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Αντικείμενο 
Παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της χρήσης της 
Βιοενέργειας (ηλεκτροπαραγωγή από Βιομάζα, 
ανεξαρτήτως τρόπου μετατροπής) ως βασικού 
πυλώνα για την απανθρακοποίηση των ΜΔΝ στον 
τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. 

Τα ποσοτικά – κοστολογικά στοιχεία θα βασιστούν 
στην διαδικασία Αναερόβιας Χώνευσης – ΣΗΘ διότι 
αυτή η μέθοδος γενικά έχει υψηλότερη αποδοτικότητα 
και ευελιξία. 

Όμως, υπάρχουν και άλλοι τρόποι και μεθοδολογίες 
που προσιδιάζουν σε ειδικές απαιτήσεις 
διαθεσιμότητας ή/ και είδη Βιομάζας.

Ενδεικτικά αναφέρονται η καύση, αεριοποίηση, ΣΗΘ 
με βιορρευστά, ORC.



Πεδίο εφαρμογής 
Η παράθεση ποσοτικών στοιχείων βασίζεται σε 
μεθοδική επεξεργασία των στοιχείων παραγωγής –
κατανάλωσης – κόστους του συστήματος όλων των 
ΜΔΝ με βασική πηγή την έκδοση του ΔΕΔΔΗΕ 
«Μηνιαία στοιχεία εκκαθάρισης στα ΜΔΝ έτους 2018»

Από τα στοιχεία αυτά αφαιρέθηκαν η Κρήτη και οι 
Κυκλάδες, όπου ήδη έχουν υλοποιηθεί ή 
δρομολογηθεί διασυνδέσεις με το ηπειρωτικό 
διασυνδεδεμένο σύστημα.

Για τα εναπομένοντα 21 Νησιά, που αντιπροσωπεύουν 
το 32,6% της συνολικής παραγωγής, γίνεται 
παράθεση στατιστικών στοιχείων και επιχειρείται 
σύγκριση της προτεινόμενης λύσης με την υπάρχουσα 
κατάσταση και την  συνολική λύση της επέκτασης της 
διασύνδεσης στα νησιά αυτά.



Πηγές - Αναφορές
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)       Ιανουάριος 2019

PLANNING FOR NET ZERO – Assessing the draft National

Energy and Climate Plans (ΕΣΕΚ) Μάιος 2019 

ΡΑΕ: Κώδικας Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ,

Έκδοση 2η Απρίλιος 2018

ΦΕΚ 149/2016: Ν.4414: Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Αύγουστος 2016

ΦΕΚ 117/2016: Ν.4399: Θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση

καθεστώτων Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την

περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ιούνιος 2016

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα ΜΔΝ

για τον Δεκέμβριο του 2018 Ιανουάριος 2019

Μηνιαία στοιχεία εκκαθάρισης στα ΜΔΝ έτους 2018                      Ιανουάριος 2019

Κατανομή ΑΠΕ στα ΜΔΝ έτους 2018 Ιανουάριος 2019

ΓΝΩΜΗ  ΤΗΣ  ΡΑΕ ως της της τιμές πώλησης της ηλεκτρικής

ενέργειας που παράγεται από  τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Σεπτέμβριος 2013



Συγκριτικά κόστη - τιμές
Συγκρίνεται το Μέσο Πλήρες Κόστος Παραγωγής 
Συμβατικών Μονάδων (ΜΠΚΠ_ΜΔΝ) για το 2018 και το 
2030 (προβλεπόμενο) για κάθε νησί με την Τιμή αναφοράς 
(ταρίφα) των μονάδων Βιοαερίου (225 €/MWh).

Η πρόβλεψη βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα των ετών 
2014-2018 και τις εκτιμήσεις ότι κατά την 10ετία 2020-
2030 θα υπάρξει μέση ετήσια αύξηση για μεν τις τιμές του 
αργού πετρελαίου (που συμπαρασύρουν αυτές του φυσικού 
αερίου) 4,56% για δε τις τιμές δικαιωμάτων εκπομπών 
(ΣΕΔΕ) 12,33%.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε δυο γραφήματα που 
ακολουθούν.

