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Eοπανζζηίεξ 

Ζ μθμηθήνςζδ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ, απμηεθεί ζοκάια ηαζ ημ ηέθμξ εκυξ 

ζπμοδαίμο ηαλζδζμφ. ηδ δζαδνμιή, μζ ειπεζνίεξ πμο απμηυιζζα είκαζ ακεηηίιδηεξ ηαζ μζ 

άκενςπμζ ζπμοδαίμζ. Θα ήηακ θμζπυκ πανάθεζρδ, κα ιδκ εηθνάζς ηδκ ααεφηαηδ 

εοβκςιμζφκδ ιμο, ζε υζμοξ ζοκέααθακ ιε ημκ ηνυπμ ημοξ, ζηδκ μθμηθήνςζδ αοηήξ ηδξ 

πνμζπάεεζαξ.  

Θα ήεεθα ανπζηά, κα εηθνάζς ηζξ εενιέξ ιμο εοπανζζηίεξ, ζημκ ηαεδβδηή Γδιήηνδ 

Κμοηζμβζάκκδ, υπζ ιυκμ βζα ηδκ ακάεεζδ ηαζ επίαθερδ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, ηζξ ηαίνζεξ 

παναηδνήζεζξ ημο ηαζ ημκ πνυκμ πμο αθζένςζε, αθθά ηαζ βεκζηυηενα, βζα ημ ζπμοδαίμ 

δζδαηηζηυ ημο ένβμ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ  πνμπηοπζαηχκ ιμο ζπμοδχκ. Οζ βκχζεζξ, πμο 

απθυπενα πνμζθένεζ, δ απθυηδηά ημο ηαζ δ αβάπδ ηαζ ημ εκδζαθένμκ πμο δείπκεζ, ημκ 

ηαεζζημφκ βζα ιέκα, πνυηοπμ επζζηήιμκα ηαζ εηπαζδεοηζημφ, πδβή έιπκεοζδξ βζα ηδκ 

βεκζηυηενδ πμνεία ιμο. 

Θενιέξ εοπανζζηίεξ ςθείθς επίζδξ, ζηδκ δζεφεοκζδ οκαθθαβχκ Ζθεηνηνζηήξ Δκένβεζαξ ημο 

ΑΓΜΖΔ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ ηα Κςκζηακηίκα ηαονμπμφθμο, βζα ηδκ ζοιαμθή ηδξ ζηδκ 

παναπχνδζδ ηςκ απαναίηδηςκ δεδμιέκςκ αζμθζηήξ παναβςβήξ ηαζ ημκ ημ Νίημ Κμοαεθζχηδ, 

βζα ημκ πνυκμ πμο αθζένςζε ηαζ ηδκ πμθφηζιδ αμήεεζά ημο, ζηδκ ηαηακυδζδ ααζζηχκ 

εκκμζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ ορδθήξ ηάζδξ 

Δπζπθέμκ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ ιεηαπηοπζαηυ θμζηδηή Γζάκκδ Γδιάημ, βζα ηζξ 

πμθφηζιεξ παναηδνήζεζξ ζημ ημιιάηζ ηςκ ακειμθμβζηχκ ηαζ ηζξ υιμνθεξ ζογδηήζεζξ ιαξ, 

ζπεηζηά ιε ημ εέια. 

Ζ πανμοζία θίθςκ, ήηακ ηαεμνζζηζηή, ζδζαίηενα ζηζξ δφζημθεξ ζηζβιέξ πμο ακαπυθεοηηα 

πνμέηορακ. Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς λεπςνζζηά, ηδκ Βαζζθεία, ημκ ηεθζάκ, ηδκ Αθίηδ ηαζ 

ημκ Θάκμ, βζα ηδ ζοιπανάζηαζδ ηαζ ηζξ ζοιαμοθέξ πμο ακηαθθάλαιε υθμκ αοηυ ημκ ηαζνυ, 

βζα ηα υιμνθα πμο γήζαιε πανέα, ηαευθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ πνμπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ηζξ ιάπεξ 

πμο δχζαιε ιαγί ηαζ ηζξ αβςκίεξ πμο ιμζναζηήηαιε. Υςνίξ αοημφξ, ημ ηαλίδζ εα ήηακ 

ζίβμονα θηςπυηενμ ειπεζνζχκ. 

Κθείκμκηαξ, εέθς κα εηθνάζς ηδκ απένακηδ εοβκςιμζφκδ ιμο, ζηδκ μζημβέκεζά ιμο, πμο 

ζηέηεηαζ πάκηα δίπθα ιμο ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ ηδξ γςήξ ιμο. 

Παππά Ηςάκκα 

επηέιανζμξ 2013 – Μάζμξ 2014 
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Πενίθδρδ 

Πνμηεζιέκμο κα εκημπζζημφκ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ, πμο δζαεέημοκ πθμφζζμ αζμθζηυ 

δοκαιζηυ, ακαθφμκηαζ ζηδκ πανμφζα ενβαζία, δεδμιέκα ηαπφηδηαξ ακέιμο απυ 56 

ιεηεςνμθμβζημφξ ζηαειμφξ, ζηακμπμζδηζηά ηαηακειδιέκμοξ ζημ ζφκμθμ ηδξ επζηνάηεζαξ. 

Μεθεηάηαζ δ πςνζηή ηαζ πνμκζηή δζαηφιακζδ ηςκ ζηαηζζηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ 

ηαπφηδηαξ ακέιμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ ηαζ εθέβπεηαζ δ δοκαηυηδηα πνμζανιμβήξ 

εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ Weibull, ζηα δζαεέζζια δείβιαηα ηαηαβναθχκ. Οζ πανάιεηνμζ ηςκ 

εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ, εηηζιχκηαζ ιέζς ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ιεευδςκ Μέβζζηδξ 

Πζεακμθάκεζαξ ηαζ L-νμπχκ ηαζ εθέβπεηαζ δ ηαηαθθδθυηδηά ημοξ, ιέζς ημο ηνζηδνίμο 

Kolmogorov-Smirnov, ημο ιέζμο απυθοημο ζθάθιαημξ (MAE) ηαζ ημο ιέζμο ηεηναβςκζημφ 

ζθάθιαημξ (RMSE). Τπμθμβίγεηαζ αημθμφεςξ, ημ εεςνδηζηά ιέβζζημ αζμθζηυ δοκαιζηυ ηςκ 

ζηαειχκ ιεθέηδξ, ιέζς ηςκ ηαηακμιχκ ηςκ δεζβιάηςκ ηαζ ζοβηνίκεηαζ ιε εηείκμ πμο 

εηηζιάηαζ ιέζς ηςκ παναιέηνςκ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ. οβηνίκεηαζ επζπθέμκ, δ 

πναβιαηζηή παναβςβή εκένβεζαξ εκυξ πάνημο εβηαηεζηδιέκμο ζηδκ Κεθαθμκζά, ιε εηείκδ 

πμο εα ιπμνμφζε κα παναπεεί (ιε ηδκ ίδζα αζμθζηή ιδπακή), αάζεζ ημο δείβιαημξ 

ηαηαβναθχκ πμο έπμοιε βζα ημ κδζί ηαζ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ Weibull πμο 

πνμζανιυζηδηακ ζε αοηυ. ηδ ζοκέπεζα, ζε ιζα ηαηεφεοκζδ απμηίιδζδξ ηδξ εκζςιάηςζδξ 

ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ζημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ ορδθήξ ηάζδξ, ακαθφμκηαζ ηα πναβιαηζηά 

δεδμιέκα ςνζαίαξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ηδξ ηεθεοηαίαξ πεκηαεηίαξ (2009-2013). 

Απμηοπχκμκηαζ μζ ιεηααμθέξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ηδξ αζμθζηήξ 

παναβςβήξ, ζε ιδκζαία, επμπζηή ηαζ εηήζζα αάζδ, πανάθθδθα ηαζ ιε ηδκ ελέθζλδ ηςκ 

ζοκδέζεςκ ηαζ ακαθφμκηαζ ηάπμζα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ, πμο 

επδνεάγμοκ ηδκ ζζμννμπία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ δθεηηνζηχκ ζοζηδιάηςκ. Σα ηονζυηενα 

απυ αοηά, ζοκδέμκηαζ ιε ηδ ζημπαζηζηή ιεηααθδηυηδηα ηδξ παναβςβήξ (ςνζαίεξ ιεηααμθέξ 

θμνηίμο), ελαζηίαξ ηδξ θοζζηήξ ζοιπενζθμνάξ ημο πκέμκημξ ακέιμο, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ έκημκδ 

ζοζπέηζζδ ηςκ ηαποηήηςκ ηαζ ηςκ παναβςβχκ, πμο παναηδνείηαζ ιεηαλφ ηςκ πενζμπχκ, υπμο 

ζοβηεκηνχκμκηαζ αζμθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. Σέθμξ, δζενεοκάηαζ δ ζοιαμθή ηδξ αζμθζηήξ 

παναβςβήξ ηςκ ζοκδεδειέκςκ ζηαειχκ, ζηδκ ηάθορδ ημο θμνηίμο γήηδζδξ ημο εεκζημφ 

δθεηηνζημφ ζοζηήιαημξ, βζα ημ έημξ 2009. Ακαθφεηαζ δ ζοιιεημπή ηδξ, ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ 

αζπιζαηχκ θμνηίςκ, ηαεχξ ηαζ δ ζοιαμθή ηδξ ζηδκ ηάθορδ ηςκ διενήζζςκ θμνηίςκ ζηζξ 

πενζυδμοξ ιέβζζηδξ γήηδζδξ.  
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Abstract 

The scope of the herewith thesis is to investigate locations across Greece, that feature high 

wind potential. In respect to this scope, wind speed data from 56 meteorological stations, have 

been acquired and analysed. Specifically, the temporal and spatial variation of the statistical 

characteristics of the annual wind speed is being researched. Furthermore, what is also being 

studied is the capability of Weibull distribution to describe adequately the distribution of the 

recorded wind speed data. The parameters of the theoretical distributions have been estimated 

by implementing methods of L-moments and Maximum Likelihood Estimation, and have 

been assessed using the Kolmogorov – Smirnov statistic, the mean square error and the root 

mean square error. Subsequently, the theoretical maximum wind potential of the considered 

wind station is calculated using the samples’ distribution and it is compared to the maximum 

wind potential raised from the parameters of the theoretical distributions. Then, the real power 

generation of a wind farm located in Kefalonia Island, is compared to the one that could be 

produced according to the recorded wind speed data of the island’s meteorological station, as 

long as the theoretical one acquired from the Weibull method. In the direction of evaluating 

the embodiment of the wind power generation in the high-voltage power transmission system, 

actual data of the hourly wind power production of the last five years (2009-2013) is 

analysed. Temporal variations of the capacity factors of the monthly, annual and seasonal 

wind power production and other critical characteristics are being depicted in accordance to 

the progress of the wind load connection. The basic characteristics that affect the balance of 

the transmission system are also examined. Finally this thesis investigates the contribution of 

wind power production in the coverage of the national’s power transmission network demand 

load for the year 2009 and analyses the contribution of the wind power production in the 

formation of peak load and in the coverage of the daily loads on periods of peak demand. 
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1 Δζζαβςβή 

Οζ ηεθεοηαίμζ αζχκεξ ηδξ παβηυζιζαξ ζζημνίαξ, παναηηδνίζηδηακ απυ πνςημθακή ακάπηολδ 

ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ. Κονίανπμ παναηηδνζζηζηυ ημο 

παναβςβζημφ ιμκηέθμο ακάπηολδξ ηδξ πενζυδμο, ήηακ ηαζ παναιέκεζ, δ ζοκεπχξ αολακυιεκδ 

γήηδζδ εκένβεζαξ, βζα ηδκ ηάθορδ ηδξ αζμιδπακζηήξ ηαζ μζηζαηήξ ηαηακάθςζδξ. Ζ ακάβηδ 

βζα μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενα πμζά εκένβεζαξ ελοπδνεηήεδηε απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ 

μνοηηχκ ηαοζίιςκ, δ πνήζδ ηςκ μπμίςκ, ήδδ απυ ηζξ ανπέξ ημο 19μο αζχκα, υηακ μ James 

Watt δζαηφπςζε ηζξ ανπέξ ηαηαζηεοήξ ηδξ αηιμιδπακήξ, επέηνερε ηδκ αλζυπζζηδ ηαζ 

μζημκμιζηά απμδμηζηή παναβςβή εκένβεζαξ ζε ιεβάθδ ηθίιαηα.  

ήιενα υιςξ, ημ παναδμζζαηυ αοηυ ιμκηέθμ ακάπηολδξ αιθζζαδηείηαζ μθμέκα ηαζ 

εκημκυηενα, θυβς ηδξ δζαθαζκυιεκδξ αδοκαιίαξ ημο κα εββοδεεί ιζα αέκαδ μζημκμιζηή 

ακάπηολδ. Οζ ααζζηυηενμζ ποθχκεξ ζημοξ μπμίμοξ εδνάγεηαζ δ ακάβηδ ιεηαηνμπήξ ημο 

εκενβεζαημφ παναβςβζημφ ιμκηέθμο, είκαζ δ ζδιακηζηή πενζααθθμκηζηή επζαάνοκζδ πμο 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηαφζδ μνοηηχκ, ηαεχξ ηαζ μζ ααεααζυηδηεξ πμο ζοιποηκχκεζ, ζπεηζηά ιε 

ηδκ εκενβεζαηή αζθάθεζα ηςκ μζημκμιζχκ ημο πθακήηδ.  

ε ιζα ηαηεφεοκζδ αεθηίςζδξ ηδξ πανμφζαξ ηαηάζηαζδξ, δ εκζςιάηςζδ ακακεχζζιςκ 

πδβχκ ζημ παβηυζιζμ εκενβεζαηυ ιίβια, ηνίκεηαζ εφθμβδ πναηηζηή. Τπυ αοηυ ημ πθαίζζμ, δ 

χνζιδ πθέμκ ηεπκμθμβζηά θφζδ πμο πνμζθένμοκ μζ αζμθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, ηζκείηαζ ζημκ 

πονήκα ημο παβηυζιζμο επζζηδιμκζημφ ηαζ επεκδοηζημφ εκδζαθένμκημξ. Ο πενζμνζζιυξ υιςξ 

ηςκ ανκδηζηχκ επζπηχζεςκ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ, δ απαίηδζδ βζα εκενβεζαηή αζθάθεζα, δ 

δζαζθάθζζδ πνμζζηχκ ηαζ επζηνεπηχκ ημζκςκζηά ηζιχκ εκένβεζαξ ηαζ δ πανμπή ορδθήξ 

πμζυηδηαξ εκενβεζαηχκ οπδνεζζχκ ζημοξ ηαηακαθςηέξ, δεκ ιπμνεί κα θοεεί ιε διίιεηνα. 

Απεκακηίαξ, απαζημφκηαζ ζαθείξ ημιέξ, ηυζμ ζε πμθζηζηυ επίπεδμ, ιε ηδκ οζμεέηδζδ 

ιαηνυπκμςκ ηαζ αζχζζιςκ επεκδφζεςκ ζημκ πχνμ ηδξ εκένβεζαξ, υζμ ηαζ ζε αημιζηυ 

επίπεδμ, ιε ηδκ αθθαβή ημοθημφναξ ζηδκ ηαηακάθςζδ. 

1.1 Αληηθείκελν κειέηεο  

Ζ πανμφζα ιεθέηδ, ζημπεφεζ εκ πνχημζξ ζηδκ εηηίιδζδ ημο δζαεέζζιμο αζμθζημφ δοκαιζημφ 

ηδξ Δθθάδαξ, ιέζς ηδξ πζεακμηζηήξ ακάθοζδξ δεδμιέκςκ ηαπφηδηαξ ακέιμο απυ 

ιεηεςνμθμβζημφξ ζηαειμφξ ζηακμπμζδηζηά ηαηακειδιέκμοξ, ζημ ζφκμθμ ηδξ εθθδκζηήξ 

επζηνάηεζαξ. Ζ ααζζηή ιεεμδμθμβία πμο αημθμοεείηαζ, ιπμνεί κα ζοκμρζζηεί ζηδ ζηαηζζηζηή 

ακάθοζδ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ηαπφηδηαξ ακέιμο, ζηδ ιεθέηδ ηςκ δζαηοιάκζεςκ ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ζηδ δζάνηεζα ημο έημοξ ηαζ ζημκ έθεβπμ πνμζανιμβήξ ζηα δείβιαηα 

ηαηαβναθχκ αοηήξ, εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ Weibull. Με αάζδ ηα δείβιαηα ηαηαβναθχκ ηαζ 

ηζξ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ, οπμθμβίγεηαζ ημ δζαεέζζιμ εκενβεζαηυ δοκαιζηυ ημο εηάζημηε 

ζηαειμφ ηαζ ελάβμκηαζ πμθφηζια ζοιπενάζιαηα βζα ημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ. 

Ο δεφηενμξ άλμκαξ ηδξ ακάθοζδξ, αθμνά ζηδκ απμηίιδζδ ηδξ εκζςιάηςζδξ ηδξ αζμθζηήξ 

παναβςβήξ ζημ δθεηηνζηυ ζφζηδια ηδξ πχναξ ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία (2009-2013). ε αοηή 

ηδκ ηαηεφεοκζδ, ακαθφμκηαζ (πζεακμηζηά) δεδμιέκα ςνζαίαξ παναβςβήξ ημο ζοζηήιαημξ απυ 

ηζξ ηνείξ δθεηηνζηέξ πενζθένεζεξ πμο ζοβηεκηνχκμοκ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ αζμθζηχκ 
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εβηαηαζηάζεςκ, ελεηάγμκηαζ μζ πανάιεηνμζ πμο επδνεάγμοκ ηδκ αζθαθή έκηαλή ημοξ ζημ 

ζφζηδια ηαζ δζενεοκάηαζ δ ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ ηάθορδ ηδξ γήηδζδξ ημο θμνηίμο ημο 

ζοζηήιαημξ βζα ημ έημξ 2009.  

1.2 Γηάξζξσζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Ζ πανμφζα ενβαζία απμηεθείηαζ απυ 6 ηεθάθαζα ηαζ 3 Πανανηήιαηα (Α,Β,Γ). ηδ ζοκέπεζα 

πενζβνάθμκηαζ ηα ακηζηείιεκα ηα μπμία ακαθφμκηαζ ζε ηάεε έκα απυ αοηά. 

ημ πνχημ ηεθάθαζμ, ημπμεεημφκηαζ ζοκμπηζηά μζ ζηυπμζ ηδξ πανμφζαξ ακάθοζδξ ηαζ 

πενζβνάθεηαζ ζε αδνέξ βναιιέξ ημ ιεεμδμθμβζηυ πθαίζζμ πμο αημθμοεείηαζ. 

ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, πενζβνάθμκηαζ μζ ελεθίλεζξ ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ ζημκ ημιέα ηςκ 

αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ, ηαεχξ ηαζ μνζζιέκα ιεθθμκηζηά ζεκάνζα 

ακάπηολδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ αοηήξ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζεεκείξ εκχζεζξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ 

ζημ ζπεηζηυ ημιέα. Σμ εκδζαθένμκ επζηεκηνχκεηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ζηζξ πμθζηζηέξ 

εκζςιάηςζδξ ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ζηζξ δθεηηνζηέξ αβμνέξ ηςκ πςνχκ ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ, ιεηά ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ ηςκ Οδδβζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ απεθεοεένςζδ ηαζ ηδκ 

εκίζποζδ ηδξ έκηαλδξ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ ζε αοηέξ. Πενζβνάθμκηαζ ηέθμξ, ηάπμζα 

απυ ηα ααζζηυηενα πθεμκεηηήιαηα πμο ιπμνεί κα πνμζθένεζ δ ζοιιεημπή ηςκ αζμθζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ ζηα εκενβεζαηά ιίβιαηα. 

