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Παράρτηµα  2 

Συµπληρωµατικά στοιχεία φακέλου Αίτησης για Χορήγηση Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Σταθµό ΑΠΕ σε νησί που 

συνδυάζεται µε Μονάδα Αφαλάτωσης 

 

Πέραν των προβλεποµένων στο Παράρτηµα 1 του παρόντος Κανονισµού, ο 
φάκελος της αίτησης για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής από Σταθµό ΑΠΕ σε 
νησί που συνδυάζεται µε Μονάδα Αφαλάτωσης κατά την έννοια των διατάξεων 
της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του Νόµου θα πρέπει να περιλαµβάνει και τα 
κατωτέρω στοιχεία: 

 

Μέρος 1 – Αναλυτική τεχνική περιγραφή του Σταθµού ΑΠΕ και της Μονάδας 

Αφαλάτωσης 

1. Κύρια τµήµατα του σταθµού ΑΠΕ (π.χ. τεχνολογία και µονάδες ΑΠΕ, τυχόν συστήµατα 

αποθήκευσης µε τις αντίστοιχες µονάδες πλήρωσης των συστηµάτων αποθήκευσης και 

τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής κλπ).  

2. Κύρια τµήµατα της Μονάδας Αφαλάτωσης (π.χ. τεχνολογία αφαλάτωσης, δυναµικότητα 

παραγωγής νερού, βασικός εξοπλισµός, τρόπος λειτουργίας, αναφορά παρόµοιων 

µονάδων σε λειτουργία, απαιτούµενη συντήρηση, συχνότερα προβλήµατα κλπ). 

3. Τύπος, αριθµός και τεχνικά χαρακτηριστικά των τµηµάτων του σταθµού ΑΠΕ. 

Αναλυτική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του µονάδων. Σε περίπτωση που 

περιλαµβάνεται σύστηµα αποθήκευσης µε µονάδες πλήρωσης και ελεγχόµενης 

παραγωγής υποβάλλονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: µέγιστη και ελάχιστη 

παραγωγή, ρυθµός ανάληψης ή απόρριψης φορτίου, τύπος γεννήτριας ή κινητήρα, 

σύστηµα ελέγχου ενεργού και αέργου ισχύος κλπ. 

4. Τύπος και τεχνικά χαρακτηριστικά της Μονάδας Αφαλάτωσης. Αναλυτική περιγραφή 

των τεχνικών χαρακτηριστικών του βασικού εξοπλισµού (ισχύς κινητήρων, 

δυναµικότητα αντλιών κλπ), καθώς και των δεξαµενών αποθήκευσης νερού που τυχόν 

περιλαµβάνονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο. 

5. Τρόπος συνδυασµένης λειτουργίας των µονάδων του Σταθµού ΑΠΕ και της Μονάδας 

Αφαλάτωσης, καθώς και περιγραφή των µέσων διασφάλισής της, όπως αυτή 

επιτυγχάνεται ιδίως µε τον τρόπο επικοινωνίας και τον έλεγχο όλων των µονάδων του 

σταθµού καθώς και τη χρήση του αναγκαίου εξοπλισµού. 

6. Κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο λειτουργίας του σταθµού που λαµβάνεται υπόψη κατά την 

εκπόνηση της ειδικής τεχνικοοικονοµικής µελέτης που υποβάλλεται σύµφωνα µε το 

άρθρο 3 παρ. 12 του Νόµου.  

 

Μέρος 2 – Ειδική Τεχνικοοικονοµική Μελέτη 

Ειδική τεχνικοοικονοµική µελέτη την οποία εκπονεί ο αιτών µε βάση τους κανόνες της τεχνικής 

και της επιστήµης, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που του γνωστοποίησε ο ∆ιαχειριστής Μη 

∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, τους όρους και τους περιορισµούς που αναφέρονται στο σχεδιασµό, 

στη διαστασιολόγηση και στη λειτουργία των µονάδων ΑΠΕ σε σχέση µε τη Μονάδα 

Αφαλάτωσης, όπως οι όροι και περιορισµοί αυτοί αναφέρονται στο Νόµο, στους αντίστοιχους 

κώδικες (Κ∆Σ&ΣΗΕ, Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών Κώδικας ∆ιαχείρισης 
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∆ικτύου), και σε κάθε σχετική ρύθµιση της κείµενης νοµοθεσίας. Στη µελέτη αυτή θα 

περιγράφεται ο τρόπος ένταξης και λειτουργίας του Σταθµού ΑΠΕ και της Μονάδας 

Αφαλάτωσης, και γενικότερα οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους. 