Από αυτά προκύπτει ότι μόνο για ένα νησί (Κως) η ταρίφα 
του Βιοαερίου (που παραμένει αναλλοίωτη στη διάρκεια 
των 20ετων συμβάσεων) είναι ελαφρώς υψηλότερη από το 
προβλεπόμενο για το 2030 ΜΠΚΠ. 
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Διείσδυση ΑΠΕ
Εκτιμάται ότι με τη συνδυασμένη εφαρμογή μονάδων 
βιοαερίου που θα καλύπτουν το 80% της αντίστοιχης των 
συμβατικών, με μονάδες φωτοβολταϊκών και αιολικών,  
είναι εφικτό μέχρι το 2030 η ηλεκτροπαραγωγή στα ΜΔΝ 
να στηρίζεται κατά 85% σε ΑΠΕ και έτσι να γίνει ο βασικός 
πυλώνας για την επίτευξη σε εθνικό επίπεδο του επιμέρους 
στόχου για το 2030 (55%, σελ 12 του ΕΣΕΚ). Ο δε στόχος 
του 100%, που έχει τεθεί για το 2050 (Συνθήκη Παρισιού) 
να επιτευχθεί πολύ πριν από αυτό το ορόσημο.

Το 2018 η σχέση ΑΤΕ προς το σύνολο της 
ηλεκτροπαραγωγής στα 21 υπό εξέταση ΜΔΝ ήταν 13%, 
ένα ποσοστό που δύσκολα θα αλλάξει στο εγγύς μέλλον.

Σε περίπτωση διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα, η 
διείσδυση ΑΠΕ  θα εξισωθεί με το εθνικό  ποσοστο, που 
είναι περίπου 30%, με επίσης ισχνές προοπτικές αύξησης



Αποθήκευση ενέργειας
Στις μονάδες βιοαερίου υπάρχουν ενσωματωμένες ή 
πρόσθετες δυνατότητες μακροχρόνιας – βραχυχρόνιας 
αποθήκευσης ενέργειας σε πρωτογενή  (στερεή και υγρή 
βιομάζα) και ενδιάμεση (βιοαέριο σε ατμοσφαιρικές 
συνθήκες – συμπιεσμένο βιομεθάνιο) μορφή. 

Η αποθήκευση αυτή, επειδή δεν στηρίζεται σε αμφίδρομη 
μετατροπή ενέργειας, συνεπώς οι απώλειες αποθήκευσης 
είναι μικρές.

Επιπλέον, μέσω ετεροχρονισμού της λειτουργίας της ΣΗΘ 
σε σχέση με συσχετισμένες μονάδες μη ελεγχόμενης 
παραγωγής (Φ/Β, Αιολικά), είναι δυνατή η επίτευξη πλήρως 
ελεγχόμενης συνολικής συμπεριφοράς του συστήματος που 
προκύπτει.



Συμπληρωματικότητα παραγωγής
Μέσω της αποθήκευσης, του ετεροχρονισμού λειτουργίας 
της ΣΗΘ και της ταχείας προσαρμογής της ισχύος της ΣΗΘ 
σε μεταβολές φορτίου 0-100%, είναι δυνατή η 
απορρόφηση – εξισορρόπηση των ημερήσιων αιχμών 
ζήτησης καθώς και των πλεονασμάτων παραγωγής άλλων 
μη ελεγχόμενων πηγών.

Με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά δημιουργείται, από ένα 
σύνολο μονάδων βιοενέργειας, φωτοβολταϊκών και 
αιολικών, ένα υβριδικό συγκρότημα με δυνατότητα 
πλήρους κάλυψης της μεταβαλλόμενης ζήτησης, ανάλογο 
με τα υπάρχοντα και με πολύ μεγαλύτερη λειτουργική  
ελεγξιμότητα.



Υβριδικά συγκροτήματα
Τα υβριδικά συγκροτήματα πολλαπλών ΑΠΕ μπορούν να 
είναι είτε φυσικά (όλες οι ΑΠΕ που τα συγκροτούν να είναι 
εγκατεστημένα στην ίδια γεωγραφική θέση) είτε εικονικά, 
δηλαδή με απομακρυσμένες μεταξύ τους υπομονάδες ΑΠΕ, 
διασυνδεδεμένες μέσω των τοπικών δικτύων μεταφοράς και 
διανομής.