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ, βίκεηαζ ιζα πνμζπάεεζα εηηίιδζδξ ημο δζαεέζζιμο αζμθζημφ δοκαιζημφ 

ηδξ Δθθάδαξ, ιέζς ηδξ πζεακμηζηήξ ακάθοζδξ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ημο 

ακέιμο. ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, βίκεηαζ ζε πνχηδ θάζδ ιζα ακαθμνά ζε δδιμζζεοιέκεξ 

ενβαζίεξ, πμο αθμνμφκ ζηδ ιεθέηδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο 

ακέιμο ηαζ πενζβνάθμκηαζ μζ επζηναηέζηενεξ ιεεμδμθμβίεξ εηηίιδζδξ ημο δζαεέζζιμο 

εκενβεζαημφ δοκαιζημφ, ζφιθςκα ιε ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία. ηδ ζοκέπεζα, πανμοζζάγεηαζ 

εηηεκχξ, δ δζαδζηαζία πμο αημθμοεήεδηε ζηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ακάθοζδξ, βζα ηδ 

ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ηαπφηδηαξ ακέιμο ηαζ παναηίεεκηαζ ααζζηέξ 

πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ζηα δείβιαηα ηαηαβναθχκ ηςκ οπυ ελέηαζδ ζηαειχκ. Αημθμοεεί 

δ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηςκ πνμκμζεζνχκ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο ηαζ 

πανμοζζάγμκηαζ μζ πςνζηέξ ηαζ πνμκζηέξ δζαηοιάκζεζξ αοηχκ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ. 

ηα δείβιαηα διενήζζςκ ηαηαβναθχκ ηςκ ζηαειχκ, πνμζανιυγμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα, 

εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ Weibull, ηςκ μπμίςκ μζ πανάιεηνμζ εηηζιχκηαζ ιέζς ηδξ εθανιμβήξ 

ηςκ ιεευδςκ Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ ηαζ L-νμπχκ ηαζ εθέβπεηαζ δ ηαηαθθδθυηδηά ημοξ 

ιέζς ημο ηνζηδνίμο Kolmogorov-Smirnov, ημο ιέζμο απυθοημο ζθάθιαημξ ηαζ ημο ιέζμο 

ηεηναβςκζημφ ζθάθιαημξ. Τπμθμβίγεηαζ αημθμφεςξ, ημ εεςνδηζηά ιέβζζημ αζμθζηυ δοκαιζηυ 

ηςκ ζηαειχκ ιεθέηδξ, ιέζς ηςκ ηαηακμιχκ ηςκ δεζβιάηςκ ηαζ ζοβηνίκεηαζ ιε εηείκμ πμο 

εηηζιάηαζ ιέζς ηςκ παναιέηνςκ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ. Σέθμξ, ζοβηνίκεηαζ δ 

πναβιαηζηή παναβςβή εκένβεζαξ εκυξ πάνημο εβηαηεζηδιέκμο ζηδκ Κεθαθμκζά, ιε εηείκδ 

πμο ιπμνμφζε κα παναπεεί (ιε ηδκ ίδζα αζμθζηή ιδπακή), αάζεζ ημο δείβιαημξ ηαηαβναθχκ 

πμο έπμοιε βζα ημ κδζί ηαζ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ Weibull πμο πνμζανιυζηδηακ ζε 

αοηυ.  

ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ, πενζβνάθεηαζ ζοκμπηζηά ημ εεκζηυ δζαζοκδεδειέκμ ζφζηδια 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαζ βίκεηαζ ακαθμνά ζηδκ ελέθζλδ ηςκ ζοκδέζεςκ ακακεχζζιχκ πδβχκ 

εκένβεζαξ ζε αοηυ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Σμ εκδζαθένμκ επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ δζείζδοζδ ηςκ 

αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ζε αοηυ ηαζ ακαδεζηκφμκηαζ ηάπμζμζ ααζζημί πανάβμκηεξ πμο 

επδνεάγμοκ ηδκ αζθαθή έκηαλή ημοξ ζημ εκενβεζαηυ ιίβια. Πνμηείκμκηαζ ηέθμξ, ηάπμζα 
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ααζζηά ιέηνα πμο πνέπεζ κα θδθεμφκ, βζα ηδκ εκίζποζή ημο, οπυ ηαεεζηχξ αολδιέκδξ 

αζμθζηήξ δζείζδοζδξ, ιεθθμκηζηά. 

ημ πέιπημ ηεθάθαζμ, ακαθφμκηαζ ζημζπεία πναβιαηζηήξ ςνζαίαξ αζμθζηήξ έβποζδξ ζημ 

ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ, βζα ηδκ πεκηαεηία 2009-2013. Πανμοζζάγεηαζ ανπζηά, δ ελέθζλδ ηςκ 

ζοκδέζεςκ ηςκ αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηδξ παναβςβήξ, ζηζξ ηνείξ ιεβάθεξ δθεηηνζηέξ 

πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ, αθθά ηαζ ζοκμθζηά ζημ ζφζηδια. Αημθμφεςξ, απμηοπχκμκηαζ μζ 

ιεηααμθέξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ, ζε ιδκζαία, 

επμπζηή ηαζ εηήζζα αάζδ, πανάθθδθα ηαζ ιε ηδκ ελέθζλδ ηςκ ζοκδέζεςκ ακά πενζμπή. 

Ακαθφμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ηάπμζα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ, πμο 

ζφιθςκα ιε ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία, επδνεάγμοκ ηδκ ζζμννμπία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ 

δθεηηνζηχκ ζοζηδιάηςκ. Σα ηονζυηενα απυ αοηά, ζοκδέμκηαζ ιε ηδ ζημπαζηζηή 

ιεηααθδηυηδηα ηδξ παναβςβήξ (ςνζαίεξ ιεηααμθέξ θμνηίμο), ελαζηίαξ ηδξ θοζζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο πκέμκημξ ακέιμο, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ έκημκδ ζοζπέηζζδ ηςκ ηαποηήηςκ ηαζ 

ηςκ παναβςβχκ, πμο παναηδνείηαζ ιεηαλφ ηςκ πενζμπχκ, υπμο ζοβηεκηνχκμκηαζ αζμθζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ. Σέθμξ, δζενεοκάηαζ δ ζοιαμθή ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ηςκ ζοκδεδειέκςκ 

ζηαειχκ ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ, ζηδκ ηάθορδ ημο θμνηίμο γήηδζδξ ημο εεκζημφ 

δθεηηνζημφ ζοζηήιαημξ, βζα ημ έημξ 2009. Ακαθφεηαζ δ ζοιιεημπή ηδξ, ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ 

αζπιζαηχκ θμνηίςκ, πμο παναηδνήεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηαθμηαζνζκχκ ιδκχκ, ηαεχξ 

ηαζ δ ζοιαμθή ηδξ ζηδκ ηάθορδ ηςκ διενήζζςκ θμνηίςκ ζηζξ πενζυδμοξ ιέβζζηδξ γήηδζδξ 

(απμβεοιαηζκέξ χνεξ). 

ημ έηημ ηεθάθαζμ, βίκεηαζ ιζα ζοκμθζηή ηαηαβναθή ηςκ ζοιπεναζιάηςκ πμο πνμέηορακ 

ζοκμθζηά ηαζ πνμηείκμκηαζ εέιαηα βζα ιεθθμκηζηή ένεοκα.  

ημ Πανάνηδια Α, ζοβηεκηνχκμκηαζ δεδμιέκα ηςκ ζηαειχκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ 

ακάθοζδ, ηαεχξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζηαηζζηζηήξ επελενβαζίαξ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ 

διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο. Παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά μζ πανάιεηνμζ ηςκ εεςνδηζηχκ 

ηαηακμιχκ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ εθέβπςκ ηαθήξ πνμζανιμβήξ. Πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ, 

μζ πίκαηεξ ιε ηα ζοβηεκηνςηζηά απμηεθέζιαηα απυ ηδκ εηηίιδζδ ημο εεςνδηζηά ιέβζζημο 

δζαεέζζιμο αζμθζημφ δοκαιζημφ ηςκ οπυ ελέηαζδ ζηαειχκ. 

ημ Πανάνηδια Β, πενζθαιαάκμκηαζ εζηυκεξ ιε ηζξ πνμκζηέξ δζαηοιάκζεζξ ηςκ ααζζηχκ 

ζηαηζζηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ Πανάνηδια Α. 

ημ Πανάνηδια Γ, πενζέπμκηαζ πίκαηεξ ιε ηα ααζζηά ζηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ 

ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ εβπευιεκμο θμνηίμο ηαεχξ ηαζ πίκαηεξ ιε ηζξ  

εηενμζοζπεηίζεζξ ηςκ διενήζζςκ ηαποηήηςκ ακέιμο ακάιεζα ζημοξ ζηαειμφξ ακάθοζδξ.  

 



4 

 

2 Ζ εέζδ ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ ζηδκ δζεεκή 

εκενβεζαηή ζηδκή 

2.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή ζηελ ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο από ηελ 

αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα 

Ζ εηιεηάθθεοζδ ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ απυ ημκ άκενςπμ πάκεηαζ ζηα αάεδ ηδξ ζζημνίαξ. 

Πνχημξ ζηαειυξ, θαίκεηαζ κα είκαζ δ αλζμπμίδζδ ηδξ εκένβεζαξ ημο ακέιμο ζηδκ καοζζπθμΐα, 

ήδδ απυ ημ 5500 π.Υ. ιε ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ πνχηςκ ζζηζμθυνςκ πθμίςκ, πμο απμηέθεζακ ημ 

ηφνζμ ιέζμ ιεηαηίκδζδξ ζημ κενυ. Ζ ηεπκμβκςζία πμο απμηηήεδηε απυ ηδκ πνήζδ ζζηίςκ βζα 

ηζξ εαθάζζζεξ ιεηαηζκήζεζξ, αλζμπμζήεδηε ηαζ ζηδ ζηενζά, μδδβχκηαξ ζηδκ ηαηαζηεοή 

δζαηάλεςκ πμο εηιεηαθθεφμκηακ ηδκ ηζκδηζηή εκένβεζα ημο ακέιμο, ημοξ πνχημοξ 

ακειυιοθμοξ. Ζ πνχηδ βκςζηή ειθάκζζδ αθεζηζημφ ακειυιοθμο ήηακ μνζγυκηζαξ 

πενζζηνμθήξ ηαζ ημπμεεηείηαζ πενίπμο ζημ 700 ι.Υ. ζημ εσζηάκ ηδξ Πενζίαξ. Ζ 

ηεπκμβκςζία βνήβμνα ελαπθχεδηε ζηδκ Ακαημθή ηαζ πζεακυηαηα απυ ηζξ ανπέξ ημο 12μο 

αζχκα ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ημο ζηδκ ακαημθζηή Μεζυβεζμ ηαζ ηδκ Δονχπδ μ ακειυιοθμξ 

ηαηαηυνοθδξ πενζζηνμθήξ, ακαααειζζιέκμξ ζαθχξ απυ ημκ ακηίζημζπμ μνζγυκηζαξ 

πενζζηνμθήξ Πενζζηυ ακειυιοθμ. Ακ ηαζ δεκ έπεζ απμζαθδκζζηεί δ αζηία ηδξ ιεηαηνμπήξ 

αοηήξ, πμθθμί απμδίδμοκ ηδκ παναπάκς απμδμηζηυηενδ ακααάειζζδ ζηδκ οζμεέηδζδ ημο 

ιμκηέθμο ημο ηαηαηυνοθμο νςιασημφ οδναοθζημφ ηνμπμφ. ε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

πνμαζμιδπακζηήξ πενζυδμο ηαζ ιέπνζ ηδκ ηεθζηή ακηζηαηάζηαζή ημο απυ ηδκ αηιμιδπακή, μ 

εονςπασηυξ ακειυιοθμξ (αθεζηζηυξ ή ακηθδηζηυξ) αθθάγεζ ζοκεπχξ ιμνθή, αεθηζζημπμζείηαζ 

ζηαδζαηά ηαζ δζαδναιαηίγεζ (ιαγί ιε ημκ κενυιοθμ) νυθμ ακηίζημζπμ ιε αοηυκ ηςκ 

δθεηηνμηζκδηήνςκ ηδξ αζμιδπακζηήξ ηαζ ιεηααζμιδπακζηήξ πενζυδμο. (Nelson, 2009)  

Σμκ 17μ αζχκα, μζ Δονςπαίμζ άπμζημζ έθενακ ηδκ ηεπκμβκςζία πμο είπε απμηηδεεί ζημ 

πέναζια ηςκ αζχκςκ, ζηδκ Αιενζηή ηαζ ηαηαζηεοάγμκηαζ ηαζ εηεί μζ πνχημζ ακειυιοθμζ, ιε 

πνήζδ υιμζα ιε αοηή πμο είπε ζηδκ Δονχπδ. ηα ηέθδ ημο 19μο αζχκα, μπυηε ηαζ δ ακάβηδ 

βζα οπμδμιέξ ηαζ δ βεκζηυηενδ πνυμδμξ ζημκ ημιέα ηδξ δθεηηνζηήξ παναβςβήξ επζηάζζμοκ 

πεναζηένς ελέθζλδ ζε δζάθμνμοξ ημιείξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ημ εκδζαθένμκ ηαζ ζηζξ δομ πθεονέξ 

ημο αηθακηζημφ επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ακειμηζκδηήνςκ πμο εα πανάβμοκ 

δθεηηνζηυ νεφια. Σδκ πνςηζά ηενδίγεζ δ Αιενζηή, υπμο ημ 1888 ζημ Cleveland ημο Ohio 

ηαηαζηεοάζηδηε μ πνχημξ ακειυιοθμξ βζα παναβςβή δθεηηνζζιμφ ιε ζζπφ 12 kW μ μπμίμξ 

θεζημφνβδζε βζα πενίπμο 20 πνυκζα ηαζ βζα πνχηδ θμνά εζζήπεδ ζηδκ ηαηαζηεοή έκα 

επζηαποκυιεκμ ηζαχηζμ ηαποηήηςκ (Sathyajith, 2006). Πένακ ηδξ πνςηανπζηήξ ζδιαζίαξ ημο 

ένβμο αοημφ πμο ήηακ θοζζηά δ πνςημπμνία ημο ηαζ δ μοζζαζηζηή ζοιαμθή ημο ζηδκ 

ακάπηολδ ημο αιενζηάκζημο δζηηφμο ζζδδνμδνυιςκ ηδξ επμπήξ, δ ηαηαζηεοή ημο ήηακ βζα 

έκακ αηυιδ θυβμ ζδιακηζηή, αθμφ ηαηέδεζλε ηδκ ακαβηαζυηδηα αενμδοκαιζημφ ζπεδζαζιμφ 

ηδξ πηενςηήξ (μ ζπεδζαζιυξ ημο οζηενμφζε ζδιακηζηά ζε ζπέζδ ιε ηζξ ελεθζβιέκεξ θφζεζξ 

ηςκ Δονςπασηχκ ακειυιοθςκ ηδξ επμπήξ). Έηημηε ηαζ ιέπνζ ημκ πνχημ παβηυζιζμ πυθειμ μζ 

ένεοκεξ ζημκ ημιέα ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ πνυμδμ, ηυζμ ζε 

πνςημηοπία υζμ ηαζ ζε ζπεδίαζδ ηαζ ηαηαζηεοή ηαζ μζ πνχηεξ αοηέξ ακειμβεκκήηνζεξ 

πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ θυνηζζδ ιπαηανζχκ. Ζ πμνεία ηςκ ενεοκχκ, ακαηυπδηε ιμζναία 
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θυβς ηςκ πμθέιςκ ηαζ ζοκεπίζηδηε δεζθά ιεηά ημ 1950 ζηδκ Δονχπδ. Οζ αβμνέξ ηδξ 

πενζυδμο υιςξ, βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ ηενάζηζεξ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ, ζηνέθμκηαζ ιε 

ιεβαθφηενδ πνμεοιία πνμξ ηα μνοηηά ηαφζζια ηαζ έηζζ βζα άθθδ ιζα θμνά μζ υπμζεξ ένεοκεξ 

ζημκ ημιέα ηςκ αζμθζηχκ ιδπακχκ πνμπςνμφκ πμθφ ανβά, πςνίξ αέααζα κα δζαηυπημκηαζ 

μθμηθδνςηζηά. 

Αοηυ πμο έθενε λακά ζημ πνμζηήκζμ ηδκ ακάπηολδ ακειμηζκδηήνςκ ήηακ δ πεηνεθασηή 

ηνίζδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970, μπυηε ηαζ αολήεδηε εκηοπςζζαηά δ ηζιή ημο πεηνεθαίμο ηαζ 

άνπζζακ έηζζ μζ πνχηεξ ζζπκέξ αιθζζαδηήζεζξ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ. Ζ Γακία πνχηδ 

επζπείνδζε κα αθθάλεζ ημ εκενβεζαηυ ηδξ ιίβια, ζηνέθμκηαξ ημ εκδζαθένμκ ηδξ ζηδκ 

ακάπηολδ ηεπκμθμβζχκ πμο εα ααζίγμκηαζ ζημοξ εβπχνζμοξ εκενβεζαημφξ πυνμοξ. ηζξ ανπέξ 

ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990, δ ηθίιαηα ηςκ ακειμβεκκδηνζχκ ιεβέεμοξ 300 ηαζ 500 KW 

εζζάβεηαζ ιε επζηοπία ζε πμθθέξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ, ζδιαημδμηχκηαξ ιζα εηνδηηζηή, βζα ηα 

δεδμιέκα ηδξ επμπήξ, πνήζδ αζμθζηήξ εκένβεζαξ βζα δθεηηνμπαναβςβή. Σδκ πενίμδμ αοηή, 

πένακ ηδξ Γακίαξ, δ μπμία δζαηδνεί ηονίανπδ εέζδ ζημκ ημιέα ηςκ αζμθζηχκ ιδπακχκ, 

ζδιακηζηή επζηοπία ηαηαβνάθμοκ επίζδξ δ Γενιακία ηαζ δ Ηζπακία. Οζ ηνείξ αοηέξ πχνεξ 

δζαηδνμφζακ ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ EWEA1, ζηζξ ανπέξ ημο 2000 ημ 85% ηδξ εηήζζαξ 

εβηαηάζηαζδξ κέςκ αζμθζηχκ ιδπακχκ, πμζμζηυ πμο ημ 2013 έπεζ πέζεζ πθέμκ ζημ 36%, 

αθμφ υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ εονςπασηέξ πχνεξ πνμπςνμφκ ζε αζμθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. 

 

 

πςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ παναπάκς εζηυκα (2.1), ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο 2007 θεζημονβμφζακ ζε 

παβηυζιζμ επίπεδμ 94 GW αζμθζηήξ εκένβεζαξ, εη ηςκ μπμίςκ ηα 65 GW ζηδκ Δονχπδ 

(πενίπμο ημ 69% ηδξ παβηυζιζαξ αζμθζηήξ ζζπφμξ). Έηημηε, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο 

GWEC βζα ημ 2013, πένακ ηδξ Δονχπδξ πμο αηυια ηαηέπεζ ηδκ ιενίδα ημο θέμκημξ ζηδκ 

παβηυζιζα εκενβεζαηή αβμνά αζμθζηχκ, ιε 118 GW εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ (πενίπμο ημ 

37.1% ηδξ ζοκμθζηήξ ζζπφμξ ηςκ 318.1 GW παβημζιίςξ), παναηδνείηαζ ναβδαία αφλδζδ 

                                                      
1 European Wind Energy Association 

Δζηυκα 2.1 οκμθζηή Δβηαηεζηδιέκδ Αζμθζηή Ηζπφξ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ημκ Κυζιμ βζα ηδκ 

πενίμδμ 1996-2013. [Πδβή: εηήζζα δεθηία EWEA, 2014] 
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αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, ηυζμ ζηδκ Αζία (115.9 GW εηπνμζςπχκηαξ ημ 36,4%), υζμ ηαζ 

ζηδκ Β. Αιενζηή (70.9 GW, 22.3%), εκχ δεζθά ιπαίκεζ ζηδκ αβμνά ηαζ δ Ν. Αιενζηή (4.7 

GW, 1.5%). ε δζεεκέξ επίπεδμ δ Κίκα ιπαίκεζ δοκαιζηά ζηδκ αβμνά, ηαηέπμκηαξ ηδκ πνχηδ 

εέζδ ιε 91.4 GW εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ ζημ ηέθμξ ημο 2013 (28.7% ηδξ παβηυζιζαξ) ηαεχξ 

ηαζ ημο πμζμζημφ κέςκ εβηαηαζηάζεςκ βζα ηδκ ίδζα πνμκζά (45.4%), αημθμοεμφιεκδ απυ ηζξ 

ΖΠΑ ιε 62 GW (19.2% ηδξ ζοκμθζηήξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ), ηδ Γενιακία ιε 34.25GW 

(10.8%), ηδκ Ηζπακία ιε 23 GW (7.2%) ηαζ ηδκ Ηκδία ιε 20.15 GW (6.3%).  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα υζμκ αθμνά ζηδκ Δονχπδ 

(εζηυκα 2.2), απυ ηα ζοκμθζηά 118 GW ηδξ 

εβηαηεζηδιέκδξ αζμθζηήξ ζζπφμξ ηαηά ημ έημξ 

2013, δ Γενιακία ηαηέπεζ ημ ιεβαθφηενμ 

ιενίδζμ ηδξ αβμνάξ, ιε 34.4 GW, 

αημθμοεμφιεκδ απυ ηδκ Ηζπακία ιε 23GW. 

