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ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣΚΡΗΤΗΣ ΑΑ..ΕΕ..
EEN HELLAS S.A.(EEN HELLAS S.A.(EDF group)EDF group)

 ΑΑ)) ΠεριγραφήΠεριγραφή ΥβριδικούΥβριδικού ΣταθμούΣταθμού ((ΥΒΣΥΒΣ))

 ΒΒ)) ΤοΤο ΣύστημαΣύστημα ΗΗ..ΕΕ.. τηςτης ΚρήτηςΚρήτης

 ΓΓ)) ΕπιρροήΕπιρροή τουτου ΥβριδικούΥβριδικού ΣταθμούΣταθμού στοστο
ΣύστημαΣύστημα τηςτης ΚρήτηςΚρήτης && ΟφέληΟφέλη απόαπό τηντην
επένδυσηεπένδυση

 ΔΔ)) ΑδειοδοτικήΑδειοδοτική διαδικασίαδιαδικασία && γραφειοκρατίαγραφειοκρατία



ΑΑ)) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣΤΑΘΜΟΥ

ΒασικέςΒασικές αρχέςαρχές λειτουργίαςλειτουργίας

 ΑύξησηΑύξηση τηςτης διείσδυσηςδιείσδυσης αιολικήςαιολικής ενέργειαςενέργειας στηνστην ΚρήτηΚρήτη καικαι διάθεσηδιάθεση τηςτης
παραγόμενηςπαραγόμενης ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας απόαπό τατα ΑιολικάΑιολικά ΠάρκαΠάρκα τουτου
ΥβριδικούΥβριδικού ΣταθμούΣταθμού στοστο ΔίκτυοΔίκτυο // ΣύστημαΣύστημα τηςτης ΔΕΗΔΕΗ στηνστην ΚρήτηΚρήτη..

 ΑπορρόφησηΑπορρόφηση τηςτης παραγόμενηςπαραγόμενης αιολικήςαιολικής ενέργειαςενέργειας απόαπό τιςτις αντλίεςαντλίες τουτου
ΥβριδικούΥβριδικού ΣταθμούΣταθμού καικαι αποθήκευσήαποθήκευσή τηςτης μεμε τηντην μορφήμορφή τηςτης δυναμικήςδυναμικής
ενέργειαςενέργειας στηνστην πάνωπάνω λιμνοδεξαμενήλιμνοδεξαμενή..

 ΠαραγωγήΠαραγωγή ΕγγυημένηςΕγγυημένης ενέργειαςενέργειας απόαπό τοντον ΥβριδικόΥβριδικό ΣταθμόΣταθμό τιςτις ώρεςώρες
αιχμήςαιχμής,, όπωςόπως αποφασίζειαποφασίζει οο ΔιαχειριστήςΔιαχειριστής ΣυστήματοςΣυστήματος τηςτης ΚρήτηςΚρήτης..



ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΣΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΟΥΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 ΘΕΣΗΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ::
ΕΥΡΥΤΕΡΗΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝΜΑΛΙΩΝ,, ΝΝ..
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ:: ΣυνολικήςΣυνολικής ισχύοςισχύος 100100MWMW

 ΑΑNTNTΛΛIEIEΣΣ:: ΣυνολικήςΣυνολικής ισχύοςισχύος 100100MWMW

ΑΑ)) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣΤΑΘΜΟΥ



ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΣΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΟΥΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

OO ΑντλησιοταμιευτκόςΑντλησιοταμιευτκός ΣταθμόςΣταθμός απαρτίζεταιαπαρτίζεται απόαπό τατα εξήςεξής τμήματατμήματα::

1.1. ΆνωΆνω λιμνοδεξαμενήλιμνοδεξαμενή αποθήκευσηςαποθήκευσης νερούνερού..
2.2. ΕίσοδοςΕίσοδος αγωγούαγωγού στηνστην άνωάνω λιμνοδεξαμενήλιμνοδεξαμενή..
3.3. ΔεξαμενήΔεξαμενή εκτόνωσηςεκτόνωσης στηνστην άνωάνω λιμνοδεξαμενήλιμνοδεξαμενή..
4.4. ΧαλύβδινοςΧαλύβδινος αγωγόςαγωγός υψηλήςυψηλής πίεσηςπίεσης..
5.5. ΣύστημαΣύστημα πολλαπλώνπολλαπλών εισόδωνεισόδων αγωγώναγωγών γιαγια σύνδεσησύνδεση τωντων αντλιώναντλιών καικαι

