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Αρκτικόλεξα 
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ΑΔΜΗΕ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

ΓΜ Γραμμή Μεταφοράς 

ΔΠΑ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΣΕΚ Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα  

ΕΣΜΗΕ Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΗΕ  Ηλεκτρική Ενέργεια 

H/M Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός 

ΙΜΔ Ικανότητα Μεταφοράς Δικτύου 

ΚΔΕΣΜΗΕ Κώδικας Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΜΚΟ Μελέτη Κόστους Οφέλους 

ΟΤΣ Οριακή Τιμή Συστήματος 

ΡΑΕ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Φ/Α Φυσικό Αέριο 

AC / ΕΡ Alternating Current (Εναλλασσόμενο Ρεύμα) 
ACER  Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας)  

CAPEX  Capital Expenditure Cost (Κεφαλαιουχικό Κόστος) 

CBA  Cost-Benefit-Analysis (Ανάλυση Κόστους Οφέλους) 

DC / ΣΡ Direct Current (Συνεχές Ρεύμα) 
DSR Demand Side Response (Απόκριση Ζήτησης) 

EENS  Expected Energy Not Supplied (Αναμενόμενη μη 

εξυπηρετούμενη ενέργεια) 

EIRR Economic Internal Rate of Return (Κοινωνικοοικονομικός 
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης) 

ENPV Economic Net Present Value (Κοινωνικοοικονομική Καθαρή 
Παρούσα Αξία) 

ENTSO-E  European Network of Transmission System Operators for 
Electricity (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) 

EU  European Union (Ευρωπαϊκή Ένωση) 

GTC  Grid Transfer Capability (Ικανότητα Μεταφοράς Δικτύου)  

HVDC  High Voltage DC (Υψηλή Τάση Συνεχούς Ρεύματος 

IEA  International Energy Agency (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας) 
LOLE  Loss of Load Expectation (Αναμενόμενη Απώλεια Φορτίου) 

MSC  Mechanically Switched Capacitors (Μηχανικά ρυθμιζόμενος 

πυκνωτής) 

MSR  Mechanically Switched Reactors (Μηχανικά ρυθμιζόμενη 
επαγωγή) 

NPV Net Present Value (Καθαρή Παρούσα Αξία) 

NTC Net Transfer Capacity (Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς) 

Ο & Μ Operation and Maintenance (Λειτουργία και Συντήρηση)  
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OPEX Operating Expenditure Cost (Λειτουργικό Κόστος) 

PCI Projects of Common Interest (Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος) 

PINT Put IN one at the Time 

RES  Renewable Energy Sources (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) 

SEW Social and Economic Welfare (Κοινωνικοοικονομική Ευημερία) 

SoS  Security of Supply (Ασφάλεια Εφοδιασμού) 

TOOT  Take Out One at the Time 

TSO  Transmission System Operator (Διαχειριστής Συστήματος 
Μεταφοράς) 
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Ανάπτυξης Δικτύων) 

VOLL  Value of Lost Load (Κόστος Απορριπτόμενης Ενέργειας) 
WACC Weighted Average Cost of Capital 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

O βασικός στόχος του Σχεδιασμού του Συστήματος Μεταφοράς είναι η διασφάλιση 

του εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο επαρκή, ασφαλή, 
αποδοτικό και αξιόπιστο και η ανάπτυξη ενός Συστήματος ικανού να ανταποκρίνεται 
σε μακροχρόνια βάση στις ανάγκες για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, υπό 
οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την αύξηση των 

δυνατοτήτων διακίνησης ενέργειας, προς και από τους κόμβους του Συστήματος κα ι 
τα γειτονικά Συστήματα, για έναν μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα 10ετίας,  
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται από τον Κώδικα 

Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής 
ΚΔΕΣΜΗΕ), καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο κύριος στόχος του 
Σχεδιασμού είναι να διασφαλίσει την ανάπτυξη ενός επαρκούς Συστήματος 

Μεταφοράς  με την επίτευξη των παρακάτω: 

 Διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς 

 Υψηλό επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια 

 Ασφάλεια τροφοδότησης των χρηστών 

 Αποδοτική λειτουργία του Συστήματος  

 Συμβολή στην αειφόρο ενεργειακή τροφοδοσία  

 Εξυπηρέτηση της μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ στα πλαίσια της εκπλήρωσης των 
εθνικών στόχων για το 2030 όπως καθορίζονται στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο 

για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)1 [1]. 

 Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στο Σύστημα σε όλους τους Χρήστες στα 
πλαίσια δημιουργίας μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 Διευκόλυνση του ανταγωνισμού και επίτευξη εναρμόνισης  

 Διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας 

Στη διαδικασία σχεδιασμού λαμβάνονται υπόψη κρίσιμες παράμετροι όπως: 

 Απαιτήσεις και κανονισμοί που απορρέουν από την Κοινοτική Νομοθεσία 
σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

 Πολιτικές και στόχοι της ΕΕ 

 Εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 

 Ασφάλεια ανθρώπων και υποδομών 

 Περιβαλλοντικές πολιτικές και περιορισμοί 

 Διαφάνεια των ακολουθούμενων διαδικασιών 

 Οικονομική αποτελεσματικότητα  

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονείται ετησίως από τον ΑΔΜΗΕ2 και υποβάλλεται προς 
έγκριση στη ΡΑΕ3 το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), το οποίο καλύπτει έναν δεκαετή χρονικό 
ορίζοντα και περιλαμβάνει τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος, καθώς και τη βασική 

                                                             

 
1  Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ  προβλέπεται αναδιάρθρωση του ενεργειακού μίγματος της χώρας μέχρι το 

2030, με αύξηση συμμετοχής των ΑΠΕ (τουλάχιστον στο 35% της συνολικής κατανάλωσης, που 
συνεπάγεται ποσοστό άνω του 60% στην παραγωγή ενέργειας από 29% το 2018) 

2  Σύμφωνα με τον προβλεπόμενα στα Άρθρα 94 παρ. 2(ιγ) και 108 του Ν. 4001/2011, καθώς και στο 
Άρθρο 229 του ΚΔΕΣΜΗΕ 

3  Σύμφωνα με το Άρθρο 108 του Ν. 4001/2011  
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φιλοσοφία που ακολουθείται για το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και τον 
προγραμματισμό τους. Το ΔΠΑ συντάσσεται ώστε να αποτελεί αυτοτελές τεύχος, το 
οποίο συμπληρώνεται από άλλα τεχνικά  και τεχνοοικονομικά κείμενα, όπως τα τεύχη 

των Μελετών Κόστους – Οφέλους (ΜΚΟ). Τα τεύχη αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον ΚΔΕΣΜΗΕ, περιλαμβάνουν ανάλυση Κόστους – Οφέλους των σημαντικών έργων 
μεταφοράς που εντάσσονται στο ΕΣΜΗΕ βάσει του εκάστοτε ΔΠΑ, ιδίως αυτών που 

αφορούν διεθνείς διασυνδέσεις και διασυνδέσεις νησιών με  το ΕΣΜΗΕ. Οι μελέτες 
αυτές παρέχουν τεχνοοικονομικές αναλύσεις σκοπιμότητας, περιλαμβάνουν τα 
αποτελέσματα μελετών αγοράς και δικτύου και δημοσιοποιούνται στον ιστοχώρο 

του ΑΔΜΗΕ με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας μέσω της δυνατότητας 
πρόσβασης όλων των συμμετεχόντων της αγοράς.  

Σκοπός του παρόντος Εγχειριδίου είναι η περιγραφή της μεθοδολογίας που 
χρησιμοποιείται για την εκπόνηση των παραπάνω ΜΚΟ, καθώς και των βασικών 
κριτηρίων με βάση τα οποία αξιολογείται το όφελος και το κόστος αυτών, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον ΚΔΕΣΜΗΕ και στη 2η έκδοση της μεθοδoλογίας εκπόνησης ΜΚΟ 
του ENTSO-E (2nd ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development 
Projects). 

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 επιχειρείται μια γενική παρουσίαση της μεθοδολογίας, των κύριων 
στοιχείων κόστους, των βασικών κατηγοριών οφέλους, καθώς και των εργαλείων που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον υπολογισμό των δεικτών οφέλους.  

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 γίνεται αναλυτική παρουσίαση των εργαλείων που εφαρμόζονται 
για την εκπόνηση της ανάλυσης οφέλους και τον υπολογισμό των δεικτών οφέλους, 
δηλαδή των μελετών δικτύου και των μελετών αγοράς, καθώς και των διαφόρων 

κρίσιμων οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εκπόνηση των μελετών αυτών. 

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 γίνεται αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας υπολογισμού των 
κριτήριων/δεικτών που εφαρμόζονται για την εκπόνηση των ΜΚΟ.  

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 παρουσιάζεται η μεθοδολογία για την εκπόνηση ΜΚΟ για έργα 
αποθήκευσης ενέργειας. 

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές για την κοινωνικοοικονομική 
αξιολόγησης ενός έργου. 

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 γίνεται αναφορά στα «Σημαντικά έργα» του ΔΠΑ και 
παρουσιάζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό ενός έργου ως 

«Έργο Μείζονος Σημασίας». 

Η διαδικασία σύνταξης Οδηγών για την εκπόνηση ΜΚΟ (CBA Guidelines) είναι μια 

συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία. Οι Οδηγοί περιοδικά επικαιροποιούνται 
εναρμονιζόμενοι με τις εξελίξεις στις πρακτικές που ακολουθούνται στο σχεδιασμό 
ανάπτυξης των συστημάτων (Μεταφοράς ηλεκτρισμού και Αποθήκευσης) , στη 

σύνθεση του TYNDP ή κατόπιν ειδικού αιτήματος (όπως προβλέπεται στο Άρθρο 11 
του Κανονισμού της ΕΕ 347/2013).  

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να εισηγηθεί προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή 
την τροποποίηση της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας ΜΚΟ, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο προκειμένου να υιοθετηθούν αναθεωρήσεις της μεθοδολογίας του 

ENTSO-E. 
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1  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΟΦΕΛΟΥΣ 

1.1 Γενικά 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των βασικών αρχών της εφαρμοζόμενης 
μεθοδολογίας Μελετών Κόστους Οφέλους (ΜΚΟ), η οποία ακολουθεί τα οριζόμενα 
στον ΚΔΕΣΜΗΕ και τις γενικές αρχές της αντίστοιχης μεθοδολογίας ΜΚΟ που 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E), βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
347/2013.  

Η ανάπτυξη του Συστήματος μεταφοράς, γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της 
επάρκειάς του, λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική εξέλιξη της παραγωγής και της 

ζήτησης. Με δεδομένη την αβεβαιότητα που διέπει αυτές τις δύο παραμέτρους, είναι 
απαραίτητη η κατάστρωση σεναρίων για την εξέλιξή τους, κάνοντας εύλογες 
υποθέσεις και με τη μεγαλύτερη κατά το δυνατόν πληρότητα. Η  ενσωμάτωση της 
παραπάνω αβεβαιότητας στη διαδικασία σχεδιασμού του Συστήματος γίνεται με την 

κατάστρωση στιγμιότυπων για μελέτες δικτύου (βασισμένων στα παραπάνω 
σενάρια), όπου αποτυπώνονται οι προβλέψεις για τη γεωγραφική κατανομή και το 
μέγεθος της μελλοντικής ζήτησης και των μονάδων, τις ανταλλαγές ηλεκτρικής 

ενέργειας με τα γειτονικά Συστήματα μεταφοράς καθώς και τα νέα έργα. Αναλυτική 
παρουσίαση αυτών των θεμάτων γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας, η αναγκαιότητα για ένα νέο έργο 
μεταφοράς, προκύπτει όταν η ικανότητα μεταφοράς σε μια περιοχή του δικτύου δεν 
είναι επαρκής προκειμένου να ικανοποιήσει έναν από τους παρακάτω στόχους (ή 

συνδυασμό αυτών), οι οποίοι συνάδουν με τους πυλώνες της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ: 

 Τη λειτουργία νέων μονάδων παραγωγής (συμβατικών ή ανανεώσιμων)  

 Την εξασφάλιση της ασφάλειας της τροφοδοσίας, αποφεύγοντας την περικοπή 
φορτίου σε συγκεκριμένες περιοχές όταν λαμβάνουν χώρα απλές διαταραχές (Ν-
1) 

 Την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Πέραν της παραπάνω διαδικασίας, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ENTSO-E, βάσει της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 347/2013, μια μεθοδολογία ΜΚΟ που αποσκοπεί να παράσχει 

μία κοινή και ομοιόμορφη βάση για την αξιολόγηση έργων με κύριο κριτήριο την αξία 
τους για την ευρωπαϊκή κοινωνία και την εξυπηρέτηση μεσοπρόθεσμα των στόχων 
για τον περιορισμό αερίων του θερμοκηπίου και τη διείσδυση των ΑΠΕ στο 

ενεργειακό μίγμα και μακροπρόθεσμα τον στόχο για την κλιματική ουδετερότητα 
μέχρι το 2050. Συγκεκριμένα, περιγράφει τις κοινές αρχές και διαδικασίες που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνηση των εκάστοτε Περιφερειακών Σχεδίων 

Ανάπτυξης (Regional Investment Plans - RGIPs) των περιφερειακών ομάδων του 
ENTSO-E, καθώς και του εκάστοτε Διακοινοτικού Δεκαετούς Προγράμματος 
Ανάπτυξης Δικτύων (Ten Year Network Development Plan - TYNDP) του ENTSO-E, για 

την εκτίμηση της σχέσης κόστους-οφέλους των έργων που περιλαμβάνονται σε αυτά 
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και κυρίως για την αξιολόγηση των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of 
Common Interest - PCI), όπως ορίζεται από το άρθρο 12 του σχεδίου κανονισμού.  

Μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) μετά από εισήγηση 
του ENTSO-E και στενή συνεργασία με τον ACER και την ΕΕ και έχουν εκδοθεί δύο 

φορές από τον ENTSO-E κατευθυντήριες γραμμές (Guidelines) για τη μεθοδoλογία 
εκπόνησης ΜΚΟ. Οι επισήμως εγκριθείσες μεθοδολογίες είναι: 

 “ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects”4 [2], η 
οποία εγκρίθηκε από την ΕΕ στις 5 Φεβρουαρίου 2015 και χρησιμοποιήθηκε για 
την αξιολόγηση έργων στο πλαίσιο των TYNDP 2014 και 2016.  

 “2nd ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects”5 
[3,4], η οποία εγκρίθηκε από την ΕΕ στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 και 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση έργων στο πλαίσιο του TYNDP 2018. 

Αποτελεί βελτίωση της μεθοδολογίας με βάση την εμπειρία και τις απόψεις των 
εμπλεκομένων/ συμμετεχόντων κατά την τριετή περίοδο ανάπτυξης και 
εφαρμογής της.  

Στην παρούσα περίοδο είναι σε εξέλιξη η έγκριση της 3ης έκδοσης του «ENTSO-E 
Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects” (εν συντομία 3rd 

CBA Guideline). Η έκδοση της 15ης Οκτωβρίου 20196 (draft version) συντάχθηκε από 
τον ENTSO-E και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (9 Νοεμβρίου 2019 - 9 Δεκεμβρίου 
2019). Έχει γίνει η διαβούλευση με τα Κράτη Μέλη και τις Εθνικές ρυθμιστικές Αρχές 

και έχει υποβληθεί για επίσημη γνώμη στον ACER και την ΕΕ. Το 3rd CBA Guideline 
οριστικοποιείται μόνο μετά την έκδοσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. 
Εκτιμάται ότι η επίσημη διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του 2020. Ο νέος Οδηγός 

είναι αποτέλεσμα διαδικασίας «μάθηση με την υλοποίηση/εφαρμογή» (learning by 
implementing) λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των συμμετεχόντων  
(stakeholders) κατά τη διάρκεια της 5ετούς περιόδου ανάπτυξης της μεθοδολογίας. 

Στο 3rd CBA Guideline παρουσιάζονται βελτιωμένες μεθοδολογίες για τους 
υπάρχοντες στο 2nd CBA Guideline δείκτες και εισάγονται κάποιοι νέοι που 
προέκυψαν από την εμπειρία της διαδικασίας των «Missing Benefits» στο πλαίσιο 
σύνταξης του TYNDP 2018. 

Στο πλαίσιο αυτό το παρόν εγχειρίδιο ακολουθεί το 2nd CBA Guideline που αποτελεί 

τις εγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές.  

Η μεθοδολογία ΜΚΟ του ENTSO-E υιοθετεί μια πολυκριτηριακή προσέγγιση που 

βασίζεται σε ένα μη επικαλυπτόμενο σύνολο κριτηρίων-δεικτών (δείκτες ΜΚΟ), οι 
οποίοι αποσκοπούν να αποτυπώσουν τη συμβολή των νέων έργων μεταφοράς στην 

                                                             
 
4  https://docstore.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/TYNDP/ENTSO-

E%20cost%20benefit%20analysis%20approved%20by%20the%20European%20Commission%20on
%204%20February%202015.pdf   

5  https://tyndp.entsoe.eu/Documents/TYNDP%20documents/Cost%20Benefit%20Analysis/2018-10-
11-tyndp-cba-20.pdf  

6    https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/tyndp-
documents/Cost%20Benefit%20Analysis/191023_CBA3_Draft%20for%20consultation.pdf  

 
 
 

https://docstore.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/TYNDP/ENTSO-E%20cost%20benefit%20analysis%20approved%20by%20the%20European%20Commission%20on%204%20February%202015.pdf
https://docstore.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/TYNDP/ENTSO-E%20cost%20benefit%20analysis%20approved%20by%20the%20European%20Commission%20on%204%20February%202015.pdf
https://docstore.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/TYNDP/ENTSO-E%20cost%20benefit%20analysis%20approved%20by%20the%20European%20Commission%20on%204%20February%202015.pdf
https://tyndp.entsoe.eu/Documents/TYNDP%20documents/Cost%20Benefit%20Analysis/2018-10-11-tyndp-cba-20.pdf
https://tyndp.entsoe.eu/Documents/TYNDP%20documents/Cost%20Benefit%20Analysis/2018-10-11-tyndp-cba-20.pdf
https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/tyndp-documents/Cost%20Benefit%20Analysis/191023_CBA3_Draft%20for%20consultation.pdf
https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/tyndp-documents/Cost%20Benefit%20Analysis/191023_CBA3_Draft%20for%20consultation.pdf
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επίτευξη της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και κατά συνέπεια την 
προστιθέμενη αξία τους για το κοινωνικό σύνολο. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
ΚΔΕΣΜΗΕ, η μεθοδολογία ΜΚΟ του ENTSO-E θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για 

την κατάρτιση του παρόντος εγχειριδίου για την εκπόνηση MKO για την αξιολόγηση 
των μεγάλων έργων που θα περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
του ΕΣΜΗΕ (ΔΠΑ), ιδίως αυτών που αφορούν σε διεθνείς διασυνδέσεις και 

διασυνδέσεις νησιών με το Σύστημα Μεταφοράς. 

Οι δείκτες ΜΚΟ οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια και εξειδικεύονται 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3) σε ότι αφορά την εφαρμογή τους για το ΕΣΜΗΕ, δεν είναι δυνατό στο 
σύνολό τους να εκφραστούν σε νομισματικούς όρους (monetization), γεγονός που 
έχει ως αποτέλεσμα η μεθοδολογία ΜΚΟ του ENTSO-E να περιορίζεται σε μια γενική 

αξιολόγηση των έργων με βάση τα επιλεγμένα κριτήρια. 

1.2 Κριτήρια/δείκτες Aξιολόγησης  

Η μεθοδολογία ΜΚΟ του παρόντος εγχειριδίου υιοθετεί ένα σύνολο μη 
επικαλυπτόμενων κριτηρίων/δεικτών αξιολόγησης οι οποίοι αποτυπώνουν τη 

συνεισφορά ενός έργου σε κάθε εξεταζόμενο σενάριο, καθώς και την επίδρασή του 
στο κοινωνικό σύνολο. Τα κριτήρια-δείκτες περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικά 
και εξειδικεύονται σε ότι αφορά την εφαρμογή τους για το ΕΣΜΗΕ.  

Πέραν των προαναφερόμενων κριτηρίων/δεικτών, όπως επισημαίνεται στο [3], σε 
μια αξιολόγηση MKO θα πρέπει να αναφέρεται επίσης η επίπτωση του έργου στην 

ικανότητα μεταφοράς. Υπάρχουν δυο έννοιες της ικανότητας μεταφοράς, η Καθαρή 
Ικανότητα Μεταφοράς - Net Transfer Capacity (NTC) και η Ικανότητα Μεταφοράς 
Δικτύου - Grid Transfer Capacity (GTC). Το NTC σχετίζεται με τη δυνατότητα 

εμπορικών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες καταλήγουν σε μία 
μετατόπιση παραγωγής από μία (ακριβότερη) περιοχή σε μία άλλη (φθηνότερη). Το 
GTC αφορά την φυσική ροή ισχύος η οποία μπορεί να εξυπηρετηθεί από το δίκτυο. 
Ανάλογα με την περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται είτε το ΔΝΤC, είτε το ΔGTC. 

1.2.1 Στοιχεία Κόστους 

Το Κόστος του έργου συνίσταται στο C1.Κεφαλαιουχικό Κόστος (CAPEX) και στο 
C2.Λειτουργικό Κόστος (OPEX). 

C1. Κεφαλαιουχικό Κόστος (CAPEX) 

Για κάθε έργο πραγματοποιείται εκτίμηση του συνολικού κεφαλαιουχικού κόστους, 
στο οποίο είναι δυνατό να συμπεριληφθούν τα παρακάτω στοιχεία κόστους: 

 Αναμενόμενα κόστη αδειοδοτήσεων, εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας, 
μελετών σχεδιασμού, απαλλοτριώσεων, δουλείας διόδου, προκαταρκτικών 

εργασιών 

 Αναμενόμενο κόστος υλικών και εξοπλισμού και κόστη συναρμολόγησης (π.χ. 
θεμελιώσεις, πυλώνες, αγωγοί, καλώδια, υποσταθμοί, συστήματα προστασίας 
και ελέγχου) 

 Αναμενόμενα κόστη για προσωρινές λύσεις που είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση του έργου (π.χ. κατασκευή νέας εναέριας Γ.Μ. στην όδευση 
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υφιστάμενης Γ.Μ., οπότε υλοποιείται εγκατάσταση προσωρινού κυκλώματος ή 
παραλλαγές σε υφιστάμενες Γ.Μ. κατά την κατασκευαστική περίοδο)  

 Αναμενόμενα περιβαλλοντικά κόστη (π.χ. περιβαλλοντικά κόστη αποφυγής, 
μείωσης των επιπτώσεων και αποζημιώσεις που απορρέουν από το ισχύον 

νομικό/ρυθμιστικό πλαίσιο7, κόστη κατά τη φάση του σχεδιασμού). Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι αφορούν μόνο στα κόστη για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων 
για τη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Περιβαλλοντικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις που ενδεχομένως εναπομένουν μετά τη λήψη μέτρων 
λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό των δεικτών S1 και S2 (Δείκτες 
Περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίπτωσης, §1.2.3).  

 Αναμενόμενα κόστη συσκευών που εκτιμάται ότι θα αντικατασταθούν κατά τη 
δεδομένη περίοδο  

 Κόστη αποξήλωσης στο τέλος της ζωής του εξοπλισμού. 

C2. Λειτουργικό Κόστος (OPEX) 

Περιλαμβάνει: 

 Αναμενόμενο ετήσιο Λειτουργικό κόστος  

 Αναμενόμενο ετήσιο κόστος συντήρησης 

1.2.2 Κριτήρια/Δείκτες Οφέλους  

Β1: Κοινωνικο-οικονομική ευημερία (Socio-Economic Welfare - SEW) 

Όταν η αύξηση της ικανότητας μεταφοράς που επιτυγχάνεται με την κατασκευή ενός 

νέου έργου σε μια περιοχή του Συστήματος οδηγεί σε μείωση του συνολικού κόστους 
τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας, τότε επιτυγχάνεται η αύξηση της κοινωνικο-
οικονομικής ευημερίας. 

