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Πρόλογος 
 

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ενέργεια. Η ενέργεια 
περισσότερο ως καταναλωτικό αγαθό στο σύγχρονο ανταγωνιστικό εμπορικό 
περιβάλλον, και όχι ως φυσικό μέγεθος, όπως τη διδαχτήκαμε στα θρανία και στα 
αμφιθέατρα. Ο ρόλος του αγαθού «ενέργεια» στον σύγχρονο κόσμο είναι μοναδικός. 
Είναι το αγαθό πάνω στο οποίο στηρίζονται πλέον όλες οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες, οικιακές και επαγγελματικές. Επίσης είναι το μόνο αγαθό στην 
καταναλωτική κοινωνία που δεν έχει υποκατάστατο. Η αδυναμία διάθεσης 
οποιασδήποτε πρωτογενούς ή τελικής μορφής ενέργειας συνεπάγεται μια σειρά 
αναταραχών στις καθημερινές μας δραστηριότητες, από τις πιο κοινές οικιακές, ως 
τις πλέον εξειδικευμένες επαγγελματικές. Ας θυμηθούμε μόνο τις συνέπειες της 
διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμα και για μερικές μόνο ώρες, ή την 
εξάντληση των αποθεμάτων υγρών καυσίμων ως αποτέλεσμα απεργιακών 
κινητοποιήσεων κάποιας από τις ομάδες επαγγελματιών που εμπλέκονται στη 
διαδικασία τροφοδοσίας των δεξαμενών. 

Στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες η αδιάλειπτη και ποιοτική παροχή 
ενέργειας σήμερα θεωρείται δεδομένη και αυτονόητη. Τούτο ισχύει ακόμα και για 
κοινωνίες όπως αυτή της Κρήτης, η οποία ενίοτε γίνεται θιασώτης και αποδέκτης των 
συνεπειών ενός αναξιόπιστου συστήματος παροχής πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας. 
Πόσοι από εμάς όμως αναρωτήθηκαν τι κρύβεται πίσω από το πάτημα ενός διακόπτη 
φωτισμού και την «αυτονόητη» παροχή φωτεινής ισχύος στο χώρο; Από τις 
γεωτρήσεις άντλησης πετρελαίου στη Μέση Ανατολή ως τους τελικούς 
μετασχηματιστές χαμηλής τάσης του δικτύου διανομής ή τον καυστήρα κεντρικής 
θέρμανσης παρεμβάλλεται ένας χαοτικός παραγωγικός μηχανισμός. Ο μηχανισμός 
αυτός ελέγχεται και καθορίζεται από ενίοτε κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις και 
σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις, ακόμα και πολεμικές συρράξεις, 
διαμορφώνοντας, με τη σειρά του κατά κύριο λόγο, την παγκόσμια οικονομική 
ισορροπία. Διαταραχές στην κανονική λειτουργία του μηχανισμού αυτού 
μεταφράζονται τελικά, κατά τον πιο ανώδυνο τρόπο, σε διακυμάνσεις στην τιμή του 
τελικού ενεργειακού προϊόντος. Η ανθρωπότητα βίωσε μία σειρά από τέτοιου είδους 
διαταραχές την τελευταία δεκαετία. Σοβαρότερες όμως διαταραχές μπορούν να 
οδηγήσουν ακόμα και στη διακοπή της τροφοδοσίας ενεργειακών πρώτων υλών, ή 
τουλάχιστον στην αδυναμία της παραγωγής να ανταποκριθεί στη ζήτηση, 
αναδεικνύοντας το θέμα της ασφάλειας και επάρκειας της ενεργειακής τροφοδοσίας. 

Οι σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες του δυτικού κόσμου, ιδιαίτερα δε οι 
Έλληνες που στην πλειοψηφία μας στερούμαστε ενεργειακής και περιβαλλοντικής 
παιδείας, δεν αντιλαμβάνονται την ένταση της ενεργειακής σπατάλης ούτε και τη 
φυσική του μεγέθους της ενεργειακής κατανάλωσης. Σύμφωνα με το ετήσιο 
ενεργειακό ισοζύγιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για το 2007, η συνολική ετήσια 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα ανήλθε στους 31.559.000 Τ.Ι.Π. ή 
366,965 TWh. Διαιρώντας την ενέργεια αυτή με τις ώρες του έτους και με τον 
προσεγγιστικό πληθυσμό της Ελλάδας (11.000.000 κάτοικοι), λαμβάνουμε ότι το 
2007 ο κάθε κάτοικος της Ελλάδας κατανάλωσε ενέργεια κατά μέσο όρο ετησίως με 
ισχύ 3,8 kW. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η ονομαστική ισχύς ενός νέου, σωματικά 
υγιούς και εύρωστου άνδρα είναι 100 W, μπορούμε να παραλληλίσουμε την ετήσια 
κατανάλωση ισχύος των 3,8 kW με την ετήσια διαρκή σωματική εργασία από 38  
εύρωστους και σωματικά δυνατούς νέους άνδρες, ισχύος 100 W ανά άνδρα, για κάθε 
έναν από τους κάτοικους της Ελλάδας το 2007. 
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Όσον αφορά το μέγεθος της ενεργειακής κατανάλωσης, αρκεί να αναφερθεί 
ότι προκειμένου να καλυφθεί ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος από το σύστημα της Κρήτης 
μέσης κλίμακας, π.χ. 400 MW,  για μία μόνο ώρα, απαιτείται η κατανάλωση περίπου 
50 tn μαζούτ και 20 klt ντίζελ. Το κόστος αυτών των ποσοτήτων καυσίμων που 
καταναλώνονται σε μία ώρα ξεπερνάει τα 30.000 €.  

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον των συστημάτων μετατροπής πρωτογενούς σε 
τελική μορφή ενέργειας αποτελούν επίσης ένα μείζον θέμα. Ποσοστό πλέον του 90% 
των μετατροπών σε τελική μορφή ενέργειας παγκοσμίως στηρίζεται σε καύση 
ορυκτών καυσίμων που επιτελείται σε θερμικές μηχανές. Οι εκπομπές αερίων ρύπων, 
κυρίως CO2, από τη μαζική κατανάλωση ορυκτών καυσίμων έχουν συντελέσει, 
σύμφωνα με μεγάλη μερίδα του επιστημονικού κόσμου, στις παρατηρούμενες 
κλιματικές αλλαγές κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μέσω της πρόκλησης του 
φαινομένου του θερμοκηπίου. Στην Ελλάδα το 2007, όπως είδαμε ανωτέρω, 
καταναλώθηκαν 31.559.000 Τ.Ι.Π. ενέργειας. Από αυτούς οι 1.654.000 προέρχονται 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (αιολική, ηλιακή, βιομάζα, γεωθερμία, 
υδραυλική). Οι υπόλοιποι 29.905.000 Τ.Ι.Π. ή 347,732 TWh προέρχονται από 
στερεά, υγρά ή αέρια ορυκτά καύσιμα, η καύση των οποίων οδηγεί σε εκπομπές 
αερίων ρύπων CO2 ίσων με 226 εκατομμύρια τόνους ετησίως. 

Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το θέμα ενέργεια και Κρήτη. Λόγω της 
έκτασης του θέματος εστιάζει αποκλειστικά στην ηλεκτρική ενέργεια και στο 
σύστημα παραγωγής της στο νησί. Με αφορμή την εξέταση της σκοπιμότητας για την 
εισαγωγή φυσικού αερίου στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης, επιχειρείται 
μια γενικότερη διερεύνηση του θέματος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Σκοπός της έρευνας είναι η κατάδειξη των βέλτιστων λύσεων για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, αναφορικά με τον πολίτη – κάτοικο της Κρήτης, 
με κριτήρια ενεργειακά, οικονομικά και, εν τέλει, αναπτυξιακά.  
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Το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης 
 
 

1.1. Εισαγωγή 
Η παρούσα εργασία μελετά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο μη 

διασυνδεδεμένο σύστημα της Κρήτης. Είναι αλήθεια ότι για το εν λόγω θέμα έχει 
εκπονηθεί ένας μεγάλος όγκος ερευνητικών εργασιών και μελετών. Μέσα από αυτές 
έχουν προταθεί διαφορετικές προσεγγίσεις προς το στόχο μιας οριστικής επίλυσης 
του θέματος της επαρκούς, ασφαλούς και οικονομικής εξασφάλισης της κάλυψης των 
αναγκών του νησιού σε ηλεκτρική ενέργεια. Αν θέλαμε να κατηγοριοποιήσουμε τις 
προσεγγίσεις αυτές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινούνται προς τρεις διαφορετικές 
κατευθύνσεις: 

1. Την εισαγωγή φυσικού αερίου προς αντικατάσταση του πετρελαίου μαζούτ 
και ντίζελ που σήμερα χρησιμοποιείται στις θερμοηλεκτρικές γεννήτριες του 
υφιστάμενου συστήματος παραγωγής. 

2. Τη διασύνδεση του νησιού με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. 
3. Την προώθηση των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με 

σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς τους στο ετήσιο ισοζύγιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω του συνδυασμού τους με τεχνολογίες 
αποθήκευσης. 

Η εισαγωγή φυσικού αερίου στην Κρήτη αποτελεί για πολλούς το πλέον 
ρεαλιστικό σενάριο για την εξυγίανση του ενεργειακού συστήματος στην Κρήτη. Το 
φυσικό αέριο έχει τύχει ευρείας προβολής ως ένα νέο, περιβαλλοντικά φιλικό και 
οικονομικό καύσιμο, ικανό να εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια σε εθνικό επίπεδο 
σε χαμηλό κόστος για τις επόμενες δεκαετίες. Για την περίπτωση της Κρήτης, 
λαμβάνοντας όλα τα προαναφερόμενα ως δεδομένα, ήδη έχει υπάρξει ένας αρχικός 
σχεδιασμός και έχουν προταθεί συγκεκριμένες λύσεις από τους αρμόδιους και καθ’ 
ύλην εμπλεκόμενους φορείς και εταιρείες, για την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο 
σύστημα ηλεκτροπαραγωγής του νησιού. 

Για την περίπτωση της διασύνδεσης του νησιού με το ηπειρωτικό σύστημα 
επίσης έχουν ειπωθεί και γραφεί πολλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Άλλοτε 
η λύση αυτή προβάλει σαν οριστική και δεδομένη, κι άλλοτε η πιθανότητα 
υλοποίησής της δείχνει να μειώνεται. Η αλήθεια είναι ότι τεχνικά η διασύνδεση της 
Κρήτης δεν είναι μη υλοποιήσιμη. Η απόσταση της δυτικής Κρήτης (Καστέλι 
Κισσάμου) με το νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου (ακρωτήριο Κάβο 
Μαλέας) είναι της τάξης των 130 km, ενώ το μέγιστο βάθος μιας πιθανής όδευσης 
του καλωδίου διασύνδεσης δεν φαίνεται να ξεπερνάει τα 1.200 m. Την τρέχουσα 
χρονική περίοδο είναι σε εξέλιξη η διασύνδεση των Βαλεαρίδων νήσων στην Ισπανία 

Κεφάλαιο 

1 
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[1]. Το συνολικό μήκος της διασύνδεσης ξεπερνάει τα 240 km, ενώ το μέγιστο βάθος 
της διαδρομής του καλωδίου διασύνδεσης φτάνει τα 1.410 m. Το έργο αναμένεται να 
ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2010 και να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2011. Το έργο 
εκτιμάται ότι θα κοστίσει 146106 €. 

Τέλος, η περίπτωση της προώθησης των Α.Π.Ε. στο νησί της Κρήτης και της 
μεγιστοποίησης της διείσδυσής τους μέσω συνδυασμένης λειτουργίας με 
αποθηκευτικές τεχνολογίες, παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Η πρόταση αυτή 
κερδίζει συνεχώς έδαφος, κυρίως μέσα από την ιδιωτική επενδυτική πρωτοβουλία. 
Ήδη στο νησί έχουν εγκατασταθεί περί τα 165 MW αιολικών πάρκων (τέλος 2009), 
ενώ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) έχουν κατατεθεί αιτήσεις για έκδοση 
άδειας παραγωγής από υβριδικούς σταθμούς με εγγυημένη ισχύ που ξεπερνάει τα 100 
MW. Οι αρχικές αδειοδοτικές εμπλοκές φαίνεται να ξεπερνιούνται με τις συνεχείς 
βελτιώσεις του νομοθετικού πλαισίου. Επιπλέον, η υλοποίηση και η λειτουργία 
κάποιων από αυτά τα έργα θα δώσει την απαραίτητη εμπειρία, η οποία θα βοηθήσει 
να ξεπεραστούν οι όποιες, απόλυτα λογικές, αμφιβολίες τεχνικής και επενδυτικής 
φύσεως, που αφορούν την κατασκευή, τη λειτουργία και τα οικονομικά στοιχεία των 
έργων αυτών. 

 

1.2. Τα προβλήματα του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Κρήτη 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη αναλαμβάνεται σήμερα από 
τρία θερμοηλεκτρικά εργοστάσια και τους διεσπαρμένους σταθμούς παραγωγής 
αιολικών πάρκων. Δυνατότητα υποστήριξης του συστήματος από άλλα δίκτυα 
ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπάρχει, αφού το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη 
είναι μη διασυνδεδεμένο. 

Το πρόβλημα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη προκύπτει 
κυρίως από τον κακό σχεδιασμό του, την αναβλητικότητα των αρμόδιων φορέων 
σχετικά με την έγκαιρη λήψη καίριων αποφάσεων, καθώς και την αντίδραση των 
τοπικών κοινωνιών σχετικά με την υλοποίηση απαιτούμενων έργων και υποδομών. 
Τα παραπάνω έχουν οδηγήσει στην παράδοξη σύνθεση των θερμοηλεκτρικών 
σταθμών παραγωγής, κατά την οποία ποσοστό πλέον του 40% της εγκατεστημένης 
θερμοηλεκτρικής ισχύος προέρχεται από μονάδες αιχμής (αεριοστρόβιλους). 
Μάλιστα, αν θεωρήσουμε το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής όπως είχε διαμορφωθεί 
πριν την εγκατάσταση του νέου θερμοηλεκτρικού σταθμού Αθερινόλακου το 2004, 
το ποσοστό αυτό ανέρχονταν στο 54%. 

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος (εξαιρουμένων των δύο 
τελευταίων ετών οικονομικής και παραγωγικής ύφεσης) σε συνδυασμό με την 
κωλυσιεργία σχετικά με την υλοποίηση νέων σταθμών παραγωγής, οδηγούν συχνά 
στο φαινόμενο των προγραμματισμένων διακοπών παροχής ηλεκτρικής ισχύος, 
ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής ζήτησης (καλοκαίρι). Οι όποιες ενέργειες 
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της αδυναμίας του συστήματος παραγωγής να 
ανταποκριθεί στη ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος, δεν ακολουθούν κάποιο σαφή 
ενεργειακό σχεδιασμό. Αντιθέτως θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως λύσεις 
ανάγκης, οι οποίες, κατά απόλυτα λογικό τρόπο, δεν είναι οι βέλτιστες, ούτε από 
ενεργειακή, ούτε από οικονομική σκοπιά. 

Εξαίρεση στα ανωτέρω αποτελούν σαφώς η εγκατάσταση του νέου 
θερμοηλεκτρικού σταθμού Αθερινόλακου, καθώς και η εγκατάσταση αιολικών 
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πάρκων και ταχείς ρυθμούς στο νησί. Δεδομένης της εξάρτησης του συστήματος 
ηλεκτροπαραγωγής από θερμοηλεκτρικές γεννήτριες, η εγκατάσταση του σταθμού 
Αθερινόλακου σαφώς συμβάλει στον ορθολογισμό του συστήματος, μέσω της 
εγκατάστασης γεννητριών βάσης (ατμοστρόβιλοι και ντιζελογεννήτριες) υψηλής 
ονομαστικής ισχύος και βελτιωμένης απόδοσης σε σχέση με τις παλαιότερες. Και οι 
δύο τύποι μονάδων που έως σήμερα έχουν εγκατασταθεί στο σταθμό Αθερινόλακου 
έχουν τη δυνατότητα κατανάλωσης πετρελαίου μαζούτ, συνεπώς, σε συνδυασμό και 
με τη βελτιωμένη απόδοσή τους, συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση του ειδικού 
κόστους παραγωγής. 

Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων την τελευταία δεκαετία στο νησί έχει 
φτάσει σε συνολική εγκατεστημένη ισχύ που ξεπερνούσε τα 165 MW στο τέλος του 
2009. Σχεδόν στο σύνολο της περασμένης δεκαετίας (2000 – 2009), τα αιολικά πάρκα 
παράγουν περισσότερο από το 10% ετησίως από τη συνολική ετήσια κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί. Το ποσοστό αυτό το 2009 έφτασε το 16%. Ας 
σημειωθεί ότι ο στόχος που ετέθη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, είναι το 2020 η χώρα να παράγει το 20% των αναγκών της σε 
ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. Το ποσοστό αυτό ήδη τείνει να προσεγγιστεί στο 
σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη, νοούμενο ως απομονωμένο ενεργειακό 
σύστημα. 

Σημαντικό επίσης πρόβλημα του συστήματος παραγωγής είναι η γεωγραφική 
θέση ενός από τους τρεις θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής, ουσιαστικά εντός 
του πολεοδομικού ιστού της πόλης του Ηρακλείου. Πρόκειται σαφώς για το 
θερμοηλεκτρικό σταθμό Λινοπεραμάτων, ο οποίος απέχει από το κέντρο της πόλης 
λιγότερο από 10 km, ενώ βρίσκεται σε απόσταση 1,5 km περίπου από τον οικισμό 
του Γαζίου. Από το Δήμο Γαζίου προέρχονται σημαντικές αντιδράσεις σχετικά με τη 
λειτουργία του σταθμού και επί σειρά ετών η τοπική κοινωνία εγείρει το αίτημα της 
απομάκρυνσής του. 

Η ελαφρά μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος τα τελευταία χρόνια, σε 
συνδυασμό με την εγκατάσταση του θερμοηλεκτρικού σταθμού Αθερινόλακου και 
την αύξηση της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος στην Κρήτη, έχουν προς το παρόν 
εξαλείψει τα προβλήματα αδυναμίας του συστήματος παραγωγής να καλύψει τη 
ζήτηση ισχύος. Η τρέχουσα κατάσταση είναι σαφές ότι είναι παροδική. Πέρα όμως 
από την αδιαμφισβήτητη αυτή παρατήρηση, η συνολική αλλαγή στο σύστημα 
ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης επιβάλλεται κυρίως για τους ακόλουθους λόγους: 

1. Για την ελαχιστοποίηση της αποκλειστικής εξάρτησης ενός τόσο μεγάλου 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας από το πετρέλαιο, με τις όποιες 
περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις αυτή έχει. 

2. Για τη βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας και της ασφάλειας της 
ενεργειακής τροφοδοσίας. 

 

1.3. Φυσικό αέριο – υφιστάμενες τεχνολογίες 
Το φυσικό αέριο αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα ορυκτά καύσιμα 

(μη-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), εμφανίζοντας αύξηση στην κατανάλωσή του την 
τελευταία δεκαετία κατά 2,5% ετησίως και καλύπτοντας το 22% της παγκόσμιας 
αγοράς ενέργειας [2]. Η κατανάλωση του φυσικού αέριου αυξάνεται παγκόσμια με 
ετήσιο ρυθμό 2,8% την τελευταία εικοσαετία (1990-2007) και πλησιάζει το επίπεδο 
των 3109 Nm3, ενώ αναμένεται να καλύψει έως και το 50% της παγκόσμιας 
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ενεργειακής ζήτησης το 2020 [3], χωρίς να λείπουν και περισσότερο συντηρητικά 
σενάρια. 

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το φυσικό αέριο παγκόσμια οφείλεται κατά κύριο 
λόγο σήμερα στην αυξημένη ζήτηση που παρουσιάζει σε χώρες όπως οι Η.Π.Α., η 
Κίνα και η Ινδία, αλλά και στην τάση, που ενισχύεται και για περιβαλλοντικούς 
όρους, να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα στην ηλεκτροπαραγωγή. Θεωρείται ότι το κόστος 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου είναι κατά 50% 
μικρότερο συγκρινόμενο με το αντίστοιχο θερμοηλεκτρικών συστημάτων άνθρακα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Ομάδα του Έργου, και τα 
οποία κυρίως προέρχονται από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, με βάση το 
σχεδιασμό της Δ.Ε.Η. για την Κρήτη, προβλέπεται η αλλαγή του καυσίμου 
παραγωγής από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο μετά το 2012 για να μειωθεί το 
λειτουργικό κόστος. Η μετάβαση από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο περιλαμβάνει 
κατασκευή νέων θερμοηλεκτρικών σταθμών, απόσυρση μη αποδοτικών και 
δαπανηρών υφιστάμενων μονάδων και μετατροπή των υπολοίπων μονάδων για 
καύση φυσικού αερίου. Δεν είναι ωστόσο γνωστά τα ακριβή στοιχεία που αφορούν 
τόσο το ποσοστό της συμμετοχής όσο και την προέλευση του αέριου, και κατ’ 
επέκταση την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του, δεδομένου ότι 
έχουν προταθεί εναλλακτικά η χρήση της τεχνολογίας του υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (Liquefied Natural Gas, LNG) και του συμπιεσμένου φυσικού αερίου 
(Compressed Natural Gas, CNG). 

Η εισαγωγή του φυσικού αέριου στο ενεργειακό ισοζύγιο μιας περιοχής, όχι 
μόνο για ηλεκτροπαραγωγή αλλά γενικότερα για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών, 
μπορεί να αποτιμηθεί συνεκτιμώντας μία σειρά παραγόντων, οι κυριότεροι των 
οποίων είναι: 

• οι επιπτώσεις στο κόστος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
• οι επιπτώσεις στο συνολικό κόστος ενέργειας 
• οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομική ανάπτυξη 
• η διαθεσιμότητα των απαιτούμενων καυσίμων  
• η ασφάλεια των αποθεμάτων των καυσίμων 
• οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
• τα οικονομικά στοιχεία της αγοράς των καυσίμων 
• το ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων και το μέγεθος των έργων υποδομής 
• γενικότερα θέματα ενεργειακής πολιτικής της χώρας. 

Το φυσικό αέριο (Φ.Α.) θεωρείται το «καθαρότερο» περιβαλλοντικά καύσιμο 
συγκρινόμενο με τα άλλα μη-ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα οργανογενούς 
προέλευσης, όπως είναι τα προϊόντα του πετρελαίου (μαζούτ, ντίζελ) και ο 
γαιάνθρακας (ειδικά για την Ελλάδα ο λιγνίτης). Η περιβαλλοντική αυτή υπεροχή 
είναι εμφανής στα συγκριτικά στοιχεία παραγωγής ρύπων από τις διαθέσιμες 
τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που παρουσιάζονται στον πίνακα 1.1 
[4]. 
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Πίνακας 1.1: Συγκριτικά στοιχεία παραγωγής ρύπων από τις διαθέσιμες τεχνολογίες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Ειδικές εκπομπές ρύπων (kgr/MWh) 

Ρύπος 
Υφιστάμενες 

λιγνιτικές 
μονάδες 

Σύγχρονες 
λιγνιτικές 
μονάδες 

Σύγχρονες 
μονάδες 
άνθρακα 

Φυσικό 
αέριο 

NO2 2,3 0,7 0,6 0,3 

SO2 2,8 0,5 0,4 0,02 

Σωματίδια 1,0 0,1 0,06 0,03 

CO2 1.390 950 750 375 

 

Εδώ επισημαίνουμε ότι τα επιχειρήματα υπέρ του φυσικού αερίου, αναφορικά 
με τα περιβαλλοντικά του πλεονεκτήματα συχνά υπερεκτιμώνται, δεδομένων των 
καθαρότερων πετρελαϊκών καυσίμων (μαζούτ, ντίζελ) που είναι σήμερα διαθέσιμα. 
Ταυτόχρονα η αύξηση της απόδοσης των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
ακόμη και από φτωχά καύσιμα όπως ο εγχώριος λιγνίτης, στην ουσία περιορίζει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της ποσότητας του καυσίμου. 

Επιπλέον είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι συνήθως στις θετικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του φυσικού αέριου πιστώνεται η σημαντική μείωση των 
εκπομπών του CO2, το οποίο και αποτελεί ρύπο μόνο υπό τους όρους του φαινομένου 
του θερμοκηπίου. Ανεξάρτητα από τις μέχρι σήμερα αντικρουόμενες επιστημονικές 
απόψεις για το μέγεθος και τον τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού, 
επισημαίνουμε ότι στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης του φυσικού αέριου 
πρέπει να συνυπολογιστεί και η επιβάρυνση που προκαλεί με τις αναπόφευκτες 
διαρροές μεθανίου σε όλη τη διαδρομή από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωσή 
του. Οι διαρροές αυτές, όπως υπολογίζονται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία αποτελούν το 0,5% έως και 2%, του συνολικού παραγόμενου όγκου αερίου 
ετησίως. Επιπλέον είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι το μεθάνιο είναι 21 φορές 
δραστικότερος ρύπος σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα, με όρους φαινομένου 
θερμοκηπίου. 

Λόγω της έντονης γεωγραφικής ανισοκατανομής μεταξύ των αποθεμάτων και 
των περιοχών κατανάλωσης, το φυσικό αέριο, όπως και το πετρέλαιο, απαιτεί ένα 
εξαιρετικά ευρύ δίκτυο παγκόσμιων μεταφορών. Σήμερα η μεταφορά του φυσικού 
αερίου πραγματοποιείται με επίγειους (και σε μικρότερο βαθμό υποθαλάσσιους) 
αγωγούς (70%) και με πλοία (30%). 

Η μεταφορά με αγωγούς είναι η πρώτη επιλογή, η οποία όμως είναι δύσκολα 
εφαρμόσιμη σε περιπτώσεις θαλάσσιων μεταφορών λόγω απόστασης ή μορφολογίας 
του χώρου. Η κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών ενδείκνυται σε μικρές αποστάσεις 
και μικρά βάθη, επομένως δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή ως τεχνολογία για τον 
εφοδιασμό της Κρήτης με φυσικό αέριο. 

Στις θαλάσσιες μεταφορές του φυσικού αέριου έχει επικρατήσει η τεχνολογία 
της μεταφοράς του σε υγροποιημένη μορφή (Liquefied Natural Gas, LNG). 
Εναλλακτικά προτείνεται σήμερα η θαλάσσια μεταφορά σε συμπιεσμένη μορφή 
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(Compressed Natural Gas, CNG). Ενδεικτικά στο σχήμα 1.1 παρουσιάζεται η 
δυνητική εφαρμογή διαφορετικών τεχνολογιών μεταφοράς φυσικού αέριου σαν 
συνάρτηση του όγκου του μεταφερόμενου φυσικού αερίου και της απόστασης μεταξύ 
του χώρου παραγωγής και κατανάλωσης [5].  

 

 
Σχήμα 1.1: Ενδεικτική απεικόνιση δυνατότητας εφαρμογής τεχνολογιών μεταφοράς φυσικού αερίου. 

 
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα τεχνικά στοιχεία των τεχνολογιών 

μεταφοράς LNG και CNG. 

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (Liquefied Natural Gas, LNG) αποτελεί 
φυσικό αέριο σε υγρή μορφή σε θερμοκρασία -162 oC. Στη μορφή αυτή ο όγκος του 
αποτελεί μόλις το 1/600 του αντίστοιχου όγκου υπό ατμοσφαιρική πίεση, ενώ το 
ενεργειακό του περιεχόμενο είναι συγκρίσιμο με εκείνο της βενζίνης ή του ντίζελ. 
Ωστόσο το κόστος που απαιτείται για την υγροποίησή του είναι σημαντικό και 
αποτελεί παράγοντα περιορισμού της διάδοσης της τεχνολογίας αυτής, έναντι της 
μεταφοράς του με αγωγούς, όταν αυτό είναι δυνατόν. Στις συνθήκες υγροποίησης η 
πυκνότητά του είναι 0,41-0,50 kgr/lt και η θερμογόνος δύναμη (higher heating value) 
24 MJoule/lt.  