α) Η µελέτη πρέπει να αναφέρεται σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους, για το οποίο και 

διατίθενται επαρκή δεδοµένα, και γίνεται µε προσοµοίωση της λειτουργίας του ηλεκτρικού 

συστήµατος του νησιού σε ωριαία βάση µε µέσες ωριαίες τιµές των µεγεθών (steady state 

operation), βάσει των δεδοµένων που γνωστοποιεί ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής σύµφωνα µε το άρθρο 

33 του παρόντος Κανονισµού, και υπό τους όρους και περιορισµούς λειτουργίας των Σταθµών 

ΑΠΕ, όπως αυτοί αναφέρονται στα ως άνω ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία (π.χ. προτεραιότητες 

ένταξης, ενεργειακοί περιορισµοί κλπ).   

β) Η προσοµοίωση που αναφέρεται στη προηγούµενη παράγραφο α’ πραγµατοποιείται 

λαµβάνοντας υπόψη δύο περιπτώσεις λειτουργίας του αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος του 

νησιού:  

ι) λειτουργία µε τον Σταθµό ΑΠΕ και τη Μονάδα Αφαλάτωσης  

ιι) λειτουργία χωρίς τον Σταθµό ΑΠΕ και τη Μονάδα Αφαλάτωσης 

Οι ανωτέρω προσοµοιώσεις πραγµατοποιούνται διατηρώντας τις ίδιες παραδοχές και δεδοµένα 

προσοµοίωσης και στις δύο περιπτώσεις. 

γ) Για την περίπτωση αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος, η προσοµοίωση λαµβάνει επιπλέον 

υπόψη το σύνολο των σταθµών ΑΠΕ και των συµβατικών σταθµών του αυτόνοµου ηλεκτρικού 

συστήµατος του νησιού για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής, µε αντίστοιχη δέσµευση 

του ηλεκτρικού χώρου, και πραγµατοποιείται από τον αιτούντα µε βάση εύλογες υποθέσεις και 

απλοποιητικές παραδοχές (παραδοχές που καθιστούν εφικτή την προσοµοίωση µε περιορισµένα 

στοιχεία) για τη λειτουργία του αυτόνοµου συστήµατος (π.χ. για τον υπολογισµό της ωριαίας 

αιολικής παραγωγής των αιολικών σταθµών µπορεί να ληφθεί υπόψη ενιαία χρονοσειρά ανέµου). 

Κατά την προσοµοίωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες ένταξης των µονάδων 

παραγωγής όπως περιγράφονται στο Νόµο και στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων 

Νησιών. Για την ανωτέρω προσοµοίωση λαµβάνονται υπόψη τυχόν εκδοθείσες Άδειες 

Παραγωγής από Υβριδικούς Σταθµούς µε δέσµευση ηλεκτρικού χώρου, µόνο όσον αφορά την 

παρεχόµενη από αυτούς εγγυηµένη ισχύ κατά τις ώρες αιχµής. Στην περίπτωση που έχουν 

ανακοινωθεί οι δυνατότητες των δικτύων ανά τεχνολογία ΑΠΕ για το ηλεκτρικό σύστηµα του Μη 

∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, αυτές λαµβάνονται υπόψη για την ισχύ κάθε τεχνολογίας ΑΠΕ που 

θεωρείται κατά την προσοµοίωση. 