Η βασική ευθύνη της εσωτερικής εξισορρρόπησης της 
παραγωγής και της προσαρμογής της στην ζήτηση 
μεταφέρεται από τον διαχειριστή του συστήματος στους 
ιδιοκτήτες – λειτουργούς των υβριδικών συστημάτων.



Υβριδικές Μονάδες (1)
Ο ΕΣΠΑΒ έχει ήδη καταρτίσει μια ολοκληρωμένη γενική 
πρόταση για τα υβριδικά συγκροτήματα πολλαπλών ΑΠΕ η 
οποία είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Προσχέδιο της πρότασης αυτής έχει αναρτηθεί στον 
ιστότοπο του συνδέσμου.



Υβριδικές Μονάδες (2)
Ο ΕΣΠΑΒ έχει ήδη καταρτίσει μια ολοκληρωμένη γενική 
πρόταση για τα υβριδικά συγκροτήματα πολλαπλών ΑΠΕ η 
οποία είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Προσχέδιο της πρότασης αυτής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο
του συνδέσμου: 

www.habio.gr



Διαθεσιμότητα Βιομάζας (1)
Ο βασικότερος από τους λόγους μη ανάπτυξης μονάδων 
βιοαερίου στα ΜΔΝ είναι η στενότητα τοπικά παραγόμενης 
βιομάζας επαρκούς για δημιουργία ανταγωνιστικών με βάση 
τις τρέχουσες ταρίφες μονάδων.

Η ανάπτυξη μονάδων βιοαερίου στην απαιτούμενη κλίμακα 
μπορεί να στηριχτεί αρχικά σε μεταφορά βιομάζας (η οποία 
ευνοείται από τη δυνατότητα θαλάσσιας διακίνησης) και στη 
συνέχεια στην σταδιακή δημιουργία προϋποθέσεων 
παραγωγής και αξιοποίησης σε τοπικό επίπεδο.  



Διαθεσιμότητα Βιομάζας (2)
◼ Αξιοποίηση υπολειμματικής βιομάζας από προϋπάρχουσες

δραστηριότητες (κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, τυροκομία, ελαιουργία, 
διάφορες καλλιέργειες).

◼ Αξιοποίηση υπολειμματικής βιομάζας που προέρχεται από νέες 
δραστηριότητες σαν τις παραπάνω που θα ενθαρρυνθούν χάρη στις 
ευνοϊκές συνθήκες αγροτικής ανάπτυξης που θα δημιουργηθούν.

◼ Μεταφορά υπολειμματικής και πρωτογενούς βιομάζας από την 
ηπειρωτική χώρα προς αρχική ενεργειακή αξιοποίηση και στη συνέχεια 
λίπανση πτωχών εδαφών.

◼ Καλλιέργειες ενεργειακών φυτών σε οριακά ή εγκαταλελειμμένα εδάφη 
με χρήση νερού, λιπάσματος-εδαφοβελτιωτικών, πλεονασματικής 
θερμότητας από τις μονάδες βιοενέργειας.

◼ Καλλιέργεια μικροφυκών (αλγών).

◼ Υποδοχή – αξιοποίηση οργανικού κλάσματος στερεών αποβλήτων από 
διαχωρισμό στην πηγή (ξεκινώντας από τη μαζική εστίαση).

◼ Υποδοχή – αξιοποίηση οργανικής ιλύος (λάσπης) προερχόμενης από τις 
υπάρχουσες μονάδες βιολογικού καθαρισμού.



Διαθεσιμότητα Βιομάζας (3)

Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να 
εφαρμοστούν σε τοπική – μικρή κλίμακα 
και να ωφελήσουν, πλην των παραγωγών 
ενέργειας, πολλούς ανεξάρτητους 
παραγωγούς του αγροτικού τομέα, καθώς 
και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι 
μπορούν να συνασπιστούν σε ενεργειακές 
κοινότητες.



Αφαλάτωση
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αφαλάτωση:

◼ Στις αμιγείς μονάδες βιοαερίου/βιομάζας με ΣΗΘ, 
παράγονται μεγάλες ποσότητες θερμότητας περίπου ίσης 
θερμικής ισχύος με την ηλεκτρική. Η θερμότητα αυτή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θερμική αφαλάτωση και 
παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων υψηλής ποιότητας 
νερού.