Το φυσικό αέριο πριν την υγροποίησή του με ψύξη, υφίσταται αφυδάτωση και 
απομάκρυνση συστατικών όπως το CO2, H2S, τα οποία υγροποιούνται στη 
θερμοκρασία υγροποίησης – μεταφοράς του και τα οποία είναι διαβρωτικά για τα 
υλικά των εγκαταστάσεων. Η περιεκτικότητά του σε μεθάνιο συνήθως υπερβαίνει το 
90%. Επιπλέον περιέχει αιθάνιο, προπάνιο βουτάνιο και βαρύτερους 
υδρογονάνθρακες ανάλογα με τη σύσταση της τροφοδοσίας που χρησιμοποιείται. 
Είναι δυνατόν, ελέγχοντας τις διαδικασίες υγροποίησης, να παραχθεί υγροποιημένο 
αέριο που να περιέχει αποκλειστικά μεθάνιο. 

Η μεταφορά του φυσικού αέριου σε υγροποιημένη μορφή απαιτεί την 
ανάπτυξη μεγάλων και ακριβών εγκαταστάσεων ψύξης του και αντίστοιχων 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και αεριοποίησής του. Η τεχνολογία υγροποίησης του 
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φυσικού αέριου αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1964 και χρησιμοποιήθηκε για τη 
μεταφορά αέριου από την Αλγερία στην Αγγλία και στη Γαλλία. Ωστόσο, λόγω του 
τεράστιου κόστους κατασκευής των σταθμών υγροποίησης, μεταφοράς και των 
τερματικών σταθμών αποθήκευσης και εξάτμισης, γνώρισε αργή ανάπτυξη. 

Το κόστος μιας εγκατάστασης υγροποίησης φυσικού αέριου με παραγωγική 
ικανότητα 1 εκατομμύριο μετρικούς τόνους ανά έτος υπολογίζεται σε 1,5 δις 
δολάρια, ενώ το κόστος της εγκατάστασης επανεξάτμισης του υγροποιημένου αερίου 
σε 3 δις δολάρια για παραγωγή 1 bcf/day (εκατομμύρια κυβικά πόδια ανά ημέρα). 
Έχει επικρατήσει η ανάπτυξη τέτοιων εγκαταστάσεων να γίνεται αφού προηγουμένως 
έχουν εξασφαλιστεί μακροχρόνια συμβόλαια (20-25 χρόνων) ανάμεσα στους 
παραγωγούς του φυσικού αέριου και στους καταναλωτές. Τα υψηλά κόστη των 
εγκαταστάσεων, αλλά και των πλοίων μεταφοράς σε συνδυασμό με τις μεγάλες 
ποσότητες αέριου που απαιτούνται ώστε η επένδυση να είναι μη-ζημιογόνος, 
καθιστούν την αγορά του υγροποιημένου αέριου υπόθεση αποκλειστικά των μεγάλων 
πετρελαϊκών εταιρειών και κρατικών φορέων. 

Τα θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων αεριοποίησης του υγροποιημένου 
αερίου αποτελούν ένα ακόμη παράγοντα που περιορίζει δυνητικά την ανάπτυξή του. 
Παραδοσιακά επιλέγονται περιοχές απομακρυσμένες, ωστόσο ακόμη και σε χώρες 
όπως οι Η.Π.Α. με μακρά παράδοση στη χρήση του υγροποιημένου αερίου, 
αντιμετωπίζουν αντιδράσεις στην επιλογή θέσεων για νέες εγκαταστάσεις. Η 
τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα είναι ώριμη, ωστόσο τα μεγάλα μεγέθη των 
εγκαταστάσεων αυτών και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του καύσιμου δεν αφήνουν 
περιθώρια εφησυχασμού. Ως σημαντικός παράγοντας δημιουργίας ανεξέλεγκτων 
καταστάσεων στις εγκαταστάσεις  αυτές, πέραν των «φυσιολογικών» αστοχιών 
υλικού που μπορεί να συμβούν, αναφέρεται και η απότομη αλλαγή φάσης του αερίου 
(rapid phase transition), όταν έρθει σε επαφή με το νερό, λόγω των εξαιρετικά 
έντονων φαινομένων μεταφοράς θερμότητας και αύξησης του όγκου που μπορεί να 
λάβουν χώρα. 

Ως εναλλακτική τεχνολογία τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί η μεταφορά 
του φυσικού αέριου διά θαλάσσης σε συμπιεσμένη μορφή. Η μεταφορά του φυσικού 
αέριο σε συμπιεσμένη μορφή δεν είναι καινούργια και ήδη χρησιμοποιείται στη 
μορφή αυτή στην κίνηση οχημάτων. Η διαφορά έγκειται στη χρήση της πλέον για 
μεταφορές μεγάλων όγκων με πλοία, από τις περιοχές παραγωγής στις περιοχές 
κατανάλωσης. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι έχουν αρχίσει να εμφανίζονται 
εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά του κλάδου οι οποίες διερευνούν όχι τόσο τα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά της νέας αυτής τεχνολογίας αλλά κυρίως τους 
οικονομικοτεχνικούς όρους υπό τους οποίους μπορεί να καταστεί εφαρμόσιμη σε 
μεγάλες ποσότητες σε θαλάσσιες μεταφορές. 

Οι πρώτες προτάσεις εφαρμογής της τεχνολογίας αυτής ξεκίνησαν τη 
δεκαετία του 1960, χωρίς επιτυχία κυρίως λόγω του μεγάλου κόστους επένδυσης 
αλλά και του υψηλού λειτουργικού κόστους. Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή της 
τεχνολογίας αυτής θεωρείται ως πιθανά βιώσιμη υπό την επίδραση μίας σειράς 
παραμέτρων. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι τόσο η αύξηση της ζήτησης του 
φυσικού αέριου, όσο και η τάση, που έχει εμπεδωθεί στη βιομηχανία του πετρελαίου, 
της εκμετάλλευσης μικρών ταμιευτήρων στη θάλασσα με συνακόλουθες εξίσου 
μικρές παραγωγές συνοδού αερίου. Επιπλέον η ανάπτυξη νέων υλικών με μικρότερο 
βάρος, ικανών όμως να ανταποκρίνονται στις πιέσεις που απαιτούνται για τη 
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συμπίεση του αερίου, έχει μειώσει το κόστος της μεταφοράς και πιθανόν 
ανταποκρίνεται καλύτερα στα προβλήματα ασφάλειας. Αν και η κατεύθυνση αυτή 
μέχρι σήμερα δεν έχει τύχει αποδοχής-εφαρμογής και δεν υπάρχουν μεγάλα εμπορικά 
σχέδια ανάπτυξής της, έχουν παρουσιαστεί μερικές τεχνολογικές προτάσεις, οι οποίες 
συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω. Αυτές κυρίως αποτελούν προτάσεις για 
μεταφορές μικρών αποστάσεων, περιορισμένου όγκου αέριου και κυρίως είναι 
συνδεδεμένες με υφιστάμενα μεγάλα επίγεια δίκτυα φυσικού αέριου.  

Η τεχνολογία της μεταφοράς συμπιεσμένου φυσικού αέριου μπορεί να 
θεωρηθεί ως μοναδική επιλογή στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η μεταφορά από 
θαλάσσιες εκμεταλλεύσεις στην ξηρά λόγω αδυναμίας κατασκευής αγωγού (λόγω 
απόστασης, μεγάλου βάθους θάλασσας, μικρής διαθέσιμης ποσότητας αέριου) αλλά 
και όταν είναι οικονομικά αδύνατη η κατασκευή σταθμού υγροποίησης του αέριου. 
Γενικά, από τη διαθέσιμη σήμερα πληροφορία όλες οι εφαρμογές μεταφοράς 
συμπιεσμένου φυσικού αερίου αφορούν ή σχεδιάζονται να αφορούν μεταφορά αερίου 
και διοχέτευσή του σε υφιστάμενους αγωγούς. 

Η τεχνολογία μεταφοράς της Cran & Stenning  Technology Inc. [6] προτείνει 
για τη μείωση του κόστους κατασκευής των δοχείων μεταφοράς τη χρήση ενός 
σπειροειδούς συνεχούς σωλήνα (τεχνολογία CoselleTM), ο οποίος διαμορφώνεται σε 
κυλινδρικούς όγκους, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τον απαραίτητο χώρο 
αποθήκευσης και μειώνοντας το κόστος κατασκευής. Το αέριο συμπιέζεται στα 3.000 
psi και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ανάλογη τεχνολογία προτείνεται και από την 
Καναδική εταιρεία TransOcean Gas και τη Νορβηγική Knytsen O.A.S Shipping 

Μια συνδυαστική τεχνολογία ψύξης και συμπίεσης έχει αναπτυχθεί από την 
Enersea Transport LLC, η τεχνολογία VOTRANSTM, σύμφωνα με την οποία το αέριο 
ταυτόχρονα συμπιέζεται και ψύχεται σε θερμοκρασίες -20 ÷ -40οC, επιτυγχάνοντας 
έτσι περαιτέρω μείωση του όγκου σε σχέση με τη συμπίεση σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 

Η οικονομικοτεχνική ανάλυση της τεχνολογίας αυτής έδειξε ότι το κύριο 
στοιχείο κόστους είναι αυτό της μεταφοράς (περίπου 90%), καθιστώντας την 
εφαρμογή της λιγότερο ριψοκίνδυνη από οικονομική άποψη σε σχέση με τις μεγάλες 
επενδύσεις που απαιτεί η τεχνολογία του υγροποιημένου φυσικού αέριου. Προφανώς 
για την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής στην ειδική περίπτωση της 
ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη, η ανάλυση δεν μπορεί να περιοριστεί στον 
οικονομικό κίνδυνο της επένδυσης αλλά πρέπει να συμπεριλάβει παράγοντες, όπως η 
σταθερότητα και η αξιοπιστία στη μεταφορά του αερίου, δεδομένης της σχεδόν 
αποκλειστικής χρήσης του για ηλεκτροπαραγωγή. 

Η ίδια ανάλυση έδειξε ότι η τεχνολογία του συμπιεσμένου φυσικού αέριου 
είναι οικονομικότερη της αντίστοιχης του υγροποιημένου για αποστάσεις μέχρι 2.500 
km, ενώ για μεγαλύτερες αποστάσεις οι όροι αντιστρέφονται. Τέλος αξίζει να 
επισημανθεί η δυνατότητα της συνδυασμένης χρήσης των δύο τεχνολογιών 
θαλάσσιας μεταφοράς του φυσικού αέριου. Δηλαδή θα μπορούσε η χρήση του 
συμπιεσμένου αέριου να λειτουργεί επικουρικά, προσθετικά στις εγκαταστάσεις 
υγροποιημένου αέριου, αντιμετωπίζοντας προβλήματα κατανάλωσης αιχμής ή 
έκτακτων συνθηκών. 
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1.4. Σκοπός της εργασίας 
Το 1996 εκπονήθηκε από Ομάδα Εργασίας του Τ.Ε.Ε. – Τ.Α.Κ. μελέτη με 

τίτλο «Τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την εισαγωγή του φυσικού 
αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης» [7]. Η σκοπιμότητα εισαγωγής του 
φυσικού αερίου στην Κρήτη εξετάζεται από την επενδυτική σκοπιά της εταιρείας 
διανομής αερίου και όχι της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Η εν λόγω εργασία αποφάνθηκε ότι η 
εισαγωγή του φυσικού αερίου στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης κρίνεται 
απολύτως συμφέρουσα για την εταιρεία διανομής φυσικού αερίου, δίνοντας 
εσωτερικό βαθμό απόδοσης της επένδυσης (I.R.R.) μεγαλύτερο του 26%. 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη σκοπιμότητας για την εισαγωγή 
του φυσικού αερίου στην Κρήτη, από τη σκοπιά του διαχειριστή του συστήματος, 
αλλά και όσον αφορά την τοπική κοινωνία και γενικότερα τα οφέλη του νησιού, ως 
πληθυσμιακή και γεωγραφική οντότητα. 

Στην παρούσα εργασία η σκοπιμότητα εισαγωγής του φυσικού αερίου στο 
σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη εξετάζεται ως προς τις 
κάτωθι παραμέτρους: 

• μείωση κόστους παραγωγής – εξοικονόμηση χρημάτων συναρτήσει των 
απαιτούμενων επενδύσεων 

• μείωση εκπεμπόμενων αερίων ρύπων – περιβαλλοντικά οφέλη 
• περιθώρια εξάντλησης αποθεμάτων φυσικού αερίου σε σχέση με αυτά των ως 

σήμερα χρησιμοποιηθέντων καυσίμων 
• επάρκεια τροφοδοσίας και ενεργειακή ασφάλεια 
• άλλα οφέλη από την εισαγωγή φυσικού αερίου στην Κρήτη. 

Στη νέα προσέγγιση του θέματος που επιχειρείται με το παρόν πόνημα, 
εκπονείται ουσιαστικά μία αναθεώρηση της παλαιότερης εργασίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα όσα νέα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας στο μεσοδιάστημα που 
μεσολάβησε. Κάποιες παράμετροι εκτίμησης σκοπιμότητας δεν προσεγγίζονται με 
την ίδια ακρίβεια όπως στην πρώτη μελέτη (π.χ. περιγραφή και κόστος έργων 
υποδομής), αφού κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει την ασφάλεια και την ακρίβεια των 
συμπερασμάτων. Από την άλλη μεριά, κάποιες άλλες παράμετροι λειτουργίας 
προσεγγίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς κρίνεται ότι αποτελούν σημαντικά 
στοιχεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων (π.χ. προσομοίωση λειτουργίας 
συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής). Επίσης, στη νέα μελέτη λαμβάνονται υπόψη 
κάποιες επιπλέον παράμετροι απόφασης, όπως π.χ. η επάρκεια τροφοδοσίας και η 
ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και τα αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία δεν είχαν 
αντιμετωπιστεί στην προηγούμενη εργασία. 

Πέρα όμως από τα ανωτέρω, τονίζεται ξανά ότι η σημαντικότερη διαφορά της 
νέας μελέτης σκοπιμότητας σε σχέση με την παλαιότερη, είναι το ότι η εισαγωγή του 
φυσικού αερίου στην Κρήτη μελετάται από τη σκοπιά του διαχειριστή του 
συστήματος και κρίνεται με βάση τα οφέλη και τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας 
του νησιού. 

 

1.5. Δομή της εργασίας 
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα της σκοπιμότητας 

εισαγωγής του φυσικού αερίου στην Κρήτη, μέσω των παρακάτω εργασιών, οι οποίες 
παρουσιάζονται σε αντίστοιχα κεφάλαια: 
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Το υφιστάμενο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη προσομοιώνεται 

λειτουργικά. Σκοπός είναι ο υπολογισμός του μέσου ετήσιου ειδικού κόστους 
παραγωγής (€/kWh). Εισάγονται τα στοιχεία των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής 
(βαθμοί απόδοσης, τεχνικά ελάχιστα, ονομαστική ισχύς κλπ). Κατασκευάζονται 
μήτρες σύνθεσης παραγωγής ισχύος και προσομοιώνεται η ετήσια σύνθεση 
παραγωγής για το έτος αναφοράς υπολογισμών. Με το πέρας του Κεφαλαίου αυτού 
διαμορφώνεται σαφής εικόνα για το σημείο λειτουργίας του υφιστάμενου 
συστήματος και υπολογίζεται το ετήσιο και ειδικό κόστος παραγωγής. 

Κεφάλαιο 2 

 
 

Επιτελούνται οι ίδιες εργασίες με αυτές του προηγούμενου Κεφαλαίου, όμως 
αυτή τη φορά για το νέο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη με φυσικό αέριο. 
Γίνεται υπόθεση για τη σύνθεση θερμοηλεκτρικών σταθμών του νέου συστήματος 
παραγωγής και εισάγονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία των νέων θερμοηλεκτρικών 
γεννητριών βάσει βιβλιογραφίας. Υπολογίζεται τέλος το μέσο ετήσιο ειδικό κόστος 
παραγωγής του νέου συστήματος φυσικού αερίου (€/kWh). Με το πέρας του 
Κεφαλαίου αυτού δίνεται σαφής εικόνα για το σημείο λειτουργίας του νέου 
συστήματος φυσικού αερίου και υπολογίζεται το ετήσιο και ειδικό κόστος 
παραγωγής. 

Κεφάλαιο 3 

 
 

Με βάση τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων Κεφαλαίων, στο παρόν 
Κεφάλαιο εξετάζεται η οικονομική σκοπιμότητα της εισαγωγής φυσικού αερίου στο 
σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης. Παράλληλα, η σκοπιμότητα εισαγωγής 
εξετάζεται και ως προς τα κριτήρια που αναφέρθηκαν ανωτέρω (επάρκεια 
αποθεμάτων, περιβαλλοντικά οφέλη, ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας κλπ). Με το 
πέρας του Κεφαλαίου δίνονται σαφείς απαντήσεις για τη σκοπιμότητα εισαγωγής 
φυσικού αερίου στην Κρήτη ως προς τα εξεταζόμενα κριτήρια. 

Κεφάλαιο 4 

 

 
Μελετάται η δυναμική ασφάλεια του υφιστάμενου συστήματος και του νέου 

συστήματος φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη. 
Δίνονται ορισμοί για την ασφάλεια και την ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής 
ενέργειας. Παρουσιάζονται επίσης τα μοντέλα προσομοίωσης των θερμοηλεκτρικών 
μονάδων για τα εξεταζόμενα συστήματα και δίνονται οι τιμές των χαρακτηριστικών 
μεγεθών δυναμικής ασφάλειας. Η δυναμική ασφάλεια εκτιμάται μέσω της μελέτης 
της αντίδρασης του συστήματος σε συγκεκριμένες διαταραχές της δυναμικής 
ισορροπίας.  

Κεφάλαιο 5 

 
 

Παρουσιάζεται εναλλακτικό σενάριο παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος στην 
Κρήτης με συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθηκευτικών διατάξεων. 

Κεφάλαιο 6 
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Δίνονται χαρακτηριστικές περιγραφές των συστημάτων αυτών και παρουσιάζονται 
ενδεικτικές διαστασιολογήσεις για την περίπτωση της Κρήτης.  

 

  

Στο τελευταίο Κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζονται επιγραμματικά τα 
συμπεράσματα των εργασιών που εκπονήθηκαν.  

Κεφάλαιο 7 
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Προσομοίωση λειτουργίας υφιστάμενου 
συστήματος 
 
 

2.1. Εισαγωγή 
Στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα προσομοίωσης της 

λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη. Η 
προσομοίωση του συστήματος υλοποιήθηκε για έτος αναφοράς το 2010. Αναλύεται η 
λειτουργία του συστήματος, εισάγοντας ακριβή δεδομένα για τις υφιστάμενες 
μονάδες παραγωγής και υπολογίζονται οι ετήσιες καταναλώσεις καυσίμου, το ετήσιο 
κόστος αγοράς πρωτογενών πηγών ενέργειας και το μέσο ετήσιο ειδικό κόστος 
παραγωγής (σε €/kWh). 

Με την εργασία που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο αποτυπώνεται το 
σημείο λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Κρήτη. 
 

2.2. Ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος 
Για την προσομοίωση της λειτουργίας του συστήματος είναι απαραίτητη η 

γνώση της ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος για ένα ημερολογιακό έτος. Από τη Δ.Ε.Η. 
Α.Ε. παραχωρήθηκε η ετήσια χρονοσειρά μέσων ωριαίων τιμών ζήτησης ηλεκτρικής 
ισχύος στην Κρήτη για το έτος 2008. Η χρονοσειρά αυτή παρουσιάζεται στο σχήμα 
2.1. 
 

 
Σχήμα 2.1: Καμπύλη ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος στην Κρήτη το 2008. 

  

Κεφάλαιο 

2 



 13 

Η αντίστοιχη καμπύλη για το έτος 2010 προέκυψε από αυτή του 2008 
θεωρώντας ρυθμούς αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος ίσους με: 

• 2% για το 2009 
• 1% για το 2010. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω ρυθμοί αύξησης στην ετήσια ζήτηση 
ηλεκτρικής ισχύος έχουν διαμορφωθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η διανυόμενη κατά τα 
έτη 2009 – 2010 παγκόσμια οικονομική κρίση, ούτε και οι διαφοροποιήσεις που 
παρουσιάζονται στις τοπικές κλιματικές συνθήκες κατά το χειμώνα 2009 – 2010 
(ήπιος χειμώνας με υψηλές θερμοκρασίες). Οι ανωτέρω αστάθμητοι παράγοντες 
μπορούν να επιφέρουν μείωση του ρυθμού αύξησης της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής 
ισχύος, ακόμα και σε αρνητικές τιμές. Ως αποτέλεσμα τούτου είναι ότι η πραγματική 
ζήτηση ισχύος που τελικά θα διαμορφωθεί το 2010 πιθανώς να παρουσιάζει απόκλιση 
σε σχέση με την εκτιμούμενη στο παρόν κεφάλαιο ως και 5% προ ς τα κάτω.  Το  
ενδεχόμενο αυτό δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας για την 
εισαγωγή του φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Κρήτη. 

Η ετήσια χρονοσειρά ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος για το 2010 στην Κρήτη 
παρουσιάζεται στο σχήμα 2.2. 
 

 
Σχήμα 2.2: Καμπύλη ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος στην Κρήτη το 2010. 

 

Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζονται τιμές για χαρακτηριστικές τιμές των 
χρονοσειρών ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος στην Κρήτη για τα ανωτέρω έτη. 
 

Πίνακας 2.1: Χαρακτηριστικές τιμές ζήτησης ισχύος στην Κρήτη κατά τα έτη 2008 και 2010. 

Έτος 
Μέγιστη  

ετήσια ζήτηση  
ισχύος (MW) 

Ελάχιστη  
ετήσια ζήτηση  
ισχύος (MW) 

Ετήσια ζήτηση  
ηλεκτρικής  
ενέργειας 
(MWh) 

Μέση ημερήσια 
ζήτηση  

ηλεκτρικής  
ενέργειας (MWh) 

2008 644,90 143,80 3.010.878,50 8.248,98 
2010 664,38 148,14 3.101.806,75 8.498,10 
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2.3. Το υφιστάμενο θερμοηλεκτρικό σύστημα Κρήτης 

2.3.1. Το υφιστάμενο θερμοηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης το 2009 
Στους πίνακες 2.2 έως 2.4 παρουσιάζεται η σύνθεση των τριών 

θερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής, στα Λινοπεράματα Ηρακλείου, στην 
Ξυλοκαμάρα Χανίων και στον Αθερινόλακο Λασιθίου, κατά το τέλος του 2009 [8]. Ο 
συνδυασμένος κύκλος αποτελείται από δύο παράλληλα λειτουργούντες 
αεριοστρόβιλους και ένα ατμοστρόβιλο. Κάθε ένας από τους αεριοστρόβιλους 
διοχετεύει τα θερμά του καυσαέρια στο λέβητα του ατμοστροβίλου, προσδίδοντας 
έτσι πρόσθετη ισχύ στο σύστημα.  
 

Πίνακας 2.2: Η σύνθεση του θερμοηλεκτρικού σταθμού Λινοπεραμάτων Ηρακλείου. 

Ατμ/ 
λοι 

Τεχνικά  
Ελάχιστα 

(MW) 

Ονομ. 
Ισχύς 
(MW) 

Ντίζελ 
Τεχνικά 

Ελάχιστα 
(MW) 

Ονομ. 
Ισχύς 
(MW) 

Aερ/λοι 
Τεχνικά 

Ελάχιστα 
(MW) 

Ονομ. 
Ισχύς 
(MW) 

1 1,8 6,2 1 3,0 11,0 1 3,0 14,0 
2 7,0 15,0 2 3,0 11,0 2 3,0 14,0 
3 7,0 15,0 3 3,0 11,0 3 3,0 43,0 
4 12,0 25,0 4 3,0 11,0 4 3,0 13,0 
5 12,0 24,0    5 3,0 32,0 
6 12,0 24,0       

Σύνολα: 51,8 109,2  12,0 44,0  15,0 116,0 
 

Πίνακας 2.3: Η σύνθεση του θερμοηλεκτρικού σταθμού Ξυλοκαμάρας Χανίων. 

Aερ/λοι 
Τεχνικά  

Ελάχιστα 
(MW) 

Ονομ.  
Ισχύς 
(MW) 

Συνδ/νος 
Κύκλος 

Τεχνικά  
Ελάχιστα 

(MW) 

Ονομ.  
Ισχύς 
(MW) 

1 3,0 12,0 Αερ. 6 10,0 37,0 
4 3,0 13,0 Αερ. 7 10,0 37,0 
5 5,0 29,0 Ατμ/λος 20,0 36,6 
11 8,0 55,0    
12 8,0 55,0    
13 3,0 32,0    

Σύνολα: 30,0 196,0  40,0 110,6 
 

Πίνακας 2.4: Η σύνθεση του θερμοηλεκτρικού σταθμού Αθερινόλακου Λασιθίου. 

Ατμ/λοι 
Τεχνικά  

Ελάχιστα 
(MW) 

Ονομ. 
Ισχύς 
(MW) 

Ντίζελ 
Τεχνικά  

Ελάχιστα 
(MW) 

Ονομαστική  
Ισχύς (MW) 

1 17,0 50,0 1 12,0 51,0 
2 17,0 50,0 2 12,0 51,0 

Σύνολα: 34,0 100,0  24,0 102,0 
 

Από τις μονάδες των πινάκων 2.2, 2.3 και 2.4, οι ατμοστρόβιλοι και οι ντίζελ 
καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ, ενώ οι αεριοστρόβιλοι και, κατά συνέπεια, ο 
συνδυασμένος κύκλος, καταναλώνουν καύσιμο ντίζελ. 
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2.3.2. Πρόβλεψη διαμόρφωσης του θερμοηλεκτρικού συστήματος το 2010 
Για την υλοποίηση της προσομοίωσης της λειτουργίας του συστήματος το 

έτος 2010, βάσει των σημερινών γνωστών στοιχείων, υποτίθεται ότι έως τότε θα 
έχουν ακόμα προστεθεί οι εξής νέες μονάδες: 

• 2 ντιζελογεννήτριες στο σταθμό Αθερινόλακου Λασιθίου το 2010, όμοιες με 
τις ήδη εγκατεστημένες στον εν λόγω σταθμό (πίνακας 2.4). 

2.3.3. Σειρά ένταξης μονάδων 
Η σειρά ένταξης των θερμοηλεκτρικών μονάδων στην παραγωγή 

υπαγορεύεται από τις παρακάτω παραμέτρους: 
• την ασφάλεια του συστήματος καθώς και την εξασφάλιση της διαρκούς 

ικανοποίησης της ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος 
• την οικονομική λειτουργία του συστήματος. 

Η πρώτη παράμετρος επιβάλλει τη διαρκή λειτουργία των θερμοηλεκτρικών 
μονάδων με χαμηλή απόκριση στις διακυμάνσεις φορτίου και με αργή εκκίνηση, 
δηλαδή των ατμοστροβίλων και του συνδυασμένου κύκλου. Τούτο συνεπάγεται ότι οι 
μονάδες αυτές, κατά τη διάρκεια χαμηλών φορτίσεων, λειτουργούν στα τεχνικά τους 
ελάχιστα. Οι περιπτώσεις αυτές συναντώνται στη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, και 
ιδιαίτερα κατά το φθινόπωρο και την άνοιξη, όταν οι φορτίσεις του συστήματος είναι 
πολύ χαμηλές.  

Επίσης, οι ατμοστρόβιλοι και ο συνδυασμένος κύκλος (μονάδες βάσης), λόγω 
της μεγάλης ροπής αδράνειας που διαθέτουν, είναι οι βασικές μονάδες ρύθμισης και 
διατήρησης της συχνότητας του συστήματος. 

Η δεύτερη παράμετρος επιβάλλει την ένταξη των θερμοηλεκτρικών μονάδων 
στην παραγωγή με την παρακάτω σειρά: 

1. ατμοστρόβιλοι 
2. ντίζελ 
3. συνδυασμένος κύκλος 
4. αεριοστρόβιλοι. 

Η σειρά αυτή τηρείται όταν δεν τίθενται περιορισμοί ασφάλειας του 
συστήματος, με τους ατμοστρόβιλους και το συνδυασμένο κύκλο να λειτουργούν 
πάντα στα τεχνικά τους ελάχιστα, ανεξάρτητα από σειρά ένταξης. 

Στα σχήματα 2.3 και 2.4 παρουσιάζονται χαρακτηριστικές συνθέσεις 
παραγωγής που προέκυψαν από παλαιότερη προσομοίωση του συστήματος για το 
έτος 2004. Οι συνθέσεις παραγωγής των σχημάτων αναφέρονται σε δύο διαφορετικές 
χρονικές περιόδους του έτους, ήτοι σε μία περίοδο υψηλής ζήτησης ισχύος (1-8-2004 
έως 8-8-2004) και σε μία περίοδο χαμηλής ζήτησης ισχύος (20-11-2004 έως 28-11-
2004).  