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου Β1, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν δύο 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις: 

 Είτε βάσει του κόστους παραγωγής, οπότε γίνεται σύγκριση του κόστους 
παραγωγής με και χωρίς το υπό εξέταση έργο  

 Είτε βάσει συνολικού πλεονάσματος, οπότε γίνεται σύγκριση του πλεονάσματος 
για τον παραγωγό και τον καταναλωτή σε κάθε περιοχή, καθώς και του κόστους 

συμφόρησης (congestion rent) με και χωρίς το υπό εξέταση έργο 

Και οι δύο προσεγγίσεις βασίζονται σε εκπόνηση μελετών αγοράς.  

Έργα στα οποία το κριτήριο αυτό βρίσκει κατά κύριο λόγο εφαρμογή είναι:  

 Διεθνών διασυνδέσεων 

 Διασυνδέσεων νησιών 

                                                             

 
7 Τα κόστη αυτά διαφέρουν από Διαχειριστή σε Διαχειριστή λόγω των διαφορετικών νομικών 

πλαισίων. Είναι δυνατό να περιλαμβάνουν κόστη για τη μείωση των επιπτώσεων λόγω 
ενσωμάτωσης στο φυσικό περιβάλλον των σταθμών παραγωγής, ή των επιπτώσεων στο νερό και 
στα εδάφη λόγω εγκατάστασης καλωδίων, αποζημιώσεις/απαλλοτριώσεις για τη χρήση γης, μείωση 
της  οπτικής όχλησης, κα.    
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Β2: Διαφοροποίηση εκπομπών CO2 (Variation in CO2 emissions) 

Η άρση των περιορισμών μεταφοράς σε μια περιοχή του Συστήματος λόγω της 
κατασκευής ενός νέου έργου μεταφοράς, ενδέχεται να οδηγήσει στην αύξηση της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες με χαμηλές εκπομπές CO2 

εκτοπίζοντας περισσότερο ρυπογόνες μονάδες.  
Η συνεισφορά του έργου στον δείκτη Β2 υπολογίζεται από τη διαφορά των εκπομπών 
CO2  του συστήματος παραγωγής με και χωρίς το υπό εξέταση έργο. Η οικονομική 

διάσταση της διαφοροποίησης των εκπομπών CO2 ενσωματώνεται στο κριτήριο Β1, 
όπου στο κόστος παραγωγής των συμβατικών μονάδων συνυπολογίζεται και το 
κόστος εκπομπών CO2. 

Β3: Ενσωμάτωση ΑΠΕ (RES Integration) 

Ως ενσωμάτωση ΑΠΕ ορίζεται η ικανότητα του Συστήματος να συνεισφέρει στην 
αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ. Τούτο επιτυγχάνεται με δύο κυρίως τρόπους:  

 Είτε με την κατασκευή έργων που επιτρέπουν την απ’ ευθείας ένταξη νέων 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ στο Σύστημα. 

 Είτε έμμεσα με την άρση των περιορισμών μεταφοράς λόγω συμφόρησης και την 
αύξηση της Ικανότητας Μεταφοράς ανάμεσα σε μια περιοχή με υπερεπάρκεια 

ΑΠΕ και άλλες περιοχές του Συστήματος, με αποτέλεσμα την αύξηση της 
διείσδυσης ΑΠΕ και τον περιορισμό των περικοπών λόγω συμφόρησης.  

Η οικονομική διάσταση του κριτηρίου Β3 ενσωματώνεται στο κριτήριο Β1 που 
σχετίζεται με την κοινωνικο-οικονομική ευημερία, εφόσον οι περιορισμοί μεταφοράς 
που αναφέρθηκαν παραπάνω λαμβάνονται υπόψη στις μελέτες αγοράς.  

Β4:  Κοινωνική Ευεξία (Societal well-being) 

Η ενσωμάτωση των ΑΠΕ και η διαφοροποίηση στις εκπομπές του CO2 μπορεί να 
έχουν πρόσθετα οφέλη για την κοινωνία πέρα από αυτά που αποτυπώνονται στο 

δείκτη Β1. Τέτοια οφέλη μπορεί να είναι η θετική επίπτωση στη μακροχρόνια 
στρατηγική ενεργειακής ανεξαρτησίας, ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη-Γη και της στάθμης της θάλασσας ή ακόμα θετικές επιπτώσεις λόγω της 

αλλαγής χρήσης γης. Λόγω έλλειψης αντικειμενικών ποσοτικοποιημένων μεθόδων 
είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί κάποιος τέτοιος δείκτης. Ο δείκτης είναι 
free-format και παρέχει τη δυνατότητα στο φορέα υλοποίησης του έργου να 

παρουσιάσει οποιαδήποτε μετρήσιμη επίπτωση λόγω της ενσωμάτωσης ΑΠΕ και 
διαφοροποίησης των εκπομπών CO2 εκτός των επιπτώσεων που έχουν παρουσιαστεί 
στο δείκτη Β1.  

Β5: Διαφοροποίηση Απωλειών Συστήματος (Variation in grid losses) 

Στο κριτήριο αυτό οι Απώλειες Ισχύος στο Σύστημα χρησιμοποιούνται ως δείκτης 
ενεργειακής απόδοσης. Η συνεισφορά του υπό εξέταση έργου στη διαφοροποίηση 
των Απωλειών Ισχύος προκύπτει από τη διαφορά τους με και χωρίς το υπό εξέταση 

έργο. Η μετατροπή σε νομισματικούς όρους πραγματοποιείται μέσω του Κόστους 
Απωλειών σε πλήρη συσχέτιση με την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ). 
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Β6:  Ασφάλεια Εφοδιασμού - Επάρκεια (SoS-Adequacy) 

Ως ασφάλεια εφοδιασμού ορίζεται η ικανότητα ενός Συστήματος να τροφοδοτήσει 
απρόσκοπτα τη ζήτησή του για εκτεταμένη περίοδο χρόνου. Για τον υπολογισμό του 
κριτηρίου Β6, είναι δυνατό, ανάλογα με το είδος του έργου και την αναμενόμενη 

συνεισφορά του, να χρησιμοποιηθούν τρεις προσεγγίσεις: 

 Είτε βάσει της επάρκειας του Συστήματος μεταφοράς, οπότε η εκτίμηση της 

βελτίωσης της ασφάλειας εφοδιασμού γίνεται μέσω υπολογισμού της 
Αναμενόμενης Μη Εξυπηρετούμενης Ενέργειας (Expected Energy Not Supplied - 
EENS σε MWh/έτος), η οποία προσδιορίζεται με την εκπόνηση μελετών δικτύου.  
Για το ΕΣΜΗΕ, εξετάζεται η περίπτωση διαθεσιμότητας όλων των στοιχείων του 

(κανονικές συνθήκες λειτουργίας Ν) και περιπτώσεις απώλειας ενός στοιχείου του 
Συστήματος (απλές διαταραχές Ν-1). 

 Είτε βάσει της επάρκειας του συστήματος παραγωγής, οπότε η εκτίμηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας εφοδιασμού γίνεται μέσω υπολογισμού της 

Αναμενόμενης Μη Εξυπηρετούμενης Ενέργειας και της Αναμενόμενης Απώλειας 
Φορτίου (Loss of Load Expectation - LOLE σε ώρες/έτος), ή της Αναμενόμενης Μη 
Εξυπηρετούμενης Ενέργειας. Οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται με την εκπόνηση 

μελετών αγοράς. 

 Είτε μέσω του δείκτη του «πρόσθετου περιθωρίου επάρκειας», ο οποίος στοχεύει 
στην ποσοτικοποίηση της συμβολής ενός έργου στην επάρκεια του συστήματος, 
ακόμη και αν δεν υπάρχει κρίσιμο ζήτημα ασφάλειας του εφοδιασμού . Οι 
υπολογισμοί αυτοί γίνονται με την εκπόνηση μελετών αγοράς. 

 

Η συνεισφορά του υπό εξέταση έργου στην ασφάλεια εφοδιασμού του Συστήματος 

προκύπτει από τη διαφορά για καθέναν από τους παραπάνω δείκτες με και χωρίς το 
υπό εξέταση έργο. Η μετατροπή του κριτηρίου Β6 σε νομισματικούς όρους, στις δύο 
πρώτες προσεγγίσεις πραγματοποιείται μέσω του Κόστους Απορριπτόμενης 

Ενέργειας (Value of Lost Load, VOLL, €/MWh), ενώ στην τρίτη προσέγγιση δύναται να 
πραγματοποιείται μέσω του κόστους εγκατάστασης νέας ισχύος για την κάλυψη 
αιχμών. Το κριτήριο αυτό βρίσκει εφαρμογή ως επί το πλείστον σε έργα Συστήματος 

που αναπτύσσονται εντός του Εθνικού Δικτύου. 

Β7: Ασφάλεια Εφοδιασμού - Ευελιξία (SoS-Flexibility) 

Ως ευελιξία ορίζεται η επίπτωση του έργου στην ικανότητα του Συστήματος να 

ανταποκριθεί σε ταχείες και σοβαρές αλλαγές στην καθαρή ζήτηση (φορτίο μείον 
παραγωγή ΑΠΕ) στο πλαίσιο υψηλής διείσδυσης μη κατανεμόμενων μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής.  

Β8: Ασφάλεια Εφοδιασμού - Ευστάθεια (SoS-Stability) 

Ως ευστάθεια χαρακτηρίζεται η ικανότητα του Συστήματος, με δεδομένη μια αρχική 
κατάσταση λειτουργίας, να επανακτήσει την κατάσταση λειτουργικής ισορροπίας 
αφού έχει υποστεί μια φυσική διαταραχή.  

Το κριτήριο αυτό επιτρέπει αξιολόγηση των έργων μόνο με ποιοτικό τρόπο.  
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1.2.3 Κριτήρια/Δείκτες παραμένουσας επίπτωσης  

S1, S2: Περιβαλλοντική και κοινωνική επίπτωση 

Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στις αρνητικές επιπτώσεις του έργου όπως γίνονται 

αντιληπτές από το περιβάλλον και τον τοπικό πληθυσμό και επιχειρούν να δώσουν 
ένα μέτρο της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας που σχετίζονται με το 
έργο. Ως τέτοιο προτείνεται ο αριθμός των χιλιομέτρων της όδευσης του έργου που 

διασχίζει περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (NATURA κ.ά.) ή κατοικημένες 
περιοχές.  

Η συσχέτιση των κριτηρίων αυτών με οικονομικά μεγέθη γίνεται μόνο στον 
καθορισμό του συνολικού κόστους του έργου, όπου λαμβάνονται υπόψη 
αναμενόμενα περιβαλλοντικά κόστη σχετιζόμενα με τη λήψη μέτρων για τον 

περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων.  

S3 – Άλλες παραμένουσες επιπτώσεις 

Αφορά σε άλλες επιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους δείκτες S1 και S2. 

1.3 Συνολική Αξιολόγηση του Έργου 

Με βάση τα παραπάνω, η συνολική αξιολόγηση του έργου βασίζεται σε έναν 
συνδυασμό ανάλυσης κόστους-οφέλους και αξιολόγησης πολλαπλών κριτηρίων  και 
μπορεί να συνοψιστεί με τη μορφή ενός πολυκριτηριακού πίνακα όπως όπως 
διαγραμματικά εμφανίζεται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 1).  

 

 

Σχήμα 1: Κύρια κριτήρια/δείκτες αξιολόγησης της μεθοδολογίας ΜΚΟ 

 

Οι βασικοί στόχοι της αξιολόγησης συνοψίζονται στους εξής: 

 Να επιτρέπει μια εκτίμηση των οφελών ενός έργου με γνώμονα: 

o την ανάπτυξη του Συστήματος σε εναρμόνιση με τους εθνικούς στόχους και 
τους στόχους της ΕΕ σε θέματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής 

Εξοικονόμηση καυσίμου λόγω ΑΠΕ 

Εξοικονόμηση λόγω εκπομπών CO2 

Στοιχεία Κόστους 
 

C1. Κεφαλαιουχικό Κόστος 
 

C2. Λειτουργικό Κόστος 
 

S1. Περιβαλλοντικές 

S2. Κοινωνικές 

S3. Λοιπές 

Δείκτες  
Παραμένουσας επίπτωσης Δείκτες Οφέλους 

B1. Κοινωνικο-οικονομική ευημερία 

B2. Διαφοροποίηση εκπομπών 
CO2   
B3. Ενσωμάτωση ΑΠΕ 

B4. Κοινωνική Ευεξία   

B5. Διαφοροποίηση Απωλειών 
Συστήματος 
B6. Επάρκεια  

B7. Ευελιξία 

B8. Ευστάθεια   

Επάρκεια Συστήματος 

Ασφάλεια Συστήματος 
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και διασφάλισης αειφόρου ανάπτυξης (διείσδυση ΑΠΕ, ενεργειακή 
απόδοση, μείωση εκπομπών CO2) 

o τη διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού 

o την ανάπτυξη της εγχώριας ενεργειακής αγοράς ενταγμένης σε μια ενιαία 
εσωτερική ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, ιδιαίτερα μέσω της συμβολής 
στην αύξηση της κοινωνικοοικονομικής ευημερίας 

o τη διασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος 

 Να παρέχει μια εκτίμηση του κόστους και της σκοπιμότητας του έργου (ιδίως της 
περιβαλλοντικής και της κοινωνικής βιωσιμότητας που αποτυπώνονται από τους 
δείκτες παραμένουσας επίπτωσης) 

 Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται να είναι όσο το δυνατόν απλοί και ισχυροί. 
 

Η ποσοτική αξιολόγηση των έργων μέσω της μετατροπής των δεικτών σε 
νομισματικούς όρους δεν είναι πάντα εφικτή για όλα τα έργα και για το σύνολο των 
δεικτών. Συγκεκριμένα, το συνολικό κόστος και το κοινωνικο-οικονομικό όφελος 
εκφράζονται σε ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι δείκτες εκφράζονται σε κατάλληλες μονάδες. 
Κάποιοι δείκτες οφέλους, όπως οι αποφευγόμενες εκπομπές CO2 και η ενσωμάτωση 

ΑΠΕ, είναι ενσωματωμένοι στο δείκτη της κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας (Β1) 
αλλά εμφανίζονται και ξεχωριστά, καθώς αποτελούν κεντρικούς άξονες πολιτικής της 
ΕΕ. Τέλος για τους υπόλοιπους δείκτες η αξιολόγηση ενδέχεται να περιοριστεί μόνο 

στην ποιοτική τους αποτίμηση. 
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Πίνακας 1: Κριτήρια/δείκτες μεθοδολογίας ΜΚΟ  

Κριτήριο/Δείκτης Παράμετροι Μεθοδολογία/Ερμηνεία Μέθοδος Υπολογισμού Μέγεθος 
Μετατροπή σε 

οικονομικό μέγεθος 

 

B1 Κοινωνικο-οικονομική ευημερία 

Μεταβλητό Κόστος ηλεκτροπαραγωγής (Variable Generation Cost) Κόστος Παραγωγής με και χωρίς το έργο Μελέτες αγοράς 
(βελτιστοποίηση 
σχήματος παραγωγής) 

 

€ 
Συνολικό πλεόνασμα (Total Surplus (producer surplus+consumer 
surplus + congestion rent)) 

Συνολικό Πλεόνασμα για παραγωγό και καταναλωτή στις δύο 
περιοχές και κόστος συμφόρησης μεταξύ αυτών 

 

B2 Εκπομπές CΟ2 Διαφορικές Εκπομπές CΟ2 
Κόστος Παραγωγής με και χωρίς το έργο (λειτουργία μονάδων με 
χαμηλές εκπομπές CΟ2) 

Μελέτες αγοράς  τόνοι CΟ2 Περιλαμβάνεται στο Β1 

B3 Ενσωμάτωση ΑΠΕ 

Σύνδεση νέων ΑΠΕ 
Συμβολή του έργου στην απευθείας σύνδεση νέων ΑΠΕ στο 
Σύστημα Μελέτες αγοράς ή 

δικτύου 

MW €/έτος 

Αποφυγή απόρριψης ενέργειας από ΑΠΕ 
Απορριπτόμενη ενέργεια από ΑΠΕ (λόγω αδυναμίας 
απορρόφησης από περιορισμούς δικτύου χωρίς το έργο) 

MWh/έτος 
€/έτος - Μπορεί να 
περιλαμβάνεται στο Β1 

Β4 Κοινωνική ευεξία 

Σύνδεση νέων ΑΠΕ, αποφυγή απόρριψης ενέργειας από ΑΠΕ,  
διαφοροποίηση εκπομπών CO2 πέραν αυτών που αποτυπώνονται 
στο δείκτη Β1  

 

Ποιοτικός δείκτης που παρέχει τη δυνατότητα στο φορέα 
υλοποίησης του έργου να παρουσιάσει οποιαδήποτε μετρήσιμη 
επίπτωση λόγω της ενσωμάτωσης ΑΠΕ και διαφοροποίησης των 
εκπομπών CO2 εκτός των επιπτώσεων που έχουν παρουσιαστεί 
στο δείκτη Β1 (όπως θετική επίπτωση στη μακροχρόνια 
στρατηγική ενεργειακής ανεξαρτησίας, περιορισμός της αύξησης 
της θερμοκρασίας του πλανήτη-Γη και της στάθμης της 
θάλασσας ή ακόμα θετικές επιπτώσεις λόγω της αλλαγής χρήσης 
γης). 

  - 

Β5 Απώλειες Διαφορικές Απώλειες Ισχύος (Ενεργειακή Απόδοση) 
Διαφοροποίηση Απωλειών Ισχύος Συστήματος με και χωρίς το 
έργο 

Μελέτες δικτύου MWh €/έτος (βάσει ΟΤΣ) 

B6 Επάρκεια 

Αναμενόμενη Μη εξυπηρετούμενη Ενέργεια (EENS) Ασφάλεια τροφοδότησης φορτίου Μελέτες δικτύου MWh 

VOLL (€/MWh) 
Αναμενόμενη Μη εξυπηρετούμενη Ενέργεια (EENS) ή Αναμενόμενη 
Απώλεια Φορτίου (LOLE) 

Επάρκεια Συστήματος παραγωγής Μελέτες αγοράς  MWh ή h 

 

B7 Ευελιξία  
Εξυπηρέτηση εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης του 
Συστήματος (διαφοροποίηση από αρχικό σχεδιασμό) 

Μελέτες δικτύου 
(ανάλυση ευαισθησίας) 

 - 

B8 Ευστάθεια Βαθμός ικανοποίησης των απαιτήσεων ασφάλειας 
Συμβολή του έργου στην ικανότητα του Συστήματος να 
ανταπεξέρχεται σε πιθανές ακραίες λειτουργικές καταστάσεις, 
χωρίς να οδηγείται σε παραβιάσεις λειτουργικών περιορισμών 

Μελέτες δικτύου  - 

S1 Περιβαλλοντική επίπτωση Περιβαλλοντική επίπτωση σχετιζόμενη με το έργο Αρνητικές επιπτώσεις  στο περιβάλλον  
Προκαταρκτικές 
μελέτες 

km - 

S2 Κοινωνική επίπτωση Κοινωνική επίπτωση σχετιζόμενη με το έργο Αρνητικές επιπτώσεις  στον τοπικό πληθυσμό 
Προκαταρκτικές 
μελέτες 

km  

 S3 Άλλες επιπτώσεις Άλλες υπολειπόμενες επιπτώσεις από το έργο Θετικές ή αρνητικές    
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1.4 Βασικές Παράμετροι Μεθοδολογίας ΜΚΟ 

1.4.1 Διαμόρφωση Σεναρίων Ανάπτυξης 

Τα σενάρια ανάπτυξης αντιπροσωπεύουν μελλοντικές περιπτώσεις πιθανής εξέλιξης 
του ενεργειακού συστήματος για τους χρονικούς ορίζοντες που εξετάζονται (οι 
οποίοι αναλύονται ακολούθως). Ο στόχος της ανάλυσης μέσω Σεναρίων Ανάπτυξης 

είναι να γίνει αποτύπωση εύλογων εικόνων του μέλλοντος. Τα σενάρια αποτελούν το 
μέσον προκειμένου να προσεγγιστούν οι διάφορες αβεβαιότητες σχετικά με τη 
μελλοντική ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και την αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους.  

Για τη διαμόρφωση των Σεναρίων Ανάπτυξης λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση 

των κρίσιμων οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων που επηρεάζουν το κόστος 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως οι τιμές καυσίμων και ρύπων) που 
αναφέρονται παρακάτω, η εξέλιξη της ηλεκτροπαραγωγής (πρόβλεψη εγκατάστασης 

ισχύος, το είδος της παραγωγής, ενεργειακό μείγμα, τεχνολογίες παραγωγής, κλπ), η 
εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (λαμβανομένων υπόψη των μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης, του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης, του σχήματος της 
καμπύλης ζήτησης, κλπ), και το προφίλ ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας με 

γειτονικά συστήματα. Περαιτέρω παράμετροι που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη 
στη διαμόρφωση των σεναρίων είναι οι τοπικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στόχοι της 
ενεργειακής πολιτικής. 

Εν γένει, ως σενάριο αναφοράς (base case) χρησιμοποιείται ένα σενάριο που 

αντιστοιχεί στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση της «αναμενόμενης εξέλιξης» του 
συστήματος παραγωγής-ζήτησης ως προς την εξέλιξη της ζήτησης, της διείσδυσης 
ΑΠΕ, της εγκατεστημένης ισχύος θερμικών σταθμών και των τιμών καυσίμων και 
ρύπων, για τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και κατάλληλη προεκβολή αυτού για τον 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Δεδομένης της μεγάλης διάρκειας που χαρακτηρίζει την όλη διαδικασία σχεδιασμού 
και κατασκευής των έργων μεταφοράς (σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 10 χρόνια), 
τα σενάρια ανάπτυξης εν γένει αποσκοπούν να καλύψουν χρονικό ορίζοντα πέραν 

της επόμενης δεκαετίας. Ωστόσο, όσο περισσότερο προχωράμε στο μέλλον τόσο πιο 
δύσκολο είναι να ορίσουμε «εύλογα» σενάρια ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, για 
χρονικούς ορίζοντες πέραν της δεκαετίας ο στόχος των σεναρίων ανάπτυξης είναι να 
προσομοιώσουν μελλοντικές εξελίξεις που διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, 

προκειμένου να καταστεί δυνατό να προσδιοριστούν και να αντιμετωπιστούν κατά 
το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι διαφορετικές μελλοντικές προκλήσεις για το 
Σύστημα.  

Με βάση τα παραπάνω, στο πλαίσιο της ΜΚΟ, ως σενάριο αναφοράς κατά τον 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα λαμβάνεται το Σενάριο Αναφοράς της πλέον πρόσφατης 

Μελέτης Επάρκειας Ισχύος του ΑΔΜΗΕ, το οποίο υιοθετεί όλες τις παραδοχές και 
υποθέσεις του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). 
Για τον μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, διαμορφώνονται σενάρια λαμβάνοντας 

υπόψη τις προβλέψεις της Εθνικής Μακροχρόνιας Στρατηγικής για το 2050, όπου 
προβλέπεται σενάριο κατά το οποίο υπάρχει απουσία στόχων και πρόσθετων μέτρων 
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πολιτικής μετά το έτος 2030, σενάριο επέκτασης των πολιτικών του ΕΣΕΚ με 
μεγαλύτερη ένταση μετά το 2030 και φιλόδοξα σενάρια με στόχο τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

Επιπλέον, πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας η οποία αποσκοπεί στη 

διερεύνηση της επίδρασης ενός νέου έργου μεταφοράς στο Σύστημα, όταν 
διαφοροποιούνται οι παράμετροι που καθορίζουν τα εξεταζόμενα σενάρια 
ανάπτυξης, ή/και ο αρχικός σχεδιασμός του Συστήματος. Η ανάλυση αυτή αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ένα μόνο σενάριο 
αναφοράς. Οι παράμετροι ως προς τις οποίες μπορεί να γίνει ανάλυση ευαισθησίας 
περιλαμβάνουν την εξέλιξη της ζήτησης, της διείσδυσης ΑΠΕ και των τιμών καυσίμων 

και ρύπων, την ένταξη ή απένταξη συμβατικών μονάδων παραγωγής και τ ις 
ημερομηνίες ένταξης των νέων έργων μεταφοράς. 

