο σταθμοί αποθηκεύουν την 

ηλεκτρική ενέργεια και έπειτα τη χρησιμοποιούν για να τροφοδοτήσουν το ηλεκτρικό 

δίκτυο. 

Τα συστήματα αποθήκευσης με πεπιεσμένο αέρα χρησιμοποιούν την περίσσεια 

ηλεκτρικής ενέργειας, σε δεδομένες χρονικές στιγμές, για να συμπιέσουν τον 

ατμοσφαιρικό αέρα και να τον αποθηκεύσουν, συνήθως σε υπόγειες φυσικές ή 

τεχνητές δεξαμενές. Η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να προέρχεται είτε από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όταν αυτές μπορούν να παράγουν περισσότερο από 

όσο απαιτείται, είτε από το ίδιο το ηλεκτρικό δίκτυο όταν η τιμή της ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι χαμηλή και είναι προτιμότερο να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση, 

όταν η τιμή της θα φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα. 

 

Εικόνα 3. Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα [6] 
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Όταν απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια από το σύστημα, ο πεπιεσμένος αέρας 

θερμαίνεται και διαστέλλεται, κινώντας έναν στρόβιλο διαστολής ο οποίος οδηγεί μια 

γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με πεπιεσμένο 

αέρα. Οι διαφορές μεταξύ τους έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 

συμπίεση του αέρα, με τη δυνατότητα αλλά και το ποσοστό εκμετάλλευσης της 

ενέργειας που εκλύεται κατά τη συμπίεση αλλά και με το μέσο με το οποίο γίνεται η 

αναθέρμανση του αέρα για την παραγωγή ενέργειας από τον αποθηκευμένο 

πεπιεσμένο αέρα. Έτσι, οι τεχνολογικά διαθέσιμοι τύποι συστημάτων αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας με πεπιεσμένο αέρα είναι: 

1) Διαβατικοί Σταθμοί CAES 

2) Αδιαβατικοί Σταθμοί CAES 

3) Προηγμένοι Αδιαβατικοί Σταθμοί CAES 

4) Ισοθερμικοί Σταθμοί CAES 

Ανεξάρτητα από την τεχνολογία του σταθμού CAES, λόγω της μικρής πυκνότητας 

αποθήκευσης απαιτούνται αρκετά μεγάλοι χώροι για την αποθήκευση του 

πεπιεσμένου αέρα. Τέτοιου είδους μεγάλοι χώροι μπορεί να είναι τεχνητά σπήλαια σε 

σχηματισμούς άλατος, φυσικά υδροφόρα στρώματα αλλά και εξαντλημένα πεδία 

φυσικού αερίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται η καταλληλότητα του 

χώρου και οι επιδράσεις που μπορεί να έχει ο χώρος στον πεπιεσμένο αέρα, αλλά και 

ο αέρας στο χώρο.  

Τα πεδία εφαρμογής των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με πεπιεσμένο 

αέρα μπορεί να είναι το arbitrage των τιμών, η εξισορρόπηση ζήτησης – παραγωγής, 

υψηλότερα ποσοστά χρησιμοποίησης και διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα και δίκτυο, βοηθητικές υπηρεσίες όπως ρύθμιση 

άεργου ισχύος και στρεφόμενη εφεδρία, καθώς και υπηρεσίες black-start σε 

περίπτωση ολικής ή μερικής βλάβης του ηλεκτρικού συστήματος.  

Παρόλο που η συγκεκριμένη τεχνολογία αποθήκευσης είχε αναπτυχθεί ήδη από το 

1870, αυτή τη στιγμή (2017), λειτουργούν μόνο δύο τέτοιου είδους σταθμοί 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κλίμακα συστήματος σε όλο τον κόσμο. Ένας 

σταθμός CAES βρίσκεται στο Huntorf της Γερμανίας και ο άλλος στην Alabama των 
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ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο σταθμοί είναι διαβατικού τύπου. Ωστόσο 

βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά σχέδια για ανάπτυξη σταθμών CAES των 

διαφορετικών τύπων με μεγαλύτερη απόδοση. 

Ωστόσο, αποτρεπτικός παράγοντας για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων μπορεί να 

είναι το κόστος, τόσο κατασκευής όσο και λέιτουργίας. Σύμφωνα με τους Lund & 

Salgi [7], τέτοιου είδους σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας μπορεί να λειτουργήσουν 

ανταγωνιστικά σε σχέση με τις άλλες διαθέσιμες τεχνολογίες, μόνο αν λειτουργήσουν 

ταυτόχρονα στην ημερήσια και στη ρυθμιστική αγορά στη Σκανδιναβική Αγορά 

Ενέργειας, και χαρακτηρίζονται ως επενδύσεις υψηλού ρίσκου.  
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2.3. Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε σφονδύλους 

(flywheels) 

Τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με σφονδύλους αποθηκεύουν την 

ηλεκτρική ενέργεια με τη μορφή κινητικής ενέργειας. Ένα flywheel περιλαμβάνει ένα 

δρομέα και μια ηλεκτρική μηχανή. Όταν η ηλεκτρική ενέργεια εισέρχεται στο 

flywheel, επιταχύνεται ο δρομέας και ο ενσωματωμένος κινητήρας φτάνει κάποια 

περιστροφική ταχύτητα, ενώ όταν χρειάζεται να επιστρέψει την ηλεκτρική ενέργεια η 

ηλεκτρική μηχανή λειτουργεί σαν γεννήτρια. 

 

Εικόνα 4. Flywheel energy storage system [8] 

Ο δρομέας και ο κινητήρας/γεννήτρια βρίσκονται και περιστρέφονται μέσα σε ένα 

περίβλημα κενού, χωρίς τριβές έτσι ώστε οι απώλειες κατά τη διάρκεια περιστροφής 

τους να είναι μηδενικές και να μη χάνεται ενέργεια. Αύξηση της περιστροφικής 

ταχύτητας του δρομέα σημαίνει και αύξηση της αποθηκευμένης ενέργειας [10]. 

Τα συστήματα αποθήκευσης με flywheels είναι ιδανικά στην αποθήκευση ηλεκτρικής 

ενέργειας και στην τροφοδότηση του ηλεκτρικού συστήματος για πολύ μικρά χρονικά 

διαστήματα. Μπορούν να αποθηκεύσουν ενέργεια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 

και να την επιστρέψουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα της τάξης των 

δευτερολέπτων. Το γεγονός αυτό τα καθιστά ιδανικά για εφαρμογές όπως διατήρηση 

της ποιότητας και της αξιοπιστίας της ηλεκτρικής ισχύος του δικτύου, ταχύτατη 

ρύθμιση της ποιότητας της συχνότητας του δικτύου μιας περιοχής, αλλά ακόμη και 

σαν σύντομη εφεδρεία σε περιπτώσεις εκκίνησης συμβατικών γεννητριών του 

συστήματος. 
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Σαν μηχανικά συστήματα έχουν αρκετά πλεονεκτήματα, όπως η μηδαμινή ανάγκη 

συντήρησης, η μεγάλη διάρκεια ζωής (μέχρι και 175.000 κύκλους φόρτισης – 

εκφόρτισης) και αμελητέες περιβαλλοντικές επιπτώσεις [6]. Ένα σύγχρονο σύστημα 

αποθήκευσης με flywheels έχει δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας τέτοια ώστε να 

μπορεί να επιστρέψει ηλεκτρική ισχύ από 100 kW σε μερικά λεπτά έως και 2 MW σε 

χρονικό διάστημα έως 10 δευτερόλεπτα.  

Για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων αυτών των 

συστημάτων, βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η 

λειτουργία ομάδων flywheels (“φάρμες”), τα οποία θα μπορούν να επιδρούν με το 

δίκτυο ταχύτητα και σε μεγαλύτερη κλίμακα [9]. 

Λόγω της έλλειψης εμπειρίας και της “στενής” εφαρμογής των συστημάτων 

αποθήκευσης ενέργειας με flywheels, η χρήση τους δεν είναι διαδεδομένη σε επίπεδο 

ηλεκτρικού δικτύου ή συστήματος μεταφοράς. Ο τομέας που η χρήση τέτοιων 

συστημάτων είναι πιο διαδεδομένη είναι η αυτοκίνηση. Πολλοί κατασκευαστές 

υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων χρησιμοποιούν τα flywheels σαν μέσο 

αποθήκευσης, εκμεταλλευόμενοι τη γρήγορη απόκρισή τους και τη δυνατότητα 

αποθήκευσης ενέργειας σε λιγότερη μάζα και όγκο που προσφέρουν [9].  
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2.4. Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με θερμικά μέσα 

Τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με θερμικά μέσα περιλαμβάνουν 

κυρίως τους εξής τρόπους αποθήκευσης: 

 Αποθήκευση ενέργειας με άντληση θερμότητας (pumped heat energy storage) 

 Αποθήκευση ενέργειας με υγροποίηση αέρα ή κρυογενική αποθήκευση 

ενέργειας 

 Αποθήκευση ενέργειας από συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια (concentrated 

solar power) 

 

2.4.1. Αποθήκευση ενέργειας με άντληση θερμότητας (PHΕS) 

Στα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με άντληση θερμότητας, 

ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει μια μηχανή αποθήκευσης η 

οποία είναι συνδεδεμένη με δύο μεγάλες θερμικές δεξαμενές.  

Για την αποθήκευση ενέργειας η μηχανή αποθήκευσης λειτουργεί σαν μια αντλία 

θερμότητας, η οποία αντλεί τη θερμότητα από την ψυχρή στη θερμή δεξαμενή. 

Αντίστροφα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αποθηκευμένη θερμική 

ενέργεια, η μηχανή λειτουργεί σαν μια θερμική μηχανή, η οποία αντλεί θερμότητα 

από τη θερμή δεξαμενή, δίνει κίνηση στο δρομέα μιας γεννήτριας για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού (μηχανικό έργο) και απορρίπτει την περίσσεια θερμότητας στην ψυχρή 

δεξαμενή [5][11]. 

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου αποθήκευσης είναι ο χαμηλός 

βαθμός απόδοσης που μπορεί να έχει, λόγω της μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας 

σε θερμική μέσω της αντλίας θερμότητας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν 

αναπτυχθεί αντλίες θερμότητας με συντελεστή απόδοσης της τάξης του 70%, κάτι 

που καθιστά τη συγκεκριμένη μέθοδο οικονομικά εφικτή [11][12]. Η έλλειψη 

εμπειρίας πάνω σε αυτή την τεχνολογία είναι εξίσου ένα μειονέκτημα. Μέχρι στιγμής 

δεν υπάρχει κάποια εμπορική εφαρμογή αυτού του είδους, αλλά μόνο πειραματικές 

εφαρμογές σε ερευνητικό στάδιο.  
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Εικόνα 5. Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αποθήκευση θερμότητας [11] 

 

Αν ξεπεραστούν τα συγκεκριμένα εμπόδια, τότε η αποθήκευση ενέργειας με άντληση 

θερμότητας, θα έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Το 

κυριότερο είναι η μεγάλη πυκνότητα αποθηκευμένης ενέργειας που έχει η 

συγκεκριμένη τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι 3 φορές μεγαλύτερη από μια 

μπαταρία ιόντων – λιθίου [12]. Ταυτόχρονα, δεν απαιτεί κάποια συγκεκριμένη 

μορφολογία εδάφους για να εγκατασταθεί και η απόδοση μιας τέτοιας εγκατάστασης 

αυξάνεται με το μέγεθος της εγκατεστημένης χωρητικότητας. Επομένως, θα είναι 

ιδανική για εφαρμογές σε κλίμακα συστήματος [11]. 

 

2.4.2. Αποθήκευση ενέργειας με υγροποίηση αέρα 

Στα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με υγροποίηση αέρα ή 

κρυογενικής αποθήκευσης ενέργειας, η ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου 

χρησιμοποιείται για την ψύξη του αέρα, μέχρι αυτός να υγροποιηθεί και να 

αποθηκευτεί σε κατάλληλες δεξαμενές. Αντίθετα, όταν υπάρχει η ανάγκη για 

παραγωγή ενέργειας, ο υγροποιημένος αέρας επανέρχεται σε αέρια μορφή με 

θέρμανση και χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση ενός στροβίλου για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μιας γεννήτριας. 
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Εικόνα 6. Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με υγροποίηση αέρα [11] 

Τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν αρκετά καλή πυκνότητα αποθηκευμένης 

ενέργειας, της τάξεως των 100 – 200 kWh/Kg υγροποιημένου αέρα. Για την 

αναθέρμανση και την αεριοποίηση του υγροποιημένου αέρα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η απορριπτόμενη θερμότητα από υπάρχουσες βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Παράλληλα, δεν υπάρχουν 

γεωγραφικοί περιορισμοί στην εγκατάσταση τέτοιων μονάδων και ο εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται είναι τεχνολογικά ώριμος και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς η 

τεχνολογία του είναι ήδη γνωστή.  