Στη θερινή περίοδο (σχήμα 2.3),  κατά τις πρώτες πρωινές ώρες το σύστημα 
αναγκάζεται να χαμηλώσει την παραγωγή από τις ντιζελογεννήτριες, προκειμένου να 
διατηρήσει το συνδυασμένο κύκλο στα τεχνικά του ελάχιστα. Οι ατμοστρόβιλοι 
λειτουργούν μόνιμα στην ονομαστική τους ισχύ ενώ οι αεριοστρόβιλοι εντάσσονται 
μόνο για την κάλυψη αιχμών φορτίου.  
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Σχήμα 2.3: Σύνθεση παραγωγής στην Κρήτη από 1-8-2004 έως 8-8-2004. 

 

Κατά τη φθινοπωρινή περίοδο (σχήμα 2.4) οι ντιζελογεννήτριες σπάνια 
παράγουν στην ονομαστική τους ισχύ. Την ίδια στιγμή ο συνδυασμένος κύκλος 
διατηρείται μόνιμα στα τεχνικά του ελάχιστα. 
  

 
Σχήμα 2.4: Σύνθεση παραγωγής στην Κρήτη από 20-11-2004 έως 28-11-2004. 

 

Και στις δύο χρονικές περιόδους η στιγμιαία διείσδυση αιολικής ισχύος δεν 
ξεπερνά το 30% της στιγμιαίας ζήτησης. Τούτο επιβάλλεται για λόγους εξασφάλισης 
της δυναμικής ασφάλειας του συστήματος [9]. 

Κατά την προσομοίωση της λειτουργίας του συστήματος κατασκευάστηκαν 
μήτρες σύνθεσης παραγωγής, ανάλογα με τη σειρά ένταξης των θερμοηλεκτρικών 
μονάδων και τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, κατά τις οποίες όλες οι 
μονάδες τίθενται διαδοχικά για μηνιαία χρονικά διαστήματα εκτός λειτουργίας. Οι 
εργασίες συντήρησης υποτίθεται ότι εκτελούνται διαδοχικά βάσει προγραμματισμού 
από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το 
Μάιο και το Σεπτέμβριο υποτίθεται ότι δεν πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης 
θερμοηλεκτρικών μονάδων. Στο τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα το σύστημα 
λειτουργεί με πλήρη σύνθεση μονάδων. 
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2.3.4. Βαθμοί απόδοσης θερμοηλεκτρικών μονάδων 
Προκειμένου να υπολογιστούν οι καταναλώσεις και τα κόστη καυσίμων για 

τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, είναι αναγκαία η 
εισαγωγή των καμπύλων ισχύος λειτουργίας – βαθμού απόδοσης των 
θερμοηλεκτρικών μονάδων. Στα σχήματα 2.5 και 2.6 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι 
καμπύλες ισχύος λειτουργίας – βαθμού απόδοσης των ατμοστροβίλων του σταθμού 
Λινοπεραμάτων Ηρακλείου και των αεριοστροβίλων του σταθμού Ξυλοκαμάρας 
Χανίων, όπως παραχωρήθηκαν από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

Οι καμπύλες ισχύος λειτουργίας – βαθμού απόδοσης των θερμοηλεκτρικών 
μονάδων και οι θερμογόνες ικανότητες των καυσίμων μαζούτ και ντίζελ θα 
χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των ετήσιων καταναλώσεων καυσίμων. Οι 
τιμές για τις θερμογόνες ικανότητες μαζούτ και ντίζελ που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

• θερμογόνος ικανότητα μαζούτ: 9.766 kcal/kgr = 11,36 kWh/kgr 
• θερμογόνος ικανότητα ντίζελ: 8.514 kcal/lt = 9,90 kWh/lt. 
 

 
Σχήμα 2.5: Καμπύλες ισχύος λειτουργίας - βαθμού απόδοσης για τους ατμοστρόβιλους του 

σταθμού Λινοπεραμάτων Ηρακλείου. 
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Σχήμα 2.6: Καμπύλες ισχύος λειτουργίας - βαθμού απόδοσης για τους αεριοστρόβιλους του 

σταθμού Ξυλοκαμάρας Χανίων. 
 

2.3.5. Στρεφόμενη εφεδρεία 
Σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Κρήτη, διατηρείται πάντα στρεφόμενη εφεδρεία, η οποία είναι ίση με την 
ονομαστική ισχύ της ενταγμένης στην παραγωγή θερμοηλεκτρικής μονάδας, η οποία 
είναι η μέγιστη από τις αντίστοιχες τιμές των άλλων ενταγμένων θερμοηλεκτρικών 
μονάδων. 

Κατά τη λειτουργία του συστήματος παραγωγής διακρίνονται δύο 
περιπτώσεις: 

• Οι ενταγμένες θερμοηλεκτρικές μονάδες παράγουν σε χαμηλή ισχύ, σε σχέση 
με την ονομαστική τους, ώστε η δυνατότητα αύξησης της παραγωγής τους 
υπερκαλύπτει την απαίτηση για στρεφόμενη εφεδρεία. Στην περίπτωση αυτή 
δεν χρειάζεται να τεθεί σε λειτουργία νέα μονάδα για την κάλυψη της 
στρεφόμενης εφεδρείας. 

• Οι ενταγμένες θερμοηλεκτρικές μονάδες παράγουν σε υψηλές φορτίσεις και 
δεν διαθέτουν περιθώρια ισχύος για κάλυψη της απαιτούμενης στρεφόμενης 
εφεδρείας. Οι περιπτώσεις αυτές συμβαίνουν σε υψηλές φορτίσεις του 
συστήματος, στις οποίες οι μηχανές βάσης έχουν ήδη εξαντλήσει τα 
περιθώρια παραγωγής. Η διατήρηση στρεφόμενης εφεδρείας υλοποιείται 
μέσω της λειτουργίας κάποιου αεριοστρόβιλου στα τεχνικά του ελάχιστα. 

Στην παρούσα εργασία, η διατήρηση στρεφόμενης εφεδρείας κατά την 
προσομοίωση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, υλοποιήθηκε βάσει 
των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων. 
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2.3.6. Εκκίνηση θερμοηλεκτρικών μονάδων 
Η εκκίνηση των θερμοηλεκτρικών μονάδων  του συστήματος συνεπάγεται την 

κατανάλωση συγκεκριμένων ποσοτήτων καυσίμων. Οι τιμές των καταναλώσεων 
αυτών είναι δεδομένες για κάθε μονάδα και παρουσιάζονται στον πίνακα 2.5. 
 
Πίνακας 2.5: Καταναλώσεις καυσίμων κατά την εκκίνηση των θερμοηλεκτρικών μονάδων του 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας Κρήτης. 

Μονάδα Κατανάλωση 
μαζούτ (kgr) 

Κατανάλωση 
ντίζελ (lt) 

Ατμοστρόβιλος 1 Ηρακλείου 2.000 1.500 
Ατμοστρόβιλος 2 & 3 Ηρακλείου 3.500 1.500 
Ατμοστρόβιλος 4 Ηρακλείου 4.000 800 
Ατμοστρόβιλος 5 & 6 Ηρακλείου 4.000 1.000 
Ατμοστρόβιλος 1 & 2 Λασιθίου 4.000 1.000 
Ντιζελογεννήτριες 1- 4 Ηρακλείου 220 0 
Ντιζελογεννήτριες 1- 4 Λασιθίου 200 0 
Αεριοστρόβιλοι 6 & 7 Χανίων  
(συνδυασμένος κύκλος) 0 458 

Αεριοστρόβιλοι 1 & 2 Ηρακλείου 0 100 
Αεριοστρόβιλος 3 Ηρακλείου 0 180 
Αεριοστρόβιλος 4 Ηρακλείου 0 80 
Αεριοστρόβιλος 5 Ηρακλείου 0 250 
Αεριοστρόβιλος 1 Χανίων  0 267 
Αεριοστρόβιλος 4 Χανίων  0 96 
Αεριοστρόβιλος 5 Χανίων  0 400 
Αεριοστρόβιλος 11 & 12 Χανίων  0 310 
Αεριοστρόβιλος 13 Χανίων  0 250 

 

2.4. Τα αιολικά πάρκα της Κρήτης 

2.4.1. Τα εγκατεστημένα αιολικά πάρκα στην Κρήτη το 2009 
Τα εγκατεστημένα αιολικά πάρκα στην Κρήτη στο τέλος του 2009 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2.6.  



 20 

 
Πίνακας 2.6: Εγκατεστημένα αιολικά πάρκα στην Κρήτη το 2009. 

Α/Α Φορέας Τοποθεσία Εγκατεστημένη 
ισχύς (MW) 

1 Δ.Ε.Η. A.E. Ι.Μ. Τοπλού Σητείας Λασιθίου 5,10 
2 Δ.Ε.Η. A.E.  Ι.Μ. Τοπλού Σητείας Λασιθίου 1,00 
3 Δ.Ε.Η. A.E.  Ι.Μ. Τοπλού Σητείας Λασιθίου 0,50 
4 Δ.Ε.Η. A.E.  Ξηρολίμνη Ι Δ.Σητείας 4,80 
5 Δ.Ε.Η. A.E. Ξηρολίμνη Ι Δ.Σητείας 5,40 
6 Δ.Ε.Η. A.E. Ξηρολίμνη ΙΙ Δ.Σητείας 3,00 
7 Ρόκας Αιολική Κρήτη A.B.E.E. Ξηρολίμνη Σητείας 3,00 
9 Ρόκας Αιολική Κρήτη A.B.E.E. Πλακοκερατιά Δ.Ιτάνου Λασιθίου 15,00 
10 AEOLOS Α.Ε. Χανδράς Λεύκης Λασιθίου 9,90 
11 Αιολικά Πάρκα Κρυών Α.Ε. Μαρωνιά Σητείας Λασιθίου 10,00 
12 Αιολικά Πάρκα Αχλαδιών Α.Ε. Μαρωνιά Σητείας Λασιθίου 10,00 
13 Αιολικά Πάρκα Ανεμόεσσα Α.Ε. Μαρωνιά Σητείας Λασιθίου 5,00 

14 Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας 
Α.Ε. Καμινάκια - Χορδάκι Λασιθίου 0,50 

15 IWECO Α.Ε.  Μεγάλη Βρύση Ηρακλείου 4,95 
16 ENERCON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Πλατύβολα Αχλαδίων Λασιθίου 2,50 
17 Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. Βρουχάς Λασιθίου 5,94 
18 Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. Βρουχάς Λασιθίου 5,96 
19 WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  Πλατύβολα Κρυών Λασιθίου 2,40 
20 WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  Πλατύβολα Κρυών Λασιθίου 0,60 
21 Δομική Κρήτης Α.Ε. Βοσκερό Ηρακλείου 5,95 
22 ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε. Ξηρολίμνη Ι Δ.Σητείας 2,70 
23 Υδροαιολική Κρήτης Α.Ε. Ρόβας Καστελίου Χανίων 9,35 
24 IWECO Χώνος Κρήτης Α.Ε. Χώνος Σητείας 4,50 
25 ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε. Αγ. Βαρβάρα Ηρακλείου 14,45 
26 ΜΟΙΡΩΝ Α.Ε. (ΑΝΤΙΣΚΑΡΙ) Αντισκάρι Δ. Μοιρών Ηρακλείου 5,25 
27 ENVITEC Α.Ε. Βάρδια Ν. Χανίων 5,40 
28 ENVITEC Α.Ε. Βατάλι Ν. Χανίων 5,40 
29 Διεθνής Αιολική Κρήτης Α.Ε. Αγ. Κύριλλος Ηρακλείου 7,20 

30 ΡΟΚΑΣ Αιολική Κρήτης 
Α.Β.Ε.Ε. Καλόγηρος Δ. Γαζίου Ηρακλείου 3,60 

31 Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας 
Α.Ε. Καμινάκια - Χορδάκι Λασιθίου 0,50 

31 Άνεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε. Προφήτης Ηλίας - Παπούρα Δ. 
Κισσάμου Χανίων 6,30 

   ΣΥΝΟΛΟ  166,15 
 

Η ποσοστιαία κατανομή της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος στους νομούς 
της Κρήτης, βάσει των στοιχείων του πίνακα 2.6, παρουσιάζεται στο σχήμα 2.7. 
Παρατηρείται ότι ποσοστό της τάξης του 59% της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος 
στην Κρήτη βρίσκεται στο νομό Λασιθίου. Επιπλέον, στο νομό Ρεθύμνης δεν υπάρχει 
ακόμα καμία εγκατάσταση αιολικού πάρκου. 
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Σχήμα 2.7: Ποσοστιαία κατανομή της εγκατεστημένης ισχύος αιολικών πάρκων στους νομούς της 

Κρήτης το 2009. 
 

Μέσω κατάλληλου λογισμικού, υπολογίζεται η ετήσια χρονοσειρά μέσων 
ωριαίων τιμών ηλεκτρικής ισχύος συνολικά παραγόμενης από τα εγκατεστημένα 
αιολικά πάρκα στην Κρήτη το 2009. Για την κατασκευή της εν λόγω χρονοσειράς, η 
οποία παρουσιάζεται στο σχήμα 2.8, ελήφθησαν υπόψη τα εξής: 

• η εγκατεστημένη αιολική ισχύς σε κάθε περιοχή 
• η διασπορά των περιοχών εγκατάστασης αιολικών πάρκων 
• τα μοντέλα των εγκατεστημένων ανεμογεννητριών 
• έντεκα (11) ετήσιες και ταυτόχρονες χρονοσειρές μέσων ωριαίων τιμών 

ταχύτητας ανέμου από τις περιοχές εγκατάστασης των αιολικών πάρκων, ή 
από γειτνιάζουσες αυτών. 

 

 
Σχήμα 2.8: Παραγωγή ισχύος από τα εγκατεστημένα αιολικά πάρκα στην Κρήτη το 2008. 

 

2.4.2. Πρόβλεψη για τα εγκατεστημένα αιολικά πάρκα στην Κρήτη το 2010 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) δεν έχει ανακοινώσει έως σήμερα 

(Φεβρουάριος 2010) καμία προκήρυξη διαγωνισμού έκδοσης νέων αδειών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα στην Κρήτη. Έτσι, τα αιολικά 
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πάρκα που πρόκειται να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν στην Κρήτη το 2010 
μπορούν να προβλεφθούν βάσει του υφιστάμενου μητρώου αδειών παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) που διατίθεται από την ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. 

Σύμφωνα με το εν λόγω μητρώο, όπως ανακοινώθηκε στις 1-2-2007, για την 
Κρήτη έχουν δοθεί άδειες παραγωγής που αντιστοιχούν σε συνολική αιολική ισχύ ίση 
με 199,52 MW (συμπεριλαμβανομένων των ήδη εγκατεστημένων). Η ποσοστιαία 
κατανομή της αδειοδοτημένης αιολικής ισχύος στην Κρήτη παρουσιάζεται στο σχήμα 
2.9. 
 

24,51%
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Ηρακλείου
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Ρεθύμνης
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Σχήμα 2.9: Ποσοστιαία κατανομή της αδειοδοτημένης ισχύος αιολικών πάρκων στους νομούς της 

Κρήτης. 
 

Από τη συνολική αυτή αδειοδοτημένη αιολική ισχύ, είναι ασφαλές να 
υποθέσουμε ότι έως το 2010 θα έχουν εγκατασταθεί 175 MW. Με διαδικασία όπως 
και ανωτέρω, υπολογίζεται η ετήσια χρονοσειρά μέσων ωριαίων τιμών ηλεκτρικής 
ισχύος παραγόμενης από το σύνολο των εγκατεστημένων αιολικών πάρκων στην 
Κρήτη το 2010. Η χρονοσειρά αυτή παρουσιάζεται στο σχήμα 2.10. 
 

 
Σχήμα 2.10: Παραγωγή ισχύος από τα εγκατεστημένα αιολικά πάρκα στην Κρήτη το 2010. 

 

2.4.3. Απόρριψη αιολικής ισχύος 
Απόρριψη αιολικής ισχύος υφίσταται όταν: 

• το στιγμιαίο ποσοστό διείσδυσης αιολικής ισχύος υπερβεί το 30% της 
στιγμιαίας ζήτησης ισχύος 
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• η απορρόφηση ολόκληρης της στιγμιαίας διαθέσιμης αιολικής ισχύος 
συνεπάγεται τη μείωση της ισχύος λειτουργίας των υποχρεωτικά ενταγμένων 
θερμοηλεκτρικών μονάδων κάτω από τα τεχνικά τους ελάχιστα.  

Το ετήσιο ποσοστό απόρριψης αιολικής ενέργειας υπολογίζεται με 
ολοκλήρωση της καμπύλης στιγμιαίας απόρριψης αιολικής ισχύος, όπως αυτή 
προκύπτει με βάση τους ανωτέρω περιορισμούς διείσδυσης. 
 
 

2.5. Αποτελέσματα προσομοίωσης 
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και παραδοχές, υλοποιήθηκε μέσω 

κατάλληλου λογισμικού προσομοίωση της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη. Τα αποτελέσματα των σχετικών 
υπολογισμών παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

2.5.1. Συνθέσεις παραγωγής 
Στα σχήματα 2.11, 2.12 & 2.13 παρουσιάζονται τα εξής διαγράμματα 

σύνθεσης παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος: 
• σχήμα 2.11: ετήσια σύνθεση παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος για το 2010 
• σχήμα 2.12: σύνθεση παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος από 18-8-2010 έως 28-8-

2010 (περίοδος υψηλής ζήτησης ισχύος) 
• σχήμα 2.13: σύνθεση παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος από 28-10-2010 έως 8-

11-2010 (περίοδος χαμηλής ζήτησης ισχύος). 
 

 
Σχήμα 2.11: Προσομοίωση ετήσιας σύνθεσης παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος στην Κρήτη το 2010 με το 

υφιστάμενο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Σχήμα 2.12: Προσομοίωση σύνθεσης παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος στην Κρήτη από 18-8-2010  

έως 28-8-2010 με το υφιστάμενο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

 
Σχήμα 2.13: Προσομοίωση σύνθεσης παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος στην Κρήτη από 28-10-2010  

έως 7-11-2010 με το υφιστάμενο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

2.5.2. Διείσδυση αιολικής ενέργειας 
Στο σχήμα 2.14 παρουσιάζεται η ετήσια χρονοσειρά ζήτησης ηλεκτρικής 

ισχύος και των συνολικών τεχνικών ελαχίστων των ενταγμένων θερμοηλεκτρικών 
μονάδων. 
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Σχήμα 2.14: Ετήσια ζήτηση ισχύος και συνολικά τεχνικά ελάχιστα των ενταγμένων θερμοηλεκτρικών 

μονάδων το 2010. 
 

Στο σχήμα 2.15 παρουσιάζεται η ετήσια διακύμανση για το 2010 του 
ποσοστού στιγμιαίας διείσδυσης αιολικής ισχύος. 

 

 
Σχήμα 2.15: Ετήσια διακύμανση για το 2010 του ποσοστού στιγμιαίας διείσδυσης αιολικής ισχύος στο 

υφιστάμενο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

Στον πίνακα 2.7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του υπολογισμού 
διείσδυσης αιολικής ισχύος το 2010 στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
της Κρήτης. 
 

Πίνακας 2.7: Αποτελέσματα υπολογισμού διείσδυσης αιολικής ενέργειας στην 
Κρήτη το 2010. 
Συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας από 
αιολικά πάρκα (MWh) 608.863,37 

Συνολική ετήσια απόρριψη ενέργειας 
αιολικών πάρκων (MWh) 37.580,61 

Ποσοστό ετήσιας απόρριψης αιολικής 
ενέργειας (%) 6,17 

Συνολική ετήσια διείσδυση ενέργειας 
αιολικών πάρκων μετά απωλειών (MWh) 514.154,47 

Ποσοστό κάλυψης της ετήσιας ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας (%) 16,58 



 26 

 

2.5.3. Παραγωγές ενέργειας, καταναλώσεις και κόστη καυσίμων 
Στον πίνακα 2.8 παρουσιάζονται αποτελέσματα υπολογισμού σχετικά με τις 

παραγωγές ενέργειας, τις καταναλώσεις και τα κόστη καυσίμων από τις 
θερμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής. Επίσης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
υπολογισμού σχετικά με τις καταναλώσεις και τα κόστη καυσίμων για τη διατήρηση 
της απαιτούμενης στρεφόμενης εφεδρείας και κατά τη διαδικασία εκκίνησης των 
θερμοηλεκτρικών μονάδων. 

Για τον υπολογισμό των δαπανών καυσίμων θεωρήθηκε ότι το 2010 οι τιμές 
των ορυκτών καυσίμων θα έχουν διαμορφωθεί ως εξής: 

 μέση τιμή μαζούτ για το 2010: 0,31 €/kgr 
 μέση τιμή ντίζελ για το 2010: 0,60 €/lt. 

 
Πίνακας 2.8: Παραγωγές ενέργειας, μέσοι βαθμοί απόδοσης, καταναλώσεις και κόστη καυσίμων για τη λειτουργία του 
συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη το 2010. 

 
Παραγωγή 
ενέργειας 
(MWh) 

Βαθμός 
απόδοσης 

(%) 

Ειδικό 
κόστος 

παραγωγής 
(€/kWh) 

Κατανάλωση 
μαζούτ (tn) 

Κατανάλωση 
ντίζελ (klt) 

Κόστος 
μαζούτ 
(Μ€) 

Κόστος 
ντίζελ 
(Μ€) 

Ατμοστρόβιλοι 1.553.419 35,30 0,077 387.351 - 120,08 - 
Ντιζελογεννήτριες 717.953 46,27 0,059 136.590 - 42,34 - 
Συνδυασμένος 
κύκλος 314.674 34,92 0,174 - 91.020 - 54,61 

Αεριοστρόβιλοι 546 29,29 0,207 - 188 - 0,11 
Αιολικά πάρκα 514.154 - 0,092 - - - - 
Στρεφόμενη 
εφεδρεία - - - - 1.172 - 0,70 

Εκκίνηση 
θερμοηλεκτρικών - - - 497 44 0,15 0,03 

Σύνολα 3.100.746 * 38,30 0,0856 524.438 92.424 162,57 55,45 

* Πρόκειται για το μέσο βαθμό απόδοσης των θερμοηλεκτρικών μονάδων. 
 

Στο σχήμα 2.16 παρουσιάζεται διάγραμμα ποσοστιαίας συμμετοχής των 
μονάδων παραγωγής στην κάλυψη της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Κρήτη το 2010. 
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Σχήμα 2.16: Ποσοστά συμμετοχής των μονάδων παραγωγής στην κάλυψη της ετήσιας ζήτησης 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη το 2010. 
 

Τέλος, στον πίνακα 2.9 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσματα 
σχετικά με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη το 2010. Η τιμή 
πώλησης στο διαχειριστή του συστήματος της παραγόμενης από τα αιολικά πάρκα 
ενέργειας θεωρήθηκε ίση με 0,092 €/kWh. 

 
Πίνακας 2.9: Κόστη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη το 2010. 
Συνολικό ετήσιο κόστος καυσίμων 
μαζούτ και ντίζελ (M€) 218,03 

Συνολικό ετήσιο κόστος ενέργειας 
αιολικών πάρκων (M€) 47,30 

Συνολικό ετήσιο κόστος παραγωγής (M€) * 265,33 
Ετήσιο ειδικό κόστος παραγωγής 
(€/kWh) * 0,0856 
* Περιλαμβάνονται μόνο κόστη καυσίμων και ενέργειας αιολικών 
πάρκων. Δεν περιλαμβάνονται όλα τα άλλα κόστη λειτουργίας του 
συστήματος (συντηρήσεις μονάδων, μισθοδοσίες, αποσβέσεις 
εξοπλισμού, κλπ). 

 

2.5.4. Εκπομπές CO2 
Για τον υπολογισμό των ετήσιων εκπομπών CO2 από το υφιστάμενο σύστημα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης το 2010 χρησιμοποιούνται τα δεδομένα 
του Φ.Ε.Κ. 1526Β/27-7-1999 [10]. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο Φ.Ε.Κ., οι 
εκπομπές αερίων ρύπων από τη χρήση διαφόρων καυσίμων προκύπτουν από τον 
πίνακα 2.10: 
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Πίνακας 2.10: Εκπομπές αερίων ρύπων ανά καύσιμο σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1526Β/27-7-1999. 

Καύσιμο 
Εκπομπές αερίων ρύπων (gr/kgr καυσίμου) 

CO2 SO CO NO HC Σωματίδια 

Μαζούτ Νο 1  
(1500) Χαμηλού Θείου 3.175 14 0,585 5,363 0,188 1,832 
Μαζούτ Νο 1  
(1500) Υψηλού Θείου 3.109 70 0,553 6,251 0,184 1,832 
Μαζούτ Νο 3  
(3500) Χαμηλού Θείου 3.175 14 0,585 5,363 0,188 1,832 
Μαζούτ Νο 3  
(3500) Υψηλού Θείου 3.091 80 0,550 5,221 0,183 1,832 
Ντίζελ 3.142 6 0,572 2,384 0,191 0,286 
Υγραέριο 3.030 0 0,332 2,102 0,080 0,100 
Φυσικό Αέριο 2.715 0 0,332 2,102 0,080 0,100 

 

Λαμβάνοντας την πυκνότητα του ντίζελ ίση με 0,85 kgr/lt, οι ετήσιες 
εκπομπές CO2 από το υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Κρήτη το 2010 παρουσιάζονται στον πίνακα 2.11, βάσει των ετήσιων καταναλώσεων 
μαζούτ και ντίζελ που παρουσιάστηκαν στον πίνακα 2.8: 
 

Πίνακας 2.11: Ετήσιες εκπομπές CO2 από το υφιστάμενο σύστημα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη το 2010. 
Ετήσιες εκπομπές CO2 λόγω 
κατανάλωσης μαζούτ (tn) 1.665.091 

Ετήσιες εκπομπές CO2 λόγω 
κατανάλωσης ντίζελ (tn) 246.837 

Συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 (tn) 1.911.927 
 
 

2.6. Συμπεράσματα 
Με την εργασία που υλοποιήθηκε και παρουσιάστηκε υπολογίστηκαν τα 

χαρακτηριστικά μεγέθη λειτουργίας του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Κρήτη για το έτος 2010. Το ειδικό κόστος παραγωγής προέκυψε 
0,0856 €/kWh. 

Η ετήσια απόρριψη της αιολικής ενέργειας το 2010 παρουσιάζεται χαμηλή 
(ποσοστό 6,17% επί της συνολικά παραγόμενης). 
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Προσομοίωση λειτουργίας συστήματος με 
φυσικό αέριο 
 
 

3.1. Εισαγωγή 
Στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα προσομοίωσης της 

λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη μετά την εισαγωγή 
του φυσικού αερίου. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής επιτελούνται τα παρακάτω 
επιμέρους έργα: 

• επιλογή σύνθεσης και φυσικών ιδιοτήτων φυσικού αερίου 
• σύνθεση νέου συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την Κρήτη με 

επιλογή τύπου, αριθμού και ονομαστικής ισχύος μονάδων 
• καθορισμός ενδεικτικών καμπύλων ισχύος λειτουργίας – βαθμού απόδοσης 

νέων μονάδων παραγωγής 
• σχεδίαση τρόπου λειτουργίας συστήματος, καθορισμός σειράς ένταξης 

μονάδων 
• υπολογισμός χαρακτηριστικών μεγεθών για μία τυπική ετήσια λειτουργία του 

συστήματος. 

Η προσομοίωση του νέου συστήματος υλοποιείται για το έτος 2010. Με το 
νέο σύστημα υποτίθεται ότι δεν χρησιμοποιείται καθόλου καύσιμο μαζούτ και ντίζελ, 
αλλά οι θερμοηλεκτρικές μονάδες λειτουργούν αποκλειστικά με φυσικό αέριο. 
Επίσης διατηρείται με το νέο σύστημα η αναφερόμενη στο Κεφάλαιο 2 
εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων και εισάγεται η αντίστοιχη ετήσια χρονοσειρά 
παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος από τα αιολικά πάρκα. 
 