Στη συνέχεια περιγράφονται μερικές από τις βασικές μεταβλητές που λαμβάνονται 
υπόψη κατά τη διαμόρφωση των σεναρίων ανάπτυξης του Συστήματος. 

Πεδίο εφαρμογής 

Η γεωγραφική κάλυψη των μελετών αγοράς και δικτύου στα πλαίσια της ΜΚΟ, 
εξαρτάται από το αν τα υπό μελέτη έργα αφορούν διεθνείς διασυνδέσεις ή 
εσωτερικά έργα. Στην πρώτη περίπτωση η περίμετρος μελέτης περιλαμβάνει  τα υπό 

διασύνδεση Συστήματα αλλά και τα γειτονικά σε αυτά, στο βαθμό που αυτό είναι 
αναγκαίο και εφικτό. Στην περίπτωση εσωτερικών έργων προσομοιώνεται μόνο το 
Ελληνικό Σύστημα. 

Χρονικοί Ορίζοντες Ανάλυσης 

Τα σενάρια ανάπτυξης είναι δυνατό να αναφέρονται στους παρακάτω χρονικούς 
ορίζοντες: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Σχήμα 2: Χρονικοί Ορίζοντες Ανάλυσης (n =1ο έτος ΔΠΑ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 Μεσοπρόθεσμος χρονικός ορίζοντας (5-10 έτη) 

 Μακροπρόθεσμος χρονικός ορίζοντας (10-20 έτη) 

 Πολύ μακροπρόθεσμος χρονικός ορίζοντας (20-40 έτη) 

Ανάλογα με τη φύση του κάθε έργου θα πραγματοποιείται ανάλυση για τουλάχιστον 

δύο έτη αναφοράς στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (5-10 έτη) και τουλάχιστον ένα έτος 
αναφοράς σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (15-20 έτη). Η ανάλυση σε μακροπρόθεσμο 

Μεσοπρόθεσμη 

ανάλυση 

Μακροπρόθεσμη 

ανάλυση 

Πολύ 
Μακροπρόθεσμη 

ανάλυση 

n+5 n+10 n+15 n+20 n+40 
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ορίζοντα αφορά κυρίως έργα με πολύ μεγάλους χρόνους υλοποίησης (π.χ. έργα 
διασυνδέσεων), καθώς και έργα που έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στο  κόστος 

παραγωγής του Συστήματος. 

Δίκτυο αναφοράς 

Το δίκτυο αναφοράς είναι η εκδοχή του δικτύου το οποίο χρησιμοποιείται για να 

υπολογιστεί η συνεισφορά του έργου το οποίο αξιολογείται. Συνεπώς 
χρησιμοποιείται σαν σημείο έναρξης υπολογισμού των δεικτών οφέλους.  

Το δίκτυο αναφοράς οικοδομείται από το υπάρχον δίκτυο (όπως καθορίζεται το έτος 
διεξαγωγής της μελέτης) και από τα έργα που υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να 
υλοποιηθούν εμπρόθεσμα, για κάθε εξεταζόμενο έτος αναφοράς.  

Για να καθοριστεί η συνεισφορά του κάθε έργου πραγματοποιούνται προσομοιώσεις 
αγοράς και δικτύου στις οποίες το υπό αξιολόγηση έργο ή εντάσσεται στο δίκτυο 

αναφοράς ή βγαίνει από αυτό. Τα αποτελέσματα  συγκρίνονται μετά με τις 
προσομοιώσεις αγοράς και δικτύου που διενεργούνται για το δίκτυο αναφοράς μόνο 
του. Το όφελος θα είναι η διαφορά μεταξύ των δύο αποτελεσμάτων και αυτό 

αντανακλάται στους Δείκτες της ΜΚΟ.  

Η επιλογή των έργων που περιλαμβάνονται στο δίκτυο αναφοράς επηρεάζουν τον 

υπολογισμό των δεικτών με αποτέλεσμα να απαιτούνται σαφή κριτήρια για το ποια 
έργα θα ληφθούν υπόψη στο δίκτυο αναφοράς. Ένα έργο μπορεί να ενταχθεί στο 
δίκτυο αναφοράς όταν η χωρητικότητα/ισχύς του είναι διαθέσιμη το έτος για το 

οποίο διεξάγεται η προσομοίωση. Έτσι, μόνο τα έργα για τα οποία η εμπρόθεσμη 
ηλέκτριση είναι λογικά βέβαιη μπορούν να ενταχθούν στο δίκτυο αναφοράς. Αυτό 
εκτιμάται θεωρώντας την κατάσταση ανάπτυξης του έργου και περιλαμβάνοντας τα 

πλέον ώριμα έργα τα οποία είναι: 

 σε φάση κατασκευής 

 αδειοδοτημένα (permitting), για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
δικαστικών αντιρρήσεων και παρουσιάζουν πρόοδο σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμά τους   

 προγραμματισμένα αλλά μη αδειοδοτημένα (planned, but not yet permitting) και 
των οποίων είναι πιθανή η εμπρόθεσμη υλοποίηση (π.χ. όταν η διαδικασία 
αδειοδότησης και κατασκευής είναι μικρής διάρκειας όπως μετασχηματιστές, 

αναβάθμιση ή αντικατάσταση υφιστάμενων γραμμών κλπ).  

Τα έργα τα οποία είναι σε προκαταρκτική φάση σχεδιασμού (“under consideration”) 
χαρακτηρίζονται «ανώριμα» και δεν εντάσσονται στο δίκτυο αναφοράς. 

Το δίκτυο αναφοράς αντανακλά τις υποθέσεις των σεναρίων και μπορεί να 

διαφοροποιείται ανάλογα με τις υποθέσεις, πχ η θεώρηση ένταξης νέων μονάδων 
(συμβατικών ή ΑΠΕ) μπορεί να απαιτεί πρόσθετα έργα για τη σύνδεσή τους. Σε κάθε 
περίπτωση, οι υποθέσεις των εξεταζόμενων σεναρίων (μελέτες αγοράς) θα πρέπει να 

συμβαδίζουν με αυτές που λαμβάνονται στις μελέτες δικτύου.  

Στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τα θεωρούμενα σενάρια αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη 
του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή περιγράφεται στο  ΕΣΕΚ και 
αποτυπώνεται στο ΔΠΑ και τη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος. Στο δίκτυο αναφοράς, νέα 
έργα εντάσσονται λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα κριτήρια, από το πρώτο 
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έτους πλήρους λειτουργίας τους, σύμφωνα με τον χρονοπρογραμματισμό 
υλοποίησής τους που περιλαμβάνεται στο τρέχον ΔΠΑ.    

Στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα στο δίκτυο αναφοράς περιλαμβάνει όλα τα έργα του 
τρέχοντος ΔΠΑ και, μόνο εφόσον απαιτείται, τροποποιείται κατάλληλα ώστε να 

ληφθούν υπόψη οι υποθέσεις των υιοθετούμενων σεναρίων.  

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις αξιολόγησης  

Για τον υπολογισμό των δεικτών και κατά συνέπεια την αξιολόγηση των έργων, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία από τις παρακάτω προσεγγίσεις, οι οποίες 
διαφοροποιούνται ως προς τη θεώρηση της τοπολογίας του δικτύου για τον χρονικό 
ορίζοντα της μελέτης (δίκτυο αναφοράς): 

 

 Διαδοχική αφαίρεση των νέων έργων (Take Out One at the Time, TOOT):  
σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, το δίκτυο αναφοράς περιλαμβάνει όλα τα νέα 
έργα που εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον χρονικό ορίζοντα 

ανάλυσης. Κατόπιν αφαιρείται το κάθε έργο ξεχωριστά και υπολογίζεται η 
επίδρασή του στις ροές του δικτύου και σε άλλους δείκτες με και χωρίς αυτό. 

 Διαδοχική προσθήκη των νέων έργων (Put In one at the time, PINT): σύμφωνα 
με αυτή την προσέγγιση, το δίκτυο αναφοράς δεν περιλαμβάνει κανένα νέο έργο. 
Κάθε νέο έργο μεταφοράς προστίθεται ξεχωριστά στο δίκτυο αναφοράς και 

υπολογίζεται η επίδραση του στις ροές του δικτύου και σε άλλους δείκτες με και 
χωρίς αυτό. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά η εφαρμογή της μεθοδολογικής προσέγγισης  
ΤΟΟΤ υποεκτιμά τα οφέλη των έργων διότι παρέχει μια εκτίμηση του οφέλους για 
ένα νέο έργο, θεωρώντας ότι αυτό είναι το τελευταίο (οριακό) σε σειρά υλοποίησης, 

κατά συνέπεια αξιολογεί τη συνεισφορά του στο συνολικό μελλοντικό δίκτυο. Εν 
γένει, τα οφέλη ενός έργου επηρεάζονται αρνητικά από την παρουσία άλλων έργων. 
Στην περίπτωση που υλοποιείται πρώτο ένα έργο αυτό που θα υλοποιηθεί σε 

μεταγενέστερη φάση μπορεί να παρουσιάσει μικρότερα οφέλη. Το φαινόμενο αυτό 
είναι εντονότερο στην περίπτωση δύο (ή περισσοτέρων) έργων που υλοποιούνται για 
την επίτευξη ενός κοινού στόχου στο ίδιο σύνορο. Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της 

προσέγγισης TOOT έναντι της PINT είναι ότι κατά την αξιολόγηση κάθε νέου έργου 
δε λαμβάνεται υπόψη η χρονική σειρά υλοποίησης των υπόλοιπων επενδύσεων του 
ΔΠΑ8. 

Για αλληλοεξαρτώμενα έργα η εφαρμογή της προσέγγισης TOOT μπορεί να μην 

αντανακλά το σύνολο των οφελών του έργου. Στο πλαίσιο αυτό πρόσθετα με τον 
υπολογισμό των οφελών με αυστηρή εφαρμογή της TOOT υπολογίζονται τα οφέλη 
σε σχέση με την υλοποίηση και άλλων έργων στο ίδιο σύνορο (multiple TOOT). Όταν 

εφαρμόζεται η «πολλαπλή TOOT» προσέγγιση πρέπει να δίνεται μια λεπτομερής 
περιγραφή της χρονικής διαδοχής των έργων που εξετάζονται.  

                                                             
 
8  Για το λόγο αυτό η μεθοδολογία ΤΟΟΤ συνιστάται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του ENTSO-

E για την εκπόνηση ΜΚΟ στα πλαίσια κατάρτισης του ΔΠΑ, ενώ η μεθοδολογία ΡΙΝΤ συνιστάται για 
ξεχωριστές αξιολογήσεις έργων εκτός της διαδικασίας του ΔΠΑ. 
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Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται οι δύο παραπάνω διαφορετικές μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις. 

 

 

Σχήμα 3: Απεικόνιση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων PINT και ΤΟΟΤ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Εξέλιξη ζήτησης ισχύος και δυναμικού παραγωγής 

Όσον αφορά την εξέλιξη του δυναμικού παραγωγής και της ζήτησης, για τον 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες προβλέψεις με αυτές του 
εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), όπως αυτές 
έχουν ενσωματωθεί στα αντίστοιχα σενάρια αναφοράς του τρέχοντος δεκαετούς 

προγράμματος ανάπτυξης και της πλέον πρόσφατης μελέτης επάρκειας ισχύος που 
εκπονείται από τον ΑΔΜΗΕ.  

Για τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα διαμορφώνονται ένα ή περισσότερα σενάρια, 
αναφορικά με την εξέλιξη του δυναμικού παραγωγής και της ζήτησης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορετικές εκδοχές του ενεργειακού συστήματος στο μέλλον, όπως 

αυτές περιγράφονται στην Εθνική Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050.  

1.4.2 Υπολογισμός σε Καθαρή Παρούσα Αξία  

Η αξιολόγηση του έργου καθώς και η σύγκριση του με άλλα έργα, με βάση 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια απαιτεί την αναγωγή των μελλοντικών χρηματοροών 

του έργου σε παρούσα αξία. Ειδικότερα η διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας των 
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στοιχείων κόστους του έργου και της παρούσας αξίας των οφελών παρέχει την 
Καθαρή Παρούσα Αξία του έργου.  

Για τον υπολογισμό της ΚΠΑ (NPV) του έργου τα κόστη και τα οφέλη σε νομισματικούς 
όρους υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις ίδιες υποθέσεις (π.χ. πληθωρισμός, 

φορολογικοί συντελεστές). 

Η μέθοδος αναγωγής σε παρούσα αξία απαιτεί τον καθορισμό κρίσιμων παραμέτρων 
όπως το επιτόκιο αναγωγής (discount rate), η χρονική περίοδος 
ανάλυσης/αξιολόγησης και η υπολειμματική αξία  (residual value).  

Το επιτόκιο αναγωγής (discount rate) για τον υπολογισμό της ΚΠΑ διαφέρει από 
κράτος σε κράτος. Για λόγους ομοιογένειας και αμερόληπτης αξιολόγησης 

λαμβάνεται, στο πλαίσιο της ΕΕ, ως κοινό επιτόκιο αναγωγής το 4%  .  

Η χρονική περίοδος ανάλυσης/αξιολόγησης αρχίζει από το πρώτο έτος πλήρους 

λειτουργίας μετά το έτος που το έργο τίθεται σε λειτουργία  δηλαδή το έτος 
ηλέκτρισης (commissioning date) και εκτείνεται στο χρονικό ορίζοντα 25-ετίας. 

Για τα έργα ενδιαφέροντος του ΑΔΜΗΕ η διάρκεια απόσβεσης των παγίων (έργα 
Η/Μ) είναι 35 έτη, που είναι η οικονομική ζωή του έργου9. 

Η υπολειμματική αξία του έργου στο τέλος της περιόδου ανάλυσης/αξιολόγησης, 
που εκτείνεται στην 25-ετία υπολογίζεται σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 340/2014 

με βάση το έσοδο που θα λάμβανε ο ΑΔΜΗΕ κατά το διάστημα μεταξύ του τέλους 
25-ετίας και το τέλος 35-ετίας. Ως έσοδο λαμβάνεται το άθροισμα της ετήσιας 
απόσβεσης και της εύλογης απόδοσης επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης. Η 

εύλογη απόδοση για τα έργα των οποίων φορέας υλοποίησης είναι ο ΑΔΜΗΕ 
λαμβάνεται ίση με το εκτιμώμενο μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC)  της 
εταιρείας.  

Σε περίπτωση διασυνοριακού έργου ή/και  έργου που προβλέπεται να υποβληθεί για 
ένταξη στη λίστα έργων PCI (Projects of Common Interest) λαμβάνεται υπολειμματική 

αξία ίση με 0 ώστε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ENTSO-E, η σύγκριση με έργα 
μεταφοράς/αποθήκευσης άλλων χωρών να γίνεται σε ισότιμη βάση.   

Συνεπώς οι παράμετροι για τον υπολογισμό της ΚΠΑ είναι: 

 Κοινωνικοοικονομικό επιτόκιο αναγωγής πραγματικό (discount rate,real) = 4% 

 Περίοδος ανάλυσης/αξιολόγησης = Διάρκεια οικονομικής ζωής έργου: 25 χρόνια 

 

Για την αξιολόγηση των έργων σε κοινή βάση τα οφέλη θα πρέπει να εμφανίζονται 

στα έτη της περιόδου ανάλυσης ως ακολούθως: 

 Για τα έτη από το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας μέχρι το πρώτο έτος του 

μεσοπρόθεσμου ορίζοντα: επεκτείνουμε τα οφέλη του πρώτου έτους 

                                                             
 
9 Οικονομική ζωή ενός παγίου είναι η περίοδος κατά την οποία το πάγιο (Γ.Μ., μετασχηματιστής, κα) 
αναμένεται να είναι χρησιμοποιήσιμο/λειτουργικό, με κανονική συντήρηση και αποκατάσταση 
βλαβών. Η οικονομική ζωή, εκφρασμένη σε έτη, είναι συνήθως μικρότερη από την τεχνική διάρκεια 
ζωής του παγίου και λαμβάνεται ίση με τη διάρκεια απόσβεσης του παγίου. 
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αναφοράς του μεσοπρόθεσμου ορίζοντα προς τα πίσω χρονικά μέχρι το 
πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας 

 Για τα έτη μεταξύ του μεσοπρόθεσμου, μακροπρόθεσμου και πολύ 
μακροπρόθεσμου ορίζοντα: γραμμική παρεμβολή του οφέλους μεταξύ των 
χρονικών περιόδων 

 Για τα έτη πέρα από τον πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα: διατηρούνται τα 
οφέλη του πολύ μακροπρόθεσμου ορίζοντα 
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2 MΕΛΕΤΕΣ 

2.1 Γενικά 

Η μεθοδολογία βασίζεται σε μελέτες αγοράς και δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό κάποια 
κριτήρια/δείκτες οφέλους υπολογίζονται μέσω των μελετών αγοράς, ενώ κάποια 
άλλα μέσω μελετών δικτύου, όπως περιγράφεται και στον Πίνακα 2. 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι μελέτες αγοράς αποσκοπούν 
στην αποτίμηση των παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος παραγωγής-

μεταφοράς (όπως η ωριαία κατανομή των μονάδων παραγωγής και οι καμπύλες 
διάρκειας της ροής ισχύος σε κρίσιμους διαδρόμους του Συστήματος) σε ετήσια 
βάση. Οι μελέτες αγοράς εκπονούνται με βάση την εκτιμώμενη εξέλιξη του 

συστήματος παραγωγής-ζήτησης η οποία περιγράφεται με τη διαμόρφωση 
κατάλληλων σεναρίων. 

Τα αποτελέσματα των μελετών αγοράς επιτρέπουν τον υπολογισμό ορισμένων 
βασικών κριτηρίων/δεικτών ΜΚΟ, όπως η κοινωνικοοικονομική ευημερία (Β1), η 
διαφοροποίηση των εκπομπών CO2 (Β2), η ενσωμάτωση ΑΠΕ (Β3), η ασφάλεια 

εφοδιασμού (Β6). Στη συνέχεια, η πληροφορία που παίρνουμε από τις μελέτες 
αγοράς και συγκεκριμένα τα αποτελέσματα των ωριαίων προσομοιώσεων 
χρησιμοποιούνται ως δεδομένα για τον καθορισμό της παραγωγής, του φορτίου και 

των διασυνοριακών ανταλλαγών, για την κατάστρωση κατάλληλων χρονικών 
στιγμιότυπων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση μελετών δικτύου 
προκειμένου να υπολογιστούν άλλα κριτήρια/δείκτες όπως οι διαφοροποίηση των 

απωλειών (Β5) και να εξεταστούν ποιοτικά  η επάρκεια (Β6), η ευελιξία (Β7) και η 
ευστάθεια (Β8) του Συστήματος.  

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις μελέτες που θα χρειαστεί να εκπονηθούν για την 
εκτίμηση των κριτηρίων/δεικτών της §1.2.2. Για τους δείκτες Β6 και Β3 μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν τόσο μελέτες αγοράς όσο και μελέτες δικτύου, ανάλογα με την 

περίπτωση. 
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Πίνακας 2: Συσχέτιση κριτηρίων με κατηγορίες μελετών 

Κριτήριο-Δείκτης 
Χρονική 

περίοδος  

Μελέτη 

Αγοράς Δικτύου 

B1. Κοινωνικο-οικονομική ευημερία 
(Social and economic welfare - SeW) 

Όλο το έτος X  

B2. Διαφοροποίηση εκπομπών CO2  
(Variation in CO2 emissions) 

Όλο το έτος X  

B3. Ενσωμάτωση ΑΠΕ (RES integration) Όλο το έτος X X 

B4. Κοινωνική Ευμάρεια (Societal RES benefits)    

B5. Διαφοροποίηση Απωλειών (Losses) Όλο το έτος  X 

B6. Επάρκεια (SoS-adequacy) Όλο το έτος X X 

B7. Ευελιξία (SoS-Flexibility) 

Πλήθος 
χαρακτηρι-

στικών 
στιγμιότυ-

πων 

 X 

B8. Ευστάθεια (SoS-Stability) 

Πλήθος 
χαρακτηρι-

στικών 
στιγμιότυ-

πων 

 X 

Ικανότητα Μεταφοράς GTC 

Πλήθος 
χαρακτηρι-

στικών 
στιγμιότυ-

πων 

 X 

2.2 Μελέτες Αγοράς 

Οι μελέτες αγοράς αφορούν την προσομοίωση της βέλτιστης οικονομικής 
λειτουργίας του συστήματος παραγωγής σε ετήσια βάση, με κριτήριο την 

ελαχιστοποίηση του βραχυπρόθεσμου οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας 
υπόψη ένα πλήθος περιορισμών όπως για παράδειγμα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των μονάδων, την ικανότητα εισαγωγών/εξαγωγών κλπ. 

Για τον καθορισμό του κόστους παραγωγής χρησιμοποιούνται δεδομένα που 
αφορούν τον βαθμό απόδοσης των θερμικών μονάδων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

και τη διαθεσιμότητά τους καθώς και σχετικές προβλέψεις για το κόστος καυσίμων 
και αερίων ρύπων. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η ετήσια καμπύλη φορτίου, η 
ωριαία παραγωγή ΑΠΕ καθώς και η παραγωγή των υδροηλεκτρικών με βάση 

υδρολογικά στοιχεία. 

Κύριο χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας εκπόνησης μελετών αγοράς του ENTSO-E, η 

οποία ακολουθείται στο παρόν εγχειρίδιο, είναι ο συνυπολογισμός της επίδρασης 
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των βασικότερων στοχαστικών παραγόντων στη λειτουργία των συστημάτων 
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως: 

 Κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασίες, υγρασία, ταχύτητα ανέμου κλπ) 

 Απρόβλεπτες βλάβες μονάδων ή διασυνδετικών γραμμών  

 Υδρολογικές συνθήκες (υγρό, μέσο και ξηρό έτος)  

 

Για το λόγο αυτό, ο ENTSO-E διατηρεί τη βάση δεδομένων PECD 2.010 (Pan-European 
Climate Database), η οποία περιέχει ωριαία κλιματολογικά στοιχεία και 
συσχετισμένες εκτιμήσεις παραγωγής αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών για κάθε 
χώρα, για την περίοδο 1982 – 2017. Στα διαθέσιμα στοιχεία των προαναφερόμενων 

κλιματολογικών ετών περιλαμβάνονται πλήθος περιπτώσεων ακραίων καταστάσεων, 
όπως παρατεταμένου καύσωνα ή κρύου, άπνοιας κλπ. Επιπλέον, μέσω του 
υπολογιστικού πακέτου TRAPUNTA11 του ENTSO-E δίνεται η δυνατότητα 

διαμόρφωσης ωριαίων χρονοσειρών φορτίου, με συσχετισμένες συνθήκες των 
προαναφερόμενων κλιματολογικών ετών. 

Για κάθε επιλεγμένο κλιματολογικό έτος λαμβάνονται υπόψη η αντίστοιχη 
χρονοσειρά φορτίου, οι αντίστοιχες ωριαίες παραγωγές αιολικών πάρκων και 
φωτοβολταϊκών καθώς και επιλεγμένες υδρολογικές συνθήκες και εκτελείται 

προσομοίωση του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με στοχαστικές μεθόδους. 