υδροστροβίλωνυδροστροβίλων μεμε τοντον υπέργειουπέργειο αγωγόαγωγό..
6.6. ΚτίριοΚτίριο ΗΗ//ΜΜ εξοπλισμούεξοπλισμού καικαι εγκατάστασηςεγκατάστασης υδροστροβίλωνυδροστροβίλων καικαι

αντλητικούαντλητικού συστήματοςσυστήματος..
7.7. ΑγωγόςΑγωγός νερούνερού καικαι αντλιοστάσιοαντλιοστάσιο..
8.8. ΚάτωΚάτω λιμνοδεξαμενήλιμνοδεξαμενή αποθήκευσηςαποθήκευσης νερούνερού..
9.9. ΥποσταθμόςΥποσταθμός ΑνύψωσηςΑνύψωσης 100100MWMW μεμε τουςτους απαραίτητουςαπαραίτητους

μετασχηματιστέςμετασχηματιστές
10.10. ΔιασυνδετικήΔιασυνδετική γραμμήγραμμή ΥψηλήςΥψηλής ΤάσηςΤάσης 150150ΚΚV.V.

ΑΑ)) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣΤΑΘΜΟΥ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝΠΑΡΚΩΝ
ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣΤΑΘΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣΙΣΧΥΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝΠΑΡΚΩΝ ΥΒΣΥΒΣ : 90,1: 90,1MWMW

 ΤΑΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑΠΑΡΚΑ ΘΑΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΕΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝΤΩΝ ΝΝ.. ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ΗΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΑΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩΜΕΣΩ ΤΟΥΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥΔΙΚΤΥΟΥ ΥΥ..ΤΤ.. ΤΗΣΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣΚΡΗΤΗΣ

 ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΗΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΕΩΝΝΕΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΑ)) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣΤΑΘΜΟΥ



ΥΨΟΣΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 ΚατασκευήΚατασκευή αιολικώναιολικών πάρκωνπάρκων :: 114400 εκατομμύριαεκατομμύρια €€

 ΚατασκευήΚατασκευή αντλησιοταμιευτικούαντλησιοταμιευτικού :: 118800 εκατομμύριαεκατομμύρια €€

 ΣύνολοΣύνολο :: 320320 εκατομμύριαεκατομμύρια €€

 ΗΗ χρηματοδότησηχρηματοδότηση θαθα γίνειγίνει απόαπό κοινοπραξίακοινοπραξία τραπεζώντραπεζών

ΑΑ)) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣΤΑΘΜΟΥ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΒΣΥΒΣ
 ΗΗ αποθηκευμένηαποθηκευμένη ενέργειαενέργεια στονστον ταμιευτήραταμιευτήρα επαρκείεπαρκεί γιαγια 33

περίπουπερίπου ημέρεςημέρες συνεχούςσυνεχούς παροχήςπαροχής τηςτης εγγυημένηςεγγυημένης ενέργειαςενέργειας ήή
1515 περίπουπερίπου ώρεςώρες συνεχούςσυνεχούς παροχήςπαροχής τηςτης εγγυημένηςεγγυημένης ισχύοςισχύος 7575
ΜΜWW,, επιτρέπονταςεπιτρέποντας παράλληλαπαράλληλα τηντην άριστηάριστη αξιοποίησηαξιοποίηση τουτου
αιολικούαιολικού δυναμικούδυναμικού..

 ΥπάρχειΥπάρχει ηη δυνατότηταδυνατότητα ταυτόχρονηςταυτόχρονης παραγωγήςπαραγωγής καικαι άντλησηςάντλησης
πουπου παρέχεταιπαρέχεται μεμε τηντην κατασκευήκατασκευή διάταξηςδιάταξης πουπου επιτρέπειεπιτρέπει τηντην
λειτουργίαλειτουργία τωντων στροβίλωνστροβίλων μεμε τιςτις αντλίεςαντλίες σεσε κλειστόκλειστό κύκλωμακύκλωμα