3.2. Ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος 
Η ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος δεν αλλάζει σε σχέση με την παρουσιαζόμενη 

στην παράγραφο 2.2 του Κεφαλαίου 2. Ως έτος αναφοράς χρησιμοποιείται και πάλι 
το 2010, οπότε η ετήσια χρονοσειρά μέσων ωριαίων τιμών ζήτησης ηλεκτρικής 
ισχύος η οποία εισάγεται στο παρόν Κεφάλαιο είναι η παρουσιαζόμενη στο σχήμα 
2.2 με τα χαρακτηριστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον πίνακα 2.1 του 
Κεφαλαίου 2. 
 

Κεφάλαιο 

3 
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3.3. Το νέο θερμοηλεκτρικό σύστημα Κρήτης με φυσικό αέριο 

3.3.1. Το νέο θερμοηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης 
Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζεται η υποτιθέμενη σύνθεση του νέου 

θερμοηλεκτρικού συστήματος στην Κρήτη, όπως διαμορφώνεται με την εισαγωγή 
μονάδων φυσικού αερίου. Η σύνθεση αυτή βασίζεται σε σχετική σχεδίαση του νέου 
συστήματος από τη Δ.ΕΠ.Α. [11]. 

Οι συνδυασμένοι κύκλοι του νέου συστήματος αποτελούνται από ένα 
αεριοστρόβιλο και ένα ατμοστρόβιλο έκαστος, συνδεδεμένους εν σειρά. Ο 
αεριοστρόβιλος διοχετεύει τα θερμά του καυσαέρια στο λέβητα του ατμοστροβίλου, 
προσδίδοντας έτσι πρόσθετη ισχύ στη μονάδα. 
 
 
Πίνακας 3.1: Η σύνθεση του νέου θερμοηλεκτρικού συστήματος Κρήτης μετά την εισαγωγή του φυσικού 
αερίου. 

Συνδυασμένοι Κύκλοι Ντίζελ Aερ/λοι 

 
Τεχνικά  

Ελάχιστα 
(MW) 

Ονομ.  
Ισχύς 
(MW) 

Τεχνικά 
Ελάχιστα 

(MW) 

Ονομ. 
Ισχύς 
(MW) 

Τεχνικά 
Ελάχιστα 

(MW) 

Ονομ. 
Ισχύς 
(MW) 

Αερ/λος 5,0 50,0 5,0 50,0 3,0 48,0 
Ατμ/λος 2,0 14,0     

       
Πλήθος Μονάδων 5 6 7 

       
Σύνολα: 35,0 320,0 30,0 300,0 21,0 336,0 
Σύνολο Τεχνικών 
Ελαχίστων (MW) 86,0 

Συνολική Ονομαστική 
Ισχύς (MW) 956,0 

 

Η ανωτέρω σύνθεση υπερβαίνει κατά 40% τη μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής 
ισχύος που αναμένεται να παρουσιαστεί το 2010. Ωστόσο, η σχεδίαση του 
συστήματος είναι μακροπρόθεσμη, με προοπτική ικανότητας να καλύψει τις ανάγκες 
της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, σε συνδυασμό και με τις μονάδες 
Α.Π.Ε. (κυρίως τα αιολικά πάρκα), έως περίπου το 2020. Από κει και πέρα 
αναμένεται να απαιτηθεί η εγκατάσταση νέων επιπλέον μονάδων φυσικού αερίου. 
 

3.3.2. Σειρά ένταξης μονάδων 
Όπως και στην περίπτωση του υφιστάμενου συστήματος παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, η σειρά ένταξης των θερμοηλεκτρικών μονάδων 
στην παραγωγή υπαγορεύεται από τις παρακάτω παραμέτρους: 

• την ασφάλεια του συστήματος καθώς και την εξασφάλιση της διαρκούς 
ικανοποίησης της ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος 

• την οικονομική λειτουργία του συστήματος. 

Η πρώτη παράμετρος επιβάλλει τη διαρκή λειτουργία των θερμοηλεκτρικών 
μονάδων με χαμηλή απόκριση στις διακυμάνσεις φορτίου και με αργή εκκίνηση. Οι 
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μονάδες αυτές για την περίπτωση του νέου συστήματος φυσικού αερίου είναι οι 
συνδυασμένοι κύκλοι. 

Η δεύτερη παράμετρος επιβάλλει την ένταξη των θερμοηλεκτρικών μονάδων 
στην παραγωγή με την παρακάτω σειρά: 

1. συνδυασμένοι κύκλοι 
2. ντίζελ 
3. αεριοστρόβιλοι. 

Παρατηρείται ότι στην περίπτωση του νέου συστήματος, η βελτιστοποίηση 
της ασφάλειας του συστήματος και η ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής 
προσεγγίζονται με την ίδια σειρά ένταξης των θερμοηλεκτρικών μονάδων. 

Η στιγμιαία διείσδυση των αιολικών πάρκων στο σύστημα, και στην 
περίπτωση του νέου συστήματος φυσικού αερίου, δεν ξεπερνά το 30% της στιγμιαίας 
ζήτησης. Τούτο επιβάλλεται για λόγους εξασφάλισης της δυναμικής ασφάλειας του 
συστήματος. 

Κατά την προσομοίωση της λειτουργίας του συστήματος κατασκευάστηκαν 
μήτρες σύνθεσης παραγωγής, ανάλογα με τη σειρά ένταξης των θερμοηλεκτρικών 
μονάδων και τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, κατά τις οποίες όλες οι 
μονάδες τίθενται διαδοχικά για μηνιαία χρονικά διαστήματα εκτός λειτουργίας. Οι 
εργασίες συντήρησης υποτίθεται ότι εκτελούνται διαδοχικά βάσει προγραμματισμού 
από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το 
Μάιο και το Σεπτέμβριο υποτίθεται ότι δεν πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης 
θερμοηλεκτρικών μονάδων. Στο τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα το σύστημα 
λειτουργεί με πλήρη σύνθεση μονάδων. 
 

3.3.3. Βαθμοί απόδοσης θερμοηλεκτρικών μονάδων φυσικού αερίου 
Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται οι καμπύλες ισχύος λειτουργίας – 

βαθμού απόδοσης που κατασκευάστηκαν για τις νέες θερμοηλεκτρικές μονάδες 
φυσικού αερίου. Στα σχήματα 3.1 – 3.4 παρουσιάζονται οι καμπύλες ισχύος 
λειτουργίας – βαθμού απόδοσης των συνδυασμένων κύκλων, των ντιζελογεννητριών 
και των αεριοστροβίλων του νέου συστήματος. 

 

 
Σχήμα 3.1: Καμπύλες ισχύος λειτουργίας - βαθμού απόδοσης για τους αεριοστρόβιλους 

των συνδυασμένων κύκλων φυσικού αερίου. 
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Σχήμα 3.2: Καμπύλες ισχύος λειτουργίας – συνολικού βαθμού απόδοσης για τους 

συνδυασμένους κύκλους φυσικού αερίου. 
 

 
Σχήμα 3.3: Καμπύλες ισχύος λειτουργίας – συνολικού βαθμού απόδοσης για τις 

ντιζελογεννήτριες φυσικού αερίου. 
 

 
Σχήμα 3.4: Καμπύλες ισχύος λειτουργίας – συνολικού βαθμού απόδοσης για τους 

αεριοστρόβιλους φυσικού αερίου. 
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Η διακύμανση του βαθμού απόδοσης συναρτήσει της ισχύος λειτουργίας της 
εκάστοτε μονάδας στις ανωτέρω καμπύλες βασίστηκε σε πραγματικές καμπύλες 
θερμοηλεκτικών μονάδων μαζούτ ή ντίζελ. Ωστόσο, οι τιμές για τους βαθμούς 
απόδοσης των μονάδων φυσικού αερίου στις ανωτέρω καμπύλες προσαρμόστηκαν με 
βάση τη βιβλιογραφία [12, 13], όπου αναφέρονται οι κάτωθι συνολικοί βαθμοί 
απόδοσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μονάδες φυσικού αερίου: 

• συνδυασμένοι κύκλοι: μέγιστος βαθμός απόδοσης περίπου 55% 
• ντιζελογεννήτριες: μέγιστος βαθμός απόδοσης περίπου 45 - 47% 
• αεριοστρόβιλοι: μέγιστος βαθμός απόδοσης περίπου 40%. 

 

3.3.4. Στρεφόμενη εφεδρεία 
Όπως και στην περίπτωση του υφιστάμενου συστήματος ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Κρήτη, με το νέο σύστημα φυσικού αερίου τηρείται ο κανόνας της 
διατήρησης στρεφόμενης εφεδρείας ίσης με την ονομαστική ισχύ της ενταγμένης 
στην παραγωγή θερμοηλεκτρικής μονάδας, η οποία είναι η μέγιστη από τις 
αντίστοιχες τιμές όλων των ενταγμένων θερμοηλεκτρικών μονάδων. Ακολουθείται η 
ίδια διαδικασία η οποία περιγράφηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο για την περίπτωση 
του υφιστάμενου συστήματος. 

 

3.3.5. Εκκίνηση θερμοηλεκτρικών μονάδων 
Η εκκίνηση των θερμοηλεκτρικών μονάδων  του συστήματος συνεπάγεται την 

κατανάλωση συγκεκριμένων ποσοτήτων καυσίμων. Οι τιμές των καταναλώσεων 
αυτών είναι δεδομένες και, ελλείψει στοιχείων, θεωρούνται κοινές για όλες τις 
μονάδες και ίσες με 2 m3 φυσικού αερίου ανά εκκίνηση μονάδας. Η παράμετρος αυτή 
δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της λειτουργίας του 
νέου συστήματος, αφού η κατανάλωση καυσίμου κατά την εκκίνηση των μονάδων 
αποτελεί πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης καυσίμου για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

3.3.6. Ιδιότητες του προς χρήση φυσικού αερίου 
Οι ιδιότητες του φυσικού αερίου, αναλόγως της προέλευσής του, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2 [13].  
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Πίνακας 3.2: Ιδιότητες φυσικού αερίου. 
 Προέλευση φυσικού αερίου 
 Ρωσία Αλγερία 
Κατώτερη θερμογόνος ικανότητα (kcal/m3) 8.600,00 9.640,00 
Ανώτερη θερμογόνος ικανότητα (kcal/m3) 9.200,00 10.650,00 
Κατώτερη θερμογόνος ικανότητα (kWh/m3) 9,96 11,17 
Ανώτερη θερμογόνος ικανότητα (kWh/m3) 10,66 12,34 
Πυκνότητα (kgr/m3) 0,8766 0,8085 

Σύσταση (κ.ό.) 
CH4 0,850 0,910 
C2H6 0,050 0,040 
C3H8 0,030 0,030 
κ-C4H10 0,010 0,003 
ι-C4H10 0,000 0,005 
C5H12 0,010 0,002 
CΟ2 0,020 0,000 
Ν2 0,030 0,010 

 

Για την περίπτωση της Κρήτης, για τον προφανή λόγο της γεωγραφικής της 
θέσεως, υποτίθεται ότι το φυσικό αέριο θα εισάγεται ακτοπλοϊκώς από την Αλγερία. 
Ως πυκνότητα λαμβάνεται η τιμή των 0,8085 kgr/m3 ενώ η θερμογόνος ικανότητα του 
καυσίμου για τους υπολογισμούς που θα υλοποιηθούν λαμβάνεται η ανώτερη, 
δηλαδή αυτή των 10.650 kcal/m3 = 12,34 kWh/m3.  
 

 

3.4. Τα αιολικά πάρκα της Κρήτης 

3.4.1. Πρόβλεψη για τα εγκατεστημένα αιολικά πάρκα στην Κρήτη το 2010 
Υιοθετείται το ίδιο σενάριο με αυτό του υφιστάμενου συστήματος ηλεκτρικής 

ενέργειας, για την εγκατεστημένη αιολική ισχύ στην Κρήτη το 2010. Συνεπώς, η 
ετήσια χρονοσειρά παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος από τα αιολικά πάρκα είναι αυτή 
που έχει παρουσιαστεί στο σχήμα 2.10 του Κεφαλαίου 2. Η συνολική εγκατεστημένη 
αιολική ισχύς υποτίθεται ότι θα ανέλθει στα 175 MW το 2010. 

3.4.2. Απόρριψη αιολικής ισχύος 
Απόρριψη αιολικής ισχύος υφίσταται για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται 

και στην παράγραφο 2.4.3. του Κεφαλαίου 2, δηλαδή όταν: 
• το στιγμιαίο ποσοστό διείσδυσης αιολικής ισχύος υπερβεί το 30% της 

στιγμιαίας ζήτησης ισχύος 
• η απορρόφηση ολόκληρης της στιγμιαίας διαθέσιμης αιολικής ισχύος 

συνεπάγεται τη μείωση της ισχύος λειτουργίας των υποχρεωτικά ενταγμένων 
θερμοηλεκτρικών μονάδων, προκειμένου να καλυφθεί η τρέχουσα ζήτηση 
ηλεκτρικής ισχύος, κάτω από τα τεχνικά τους ελάχιστα.  
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3.5. Αποτελέσματα προσομοίωσης 
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και παραδοχές, υλοποιήθηκε μέσω 

κατάλληλου λογισμικού προσομοίωση της λειτουργίας του νέου συστήματος 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη με την εισαγωγή του φυσικού αερίου 
ως αποκλειστικό καύσιμο. Τα αποτελέσματα των σχετικών υπολογισμών 
παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

3.5.1. Συνθέσεις παραγωγής 
Στα σχήματα 3.5, 3.6 & 3.7 παρουσιάζονται τα εξής διαγράμματα σύνθεσης 

παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος με το νέο σύστημα φυσικού αερίου: 
• σχήμα 3.5: ετήσια σύνθεση παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος για το 2010 
• σχήμα 3.6: σύνθεση παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος από 18-8-2010 έως 28-8-

2010 (περίοδος υψηλής ζήτησης ισχύος) 
• σχήμα 3.7: σύνθεση παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος από 28-10-2010 έως 8-11-

2010 (περίοδος χαμηλής ζήτησης ισχύος). 
 

 
Σχήμα 3.5: Προσομοίωση ετήσιας σύνθεσης παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος στην Κρήτη το 2010  

με το νέο σύστημα φυσικού αερίου. 
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Σχήμα 3.6: Προσομοίωση σύνθεσης παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος στην Κρήτη  

από 18-8-2010 έως 28-8-2010 με το νέο σύστημα φυσικού αερίου. 
 

 
Σχήμα 3.7: Προσομοίωση σύνθεσης παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος στην Κρήτη  

από 28-10-2010 έως 7-11-2010 με το νέο σύστημα φυσικού αερίου. 
 

3.5.2. Διείσδυση αιολικής ενέργειας 
Στο σχήμα 3.8 παρουσιάζεται η ετήσια χρονοσειρά ζήτησης ηλεκτρικής 

ισχύος και των συνολικών τεχνικών ελαχίστων των ενταγμένων θερμοηλεκτρικών 
μονάδων. 
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Σχήμα 3.8: Ετήσια ζήτηση ισχύος και συνολικά τεχνικά ελάχιστα των ενταγμένων θερμοηλεκτρικών 

μονάδων φυσικού αερίου το 2010. 
 

Στο σχήμα 3.9 παρουσιάζεται η ετήσια διακύμανση για το 2010 του ποσοστού 
στιγμιαίας διείσδυσης αιολικής ισχύος. 

 

 
Σχήμα 3.9: Ετήσια διακύμανση για το 2010 του ποσοστού στιγμιαίας διείσδυσης αιολικής ισχύος στο 

σύστημα φυσικού αερίου. 
 

Στον πίνακα 3.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του υπολογισμού 
διείσδυσης αιολικής ισχύος το 2010 στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
της Κρήτης. 
 

Πίνακας 3.3: Αποτελέσματα υπολογισμού διείσδυσης αιολικής ενέργειας στην 
Κρήτη το 2010 στο σύστημα φυσικού αερίου. 
Συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας από 
αιολικά πάρκα (MWh) 608.863,37 

Συνολική ετήσια απόρριψη ενέργειας 
αιολικών πάρκων (MWh) 37.580,61 

Ποσοστό ετήσιας απόρριψης αιολικής 
ενέργειας (%) 6,17 

Συνολική ετήσια διείσδυση ενέργειας 
αιολικών πάρκων μετά απωλειών (MWh) 514.154,47 

Ποσοστό κάλυψης της ετήσιας ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας (%) 16,60 
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Όπως παρατηρείται, τα στοιχεία του πίνακα 3.3 ταυτίζονται με τα στοιχεία 
του πίνακα 2.7 του Κεφαλαίου 2, στον οποίο παρουσιάζονται τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα διείσδυσης αιολικής ισχύος στο υφιστάμενο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η παρατήρηση τούτη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σύνολο της 
απόρριψης ηλεκτρικής ενέργειας των αιολικών πάρκων οφείλεται στον περιορισμό 
του μέγιστου ποσοστού στιγμιαίας διείσδυσης αιολικής ισχύος. Ο περιορισμός των 
τεχνικών ελαχίστων των θερμοηλεκτρικών μονάδων δεν επηρεάζει τη διείσδυση της 
παραγόμενης ισχύος από τα αιολικά πάρκα. 
 

3.5.3. Παραγωγές ενέργειας, καταναλώσεις και κόστη καυσίμου 
Στον πίνακα 3.4 παρουσιάζονται αποτελέσματα υπολογισμού σχετικά με τις 

παραγωγές ενέργειας, τις καταναλώσεις και τα κόστη καυσίμων από τις 
θερμοηλεκτρικές μονάδες φυσικού. Επίσης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
υπολογισμού σχετικά με τις καταναλώσεις και τα κόστη φυσικού αερίου για τη 
διατήρηση της απαιτούμενης στρεφόμενης εφεδρείας και κατά τη διαδικασία 
εκκίνησης των θερμοηλεκτρικών μονάδων. 

Για τον υπολογισμό των δαπανών καυσίμων θεωρήθηκε ότι το 2010 η τιμή 
του φυσικού αερίου θα είναι ίση με 0,0367 €/kWhth, όπως διαμορφώθηκε το Μάρτιο 
του 2008 [14]. Οι αυξομειώσεις στις τιμές των ορυκτών καυσίμων οι οποίες έχουν 
καταγραφεί από το δεύτερο εξάμηνο του 2008 και κατά το 2009 λόγω της 
διανυόμενης οικονομικής αστάθειας, δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε κάποια ασφαλή 
πρόβλεψη για την τιμή του φυσικού αερίου για το 2010. Επιλέχτηκε λοιπόν να 
χρησιμοποιηθεί για τους υπολογισμούς της παρούσας προσομοίωσης η 
προαναφερόμενη τιμή, η οποία διαμορφώθηκε πριν την έναρξη των έντονων 
αυξομειώσεων στις τιμές των ορυκτών καυσίμων και η οποία αναφέρεται σε 
παγκόσμια οικονομική ισορροπία.  
 

Πίνακας 3.4: Παραγωγές ενέργειας, μέσοι βαθμοί απόδοσης, καταναλώσεις και κόστη καυσίμων για τη 
λειτουργία του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη το 2010 με την εισαγωγή φυσικού 
αερίου. 

 
Παραγωγή 
ενέργειας 
(MWh) 

Βαθμός 
απόδοσης 

(%) 

Ειδικό κόστος 
παραγωγής 

(€/kWh) 

Κατανάλωση 
φυσικού 

αερίου (Μm3) 

Κόστος 
φυσικού 

αερίου (Μ€) 
Συνδυασμένοι 
κύκλοι 2.315.349 52,87 0,0694 354,866 160,711 

Ντιζελογεννήτριες 267.365 46,00 0,0798 47,099 21,33 
Αεριοστρόβιλοι 0 - - 0 0 
Αιολικά πάρκα 514.154 - 0,0920 0 0 
Στρεφόμενη 
εφεδρεία - - - 0,448 0,203 

Εκκίνηση 
θερμοηλεκτρικών - - - 0,017 0,007 

Σύνολα 3.096.868 (*) 52,16 0,0741 402,430 182,251 

* Πρόκειται για το μέσο βαθμό απόδοσης των θερμοηλεκτρικών μονάδων. 
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Στο σχήμα 3.10 παρουσιάζεται διάγραμμα ποσοστιαίας συμμετοχής των 
μονάδων παραγωγής στην κάλυψη της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Κρήτη το 2010 με το νέο σύστημα φυσικού αερίου. 
 

74,76%

8,63%

0,00%

16,60%

Συνδυασμένοι κύκλοι
Ντιζελογεννήτριες
Αεριοστρόβιλοι
Αιολικά πάρκα

 
Σχήμα 3.10: Ποσοστά συμμετοχής των μονάδων παραγωγής στην κάλυψη της ετήσιας ζήτησης 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη το 2010 με το νέο σύστημα φυσικού αερίου. 
 

Τέλος, στον πίνακα 3.5 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσματα 
σχετικά με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη το 2010 με το 
νέο σύστημα φυσικού αερίου. Η τιμή πώλησης στο διαχειριστή του συστήματος της 
παραγόμενης από τα αιολικά πάρκα ενέργειας θεωρήθηκε ίση με 0,092 €/kWh. 

 
Πίνακας 3.5: Κόστη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη το 2010 
με το νέο σύστημα φυσικού αερίου. 
Συνολικό ετήσιο κόστος φυσικού αερίου 
(M€) 182,25 

Συνολικό ετήσιο κόστος ενέργειας 
αιολικών πάρκων (M€) 47,30 

Συνολικό ετήσιο κόστος παραγωγής (M€) * 229,55 
Ετήσιο ειδικό κόστος παραγωγής 
(€/kWh) * 0,0741 
* Περιλαμβάνονται μόνο κόστη φυσικού αερίου και ενέργειας αιολικών 
πάρκων. Δεν περιλαμβάνονται όλα τα άλλα κόστη λειτουργίας του 
συστήματος (συντηρήσεις μονάδων, μισθοδοσίες, αποσβέσεις 
εξοπλισμού, κλπ). 

 

3.5.4. Εκπομπές CO2 
Για τον υπολογισμό των ετήσιων εκπομπών CO2 από το εξεταζόμενο σύστημα 

φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης το 2010 
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χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του Φ.Ε.Κ. 1526Β/27-7-1999 [10]. Σύμφωνα με το 
προαναφερόμενο Φ.Ε.Κ., οι εκπομπές αερίων ρύπων από τη χρήση διαφόρων 
καυσίμων προκύπτει από τον πίνακα 2.10, ο οποίος έχει παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 
2. 

Σύμφωνα με τα στο ιχεία του πίνακα αυτού,  από την καύση φυσικού αερίου 
απελευθερώνονται 2.175 gr CO2 ανά kgr φυσικού αερίου. 

Λαμβάνοντας την πυκνότητα του φυσικού αερίου ίση με 0,8085 kgr/m3, οι 
ανωτέρω ειδικές εκπομπές CO2 μπορούν να γραφούν ως 1.758,4875 gr CO2 ανά m3 
φυσικού αερίου. 

Με βάση την υπολογισμένη ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου που 
παρουσιάστηκε στον πίνακα 3.4 (402,430 Mm3), οι ετήσιες εκπομπές CO2 από το 
σύστημα φυσικού αερίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη το 2010 
παρουσιάζονται στον πίνακα 3.6: 
 

Πίνακας 3.6: Ετήσιες εκπομπές CO2 από το σύστημα φυσικού αερίου 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη το 2010. 
Ειδικές εκπομπές CO2 από την καύση 
φυσικού αερίου (gr CO2 ανά m3 καυσίμου) 1.758,487 

Ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου (Mm3) 402,430 
Συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 (tn) 707.668 

 
 

3.6. Συμπεράσματα 
Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης 

της λειτουργίας του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη για το 
έτος 2010, όπως αυτό διαμορφώνεται με την εισαγωγή του φυσικού αερίου ως 
αποκλειστικού καυσίμου των θερμοηλεκτρικών μονάδων. Τα βασικά σημεία της 
εργασίας αυτής που χρήζουν αναφοράς κλείνοντας το παρόν Κεφάλαιο είναι: 

• Το μέσο ετήσιο ειδικό κόστος παραγωγής του συστήματος φυσικού αερίου 
προέκυψε 0,0741 €/kWh. Το αντίστοιχο κόστος του υφιστάμενου συστήματος 
υπολογίστηκε στο Κεφάλαιο 2 ίσο με 0,0856 €/kWh. Άρα η εισαγωγή του 
φυσικού αερίου επιφέρει μείωση στο μέσο ετήσιο ειδικό κόστος παραγωγής 
ίση με 0,0115 €/kWh, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση ως προς το 
υφιστάμενο κόστος παραγωγής ίση με 13,43%. 

• Οι ετήσιοι εκπεμπόμενοι ρύποι CO2 στην ατμόσφαιρα υπολογίστηκαν 
707.668 tn με την εισαγωγή φυσικού αερίου. Η αντίστοιχη ετήσια ποσότητα 
CO2 από το υφιστάμενο σύστημα έχει υπολογιστεί στο Κεφάλαιο 2 ίση με 
1.911.927 tn. Συνεπώς η ολοκληρωτική αντικατάσταση των καυσίμων μαζούτ 
και ντίζελ από το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη με φυσικό αέριο 
οδηγεί σε ετήσια μείωση εκπεμπόμενων ρύπων CO2 ίση με 1.204.259 tn,  η 
οποία αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων ίση με 
69,99% ως προς τις εκπομπές από το υφιστάμενο σύστημα. 

• Ο μέσος ετήσιος βαθμός απόδοσης του συστήματος παραμένει ιδιαίτερα 
υψηλός (άνω του 50%), κυρίως λόγω της υψηλής παραγωγής ενέργειας από 
τους συνδυασμένους κύκλους και από τη μηδενική συμμετοχή των 
αεριοστροβίλων στην ετήσια παραγωγή, λόγω χαμηλής ζήτησης ισχύος, σε 
σχέση με την εγκατεστημένη.  Η μελλοντική αύξηση της ζήτησης ισχύος σε 
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μεγέθη τέτοια που να επιβάλλεται η συμμετοχή των αεριοστροβίλων στην 
παραγωγή ενέργειας αναμένεται να επιφέρει σχετική μείωση του μέσου 
ετήσιου συνολικού βαθμού απόδοσης του συστήματος και αντίστοιχη αύξηση 
του μέσου ετήσιου ειδικού κόστους παραγωγής. 

• Η ετήσια απόρριψη της αιολικής ενέργειας το 2010 παρουσιάζεται 
αμετάβλητη (ποσοστό 6,17% επί της συνολικά παραγόμενης). 
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Σκοπιμότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στο 
σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Κρήτη 
 
 

4.1. Εισαγωγή 
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η σκοπιμότητα εισαγωγής του φυσικού 

αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη ως προς τις 
κάτωθι παραμέτρους: 

• μείωση κόστους παραγωγής – εξοικονόμηση χρημάτων συναρτήσει των 
απαιτούμενων επενδύσεων 

• μείωση εκπεμπόμενων αερίων ρύπων – περιβαλλοντικά οφέλη 
• περιθώρια εξάντλησης αποθεμάτων φυσικού αερίου σε σχέση με αυτά των ως 

σήμερα χρησιμοποιηθέντων καυσίμων – ενεργειακή ασφάλεια 
• άλλα οφέλη από την εισαγωγή φυσικού αερίου στην Κρήτη. 

 

4.2. Εισαγωγή φυσικού αερίου και οικονομία 
Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της λειτουργίας του υφιστάμενου 

συστήματος και του νέου συστήματος με αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, που παρουσιάστηκαν στα 
Κεφάλαια 2 και 3 αντίστοιχα, ανακεφαλαιώνονται στον πίνακα 4.1. 
 
Πίνακας 4.1: Ανακεφαλαίωση αποτελεσμάτων των εξεταζόμενων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Κρήτη, όσον αφορά το κόστος καυσίμων. 
 Υφιστάμενο 

σύστημα Φυσικό αέριο 

Μέσο ετήσιο ειδικό κόστος παραγωγής του 
συστήματος (€/kWh) 
(καύσιμο και ενέργεια αιολικών πάρκων) 

0,0856 0,0741 

Συνολικό ετήσιο κόστος παραγωγής (Μ€) 
(καύσιμο και ενέργεια αιολικών πάρκων)  265,33 229,55 

Ετήσια μείωση κόστους παραγωγής (Μ€) 35,78 
Ετήσια μείωση κόστους παραγωγής (%) 13,48 
 

Προκειμένου να αποφανθεί κανείς για το αν η ανωτέρω ετήσια μείωση του 
κόστους παραγωγής είναι τόσο αποδοτική ώστε να δικαιολογεί την εισαγωγή του 

Κεφάλαιο 

4 
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φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, 
απαιτείται η στοιχειώδης επενδυτική ανάλυση των έργων εισαγωγής φυσικού αερίου 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη. Τούτη προϋποθέτει την εκτίμηση: 

• του αρχικού κόστους των απαιτούμενων έργων και προμηθειών εξοπλισμού 
• των ετήσιων λειτουργικών δαπανών. 