Προς το παρόν τα συστήματα αποθήκευσης με υγροποιημένο αέρα βρίσκονται σε 

ερευνητικό στάδιο και γίνονται πειραματικές δοκιμές. Η αιτία είναι η πολύ χαμηλή 

απόδοση των πρωτότυπων ερευνητικών συσκευών στις οποίες διεξάγονται τα 

πειράματα. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι σύντομα η απόδοση αυτή θα φτάσει στο 60%, 

μια απόδοση που κρίνεται ικανοποιητική [13]. 

 

2.4.3. Αποθήκευση ενέργειας από συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια 

(Concentrated Solar Power) 

Τα συστήματα συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας χρησιμοποιούν την ηλιακή 

ενέργεια για τη θέρμανση κάποιου υγρού μέσου, το οποίο αεριοποιείται και 

χρησιμοποιείται για την κίνηση μιας θερμικής μηχανής και την παραγωγή ηλεκτρικής 
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ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια συγκεντρώνεται μέσω κάποιων κάτοπτρων και 

θερμαίνει το υγρό μέσο. Ανάλογα με το είδος των συλλεκτών υπάρχουν διαφορετικοί 

τύποι τέτοιων ηλιοθερμικών σταθμών με διαφορές στη θερμοκρασία λειτουργίας 

τους, την απόδοσή τους και το κόστος κατασκευής και λειτουργίας τους [14]. 

Το γεγονός ότι οι ηλιοθερμικοί σταθμοί λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της 

μέρας και όταν υπάρχει ικανοποιητική ηλιοφάνεια, κάνει απαραίτητη την 

εγκατάσταση κάποιου συστήματος αποθήκευσης της θερμικής ενέργειας που αυτοί 

παράγουν για χρήση σε διαφορετικές στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, σε 

αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει άμεση αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά 

αποθήκευση θερμικής ηλιακής ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού. 

 

Εικόνα 7.Θερμική αποθήκευση ενέργειας σε συγκεντρωμένους ηλιακούς σταθμούς [πηγή: 

https://www.chiyoda-corp.com/technology/en/green_energy/solar_energy.html] 

Τα συστήματα αποθήκευσης σε ηλιοθερμικούς σταθμούς έχουν δύο δεξαμενές, μία 

θερμή και μία ψυχρή. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν γίνεται η αποθήκευση, η 

θερμότητα μεταφέρεται μέσω ενός υγρού στη θερμή δεξαμενή. Για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από την αποθηκευμένη θερμική, η θερμότητα στη θερμή 

δεξαμενή χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της 

γεννήτριας και η απορριπτόμενη καταλήγει στην ψυχρή δεξαμενή, από όπου 

αντλείται και πηγαίνει στον ηλιακό πύργο για να απορροφήσει και πάλι θερμότητα. 

[10] 

Η τεχνολογία των συγκεντρωμένων ηλιακών σταθμών είναι ήδη αρκετά ώριμοι, αφού 

οι σταθμοί που βρίσκονται σε λειτουργία μέχρι τώρα ξεπερνούν τους 100 σε όλο τον 

κόσμο. Χαρακτηριστικό είναι ότι περίπου το 50% από αυτούς εφαρμόζουν σύστημα 

αποθήκευσης ενέργειας. Ωστόσο, οι χωρητικότητες αποθήκευσης είναι ακόμα σε 
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μικρά επίπεδα της τάξης της μιας ώρας. Προβλέπεται όμως ότι μελλοντικά θα 

μπορούν να τροφοδοτήσουν το σύστημα από την αποθηκευμένη τους ενέργεια μέχρι 

και 4 ώρες [14][15]. 

Με αυτόν τον τρόπο αυτού του είδους οι σταθμοί μπορούν να προσφέρουν στο 

σύστημα, εκτός από ηλεκτρική ενέργεια τη στιγμή που αυτή είναι αναγκαία χωρίς 

περιορισμούς, αλλά και βοηθητικές υπηρεσίες, όπως είναι η ρύθμιση τάσης και 

συχνότητας, στρεφόμενες εφερδρείες, άμεση απόκριση σε απορρίψεις φορτίου κ.α. 

[15]  
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2.5. Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με χημικά μέσα (H2 και 

SNG) 

Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με χημικά μέσα περιλαμβάνει κυρίως την 

αποθήκευση μέσω υδρογόνου και μέσω συνθετικού φυσικού αερίου. Και οι δύο 

τρόποι περιλαμβάνουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγή υδρογόνου 

μέσω ηλετρόλυσης νερού και διαφορετικής επόμενης χρήσης του κάθε φορά. Παρόλο 

που η απόδοση αυτής της μετατροπής είναι πολύ χαμηλή, τα συγκεκριμένα μέσα 

αποθήκευσης επιτρέπουν την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε πολύ μεγάλη 

κλίμακα σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους. Ταυτόχρονα και η πυκνότητα 

αποθηκευμένης ενέργειάς τους είναι αρκετά υψηλότερη από τις υπόλοιπες μεθόδους 

αποθήκευσης. 

Μια τυπική μονάδα αποθήκευσης υδρογόνου αποτελείται από έναν ηλεκτρολύτη, μια 

δεξαμενή αποθήκευσης υδρογόνου και κάποιο μέσο καύσης (κυψέλη καυσίμου) ως 

πηγή θερμότητας. Ο ηλεκτρολύτης παρουσία θερμότητας διαχωρίζει το νερό, με τη 

διαδικασία της ηλεκτρόλυσης, σε υδρογόνο και οξυγόνο. Το υδρογόνο αποθηκεύεται 

στη δεξαμενή αποθήκευσης υπό πίεση για πρακτικά απεριόριστο χρόνο και το 

οξυγόνο απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Για την αντίθετη διαδικασία, την 

παραγωγή ενέργειας, συμβαίνει η αντίστροφη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης, όπου το 

υδρογόνο αντιδρά με το οξυγόνο μέσα σε μια κυψέλη καυσίμου και παράγουν 

ηλεκτρισμό και θερμότητα. Επιπλέον αντί για κυψέλη καυσίμου, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν θερμικές μηχανές. Η θερμότητα χρησιμοποιείται για την κίνηση 

ενός στροβίλου και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας [10]. 
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Εικόνα 8. Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με υδρογόνο [5] 

Το υδρογόνο μπορεί να αποθηκευτεί είτε σε υγρή μορφή, άρα σε πολύ χαμηλή 

θερμοκρασία, είτε σε αέρια μορφή που σημαίνει πολύ υψηλή πίεση. Σε εφαρμογές 

μικρής κλίμακας, όπου απαιτείται υψηλή πυκνότητα, αποθηκεύεται σε υγρή μορφή, 

ενώ σε μεγάλης κλίμακας εφαρμογές αποθηκεύεται σε αέρια, η οποία είναι και η πιο 

οικονομική. Σε αέρια μορφή αποθηκεύεται συνήθως σε μεγάλους υπόγειους φυσικούς 

χώρους, όπως είναι παλιά σπήλαια, εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου ή φυσικού 

αερίου και σπανιότερα σε τεχνητές δεξαμενές [16]. Επομένως για μεγάλες εφαρμογές 

υπάρχει ο περιορισμός της καταλληλότητας της τοποθεσίας εγκατάστασης. 

Όσον αφορά στο συνθετικό φυσικό αέριο (SNG), η διαδικασία αποθήκευσης με αυτό 

απαιτεί ένα δεύτερο βήμα μετά την ηλεκτρόλυση του νερού, όπως περιγράφτηκε στην 

περίπτωση του υδρογόνου. Έτσι, μετά την παραγωγή υδρογόνου από την 

ηλεκτρόλυση, το υδρογόνο αντιδρά με διοξείδιο του άνθρακα και παράγουν μεθάνιο 

ή SNG. Αυτό μπορεί να αποθηκευτεί με αντίστοιχους τρόπους όπως αποθηκεύεται το 

υδρογόνο. Η παραγωγή και αποθήκευση SNG είναι ιδανική και πιο αποδοτική σε 

μέρη όπου υπάρχει παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα από βιομηχανικές ή άλλες 

διεργασίες, όπως είναι οι χώροι επεξεργασίας αποβλήτων και βιολογικών 

καθαρισμών. Το πλεονέκτημα του SNG είναι ότι μεγαλύτερη πυκνότητα ενέργειας 

από το υδρογόνο. Το γεγονός όμως, ότι υφίσταται επιπλέον διεργασία για την 

παραγωγή και αποθήκευσή του, καθιστά τη χρησιμοποίησή του λιγότερο αποδοτική, 

καθώς υπάρχουν αυξημένες απώλειες ενέργειας από το στάδιο της δημιουργίας του 

μέχρι την παραγωγή εκ νέου ηλεκτρικής ενέργειας [10][18].  
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2.6. Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με ηλεκτροχημικά μέσα 

– συσσωρευτές 

Η κατηγορία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με ηλεκτροχημικά μέσα 

περιλαμβάνει τα συστήματα δευτερογενών συσσωρευτών (secondary batteries) καθώς 

και τη νέα τεχνολογία των μπαταριών ροής (flow batteries). Η τεχνολογία των 

περισσότερων τύπων αυτών των συσσωρευτών είναι αρκετά ώριμη. Ανάλογα με τις 

ιδιότητες κάθε τύπου συσσωρευτών, αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για 

μικρής είτε για μεγάλης κλίμακας αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διάφορες 

κατηγορίες συσσωρευτών, καθώς και οι ιδιότητές τους παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Παρόλο που το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

αυτή τη στιγμή το έχουν οι σταθμοί αντλησιοταμίευσης, η μείωση του κόστους των 

διάφορων τύπων μπαταριών και η τεχνολογική εξέλιξη φαίνεται ότι μπορεί να τους 

δώσει ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο στο μέλλον. 

 

Εικόνα 9. Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές [πηγή: 

http://www.amdcenergy.com/battery-energy-storage-system.html] 

 

2.6.1. Δευτερογενείς συσσωρευτές 

Οι πιο δημοφιλείς τύποι δευτερογενών μπαταριών που χρησιμοποιούνται σήμερα 

είναι οι εξής: 

A. Μπαταρίες ιόντων – λιθίου (Li-ion) 

B. Μπαταρίες μολύβδου – οξέος (Lead Acid) 
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C. Μπαταρίες νικελίου – καδμίου (NiCd) και νικελίου – μετάλλου υδριδίου 

(NiMH) 

D. Μπαταρίες θείου – νατρίου (NaS) 

Α.  Oι μπαταρίες ιόντων – λιθίου είναι μία από τις πιο γρήγορα τεχνολογικά 

αναπτυσσόμενες κατηγορίες δευτερογενών συσσωρευτών και κατέχουν ένα πολύ 

μεγάλο μερίδιο στην αγορά συσσωρευτών, το οποίο αυξάνεται όλο και περισσότερο. 

Ήδη από το έτος 2000 άρχισαν και χρησιμοποιούνται μαζικά σε φορητές συσκευές, 

όπως κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές κ.α. Η συγκεκριμένη χρήση τους 

οδήγησε σε εκτεταμένη έρευνα στον συγκεκριμένο τύπο μπαταριών, οι οποίες 

συνεχώς βελτιώνονται.  

Οι μπαταρίες ιόντων – λιθίου έχουν πολύ υψηλή πυκνότητα ενέργειας. Αυτός είναι 

και ο λόγος που πλέον χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε φορητές εφαρμογές, αφού 

προσφέρουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας σε μικρή μάζα και όγκο. 

Ωστόσο, απαιτούν ιδιαίτερη συσκευασία και ειδικά συστήματα ασφαλείας και 

προστασίας από εκρήξεις, λόγω της χημικής σύστασής τους. Το γεγονός αυτό 

αποτελούσε για καιρό εμπόδιο στον οικονομικά εφικτό σχεδιασμό και κατασκευή 

μπαταριών ιόντων – λιθίου για μεγάλης κλίμακας εφαρμογές. Η έρευνα όμως στον 

συγκεκριμένο τομέα όλα αυτά τα χρόνια έχει οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις και 

έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται πακέτα μπαταριών ιόντων – λιθίου με χωρητικότητα 

έως και μερικές MWh [5][10]. Πλεονεκτήματα των μπαταριών ιόντων – λιθίου είναι 

επίσης ο χρόνος εκφόρτισης, που μπορεί να είναι από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι 

μερικές εβδομάδες, η απόδοσή τους που φτάνει το 98%, καθώς και ο πολύ μεγάλος 

αριθμός των κύκλων φόρτισης – εκφόρτισης που μπορούν να έχουν [19].Το αυξημένο 

κόστος τους λόγω των ειδικών συστημάτων προστασίας που φέρουν, έχει την τάση τα 

τελευταία χρόνια να μειώνεται και έτσι οι μπαταρίες ιόντων – λιθίου πρόκειται να 

αποτελέσουν τον κυρίαρχο στα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τόσο 

για μικρής όσο και για μεγάλης κλίμακας εφαρμογές αποθήκευσης [20]. 

