
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μιχάλης Π. ΠαπαδόπουλοςΜιχάλης Π. Παπαδόπουλος
Οµ. Καθ. ΕΜΠΟµ. Καθ. ΕΜΠ

Πρόεδρος ∆ΕΣΜΗΕΠρόεδρος ∆ΕΣΜΗΕ



ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) 

►► Ηλεκτρικά ∆ίκτυα των ΣΗΕΗλεκτρικά ∆ίκτυα των ΣΗΕ: Συνδέουν τους σταθµούς  : Συνδέουν τους σταθµούς  
Παραγωγής µε την ΚατανάλωσηΠαραγωγής µε την Κατανάλωση

►► Αυτόνοµα ΣΗΕΑυτόνοµα ΣΗΕ:  Μέχρι 1950 (διεθνώς 1930) :  Μέχρι 1950 (διεθνώς 1930) –– Τοπικά δίκτυαΤοπικά δίκτυα
►► ∆ιασυνδεδεµένα ΣΗΕ∆ιασυνδεδεµένα ΣΗΕ: Ένα ∆ίκτυο Μεταφοράς : Ένα ∆ίκτυο Μεταφοράς -- Πολλοί Πολλοί 

Σταθµοί Παραγωγής Σταθµοί Παραγωγής ––Υποσταθµοί Υποσταθµοί -- ΚαταναλωτέςΚαταναλωτές
►► Ανάπτυξη και Προβλήµατα των ∆ιασυνδεδεµένων ΣΗΕ Ανάπτυξη και Προβλήµατα των ∆ιασυνδεδεµένων ΣΗΕ 
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►► Ανάπτυξη και Προβλήµατα των ∆ιασυνδεδεµένων ΣΗΕ Ανάπτυξη και Προβλήµατα των ∆ιασυνδεδεµένων ΣΗΕ 

-- Προγραµµατισµός της Ανάπτυξης Προγραµµατισµός της Ανάπτυξης 
-- Έλεγχος της λειτουργίας, µέσω των µονάδων παραγωγήςΈλεγχος της λειτουργίας, µέσω των µονάδων παραγωγής
-- Ανάγκη κεντρικού ελέγχου, σταδιακή ανάπτυξη «Κέντρων Ανάγκη κεντρικού ελέγχου, σταδιακή ανάπτυξη «Κέντρων 

Ελέγχου Ενέργειας» Ελέγχου Ενέργειας» 

Τηλεσηµάνσεις, Τηλεµετρήσεις, ΤηλεχειρισµοίΤηλεσηµάνσεις, Τηλεµετρήσεις, Τηλεχειρισµοί, , Συγκέντρωση Συγκέντρωση ––

Επεξεργασία πληροφοριών Επεξεργασία πληροφοριών 

►► Συνεχής επέκταση και αύξηση των Εθνικών ΣΗΕ καιΣυνεχής επέκταση και αύξηση των Εθνικών ΣΗΕ και
των ∆ιεθνών ∆ιασυνδέσεωντων ∆ιεθνών ∆ιασυνδέσεων



ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

3



ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
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Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Η συµµετοχή των ΑΠΕ θα αυξάνεται συνεχώς Η συµµετοχή των ΑΠΕ θα αυξάνεται συνεχώς 
και θα περιορίζεται σταδιακά η χρήση πηγών και θα περιορίζεται σταδιακά η χρήση πηγών 

άνθρακα και πυρηνικών.άνθρακα και πυρηνικών.

Στόχος για την ΕυρώπηΣτόχος για την Ευρώπη: 100% ΑΠΕ το 2050: 100% ΑΠΕ το 2050
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ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Παραγωγής και ∆ικτύων ΜεταφοράςΠαραγωγής και ∆ικτύων Μεταφοράς

Αλλαγή στον τρόπο Ανάπτυξης και ΕλέγχουΑλλαγή στον τρόπο Ανάπτυξης και Ελέγχου



ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

►► Σηµαντικά νέα δεδοµένα:Σηµαντικά νέα δεδοµένα:

(α) Λειτουργία διεσπαρµένων Μη Ελεγχόµενων Πηγών (ΑΠΕ(α) Λειτουργία διεσπαρµένων Μη Ελεγχόµενων Πηγών (ΑΠΕ): ): 
Ένταξη µε διαφορετικούς κανόνες από τους συµβατικούς σταθµούς, Ένταξη µε διαφορετικούς κανόνες από τους συµβατικούς σταθµούς, 
αδυναµία συµβολής (γενικά) στον έλεγχο του ΣΗΕαδυναµία συµβολής (γενικά) στον έλεγχο του ΣΗΕ