◼ Στις υβριδικές μονάδες υπάρχει η επιπλέον δυνατότητα  
χρήσης πλεονασμάτων ηλεκτροπαραγωγής  
(ταυτοχρονισμός των Φ/Β ή αιολικών που ανήκουν στην 
υβριδική μονάδα) σε αφαλάτωση με αντίστροφη 
όσμωση.



Σημερινή κατάσταση (1)
Σήμερα υπάρχει μόνο μια μονάδα βιοαερίου σε ΜΔΝ.

Πρόκειται για τη μονάδα της Τεχνικής Βιοενεργειακής
Κρήτης, δυναμικότητας 0,5-2 MW εγκατεστημένη στη 
Βιομηχάνική περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης.

Η κατασκευή της μονάδας έχει κάποια ιδιαίτερα μοναδικά 
στην Ελλάδα χαρακτηριστικά που την κάνουν κατάλληλη 
για τα Νησία, αλλά έχουν ανεβάσει το κόστος κατασκευής 
και λειτουργίας:

◼ Επεξεργασία υπολείμματος σε βαθμό καθαρότητας 
συμβατό με απόρριψη στο ΚΕΛ της ΒΙΠΕ Ηρακλείου.

◼ Δυνατότητα υποδοχής και προεπεξεργασίας αστικών 
οργανικών αποβλήτων.

◼ Πληρως κλειστή διαδικασία διακίνησης των τελευταίων 
με στόχο μηδενική όχληση από ασμές.  



Σημερινή κατάσταση (2)
Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία από τις αρχές του 2017 
και έχει δώσει τη δυνατότητα συλλογής πολύτιμων 
στοιχείων για τις λειτουργικές και οικονομικές ιδιομορφίες 
των μονάδων αυτού του είδους.

Λεπτομέρειες για τη μονάδα και τους συντελεστές της είναι 
αναρτημένες στο διαδίκτυο:

https://we.tl/t-WWyOqq958X 



Ενδιαφέρον για επενδύσεις
Το ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις βιοαερίου στα ΜΔΝ είναι μικρό 
και αυτό αποτυπώνεται στην ανυπαρξία άλλων μονάδων, αλλά και 
στον μικρό αριθμό αιτήσεων για όρους σύνδεσης που εμφανίζεται 
στον σχετικό πίνακα που δημοσιεύει ο ΔΕΔΔΗΕ Νήσων:

◼ Από το περιθώριο 12,4 MW που προέβλεπε η απόφαση 
616/2016 της ΡΑΕ για μη ελεγχόμενους σταθμούς  Βιοαερίου –
Βιομάζας έχουν υποβληθεί αιτήσεις για 3,1 MW, έχουν δοθεί 
όροι σύνδεσης σε 2,8 MW και δεν φαίνεται να έχει υλοποιηθεί 
κανένας. 

◼ Από το περιθώριο 40,5 MW που προέβλεπε η απόφαση 
616/2016 της ΡΑΕ για  ελεγχόμενους σταθμούς  Βιοαερίου –
Βιομάζας έχουν υποβληθεί αιτήσεις για 94,45 MW, έχουν δοθεί 
όροι σύνδεσης σε 6,0 MW και έχει ενεργοποιηθεί μόνον ένας.



Αιτίες
Οι βασικές αιτίες για το περιορισμένο ενδιαφέρον θεωρείται ότι 
είναι:

◼ Η χαμηλή διαθεσιμότητα βιομάζας, ακόμη και στα μεγάλα  
νησιά με αγροτικές δραστηριότητες.

◼ Η αδυναμία αξιοποίησης αστικών οργανικών αποβλήτων 
(οργανικά στερεά, λάσπες βιολογικών) για λόγους θεσμικού / 
νομοθετικού πλαισίου και η χαμηλή ταρίφα που ισχύει γι’ αυτά.

◼ Νομικό κώλυμα στην είσπραξη τέλους υποδοχής για τα 
τελευταία

◼ Το υψηλό κόστος τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε περιοχές 
με κατοίκηση και ευαίσθητο οικοσύστημα.

◼ Οι περιορισμοί των περιθωρίων της απόφασης 616/2016 της 
ΡΑΕ που δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση ανταγωνιστικών 
μονάδων μεγάλης κλίμακας (1-3MW) σε μικρά συστήματα. 
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