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Νυχτερινές διαδρομές

Τα φωτοβολταϊκά καλύπτουν ήδη το 7% της συνολικής κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, τα 

φωτοβολταϊκά οδήγησαν σε μείωση των αιχμών και των απαιτήσεων 

διακίνησης ενέργειας (περίπου 9% συμβολή το 2014) για την εξυπηρέτηση των 

ηλεκτρικών φορτίων από το Σύστημα Μεταφοράς.

Η ηλεκτροπαραγωγή μέσω φωτοβολταϊκών όμως αφορά προς το παρόν μόνο 

στις ώρες ηλιοφάνειας και δεν καλύπτει τη νυχτερινή αιχμή της ζήτησης. Το 

πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί αν προστεθεί στο φωτοβολταϊκό σύστημα και 

ένα σύστημα αποθήκευσης (συσσωρευτές) ώστε να αξιοποιείται κατά τον 

βέλτιστο τρόπο η παραγόμενη ηλιακή ενέργεια στη διάρκεια του 24ώρου.



Τα φωτοβολταϊκά έχουν ήδη εξαλείψει τη μεσημεριανή αιχμή
Η αποθήκευση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της βραδινής αιχμής



Η τεχνολογική κούρσα… έχει νικητή

Πηγή: US Department of Energy (2018)



Ο “νικητής” έχει σχέδια για το μέλλον 

Τα εμπόδια για κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα ήταν η τεχνολογική υστέρηση και το 

υψηλό κόστος των συσσωρευτών. Και τα δύο εμπόδια όμως αρχίζουν να 

αίρονται τα τελευταία χρόνια.



Δραστική μείωση του κόστους



Δραστική μείωση του κόστους



Δραστική μείωση του κόστους

Πηγή: Bloomberg New Energy Finance (2017)



Δραστική μείωση του κόστους



Δραστική μείωση του κόστους

Year-Over-Year Decline in Battery Price and BOS Cost, 2013 – 2022E (%)

Πηγή: GMT Research (2018)



Δραστική μείωση του κόστους

Κόστος ηλιακής κιλοβατώρας με αποθήκευση στην Ινδία

2017: 0,17 €/kWh – 2030: 0,07 €/kWh



Δραστική μείωση του κόστους

Πηγή: www.solarchoice.net.au



Δραστική μείωση του κόστους

Στις αρχές του 2018, η εταιρία Xcel έδωσε προσφορά στη Δημόσια Ηλεκτρική 

Εταιρία του Κολοράντο για μεγάλα έργα φωτοβολταϊκών με αποθήκευση (10,8 

GW) και παράδοση το 2023. H τιμή που πρόσφερε ήταν 36 $/MWh (<30 

€/MWh).

Για σύγκριση, το μεσοσταθμικό κόστος παραγωγής του νέου λιγνιτικού 

σταθμού Πτολεμαΐδα 5, ο οποίος θα λειτουργήσει μετά το 2021, θα είναι 69,87 

€/MWh, δηλαδή υπερδιπλάσιο. 



Εκρηκτική ανάπτυξη



Εκρηκτική ανάπτυξη



Εκρηκτική ανάπτυξη



Εκρηκτική ανάπτυξη



Η προστιθέμενη αξία της αποθήκευσης

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα μικρά οικιακά ή εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα 

αυτοπαραγωγής, η χρήση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας αυξάνει το 
ποσοστό ταυτοχρονισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης. 

Επιπλέον, συμβάλει στην ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων και στην 

αποφυγή προβλημάτων ευστάθειας του δικτύου (κυρίως τις ώρες που 

αποσυνδέονται τα φωτοβολταϊκά λόγω έλλειψης ηλιοφάνειας και απαιτείται 

εφεδρική ισχύς από συμβατικές μονάδες).

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μπαταρία ιόντων λιθίου στον κόσμο (100 MW / 

129 MWh), αυτή που εγκατέστησε η Tesla στην Αυστραλία, μπορεί να 
τροφοδοτήσει ενέργεια στο δίκτυο μέσα σε μόλις 140 χιλιοστά του 
δευτερολέπτου! Καμία συμβατική μονάδα δεν μπορεί να καταφέρει κάτι 

τέτοιο.



Στις αρχές του 2017, ο Elon Musk της Tesla, έβαλε στοίχημα πως μπορεί να 

εγκαταστήσει 100 MW αποθήκευσης σε 100 μέρες. Αν δεν το κατάφερνε, θα 

δώριζε το σύστημα στην Πολιτεία της Nότιας Αυστραλίας με την οποία έβαλε το 

στοίχημα.

Το στοίχημα των 100 ημερών



Το στοίχημα των 100 ημερών
Το στοίχημα κερδήθηκε!



Οικιακό σύστημα με ή χωρίς αποθήκευση

Υποθέσεις

• Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 6.000 kWh

• Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4 kWp

• Χωρητικότητα μπαταρίας: 2,5 kWh

• Ετήσια ενεργειακή απόδοση: 1.400 kWh/kWp

• Προφίλ κατανάλωσης: τυπικό οικιακό

Απλότητα και αισθητική



Οικιακό σύστημα χωρίς αποθήκευση



Οικιακό σύστημα με αποθήκευση



Οικιακό σύστημα με ή χωρίς αποθήκευση



Πότε γίνεται βιώσιμη η αποθήκευση;

Εξαρτάται από τις προσδοκίες του καταναλωτή!

Η μέση απόδοση μιας διεθνούς μετοχής τα τελευταία 50 χρόνια ήταν 5,3% και 

των ομολόγων 4,4%. Ο χρυσός κατέγραψε στο ίδιο διάστημα κέρδη για τους 

επενδυτές μόλις 0,7% το χρόνο. Από το 1900 τα κέρδη από ακίνητα 

τοποθετούνται περίπου στο 4,8. Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών 

προέρχονται από ενοίκια, με την άνοδο της αξίας ακινήτων να περιορίζεται στο 

1,3%. Αν μάλιστα αφαιρεθούν οι δαπάνες συντήρησης και ασφαλιστικών 

συμβολαίων, τότε οι απώλειες υπολογίζονται γύρω στο 2%.

Η μέση απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου την περίοδο 1999-2017 

ήταν 7,42% (με αρκετά χρόνια κρίσης που εκτίναξαν τις αποδόσεις).

Αποδόσεις προθεσμιακών καταθέσεων 2018: 0,15%-0,4% (προ κρίσης είχαν 

φτάσει κοντά στο 5%).



Πότε γίνεται βιώσιμη η αποθήκευση;

H αποθήκευση είναι ήδη βιώσιμη στην Ελλάδα 

ακόμη και για μικρά οικιακά συστήματα!

Εξετάζουμε τη βιωσιμότητα για προεξοφλητικό επιτόκιο ίσο με 2%, 4%, 6% και 8%



Το πρώτο βήμα έγινε

Ν.4513/2018 – ΦΕΚ 9Α/23/1/2018 

“Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) 

και συστημάτων αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από 

αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή 

ενεργειακού συμψηφισμού”. 

Για την αποθήκευση εκτός αυτοπαραγωγής θα υπάρξουν νομοθετικές 

πρωτοβουλίες εντός του 2018.



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

www.helapco.gr

Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα
ο καιρός της οποίας έχει φτάσει