 

4.2.1. Εκτίμηση αρχικού κόστους απαιτούμενων έργων 
Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Κρήτη προϋποθέτει τη διάθεση αρχικών κεφαλαίων. Με βάση την 
Προγραμματική Συμφωνία Γαζίου [15] η εισαγωγή φυσικού αερίου στην Κρήτη 
προϋποθέτει την υλοποίηση των ακόλουθων έργων: 

1. Την ανέγερση και τον εξοπλισμό νέας θερμοηλεκτρικής μονάδας στη θέση 
«Κορακιά» Νομού Ηρακλείου. Η νέα μονάδα θα εξοπλιστεί με 
θερμοηλεκτρικές μονάδες συνδυασμένου κύκλου αεριοστροβίλων – 
ατμοστροβίλων, συνολικής ονομαστικής ισχύος 500 MW. 

2. Την αποξήλωση τριών αεριοστροβίλων από το θερμοηλεκτρικό σταθμό 
Λινοπεραμάτων, τη μετατροπή τους σε μονάδες φυσικού αερίου και τη 
μετεγκατάστασή τους στο νέο θερμοηλεκτρικό σταθμό Κορακιάς. 

3. Τη μετατροπή των υφιστάμενων αεριοστροβίλων στο θερμοηλεκτρικό σταθμό 
Ξυλοκαμάρας Χανίων σε μονάδες φυσικού αερίου. 

4. Τη μετατροπή των υφιστάμενων μονάδων στο θερμοηλεκτρικό σταθμό 
Αθερινόλακου σε μονάδες φυσικού αερίου. 

5. Την εγκατάσταση λιμενικών εγκαταστάσεων στο θερμοηλεκτρικό σταθμό 
Κορακιάς για τη μεταφορά και εκφόρτωση υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(LNG). 

6. Την εγκατάσταση δεξαμενών υγροποιημένου φυσικού αερίου στο 
θερμοηλεκτρικό σταθμό Κορακιάς. 

7. Την εγκατάσταση μονάδας επαναεριοποίησης του φυσικού αερίου στο 
θερμοηλεκτρικό σταθμό Κορακιάς. 

8. Την εγκατάσταση δύο αγωγών από τη μονάδα επαναεριοποίησης του φυσικού 
αερίου προς τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς Χανίων και Αθερινόλακου, για 
την τροφοδοσία των τελευταίων. 

Ο νέος θερμοηλεκτρικός σταθμός Κορακιάς θα στεγάσει 500 MW μονάδων 
φυσικού αερίου. Η μετατροπή των υπόλοιπων μονάδων στους σταθμούς 
Ξυλοκαμάρας και Αθερινόλακου σε μονάδες φυσικού αερίου αναμένεται να δώσει τη 
συνολική εγκατεστημένη ισχύ των 956 MW, η οποία υποτέθηκε στο προηγούμενο 
Κεφάλαιο. 

Από τα ανωτέρω απαιτούμενα έργα, τα υπ’ αριθμό έργα 1 – 4 έχουν 
προγραμματιστεί να γίνουν με ευθύνη και δαπάνη της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ενώ τα έργα με 
αριθμό 5 – 8 έχουν προγραμματιστεί να γίνουν με ευθύνη και δαπάνη της Δ.ΕΠ.Α. 
Α.Ε. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, δεν είναι δυνατόν και δεν κρίνεται 
σκόπιμο να γίνει μία επακριβής εκτίμηση των δαπανών που προβλέπεται να 
προκύψουν για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων. Αντιθέτως, μία προσεγγιστική 
εκτίμηση του κόστους των απαιτούμενων έργων θα είναι αρκετή για να μας οδηγήσει 
σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική σκοπιμότητα της εισαγωγής 
του φυσικού αερίου στην Κρήτη. 
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Για τα έργα της Δ.Ε.Η. Α.Ε., τα οποία αφορούν ανέγερση και εξοπλισμό 
θερμοηλεκτρικού σταθμού, μία ασφαλής πληροφόρηση σχετικά με το αναμενόμενο 
κόστος των συγκεκριμένων εργασιών μπορεί να αντληθεί από τη βιβλιογραφία [16]. 
Με βάσει έγκυρες βιβλιογραφικές αναφορές, ένα μέσο κόστος εγκατάστασης ενός 
θερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής εκτιμάται ίσο με 1.200 €/kW. Στο κόστος 
αυτό συμπεριλαμβάνονται η αγορά και η εγκατάσταση των μονάδων παραγωγής, το 
κτίριο του σταθμού με τον εξοπλισμό του και, εν γένει, ό,τι βρίσκεται στεγασμένο 
εντός του κτιρίου του θερμοηλεκτρικού σταθμού. Για τις μετατροπές των 
υφιστάμενων θερμοηλεκτρικών μονάδων σε μονάδες φυσικού αερίου, λαμβάνονται 
προσεγγιστικά οι τιμές των 50 €/kW ονομαστικής ισχύος για τους αεριοστρόβιλους 
Λινοπεραμάτων και Ξυλοκαμάρας και 100 €/kW ονομαστικής ισχύος για τις 
ντιζελογεννήτριες Αθερινόλακου. 

Όσον αφορά τα κόστη για τις υπόλοιπες εργασίες 5 – 7, λήφθηκαν στοιχεία 
από μελέτες της Δ.Ε.Π.Α. για την εισαγωγή φυσικού αερίου στην Κρήτη [11]. Το 
κόστος της εργασίας 8 υπολογίστηκε για συνολικό μήκος χαλύβδινων αγωγών 250 
km, ποιότητας Χ-65, διαμέτρου 16΄΄. 

Με βάση τις ανωτέρω παραδοχές, η ανάλυση του αρχικού κόστους έργων 
εισαγωγής φυσικού αερίου στην Κρήτη, διαχωρισμένων σε έργα Δ.Ε.Η. και 
Δ.Ε.Π.Α., παρουσιάζεται στον πίνακα 4.2. 

 
Πίνακας 4.2: Ανάλυση αρχικού κόστους έργων εισαγωγής φυσικού αερίου στην Κρήτη. 

A/A Κύριος 
έργου Περιγραφή εργασίας Κόστος 

(Μ€) 

Ανάλυση κόστους 

(Μ€) (%) ανά 
εταιρεία 

(%) επί 
του 

συνόλου 
1 

Δ.
Ε.

Η
. 

Ανέγερση σταθμού Κορακιάς 

630 

600 95,24 52,63 

2 Μετατροπή και μετεγκατάσταση 
αεριοστροβίλων Λινοπεραμάτων 5 0,79 0,44 

3 Μετατροπή αεριοστροβίλων 
Ξυλοκαμάρας 13 2,06 1,14 

4 Μετατροπή ντιζελογεννητριών 
Αθερινόλακου 12 1,90 1,05 

5 

Δ.
Ε.

Π
.Α

. 

Λιμενικές εγκαταστάσεις 
Κορακιάς 

510 

15 2,94 1,32 

6 
Έργα διαμόρφωσης χώρου 
εγκατάστασης μονάδας 
επαναεριοποίησης και δεξαμενών 

470 92,16 41,23 7 Δεξαμενές υγροποιημένου 
φυσικού αερίου 

8 Μονάδα επαναεριοποίησης 
φυσικού αερίου 

9 Εγκατάσταση αγωγών 25 4,90 2,19 

  Συνολικό κόστος 1.140    
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4.2.2. Εκτίμηση λειτουργικού κόστους συστημάτων παραγωγής 
Το λειτουργικό κόστος για το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Κρήτη διαμορφώνεται από τις εξής βασικές κατηγορίες: 
1. αγορά καυσίμων και ενέργειας από μονάδες Α.Π.Ε. 
2. συντηρήσεις μονάδων 
3. μισθοδοσία 
4. κόστος εκπομπής ρύπων από θερμοηλεκτρικές μονάδες. 

Από τα ανωτέρω κόστη, τα κόστη καυσίμων και αγοράς ενέργειας από Α.Π.Ε. 
έχουν υπολογιστεί για τα δύο συστήματα και παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1. 

Το κόστος συντήρησης θερμοηλεκτρικών μονάδων πετρελαίου προκύπτει από 
τη βιβλιογραφία [16] ίσο με 0,018 €/kWh (12 mills/kWh) στη δυσμενέστερη 
περίπτωση, ενώ για μονάδες φυσικού αερίου (συνδυασμένου κύκλου) προκύπτει στην 
πλέον ευνοϊκή περίπτωση ίσο με 0,009 €/kWh (6 mills/kWh). 

Η μισθοδοσία των εργαζομένων στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Κρήτη δεν θα αλλάξει με το νέο σύστημα φυσικού αερίου, σε σχέση 
με το υφιστάμενο. Άρα, καθώς δεν επιφέρει αλλαγές στο κόστος παραγωγής, μπορεί 
να παραληφθεί. 

Το μέσο ειδικό κόστος εκπομπής ρύπων για το υφιστάμενο σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη προκύπτει από το Φ.Ε.Κ. 1683Β΄/17-11-2006 [17] 
ίσο με 0,00078 €/kWh. Με βάση τη μείωση εκπομπών ρύπων μέσω της εισαγωγής 
φυσικού αερίου, που έχει υπολογιστεί στα προηγούμενα κεφάλαια 2 και 3, το κόστος 
αυτό θα πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον κατά 60%, στην περίπτωση του συστήματος 
παραγωγής με χρήση φυσικού αερίου (βλέπε παράγραφο 4.3). Άρα στην περίπτωση 
εισαγωγής του φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 0,000312 €/kWh 
τελικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

4.2.3. Οικονομική σκοπιμότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη 

Αθροίζοντας τα ανωτέρω κόστη παραγωγής με τα κόστη αγοράς καυσίμου και 
ενέργειας από Α.Π.Ε. που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1, καταλήγουμε τελικά στις 
τιμές του πίνακα 4.3, όπου παρουσιάζεται και η ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων 
εξαιτίας της εισαγωγής φυσικού αερίου στο σύστημα της Κρήτης. 
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Πίνακας 4.3: Συνολικά μέσα ετήσια ειδικά κόστη παραγωγής και συνολική εξοικονόμηση 
χρημάτων με την εισαγωγή φυσικού αερίου στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη. 

 Υφιστάμενο 
σύστημα 

Σύστημα 
φυσικού 
αερίου 

Ειδικό κόστος αγοράς καυσίμων και ενέργειας 
από Α.Π.Ε. (€/kWh) 

0,0856 0,0741 

Ειδικό κόστος συντήρησης μονάδων (€/kWh) 0,0180 0,0090 

Ειδικό κόστος εκπομπής ρύπων (€/kWh) 0,0008 0,0003 

Συνολικό ετήσιο ειδικό κόστος παραγωγής 
(€/kWh) 

0,1044 0,0834 

Συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας (kWh) 

3.100.746 3.096.868 

Συνολικό ετήσιο κόστος παραγωγής (€·106) 323,656 258,316 

Ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων (€·106) 65,340 

 

Συμπερασματικά, η εισαγωγή φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη προϋποθέτει αρχικά κεφάλαια της τάξης των 1,140 
δισεκατομμύρια €. Η ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων που επιτυγχάνεται είναι 
65,340 εκατομμύρια €.  

Τα αποτελέσματα μίας οικονομικής αξιολόγησης του έργου για λογαριασμό 
της Δ.Ε.Η. Α.Ε. παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4. Το ύψος των αρχικών κεφαλαίων, 
σύμφωνα με τα παρουσιαζόμενα στοιχεία του πίνακα 4.2, ανέρχεται στα 630 
εκατομμύρια €. Τα αποτελέσματα του πίνακα 4.4 έχουν προκύψει θεωρώντας ένα 
μέσο επιτόκιο αναγωγής για είκοσι χρόνια λειτουργίας του συστήματος ίσο με 6,5%. 

 
Πίνακας 4.4: Ενδεικτική οικονομική αξιολόγηση του έργου εισαγωγής φυσικού αερίου στην 
Κρήτη για λογαριασμό της Δ.Ε.Η. Α.Ε.. 

Αρχικό κόστος έργου αναληφθέν από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. (€) 630.000.000 

Ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων (€) 65.340.000 

Άτοκη περίοδος αποπληρωμής συνόλου επένδυσης (έτη) 9,64 

Έντοκη περίοδος αποπληρωμής συνόλου επένδυσης (έτη) 15,66 

Καθαρή παρούσα αξία συνόλου επένδυσης (€) 84.459.402 

Εσωτερικός βαθμός απόδοσης συνόλου επένδυσης (%) 8,24 

 

Οι ανωτέρω οικονομικοί δείκτες έχουν υπολογιστεί υπό τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
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 η διακύμανση των τιμών σε υγρά καύσιμα και σε φυσικό αέριο θα πρέπει να 
γίνεται αναλογικά για τη χρονική περίοδο αποπληρωμής των απαιτούμενων 
κεφαλαίων, ώστε η ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων να μην μεταβάλλεται 

 η απόδοση των νέων μονάδων φυσικού αερίου δεν αλλάζει με τη γήρανσή 
τους 

 το κόστος συντήρησης των νέων μονάδων δεν επηρεάζεται με την παρέλευση 
του χρόνου και τη γήρανσή τους 

 το ποσοστό συμμετοχής των μονάδων Α.Π.Ε. στην ετήσια παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας διατηρείται στα επίπεδα του 10 – 15%, ώστε να μην 
περιορίζεται σημαντικά η παραγωγή ενέργειας από τις μονάδες φυσικού 
αερίου. 

Στο διάγραμμα ανάλυσης ευαισθησίας του σχήματος 4.1 παρουσιάζεται η 
μεταβολή της ετήσιας μείωσης του κόστους παραγωγής και της περιόδου 
αποπληρωμής των κεφαλαίων των απαιτούμενων έργων συναρτήσει της ποσοστιαίας 
μεταβολής της τρέχουσας τελικής τιμής αγοράς του φυσικού αερίου, ως προς την 
τιμή που υιοθετήθηκε για την εκτέλεση των προηγηθέντων υπολογισμών. 
Παρατηρείται η ισχυρή εξάρτηση των εξεταζόμενων οικονομικών δεικτών 
συναρτήσει της ανεξάρτητης παραμέτρου (τιμή φυσικού αερίου). 

 

 
Σχήμα 4.1: Ανάλυση ευαισθησίας μείωσης κόστους παραγωγής και περιόδου αποπληρωμής,  

συναρτήσει της τελικής τιμής του φυσικού αερίου. 
 

Στα σχήματα 4.2 και 4.3 παρουσιάζονται ακόμα δύο διαγράμματα ανάλυσης 
ευαισθησίας των οικονομικών δεικτών του εσωτερικού βαθμού απόδοσης και της 
καθαρής παρούσας αξίας της επένδυσης, ως προς τις ανεξάρτητες παραμέτρους της 
τιμής αγοράς του φυσικού αερίου από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και του αρχικού κόστους των 
απαιτούμενων έργων για την εισαγωγή του φυσικού αερίου. 
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Σχήμα 4.2: Ανάλυση ευαισθησίας εσωτερικού βαθμού απόδοσης επένδυσης. 

 

 
Σχήμα 4.3: Ανάλυση ευαισθησίας καθαρής παρούσας αξίας επένδυσης. 

 

4.3. Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων – περιβαλλοντικά οφέλη 
Το κύριο περιβαλλοντικό όφελος από την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην 

Κρήτη είναι η μείωση των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων, σε σχέση με τις 
εκπεμπόμενες ποσότητες από το υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Οι ετήσια εκπεμπόμενες ποσότητες αερίων ρύπων CO2, όπως 
υπολογίστηκαν στα Κεφάλαια που προηγήθηκαν, από το σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Κρήτη όπως λειτουργεί σήμερα με υγρά καύσιμα και όπως, βάσει της 
προσομοίωσης, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει με φυσικό αέριο, παρουσιάζονται στον 
πίνακα 4.5. 
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Πίνακας 4.5: Συνολική ετήσια μείωση εκπεμπόμενων ρύπων CO2 με την εισαγωγή φυσικού 
αερίου στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη. 

 Υφιστάμενο 
σύστημα 

Σύστημα 
φυσικού 
αερίου 

Ετήσια ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων CO2 
(tn) 

1.911.927 707.668 

Ετήσια μείωση εκπεμπόμενων ρύπων CO2 (tn) 1.204.259 

Ετήσια ποσοστιαία μείωση εκπεμπόμενων 
ρύπων CO2 (%) 

62,99 

 

Παρατηρείται ότι με την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο σύστημα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των 
ετήσια εκπεμπόμενων ρύπων CO2.  
 

4.4. Περιθώρια εξάντλησης αποθεμάτων φυσικού αερίου – ενεργειακή ασφάλεια 
Βάσει των στοιχείων της BP Statistical Review of World Energy 2007 [18] 

και των στοιχείων του World Energy Council (W.E.C.) [19], τα παγκόσμια 
αποθέματα των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2007 ανέρχονταν στις τιμές που 
παρουσιάζονται στον πίνακα 4.6. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται τα αρχικά 
συνολικά αποθέματα πρωτογενών πηγών ενέργειας: 
 

Πίνακας 4.6: Ενεργειακά αποθέματα πρωτογενών μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Αρχικό απόθεμα 
(ισοδύναμα 

βαρέλια αργού 
πετρελαίου) 

Απόθεμα 2007 
(ισοδύναμα 

βαρέλια αργού 
πετρελαίου) 

Ποσοστιαία 
μείωση 

αποθέματος (%) 

Αργό πετρέλαιο 2.200 1.208 45,09 

Φυσικό αέριο 1.831 1.141 37,68 

Λιθάνθρακας 4.084 2.958 27,57 

Ουράνιο 519 339 34,68 
 

Στον πίνακα 4.7 παρουσιάζεται μία απλουστευμένη εκτίμηση των χρονικών 
διαστημάτων εξάντλησης των αποθεμάτων των πρωτογενών πηγών ενέργειας, με 
βάση τις ετήσιες καταναλώσεις πρωτογενών πηγών το 2006 και τα εναπομείναντα 
αποθέματα. 
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Πίνακας 4.7: Εκτίμηση χρονικών διαστημάτων εξάντλησης μη ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών. 

 

Ετήσια 
κατανάλωση 2006 

(ισοδύναμα 
βαρέλια αργού 

πετρελαίου) 

Απόθεμα 2007 
(ισοδύναμα 

βαρέλια αργού 
πετρελαίου) 

Χρονικό διάστημα 
εξάντλησης (έτη) 

Αργό πετρέλαιο 31 1.208 39 

Φυσικό αέριο 18 1.141 63 

Λιθάνθρακας 23 2.958 129 

Ουράνιο 5 339 68 

 

Η διάρκεια ζωής των ενεργειακών αποθεμάτων καθορίζεται από την 
προσφορά και τη ζήτηση. Αν η παραγωγή δεν ανταποκρίνεται στη ζήτηση τότε οι 
τιμές ανεβαίνουν για να μειωθεί η ζήτηση και ως εκ τούτου η διάρκεια ζωής των 
εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων αυξάνεται. 

Χρονικά η κο ρύφωση της παραγωγής (peak production) μιας ενεργειακής 
πρώτης ύλης, εικάζεται ότι προκύπτει με την κατανάλωση του 50% ή του 70% του 
αρχικού αποθέματος. Η κορύφωση της παραγωγής συνεπάγεται ότι από εκείνο το 
χρονικό σημείο και έπειτα, η παραγωγή δεν θα δύναται να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Η 
κατανάλωση του 50% των μη ανανεώσιμων ενεργειακών αποθεμάτων εκτιμάται ότι 
θα προκύψει σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 4.8.  

 
Πίνακας 4.8: Εκτίμηση χρονικού σημείου εξάντλησης του 50% του αρχικού ενεργειακού 
αποθέματος. 

 Χρονικό διάστημα εξάντλησης (έτη) 

Αργό πετρέλαιο 2015 – 2020 

Φυσικό αέριο 2020 – 2030 

Λιθάνθρακας 2025 – 2035 

Ουράνιο > 2035 

 

Η κορύφωση της παραγωγής συνοδεύεται πάντα με την κατακόρυφη αύξηση 
των τιμών. Είναι φανερό ότι πριν το 2025 η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει μεγάλη 
ενεργειακή κρίση λόγω έλλειψης φθηνών ενεργειακών πρώτων υλών. Στον πίνακα 
4.9 παρουσιάζονται οι αυξήσεις στις τιμές διαφόρων πρωτογενών πηγών ενέργειας 
από το 2000 έως το 2008. 
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Πίνακας 4.9: Αυξήσεις στις τιμές των πρωτογενών πηγών ενέργειας.. 

Πηγή ενέργειας Κόστος Έτος Κόστος Έτος Μονάδα 

Αργό πετρέλαιο 11 2000 >100 2008 $/βαρέλι 

Φυσικό αέριο 1,5 1997 9,15 2008 $/GJ 

Λιθάνθρακας 55 2006 116 2008 $/τόνο 

Ουράνιο 15 2005 190 2008 $/kg 

 

Ένα πιο αισιόδοξο σενάριο, σταθεροποίησης ή και μείωσης του ρυθμού 
κατανάλωσης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω υποκατάστασης μέρους 
της παραγωγής από Α.Π.Ε., μπορεί να οδηγήσει σε παράταση του χρονικού ορίζοντα 
εξάντλησης των κοιτασμάτων ως τις αρχές του 22ου αιώνα. Η σημαντική αυτή 
παράταση οφείλεται στον περιορισμό της ζήτησης από πλευράς των μεγάλων 
καταναλωτών, που θα επιβραδύνει την εξάντληση των κοιτασμάτων της Νοτίου 
Αμερικής, των Αραβικών χωρών και της Δυτικής Αφρικής, και που εκτιμάται ότι θα 
συμβεί στα τέλη του 21ου αιώνα. Ανάλογα παρατείνεται και η διάρκεια ζωής των 
αποθεμάτων άνθρακα και φυσικού αερίου. Όπως προκύπτει από αυτά τα στοιχεία, τα 
βεβαιωμένα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου 
επαρκούν τουλάχιστον για μερικές δεκαετίες, ενώ με μία ορθολογική διαχείριση το 
όριο εξάντλησής τους παρατείνεται σημαντικά έως το τέλος του 21ου αιώνα.  

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι οι διαρκείς βελτιώσεις των 
τεχνολογιών εντοπισμού και άντλησης του πετρελαίου και του φυσικού αερίου 
καθιστούν κοιτάσματα εκμεταλλεύσιμα, τα οποία μέχρι σήμερα θεωρούνταν 
αντιοικονομικά. Τέτοιες τεχνολογίες αφορούν, μεταξύ άλλων, το δορυφορικό 
εντοπισμό κοιτασμάτων με ακρίβεια ή την οριζόντια διάτρηση της υφαλοκρηπίδας, 
που καθιστά περιττή την ανάγκη μίας νέας, δαπανηρής γεώτρησης.  

Ωστόσο, οι προβλέψεις τείνουν μάλλον προς την απαισιόδοξη εκδοχή 
εξάντλησης των αποθεμάτων μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λόγω της αύξησης 
της ενεργειακής κατανάλωσης από τις σημερινές υποανάπτυκτες ή αναπτυσσόμενες 
χώρες. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, με τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της 
γης να ζει σε αυτές, κατανάλωναν το 2007 το 30% της παγκόσμιας κατανάλωσης 
ενέργειας (σχήμα 4.4). Η κατανομή αυτή αναμένεται να ανατραπεί μέσα στην 
επόμενη εικοσαετία, με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα 4.5.  
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Σχήμα 4.4: Ποσοστιαία κατανομή κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 2007 ανά κατηγορία 

προέλευσης χώρας. 

 

 
Σχήμα 4.5: Πρόβλεψη διαμόρφωσης της ετήσιας ποσοστιαίας κατανομής κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας ανά κατηγορία προέλευσης χώρας. 

 
Σχετικά με την ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία της Κρήτης στην 

περίπτωση εισαγωγής του φυσικού αερίου, επί της ουσίας η κατάσταση παραμένει 
αμετάβλητη σε σχέση με την υφιστάμενη, αφού το νησί συνεχίζει να παραμένει 
ενεργειακά εξαρτώμενο από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες. 
 

4.5. Άλλα οφέλη από την εισαγωγή φυσικού αερίου στην Κρήτη 
Πέραν της μείωσης του κόστους παραγωγής και των εκπεμπόμενων ρύπων 

από την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη, 
μπορούν να παρατηρηθούν τα εξής: 

• Η ασφάλεια και η ευστάθεια του συστήματος παραγωγής και η ποιότητα της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος δεν αναμένονται να επηρεαστούν θετικά ή 
αρνητικά σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου συστήματος. Τα 
αποτελέσματα σχετικής έρευνας παρουσιάζονται στο επόμενο Κεφάλαιο. 
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• Πρόσθετα έργα υποδομής δεν αναμένεται να προκύψουν, πέραν των 
προαναφερομένων στο νέο θερμοηλεκτρικό σταθμό της Κορακιάς (λιμάνι, 
δεξαμενές), τα οποία θα χρησιμοποιούνται όμως αποκλειστικά για τη 
λειτουργία του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Η αλλαγή στη χρήση της πρωτογενούς ενεργειακής ύλης από πετρέλαιο σε 
φυσικό αέριο δεν προβλέπεται να απαιτήσει αναβάθμιση των υφιστάμενων 
δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ισχύος. 

• Σημαντικό αναμφισβήτητα συνακόλουθο της εισαγωγής φυσικού αερίου στην 
Κρήτη είναι η κατάργηση και το οριστικό κλείσιμο του θερμοηλεκτρικού 
σταθμού Λινοπεραμάτων, ο οποίος γειτνιάζει με τον αστικό ιστό του 
Ηρακλείου. Από την άλλη βεβαίως μεριά, αναπόφευκτη συνέπεια είναι η 
μετατροπή μιας απρόσβλητης σήμερα φυσικής περιοχής σε βιομηχανική ζώνη 
υψηλής όχλησης. 

• Η κατασκευή του νέου συστήματος θα δημιουργήσει μια σειρά από νέες 
θέσεις εργασίας έως ότου ολοκληρωθούν τα προβλεπόμενα έργα. Αρκετές 
από αυτές δύνανται να καλυφθούν από το εργατικό δυναμικό του νησιού.  

• Η αλλαγή του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής δεν προβλέπεται να αυξήσει το 
εργατικό δυναμικό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Ίσως όμως προκύψουν κάποιες νέες 
θέσεις εργασίας για λογαριασμό της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. και για τη λειτουργία των 
νέων έργων υποδομής που προηγούνται της τροφοδοσίας των 
θερμοηλεκτρικών σταθμών με φυσικό αέριο (λιμάνι, δεξαμενές, μονάδα 
επαναεριοποίησης). 

 

4.6. Επίλογος – Συνολική εκτίμηση της σκοπιμότητας εισαγωγής του φυσικού 
αερίου στην Κρήτη 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα από την προηγηθείσα ανάλυση, σχετικά με 
τη σκοπιμότητα εισαγωγής του φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Κρήτη, μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής: 

 

• Οικονομική σκοπιμότητα: 
Το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων είναι υψηλό. Η επιτευχθείσα ετήσια 

μείωση του κόστους παραγωγής είναι μικρή, σε σχέση με το ύψος των αρχικών 
κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, η εκτιμούμενη περίοδος αποπληρωμής των αρχικών 
κεφαλαίων προκύπτει μεγάλη (μεγαλύτερη των οκτώ χρόνων), ακόμα κι αν 
θεωρήσουμε ότι το κόστος συντήρησης των μονάδων και η απόδοσή του δεν 
επηρεάζεται αρνητικά με το πέρασμα των χρόνων. Η έντοκη περίοδος αποπληρωμής 
εμφανίζεται μεγαλύτερη των δεκαπέντε ετών. Επιπλέον, σχετική προγενέστερη 
μελέτη [7] έχει δείξει ότι η επέκταση του φυσικού αερίου για παραγωγή θερμικής 
ισχύος σε οικιακή χρήση θα απαιτήσει δυσανάλογα μεγάλης έκτασης και κόστους 
έργα υποδομής, σε σχέση με τη συνεπαγόμενη αύξηση της ετήσιας 
καταναλισκόμενης ποσότητας φυσικού αερίου. Άρα ως επένδυση, στο σύνολό της, 
παρουσιάζει ακόμα χειρότερους οικονομικούς δείκτες.  

