2. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
τθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηονται οι προβλζψεισ για τθν κατανάλωςθ και οι ςτόχοι για τθν
εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ. Παρατίκενται τόςο τα μζτρα που ζχουν λθφκεί όςο και αυτά που
υλοποιοφνται ι ζχουν προγραμματιςτεί προκειμζνου να επιτευχκεί εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ
όςο αφορά τθν παραγωγι, προςφορά, διανομι και μεταφορά τθσ ενζργειασ. Σζλοσ, γίνεται ο προςδιοριςμόσ
τθσ εξοικονόμθςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ για το 2020, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςενάρια που αναπτφχκθκαν
κατά τθν εκπόνθςθ του Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ για τισ ΑΠΕ.
2.1. ΣΟΧΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟ ΓΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,
ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ

ΓΙΑ

ΣΗΝ

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ

Ο προςδιοριςμόσ τθσ εξοικονόμθςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςτθρίχκθκε ςτα ςενάρια που αναπτφχκθκαν
κατά τθν εκπόνθςθ του Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ για τισ ΑΠΕ, το οποίο κατατζκθκε από το ΤΠΕΚΑ ςτθν ΕΕ το
2010. τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ανάλυςθσ ιταν θ διερεφνθςθ των δυνατοτιτων προςαρμογισ του
ενεργειακοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ ςτο ενεργειακό και κλιματικό πακζτο του 2020 και πιο ςυγκεκριμζνα
ςτουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί ςε ςχζςθ με τθν διείςδυςθ των ΑΠΕ, τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τον
περιοριςμό των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου.
Για τθν Ελλάδα ειδικότερα ωσ ςτόχοι κεωρικθκαν τόςο θ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου
κατά 4% ςτουσ τομείσ εκτόσ εμπορίασ εκπομπϊν ςε ςχζςθ με τα επίπεδα του 2005 όςο και θ διείςδυςθ ςε
ποςοςτό 18% των ΑΠΕ ςτθν τελικι κατανάλωςθ. Επιπρόςκετα, ο ςτόχοσ για τισ ΑΠΕ ανακεωρικθκε ςφμφωνα
με το Ν.3851/2010 «Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ ςε κζματα αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ
και Κλιματικισ Αλλαγισ» με αποτζλεςμα να αναπροςαρμοςτεί ςτθ ςυμμετοχι των ΑΠΕ κατά 20% ςτθν τελικι
κατανάλωςθ, ποςοςτό το οποίο εξειδικεφεται ςε 40% ςτθν θλεκτροπαραγωγι, 20% ςτισ κερμικζσ ΑΠΕ και
10% ςτα βιοκαφςιμα. Σζλοσ, ςε ςχζςθ με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ υιοκετικθκε ο ςτόχοσ που τζκθκε ςτο
1ο χζδιο Δράςθσ Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ όπου προβλζπεται 9% εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτθν τελικι
κατανάλωςθ μζχρι το ζτοσ 2016 ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2006/32/ΕΚ.
Η εξζλιξθ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ εξετάςτθκε με τθν ανάπτυξθ δυο διαφορετικϊν ςεναρίων, τα οποία
περιλαμβάνουν ζνα ςενάριο ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ πολιτικζσ (ενάριο Αναφοράσ) και ζνα ςενάριο
ςυμμόρφωςθσ, με ςτόχο τθν επίτευξθ των δεςμεφςεων που τίκενται από το Ευρωπαϊκό ενεργειακό και
κλιματικό πακζτο και τισ εξειδικεφςεισ που ζχουν γίνει για τθν Ελλάδα (ενάριο Εκπλιρωςθσ των τόχων). Οι
βαςικζσ προςδιοριςτικζσ παράμετροι για τθ διαμόρφωςθ και τθν ανάπτυξθ των δυο ςεναρίων ιταν θ εξζλιξθ
τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθ χϊρα, θ εξζλιξθ των διεκνϊν τιμϊν καυςίμων, τα εναλλακτικά επίπεδα
χριςθσ του λιγνίτθ, θ επίδραςθ των τιμϊν των τεχνολογιϊν ΑΠΕ ςτθν διείςδυςι τουσ και θ επίδραςθ των
διαςυνδζςεων ςτθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ.
Σα δυο εξεταηόμενα ςενάρια εμφανίηουν ομοιότθτεσ ςτα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν αναφορικά με τθ
ηιτθςθ ωφζλιμθσ ενζργειασ που προκφπτει από τα κεωροφμενα μακρο-οικονομικά ςτοιχεία, τισ διεκνείσ
τιμζσ καυςίμων, τισ προγραμματιςμζνεσ εντάξεισ και αποςφρςεισ των ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ ςτο
διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα. Η κφρια διαφοροποίθςθ τουσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι ςτο ενάριο Εκπλιρωςθσ
των τόχων προβλζπεται τόςο θ εφαρμογι μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ όπωσ ακριβϊσ αυτά
ο
ςυμπεριλιφκθκαν ςτο 1 χζδιο Δράςθσ Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ όςο και μζτρων για τθν επίτευξθ των
ςτόχων για τισ ΑΠΕ.
Ο προςδιοριςμόσ τθσ εξοικονόμθςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ πραγματοποιικθκε με τον υπολογιςμό τθσ
διαφοράσ ςτθ ςυνολικι διάκεςθ ενζργειασ μεταξφ των δυο εξεταηόμενων ςεναρίων. Σα δεδομζνα των δυο

