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Στις ώριµες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια, κερδίζει διαρκώς έδαφος 

η εξισορρόπηση του συστήµατος, όχι µόνο από την πλευρά της προσφοράς, αλλά και από 

εκείνη της ζήτησης. 

Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της Ανταπόκρισης Ζήτησης, το λεγόµενο Demand Response, το οποίο µαζί µε τη βελτίωση 

της ενεργειακής αποδοτικότητάς, αποτελούν τα δύο βασικά εργαλεία των στρατηγικών διαχείρισης από τη σκοπιά 

της ζήτησης ή Demand Side Management.

EΙΣΑΓΩΓΗ
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AΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ
Γιατί όµως έχουµε αυτή τη µεταστροφή από την προσφορά στη ζήτηση;

H απελευθέρωση της αγοράς σε συνδυασµό µε τη 
σταδιακή απανθρακοποίηση και την είσοδο των ΑΠΕ 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξήσει 
σηµαντικά τις διακυµάνσεις του συστήµατος.

Το ίδιο και ο πολλαπλασιασµός των ακραίων καιρικών 
φαινόµενων λόγω της κλιµατικής κρίσης που 
επηρεάζουν αρνητικά την προσφορά (π.χ. Μήδεια) ή 
αυξάνουν σηµαντικά τη ζήτηση (π.χ. καύσωνας)
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Η εισαγωγή των ΑΠΕ, ο πολλαπλασιασµός των διακυµάνσεων και η απότοµη άνοδος του σηµείου στο οποίο κορυφώνεται η ζήτηση (σε σχέση µε 
τη µέση κατανάλωση), το λεγόµενο peak demand έχουν καταστήσει τις στρατηγικές εξισορρόπησης µέσω της προσφοράς ιδιαίτερα κοστοβόρες.

Η εξισορρόπηση µέσω της προσφοράς γίνεται µέσα από τη 
δηµιουργία εφεδρικής δυναµικότητας. Πρόκειται κυρίως για 
θερµικές µονάδες που έχουν υψηλό κόστος κατασκευής και 
λειτουργίας (λόγω δικαιωµάτων CO2).

Κυρίως όµως, η λειτουργία αυτών των µονάδων είναι εξαιρετικά 
κοστοβόρα γιατί καλούνται να λειτουργήσουν µόνο για λίγες 
ώρες ή µέρες τον µήνα, όταν η ζήτηση αυξάνεται απότοµα. 

Αν οι µονάδες αυτές λειτουργήσουν αδιάλειπτα και σε πλήρη 
δυναµικότητα, τότε η προσφορά τις περιόδους οµαλής ζήτησης, 
αυξάνεται σηµαντικά, µε αποτέλεσµα µεγάλες µειώσεις στην 
τιµή.

Για να έχουµε µια εικόνα αυτού του κόστους, υπολογίζεται ότι 
στις ΗΠΑ το peak demand αγγίζει µόλις τις 100 ώρες τον χρόνο, 
αλλά αντιστοιχεί στο 10–20% του κόστους όλου του κλάδου της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Στη δε Αυστραλία, αυτό το κόστος κινείται 
ανάµεσα στο 20% και 30%, για µόλις 90 ώρες του peak demand. 

Μια γεύση όµως πήραµε και εδώ στην Ελλάδα τους τελευταίους 
µήνες, µε την εισαγωγή του Target Model. Είδαµε λοιπόν, τους 
παραγωγούς να ζητούν υπερβολικά υψηλές τιµές στην Αγορά 
Εξισορρόπησης, εκτοξεύοντας στα ύψη και την οριακή τιµή.

ΤΟ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Στην ουσία πρόκειται για την τροποποίηση της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τους 
τελικούς καταναλωτές για την επίτευξη 
συγκεκριµένων αποτελεσµάτων στο ηλεκτρικό 
δίκτυο σε διάφορα επίπεδα.