(β) (β) «Απελευθέρωση» της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας:«Απελευθέρωση» της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας:
Λειτουργία του ΣΗΕ µε προκαθορισµένες από την «Αγορά» Λειτουργία του ΣΗΕ µε προκαθορισµένες από την «Αγορά» 
προϋποθέσεις και απαιτήσειςπροϋποθέσεις και απαιτήσεις
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προϋποθέσεις και απαιτήσειςπροϋποθέσεις και απαιτήσεις
(γ) (γ) Επαύξηση της ανάγκης διεθνούς συνεργασίας Επαύξηση της ανάγκης διεθνούς συνεργασίας –– ∆ιασυνδέσεις∆ιασυνδέσεις

►► Προϋποθέσεις καλής λειτουργίας των ΣΗΕΠροϋποθέσεις καλής λειτουργίας των ΣΗΕ
-- Ευέλικτος µέσοΕυέλικτος µέσο--µακροπρόθεσµος σχεδιασµός της Ανάπτυξης και µακροπρόθεσµος σχεδιασµός της Ανάπτυξης και 
υλοποίησης των έργωνυλοποίησης των έργων
-- Πληρέστερος έλεγχος της λειτουργίας τους, αποθήκευση, Πληρέστερος έλεγχος της λειτουργίας τους, αποθήκευση, 
ανάπτυξη µεθόδωνανάπτυξη µεθόδων πρόβλεψηςπρόβλεψης (ιδίως παραγωγής ΑΠΕ) κ.λπ. (ιδίως παραγωγής ΑΠΕ) κ.λπ. 

ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΙΑΣΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΙΑΣ



ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ 

ΑΠΕ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣΑΠΕ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

►► ∆υσχέρεια εξισορρόπησης  παραγωγής ∆υσχέρεια εξισορρόπησης  παραγωγής –– ζήτησης ζήτησης 
ΕΕπιπτώσεις ανάλογες του ποσοστού  «διείσδυσης» των ΑΠΕ  πιπτώσεις ανάλογες του ποσοστού  «διείσδυσης» των ΑΠΕ  

(σε ισχύ και αθροιστικά σε ενέργεια)(σε ισχύ και αθροιστικά σε ενέργεια)

►► ∆ιαπίστωση των προβληµάτων:∆ιαπίστωση των προβληµάτων:

-- ΑρχικάΑρχικά (1980(1980--90), σε Αυτόνοµα ΣΗΕ (νησιών):90), σε Αυτόνοµα ΣΗΕ (νησιών):
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-- ΑρχικάΑρχικά (1980(1980--90), σε Αυτόνοµα ΣΗΕ (νησιών):90), σε Αυτόνοµα ΣΗΕ (νησιών):

Όριο (χωρίς αποθήκευση): 10 Όριο (χωρίς αποθήκευση): 10 --16%, για µεγάλα νησιά16%, για µεγάλα νησιά

-- Από αρχές 2000,Από αρχές 2000, και για τα µεγάλα ΣΗΕ:και για τα µεγάλα ΣΗΕ:

-- Εξέταση στα όρια κρατών Εξέταση στα όρια κρατών (Γερµανία, Ιρλανδία κ.ά.) (Γερµανία, Ιρλανδία κ.ά.) και οµάδων και οµάδων 

γειτονικών κρατών (γειτονικών κρατών (Σκανδιναβία, Ιβηρικής χερσονήσου κ.ά.) Σκανδιναβία, Ιβηρικής χερσονήσου κ.ά.) 