 ΗΗ σχεδόνσχεδόν πλήρηςπλήρης παρακολούθησηπαρακολούθηση τουτου αιολικούαιολικού δυναμικούδυναμικού
μπορείμπορεί νανα γίνειγίνει είτεείτε μεμε χρήσηχρήση τεσσάρωντεσσάρων αντλιώναντλιών μεταβλητώνμεταβλητών
στροφώνστροφών,, είτεείτε μεμε τηντην χρήσηχρήση αντλιώναντλιών μικρότερηςμικρότερης ισχύοςισχύος,, καικαι
παρακολούθησηπαρακολούθηση τουτου αιολικούαιολικού δυναμικούδυναμικού απόαπό τοντον πάντοτεπάντοτε
ευρισκόμενοευρισκόμενο σεσε εφεδρείαεφεδρεία τέταρτοτέταρτο στρόβιλοστρόβιλο

ΑΑ)) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣΤΑΘΜΟΥ



ΒΑΣΙΚΟΣΒΑΣΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣΤΑΘΜΟΥ

 ΟΟ διαχειριστήςδιαχειριστής τουτου συστήματοςσυστήματος,, ζητάζητά ότανόταν υπάρχειυπάρχει ανάγκηανάγκη τηντην εγγυημένηεγγυημένη
ενέργειαενέργεια απόαπό τοντον ΥΒΣΥΒΣ..

 ΟΟ ΥΒΣΥΒΣ προσφέρειπροσφέρει τηντην αποθηκευμένηαποθηκευμένη στονστον ταμιευτήραταμιευτήρα τουτου ενέργειαενέργεια,, καικαι μόνονμόνον
εφόσονεφόσον ηη ενέργειαενέργεια αυτήαυτή δενδεν επαρκείεπαρκεί γιαγια τηντην κάλυψηκάλυψη τηςτης εγγυημένηςεγγυημένης,, αιτείταιαιτείται
άντλησηάντληση απόαπό τοτο δίκτυοδίκτυο ηη οποίαοποία κατανέμεταικατανέμεται στιςστις 88 ώρεςώρες τουτου χαμηλούχαμηλού φορτίουφορτίου
τηντην οποίαοποία οο διαχειριστήςδιαχειριστής θαθα διασφαλίζειδιασφαλίζει..

 ΌληΌλη ηη προσφερόμενηπροσφερόμενη ενέργειαενέργεια θαθα παράγεταιπαράγεται απόαπό τουςτους υδροστροβίλουςυδροστροβίλους,, τηντην
οποίαοποία οο διαχειριστήςδιαχειριστής οφείλειοφείλει νανα απορροφήσειαπορροφήσει εντόςεντός τηςτης ημέραςημέρας κατανομήςκατανομής..

 ΟΟ διαχειριστήςδιαχειριστής κατανέμεικατανέμει τηντην προσφερόμενηπροσφερόμενη απόαπό τοντον ΥΒΣΥΒΣ ενέργειαενέργεια κατκατ’’ αρχήναρχήν
στιςστις ώρεςώρες υψηλούυψηλού καικαι στηστη συνέχειασυνέχεια στιςστις ώρεςώρες ενδιαμέσουενδιαμέσου φορτίουφορτίου..

 ΌληΌλη ηη ενέργειαενέργεια πουπου παράγεταιπαράγεται απόαπό τατα αιολικάαιολικά πάρκαπάρκα τουτου ΥΒΣΥΒΣ οδηγείταιοδηγείται σεσε
άντλησηάντληση,, εφόσονεφόσον δενδεν εγχέεταιεγχέεται απαπ ευθείαςευθείας στοστο δίκτυοδίκτυο καικαι ηη δεξαμενήδεξαμενή τοτο
επιτρέπειεπιτρέπει,, σεσε διαφορετικήδιαφορετική δεδε περίπτωσηπερίπτωση εγχέεταιεγχέεται απευθείαςαπευθείας στοστο δίκτυοδίκτυο
σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις προτεραιότητεςπροτεραιότητες πουπου προβλέπειπροβλέπει οο ΝόμοςΝόμος καικαι τιςτις δυνατότητεςδυνατότητες
τουτου δικτύουδικτύου..