Ανάλογα με το σκοπό της μελέτης, μπορεί να εφαρμόζεται είτε η πλήρης 
μεθοδολογία (όπως στην περίπτωση της έκθεσης MAF όπου εξετάζεται η επάρκεια 
των διασυνδεδεμένων συστημάτων), είτε κάπως απλοποιημένη (όπως στην 
περίπτωση της έκθεσης TYNDP, όπου εξετάζεται η επίδραση ενός νέου έργου 

μεταφοράς σε επιλεγμένους δείκτες). Για τους σκοπούς της έκθεσης TYNDP 
εξετάζονται 3 επιλεγμένα κλιματολογικά έτη, ενώ η προσομοίωση του θερμικού 
συστήματος ηλεκτροπαραγωγής γίνεται ντετερμινιστικά, λαμβάνοντας υπόψη μια 

δεδομένη χρονοσειρά διαθεσιμότητας κάθε κατηγορίας θερμικών μονάδων.  

Οι μελέτες αυτές παρέχουν σε ωριαία βάση την κατανομή ισχύος στις μονάδες 
παραγωγής, το μεταβλητό κόστος ηλεκτροπαραγωγής, εκτίμηση του οριακού 
κόστους συστήματος, το μέγεθος των εκπομπών CO2, το μέγεθος της ενέργειας που 
δεν μπορεί να απορροφηθεί και απορρίπτεται, καθώς και δείκτες αξιοπιστίας.  

Σημαντική παράμετρος στις μελέτες αγοράς είναι η αναπαράσταση των περιορισμών 

μεταφοράς, στο βαθμό που αυτοί επιδρούν στη βέλτιστη οικονομική λειτουργία του 
υπό μελέτη Συστήματος. Συνήθως στις μελέτες αυτές λαμβάνεται υπόψη μια 
απλοποιημένη θεώρηση των περιορισμών που επιβάλλονται από τα δίκτυα. Στα 

πλαίσια της μεθοδολογίας ΜΚΟ του ENTSO-E κάθε περιοχή ελέγχου (Εθνικό Σύστημα 
ή Ζώνη Προσφορών) προσομοιώνεται με ένα ζυγό στον οποίο συνδέεται όλη η 
παραγωγή και η ζήτηση (προσέγγιση copper plate), αγνοώντας με τον τρόπο αυτό 
τους εσωτερικούς περιορισμούς μεταφοράς. Οι ζυγοί αυτοί διασυνδέονται μεταξύ 

                                                             

 
10https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/MAF/2019/MAF%202019%20Appendix%202%20-

%20Methodology.pdf  
11https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/MAF/2019/Demand%20forecasting%20methodology.

pdf  

https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/MAF/2019/MAF%202019%20Appendix%202%20-%20Methodology.pdf
https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/MAF/2019/MAF%202019%20Appendix%202%20-%20Methodology.pdf
https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/MAF/2019/Demand%20forecasting%20methodology.pdf
https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/MAF/2019/Demand%20forecasting%20methodology.pdf
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τους μέσω κλάδων με ικανότητα μεταφοράς ίση με τη συνολική ικανότητα 
μεταφοράς που εξασφαλίζεται από τις διασυνδετικές γραμμές.  

Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας ΜΚΟ του παρόντος εγχειριδίου, εφόσον η αξιολόγηση 
αφορά διεθνείς διασυνδέσεις ακολουθείται η παραπάνω προσέγγιση. Για την 

αξιολόγηση νέων έργων που αφορούν διασυνδέσεις νησιών, το Ηπειρωτικό Σύστημα 
καθώς και τα Συστήματα των υπό διασύνδεση νησιών προσομοιώνονται ως 
συστήματα ενός ζυγού (χωρίς εσωτερικούς περιορισμούς μεταφοράς) , τα οποία 

συνδέονται μεταξύ τους με κλάδους ικανότητας μεταφοράς ίσης με αυτή της υπό 
μελέτη διασύνδεσης. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ενδεικτικά η 
μοντελοποίηση του Συστήματος με τρεις κόμβους. 

 

Σχήμα 4:  Ενδεικτική μοντελοποίηση του Συστήματος με τρεις κόμβους 

 

Για την αξιολόγηση νέων έργων μεταφοράς στο εσωτερικό Σύστημα της χώρας, κατά 
την εκπόνηση μελετών αγοράς, κατά περίπτωση, είναι δυνατό είτε το Σύστημα να 
προσομοιώνεται καταλλήλως με περισσότερους κόμβους ώστε να είναι εφικτή η 

αναπαράσταση περιορισμών που επιβάλλονται από το δίκτυο μεταφοράς, είτε να 
τροποποιούνται κατάλληλα τα δεδομένα εισόδου της μελέτης αγοράς (πχ αύξηση 
βαθμού διείσδυσης ΑΠΕ).  

Εφόσον δεν μπορεί να επιτευχθεί κατάλληλη μοντελοποίηση του περιορισμού ή της 
συμβολής του νέου έργου μεταφοράς με τη χρήση πολλαπλών κόμβων, η αξιολόγηση 

των νέων έργων μεταφοράς δύναται να πραγματοποιείται μέσω μελετών 
ανακατανομής παραγωγής (redispatch). Οι μελέτες αυτές απαιτούν συνδυασμό 
προσομοιώσεων αγοράς και δικτύου. Ειδικότερα, εκτελούνται προσομοιώσεις 

αγοράς και η προκύπτουσα κατανομή (παραγωγή) των μονάδων για επιλεγμένα 
χαρακτηριστικά στιγμιότυπα ελέγχεται μέσω μελετών δικτύου. Στη συνέχεια 
επιχειρείται ανακατανομή των μονάδων, με βέλτιστα οικονομικό τρόπο, ώστε να 
επιτευχθεί άρση του περιορισμού μεταφοράς ή ικανοποίηση των κριτηρίων 

ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος. Μέσω του μοντέλου αγοράς υπολογίζεται το 

 

  

ΕΣΜΗΕ   

Συγκρότημα 

Νησιών Β  

 Συγκρότημα 

Νησιών Α   
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κόστος παραγωγής για τη νέα κατανομή των μονάδων. Η διαφορά μεταξύ του νέου 
και του αρχικού κόστους παραγωγής αποτελεί το κόστος ανακατανομής των 

μονάδων (generation redispatching cost). Η διαδικασία αυτή ακολουθείται με και 
χωρίς το νέο έργο μεταφοράς και η συμβολή του νέου έργου αξιολογείται μέσω της 
σύγκρισης του κόστος ανακατανομής των μονάδων για τις δύο περιπτώσεις.   

 

2.3 Μελέτες Δικτύου 

Η εξέταση της επάρκειας του Συστήματος μεταφοράς προκειμένου να ανταπεξέλθει 
στις ροές ισχύος που προκύπτουν από τα εξεταζόμενα σενάρια (στα πλαίσια των 

μελετών αγοράς) γίνεται με τη χρήση μελετών δικτύου. Οι μελέτες αυτές βασίζονται 
σε αναλύσεις ροής φορτίου εναλλασσόμενου ρεύματος και αποσκοπούν στον έλεγχο 
των κριτηρίων ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου τόσο σε καταστάσεις κανονικής 

λειτουργίας όσο και σε περιπτώσεις διαταραχών. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μεθοδολογίας ΜΚΟ, με βάση τις πρακτικές του ENTSO-E, 
πραγματοποιείται εκπόνηση μελετών δικτύου για περιορισμένο αριθμό 
στιγμιότυπων (ωρών) κατά τη διάρκεια του έτους τα οποία μπορούν να θεωρηθούν 
χαρακτηριστικά, όπως αναλύεται παρακάτω. 

2.3.1 Επιλογή χαρακτηριστικών στιγμιότυπων 

Ένα στιγμιότυπο, αναπαριστά μια συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας στα πλαίσια 
ενός σεναρίου που εξετάστηκε στις μελέτες αγοράς, η οποία αφορά : 

 Ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο (π.χ. χειμώνας/καλοκαίρι, μέγιστο/ελάχιστο) με 
το αντίστοιχο φορτίο και κλιματικές συνθήκες. 

 Μία συγκεκριμένη κατάσταση ως προς στοχαστικά φαινόμενα που αφορούν 
κλιματικές συνθήκες (ταχύτητα ανέμου, θερμοκρασία κλπ) ή τη διαθεσιμότητα 

των συμβατικών μονάδων. 

 Μία συγκεκριμένη κατανομή των μονάδων παραγωγής (η οποία προκύπτει από 
μελέτες αγοράς).  

 Την ακριβή θέση παραγωγής και ζήτησης. 

 Συγκεκριμένα επίπεδα ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας με τα γειτονικά 
Συστήματα. 

 Συγκεκριμένες υποθέσεις για νέα έργα μεταφοράς.  
 
Τα στιγμιότυπα που θα επιλεγούν για μελέτες δικτύου μπορεί να καλύπτουν όλο το 

έτος, εφόσον αποσκοπούν στον υπολογισμό δεικτών που αποτιμούνται από τη 
λειτουργία του Συστήματος σε ετήσια βάση ή να αντιστοιχούν σε ακραία σενάρια 
προκειμένου να εξεταστεί η συνεισφορά των νέων έργων στην ικανότητα του 
Συστήματος να ανταπεξέρθει σε κρίσιμες λειτουργικές καταστάσεις.  Η επιλογή 

γίνεται με βάση τις ετήσιες καμπύλες διάρκειας μεταβλητών όπως το φορτίο, η 
παραγωγή από ΑΠΕ, ροές στις διασυνδέσεις, ωριαίες παραγωγές μονάδων Φ/Α, 
υδροηλεκτρικών κλπ. Κάποιες από αυτές είναι μεταβλητές εισόδου (φορτίο,  

παραγωγή ΑΠΕ) αλλά κάποιες είναι αποτέλεσμα των μελετών αγοράς.  
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Σχήμα 5:  Ενδεικτικός χωρισμός της καμπύλης διάρκειας φορτίου                                          

σε χαρακτηριστικά τμήματα 
 

Οι παραπάνω καμπύλες χωρίζονται σε τμήματα ανάλογα με το επίπεδο φορτίου 
(μέσο, υψηλό, χαμηλό), για το καθένα από τα οποία υπολογίζεται ένα 
χαρακτηριστικό σημείο που η απόστασή του από τα υπόλοιπα του τμήματος είναι η 

ελάχιστη, καθώς και ο αριθμός των ωρών που συμβαίνει αυτό. Ο αριθμός των 
τμημάτων που θα χωριστεί η καμπύλη διάρκειας εξαρτάται από τη μορφή της 
καμπύλης. Ένας μεγάλος αριθμός τμημάτων προσδίδει ενδεχομένως μεγαλύτερη 

ακρίβεια, αλλά οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό στιγμιότυπων προς ανάλυση. Η 
παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και για περισσότερες από μια μεταβλητές. Σε 
αυτή την περίπτωση, η συσχέτιση τους μπορεί να διερευνηθεί μέσω ενός 

διαγράμματος διασποράς (scatter diagram), όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα, το 
οποίο αναπαριστά την αιολική παραγωγή ως προς το φορτίο και έχει χωριστεί σε 9 
περιοχές. Κάποιες από αυτές όπως η περιοχή 1 και η περιοχή 3 έχουν λίγες 

χαρακτηριστικές ώρες και δεν μπορούν να επιλεγούν ως χαρακτηριστικές για 
ανάλυση. Για περιοχές με περισσότερες ώρες όπως η 5 και η 8, μπορούν να βρεθούν 
οι χαρακτηριστικές τιμές αιολικής παραγωγής και φορτίου καθώς και οι αντίστοιχες 

ώρες. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση γίνεται επιλογή των χαρακτηριστικών 

στιγμιότυπων για τα οποία πραγματοποιούνται μελέτες δικτύου.  
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Σχήμα 6: Συσχέτιση αιολικής παραγωγής και ζήτησης 

2.4 Κρίσιμες Οικονομικές και Τεχνικές Παράμετροι  

2.4.1 Οικονομικές παράμετροι  

Τα κόστη καυσίμων και η εξέλιξή τους στον χρονικό ορίζοντα της ΜΚΟ βασίζονται σε 
τιμές αναφοράς που παρέχονται από αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα, για τον 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για την εξέλιξη των τιμών καυσίμων και των εκπομπών CO2 
υιοθετούνται οι υποθέσεις του ΕΣΕΚ. Για τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες τιμές οι οποίες περιλαμβάνονται στην Εθνική 

Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050. 

Οι κρίσιμες οικονομικές παράμετροι (economic key parameters) περιλαμβάνονται 

στον παρακάτω κατάλογο (χωρίς να περιορίζονται σε αυτόν): 

 
Πίνακας 3: Κρίσιμες Οικονομικές Παράμετροι 

Οικονομική Παράμετρος Πεδίο Εφαρμογής 

Οικονομική ανάπτυξη 

Ευρωπαϊκό 
 

Κόστος Λιθάνθρακα 

Κόστος πετρελαίου 

Κόστος Φυσικού Αερίου 

Κόστος Λιγνίτη 

Κόστος Ατομικής Ενέργειας 

Κόστος εκπομπών CO2 

Κόστος Βιομάζας 
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2.4.2 Τεχνικές παράμετροι  

Η μοντελοποίηση των θερμικών μονάδων παραγωγής απαιτεί τον καθορισμό ενός 

αριθμού παραμέτρων που σχετίζονται μεταξύ άλλων με τον βαθμό απόδοσης των 
μονάδων και τον ρυθμό εκπομπής αερίων ρύπων. Στα πλαίσια της παρούσας ΜΚΟ, 
χρησιμοποιούνται για αυτές τις παραμέτρους τυπικές τιμές που έχουν υιοθετηθεί 

από τον ENTSO-E για την εκπόνηση μελετών αγοράς (βάση δεδομένων PEMMDB12,  
PanEuropean Market Modeling DataBase). 

Οι κρίσιμες τεχνικές παράμετροι (technical key parameters) περιλαμβάνονται στον 
παρακάτω κατάλογο (χωρίς να περιορίζονται σε αυτόν): 
 

Πίνακας 4: Κρίσιμες Τεχνικές Παράμετροι 

Τεχνική Παράμετρος Πεδίο Εφαρμογής 

Συντελεστής Απόδοσης (Efficiency rate) Ευρωπαϊκό 

Διαθεσιμότητα (Availability) Ευρωπαϊκό 

Ρυθμός εκπομπών CO2 Ευρωπαϊκό 

Ρυθμός εκπομπών SO2 Ευρωπαϊκό 

Ρυθμός εκπομπών NOx Ευρωπαϊκό 

Εφεδρεία (Reserve power) 
Γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι 

μελέτες 

Μονάδες Επιβεβλημένης λειτουργίας 

(Must-run Units) 

Γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι 

μελέτες 

Μερίδιο μη κατανεμόμενης παραγωγής 

(Share of non-dispatchable generation) 

Γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι 

μελέτες 

2.4.3 Παράμετροι εξέλιξης ηλεκτροπαραγωγής 

Κατά τη διαμόρφωση των σεναρίων ανάπτυξης, οι παράμετροι που λαμβάνονται 
υπόψη αναφορικά με την εξέλιξη της ηλεκτροπαραγωγής περιλαμβάνουν την 

εγκατεστημένη ισχύ παλαιών και νέων  μονάδων, μονάδων που αποσύρονται, 
συντελεστές απόδοσης, ευελιξία, υποχρεώσεις επιβεβλημένης λειτουργίας και 
τοποθεσία (περιοχή ή ζώνη προσφορών) για τουλάχιστον τους παρακάτω τύπους 

ηλεκτροπαραγωγής: 

                                                             
 
12 https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/MAF/2019/MAF%202019%20Appendix%202%20- 

%20Methodology.pdf 

https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/MAF/2019/MAF%202019%20Appendix%202%20-%20%20Methodology.pdf
https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/MAF/2019/MAF%202019%20Appendix%202%20-%20%20Methodology.pdf
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Πίνακας 5: Παράμετροι εξέλιξης ηλεκτροπαραγωγής 

Ικανότητα Ηλεκτροπαραγωγής Πεδίο Εφαρμογής 

Βιομάζα 

Γεωγραφική περιοχή 

που καλύπτουν οι 
μελέτες 

Λιθάνθρακας 

Φυσικό Αέριο 

Πετρέλαιο 

Λιγνίτης 

Πυρηνική 

Αιολικά 

Φωτοβολταϊκά 

Γεωθερμικά 

Ηλιοθερμικά 

Κυματική ενέργεια 

Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας (CHP)  

Υδροηλεκτρικά 

Αποθήκευση H/E 

Μονάδες με συστήματα δέσμευσης CO2 

2.4.4 Πρότυπα ανταλλαγών (exchange patterns) 

Πρότυπα ανταλλαγών εκτός της υπό μοντελοποίηση περιοχής λαμβάνονται υπόψη 
με τον παρακάτω τρόπο: 

 

Πίνακας 6: Πρότυπα Ανταλλαγών 

Πρότυπα Ανταλλαγών 
Πεδίο 

Εφαρμογής 

Για τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα χρησιμοποιούνται εύλογες 
υποθέσεις του Διαχειριστή λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά 
δεδομένα. Για τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα χρησιμοποιούνται 

οι χρονοσειρές ανταλλαγών που έχουν προκύψει από τις 
μελέτες αγοράς του ENTSO-E. 

Γεωγραφική 
περιοχή που 

καλύπτουν οι 
μελέτες 

2.5 Ανάλυση Ευαισθησίας 

Η ανάλυση ευαισθησίας παρέχει τη δυνατότητα να καταγραφούν πώς κάποιες 

αλλαγές στις τιμές κάποιων κρίσιμων παραμέτρων επηρεάζουν τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης κόστους οφέλους με αποτέλεσμα τη βαθύτερη κατανόηση της 
συμπεριφοράς του συστήματος αναφορικά με τις παραμέτρους αυτές.  

Με βάση την εμπειρία από το Ευρωπαϊκό Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (TYNDP) 
οι παρακάτω παράμετροι μπορούν προαιρετικά να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση 
ευαισθησίας: 
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 Τιμές καυσίμων και τιμές εκπομπών CO2  

Στη διαδικασία ανάπτυξης σεναρίων, καθορίζεται ένα σύνολο τιμών καυσίμων. 
Για τον καθορισμό μελλοντικών τιμών υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας. 
Οι τιμές των καυσίμων και οι τιμές εκπομπών CO2 καθορίζουν τα ειδικά κόστη 

λειτουργίας των συμβατικών σταθμών και κατά συνέπεια τη σειρά ένταξής τους 
(merit order). Στο πλαίσιο αυτό οι μεταβολές στις τιμές καυσίμων και η επίδραση 
στα αποτελέσματα της ΜΚΟ, λόγω αλλαγών στη σειρά ένταξης των μονάδων, 

είναι πολύ σημαντικά. 

 Κλιματικό έτος  
Χρησιμοποιώντας ιστορικά κλιματολογικά στοιχεία διαφόρων ετών μπορεί να 
επηρεαστούν τα οφέλη του έργου. Για παράδειγμα ο δείκτης ενσωμάτωσης ΑΠΕ 
(Β3) εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό κάνοντας 

αναλύσεις για διάφορα κλιματικά έτη οδηγούμαστε σε βαθύτερη κατανόηση της 
επίδρασης των κλιματολογικών συνθηκών στα αποτελέσματα των μελετών 
αγοράς. 

 Φορτίο 
Αναφορικά με την εξέλιξη του φορτίου, μπορούν να εξεταστούν δύο αντίθετες 
τάσεις. Από τη μια πλευρά η ενεργειακή αποδοτικότητα (energy efficiency) 

μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του φορτίου ενώ από την άλλη η διεύρυνση της 
χρήσης ηλεκτρισμού σε άλλες δραστηριότητες (π.χ. ηλεκτροκίνηση, αντλίες 
θερμότητας, κα) μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του φορτίου. Η ανάλυση 

ευαισθησίας διενεργείται αλλάζοντας την αιχμή ζήτησης και την ετήσια ζήτηση 
Η/Ε.  

 Απόσυρση τεχνολογίας 
Λόγω εξωτερικών παραγόντων η απόσυρση κάποιων τεχνολογιών 
ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. πυρηνικά, λιγνιτικά) μπορεί να οδηγήσει σε ριζική 

αναδιάρθρωση το όλου ηλεκτρικού συστήματος. Αυτές οι περιπτώσεις δεν 
μπορούν να προβλεφθούν και δεν περιλαμβάνονται στο στήσιμο σεναρίων, 
εκτός κι αν περιγράφονται στα εθνικά κείμενα ενεργειακού σχεδιασμού (ΕΣΕΚ, 
Εθνική Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050). 

 Επιβεβλημένη/υποχρεωτική λειτουργία (Must Run) 
Σε διάφορες περιπτώσεις κυρίως μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού 

θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), οι συνθήκες ικανοποίησης της ζήτησης 
θερμότητας επιβάλουν τη λειτουργία των μονάδων αυτών για συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον σε κάποιο ελάχιστο επίπεδο ώστε να 

διασφαλίζεται η θερμική παραγωγή. Θεωρώντας διαφορετικές συνθήκες 
επιβεβλημένης λειτουργίας διαφόρων μονάδων τα αποτελέσματα των 
προσομοιώσεων στα μοντέλα αγοράς διαφέρουν. 

 

Στο πλαίσιο της ΜΚΟ γίνεται ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων των κύριων 
σεναρίων, ως προς τις βασικές παραμέτρους που τα επηρεάζουν, οι οποίες κατ’ 
ελάχιστον περιλαμβάνουν: 

 Την εξέλιξη της ζήτησης: εξετάζεται η επίδραση της θεωρούμενης εξέλιξης της 
ζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον ένα εναλλακτικό σενάριο (συνήθως 
αυξημένης ζήτησης). Για τον μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, το εναλλακτικό 
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σενάριο λαμβάνεται από την πλέον πρόσφατη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος και 
προεκβάλλεται στον μακροχρόνιο ορίζοντα λαμβάνοντας υπόψη τα σενάρια της 

Εθνικής Μακροχρόνιας Στρατηγικής για το 2050. 

 Τη διείσδυση ΑΠΕ: εξετάζεται η επίδραση της θεωρούμενης διείσδυσης ΑΠΕ 
λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον ένα  εναλλακτικό σενάριο, το οποίο μπορεί να 
αφορά είτε στο βαθμό διείσδυσης ΑΠΕ (συνήθως αυξημένο βαθμό διείσδυσης), 
είτε σε διαφοροποίηση του θεωρούμενου μείγματος ΑΠΕ (πχ αναλογία αιολικών 
και φωτοβολταϊκών ή ένταξη και άλλων τεχνολογιών) . Για τον μεσοπρόθεσμο 

χρονικό ορίζοντα, το εναλλακτικό σενάριο διαμορφώνεται με βάση τις εκτιμήσεις 
του Διαχειριστή (best estimate) και προεκβάλλεται στον μακροχρόνιο ορίζοντα 
λαμβάνοντας υπόψη τα σενάρια της Εθνικής Μακροχρόνιας Στρατηγικής για το 

2050.   

 Την εξέλιξη των τιμών καυσίμων και εκπομπών CO2: εξετάζεται η επίδραση της 
θεωρούμενης εξέλιξης των τιμών καυσίμων και εκπομπών CO2, λαμβάνοντας 
υπόψη τουλάχιστον ένα εναλλακτικό σενάριο. Το εναλλακτικό σενάριο μπορεί 
να λαμβάνεται θεωρώντας τις τιμές αναφοράς που παρέχονται από διεθνείς 

οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy 
Agency, IEA), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) ή από τα σενάρια του 
ENTSO-E όπως αυτά διαμορφώνονται για τις ανάγκες των μακροπρόθεσμων 
μελετών που εκπονεί (ENTSO-E CBA, Identification of System Needs κλπ). 