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν καθώς και η σταδιακή μείωση του κόστους με το 

χρόνο έχουν οδηγήσει στη χρησιμοποίηση των μπαταριών ιόντων – λιθίου σε 

υβριδικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είτε με 

υπερπυκνωτές. Τα υβριδικά συστήματα, όπως και τα υπόλοιπα συστήματα 

αποθήκευσης, μπορούν να προσφέρουν μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών στο ηλεκτρικό 
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δίκτυο, όπως είναι η κάλυψη αιχμών ηλεκτρικής ζήτησης, η εξάλειψη υπερτάσεων 

και υπερεντάσεων και προσφορά άεργης ισχύος [21].  

 

Εικόνα 10. Τιμές μπαταριών ιόντων - λιθίου USD/KWh [20] 

 

Β.  Οι μπαταρίες μολύβδου – οξέος (Lead – Acid) είναι η πιο φτηνή και πιο παλιά 

τεχνολογία μπαταριών. Έχουν χρησιμοποιηθεί σαν συστήματα αποθήκευσης σε 

μικρής κλίμακας εφαρμογές, όπως σε εκκινητές αυτοκινήτων, συστήματα 

αποθήκευσης ενέργειας έκτακτης ανάγκης, βοηθητικά συστήματα σε αιολικά και 

φωτοβολταϊκά πάρκα. Έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί και σαν σταθερά συστήματα 

αποθήκευσης μεσαίας κλίμακας στις αρχές του 20ου αιώνα με πολλά σοβαρά 

προβλήματα, οπότε και η χρήση τους αυτή σταμάτησε [10].  

Η διάρκεια ζωής των συγκεκριμένων μπαταριών κυμαίνεται από 6 – 15 χρόνια και 

έχουν περίπου 1500 κύκλους φόρτισης – εκφόρτισης. Το μεγαλύτερό τους 

πλεονέκτημα είναι το μικρό τους κόστος σε σχέση με τους άλλους τύπους 

συσσωρευτών. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία στην συγκεκριμένη τεχνολογία και συνεχώς 

γίνονται έρευνες για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της. Από την άλλη μεριά, η 

μικρή πυκνότητα ενέργειας που έχουν είναι το σημαντικότερο μειονέκτημα. Το 

γεγονός αυτό καθιστά τις συγκεκριμένες μπαταρίες αρκετά βαριές και ογκώδεις. 

Παράλληλα, εμπόδιο στη χρήση τους σε μεγάλης κλίμακας εφαρμογές που απαιτούν 

μεγάλη διαθέσιμη ισχύ και χωρητικότητα αποτελεί η ραγδαία πτώση της διαθέσιμης 

χωρητικότητάς τους, όταν απαιτούνται μεγάλα ποσά ισχύος από το ηλεκτρικό 

σύστημα. Έτσι, η εγκατάστασή τους κρίνεται οικονομικά ασύμφορη. Επιπλέον, η 
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παρουσία του μολύβδου απαιτεί ιδιαίτερο περιβαλλοντικό χειρισμό αυτών των 

μπαταριών, καθώς ο μόλυβδος είναι τοξικός και σε πολλές περιπτώσεις έχει 

απαγορευτεί [10][19].  

Οι μπαταρίες μολύβδου – οξέος είναι ιδανικές για χρήση σε μικρές εφαρμογές σαν 

επικουρικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και η εξέλιξη της τεχνολογίας θα 

συμβάλει στην περαιτέρω χρήση τους σε νέες εφαρμογές. Δεν ενδείκνυνται όμως για 

αποθήκευση σε επίπεδο δικτύου ή συστήματος μεταφοράς. 

C.  Οι μπαταρίες νικελίου – καδμίου παρόλο που δεν παρουσιάζουν κάποιο 

ιδιαίτερο πλεονέκτημα σε σχέση με κάποιον άλλο τύπο συσσωρευτών, έχουν 

επιβιώσει στην αγορά με επιτυχία. Ο λόγος για αυτό είναι η απλή διαχείρισή τους και 

η σταθερές και ικανοποιητικές επιδόσεις τους. Έχουν μέτρια πυκνότητα ενέργειας και 

μέτριο κόστος σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η 

έρευνα πάνω σε αυτές τις μπαταρίες τις έχουν κάνει να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής 

και τις έχουν δώσει μεγάλη αξιοπιστία. Παράλληλα είναι ο μόνος τύπος μπαταριών 

που μπορεί και λειτουργεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως και -20 οC [10][19]. 

Ωστόσο, το μεγάλο τους μειονέκτημα είναι η παρουσία του καδμίου το οποίο είναι 

πολύ τοξικό στοιχείο. Για αυτό το λόγο, έχει απαγορευτεί η εμπορική χρήση τους και 

χρησιμοποιούνται μόνο σε στατικές εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας. Ένα 

παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3 MW στο νησί Bonaire της Καραϊβικής, για τη 

σταθεροποίηση του αιολικού πάρκου του νησιού και την υποστήριξης του 

ηλεκτρικού του δικτύου στην προσπάθεια για να γίνει το πρώτο νησί με 100% 

ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ [22]. 

Η επικινδυνότητα του καδμίου οδήγησε στην σταδιακή αντικατάσταση των 

μπαταριών νικελίου – καδμίου από τις μπαταρίες νικελίου – μετάλλου υδριδίου. Οι 

μπαταρίες NiMH έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα ενέργειας από τις μπαταρίες με 

κάδμιο, δεν απαιτούν κάποιου είδους συντήρηση, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

και περισσότερους κύκλους φόρτισης – εκφόρτισης, μπορούν να αποθηκεύουν 

ενέργεια για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και είναι περιβαλλοντικά φιλικοί. 

Παρόλα τα πλεονεκτήματά τους, το γεγονός ότι έχουν πολύ χαμηλή ικανότητα 

εκφόρτισης με υψηλά ρεύματα περιορίζει το πεδίο εφαρμογής τους σε μικρών 

απαιτήσεων εφαρμογές. Το κόστος τους είναι περίπου ίδιο με το κόστος των 
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συσσωρευτών ιόντων – λιθίου. Όμως, η μεγαλύτερη ασφάλεια που προσφέρουν και η 

μεγάλη αξιοπιστία τους τους δίνει ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι των μπαταριών 

ιόντων – λιθίου, κυρίως σε εφαρμογές ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων [10][19]. 

1. Οι μπαταρίες θείου – νατρίου (NaS) βρίσκουν πολλές εφαρμογές σε 

ηλεκτρικά δίκτυα και συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Αρχικά, 

κατασκευάστηκαν από την εταιρεία Ford Motor Company για τα οχήματά της, αλλά 

στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είναι καταλληλότερες για μεγαλύτερης κλίμακας 

εφαρμογές [5].  

Στα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνολογίας περιλαμβάνονται η μεγάλη 

διάρκεια ζωής με πολλούς κύκλους φόρτισης εκφόρτισης (περίπου 4500), η μεγάλη 

διάρκεια εκφόρτισής τους, η γρήγορη απόκρισή τους σε μεταβατικά φαινόμενα και η 

μεγάλη απόδοσή τους που φτάνει το 90%. Όλα αυτά καθιστούν τις συγκεκριμένες 

μπαταρίες ιδανικές για προσφορά υπηρεσιών ποιότητας ενέργειας, εξάλειψης αιχμών 

ηλεκτρικού φορτίου και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες προς το ηλεκτρικό δίκτυο. Από 

τη άλλη, το κύριο μειονέκτημά τους είναι η πού υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας 

τους που αγγίζει τους 350 οC. Για να διατηρηθεί αυτή η θερμοκρασία λειτουργίας, 

απαιτείται μια εξωτερική πηγή θερμότητας ή πάρα πολύ καλά επίπεδα θερμικής 

μόνωσης, με αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος των συγκεκριμένων συσσωρευτών 

[23]. 

Οι συγκεκριμένες μπαταρίες κατασκευάζονται μόνο από μία κατασκευάστρια 

εταιρεία στην Ιαπωνία και έχουν εγκατασταθεί σε πάνω από 300 ενεργειακές 

εγκαταστάσεις σε όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου αιολικά πάρκα, 

υδροηλεκτρικούς, θερμικούς και σταθμούς συνδυασμένου κύκλου [5]. 

 

2.6.2. Μπαταρίες ροής (Flow Batteries) 

Οι μπαταρίες ροής είναι μπαταρίες που μπορούν να επαναφορτίζονται από δύο 

χημικά υλικά τα οποία είναι διαλυμένα σε υγρά συστατικά. Το μεγαλύτερό τους 

πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να επαναφορτίζονται άμεσα με την αλλαγή του υγρού 

του ηλεκτρολύτη, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συλλέγεται ο χρησιμοποιημένος 

ηλεκτρολύτης και να φορτίζεται ηλεκτρικά εκ νέου. Η βασική τους διαφορά με τους 

δευτερογενείς συσσωρευτές είναι ότι η ενέργεια αποθηκεύεται στο υγρό του 
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ηλεκτρολύτη, ενώ στις συμβατικές μπαταρίες αποθηκεύεται στα δύο ηλεκτρόδια. Τα 

κύρια χημικά συστατικά, με τα οποία κατασκευάζονται οι μπαταρίες ροής, είναι 

βανάδιο (με οξειδοαναγωγή, Vanadium Redox), ψευδάργυρος με βρώμιο (Zinc 

Bromine) και βρωμιούχο πολυσουλφίδιο (PSB) [5]. 

 

Εικόνα 11. Σχηματικό διάγραμμα μπαταρίας ροής [26] 

Σημαντικό πλεονέκτημα των μπαταριών ροής είναι ότι μπορούν να εκφορτιστούν με 

μεγάλο ρεύμα για αρκετό χρόνο, της τάξεως των 10 ωρών. Η χωρητικότητά τους και 

η δυνατή ισχύς τους είναι της τάξεως των μερικών ΜWh και MW αντίστοιχα. Αυτό 

τις κάνει ιδανικές για σταθερές μεγάλης κλίμακας εφαρμογές στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

Παράλληλα, δεν υφίστανται εσωτερική εκφόρτωση όταν είναι σε κατάσταση 

αναμονής, όπως στις συμβατικές μπαταρίες, αφού τότε δε συμβαίνει καμία εσωτερική 

αντίδραση μεταξύ των χημικών συστατικών τους [24].  

Το κόστος των μπαταριών ροής αναλόγως με τα χημικά συστατικά τους μπορεί να 

είναι μέτριο έως υψηλό σε σχέση με τις άλλες μπαταρίες. Στα μειονεκτήματα 

συγκαταλέγονται επίσης, η τοξικότητα των χημικών συστατικών που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους και η χαμηλή πυκνότητα ενέργειας, σε 

σχέση με το κόστος τους, που έχουν οι περισσότεροι τύποι μπαταριών ροής. Τα 

τελευταία χρόνια διεξάγονται προσπάθειες σε ερευνητικό επίπεδο για την 

αντικατάσταση των τοξικών και ακριβών χημικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται 

με άλλα λιγότερο τοξικά, πιο φθηνά και πιο αποδοτικά συστατικά [25].  
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2.7. Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με ηλεκτρικά μέσα 

Οι υπερπυκνωτές (supercapacitors) είναι η μοναδική αμιγώς ηλεκτρική μέθοδος 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι σαν τους κλασσικούς πυκνωτές με τη 

διαφορά ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας και πολύ 

μεγαλύτερο χρόνο εκφόρτισης με μεγαλύτερη ισχύ. Αυτό οφείλεται στο πορώδες 

μονωτικό υλικό του ηλεκτρολύτη που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια του 

υπερπυκνωτή. Ανάλογα με το είδος του ηλεκτρολύτη καθορίζονται τα ηλεκτρικά 

χαρακτηριστικά του υπερπυκνωτή, όπως είναι η τάση λειτουργίας του, η ικανότητα 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, το μέγιστο ρεύμα εκφόρτισής του και η 

θερμοκρασία λειτουργίας του [5][11]. 

Η πυκνότητα ενέργειας των υπερπυκνωτών είναι συνήθως μια τάξη μεγέθους 

χαμηλότερη από αυτή των κλασσικών μπαταριών. Ωστόσο, η πυκνότητα της ισχύος 

εκφόρτισής τους μπορεί να είναι έως και δύο τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη. Οι 

υπερπυκνωτές μπορούν να φορτιστούν και να εκφορτιστούν με εξαιρετικά γρήγορους 

ρυθμούς. Έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, αφού μπορούν να αντέξουν χιλιάδες 

κύκλους φόρτισης – εκφόρτισης, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και χωρίς ιδιαίτερη 

ανάγκη συντήρησης [27]. 

Από την άλλη πλευρά, έχουν πολύ μεγάλους ρυθμούς αυτοεκφόρτισης, όταν 

βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια εκφόρτισής τους η 

τάση λειτουργίας του μειώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πολύπλοκων συστημάτων ελέγχου της 

λειτουργίας των υπερπυκνωτών, με αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος τους [27]. 