ΑΑ)) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣΤΑΘΜΟΥ



ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΑΙΟΛΙΚΟΥΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥΠΑΡΚΟΥ ΥΒΣΥΒΣ



ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΥΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



ΒΒ)) ΤοΤο ΣύστημαΣύστημα ΗλεκτροπαραγωγήςΗλεκτροπαραγωγής τηςτης
ΚρήτηςΚρήτης
 33 ΘερμικοίΘερμικοί ΣταθμοίΣταθμοί ισχύοςισχύος ~~808808MWMW
 i)i) ΑΗΣΑΗΣ ΛινοπεραμάτωνΛινοπεραμάτων 265265MWMW ((106MW106MW ατμοστρόβιλοιατμοστρόβιλοι,,

115115MWMW αεριοστρόβιλοιαεριοστρόβιλοι,, 44MW Diesel)44MW Diesel)
 ii)ii) ΑΗΣΑΗΣ ΧανίωνΧανίων 348348MW (216MWMW (216MW αεριοστρόβιλοιαεριοστρόβιλοι,, 132MW132MW

συνδυασμένοςσυνδυασμένος κύκλοςκύκλος))
 iii)iii) ΑΗΣΑΗΣ ΑθερινόλακουΑθερινόλακου 195195MWMW (93(93MWMW ατμοστρόβιλοιατμοστρόβιλοι,,

102102MW Diesel)MW Diesel)
ΑιολικάΑιολικά ΠάρκαΠάρκα 11660MW &0MW & ΦΦ//ΒΒ ΣταθμοίΣταθμοί αμελητέαςαμελητέας ισχύοςισχύος

ΦορτίοΦορτίο ΑιχμήςΑιχμής 20082008: 633MW (~6%: 633MW (~6% μέσημέση ετήσιαετήσια αύξησηαύξηση))
ΚατανάλωσηΚατανάλωση ΗΗ..ΕΕ. 2008. 2008: 3,05TWh: 3,05TWh (~(~55%% μέσημέση ετήσιαετήσια αύξησηαύξηση))

ΒΒ)) ΤοΤο ΣύστημαΣύστημα τηςτης ΚρήτηςΚρήτης



ΙστορικάΙστορικά στοιχείαστοιχεία –– ΠρόβλεψηΠρόβλεψη

ΒΒ)) ΤοΤο ΣύστημαΣύστημα τηςτης ΚρήτηςΚρήτης



ΓΓ)) ΕπιρροήΕπιρροή στοστο ΣύστημαΣύστημα τηςτης ΚρήτηςΚρήτης
&& ΟφέληΟφέλη απόαπό τηντην επένδυσηεπένδυση

ΠαραγωγήΠαραγωγή ΚαθαρήςΚαθαρής ΕνέργειαςΕνέργειας

 ΤοΤο ΣύστημαΣύστημα θαθα αποδίδειαποδίδει στοστο ΔίκτυοΔίκτυο τηςτης ΚρήτηςΚρήτης εγγυημένηεγγυημένη ενέργειαενέργεια
απόαπό τουςτους υδροστροβίλουςυδροστροβίλους ίσηίση μεμε 224,64 GWh/224,64 GWh/έτοςέτος..

ΗΗ ενέργειαενέργεια αυτήαυτή αναμένεταιαναμένεται νανα αποτελείαποτελεί περίπουπερίπου τοτο 55--6%6% τηςτης
συνολικήςσυνολικής κατανάλωσηςκατανάλωσης ενέργειαςενέργειας στηνστην ΚρήτηΚρήτη,, όμωςόμως δίνεταιδίνεται μόνομόνο στιςστις
περιόδουςπεριόδους αιχμήςαιχμής..

 ΗΗ συνολικήσυνολική ετήσιαετήσια απαιτούμενηαπαιτούμενη ενέργειαενέργεια γιαγια άντλησηάντληση μεμε έναένα
συντελεστήσυντελεστή απόδοσηςαπόδοσης τουτου αντλησιοταμιευτικούαντλησιοταμιευτικού συστήματοςσυστήματος ίσοίσο μεμε
72%72% θαθα είναιείναι 311,54 GWh/311,54 GWh/έτοςέτος προερχόμενηπροερχόμενη κατάκατά περίπουπερίπου 94%94% απόαπό
τατα αιολικάαιολικά πάρκαπάρκα τουτου σταθμούσταθμού..



