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Παράρτηµα  3 

Συµπληρωµατικά στοιχεία φακέλου Αίτησης για Χορήγηση Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Υβριδικό Σταθµό στα Μη 

∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 

 

Πέραν των προβλεποµένων στο Παράρτηµα 1 του παρόντος Κανονισµού, ο 

φάκελος της αίτησης για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής από Υβριδικό Σταθµό 

στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά θα πρέπει να περιλαµβάνει και τα κατωτέρω 

στοιχεία: 

 

Μέρος 1 – Αναλυτική τεχνική περιγραφή του Υβριδικού Σταθµού 

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

µονάδες πλήρωσης των συστηµάτων αποθήκευσης, µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής κλπ).  

2. Τύπος και τεχνικά χαρακτηριστικά των τµηµάτων του σταθµού. Ειδικότερα ως προς τις 

µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής και τις µονάδες πλήρωσης των συστηµάτων αποθήκευσης 

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. 

3. Τρόπος συνδυασµένης λειτουργίας των µονάδων του σταθµού και 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. 

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

εκπόνηση της τεχνικοοικονοµικής µελέτης που υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 του 

Νόµου.  

 

Μέρος 2 – Τεχνικοοικονοµική Μελέτη 

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 Υβριδικών Σταθµών που εγκαθίστανται στα Μη 

∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, όπως οι όροι και περιορισµοί αυτοί αναφέρονται στο Νόµο, στον Κώδικα 

∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και σε κάθε σχετική ρύθµιση της κείµενης νοµοθεσίας. 

Στη µελέτη αυτή θα περιγράφεται ο τρόπος ένταξης και λειτουργίας του Υβριδικού Σταθµού και 

γενικότερα οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας του.  

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 Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού σε ωριαία βάση µε µέσες ωριαίες τιµές των 

µεγεθών (steady state operation), βάσει των δεδοµένων που γνωστοποιεί ο ∆ιαχειριστής Μη 

∆ιασυνδεδεµένων Νησιών σύµφωνα µε το άρθρο 27 του παρόντος Κανονισµού, και υπό τους 

όρους και περιορισµούς λειτουργίας των Υβριδικών Σταθµών που καθορίζονται στο Νόµο, στον 

Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και σε κάθε σχετική ρύθµιση της κείµενης 

νοµοθεσίας (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:  
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ι) λειτουργία µε τον Υβριδικό Σταθµό και  

ιι) λειτουργία χωρίς τον Υβριδικό Σταθµό 

Οι ανωτέρω προσοµοιώσεις πραγµατοποιούνται διατηρώντας τις ίδιες παραδοχές και δεδοµένα 

προσοµοίωσης και στις δύο περιπτώσεις. 

γ) 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). Για την ανωτέρω προσοµοίωση λαµβάνονται υπόψη 

τυχόν εκδοθείσες Άδειες Παραγωγής από Υβριδικούς Σταθµούς µε δέσµευση του 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) Βασικός όρος λειτουργίας του Υβριδικού Σταθµού είναι η παροχή εγγυηµένης ισχύος. Στη 

µελέτη θα πρέπει να τεκµηριώνεται ο προτεινόµενος τρόπος παροχής της εγγυηµένης ισχύος, ιδίως 

ως προς την τεχνική αρτιότητα και επάρκεια της εφαρµοζόµενης τεχνικής καθώς και ότι δεν 

τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής και ευσταθής λειτουργία του αυτόνοµου συστήµατος. Η εγγυηµένη 

ισχύς θα πρέπει να παρέχεται κατά τις ώρες υψηλού φορτίου, όπως καθορίζονται για κάθε 

αυτόνοµο σύστηµα από τον ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, και µε βάση την 

εκτιµώµενη απαίτηση από τον ∆ιαχειριστή για παροχή της ισχύος αυτής. Η εκτίµηση αυτή 

λαµβάνει υπόψη την αιχµή της ζήτησης, καθώς και την εγγυηµένη ισχύ του υβριδικού σταθµού ή 

και άλλων υβριδικών σταθµών που θεωρούνται στη µελέτη. 

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

περιγράφονται στο Νόµο και στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Επιπλέον, 

λαµβάνεται υπόψη τεκµηριωµένα το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 

του Νόµου που εφαρµόζεται στην προσοµοίωση, σύµφωνα µε τα σχετικώς αναφερόµενα στο 

άρθρο 30 του παρόντος Κανονισµού.  

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

τις µονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθµού και η οποία εγχέεται στο δίκτυο, η συνολική ενέργεια 

που απορροφάται από το δίκτυο για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης του Υβριδικού 

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

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

περιλαµβάνει αναλυτικά στοιχεία της παραγόµενης µέσης ωριαίας ισχύος των µονάδων 

παραγωγής τόσο του Υβριδικού 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 Υβριδικού, 

αιολικά εκτός Υβριδικού, πετρελαϊκές µονάδες πετρελαϊκού σταθµού, αποθηκευτικές µονάδες 

Υβριδικού κλπ). 

ζ) Βάσει των αποτελεσµάτων της µελέτης θα πρέπει να τεκµηριώνεται η επιτυγχανόµενη, σε 

ετήσια βάση, µείωση της παραγωγής των συµβατικών µονάδων του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση δ’ του άρθρου 30 του παρόντος 

Κανονισµού. 

η) Βάσει των αποτελεσµάτων της µελέτης θα πρέπει να τεκµηριώνεται η ελάχιστη αποθηκευµένη 

ενέργεια που ο σταθµός θα πρέπει να διατηρεί στο αποθηκευτικό του σύστηµα, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1 περίπτωση ε’ του άρθρου 30 του παρόντος Κανονισµού. 

 

Μέρος 3 – ∆ήλωση για τον συµψηφισµό 
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∆ήλωση του αιτούντα για το εάν επιθυµεί συµψηφισµό της απορροφούµενης από το δίκτυο ηλεκτρικής 

ενέργειας και της εγχεόµενης σε αυτό από τις µονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθµού σε ωριαία βάση, 

κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Νόµου. 

 

Μέρος 4 – Προτάσεις Τιµολόγησης 

Οι προτάσεις τιµολόγησης, της διαθεσιµότητας της εγγυηµένης ισχύος, της ενέργειας που εκχέουν οι 

µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής του σταθµού στο ∆ίκτυο, καθώς και της ενέργειας που απορροφά ο 

σταθµός από το ∆ίκτυο για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσής του. Οι προτάσεις θα πρέπει 

να βασίζονται στα γνωστοποιηµένα στοιχεία του αρµόδιου ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 

στην παράγραφο 3 του άρθρο 13 του Νόµου και στο άρθρο 28 του παρόντος Κανονισµού.  

 

Μέρος 5 – Πρόσθετες υπηρεσίες 

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

της τάσης κλπ) που µπορεί να παράσχει ο Υβριδικός Σταθµός στο ∆ίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου 

Νησιού, κατόπιν σχετικής εντολής του αρµόδιου ∆ιαχειριστή, λαµβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες 

του αυτόνοµου συστήµατος σύµφωνα µε τα γνωστοποιηµένα στοιχεία του ∆ιαχειριστή. 

 

Σηµείωση: 

Τα στοιχεία του Μέρους 1 και του Μέρους 2 του παρόντος Παραρτήµατος υποβάλλονται εις 

διπλούν στο φάκελο της αίτησης που κατατίθεται στη Ρ.Α.Ε. 

 