Η έρευνα που διεξάγεται με αντικείμενο τους υπερπυκνωτές στοχεύει στην εισαγωγή 

του γραφένιου ως υλικό κατασκευής των υπερπυκνωτών, κάτι το οποίο θα αυξήσει 

την πυκνότητα ενέργειάς τους και θα μειώσει το κόστος τους. Οι υπερπυκνωτές έχουν 

χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πολλές εφαρμογές σε συνδυασμό με μπαταρίες, έτσι 

ώστε οι πρώτοι να καλύπτουν τις γρήγορες μεταβολές της ζήτησης ισχύος και οι 

μπαταρίες την απαίτηση για μεγαλύτερα ποσά ενέργειας. Εφαρμογή βρίσκουν επίσης 

σε μεγάλα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά πάρκα, όπου υπάρχουν συχνές 

αυξομειώσεις της τάσης λόγω της μεταβαλλόμενης ηλιοφάνειας. Οι υπερπυκνωτές 

μπορούν να καλύψουν μικρά διαστήματα αυξομειώσεων της τάσης και να 
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μετριάσουν την επίδραση του συγκεκριμένου φαινομένου στο ηλεκτρικό δίκτυο 

[11][27]. 

Μια τεχνολογία με παρόμοια χαρακτηριστικά με τους υπερπυκνωτές είναι η 

αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με τη μορφή μαγνητικού πεδίου (Superconducting 

Magnetic Energy Storage). Η συγκεκριμένη μέθοδος κατατάσσεται επίσης στις 

ηλεκτρικές μεθόδους αποθήκευσης ενέργειας. Στη συγκεκριμένη μέθοδο 

αποθήκευσης, η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε ένα υπεραγώγιμο πηνίο με τη 

μορφή DC μαγνητικού πεδίου, το οποίο έχει μηδενικές απώλειες. 

Ο βαθμός απόδοσης της αποθήκευσης ενέργειας σε αυτά τα συστήματα είναι πάρα 

πολύ υψηλός. Όπως και στην περίπτωση των υπερπυκνωτών, η απόκριση των SMES 

είναι ταχύτατη, αλλά μπορεί να διαρκέσει πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Έχουν 

πολύ υψηλή πυκνότητα ισχύος, αλλά πολύ μικρή πυκνότητα ενέργειας σε σχέση με 

άλλες μορφές αποθήκευσης, όπως είναι οι μπαταρίες [11][28].  

Τα χαρακτηριστικά αυτά κάνουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία ιδανική για εφαρμογές 

όπου απαιτείται υψηλή ποιότητα ισχύος και σταθεροποίηση της τάσης λειτουργίας. 

Το σημαντικότερο αρνητικό τους είναι το πάρα πολύ υψηλό κόστος, λόγω της 

πολυπλοκότητας της κατασκευής τους και του επιπλέον εξοπλισμού που απαιτείται 

για τη διατήρηση της υπεραγωγιμότητας του υλικού του πηνίου. Ταυτόχρονα, 

σημαντικές είναι και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, λόγω της πολύ μεγάλης έντασης 

του μαγνητικού πεδίου. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία αρκετά συστήματα 

αποθήκευσης μαγνητικού πεδίου σε όλο τον κόσμο με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 

που ξεπερνά τα 100 MW [28].  
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3. Προσφερόμενες υπηρεσίες της αποθήκευσης στις 

αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας πρόκειται να διευκολύνουν την 

αποσύνδεση της κατανάλωσης από την παραγωγή και μπορούν να προσφέρουν μια 

ευρεία γκάμα από βοηθητικές υπηρεσίες. Η δυνατότητα αυτή στηρίζεται στο ότι τα 

συστήματα αποθήκευσης μπορούν να συνδεθούν στα διαφορετικά επίπεδα τάσης 

λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος, όπως η μεταφορά, η διανομή, η απευθείας 

κατανάλωση, παρέχοντας ποικίλες βοηθητικές υπηρεσίες στο ηλεκτρικό σύστημα. 

Τα πρώτα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο χώρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης άρχισαν να εγκαθίστανται μεταξύ του 1970 και του 1980 και ήταν στη 

μεγάλη τους πλειοψηφία σταθμοί αντλησιοταμίευσης. Ο κύριος σκοπός τους ήταν να 

εξομαλύνουν τόσο τις ταχύτατες μεταβολές της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας όσο 

και τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών παραγωγής από τους διαφορετικής 

τεχνολογίας σταθμούς παραγωγής της εποχής. Τα συστήματα αποθήκευσης 

προσέθεταν ευελιξία στο ηλεκτρικό σύστημα των μη ευέλικτων σταθμών παραγωγής, 

αφού κάλυπταν τις αιχμές της ζήτησης κατά τη διάρκεια της ημέρας και προσέφεραν 

διαθέσιμη χωρητικότητα τη νύχτα. Με την εγκατάσταση πιο ευέλικτων στις 

αποκρίσεις τους σταθμών παραγωγής ενέργειας, σταμάτησε το ενδιαφέρον για  νέους 

σταθμούς αντλησιοταμίευσης [46]. 

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η 

μεγάλη διείσδυσή τους στα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα, άνοιξε το δρόμο  και έδωσε 

νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ, σε μικρή και μεγάλη κλίμακα, δημιούργησε νέους 

ρόλους για τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, όπως είναι η χρησιμοποίηση στην 

αυτοκατανάλωση, η αποσυμφόρηση και η σταθεροποίηση των ηλεκτρικών δικτύων, 

η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, η υποστήριξη των 

ηλεκτρικών δικτύων των μη διασυνδεδεμένων νησιών, κ.α., επιπλέον από τις 

προαναφερόμενες υπηρεσίες που παρείχαν οι πρώτοι σταθμοί αντλησιοταμίευσης. 

Ασφαλώς τα συστήματα αποθήκευσης μπορούν να παρέχουν παραπάνω από μία 

υπηρεσίες κάθε φορά για την πιο αποδοτική εκμετάλλευσή τους, με την προϋπόθεση 

ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες. 
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Η δυνατότητα των συστημάτων αποθήκευσης να προσφέρουν διάφορες βοηθητικές 

υπηρεσίες εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των διάφορων διαθέσιμων τεχνολογιών. 

Παράλληλα, η τεχνολογική εξέλιξη, καθώς και η εξέλιξη και ο ανασχηματισμός των 

αγορών ηλεκτρικής ενέργειας πρόκειται να προσδώσουν ακόμα περισσότερους 

ρόλους στα συστήματα αποθήκευσης. Οι υπάρχουσες, αλλά και οι μελλοντικές, 

εφαρμογές που έχουν τα διάφορα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας παρουσιάζονται 

στη συνέχεια. 

 

Εικόνα 12. Εφαρμογές και υπηρεσίες των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά τους [πηγή: http://www.mpoweruk.com/grid_storage.htm] 

 

3.1. Χρονική μετατόπιση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας – 

Energy arbitrage 

Η υπηρεσία της χρονικής μετατόπισης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας σχετίζεται 

κατά κύριο λόγο με τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Η 

υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει τη φόρτιση των συστημάτων αποθήκευσης ενόσω οι 

τοπικές οριακές τιμές της ενέργειας είναι χαμηλές, κάτι το οποίο συνήθως συμβαίνει 

κατά τη διάρκεια της νύχτας, και την πώλησή της πίσω στη χονδρική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας όταν οι οριακές τιμές είναι υψηλότερες. Η ικανότητα των 

διαφορετικών συστημάτων αποθήκευσης να παρέχουν αυτήν την υπηρεσία εξαρτάται 
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σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι η δυνατότητα 

αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας, η ικανότητα φόρτισης και εκφόρτισης 

και τα γενικότερα έμφυτα χαρακτηριστικά της εκάστοτε τεχνολογίας [49]. 

Η υπηρεσία του ‘energy arbitrage’ συμμετείχε κατά κανόνα στην προ-ημερήσια και 

ενδο-ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου φόρτιζε τη νύχτα και εκφόρτιζε 

στις αιχμές φορτίου της επόμενης ημέρας, με σταθερά περιθώρια κέρδους. Τα 

τελευταία χρόνια όμως, η μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

ηλεκτρικές αγορές και οι μεγάλες διακυμάνσεις στην παραγωγή τους, η οποία κατά 

κύριο λόγο είναι στοχαστική κυρίως για τα αιολικά αλλά και για τα φωτοβολταϊκά, 

έχουν αλλάξει το ρόλο των συστημάτων αποθήκευσης. Η κάλυψη του φορτίου από 

αυτά γίνεται εφεξής σε περιόδους απότομης μείωσης της παραγωγής των ΑΠΕ, όταν 

οι τιμές δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές. Σαν αποτέλεσμα μειώνεται το περιθώριο κέρδους 

των σταθμών αποθήκευσης. Ωστόσο, η δημιουργία πολύ γρήγορων ενεργειακών 

αγορών με πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα και ταχύτατα κλεισίματα σε 

συνδυασμό με ηλεκτρικά συστήματα με πολύ μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την εμφάνιση αρνητικών τιμών ενέργειας και μεγαλύτερης 

μεταβλητότητας. Το γεγονός αυτό θα δώσει νέες ευκαιρίες για ‘energy arbitrage’ στα 

συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας [50]. 

Η υπηρεσία του ‘energy arbitrage’ συνήθως συνδέεται με τη σύνδεση των 

συστημάτων αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας στο σύστημα μεταφοράς. Αυτό όμως 

δεν αποκλείει τη σύνδεσή τους στο δίκτυο διανομής, ιδιαίτερα αν τα οικιακά 

συστήματα αποθήκευσης ενέργειας χρησιμοποιηθούν ευρέως και τους δοθούν 

κίνητρα, όχι μόνο για αυτοκατανάλωση αλλά και για συμμετοχή στην χονδρεμπορική 

αγορά ενέργειας [46]. 

 

3.2. Βοηθητικές υπηρεσίες 

Η παροχή βοηθητικών υπηρεσιών στο ηλεκτρικό σύστημα μπορεί να αποτελέσει μια 

αρκετά πιο επικερδή αγορά για τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 

σχέση με το ‘energy arbitrage’. Οι βοηθητικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή 

εφεδρειών (έλεγχος συχνότητας και εξισορρόπηση), τον έλεγχο της τάσης και την 

εκκίνηση από ολική διακοπή (black start capability). 
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3.2.1. Εφεδρείες – έλεγχος συχνότητας 

Για την εξισορρόπηση της ζήτησης με την παραγωγή, τα συστήματα ηλεκτρικής 

ενέργειας πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο ποσό εφεδρικής παραγωγής για να 

μπορούν να αποζημιώνουν τις διακοπές των μεγάλων στρεφόμενων γεννητριών ή τις 

λανθασμένες προβλέψεις τις παραγωγής, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν 

ανεπιθύμητες μεταβολές στη συχνότητα του συστήματος. Οι απότομες μεταβολές της 

συχνότητας προκαλούν αστάθεια στο ηλεκτρικό σύστημα [49]. 

Οι απαιτούμενες εφεδρείες που πρέπει να εξασφαλιστούν για το σύστημα διαφέρουν 

και χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το χρόνο απόκρισης και τη διάρκεια που 

μπορούν να προσφέρουν. Τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν 

να αποτελέσουν αξιόπιστες εφεδρείες, αφού τα περισσότερα έχουν γρήγορους και 

ακριβείς χρόνους απόκρισης και ικανοποιητική χωρητικότητα αποθηκευμένης 

ενέργειας. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι απαιτήσεις για να μπορεί κάποιο σύστημα να 

χρησιμοποιηθεί σαν εφεδρεία είναι αρκετά συντηρητικές, δηλαδή απαιτείται πολύ 

μεγάλη διαθέσιμη χωρητικότητα και πολύ μεγάλη διάρκεια εκφόρτισης. Το γεγονός 

αυτό καθιστά τη χρησιμοποίηση αρκετών τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας ως 

εφεδρεία, μη οικονομικά βιώσιμη και δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στο 

συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς μόνο σε περιορισμένα συστήματα [46]. 

3.2.2. Έλεγχος τάσης 

Ο έλεγχος και η ρύθμιση της τάσης εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και συνεχή ροή της 

ηλεκτρικής ενέργειας κατά μήκος του ηλεκτρικού δικτύου. Η τάση του συστήματος 

μεταφοράς αλλά και διανομής πρέπει να είναι εντός κάποιων συγκεκριμένων ορίων 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η παραγωγή της πραγματικής και της άεργου ισχύος 

ανταποκρίνεται στη ζήτηση. 

Πολλές τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας έχουν άριστη ικανότητα ρύθμισης της 

τάσης. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται σε αρκετές περιπτώσεις οι σταθμοί 

αντλησιοταμίευσης λόγω του ότι βρίσκονται συχνά σε πιο απομονωμένες τοποθεσίες. 

Η διανεμημένη αποθήκευση ενέργειας μπορεί να αποτελέσει μια πάρα πολύ καλή 

λύση για τη ρύθμιση της τάσης, καθώς η άεργος ισχύς από τους συμβατικούς μεγάλης 
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κλίμακας σταθμούς παραγωγής δεν μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις 

[46][49]. 