την «ελάφρυνση» του φορτίου σε έναν τοπικό 
µετασχηµατιστή που υπερφορτώνεται

την αποφυγή υψηλών οριακών τιµών ή τη 
µείωση του καθαρού φορτίου του συστήµατος, 
ως απάντηση στη διακοπή λειτουργίας κάποιου σταθµού 
ή σε ζηµιά στο δίκτυο. 

Αυτή η ελάφρυνση µπορεί να προέλθει µε πολλούς τρόπους και περιλαµβάνει οτιδήποτε 
µειώνει την κατανάλωση ενέργειας από το στρεσαρισµένο σύστηµα.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:

1. 2.

3.

4.

Ο διαχειριστής δικτύου 
προβλέπει ένα πρόβληµα 
σταθερότητας στο δίκτυο 
και στέλνει µια ειδοποίη-
ση στον aggregator ή 
Φορέα Εκπροσώπησης 
Καταναλωτών 

Οι πελάτες τροποποι-
ούν το επίπεδο κατανά-
λωσης / παραγωγής 
τους ανάλογα 

Η τροποποίηση του 
φορτίου διατίθεται στον 
χειριστή του δικτύου.

5. Μετά την επαλήθευση ότι η υπηρεσία έχει 
παρασχεθεί σωστά, ο πελάτης λαµβάνει 
την πληρωµή που έχει συµφωνηθεί κατά 
τη φάση της σύµβασης.

Ο aggregator λαµβάνει το σήµα που περιέχει βασικές 
πληροφορίες για το πόσο πρέπει να µειωθεί η κατανά-
λωση και για πόσο χρονικό διάστηµα (ή να αυξηθεί) και 
χρησιµοποιεί ειδικούς αλγόριθµους για τη βελτιστοποίη-
ση της κατανοµής του αιτήµατος µεταξύ των πελατών 
στο χαρτοφυλάκιό του για µείωση ή αύξηση της κατανά-
λωσης ενέργειας.

Περιλαµβάνει:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DEMAND RESPONSE
& ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ



Οι καταναλωτές ενηµερώνονται έγκαιρα 

Μειώνουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε 
κρίσιµες περιόδους αιχµής, όταν οι τιµές είναι 
υψηλές, χωρίς αλλαγή του τρόπου 
κατανάλωσής τους κατά τη διάρκεια άλλων 
περιόδων.  

Ανταποκρίνονται στις υψηλές τιµές ηλεκτρικής 
ενέργειας µεταφέροντας ορισµένες 
ενεργοβόρες δραστηριότητές τους από τις 
ώρες αιχµής σε ώρες εκτός αιχµής.

Κάνουν χρήση επιτόπιας παραγόµενης 
ενέργειας (πχ. γεννήτριες, φωτοβολταϊκά).

ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ 
Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Εξοικονοµούν χρήµατα

Πολλές φορές µάλιστα χωρίς να χρειαστεί να µειώσουν τη 
συνολική κατανάλωσή τους.

Αρκετοί δε από αυτούς µπορούν να αυξήσουν την κατανάλωσή 
τους χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουν περισσότερο.

Τα ΟΦΕΛΗ για τους καταναλωτές είναι πολλά:
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Χειροκίνητα
από το προσωπικό των εγκαταστάσεων που απενεργοποιεί φυσικά τον ηλεκτρικό εξοπλισµό. 

Ηµιαυτόµατα
όπου µειώνεται η εργασία του προσωπικού των εγκαταστάσεων µέσω της χρήσης ενός κεντρικού 
συστήµατος ελέγχου µε προ-προγραµµατισµένες στρατηγικές απόκρισης ζήτησης.

Πλήρως αυτόµατα
µέσω σηµάτων εκκίνησης συµβάντων που δηµιουργούνται από απόσταση.

