
Tρεις Πυλώνες Ενεργειακής Πολιτικής:
Ασφάλεια, Οικονομία και Περιβάλλον

Ασφάλεια
Ανθεκτικότητα
Αξιοπιστία

Προστασία 
του
Περιβάλλοντος

Οικονομία
Αποδοτικότητα
Προσβασιμότητα

ΑΠΕ 
ικανοποιούν 
όλα τα 
κριτήρια!





REPowerEU
συμμετοχή των 
ΑΠΕ στο 
ενεργειακό 
ισοζύγιο 45% από 
40% 
Διπλασιασμός 
Φ/Β και Αιολικών 
(18 GW) το 2025, 
τριπλασιασμός
(27 GW) το 2030 

~70% στα 
Δίκτυα 
Διανομής

Σήμερα ~4.500 MW Αιολικών, 4.000 MW ΦΒ, 350 MW ΦΒ σε στέγες (<10 kW), 
260 MW μικρά Υδροηλεκτρικά και 110 MW εγκαταστάσεις Βιοαερίου/Βιομάζας. 



Ημερήσια Παραγωγή ανά Καύσιμο & Ισοζύγιο 
Διασυνδέσεων στην Ελλάδα
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Τα Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρισμού στο νέο περιβάλλον
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Εκτιμώμενες Επενδύσεις στα Δίκτυα Διανομής μέχρι το 2030

Source: Eurelectric, ‘Connecting the dots: Distribution grid investment to power the energy transition’. January, 2021

Οι ανάγκες 
για 
επενδύσεις 
στα ΔΔ θα 
αυξηθούν το 
2020-2030 
κατά 50-70% 
σε 34-39 δισ. 
Ευρώ ετησίως



Ο ρόλος των Δικτύων Διανομής

Οι δραστηριότητες των δικτύων (μεταφοράς και διανομής) είναι εκ φύσεως μονοπωλιακές. Ο

χαρακτήρας αυτών των δραστηριοτήτων, που είναι πολύ διαφορετικός από τις δραστηριότητες

παραγωγής και προμήθειας, καθορίζει τον στρατηγικό τους ρόλο στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας

καθώς και τον τρόπο που ασκούν την λειτουργία τους.

Η αποστολή των δικτύων διανομής είναι η αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους πολίτες με

την μεγαλύτερη αξιοπιστία, το χαμηλότερο δυνατό κόστος και την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του

περιβάλλοντος.

Η οικονομική τους δραστηριότητα δεν πρέπει να αποβλέπει στο κέρδος, αλλά στην αποδοτικότητα

κόστους. Η έννοια του κόστους δεν αφορά μόνο τη λειτουργία, αλλά και τη συντήρηση και τον

εκσυγχρονιμό των δικτύων μαζί με τις αναγκαίες σχετικές επενδύσεις. Το κόστος που επιβαρύνει τους

καταναλωτές συνεπάγεται ένα εύλογο έσοδο, το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του

σκοπού τους, χωρίς να παράγεται κέρδος, αλλά ούτε και να συνεπάγεται ζημιές.

Τα δίκτυα διανομής ενέργειας ως φυσικά μονοπώλια με κύρια αποστολή την εξυπηρέτηση του

κοινωνικού συνόλου, αποτελούν στρατηγικές υποδομές για την ανάπτυξη της χώρας και θα πρέπει να

βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο.



Back-Up



Source: NREL U.S. Solar Photovoltaic System and Energy 
Storage Cost Benchmark: Q1 2020
https://www.nrel.gov/docs/fy21osti/77324.pdf

Η εξέλιξη του κόστους των Φ/Β την τελευταία δεκαετία



Εξέλιξη του ποσοστού διείσδυσης του φυσικού αερίου στο μίγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
διαφόρων χωρών
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Τιμές DAM και αιολική παραγωγή στην Ελλάδα



Η διάθεση πολύ μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της
Ενέργειας και οι Διαχειριστές μετασχηματίζονται σταδιακά σε εταιρείες διαχείρισης Δεδομένων.

Οι Διαχειριστές Διανομής διαχειρίζονται δεδομένα και ροές πληροφοριών που συλλέγονται από
ηλεκτρονικούς μετρητές, αισθητήρες, ελεγκτές, PMUs, κλπ. μεσω ψηφιακών επικοινωνιών.
Εκατομμύρια σήματα συλλέγονται καθημερινά σε πραγματικό χρόνο μέσω δορυφόρων, powerline
communication systems, radio, fibre-optic lines, και λοιπές τεχνολογίες.

Η διαχείριση και εκμετάλλευση αυτών των δεδομένων είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της
μετατροπής των δικτύων διανομής σε ευφυή δίκτυα (smart grids) και απαιτούν υποδομές για
ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση.

Η Ψηφιοποίηση των Δικτύων Διανομής Ενέργειας



ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο Διαχειριστής χρειάζεται να δημιουργήσει ηλεκτρικό χώρο για 
να υποδεχθεί μεγάλη διασύνδεση ΔΠ και να λειτουργεί το δίκτυο 
με μεγάλη διείσδυση ΔΠ

Οι Διαχειριστές διευκολύνουν την ενσωμάτωση της αυτό-
παραγωγής από καταναλωτές που παράγουν την δική τους 
ηλεκτρική ενέργεια. 

Οι νέες τεχνολογίες αποθήκευσης συνδεδεμένες  στα δίκτυα 
διανομής προσφέρουν περαιτέρω υπηρεσίες ευελιξίας στους 
Διαχειριστές.

Οι Διαχειριστές στηρίζουν  την  αγορά της ηλεκτροκίνησης 
συνδέοντας σταθμούς φόρτισης. 

Οι Διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για την αποδοτική διαχείριση 
των δικτύων τους συμβάλλοντας στην μείωση του λειτουργικού 
κόστους και στην αναβολή των επενδύσεων ενίσχυσης των 
δικτύων. 

Οι έξυπνοι μετρητές και διάφορες ηλεκτρικές συσκευές και 
αισθητήρες προσφέρουν πλήθος δεδομένων που οι 
Διαχειριστές καλούνται να αξιοποιήσουν στην καλλίτερη 
λειτουργία τους.

Καταλύτες Αλλαγών στη λειτουργία των 
Δικτύων Διανομής