Οζ δφμ αοηέξ ιαγί, ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 49% 

ηδξ ζοκμθζηήξ αζμθζηήξ ζζπφμξ ζε εονςπασηυ 

επίπεδμ ηαζ πενίπμο ημ 20% παβημζιίςξ. 

διακηζηυ ιενίδζμ ηαηέπμοκ επίζδξ, ημ 

Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ (9%), δ Ηηαθία (7%) ηαζ δ 

Γαθθία (7%). Δκηοπςζζαηά πμζμζηά 

ηαηαβνάθεζ επίζδξ ηαζ δ Πμθςκία, δ μπμία 

έςξ ημ 2001 δεκ δναζηδνζμπμζμφκηακ 

ζπεηζηά, εκχ ημ 2013 ηαηέπεζ 3% ηδξ 

εβηαηεζηδιέκδξ εονςπασηήξ αζμθζηήξ ζζπφμξ. 

 

 

Αολακυιεκμ εκδζαθένμκ παναηδνείηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηαζ βζα ηζξ οπενάηηζεξ αζμθζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ, πμο ακαιέκεηαζ κα δζαδναιαηίζμοκ ηδκ επυιεκδ πενίμδμ ζδιακηζηυ νυθμ 

ζηδκ εονςπασηή ηαζ παβηυζιζα αβμνά. Οζ πνχηεξ ζδέεξ βζα ηαηαζηεοή εαθάζζζςκ αζμθζηχκ 

πάνηςκ ειθακίζηδηακ ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970, ημ πνχημ υιςξ ηαηαζηεοάζηδηε ημ 

1990 ζηδ μοδδία (Nogersud) πμο πενζεθάιαακε ιζα ακειμβεκκήηνζα ηαζ αιέζςξ ιεηά ημ 

1991 ηαηαζηεοάζηδηε ζηδ Γακία (Vinbedy) αηυια έκα ιε 11 ακειμβεκκήηνζεξ ζοκμθζηήξ 

ζζπφμξ 5 MW (Burton et. al., 2001). 

Οζ ορδθέξ πνμζδμηίεξ πμο ζοκμδεφμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ ηαηαζηεοχκ, ααζίγμκηαζ ζημ 

ορδθυηενμ δζαεέζζιμ αζμθζηυ δοκαιζηυ ημο ακμζπηoφ πεθάβμοξ, υπμο μ άκειμξ είκαζ 

ζζπονυηενμξ θυβς ιεζςιέκδξ ηφναδξ ηαζ ιζηνυηενδξ δζάηιδζδξ ζηδ εάθαζζα ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ λδνά ηαζ δεκ οπάνπμοκ ζδιακηζημί πενζμνζζιμί ςξ πνμξ ημ ιέβεεμξ ηςκ 

ακειμβεκκδηνζχκ, είηε θυβς ηςκ οθζημηεπκζηχκ οπμδμιχκ (ππ. ζζδδνμδνμιζηά ή μδζηά 

δίηηοα), είηε ελαζηίαξ πενζμνζζιχκ ηςκ δζαεέζζιςκ εηηάζεςκ εβηαηάζηαζδξ. Οζ πζμ 

εκεμοζζχδεζξ πνμαθέρεζξ ηάκμοκ θυβμ βζα ζοιιεημπή ιε πμζμζηυ 10% ζηδκ παβηυζιζα 

εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ ιέπνζ ημ 2020. Ζ ζοκμθζηή εβηαηεζηδιέκδ ζζπφξ ηςκ οπενάηηζςκ 

αζμθζηχκ ζημ ηέθμξ ημο 2013 ακένπμκηακ ζε 6.57 GW (πενίπμο ημ 2% ηδξ παβηυζιζαξ 

εβηαηεζηδιέκδξ αζμθζηήξ ζζπφμξ), εκχ μ νοειυξ ακάπηολδξ ηαηά ημ έημξ αοηυ, έθηαζε ημ 

33% (πήια 1.3). Γζα ηδκ επίηεολδ ημο 10% ηα επυιεκα πνυκζα μζ ηαηαζηεοέξ πνέπεζ κα 

βίκμοκ ζε αηυια ααεφηενα κενά (ζήιενα ηαηά ιέζμ υνμ ηα πάνηα ανίζημκηαζ 30km απυ ηδκ 

αηηή ζε ιέζμ αάεμξ 20 ιέηνςκ), ιε πμθοπθμηυηενεξ ζοκεήηεξ ζημκ ποειέκα ηαζ θοζζηά κα 

ιεζςεμφκ αζζεδηά ηα ηυζηδ ηαηαζηεοήξ.  

Δζηυκα 2.2 Πμζμζηά ζοιιεημπήξ ζηδκ 

Δονςπασηή αβμνά αζμθζηήξ εκένβεζαξ 

 [Πδβή: ΔWEA 2013] 
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Ζβεηζηυ νυθμ ζηδκ παβηυζιζα αθθά ηαζ εονςπασηή αβμνά ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ 

EWEA βζα ημ 2013, ηαηέπεζ δ Μεβάθδ Βνεηακία δ μπμία ιε 3.7 GW εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ 

ζοβηεκηνχκεζ ημ 56% ηδξ παβηυζιζαξ οπενάηηζαξ αζμθζηήξ ζζπφμξ. Ζ Γακία ένπεηαζ δεφηενδ 

ιε 1.3GW, ηνίημ ημ Βέθβζμ ιε 571MW ηαζ αημθμοεεί δ Κίκα ιε 389 MW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οζ πνμαθέρεζξ ηδξ EWEA βζα ηδ δζεηία 2014-2015 ηάκμοκ θυβμ βζα 2.9 MW κέςκ 

εβηαηαζηάζεςκ, ηα μπμία ακαιέκεηαζ κα αολήζμοκ ηδ ζοκμθζηή ζζπφ ζηδκ Δονχπδ ζηα 9.5 

GW. ε επίπεδμ ιεζμπνυεεζιμο ζπεδζαζιμφ δ EWEA αλζμθμβεί πςξ εα εζζέθεμοκ ζηδκ 

εονςπασηή αβμνά οπενάηηζεξ αζμθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ζοκμθζηήξ ζζπφμξ 22 GW. Πένα απυ ηδ 

Γενιακία πμο ηαηαθαιαάκεζ ημ 30%, ζδιακηζηή ζοκεζζθμνά εα έπεζ δ Βνεηακία ηαζ δ 

Δζηυκα 2.3 οκμθζηή ηαζ εηήζζα οπενάηηζα εβηαηεζηδιέκδ αζμθζηή ζζπφξ ζε 

παβηυζιζα ηθίιαηα [Πδβή:EWEA 2013] 

Δζηυκα 2.4 Πμζμζηά ζοιιεημπήξ ηςκ πςνχκ ηδξ Δονχπδξ ζηδκ αβμνά 

οπενάηηζςκ αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ βζα ημ 2013 (ανζζηενά) ηαζ 

ιεζμπνυεεζιεξ πνμαθέρεζξ (δελζά) [Πδβή: EWEA 2013] 
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Οθθακδία ιε πμζμζηυ 22% ηαζ 13% ακηίζημζπα, εκχ εζζένπμκηαζ δοκαιζηά ζηδκ αβμνά αοηή 

ηαζ πχνεξ υπςξ δ Ηνθακδία (10%) ηαζ δ Δζεμκία (5%). ηδκ Δθθάδα µεηά ηδ ρήθζζδ ημο 

κυµμο 3851/2010 βζα ηζξ ΑΠΔ, ημκ Ημφθζμ ημο 2010 λεηίκδζε δ δζαδζηαζία πνμηαηανηηζηήξ 

πςνμεέηδζδξ εαθάζζζςκ αζμθζηχκ πάνηςκ πμο πνυηεζηαζ κα ακαπηοπεμφκ ζε πνχηδ θάζδ 

ιεηά ημ 2016 ηαζ έηζζ δ πχνα ιαξ ακαιέκεηαζ κα ζοκεζζθένεζ ζε πμζμζηυ 3% επί ηδξ 

εονςπασηήξ αβμνάξ. ηδκ επυιεκδ εζηυκα (2.4), θαίκμκηαζ μζ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ ηαζ ηα 

πμζμζηά ημοξ ζηδ ζδιενζκή αβμνά οπενάηηζςκ αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηα 

πμζμζηά ημο ιεζμπνυεεζιμο ζπεδίμο ηδξ EWEA ακαθμνζηά ιε ηζξ κέεξ εβηαηαζηάζεζξ. 

2.2 Η ελζσκάησζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ επξσπατθή αγνξά 

ειεθηξηζκνύ  

Μέπνζ πνυζθαηα δ αβμνά δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ηυζμ ζε εεκζηυ υζμ ηαζ ζε εονςπασηυ 

επίπεδμ, εθεβπυηακ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά απυ έκακ πενζμνζζιέκμ ανζειυ εηαζνζχκ, 

πνμζακαημθζζιέκςκ ζηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιε ηδκ πνήζδ ζοιααηζηχκ πυνςκ. 

Ζ εζηυκα αοηή άθθαλε ημ 2009, υηακ δ Δονςπασηή Έκςζδ οζμεεηχκηαξ ημ 3μ Παηέημ 

Απεθεοεένςζδξ ηδξ Δκενβεζαηήξ Αβμνάξ, ζηυπεοζε πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ δδιζμονβίαξ 

ηακμκζζιχκ πμο εα επζηνέπμοκ ζε πενζζζυηενμοξ παναβςβμφξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ κα 

εζζέθεμοκ ζημ εκενβεζαηυ ιίβια, δίκμκηαξ ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηδκ ιέβζζηδ δοκαηή έκηαλδ 

ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ. οβηεηνζιέκα, πνυηεζκε ημκ πθήνδ δζαπςνζζιυ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ παναβςβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ/δζακμιήξ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ζημπεφμκηαξ 

ανπζηά ζηδκ ηυκςζδ ηςκ οπάνπμκηςκ δζηηφςκ ιεηαθμνάξ, ιέζς ηδξ εκίζποζδξ ημο 

ακηαβςκζζιμφ ηαζ ιαηνμπνυεεζια ζηδ δδιζμονβία εκυξ πακεονςπασημφ δζηηφμο 

δζαζοκδέζεςκ. Κζκμφιεκεξ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ μζ πχνεξ ηδξ ΔΔ ακέπηολακ 

δζαθμνεηζηέξ ζηναηδβζηέξ εκζςιάηςζδξ ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ζηδκ εηάζημηε δθεηηνζηή 

αβμνά. 

Γζα κα βίκμοκ υιςξ πζμ εφημθα ακηζθδπηά ηα δζάθμνα ζεκάνζα εκζςιάηςζδξ, ζηα μπμία εα 

βίκεζ ακαθμνά παναηάης (2.2.4), εα ηεεμφκ ζε αδνέξ βναιιέξ ηάπμζα ααζζηά ζημζπεία ηδξ 

αβμνάξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. 

2.2.1 Η αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Ζ ανπή ημο κήιαημξ ζηδκ ζζημνία ηδξ αζμιδπακίαξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ανίζηεηαζ ζηα ηέθδ 

ημο 19μο αζχκα, υπμηε ηαζ βζα πνχηδ θμνά δθεηηνμδμημφκηαζ ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα ηαζ 

απμηημφκ εκενβεζαηή αοημκμιία. Ζ ακάπηολδ ημο ηθάδμο, μ μπμίμξ εκζζπφεηαζ ηαζ απυ ηδκ 

πανάθθδθδ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, είκαζ ναβδαία ηαζ έηζζ ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

1920, ιεηά ηαζ ηδκ επζηνάηδζδ ημο εκαθθαζζυιεκμο νεφιαημξ πμο επέηνεπε ηδ πνήζδ 

ιεηαζπδιαηζζηχκ, δδιζμονβμφκηαζ ηα πνχηα εεκζηά δζαζοκδεδειέκα δίηηοα ορδθήξ ηάζδξ, 

ηα μπμία ζε πνχηδ θάζδ απμηεθμφκ ζδζςηζηέξ πνςημαμοθίεξ ηαζ ζοκδέμοκ ηζξ ιμκάδεξ 

παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Μεηά ημ 2o Παβηυζιζμ Πυθειμ, ηα δίηηοα αοηά 

ηναηζημπμζμφκηαζ ζε ιζα πνμζπάεεζα ακαζοβηνυηδζδξ ηςκ ηαηεζηναιιέκςκ μζημκμιζηά 

πςνχκ πμο ζοιιεηείπακ ζημκ πυθειμ ηαζ δδιζμονβμφκηαζ έηζζ ηα πνχηα ηναηζηά ιμκμπχθζα. 

ε ακηζζημζπία ιε ηδ θεζημονβία ηςκ οπυθμζπςκ αζμιδπακζχκ, δ παναδμζζαηή δμιή ηδξ 

αζμιδπακίαξ δθεηηνζζιμφ απμηεθεί ζε βεκζηέξ βναιιέξ, ιζα ηαεεημπμζδιέκδ παναβςβζηή 

δζαδζηαζία ζηδκ μπμία δζαηνίκμκηαζ ηέζζενα ααζζηά ζηάδζα, δ παναβςβή, δ ιεηαθμνά, δ 

δζακμιή ηαζ δ πνμιήεεζα. ημ ιμκηέθμ ηναηζημφ ιμκμπςθίμο (ηαεεημπμζδιέκμ ιμκμπχθζμ) 

πμο λεηίκδζε ηδκ πενίμδμ αοηή, ημ ηνάημξ ακαθαιαάκεζ ηδ θεζημονβία ηδξ αβμνάξ εθέβπμκηαξ 
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ηαζ ηα ηέζζενα ζηάδζα, απαθθαβιέκμ απυ ζοκεήηεξ ακηαβςκζζιμφ ζε υθα ηα επίπεδα. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ ιμκμπςθζαηή δμιή ζηδκ αβμνά δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζοιπφηκςζε ηδκ 

εονφηενδ εηείκδ ηδκ επμπή ακηίθδρδ, υηζ δ δθεηηνζηή εκένβεζα μθείθεζ κα απμηεθεί 

ημζκςκζηυ αβαευ ζημ μπμίμ εα έπμοκ πνυζααζδ υθμζ μζ πμθίηεξ, πνυζααζδ ηδκ μπμία εα 

πνέπεζ κα ελαζθαθίζεζ δ πμθζηεία. Με αοηή ηδ δμιή, αημθμοεεί ιζα πενίμδμξ οθμπμίδζδξ 

ιεβάθςκ ηαζ ιαηνυπκμςκ ηαηαζηεοχκ, δζαπεζνίγμκηαζ ηεκηνζηά μζ δζαεέζζιμζ εκενβεζαημί 

πυνμζ ηαζ ζοκδέμκηαζ αηυια ηαζ μζ πζμ δοζπνυζζηεξ πενζμπέξ ζηα εηάζημηε δίηηοα.  

Σμοξ πνχημοξ ηνζβιμφξ ζηα εειέθζα ηδξ παναπάκς δμιήξ, αθθά ηαζ εονφηενα ζημκ νυθμ ηδξ 

ηναηζηήξ πανέιααζδξ ζηδκ μζημκμιία, δδιζμονβεί ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 δ 

μζημκμιζηή πμθή ημο ζηάβμ, ακμίβμκηαξ ημκ δνυιμ πνμξ ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ 

μζημκμιζηχκ αβμνχκ. ημκ πονήκα ζηέρδξ ηδξ πμθήξ αοηήξ ήηακ υζμκ αθμνά ζηζξ 

μζημκμιζηέξ ζπέζεζξ, δ ακηίθδρδ υηζ μ ακηαβςκζζιυξ απμηεθεί ημ ααζζηυ ενβαθείμ 

ακάπηολδξ, ημπμεεηχκηαξ ηδκ ίδζα ηδκ αβμνά ζε νυθμ «πνμζηάηδ» αθθά ηαζ «ηζιςνμφ» 

εηείκςκ πμο δεκ είκαζ παναβςβζηά απμηεθεζιαηζημί. Σμ ιμκηέθμ αβμνάξ πμο μναιαηίγεηαζ 

είκαζ ζηδκ ηεθζηή ιμνθή ημο (ηεθείςξ απεθεοεενςιέκδ αβμνά), απαθθαβιέκμ απυ ηδκ 

ηναηζηή πανέιααζδ ηαζ εεςνεί υηζ δ ίδζα δ αβμνά ιπμνεί κα «αοημνοειζζηεί» χζηε κα βίκεζ 

πζμ απμδμηζηή. Οζ ζηέρεζξ αοηέξ ανήηακ πμθθμφξ οπμζηδνζηηέξ ζε δζάθμνεξ ιενζέξ ημο 

πθακήηδ υπμο ζδζςηζηά ηεθάθαζα επζγδημφζακ δζαηαχξ ιενίδζμ ζηδκ αβμνά δθεηηνζηήξ 

εκένβεζαξ ηαζ ήδδ ηαηά ημ ηέθμξ ημο 20μο αζχκα πμθθέξ πχνεξ (πνχηα μζ ΖΠΑ ηαζ δ 

Μ.Βνεηακία) απμηναηζημπμζμφκ επζπεζνήζεζξ δθεηηνζζιμφ (ιαγί ιε άθθεξ επζπεζνήζεζξ 

δδιυζζμο παναηηήνα) ηαζ πνμπςνμφκ ζε ιζα ηαηεφεοκζδ εθεφεενδξ αβμνάξ. οκμπηζηά, βζα 

ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ αβμνάξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ακάθμβα ιε ημ ζηάδζμ ζημ μπμίμ 

εκηάζζεηαζ μ ακηαβςκζζιυξ, ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηνία ααζζηά ιμκηέθα : α) ημ ιμκηέθμ 

ιμκαδζημφ αβμναζηή, υπμο μ ακηαβςκζζιυξ εκηάζζεηαζ ζημ ανπζηυ ζηάδζμ, ηδξ παναβςβήξ 

εκένβεζαξ, α) ημ ιμκηέθμ ακηαβςκζζιμφ ζηδκ πμκδνζηή αβμνά, υπμο οπάνπεζ ακηαβςκζζιυξ 

ζηδκ παναβςβή ιε ηζξ εηαζνείεξ δζακμιήξ κα αβμνάγμοκ ηδκ εκένβεζα πμο πςθμφκ ηαηεοεείακ 

απυ ημοξ παναβςβμφξ ιέζς ιζαξ ημζκήξ δελαιεκήξ (market pool) ηαζ β) ημ ιμκηέθμ 

ακηαβςκζζιμφ ζηδ θζακζηή αβμνά, υπμο οπάνπεζ ακηαβςκζζιυξ ζε υθα ηα επίπεδα, πθδκ ηδξ 

ιεηαθμνάξ δ μπμία παναιέκεζ θοζζηυ ιμκμπχθζμ. 

ήιενα, ιεηά ηδκ εθανιμβή ηςκ ακηίζημζπςκ μδδβζχκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ 

(1996/92/ΔΚ, 2001/77/ΔΚ ηαζ 2009/28/ΔΚ), ζηζξ πενζζζυηενεξ εονςπασηέξ πχνεξ, μζ 

εηαζνείεξ δθεηηνζζιμφ έπμοκ ζημκ έκα ή άθθμ ααειυ ζδζςηζημπμζδεεί, είηε ιέζς 

πνδιαηζζηδνίμο, είηε ιε άιεζδ πχθδζδ ζε ζδζςηζηά ηεθάθαζα. πεδυκ ελμθμηθήνμο 

ζδζςηζημπμζδιέκδ είκαζ δ εκενβεζαηή αβμνά ζηδ Μ. Βνεηακία. ηζξ πχνεξ ημο Δονςπασημφ 

Νυημο (Ηηαθία, Ηζπακία, Πμνημβαθία ηαζ Δθθάδα) μζ ακηίζημζπεξ εηαζνίεξ έπμοκ 

ζδζςηζημπμζδεεί (ή ανίζημκηαζ ζε δζαδζηαζία ζδζςηζημπμίδζδξ) ζε πμζμζηυ άκς ημο 50%. 