Εν κατακλείδι, από οικονομική άποψη η εισαγωγή φυσικού αερίου στο 
σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτης κρίνεται μη συμφέρουσα.. 
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• Μείωση εκπεμπόμενων αερίων ρύπων: 
Η εισαγωγή φυσικού αερίου στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη 

επιφέρει σημαντική μείωση ετησίως των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων CO2 της τάξης 
του 63%, σε σχέση με τις εκπεμπόμενες ποσότητες από το υφιστάμενο σύστημα. Το 
ποσοστό αυτό μεταφράζεται για το έτος αναφοράς (2010) σε μείωση των 
εκπεμπόμενων ρύπων CO2 κατά 1.204.259 tn ετησίως.  

Ανάγοντας την ανωτέρω ποσότητα αποφευκτέων ρύπων στο αρχικό κόστος 
των απαιτούμενων έργων (1.335 εκατ. €), εκτιμάται ότι κάθε kgr ρύπου CO2 που δεν 
εκπέμπεται θα κοστίσει 1,11 €. 
 

• Διαθέσιμα αποθέματα – ενεργειακή ασφάλεια: 
Το φυσικό αέριο είναι μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Συνεπώς τα αποθέματά 

του δεν είναι ανεξάντλητα. Ουσιαστικά η αντικατάσταση των υγρών καυσίμων 
(μαζούτ και ντίζελ) που σήμερα χρησιμοποιούνται στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής 
της Κρήτης με φυσικό αέριο, απλά παρατείνει, στην καλύτερη περίπτωση, κατά δύο 
με τρεις δεκαετίες το πρόβλημα σχετικά με την επάρκεια της ενεργειακής πρώτης 
ύλης στο νησί.  

Επιπλέον, η διατήρηση της εξάρτησης του νησιού από εισαγόμενες 
ενεργειακές πρώτες ύλες, ουσιαστικά δεν επιφέρει καμία βελτίωση στην ασφάλεια 
της ενεργειακής τροφοδοσίας, ανεξαρτησίας και επάρκειας. Η μόνη αλλαγή έγκειται 
στην προέλευση της ενεργειακής εξάρτησης του νησιού, η οποία στην περίπτωση του 
φυσικού αερίου μετατίθεται από τη Μέση Ανατολή στη Βόρεια Αφρική. 
 

• Άλλα οφέλη: 
Δύο είναι τα κύρια δευτερογενή οφέλη από την εισαγωγή του φυσικού αερίου 

στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη: 
i. η κατάργηση του θερμοηλεκτρικού σταθμού Λινοπεραμάτων, με κόστος 

όμως τη μετατροπή της περιοχής της Κορακιάς σε βιομηχανική ζώνη 
ii. η δημιουργία κάποιων θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή και τη 

λειτουργία του νέου συστήματος, με τις τελευταίες όμως να 
εμφανίζονται δυσανάλογα λίγες σε αριθμό σε σχέση με το μέγεθος του 
έργου. 
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Περί ασφάλειας και ευστάθειας συστημάτων 
ηλεκτρικής ενέργειας 
 
 

5.1. Ασφάλεια και ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας  
Η ασφάλεια και η ευστάθεια ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

συσχετιζόμενοι όροι. Η ασφάλεια θεωρείται ότι είναι μια στιγμιαία, μεταβαλλόμενη 
με το χρόνο συνθήκη, που είναι συνάρτηση της ευρωστίας ενός συστήματος, 
σχετιζόμενης με επικείμενες διαταραχές. Η ευστάθεια είναι μια συνθήκη που αφορά 
τη συνέχεια της παράλληλης και συγχρονισμένης λειτουργίας όλων των λειτουργικών 
μονάδων (σύγχρονες γεννήτριες) του συστήματος. Η ευστάθεια αποτελεί ένα πολύ 
σημαντικό παράγοντα ασφάλειας. 

Ένα μοντέρνο σύστημα ισχύος είναι μια υψηλής τάξης διαδικασία πολλών 
μεταβλητών που η δυναμική απόκρισή του επηρεάζεται από μια ευρεία σειρά 
συσκευών με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικούς ρυθμούς απόκρισης. 
Ανάλογα με την τοπολογία του δικτύου, τη συνθήκη λειτουργίας του συστήματος και 
του τύπου διαταραχής, διαφορετικά σύνολα αντιτιθέμενων δυνάμεων μπορεί να 
υποστούν παρατεταμένη ανισορροπία που οδηγεί σε διαφορετικούς τύπους 
αστάθειας. Η αστάθεια συστήματος ισχύος μπορεί να ταξινομείται λαμβάνοντας 
υπόψη τα εξής [20-22]: 

• τη φύση της προκύπτουσας κατάστασης της αστάθειας με βάση την κύρια 
μεταβλητή του συστήματος στην οποία παρατηρείται αστάθεια 

• το μέγεθος της θεωρούμενης διαταραχής, που επηρεάζει τη μέθοδο 
υπολογισμού και πρόβλεψης της ευστάθειας  

• τις συσκευές, τις διαδικασίες και το χρονικό διάστημα που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για να εκτιμηθεί η ευστάθεια.  

 

5.2. Ταξινόμηση ευστάθειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας 
Η ευστάθεια του συστήματος ισχύος ταξινομείται σαν ευστάθεια τάσης, 

συχνότητας και γωνίας δρομέα [23]. 

• Ευστάθεια τάσης.  
Η ευστάθεια τάσης (voltage stability) αναφέρεται στην ικανότητα του 

συστήματος ισχύος να διατηρεί αποδεκτές τάσεις σε όλους τους ζυγούς του 

Κεφάλαιο 

5 
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συστήματος κάτω από συνθήκες κανονικής λειτουργίας και όταν υπάρχει μια 
διαταραχή. Αστάθεια μπορεί να συμβαίνει στη μορφή μιας σταδιακής πτώσης ή 
αύξησης της τάσης σε κάποιους ζυγούς. Ο κύριος παράγοντας που προκαλεί αστάθεια 
τάσης είναι η ανικανότητα του συστήματος ισχύος να διατηρεί ένα σωστό ισοζύγιο 
της αέργου ισχύος. Η ευστάθεια τάσης μεγάλης διαταραχής αναφέρεται στην 
ικανότητα του συστήματος να διατηρεί σταθερές τάσεις μετά από μεγάλες 
διαταραχές. Η ευστάθεια τάσης μικρής διαταραχής αναφέρεται στην ικανότητα ενός 
συστήματος να ελέγξει μικρές διακυμάνσεις της τάσης, τέτοιες όπως αύξηση στο 
φορτίο του συστήματος.  

 

• Ευστάθεια συχνότητας.  
Η ευστάθεια συχνότητας (frequency stability) είναι η ικανότητα του 

συστήματος ισχύος να συντηρεί τη συχνότητα σε ένα εύρος γύρω από την 
ονομαστική της τιμή, ακολουθώντας μια σοβαρή διαταραχή του συστήματος η οποία 
μπορεί να οδηγήσει στην υποδιαίρεση του σε μικρότερα υποσυστήματα. Αυτό 
εξαρτάται από την ικανότητα να αποκατασταθεί το ισοζύγιο μεταξύ παραγωγής και 
φορτίου του συστήματος με την ελάχιστη απώλεια φορτίου.  

 

• Ευστάθεια γωνίας δρομέα.  
Η ευστάθεια γωνίας δρομέα (rotor angle stabi1ity) αναφέρεται στην ικανότητα 

των σύγχρονων μηχανών ενός διασυνδεδεμένου συστήματος  να παραμείνουν σε 
συγχρονισμό κάτω από συνθήκες κανονικής λειτουργίας και μετά από μια διαταραχή. 
Αυτό εξαρτάται από την ικανότητα του συστήματος να συντηρήσει ή να 
αποκαταστήσει την ισορροπία μεταξύ ηλεκτρομαγνητικής και μηχανικής ροπής της 
κάθε σύγχρονης μηχανής. Η αστάθεια που μπορεί να προκύψει εκδηλώνεται στη 
μορφή των αυξανόμενων ταλαντώσεων γωνίας κάποιων γεννητριών που οδηγούν 
στην απώλεια του συγχρονισμού  με άλλες γεννήτριες. Η ευστάθεια γωνίας δρομέα 
υποδιαιρείται σε ευστάθεια μικρού σήματος και μεταβατική ευστάθεια. Η ευστάθεια 
μικρού σήματος αναφέρεται στην ικανότητα του συστήματος να διατηρήσει 
συγχρονισμό  κάτω από μικρές διαταραχές. Η μεταβατική ευστάθεια έχει να κάνει με 
την ικανότητα του συστήματος να διατηρήσει συγχρονισμό όταν υπόκειται σε 
σοβαρές μεταβατικές διαταραχές. 
 

5.2. Λειτουργικές καταστάσεις συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας 
Η λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας διέπεται από τρία 

σύνολα εξισώσεων: ένα σύνολο διαφορικών και δύο σύνολα αλγεβρικών εξισώσεων 
[24].  Το σύνολο διαφορικών εξισώσεων αντιπροσωπεύει τη δυναμική συμπεριφορά 
του συστήματος. Το πρώτο σύνολο αλγεβρικών εξισώσεων αποτελείται από 
περιορισμούς ισότητας που αναφέρονται στην ισορροπία παραγωγής-φορτίου. Το 
δεύτερο σύνολο αλγεβρικών εξισώσεων αποτελείται από περιορισμούς ανισότητας 
που δηλώνουν ότι όλα τα στοιχεία του συστήματος λειτουργούν εντός των ορίων 
τάσης και ισχύος. 

Οι λειτουργικές καταστάσεις ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 
ταξινομούνται ανάλογα με το επίπεδο ασφάλειας του συστήματος και είναι οι εξής: 

• Κανονική κατάσταση (normal state) 
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Στην κανονική κατάσταση όλοι οι περιορισμοί ικανοποιούνται που σημαίνει 
ότι η ισορροπία μεταξύ παραγωγής και φορτίου (συμπεριλαμβανομένων και των 
απωλειών) ισχύει και κανένα στοιχείο του εξοπλισμού δεν είναι υπερφορτισμένο. 
Επιπροσθέτως τα περιθώρια εφεδρείας του συστήματος είναι επαρκή ώστε να μπορεί 
να αντέξει οποιαδήποτε πιθανή διαταραχή.  

 

• Κατάσταση επιφυλακής (alert state) 
Όταν το επίπεδο ασφάλειας ενός συστήματος είναι εξασθενημένο ή η 

πιθανότητα διαταραχής αυξάνει, τότε η εμφάνιση μιας διαταραχής μπορεί να 
οδηγήσει το σύστημα σε μια κατάσταση ό που μέρος το υ εξο πλισμο ύ το υ είναι 
υπερφορτισμένο. Στην κατάσταση αυτή οι περιορισμοί ικανοποιούνται αλλά τα 
περιθώρια εφεδρείας δεν επαρκούν για να εγγυηθούν ότι οι περιορισμοί θα 
συνεχίσουν να ικανοποιούνται μετά από μια σοβαρή διαταραχή. Σ’ αυτή την 
κατάσταση θα πρέπει να ληφθο ύν προληπτικές δράσεις για να αποκατασταθεί το 
σύστημα στην κανονική κατάσταση.  

 

• Κατάσταση ανάγκης (emergency state) 
Το σύστημα μπορεί να μεταβεί από την κατάσταση επιφυλακής στην 

κατάσταση ανάγκης, εφόσον λάβει χώρα μια σοβαρή διαταραχή, πριν ληφθεί 
οποιαδήποτε προληπτική ενέργεια. Κάποιοι από τους ανισοτικούς περιορισμούς 
παραβιάζονται, που σημαίνει ότι κάποιο στοιχείο του δικτύου είναι υπερφορτισμένο. 
Το σύστημα ωστόσο παραμένει άθικτο και μπορεί να αποκατασταθεί στην κανονική 
κατάσταση αν ληφθούν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. 
 

• Ακραία κατάσταση (in extremis state) 
Το σύστημα μπορεί να μεταβεί  από την κατάσταση επιφυλακής σε ακραίες 

καταστάσεις όταν λάβει χώρα μια σοβαρή διαταραχή, ή από την κατάσταση ανάγκης 
όταν δεν λαμβάνεται διορθωτική ενέργεια. Σε αυτή την κατάσταση αμφότεροι οι 
περιορισμοί ισότητας και ανισότητας παραβιάζονται. Το σύστημα χάνει το 
συγχρονισμό, υπάρχουν διαδοχικές απώλειες στοιχείων και πιθανά κλεισίματα ενός 
κύριου τμήματος του συστήματος. Στην κατάσταση αυτή  χρησιμοποιούνται 
ενέργειες ελέγχου, όπως απόρριψη φορτίου ή ελεγχόμενος  χωρισμός του συστήματος 
για να διασωθεί όσο δυνατό μεγαλύτερο τμήμα του από κατάρρευση (black-out).  
 

• Κατάσταση αποκατάστασης (restorative state) 
Στην κατάσταση αποκατάστασης, ο χειριστής εκτελεί ενέργειες ελέγχου για 

να επανασυνδέσει  όλα τα στοιχεία και να αποκαταστήσει όλο το φορτίο του 
συστήματος. Το σύστημα μπορεί να φθάσει ή στην κανονική ή στην κατάσταση 
επιφυλακής ανάλογα με τις συνθήκες. Οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την αποκατάσταση του συστήματος είναι καταρχήν η αναδιαμόρφωση του 
συστήματος μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων των διακοπτών των γραμμών και 
των ζυγών). Εφόσον δεν λειτουργήσει αυτό το μέτρο τότε ακολουθεί αναδιαμόρφωση 
της παραγωγής. Αν ούτε αυτό το μέτρο δεν αποδώσει αποτελέσματα, επόμενη κίνηση 
είναι η αποκοπή φορτίου και η ελεγχόμενη νησιδοποίηση του συστήματος. Όταν το 
σύστημα είναι κοντά στα όριά του η αναδιαμόρφωση του συστήματος μεταφοράς δεν 
θα μπορέσει να ανακουφίσει όλες τις υπερφορτίσεις και τις υπερβάσεις στους 
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περιορισμούς τάσης που οφείλονται στις διαταραχές. Οι πιο επιθετικές πολιτικές της 
αποκοπής φορτίου και της ελεγχόμενης νησιδοποίησης μπορούν να αποτρέψουν την 
κατάρρευση.  
 

 
Σχήμα 5.1: Χάρτης λειτουργικών  καταστάσεων του Dy-Liacco's προσαρμοσμένος από τους Fink και 

Carlsen. 
 
 

5.3. Εκτίμηση ασφάλειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας 
Υπάρχουν τρία επίπεδα εκτίμησης ασφάλειας [25].  

 
• Εποπτεία της ασφάλειας 

Η εποπτεία της ασφάλειας συνίσταται στον έλεγχο αν ικανοποιούνται οι 
λειτουργικές συνθήκες.  

 

• Ανάλυση της ασφάλειας 
Η ανάλυση της ασφάλειας συνίσταται στον έλεγχο της ικανότητας του 

συστήματος να υποστεί διαταραχές. Ένα σύστημα είναι ασφαλές αν αυτό 
αντιστέκεται σε κάθε προσδιορισμένη διαταραχή χωρίς να μεταβαίνει σε κατάσταση 
ανάγκης. Ειδάλλως το σύστημα είναι ανασφαλές ή σε κατάσταση επιφυλακής. Είναι 
προφανές ότι αν θεωρούνται όλες οι πιθανές διαταραχές, θα είναι πολύ δύσκολο να 
βρεθεί μια ασφαλής λειτουργική κατάσταση. Στην πράξη θεωρούνται μόνο 
διαταραχές με λογική πιθανότητα να συμβούν (contingencies).  

 

• Προσδιορισμός περιθωρίου ασφάλειας 
Η εκτίμηση του επιπέδου ασφάλειας για μια δεδομένη λειτουργική συνθήκη ή 

διαμόρφωση τοπολογίας (υπό ένα προκαθορισμένο σύνολο διαταραχών), χρειάζεται 
τον ορισμό ενός περιθωρίου ασφάλειας χρησιμοποιώντας κάποιες επιλεγμένες 
μεταβλητές ή παραμέτρους. Σ' αυτό το πλαίσιο, το αντικείμενο δεν είναι μόνο να 
μεταβεί το σύστημα από ανασφαλή σε ασφαλή κατάσταση αλλά επίσης να 
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διατηρούνται επαρκή περιθώρια ασφάλειας. Αυτά τα περιθώρια ιδιαίτερα χρειάζονται 
σε περιβάλλοντα μεταφοράς ανοικτής προσπέλασης που επικρατούν σε ολοένα και 
μεγαλύτερο αριθμό χωρών. Σε αυτή την περίπτωση, ο χειριστής θέλει να γνωρίζει 
πόσο φορτίο ή αύξηση μεταφοράς ισχύος είναι αποδεκτά χωρίς το σύστημα να 
γίνεται ανασφαλές.  

Η εκτίμηση ασφάλειας ταξινομείται σε Εκτίμηση Στατικής Ασφάλειας (Static 
Security Assessment, SSA) και Εκτίμηση Δυναμικής Ασφάλειας (Dynamic Security 
Assessment, DSA) σύμφωνα με τις μεθόδους ανάλυσης.  

Εκτίμηση στατικής ασφάλειας είναι μεθοδολογίες που ελέγχουν τα όρια τάσης 
ζυγών και ροής ισχύος στις γραμμές για την κατάσταση λειτουργίας μετά τη 
διαταραχή, θεωρώντας ότι η μετάβαση μεταξύ των λειτουργικών καταστάσεων πριν 
και μετά τη διαταραχή γίνεται χωρίς να εμφανιστούν οποιαδήποτε φαινόμενα 
αστάθειας σε οποιοδήποτε τμήμα του συστήματος. 

Εκτίμηση δυναμικής ασφάλειας είναι μεθοδολογίες για εκτίμηση της 
ευστάθειας και ποιότητας των μεταβατικών διαδικασιών μεταξύ των καταστάσεων 
πριν και μετά τη διαταραχή. Σε αυτή την περίπτωση η εκτίμηση δυναμικής ασφάλειας 
βοηθά στην εξασφάλιση ότι το  σύστημα θα είναι ευσταθές μετά την εκδήλωση της 
διαταραχής και ότι τα μεταβατικά φαινόμενα προκαλούμενα από μια τέτοια 
διαταραχή είναι αποσβέσιμα, έχουν μικρό πλάτος και με μικρή επίδραση στην 
ποιότητα εξυπηρέτησης. 

 

5.4. Μοντελοποίηση εξεταζόμενων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.  
Η μοντελοποίηση των εξεταζόμενων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας 

στηρίχτηκε σε παλαιότερες εργασίες [26-27]. Περιληπτικά αναφέρονται τα μοντέλα 
προσομοίωσης των μονάδων που χρησιμοποιήθηκαν παρακάτω: 
 

Το γενικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση του ρυθμιστή 
στροφών των ντιζελογεννητριών και των αεριοστροβίλων, συμπεριλαμβανομένου του 
ηλεκτρομηχανικού μέρους, παρουσιάζεται στο σχήμα 5.2. 

α. Ντιζελογεννήτριες και αεριοστρόβιλοι 

 

 
Σχήμα 5.2: Μοντέλο ρυθμιστή στροφών για τις ντιζελογεννήτριες και τους αεριοστροβίλους. 

 
όπου: 
Δf η ανά μονάδα μεταβολή της συχνότητας (fo=50 Hz) 
Pm η παραγόμενη μηχανική ισχύς των μονάδων 
R ο στατισμός της μονάδας. 

 
Το σήμα εισόδου είναι η διαφορά της συχνότητας και το σήμα εξόδου είναι η 

μηχανική ισχύς της μονάδας. Οι ντιζελογεννήτριες και οι αεριοστρόβιλοι 



 60 

προσομοιώνονται με τη χρονική σταθερά TD, ενώ TG είναι η χρονική σταθερά των 
υδραυλικών μηχανισμών κίνησης του ρυθμιστή στροφών. 

 

Το γενικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση του ρυθμιστή 
στροφών των ατμοστροβίλων, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρομηχανικού μέρους, 
παρουσιάζεται στο σχήμα 5.3. 

β. Ατμοστρόβιλοι 

 

 
Σχήμα 5.3: Μοντέλο ρυθμιστή στροφών για τους ατμοστροβίλους. 

  
Η συνάρτηση μεταφοράς για το ρυθμιστή στροφών περιλαμβάνει και τον 

ηλεκτρονόμο ταχύτητας. Ο ατμοστρόβιλος αντιπροσωπεύεται ως ενιαίο μοντέλο του 
οποίου η συνάρτηση μεταφοράς είναι: 
 

G(s)=FHP/(1+sTR) (5.1) 
 
όπου FHP είναι το μέρος της συνολικής ισχύος των στροβίλων που παράγεται από την 
υψηλή βαθμίδα. Στην προκειμένη περίπτωση η FHP είναι ίση με 1, καθώς υπάρχει 
μόνο μία βαθμίδα υψηλής πίεσης. 
 

Ο ρυθμιστής τάσης προσομοιώνεται βάσει του τυποποιημένου DC1 μοντέλου 
του ΙΕΕΕ [21], το οποίο απεικονίζεται στο σχήμα 5.4. 

γ. Ρυθμιστής τάσης 

 

 
Σχήμα 5.4: Ρυθμιστής τάσης IEEE DC1. 
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Η μεταβολή ενός σύνθετου φορτίου εκφράζεται ως: 
δ. Εξισώσεις φορτίου 

 
ΔPe=ΔPL+DiΔf (5.2) 

 
όπου: 
ΔPL η μη επηρεαζόμενη από τη συχνότητα μεταβολή του φορτίου 
DiΔf η επηρεαζόμενη από τη συχνότητα μεταβολή του φορτίου 
Di η σταθερά απόσβεσης φορτίου. 
  

Σε περίπτωση απουσίας του ρυθμιστή στροφών, τόσο η σταθερά αδράνειας 
όσο και η σταθερά απόσβεσης καθορίζουν τη συμπεριφορά του συστήματος σε μια 
αλλαγή της ζήτησης φορτίου.  
 

Οι παράμετροι των ρυθμιστών στροφών (στατισμός και χρονικές σταθερές) 
για τις ανωτέρω θερμοηλεκτρικές μονάδες χρησιμοποιήθηκαν όπως έχουν 
υπολογιστεί σε προγενέστερες εργασίες [26, 27]. Οι τιμές τους παρουσιάζονται στον 
πίνακα 5.1 για τις μονάδες πετρελαίου μαζούτ και ντίζελ και στον πίνακα 5.2 για τις 
μονάδες φυσικού αερίου. 

ε. Υπολογισμός παραμέτρων 

Ο στατισμός των μονάδων δίνεται από τη σχέση: 
 

R= -Δf / ΔP (5.3) 
 
όπου 
ΔP η μεταβολή της ενεργού ισχύος της εκάστοτε γεννήτριας 
Δf η μεταβολή της συχνότητας. 
 

Οι χρονικές σταθερές των ρυθμιστών στροφών είναι υπεύθυνες για τις 
ταλαντώσεις οι οποίες παρουσιάζονται στο γράφημα της συχνότητας πριν την 
κατάσταση ισορροπίας της. 
 

Πίνακας 5.1: Τιμές παραμέτρων δυναμικών μοντέλων θερμοηλεκτρικών μονάδων πετρελαίου. 

Τύπος μονάδας Στατισμός 
R (%) ΤG (sec) TR (sec) TD (sec) 

Συνδυασμένος κύκλος 11,00 0,50 - 0,75 
Ντιζελογεννήτριες 5,00 0,30 - 0,50 
Ατμοστρόβιλοι νέου τύπου 12,00 0,77 1,10 - 
Ατμοστρόβιλοι παλαιού τύπου 14,00 0,80 1,26 - 
Αεριοστρόβιλοι νέου τύπου 5,80 0,20 - 0,35 
Ατμοστρόβιλοι παλαιού τύπου 6,00 0,27 - 0,40 
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Πίνακας 5.2: Τιμές παραμέτρων δυναμικών μοντέλων θερμοηλεκτρικών μονάδων φυσικού αερίου. 

Τύπος μονάδας Στατισμός 
R (%) ΤG (sec) TR (sec) TD (sec) 

Συνδυασμένος κύκλος 5,00 0,10 - 1,50 
Ντιζελογεννήτριες 5,00 0,10 - 1,50 
Ατμοστρόβιλοι νέου τύπου 5,00 0,10 1,50 - 
Αεριοστρόβιλοι νέου τύπου 5,00 0,10 - 1,50 

 

Οι ανεμογεννήτριες μοντελοποιούνται ως ασύγχρονες γεννήτριες χωρίς την 
παρεμβολή ρυθμιστών (όπως αντιστροφέων και ανορθωτών) στο δίκτυο. Αυτό 
αποτελεί και τη χειρότερη περίπτωση αφού δεν μπορούν να ρυθμίσουν τάση και 
συχνότητα. Στις προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν θεωρήθηκε ότι η μηχανική 
ροπή είναι γραμμική συνάρτηση της ασύγχρονης γωνιακής ταχύτητας της 
ανεμογεννήτριας, σύμφωνα με τη σχέση (5.4).  

στ. Ανεμογεννήτριες 

 
Pm= Tm∙ωr (5.4) 

 

5.4. Τα εξεταζόμενα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας 
Τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη των οποίων η δυναμική 

ασφάλεια μελετάται, είναι τα εξής: 

• Το υφιστάμενο θερμοηλεκτρικό σύστημα παραγωγής με 160 MW αιολικών 
πάρκων συνδεδεμένα. 

• Το θερμοηλεκτρικό σύστημα παραγωγής με τις μονάδες φυσικού αερίου, 
όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 3, με 160 MW αιολικών πάρκων 
συνδεδεμένα. 

 

5.5. Τα σενάρια διαταραχών στα εξεταζόμενα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας 
Τα ανωτέρω εξεταζόμενα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας προσομοιώνονται 

ηλεκτρικά και πάνω σε αυτά εξετάζονται σενάρια διαταραχών σε συγκεκριμένη 
κατάσταση λειτουργίας. Μελετάται έτσι η δυναμική ασφάλεια των συστημάτων 
αυτών.  

Η εξεταζόμενη κατάσταση λειτουργίας για τα δύο συστήματα ηλεκτρικής 
ενέργειας παρουσιάζεται στον πίνακα 5.3.  
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Πίνακας 5.3: Κατάσταση λειτουργίας για τα εξεταζόμενα συστήματα στην Κρήτη. 
Συνολική παραγωγή ενεργού ισχύος θερμικών μονάδων (MW) 178,20 
Θερμή εφεδρεία (MW) 159,00 
Συνολική παραγωγή ισχύος αιολικών πάρκων (MW) 80,00 
Διείσδυση αιολικής ισχύος (%) 30,98 
Συνολική παραγωγή ενεργού ισχύος (MW) 258,20 
 

Από τον πίνακα 5.3 είναι προφανές ότι τα συστήματα μελετώνται σε 
κατάσταση λειτουργίας χαμηλού φορτίου [26, 27] και με υψηλή διείσδυση αιολικής 
ισχύος (άνω του 30%).  

Για τα δύο εξεταζόμενα συστήματα και για την κατάσταση λειτουργίας που 
παρουσιάζεται στον πίνακα 5.3, εξετάζονται οι διαταραχές που παρουσιάζονται στον 
πίνακα 5.4. 
 
Πίνακας 5.4: Εξεταζόμενες διαταραχές για τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη. 

Εξεταζόμενο 
σύστημα Εξεταζόμενες διαταραχές 

Υφιστάμενο 
σύστημα 

1. Απώλεια 80 MW αιολικής ισχύος. 
2. Απώλεια 25 MW ατμοστροβιλικής μονάδας. 

Σύστημα φυσικού 
αερίου 

1. Απώλεια 80 MW αιολικής ισχύος. 
2. Απώλεια 25 MW ατμοστροβιλικής μονάδας. 