-- Σταδιακά, διαπίστωση ανάγκης πανευρωπαϊκού Σταδιακά, διαπίστωση ανάγκης πανευρωπαϊκού 

διασυνδεδεµένου  «Υπερδικτύου»  και «Ενιαίας Αγοράς»διασυνδεδεµένου  «Υπερδικτύου»  και «Ενιαίας Αγοράς»



ΤΥΠΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ ∆ΕΙΣ∆ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ∆ΕΙΣ∆ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
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ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΑΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΑΠΕ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ

►►ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ σε εθνικό επίπεδοΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ σε εθνικό επίπεδο
Σύνοψη των αποτελεσµάτων, από Ευρώπη και ΗΠΑ (περίοδος Σύνοψη των αποτελεσµάτων, από Ευρώπη και ΗΠΑ (περίοδος 
20042004--07), στο ΙΕΑ «07), στο ΙΕΑ «Wind Task 25Wind Task 25»»

►►ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  (σε διευρωπαϊκό επίπεδο)ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  (σε διευρωπαϊκό επίπεδο)

1) 1) TradeTrade WindWind: Πρωτοβουλία: Πρωτοβουλία EWEAEWEA, οικονοµική, οικονοµική--τεχνική τεχνική 
διερεύνηση ορίων διείσδυσης αιολικών, µέχρι το 2030.  διερεύνηση ορίων διείσδυσης αιολικών, µέχρι το 2030.  
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1) 1) TradeTrade WindWind: Πρωτοβουλία: Πρωτοβουλία EWEAEWEA, οικονοµική, οικονοµική--τεχνική τεχνική 
διερεύνηση ορίων διείσδυσης αιολικών, µέχρι το 2030.  διερεύνηση ορίων διείσδυσης αιολικών, µέχρι το 2030.  

2) 2) EWIS: EWIS: Πρωτοβουλία των Πρωτοβουλία των TSOTSO (UCTE)(UCTE): Αρχικά 2008: Αρχικά 2008--15 15 
και σε συνέχεια µέχρι το 2020και σε συνέχεια µέχρι το 2020

3) European Grid Study 2030/50 3) European Grid Study 2030/50 –– πρωτοβουλία πρωτοβουλία GreenpeaceGreenpeace

►►ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ  από ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ  από ENTSOENTSO--EE::

1) 101) 10--Year Network Development Plant 2010Year Network Development Plant 2010--2020

2) 2) Modular Development Pant on pan Modular Development Pant on pan –– European Electricity European Electricity 
Highways System Highways System -- 2050     2050     



ΧΩΡΑΧΩΡΑ

ΦΟΡΤΙΟΦΟΡΤΙΟ
ΙσχύςΙσχύς

∆ιασ/σης∆ιασ/σης
MWMW

ΑΙΟΛΙΚΑΑΙΟΛΙΚΑ Κριτήρια ορίων διείσδυσηςΚριτήρια ορίων διείσδυσης

MaxMax

MWMW

MinMin

MWMW
TWh/aTWh/a MWMW TWh/aTWh/a

((%%))

MaxMax

%%

Ενέργειας.Ενέργειας.
Αιολικά/Αιολικά/

((Min+Min+∆/ση)∆/ση)

∆ανία∆ανία
(2025)(2025)

72007200 26002600 3838 6.7906.790 6.5006.500 20,220,2 9090 5353 69%69%

ΟλλανδίαΟλλανδία
(2020)(2020)

25.20025.200 9.0009.000 127127 7.3507.350 10.00010.000 3535 4040 2828 62%62%

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ

((ΙΕΑ ΙΕΑ Task 25Task 25/2007/2007))
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(2020)(2020)
25.20025.200 9.0009.000 127127 7.3507.350 10.00010.000 3535 4040 2828 62%62%

ΙρλανδίαΙρλανδία
(2020)(2020)

99..600600 33..500500 5454 11..000000 66..000000 1919 6363 3535 175%175%

ΠορτογαλίαΠορτογαλία
((20202020))

88..800800 44..500500 49,249,2 11..000000 51005100 12,812,8 5858 2626 92%92%

ΓερµανίαΓερµανία
(2015)(2015)

77.95577.955 41.00041.000 552552 10.00010.000 36.00036.000 77,277,2 4646 1414 71%71%

ΕΛΛΑΣΕΛΛΑΣ
(2020)(2020)

11.00011.000 3.5003.500 66,566,5
1.000/1.000/

3.0003.000
7.5007.500 16,816,8 70,570,5 25,325,3

187%/187%/

115%115%



ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 

∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΣΗΕ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΣΗΕ
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ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ EWIS EWIS 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΜΟΥ  ΤΟ 2015ΦΥΣΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΜΟΥ  ΤΟ 2015
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EWEA EWEA -- ««TradeTrade WindWind»» ((20020077--0099))