Ακηίεεηα, ζε πμθθέξ αυνεζεξ πχνεξ πμο δζαεέημοκ ημζηάζιαηα θοζζημφ αενίμο ηαζ 

οδνμδθεηηνζημφξ ή πονδκζημφξ ζηαειμφξ δθεηηνμπαναβςβήξ (ηακδζκααζηέξ πχνεξ, Γαθθία, 

Βέθβζμ, Οθθακδία ηαζ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ ζηδ Γενιακία) ημ δδιυζζμ ελαημθμοεεί κα εθέβπεζ 

ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ εκενβεζαηχκ αβμνχκ. 

ε ζφιπθεοζδ ιε ηζξ πζμ πάκς ελεθίλεζξ, δδιζμονβείηαζ ζε ανηεηέξ πχνεξ ηδξ εονςγχκδξ 

έκαξ εκηεθχξ κέμξ εεζιυξ, ημ Υνδιαηζζηήνζμ Ζθεηηνζηήξ Δκένβεζαξ. Υαναηηδνζζηζηά 

παναδείβιαηα απμηεθμφκ ημ ηακδζκααζηυ Υνδιαηζζηήνζμ (NORDPOOL), ημ Βνεηακζηυ 

(BETTA) ηαζ ημ Γενιακζηυ (EEX). Τπυ ημ κέμ αοηυ ζπήια, δ δζαπναβιάηεοζδ ηδξ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ βίκεηαζ ζημ ελήξ ζε μνβακςιέκεξ ακηαβςκζζηζηέξ αβμνέξ, βμνβά 

ακαπηοζζυιεκεξ, πμο δδιζμονβμφκ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ ζπεηζγυιεκςκ αβμνχκ παναβςβχκ, 
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πνμσυκηςκ (electricity futures) η.α. Οζ αβμνέξ αοηέξ ακάθμβα ηαζ ιε ημ είδμξ ηςκ ζοκαθθαβχκ 

πμο δζεκενβμφκηαζ δζαηνίκμκηαζ ζε ηέζζενζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ: 

 Γζιενείξ οιθςκίεξ (Bilateral Contracts)  

 οιαυθαζα ιεηαλφ παναβςβχκ ηαζ ηαηακαθςηχκ ιε δζάνηεζα απυ ιζα διένα έςξ ηαζ ηδκ 

ςθέθζιδ γςή ημο ένβμο, ηα μπμία είκαζ ιδ δζαπναβιαηεφζζια. 

 Αβμνέξ ηδξ επυιεκδξ διέναξ/χναξ 

ηζξ αβμνέξ αοηέξ ακηζηείιεκμ δζαπναβιάηεοζδξ είκαζ μζ πνμζθμνέξ ηςκ παναβςβχκ βζα ηδκ 

επυιεκδ διένα/χνα (spot market). Απμθαζίγεηαζ ιζα εκζαία ηζιή βζα ηδκ KWh ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ ημ ζδιείμ ζζμννμπίαξ πνμζθμνάξ-γήηδζδξ ηδξ επυιεκδξ ιέναξ/χναξ. 

 Αβμνέξ Δλζζμννυπδζδξ (Balancing Markets) 

ε αοηέξ ηζξ αβμνέξ ηαεμνίγμκηαζ μζ επζημονζηέξ οπδνεζίεξ ημο Γζαπεζνζζηή ημο οζηήιαημξ 

(ακάβηεξ ζε εθεδνείεξ, νφειζζδ ζοπκυηδηαξ ηηθ.), χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ ζζμννμπία ημο 

οζηήιαημξ ακαθμνζηά ιε ηδκ αζθάθεζα, ηδκ αλζμπζζηία ηαζ ημκ μιαθυ εθμδζαζιυ. 

 Αβμνέξ Παναβςβχκ (Futures Market) 

Δδχ δζαπναβιαηεφμκηαζ ηα πανάβςβα πνμσυκηα (futures), πμο έπμοκ ακαπηοπεεί βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηζκδφκςκ πμο ζοκεπάβμκηαζ μζ απυημιεξ δζαηοιάκζεζξ ζηζξ ηζιέξ ηδξ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Οζ δζαηοιάκζεζξ αοηέξ, μθείθμκηαζ ζε αδνέξ βναιιέξ ζηδ 

ιεηααθδηυηδηα ηδξ γήηδζδξ, ηδξ παναβςβήξ ηαζ ηδξ δοζημθίαξ απμεήηεοζδξ ηδξ εκένβεζαξ. 

Οζ δφμ πνχηεξ αβμνέξ ακαθένμκηαζ ζε ζοκαθθαβέξ πνζκ ημ πνυκμ πανάδμζδξ ηδξ εκένβεζαξ 

(ιεθθμκηζηέξ αβμνέξ) ηαζ δζαπναβιαηεφμκηαζ ζοκήεςξ ημ ιεβαθφηενμ ημιιάηζ ηδξ 

παναβςβήξ, εκχ δ αβμνά ελζζμννυπδζδξ βίκεηαζ ημκηά ζημκ πναβιαηζηυ πνυκμ, χζηε κα 

ιπμνμφκ κα εηηζιδεμφκ μζ απμηθίζεζξ. θμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ αβμνά οπμπνεμφκηαζ κα 

ηάκμοκ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ αηνζαείξ πνμαθέρεζξ βζα ηδκ παναβςβή ή ηδκ ηαηακάθςζδ 

εκένβεζαξ, πνζκ ημκ πναβιαηζηυ πνυκμ, αθμφ ακελάνηδηα απυ ημ είδμξ ηδξ αβμνάξ, οπάνπμοκ 

εθεβηηζημί ιδπακζζιμί, μζ μπμίμζ ζοβηνίκμκηαξ ηζξ πναβιαηζηέξ πμζυηδηεξ πμο έπμοκ 

παναπεεί ή ηαηακαθςεεί (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ απςθεζχκ ιεηαθμνάξ) οπμθμβίγμοκ 

ηζξ απμηθίζεζξ απυ ηζξ ηζιέξ πμο έπμοκ ζοιθςκδεεί ηαζ ηζξ ημζημθμβμφκ (ζοκήεςξ ημ πμζυ 

ημο πνμζηίιμο ακηζζημζπεί ζηδκ ηζιή ηδξ εκένβεζαξ ελζζμννυπδζδξ πμο αβμνάζηδηε ελαζηίαξ 

ηδξ απυηθζζδξ) 

2.2.2 Ο ξόινο ησλ Ρπζκηζηηθώλ Αξρώλ ζηελ επξσπατθή αγνξά ειεθηξηζκνύ 

Ακελάνηδηα απυ ηδ δμιή ηαζ ημ κμιζηυ πθαίζζμ πμο έπεζ οζμεεηήζεζ ηάεε πχνα βζα ηδκ αβμνά 

ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, μζ νοειίζηδηεξ ανπέξ επζηεθμφκ μοζζχδδ νυθμ ζηδκ αβμνά. Καηά 

ηφνζμ θυβμ, αοηέξ εθέβπμοκ ημκ ακηαβςκζζιυ ηαζ ηδκ άζηδζδ ζζπφμξ ζηδκ αβμνά ηαζ 

δζαζθαθίγμοκ ηδκ οζμεέηδζδ ηςκ εεκζηχκ εκενβεζαηχκ πμθζηζηχκ απυ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ. 

Ονζζιέκα απυ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ανπχκ αοηχκ μθείθμοκ κα είκαζ δ δζαθάκεζα, δ 

ακελανηδζία απυ πμθζηζηά ηυιιαηα, δ ζζμκμιία απέκακηζ ζημοξ ειπθεηυιεκμοξ ζηδκ αβμνά 

ηαζ δ οπενάζπζζδ ηαζ πνμαβςβή ηςκ ζοιθενυκηςκ ημο ζοκυθμο έκακηζ ηςκ ζδζςηζηχκ. 

ηζξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ, μζ νοειζζηζηέξ ανπέξ οπάβμκηαζ ζε δζαηνζηά κμιζηά πθαίζζα 

ακάθμβα ιε ηδκ ακελανηδζία ημοξ ηαζ ηδ δμιή μνβάκςζδξ ηδξ αβμνάξ, δ μπμία έπεζ 

οζμεεηδεεί απυ ηάεε πχνα. Έηζζ, μνζζιέκεξ είκαζ ηεθείςξ ακελάνηδηεξ ηαζ ένπμκηαζ ζοπκά ζε 

ζφβηνμοζδ ιε ηα ειπθεηυιεκα οπμονβεία (Βνεηακία, Ηηαθία), ηάπμζεξ άθθεξ δνμοκ 

πενζζζυηενμ ζοιαμοθεοηζηά ζηα εηάζημηε οπμονβεία ηαζ δεκ κμιμεεημφκ (Δθθάδα, Ηζπακία, 
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Γαθθία), εκχ ηέθμξ, ηάπμζεξ επειααίκμοκ ιυκμ ζε πενζπηχζεζξ βεβμκυηςκ πμο απαζημφκ 

πεναζηένς ένεοκα ηαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ επμπηεφμοκ ηδκ αβμνά εη ηςκ οζηένςκ (Γακία).  

ηδκ Δθθάδα ζοζηήεδηε αάζδ ημο Νυιμο 2773/1999 ηαζ θεζημονβεί απυ ημκ Ημφθζμ ημο 2000 

δ Ροειζζηζηή Ανπή Δκένβεζαξ (ΡΑΔ), δ μπμία είκαζ δζμζηδηζηά ακελάνηδηδ. Σδξ έπεζ ακαηεεεί 

δ παναημθμφεδζδ ηδξ αβμνάξ εκένβεζαξ, υπςξ αοηή ακαπηφζζεηαζ, ηυζμ ιμκμζήιακηα ζηδκ 

Δθθδκζηή αβμνά, υζμ ηαζ υπςξ αοηή θεζημονβεί ηαζ ακαπηφζζεηαζ ζε ζπέζδ ιε ηζξ λέκεξ 

αβμνέξ εκένβεζαξ, ηαζ ζδίςξ ιε αοηέξ ιε ηζξ μπμίεξ δζαζοκδέεηαζ. ε ζφιπθεοζδ ιε ηζξ 

δζαηάλεζξ ημο 3μο εκενβεζαημφ παηέημο, ηαζ εζδζηυηενα απυ ημ Μάνηζμ ημο 2011, δ ΡΑΔ 

ακαααειίγεηαζ ηαζ έπεζ ηονίςξ απμθαζζζηζηέξ ανιμδζυηδηεξ ηαζ μοζζαζηζηυηενδ ζοκενβαζία 

ιε ημοξ θμζπμφξ Ροειζζηέξ ηαζ Γζαπεζνζζηέξ. Ακαιέκεηαζ κα εκζζποεεί δε πεναζηένς, δ 

μζημκμιζηή ηαζ δζμζηδηζηή ηδξ αοημηέθεζα. 

2.2.3 Δπηδξάζεηο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ Οξηαθή Σηκή ηνπ πζηήκαηνο 

Οζ αζμθζηέξ ιμκάδεξ πένακ ημο απαζημφιεκμο ανπζημφ ηεθαθαίμο πμο πνεζάγεηαζ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή ημοξ ηαζ ηδ ζφκδεζή ημοξ ζημ ζφζηδια (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ 

απαζημφιεκςκ ένβςκ οπμδμιήξ ηαζ επέηηαζδξ ημο δζηηφμο), ηαηά ηδ θάζδ θεζημονβίαξ ημοξ 

ημ ηυζημξ είκαζ ανηεηά παιδθυ έςξ ιδδεκζηυ. Λυβς απμοζίαξ ημο ηυζημοξ ηαοζίιμο ηαζ ημο 

ηυζημοξ αβμνάξ δζηαζςιάηςκ νφπςκ, εζζάβμκηαζ ζηδκ αάζδ ηδξ ηαιπφθδξ παναβςβήξ ηαζ 

αημθμοεμφκ ηαηά ζεζνά αολακυιεκμο ηυζημοξ μζ θζβκζηζηέξ ιμκάδεξ παναβςβήξ ηαζ μζ 

αενζμζηνυαζθμζ. Δλαζηίαξ ημο παιδθμφ θεζημονβζημφ ημοξ ηυζημοξ, μζ αζμθζηέξ ιμκάδεξ 

ζοκήεςξ ηαηαθαιαάκμοκ ηδκ πνχηδ εέζδ ζηδκ ελζζμννυπδζδ ηδξ αβμνάξ (EWEA,2009). Ζ 

αολδιέκδ δζαεεζζιυηδηά ημοξ ηαζ δ ζοκεζζθμνά ημοξ ζηδκ απμηέκηνςζδ ημο εκενβεζαημφ 

ζοζηήιαημξ, αθθάγεζ ημ εκενβεζαηυ ιίβια, ιεζχκμκηαξ ηδκ ηζιή ζζμννμπίαξ ηδξ αβμνάξ, αθμφ 

πανάβμοκ δθεηηνζηή εκένβεζα ζε πμθφ παιδθυ ηυζημξ, ιε πνμθακή μθέθδ πνμξ ημκ 

ηαηακαθςηή, ιεζχκμκηαξ πανάθθδθα ηαζ ηα ηυζηδ ιεηαθμνάξ. ε ιζα απεθεοεενςιέκδ 

αβμνά, δ ηζιή ηδξ kWh πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζζμννμπία ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ηδξ γήηδζδξ, υπςξ 

θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ εζηυκα 2.5. 

Παναηδνμφιε υηζ δ ηαιπφθδ ηδξ γήηδζδξ έπεζ πμθφ ιεβάθδ ηθίζδ, ηαεχξ δ εκένβεζα 

απμηεθεί ακεθαζηζηυ αβαευ, δδθαδή ημ ιέβεεμξ ηδξ γήηδζδξ δεκ επδνεάγεηαζ ζδιακηζηά απυ 

ηδκ ιεηααμθή ηδξ ηζιήξ ηδξ εκένβεζαξ. Δπμιέκςξ, αθθαβή ζηδκ ηζιή ηδξ εκένβεζαξ ιπμνεί κα 

πνμηφρεζ μοζζαζηζηά ιυκμ ιε ιεηαηυπζζδ ηδξ ηαιπφθδξ παναβςβήξ δελζυηενα. Ζ ζοιαμθή 

ηςκ αζμθζηχκ ζε αοηή ηδκ ιεηαηυπζζδ ιπμνεί κα είκαζ ηαεμνζζηζηή, βζα ημοξ θυβμοξ πμο 

πνμακαθένεδηακ, ζοιαάθθμκηαξ πανάθθδθα ηαζ ζηδ ιείςζδ ηδξ μνζαηήξ ηζιήξ ημο 

ζοζηήιαημξ (Σ1>Σ2), ημ ιέβεεμξ ηδξ μπμίαξ ελανηάηαζ ηαζ απυ ημ φρμξ ηδξ γήηδζδξ πμο 

πνμηφπηεζ βζα δζαθμνεηζηέξ πενζυδμοξ ηδξ διέναξ. Ζ ιείςζδ ηδξ μνζαηήξ ηζιήξ ημο 

ζοζηήιαημξ είκαζ εκημκυηενδ ηαηά ηζξ πενζυδμοξ αζπιχκ, αθμφ δ αζμθζηή εκένβεζα ιεζχκεζ ημ 

πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηςκ αενζμζηνμαζθζηχκ ιμκάδςκ, μζ μπμίεξ πανμοζζάγμοκ ημ ορδθυηενμ 

ηυζημξ θεζημονβίαξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ πενζβνάθεηαζ ηαζ βναθζηά ζηδκ εζηυκα 2.6 (EWEA, 

2009).  
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2.2.4 Πνιηηηθέο Δλζσκάησζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε δηάθνξεο ρώξεο ηεο 

Δπξώπεο 

φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ ΗΔΔ (Intelligent Energy Europe) ηονζανπμφκ ζηδκ Δονςπασηή 

Έκςζδ ηνείξ ηφνζεξ ηάζεζξ ζηζξ πμθζηζηέξ εκζςιάηςζδξ ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ ζε εεκζηυ 

επίπεδμ, μζ μπμίεξ ζοκμρίγμκηαζ ςξ ελήξ: 

 ηαζεξή ηηκή πξνλνκηαθήο πώιεζεο (feed-in tariff) ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

αγνξά 

Δζηυκα 2.5 Σοπζηέξ ηαιπφθεξ παναβςβήξ ηαζ γήηδζδξ δθεηηνζηήξ 

εκένβεζαξ [Πδβή: ΔWEA 2009] 

Δζηυκα 2.6 Ζ επίδναζδ ηδξ εζζυδμο ηςκ αζμθζηχκ ζηδκ μνζαηή ηζιή ημο 

ζοζηήιαημξ [Πδβή:EWEA, 2009] 
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Ζ εθανιμβή πνμκμιζαηχκ ηζιχκ πχθδζδξ έπεζ ζημπυ ηδκ εκίζποζδ ημο επεκδοηζημφ 

εκδζαθένμκημξ εονφηενα ζημκ ημιέα ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ. Ζ Γενιακία πμο 

οπήνλε μ ηφνζμξ εηθναζηήξ ηδξ πμθζηζηήξ αοηήξ έπεζ εθανιυζεζ πνμκμιζαηή ηζιή έκηαλδξ 

ήδδ απυ ημ 1991. Οζ ηζιέξ ηδξ εκένβεζαξ ζηδκ αβμνά δεκ επδνεάγμοκ ηα ηένδδ ηςκ 

παναβςβχκ αζμθζηήξ εκένβεζαξ. Ακηζεέηςξ, μζ ηζιέξ πχθδζδξ είκαζ εββοδιέκεξ βζα ηάεε 

ιμκάδα βζα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια (ιπμνεί κα θηάκεζ ηαζ ηα 20 πνυκζα) ηαζ 

πθδνχκμκηαζ ζημοξ παναβςβμφξ απυ ημ δζαπεζνζζηή ημο οζηήιαημξ/Γζηηφμο ζημ μπμίμ είκαζ 

ζοκδεδειέκεξ μζ ιμκάδεξ παναβςβήξ. Ζ ηζιή αοηή ιπμνεί πμθθέξ θμνέξ κα οπενααίκεζ ηδκ 

πναβιαηζηή ηζιή ηδξ αβμνάξ ηαζ άθθεξ κα είκαζ παιδθυηενδ. 

Ο δζαπεζνζζηήξ ιεηαηνέπεζ ηα ιεηααθδηά πνμθίθ ηδξ πανεπυιεκδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ ζε έκα 

ζηαεενυ πνμθίθ, οπμθμβίγμκηαξ ηζξ απαναίηδηεξ ιμκάδεξ εθεδνείαξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ 

ελμιάθοκζδ, χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ ζζμννμπία ημο ζοζηήιαημξ. Σα επζπθέμκ ηυζηδ πμο 

ιπμνεί κα πνμηφρμοκ ελαζηίαξ ημο ηυζημοξ παναιμκήξ ζε εθεδνεία ηςκ εοέθζηηςκ ιμκάδςκ, 

πενκμφκ ιέζς ημο δζαπεζνζζηή ηαζ ημο πνμιδεεοηή ζημοξ ηεθζημφξ ηαηακαθςηέξ. 

οκήεςξ ζηδκ εθανιμβή ημο ιμκηέθμο, οπμπνέςζδ ημο παναβςβμφ είκαζ κα ηαθφρεζ ημ 

ηυζημξ ζφκδεζδξ ιε ημ ημκηζκυηενμ ζδιείμ ημο δζηηφμο ηαζ απυ εηεί ηαζ πένα ημ ηυζημξ πμο 

πζεακυκ κα πνμηφρεζ βζα επέηηαζδ ημο οπάνπμκημξ δζηηφμο θυβς πνμαθδιάηςκ 

πςνδηζηυηδηαξ, ααναίκεζ ημκ δζαπεζνζζηή. Οζ επεηηάζεζξ αοηέξ είκαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ ηςκ 

πενζπηχζεςκ ανηεηά πνμκμαυνεξ ελαζηίαξ ημο ορδθμφ ημοξ ηυζημοξ. Γζα αοηυ ζε 

πενζπηχζεζξ ορδθήξ δζείζδοζδξ αζμθζηχκ ζημ δίηηομ, μζ παναβςβμί ηαθμφκηαζ κα 

δζαπεζνζζημφκ ηζξ πενζπηχζεζξ απμημπήξ ημοξ απυ ημ δίηηομ βζα ζοβηεηνζιέκεξ πενζυδμοξ, 

υηακ μ δζαπεζνζζηήξ ηνίκεζ υηζ ηάηζ ηέημζμ είκαζ απαναίηδημ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ 

ζζμννμπίαξ. ηζξ πενζζζυηενεξ πχνεξ υπμο είκαζ ζε εθανιμβή αοηυ ημ ιμκηέθμ εζζυδμο ζηδκ 

αβμνά, έπμοκ εεζπζζηεί ηυζμ ηα πμζμζηά ημο πνυκμο πμο ιπμνεί έκαξ παναβςβυξ κα ιείκεζ 

εηηυξ δζηηφμο, υζμ ηαζ μζ ακηίζημζπεξ απμγδιζχζεζξ. 

