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 Υπόψη :   Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Ημ/νία:  8 Ιουλίου 2022 

Αρ. Πρωτ:  K00Α2.01Β/Y10Β2‐026 

Θέμα:  Δημόσια  Διαβούλευση  ΡΑΕ  επί  του  Εγχειριδίου  Εκπόνησης  Μελετών  ΑΠΕ  και  ΥΒΔ 
σταθμών για τα ΜΔΝ που κατήρτισε ο ΔΕΔΔΗΕ περί της Μεθοδολογίας προσδιορισμού 
των περιθωρίων διείσδυσης ΑΠΕ  

 
Σχετικό:            Καταγραφές συστημάτων SCADA Αιολικού Πάρκου Μήλου 

    
      

Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Σε  συνέχεια  και  της  προηγούμενης  επιστολής  μας  της  8ης  Μαρτίου  2022  για  προηγούμενη 
διαβούλευση  της  ΡΑΕ  με  αντικείμενο  τα  περιθώρια  νέας  ισχύος  ΑΠΕ  και  υβριδικών  συστημάτων 
ισχύος στα μη διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά νησιά/συστήματα και με την εμπειρία της πλέον των 20 
ετών λειτουργίας αιολικού πάρκου της εταιρείας στη νήσο Μήλο, επιθυμούμε να καταθέσουμε εκ 
νέου τους προβληματισμούς και τις προτάσεις μας στα πλαίσια της εν θέματι διαβούλευσης. 
 
Η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα ηλεκτρικά συστήματα είναι σήμερα, περισσότερο από 
ποτέ, λόγω της υψηλότατης τιμής των ορυκτών καυσίμων, αυτοσκοπός της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ, της εθνικής μας πολιτικής αλλά και του ίδιου του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ. Οι συνέπειες για τους 
καταναλωτές του δυσθεώρητου κόστους ηλεκτροπαραγωγής είναι πλέον σοβαρότατες ενώ στα ΜΔΝ 
είναι ακόμα πιο τραγικές αν ληφθεί υπόψη η επιβάρυνση πανεθνικά των καταναλωτών από τις ΥΚΩ 
αλλά  και  οι  σημαντικές  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  των  ρύπων  ηλεκτροπαραγωγής  από  ορυκτά 
καύσιμα στα νησιά που αποτελούν πρότυπα εθνικού κάλλους, τουριστικής ανάπτυξης και οφέλους 
της εθνικής οικονομίας.  
Συνοψίζουμε    στα  πλαίσια  της  διαβούλευσης  τα  κατωτέρω  θέματα  και  προτάσεις  μας  στην 
καθημερινή λειτουργία των ΑΣΠ του ΔΕΔΔΗΕ: 
 

 Κάθε  παραμετρικό  σενάριο  για  τον  προσδιορισμό  των  δυνατοτήτων  διείσδυσης    ΑΠΕ  και 

υβριδικών σταθμών στα συστήματα ΜΔΝ θα πρέπει, προς όφελος του καταναλωτή και της 

εθνικής  οικονομίας,    να  λαμβάνει  υπόψη  κατά  προτεραιότητα  την  βελτιστοποίηση  

απορρόφησης των εν λειτουργία αιολικών σταθμών στα ΜΔΝ (που υφίστανται βαρύτατες 

περικοπές  ενέργειας  ακόμα  και  πλέον  του  30%  λόγω  εντολών  διαχείρισης  φορτίου  του 

ΔΕΔΔΗΕ).  

Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι δυνατή με χρήση κατά προτεραιότητα των πλέον ευέλικτων 

και μικρότερης ισχύος Η/Ζ των ΑΣΠ, έναντι μεγαλύτερων μονάδων Η/Ζ των ΑΣΠ, ώστε να είναι 

δυνατή η διαμόρφωση χαμηλότερων τεχνικών ελαχίστων ΤΕ με την ταυτόχρονη μεγιστοποίηση 

διείσδυσης των εν λειτουργία Α/Π στα πλαίσια της μεταβαλλόμενης ζήτησης φορτίου έκαστου 

ΜΔΝ.  Στο  σημείο  αυτό  παραθέτουμε  τον  παρακάτω  ενδεικτικό  πίνακα  με  τις  περικοπές  του 

αιολικού  πάρκου  της  εταιρείας  μας  στη  Μήλο  τα  τελευταία  έτη.  Τα  στοιχεία  είναι 

αδιαμφισβήτητα καθώς προκύπτουν από αναλυτικές καταγραφές της παραγωγικής δυνατότητας 

των  ανεμογεννητριών  βάσει  της  λειτουργίας  τους,  των  εντολών  διαχείρισης φορτίου  από  τον 
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ΔΕΔΔΗΕ και της τεχνικής διαθεσιμότητας των ανεμογεννητριών (καθώς οι περικοπές ισχύος λόγω 

τεχνικών βλαβών και συντηρήσεων των Α/Γ επίσης καταγράφονται και διαχωρίζονται ώστε να 

προκύπτει  αντικειμενικά  η  βαρύτητα  των  περικοπών  της  αιολικής  ενέργειας  από  τις  εντολές 

διαχείρισης φορτίου του ΔΕΔΔΗΕ).  

ΕΤΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
(GWH) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

(%) 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
(GWH) 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

(%) 

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΟΡΤΙΟΥ 

(%) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

(%) 

2012  7,6  33%  10,6  46%  7  22 

2013  7,6  33%  10,6  46%  13  15 

2014  6,8  29%  9,1  39%  11  12 

2015  7,9  34%  10,7  46%  11  13 

2016  6,6  28%  10,4  45%  21  14 

2017  6  26%  10,2  44%  27  13 

2018  5,8  25%  9,2  40%  24  12 

2019  5,7  25%  10,2  44%  26  17 

2020  6,5  28%  9,7  42%  19.3  13.9 

2021  6,55  28%  9,37  40%  21.2  8.0 

 
Είναι σαφές ότι η ένταξη στην ημερήσια λειτουργία του ΑΣΠ των δύο μεγαλύτερων σε ισχύ δίχρονων 
Η/Ζ, που έχουν υψηλά τεχνικά ελάχιστα  (για τα επίπεδα ζήτησης φορτίου του νησιού), οδηγεί σε 
αυξημένη παραγωγή θερμικής ισχύος του ΑΣΠ και μεγαλύτερες περικοπές αιολικής ενέργειας αφού 
η Μήλος αναδεικνύεται ως ένα από τα λιγότερα ευέλικτα συμβατικά συστήματα, όπως υποδεικνύεται 
από τον ανωτέρω πίνακα καταγραφών των ανεμογεννητριών αλλά και σειρά μελετών συμπεριφοράς 
ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ (σας έχουμε σχετικά παραπέμψει σε σχετικές μελέτες εργασίες).    
Είναι  σαφές  ότι  με  τις  μόνιμα  πλέον  αυξημένες  τιμές  ορυκτών  καυσίμων,  είναι  απαιτούμενη  η 
μεγιστοποίηση  διείσδυσης  της  αιολικής  ενέργειας  με  κατάλληλη  επιλογή  των  ευέλικτων  και 
μικρότερων  σε  ισχύ  θερμικών  μονάδων  των  ΑΣΠ  του  ΔΕΔΔΗΕ  αφού  οποιαδήποτε  άλλη  επιλογή, 
ακόμα  κι  αν  οδηγεί  σε  όφελος  λειτουργικών  εξόδων  τον  θερμικό  σταθμό,  τελικά  οδηγεί  σε 
επιβάρυνση του καταναλωτή μέσω των ΥΚΩ και της εθνικής οικονομίας μέσω της χρήσης πανάκριβων 
ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων που οδηγεί η αυξημένη χρήση θερμικής ισχύος των ΑΣΠ. 

 

 Παρόμοια της ανωτέρω φιλοσοφίας ωφέλειας της εθνικής οικονομίας και των καταναλωτών  

από  την  εξοικονόμηση  χρήσης  ορυκτών  καυσίμων  είναι  η  ανάγκη  ρύθμισης  των  βασικών 

παραμέτρων  των  τεχνικών  ελαχίστων  των  θερμικών  μονάδων  των  ΑΣΠ  σε  όρια  πολύ 

χαμηλότερα του 50% που γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ (κυρίως για εξοικονόμηση λειτουργικών 

εξόδων  των ΑΣΠ  και  όχι  πρωτίστως ασφάλειας  λειτουργίας)  καθώς  και  της  επί  πολλά  έτη 

εκκρεμότητας αύξησης διείσδυσης των εν λειτουργία Α/Π σε επίπεδα μεγαλύτερα του 35% 

της  εκάστοτε  ζήτησης  φορτίου.  Όπως  προαναφέρθηκε  είναι  ζητούμενη  η  μεγαλύτερη 

διείσδυση αιολικής ενέργειας με μείωση της θερμικής παραγωγής των ΑΣΠ (όπως έχουμε ήδη 



 
 

Κουτσουνόρραχη Ν. Μήλου, 84800 Μήλος 
Δ/νση αλλ/φίας: Ανδρέα Παπανδρέου 150, 165 61 Γλυφάδα, 
τηλ.: 210 96 52 031, fax: 210 96 52 081, info@itagroup.gr 

 

απευθύνει κατ’ επανάληψη σχετικά αιτήματα προς ΔΕΔΔΗΕ και ΡΑΕ). Η ανωτέρω δυσμενής 

παράμετρος  υψηλών  ΤΕ  των  συμβατικών  μονάδων  ειδικά  σε  συστήματα  ΜΔΝ  όπου  η 

εγκατεστημένη αιολική ισχύς είναι στα επίπεδα του 50% και χαμηλότερα του μέσου ετήσιου 

φορτίου, είναι σχεδόν αποκλειστικά υπεύθυνη για την απόρριψη αιολικής ενέργειας, όπως 

επίσης υποδεικνύεται σε πλήθος εργασιών (όπως έχουμε σχετικά αναφέρει και παραπέμψει). 