 
Με βάση τα δεδομένα των πινάκων 5.3 και 5.4, προκύπτει ότι για κάθε 

σύστημα μελετώνται δύο διαφορετικοί συνδυασμοί κατάστασης λειτουργίας και 
διαταραχών. Για κάθε ένα από αυτούς, διερευνάται η δυναμική ασφάλεια των 
συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

5.6. Αποτελέσματα μελέτης δυναμικής ασφάλειας 

5.6.1. Υφιστάμενο σύστημα – χαμηλή θερμή εφεδρεία 
Το πρώτο σενάριο εξετάζει την κατάσταση λειτουργίας του υφιστάμενου 

συστήματος στην Κρήτη σε χαμηλό φορτίο, με τη διατήρηση θερμής εφεδρείας 30% 
επί του φορτίου και με υψηλή διείσδυση αιολικής ισχύος. Η κατάσταση λειτουργίας 
του συστήματος παρουσιάζεται στον πίνακα 5.5. 
 

Πίνακας 5.5: Κατάσταση λειτουργίας υφιστάμενου συστήματος Κρήτης 
κατά το πρώτο σενάριο μελέτης δυναμικής ασφάλειας. 
Ζήτηση ισχύος (MW): 258,20 
Παραγωγή θερμοηλεκτρικών σταθμών (MW): 178,20 
Παραγωγή αιολικών πάρκων (MW): 80,00 
Θερμή εφεδρεία (MW): 159,00 
Διείσδυση αιολικών (%): 30,98 
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Μελετώνται δύο διαταραχές: 

α. απώλεια 80 MW αιολικών πάρκων από τον υποσταθμό υψηλής τάσης 
Σητείας 

β. απώλεια 25 MW ατμοστροβίλου. 

Η διακύμανση της συχνότητας κατά την εμφάνιση των δύο διαταραχών 
παρουσιάζεται στο σχήμα 5.5.  

 

 
Σχήμα 5.5: Διακύμανση συχνότητας συστήματος κατά την εμφάνιση των δύο διαταραχών. 

 
Από τη διακύμανση της συχνότητας που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.5 

προκύπτει ότι και στις δύο διαταραχές το σύστημα ανακάμπτει. Ωστόσο, κατά τη 
διαταραχή Α (απώλεια 80 MW αιολικών πάρκων) προκαλείται σημαντική πτώση 
συχνότητας (πτώση στα 48,3 Hz) για να ισορροπήσει τελικά η συχνότητα του 
συστήματος τιμή πολύ χαμηλότερη της ονομαστικής (σημαντικό μόνιμο σφάλμα 
συχνότητας 0,9 Hz). 
 

5.6.2. Σύστημα φυσικού αερίου– χαμηλή θερμή εφεδρεία 
Το δεύτερο σενάριο εξετάζει την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος 

φυσικού αερίου στην Κρήτη σε χαμηλό φορτίο, με τη διατήρηση θερμής εφεδρείας 
30% επί του φορτίου και με υψηλή διείσδυση αιολικής ισχύος. Η κατάσταση 
λειτουργίας του συστήματος παρουσιάζεται στον πίνακα 5.6. 
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Πίνακας 5.6: Κατάσταση λειτουργίας συστήματος Κρήτης με φυσικό 
αέριο κατά το δεύτερο σενάριο μελέτης δυναμικής ασφάλειας. 
Ζήτηση ισχύος (MW): 258,20 
Παραγωγή θερμοηλεκτρικών σταθμών (MW): 178,20 
Παραγωγή αιολικών πάρκων (MW): 80,00 
Θερμή εφεδρεία (MW): 159,00 
Διείσδυση αιολικών (%): 30,98 

 
Μελετώνται δύο διαταραχές: 

α. απώλεια 80 MW αιολικών πάρκων από τον υποσταθμό υψηλής τάσης 
Σητείας 

β. απώλεια 25 MW ατμοστροβίλου. 

Η διακύμανση της συχνότητας κατά την εμφάνιση των δύο διαταραχών 
παρουσιάζεται στο σχήμα 5.6.  

 

 
Σχήμα 5.6: Διακύμανση συχνότητας συστήματος κατά την εμφάνιση των δύο διαταραχών. 

 
Από  τη διακύμανση της συχνότητας που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.6 

προκύπτει ότι και στις δύο διαταραχές το σύστημα ανακάμπτει. Ωστόσο, κατά τη 
διαταραχή Α (απώλεια 80 MW αιολικών πάρκων) προκαλείται σημαντική πτώση 
συχνότητας (πτώση στα 49,3 Hz). Επιπλέον το σύστημα φαίνεται να δυσκολεύεται να 
ισορροπήσει. 

 

5.6.3. Συμπεράσματα μελέτης δυναμικής ασφάλειας 
Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τα συμπεριφορά των δύο συστημάτων κατά την 

εμφάνιση των εξεταζόμενων διαταραχών στην ίδια κατάσταση λειτουργίας, θα 
λέγαμε ότι γενικά, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές.  

Η απόκριση και των δύο συστημάτων είναι ικανοποιητική. Η απώλεια της 
ατμοστροβιλικής μονάδας (25 MW) αντιμετωπίζεται και στις δύο περιπτώσεις 
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επιτυχώς, παρόλη την υψηλή διείσδυση αιολικής ισχύος. Τα συστήματα ισορροπούν 
γρήγορα παρουσιάζοντας χαμηλό σφάλμα συχνότητας. 

Η απώλεια της αιολικής ισχύος (80 MW) αντιμετωπίζεται σαφώς 
δυσκολότερα και από τα δύο συστήματα. Το υφιστάμενο σύστημα ισορροπεί σχετικά 
σύντομα (22 sec) παρουσιάζονται όμως σημαντικό μόνιμο σφάλμα συχνότητας. 
Αντίθετα, το σύστημα φυσικού αερίου δείχνει να δυσκολεύεται να ισορροπήσει σε 
συχνότητα υψηλότερη από αυτή του υφιστάμενου συστήματος. 

Τα ανωτέρω συνοψίζονται στον πίνακα 5.7. 
 
Πίνακας 5.7: Αποτελέσματα μελέτης δυναμικής ασφάλειας εξεταζόμενων συστημάτων. 

 

Απώλεια ατμοστροβίλου  
25 MW 

Απώλεια αιολικής ισχύος  
80 MW 

Χρόνος για 
ανάκτηση 
δυναμικής 
ισορροπίας 

(sec) 

Μόνιμο 
σφάλμα 

συχνότητας 
(Hz) 

Χρόνος για 
ανάκτηση 
δυναμικής 
ισορροπίας 

(sec) 

Μόνιμο 
σφάλμα 

συχνότητας 
(Hz) 

Υφιστάμενο 
σύστημα 16 0,3 22 0,9 

Σύστημα 
φυσικού 
αερίου 

40 0,2 >100 0,7 
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Εναλλακτική πρόταση για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη 
 
 

6.1. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Η Κρήτη, όπως η πλειοψηφία των ελληνικών νησιών, είναι αυτάρκης σε 

ενεργειακούς πόρους. Το διαθέσιμο αιολικό και ηλιακό δυναμικό που δέχεται 
ετησίως η Κρήτη, η αβαθής γεωθερμία και οι ετήσιες ποσότητες βιομάζας (κυρίως 
πυρηνόξυλο) αρκούν για να καλύψουν τις ετήσιες ανάγκες σε ενέργεια (ηλεκτρική 
και θερμότητα) στο νησί. Με την εισαγωγή κατάλληλων τεχνολογιών και την 
ορθολογική χρήση ενέργειας, είναι εφικτό με επενδύσεις των οποίων το ύψος κινείται 
σε αποδεκτά πλαίσια, η Κρήτη να καταστεί 100% αυτάρκης στην κάλυψη των 
αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα. Το παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθεί 
αποκλειστικά με εναλλακτικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Κρήτη, βασισμένων σε τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ως 
συνέχεια της ύλης των προηγούμενων κεφαλαίων. 

Στο σχήμα 6.1 παρουσιάζεται ο χάρτης αιολικού δυναμικού του νησιού, όπως 
αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών 
Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, με βάση μετρήσεις ανεμολογικών δεδομένων από 
περισσότερες των ογδόντα (80) θέσεων λήψης [28]. 

 

 
Σχήμα 6.1: Ο χάρτης αιολικού δυναμικού της Κρήτης (πηγή: Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης, www.wel.gr). 

 

Στη γεωγραφική έκταση του νησιού απαντάται πλήθος τοποθεσιών με μέση 
ετήσια ταχύτητα ανέμου άνω των 8,5 m/sec και αντίστοιχους συντελεστές 
απασχόλησης (capacity factor) μεγαλύτερους του 40%. Tο νέο χωροταξικό πλαίσιο 

Κεφάλαιο 

6 
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δίνει μια πρώτη προσέγγιση στη χωροθέτηση αιολικών πάρκων λαμβάνοντας υπόψη 
θέματα περιβαλλοντικής και πολιτιστικής φύσεως, χωρίς όμως να εξασφαλίζει 
απόλυτα τη σωστή και άνευ επιπτώσεων εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Ζητούμενο 
πάντα είναι η ήπια αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού στο νησί, εξασφαλίζοντας τη 
μέγιστη δυνατή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να βλάπτεται η πολιτισμική 
και περιβαλλοντική κληρονομιά της Κρήτης.  Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητος, 
σε συνδυασμό με την κατάταξη των περιοχών υψηλής διαθεσιμότητας αιολικού 
δυναμικού, ο σαφής καθορισμός περιοχών πολιτισμικής και περιβαλλοντικής 
προτεραιότητας, μέσα από μία ολοκληρωμένη μελέτη της γεωγραφικής έκτασης του 
νησιού εν τω συνόλω της. Για τις περιοχές αυτές θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο 
επηρεάζονται από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων εντός αυτών ή σε 
γειτνιάζουσες θέσεις και να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση 
ή την εξάλειψη των επιδράσεων αυτών. Με την ολοκλήρωση μιας τέτοιας εργασίας 
σχεδιασμού, η οποία μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο μιας νέας ομάδας 
εργασίας, θα ελαχιστοποιηθούν τόσο οι πιθανότητες εμπλοκής στη διαδικασία 
αδειοδότησης ενός αιολικού πάρκου, όσο και οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του 
στο φυσικό και στο ανθρωπογενές, δομημένο περιβάλλον.  

Στο σχήμα 6.2 παρουσιάζονται στοιχεία που αναφέρονται στο ηλιακό 
δυναμικό του νησιού, βάσει μετρήσεων που διεξήχθησαν από σταθμό εγκατεστημένο 
εντός της πόλης του Ηρακλείου από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(Κ.Α.Π.Ε.) [29]. 
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Σχήμα 6.2: Στοιχεία ηλιακής ακτινοβολίας στην Κρήτη  (πηγή Κ.Α.Π.Ε., www.cres.gr). 

 

Η ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω των 
φωτοβολταϊκών στοιχείων. Στον πίνακα 6.1 παρουσιάζεται μία σύγκριση για τις 
τεχνολογίες των αιολικών και των φωτο βο λταϊκών πάρκων,  με βάση τις τιμές πο υ 
παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους για εγκατάσταση στην Κρήτη. 
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Πίνακας 6.1: Σύγκριση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων για εγκατάσταση στην Κρήτη. 

  Αιολικό πάρκο Φωτοβολταϊκό πάρκο 

Μέσος ετήσιος 
συντελεστής απασχόλησης 40,0 % 17,5 % 

Πυκνότητα ισχύος 
500 m2 γης – 6.000 m2 

επιφάνεια σάρωσης 
ρότορα / 3 MW 

30 στρέμματα γης / 1 MW 

Κόστος εγκατάστασης 1.200 – 1.500 €/1 kW 4.000 – 5.500 €/1 kW 

 

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 6.1, είναι προφανής η υστέρηση της 
τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών πάρκων σε σχέση με αυτή των αιολικών. Το 
σημαντικά μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης, σε συνδυασμό με την επίσης 
σημαντικά μειωμένη απόδοση των φωτοβολταϊκών πάρκων ως προς τα αιολικά, 
καθιστούν την τεχνολογία μη ανταγωνιστική, κρίνοντας με βάση ενεργειακούς και 
οικονομικούς όρους. Επιπλέον, η καθολική δέσμευση γης από ένα φωτοβολταϊκό 
πάρκο, η οποία κάλλιστα μπορεί να είναι αξιοποιήσιμη σε πλήθος επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων (γεωργία, τουρισμός κλπ), συνεπάγεται οικονομικές, κοινωνικές και 
ίσως και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για τους λόγους αυτούς, τα φωτοβολταϊκά 
πάρκα δεν προτείνονται για εγκαταστάσεις συγκεντρωμένης παραγωγής ηλεκτρικής 
ισχύος, ειδικά σε περιπτώσεις όπως η Κρήτη, όπου υπάρχει διαθέσιμη η σαφώς πιο 
ώριμη και ανταγωνιστική αιολική τεχνολογία. Αντιθέτως, θα μπορούσαν να 
εισαχθούν ως μονάδες εναλλακτικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια, με 
εγκαταστάσεις μικρής ισχύος σε στέγες κτιρίων, αύλιους χώρους κλπ. Η ευρείας 
κλίμακας εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε στέγες κτιρίων, μπορεί να 
επιφέρει σαφή μείωση της ζητούμενης ετησίως ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, 
οδηγώντας σε αποτελέσματα ανάλογα με αυτά της μείωσης της καταναλισκόμενης 
ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, λόγω της μαζικής εγκατάστασης 
ηλιακών συλλεκτών τις τελευταίες δεκαετίες. 

 

6.2. Αιολικά πάρκα σε μη διασυνδεδεμένα συστήματα 
Η παροχή ηλεκτρικής ισχύος σε απομονωμένα ενεργειακά συστήματα τέτοιας, 

ώστε να μην αποκλίνουν τα χαρακτηριστικά της (συχνότητα, τάση) από τις 
καθορισμένες προδιαγραφές, εξασφαλίζεται συνήθως πολύ δυσκολότερα από ότι στα 
διασυνδεδεμένα συστήματα [30, 31]. Στα μη διασυνδεδεμένα και ασθενή συστήματα 
παραγωγής ισχύος, οι έντονες και ξαφνικές διακυμάνσεις φορτίου συχνά αποτελούν 
αιτίες για σοβαρά προβλήματα ασφάλειας του συστήματος. Περισσότερο σοβαρές 
επιπτώσεις μπορούν να προκληθούν από ένα σφάλμα συστήματος ή μία διαταραχή 
από εξωτερικό αίτιο. Η υψηλή διείσδυση μονάδων μη εγγυημένης ισχύος (π.χ. 
αιολικά πάρκα) περιορίζει τις δυνατότητες έγκαιρης αντίδρασης του συστήματος. Η 
περιορισμένη διείσδυση των αιολικών πάρκων αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια 
προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος του συστήματος παραγωγής και η 
εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής ισχύος [32]. 
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Η ασφάλεια ενός ηλεκτρικού συστήματος ουσιαστικά έγκειται  στην 
ικανότητα του συστήματος να εξασφαλίσει συνεχή δυναμική ισορροπία συστήματος 
παραγωγής και φορτίου, δηλαδή στη δυνατότητα παρακολούθησης από το σύστημα 
παραγωγής των μεταβολών του ηλεκτρικού φορτίου διατηρώντας την τάση και τη 
συχνότητα του δικτύου εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων [33]. 

Η συχνότητα ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σχετίζεται με τη ζήτηση 
ενεργού ισχύος από την κατανάλωση, ενώ η τάση ενός συστήματος ηλεκτρικής 
ενέργειας σχετίζεται με τη ζήτηση άεργου ισχύος από την κατανάλωση. Στις σχέσεις 
6.1 και 6.2 περιγράφονται αναλυτικά οι ανωτέρω σχέσεις [33]. 
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όπου 
Δf η προκαλούμενη μεταβολή συχνότητας εξαιτίας μεταβολής ενεργού ισχύος 
ΔPL η μεταβολή ενεργού ισχύος 
Pn η αρχική συνολική παραγωγής ισχύος 
fn η συχνότητα μόνιμης κατάστασης λειτουργίας 
R ο στατισμός του συστήματος 
ΔQ η μεταβολή άεργου ισχύος 
Εi η τάση διέγερσης γεννήτριας 
ΔV η προκαλούμενη μεταβολή τάσης εξαιτίας μεταβολής άεργου ισχύος 
Χd η επαγωγική αντίδραση γεννήτριας 
δ η γωνία ισχύος γεννήτριας. 

 

Η διατήρηση ασφάλειας λοιπόν σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας 
ουσιαστικά ανάγεται στην εξασφάλιση των απαιτούμενων από την κατανάλωση ροών 
ενεργού και άεργου ισχύος, με ρυθμούς απόκρισης μεταβολών φορτίου τέτοιους, 
ώστε οι προκαλούμενες μεταβολές συχνότητας και τάσης, βάσει των σχέσεων 6.1 και 
6.2, να διατηρούνται πάντα εντός των ανεκτών ορίων λειτουργίας των γεννητριών.  

Στα διασυνδεδεμένα ενεργειακά συστήματα, όπου συνυπάρχουν μεγάλα 
συστήματα παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ισχύος, η διατήρηση της ασφάλειας 
είναι πολύ πιο απλή υπόθεση από ότι στα μη διασυνδεδεμένα. Τούτο προκύπτει 
εξαιτίας των ακόλουθων χαρακτηριστικών: 

• οι σχετικές μεταβολές φορτίου σε μεγάλα συστήματα δεν είναι το ίδιο έντονες 
όσο σε μικρά συστήματα, ή τουλάχιστον δεν γίνονται αντιληπτές, αφού η 
μείωση ζήτησης ισχύος σε κάποια γεωγραφική περιοχή μπορεί να καλύπτεται 
από την ταυτόχρονη αύξηση κάπου αλλού, συνεπώς στα συστήματα αυτά οι 
γεννήτριες ηλεκτρικής ισχύος συνήθως δεν καλούνται να υποστηρίξουν 
απότομες μεταβολές φορτίου  

• στην περίπτωση ακραίων καταστάσεων (απότομες μεταβολές φορτίων, 
βλάβες γεννητριών ή δικτύων), υπάρχει πάντα η δυνατότητα 
αλληλοϋποστήριξης, της διάθεσης δηλαδή ισχύο ς από  το  ένα σύστημα στο  
άλλο. 
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Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά των διασυνδεδεμένων συστημάτων δεν 
υφίστανται στα απομονωμένα ενεργειακά συστήματα. Σε περιπτώσεις μικρών 
συστημάτων, η παραγωγή ισχύος μπορεί να προέρχεται από μία μόνο σύγχρονη 
γεννήτρια. Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της θα καθορίσει και τη συχνότητα της 
παραγόμενης ισχύος. Η ασφάλεια του συστήματος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά 
της γεννήτριας, π.χ. το στατισμό της, τη δυνατότητα παρακολούθησης γρήγορων 
μεταβολών φορτίου, κλπ. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ο μόνος τρόπος 
εξασφάλισης της δυναμικής ισορροπίας μεταξύ παραγωγής και φορτίου είναι η 
διατήρηση στρεφόμενης εφεδρείας. Άμεση συνέπεια είναι η αύξηση του ειδικού 
κόστους παραγωγής. 

Όσο αυξάνει το μέγεθος ενός απομονωμένου ενεργειακού συστήματος, η 
ασφάλειά του εξαρτάται από τη λειτουργία ενός συνόλου γεννητριών. Συνήθως, σε 
μεγάλα απομονωμένα ενεργειακά συστήματα, η λειτουργία κάποιων γεννητριών 
αποσκοπεί στη ρύθμιση της συχνότητας – συνήθως συμπίπτουν με τις μηχανές βάσης 
– ενώ η λειτουργία κάποιων άλλων γεννητριών παρακολουθεί τις μεταβολές του 
φορτίου.  

Πρακτικά, στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, η εμφάνιση υπότασης και 
υποσυχνότητας είναι τα προβλήματα ισχύος που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά 
προβλήματα στη δυναμική ισορροπία του συστήματος. Η υπόταση και η 
υποσυχνότητα μπορεί να είναι συνέπεια κάποιας ξαφνικής αύξησης φορτίου ή 
κάποιας ξαφνικής απώλειας παραγωγής λόγω βλάβης. Η αντίδραση του συστήματος 
παραγωγής σε τέτοιες περιπτώσεις εξαρτάται από τις διατάξεις προστασίας δικτύου, 
τα χαρακτηριστικά των ενταγμένων γεννητριών και την πιθανή στρεφόμενη εφεδρεία 
με την οποία λειτουργεί το σύστημα τη στιγμή του συμβάντος.  

Η επίδραση των ανεμογεννητριών στην ασφάλεια ενός συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από τα σχετικά χαμηλά όρια ανοχής που 
παρουσιάζουν στις μεταβολές τάσης ή συχνότητας. Τα όρια αυτά χαρακτηρίζουν τις 
ανεμογεννήτριες ως ευαίσθητες γεννήτριες και τις κατατάσσουν πρώτες στη σειρά 
των γεννητριών που τίθενται εκτός παραγωγής σε περιπτώσεις ανωμαλίας στην τάση 
ή στη συχνότητα του δικτύου.  

Χαρακτηριστικά όρια συχνοτήτων και τάσης ανοχής των σύγχρονων 
ανεμογεννητριών παρουσιάζονται στον πίνακα 6.2. Οι τιμές του πίνακα είναι 
ενδεικτικές και μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή της γεννήτριας. 
Νέα μοντέλα ανεμογεννητριών πιθανώς παρουσιάζουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά, 
τα οποία όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ενδεικτικά για την πλειοψηφία των 
εγκατεστημένων σήμερα ανεμογεννητριών [34]. 

 
Πίνακας 6.2: Ανοχές διαταραχών τάσης και συχνότητας ανεμογεννητριών. 

Διαταραχή Μεταβολή (%) Χρονοκαθυστέρηση (sec) 
Υπόταση 90,00 60,0 
Υπέρταση 110,00 60,0 
Υποσυχνότητα - 6,00% (47 Hz) 0,2 
Υπερσυχνότητα + 2,00% (51 Hz) 0,2 

 
Η λειτουργία ανεμογεννητριών σε απομονωμένα ενεργειακά συστήματα 

δυσχεραίνει τη διατήρηση ασφάλειας. Για το λόγο αυτό, η διατήρηση θερμής 
εφεδρείας ικανής να αναλάβει πιθανή απώλεια παραγωγής αιολικού πάρκου, αποτελεί 
μία λύση διασφάλισης ομαλούς λειτουργίας του συστήματος, με άμεση συνέπεια 
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βέβαια την αύξηση του ειδικού κόστους παραγωγής. Μία άλλη λύση περιορισμού της 
επίδρασης των ανεμογεννητριών στη λειτουργία ενός συστήματος είναι ο 
περιορισμός της διείσδυσής τους. 

Η επίδραση της λειτουργίας ανεμογεννητριών στη δυναμική ισορροπία ενός 
συστήματος παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εξαρτάται από τα εξής 
[7]: 

• το ποσοστό στιγμιαίας διείσδυσης αιολικής ισχύος στην παραγωγή 
• τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων θερμοηλεκτρικών μηχανών, ειδικότερα 

δε, τους ρυθμούς απόκρισής τους σε ταχείς μεταβολές του φορτίου 
• το ποσοστό επί του φορτίου και το είδος της στρεφόμενης εφεδρείας 
• τα όρια ανοχής σε διαταραχές τάσης και συχνότητας των εγκατεστημένων 

ανεμογεννητριών. 

Σχετικά με το ποσοστό διείσδυσης αιολικής ισχύος επί της συνολικής 
παραγωγής, μελέτες απομονωμένων ενεργειακών συστημάτων [7], που έχουν 
στηριχτεί σε προσομοιώσεις της ηλεκτρικής λειτουργίας των συστημάτων αυτών, 
κατέδειξαν ότι για ποσοστά διείσδυσης κάτω του 10% δεν προκύπτει πρόβλημα 
δυναμικής ισορροπίας από πιθανή απώλεια της αιολικής παραγωγής.  Από την άλλη 
μεριά, για ποσοστά αιολικής διείσδυσης μεγαλύτερα του 37%, είναι δύσκολο να 
ανακάμψει το σύστημα από πιθανή απώλεια παραγωγής αιολικών πάρκων.  

Οι παράγοντες που καθορίζουν κατά πόσο ασφαλές είναι το ποσοστό 
στιγμιαίας διείσδυσης αιολικής ισχύος είναι [7]: 

• οι θερμοηλεκτρικές μηχανές που είναι εντός παραγωγής (είδος μηχανών και 
χαρακτηριστικά τους) 

• η δομή του δικτύου διανομής (ύπαρξη εφεδρικών γραμμών) 
• η διατήρηση στρεφόμενης εφεδρείας και το είδος της 
• οι καιρικές συνθήκες. 

Οι ανωτέρω παράγοντες επιβάλλουν διαφορετικά ανώτατα όρια για το 
μέγιστο ασφαλές ποσοστό στιγμιαίας αιολικής διείσδυσης σε διαφορετικά 
απομονωμένα ενεργειακά συστήματα και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους μέσα 
στο έτος. Πρακτικά, η μέγιστη στιγμιαία διείσδυση αιολικής ισχύος, με γνώμονα την 
ασφαλή λειτουργία του συστήματος, μπορεί να κυμανθεί από 10 - 15%, για μικρά και 
ασθενή συστήματα ή ιδιόμορφες συνθήκες φορτίου – παραγωγής (χαμηλή ζήτηση, 
έντονα καιρικά φαινόμενα, αργή στρεφόμενη εφεδρεία), έως 30 - 35% για μεγάλα 
συστήματα [7]. 

Τα όρια ανοχής των εγκατεστημένων ανεμογεννητριών σε διακυμάνσεις 
τάσης και συχνότητας, αποτελούν σημαντικό παράγοντα καθορισμού της μέγιστης 
ασφαλούς στιγμιαίας διείσδυσης αιολικής ισχύος. Η τεχνολογία κατασκευής των 
ανεμογεννητριών αναπτύσσεται συνεχώς. Τα όρια που παρουσιάστηκαν στον πίνακα 
6.2 αντιπροσωπεύουν σχεδόν το σύνολο των εγκατεστημένων ανεμογεννητριών στην 
Ελλάδα και στον κόσμο. Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες θέτουν νέα δεδομένα στο θέμα 
της διείσδυσης. Οι απαιτήσεις των διαχειριστών δικτύου για ασφαλέστερη λειτουργία 
αιολικών πάρκων ωθούν τους κατασκευαστές σε ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών 
που επιτρέπουν την παραμονή μιας ανεμογεννήτριας εντός παραγωγής, για 
μεγαλύτερα εύρη και χρονικά διαστήματα διακυμάνσεων τάσης και συχνότητας. 

Τέλος, η χρήση αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών έργων 
(αντλησιοταμιευτήρων) ως αποθηκευτικών διατάξεων με σκοπό την προσαρμογή της 
στοχαστικής συμπεριφοράς της αιολικής παραγωγής στη ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος, 
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μπορεί να συνδράμει στην αύξηση της διείσδυσης αιολικής ισχύος σε απομονωμένα 
ενεργειακά συστήματα. 

Η χρήση αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών έργων έχει την έννοια της 
αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από αιολικά πάρκα, που δεν μπορεί να 
απορροφηθεί απευθείας από ένα ενεργειακό σύστημα λόγω υπέρβασης του ανώτατου 
ορίου στιγμιαίας διείσδυσης αιολικής ισχύος. Η αποθηκευμένη ενέργεια μπορεί να 
παραχθεί στη συνέχεια εγγυημένα π.χ. σε ώρες αιχμής ζήτησης ισχύος. Ουσιαστικά, η 
στοχαστική συμπεριφορά της πρωτογενούς μορφής ενέργειας, δηλαδή του ανέμου, 
προσαρμόζεται μέσω αποθήκευσης, στη ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος.  

 

6.3. Τα αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά και η σημασία τους  
Ένα αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει όπως 

ένα κλασσικό υδροηλεκτρικό έργο και όπως μία αντλητική μονάδα. Στο σχήμα 6.3 
παρουσιάζεται μία σχηματική διάταξη αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού σταθμού. Από 
το σχήμα 6.3 μπορούμε να διακρίνουμε τα βασικά μέρη ενός αναστρέψιμου 
υδροηλεκτρικού. Τούτα είναι: 
 δύο δεξαμενές νερού, οι οποίες βρίσκονται σε ικανή υψομετρική διαφορά 

μεταξύ τους 
 ένας υδροηλεκτρικός σταθμός, στον οποίο εγκαθίστανται οι υδροδυναμικές 

μηχανές του έργου δηλαδή υδροστρόβιλοι και αντλίες 
 σωληνώσεις οι οποίες συνδέουν τις δύο δεξαμενές μεταξύ τους και μέσω των 

οποίων είναι δυνατή η μεταφορά νερού από τη μία δεξαμενή στην άλλη. 
 