 ΤοΤο συγκεκριμένοσυγκεκριμένο προτεινόμενοπροτεινόμενο ΥβριδικόΥβριδικό ΣύστημαΣύστημα έχειέχει σχεδιαστείσχεδιαστεί ώστεώστε
απορροφάαπορροφά συμβατικήσυμβατική ενέργειαενέργεια απόαπό τοτο ΣύστημαΣύστημα μόλιςμόλις κατάκατά 6%,6%, ενώενώ καικαι
αυτόαυτό θεωρείταιθεωρείται ότιότι θαθα συμβαίνεισυμβαίνει σεσε ακραίεςακραίες περιπτώσειςπεριπτώσεις ((καικαι μόνομόνο ότανόταν
γίνεταιγίνεται κατόπινκατόπιν απαίτησηςαπαίτησης τουτου ΔιαχειριστήΔιαχειριστή).).

 ΗΗ επιπλέονεπιπλέον ΕνέργειαΕνέργεια πουπου θαθα απαιτείαπαιτεί οο ΥβριδικόςΥβριδικός ΣταθμόςΣταθμός απόαπό τοτο
ΣύστημαΣύστημα μεμε βάσηβάση τατα έωςέως τώρατώρα στοιχείαστοιχεία καικαι τιςτις προσομοιώσειςπροσομοιώσεις
οδηγούνοδηγούν στοστο συμπέρασμασυμπέρασμα ότιότι θαθα οδηγήσειοδηγήσει σεσε αύξησηαύξηση τουτου βαθμούβαθμού
διείσδυσηςδιείσδυσης καικαι άλλωνάλλων παραγωγώνπαραγωγών ΑιολικήςΑιολικής ΕνέργειαςΕνέργειας μεμε περιορισμόπεριορισμό
τηςτης έωςέως τώρατώρα χρήσηςχρήσης τουτου setset--pointpoint

 ΤοΤο νερόνερό τοτο οποίοοποίο χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται γιαγια τηντην πλήρωσηπλήρωση τηςτης μιαςμιας εκεκ τωντων
λιμνοδεξαμενώνλιμνοδεξαμενών κάνεικάνει ΚΛΕΙΣΤΗΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΔΙΑΔΡΟΜΗ καικαι ηη μόνημόνη συμπλήρωσησυμπλήρωση
ηη οποίαοποία απαιτείταιαπαιτείται είναιείναι λόγωλόγω τωντων ετήσιωνετήσιων εξατμίσεωνεξατμίσεων.. ΑυτήΑυτή ηη
ποσότηταποσότητα αναμένεταιαναμένεται νανα κυμανθείκυμανθεί μεταξύμεταξύ 55 –– 10%10% τηςτης συνολικάσυνολικά
αποθηκευμένηςαποθηκευμένης ποσότηταςποσότητας νερούνερού.. ΗΗ αρχικήαρχική πλήρωσηπλήρωση μπορείμπορεί νανα γίνειγίνει
καικαι σεσε χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα 22 ετώνετών..

ΓΓ)) ΕπιρροήΕπιρροή στοστο ΣύστημαΣύστημα τηςτης ΚρήτηςΚρήτης && ΟφέληΟφέλη απόαπό τηντην επένδυσηεπένδυση



ΟΦΕΛΗΟΦΕΛΗ ΑΠΟΑΠΟ ΤΗΝΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΤΟΥ
ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣΤΑΘΜΟΥ

ΕπιτυγχάνεταιΕπιτυγχάνεται εξοικονόμησηεξοικονόμηση καυσίμουκαυσίμου καικαι μείωσημείωση τωντων εκπομπώνεκπομπών ρύπωνρύπων
απόαπό συμβατικούςσυμβατικούς σταθμούςσταθμούς παραγωγήςπαραγωγής γιατίγιατί::

 ΑντικαθίστανταιΑντικαθίστανται πλήρωςπλήρως καικαι αξιόπιστααξιόπιστα υφιστάμενεςυφιστάμενες ενεργοβόρεςενεργοβόρες καικαι
ακριβέςακριβές συμβατικέςσυμβατικές μονάδεςμονάδες ((αεριοστρόβιλοιαεριοστρόβιλοι)) κυρίωςκυρίως τιςτις ώρεςώρες αιχμήςαιχμής
φορτίουφορτίου

 ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεται ηη μεγαλύτερημεγαλύτερη διείσδυσηδιείσδυση ΑΠΕΑΠΕ στηστη σύστημασύστημα καικαι ηη αποθήκευσηαποθήκευση
τουτου πλεονάσματοςπλεονάσματος τηςτης παραγόμενηςπαραγόμενης απόαπό αυτάαυτά ενέργειαςενέργειας