 Απαραίτητη για την ορθή παραμετροποίηση μεγιστοποίησης διείσδυσης των ΑΠΕ στα ΜΔΝ 

είναι και η χρήση προφίλ ανέμου με βάση την ένταση και κυρίως την διεύθυνση του ανέμου 

με  λήψη  πληροφοριακών  στοιχείων  μετεωρολογικών  οργάνων  αλλά  και  σύγχρονων 

πληροφοριακών μετεωρολογικών συστημάτων με ασφαλή χρονική πρόβλεψη. Η παλαιότερη 

εμπειρική  εφαρμογή  προφιλ  ανέμου  στην  διείσδυση  αιολικής  ισχύος  στα  ΜΔΝ  από 

έμπειρους τεχνικούς και διευθυντές των ΑΣΠ έλαβε χώρα με αποδεδειγμένη  ασφάλεια της 

ευστάθειας  των  ηλεκτρικών  δικτύων/συστημάτων  των  ΜΔΝ  και  θέλει  εφαρμογή  και 

βελτιστοποίηση στη χρήση των νέων συστημάτων SCADA διαχείρισης φορτίου και ρύθμισης 

ισχύος  του  ΔΕΔΔΗΕ  στα  ΜΔΝ.  Η  ορθή  εφαρμογή  στοχαστικών  προφίλ  ανέμου  βάσει 

μετεωρολογικών οργάνων και σύγχρονων πληροφοριακών μετεωρολογικών συστημάτων  και 

παραμετροποίηση  στα  νέα  συστήματα  SCADA  του  ΔΕΔΔΗΕ  με  κατάλληλη    ρύθμιση  των 

αλγορίθμων  ρύθμισης  ισχύος  είναι  απαραίτητη  όχι  μόνο  για  την  αυξημένη  διείσδυση 

αιολικής  ισχύος  προς  όφελος  του  καταναλωτή  και  της  εθνικής  οικονομίας  και  του 

περιβάλλοντος στα ΜΔΝ. Είναι επίσης απαραίτητη για την ορθή διαχείριση λειτουργίας των 

ανεμογεννητριών  χωρίς  αναίτιες  τελικά  συνεχείς  ρυθμίσεις  ισχύος  και 

διακοπές/επανεκκινήσεις  που δημιουργούν καταπονήσεις και βλάβες των ανεμογεννητριών. 

 Ερωτήματα  δημιουργεί  και  η  επανάληψη  αποτελεσμάτων  μελετών  των  νέων  περιθωρίων 

διείσδυσης  σημαντικής  πρόσθετης  ισχύος  φωτοβολταϊκών  συστημάτων  και  μικρών 

ανεμογεννητριών στα ΜΔΝ, όπως στη πρότερη απόφαση ΡΑΕ 616/2016 και στη προηγούμενη 

μελέτη της διαβούλευσης της 8ης Φεβρουαρίου 2022 επαναλαμβάνονται, όταν είναι τεχνικά 

γνωστό ότι οδηγούν τελικά σε μείωση απορρόφησης των εν λειτουργία αιολικών πάρκων. Τα 

ΦΒ συστήματα έχουν κατά προτεραιότητα εγκατασταθεί με πλήρη απορρόφηση στα ΜΔΝ 

(χωρίς  δηλαδή  περικοπές  ισχύος),  απολαμβάνοντας  σημαντικές  υψηλές  σταθερές  τιμές 

αποζημίωσης έναντι της αντίστοιχης τιμής αποζημίωσης των εν λειτουργία αιολικών πάρκων 

στα ΜΔΝ και πρακτικά συμψηφίζονται στη μείωση της ζήτησης ημερήσιου φορτίου των ΜΔΝ. 

Με  τον  τρόπο αυτό  και σε συνδυασμό με  την ανελαστική  εφαρμογή αυξημένων  τεχνικών 

ελαχίστων των θερμικών μονάδων των ΑΣΠ οδηγούν σε μεγαλύτερη αναίτια και ασύμφορη 

λειτουργία θερμικών μονάδων με μείωση απορρόφησης των εν λειτουργία αιολικών πάρκων. 