 
Σχήμα 6.3: Σχηματική διάταξη αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού. 

 

Η λειτουργία ενός αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού έργου είναι απλή: 
 Όταν, για κάποιο λόγο, στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο είναι 

εγκατεστημένο το αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό, υπάρχει παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία δεν μπορεί να απορροφηθεί απευθείας για 
κάλυψη της τρέχουσας ζήτησης, τότε η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται 
μέσω του αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού. Τούτο επιτυγχάνεται διαθέτοντας 
την περίσσεια ηλεκτρικής ισχύος στις αντλίες του αναστρέψιμου 
υδροηλεκτρικού, οι οποίες αντλώντας νερό από την κάτω στην άνω δεξαμενή, 
αποθηκεύουν την περίσσεια ενέργειας με τη μορφή υδραυλικής δυναμικής 
ενέργειας. 
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 Ο αποθηκευμένος όγκος νερού στην άνω δεξαμενή του αναστρέψιμου 
υδροηλεκτρικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε απαιτηθεί για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και διάθεσή της στο δίκτυο. Τούτο 
επιτυγχάνεται μέσω της ελεύθερης πτώσης του εργαζόμενου μέσου (νερού) 
από την άνω προς την κάτω δεξαμενή και της διέλευσής του μέσω των 
υδροστροβίλων του υδροηλεκτρικού σταθμού. 

Τα αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά ονομάζονται και αντλησιοταμιευτήρες, ενώ η 
διαδικασία της αποθήκευσης και παραγωγής ενέργειας μέσω των 
αντλησιοταμιευτήρων ονομάζεται αντλησιοταμίευση. 

Πρακτικά, η σκοπιμότητα εισαγωγής ενός αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού σε 
ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να είναι: 
 Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από θερμοηλεκτρικές μονάδες βάσης 

κατά τις βραδινές ώρες χαμηλής ζήτησης και φθηνής παραγωγής, με σκοπό να 
την ανταποδώσει στο δίκτυο κατά τις ώρες αιχμής ζήτησης ισχύος (μεσημέρι 
και απόγευμα ή βράδυ, ανάλογα με την εποχή) [35]. Ο τρόπος αυτός 
λειτουργίας παρουσιάζεται στο σχήμα 6.4. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι 
επιτελείται απαλοιφή αιχμών ζήτησης ισχύος. Τα περισσότερα αναστρέψιμα 
υδροηλεκτρικά έργα στον κόσμο λειτουργούν για απαλοιφή αιχμών ζήτησης 
ισχύος, συνδυαζόμενα με ατμοστρόβιλους πυρηνοηλεκτρικών ή 
θερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής. Στην ελληνική νομοθεσία (Ν. 
3468/2006), ο ορισμός των υβριδικών σταθμών προβλέπει τη συνδυασμένη 
λειτουργία αιολικών πάρκων και αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών για 
απαλοιφή αιχμών ζήτησης ισχύος, μέσω αποθήκευσης ενέργειας από τα 
αιολικά πάρκα. 

 

 
Σχήμα 6.4: Απαλοιφή αιχμών ζήτησης  ισχύος μέσω αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού. 

 
 Η συνδυασμένη παραγωγή ενέργειας με μία μονάδα ανανεώσιμης πηγής 

ενέργειας – Α.Π.Ε. – (π.χ. αιολικό πάρκο) προκειμένου να μεγιστοποιήσει την 
παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας [36 – 
39]. Η φιλοσοφία αυτή παρουσιάζεται στο σχήμα 6.5. Στο σχήμα 6.5, σε μία 
δεδομένη χρονική στιγμή ο σταθμός παραγωγής τροφοδοτείται με ηλεκτρική 
ισχύ Pw από τα αιολικά πάρκα. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας (Σ.Δ.Ε.) 
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ελέγχει αν η στιγμιαία παραγωγή ισχύος από τα αιολικά πάρκα Pw είναι 
μεγαλύτερη από τη στιγμιαία ζήτηση Ρd. Διακρίνονται οι ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 

 
Σχήμα 6.5: Συνδυασμός αναστρέψιμου υδροηλεκτρικό και αιολικού πάρκου. 

 
α. Αν Pw>Ρd, η διείσδυση αιολικής ισχύος Pwδ περιορίζεται σε ένα μέγιστο 
ποσοστό δmax  ως προς τη ζήτηση ισχύος, δηλαδή Pwδ=δmaxPd. Το ποσοστό 
αυτό, λόγω της παρουσίας στο σύστημα των υδροστροβίλων, μονάδων 
δηλαδή ταχέων και ικανών να αναλάβουν μεγάλα φορτία σε λίγα 
δευτερόλεπτα, μπορεί να αυξηθεί σε τιμές ακόμα και άνω του 50%. Η 
παραγωγή ισχύος συμπληρώνεται από τις θερμοηλεκτρικές μονάδες του 
συστήματος, οι οποίες καλούνται να εγχύσουν ισχύ στο σύστημα ίση με 
Pth=Pd-Pwδ. Οι αντλίες του συστήματος αντλησιοταμίευσης τροφοδοτούνται 
με ισχύ Pp=Pw-Pwδ, με σκοπό να αποθηκευτεί με τη μορφή δυναμικής 
ενέργειας στην άνω δεξαμενή του συστήματος. Στην περίπτωση που η άνω 
δεξαμενή του αντλησιοταμιευτήρα είναι γεμάτη, η διαθέσιμη περίσσεια 
ισχύος δεν μπορεί να αποθηκευθεί. Η περίσσεια της ενέργειας αυτής μπορεί 
να αποθηκευθεί σε άλλες εφαρμογές (παραγωγή υδρογόνου, αφαλάτωση, κλπ)  
 
β. Αν Pw<Ρd, η διείσδυση αιολικής ισχύος Pwδ περιορίζεται δύναται κατά 
μέγιστο να διεισδύσει Pwδ=δmaxPd. Την ίδια χρονική στιγμή, παράγεται από 
τους υδροστρόβιλους συμπληρωματική ηλεκτρική ισχύς Ph=Pd-Pwδ, 
προκειμένου να συμπληρωθεί το έλλειμμα στην παραγωγή ισχύος από τα 
αιολικά πάρκα. Στην περίπτωση που η άνω δεξαμενή του αντλησιοταμιευτήρα 
δεν περιέχει ικανή ποσότητα νερού ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα παραγωγής 
ισχύος μέσω των υδροστροβίλων, τότε τίθενται σε λειτουργία οι 
θερμοηλεκτρικές μονάδες.  

Γίνεται αντιληπτό ότι με το εν λόγω σύστημα οι θερμοηλεκτρικές μονάδες 
έχουν καθαρά εφεδρικό χαρακτήρα. Η συνδρομή των Α.Π.Ε. στην κάλυψη των 
ετήσιων αναγκών ενός συστήματος σε ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να ανέλθει σε 
ποσοστά της τάξης του 80 – 90% [36 – 39]. Ο περιορισμός στη λειτουργία των 
θερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής είναι ανάλογος. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί 
ότι η εισαγωγή των υδροστροβίλων σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδων 
δηλαδή που χαρακτηρίζονται από δυνατότητες ταχείας απόκρισης στις μεταβολές 
φορτίων και από υψηλούς ρυθμούς ανάληψης φορτίου, βελτιώνει σημαντικά την 
ασφάλεια και την ευστάθειά του.  
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Συμπερασματικά, μέσω της εισαγωγής αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών σε 
απομονωμένα ενεργειακά συστήματα εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες για τη 
μεγιστοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., ελαχιστοποιώντας 
ταυτόχρονα την παραγωγή των θερμοηλεκτρικών μονάδων και βελτιώνοντας την 
ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας [26, 27].  

 

6.4. Εισαγωγή συστημάτων αιολικών πάρκων και αναστρέψιμων 
υδροηλεκτρικών στην Κρήτη  

Η εισαγωγή της έννοιας του υβριδικού σταθμού στην ελληνική νομοθεσία, 
μέσω του νόμου 3468/2006 [40] και του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής [41], 
απελευθέρωσε το εδώ και πολλά χρόνια υπάρχον επενδυτικό ενδιαφέρον σχετικά με 
την υλοποίηση σταθμών αιολικών πάρκων και αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών. Ήδη 
έχουν κατατεθεί αιτήσεις για έκδοση άδειας παραγωγής υβριδικών σταθμών στην 
Κρήτη, οι οποίες ξεπερνούν τα 100 MW εγγυημένης ισχύος [42]. 

Τα ανωτέρω αποδεικνύουν το σαφές επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο 
προφανώς προκύπτει από τους καλούς οικονομικούς δείκτες τους οποίους 
παρουσιάζουν τα εν λόγω έργα, βάσει του πλαισίου λειτουργίας τους, όπως ορίζεται 
στη σχετική νομοθεσία. Η εγκατάσταση και η λειτουργία των πρώτων υβριδικών 
σταθμών θα παράσχει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνική γνώση, ικανή να 
πολλαπλασιάσει με γεωμετρικούς ρυθμούς τις αιτήσεις για περαιτέρω υβριδικούς 
σταθμούς στην Κρήτη. Αποτέλεσμα τούτου είναι ότι θα πρέπει να αναμένουμε τις 
επόμενες μία με δύο δεκαετίες το σύνολο των εγκαταστημένων υβριδικών σταθμών 
αιολικών πάρκων και αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών στην Κρήτη να είναι ικανό να 
αναλάβει το ρόλο μονάδας βάσης, εξασφαλίζοντας ποσοστά άνω του 70% στην 
κάλυψη της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί. 

Η έντονη γεωμορφολογία που παρουσιάζει το νησί παρέχει ένα σύνολο 
δυνατών θέσεων για εγκατάσταση αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών με μεγάλες 
χωρητικότητες όγκου δεξαμενών και μεγάλη υψομετρική διαφορά μεταξύ τους [43]. 
Ενδεικτικά παρουσιάζεται παρακάτω ένα από τα μεγαλύτερα έργα αναστρέψιμων 
υδροηλεκτρικών και αιολικών πάρκων που μπορεί να χωροθετηθεί στην Κρήτη, 
συγκεκριμένα στις νότιες παρυφές της οροσειράς Δίκτυ, στα νοτιοανατολικά του 
Νομού Ηρακλείου (Δήμος Βιάννου). Η σχεδίαση, η χωροθέτηση και η μελέτη του 
σταθμού αποδίδονται στο Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης [44]. 

Στο σχήμα 6.6. παρουσιάζεται φωτορεαλιστική απεικόνιση της ευρύτερης 
περιοχής εγκατάστασης, με τις θέσεις των δεξαμενών του έργου. Προτείνονται, όπως 
φαίνεται δύο εναλλακτικές θέσεις για τις κάτω δεξαμενές, οι οποίες θα μπορούσαν να 
δουλέψουν ταυτόχρονα.  

 



 77 

 
Σχήμα 6.6: Φωτορεαλιστική απεικόνιση της περιοχής εγκατάστασης του αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού 

στα όρη Δίκτυ, με τις θέσεις των δεξαμενών. 

 

Στον πίνακα 6.3 παρουσιάζεται ενδεικτική διαστασιολόγηση του έργου. 

 
Πίνακας 6.3: Ενδεικτική διαστασιολόγηση αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού στα όρη Δίκτυ. 

Εγκατεστημένη ισχύς υδροστροβίλων (MW) 400 

Εγκατεστημένη ισχύς αντλιών (MW) 500 

Χωρητικότητα άνω δεξαμενής (106∙m3) 40 

Συνολική χωρητικότητα κάτω δεξαμενών (106∙m3) 70 

Μέγιστη υψομετρική διαφορά δεξαμενών (m) 800 

Μήκος σωληνώσεων (m) 8.000 

Διάμετρος σωληνώσεων (m) 5,50 

 

Οι κορυφές των ορέων Δίκτυ παρέχουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα για 
εγκατάσταση μερικών εκατοντάδων MW αιολικών πάρκων. Η υλοποίηση του εν 
λόγω υβριδικού σταθμού αιολικών πάρκων και αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού στα 
νότια της οροσειράς Δίκτυ θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της δυνατότητας 
διείσδυσης Α.Π.Ε. στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη. 

 

6.5. Τα οφέλη από την εισαγωγή αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών  
Είναι πλέον προφανές ότι η εισαγωγή ενός αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού σε 

ένα μη διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να συμβάλει τόσο 
στην αύξηση της συμμετοχής των μονάδων Α.Π.Ε. στην κάλυψη της ζήτησης 
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ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και στη βελτίωση της ασφάλειας του συστήματος και της 
δυνατότητας έγκαιρης αντίδρασής του σε ένα περιστατικό διαταραχής στην 
παραγωγή. Το τελευταίο, τονίζεται ξανά, επιτυγχάνεται μέσω της εισαγωγής των 
υδροστροβίλων στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδων δηλαδή που είναι 
ικανές να αναλάβουν άμεσα μεγάλα φορτία και να παρακολουθήσουν επιτυχώς 
γρήγορες διακυμάνσεις ζήτησης ισχύος. Τα χαρακτηριστικά αυτά βοηθούν στη 
διατήρηση της τάσης και της συχνότητας του συστήματος εντός των ορίων 
λειτουργίας. 

Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός σταθμού αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού 
και αιολικού πάρκου επιφέρει μία σειρά από δευτερεύοντα οφέλη, οικονομικής, 
κοινωνικής, τεχνικής και περιβαλλοντικής φύσεως. Ενδεικτικά μπορούν να 
αναφερθούν επιγραμματικά τα παρακάτω: 

1. Τόνωση της τοπικής οικονομίας στη θέση εγκατάστασης του έργου, τόσο 
κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και έργων υποδομής. 

2. Τόνωση της εθνικής οικονομίας, μέσω της μείωσης του κόστους 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της εισαγωγής υγρών ορυκτών 
καυσίμων. 

3. Εκμετάλλευση των εγχώριων πρωτογενών μορφών ενέργειας και συμβολή 
προς την ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες πρωτογενείς 
πηγές ενέργειας, με οποιουδήποτε είδους συνέπεια μπορεί τούτο να 
συνεπάγεται. 

4. Συμβολή σε εθνικό επίπεδο στην επίτευξη των στόχων του Κυότο και, 
κατά συνέπεια, επιπλέον τόνωση της εθνικής οικονομίας μέσω της 
αποφυγής καταβολής του προβλεπόμενου κόστους εκπομπής ρύπων. 

5. Συμβολή σε τοπικό επίπεδο στην περιβαλλοντική ανακούφιση και 
αναβάθμιση των περιοχών εγκατάστασης των αναστρέψιμων 
υδροηλεκτρικών. 

6. Δημιουργία περιβαλλοντικών και τουριστικών βιότοπων, στις θέσεις 
εγκατάστασης των δεξαμενών. Δυνατότητες πολυποίκιλης αξιοποίησης 
των χώρων αυτών και προοπτικές για επιπλέον θέσεις εργασίας και 
τόνωση της τοπικής οικονομίας (βλέπε λίμνη Κουρνά). 

7. Εφόσον προβλεφθεί στη μελέτη του έργου και εξασφαλισθεί η πληρότητα 
των δεξαμενών με τις αναγκαίες ποσότητες νερού, δυνατότητα 
αξιοποίησης του αποθηκευμένου νερού και σε άλλες χρήσεις, όπως 
αρδευτικές. 

8. Δημιουργία πολλών έργων υποδομής (δρόμοι, γεωτρήσεις, δίκτυα 
ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ) και μεγάλη αύξηση της προστιθέμενης αξίας 
στις περιοχές εγκατάστασης. 

9. Άμεσα οικονομικά οφέλη προς τον Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού στη 
γεωγραφική περιφέρεια του οποίου εγκαθίσταται το αναστρέψιμο 
υδροηλεκτρικό και προς τους οικιακούς καταναλωτές που διαμένουν στα 
γεωγραφικά όρια του εν λόγω Ο.Τ.Α. Για ένα υβριδικό σταθμό ο οποίος 
παρέχει εγγυημένη ισχύ 12 MW για 8 – 9 ώρες ανά εικοσιτετράωρο, τα 
ετήσια οικονομικά οφέλη της οικείας Δημοτικής Αρχής ανέρχονται 
περίπου στις 300.000 €, βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου 
[40, 41, 45]. Ο τρόπος κατανομής των προβλεπόμενων χρηματικών ποσών 
μεταξύ Ο.Τ.Α. και οικιακών καταναλωτών περιγράφεται αναλυτικά στο 
νέο νόμο για τις επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα [45]. 
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6.6. Τα υφιστάμενα αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά στην Ελλάδα 
Στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα δύο αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά, ένα στο 

Σφηκιά Αλιάκμονα και ένα στο Θησαυρό Νέστου. 

Το αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό στο Σφηκιά (έναρξη λειτουργίας 1985, ισχύς 
315 MW) βρίσκεται σε απόσταση 20 km νότια της Βέροιας. Το φράγμα είναι 
χωμάτινο. Ο σταθμός αυτός είναι αναστρέψιμος, δηλαδή λειτουργεί το βράδυ ως 
αντλητικός ισχύος 315 MW για τη ρύθμιση του συστήματος, ανεβάζοντας τα νερά 
του ταμιευτήρα Ασωμάτων στον ταμιευτήρα Σφηκιάς. Το έργο περιλαμβάνει φράγμα 
από λιθορριπή ύψους 175 m και μήκους στη στέψη 220 m. Ο συνολικός όγκος του 
φράγματος είναι περίπου 1.620.000

 
m3. 

 

 
Εικόνα 6.1: Αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό Σφηκιά. 

 

Το αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό Θησαυρού (έναρξη το 1997, ισχύς 384 MW), 
βρίσκεται 60 km από τη Δράμα, κοντά στο Παρανέστι, στον ποταμό Νέστο. Είναι 
επίσης σταθμός αναστρέψιμος και λειτουργεί ως αντλητικός το βράδυ, ανεβάζοντας 
το νερό του ταμιευτήρα Πλατανόβρυσης στον ταμιευτήρα Θησαυρού. 

Το φράγμα του Θησαυρού είναι λιθόρριπτο, συνολικού όγκου 11.000.000 m3 
και ύψους 175 m.  
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Εικόνα 6.2:Αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό Θησαυρού. 

 

Την τρέχουσα χρονική στιγμή κατασκευάζεται ο υβριδικός σταθμός 
αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού και αιολικού πάρκου της Ικαρίας, ο οποίος έχει ως 
σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης Α.Π.Ε. και θα είναι το πρώτο έργο της 
χώρας που θα κατασκευαστεί με αυτή τη φιλοσοφία λειτουργίας. Σημειώνεται ότι η 
χώρα μας πρωτοπορεί παγκοσμίως στην υιοθέτηση των υβριδικών συστημάτων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την κατασκευή από τη Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες Α.Ε. 
του σταθμού της Ικαρίας. Οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν το Μάιο του 
2009. Τα κατασκευαστικά στοιχεία του σταθμού Ικαρίας παρουσιάζονται στον 
πίνακα 6.4. 

 
Πίνακας 6.4: Χαρακτηριστικά κατασκευαστικά στοιχεία του σταθμού αναστρέψιμου 
υδροηλεκτρικού και αιολικού πάρκου στην Ικαρία. 

Εγκατεστημένη ισχύς αιολικού πάρκου (MW) 2,7 

Εγκατεστημένη ισχύς υδροστροβίλων (MW) 4,1 

Εγκατεστημένη ισχύς αντλιών (MW) 1,6 

Χωρητικότητα άνω δεξαμενής (m3) 80.000 

Χωρητικότητα κάτω δεξαμενής (m3) 80.000 

Υψομετρική διαφορά δεξαμενών (m) 520 

Μήκος σωληνώσεων (m) 2.500 

Διάμετρος σωληνώσεων (m) 0,80 

 
Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και η λειτουργία του υβριδικού σταθμού 

Ικαρίας θα δώσει την απαραίτητα τεχνική και κατασκευαστική γνώση και εμπειρία 
για την περαιτέρω εισαγωγή παρόμοιων σταθμών σε ελληνικά απομονωμένα 
νησιωτικά ενεργειακά συστήματα, ανάμεσα στα οποία αναμένεται να είναι και η 
Κρήτη. 
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Επίλογος 
 
 

7.1. Επίλογος - Συμπεράσματα 
Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μία συγκεντρωτική και συνοπτική 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διεκπεραιωμένης έρευνας και διατυπώνονται 
τελικά συμπεράσματα. 

Τα αποτελέσματα λοιπόν της εκπονηθείσας έρευνας μπορούν να συνοψιστούν 
στα εξής: 

1. Η μόνη σκοπιμότητα αλλαγής του υφιστάμενου συστήματος παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη σε σύστημα φυσικού αερίου είναι η 
σημαντική μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων ρύπων που επιτυγχάνεται 
σε σχέση με αυτές του υφιστάμενου συστήματος. 

2. Από οικονομική άποψη η εισαγωγή φυσικού αερίου στο σύστημα 
ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη κρίνεται μη συμφέρουσα. Η επέκταση της 
χρήσης του φυσικού αερίου σε οικιακές εφαρμογές (θέρμανση) δεν αλλάζει το 
ανωτέρω συμπέρασμα, αντιθέτως τα οικονομικά στοιχεία μεταβάλλονται προς 
το χειρότερο, λόγω των υψηλής έκτασης έργων υποδομών που απαιτούνται 
και τη μικρή προκύπτουσα αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου στον 
οικιακό τομέα. 

3. Η αντικατάσταση των υγρών καυσίμων (μαζούτ και ντίζελ) που σήμερα 
χρησιμοποιούνται στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης με φυσικό 
αέριο, απλά παρατείνει, στην καλύτερη περίπτωση, κατά δύο με τρεις 
δεκαετίες το πρόβλημα σχετικά με την επάρκεια της ενεργειακής πρώτης ύλης 
στο νησί.  

4. Η διατήρηση της εξάρτησης του νησιού από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες 
ύλες, ουσιαστικά δεν επιφέρει καμία βελτίωση στην ασφάλεια της 
ενεργειακής τροφοδοσίας, ανεξαρτησίας και επάρκειας.  

5. Η εναλλαγή του υφιστάμενου συστήματος της Κρήτης σε σύστημα 
βασιζόμενο σε Α.Π.Ε. (αιολική ενέργεια) έχει ήδη ξεκινήσει, τόσο με τα 
υφιστάμενα λειτουργούντα αιολικά πάρκα στο νησί, αλλά και λόγω των 
προοπτικών εγκατάστασης υβριδικών σταθμών αιολικών πάρκων και 
αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών. Τα συστήματα αυτά αποτελούν την πλέον 
υποσχόμενη λύση για την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση του νησιού, με τρόπο 
οικονομικά ανταγωνιστικό και περιβαλλοντικά φιλικό. Ταυτόχρονα επιφέρουν 
μία σειρά από συνοδευτικά δευτερεύοντα οφέλη, τόσο για τις τοπικές 
κοινωνίες, όσο και σε επίπεδο νησιού. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών θα 
πρέπει, ωστόσο, να υλοποιηθεί με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη θέματα 
πολιτισμικής και περιβαλλοντικής φύσεως,  ώστε να μην αλλο ιωθεί ο 
χαρακτήρας και η ταυτότητα της Κρητικής ενδοχώρας. Μια μελέτη 

Κεφάλαιο 

7 
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σχεδιασμού για το σύνολο της γεωγραφικής επικράτειας του νησιού μπορεί να 
βοηθήσει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

7.2. Επέκταση χρήσης φυσικού αερίου 
Ένα θέμα που θα πρέπει να σχολιαστεί ιδιαιτέρως είναι η χρήση του φυσικού 

αερίου στην Ελλάδα πέρα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Θεωρείται ότι η 
ωφέλιμη ενέργεια η οποία χρησιμοποιείται από τον τελικό καταναλωτή στην 
περίπτωση της ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί μόνο το 1/3 της ενέργειας που μπορεί να 
παραχθεί από το φυσικό αέριο, αν χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε θερμικές 
εφαρμογές επιτόπου. Η απόδοση αυτή μπορεί να αυξηθεί αν η ηλεκτροπαραγωγή 
συνδυαστεί με χρήση μέρους της αποβαλλόμενης θερμικής ενέργειας για παραγωγή 
ζεστού νερού, τηλεθέρμανση κλπ. 

Το δίλημμα της ανταγωνιστικής χρήσης του φυσικού αέριου για 
ηλεκτροπαραγωγή ή για οικιακή χρήση τίθεται, χωρίς να απαντάται μονοσήμαντα 
συνεχώς. Αιτία, ειδικά στη χώρα μας, είναι η μονόπλευρη μέχρι σήμερα ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων μεγάλου μεγέθους για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 
εισαγόμενο φυσικό αέριο, ενώ ο τομέας της άμεσης κατανάλωσής του στην οικιακή 
και βιομηχανική χρήση υστερεί. Η κατεύθυνση αυτή κυρίως μπορεί να αποδοθεί στη 
γρήγορη κερδοφορία που εξασφαλίζει η ηλεκτροπαραγωγή για τις εταιρείες – 
επενδυτές (εύχρηστο και αποδοτικό καύσιμο συγκρινόμενο με άλλα διαθέσιμα 
ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο και ο λιγνίτης) σε αντίθεση με τα μικρότερα αλλά 
ενεργειακά, περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά οφέλη που εξασφαλίζει η μικρή ή 
μεσαία άμεση κατανάλωση του αέριου για παραγωγή ενέργειας.  

Ο παράγοντας αυτός ειδικά στην περίπτωση της εισαγωγής φυσικού αέριου 
αποκλειστικά για ηλεκτροπαραγωγή στην Κρήτη πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά, 
δεδομένου ότι η χώρα ήδη εμφανίζει έντονο πρόβλημα μονόπλευρης χρήσης του 
φυσικού αέριου για ηλεκτροπαραγωγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι με δεδομένα του 
2005 η Ελλάδα διαθέτει το 68,1% του φυσικού αέριου για ηλεκτροπαραγωγή, σε 
αντίθεση με το μέσο όρο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μόνο 
28,1%. Αντίθετα στην άμεση χρήση του φυσικού αέριου στον αστικό τομέα η 
ελληνική κατανάλωση είναι μόνο το 6,3%, ενώ η αντίστοιχη ευρωπαϊκή 39,5%. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 το 39,8% των νοικοκυριών 
καταναλώνει φυσικό αέριο σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου η διείσδυσή του 
περιορίζεται στο 3,3%. 

Αναλυτικά η δομή της κατανάλωσης του φυσικού αέριου στην Ελλάδα και σε 
άλλες χώρες παρατίθεται στον πίνακα 7.1. 
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Πίνακας 7.1: Δομή της κατανάλωσης του φυσικού αέριου. 

Χρήσεις 
Φ.Α. Ελλάδα Ε.Ε. - 

27 Η.Π.Α. Γαλλία Ιταλία Ισπανία Ρουμάνια 

Αστικός 
τομέας 6,3 39,5 35,5 50 37,5 15,0 22,5 

Βιομηχανία 24,8 31,5 35,3 35,0 25,7 47,2 49,6 
Ηλεκτρική 
παραγωγή 68,1 28,1 26,4 13,3 35,5 37,1 23,7 
Λοιπές 
χρήσεις 0,8 0,9 2,8 1,7 1,3 0,7 4,2 

 

Με βάση τα παραπάνω θεωρείται σκόπιμο, τουλάχιστον από τη σκοπιά της 
ορθολογικής κατανάλωσης ενέργειας, η οποία δεν καθορίζεται μόνο από 
οικονομικούς όρους αλλά έχει και ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία, εφόσον τελικά 
αποφασιστεί και προχωρήσουν τα έργα εισαγωγής φυσικού αερίου στην Κρήτη, να 
επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή διείσδυση του φυσικού αέριου πέραν της 
ηλεκτροπαραγωγής και στην αστική και βιομηχανική κατανάλωση στην Κρήτη, με 
την ανάπτυξη των απαραίτητων δικτύων διανομής. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να 
αποτελέσει συμβατική υποχρέωση των εταιρειών που θα αναλάβουν το έργο της 
εισαγωγής του φυσικού αέριου σε συνεργασία με ένα δημόσιο φορέα εκμετάλλευσης 
των δικτύων που θα αναπτυχθούν. 
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