 ΑποτρέπεταιΑποτρέπεται ηη εγκατάστασηεγκατάσταση νέωννέων συμβατικώνσυμβατικών μονάδωνμονάδων αφούαφού οο ΥβριδικόςΥβριδικός
ΣταθμόςΣταθμός συνεισφέρεισυνεισφέρει στηνστην ενεργειακήενεργειακή επάρκειαεπάρκεια τουτου νησιούνησιού

ΕπιπλέονΕπιπλέον παρέχειπαρέχει υψηλήςυψηλής ποιότηταςποιότητας ενέργειαενέργεια μεμε αποτέλεσμααποτέλεσμα νανα μπορείμπορεί
νανα στηρίξειστηρίξει τοτο ηλεκτρικόηλεκτρικό δίκτυοδίκτυο καικαι νανα προσφέρειπροσφέρει επικουρικέςεπικουρικές υπηρεσίεςυπηρεσίες
όπωςόπως::

 ΡύθμισηΡύθμιση τηςτης άεργουάεργου ισχύοςισχύος τουτου δικτύουδικτύου
 ΡύθμισηΡύθμιση τηςτης συχνότηταςσυχνότητας τουτου δικτύουδικτύου
 ΈναρξηΈναρξη λειτουργίαςλειτουργίας σεσε περίπτωσηπερίπτωση κενούκενού δικτύουδικτύου ((black start)black start) δηλαδήδηλαδή

μπορείμπορεί νανα εκκινήσειεκκινήσει τοτο δίκτυοδίκτυο απόαπό τηντην αρχήαρχή σεσε περίπτωσηπερίπτωση κατάρρευσήςκατάρρευσής
τουτου

ΓΓ)) ΕπιρροήΕπιρροή στοστο ΣύστημαΣύστημα τηςτης ΚρήτηςΚρήτης && ΟφέληΟφέλη απόαπό τηντην επένδυσηεπένδυση



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗΟΦΕΛΗ

11.. ΔημιουργούνταιΔημιουργούνται αναγκαίεςαναγκαίες υποδομέςυποδομές σεσε απομονωμένεςαπομονωμένες έωςέως τώρατώρα περιοχέςπεριοχές,,
κυρίωςκυρίως μέσωμέσω::

αα)) τηςτης αναβάθμισηςαναβάθμισης τωντων οδικώνοδικών δικτύωνδικτύων καικαι κυρίωςκυρίως τωντων αγροτικώναγροτικών
δρόμωνδρόμων,, ικανοποιώνταςικανοποιώντας μεμε αυτόναυτόν τοντον τρόποτρόπο έναένα μακροχρόνιομακροχρόνιο αίτημααίτημα τωντων
γεωργώνγεωργών καικαι κτηνοτρόφωνκτηνοτρόφων σεσε αυτέςαυτές τιςτις περιοχέςπεριοχές,,

ββ)) τηςτης αναβάθμισηςαναβάθμισης τωντων δικτύωνδικτύων διανομήςδιανομής ηλεκτρικούηλεκτρικού ρεύματοςρεύματος,,
γγ)) τηςτης αναβάθμισηςαναβάθμισης τωντων τοπικώντοπικών δικτύωνδικτύων τηλεπικοινωνιώντηλεπικοινωνιών,,
δδ)) αξιοποιείταιαξιοποιείται τοτο ανεκμετάλλευτοανεκμετάλλευτο ουσιαστικάουσιαστικά έωςέως τώρατώρα υδάτινουδάτινο δυναμικόδυναμικό

αυτώναυτών τωντων περιοχώνπεριοχών,, έναένα μέροςμέρος τουτου οποίουοποίου θαθα μπορέσειμπορέσει νανα διατεθείδιατεθεί σεσε
αρδεύσειςαρδεύσεις καλλιεργειώνκαλλιεργειών..