Δηηυξ ηδξ Γενιακίαξ, πμο υπςξ ακαθέναιε έπεζ οζμεεηήζεζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ πμθζηζηή 

έκηαλδξ, πμθθέξ αηυια πχνεξ ζηδκ ΔΔ εθανιυγμοκ ημ ζπήια αοηυ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ 

ηαζ ηδξ Δθθάδαξ. 

 ηαζεξό επηπιένλ επίδνκα (feed-in premium) επί ηεο ηηκήο πώιεζεο ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ αγνξά 

ημ ζπήια αοηυ, μζ παναβςβμί πςθμφκ ηδκ εκένβεζα πμο πανάβμοκ, είηε ιέζς δζιενχκ 

ζοκαθθαβχκ, είηε ζηδκ ηεκηνζηή αβμνά (market pool) ηαζ εζζπνάηημοκ πένακ ηδξ ηζιήξ 

πχθδζδξ ηαζ έκα επζπθέμκ επίδμια επί ηδξ ηζιήξ αοηήξ. Σμ επίδμια αοηυ έπεζ ηαεμνζζηεί 

εεζιζηά ζε ηάεε πχνα, εκχ πνμαθέπμκηαζ ηαζ υνζα (πάκς ηαζ ηάης) βζα ηδκ ηζιή πμο μ ηάεε 

παναβςβυξ ιπμνεί κα εζζπνάλεζ. Έηζζ ηαηαθένκμοκ κα πενζμνίγμοκ ημ νίζημ απυ ηδκ έηεεζδ 

ζηζξ ηζιέξ ηδξ αβμνάξ, αθθά ηαζ κα εθέβπμοκ ηα πενζεχνζα ηένδμοξ, ηαεχξ δ ηζιή πμο 

θαιαάκμοκ μζ παναβςβμί είκαζ ζοκήεςξ ιεβαθφηενδ ή ημ πμθφ ίζδ ιε ηδκ πναβιαηζηή ηζιή 

ηδξ αβμνάξ. 

Ο δζαπεζνζζηήξ ζηδ ζοκέπεζα, αβμνάγεζ ηδκ εκένβεζα πμο έπεζ παναπεεί ηαζ ηδκ πμοθάεζ ζημοξ 

πνμιδεεοηέξ, πςνίξ κα επςιίγεηαζ ηδκ ελζζμννυπδζδ ημο θμνηίμο, υπςξ ζημ πνμδβμφιεκμ 

ιμκηέθμ. Ζ ελζζμννυπδζδ βίκεηαζ απυ ημοξ παναβςβμφξ μζ μπμίμζ είκαζ πθήνςξ οπεφεοκμζ βζα 

ηδκ πνυαθερδ ηςκ θμνηίςκ πμο εα πανάβμοκ ηαζ μζ απμηθίζεζξ πμο ηοπυκ πνμηφρμοκ 

ημζημθμβμφκηαζ ανηεηά ορδθά ζε πενζπηχζεζξ πμο δζαηανάγεηαζ δ ζζμννμπία ημο 

ζοζηήιαημξ. 
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Ζ ζφκδεζδ ηςκ ιμκάδςκ πανάβςβδξ είκαζ ζοκήεςξ εββοδιέκδ ζημ δίηηομ δζακμιήξ ηαζ ημ 

ηυζημξ ααναίκεζ ημοξ παναβςβμφξ. 

Σμ ιμκηέθμ αοηυ εθανιυγεηαζ ιε αοηή ηδ ιμνθή ιυκμ ζηδ Γακία ηαζ ζηδκ Οθθακδία 

(ζημζπεία IEE δδιμζζεοιέκα ημ 2012). Πμθθέξ είκαζ υιςξ μζ πχνεξ ηδξ Έκςζδξ πμο 

εθανιυγμοκ ιζα ιίλδ ηςκ δφμ πνμακαθενεέκηςκ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ πανάδεζβια ηδξ 

Ηζπακίαξ, υπμο μ ηάεε παναβςβυξ έπεζ δζηαίςια κα επζθέλεζ ακάιεζα ζηα ιμκηέθα αοηά, 

αηυια ηαζ κα αθθάλεζ ηδκ πμθζηζηή πμο εέθεζ κα εκηαπεεί ζηδκ αβμνά αηυια ηαζ ιέζα ζημ 

ίδζμ έημξ. 

 Τπνρξεσηηθή αλαινγία (quota obligation) βαζηζκέλε ζε εκπνξεύζηκα «πξάζηλα» 

πηζηνπνηεηηθά 

Σμ ιμκηέθμ αοηυ εθάνιμγε παθαζυηενα δ Μεβάθδ Βνεηακία ηαζ ηχνα μζ κεμεζζαπεείζεξ 

Πμθςκία ηαζ Ρμοιακία, ηαεχξ ηαζ δ Ηηαθία υζμκ αθμνά ζηδκ έκηαλδ αζμθζηχκ. H 

ζοβηεηνζιέκδ πμθζηζηή εκζςιάηςζδξ απμηεθεί ημ ακηίπαθμ δέμξ ηςκ δομ πνμακαθενεέκηςκ 

ιμκηέθςκ, αθμφ ζε αοηή μζ παναβςβμί δεκ επζδμημφκηαζ απυ ηάπμζμ επζπθέμκ επίδμια ή 

πνμκμιζαηή ηζιή, αθθά ακηθμφκ έκα επζπθέμκ εζζυδδια απυ ηδκ πχθδζδ πζζημπμζδηζηχκ 

ζζπφμξ ακακεχζζιδξ εκένβεζαξ ζηδκ ακηίζημζπδ αβμνά. Σμ ηνάημξ μνίγεζ ζηυπμοξ 

εκζςιάηςζδξ ακακεχζζιδξ εκένβεζαξ ζηδκ αβμνά δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαζ οπμπνεχκεζ ημοξ 

ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ αβμνά (παναβςβμφξ, πνμιδεεοηέξ ηηθ.) κα ζοιιμνθςεμφκ ιε αοημφξ. 

Μυθζξ μνζζημφκ μζ ζηυπμζ, δδθαδή ηα πμζμζηά ζοιιεημπήξ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ, 

δδιζμονβείηαζ ιζα πανάθθδθδ αβμνά υπμο δζαπναβιαηεφμκηαζ πζζημπμζδηζηά ακακεχζζιδξ 

εκένβεζαξ, ηςκ μπμίςκ δ ηζιή ηαεμνίγεηαζ απυ ηζξ ακάβηεξ γήηδζδξ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηδκ 

πνμζθενυιεκδ εκένβεζα. Με αοηυ ημκ ηνυπμ μζ παναβςβμί ακακεχζζιδξ εκένβεζαξ έπμοκ έκα 

επζπθέμκ πεδίμ ηενδμθμνίαξ πένακ ημο ηένδμοξ απυ ηδκ πχθδζδ εκένβεζαξ ζηδκ αβμνά, 

πμοθχκηαξ «πνάζζκα» πζζημπμζδηζηά ηονίςξ ζε παναβςβμφξ ζοιααηζηήξ ζζπφμξ μζ μπμίμζ 

υπςξ ελδβήζαιε, οπμπνεμφκηαζ κμιζηά κα ζοιπενζθάαμοκ ακακεχζζιδ εκένβεζα ζημ ιίβια 

πμο δζαπναβιαηεφμκηαζ ζηδκ αβμνά. 

Με αοηυ ημ ζπήια, μζ παναβςβμί αζμθζηήξ εκένβεζαξ δεκ εοκμμφκηαζ πνμκμιζαηήξ εζζυδμο 

ζημ δίηηομ/ζφζηδια, είκαζ ζοκεπχξ εηηεεεζιέκμζ πθήνςξ ζηζξ ζοκεήηεξ ηδξ αβμνάξ ηαζ 

ακηζιεηςπίγμκηαζ απυ ημκ ακηίζημζπμ δζαπεζνζζηή υπςξ ηαζ μζ οπυθμζπμζ παναβςβμί. Σα 

ακηίζημζπα ηυζηδ ζφκδεζδξ ζημ δίηηομ/ζφζηδια πνμηφπημοκ ηαη’ ακηζζημζπία ζφιθςκα ιε 

ηδκ εηάζημηε κμιμεεζία. Ζ οπμπνέςζδ ελζζμννυπδζδξ ημο θμνηίμο είκαζ πθήνδξ βζα ημοξ 

παναβςβμφξ ηαζ βζα αοηυ μζ αβμνέξ αοηέξ είκαζ ζοκήεςξ ηφπμο «επυιεκδξ χναξ» χζηε κα 

εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ απμηθίζεζξ.  

πςξ ιπμνμφιε εφημθα κα ζοιπενάκμοιε απυ ηα παναπάκς, μζ ηνείξ ηφνζεξ επζθμβέξ 

έκηαλδξ πμο εθανιυγμκηαζ ζηδκ Δονχπδ, πανμοζζάγμοκ ανηεηέξ απμηθίζεζξ ιεηαλφ ημοξ, 

ηυζμ ςξ πνμξ ηα πενζεχνζα νίζημο πμο ηεθζηά ηαθμφκηαζ κα πάνμοκ μζ παναβςβμί αζμθζηήξ 

εκένβεζαξ ακάθμβα ιε ηδκ εηάζημηε ιμνθή ακηαβςκζζιμφ ηαζ ηδκ ημζημθυβδζδ ηςκ 

απμηθίζεςκ ηδξ πνυαθερδξ απυ ηδκ πναβιαηζηή παναβςβή πμο έπεζ οζμεεηήζεζ ηάεε πχνα, 

υζμ ηαζ ζηζξ ανιμδζυηδηεξ πμο ααναίκμοκ ημκ εηάζημηε δζαπεζνζζηή (Resch et.al). Ζ 

ηαηαθθδθυηδηα θμζπυκ, ηάεε ζηναηδβζηήξ έκηαλδξ πνμζδζμνίγεηαζ ακάθμβα ιε ημ ζηυπμ πμο 

έπεζ εέζεζ ηάεε πχνα. Δάκ επζγδηά ηδκ εκίζποζδ εκδζαθένμκημξ άιεζδξ έκηαλδξ κέςκ 

παναβςβχκ αζμθζηήξ εκένβεζαξ ζημ ιίβια, ηυηε είκαζ πνμηζιυηενμ έκα ηαεεζηχξ πνμκμιζαηήξ 

ιεηαπείνζζδξ, είηε ιε ζηαεενέξ ηζιέξ βζα ημοξ παναβςβμφξ, είηε ιε εέζπζζδ επζδμιάηςκ ηαζ 

ακάθδρδξ θζβυηενςκ εοεοκχκ ζπεηζηά ιε ηδκ πνυαθερδ ή ηδκ ελζζμννυπδζδ ημο θμνηίμο. 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή αέααζα, εα πνέπεζ κα ιεθεηδεμφκ πμθφ πνμζεηηζηά ηαζ ηα έιιεζα 

ηυζηδ πμο ηεθζηά εα αανφκμοκ ημοξ ηαηακαθςηέξ. Απυ ηδκ άθθδ, εάκ ιζα πχνα ηνίκεζ πςξ δ 
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είζμδμξ ηςκ αζμθζηχκ ιμκάδςκ ζημ εκενβεζαηυ ηδξ ιίβια είκαζ ιεβάθδ, ιπμνεί κα αολήζεζ 

ηδκ έηεεζδ ηςκ παναβςβχκ ζηζξ ηζιέξ ηδξ αβμνάξ, ακαβηάγμκηάξ ημοξ πανάθθδθα κα 

αεθηζζημπμζήζμοκ ηαζ ηα ηυζηδ θεζημονβίαξ ημοξ. 

ηδκ Δθθάδα δ αβμνά δθεηηνζζιμφ είκαζ μνβακςιέκδ ζε έκα ιμκηέθμ ακηαβςκζζιμφ ζηδκ 

πμκδνζηή αβμνά οπυ έκα ζπήια οπμπνεςηζηήξ ημζκμπναλίαξ (Mandatory Pool). Σμ ζφκμθμ 

ηδξ εκένβεζαξ πμο πανάβεηαζ, δζαηζκείηαζ ηαζ ηαηακαθχκεηαζ ζε ιζα διένα, αβμνάγεηαζ ηαζ 

πςθείηαζ ιέζς ημο Λεζημονβμφ ηδξ Αβμνάξ Ζθεηηνζηήξ Δκένβεζαξ (ΛΑΓΖΔ Α.Δ.) ηαζ δεκ 

επζηνέπμκηαζ δζιενείξ ζοκαθθαβέξ (bilateral transactions) ιεηαλφ ηςκ παναβυκηςκ ηδξ αβμνάξ 

(ΦΔΚ Β΄ 103/31.01.2012). διακηζηυ ημιιάηζ ηδξ αβμνάξ απμηεθεί μ Ζιενήζζμξ 

Δκενβεζαηυξ Πνμβναιιαηζζιυξ (Βναποπνυκζα Αβμνά), υπμο ηαεμνίγεηαζ δ Ονζαηή Σζιή 

οζηήιαημξ (ΟΣ ζε €/ΜWh) ηαζ μζ παναβςβμί αζμθζηχκ πθδνχκμκηαζ ζφιθςκα ιε ημ 

ζφζηδια εββοδιέκςκ ηζιχκ (feed-in tariff). 

2.3 Πεξηβαιινληηθά νθέιε από ηελ έληαμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζην 

κίγκα 

Ζ ζοιαμθή ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ υπςξ ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ ΑΠΔ, ζηδκ πνμζηαζία ημο 

πενζαάθθμκημξ ηαζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ ηνίκεηαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή, 

ηαεχξ απμηνέπεζ ηδκ εηπμιπή αενίςκ ημο εενιμηδπίμο ηαζ άθθςκ νοπακηχκ, πμο εα 

πανάβμκηακ εάκ βζα ηδκ παναβςβή ημο ίδζμο πμζμφ εκένβεζαξ πνδζζιμπμζμφκηακ ζοιααηζηέξ 

ιμκάδεξ παναβςβήξ. 

Σαοηυπνμκα, ελαζηίαξ ημο παιδθμφ θεζημονβζημφ ηυζημοξ πμο παναηηδνίγεζ ηζξ αζμθζηέξ 

ιμκάδεξ παναβςβήξ, εζζένπμκηαζ ζηδκ αάζδ ηδξ ηαιπφθδξ παναβςβήξ, ιε απμηέθεζια δ 

αολδιέκδ δζείζδοζή ημοξ ζημ ζφζηδια, κα εηημπίγεζ ηζξ αηνζαυηενεξ ηαζ πζμ νοπμβυκεξ 

ζοιααηζηέξ ιμκάδεξ (θζβκζηζηέξ, θοζζημφ αενίμο ηηθ.). Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί δε, υηζ ιζα 

ακειμβεκκήηνζα πνεζάγεηαζ πενίπμο ηνεζξ έςξ έλζ ιήκεξ βζα κα παναβάβεζ ηδκ εκένβεζα πμο 

ηαηακαθχκμοκ ζοκμθζηά μζ δζαδζηαζίεξ ζοκανιμθυβδζδξ, θεζημονβίαξ ηαζ απυζονζήξ ηδξ 

ιεηά απυ ημκ ηφηθμ γςήξ ηδξ (20–25 πνυκζα), εκχ απαζηεί ιδδεκζηή ηαηακάθςζδ κενμφ βζα 

ηδκ θεζημονβία ηδξ, ελμζημκμιχκηαξ αοηυκ ημκ πμθφηζιμ πυνμ. Δάκ ακαθμβζζημφιε αηυια, ηα 

αολδιέκα πνυζηζια πμο ηαθμφκηαζ κα πθδνχζμοκ πθέμκ μζ παναβςβμί ηςκ ζοιααηζηχκ 

ιμκάδςκ θυβς εηπμιπήξ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο ηαηά ηδκ παναβςβή εκένβεζαξ, οπυ ημ 

ζπήια «μ νοπαίκςκ πθδνχκεζ», ίζςξ δ ηεπκμθμβζηά ηαζ μζημκμιζηά χνζιδ πζα θφζδ πμο 

πνμζθένμοκ ηα αζμθζηά, θακηάγεζ αηυια πζμ εθηοζηζηή.  

ε βεκζηέξ βναιιέξ, μζ υπμζεξ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ πμο ζπεηίγμκηαζ, 

ηυζμ ιε ηδκ θάζδ ηαηαζηεοήξ, υζμ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ, 

ιπμνμφκ κα αιαθοκεμφκ ιε ζςζηυηενδ ιεθέηδ εβηαηάζηαζδξ αθθά ηαζ εέζπζζδ 

επζπνυζεεηςκ ιέηνςκ πμο εα επζαάθθμκηαζ απυ ηζξ ανιυδζεξ πενζααθθμκηζηέξ ανπέξ. 

2.4 Οθέιε ζηελ εζληθή νηθνλνκία 

πςξ έπεζ ακαθοεεί ηαζ ζε πνμδβμφιεκα εδάθζα, δ είζμδμξ ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ ζηδκ 

αβμνά δθεηηνζζιμφ, ιπμνεί κα επζθένεζ ιεζχζεζξ ζηδκ ηζιή ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ιε 

πνμθακή μθέθδ ηυζμ βζα ημοξ ηαηακαθςηέξ, υζμ ηαζ βζα ηδκ αζμιδπακία. Πένακ ημφημο 

υιςξ, ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδκ εκίζποζδ ηδξ εκενβεζαηήξ αζθάθεζαξ ηδξ πχναξ, αθμφ 

ιεζχκεζ ηδκ ελάνηδζή ηδξ απυ ηα εζζαβυιεκα μνοηηά ηαφζζια ηαζ ηζξ ζοπκέξ δζαηοιάκζεζξ 

ηςκ ηζιχκ ημοξ, εκχ πανάθθδθα πενζμνίγεζ ηαζ ηζξ δαπάκεξ βζα αβμνά δζηαζςιάηςκ εηπμιπήξ 
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νφπςκ. Δκδεζηηζηέξ εηηζιήζεζξ ηδξ EWEA ηάκμοκ θυβς βζα ιείςζδ ημο ηυζημοξ αβμνάξ 

δζηαζςιάηςκ νφπςκ ζηδκ ΔΔ ηαηά 8,3 δζξ € ηαζ ηαοηυπνμκδ ελμζημκυιδζδ 27,7 δζξ € ελαζηίαξ 

ηδξ απελάνηδζδξ απυ εζζαβυιεκα μνοηηά ηαφζζια ημ 2020. 

Δλίζμο ζδιακηζηή ζοκεζζθμνά ζημκ ημιέα ηδξ μζημκμιίαξ απμηεθεί ηαζ δ δδιζμονβία κέςκ 

εέζεςκ ενβαζίαξ, ζε έκα ιεβάθμ εφνμξ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, απυ ηδκ ιεθέηδ, ηδκ 

παναβςβή ηαζ ηδκ εβηαηάζηαζδ ιέπνζ ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ, ηδ δζαπείνζζδ ηαζ θεζημονβία ημοξ. 