Τυπική περίπτωση ενεργειακών ροών το 2030Τυπική περίπτωση ενεργειακών ροών το 2030
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EWIS EWIS –– Περιφερειακές ανταλλαγές στις Περιφερειακές ανταλλαγές στις 
Σκανδιναβικές χώρεςΣκανδιναβικές χώρες
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EWIS EWIS -- Περιφερειακή ανάλυσηΠεριφερειακή ανάλυση
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ΠΡΟΤΑΘΕΝ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΤΑΘΕΝ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ HVDCHVDC
(2030)(2030)

17



ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ (224 κόµβων) ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ (224 κόµβων) 

(European Grid Study 2030/2050)(European Grid Study 2030/2050)
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∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

19



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ –– ΣΣTOTOΧΟΙ ΧΟΙ TOYTOY

ENTSOENTSO--EE

►►Να βάλει τις βάσεις ενός συστηµατικού µακροχρόνιου Να βάλει τις βάσεις ενός συστηµατικού µακροχρόνιου 

προγραµµατισµού ανάπτυξης των δικτύων Μεταφοράς προγραµµατισµού ανάπτυξης των δικτύων Μεταφοράς 
που να εξυπηρετούν τους τιθέµενους στόχους ανάπτυξης που να εξυπηρετούν τους τιθέµενους στόχους ανάπτυξης 
της Παραγωγής, σε δύο στάδια:της Παραγωγής, σε δύο στάδια:
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ΜεσοπρόθεσµοΜεσοπρόθεσµο:: 1010--ετές κυλιόµενο ανά 2ετές κυλιόµενο ανά 2--ετίαετία (2010(2010--20)20)

ΜακροπρόθεσµοΜακροπρόθεσµο: Μετά το 20: Μετά το 20330 και µέχρι το 20500 και µέχρι το 2050

►►Επιδίωξη του ∆ΕΣΜΗΕ να µετάσχει η χώρα µας ενεργά Επιδίωξη του ∆ΕΣΜΗΕ να µετάσχει η χώρα µας ενεργά 

στις εργασίες και παράλληλα να σχεδιάζει σε στις εργασίες και παράλληλα να σχεδιάζει σε 
λεπτοµέρεια το δίκτυο της χώρας µας µε βάση και τις λεπτοµέρεια το δίκτυο της χώρας µας µε βάση και τις 
τρέχουσες ανάγκεςτρέχουσες ανάγκες



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΕΝΤΕΝΤSSΟΟ--E E ((TYNDP 2012TYNDP 2012--22)22)
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ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ TYNDP TYNDP -- 20120100--2200

1) 1) ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (EU 2020)(EU 2020)

-- Επιτυγχάνονται οι στόχοι του 2020, σύµφωνα µε τα «Εθνικά Επιτυγχάνονται οι στόχοι του 2020, σύµφωνα µε τα «Εθνικά 
Προγράµµατα» τα οποία προβλέπουν µερίδιο ΑΠΕ στην Προγράµµατα» τα οποία προβλέπουν µερίδιο ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή 35ηλεκτροπαραγωγή 35--40%40%

2)2) ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ““ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΗΘΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ””

-- Πιο συντηρητικό σενάριο (υπολείπεται ολίγο των στόχων του Πιο συντηρητικό σενάριο (υπολείπεται ολίγο των στόχων του 
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-- Πιο συντηρητικό σενάριο (υπολείπεται ολίγο των στόχων του Πιο συντηρητικό σενάριο (υπολείπεται ολίγο των στόχων του 
Βασικού, δοµήθηκε από τους Βασικού, δοµήθηκε από τους TSO)TSO)

3) 3) ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΡΗΝΙΚΣΕΝΑΡΙΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΡΗΝΙΚAA

-- Προοπτική απένταξης πυρηνικών σταθµών ~8Προοπτική απένταξης πυρηνικών σταθµών ~8GWGW στη στη 
Γερµανία και  πλήρες κλείσιµο όλων έως το 2023 Γερµανία και  πλήρες κλείσιµο όλων έως το 2023 

►► ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ο σχεδιασµός του αναγκαίου ∆ικτύου: Ο σχεδιασµός του αναγκαίου ∆ικτύου



Ten Year Network Development Plan (TYNDP) 2012Ten Year Network Development Plan (TYNDP) 2012--2222