ςεναρίων που χρθςιμοποιικθκαν κατά τον υπολογιςμό παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 4, ενϊ θ εξοικονόμθςθ
πρωτογενοφσ ενζργειασ για το 2020 θ οποία προςδιορίςτθκε απεικονίηεται ςτον Πίνακα 5.

ενάριο Εκπλήρωςησ
των τόχων

ενάριο Αναφοράσ

Πίνακασ 1: υνολική διάθεςη ενζργειασ για τα ενάρια Αναφοράσ και Εκπλήρωςησ των τόχων (ktoe)
2010

2015

2020

τερεά καφςιμα

8628

6990

5518

Τγρά καφςιμα

17527

18851

19225

ΑΠΕ

2131

2790

3623

Φυςικό αζριο

3766

4855

6374

Ηλεκτριςμόσ

239

0

0

φνολο

32292

33486

34739

τερεά καφςιμα

8628

6249

4540

Τγρά καφςιμα

17527

16976

16558

ΑΠΕ

2131

3496

5119

Φυςικό αζριο

3766

4843

5674

Ηλεκτριςμόσ

239

0

0

φνολο

32292

31563

31891

Πίνακασ 2: υνολική εξοικονόμηςη πρωτογενοφσ ενζργειασ (TWh)

φνολο

2015

2020

22,4

33,1

2.2. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΟΝΣΑΙ  ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΠΡΩ ΣΟΓΕΝΟΤ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Η ςυνολικι εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ θ οποία προςδιορίςτθκε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο
ανζρχεται ςε 22,4 TWh για το 2015 και ςε 33,1 TWh για το 2020. Αυτι θ εξοικονόμθςθ που επιτυγχάνεται
οφείλεται κυρίωσ ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτθν τελικι κατανάλωςθ και ςε μικρότερο βακμό ςτθ
μεγαλφτερθ διείςδυςθ των ΑΠΕ ςτο ενάριο Εκπλιρωςθσ των τόχων (διείςδυςθ ΑΠΕ ςτθν τελικι
κατανάλωςθ ςε ποςοςτό 15% το 2015 και 20% το 2020) ςε ςχζςθ με το ενάριο Αναφοράσ (διείςδυςθ ΑΠΕ
ςτθν τελικι κατανάλωςθ ςε ποςοςτό 12% το 2015 και 14% το 2020).

2.3. ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σο μεγαλφτερο ποςοςτό από τθν εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ προκαλείται κυρίωσ λόγω τθσ
υιοκζτθςθσ μζτρων ςτθν τελικι κατανάλωςθ μζχρι και το 2016. Για τον ποςοτικό προςδιοριςμό τθσ
ςυγκεκριμζνθσ εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ διαχωρίςτθκε θ εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ το 2016 ςε