Είναι συνεπώς οικονομικά επιβαρυντική για την εθνική οικονομία και τους καταναλωτές κάθε 

νέα  αύξηση  εγκατάστασης  φωτοβολταϊκών  σταθμών,  όταν  για  τους  ανωτέρω  λόγους  θα 

οδηγεί  πρακτικά  σε  νέα  αύξηση  των  περικοπών  των  εν  λειτουργία  αιολικών  πάρκων  με 

διατήρηση ή και αύξηση χρήσης θερμικής ηλεκτροπαραγωγής του ΑΣΠ. 

 Περαιτέρω μέγα θέμα προκύπτει ως προς τη σκοπιμότητα κρατικής ενίσχυσης, που λογικά 

προβλέπεται  για  την  αποζημίωση  νέων  υβριδικών  συστημάτων  (λόγω  αναγκών 

βιωσιμότητας), σε ΜΔΝ τα οποία πρόκειται άμεσα να διασυνδεθούν με το κύριο σύστημα 

(π.χ. διασύνδεση Μήλου το έτος 2024‐2025).  
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 Παρόμοια με τους ανωτέρω προβληματισμούς απορρόφησης ενέργειας των εν λειτουργία 

αιολικών  πάρκων  στα  ΜΔΝ,  τίθενται  απορίες  για  το  πλαίσιο  και  τελικής  εποπτείας  της 

τεχνικής λειτουργίας νέων υβριδικών σταθμών σε ΜΔΝ στα οποία βρίσκονται εν λειτουργία 

αιολικά  πάρκα  η  παραγόμενη  ενέργεια  των  οποίων  περικόπτεται  ήδη  από  εντολές 

διαχείρισης φορτίου του ΔΕΔΔΗΕ. Είναι τεχνικά και κυρίως οικονομικά ορθό να τίθεται ως 

ζητούμενο για την λειτουργία των υβριδικών συστημάτων, η ρητή πρόβλεψη λειτουργίας των 

ΑΠΕ του υβριδικού σταθμού μόνο κατά τη ταυτόχρονη και  ισόποση σε ισχύ ζήτηση ισχύος 

από τη μονάδα αποθήκευσης του σταθμού, ώστε σε καμία περίπτωση να μη γίνεται εκ του 

υβριδικού  σταθμού  επιβάρυνση  περικοπής  ισχύος  των  υφιστάμενων  Α/Π,  ειδικά  όταν 

μάλιστα εξετάζεται κρατική ενίσχυση αποζημίωσης του συνόλου παραγόμενης ενέργειας του 

Υβριδικού  σταθμού  με  αυξημένη  ΤΑ  έναντι  της  ισχύουσας  ΤΑ  των  υφιστάμενων  Α/Π  των 

οποίων η ενέργεια περικόπτεται.  

 Περαιτέρω  υπογραμμίζεται  ότι  θα  πρέπει,  προς  όφελος  του  καταναλωτή  και  της  εθνικής 

οικονομίας,    να  προβλέπεται  σε  κάθε  νέα  προκήρυξη  υβριδικού  σταθμού  σε  ΜΔΝ  η 

δυνατότητα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό,  υφιστάμενων  Α/Π  με  επένδυση  μόνο  σε 

κατάλληλης  ισχύος  μονάδα  αποθήκευσης  (μπαταρία)  που  θα  αποθηκεύει  και  τελικώς 

αποδίδει προς το δίκτυο το τμήμα ισχύος της υφιστάμενης αιολικής εγκατάστασης το οποίο 

δέχεται περικοπή λόγω διαχείρισης φορτίου.  

 Πλέον  των  ανωτέρω  υπογραμμίζεται  ότι  θα  πρέπει  να  είναι  δυνατή,  προς  όφελος  του 
καταναλωτή  και  της  εθνικής  οικονομίας,  η  δυνατότητα  συμμετοχής  σε  ένα  διαγωνισμό 
υβριδικών  σταθμών  ενός  ΜΔΝ  των  υφιστάμενων  Α/Π  με  ισχύ  ΑΠΕ  που  τυχόν  είναι 
κλειδωμένη λόγω περιορισμού Άδειας Παραγωγής  (π.χ. ανεμογεννήτρια κλειδωμένη λόγω 
Άδειας  Παραγωγής  σε  μικρότερη  ισχύ  της  ονομαστικής  της)  και  αντίστοιχη  ισχύ  της 
κατάλληλης  προς  τούτο  μονάδας  αποθήκευσης  και  απόδοσης  της  κλειδωμένης  αιολικής 
ισχύος  (κανονικά  θα  έπρεπε  να  λαμβάνεται  υπόψη  για  τους  ανωτέρω  λόγους  η  κατά 
προτεραιότητα  αποδοχή  ένταξης  της  κλειδωμένης  ισχύος  των  ήδη  εγκατεστημένων 
ανεμογεννητριών πριν από κάθε νέα αδειοδότηση και ένταξη ΑΠΕ ή υβριδικών σταθμών).                         

  