 

Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάλυση ευαισθησίας, μεταβάλλεται μόνο μια από τις 
κρίσιμες παραμέτρους-υποθέσεις κάθε φορά, διατηρώντας όλες τις υπόλοιπες 

υποθέσεις των κύριων σεναρίων σταθερές. Στον Πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζεται ενδεικτικά η διαμόρφωση πιθανών σεναρίων για τους σκοπούς της 
ανάλυσης ευαισθησίας. 

 

Πίνακας 7: Ενδεικτική διαμόρφωση σεναρίων για ανάλυση ευαισθησίας 

Εξεταζόμενη 

παράμετρος 

Ζήτηση 
Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

Διείσδυση ΑΠΕ 
Τιμές καυσίμων 

και CO2 

Εξέλιξη Ζήτησης 
Σενάριο Αυξημένης 

Ζήτησης 
Σενάριο ΑΠΕ 
Αναφοράς 

Σενάριο Αναφοράς 
Τιμών Καυσίμων 

Διείσδυση ΑΠΕ Σενάριο Αναφοράς 
Σενάριο 

Αυξημένης 
Διείσδυσης ΑΠΕ 

Σενάριο Αναφοράς 
Τιμών Καυσίμων 

Τιμές καυσίμων και 
εκπομπών CO2 

Σενάριο Αναφοράς 
Σενάριο ΑΠΕ 
Αναφοράς 

Εναλλακτικό 
Σενάριο Τιμών 

Καυσίμων 
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3 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΚΟ 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση των κριτηρίων/δεικτών που 

εφαρμόζονται για την εκπόνηση των ΜΚΟ και του τρόπου υπολογισμού τους, βάσει 
των γενικών κατευθυντήριων γραμμών της μεθοδολογίας του ENTSO-E. 

3.1 Υπολογισμός Ικανότητας Μεταφοράς 

Υπάρχουν δυο έννοιες της ικανότητας μεταφοράς, η Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς 
- Net Transfer Capacity (NTC) και η Ικανότητα Μεταφοράς Δικτύου Grid Transfer 

Capacity (GTC). Το NTC σχετίζεται με τη δυνατότητα εμπορικών ανταλλαγών 
ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες καταλήγουν σε μία μετατόπιση παραγωγής από μία 
(ακριβότερη) περιοχή σε μία άλλη (φθηνότερη). Το GTC αφορά την φυσική ροή 

ισχύος η οποία μπορεί να εξυπηρετηθεί από το δίκτυο.  

Όπως επισημαίνεται στο [3] σε μια αξιολόγηση MKO η ικανότητα μεταφοράς πρέπει 
να αναφέρεται σε επίπεδο επενδύσεων, δηλαδή για κάθε επένδυση ξεχωριστά και 
για το έργο στο σύνολό του. Συγκεκριμένα, για ένα έργο με διασυνοριακό αντίκτυπο, 
πρέπει να αναφέρεται το ΔΝΤC, ενώ για ένα εσωτερικό έργο μπορεί να αναφέρεται 

είτε το ΔΝΤC, είτε το ΔGTC. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε έργο θα πρέπει να 
δηλώνεται σαφώς εάν το αναφερόμενο μέγεθος αφορά σε διασυνοριακή ικανότητα 
μεταφοράς, εσωτερική ικανότητα μεταφοράς ή σε κάποιο συνδυασμό και των δύο. 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται η μεθοδολογική προσέγγιση που 
χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη αξιολόγηση για τη μεταβολή της παραγωγής σε 
κάθε Σύστημα (όπως περιγράφονται ακολούθως), η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται 

με συνεπή και διαφανή τρόπο για όλα τα έργα  που βρίσκονται υπό αξιολόγηση. 

3.1.1 NTC – ΔNTC 

Η  Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς - Net Transfer Capacity (NTC) ουσιαστικά είναι ένα 
μέγεθος το οποίο χρησιμοποιείται σε μελέτες αγοράς ώστε να παριστάνεται η 
ικανότητα ανταλλαγών μεταξύ δύο γειτονικών περιοχών (χώρες ή ζώνες προσφορών) 

και εκφράζει το μέγιστο ύψος των εμπορικών προγραμμάτων ανταλλαγών που 
μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταξύ δύο περιοχών χωρίς να παραβιάζονται τα 
κριτήρια ασφαλούς λειτουργίας των εμπλεκόμενων περιοχών.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία [3], το NTC ορίζεται ως η μέγιστη 
επιτρεπτή μετατόπιση παραγωγής από μια περιοχή σε μια άλλη, η οποία ικανοποιεί 

τους περιορισμούς ισχύος (π.χ. μέγιστη και ελάχιστη παραγωγή) και ασφαλούς 
λειτουργίας του δικτύου (π.χ. κριτήριο Ν-1). Οι τιμές του NTC μπορεί να είναι 
διαφορετικές σε κάθε κατεύθυνση της εμπορικής ροής ισχύος μεταξύ των δύο 

περιοχών. 

Ως μετατόπιση παραγωγής από μια περιοχή σε μια άλλη νοείται η απόκλιση από τη 
βέλτιστη οικονομικά κατανομή των μονάδων, και πιο συγκεκριμένα η ταυτόχρονη 
αύξηση παραγωγής στη μια περιοχή και ισόποση μείωση παραγωγής στην άλλη, με 
στόχο τη διαφοροποίηση του βαθμού χρησιμοποίησης των δικτύων. Η μεθοδολογία 

υπολογισμού του NTC στηρίζεται στη σταδιακή μετατόπιση παραγωγής από τη μία 
περιοχή στην άλλη, ξεκινώντας από μια αρχική κατάσταση, έως ότου παραβιαστεί 
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οριακά το κριτήριο ασφαλείας (Ν-1) κάποιας περιοχής. Η επιτυγχανόμενη 
μετατόπιση παραγωγής, προστιθέμενη στην αρχική ροή μεταξύ των δύο περιοχών 

δίνει το NTC μεταξύ των δύο περιοχών. 

Για την αξιολόγηση ενός νέου έργου μεταφοράς, ιδίως διασυνοριακού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων, είναι σημαντικό να αναφέρεται η αυξημένη δυνατότητα εμπορικών 
ανταλλαγών που αυτό επιτρέπει, η οποία εκφράζεται από την αύξηση του NTC 
(ΔΝTC) μεταξύ των δύο γειτονικών περιοχών. Το ΔNTC προφανώς υπολογίζεται ως η 

διαφορά των NTC με και χωρίς το υπό εξέταση έργο. 

Για τον υπολογισμό του ΔNTC χρησιμοποιούνται αναλυτικά μοντέλα δικτύου των 
εμπλεκομένων περιοχών, ακολουθώντας τη διαδικασία της σταδιακής μετατόπισης 
παραγωγής η οποία περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 3.1.3. Δεδομένου ότι το 
προκύπτον μέγεθος εξαρτάται σημαντικά από τα θεωρούμενα επίπεδα παραγωγής 

και ζήτησης καθώς και με την τοπολογία και τη διαθεσιμότητα των στοιχείων του 
δικτύου μεταφοράς, είναι απαραίτητο ο υπολογισμός να επαναληφθεί για αρκετά 
χαρακτηριστικά στιγμιότυπα ή και σενάρια. Ως ΔNTC λαμβάνεται ο σταθμισμένος 

μέσος όρος των προαναφερόμενων αποτελεσμάτων. Αν οι διαφορές μεταξύ των 
διαφορετικών σεναρίων είναι σημαντικές, μπορεί να αναφέρεται ένα εύρος τιμών. 

3.1.2 GTC – ΔGTC 

Η Ικανότητα Μεταφοράς – Grid Transfer Capacity (GTC), σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
[3], ορίζεται ως η μέγιστη φυσική ροή ισχύος που μπορεί να μεταφερθεί πάνω από 

ένα όριο (boundary) του δικτύου χωρίς την εμφάνιση συμφορήσεων, ικανοποιώντας 
τα κριτήρια ασφαλούς λειτουργίας.   

Ένα σύνορο συνήθως αντιπροσωπεύει μια συμφόρηση στο Σύστημα, υπό την έννοια 
ότι η ικανότητα μεταφοράς δεν επαρκεί για να εξυπηρετήσει τις ροές ισχύος που 
προκύπτουν από τη βέλτιστα οικονομική κατανομή των μονάδων παραγωγής. Ένα 

σύνορο μπορεί να είναι καθορισμένο (π.χ. σύνορα μεταξύ χωρών, ζωνών προσφορών 
ή οποιαδήποτε άλλη διαδρομή ενδιαφέροντος, πχ Βορράς - Νότος) ή να 
διαφοροποιείται ανάλογα με τον ορίζοντα μελέτης ή το εξεταζόμενο σενάριο. 

Η κατανομή των φυσικών ροών πάνω από τις γραμμές που διασχίζουν το σύνορο (και 
κατ’ επέκταση και το GTC) συναρτάται σημαντικά με τα θεωρούμενα επίπεδα 
παραγωγής και ζήτησης καθώς και με την τοπολογία και την διαθεσιμότητα των 
στοιχείων του δικτύου μεταφοράς. Συνεπώς, η συμβολή ενός έργου στην αύξηση της 
μεταφορικής ικανότητας (ΔGTC) σε ένα σύνορο συναρτάται από το εξεταζόμενο 

σενάριο. 

Για τον υπολογισμό του ΔGTC χρησιμοποιούνται αναλυτικές μελέτες δικτύου, 
λαμβάνοντας υπόψη ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα ή και σενάρια. 
Ανάλογα με το είδος του υπό εξέταση έργου (πχ γραμμή μεταφοράς, νέο ΚΥΤ κλπ), ο 
ακριβής τρόπος υπολογισμού του ΔGTC μπορεί να διαφέρει. Ενδεικτικά αναφέρονται 

επιγραμματικά κάποιες μεθοδολογίες: 

A. Το ΔGTC μπορεί να υπολογιστεί με τη μέθοδο της μετατόπισης παραγωγής, 
όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα 3.1.3, με μόνη διαφορά την ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων. Ενώ το ΔNTC προκύπτει απευθείας από τη μεταβολή της 

μετατόπισης παραγωγής (με και χωρίς το έργο), για τον υπολογισμό του GTC 
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θα πρέπει να λαμβάνεται η μεταβολή της φυσικής ροής πάνω από το υπόψη 
σύνορο. 

B.  Το ΔGTC μπορεί να υπολογιστεί μέσω μελετών δικτύου χρησιμοποιώντας 
ωριαία αποτελέσματα μελετών αγοράς με στόχο τον εντοπισμό στιγμιότυπων 

όπου η φόρτιση (τουλάχιστον) μίας γραμμής η οποία διέρχεται από το υπόψη 
σύνορο ανέρχεται στο 100%. Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η 
φιλοσοφία της μεθοδολογίας, όπου το νέο έργο αυξάνει το GTC του συνόρου 

ΧΥ (στην κατεύθυνση από την περιοχή Χ στην περιοχή Υ) από 400 MW σε 1000 
MW. Συνεπώς το νέο έργο συνεισφέρει ΔGTC το οποίο ισούται με 600 MW. 

  

 
Σχήμα 6:  Σχηματική απεικόνιση του υπολογισμού της ΔGTC 

 

3.1.3 Μεθοδολογία μετατόπισης παραγωγής 

Η Ικανότητα Μεταφοράς (ΙΜ) εκφράζει τη δυνατότητα μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας δια μέσου ενός διαδρόμου από μια περιοχή του Συστήματος σε μία άλλη. 
Η ικανότητα αυτή συναρτάται σημαντικά με τα θεωρούμενα επίπεδα παραγωγής και 
ζήτησης καθώς και με την τοπολογία και τη διαθεσιμότητα των στοιχείων του δικτύου 

μεταφοράς.  
 
 

 
 

 

 

Σχήμα 7: Συνεισφορά στην ικανότητα μεταφοράς ισχύος μεταξύ δύο περιοχών  

 

Η αύξηση της ικανότητας μεταφοράς στον συγκεκριμένο διάδρομο προκύπτει από  τη 
σύγκριση της ετήσιας καμπύλης διάρκειας της ροής ισχύος του διαδρόμου με το έργο 
με την ικανότητα μεταφοράς του διαδρόμου χωρίς το νέο έργο. 

Για την εκτίμηση της συνεισφοράς ενός νέου έργου στην ικανότητα μεταφοράς 
ισχύος μεταξύ δύο περιοχών του Συστήματος, αρχικά γίνεται ο καθορισμός ενός ή 

Περιοχή Α Περιοχή Β 

ΙΜ 
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περισσοτέρων χαρακτηριστικών στιγμιότυπων που θα χρησιμοποιηθούν για τις 
μελέτες δικτύου. Τα στιγμιότυπα αυτά θα πρέπει να αντιστοιχούν σε καταστάσεις με 

σημαντική φόρτιση του Συστήματος προκειμένου να αναδειχθεί η συνεισφορά των 
νέων έργων. Η κατανομή παραγωγής και φορτίου για τα στιγμιότυπα αυτά μπορεί να 
προκύψει από τις μελέτες αγοράς, θα πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να 

πληρούνται τα κριτήρια ασφάλειας του Συστήματος και ιδιαίτερα το κριτήριο     Ν-1. 
Εφόσον χρησιμοποιείται η προσέγγιση TOOT, στην τοπολογία των βασικών 
στιγμιότυπων θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα νέα έργα μεταφοράς.  

Στη συνέχεια, έχοντας καθορίσει τις περιοχές μεταξύ των οποίων θα γίνει ο 
προσδιορισμός της ικανότητας μεταφοράς ισχύος και τα στοιχεία του δικτύου που 

δημιουργούν το διάδρομο μεταξύ αυτών των περιοχών, πραγματοποιείται σταδιακή 
αύξηση της παραγωγής στη μία περιοχή κατά ΔΕ, με ταυτόχρονη ισόποση μείωση της 
παραγωγής στην άλλη μέχρις ότου παραβιαστεί το κριτήριο Ν-1. 

Τότε, η ικανότητα μεταφοράς δικτύου (ΙΜ) μεταξύ των δύο περιοχών θα δίνεται από 
την σχέση: 

 

  όπου: 

ΡΒΣ:   συνολική αρχική ροή ισχύος διαμέσου του διαδρόμου στο βασικό 
στιγμιότυπο 

 :  συνολική μεταβολή της παραγωγής ισχύος 

 
Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται, αφαιρώντας από τα βασικά στιγμιότυπα το 

υπό εξέταση νέο έργο μεταφοράς. Εφόσον προκύψει υπερφόρτιση κά ποιου 
στοιχείου του δικτύου θα πρέπει να γίνει κατάλληλη τροποποίηση της παραγωγής 
των μονάδων ώστε αυτή να εξαλειφθεί. Η συνεισφορά του νέου έργου στην 

ικανότητα μεταφοράς δικτύου προκύπτει από τη διαφορά της ικανότητας μεταφοράς 
στις δύο περιπτώσεις (με και χωρίς το νέο έργο). 

Για την επίτευξη συγκεκριμένης ικανότητας μεταφοράς, προκειμένου να μπορεί να 
ανταπεξέρθει το Σύστημα στις ροές ισχύος που έχουν προβλεφθεί από τις μελέτες 
αγοράς, είναι δυνατόν να γίνει ομαδοποίηση περισσότερων του ενός νέων έργων 

(clustering). Προκειμένου όμως να αιτιολογηθεί η σκοπιμότητά της θα πρέπει σε 
αυτή την περίπτωση να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω υπολογισμοί ξεχωριστά για 
κάθε επιμέρους έργο προκειμένου να αιτιολογηθεί η συνεισφορά του.  

Για τη μεταβολή της παραγωγής στις δύο περιοχές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία 
από τις παρακάτω προσεγγίσεις: 

 
Προσέγγιση Α: 
Τροποποίηση της παραγωγής των μονάδων των δύο περιοχών, αναλογικά με την 

υπολειπόμενη διαθέσιμη ισχύ τους. 
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Προσέγγιση Β: 
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Τροποποίηση της παραγωγής των μονάδων των δύο περιοχών, σύμφωνα με τη σειρά 
βέλτιστης οικονομικής ένταξης τους (merit order), λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά 

μέγιστα και ελάχιστα των μονάδων. 

3.2 Β1: Κοινωνικο-οικονομική Ευημερία (Socio-Economic Wellfare - SEW) 

Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς ενός νέου έργου στην κοινωνικο-οικονομική 
ευημερία, γίνεται η θεώρηση περί μιας ιδανικής αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε 
ώρα η κατανομή των μονάδων γίνεται με το κριτήριο ελαχίστου κόστους 

λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς όπως η αναγκαιότητα μονάδων 
επιβεβλημένης λειτουργίας (must-run) ή περιορισμοί του Συστήματος μεταφοράς. 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1, η συνεισφορά ενός έργου στην κοινωνικο -
οικονομική ευημερία μπορεί να υπολογιστεί με δύο προσεγγίσεις.  

Η πρώτη προσέγγιση βασίζεται στη σύγκριση του συνολικού κόστους παραγωγής με 
και χωρίς το νέο έργο. Στο κόστος παραγωγής λαμβάνονται υπόψη τα  μεταβλητά 

κόστη καυσίμου, λειτουργίας και συντήρησης (Ο&Μ) και εκπομπών CO2.  

Η αύξηση της ικανότητας μεταφοράς που μπορεί να επιτευχθεί σε μια περιοχή του 
Συστήματος λόγω της κατασκευής ενός νέου έργου, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση 
του συνολικού κόστους παραγωγής με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  

 Μειώνοντας προβλήματα συμφόρησης τα οποία περιόριζαν τη ροή ηλεκτρικής 
ισχύος από περιοχές με χαμηλότερο κόστος παραγωγής προς το υπόλοιπο 
Σύστημα. 

 Επιτρέποντας την απευθείας σύνδεση στο Σύστημα νέων μονάδων με χαμηλό 
κόστος παραγωγής.  

 

Προσομοιώνοντας τη βέλτιστη οικονομική λειτουργία του Συστήματος (με τη χρήση 
μελετών αγοράς), η τιμή του κριτηρίου για κάθε ώρα είναι η διαφορά του κόστους 
παραγωγής με και χωρίς το νέο έργο. Το συνολικό κοινωνικο-οικονομικό όφελος 
προκύπτει από το άθροισμα για όλες τις ώρες του υπό εξέταση έτους.  

Σημειώνεται, ότι σε περιπτώσεις εσωτερικών έργων μεταφοράς, ιδίως αυτών των 
οποίων η υλοποίηση δεν οδηγεί σε αύξηση της ικανότητας μεταφοράς μεταξύ 
περιοχών, το κοινωνικο-οικονομικό όφελος μπορεί να προσεγγιστεί μέσω της 
σύγκρισης του κόστους ανακατανομής των μονάδων (generation redispatching cost) 
που απαιτείται για την άρση του επιβαλλόμενου περιορισμού με και χωρίς το νέο 

έργο. 

Η δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στην αρχή του «συνολικού πλεονάσματος». Λόγω 
της θεώρησης μιας ιδανικής αγοράς, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να 
προσεγγιστεί από την τομή των καμπυλών παραγωγής και ζήτησης. Τότε το 

πλεόνασμα των παραγωγών θα είναι το ποσό κατά το οποίο αυτοί επωφελούνται 
από την πώληση ενέργειας σε τιμή κόστους μεγαλύτερη από την τιμή που θα ήθελαν 
αυτοί (καμπύλη παραγωγής). Αντίστοιχα, το πλεόνασμα των καταναλωτών θα είναι 
η διαφορά του ποσού που αυτοί προτίθενται να πληρώσουν (καμπύλη ζήτησης) και 

του κόστους ενέργειας.  
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Στο παρακάτω σχήμα, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα δύο περιοχών με χαμηλό 
(περιοχή R1) και υψηλό (περιοχή R2) κόστος παραγωγής, οι οποίες αρχικά δεν 

διασυνδέονται μεταξύ τους. Τότε η ζήτηση της περιοχής R1 είναι Q1 και το κόστος 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι P1, ενώ η ζήτηση στην περιοχή R2 είναι Q2 και το κόστος 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι P2>P1. Αν υποθέσουμε ότι οι δύο περιοχές διασυνδέονται 

με ένα νέο έργο μεταφοράς, αυτό θα επιτρέψει τη ροή ισχύος από τη φθηνότερη ( R1) 
στην ακριβότερη περιοχή (R2) η οποία αναπαρίσταται στο σχήμα με αύξηση της 
παραγωγής από Q1 σε Q1’ στην περιοχή R1 και μείωση της παραγωγής από Q2 σε 
Q2’ στην περιοχή R2. Κατά αυτό τον τρόπο, στην περιοχή R1 θα αυξηθεί το 

πλεόνασμα των παραγωγών και θα μειωθεί το πλεόνασμα των καταναλωτών ενώ 
στην περιοχή R2 θα συμβεί το αντίθετο. Επιπλέον σε αυτή την περίπτωση, το κόστος 
συμφόρησης θα προκύψει από το γινόμενο της ισχύος που ανταλλάσσεται μέσω της 

νέας διασυνδετικής γραμμής και της διαφοράς του κόστους παραγωγής στις δύο 
περιοχές.  
 

 

Σχήμα 8: Παράδειγμα της επίδρασης ενός νέου έργου στα πλεονάσματα 
παραγωγών και καταναλωτών 

 

Τα παραπάνω υπολογίζονται μέσω μελετών αγοράς με κατάλληλα εργαλεία. Η 
συνεισφορά ενός νέου έργου στην κοινωνικο-οικονομική ευημερία θα είναι το 

άθροισμα των μεταβολών στο συνολικό πλεόνασμα των παραγωγών, το άθροισμα 
των μεταβολών στο συνολικό πλεόνασμα των καταναλωτών και το άθροισμα των 
μεταβολών στο κόστος συμφόρησης για τις περιπτώσεις με και χωρίς το νέο έργο.  Το 

συνολικό κοινωνικο-οικονομικό όφελος θα προκύπτει από το άθροισμα για όλες τις 
ώρες του υπό εξέταση έτους.  

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι, εάν θεωρηθεί ότι η ζήτηση δεν μεταβάλλεται με 
το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (ανελαστική) οι δυο προσεγγίσεις δίνουν τα ίδια 
αποτελέσματα. 

Αλλαγές στην κοινωνικοοικονομική ευημερία (SEW) εμφανίζονται σε €/έτος. 
Επιπρόσθετα των συνολικών αλλαγών στην SEW, οι αλλαγές στη SEW που οφείλονται 

στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ και στη διαφοροποίηση εκπομπών CO2 πρέπει να 
παρουσιάζονται ξεχωριστά.  
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 εξοικονόμηση καυσίμων λόγω ενσωμάτωσης ΑΠΕ 

 αποφευγόμενο κόστος εκπομπών CO2 

Θα εμφανίζεται μόνο μια τιμή του δείκτη Β1 (SEW). 

3.3 Β2: Διαφοροποίηση εκπομπών CO2 (Variation in CO2 emissions) 

Οι εκπομπές CO2 διαφοροποιούνται εξαιτίας ενός νέου έργου, εφόσον με την 
ενίσχυση του δικτύου και την άρση της συμφόρησής του, δίνεται η δυνατότητα 
υποκατάστασης της παραγωγής από ακριβές συμβατικές μονάδες με παραγωγή από 

πιο φθηνές μονάδες. Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εκπομπές CO2 για κάθε μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την ετήσια παραγωγή κάθε μονάδας, μπορούν 
να υπολογιστούν οι ετήσιες εκπομπές CO2 σε επίπεδο σταθμού. Έτσι, το νέο έργο 

μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη ή χαμηλότερη ποσότητα εκπομπών CO2. 