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑΗ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
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Ten Year Network Development Plan (TYNDP) 2012Ten Year Network Development Plan (TYNDP) 2012--2222

ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ 
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∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ –– ΣΤΟΧΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  TYNDP 2010TYNDP 2010--2020

((Υπό επέκταση σε περίοδο 2012Υπό επέκταση σε περίοδο 2012--22)22)

►►Απαιτούνται ενισχύσεις στους διαδρόµους   ΒΑπαιτούνται ενισχύσεις στους διαδρόµους   Β--Ν και Ν και 
ΑΑ--∆ (κύριες κατευθύνσεις µεγάλων ροών ισχύος)∆ (κύριες κατευθύνσεις µεγάλων ροών ισχύος)

►►Οµοίως σηµαντικές επεκτάσεις προς νέους σταθµούς Οµοίως σηµαντικές επεκτάσεις προς νέους σταθµούς 
παραγωγής (κυρίως ΑΠΕ αλλά και συµβατικούς)παραγωγής (κυρίως ΑΠΕ αλλά και συµβατικούς)

►►Ανάγκη αύξησης της ασφάλειας και αξιοπιστίας Ανάγκη αύξησης της ασφάλειας και αξιοπιστίας 
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►►Ανάγκη αύξησης της ασφάλειας και αξιοπιστίας Ανάγκη αύξησης της ασφάλειας και αξιοπιστίας 
τροφοδότησης των Χρηστώντροφοδότησης των Χρηστών

►►Στόχος η αύξηση της ικανότητας διακίνησης ισχύος Στόχος η αύξηση της ικανότητας διακίνησης ισχύος 
και του όγκου των εµπορικών ανταλλαγώνκαι του όγκου των εµπορικών ανταλλαγών

►►Προοπτική επέκτασης της σύγχρονης ζώνης προς τα Προοπτική επέκτασης της σύγχρονης ζώνης προς τα 
ανατολικά (Τουρκία και Ουκρανίαανατολικά (Τουρκία και Ουκρανία--Μολδαβία)Μολδαβία)



STUDY ROADMAP TO 2050STUDY ROADMAP TO 2050

««Modular Development Plan on a panModular Development Plan on a pan--European Electricity European Electricity 

Highways SystemHighways System-- 20502050»»

►►Σχεδιασµός της σταδιακής ανάπτυξης (2030 έωςΣχεδιασµός της σταδιακής ανάπτυξης (2030 έως 50 ανά 50 ανά 
55--ετία) των ετία) των «Πανευρωπαϊκών ∆ιαδρόµων Μαζικής «Πανευρωπαϊκών ∆ιαδρόµων Μαζικής 
∆ιακίνησης Ηλεκτρικής Ενέργειας» ∆ιακίνησης Ηλεκτρικής Ενέργειας» -- Electricity Electricity 
Highways tHighways tο 2050ο 2050

Αξιολόγηση και επιλογές των τεχνολογιών που θα Αξιολόγηση και επιλογές των τεχνολογιών που θα 
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►►Αξιολόγηση και επιλογές των τεχνολογιών που θα Αξιολόγηση και επιλογές των τεχνολογιών που θα 
διαµορφώσουν το µίγµα της παραγωγής, µε στόχο το διαµορφώσουν το µίγµα της παραγωγής, µε στόχο το 
σταδιακό πέρασµα στην «Χωρίς Άνθρακα» εποχή µε το σταδιακό πέρασµα στην «Χωρίς Άνθρακα» εποχή µε το 
ελάχιστο δυνατό κόστοςελάχιστο δυνατό κόστος

►►Καθορισµός των αρχών διαχείρισης του υπό Καθορισµός των αρχών διαχείρισης του υπό 
διαµόρφωση νέου Πανευρωπαϊκού Συστήµατος διαµόρφωση νέου Πανευρωπαϊκού Συστήµατος 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και των απαιτούµενων τεχνικώνΗλεκτρικής Ενέργειας και των απαιτούµενων τεχνικών

►►Εκτίµηση του κόστους και των αναγκαίων Εκτίµηση του κόστους και των αναγκαίων 
επενδυτικών κεφαλαίων, καθορισµός προτεραιοτήτωνεπενδυτικών κεφαλαίων, καθορισµός προτεραιοτήτων



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ     ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ     

Κατά την τρέχουσα δεκαετίαΚατά την τρέχουσα δεκαετία

►► Η νέα ΜΑΣΜ 2012Η νέα ΜΑΣΜ 2012--22:22:

Καλύπτει τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδιασµού Επίτευξης Καλύπτει τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδιασµού Επίτευξης 
των Στόχων 20των Στόχων 20--2020--20 (διείσδυση ΑΠΕ 40%) και περιλαµβάνει:20 (διείσδυση ΑΠΕ 40%) και περιλαµβάνει:
(α)(α) Τα προς εκτέλεση έργα 2012Τα προς εκτέλεση έργα 2012-- 15 της ΜΑΣΜ 201015 της ΜΑΣΜ 2010--14.  14.  

-- ΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωση βασικού δικτύουβασικού δικτύου 400400kVkV (Πελ/σο, Αλιβέρι, Μακεδονία),(Πελ/σο, Αλιβέρι, Μακεδονία),

∆ιασύνδεση Κυκλάδων  ∆ιασύνδεση Κυκλάδων  -- ΚαθυστερήσειςΚαθυστερήσεις

--
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-- Έργα 150Έργα 150kVkV ενίσχυσης και νέα επέκτασης (ιδίως για σύνδεση ΑΠΕ) ενίσχυσης και νέα επέκτασης (ιδίως για σύνδεση ΑΠΕ) 

(β)(β) Τα εκτιµούµενα ως αναγκαία έργα της περιόδου 2015Τα εκτιµούµενα ως αναγκαία έργα της περιόδου 2015--2222
-- Ενισχύσεις 150Ενισχύσεις 150kVkV, ενδεχόµενες νέες διεθνείς διασυνδέσεις , ενδεχόµενες νέες διεθνείς διασυνδέσεις 

-- ∆ίκτυο Αιγαίου ∆ίκτυο Αιγαίου -- ∆ιασύνδεση Κρήτης ή και Β. Αιγαίου∆ιασύνδεση Κρήτης ή και Β. Αιγαίου
-- Θεωρούµενα ως αναγκαία έργα για την εξασφάλιση της καλής Θεωρούµενα ως αναγκαία έργα για την εξασφάλιση της καλής 

λειτουργίας του Συστήµατος, ιδίως λόγω της προβλεπόµενης λειτουργίας του Συστήµατος, ιδίως λόγω της προβλεπόµενης 
µεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ µεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ 

(γ) Κοστολόγηση (γ) Κοστολόγηση –– δικαιολόγηση των προτεινόµενων έργωνδικαιολόγηση των προτεινόµενων έργων



ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ∆ΕΣΜΗΕ ΜΕΛΕΤΕΣΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ∆ΕΣΜΗΕ ΜΕΛΕΤΕΣ

►► Στα πλαίσια της ΜΑΣΜ ή και εκτός αυτής εκπονούνται συνεχώς Στα πλαίσια της ΜΑΣΜ ή και εκτός αυτής εκπονούνται συνεχώς 
ειδικές λειτουργικές και οικονοµικοτεχνικές µελέτες, όπως:ειδικές λειτουργικές και οικονοµικοτεχνικές µελέτες, όπως:
-- Για παροχή «Προσφορών Σύνδεσης» νέων µονάδων παραγωγής  Για παροχή «Προσφορών Σύνδεσης» νέων µονάδων παραγωγής  
και Έλεγχοι «Επάρκειας δικτύου Μεταφοράς»και Έλεγχοι «Επάρκειας δικτύου Μεταφοράς»
∆υσχέρειες λόγω αδυναµιών∆υσχέρειες λόγω αδυναµιών των διαδικασιών αδειοδότησηςτων διαδικασιών αδειοδότησης

-- Προσπάθεια «στρατηγικού σχεδιασµού» του δικτύου και Προσπάθεια «στρατηγικού σχεδιασµού» του δικτύου και 
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-- Προσπάθεια «στρατηγικού σχεδιασµού» του δικτύου και Προσπάθεια «στρατηγικού σχεδιασµού» του δικτύου και 
ανάλυση λειτουργίας του Συστήµατος µε µεγάλη διείσδυση ΑΠΕ.ανάλυση λειτουργίας του Συστήµατος µε µεγάλη διείσδυση ΑΠΕ.