κερμικι και θλεκτρικι ενζργεια και ανάχκθκε ανά μορφι ενζργειασ ςε πρωτογενι εξοικονόμθςθ ενζργειασ
ςφμφωνα με τουσ ςυντελεςτζσ μετατροπισ που δθμοςιεφτθκαν ςτθν Κ.Τ.Α. Αρικμ. Δ6/Β/οικ. 5825/2010
«Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων». φμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ Κ.Τ.Α. για τθν αναγωγι
τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ χρθςιμοποιικθκε ο ςυντελεςτισ 2,9 ενϊ για τθν περίπτωςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ
επιλζχκθκε θ τιμι 1 ανεξάρτθτα από το είδοσ του ενεργειακοφ κφκλου. Η εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ
μεκοδολογίασ κατζλθξε ςτο ότι θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ ιςοφται με 23,8 TWh το 2016. Η
αντίςτοιχθ εξοικονόμθςθ για το 2015 ιςοφται με 21,4 TWh, θ οποία είναι ελαφρϊσ μικρότερθ ςε ςχζςθ με τθ
εξοικονόμθςθ που προςδιορίςτθκε (22,4 TWh) για το ςφνολο του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ.
2.3.1. ΜΕΣΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΟΤ

ΑΦΟΡΟΤΝ

ΣΗΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ/

Η ΔΕΗ ΑΕ ςτο πλαίςιο βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ζχει ςχεδιάςει και ολοκλθρϊςει δράςεισ
αναβάκμιςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των υφιςτάμενων μονάδων τθσ. Οι κυριότερεσ επεμβάςεισ που ιδθ ζχουν
υλοποιθκεί περιλαμβάνουν μεγάλθσ κλίμακασ αναβακμίςεισ ατμοςτρόβιλων (Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗ Αγ.
Δθμθτρίου), αναβακμίςεισ πφργων ψφξεωσ (Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗ Αγ. Δθμθτρίου, Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗ
Μεγαλόπολθσ Α’ και Μονάδα II του ΑΗ Καρδιάσ), αναβακμίςεισ ςυςτθμάτων προκζρμανςθσ
ςυμπυκνϊματοσ μονάδων (Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗ Αγ. Δθμθτρίου), προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων
ςυνεχοφσ (on-line) μζτρθςθσ του βακμοφ απόδοςθσ των μονάδων (Μονάδεσ του ΑΗ Αγ. Δθμθτρίου) και
αναβάκμιςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ κατανάλωςθσ λιγνίτθ (ταινιοηυγϊν) ςε όλεσ τισ μονάδεσ τθσ. Σαυτόχρονα,
ζχουν προωκθκεί δράςεισ για τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων αυτόματων δειγματολθπτϊν ςτερεϊν καυςίμων
και ςυςτθμάτων προςδιοριςμοφ τθσ κατϊτερθσ κερμογόνου ικανότθτασ του λιγνίτθ, εξετάηεται θ δυνατότθτα
υλοποίθςθσ τόςο τθσ εγκατάςταςθσ εναλλακτϊν κερμότθτασ καυςαερίων-νεροφ ςτισ Μονάδεσ Ι και ΙΙ του
ΑΗ Καρδιάσ όςο και τθσ αναβάκμιςθσ του ατμοςτροβίλου και του ςυςτιματοσ προκζρμανςθσ
ςυμπυκνϊματοσ τθσ Μονάδασ ΙV του ΑΗ Αγ. Δθμθτρίου ι εναλλακτικά ςε μια από τισ δυο μονάδεσ του ΑΗ
Αμυνταίου, ενϊ ςχεδιάηεται και θ αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ προκζρμανςθσ ςυμπυκνϊματοσ ςτισ Μονάδεσ Ι
και ΙΙ του ΑΗ Αγ. Δθμθτρίου (Πθγι: ςχετικι ζκδοςθ ΔΕΗ ΑΕ, 2009).
2.3.2. ΜΕΣΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗ
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Σα τελευταία χρόνια το ςφςτθμα μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ ζχει ςυγκεντρϊςει υψθλό
επενδυτικό ενδιαφζρον εξαιτίασ τθσ ανάγκθσ για αναβάκμιςθ και επζκταςθ του. Ωσ αποτζλεςμα αυτοφ ζχουν
ιδθ δρομολογθκεί ςθμαντικζσ επεμβάςεισ οι οποίεσ και αναμζνεται να οδθγιςουν ςε ςθμαντικι
εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, τα προγραμματιηόμενα ζργα ςφμφωνα με τθν
«Μελζτθ Ανάπτυξθσ του υςτιματοσ Μεταφοράσ (ΜΑΜ)» (2010) που εκπονικθκε από τον ΔΕΜΗΕ για τθν
περίοδο 2010-2014 αφοροφν α) τθν ενίςχυςθ του υςτιματοσ ςε Γραμμζσ Μεταφοράσ - ΓΜ (150 και 400kV),
Κζντρα Τπερυψθλισ Σάςεωσ - ΚΤΣ (400/150kV) και Τποςτακμοφσ - Τ/ (150/20kV), ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ
ομαλι διακίνθςθ τθσ ιςχφοσ, β) τα αναγκαία ζργα βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ και τθσ οικονομικότθτασ του
υςτιματοσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Κανονιςμϊν και γ) τα ζργα ενίςχυςθσ υφιςτάμενων και
καταςκευισ νζων διαςυνδζςεων με γειτονικζσ χϊρεσ, ςφμφωνα και με τισ υποχρεϊςεισ τθσ χϊρασ μασ προσ
τθν ΕΕ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτα πλαίςια του ENTSO-E. Ο Πίνακασ 6 ςυνοψίηει τισ προγραμματιηόμενεσ
επενδφςεισ ανά κατθγορία ζργων μαηί το ςυνολικό κόςτοσ τουσ.