2.2. ΘαΘα δημιουργηθούνδημιουργηθούν νέεςνέες θέσειςθέσεις απασχόλησηςαπασχόλησης γιαγια τιςτις τοπικέςτοπικές κοινωνίεςκοινωνίες,,
δημιουργώνταςδημιουργώντας μεμε αυτόναυτόν τοντον τρόποτρόπο πολλαπλάπολλαπλά τοπικάτοπικά κέντρακέντρα ανάπτυξηςανάπτυξης..
ΕπιπλέονΕπιπλέον αναμένεταιαναμένεται νανα προσελκύσειπροσελκύσει έναένα μέροςμέρος τουτου λεγόμενουλεγόμενου οικολογικούοικολογικού
τουρισμούτουρισμού,, οο οποίοςοποίος θαθα βοηθήσειβοηθήσει στηνστην περαιτέρωπεραιτέρω προβολήπροβολή καικαι ανάπτυξηανάπτυξη
τωντων τοπικώντοπικών περιοχώνπεριοχών..

3.3. ΘαΘα δημιουργηθείδημιουργηθεί σταθερόςσταθερός πόροςπόρος εισοδημάτωνεισοδημάτων γιαγια μιαμια 2020ετίαετία στουςστους
τοπικούςτοπικούς ΔήμουςΔήμους,, απόαπό τατα τέλητέλη είσπραξηςείσπραξης επίεπί τωντων ακαθάριστωνακαθάριστων εσόδωνεσόδων τουτου
ΥΒΣΥΒΣ..

ΓΓ)) ΕπιρροήΕπιρροή στοστο ΣύστημαΣύστημα τηςτης ΚρήτηςΚρήτης && ΟφέληΟφέλη απόαπό τηντην επένδυσηεπένδυση



ΔΔ)) ΑδειοδοτικήΑδειοδοτική διαδικασίαδιαδικασία &&
γραφειοκρατίαγραφειοκρατία

 i)i) ΤιΤι είναιείναι τοτο ΥβριδικόΥβριδικό--ΑντλησιοταμιευτικόΑντλησιοταμιευτικό
ΝομοθετικόΝομοθετικό πλαίσιοπλαίσιο

 ii)ii) ΙστορικήΙστορική αναδρομήαναδρομή τουτου ΈργουΈργου
 iii)iii) ΤρέχουσαΤρέχουσα κατάστασηκατάσταση



ΤιΤι είναιείναι τοτο ΥβριδικόΥβριδικό--ΑντλησιοταμιευτικόΑντλησιοταμιευτικό

ΟιΟι ΥβριδικοίΥβριδικοί ΣταθμοίΣταθμοί στοστο μημη ΔιασυνδεδεμένοΔιασυνδεδεμένο ΔίκτυοΔίκτυο είναιείναι τοτο μέσομέσο μεμε τοτο
οποίοοποίο ηη ΕλληνικήΕλληνική νομοθεσίανομοθεσία στοχεύειστοχεύει κατάκατά κύριοκύριο λόγολόγο,, τηντην περαιτέρωπεραιτέρω
αύξησηαύξηση τηςτης διείσδυσηςδιείσδυσης ενέργειαςενέργειας απόαπό ανανεώσιμεςανανεώσιμες πηγέςπηγές..

ΚατάΚατά τηντην νομοθεσίανομοθεσία ((ΝΝ. 3468/2006. 3468/2006 ΆρθροΆρθρο 22 παρπαρ. 25). 25) ορίζεταιορίζεται ωςως ΥΒΣΥΒΣ ::

‘‘ΚάθεΚάθε σταθμόςσταθμός παραγωγήςπαραγωγής ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας πουπου ::
αα)) ΧρησιμοποιείΧρησιμοποιεί μίαμία τουλάχιστοντουλάχιστον μορφήμορφή ΑΑ..ΠΠ..ΕΕ..
ββ)) ΗΗ συνολικήσυνολική ενέργειαενέργεια πουπου απορροφάαπορροφά απόαπό τοτο ΔίκτυοΔίκτυο,, σεσε ετήσιαετήσια βάσηβάση,, δενδεν

υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο 30%30% τηςτης συνολικήςσυνολικής ενέργειαςενέργειας πουπου καταναλώνεταικαταναλώνεται γιαγια τηντην πλήρωσηπλήρωση
τουτου συστήματοςσυστήματος αποθήκευσηςαποθήκευσης τουτου σταθμούσταθμού αυτούαυτού
γγ)) ΗΗ μέγιστημέγιστη ισχύςισχύς παραγωγήςπαραγωγής τωντων μονάδωνμονάδων τουτου σταθμούσταθμού ΑΑ..ΠΠ..ΕΕ.. δενδεν μπορείμπορεί νανα

υπερβαίνειυπερβαίνει τηντην εγκατεστημένηεγκατεστημένη ισχύισχύ τωντων μονάδωνμονάδων αποθήκευσηςαποθήκευσης τουτου σταθμούσταθμού
αυτούαυτού,, προσαυξημένηπροσαυξημένη κατάκατά ποσοστόποσοστό μέχριμέχρι 20%.20%.