Στο πλαίσιο της ΜΚΟ, ο υπολογισμός της συνεισφοράς ενός νέου έργου στις 
εκπομπές CO2, γίνεται με την εκτίμηση της μείωσης ή αύξησης του όγκου τους 
(εκφραζόμενη σε τόνους) μέσω μελετών αγοράς και μετατροπή σε νομισματικούς 
όρους λαμβάνοντας υπόψη τιμές εκπομπών CO2 για κάθε κατηγορία μονάδων 

παραγωγής και προβλέψεις για την εξέλιξη των τιμών αγοράς των συγκεκριμένων 
ρύπων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το κόστος εκπομπών CO2, συμπεριλαμβάνεται 
στο κόστος παραγωγής για τον υπολογισμό του κριτηρίου/δείκτη Β1. Ωστόσο, η 

νομισματική αξία η οποία συνδέεται με τις εκπομπές CO2 σε μια ΜΚΟ θα έπρεπε να 
αντικατοπτρίζει και το (αποφευγόμενο) κόστος για τον περιορισμό των επιβλαβών 
συνεπειών των εκπομπών CO2 για την κοινωνία (π.χ. συνέπειες λόγω της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη). Αυτό το «κοινωνικό κόστος των εκπομπών CO2» είναι 
διαφορετικής/ευρύτερης αντίληψης από το κόστος των εκπομπών CO2 που 
επιβάλλονται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα (φόροι, αγορά 
δικαιωμάτων CO2 βάσει τoυ Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (Emissions Trading 

Scheme, ETS)). Δεδομένου ότι δεν υπάρχει αντικειμενική μεθοδολογία εκτίμησης του 
κοινωνικού κόστους εκπομπών CO2, ο δείκτης Β2 στο πλαίσιο της ΜΚΟ παρουσιάζει 
την επίπτωση του νέου έργου στη μεταβολή του όγκου των εκπομπών CO2 (σε 

τόνους), επιτρέποντας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, την περαιτέρω κοστολόγηση των 
κοινωνικών επιπτώσεων λόγω εκπομπών CO2. 

3.4 Β3: Ενσωμάτωση ΑΠΕ (RES-Integration) 

Ο δείκτης B3 αναφέρεται στην αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ στο Σύστημα, ο 
οικονομικός αντίκτυπος της οποίας αποτυπώνεται πλήρως από άλλους δείκτες: Β1, 

όσον αφορά τις μεταβολές στο μεταβλητό κόστος τροφοδότησης με ηλεκτρική 
ενέργεια και B2 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2. Πέραν της οικονομικής 
επίπτωσης, η διαφοροποίηση της εγκατεστημένης παραγωγής ΑΠΕ αυτή καθαυτή 

μπορεί επίσης να έχει αξία στα πλαίσια μιας αξιολόγησης ΜΚΟ (επιπτώσεις στην 
επίτευξη των στόχων ΑΠΕ, διεθνείς συμφωνίες, αυξημένη κοινωνική ευημερία από 
τη γνώση ότι έχουν εγκατασταθεί περισσότερα ΑΠΕ κ.λπ.), η οποία ωστόσο δεν είναι 

δυνατό να αποτυπωθεί οικονομικά και καταγράφεται στο δείκτη B3.  

Ο τρόπος υπολογισμού της συνεισφοράς ενός νέου έργου μεταφοράς στην 

ενσωμάτωση ΑΠΕ στο Σύστημα διαφοροποιείται ανάλογα με το αν το έργο αυτό 
αποτελεί έργο σύνδεσης μιας νέας εγκατάστασης ΑΠΕ στο Σύστημα ή εάν αυτό 
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συνεισφέρει στην άρση περιορισμών μεταφοράς από μία περιοχή με υπερεπάρκεια 
ΑΠΕ προς το υπόλοιπο Σύστημα. 

Στην πρώτη περίπτωση η συνεισφορά του έργου αποτιμάται σε MW εγκατεστημένης 
ισχύος ΑΠΕ που μπορούν να ενσωματωθούν με ασφάλεια στο Σύστημα λόγω του 

νέου έργου. Η εκτίμηση της συνεισφοράς γίνεται με τη βοήθεια μελετών δικτύου στα 
πλαίσια των οποίων εξετάζεται η ασφάλεια του Συστήματος ως προς το κριτήριο Ν-
1, για ένα αριθμό ακραίων σεναρίων όπου η νέα εγκατάσταση ΑΠΕ αποδίδει τη 

μέγιστη ισχύ της στο Σύστημα. 

Στη δεύτερη περίπτωση, η συνεισφορά του έργου εκφράζεται με την αποφευγόμενη 
περικοπή ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ, λόγω συμφόρησης στο Σύστημα 
μεταφοράς σε ετήσια βάση. Η εκτίμηση της συνεισφοράς μπορεί να γίνει είτε μέσω 
μελετών αγοράς, είτε μέσω μελετών δικτύου:  

 

 Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται μελέτες αγοράς, η περιοχή με 
υπερεπάρκεια ΑΠΕ προσομοιώνεται ως ένας ξεχωριστός ζυγός στον οποίο 
συνδέεται η συνολική τοπική παραγωγή και ζήτηση και ο οποίος συνδέεται με το 

υπόλοιπο Σύστημα μέσω ενός κλάδου με ικανότητα μεταφοράς ίση με αυτή που 
εξασφαλίζουν οι φυσικές γραμμές μεταφοράς. Κατά αυτό τον τρόπο, εξετάζονται 
δύο καταστάσεις που διαφοροποιούνται ως προς την ικανότητα μεταφοράς του 

κλάδου σύνδεσης με το υπόλοιπο Σύστημα (με και χωρίς το νέο έργο). Και στις δύο 
καταστάσεις, η απορριπτόμενη ενέργεια από ΑΠΕ, υπολογίζεται αθροιστικά για 
όλες τις ώρες του έτους για τις οποίες η πλεονάζουσα τοπική παραγωγή δεν είναι 

δυνατόν να εξαχθεί προς το υπόλοιπο Σύστημα. Η διαφορά της απορριπτόμενης 
ενέργειας από ΑΠΕ εκφράζει τη συνεισφορά του νέου έργου στην ενσωμάτωση 
ΑΠΕ στο Σύστημα.  

 

 Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται μελέτες δικτύου, καταστρώνεται ένας 
αριθμός χαρακτηριστικών στιγμιότυπων, με βάση τα αποτελέσματα των μελετών 
αγοράς, όπου λαμβάνονται υπόψη η παράγωγη από ΑΠΕ και το φορτίο, καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή κρίνεται ενδεχομένως απαραίτητη. Στη συνέχεια, 
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, ορίζεται ως εξαγωγική περιοχή αυτή στην 
οποία υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγή από ΑΠΕ (μπλε) και εισαγωγική το 
υπόλοιπο Σύστημα (κόκκινη). Για κάθε ένα από τα στιγμιότυπα εξετάζεται η 

απαιτούμενη μείωση παραγωγής από ΑΠΕ στην εξαγωγική περιοχή προκειμένου 
να μην παραβιάζεται το κριτήριο Ν-1.  
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Σχήμα 9: Παράδειγμα της επίδρασης ενός νέου έργου στην ενσωμάτωση ΑΠΕ 

 
Ο υπολογισμός αυτός γίνεται με και χωρίς το νέο έργο μεταφοράς. Ο 
υπολογισμός της ενέργειας που αποφεύγεται να περικοπεί σε ετήσια βάση λόγω 

του νέου έργου δίνεται από τη σχέση: 





N

i

iredispilled hPE
1

,
        MWh όπου: 

Ν:   ο αριθμός των στιγμιότυπων  
ΔPi,red:  η διαφορά της μείωσης της ισχύος από ΑΠΕ για τις περιπτώσεις με και 

χωρίς το νέο έργο  
hi:   ο αριθμός των ωρών για τις οποίες το στιγμιότυπο i θεωρείται 

χαρακτηριστικό κατά τη διάρκεια του έτους 
 

Η μετατροπή σε νομισματικούς όρους μπορεί να γίνει από τη σχέση: 





N

i

iiredispilled tinalmhPE
1

, cosarg      MWh όπου: 

marginal costi: η οριακή τιμή του Συστήματος για την ώρα i στην οποία αντιστοιχεί 

το στιγμιότυπο όπως υπολογίστηκε από τις μελέτες αγοράς  

3.5 B4: Κοινωνική Ευεξία (Societal well-being) 

Η ενσωμάτωση των ΑΠΕ και η διαφοροποίηση στις εκπομπές του CO2 μπορεί να 
έχουν πρόσθετα οφέλη για την κοινωνία πέρα από αυτά που αποτυπώνονται στο 
δείκτη Β1. Τέτοια οφέλη μπορεί να είναι η θετική επίπτωση στη μακροχρόνια 

στρατηγική ενεργειακής ανεξαρτησίας, ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη-Γη και της στάθμης της θάλασσας ή ακόμα θετικές επιπτώσεις λόγω της 
αλλαγής χρήσης γης. Λόγω έλλειψης αντικειμενικών ποσοτικοποιημένων μεθόδων 

είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί κάποιος τέτοιος δείκτης. Ο δείκτης δεν 
ορίζεται επακριβώς (free-format) και παρέχει τη δυνατότητα στο φορέα υλοποίησης 
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του έργου να παρουσιάσει οποιαδήποτε μετρήσιμη επίπτωση λόγω της 
ενσωμάτωσης ΑΠΕ και διαφοροποίησης των εκπομπών CO2 εκτός των επιπτώσεων 

που έχουν παρουσιαστεί στο δείκτη Β1. Από τον ENTSO-E συνιστάται ο δείκτης Β4 να 
εκφράζεται σε νομισματικούς όρους μόνο στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες 
σχετικές μελέτες με εύλογα αποτελέσματα.  

3.6 Β5: Απώλειες Συστήματος (Losses) 

Η επίδραση ενός νέου έργου μεταφοράς στις απώλειες του Συστήματος είναι 

συνάρτηση της τοπολογίας του δικτύου, αλλά και του στιγμιότυπου λειτουργίας που 
εξετάζεται. Οι απώλειες δηλαδή είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν σημαντικά 
ανάλογα με την κατανομή ισχύος στις μονάδες παραγωγής, το επίπεδο 

εισαγωγών/εξαγωγών και την κατανομή της ζήτησης στους ζυγούς φορτίου. Εν γένει, 
για ίδια επίπεδα διακινούμενης ισχύος, η ανάπτυξη του Συστήματος με την 
κατασκευή νέων γραμμών μεταφοράς συνεισφέρει στη δημιουργία ενός 

”πυκνότερου” δικτύου και ως εκ τούτου στη μείωση των απωλειών. Σε περίπτωση 
όμως νέων συνδέσεων που σχετίζονται με τη μεταφορά ισχύος σε σχετικά μεγάλες 
αποστάσεις (όπως για παράδειγμα στις διασυνδέσεις νησιών) οι απώλειες ενέργειας 
του Συστήματος αυξάνονται. 

Στα πλαίσια του παρόντος εγχειριδίου, για τον υπολογισμό της διαφοροποίησης των 
απωλειών, προτείνονται δύο προσεγγίσεις: 

 Η πρώτη προτείνεται για εφαρμογή σε έργα εντός του Ελληνικού 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, με χρήση της καμπύλης 
διάρκειας φορτίου του Συστήματος, επιλέγεται κατάλληλος αριθμός 
χαρακτηριστικών στιγμιότυπων και υπολογίζονται οι αντίστοιχες ώρες για τις 
οποίες αυτά θεωρούνται χαρακτηριστικά. Για κάθε χαρακτηριστικό στιγμιότυπο 

υπολογίζονται με ανάλυση ροής φορτίου εναλλασσόμενου ρεύματος οι απώλειες 
του Συστήματος με και χωρίς το νέο έργο και η διαφορά τους εκφράζει την 
συνεισφορά του έργου (θετική ή αρνητική) σε MW. Στην περίπτωση κατά την 

οποία το νέο έργο σχετίζεται με τη σύνδεση νέων μονάδων παραγωγής ή την 
ανάγκη να απαλειφθεί παρατηρούμενη υπερφόρτιση σε τμήμα του δικτύου, όταν 
εξετάζεται η περίπτωση χωρίς το νέο έργο θα πρέπει να γίνει κατάλληλη 

ανακατανομή της ισχύος στις μονάδες παραγωγής (redispatch). Η ανακατανομή 
αυτή μπορεί να γίνει ακολουθώντας κάποια από τις δύο προσεγγίσεις που 
αναφέρθηκαν στην §3.1.3.  

Η συνεισφορά του νέου έργου στις απώλειες ενέργειας του Συστήματος σε ετήσια 
βάση μπορεί να εκτιμηθεί σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 





N

i

iihLLosses
1

     (MWh)   όπου: 

ΔLi:  το άθροισμα των γινομένων των διαφορών απωλειών ισχύος του 

Συστήματος με και χωρίς το νέο έργο 
hi:  οι ώρες για τις οποίες κάθε στιγμιότυπο θεωρείται χαρακτηριστικό  

 

Η μετατροπή σε νομισματικούς όρους της διαφοροποίησης των απωλειών 
ενέργειας του Συστήματος λόγω ενός νέου έργου γίνεται με την παρακάτω 
προσεγγιστική σχέση: 
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N

i

iii tinalmhLLosses
1

cosarg
 

όπου: 

marginal costi: η οριακή τιμή του Συστήματος για την ώρα i στην οποία αντιστοιχεί 
το στιγμιότυπο όπως υπολογίστηκε από τις μελέτες αγοράς  

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ενδεικτικά ένα παράδειγμα 
υπολογισμού του διαφορικού κόστους απωλειών για το Ελληνικό 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα. 
 

Πίνακας 8: Πίνακας Υπολογισμού Διαφορικού Κόστους Απωλειών  

  Δlosses 
Αντιπρ. 

Ώρες 
Σύνολο Απωλειών 

Σεναρίου 
Οριακή 

Τιμή 
Κόστος Απωλειών 

Σεναρίου 

  [MW] [h] [MW]  €/MWh k€ 

Χ
ΕΙ

Μ
Ω

Ν
Α

Σ
 

PEAK 1 120 307 36.79 89 3274 

PEAK 2 150 131 19.71 89 1754 

OFF-PEAK 1 80 1314 105.12 89 9356 

OFF-PEAK 2 75 876 65.7 13 854 

OFF-PEAK 3 70 613 42.92 89 3820 

OFF-PEAK 4 78 704 45.66 13 711 

OFF-PEAK 5 50 438 21.9 13 285 

Κ
Α

Λ
Ο

Κ
Α

ΙΡ
Ι 

PEAK 1 100 219 21.9 89 1949 

PEAK 2 130 131 17.08 89 1520 

PEAK 3 115 88 10.07 89 897 

OFF-PEAK 1 75 876 65.8 13 854 

OFF-PEAK 2 73 1314 95.92 89 8537 

OFF-PEAK 3 68 526 35.74 13 464 

OFF-PEAK 4 67 788 52.92 13 687 

OFF-PEAK 5 45 738 19.71 13 256 

   Διαφορικό Κόστος Απωλειών  35.22 M€ 

 

 Στην περίπτωση όπου το νέο έργο αφορά διασυνδέσεις συνεχούς ρεύματος 
(διασυνδέσεις νησιών ή νέες διεθνείς διασυνδέσεις), υπολογίζονται επιπλέον των 
όσων αναφέρθηκαν παραπάνω και οι απώλειες στους συνδέσμους συνεχούς 
ρεύματος. Οι απώλειες αυτές περιλαμβάνουν γενικά δύο συνιστώσες: τις 

απώλειες στους ηλεκτρονικούς μετατροπείς και τις απώλειες στα καλώδια. Το 
επίπεδο των απωλειών αυτών εξαρτάται από την τεχνολογία και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των συνδέσμων, αλλά και από τη μεταφερόμενη από αυτούς 

ηλεκτρική ισχύ.  

3.7 B6: Επάρκεια (SoS-adequacy) 

Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 1 για την αξιολόγηση της συνεισφοράς ενός 
νέου έργου στη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού (SοS), θα πρέπει κατ’ αρχήν να 
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καθοριστεί η γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά η περιοχή αυτή 
διασυνδέεται με το υπόλοιπο Σύστημα όπως στο παρακάτω σχήμα.  

 

 

Σχήμα 10: Καθορισμός γεωγραφικής περιοχής ενδιαφέροντος 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1, για τον υπολογισμό της συνεισφοράς ενός 

νέου έργου στη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν τρεις  προσεγγίσεις: 

 Η προσέγγιση της επάρκειας του Συστήματος μεταφοράς με εκπόνηση μελετών 

δικτύου για την εκτίμηση της Αναμενόμενης Μη εξυπηρετούμενης Ενέργειας 
(EENS) 

 Η προσέγγιση της επάρκειας του Συστήματος παραγωγής με εκπόνηση μελετών 
αγοράς για την εκτίμηση της Αναμενόμενης Μη εξυπηρετούμενης Ενέργειας και 
της Αναμενόμενης Απώλειας Φορτίου (LOLE).  

 Η προσέγγιση του δείκτη του Πρόσθετου Περιθωρίου Επάρκειας (Additional 
Adequacy Margin) σε MW. 

 

Σε κάθε περίπτωση, οι υπολογισμοί γίνονται με και χωρίς το υπό εξέταση έργο. Μια 
αναλυτικότερη παρουσίαση των παραπάνω ακολουθεί στις επόμενες ενότητες.   

3.7.1 Μελέτες δικτύου - Υπολογισμός EENS  

Στην προσέγγιση αυτή, οι μελέτες δικτύου χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 
συνεισφοράς ενός νέου έργου μεταφοράς στη μείωση της πιθανότητας απώλειας 
φορτίου σε καταστάσεις Ν και Ν-1. Για τον σκοπό αυτό καταστρώνεται ένας αριθμός 
χαρακτηριστικών στιγμιότυπων για όλο το έτος, όπως περιγράφεται στην §2.3.1. Στη 

συνέχεια και με βάση μια προκαθορισμένη λίστα διαταραχών (Ν-1) 
πραγματοποιείται για κάθε στιγμιότυπο ντετερμινιστική ανάλυση διαταραχών για να 
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ανιχνευθούν περιπτώσεις απώλειας φορτίου λόγω νησιδοποίησης, περικοπής 
φορτίου κλπ. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση αυτή συνδυάζονται με στατιστικά 

στοιχεία που περιλαμβάνουν την ετήσια συχνότητα των συγκεκριμένων διαταραχών 
fi και τη διάρκεια επαναφοράς του στοιχείου σε ώρες di. Με τον τρόπο αυτό είναι 
δυνατόν να υπολογιστεί η απώλεια φορτίου (Loss of Load) σε MW και η Αναμενόμενη 

Μη Εξυπηρετούμενη Ενέργεια (Expected Energy Not Supplied, EΕNS) σύμφωνα με τις 
παρακάτω σχέσεις: 
 


Si

ii fmLoadofLoss


   (MW) 

 


eSi

iii dfmEENS


      (MWh) 

όπου:  
 

S:  το σύνολο των διαταραχών για τις οποίες οδηγούμαστε σε απώλεια φορτίου  
mi:  η απώλεια φορτίου για την διαταραχή i  

fi:   η ετήσια συχνότητα της διαταραχή i 

di: η διάρκεια επαναφοράς του στοιχείου σε ώρες 

 

Η μετατροπή του κριτηρίου Β6 σε νομισματικούς όρους πραγματοποιείται μέσω του 
Κόστους Απορριπτόμενης Ενέργειας (Value of Lost Load - VOLL σε €/MWh). Το 
μέγεθος είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων του είδους 

του φορτίου (βιομηχανικό, οικιακό, κλπ), του επίπεδου εξάρτησης από την ηλεκτρική 
ενέργεια στην γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος και των απαιτήσεων αξιοπιστίας 
της τροφοδοσίας. Για τους σκοπούς της ΜΚΟ, ως τιμή του VOLL θα λαμβάνεται το 
αποτέλεσμα της εφαρμογής, σε επίπεδο χώρας, από τη ΡΑΕ της πρόσφατα 

εγκριθείσας από τον ACER μεθοδολογίας13 για τον υπολογισμό του VoLL σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 943/2019. Μέχρι τότε, το 
μέγεθος αυτό μπορεί είτε να λαμβάνεται από έγκυρες μελέτες άλλων φορέων 

(ενδεικτικά αναφέρεται πρόσφατη μελέτη του ACER [6]), είτε να προσεγγιστεί από το 
λόγο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας προς την ετήσια κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας.  

3.7.2 Μελέτες αγοράς - Υπολογισμός EENS και LOLE  

Στην προσέγγιση αυτή, οι μελέτες αγοράς χρησιμοποιούνται για την εξέταση της 

συνεισφοράς ενός νέου έργου στη μεταφορά της ισχύος που παράγεται κάπου στο 
Σύστημα προς την περιοχή ενδιαφέροντος. Μέσω της στοχαστικής προσομοίωσης 
που υιοθετείται στις μελέτες αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμούς βλαβών 

και τα προγράμματα συντήρησης των συμβατικών μονάδων, καθώς και τη 
στοχαστικότητα του φορτίου και της παραγωγής από ΑΠΕ, εκτιμώνται οι στοχαστικοί 
δείκτες επάρκειας του συστήματος παραγωγής της Αναμενόμενης Μη 

εξυπηρετούμενης Ενέργειας (EENS) και της Αναμενόμενης Απώλειας Φορτίου (Loss 
of Load Expectation, LOLE σε ώρες/έτος). Χαρακτηριστικά παράδειγμα περιπτώσεων 

                                                             
 
13 ACER Decision 23/2020,  2 October 2020 
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER
%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS.pdf 
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όπου η κατασκευή ενός νέου έργου μεταφοράς μπορεί να συνεισφέρει στην 
επάρκεια του συστήματος παραγωγής για μια γεωγραφική περιοχή αποτελεί η 

κατασκευή νέων διεθνών διασυνδέσεων, οι διασυνδέσεις νησιών με το Ηπειρωτικό 
Σύστημα, καθώς και έργα ένταξης νέων μονάδων παραγωγής στο Σύστημα . 

3.7.3 Υπολογισμός Πρόσθετου Περιθωρίου Επάρκειας 

Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η ολοκλήρωση ενός νέου έργου μεταφοράς δεν 
συνεισφέρει στην περαιτέρω μείωση της Αναμενόμενης Μη Εξυπηρετούμενης 

Ενέργειας (π.χ. η περιοχή ενδιαφέροντος εμφανίζει EENS = 0 MWh/έτος λόγω 
επάρκειας δυναμικού παραγωγής), το νέο έργο συνεισφέρει στη βελτίωση της 
ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς καθιστά παραγωγή που δεν χρησιμοποιείται σε 

δεδομένη χρονική στιγμή σε μια περιοχή, διαθέσιμη για άλλη περιοχή ή μπορεί να 
επιτρέπει ακόμα και την αποφυγή νέων επενδύσεων σε παραγωγικό δυναμικό. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, είναι δυνατό η συνεισφορά του νέου έργου μεταφοράς στην 

ασφάλεια εφοδιασμού να εκφράζεται μέσω του δείκτη του Πρόσθετου Περιθωρίου 
Επάρκειας (Additional Adequacy Margin).  

Το πρόσθετο περιθώριο επάρκειας υπολογίζεται με προσομοιώσεις αγοράς ανά έτος 
(δηλαδή 8760 ώρες το χρόνο). Σε κάθε χρονικό βήμα (ώρα), ανάλογα με το επίπεδο 
επάρκειας και την οικονομικότητα των υφιστάμενων μονάδων, προκύπτει μια 

κατανομή των μονάδων παραγωγής κάθε περιοχής. Για κάθε έτος, καταγράφεται η 
μέγιστη ωριαία ισχύς που κατανεμήθηκε ανά περιοχή και θεωρείται ότι αυτό 
αντιπροσωπεύει το επίπεδο της απαιτούμενης εγκατεστημένης παραγωγής  ανά 

περιοχή. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων δύο προσομοιώσεων (με και χωρίς το έργο) 
έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικές τιμές και υποδεικνύει τη συμβολή του έργου 
μεταφοράς στη μείωση της απαιτούμενης εγκατεστημένης παραγωγής (διατηρώντας 
το ίδιο επίπεδο EENS σε 0 MWh / έτος). 