φιθςκα ιε ζημζπεία ηδξ EWEA μ ημιέαξ ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ ζηδκ Δονχπδ ιεηνά 

249.000 εέζεζξ ενβαζίαξ (2013), ανζειυξ πμο ημ 2020 ακαιέκεηαζ κα αββίλεζ ηζξ 520.000. Ακ 

ακαθμβζζημφιε αηυια, υηζ δ Δονχπδ ηαηέπεζ δβεηζηυ νυθμ, ηυζμ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ζηδ 

ζηενζά υζμ ηαζ ζηζξ οπενάηηζεξ εβηαηαζηάζεζξ αζμθζηχκ πάνηςκ, ζοιπεναίκμοιε υηζ δ 

δοκαιζηή ηςκ επεκδφζεςκ ζημκ ημιέα εα ζοκεπίζεζ κα ακείγεζ ηαζ κα ελεθίζζεηαζ χζηε κα 

ακηαπελέθεεζ ζηζξ πνμηθήζεζξ ηαζ κα βίκεζ αηυια πζμ εοέθζηηδ ηαζ ακηαβςκζζηζηή, υπςξ έπεζ 

ηάκεζ ηαζ ζημ πανεθευκ 

Τπάνπμοκ, βζα πανάδεζβια, πνμηθήζεζξ ζηδκ ηαηαζηεοή οπενάηηζςκ πάνηςκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ, ηυζμ ιε ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ζοκανιμθυβδζδ ηςκ ακειμβεκκδηνζχκ, υζμ ηαζ ιε 

ημ ζπεδζαζιυ ηδξ ίδζαξ ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ χζηε κα ηαηαθένεζ κα ακηαπελέθεεζ ζηα 

εοιεηάαθδηα θμνηία ηδξ ακμζπηήξ εάθαζζαξ. Αηυια, θυβς ηδξ ορδθήξ δζείζδοζδξ ηςκ 

αζμθζηχκ ζημ δίηηομ/ζφζηδια, πνμηφπημοκ ακάβηεξ επέηηαζδξ ημο οπάνπμκημξ δζηηφμο, 

αθθά ηαζ ακάπηολδξ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζφκδεζδξ. Ζ ακάβηδ επίθοζδξ αοηχκ αθθά ηαζ 

πμθθχκ άθθςκ, δίκεζ ζδιακηζηά ηίκδηνα ζηδκ εονςπασηή αζμιδπακία βζα κέεξ επεκδφζεζξ ηαζ 

δδιζμονβία εέζεςκ ενβαζίαξ. Ήδδ πμθθά εονςπασηά πακεπζζηήιζα έπμοκ εκηάλεζ ζημκ ηφηθμ 

ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ ημοξ, πνμβνάιιαηα πμο αζπμθμφκηαζ ελ’ μθμηθήνμο ιε ημκ ημιέα 

ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ, ακαθαιαάκμκηαξ εκενβυ δνάζδ ζημκ ημιέα ηδξ ένεοκαξ ηαζ 

πνμεημζιάγμκηαξ επζζηήιμκεξ ηαηανηζζιέκμοξ ηεπκζηά ηαζ εεςνδηζηά, ηαεχξ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενεξ εονςπασηέξ εηαζνείεξ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ πχνμ ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ. 

ε ημπζηυ επίπεδμ ηχνα, πένακ ηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ πμο πνμηφπημοκ ηαζ αθμνμφκ ζε 

μθυηθδνδ ηδκ πενίμδμ γςήξ ημο ένβμο (ζοκηήνδζδ, θεζημονβία ηηθ.), μζ ημζκςκίεξ 

ςθεθμφκηαζ είηε ιέζς ηδξ ιίζεςζδξ εηηάζεςκ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο πάνημο, ή αηυια 

ηαζ ιέζς ηδξ αεθηίςζδξ ηςκ οπμδμιχκ ζηδκ πενζμπή πμο εα θζθμλεκδεεί ημ πάνημ, εκχ 

ιεθέηεξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ επίδναζδ ζημκ ημπζηυ ημονζζιυ πενζμπχκ πμο έπμοκ βίκεζ αζμθζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ δεκ απμδεζηκφμοκ ζδιάδζα ακδζοπίαξ. Δπίζδξ, ζε ακηίεεζδ ιε άθθεξ 

εβηαηαζηάζεζξ ΑΠΔ (ππ. θςημαμθηασηά), μζ ακειμβεκκήηνζεξ δεκ επζαάθθμοκ ζδιακηζημφξ 

πενζμνζζιμφξ ζηδ πνήζδ βδξ, δ μπμία ιπμνεί κα ζοκεπίζεζ κα απαζπμθείηαζ ιε πανάθθδθεξ 

δναζηδνζυηδηεξ (ηηδκμηνμθία, βεςνβία ηηθ.). Άθθςζηε, μζ ζοκήεεζξ εέζεζξ αζμθζηχκ πάνηςκ 

είκαζ ζε μνεζκέξ πενζμπέξ ιε εαικχδδ αθάζηδζδ αηνζαχξ θυβς ηςκ ορδθχκ ηαποηήηςκ ημο 

ακέιμο πμο εοκμμφκ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημοξ. ε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ, δ πνήζδ βδξ ζηδκ Δθθάδα, 

είκαζ ηονίςξ βζα αμζηή αζβμπνμαάηςκ, δ μπμία ιπμνεί κα ζοκεπζζεεί πςνίξ ηακέκα πνυαθδια 

ηαζ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο αζμθζημφ πάνημο. Υαναηηδνζζηζηά, ζε ιενζηά αζμθζηά πάνηα 

έπεζ παναηδνδεεί υηζ μζ ακειμβεκκήηνζεξ βίκμκηαζ πυθμξ έθλδξ αζβμπνμαάηςκ πμο 

επςθεθμφκηαζ απυ ηδ δνμζζά ηδξ ζηζάξ πμο πνμζθένμοκ μζ πφνβμζ ημοξ. 
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3 Δηηίιδζδ ημο δζαεέζζιμο αζμθζημφ δοκαιζημφ ζηδκ 

Δθθάδα 

3.1 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε 

Πηζαλνηηθή Καηαλνκή ηεο κεηαβιεηήο ηεο ηαρύηεηαο αλέκνπ 

πςξ ελδβήζαιε κςνίηενα, παναηδνείηαζ ζε δζεεκέξ επίπεδμ ιζα μθμέκα ηαζ αολακυιεκδ 

ακάβηδ απαβηίζηνςζδξ ηςκ εκενβεζαηχκ αβμνχκ απυ ηα μνοηηά ηαφζζια, ιε πανάθθδθδ 

ζηνμθή πνμξ ηζξ Ακακεχζζιεξ Πδβέξ Δκένβεζαξ. ηα ζφβπνμκα εκενβεζαηά ιίβιαηα, δ 

αζμθζηή παναβςβή ακαδεζηκφεηαζ ζε έκακ ζζπονυ παίηηδ, ηαηέπμκηαξ ζδιακηζηυ ηαζ ζοκεπχξ 

αολακυιεκμ πμζμζηυ ηδξ παναβςβήξ, ακαααειίγμκηαξ έηζζ ηαζ ηδκ ακάβηδ βζα εκδεθεπή 

ιεθέηδ ηςκ ακειμθμβζηχκ ζοκεδηχκ. Σμ εκδζαθένμκ ζηνέθεηαζ ηυζμ ζηδκ εηηίιδζδ ημο 

δζαεέζζιμο αζμθζημφ δοκαιζημφ δζαθυνςκ πενζμπχκ ιε ζημπυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ 

εβηαηάζηαζδ αζμθζηχκ πάνηςκ, υζμ ηαζ ζηδκ βεκζηυηενδ ιεθέηδ ηςκ πκευκηςκ ακέιςκ ηάεε 

πενζμπήξ έηζζ χζηε κα ελαπεμφκ ακαααειζζιέκα ηαζ αλζυπζζηα ιμκηέθα πνυβκςζδξ. 

ημοξ δζάθμνμοξ ημιείξ, μζ μπμίμζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αζμθζηή εκένβεζα, απυ ημ ζπεδζαζιυ ηδξ 

ακειμβεκκήηνζαξ, έςξ αηυια ηαζ ημκ πνμβναιιαηζζιυ ζηδ θάζδ ηαηαζηεοήξ ηαζ 

ζοκηήνδζδξ, δ βκχζδ ηςκ ζηαηζζηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο πκέμκημξ ακέιμο, ηαηέπεζ 

πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ. ηδ αζαθζμβναθία οπάνπμοκ δζαεέζζιεξ δζάθμνεξ ιεθέηεξ, υπμο 

ελεηάγεηαζ πθήεμξ ηαηακμιχκ ηαζ δ ηαηαθθδθυηδηά ημοξ ζημ κα πενζβνάρμοκ ζηακμπμζδηζηά 

ηδκ πναβιαηζηή ηαηακμιή ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο, ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ 

ημο πθακήηδ. φιθςκα ιε ηδκ ενβαζία (Carta et al. 2009) δ οζμεέηδζδ ηδξ ηαηακμιήξ 

Weibull δφμ παναιέηνςκ, είκαζ δ πθέμκ ημζκή πναηηζηή ακάιεζα ζημοξ επζζηήιμκεξ πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ημιέα ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ, ηαεχξ πνμηείκεηαζ απυ υθα ζπεδυκ 

ηα εβπεζνίδζα πμο πναβιαηεφμκηαζ ηδκ αζμθζηή παναβςβή ηαζ απμηεθεί ηδκ αάζδ ακάθοζδξ ζε 

πμθθέξ εθανιμβέξ αλζμθυβδζδξ αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ (ππ. θμβζζιζηυ WASP). 

Πανυθα αοηά οπάνπμοκ ένεοκεξ πμο απμδεζηκφμοκ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα πμθθχκ αηυια 

ηαηακμιχκ, βζα ηδκ πενζβναθή ηδξ πναβιαηζηήξ ηαηακμιήξ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο. 

Δκδεζηηζηά, ζηδκ ενβαζία (Brano et al. 2011), υπμο ιεθεηήεδηακ 7 ηαηακμιέξ (Weibull, 

Rayleigh, Lognormal, Gamma, Inverse Gaussian, Pearson type V ηαζ Burr), ηαηαθθδθυηενδ 

βζα ηδκ πενζβναθή ηςκ ακειμθμβζηχκ ζοκεδηχκ ζηδκ πενζμπή ημο Σμνίκμ, ανέεδηε δ Burr. 

Ακηίζημζπα ζηδκ ενβαζία (Safari, 2011), υπμο ελεηάζηδηακ 5 ηαηακμιέξ βζα ηδκ πενζβναθή 

ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο ζε ζηαειμφξ ζηδκ Ρμοάκηα (Weibull, Rayleigh, 

Lognormal, Normal ηαζ Gamma) ακαδείπηδηε ηαηαθθδθυηενδ δ Gamma. Πζμ πνυζθαηα, 

ζηδκ ενβαζία (Soukissian et al. 2014) ανέεδηε υηζ βζα ηδκ πενζβναθή ηςκ ακειμθμβζηχκ 

ζοκεδηχκ ζηζξ αηηέξ ηδξ Ηηαθίαξ ηαηαθθδθυηενεξ ηαηακμιέξ είκαζ μζ Johnson SB, Kappa ηαζ 

Wakeb. Γίκεηαζ πθέμκ ζαθέξ, υηζ δ πνήζδ ηδξ ηαηακμιήξ Weibull δεκ εα πνέπεζ κα 

εθανιυγεηαζ αδζάηνζηα υπςξ πνμηείκεηαζ απυ ηα πενζζζυηενα εβπεζνίδζα, ηαεχξ οπάνπμοκ 

πενζμπέξ υπμο δεκ ιπμνεί κα πενζβνάρεζ ζηακμπμζδηζηά ηζξ επζηναημφζεξ ζοκεήηεξ.  
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ηδκ πανμφζα ενβαζία εα ελεηαζηεί δ ηαηαθθδθυηδηα ηδξ ηαηακμιήξ Weibull δφμ 

παναιέηνςκ, βζα ηδκ πενζβναθή ηδξ ηαπφηδηαξ ακέιμο ζε δζάθμνμοξ ζηαειμφξ ηδξ Δθθάδαξ, 

ιέζς ηδξ εθανιμβήξ εθέβπςκ ηαθήξ ζοιπενζθμνάξ (goodness-of-fit, tests) 

πεηζηά ιε ηδκ εηηίιδζδ ηςκ παναιέηνςκ ζπήιαημξ ηαζ ηθίιαηαξ ηδξ ηαηακμιήξ, έπμοκ, 

πένακ ηδξ βναθζηήξ (Justus et al., 1976), επίζδξ πνμηαεεί δζάθμνεξ ιεεμδμθμβίεξ. Ζ Μέεμδμξ 

ηδξ Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ (ΜΜΠ) ζοκήεςξ απμηεθεί ημ ζδιείμ έκανλδξ ηςκ 

πνμζεββίζεςκ βζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ παναιέηνςκ ηδξ ηαηακμιήξ, πανάθθδθα υιςξ έπεζ 

πνμηαεεί ηαζ δ πνήζδ άθθςκ ιεευδςκ υπςξ δ Μέεμδμξ ηςκ Ρμπχκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηςκ L-

Ρμπχκ (Hosking, 1990, Lana et al., 2001). Ζ εηηίιδζδ ηςκ παναιέηνςκ ελεθίζζεηαζ 

αζαθζμβναθζηά ζε δφμ ηαηεοεφκζεζξ, είηε αεθηζζημπμζχκηαξ ιε δζάθμνεξ ηνμπμπμζήζεζξ ηδκ 

ΜΜΠ (Μέεμδμξ Σνμπμπμζδιέκδξ Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ-ΣΜΜΠ, Cohen & Whitten, 

1982), είηε πνμηείκμκηαξ εκαθθαηηζηέξ ιεεμδμθμβίεξ πνμζέββζζδξ υηακ δ ΜΜΠ απμηοβπάκεζ 

(Μπετγζακή πνμζέββζζδ, Smith & Naylor (1987).  

 Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην δηαζέζηκν αηνιηθό ζηελ Διιάδα 

Μζα απυ ηζξ πνχηεξ πνμζπάεεζεξ εηηίιδζδξ ημο δζαεέζζιμο αζμθζημφ δοκαιζημφ ζηδκ 

Δθθάδα, έβζκε ζηδκ ενβαζία (Katsoulis, 1993), πνδζζιμπμζχκηαξ ιεηνήζεζξ ηαπφηδηαξ ακέιμο 

απυ 42 ζηαειμφξ δζαζημνπζζιέκμοξ ζε μθυηθδνδ ηδ πχνα. Οζ ηαηαβναθέξ ηςκ ζηαειχκ 

απμηεθμφκηακ απυ 3 έςξ 24 ιεηνήζεζξ διενδζίςξ ηαζ αθμνμφζακ ζε πενίμδμ ιέηνδζδξ απυ 5 

έςξ 30 πνυκζα. Οζ ηαπφηδηεξ πμο ανπζηά εηθνάγμκηακ ζε ηθίιαηα Beaufort ιεηαηνάπδηακ ζε 

(m/s) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εηθνάζηδηακ ζε εκζαίμ ορυιεηνμ ακαθμνάξ, δέηα ιέηνα απυ ηδκ 

επζθάκεζα ημο εδάθμοξ. Καηυπζκ ελεηάζηδηε δ ηαηαθθδθυηδηα πνμζανιμβήξ ηδξ ηαηακμιήξ 

Weibull ζηζξ ιδκζαίεξ πνμκμζεζνέξ ηςκ ηαηαβναθχκ, δ εηηίιδζδ ηςκ παναιέηνςκ ηδξ μπμίαξ 

έβζκε ιε βναθζηή ιέεμδμ (Justus et al., 1976), ηαηαβνάθμκηαξ ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα. 

Υνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ παναιέηνμοξ ηθίιαηαξ ηαζ ζπήιαημξ, ζηδ ζοκέπεζα πνμπςνά ζηδκ 

εηηίιδζδ ημο δζαεέζζιμο αζμθζημφ δοκαιζημφ ηάεε πενζμπήξ, ζε ιδκζαία ηαζ εηήζζα αάζδ. 

Απυ ηδκ παναπάκς επελενβαζία πνμέηορε υηζ μζ πενζμπέξ ιε ημ ορδθυηενμ δοκαιζηυ 

ανίζημκηαζ ζημ Αζβαίμ ηαζ βεκζηά ζηα πανάηηζα ηιήιαηα ηδξ ακαημθζηήξ Δθθάδαξ, εκχ 

επίζδξ ηαζ ηα κδζζά ημο Ημκίμο πανμοζζάγμοκ ζηακμπμζδηζηυ δοκαιζηυ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

πεζιχκα. Οζ ζηαειμί πμο ελεηάζηδηακ ζηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα πανμοζίαζακ βεκζηά πμθφ 

παιδθυηενεξ ηζιέξ.  

ε πανυιμζα ζοιπενάζιαηα ηαηαθήβεζ ηαζ δ ενβαζία (Chronopoulou et al., 2010) 

ιεθεηχκηαξ ζημζπεία ηαπφηδηαξ ηαζ δζεφεοκζδξ ακέιμο απυ 59 ζηαειμφξ ζηδκ Δθθάδα βζα 

ηδκ πενίμδμ 1999-2000. ηδκ ακάθοζδ βίκεηαζ ακαθμνά ηαζ ζηδκ επμπζηυηδηα ημο ακέιμο, 

υπμο πάθζ ημ Αζβαίμ ζοβηεκηνχκεζ ηζξ ιεβαθφηενεξ εκηάζεζξ ακέιμο ηυζμ ηαηά ημοξ 

πεζιενζκμφξ ιήκεξ, υζμ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ. ηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα, δ 

έκηαζδ ημο ακέιμο αολάκεηαζ ζηαδζαηά ημ πεζιχκα ηαζ δζαηδνείηαζ ιέπνζ ηαζ ηδκ άκμζλδ, ιε 

ιεβαθφηενεξ εκηάζεζξ ζηδ Νμηζακαημθζηή Πεθμπυκκδζμ ηαζ ηα πανάθζα ηδξ Θνάηδξ. Ζ 

ηεκηνζηή Δθθάδα ειθακίγεζ δπζυηενεξ εκηάζεζξ ιε ιέβζζηεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα, 

εκχ ηα ακαημθζηά πανάθζα ηδξ πχναξ επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ ακειμθμβζηέξ ζοκεήηεξ ζημ 

Αζβαίμ ειθακίγμκηαξ ανηεηά αολδιέκεξ εκηάζεζξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ δπεζνςηζηή εκδμπχνα. 

Οζ ηφνζεξ δζεοεφκζεζξ ημο ακέιμο είκαζ Βυνεζμζ Βμνεζμακαημθζημί βζα ημ Αζβαίμ ηαζ ηδκ 

Κνήηδ, εκχ ζηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα ηαεμνίγεηαζ ηονίςξ απυ ηδκ μνεμβναθία ηδξ εηάζημηε 

πενζμπήξ. Έηζζ ηαηά ιήημξ ημο άλμκα ηδξ Πίκδμο μζ άκειμζ πκέμοκ απυ ηδ Γφζδ πνμξ ηδκ 

Ακαημθή ζηα δοηζηά ηδξ μνμζεζνάξ ηαζ ακηίζηνμθα ζηα ακαημθζηά. ηδκ Πεθμπυκκδζμ 

παναηδνμφκηαζ ακηίζημζπα θαζκυιεκα βφνς απυ ημκ Σαΰβεημ. ηδκ Μαηεδμκία ηαζ ηδ Θνάηδ 
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μζ ηφνζεξ δζεοεφκζεζξ ειθακίγμοκ έκημκδ ακμιμζμιμνθία ηαζ πάθζ ελαζηίαξ ηςκ μνεζκχκ 

υβηςκ ζηδκ πενζμπή. 