-- Ανάλυση προβληµάτων των διασυνδέσεων (π.χ. του Ευρωπαϊκού Ανάλυση προβληµάτων των διασυνδέσεων (π.χ. του Ευρωπαϊκού 
∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε το Τουρκικό)∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε το Τουρκικό)

-- Ενεργός συµµετοχή στις µελέτες του Ενεργός συµµετοχή στις µελέτες του ENTSOENTSO--EE, γενικά , γενικά και και 
ειδικότερα της Ν. Α. Ευρώπηςειδικότερα της Ν. Α. Ευρώπης
-- Μακροπρόθεσµος Μακροπρόθεσµος -- στρατηγικός σχεδιασµός της ανάπτυξης του στρατηγικός σχεδιασµός της ανάπτυξης του 
∆ικτύου Μεταφοράς για την διασύνδεση όλων των νησιών του ∆ικτύου Μεταφοράς για την διασύνδεση όλων των νησιών του 
Αιγαίου στο ηπειρωτικό ΣύστηµαΑιγαίου στο ηπειρωτικό Σύστηµα



ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

∆ΙΚΤΥΩΝ∆ΙΚΤΥΩΝ

►► Μεγάλη διαφορά αριθµού Μεγάλη διαφορά αριθµού «Αδειών Παραγωγής«Αδειών Παραγωγής» (» (και Αιτήσεων για και Αιτήσεων για 

Προσφορά ΣύνδεσηςΠροσφορά Σύνδεσης) και «) και «Αιτήσεων µε Άδεια Εγκατάστασης ή Αιτήσεων µε Άδεια Εγκατάστασης ή 
ΕΠΟΕΠΟ» » 

►► Αναγκαστικά, χορήγηση «Αναγκαστικά, χορήγηση «Μη ∆εσµευτικών ΠροσφορώνΜη ∆εσµευτικών Προσφορών» και » και 
επανάληψη της εργασίας για χορήγηση «επανάληψη της εργασίας για χορήγηση «∆εσµευτικής ∆εσµευτικής 
ΠροσφοράςΠροσφοράς», συχνά µετά µεγάλο χρόνο και διαφορετικές », συχνά µετά µεγάλο χρόνο και διαφορετικές 
συνθήκες συνθήκες –– κατάσταση του δικτύουκατάσταση του δικτύου
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συνθήκες συνθήκες –– κατάσταση του δικτύουκατάσταση του δικτύου
►► Πρόσφατα ένταση των προβληµάτων, λόγω µεγάλου αριθµού Πρόσφατα ένταση των προβληµάτων, λόγω µεγάλου αριθµού 

αιτήσεων σύνδεσης Φ/Β ισχύος κάτω του 1,0αιτήσεων σύνδεσης Φ/Β ισχύος κάτω του 1,0MWMW, αδυναµία , αδυναµία 
εξυπηρέτησης από υφιστάµενο δίκτυο ∆ιανοµής, ανάγκη εξυπηρέτησης από υφιστάµενο δίκτυο ∆ιανοµής, ανάγκη 
δηµιουργίας νέων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ και εκτεταµένων δικτύων ΜΤ. δηµιουργίας νέων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ και εκτεταµένων δικτύων ΜΤ. 

►►ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝΣΧΕΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

►► ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 
∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ -- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΟΡΘΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΟΡΘΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
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ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
(∆ιαµόρφωση  ~ 2025)(∆ιαµόρφωση  ~ 2025)
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ΟΙΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Κατά την περίοδο 2020Κατά την περίοδο 2020--5050

►► Προσαρµογή στις ανάγκες της Παραγωγής:Προσαρµογή στις ανάγκες της Παραγωγής:
-- Προοπτική ραγδαίας αύξησης των ΑΠΕ:Προοπτική ραγδαίας αύξησης των ΑΠΕ:
∆ιείσδυση 40% το 2020, ∆ιείσδυση 40% το 2020, 

Στόχος:  ~ 50% το 2030 και ~ άνω του 90% το 2050Στόχος:  ~ 50% το 2030 και ~ άνω του 90% το 2050