Σε αυτή την περίπτωση, η μετατροπή του κριτηρίου Β6 σε νομισματικούς όρους 
δύναται να πραγματοποιείται μέσω του κόστους εγκατάστασης νέου παραγωγικού 
δυναμικού για την κάλυψη αιχμών φορτίου. 

3.8 Β7: Ευελιξία (SoS-Flexibility) 

Ο δείκτης Β7 προσπαθεί να αποτυπώσει/καταδείξει την ικανότητα του Συστήματος 
να ανταποκριθεί σε ταχείες και μεγάλες μεταβολές στο υπολειπόμενο φορτίο (φορτίο 

μείον παραγωγή ΑΠΕ) στο πλαίσιο υψηλής διείσδυσης μη κατανεμόμενων μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής. Αυτές οι μεταβολές αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον, με 
αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία από τις συμβατικές μονάδες 

παραγωγής ώστε να καλύψουν τις περισσότερο συχνές και απότομες απαιτήσεις 
ανόδου και καθόδου.  

Οι διασυνοριακές διασυνδέσεις μπορούν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην 
ενσωμάτωση της μη κατανεμόμενης παραγωγής ΑΠΕ καθότι υποστηρίζουν ανοδικές 
και καθοδικές μεταβολές ισχύος όταν οι αποκλίσεις εξισορροπούνται σε ένα σύστημα 

μιας ευρύτερης περιοχής. Εξισορροπώντας αυτές τις διακυμάνσεις σε ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή η μεταβλητότητα των ΑΠΕ μειώνεται και η προβλεψιμότητα 
αυξάνει. Στο πλαίσιο αυτό, τα έργα μεταφοράς παρέχουν μια μορφή ευελιξίας στο 
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σύστημα καθότι επιτρέπουν τη λειτουργία περισσότερων ευέλικτων μονάδων σε 
διαφορετικές περιοχές.  

Οι τεχνολογίες αποθήκευσης, διαχείρισης ζήτησης (demand-side response, DSR) και 
η συμμετοχή των ΑΠΕ μπορούν επίσης να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ευελιξία του 

Συστήματος. Ενώ για τις επιπτώσεις της αποθήκευσης στην ευελιξία υπάρχει κάποια 
μεθοδολογία εκτίμησής τους, για το DSR και την επίδραση των ΑΠΕ δεν υπάρχει 
κάποιος αντικειμενικός τρόπος αποτίμησης. Στο μέλλον όταν θα υπάρχουν διαθέσιμα 

επαρκή εργαλεία και με την επίτευξη της εναρμόνισης των κανονισμών και του 
σχεδιασμού αγοράς των επικουρικών υπηρεσιών, ο δείκτης Β7 θα μπορεί να 
βελτιωθεί με έμφαση και σε αυτούς τους μηχανισμούς ευελιξίας.    

Με στόχο τη μέτρηση της συνεισφοράς ενός νέου διασυνοριακού έργου μεταφοράς 
στην ικανότητα του συστήματος να ακολουθήσει τις απαιτήσεις ανοδικών και 

καθοδικών μεταβολών ορίζεται το ωριαίο μέγεθος Ro (Residual Load Ramp) ως η 
ωριαία μεταβολή του υπολειπόμενου φορτίου. Προσομοιώσεις μοντέλων αγοράς 
(Μελέτες Αγοράς) παρέχοντας χρονοσειρές έτους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τον καθορισμό των απαιτήσεων ανοδικών και καθοδικών μεταβολών.  

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα μιας τέτοιας προσομοίωσης 
μοντέλου αγοράς. 

 

 

Σχήμα 11:  Παράδειγμα Καμπύλης Διάρκειας ωριαίας μεταβολής υπολειπόμενου 
φορτίου (τα χρώματα αντιστοιχούν σε διαφορετικές προσομοιώσεις του ΕΣΜΗΕ για 

το έτος 2030 με χρήση διαφορετικών σεναρίων) 

 

Ο δείκτης Β7 μπορεί να ποσοτικοποιηθεί κατά τον ακόλουθο τρόπο:  
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 Ro,max : Η μέγιστη ωριαία μεταβολή του υπολειπόμενου φορτίου (μέγιστη 

απόλυτη τιμή σε MW στο 99,9 εκατοστημόριο των αντίστοιχων χρονοσειρών), 

 GTCold : Το υφιστάμενο GTC (χωρίς το έργο) σε MW,  

 Rr,max : Η εναπομένουσα μέγιστη ωριαία μεταβολή του υπολειπόμενου 

φορτίου, όπου Rr,max= R0,max-GTCold, 

 ΔGTC για το νέο έργο.  
 

Η τιμή του δείκτη Β7 δίνεται από τη σύγκριση των δύο διαφορετικών τιμών του 
GTC (“υπάρχουσα” GTC χωρίς το διασυνδετικό έργο και ΔGTC του νέου έργου). 

 Για να διασφαλιστεί ότι η μέτρηση του Β7 είναι σωστή και ότι το όφελος είναι 
πραγματικά διαθέσιμο, η μέτρηση είναι εφαρμόσιμη μόνο όταν το υπάρχον 

GTC είναι μικρότερο από τη μέγιστη ωριαία μεταβολή του υπολειπόμενου 
φορτίου. Άρα όταν  GTCold  ≥ R0,max , τότε Rr,max ≤ 0  και Β7=0 

 Όταν το όφελος δεν είναι μηδέν, δηλ. Rr,max≥0,  τότε 𝛣7 =
𝛥𝐺𝑇𝐶

𝑅𝑟,𝑚𝑎𝑥
 

 

Πίνακας 9: Απλό παράδειγμα προσδιορισμού του δείκτη Β7 

 

Μεταβολή 

υπολειπόμενου 
φορτίου 

Υπάρχον  
GTC 

 
Εναπομένουσα 

μεταβολή 
υπολειπόμενου 

φορτίου 

ΔGTC 

του νέου 
έργου Τιμή 

του Β7 

 Σενάριο 
2030 

Μέγιστη τιμή 
(MW) στο 

99,9%  
MW MW MW 

Εκδοχή 1 500 2000 -1500 2500 0% 

Εκδοχή 2 4000 2000 2000 2500 125% 

Εκδοχή 3 7000 2000 5000 2500 50% 

Εκδοχή 4 14500 2000 12500 2500 20% 

 
Μια ορθή ερμηνεία των συνεπειών του μεγέθους του δείκτη Β7 μπορεί να γίνει σε 

σχέση και με άλλες παραμέτρους όπως το σύνορο (boundary), το επενδυτικό κόστος, 
το μείγμα παραγωγής στις δύο μεριές του συνόρου, κ.α. Ο δείκτης Β7 εκφράζεται σε 
ποσοστό (%). Αυτό είναι 100% όταν το ΔGTC= Rr,max. Έτσι η μεταφορική 

ικανότητα/χωρητικότητα είναι ικανή (θεωρητικά)  να καλύψει την μεταβολή (ramp) 
κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους. Τιμές του Β7 κάτω από 100% δηλώνει ότι 
υπάρχει αρνητική διαφορά μεταξύ της επιτευχθείσας και της μέγιστης μεταβολής, 

ενώ τιμές πάνω από το 100% δηλώνουν ότι η επιτευχθείσα μεταφορική ικανότητα 
είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη μεταβολή.  
 
Επισημαίνεται ότι ο δείκτης Β7 πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα γενικός και 

απλοποιημένος δείκτης. Για να προσδιοριστεί η πλήρης επίπτωση χρειάζονται πιο 
λεπτομερείς και ειδικές μελέτες. Είναι πιθανόν η αύξηση ΔGTC λόγω του νέου έργου 
να μην είναι πλήρως διαθέσιμη για λόγους ευελιξίας αλλά να χρησιμοποιείται για 

αύξηση των εμπορικών συναλλαγών. Επιπλέον ο δείκτης αυτός περιορίζεται στην 
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επίδραση από την αύξηση της ικανότητας μεταφοράς σε ένα μόνο σύνορο, ενώ 
αγνοείται η πιθανή επίπτωση σε πολλαπλά σύνορα/διαχωριστικές.   

3.9 Β8: Ευστάθεια (SoS-Stability) 

Η ευστάθεια είναι η ικανότητα ενός ηλεκτρικού συστήματος, με δεδομένη μια αρχική 

κατάσταση λειτουργίας, να επανακτήσει την κατάσταση λειτουργικής ισορροπίας 
αφού έχει υποστεί μια φυσική διαταραχή. Παραδείγματα φυσικής διαταραχής 
μπορεί να είναι τα βραχυκυκλώματα, οι βλάβες γεννητριών και γραμμών, η 

κατάρρευση τάσης ή/και συνδυασμός των παραπάνω. Ο στόχος της προσθήκης ενός 
τέτοιου δείκτη είναι για να παρέχει μια ένδειξη της διαφοράς στην ευστάθεια ενός 
συστήματος λόγω της υλοποίησης του νέου διασυνδετικού έργου.  

Η εκτίμηση της ευστάθειας του συστήματος τυπικά απαιτεί σημαντικά επιπλέον 
μοντέλα (δυναμικά) και προσομοιώσεις. Οι μελέτες αυτές είναι από τη φύση τους 

πολύπλοκες, χρονοβόρες και θα αποτελούσε πρόκληση η ενσωμάτωση στη 
διαδικασία της σύνταξης του TYNDP.  

Είναι όμως πρακτικό να προσδιοριστεί μια γενική και απλοποιημένη αποτύπωση της 
πιθανής επίπτωσης της ενίσχυσης του συστήματος στην ευστάθεια αυτού, με βάση 
την τεχνολογία που εφαρμόζεται.  

Η ευστάθεια του συστήματος αντιμετωπίζεται με ποιοτικές εκτιμήσεις των: 

Μεταβατική ευστάθεια (Transient stability), Ευστάθεια Τάσης (Voltage Stability) και 
Ευστάθεια Συχνότητας (Frequency stability). Για τις διάφορες τεχνολογίες έργων 
μεταφοράς η γενική επίπτωση στη Μεταβατική, Τάσης και Συχνότητας ευστάθεια 

δίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 10: Ασφάλεια Εφοδιασμού: Δείκτης Ευστάθειας Β8,  
ποιοτικός δείκτης για διάφορες τεχνολογίες 

  

Στοιχείο συστήματος (element) Μεταβατική 
Ευστάθεια 

(Transient 
Stability) 

Ευστάθεια 
Τάσης 

(Voltage 
Stability) 

Ευστάθεια 
Συχνότητας 

(Frequency 
stability) 

Νέα γραμμή ΕΡ ++ ++ 0 

Νέα γραμμή υψηλής τάσης 
συνεχούς ρεύματος (HVDC) 

++ ++ 

+ 
(μεταξύ 

συγχρονιζόμενων 

περιοχών) 

Σειριακή αντιστάθμιση γραμμής 

ΕΡ 
+ + 0 

Αντικατάσταση με αγωγό 
ενισχυμένης ικανότητας 

- - 0 

Δυναμικό όριο γραμμής ΕΡ - - 0 

MSC/MSR (Μηχανικά 
Διακοπτόμενοι αυταπαγωγοί 
και πυκνωτές)  

0 + 0 

SVC  + + 0 

STATCOM + ++ 0 

Σύγχρονος συμπυκνωτής + ++ ++ 

 

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την ποιοτική εκτίμηση είναι: 
 
- αντίθετο αποτέλεσμα 

0 καμμιά αλλαγή: η τεχνολογία/έργο δεν έχει καμμιά ή έχει μόλις οριακή 
επίπτωση  

+ Μικρή ως μέτρια βελτίωση: η τεχνολογία/έργο έχει μικρή επίδραση 

++ Σημαντική βελτίωση: η τεχνολογία/έργο έχει μεγάλη επίδραση 
Ν/Α Δεν είναι σχετικό 

 
Σε περίπτωση που εκπονούνται λεπτομερείς μελέτες/προσομοιώσεις ευστάθειας και 

τα αποτελέσματα των τεχνικών αυτών εκτιμήσεων είναι διαθέσιμα μπορούν να 
προσκομιστούν ως συμπληρωματικά της ποιοτικής αξιολόγησης του παραπάνω 
πίνακα. Σε αυτήν την περίπτωση η γενική παρουσίαση του παραπάνω πίνακα μπορεί 

να τροποποιηθεί ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα των σχετικών λεπτομερών 
μελετών/προσομοιώσεων και να επισυναφθούν οι μελέτες.   

3.10 S1, S2, S3: Περιβαλλοντική, Κοινωνική Επίπτωση και Άλλες Επιπτώσεις 

Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 1, το κριτήριο S1 αναφέρεται στις αρνητικές 
επιπτώσεις που μπορεί να έχει το έργο στο περιβάλλον και το κριτήριο S2 στον τοπικό 

πληθυσμό και συγκεκριμένα στις υπολειπόμενες επιπτώσεις μετά την εφαρμογή 
κατάλληλων μέτρων περιορισμού τους, το κόστος των οποίων συμπεριλαμβάνεται 
στα κόστη του έργου C1 και C2. Ως τέτοιες μπορεί να θεωρηθούν για παράδειγμα η 
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όχληση που προκαλείται από την όδευση του έργου μέσα από περιοχές 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (NATURA κ.ά.) ή κατοικημένες περιοχές, καθώς και 

η χωροθέτηση Υ/Σ ανοιχτού τύπου μέσα σε αυτές.  

Με στόχο των περιορισμό της αρνητικής περιβαλλοντικής επίπτωσης, σε ότι αφορά 
για παράδειγμα έργα διασύνδεσης νησιών με το ΕΣΜΗΕ, που εν γένει αποτελούν 
ευαίσθητες περιοχές σε ότι αφορά την περιβαλλοντική επίπτωση, ο σχεδιασμός 
πραγματοποιείται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων έργων επί των 

νησιών. Προς την κατεύθυνση αυτή, επιλέγονται κατάλληλα σημεία προσαιγιάλωσης 
των Υ/Β καλωδίων στα προς διασύνδεση νησιά πλησίον των θέσεων των Υ/Σ, οι 
οποίοι επιδιώκεται να χωροθετούνται είτε στο χώρο των καταργούμενων σταθμών 

παραγωγής, έτσι ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση για τη σύνδεση των γραμμών 
διανομής του υφιστάμενου δικτύου διανομής των νησιών, είτε σε περιοχές του 
νησιού περιορισμένου τουριστικού ενδιαφέροντος που υποδεικνύονται από τις 

τοπικές αρχές (πλησίον λιμανιού, αεροδρομίου, βιολογικού καθαρισμού κλπ).  

Επιπλέον, οι εν λόγω Υ/Σ είναι κατά κανόνα τεχνολογίας κλειστού τύπου GIS, η οποία 
παρουσιάζει πλεονεκτήματα, με σημαντικότερα τις μικρότερες απαιτήσεις χώρου 
(κατά κανόνα αποτελούν μικρό μόνο μέρος του χώρου των καταργούμενων 
σταθμών), τη μειωμένη περιβαλλοντική όχληση λόγω της δυνατότητας εναρμόνισης 

με τον περιβάλλοντα χώρο, τον περιορισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης, τη 
μεγάλη αξιοπιστία λειτουργίας και το μειωμένο κόστος συντήρησης.  

Τέλος, βασική επιδίωξη του σχεδιασμού αποτελεί ο κατά το δυνατόν περιορισμός 
τόσο του πλήθους και του μεγέθους των σταθμών παραγωγής που διατηρούνται στα 
νησιά, όσο και της ανάγκης λειτουργίας τοπικής παραγωγής (μόνο για την κάλυψη 

έκτακτων περιπτώσεων). Έτσι, επιδιώκεται η δημιουργία κλειστών διασυνδετικών 
βρόχων με καλώδια σημαντικής ικανότητας μεταφοράς, έτσι ώστε ακόμα και σε 
περιπτώσεις βλαβών σε αυτά (Ν-1), η ανάγκη θέσης σε λειτουργία τοπικής 

παραγωγής να είναι περιορισμένη και μόνο κατά τις ώρες υψηλού φορτίου.  Στόχος 
των παραπάνω είναι ο περιορισμός της περιβαλλοντικής επίπτωσης στην κατασκευή 
ενός Υ/Σ GIS επάνω στο νησί.  

Για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων S1, S2 ως μέτρο της περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής συσχέτισης του έργου, προτείνεται, με βάση τα ήδη αναφερθέντα στο 

υποκεφάλαιο 1.2.3, ο αριθμός των χιλιομέτρων της όδευσης του έργου που διασχίζει 
περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (NATURA κ.α.) και κατοικημένες περιοχές 
ή, όπως φαίνεται στο σχήμα του ακολουθεί. Επειδή στη φάση σχεδιασμού ενός έργου 

συχνά δεν είναι αποφασισμένη η λεπτομερής όδευση του έργου, οι δείκτες S1 και S2 
παρουσιάζονται με τη μορφή ενός φάσματος χιλιομέτρων, μεταξύ της ελάχιστης και 
της μέγιστης πιθανής χιλιομετρικής απόστασης.  
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Σχήμα 12: Αποτύπωση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης ενός νέου 
έργου  

 

Περαιτέρω μετατροπή του κριτηρίου αυτού σε νομισματικούς όρους δεν είναι 
δυνατή. Η συσχέτιση του κριτηρίου αυτού με οικονομικά μεγέθη γίνεται μόνο στον 
καθορισμό του συνολικού κόστους του έργου, όπου λαμβάνονται υπόψη 
αναμενόμενα περιβαλλοντικά κόστη σχετιζόμενα με τη λήψη μέτρων για τον 

περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων όπως αναφέρθηκαν παραπάνω 
(υπογειοποίηση γραμμών μεταφοράς, αλλαγή όδευσης γραμμών ή καλωδίων, 
κατασκευή Υ/Σ GIS κλπ).  

Στο πλαίσιο της ΜΚΟ, για την αξιολόγηση παραμένουσας περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής επίπτωσης μπορούν να αναφέρονται: 

 Το στάδιο ανάπτυξης του έργου που αποτελεί μια σημαντική ένδειξη για το ποιες 
είναι οι τυχόν περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις και κατά πόσο μπορούν 

να υπολογιστούν σε μια συγκεκριμένη στιγμή. 

 Ο αριθμός των χιλιομέτρων σε προστατευμένες ή κατοικημένες περιοχές που 
πιθανόν να χρειαστεί να διασχίσει το έργο.  

 Τύπος ευαισθησίας: Καθορισμός γιατί αυτή η περιοχή θεωρείται προστατευμένη 
ή  «ευαίσθητη» (π.χ. λιβάδια Ποσειδωνίας). 

 
Στο κριτήριο/δείκτη S3 αποτυπώνονται οι υπολειπόμενες επιπτώσεις, θετικές ή 

αρνητικές, που δεν καλύπτονται από τα κριτήρια S1 και S2. 
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4 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (Storage) 

Οι αρχές και οι διαδικασίες του 2ου Οδηγού για το συνδυασμό πολυκριτηριακής 

ανάλυσης και ανάλυσης κόστους οφέλους μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τα 
κεντρικά συστήματα αποθήκευσης στα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Είναι εφαρμόσιμες σε συστήματα αποθήκευσης είτε αυτά υλοποιηθούν  από τους 

ΔΣΜ, είτε από ιδιώτες επενδυτές, ακόμα και αν διαφοροποιούνται οι ρόλοι. Στην 
πραγματικότητα η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης στα 
συστήματα μεταφοράς από τους ΔΣΜ συνδέεται απευθείας με το στόχο διατήρησης 

και βελτίωσης της ασφάλειας του συστήματος, διασφαλίζοντας οικονομικά 
αποδοτική λειτουργία χωρίς επιπτώσεις στους εσωτερικούς μηχανισμούς της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και χωρίς να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων 
σε αυτήν. 

Τα συστήματα αποθήκευσης μπορούν εύκολα να εισαχθούν στις μελέτες αγοράς 
καθότι υπάρχουσες εγκαταστάσεις αυτού του τύπου έχουν ήδη μοντελοποιηθεί. 
Συνεπώς αρκεί να ληφθούν υπόψη κάποιοι λειτουργικοί περιορισμοί και οι απώλειες 
μεταξύ αποθηκευμένης και ανακτώμενης ενέργειας. 

Τα επιχειρηματικά μοντέλα για την αποθήκευση συνήθως κατηγοριοποιούνται βάσει 
της φύσης της κύριας υπηρεσίας στόχου και διακρίνονται σε ένα μη ρυθμιζόμενο 

μοντέλο (deregulated driven business model) με έσοδα από τη δραστηριοποίηση στις 
αγορές ηλεκτρισμού και σε ένα ρυθμιζόμενο μοντέλο (regulated driven model) με 
έσοδα από παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών. Η ΜΚΟ δεν θα ασχοληθεί με αυτές τις 

διαφοροποιήσεις. Αναφορικά με το σύστημα μεταφοράς, αυτό θα αποκομίσει τα 
νομισματοποιημένα οφέλη της αποθήκευσης χρησιμοποιώντας την υπόθεση της 
τέλειας αγοράς (συμπεριλαμβανομένης τέλειας πρόβλεψης)  και για τα μη 

νομισματοποιημένα οφέλη τους πιο σχετικούς φυσικούς δείκτες.  

Ο χαρακτηρισμός των επιπτώσεων των έργων αποθήκευσης μπορεί να εκτιμηθεί σε 
όρους προστιθέμενης αξίας στην κοινωνία λόγω βελτίωσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού, αύξησης της δυναμικότητας για εμπορία ενέργειας και παροχή 
υπηρεσιών εξισορρόπησης ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές προσφορών (bidding 

areas), ενσωμάτωσης ΑΠΕ, διαφοροποίησης απωλειών, εκπομπών CO2, επάρκειας, 
ευελιξίας και ευστάθειας του συστήματος. Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφεται 
η εκτίμηση του συστήματος αποθήκευσης με τον ίδιο τρόπο εφαρμογής των δεικτών 
κόστους οφέλους, όπως παρουσιάζονται σε όλο τον Οδηγό ΜΚΟ.  

Η ΜΚΟ για την αποθήκευση θα χρησιμοποιήσει τις ίδιες συνθήκες συνόρων/ορίων 
(boundary), παραμέτρους, συνολική εκτίμηση και τεχνικές ανάλυσης ευα ισθησίας 
όπως οι ΜΚΟ για τα έργα μεταφοράς.  

Η TOOT μεθοδολογία συνεπάγεται ότι η αξιολόγηση θα γίνει περιλαμβάνοντας όλα 
τα έργα αποθήκευσης που είναι στο TYNDP τα οποία προφανώς συμπεριελήφθησαν 
στο Δίκτυο Αναφοράς, βγάζοντας έξω ένα έργο αποθήκευσης κάθε φορά έτσι ώστε 

να εκτιμηθούν τα οφέλη του.  

 

B1. Κοινωνικο-οικονομική ευημερία (Socio-Economic Welfare - SEW)  
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Οι επιπτώσεις στην κοινωνικοοικονομική ευημερία είναι το κύριο όφελος των 
συστημάτων αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας. Στην πράξη η χρήση συστημάτων 

αποθήκευσης στο δίκτυο δημιουργούν ευκαιρίες στο επίπεδο βελτιστοποίησης του 
χαρτοφυλακίου (portfolio) των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (arbitrage) και σε λύσεις 
για συμφόρηση, που καταλήγουν σε εξοικονόμηση κόστους για τους χρήστες 

ολόκληρου του συστήματος μεταφοράς. Οι μελέτες αγοράς μπορούν να εκτιμήσουν 
αυτή την αξία βασιζόμενες σε ανάλυση συνεπή με τα χρονικά βήματα/διαστήματα 
που χρησιμοποιούνται στις μελέτες αγοράς. Πραγματικά η αποθήκευση μπορεί να 
εκμεταλλευτεί τις διαφορές των τιμών ηλεκτρισμού στις περιόδους αιχμής και αυτές 

εκτός αιχμής, αποθηκεύοντας ηλεκτρισμό κατά το χρόνο που οι τιμές είναι χαμηλές 
και προσφέροντάς τον πίσω στο σύστημα όταν οι τιμές είναι υψηλές, αυξάνοντας το 
κοινωνικοοικονομικό όφελος.  