3.2 Ηκεξήζηα ηαρύηεηα αλέκνπ 

3.2.1 πιινγή αλεκνινγηθώλ δεδνκέλσλ 

Ζ Δθθάδα παναηηδνίγεηαζ ζοπκά ςξ ιζα απυ ηζξ πζμ ακειχδεζξ ηαζ αζμθζηά αλζμπμζήζζιεξ 

πενζμπέξ ηδξ Δονχπδξ. Οζ επμπζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ηςκ αηιμζθαζνζηχκ πζέζεςκ 

(αανμιεηνζηυ παιδθυ/ηοηθχκεξ, αανμιεηνζηυ ορδθυ/ακηζηοηθχκεξ), ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

ακάπηολδ ημπζηχκ ακέιςκ, απμηεθμφκ ημοξ ηφνζμοξ πανάβμκηεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηζξ 

ακειμθμβζηέξ ζοκεήηεξ ζηδκ πχνα (Nastos et al., 2002). Σα ζοζηήιαηα αοηά, πανάθθδθα ηαζ 

ιε ηζξ έκημκεξ βεςιμνθμθμβζηέξ ακηζεέζεζξ ηδξ δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ, ημ ιεβάθμ ιήημξ 

αηημβναιιήξ ηαζ ηα πμθθά κδζζά, ζοκδζαιμνθχκμοκ έκα πμθοζπζδέξ ημπίμ δζαθμνεηζηχκ 

ιζηνμηθζιάηςκ. Ωξ εη ημφημο, ιζα ακάθοζδ ηςκ ακειμθμβζηχκ ζοκεδηχκ πμο εα απμζημπεί 

ζηδκ εηηίιδζδ ημο δζαεέζζιμο αζμθζημφ δοκαιζημφ ηδξ πχναξ, είκαζ απαναίηδημ κα 

πενζθαιαάκεζ ακειμθμβζηέξ ηαηαβναθέξ απυ ακηζπνμζςπεοηζημφξ ζηαειμφξ, πμθφ ηαθά 

δζαζημνπζζιέκμοξ ζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα. Με αοηυ ημ ζηεπηζηυ ηαζ βζα κα απμδμεεί ιζα υζμ 

ημ δοκαηυκ πζμ πθήνδξ εζηυκα απυ ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, έβζκε ανπζηά ιζα πνμζπάεεζα 

απυηηδζδξ ηςκ απαζημφιεκςκ δεδμιέκςκ απυ ημοξ δζάθμνμοξ δδιυζζμοξ θμνείξ πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ ζπεηζηυ ημιέα ζηδκ Δθθάδα. Γοζηοπχξ υιςξ, δεκ ηαηέζηδ δοκαηή δ 

πανμπή μπμζαζδήπμηε πθδνμθμνίαξ δςνεάκ. Σεθζηά, ιεηά απυ ζπεηζηή ακαγήηδζδ ζημ 

δζαδίηηομ, ηα απαζημφιεκα δεδμιέκα ανέεδηακ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Δεκζηήξ Τπδνεζίαξ 

ηθζιαηζηχκ δεδμιέκςκ ηδξ Αιενζηήξ (National Climatic Data Center), ζημ μπμίμ οπάνπμοκ 

ηαηαβναθέξ βζα δζάθμνεξ ηθζιαημθμβζηέξ ιεηααθδηέξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ 

(http://gis.ncdc.noaa.gov/map/viewer/#app=cdo&cfg=cdo&theme=alltimes). 

Με ηδκ είζμδμ ζηδκ ζζημζεθίδα, μ πνήζηδξ ιπμνεί κα πενζδβδεεί ζε έκα παβηυζιζμ πάνηδ, 

ηαζ κα επζθέλεζ βναθζηά ημκ ζηαειυ βζα ημκ μπμίμ επζεοιεί κα θάαεζ δεδμιέκα. Αθμφ επζθέλεζ 

ημ ζηαειυ εκδζαθένμκημξ, ειθακίγμκηαζ μνζζιέκεξ ααζζηέξ πθδνμθμνίεξ, υπςξ δ πενίμδμξ 

δζαεέζζιςκ ηαηαβναθχκ, ημ ορυιεηνμ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ημ βεςβναθζηυ ιήημξ ηαζ πθάημξ 

ημο ζηαειμφ. ηδ ζοκέπεζα ηαζ εθυζμκ ημ επζεοιεί, γδηάεζ κα ημο απμζηαθμφκ δθεηηνμκζηά 

ηα δζαεέζζια δεδμιέκα βζα ηάπμζα πενίμδμ ιέηνδζδξ, ζε δζεφεοκζδ πμο εηείκμξ μνίγεζ. Γζα 

κα μθμηθδνςεεί δ «παναββεθία» μ πνήζηδξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα δζααάζεζ ηζξ ααζζηέξ 

πθδνμθμνίεξ ημο ζηαειμφ πμο έπεζ επζθέλεζ, μζ μπμίεξ πενζθαιαάκμοκ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ημκ 

ανζειυ ηςκ δζαεέζζιςκ δεδμιέκςκ ηδξ πνμκμζεζνάξ βζα ηδκ επζεοιδηή πενίμδμ. Έηζζ, 

πανέπεηαζ ζημ πνήζηδ δ δοκαηυηδηα ιζαξ ανπζηήξ (επί ηυπμο) αλζμθυβδζδξ ηςκ δεδμιέκςκ 

πμο ημκ εκδζαθένμοκ. Σα δεδμιέκα, ηαεχξ ηαζ ακαθοηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ 

ηςδζημπμίδζή ημοξ, απμζηέθθμκηαζ ζοκήεςξ ιέζα ζε ηάπμζα θεπηά, ζε ανπεία .txt. 

ηδκ πενζμπή ηδξ Δθθάδαξ, μζ δζαεέζζιμζ ζηαειμί είκαζ πάκς απυ 80, πμθθμί απυ αοημφξ 

υιςξ, είηε δεκ έπμοκ ηαηαβναθέξ, είηε πανμοζζάγμοκ ιεβάθεξ εθθείρεζξ δεδμιέκςκ, υπςξ 

πνμηφπηεζ απυ ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζή ημοξ ηαζ έηζζ ηεθζηά πνδζζιμπμζήεδηακ δεδμιέκα 

ιυκμ απυ 56 εη ηςκ δζαεέζζιςκ, ιε επζπθέμκ ηνζηήνζμ ηδκ ηαθή δζαζπμνά ημοξ ζημ πχνμ. 

Ακαθοηζηά μζ ζηαειμί, ηαεχξ ηαζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ αηνζαή ημοξ εέζδ ηαζ ηζξ 

δζαεέζζιεξ πενζυδμοξ ηαηαβναθήξ βζα ηάεε έκακ, πενζέπμκηαζ ζημκ Πίκαηα Α1 ζημ 

Πανάνηδια Α. Γζα ηαθφηενδ επμπηεία ηςκ επζθεβιέκςκ ζηαειχκ, παναηίεεηαζ δ εζηυκα 

(3.1), ζε ζφζηδια ζοκηεηαβιέκςκ ΔΓΑ 87. Ζ ιεηαηνμπή ηςκ ζοκηεηαβιέκςκ ηςκ οπυ 

ελέηαζδ ζηαειχκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζφζηδια, έβζκε ιε πνήζδ οπμθμβζζηζημφ θφθθμο excel 
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(gr87transformsV2.xls), ημ μπμίμ οπάνπεζ δζαεέζζιμ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Ηηζάξ. Οζ 

ζοκηεηαβιέκεξ είκαζ επίζδξ δζαεέζζιεξ ζημκ Πίκαηα Α2 ημο Πανανηήιαημξ Α. 

 

 

3.2.2 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία αλεκνινγηθώλ δεδνκέλσλ 

Σμ πνχημ αήια ζηδκ επελενβαζία ηςκ πνμκμζεζνχκ ηςκ ζηαειχκ, ζοκίζηαηαζ ζηδ δζαβναθή 

απυ ημ δείβια, υζςκ ιεηνήζεςκ έπμοκ ηςδζημπμζδεεί ιε ηδκ έκδεζλδ 999.9 απυ ηδκ 

ζζημζεθίδα, δ μπμία δδθχκεζ ζθάθια ιέηνδζδξ ζηδκ εηάζημηε ηζιή. ηδ ζοκέπεζα, έβζκε 

ιεηαηνμπή ηδξ ηαπφηδηαξ ακέιμο απυ ιίθζα/χνα (mph) υπςξ ήηακ ανπζηά εηπεθναζιέκδ ζημ 

δείβια, ζε ιέηνα/δεοηενυθεπημ (m/s) ηαζ πνμέηορακ έηζζ μζ πνμκμζεζνέξ ηαπφηδηαξ βζα ηάεε 

ζηαειυ. Οζ ηαηαβναθέξ δεκ αθμνμφκ ζε ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ αήια αθθά ηοιαίκμκηαζ απυ 

διενήζζεξ έςξ δεηάθεπηεξ αηυια ηαζ ζημκ ίδζμ ζηαειυ ιέηνδζδξ. Γζα ηδκ πεναζηένς 

επελενβαζία ημοξ θμζπυκ, έπνεπε κα ιεηαηναπμφκ απυ πνμκζηά αηακυκζζηεξ ζε αοζηδνά 

ηακμκζημπμζδιέκεξ. Ζ ιεηαηνμπή αοηή πναβιαημπμζήεδηε ιε πνήζδ ημο πνμβνάιιαημξ 

Τδνμβκχιςκ (εκημθή regularize step), ιε αάζδ ημ ιζηνυηενμ πνμκζηυ αήια ηαηαβναθχκ ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα ζοκαενμίζηδηακ ζε ιέζεξ διενήζζεξ ιεηνήζεζξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, βζα ημοξ 

ζηαειμφξ υπμο ημ ιζηνυηενμ πνμκζηυ αήια ήηακ ημ δεηάθεπημ, πναβιαημπμζήεδηε ανπζηά 

ζοκάενμζζδ ζε ιέζεξ ςνζαίεξ ηζιέξ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ κα οπάνπεζ ημοθάπζζημκ ιζα 

ηαηαβναθή ηάεε χνα (μζ πενζζζυηενμζ ζηαειμί είπακ ημ πμθφ ηνείξ ηαηαβναθέξ ζε πνμκζηή 

δζαηνζηυηδηα ιζηνυηενδ ηδξ ςνζαίαξ ηαζ αοηυ βζα πμθφ πενζμνζζιέκεξ πενζυδμοξ ιέηνδζδξ). 

Γζα ηδκ ζοκάενμζζδ ζε ιέζεξ διενήζζεξ ηζιέξ, ηςκ ςνζαίςκ πθέμκ πνμκμζεζνχκ, 

απμθαζίζηδηε έκα εκδζάιεζμ αήια ζοκάενμζζδξ ζηζξ έλζ χνεξ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ κα 

οπάνπεζ ημοθάπζζημκ ιζα ιέηνδζδ βζα ηάεε ελάςνμ. Σέθμξ. μζ ιέζεξ ελάςνεξ παναηδνήζεζξ, 

Δζηυκα 3.1 Γεςβναθζηή ηαηακμιή ηςκ οπυ ελέηαζδ ζηαειχκ ζε ζφζηδια ζοκηεηαβιέκςκ ΔΓΑ 87 
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ζοκαενμίζηδηακ ζε διενήζζεξ, ιε επζηνεπηυ ανζειυ εθθζπχκ ηζιχκ ηδ ιζα ιέηνδζδ. Με ηδκ 

παναπάκς δζαδζηαζία, επζπεζνήεδηε δ ιέζδ διενήζζα ηζιή κα ακηζπνμζςπεφεζ υζμ ημ 

δοκαηυκ ηαθφηενα ηδκ πναβιαηζηή ηαηάζηαζδ, δζαηδνχκηαξ πανάθθδθα ζημ ιέβζζημ ηζξ 

δζαεέζζιεξ πθδνμθμνίεξ, δεδμιέκμο υηζ μζ ανπζηέξ πνμκμζεζνέξ ηςκ πενζζζυηενςκ ζηαειχκ 

αθμνμφζακ ημοθάπζζημκ ζε ελάςνεξ παναηδνήζεζξ βζα ιεβάθεξ πενζυδμοξ ηαηαβναθχκ. 

Με αοηυ ημκ ηνυπμ, απμηθείζηδηακ υιςξ απυ ημ δείβια ηάπμζεξ πενίμδμζ, υπμο μζ 

ηαηαβναθέξ ήηακ αιζβχξ διενήζζεξ. οβηεηνζιέκα πνυηεζηαζ βζα ηζξ πνμκμζεζνέξ ηδξ 

Λεοηάδαξ ηαζ ηςκ Ηςακκίκςκ βζα ηδκ πενίμδμ 1933-1938 ηαζ 1932-1940 ακηίζημζπα, υπμο ηα 

ζηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά βζα ηζξ πνμακαθενεείζεξ πενζυδμοξ, δζαθένμοκ ανηεηά απυ 

επυιεκεξ πενζυδμοξ ηαηαβναθχκ βζα ηζξ μπμίεξ οπάνπμοκ πενζζζυηενεξ δζαεέζζιεξ 

ιεηνήζεζξ, αθμφ βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ ιήκεξ ηςκ εκ θυβς πενζυδςκ, ημ πμζμζηυ 

ιδδεκζηχκ ηζιχκ ηοιαίκεηαζ απυ 60% ιέπνζ 72%, πμζμζηυ ζδζαίηενα αολδιέκμ ζε ζφβηνζζδ 

ιε ημ ακηίζημζπμ 2% έςξ 20% ανβυηενα ηαζ βζα ημοξ δφμ ζηαειμφξ. Με αάζδ αοηήκ ηδκ 

παναηήνδζδ, εεςνήεδηε ακεηηυξ μ απμηθεζζιυξ αοηχκ ηςκ πενζυδςκ απυ ηα δείβιαηα ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ ζηαειχκ. 

ηδ ζοκέπεζα, οπμθμβίζηδηακ βζα ηάεε ζηαειυ ηαζ βζα ηάεε ιήκα, ηα ζηαηζζηζηά 

παναηηδνζζηζηά ηδξ διενήζζαξ πνμκμζεζνάξ ηαπφηδηαξ ακέιμο, ιε πνήζδ ημο πνμβνάιιαημξ 

Τδνμβκχιςκ (ηανηέθα Pythia). Ακαθοηζηά, πανμοζζάγμκηαζ, ζημοξ Πίκαηεξ Α3, Α4 ηαζ Α5 

ημο Πανανηήιαημξ Α, πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ δζαεέζζιεξ ηαηαβναθέξ ημο ηάεε ζηαειμφ, 

ηζξ ιέζεξ ηζιέξ ηαζ ηοπζηέξ απμηθίζεζξ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο, ακηίζημζπα, υπςξ 

πνμέηορακ απυ ηδκ παναπάκς επελενβαζία. Γζα ιζα ηαθφηενδ επμπηεία ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

ηδξ παναπάκς ακάθοζδξ, παναηίεεκηαζ μζ εζηυκεξ (3.2-3.7), μζ μπμίεξ ακαπανζζημφκ ηδκ 

εηήζζα ηαζ επμπζηή δζαζπμνά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ηαπφηδηαξ ακέιμο ζηδκ εθθδκζηή 

επζηνάηεζα. Οζ πάνηεξ έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ζε οπμθμβζζηζηυ πενζαάθθμκ Surfer 11 ιε 

εθανιμβή ηδξ ιεευδμο krigging.1 

πςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ εζηυκα (3.2), μζ πζμ παιδθέξ ηαπφηδηεξ ακέιμο, ειθακίγμκηαζ ζηδ 

δοηζηή ηαζ αμνεζμδοηζηή Δθθάδα, ιε ηζιέξ πμο ηοιαίκμκηαζ απυ 0,5 έςξ 2,5 m/s. ζμ 

ηαηεοεοκυιαζηε κμηζυηενα ζηα δοηζηά πανάθζα ηδξ πχναξ, ελαζηίαξ ηδξ απμοζίαξ θοζζηχκ 

ειπμδίςκ, ημ ιέηςπμ επζηαπφκεηαζ ζηαδζαηά απυ ηα 3 m/s ζημ κδζί ηδξ Λεοηάδαξ ηαζ θηάκεζ 

ηα 4,5 m/s ζηα κμηζμδοηζηά πανάθζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ζοκεπίγμκηαξ κμηζμακαημθζηά ηαζ 

πνμξ ηδκ Κνήηδ. Πνμπςνχκηαξ πνμξ ηδκ δπεζνςηζηή εκδμπχνα, δ πανμοζία ηςκ ιεβάθςκ 

μνεζκχκ υβηςκ πμο εηηείκμκηαζ δοηζηά, ακαηυπηεζ ηδκ δζέθεοζδ ημο ιεηχπμο πνμξ ηδκ 

ακαημθή ηαζ έηζζ ζπεδυκ υθδ δ δπεζνςηζηή Δθθάδα ειθακίγεζ παιδθέξ ηαπφηδηεξ ηδξ ηάλδξ 

ημο 1 έςξ 2,5 m/s, ιε ελαίνεζδ ιζα πενζμπή πμο πενζηθείεζ ημοξ κμιμφξ Άνηαξ ηαζ Σνζηάθςκ, 

ηαεχξ ηαζ ηδκ ακαημθζηή Πεθμπυκκδζμ, ιε ηζξ ηαπφηδηεξ εηεί κα ηοιαίκμκηαζ απυ 3 έςξ 4,5 

m/s. Σμ ιέηςπμ επζηαπφκεηαζ λακά ζημ Αζβαίμ, ιε ηαπφηδηεξ πμο λεηζκμφκ απυ ηα 3 m/s ζηα 

πανάθζα ηδξ Θνάηδξ ηαζ αολάκμκηαζ εκηοπςζζαηά πνμπςνχκηαξ κμηζυηενα ζημ ακμζπηυ 

πέθαβμξ. Ηζπονυηενμζ άκειμζ πκέμοκ ηεκηνζηά (Κοηθάδεξ) ηαζ ζηδκ πενζμπή κμηζμακαημθζηήξ 

δζαπθάηοκζδξ (Κάνπαεμξ, Ρυδμξ), θηάκμκηαξ ηα 7,5 m/s.  

                                                      
1 Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί αέααζα, υηζ ζηδκ ακάθοζδ πμο βίκεηαζ εδχ, απμοζζάγμοκ ηαηαβναθέξ απυ ζηαειμφξ ηδξ 

εκδμπχναξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηςκ πενζμπχκ πμο βεζηκζάγμοκ ιε ημκ Κμνζκεζαηυ Κυθπμ ηαζ μζ ιεηααθδηέξ 

πμο ελεηάγμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαζ αθμνμφκ ζε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ, παναηίεεκηαζ ιε ηάεε επζθφθαλδ. 
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Δζηυκα 3.2 Μέζδ ηζιή ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), ζε εηήζζα αάζδ.    Ζ 

πνςιαηζηή ηθίιαηα ζηα δελζά ηδξ εζηυκαξ ακαθένεηαζ ζε ηαπφηδηεξ ακέιμο (m/s).             

(οκηεηαβιέκεξ ΔΓΑ 87) 

Δζηυκα 3.3 Σοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), ζε εηήζζα αάζδ.    

Ζ πνςιαηζηή ηθίιαηα ζηα δελζά ηδξ εζηυκαξ ακαθένεηαζ ζε ηαπφηδηεξ ακέιμο (m/s).             

(οκηεηαβιέκεξ ΔΓΑ 87) 
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ε ζφιπθεοζδ ηαζ ιε ηζξ παναπάκς παναηδνήζεζξ, δ ηοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ 

ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο, είκαζ ανηεηά ιζηνή (1 έςξ 2 m/s) ζηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα, θυβς ηδξ 

πανμοζίαξ μνεζκχκ υβηςκ, μζ μπμίμζ πανειπμδίγμοκ ηζξ έκημκεξ δζαηοιάκζεζξ ζηδκ ηαπφηδηα. 

Ακηίεεηα, ζηζξ παναθζαηέξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ, ζηζξ πενζμπέξ υπμο απμοζζάγεζ έκημκδ 

ιμνθμθμβία ηαζ ζηα κδζζά, θυβς ηδξ απμοζίαξ ειπμδίςκ, δ ηαπφηδηα ειθακίγεζ ιεβαθφηενδ 

δζαζπμνά. Δζδζηά ζημ Αζβαίμ, δ πανμοζία πθήεμοξ κδζζχκ πμο πνμαάθθμοκ απυ ηδ εάθαζζα, 

ζε ζοκδοαζιυ ιε ημοξ ζηεκμφξ δζαφθμοξ πμο δδιζμονβμφκηαζ ιεηαλφ αοηχκ, ηακαθίγμοκ ημκ 

άκειμ ηαζ έπμοκ ζακ απμηέθεζια ηδκ ζοκεπή αθθαβή ημο δζακφζιαηυξ ημο, ελμφ ηαζ μζ 

ιεβαθφηενεξ δζαηοιάκζεζξ ζηδκ ηαπφηδηα. Σμ Ηυκζμ απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ςξ ακμζπηή 

εάθαζζα, ιπμνεί κα πανμοζζάγεζ ιζα έκημκδ ηαηάζηαζδ απυ πθεονάξ ηαπφηδηαξ ακέιμο, 

αθθά θυβς ηδξ απμοζίαξ ζηεκχκ, μ άκειμξ πκέεζ πζμ ζηαεενά ηαζ ιε ιζηνυηενεξ δζαηοιάκζεζξ 

ζε ζπέζδ ιε ημ Αζβαίμ. πςξ θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα (3.3), μζ πενζμπέξ πμο ειθακίγμοκ ηζξ 

ορδθυηενεξ εκηάζεζξ παναηηδνίγμκηαζ ηαζ απυ ιεβαθφηενεξ δζαηοιάκζεζξ ζηδκ ηαπφηδηα, 

θηάκμκηαξ ηα 3,5 m/s ζηζξ Κοηθάδεξ ηαζ ηδκ Κάνπαεμ. Ζ ιεβαθφηενδ ηζιή ειθακίγεηαζ ζηα 

Κφεδνα (4,1 m/s), πενίπμο ζημ ζδιείμ ζοκάκηδζδξ ημο δοηζημφ ιεηχπμο πμο ηαηένπεηαζ απυ 

ημ Ηυκζμ ηαζ ημο αμνεζμακαημθζημφ απυ ημ Αζβαίμ. Γζα ηδκ πθδνέζηενδ ηαηακυδζδ ηςκ 

ακειμθμβζηχκ ζοκεδηχκ πμο επζηναημφκ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ, παναηίεεκηαζ ζημ Πανάνηδια 

Β, πάνηεξ πμο απμηοπχκμοκ ηζξ ιδκζαίεξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ ιέζδξ ηζιήξ ηαζ ηδξ ηοπζηήξ 

απυηθζζδξ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο. 