►► Ανάγκη προγραµµατισµένης ανάπτυξης:Ανάγκη προγραµµατισµένης ανάπτυξης:
-- Των ΑΠΕ και αντίστοιχα του ∆ικτύου, ώστε να διατηρηθεί η  υπάρχουσα Των ΑΠΕ και αντίστοιχα του ∆ικτύου, ώστε να διατηρηθεί η  υπάρχουσα 
ορθή δοµή του και να ληφθούν τα µέτρα που θα εξασφαλίζουν την οµαλή ορθή δοµή του και να ληφθούν τα µέτρα που θα εξασφαλίζουν την οµαλή 
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-- Των ΑΠΕ και αντίστοιχα του ∆ικτύου, ώστε να διατηρηθεί η  υπάρχουσα Των ΑΠΕ και αντίστοιχα του ∆ικτύου, ώστε να διατηρηθεί η  υπάρχουσα 
ορθή δοµή του και να ληφθούν τα µέτρα που θα εξασφαλίζουν την οµαλή ορθή δοµή του και να ληφθούν τα µέτρα που θα εξασφαλίζουν την οµαλή 
συνολική λειτουργία του (όπως µέσα αποθήκευσης συνολική λειτουργία του (όπως µέσα αποθήκευσης -- αντλησιοταµίευση, αντλησιοταµίευση, 
διασυνδέσεις, κατάλληλα συστήµατα ελέγχου κ.ά.) διασυνδέσεις, κατάλληλα συστήµατα ελέγχου κ.ά.) 

-- Βασικής σηµασίας η έγκαιρη γνώση της κατανοµής των νέων ΑΠΕΒασικής σηµασίας η έγκαιρη γνώση της κατανοµής των νέων ΑΠΕ

►► Αποκέντρωση κσι Συντονισµός του ελέγχου:Αποκέντρωση κσι Συντονισµός του ελέγχου:

-- Νέα περιφερειακά  Κέντρα Ελέγχου (έλεγχος φορτίων, ηλεκτρικά οχήµατα)Νέα περιφερειακά  Κέντρα Ελέγχου (έλεγχος φορτίων, ηλεκτρικά οχήµατα)

-- Ανάγκη νέου εξοπλισµού και µεθόδωνΑνάγκη νέου εξοπλισµού και µεθόδων

►► Επίδραση Αγοράς Επίδραση Αγοράς ––Τιµολογιακής πολιτικής Τιµολογιακής πολιτικής 

►► ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

►► Ραγδαίες οι αλλαγές στην µορφή Ραγδαίες οι αλλαγές στην µορφή –– λειτουργία των ΣΗΕ, λειτουργία των ΣΗΕ, 
διεθνώς και στη χώρα µαςδιεθνώς και στη χώρα µας

►► Απόλυτη ανάγκη µακροπρόθεσµου και ευέλικτου µηχανισµού Απόλυτη ανάγκη µακροπρόθεσµου και ευέλικτου µηχανισµού 
σχεδιασµού των ∆ικτύων, ώστε να καθίσταται δυνατή η σχεδιασµού των ∆ικτύων, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
έγκαιρη και ορθή υλοποίησή τουςέγκαιρη και ορθή υλοποίησή τους

►► Θα αυξηθούν ραγδαία οι διεθνείς διαµετακοµίσεις ενέργειας Θα αυξηθούν ραγδαία οι διεθνείς διαµετακοµίσεις ενέργειας 
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►► Θα αυξηθούν ραγδαία οι διεθνείς διαµετακοµίσεις ενέργειας Θα αυξηθούν ραγδαία οι διεθνείς διαµετακοµίσεις ενέργειας 
και συνεπώς η ανάγκη συνεργασίας και ενεργού συµµετοχής  και συνεπώς η ανάγκη συνεργασίας και ενεργού συµµετοχής  
µας στις σχετικές διαδικασίες.µας στις σχετικές διαδικασίες.

►► Το Ελληνικό ∆ίκτυο Μεταφοράς µπορεί, υπό προϋποθέσεις,  Το Ελληνικό ∆ίκτυο Μεταφοράς µπορεί, υπό προϋποθέσεις,  
να καλύψει όλες τις προβλεπόµενες ανάγκες. να καλύψει όλες τις προβλεπόµενες ανάγκες. 

►► Προϋπόθεση για την καλή λειτουργία, µε την αναµενόµενη Προϋπόθεση για την καλή λειτουργία, µε την αναµενόµενη 
µεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, η έγκαιρη λήψη κατάλληλων µεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, η έγκαιρη λήψη κατάλληλων 
µέτρων και ο συντονισµός µε κανόνες Αγοράς.µέτρων και ο συντονισµός µε κανόνες Αγοράς.