 

 Β2. Διαφοροποίηση εκπομπών CO2 (Variation in CO2 emissions) 

 Όπως και στα έργα μεταφοράς ο δείκτης CO2 προκύπτει από την ικανότητα του έργου 
αποθήκευσης να έχει επιπτώσεις στη βελτιστοποίηση του συστήματος 
ηλεκτροπαραγωγής (generation portfolio).Η οικονoμική του αξία εσωτερικοποιείται 
στην κοινωνικοοικονομική ευημερία (δείκτη Β1). 

 

Β3. Ενσωμάτωση ΑΠΕ (RES Integration) 

Τα συστήματα αποθήκευσης παρέχουν πηγές ηλεκτρισμού στο σύστημα ώστε να 
διαχειριστούν την παραγωγή ΑΠΕ και ειδικότερα να αντιμετωπίσουν τις 
διακοπτόμενες (intermittent) ΑΠΕ. Όπως και στα έργα μεταφοράς αυτή η υπηρεσία 
μπορεί να μετρηθεί από την αποφευγόμενη αποκοπή (avoided spillage), με χρήση 

μελετών δικτύου, ενώ η αξία εσωτερικοποιείται στην κοινωνικοοικονομική ευημερία 
(Β1). 

  

Β4.  Κοινωνική Ευεξία (Societal well-being)  

Όμοια με τα έργα μεταφοράς αυτός ο δείκτης εκθέτει τα πρόσθετα κοινωνικά οφέλη 
που είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης ΑΠΕ και της μείωσης εκπομπών CO2. Τα 
αποτελέσματα εκτείνονται πέρα από ότι ποσοτικοποιήθηκε στο δείκτη Β1.  

 

Β5. Διαφοροποίηση Απωλειών Συστήματος (Variation in grid losses) 

Εξαρτώμενες από την τοποθεσία, η τεχνολογία και οι υπηρεσίες από τα συστήματα 
αποθήκευσης μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν τις απώλειες του συστήματος. Η 
διαφοροποίηση των απωλειών αποτιμάται με χρήση μελετών δικτύου.  

 

 

B6/B7. Ασφάλεια Εφοδιασμού (SoS)-Επάρκεια (Adequacy) και Ευελιξία 

(Flexibility) 

Οι δείκτες ασφάλειας εφοδιασμού ακολουθούν τις ίδιες αρχές με αυτές των έργων 
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μεταφοράς καλύπτοντας το όφελος για την επάρκεια ώστε να ικανοποιείται η ζήτηση 
(Β6) συνδυαζόμενο με την αύξηση της ευελιξίας του συστήματος (Β7).  

Με την εξαίρεση της ευελιξίας (Β7) ο υπολογισμός των δεικτών καθορίζεται ακριβώς 
όπως και στα έργα μεταφοράς.  

Ο δείκτης Β7 σχετίζεται άμεσα με την αύξηση της ικανότητας μεταφοράς διαμέσου 
ενός συγκεκριμένου συνόρου/ορίου. Συνεπώς για την αποθήκευση μια πιο ειδική 
μεθοδολογία παρουσιάζεται πιο κάτω. 

Η αποθήκευση μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια εφοδιασμού, αμβλύνοντας το 
προφίλ φορτίου (ψαλίδισμα αιχμής, peak shaving), αυξάνοντας την εκτός αιχμής 
φορτίου αποθήκευσης ενέργειας  τις περιόδους χαμηλής ζήτησης και μειώνοντάς την 

αιχμή φορτίου κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης. Μελέτες αγοράς εκτιμούν την 
αξία που παρέχεται σε επίπεδο ευρωπαϊκής περιφέρειας  (ειδικές περιπτώσεις πολύ 
μεγάλων συστημάτων αποθήκευσης).  

Σχετικά με τα οφέλη για την ευελιξία του συστήματος από ένα έργο αποθήκευσης 
προτείνεται η χρήση ποιοτικής προσέγγισης βασιζόμενη στον παρακάτω Πίνακα. 

Αυτή η αξιολόγηση/εκτίμηση θα βασιστεί στη γνωμοδότηση εμπειρογνώμονα 
λαμβάνοντας υπόψη υπάρχουσες μελέτες και τεχνολογική πληροφόρηση.  
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Πίνακας 11: Ποιοτική αξιολόγηση του δείκτη οφέλους ευελιξίας του Συστήματος 
(Β7) από έργα αποθήκευσης 

 

Δείκτης Απόδοσης (KPI) Επίδοση (Score) Κίνητρο 
(Motivation) 

Χρόνος Απόκρισης - FCR 0=μεγαλύτερο των 

30sec 

+= μικρότερο των 30 
sec 

++=μικρότερο του 

1sec 

30 s: ramp time of FCR 

 

1 s: τυπικό χρονικό 
διάστημα αδράνειας 

Χρόνος Απόκρισης-

συμπεριλαμβανομένου του 
χρόνου υστέρησης των 
συστημάτων πληροφορικής (IT) 
και συστημάτων ελέγχου (control) 

0=μεγαλύτερο του 

200sec 
+= μικρότερο των 200 

sec 

++=μικρότερο του 30 

sec 

200s: FRR ramp time 

30s: FCR ramp rate 

Διάρκεια σε rated power- 
συνολικός χρόνος κατά τον οποίο 

η διαθέσιμη ισχύς μπορεί να 
διατηρηθεί 

0=μικρότερο του 1 
min 

+= μικρότερο των 15 

min 

++=15 min ή 
περισσότερα 

1min: διπλάσιος του 
χρόνου απόκρισης του 

FCR 

15min: Τυπικό PTU 

μέγεθος 

Διαθέσιμη Ισχύς-ισχύς που είναι 
συνεχόμενα διαθέσιμη κατά τη 
διάρκεια το χρόνου 

ενεργοποίησης 

0=μικρότερο των 20 

MW 

+= 20-225 MW 

++=225 MW ή 
μεγαλύτερη 

20 MW: 1-2% ενός 

τυπικού σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής 

κρατιέται εφεδρεία 
για FCR 

225MW:  μέγεθος PCI 

Ικανότητα να διευκολυνθεί το 

μοίρασμα των υπηρεσιών 
εξισορρόπησης σε ευρύτερες 
γεωγραφικές περιοχές , 

συμπεριλαμβανομένων μεταξύ 
συγχρονισμένων περιοχών 

- Πρόταση να 

αφαιρεθεί καθότι 
είναι πάρα πολύ 

ειδικό και δύσκολο να 

ποσοτικοποιηθεί 

                                                                             FCR=Frequency Containment Reserve 

                                                                           FRR=Frequency Restoration Reserve 
                                                       PTU: Program Time Unit 

 

Β8. Ασφάλεια Εφοδιασμού(SoS)-Ευστάθεια (Stability) 

Όμοια όπως και για τα έργα μεταφοράς 

 

C1/C2. Συνολικό κόστος έργου 

Το κόστος του έργου αποθήκευσης περιλαμβάνει επενδυτικό κόστος, λειτουργικό 
κόστος και κόστος συντήρησης  κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου καθώς 
και περιβαλλοντικά κόστη (αποζημίωση/ανταποδοτικά, κόστος αποξήλωσης, κα). 
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S1. Υπολειπόμενη/Παραμένουσα Περιβαλλοντική Επίπτωση  

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων αποθήκευσης είναι διαφορετικές 
από αυτές των έργων μεταφοράς και εξαρτώνται πολύ από την τεχνολογία. Η 
εκτίμηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις για τις 
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και μέτρα μείωσης των επιπτώσεων.  

 

S2. Υπολειπόμενη/Παραμένουσα Κοινωνική Επίπτωση  

Η κοινωνική επίπτωση ενός έργου αποθήκευσης είναι διαφορετική από τα έργα 
μεταφοράς και υψηλά εξαρτώμενη από την τεχνολογία. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 
λάβει υπόψη τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις όσον αφορά την εκτίμηση κοινωνικών 
επιπτώσεων και τα μέτρα μετριασμού αυτών. 

 

S3. Άλλες Υπολειπόμενες/Παραμένουσες Επιπτώσεις  

Ο δείκτης αυτός αφορά σε επιπτώσεις του έργου αποθήκευσης που δεν καλύπτονται 
από τους δείκτες S1 και S2. Αυτές οι επιπτώσεις μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. 

Είναι ευθύνη του φορέα του έργου αν θα υποβάλει/  παρουσιάσει και άλλες 
επιπτώσεις.  
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5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ECONOMIC ANALYSIS) 

Ο σκοπός διενέργειας της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης είναι ο υπολογισμός των 

κοινωνικοοικονομικών δεικτών (economic performance indicators) που δείχνουν την 
κοινωνικοοικονομική απόδοση του έργου από τη σκοπιά του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου. Η υιοθέτηση συγκεκριμένων δεικτών διασφαλίζει τη συμβατότητα μεταξύ 

των έργων, κοινή βάση σύγκρισης/αξιολόγησης και αντανακλά σε μια ολοκληρωμένη 
μορφή την επίπτωση του έργου στο κοινωνικό πλεόνασμα.  

Κάθε δείκτης παρέχει διαφορετική πληροφορία. Μπορούν να υπολογίζονται και να 
αναλύονται όλοι μαζί χωρίς να δίνεται προτεραιότητα σε κάποιον από αυτούς. Οι 
κοινωνικοοικονομικοί αυτοί δείκτες είναι ευαίσθητοι στον χρονικό ορίζοντα 

ανάλυσης του έργου, στο κοινωνικό επιτόκιο αναγωγής (Social Discount Rate)  καθώς 
και στην κατανομή του κόστους και του οφέλους στον χρονικό ορίζοντα της 
ανάλυσης.  

5.1 Κοινωνικοοικονομική Καθαρή Παρούσα Αξία -  Economic Net Present Value 
(ENPV)  

Υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 
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c:  το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας του έργου (έτος βάσης)  

Rt:  το όφελος για το κοινωνικό σύνολο το έτος t.  Στο όφελος για το έτος c+T 
περιλαμβάνεται και η υπολειμματική αξία του έργου. Το όφελος αφορά κυρίως 

στην κοινωνικοοικονομική ευημερία (Socio-Economic Welfare, SEW). Είναι ο 
δείκτης οφέλους Β1 που υπολογίζεται στο πλαίσιο της ΜΚΟ σε νομισματικούς 
όρους (σε €). Επιπρόσθετα θα μπορούσαν να συνυπολογιστούν και οφέλη σε € 
από τη διαφοροποίηση των απωλειών (Δείκτης Οφέλους Β5) ή άλλα πιθανά 

οφέλη που δύνανται να εκφραστούν  σε νομισματικούς όρους. Οφέλη από τη 
διαφοροποίηση των εκπομπών CO2 και την ενσωμάτωση ΑΠΕ 
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εσωτερικοποιούνται στα υπολογιζόμενα οφέλη της κοινωνικοοικονομικής 
ευημερίας. 

Ct:   το κόστος του έργου το έτος t.  Είναι το άθροισμα του κεφαλαιουχικού (CAPEX) 
και λειτουργικού  κόστους (OPEX) του έργου το έτος t 

n:   το έτος της ανάλυσης 

i:    το κοινωνικοοικονομικό επιτόκιο αναγωγής (Social/Economic Discount Rate) του 
έργου 

f:   το πρώτο έτος που το έργο εμφανίζει κόστος ή κοινωνικοοικονομικό όφελος  

Τ:   ο χρονικός ορίζοντας ανάλυσης 

Εάν ο ΕNPV είναι θετικός τότε το έργο δημιουργεί καθαρό όφελος σε 
κοινωνικοοικονομικούς όρους. Ο ENPV είναι κύριος δείκτης της 
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης.   

5.2 Κοινωνικοοικονομικός Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης - Economic Internal 
Rate of Return (ΕIRR) 

Ο δείκτης εκφράζει την κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα του έργου 
καταδεικνύοντας την ικανότητα τα προσδοκώμενα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από 
τη λειτουργία του έργου να υπερκαλύπτουν τα επενδυτικά και λειτουργικά κόστη 

του. Το ΕIRR  ορίζεται σαν το επιτόκιο αναγωγής το οποίο οδηγεί σε μηδενική ΕNPV.  
Συνεπώς ένα έργο θεωρείται κοινωνικοοικονομικά επιθυμητό όταν ο ΕIRR 
υπερβαίνει το Κοινωνικοοικονομικό επιτόκιο αναγωγής (i, Social Discount Rate).  

5.3 Κοινωνικοοικονομικός Λόγος Οφέλους/Κόστους - Economic Benefit/Cost ratio 

Ο δείκτης αυτός είναι ο λόγος του ανηγμένου σε παρούσα αξία οφέλους προς τα 

ανηγμένα σε παρούσα αξία κόστη του έργου.  

Υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 
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c:  το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας του έργου (έτος βάσης)  

Rt:  το όφελος για το κοινωνικό σύνολο το έτος t.  Στο όφελος για το έτος c+T 
περιλαμβάνεται και η υπολειμματική αξία του έργου. Το όφελος αφορά κυρίως 
στην κοινωνικοοικονομική ευημερία (Socio-Economic Welfare, SEW). Είναι ο 
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δείκτης οφέλους Β1 που υπολογίζεται στο πλαίσιο της ΜΚΟ σε νομισματικούς 
όρους.    

Ct:  το κόστος του έργου το έτος t. Είναι το άθροισμα του κεφαλαιουχικού (CAPEX) και 

λειτουργικού  κόστους (OPEX) του έργου το έτος t 

n:  το έτος της ανάλυσης 

i:   το κοινωνικοοικονομικό επιτόκιο αναγωγής (Economic/Social Discount Rate) του 
έργου 

f:  το πρώτο έτος που το έργο εμφανίζει κόστος ή όφελος 

 

Εάν ο ΕB/C είναι μεγαλύτερος του 1 το έργο θεωρείται κοινωνικοοικονομικά 
αποδοτικό καθότι τα οφέλη ξεπερνούν τα κόστη κατά το χρονικό ορίζοντα της 
ανάλυσης.  

Οι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες απόδοσης EIRR και EB/C είναι συμπληρωματικοί 
του κύριου δείκτη ENPV και παρέχουν τη δυνατότητας συγκριτικής ανάλυσης και 

αξιολόγησης έργων με διαφορετικά επίπεδα οφέλους και κόστους.  

5.4 Συμπεράσματα Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης 

Από τη διεξαγωγή της Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (Economic Analysis) για κάθε 
έργο και τον υπολογισμό των δεικτών απόδοσης προκύπτουν τα παρακάτω 
συμπεράσματα: 

 

Πίνακας 12:  Συμπεράσματα Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης  

Κοινωνικοοικονομική Ανάλυση (Economic Analysis) 

Δείκτης Απόδοσης Κριτήριο Συμπέρασμα 

ENPV ENPV>0 Κοινωνικοοικονομικά βιώσιμο 

EIRR 

EIRR> οικονομικό 

επιτόκιο 
αναγωγής 

Κοινωνικοοικονομικά επιθυμητό 

E/BC E/BC>1 Κοινωνικοοικονομικά αποδοτικό 
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6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΠΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΕ «ΕΡΓΟ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» 

Οι Μελέτες Κόστους Οφέλους (ΜΚΟ) θα εκπονούνται, με βάση τη μεθοδολογία που 
περιγράφεται στον παρόντα Οδηγό, για ένα πλήθος έργων του ΔΠΑ τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως «Σημαντικά Έργα». Τα έργα του ΔΠΑ θα κατηγοριοποιούνται σε 

«Σημαντικά Έργα» και «Λοιπά Έργα». Ο χαρακτηρισμός ενός έργου ως «Σημαντικό 
Έργο» προκύπτει εάν αυτό πληροί ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω κριτήρια που 
αφορούν στο εν λόγω έργο:  

 Το έργο αφορά Διασύνδεση/σεις της χώρας με γειτονικές χώρες 

 Το έργο αφορά  Διασύνδεση/σεις συστημάτων μη διασυνδεδεμένων νησιών 
(ΜΔΝ) με το ΕΣΜΗΕ 

 Ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τα € 50 εκατ. 
 
Ειδικότερα κατά την πρώτη εφαρμογή του εν λόγω εγχειριδίου, δηλαδή από το ΔΠΑ 
περιόδου 2022-2031 η εκπόνηση Μελετών Κόστους-Οφέλους (ΜΚΟ) αφορά όλα τα 

Σημαντικά έργα των οποίων  η κατασκευή τους δεν έχει ξεκινήσει κατά την υποβολή 
από τον ΑΔΜΗΕ προς τη ΡΑΕ του συγκεκριμένου ΔΠΑ. Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ δύναται με 
τεκμηριωμένη εισήγηση του, να αιτείται από τη ΡΑΕ εξαίρεση από την εκπόνηση 

ΜΚΟ για έργα που έχουν προϋπολογισμό μεγαλύτερο από € 50 εκατ. αλλά λόγω 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών η μεθοδολογία της ΜΚΟ δεν βρίσκει εφαρμογή. Σε κάθε 
περίπτωση οι εκπονούμενες ΜΚΟ θα αποτελούν μέρος του εκάστοτε 

υποβαλλόμενου ΔΠΑ. 
 
Τα κριτήρια και λοιπές προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό ενός «Σημαντικού Έργου» 

ως «Έργο Μείζονος Σημασίας» είναι σωρευτικά τα ακόλουθα: 
1) Ο λόγος Οφέλους/Κόστους (BCR) που θα προκύψει από την ΜΚΟ να είναι 

μεγαλύτερος της μονάδας (1,0) 
2) Ο προϋπολογισμός του, όπως αναγράφεται στο ΔΠΑ να υπερβαίνει τα € 500 

εκατ.  
3) Εφόσον το έργο αφορά σε διασύνδεση νησιού ή συμπλέγματος νησιών με το 

ΕΣΜΗΕ η ετήσια μείωση ΥΚΩ να είναι άνω των € 30 εκατ. 

 
 
 



64 
 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1. Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΦΕΚ Β’ 4893/31.12.2019).  

2. “ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects” Final 
approved by the European Commission, Feb 2015 

3. “2nd ENTSO-E Guideline For Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects” 

FINAL approved by the European Commission, 27 September 2018, Published by 
ENTSO-E on 11 October 2018  

4. Implementation methodology of the 2nd ENTSO-E Guideline for Cost Benefit 
Analysis of Grid Development Projects in the TYNDP 2018 

5. “3rd ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development projects”, 
Draft version for consultation, 15 October 2019 

6. "Study on the estimation of the Value of Lost Load of electricity supply in Europe, 
ACER/OP/DIR/08/2013/LOT 2/RFS 10," ACER, 2018  

https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Infrastructure_and_network%20dev
elopment/Infrastructure/Documents/CEPA%20study%20on%20the%20Value%20

of%20Lost%20Load%20in%20the%20electricity%20supply.pdf 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Infrastructure_and_network%20development/Infrastructure/Documents/CEPA%20study%20on%20the%20Value%20of%20Lost%20Load%20in%20the%20electricity%20supply.pdf
https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Infrastructure_and_network%20development/Infrastructure/Documents/CEPA%20study%20on%20the%20Value%20of%20Lost%20Load%20in%20the%20electricity%20supply.pdf
https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Infrastructure_and_network%20development/Infrastructure/Documents/CEPA%20study%20on%20the%20Value%20of%20Lost%20Load%20in%20the%20electricity%20supply.pdf


65 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κύριες Διαφορές του 3rd CBA Guideline από το 2nd CBA Guideline 

 
Το 3rd CBA Guideline τέθηκε σε διαβούλευση το διάστημα 9 Νοεμβρίου 2019 - 9 
Δεκεμβρίου 201914. Έχει γίνει η διαβούλευση με τα Κράτη Μέλη και τις Εθνικές 

ρυθμιστικές Αρχές και έχει υποβληθεί για επίσημη γνώμη στον ACER και την ΕΕ. Το 
3rd CBA Guideline οριστικοποιείται μόνο μετά την έκδοσή του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ. Εκτιμάται ότι η επίσημη διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του 

2020. Η μεθοδολογία αναμένεται να εφαρμοστεί  στην εκπόνηση μελετών CBA για τα 
έργα του ΤYNDP 2020 (Ιανουάριος-Ιούλιος 2020), και στη συνέχεια στην αξιολόγηση 
και επιλογή των PCI (5th list).  
 

Οι διαφορές του 3rd CBA Guideline από το 2nd CBA Guideline εντοπίζονται στα  
ακόλουθα σημεία:  

 

 Περιέχει πιο εξελιγμένες - αναλυτικές μεθοδολογίες για τους δείκτες οφέλους 
που εμπεριέχονται στο 2nd CBA Guideline. Κάποιοι δείκτες επαναδιατυπώνονται, 
αναδομούνται και εξειδικεύονται περαιτέρω, όπως: 

 Ο δείκτης «Β2: Variation in CO2 emissions» και το μέρος του δείκτη «B4: 
Societal well-being» που αφορά τις εκπομπές CO2, ενσωματώνονται και 
εξειδικεύονται στον νέο δείκτη «B2: Societal benefit due to CO2 variation». 

 Εισάγεται ο δείκτης «B4: Non-direct greenhouse emissions». 

 Ο δείκτης «Β7: SoS: Flexibility» συμπληρώνεται/εξειδικεύεται με τους 
δείκτες «Β7.1: Balancing energy exchange (aFRR, mFRR, RR)» και «B7.2: 
Balancing Capacity Exchange (aFRR,mFRR,RR)». 

 Ο δείκτης «B8: SoS:Stability» συμπληρώνεται/εξειδικεύεται με τους 
δείκτες «Β8.0: Qualitative Stability» (όπως εμφανίζεται στο 2nd CBA 

Guideline), «B8.1: Frequency Stability», «B8.2: Black start service» και 
«B8.3: Voltage/Reactive power service». 

 Εισάγει νέους δείκτες οφέλους οι οποίοι είναι «Project Level» δείκτες. Αυτοί οι 

δείκτες αντιπροσωπεύουν τα οφέλη ή το κόστος ενός έργου (μεταφοράς ή 
αποθήκευσης), τα οποία έχουν προσδιοριστεί ως σημαντικά για μια πλήρη  
ανάλυση κόστους-οφέλους, αλλά ο ENTSO-E δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της διαδικασίας TYNDP. 
 Για καθένα από αυτούς τους δείκτες το 3rd CBA Guideline δίνει ορισμό, σαφή 

οριοθέτηση εφαρμογής και μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να 
εκτιμηθούν σωστά. Κάποιοι από αυτούς τους δείκτες προέκυψαν από τα 

«διαφυγόντα οφέλη» που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία «Missing Benefits» 
που ξεκίνησε κατά τη σύνθεση του TYNDP 2018  καθώς και από την εμπειρία 
εφαρμογής. Η πολυπλοκότητα κάποιων δεικτών δεν επιτρέπει ακόμα τη 

                                                             
 
14      3rd CBA Guideline (draft), 15 October 2019 (consultation 9Nov-9Dec 2019) 
https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/tyndp-
documents/Cost%20Benefit%20Analysis/191023_CBA3_Draft%20for%20consultation.pdf 
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χρησιμοποίησή τους για μια Πανευρωπαϊκή αξιολόγηση. Οι συγκεκριμένοι 
δείκτες είναι οι ακόλουθοι: 

 B7.1 Balancing Energy Exchange 

 B9 Avoidance of the renewal/replacement costs of infrastructure  

 B10 Synchronisation with Continental Europe (for Baltic States)  

 B11 Reduction of necessary reserve for re-dispatch power plants  
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Σχήμα Ι.1 : Δείκτες Οφέλους στο 3rd CBA Guideline 

 

 