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ DR
Μια ενδεικτική (αλλά όχι εξαντλητική) 
κατηγοριοποίηση των προγραµµάτων DR 
βλέπουµε στο παρακάτω διάγραµµα:

Demand Response Programs

Incentive Based Programs (IBP)

Classical

Marked Based

Price Based Programs (PBP)

Direct Control

Demand Bidding

Time of Use (TOU)

Critical Peak Pricing (CPP)

Extreme Day CPP (ED-CPP)

Extreme Day Pricing (EDP)

Real Time Pricing (RTP)

Emergency DR
Capacity Market
Ancillary services market

Interruptible/Curtailable Programs

A.

Προγράµµατα που βασίζονται στη δυναµική τιµολόγηση 

- Price-Based Programs (PBP) 

B.

Προγράµµατα που βασίζονται σε fixed κίνητρα 

προς τον πελάτη για να τροποποιήσει την κατανάλωσή του

- Incentive-Based Programs (IBP) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ DR

Σύµφωνα µε την εµπειρία άλλων χωρών, η χρήση του DR προσφέρει 
µεγάλες µειώσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, οι οποίες φτάνουν µέχρι και 44%, 
αλλά και στη διαφορά ανάµεσα στη µέση κατανάλωση και στην κορύφωση της κατανάλωσης (peak to average ratio), 
έως και 38%. Αντίστοιχα, σηµαντική είναι και η επίπτωση του DR στις τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Price ($/MWh)

Simplifield effect of DR on electricity market prices

With DR Without

Demand
(MWh)

P0

P1

9



DEMAND RESPONSE 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Το DR είναι ιδανικό για µεγάλες σηµειακές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας, όπως βιοµηχανίες, πανεπιστήµια, 
νοσοκοµεία, µεγάλες κυβερνητικές ή δηµοτικές εγκαταστάσεις κλπ. 

Γρήγορη ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτων συµβάντων.

Ανταπόκριση σε περιπτώσεις που η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά και απειλείται η ισορροπία του 

συστήµατος. Απαιτείται επίσης ανταπόκριση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Ανταπόκριση που ενεργοποιείται όταν οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρική αγορά είναι υψηλές.

Ανταπόκριση στις ώρες αιχµής µε στόχο τη µείωση του peak load, κατόπιν έγκαιρης ενηµέρωσης 

(συνήθως 24 ώρες πριν). 

Τα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται εδώ εστιάζουν κυρίως στα εξής:
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Το DR είναι δοµικό στοιχείο των Έξυπνων ∆ικτύων τα οποία αξιοποιούν έξυπνους µετρητές και τις Τεχνολογίες 
Επικοινωνίας και Πληροφοριών, προσφέροντας 4 βασικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα απλά δίκτυα:

DEMAND RESPONSE ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΑ ∆ΙΚΤΥΑ

Από τη σκοπιά των διαχειριστών
ενίσχυση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας των δικτύων σε περιόδους υπό πίεση, περιορισµό των blackouts και της 
λειτουργίας ακριβών και «βρώµικων» µονάδων.

Από τη σκοπιά των παρόχων
την καλύτερη γνώση της καταναλωτικής συµπεριφοράς των πελατών τους και την αποφυγή δηµιουργίας νέων ακριβών 
µονάδων παραγωγής.

Από την πλευρά των καταναλωτών
µεγαλύτερο έλεγχο της κατανάλωσής τους και µείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Και φυσικά, τον  περιορισµό των εκποµπών ρύπων.
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ΤΟ DR ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προσφέρει αποτελεσµατική απάντηση σε µια δύσκολη 

ώρα για την επάρκεια του συστήµατος .

Μετατοπίζει το βάρος της  από την προσφορά που 

είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα, στη ζήτηση µε πολύ 

µικρότερο κόστος.

Αντί λοιπόν να κατασκευάζεις και να διατηρείς 

εφεδρικές µονάδες µόνο για σύντοµες περιόδους τον 

χρόνο που θα προκύψει υψηλή ζήτηση, να θέτεις σε 

λειτουργία «βρώµικες» µονάδες πετρελαίου, φυσικού 

αερίου ή κάρβουνου για να καλύψεις την αυξηµένη 

ζήτηση ή να αναγκάζεσαι να διακόψεις εντελώς την 

παροχή (µπλακάουτ).