Πίνακασ 3: Τφιςτάμενα και προγραμματιςμζνα ζργα για την ενίςχυςη του ςυςτήματοσ διανομήσ και
μεταφοράσ

Κατθγορία ζργων

Τφιςτάμενα 2009

Προγραμματιηόμενα ςφμφωνα με ΜΑΜ 2010-2014

Προγραμματιςμζνα

Κόςτοσ (εκατ. Ευρϊ)

ΓΜ 400kV (km)

4.420

905

379

KYT 400/150kV

15

6

427

ΓΜ 150kV (km)

11.734

1.117

231

Τ/ 150/20kV

284

130

74

φνολο

-

-

1.111

Σο αναφερόμενο κόςτοσ των προγραμματιςμζνων ζργων δεν αφορά τθ ςυνολικι δαπάνθ καταςκευισ των
νζων Τ/ αλλά μόνο τα ζργα ενίςχυςθσ τουσ (π.χ. βελτιϊςεισ Τ/, προςκικθ διακοπτϊν, εγκαταςτάςεισ
αντιςτάκμιςθσ κλπ.).
Επίςθσ, νζα ζργα κα υλοποιθκοφν κατά τθ ςφνδεςθ και ζνταξθ ςτο ςφςτθμα νζων ςτακμϊν παραγωγισ (είτε
ςυμβατικϊν μονάδων είτε ΑΠΕ), κακϊσ και νζων Τ/ για τθν τροφοδότθςθ δικτφων διανομισ ι μεγάλθσ
ιςχφοσ καταναλωτϊν που ςυνδζονται απ’ ευκείασ ςτο δίκτυο των 150kV.
Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ προοπτικι διαςφνδεςθσ του μθ-διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ με το
θπειρωτικό ςφςτθμα διότι θ ςυγκεκριμζνθ παρζμβαςθ μπορεί να οδθγιςει ςε ςθμαντικι εξοικονόμθςθ
πρωτογενοφσ ενζργειασ. Η προςδοκϊμενθ εξοικονόμθςθ κα επιτευχκεί μζςω τθσ υποκατάςταςθσ τθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ υφιςτάμενεσ πετρελαϊκζσ μονάδεσ του νθςιωτικοφ ςυςτιματοσ από αντίςτοιχθ
θλεκτρικι ενζργεια θ οποία κα παράγεται από το θπειρωτικό ςφςτθμα.
Για τθν ορκολογικι ανάπτυξθ του δικτφου των διαςυνδζςεων των νθςιϊν του Αιγαίου με το φςτθμα,
εκπονικθκε από τον ΔΕΜΗΕ θ «Μελζτθ Διαςυνδζςεων των Νθςιϊν του Αιγαίου ςτο Ηπειρωτικό φςτθμα
ΦΑΗ Α» (2010), θ οποία μελετά το ςφνολο των νθςιϊν του Αιγαίου. Η μελζτθ καταλιγει ότι μζχρι το 2020 κα
πραγματοποιθκοφν τα ακόλουκα ζργα διαςφνδεςθσ:
(α) Η διαςφνδεςθ των Κυκλάδων, θ οποία ιδθ βρίςκεται υπό διακιρυξθ από τθν ΔΕΗ ΑΕ, με εκτιμϊμενο
χρόνο ζνταξθσ το 2014-2015. τθ ςυνζχεια, ανάλογα και με τθν προοπτικι τθσ αξιοποίθςθσ του γεωκερμικοφ
δυναμικοφ τθσ Μιλου, κα κακοριςτεί και θ επζκταςθ τθσ Διαςφνδεςθσ των Κυκλάδων προσ Μιλο,
ενδεχομζνωσ δε και προσ αντορίνθ.
(β) Η διαςφνδεςθ των νθςιϊν του Β. Α. Αιγαίου (Λιμνου, Λζςβου και Χίου, μζςω βρόχου δικτφου υνεχοφσ
Ρεφματοσ (Ρ) ΚΤΣ Φιλίππων - ΚΤΣ Λάρυμνασ). Για το ςυγκεκριμζνο επενδυτικό ςχζδιο ζχει ιδθ χορθγθκεί