3.2.3. Εκκίνηση από ολική διακοπή 

Σε περίπτωση ολικής διακοπής, η ικανότητα για την εκ νέου εκκίνηση χωρίς τη 

βοήθεια του ηλεκτρικού συστήματος αποτελεί μια βασική βοηθητική υπηρεσία για 

την επαναφορά του ηλεκτρικού δικτύου. Αρκετά συστήματα αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι οι σταθμοί αντλησιοταμίευσης ή οι συστοιχίες 

μπαταριών, έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν αυτήν τη βοηθητική υπηρεσία, επειδή 

μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς κάποιο ιδιαίτερο εξοπλισμό. Επιπλέον, δε 

χρειάζεται να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της αναμονής για την κατανομή φορτίου 

σε αυτούς [5][46]. 

 

3.3. Επάρκεια δικτύου για διαχείριση συμφόρησης και αναβολή 

αναβάθμισης (Grid Adequacy & Network Deferral) 

Συμφόρηση του ηλεκτρικού δικτύου μπορεί να συμβεί όταν η κατάσταση του 

συστήματος μεταφοράς ή του δικτύου διανομής δεν είναι αρκετά καλή για να 

ευνοήσει την απρόσκοπτη ροή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε περικοπές φορτίου και σε αυξημένα κόστη παραγωγής ενέργειας. Ιδιαίτερα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η κατάσταση των δικτύων δε συμβαδίζει πολλές φορές με 

την αύξηση της ζήτησης ή με την αυξημένη διείσδυση των διανεμημένων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και τους στόχους που τίθενται για μεγαλύτερη 

ενεργειακή απόδοση και για καθαρότερη ενέργεια στις μεταφορές, το πρόβλημα αυτό 

συνεχίζει να είναι υπαρκτό. 

Τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τη διαχείριση της συμφόρησης των δικτύων, αλλά και για την αναβολή της 

αναβάθμισης του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής. Η αποθήκευση 

μπορεί να αυξήσει την απόδοση του συστήματος μεταφοράς και να μειώσει 

σημαντικά τα κόστη για τη μεταφορά ενέργειας [53]. Σε επίπεδο δικτύου διανομής, 

σε συνδυασμό με την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα συστήματα 

αποθήκευσης μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των ανισορροπιών της παραγωγής 
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με τη ζήτηση, ειδικότερα σε αγορές όπου οι παραγωγοί δεσμεύονται και είναι 

υπεύθυνοι, επί ποινή προστίμου, για την παραγόμενη ενέργεια.  Παράλληλα, η 

κάλυψη αιχμών φορτίου από τα συστήματα αποθήκευσης στο δίκτυο διανομής, 

μπορεί να αναβάλλει τις επενδύσεις για την αναβάθμιση του δικτύου. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό σε ευαίσθητες περιοχές, όπου η έγκριση των απαιτούμενων 

αδειών, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί καθώς και το πολύ υψηλό κόστος 

εγκατάστασης της αναβάθμισης κάνουν τη συγκεκριμένη διαδικασία αρκετά 

χρονοβόρα και ιδιαίτερα ακριβή [52][53]. 

Τα κίνητρα που μπορούν να δοθούν για την ανάπτυξη νέων επενδύσεων είτε σε 

ενισχύσεις των δικτύων είτε στην εγκατάσταση νέων συστημάτων αποθήκευσης 

ενέργειας, είναι δυνατό να προκύψουν από την τιμολόγηση των σημείων συμφόρησης 

του ηλεκτρικού δικτύου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο επενδύσεις σε δίκτυα όσο και 

σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας έχουν ενταχθεί στη λίστα των Έργων Κοινού 

Ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ο τρόπος που θα επιλεγούν οι πιο 

οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις [46][54]. 

 

3.4. Επάρκεια παραγωγής 

Η επάρκεια παραγωγής είναι μία από τις κύριες υποχρεώσεις των λειτουργών των 

συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Αυξήσεις στην επάρκεια παραγωγής ενός 

συστήματος μπορούν να πληρώνονται μέσω των αγορών ενέργειας ή μέσω των 

αγορών χωρητικότητας, στις χώρες που έχει αναπτυχθεί τέτοιου είδους αγορά. Στην 

ΕΕ υπάρχει η τάση να δημιουργηθούν αγορές χωρητικότητας έτσι ώστε να υπάρχει 

ικανοποιητική επάρκεια παραγωγής κάθε χρονική στιγμή. 

Στις αγορές χωρητικότητας οι μεγάλης κλίμακας συμβατικοί σταθμοί παραγωγής 

αποζημιώνονται για την περιορισμένη λειτουργία τους και κερδοφορία τους και τη 

διαθεσιμότητά τους, λόγω της αυξημένης διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Ένας οικονομικά αποτελεσματικότερος τρόπος για να εξασφαλιστεί 

επάρκεια παραγωγής για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όταν οι καιρικές συνθήκες 

είναι τέτοιες που δεν ευνοούν τις ΑΠΕ, είναι τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. 

Πολλές τεχνολογίες αποθήκευσης μπορούν να προσφέρουν επάρκεια παραγωγής για 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, τα οποία είναι εξαρτημένα από το χρόνο 



ΔΠΜΣ Δίκαιο & Μηχανική της Ενέργειας                                                        

32 

 

εκφόρτισής τους. Για αυτό το λόγο, στις συμφωνίες για την επάρκεια παραγωγής 

πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτήσεις για τα συστήματα αποθήκευσης με 

όρους διαθέσιμης ισχύος και διαθέσιμης ενέργειας [55]. 

Τα τελευταία χρόνια η αύξηση του μεγέθους της εγκατεστημένης χωρητικότητας των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει οδηγήσει σε μικρότερους συντελεστές 

παραγωγής, δηλαδή μικρότερο λόγο παραγόμενης ενέργειας προς την ονομαστική. 

Αναπόφευκτα η αναπλήρωση αυτού του κενού απαιτεί διαθεσιμότητα από 

συμβατικούς σταθμούς παραγωγής και από συστήματα αποθήκευσης. 

Σήμερα, το ζήτημα της επάρκειας παραγωγής ρυθμίζεται στην Ευρώπη σε εθνικό 

επίπεδο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια με την ενίσχυση των ηλεκτρικών 

διασυνδέσεων των ευρωπαϊκών χωρών και τον μακροχρόνιο σχεδιασμό του ENTSO-

e για την ανάπτυξη μεθόδων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της επάρκειας 

παραγωγής, το θέμα αυτό μπορεί και προβλέπεται ότι θα αντιμετωπίζεται μελλοντικά 

σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης [56]. 

 

3.5. Υπηρεσίες καταναλωτών 

3.5.1. Ποιότητα Ισχύος και Τοπική Εφεδρεία 

Στα δίκτυα χαμηλής τάσης, σύντομες διακοπές ή διακυμάνσεις της τάσης μπορούν να 

προκαλέσουν προβλήματα σε υπηρεσίες και να επηρεάσουν την ποιότητα της 

παρεχόμενης ενέργειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα για ευαίσθητα 

φορτία όπως είναι κέντρα δεδομένων, νοσοκομειακές και βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις. 

Τα συστήματα αποθήκευσης συνδεδεμένα στη χαμηλή τάση μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στην πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων 

προβλημάτων. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος αποθήκευσης που απαιτείται για 

τέτοιου είδους εφαρμογή είναι υψηλή διαθεσιμότητα ισχύος, γρήγορη απόκριση και 

σχετικά χαμηλή  διαθεσιμότητα ενέργειας. Επιπρόσθετα σε αυτό, συστήματα 

συστοιχιών μπαταριών χρησιμοποιούνται πάρα πολύ συχνά για την αδιάλειπτη 

παροχή ισχύος σε πολύ ευαίσθητα φορτία που έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον 

αφορά στην ποιότητα της ισχύος με την οποία τροφοδοτούνται.  
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Το αυξημένο κόστος των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με τα χαρακτηριστικά 

που χρειάζονται για εφαρμογές χαμηλής τάσης, σε σχέση με το κόστος των 

γεννητριών που χρησιμοποιούνται για back-up, καθιστά τη χρησιμοποίησή τους 

ασύμφορη οικονομικά όταν πρόκειται να καλύψουν διακοπές ισχύος για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα από μερικές ώρες και πάνω. Η τάση των τελευταίων χρόνων 

όμως για το κόστος των συστημάτων αποθήκευσης και ειδικά των μπαταριών δείχνει 

ότι αυτό έχει αρχίσει και μειώνεται σημαντικά [57]. 

 

3.5.2. Αυτοκατανάλωση σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά συστήματα 

Η εκτεταμένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ακόμα και σε μικρής 

κλίμακας οικιακές εφαρμογές, κυρίως με τη μορφή των φωτοβολταϊκών συστημάτων, 

έχει δημιουργήσει ενδιαφέρον για την αυτοκατανάλωση. Η αυτοκατανάλωση μπορεί 

να έχει πολλά οφέλη τόσο για το ηλεκτρικό δίκτυο όσο και για τον οικιακό 

καταναλωτή. Για παράδειγμα, μπορεί να μειώσει τις αιχμές της ζήτησης ηλεκτρικού 

φορτίου στο δίκτυο και να συμβάλει στην αποσυμφόρησή του, ενώ παράλληλα 

μπορεί να μειώσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τον καταναλωτή [58]. 

Με την εγκατάσταση οικιακών συστημάτων αποθήκευσης σε συνδυασμό με το 

υπάρχον φωτοβολταϊκό σύστημα, ο καταναλωτής μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα 

επίπεδα αυτοκατανάλωσης στην εγκατάστασή του. Ωστόσο, η λειτουργία αυτών των 

συστημάτων δεν έχει δοκιμαστεί στο χρόνο και εγείρονται αρκετοί προβληματισμοί 

για το μέλλον [58].  

Ο κύριος προβληματισμός των λειτουργών των δικτύων διανομής έχει να κάνει με 

την πολιτική τιμολόγησης αυτών των εγκαταστάσεων με υψηλά επίπεδα 

αυτοκατανάλωσης. Αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη, το κόστος συντήρησης και 

λειτουργίας των δικτύων διανομής καλύπτεται κυρίως από ταρίφες ενέργειας και 

άλλες σταθερές χρεώσεις. Οι οικιακές εγκαταστάσεις με υψηλή αυτοκατανάλωση θα 

πληρώνουν αρκετά λιγότερο, λόγω της λιγότερης ενέργειας που φαίνεται ότι 

καταναλώνουν από το δίκτυο, παρόλο όμως που η χρήση του δικτύου από αυτούς 

είναι διαδεδομένη. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα οικονομικό κενό, κάτι 

το οποίο οι λειτουργοί των ευρωπαϊκών δικτύων προσπαθούν να το μελετήσουν για 

να αλλάξουν τον τρόπο τιμολόγησης σε αυτές τις εγκαταστάσεις [46]. Προς το παρόν 
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αυτό το όφελος αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους οικιακούς και εμπορικούς 

καταναλωτές έτσι ώστε να εγκαταστήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 

συνδυασμό με αποθήκευση ενέργειας. Αυτό το κίνητρο προωθείται πάρα πολύ από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους στόχους που έχει θέσει στο πλαίσιο του στόχου “20-

20-20” [58]. 

Ακόμα και χωρίς την εγκατάσταση κάποιου συστήματος ανανεώσιμης πηγής 

ενέργειας, οι καταναλωτές μπορούν να εγκαταστήσουν κάποιο σύστημα 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτόν τρόπο οι καταναλωτές θα μπορούν να 

σχεδιάσουν το χρονικό πρόγραμμα των καταναλώσεών τους με στόχο τη μείωση του 

κόστους της ενέργειας που απορροφούν από το δίκτυο. Αυτό ασφαλώς είναι δυνατόν 

μόνο με την εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος αγοράς που επιτρέπει τη χρήση 

real-time τιμών και χρεώσεων για τον καταναλωτή και κατάλληλους περιορισμούς 

ελάχιστης έγχυσης ισχύος για την αποφυγή των συμφορήσεων για το δίκτυο.  
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4. Πολιτικές και ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

4.1. Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. μέχρι το 2016 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίστηκε για πρώτη 

φορά τη δεκαετία του 1970, οπότε και κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά σταθμοί 

αντλησιοταμίευσης μεγάλης κλίμακας. Σκοπός τους ήταν να αποθηκεύουν την 

περίσσεια ενέργειας που παρήγαγαν οι μεγάλοι πυρηνικοί και θερμοηλεκτρικοί 

σταθμοί της εποχής με βάση το κάρβουνο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί είχαν πολύ 

αργές αποκρίσεις σε μεταβολές του φορτίου του ηλεκτρικού συστήματος και οι 

σταθμοί αντλησιοταμίευσης χρησιμοποιούνταν για να προσθέσουν ευελιξία στο 

σύστημα. Από τις αρχές του 1990 και έπειτα όταν η κατασκευή των μεγάλων 

πυρηνικών και θερμοηλεκτρικών σταθμών αντικαταστάθηκε από σταθμούς 

παραγωγής με βάση το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, οι οποίοι ήταν περισσότερο 

ευέλικτοι, σταμάτησε και η κατασκευή νέων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας με αντλησιοταμίευση [36][45].  