Ζητάς από τους καταναλωτές να περιορίσουν τη 

ζήτηση – και τους αµείβεις για αυτό – και διατηρείται 

η ισορροπία στο σύστηµα.

Αυτό λύνει και κάποια προβλήµατα που παρουσιάστηκαν µε την 

εφαρµογή του target model.

Αλλά µπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα, όταν υπάρχει υψηλή 

προσφορά, για να µην πέσει πολύ η τιµή, ζητείται από τους 

καταναλωτές να αυξήσουν την κατανάλωσή τους. 

Επίσης, µειώνει το κόστος της λειτουργικής αξιοπιστίας του 

δικτύου και περιορίζει την ανάγκη για νέες κοστοβόρες επενδύσεις 

για τη συντήρηση και την επέκταση της δυναµικότητάς του.
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εν ολίγοις, εδώ έχουµε µια εντελώς νέα υπηρεσία:

Οι ίδιοι οι καταναλωτές ρεύµατος µετατρέπονται σε «εικονικές» µονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (virtual plants)

Το όλο σύστηµα λειτουργεί σαν το Airbnb της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Μειώνεται σηµαντικά το κόστος εξισορρόπησης του συστήµατος. Προστατεύεται 
το περιβάλλον.

Ήδη στο εξωτερικό αρκετές εταιρείες έχουν υιοθετήσει DR τεχνολογίες, 
προσαρµόζοντας τη λειτουργία τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγουν να 
καταναλώνουν πολλή ενέργεια όταν η τιµή της είναι υψηλή. 

Αλλά και να ανταποκρίνονται έγκαιρα σε απρόβλεπτα συµβάντα στο δίκτυο, 
µειώνοντας την κατανάλωσή τους, µε το αζηµίωτο φυσικά.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόµα Φορείς Εκπροσώπησης Καταναλωτών, µόνο Φορείς 
Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) παραγωγών ΑΠΕ. Ως τέτοιοι όµως µπορούν να λειτουργήσουν και οι πάροχοι.

Όπως όλα δείχνουν, το DR θα εισέλθει στην ελληνική εντός του 2021. Η αρχή λογικά θα γίνει από 
µεγάλες σηµειακές καταναλώσεις, δηλαδή βιοµηχανίες.

Από ότι φαίνεται, δύο µεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες που εκπροσωπούν σηµαντικά χαρτοφυλάκια 
κατανεµηµένου φορτίου σε χρηµατιστήρια ενέργειας του εξωτερικού, έχουν προσεγγίσει ελληνικές 
βιοµηχανίες για να τους προσφέρουν υπηρεσίες DR.
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GAME CHANGER Το Demand Response είναι λοιπόν το µέλλον, γιατί:

Μειώνει το κόστος για 
καταναλωτές, παρόχους και 

διαχειριστές

Προσφέρει καλύτερη 
ισορροπία και µεγαλύτερη 

ευελιξία στο σύστηµα

Επιτρέπει την ορθολογικότε-
ρη και πιο αποτελεσµατική 

χρήση της ενέργειας

Προστατεύει
το περιβάλλον

Εµπλουτίζει τις γνώσεις των παρόχων αναφο-
ρικά µε το καταναλωτικό προφίλ των πελατών 
τους, επιτρέποντας τον σχεδιασµό εξατοµικευ-
µένων προϊόντων

Είναι το βασικό πλεονέκτηµα 
των Έξυπνων ∆ικτύων που 
αντικαθιστούν τα παλαιά

∆ίνει στους καταναλωτές 
µεγαλύτερο έλεγχο πάνω 
στην κατανάλωσή τους
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Insightful Thinking - Creative Solutions
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Σας ευχαριστούµε πολύ.