Άδεια Παραγωγισ και ςυνεπϊσ ο χρόνοσ υλοποίθςισ τθσ εξαρτάται από τον ρυκμό επίτευξθσ των λοιπϊν
αδειϊν και καταςκευισ.
(γ) Η διαςφνδεςθ τθσ Κριτθσ θ οποία κρίνεται ωσ εφικτι μζχρι το 2020 με τθν προχπόκεςθ ότι κα
επιςπευςκοφν οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ. Ομάδα εργαςίασ αποτελοφμενθ από τον ΔΕΜΗΕ, τθ ΡΑΕ και τθ ΔΕΗ
ΑΕ μελζτθςε και επιβεβαίωςε τθν οικονομικι και τεχνικι αποτελεςματικότθτα του ςυγκεκριμζνου ζργου
διαςφνδεςθσ ςτθ μελζτθ τουσ «Μελζτθ Ανάπτυξθσ του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ τθσ Κριτθσ - Διαςφνδεςθ με
το θπειρωτικό ςφςτθμα» (2011).
Ο υπολογιςμόσ τθσ εξοικονόμθςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ από τθν υλοποίθςθ ζργων διαςφνδεςθσ
βαςίςτθκε ςτθν παραδοχι ότι μζχρι το 2020 κα ζχουν ολοκλθρωκεί τα ζργα διαςφνδεςθσ των Κυκλάδων, των
νθςιϊν του Β.Α. Αιγαίου και τθσ Κριτθσ.

Η παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από τουσ πετρελαϊκοφσ ςτακμοφσ θ οποία αναμζνεται να αντικαταςτακεί
ιςοφται με 3806,4 GWh το 2020. Ο υπολογιςμόσ πραγματοποιικθκε ςφμφωνα με τα ςτοιχεία παραγωγισ του
2009 των μονάδων που κα διαςυνδεκοφν (Κυκλάδεσ (Θιρα, Κφκνοσ, Μιλοσ, Μφκονοσ, Πάροσ, Νάξοσ,
ζριφοσ και ίφνοσ), Β.Α. Αιγαίο (Λιμνοσ, Λζςβοσ, Χίοσ, άμοσ, Ικαρία) και Κριτθ) και το ρυκμό εξζλιξθσ τθσ
ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ όπωσ αυτι εκτιμικθκε ςτο Εκνικό χζδιο Δράςθσ για τισ ΑΠΕ.
Ο βακμόσ απόδοςθσ των τεχνολογιϊν θλεκτροπαραγωγισ επιλζχκθκε από τισ διακζςιμεσ τιμζσ τθσ Τ.Α.
Αρικμ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ 1/οικ.15606/ 2009 «Κακοριςμόσ εναρμονιςμζνων τιμϊν αναφοράσ των βακμϊν απόδοςθσ
για τθ χωριςτι παραγωγι θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ». Οι τιμζσ που χρθςιμοποιικθκαν
παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 7, ενϊ αξίηει να ςθμειωκεί για τον προςδιοριςμό των ςυντθρθτικότερων
δυνατόν εκτιμιςεων χρθςιμοποιικθκαν οι εκτιμιςεισ του βακμοφ απόδοςθσ για τθν περίπτωςθ που οι
μονάδεσ καταςκευαηόντουςαν τθ χρονικι περίοδο 2006-2011, αφοφ θ πλειονότθτα των λιγνιτικϊν και
πετρελαϊκϊν ςτακμϊν καταςκευάςτθκαν παλιότερα ςε αντίκεςθ με τισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ φυςικοφ αερίου.
Πίνακασ 4: Βαθμόσ απόδοςησ τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγήσ
Καφςιμο