δ) Για την περίπτωση διασυνδεδεµένου νησιού, η προσοµοίωση λαµβάνει χώρα θεωρώντας ότι το 

ηλεκτρικό σύστηµα του νησιού συνδέεται σε «άπειρο ζυγό» µέσω των καλωδίων ή εν γένει 

γραµµών διασύνδεσής του µε το ηπειρωτικό ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο ή Σύστηµα. 

ε). Η λειτουργία των µονάδων αφαλάτωσης θα πρέπει να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στις 

ανάγκες παραγωγής νερού καθ’ όλο το χρόνο προσοµοίωσης, λαµβανοµένων υπόψη και των 

δυνατοτήτων αποθήκευσης του παραγόµενου νερού.   

στ) Από τη µελέτη θα πρέπει να προκύπτει τεκµηριωµένα η συνολική ενέργεια που παράγεται από 

τις µονάδες ΑΠΕ του Σταθµού, καθώς και η καταναλισκόµενη από την Μονάδα Αφαλάτωσης, η 

ηλεκτρική ενέργεια η οποία εγχέεται στο δίκτυο, η συνολική ενέργεια που απορροφάται από το 

δίκτυο για την λειτουργία της µονάδας αφαλάτωσης ή την πλήρωση των τυχόν συστηµάτων 

αποθήκευσης του Σταθµού, καθώς και η συνολική ενέργεια που παράγουν οι µονάδες ελεγχόµενης 

παραγωγής του Σταθµού. Για την τεκµηρίωση αυτή, η υποβαλλόµενη µελέτη θα πρέπει να 

περιλαµβάνει αναλυτικά στοιχεία της παραγόµενης µέσης ωριαίας ισχύος των µονάδων 

παραγωγής τόσο των µονάδων του Σταθµού όσο και των λοιπών σταθµών του συστήµατος του 

Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού που λαµβάνονται υπόψη κατά την προσοµοίωση και τα οποία θα 

απεικονίζονται σε πίνακα και ευκρινές διάγραµµα, και θα υποβάλλονται σε έντυπη και 

ηλεκτρονική µορφή µε χρήση κατάλληλου λογισµικού (π.χ. EXCEL), ώστε να είναι δυνατή η 

επεξεργασία τους. Τα στοιχεία υποβάλλονται διακριτά για κάθε µονάδα που περιλαµβάνεται στην 

προσοµοίωση. Σε ενιαίο διάγραµµα, απεικονίζεται η ωριαία συνολική ισχύς (παραγόµενες, 

εγχεόµενες στο δίκτυο ή απορροφούµενη από αυτό) ανά τύπο µονάδων (π.χ. αιολικά σταθµού, 

αιολικά εκτός Σταθµού, φωτοβολταϊκά, πετρελαϊκές µονάδες συµβατικού σταθµού, 

αποθηκευτικές µονάδες κλπ). 

ζ) Βάσει των αποτελεσµάτων της µελέτης θα πρέπει να τεκµηριώνεται η ικανοποίηση των 
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περιορισµών που αναφέρονται στο Νόµο και τον παρόντα Κανονισµό. 

η) Ειδική µνεία θα πρέπει να γίνεται για τη λειτουργία του Σταθµού ΑΠΕ και της Μονάδας 

Αφαλάτωσης σε µέσους χρόνους µικρότερους της ώρας.  

 

Μέρος 3 – Πρόσθετες υπηρεσίες 

Τυχόν άλλες πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ. συµµετοχή στη ρύθµιση συχνότητας, στη ρύθµιση της 

τάσης κλπ) που µπορεί να παράσχει ο Σταθµός και η Μονάδα Αφαλάτωσης, κατόπιν σχετικής 

εντολής του αρµόδιου ∆ιαχειριστή, λαµβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες του ηλεκτρικού 

συστήµατος σύµφωνα µε τα γνωστοποιηµένα στοιχεία του ∆ιαχειριστή. 

 

Σηµείωση: 

Τα στοιχεία του παρόντος Παραρτήµατος υποβάλλονται εις διπλούν στο φάκελο της αίτησης που 

κατατίθεται στη Ρ.Α.Ε. 

 

 