ΔΔ)) ΑδειοδοτικήΑδειοδοτική διαδικασίαδιαδικασία && γραφειοκρατίαγραφειοκρατία



ΙστορικήΙστορική αναδρομήαναδρομή τουτου ΥβριδικούΥβριδικού ΣταθμούΣταθμού

 21/01/200221/01/2002:: αίτησηαίτηση προςπρος ΡΑΕΡΑΕ γιαγια άδειαάδεια παραγωγήςπαραγωγής
((αναστρέψιμοαναστρέψιμο αντλησιοταμιευτικόαντλησιοταμιευτικό 6363MW,MW, αιολικάαιολικά 62,962,9MW)MW)

 ΨήφισηΨήφιση ΝόμουΝόμου 3426/2005.3426/2005.
 17/02/2006:17/02/2006: αίτημααίτημα γιαγια επικαιροποίησηεπικαιροποίηση αρχικήςαρχικής αίτησηςαίτησης

((αλλαγήαλλαγή νομοθετικούνομοθετικού πλαισίουπλαισίου,, μετοχικήμετοχική σύνθεσησύνθεση,, τεχνικέςτεχνικές
βελτιώσειςβελτιώσεις,, τρέχοντατρέχοντα στοιχείαστοιχεία κόστουςκόστους καικαι τιμολόγησηςτιμολόγησης))

 ΨήφισηΨήφιση ΝόμουΝόμου 3468/063468/06
 10/10/200710/10/2007:: νέανέα επικαιροποιημένηεπικαιροποιημένη αίτησηαίτηση εναρμονισμένηεναρμονισμένη στοστο

νέονέο νομοθετικόνομοθετικό πλαίσιοπλαίσιο ((ΝΝ.3468/06,.3468/06, ΔΔ6/6/ΦΦ1/1/οικοικ.5707/2007).5707/2007) μεμε
παράλληληπαράλληλη αύξησηαύξηση ισχύοςισχύος ((αντλησιοταμιευτικόαντλησιοταμιευτικό 100100MWMW
εγγυημένηεγγυημένη ισχύςισχύς 7575MW,MW, αιολικάαιολικά 90,190,1MWMW))

 ΑπόφασηΑπόφαση ολομέλειαςολομέλειας ΡΑΕΡΑΕ γιαγια τηντην αποστολήαποστολή φακέλουφακέλου ΠΠΕΑΠΠΕΑ
στηνστην ΕΕ..ΥΥ..ΠΠ..ΕΕ. (. (ΑύγουστοςΑύγουστος 2008)2008)

ΔΔ)) ΑδειοδοτικήΑδειοδοτική διαδικασίαδιαδικασία && γραφειοκρατίαγραφειοκρατία



ΕπόμεναΕπόμενα βήματαβήματα--ΧρονοδιάγραμμαΧρονοδιάγραμμα

 ΑναμονήΑναμονή τηςτης υπογραφήςυπογραφής τηςτης ΠΠΕΑΠΠΕΑ μετάμετά απόαπό
άσκοπηάσκοπη γραφειοκρατίαγραφειοκρατία 44 μηνώνμηνών

 ΈχουνΈχουν ληφθείληφθεί όλεςόλες οιοι γνωμοδοτήσειςγνωμοδοτήσεις απόαπό τιςτις
υπηρεσίεςυπηρεσίες

 ΥπογραφήΥπογραφή απόφασηςαπόφασης ΆδειαςΆδειας ΠαραγωγήςΠαραγωγής : 2009: 2009
 ΈναρξηΈναρξη κατασκευήςκατασκευής :: τέλοςτέλος 20102010
 ΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωση έργουέργου--ΈνταξηΈνταξη στοστο ΣύστημαΣύστημα : 2013: 2013

ΔΔ)) ΑδειοδοτικήΑδειοδοτική διαδικασίαδιαδικασία && γραφειοκρατίαγραφειοκρατία



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥΠΟΛΥ!!