Βακμόσ απόδοςθσ

Λιγνίτησ

41,8%

Φυςικό Αζριο

52,5%

Πετρζλαιο

44,2%

Σα ποςοςτά παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ανά ενεργειακό κφκλο για το 2020 ςφμφωνα με το Εκνικό
χζδιο Δράςθσ απεικονίηονται ςτον Πίνακα 8.
Πίνακασ 5: Ποςοςτά παραγωγήσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ ανά ενεργειακό κφκλο το 2020
Καφςιμο

Ηλεκτροπαραγωγι

Λιγνίτησ

25%

Φυςικό Αζριο

33%

Πετρζλαιο

2%

ΑΠΕ

40%

Χρθςιμοποιϊντασ τισ παραπάνω παραδοχζσ και δεδομζνα υπολογίηεται ότι θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ
πρωτογενοφσ ενζργειασ θ οποία προκφπτει από τα ζργα διαςφνδεςθσ του νθςιωτικοφ με το θπειρωτικό
ςφςτθμα ιςοφται με 2,3 TWh το 2020.
Ζνα άλλο μζτρο το οποίο ςυμβάλλει ςτθν εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ είναι θ παροχι ενζργειασ
μζςω κερμοφ νεροφ για τθν τθλεκζρμανςθ πόλεων. Ήδθ, θ ΔΕΗ ΑΕ δραςτθριοποιείται ςτο ςυγκεκριμζνο
τομζα με τθ λειτουργία ςυςτθμάτων τθλεκζρμανςθσ ςε 7 μονάδεσ παραγωγισ τθσ (Πτολεμαΐδα ΙΙΙ (50 MWth),
Άγιοσ Δθμιτριοσ ΙΙΙ (67 MWth), IV (67 MWth), V (70 MWth), Αμφνταιο (20 MWth), Μεγαλόπολθ ΙΙΙ (25 MWth)
και ΛΙΠΣΟΛ (25 MWth)). Σο 2008 ολοκλθρϊκθκε θ επζκταςθ τθσ τθλεκζρμανςθσ του Διμου Κοηάνθσ από τον
ΑΗ Αγ. Δθμθτρίου (μζγιςτθ δυνατότθτα τθλεκζρμανςθσ 137 MWth), ενϊ δρομολογείται θ διαςφνδεςθ τθσ
τθλεκζρμανςθσ του Διμου Πτολεμαΐδασ από τον ΑΗ Καρδιάσ και τθσ πόλθσ τθσ Φλϊρινασ από τον ΑΗ
Μελίτθσ (70 MWth). Σζλοσ, υπάρχει πρόβλεψθ για τθλεκζρμανςθ από τθ νζα Μονάδα II του ΑΗ Μελίτθσ (70
MWth) και από τθ νζα Μονάδα Πτολεμαΐδασ (140 MWth) όταν αυτζσ καταςκευαςτοφν (Πθγι: ςχετικι ζκδοςθ
ΔΕΗ ΑΕ, 2009).

Σζλοσ, αναφορικά με τθν υιοκζτθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ζχει
προαναγγελκεί επενδυτικό ςχζδιο από τθ ΔΕΗ ΑΕ για τθν εγκατάςταςθ θλεκτρονικϊν μετρθτϊν και
τθλεμζτρθςθσ ςτουσ καταναλωτζσ τθσ.
2.3.3. ΆΛΛΑ ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Δεν ζχουν ςχεδιαςτεί ι προγραμματιςτεί επιπρόςκετα μζτρα για τθν εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ.