Από την κατασκευή των πρώτων σταθμών αντλησιοταμίευσης μέχρι και πρόσφατα, 

δεν υπήρχε κάποια ειδική αναφορά και κάποιου είδους πρόβλεψη σε ρυθμιστικό και 

πολιτικό επίπεδο στη δραστηριότητα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 

σταθμοί αντλησιοταμίευσης λειτουργούσαν και συμμετείχαν στο ηλεκτρικό σύστημα 

σαν συμβατικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, η Ε.Ε. κατευθύνθηκε πιο οργανωμένα στην 

εφαρμογή μιας ενιαίας ενεργειακής πολιτικής. Σε αυτό οδήγησε και η περιβαλλοντική 

συνείδηση που αναπτύχθηκε παγκοσμίως και στα μέτρα που ήθελε να λάβει η Ε.Ε. 

για την προστασία της αλλαγής του κλίματος και του περιβάλλοντος. Με ανακοίνωσή 

της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 2007 [59] προτάθηκαν οι τρεις 

βασικοί στόχοι της εποχής για την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Αυτοί ήταν: 
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 Στόχος για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% σε 

σχέση με τα επίπεδα του 1990 και δέσμευση για μείωση τουλάχιστον κατά 

20% 

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 20% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 

Οι συγκεκριμένες προτάσεις – στόχοι έγιναν ευρωπαϊκή νομοθεσία το 2009 με την 

Οδηγία για τον Ηλεκτρισμό (Οδηγία 2009/72/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες 

για την εσωτερική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας) [60].  

Στη συγκεκριμένη Οδηγία για τον Ηλεκτρισμό, όπως εκδόθηκε το 2009, δεν υπάρχει 

καμία αναφορά στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Η Οδηγία ρυθμίζει το 

διαχωρισμό των Διαχειριστών των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Transmission 

System Operators, TSOs), των Λειτουργών των Συστημάτων Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (Distribution System Operators, DSOs) και των δραστηριοτήτων της 

παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η θέση της αποθήκευσης 

ενέργειας στο σύστημα αυτό που περιλαμβάνει διαχωρισμό των δραστηριοτήτων δεν 

είναι καθόλου ξεκάθαρη, καθώς δε γίνεται καμία αναφορά σε αυτή. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας να εξακολουθεί να θεωρείται σαν 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας [45]. Στα πλαίσια του διαχωρισμού των 

δραστηριοτήτων, στην Οδηγία αναφέρεται επίσης ότι οι TSOs δεν μπορούν να έχουν 

στην ιδιοκτησία τους ή να ελέγχουν ή έχουν καμία σχέση με δραστηριότητες της 

παραγωγής ή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, επομένως και με την 

αποθήκευση ενέργειας [61]. 

Για πρώτη φορά στην Οδηγία αυτή αναφέρεται η ίδρυση του Οργανισμού 

Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), ο οποίος σε συνεργασία με 

τους TSOs ανέπτυξε το “Framework Guidelines on Electricity Balancing”. Σε αυτές 

τις κατευθυντήριες γραμμές δεν αναφέρεται καμία τεχνολογία αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε οι υπάρχοντες σταθμοί αντλησιοταμίευσης, σαν μέσο 

εξισορρόπησης του ηλεκτρικού δικτύου και αφήνουν τη χρήση των συστημάτων 

αποθήκευσης ανοιχτή [62]. Ωστόσο, ο ENTSO-e δύο χρόνια αργότερα δημοσίευσε 

τον Κώδικα για Την Εξισορρόπηση του Ηλεκτρικού Δικτύου, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές του ACER, όπου για πρώτη φορά γίνεται απλή αναφορά σε 

συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτόν αναφέρεται η αποθήκευση 
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ηλεκτρικής ενέργειας σαν πιθανό μέσο για τη συμμετοχή του Demand-Side-Response 

στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας σαν υπηρεσία. Επιπλέον, τα συστήματα 

αποθήκευσης ενέργειας αναφέρονται σε αυτό, σαν πιθανοί πάροχοι υπηρεσιών 

εξισορρόπησης του ηλεκτρικού δικτύου [63]. 

Το 2011, με το συντονισμό του ACER, εκδίδεται ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 

για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας, ο οποίος 

περιλαμβάνει τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στις υποχρεώσεις του για 

παρακολούθηση και για διαφάνεια. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση δε διευκρινίζεται 

αν πρόκειται για συστήματα αποθήκευσης φυσικού αερίου ή ηλεκτρισμού [64]. 

Παράλληλα, το 2011 η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG 

ENER) δημοσίευσε ένα “working paper” με τίτλο “The Future Role and Challenges 

of Energy Storage” [36]. Σε αυτό, η DG ENER για πρώτη φορά αποτυπώνει τη 

σημασία που θα έχει μελλοντικά η δραστηριότητα της αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναπτύξει ένα “πράσινο” 

ηλεκτρικό σύστημα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Η DG ENER καταγράφει το 

χαμηλή διείσδυση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα, 

η οποία οφείλεται κυρίως στους παλιούς σταθμούς αντλησιοταμίευσης. 

Επισημαίνεται η πρόθεση και επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει 

περισσότερη προσοχή στα θέματα που αφορούν την αποθήκευση ηλεκτρικής 

ενέργειας και τα οφέλη που αυτή μπορεί να έχει. Επιπλέον, γίνεται μια πρώτη 

αναφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορεί η αποθήκευση ενέργειας να ενσωματωθεί 

τόσο τεχνικά, στο σύστημα διανομής και μεταφοράς, όσο και θεσμικά και 

τεχνοοικονομικά στη νομοθεσία και στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 

στις διαθέσιμες τεχνολογίες συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 

στην ωριμότητά τους εκείνη την εποχή [36]. 

Αναφορά στα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται και στο 10-ετές 

πλάνο ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δικτύων που εκδόθηκε από τον ENTSO-e το 2014. 

Σε αυτό, υπάρχει σαν θέμα προς μελλοντική συζήτηση το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

συστημάτων αποθήκευσης, δηλαδή ποιοι παίκτες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

θα μπορούν αν κατέχουν και να διαχειρίζονται συστήματα αποθήκευσης και 

παράλληλα εισάγει για πρώτη τα έργα συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στα Έργα 

Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) [65]. 
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Το 2015 η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας DG ENER σε συνέχεια του working paper 

που είχε δημοσιεύσει το 2011 και με την πρόθεση να αρχίσει μια ευρεία συζήτηση σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα θέματα της αποθήκευσης ενέργειας διοργάνωσε μια 

συζήτηση στρογγυλής τραπέζης «υψηλού επιπέδου», όπως τη χαρακτήρισε, με τίτλο 

“Strategic Contribution of Energy Storage to Energy Security and Internal Energy 

Market” [35]. Σε αυτή έλαβαν μέρος πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως λειτουργοί 

του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγοί, ρυθμιστές, καταναλωτές και 

ακαδημαϊκοί. Η συζήτηση είχε ως κύριο αντικείμενο την ευελιξία και την 

αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τα ηλεκτρικά δίκτυα της Ε.Ε. 

Παρουσιάστηκαν τα εμπόδια και τα προβλήματα σε τεχνικό, τεχνολογικό και θεσμικό 

επίπεδο καθώς και σε επίπεδο αγοράς, που καθυστερούν την ενσωμάτωση των 

συστημάτων αποθήκευσης στο ηλεκτρικό σύστημα. Υπήρξε μια ευρεία συμφωνία 

όσον αφορά στην επιτακτική ανάγκη για την πρόοδο και την προσαρμογή των 

αγορών ενέργειας και του νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε να επιτραπεί η 

ενσωμάτωση λύσεων για τη μεγαλύτερη ευελιξία του συστήματος. Ταυτόχρονα, 

διατυπώθηκαν συγκεκριμένα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να 

επιλυθούν τα βασικά προβλήματα και να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τα θέματα της 

αποθήκευσης ενέργειας [35]. 

 

4.2. Το νέο ενεργειακό πακέτο “Clean Energy for All 

Europeans” 

Με βάση τα συμπεράσματα της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, όπως αυτά 

καταγράφηκαν στα συμπεράσματα μετά το πέρας της συζήτησης στρογγυλής 

τραπέζης του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις αρχές του 2016, το draft 

working paper με τίτλο “Energy Storage – Proposed policy principles and definition”. 

Σε αυτό προτάθηκε για πρώτη φορά ένας ορισμός για την αποθήκευση ενέργειας, 

κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τότε και δημιουργούσε αρκετά προβλήματα. Ο 

ορισμός που προτάθηκε είναι ο εξής: “Energy storage is the act of deferring an 

amount of the energy that was generated to the moment of use, either as final energy 

or converted into another energy carrier.” [29]. Παράλληλα προτάθηκαν οι βασικές 

αρχές πάνω στις οποίες θα έπρεπε να χτιστούν οι επόμενες νομοθετικές προτάσεις 



ΔΠΜΣ Δίκαιο & Μηχανική της Ενέργειας                                                        

39 

 

σχετικά με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες συνοψίζονται στις εξής 

[29]:  

 Η αποθήκευση ενέργειας θα πρέπει να αναπτυχθεί με γνώμονα τα κόστη στο 

ηλεκτρικό δίκτυο με τα συστήματα αποθήκευσης να είναι χαμηλότερα σε 

σχέση με αυτά χωρίς την αποθήκευση. 

 Η αποθήκευση ενέργειας θα πρέπει να ανταμείβεται για όλη την γκάμα των 

υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει στο ηλεκτρικό δίκτυο, 

συμπεριλαμβανομένου των βοηθητικών. 

 Σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα συστήματα αποθήκευσης που 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ θα πρέπει να ανταμείβονται για 

τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και την προώθηση της ηλεκτρικής 

ενέργειας με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, καθώς και για τον περιορισμό 

του κόστους από τις περικοπές των ΑΠΕ και από τη μείωση της εκπομπής 

αερίων του θερμοκηπίου. 

 Η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από 

παραγωγούς ή από καταναλωτές δεν πρέπει να τους οδηγήσει σε διαφορετική 

μεταχείριση και διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις από τους άλλους 

συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας. 

Στο πνεύμα των αρχών που προτάθηκαν στο draft working paper [29], στις 30 

Νοεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο ενεργειακό 

πακέτο “Clean Energy for All Europeans”. Το νέο πακέτο περιέχει νομοθετικές 

προτάσεις, εκτιμήσεις επιπτώσεων, ανακοινώσεις και αποτελεί ένα αποφασιστικό 

βήμα για την ενσωμάτωση των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο 

ηλεκτρικό σύστημα και στις αγορές ενέργειας. Σε αυτό περιλαμβάνονται προτάσεις 

για τον Κανονισμό και την Οδηγία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, για την 

Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για την Οδηγία για την Ενεργειακή 

Αποδοτικότητα και την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων και για τη 

Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης [31]. 

Στις προτάσεις για την Οδηγία για την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας [43], 

υιοθετείται ο ορισμός για την αποθήκευση που προτάθηκε στο draft working paper 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσιάστηκε παραπάνω (Electricity Directive, 

Art. 2.47). Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές, εκτός από τις 
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άλλες δραστηριότητες, να μπορούν αποθηκεύσουν ενέργεια: “generate, store, 

consume and sell self-generated electricity in all organised markets” (Electricity 

Directive, Art. 15.1). 

Ένα άλλο επίσης σημαντικό σημείο που περιλαμβάνεται στην Οδηγία είναι το θέμα 

της ιδιοκτησίας των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στα άρθρα 36 

και 54 της ανανεωμένης Οδηγίας αναφέρεται ότι οι διαχειριστές των δικτύων 

μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορούν να έχουν στην ιδιοκτησία 

τους και να διαχειρίζονται συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, “shall not 

be allowed to own, develop, manage or operate energy storage facilities” [43]. 

Ωστόσο, σε αυτή τη ρύθμιση περιλαμβάνεται και η δυνατότητα πενταετούς 

παρέκκλισης και αφορά στις περιπτώσεις, όπου οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα 

συστήματα αποθήκευσης στο δίκτυο είναι απαραίτητες για την καλή και ασφαλή 

λειτουργία του συστήματος, ενώ αντίθετα δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την αγορά για 

την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων αποθήκευσης. 

Μια εξίσου σημαντική πρόταση που αφορά την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας 

και περιλαμβάνεται στο νέο ενεργειακό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

περιλαμβάνεται στην Ανακοίνωση με τίτλο “Accelerating Clean ;Energy Innovation” 

[66]. Σε αυτή η Επιτροπή αναφέρεται στην πρόθεσή της για προώθηση της 

επανεκκίνησης της παραγωγής μπαταριών, “re-launching the production of battery 

cells in Europe is essential”. Για το σκοπό, στην ίδια Ανακοίνωση αναφέρεται στην 

χρηματοδότηση, με ποσό 2 δισεκατομμυρίων Ευρώ από το πρόγραμμα Horizon 2020, 

ερευνητικών και καινοτόμων προγραμμάτων σε περιοχές σχετικές με την 

αποθήκευση σε συστήματα μπαταριών, και γενικότερα αποθήκευσης [66]. 

Παράλληλα αναφέρεται και στο ρόλο που θα διαδραματίσουν τα συστήματα 

αποθήκευσης ενέργειας, οικιακά και σε κλίμακα δικτύου, στη μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου και στην επίτευξη των σχετικών στόχων που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. 

Στα πλαίσια του νέου ενεργειακού πακέτου, γίνεται και η αναδιαμόρφωση της 

λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή περιλαμβάνει ρυθμίσεις και θα 

λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε θα ευνοείται η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

βελτίωση των διασυνοριακών συναλλαγών και τα πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα 

ενεργειακών συναλλαγών που προβλέπονται, θα ευνοήσουν τα συστήματα 

αποθήκευσης και θα αναδείξουν τη δυνατότητα μεγάλης ευελιξίας που μπορούν αυτά 
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να προσφέρουν. Τα προτεινόμενα συμβόλαια δυναμικής τιμολόγησης θα αναδείξουν 

τη χρησιμότητα της αποθήκευσης σε οικιακό και εμπορικό επίπεδο. Η κερδοφορία 

των συστημάτων αποθήκευσης θα αυξηθεί κατά πολύ, αφού οι ιδιοκτήτες τους θα 

μπορούν να συμμετέχουν στην ενδοημερήσια αγορά ενέργειας, όπου τα ποσά 

ενέργειας είναι αρκετά υψηλά. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στην αποθήκευση 

ενέργειας να συμμετέχει και στις αγορές χωρητικότητας και να παρέχει εφεδρικές 

χωρητικότητες χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Εκτός από τις αγορές ενέργειας, 

τα συστήματα αποθήκευσης θα μπορούν να παρέχουν βοηθητικές υπηρεσίες, και να 

αποζημιώνονται, στους λειτουργούς των δικτύων μεταφοράς και διανομής. [1] 

Τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας θα συμπεριλαμβάνονται, από την 

έκδοση του ενεργειακού πακέτου και έπειτα, στους σχεδιασμούς για την ανάπτυξη 

των ηλεκτρικών δικτύων. Αυτό είναι δυνατό, αφού η εγκατάσταση ενός συστήματος 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας σε επίπεδο δικτύου, είναι 

ισοδύναμο με την περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου δικτύου με γραμμές 

μεταφοράς και διανομής ή με ενίσχυση των αγωγών. [1] 

 

4.3. Θεσμικά εμπόδια για την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση 

των συστημάτων αποθήκευσης στο ηλεκτρικό σύστημα 

Μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχε καμία αναφορά και κανένας ορισμός για την 

αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε επίσημα θεσμικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής 

Ένωση. Με την δημοσίευση του νέου ενεργειακού πακέτου εισήχθη ο ορισμός για 

την αποθήκευση στην Οδηγία για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ωστόσο στον 

ορισμό αναφέρεται η αποθήκευση σαν δραστηριότητα παραγωγής ενέργειας 

(“generated”).  Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Αποθήκευση 

Ενέργειας (EASE), ο ορισμός για τη δραστηριότητα της αποθήκευσης θα πρέπει να 

είναι πιο ευρύς και να μην την περιορίζει [30]. Ο ακριβής ορισμός της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας θα προσφέρει ασφάλεια σε επενδυτές και στην Ευρώπη. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση δε διευκρινίζεται μέσω του ορισμού ή άλλων ερμηνευτικών 

διατάξεων ποιες τεχνολογίες μπορούν να θεωρηθούν ως αποθήκευση ενέργειας. 

Επιπλέον, η λέξη “παραγωγή” στον ορισμό δε βοηθά στο διαχρονικό πρόβλημα της 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο έχει να κάνει με το ότι η αποθήκευση 
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δεν είναι ούτε παραγωγή ούτε κατανάλωση ενέργειας. Σύμφωνα με τον EASE, θα 

έπρεπε να χρησιμοποιηθεί μια πιο ουδέτερη λέξη, έτσι ώστε να διευκολυνθεί 

δημιουργία νέων μελλοντικών ρυθμίσεων και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και 

διαδικασιών, όσον αφορά στον τομέα της αποθήκευσης. [30][44] 

Εμπόδιο στην ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των συστημάτων αποθήκευσης μπορεί 

να αποτελέσει και η περιπλοκότητα που υπάρχει όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς τους. Ειδικά για τους λειτουργούς των δικτύων διανομής και μεταφοράς το 

νέο ενεργειακό πακέτο ρητά προβλέπει ότι απαγορεύεται η ιδιοκτησία, η λειτουργία 

και η διαχείριση συστημάτων αποθήκευσης από αυτούς. Σύμφωνα με την EASE 

αυτές οι διατάξεις που αφορούν τους λειτουργούς των δικτύων δεν μπορεί να είναι 

γενικές και αφηρημένες για την αποθήκευση. Αντίθετα θα έπρεπε να διευκρινίζονται 

και να διαφοροποιούνται ως προς τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που μπορούν να 

παρέχουν τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. H EASE προτείνει ότι τα 

συστήματα αποθήκευσης που συναλλάσσονται στην αγορά ενέργειας και καλύπτουν 

ανάγκες φορτίου, όπως η μετατόπιση της κατανάλωσης ενέργειας, θα πρέπει να 

κατέχονται μόνο από ιδιώτες συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας. Αντίθετα, για τα 

συστήματα αποθήκευσης τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή βοηθητικών 

υπηρεσιών στο δίκτυο μεταφοράς και αποθήκευσης, θα πρέπει να δίνεται η 

δυνατότητα στους διαχειριστές των δικτύων να τα κατέχουν και να τα λειτουργούν. 

Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός, πως για να εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες με 

άλλα μέσα εκτός της αποθήκευσης, θα πρέπει να δαπανηθούν μεγαλύτερα κεφάλαια. 

Επομένως η αποθήκευση μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες πολύ οικονομικά 

αποδοτικότερα. Η δυνατότητα ιδιοκτησίας και λειτουργίας συστημάτων αποθήκευσης 

από τους διαχειριστές των δικτύων, εφόσον οι συνθήκες το καθιστούν αναγκαίο και 

εξυπηρετούν βοηθητικές λειτουργίες των δικτύων, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

ελέγχεται από τις εκάστοτε εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας. [30][44] 

Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο πηγάζει από την ασάφεια του ορισμού που 

δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε 

αυτόν η δραστηριότητα της αποθήκευσης ενέργειας προσδιορίζεται σαν παραγωγή 

ενέργειας, χωρίς όμως αυτός ο προσδιορισμός να είναι ιδιαίτερα ισχυρός. Με αυτόν 

τον τρόπο αφήνεται μια απροσδιοριστία ως προς τη φύση της εν λόγω 

δραστηριότητας. Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι φορτίο 

κατανάλωσης, αλλά ούτε είναι και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίθετα είναι 
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αποθήκευση ενέργειας για μεταγενέστερη χρήση. Η απροσδιοριστία της φύσης της σε 

θεσμικό πλαίσιο, έχει ως αποτέλεσμα συχνά σε εθνικό επίπεδο να υπάρχουν σε 

εγκαταστάσεις συστημάτων αποθήκευσης, τόσο χρεώσεις κατανάλωσης, όσο και 

χρεώσεις παραγωγού ταυτόχρονα. Αναμφίβολα, το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί 

τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης, 

αφού μέσω των διπλών χρεώσεων εξαλείφεται η οικονομική βιωσιμότητα τέτοιου 

είδους έργων και δεν υπάρχει κανένα επενδυτικό ενδιαφέρον. Για τη διευθέτηση του 

θέματος, θα πρέπει να γίνει, σε θεσμικό ευρωπαϊκό επίπεδο αρχικά, σωστός 

προσδιορισμός της δραστηριότητας της αποθήκευσης ενέργειας ως ένας νέος τύπος 

δραστηριότητας στο ηλεκτρικό σύστημα και στις αγορές ενέργειας, που είναι 

διαφορετικός από την κατανάλωση, την παραγωγή, τη διανομή ή τη μεταφορά. Έτσι, 

θα μπορέσει να υπάρξει μια νέα ενιαία τιμολογιακή και φορολογική πολιτική, η οποία 

θα είναι δίκαιη και θα ανταποκρίνεται στη φύση της δραστηριότητας της 

αποθήκευσης. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει και τη μεμονωμένη συμμετοχή των 

συστημάτων αποθήκευσης στις αγορές ενέργειας και βοηθητικών υπηρεσιών, χωρίς 

να είναι αναγκαστικό να συμμετέχουν σε συνδυασμό με κάποιο σύστημα παραγωγής 

ενέργειας από ΑΠΕ. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο θα γίνει δυνατή η δημιουργία 

θεσμικού και τεχνικού πλαισίου που θα έχει επίκεντρο την αποθήκευση ενέργειας, 

ώστε να επιλυθούν τυχόν προβλήματα από τη συμμετοχή των συστημάτων στις 

αγορές. [30][31] 

Μέχρι τη δημοσίευση του νέου ενεργειακού πακέτου, εμπόδιο για την προώθηση των 

συστημάτων αποθήκευσης αποτελούσε και η δομή της αγοράς ενέργειας. Η δομή της 

αγοράς δεν έδινε τη δυνατότητα σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες για να 

εξυπηρετήσουν τις περισσότερες βοηθητικές υπηρεσίες των ηλεκτρικών δικτύων, 

δηλαδή η αγορά ήταν κλειστή. Αυτό δημιουργούσε υψηλότερα κόστη στη λειτουργία 

του ηλεκτρικού συστήματος, αφού αρκετές υπηρεσίες θα μπορούσαν να 

εξυπηρετηθούν φθηνότερα από εναλλακτικές τεχνολογίες, όπως η αποθήκευση, αν το 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος το επέτρεπε. Παράλληλα, το γεγονός 

αυτό δημιουργούσε διακρίσεις και ανισότητες στην πρόσβαση των διάφορων 

τεχνολογιών στις ενεργειακές αγορές. Με την τροποποίηση της Οδηγίας για την 

Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η δομή της αγοράς ενέργειας αλλάζει, και δίνει πρόσβαση σε όλες τις 

διαθέσιμες τεχνολογίες στις αγορές ενέργειας και ενεργειακών υπηρεσιών. Το 



ΔΠΜΣ Δίκαιο & Μηχανική της Ενέργειας                                                        

44 

 

επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή αυτών των αλλαγών με την τροποποίηση των 

Κωδίκων Λειτουργίας των συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας. [30][31][41] 

 

4.4. Πολιτικές της Ε.Ε. για την προώθηση και την αύξηση της 

αυτοκατανάλωσης 

Τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μικρής κλίμακας εφαρμογές, 

οικιακές,  εμπορικές ή μικρές βιομηχανικές, μπορούν να συνδυαστούν με συστήματα 

αποθήκευσης ενέργειας, έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσοστό αυτοκατανάλωσης αυτών 

των καταναλωτών, δηλαδή η κατανάλωσή μέσω των ίδιων των συστημάτων 

παραγωγής και αποθήκευσης που φέρουν. Αυτοί οι καταναλωτές και παραγωγοί 

ταυτόχρονα, ονομάζονται με τον όρο “prosumers” (consumers + producers) και ο 

όρος αυτοκατανάλωση αφορά την κατανάλωση καθαρής ενέργειας “πριν από το 

μετρητή της εγκατάστασης”, όπως προσδιορίζονται στο Commission Staff Working 

Document με αντικείμενο “Καλές πρακτικές στην αυτοκατανάλωση με συστήματα 

ΑΠΕ”. [58] 

Σε αυτό αναφέρονται αρκετές προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά στην προώθηση 

και στην βέλτιστη χρησιμοποίηση των συστημάτων αυτοκατανάλωσης στους 

οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές. Προτείνονται θεσμικές αλλαγές, πολιτικές 

και κατευθύνσεις που θα έπρεπε να υιοθετηθούν σε επόμενες νομοθετικές ενέργειες 

της Επιτροπής. Αυτές οι προτάσεις κινούνται στους εξής άξονες: 

 Εγκαθίδρυση απλοποιημένων γραφειοκρατικών διαδικασιών για την 

αδειοδότηση και τη λειτουργία συστημάτων αυτοκατανάλωσης με 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 Θεσμική δυνατότητα για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης 

ενέργειας σε συνδυασμό με ΑΠΕ για βέλτιστα ποσοστά αυτοκατανάλωσης 

 Προώθηση της ευελιξίας στην πλευρά της ζήτησης, συμπεριλαμβανομένου 

του “Demand Side Response” και της διανεμημένης αποθήκευσης, για παροχή 

βοηθητικών υπηρεσιών, μέσω δυναμικής τιμολόγησης και άλλων 

οικονομικών κινήτρων 
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 Προώθηση της ανάπτυξης και της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών για τη 

συμμετοχή των prosumers στην χονδρική αγορά ενέργειας 

Η τιμολογιακή προσέγγιση των εγκαταστάσεων με συστήματα αυτοκατανάλωσης 

είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τη βιωσιμότητα των συγκεκριμένων μικρής 

κλίμακας έργων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι prosumers λαμβάνουν ενίσχυση 

για το ποσοστό της ενέργειας που δεν αυτοκαταναλώνουν, αλλά την παρέχουν στο 

δίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση των prosumers, μόνο όταν 

αυτοί πετυχαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό αυτοκατανάλωσης, έτσι ώστε να 

υπάρχει ισορροπία στο δίκτυο. Επίσης, σημαντική, για την τιμολογιακή πολιτική και 

την παροχή κινήτρων, είναι επίσης η στενή παρακολούθηση της εξέλιξης και της 

ανάπτυξης των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών, τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό την τιμολόγηση των υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν οι prosumers. [58] 

Αντίθετα με την αυτοκατανάλωση, υπάρχει και η δυνατότητα του ενεργειακού 

συμψηφισμού (net-metering) για του οικιακούς και μικρούς εμπορικούς και 

βιομηχανικούς καταναλωτές. Σε αυτό το σχήμα, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση 

συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, αφού είναι δυνατή η εικονική αποθήκευση 

ενέργειας σε δεδομένες χρονικές στιγμές μέσω του δικτύου, και η κατανάλωση 

ενέργειας από αυτό σε άλλα χρονικά διαστήματα, όταν η παραγωγή μέσω των 

συστημάτων ΑΠΕ δεν είναι σημαντική ή απουσιάζει. Ανάλογα με την πολιτική του 

κάθε κράτους – μέλους, η περίσσεια της ενέργειας που μπορεί να προκύπτει μετά τον 

συμψηφισμό μπορεί είτε να αποζημιώνεται είτε να παρέχεται στο δίκτυο χωρίς 

κάποιο κόστος. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές, που δημοσιεύτηκαν μέσω του working paper της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανανεώσιμες πηγές και την αυτοκατανάλωση δείχνουν 

μια ξεκάθαρη προώθηση των συστημάτων αυτοκατανάλωσης έναντι των 

συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού. Παράλληλα, προωθείται ο περιορισμός του 

ενεργειακού συμψηφισμού μόνο σε ορισμένες χρονικές περιόδους, όταν είναι βέβαιη 

η πρόβλεψη του φορτίου κατανάλωσης της εγκατάστασης. 

Η απουσία μιας ενιαίας πολιτικής στο θέμα της αυτοκατανάλωσης και του 

ενεργειακού συμψηφισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει οδηγήσει τα κράτη – 

μέλη στο να υιοθετήσουν τις δικές τους πολιτικές το καθένα. Κάθε κράτος έχει 

αποφασίσει ποιο από τα δύο σχήματα θα υιοθετήσει και με ποιο τρόπο αυτά θα 
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λειτουργούν με τεχνικούς όρους, αλλά και όρους αγοράς. Στη συνέχεια, φαίνονται τα 

σχήματα που έχουν επιλέξει να εφαρμόσουν τα διάφορα κράτη – μέλη της Ε.Ε., τα 

μεγέθη των εγκαταστάσεων που προωθήθηκαν και τα κίνητρα που έχουν επιλέξει να 

προσφέρουν. 

 

Εικόνα 13. Κράτη - μέλη της Ε.Ε. που εφαρμόζουν το σχήμα της αυτοκατανάλωσης και η 

πολιτική τιμολόγησης που εφαρμόζουν [58] 
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Εικόνα 14. Κράτη - μέλη της Ε.Ε. που εφαρμόζουν το σχήμα του net – metering και η πολιτική 

τιμολόγησης που εφαρμόζουν [58] 

 

  



ΔΠΜΣ Δίκαιο & Μηχανική της Ενέργειας                                                        

48 

 

5. Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 

Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έχει παρουσία μόνο με τη μορφή 

σταθμών αντλησιοταμίευσης. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βρίσκονται σε λειτουργία 

δύο υδροηλεκτρικοί σταθμοί με αντίστροφη δυνατότητα άντλησης, ο αντλητικός 

ΥΗΣ Σφηκιάς με εγκατεστημένη ισχύ 315 MW και ο αντλητικός ΥΗΣ Θησαυρού με 

εγκατεστημένη ισχύ 384 MW. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί αντλησιοταμίευσης 

αντλούν το νερό στον άνω ταμιευτήρα τους τις ώρες που η τιμή της ενέργειας είναι 

χαμηλή, για τη χρησιμοποίησή του σε επόμενη χρονική στιγμή. [70] 

Το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα περιλαμβάνει τους Υβριδικούς Σταθμούς 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αυτοί σύμφωνα με το Νόμο 3468/2006 ορίζονται 

ως “σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που περιέχουν τουλάχιστον μια ΑΠΕ, η 

συνολική ενέργεια που απορροφούν από το δίκτυο δεν υπερβαίνει το 30% της ενέργειας 

που καταναλώνεται για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής τους και η μέγιστη 

ισχύς παραγωγής των μονάδων του σταθμού ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει την 

εγκατεστημένη ισχύ των μονάδων αποθήκευσης του σταθμού αυτού προσαυξημένη κατά 

20%”. Λόγω του αυξημένου κόστους και της χαμηλής ωρίμανσης των υπόλοιπων 

διαθέσιμων τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ο όγκος των αδειών 

παραγωγής που έχει εκδώσει η ΡΑΕ αναφέρονται σε υβριδικούς σταθμούς με 

αντλησιοταμίευση (Μητρώο Αδειών ΡΑΕ, www.rae.gr). Ωστόσο, μετά τη 

δημοσίευση του νέου ενεργειακού πακέτου “Clean Energy for All Europeans” από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016, και με πρώτη περίοδο το Μάρτιο 

του 2017, πολλοί κάτοχοι αδειών παραγωγής υβριδικών σταθμών έχουν αρχίσει και 

τροποποιούν τις άδειες παραγωγής τους ως προς το αποθηκευτικό μέσο, το οποίο 

τώρα στην πλειονότητα των περιπτώσεων περιλαμβάνει συστοιχίες συσσωρευτών 

(ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: ΚΥΚΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 & ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017, 

www.rae.gr). Χαρακτηριστικό είναι ότι όλες οι εισηγήσεις της ΡΑΕ για τη βελτίωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας αναφέρονταν μόνο σε υβριδικούς σταθμούς με αντλητικούς 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς. [71] 

http://www.rae.gr/
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Εκτός από τους δύο αντλητικούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ, αυτή τη 

στιγμή στην Ελλάδα δε λειτουργεί κάποιος άλλος υβριδικός σταθμός παραγωγής 

ενέργειας. Με σκοπό την ενίσχυση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών η ΔΕΗ στις 

αρχές του 1990 σχεδίασε τη δημιουργία του πρώτου υβριδικού σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί της Ικαρίας. Το έργο θα αποτελείται από ένα αιολικό 

πάρκο ισχύος 2,7 MW, και δύο ΜΗΥΣ συνολικής ισχύος 6,10 MW, καθώς και τις 

δεξαμενές αποθήκευσης. Το συγκεκριμένο έργο, παρόλο που έχουν περάσει πάνω 

από 20 χρόνια από το σχεδιασμό του δεν είναι ακόμα σε θέση για να τεθεί σε 

λειτουργία και βρίσκεται υπό κατασκευή. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, ο 

σημαντικότερος από τους οποίους είναι η έλλειψη θεσμικού πλαισίου τόσο την εποχή 

που σχεδιάστηκε, όσο και τα υπόλοιπα χρόνια. Τα προβλήματα που 

αντιμετωπίστηκαν είχαν να κάνουν με τον κύκλο των αδειοδοτήσεων που 

απαιτούνταν, με τις δημοπρατήσεις των έργων κατασκευής του, με την τεχνική 

υποδομή για τη σύνδεση και την ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου του νησιού καθώς 

και με το σχήμα ενίσχυσης που θα λάμβανε τελικά ο σταθμός. Πρόσφατα η ΔΕΗ 

Ανανεώσιμες η οποία είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος του έργου δημοσίευσε την 

προκήρυξη για την επίβλεψη των έργων κατασκευής μέχρι την παράδοση του έργου 

σε λειτουργία, η οποία υπολογίζεται ότι θα είναι στο τέλος του 2019. [72] 

Η δημιουργία υβριδικών σταθμών με αντλητικούς σταθμούς αποθήκευσης θα είναι 

αρκετά χρήσιμη ιδιαίτερα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, αφού θα ενισχύσει την 

ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος σε αυτά, θα μειώσει το κόστος λειτουργίας 

των συμβατικών πετρελαιοκίνητων συμβατικών μονάδων παραγωγής και θα αυξήσει 

τη διείσδυση των ΑΠΕ. Παράλληλα, το γεωγραφικό ανάγλυφο είναι τέτοιο ώστε να 

ευνοεί τη δημιουργία τέτοιων υβριδικών σταθμών στα ελληνικά νησιά. Ωστόσο, το 

αυξημένο κόστος κατασκευής τους και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας απόκτησης 

όλων των απαιτούμενων αδειών, μέχρι στιγμής έχει εμποδίσει την περαιτέρω 

ανάπτυξή τους. Αντίθετα, με τη μείωση του κόστος εγκατάστασης άλλων 

τεχνολογιών αποθήκευσης και με την πιθανή βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για 

την αποθήκευση στην Ελλάδα, είναι πιθανό οι επενδυτές να στραφούν τα επόμενα 

χρόνια σε άλλους τύπους υβριδικών συστημάτων, κυρίως με αποθήκευση με 

συσσωρευτές. 

Όσον αφορά στην αποθήκευση ενέργειας σε μικρή κλίμακα, σε οικιακές και 

εμπορικές εφαρμογές, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει το σχήμα του ενεργειακού 
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συμψηφισμού. Δεν υπάρχει ακόμα καμία πρόβλεψη στο θεσμικό πλαίσιο των ΑΠΕ 

για την ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε εγκαταστάσεις 

καταναλωτών που φέρουν μικρής ισχύος συστήματα ΑΠΕ. 
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6. Συμπεράσματα 

Οι διαθέσιμες τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ωριμάσει και 

έχουν εξελιχθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να μπορούν να 

ενταχθούν στο ηλεκτρικό σύστημα και να παρέχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες. Μέχρι 

πρόσφατα, το θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είχε προλάβει να 

εναρμονιστεί με τις τεχνολογικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα, τα κράτη – μέλη να διαγράφουν τις δικές τους ανεξάρτητες πολιτικές, οι 

οποίες συνήθως είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές των υπόλοιπων κρατών, όσον 

αφορά τον τομέα της αποθήκευσης. Παράλληλα, η μεγάλη διείσδυση των 

συστημάτων ΑΠΕ στα ηλεκτρικά δίκτυα της Ευρώπης δημιουργούσε ακόμα 

μεγαλύτερες ανάγκες για πιο ευέλικτα ηλεκτρικά δίκτυα. 

Με τη δημοσίευση του νέου ενεργειακού πακέτου του 2016, άλλαξε η δομή της 

αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη, όπως επίσης έγινε η πρώτη επίσημη εισαγωγή της 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό ήταν το πρώτο 

βήμα για την ενσωμάτωση της αποθήκευσης στο ηλεκτρικό δίκτυο και τη χρήση τους 

για την κάλυψη βασικών αναγκών στην αγορά ενέργειας και στην αγορά βοηθητικών 

υπηρεσιών.  

Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων μέσω των τεχνικών κωδίκων των ηλεκτρικών 

δικτύων, αλλά και μέσω της εναρμόνισης των ρυθμιστικών πλαισίων και της 

νομοθεσίας των κρατών – μελών είναι το επόμενο βήμα για την εξέλιξη των 

συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ακόμα, θα πρέπει να καθοριστούν 

τα επόμενα βήματα όσον αφορά στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τα οποία θα 

διευκολύνουν την περαιτέρω ενσωμάτωση της αποθήκευσης σε εθνικά επίπεδα, 

καθώς και φόρμουλες για την τιμολόγησή τους στις αγορές που θα συμμετέχουν. Οι 

οικιακοί καταναλωτές και μελλοντικοί prosumers πρόκειται να αποτελέσουν 

σημαντικό κομμάτι αυτής της τεχνολογικής και ρυθμιστικής εξέλιξης. 

Στην Ελλάδα, τα νέα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδο αδειών 

παραγωγής, αφορούσαν μέχρι πρόσφατα κυρίως υβριδικούς σταθμούς με 

αντλησιοταμίευση. Η μείωση του κόστους εγκατάστασης των υπόλοιπων διαθέσιμων 

τεχνολογιών αποθήκευσης, καθώς και η δημοσίευση του νέου ενεργειακού πακέτου, 

φαίνεται πως οδηγούν τους επενδυτές στην ενσωμάτωση τους στα μελλοντικά σχέδιά 

τους για υβριδικούς σταθμούς στην Ελλάδα. Αναμένεται επίσης η προσαρμογή του 
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ρυθμιστικού πλαισίου, έτσι ώστε να επιτρέπεται σε καταναλωτές να εγκαταστήσουν 

συστήματα αποθήκευσης, να αυξήσουν τα επίπεδα αυτοκατανάλωσής τους και να 

γίνουν ενεργοί συμμετέχοντες στο νέο μοντέλο της αγοράς ενέργειας που θα 

λειτουργήσει. 
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