 

 

Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ επίζδξ, δ ελέηαζδ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ηαπφηδηαξ ακέιμο 

ζε επμπζηή αάζδ, υπμο βίκμκηαζ πζμ ηαηακμδηέξ μζ πνμκζηέξ ηδξ δζαηοιάκζεζξ. ηδκ 

παναπάκς εζηυκα (3.4), υπμο απμηοπχκεηαζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ βζα ημοξ 

πεζιενζκμφξ ιήκεξ, δζαηνίκεηαζ δ ηίκδζδ ημο δοηζημφ ιεηχπμο πνμξ ηδκ ακαημθή. ηα δοηζηά 

πανάθζα ηαζ ηδκ δπεζνςηζηή εκδμπχνα, δ εζηυκα είκαζ πανυιμζα ιε αοηή ηδξ ιέζδξ εηήζζαξ, 

Δζηυκα 3.4 Μέζδ ηζιή ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο πεζιχκα. Ζ πνςιαηζηή ηθίιαηα ζηα δελζά ηδξ εζηυκαξ ακαθένεηαζ ζε 

ηαπφηδηεξ ακέιμο (m/s). (οκηεηαβιέκεξ ΔΓΑ 87) 
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ιε εθαθνχξ αολδιέκεξ ηαπφηδηεξ (πενί ημ 0.5 m/s) ζηα δοηζηά πανάθζα. Αολδιέκεξ εκηάζεζξ 

παναηδνμφκηαζ ζημ Αζβαίμ, υπμο δ πεζιενζκή πενίμδμξ θαίκεηαζ κα είκαζ δ πζμ ακειχδδξ ημο 

έημοξ. Οζ εκηάζεζξ αολάκμκηαζ απυ ηα πανάθζα ηδξ Θνάηδξ (ζηδκ Αθελακδνμφπμθδ 3.8 m/s) 

ηαζ κμηζυηενα, αββίγμκηαξ ηα 5.9 m/s ζηδ ηφνμ ιε ημνφθςζδ ζηζξ ηεκηνζηέξ Κοηθάδεξ, ζηδ 

Μήθμ ηαζ ηδ Νάλμ, ιε ηαπφηδηέξ 7.9 ηαζ 7.8 ακηίζημζπα. ηα Κφεδνα δ έκηαζδ ημοξ 

πεζιενζκμφξ ιήκεξ είκαζ επίζδξ δ ζζπονυηενδ ημο έημοξ (6.5 m/s). Ακηίεεηδ ηαηάζηαζδ 

πανμοζζάγεηαζ ζημ Κανπάεζμ πέθαβμξ, υπμο δ πεζιενζκή πενίμδμξ παναηηδνίγεηαζ απυ 

δπζυηενεξ εκηάζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ιέζεξ εηήζζεξ (Ρυδμξ 3.79 m/s , Κάνπαεμξ 6.3 m/s ηαζ 

πανάθζα Λαζζείμο 3.5 m/s). 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ άκμζλδξ, ημ δοηζηυ ιέηςπμ ηζκμφιεκμ πνμξ ηδκ ακαημθή, έπεζ 

επζηαποκεεί ηαηά ιήημξ ηδξ ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ Θεζζαθίαξ, υπςξ παναηηδνζζηζηά 

παναηδνμφιε ζηδκ εζηυκα (3.5), ιε ηαπφηδηεξ πμο ηοιαίκμκηαζ απυ 3 έςξ 4.5 m/s, εκχ 

ιεζςιέκεξ εκηάζεζξ παναηδνμφκηαζ ζηα δοηζηά πανάθζα (ιείςζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 0.5 m/s). 

Αολδιέκεξ εκηάζεζξ, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ ιέζεξ εηήζζεξ, αθθά ηαζ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πενζυδμο, 

παναηδνμφκηαζ ηαζ ζηζξ πενζμπέξ ηδξ Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ (3.1 m/s ζηδκ Κααάθα ηαζ 2.9 

m/s ζηδκ Κμιμηδκή). ημ Αζβαίμ, πανυθμ πμο μζ πενζμπέξ ιεβίζηςκ εκηάζεςκ παναιέκμοκ 

ίδζεξ, εκημφημζξ μζ ηαπφηδηεξ είκαζ ιεζςιέκεξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πεζιενζκή πενίμδμ, πενί ηα 1 ιε 

2 m/s. Δκδεζηηζηά, ζηδ Μήθμ ηαζ ηδ Νάλμ δ ιέζδ ηαπφηδηα είκαζ ηχνα 6.1 m/s. ημ 

Κανπάεζμ πέθαβμξ, μζ άκειμζ πκέμοκ ζζπονυηενμζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ άκμζλδξ, ζοβηνζηζηά 

ιε ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ, θηάκμκηαξ ηα 6.6 m/s ζηδκ Κάνπαεμ ηαζ ηα 4.3 m/s ζηδ Ρυδμ. 

 
 

 

 

Δζηυκα 3.5 Μέζδ ηζιή ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ άκμζλδξ. Ζ πνςιαηζηή ηθίιαηα ζηα δελζά ηδξ εζηυκαξ ακαθένεηαζ 

ζε ηαπφηδηεξ ακέιμο (m/s). (οκηεηαβιέκεξ ΔΓΑ 87) 
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Πανυιμζα εζηυκα ιε αοηή ηςκ πεζιενζκχκ ιδκχκ, παναηδνείηαζ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ηαθμηαζνζμφ (εζηυκα 3.6), ιε ημ ηεκηνζηυ ηαζ αυνεζμ Αζβαίμ κα ζοβηεκηνχκεζ εκηάζεζξ 

πανυιμζεξ ιε αοηέξ ημο πεζιχκα. Σζξ ιέβζζηεξ εκηάζεζξ ημοξ, ηαηαβνάθμοκ ηα κδζζά Πάνμξ 

ηαζ Μφημκμξ ιε 6.2 m/s ηαζ 7.7 m/s, ακηίζημζπα, εκχ εκηοπςζζαηά ορδθέξ ηαπφηδηεξ 

παναηδνμφκηαζ αοηήκ ηδκ πενίμδμ ζηδκ πενζμπή κμηζμακαημθζηήξ δζαπθάηοκζδξ ημο Αζβαίμο 

ηαζ ηδκ ακαημθζηή Κνήηδ, ιε ιέβζζηδ ηζιή ζηδκ Κάνπαεμ ηα 10.1 m/s. Οζ αολδιέκεξ εκηάζεζξ 

ηδξ πενζυδμο, δζηαζμθμβμφκηαζ απυ ηδκ πανμοζία ηςκ εηδζίςκ ημπζηχκ ακέιςκ (ιεθηέιζα) 

πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηδκ πενζμπή ημο Αζβαίμο, μζ μπμίεξ δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ 

αθθδθεπίδναζδ εκυξ ζοζηήιαημξ ορδθχκ πζέζεςκ ζηα Βαθηάκζα, αυνεζα ηδξ Δθθάδαξ ηαζ 

εκυξ ζοζηήιαημξ παιδθχκ πζέζεςκ ζηδκ Μζηνά Αζία ηαζ ακαημθζηά ζηδ Μεζυβεζμ, ημ μπμίμ 

μθείθεηαζ ηονίςξ ζηα ιεβάθα εενιζηά ακμδζηά νεφιαηα πάκς απυ ηδκ Ηκδία. ηδκ 

δπεζνςηζηή Δθθάδα δ εζηυκα είκαζ πανυιμζα ιε εηείκδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πενζυδμο, ιε 

εθαθνχξ αολδιέκεξ ηαπφηδηεξ ζηδκ Θεζζαθία ηαζ ηδκ Κεκηνζηή Μαηεδμκία. Μέβζζηεξ 

ηαπφηδηεξ ηαηά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ πανμοζζάγμοκ ηαζ μζ πενζμπέξ ηδξ ακαημθζηήξ 

ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ Δφαμζαξ (απυ 2.5 m/s ζηδκ Αηηζηή έςξ 5 m/s ζηα κυηζα πανάθζα ηδξ 

Δφαμζαξ). 

 

 

 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο θεζκμπχνμο (εζηυκα 3.7), παναηδνείηαζ ιζα ηάζδ αφλδζδξ ηςκ 

εκηάζεςκ απυ ακαημθζηά πνμξ δοηζηά. Υαναηηδνζζηζηά, ζηδκ πενζμπή ακάιεζα απυ ηδκ 

Νυηζα Πεθμπυκκδζμ ηαζ ηδ Βμνεζμδοηζηή Κνήηδ, υπμο «ζοκακηζμφκηαζ» ημ Ηυκζμ ιε ημ 

Αζβαίμ πέθαβμξ, ηδκ πνμδβμφιεκδ πενίμδμ παναηδνήεδηακ μζ ιζηνυηενεξ εκηάζεζξ ημο έημοξ, 

μζ μπμίεξ ηχνα πανμοζζάγμκηαζ ηαζ πάθζ αολδιέκεξ, ηαηαδεζηκφμκηαξ ηδκ ιεηαηυπζζδ ημο 

ιεηχπμο πνμξ ηα δοηζηά. Οζ ιέβζζηεξ εκηάζεζξ εκημπίγμκηαζ ηαζ πάθζ ζημ ηεκηνζηυ Αζβαίμ, ιε 

Δζηυκα 3.6 Μέζδ ηζιή ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ. Ζ πνςιαηζηή ηθίιαηα ζηα δελζά ηδξ εζηυκαξ 

ακαθένεηαζ ζε ηαπφηδηεξ ακέιμο (m/s). (οκηεηαβιέκεξ ΔΓΑ 87) 



26 

 

ηζιέξ ακάθμβεξ ηδξ ακμζλζάηζηδξ πενζυδμο. ε βεκζηέξ βναιιέξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

θεζκμπχνμο παναηδνμφκηαζ ζε μθυηθδνδ ηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα, μζ παιδθυηενεξ 

ηαπφηδηεξ ημο έημοξ, μζ μπμίεξ ηοιαίκμκηαζ απυ 1.1 έςξ 3.5 m/s ζηδκ εκδμπχνα ηαζ απυ 3.5 

έςξ 6.5 m/s ζημ Αζβαίμ. 

Απυ ηδκ παναπάκς εεχνδζδ, παναηδνμφιε υηζ βζα ηζξ πενζμπέξ ηδξ ηενεάξ Δθθάδαξ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηδξ Θεζζαθίαξ, δ έκηαζδ ημο ακέιμο αολάκεηαζ ζηαδζαηά απυ ηδκ 

πενίμδμ ημο πεζιχκα ηαζ πανμοζζάγεζ ιέβζζημ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηαθμηαζνζκχκ ιδκχκ, 

εκχ ημ θεζκυπςνμ παναηηδνίγεηαζ απυ δπζυηενεξ εκηάζεζξ. Ακηίζημζπα, ζηδκ Βυνεζα Δθθάδα, 

ζηδκ Ακαημθζηή Μαηεδμκία ηαζ ηδκ Θνάηδ, μζ άκειμζ πκέμοκ ζζπονυηενμζ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ άκμζλδξ ηαζ ιεζχκμκηαζ ζηαδζαηά ημκ οπυθμζπμ πνυκμ. ηδκ Κνήηδ δ εζηυκα είκαζ πζμ 

πενίπθμηδ, ηαεχξ ημ δοηζηυ ημιιάηζ ειθακίγεζ ιέβζζηεξ εκηάζεζξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο 

πεζιχκα ηαζ ηδξ άκμζλδξ, εκχ ημ ακαημθζηυ ηιήια ημο κδζζμφ επδνεάγεηαζ ζαθχξ απυ 

ζζπονυηενμοξ ακέιμοξ, ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ. πεδυκ ζε υθδ ηδκ έηηαζή ημο, ζημ Αζβαίμ 

πκέμοκ ζζπονυηενμζ άκειμζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα ηαζ ημο ηαθμηαζνζμφ, εκχ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ άκμζλδξ ηαζ ημο θεζκμπχνμο, μζ άκειμζ είκαζ δπζυηενμζ, ιε ελαίνεζδ ηδκ ηφνμ 

υπμο δ έκηαζδ αολάκεηαζ ζηαδζαηά απυ ημκ Οηηχανδ ηαζ ιεβζζημπμζείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο πεζιχκα. 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 3.7 Μέζδ ηζιή ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s) ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο θεζκμπχνμο. Ζ πνςιαηζηή ηθίιαηα ζηα δελζά ηδξ εζηυκαξ ακαθένεηαζ ζε 

ηαπφηδηεξ ακέιμο (m/s). (οκηεηαβιέκεξ ΔΓΑ 87) 
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3.3 Πξνζαξκνγή ηεο θαηαλνκήο Weibull ζε δεδνκέλα εκεξήζηαο 

ηαρύηεηαο αλέκνπ 

3.3.1 Η θαηαλνκή Weibull 

ηζξ εφηναηεξ πενζμπέξ ημο πθακήηδ, ιέπνζ ηαζ ημ φρμξ ηςκ 100 ιέηνςκ, δ ηαηακμιή Weibull 

έπεζ ανεεεί υηζ πενζβνάθεζ ζηακμπμζδηζηά ηδ ιεηααθδηή ηδξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο 

(Καθδέθθδξ, 2005). Πνυηεζηαζ βζα ηαηακμιή πμο ηαεμνίγεηαζ απυ δφμ παναιέηνμοξ ηαζ 

πνμζδζμνίγεζ ηδκ πζεακυηδηα δ ηαπφηδηα ημο ακέιμο κα ανίζηεηαζ ζε ιζα πενζμπή ηδξ 

ηαπφηδηαξ u. Ζ ζοκάνηδζδ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ (ζ.π.π.) ηδξ ηαηακμιήξ δίκεηαζ απυ ηδ 

ζπέζδ: 

 

1

( ) exp

k k
k u u

f u
c c c

      
      
      

  (3.1) 

υπμο ημ k είκαζ δ πανάιεηνμξ ζπήιαημξ ηαζ ημ c είκαζ δ πανάιεηνμξ ηθίιαηαξ ηδξ ηαηακμιήξ 

(k,c >0). Απυ ηδκ παναπάκς ζπέζδ (3.1) βίκεηαζ ζαθέξ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ 

πανάιεηνμξ k παίνκεζ ηδκ ηζιή 1, δ ζοκάνηδζδ βίκεηαζ εηεεηζηή, εκχ βζα ηζιή ηδξ 

παναιέηνμο k ίζδ ιε 2, βίκεηαζ Rayleigh. Ζ πανάιεηνμξ ηθίιαηαξ έπεζ δζαζηάζεζξ ηαπφηδηαξ, 

εκχ δ πανάιεηνμξ ζπήιαημξ είκαζ αδζάζηαημ ιέβεεμξ. Οζ πανάιεηνμζ ηδξ ηαηακμιήξ 

ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ιέζδ ηζιή ηδξ ηαπφηδηαξ ηςκ παναηδνήζεςκ ιέζς ηδξ ζπέζδξ (3.2), υπμο 

ιε Γ ζοιαμθίγεηαζ δ ηθαζζηή ζοκάνηδζδ Γάιια : 

 
1

1u c
k

 
   

 
  (3.2) 

Δκδεζηηζηά, παναηδνμφιε υηζ βζα ηζιέξ ημο k ιεηαλφ 1,4<k<3 ημ μπμίμ είκαζ ημ εφνμξ πμο 

ζοκήεςξ ηζκείηαζ δ πανάιεηνμξ αοηή, μ θυβμξ ηδξ παναιέηνμο c πνμξ ηδκ δεζβιαηζηή ιέζδ 

ηζιή, παίνκεζ έκα εφνμξ ηζιχκ απυ 1,1<c/ū<1,3. Ζ πανάιεηνμξ k είκαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ 

ημο ηεηναβχκμο ηδξ δζαζπμνάξ ηςκ ηαποηήηςκ ςξ πνμξ ηδ ιέζδ ηαπφηδηα: 

 

2

2 2 2 1
1 1c

k k


      
          

      

  (3.3) 

Απυ ηδκ παναπάκς ζπέζδ (3.3), ζοιπεναίκμοιε υηζ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο k 
ακηζζημζπμφκ ζε ιζηνυηενεξ απμηθίζεζξ ηαζ ζοκεπχξ ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ηζιχκ 

βφνς απυ ηδ ιέζδ. Ζ παναηήνδζδ αοηή βίκεηαζ πζμ εφθδπηδ, ελεηάγμκηαξ ημκ ζοκηεθεζηή 

ιεηααθδηυηδηαξ (Coefficient of Variation, CV) βζα ηδκ ηαηακμιή, μ μπμίμξ δίκεηαζ απυ ηδ 

ζπέζδ 3.4, δ μπμία απμηεθεί ιζα θείκμοζα ζοκάνηδζδ ςξ πνμξ k : 

 

22 1
(1 ) (1 )

1
(1 )

k k
CV

k

   



 

  (3.4) 

Γεκζηά δ πανάιεηνμξ ηθίιαηαξ c δείπκεζ πυζμ ακειχδδξ είκαζ δ πενζμπή, εκχ δ πανάιεηνμξ 

ζπήιαημξ k, πυζμ «αζπιδνή» είκαζ δ ζ.π.π ηδξ ηαηακμιήξ. Ακάθμβα ιε ηδ βεςβναθζηή 

ημπμεεζία ηδξ πενζμπήξ, δ πανάιεηνμξ k έπεζ ανεεεί υηζ παίνκεζ ηζιέξ ημκηά ζημ 1 ζηζξ 

ανηηζηέξ ηαζ ηνμπζηέξ πενζμπέξ (υπμο μζ ηαπφηδηεξ ημο ακέιμο είκαζ ζπεηζηά παιδθέξ), ημκηά 

ζημ 2 ζηζξ πενζμπέξ υπμο ηονζανπμφκ μζ δοηζημί άκειμζ, υπςξ μζ πενζμπέξ ζηδ ΒΓ Δονχπδ, 
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εκχ ηζιέξ ημκηά ζημ 3, παίνκεζ ζηζξ πενζμπέξ ημκηά ζημκ ζζδιενζκυ, μζ μπμίεξ 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ζπεηζηά ζηαεενμφξ ακέιμοξ (Redlinger et al., 2002). Ακάθμβα ιε ημ 

ακάβθοθμ ηδξ πενζμπήξ δ πανάιεηνμξ k έπεζ ανεεεί υηζ παίνκεζ ηζιέξ ημκηά ζημ 1.6 βζα 

μνεζκέξ πενζμπέξ ηαζ ηζιέξ ημκηά ζημ 2 ζε πανάηηζεξ πενζμπέξ (Di Piazza et al., 2010). Γεκζηά 

ιζηνέξ ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο k ιπμνεί κα δδθχκμοκ ιεβαθφηενμ δζαεέζζιμ αζμθζηυ δοκαιζηυ, 

θυβς ημο ιεβαθφηενμο εφνμοξ ηαποηήηςκ πμο πανμοζζάγεηαζ ζηδ πενζμπή, αθμφ δ δζαεέζζιδ 

αζμθζηή ζζπφξ είκαζ ακάθμβδ ημο ηφαμο ηδξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο. ηδκ εζηυκα (3.8) πμο 

αημθμοεεί, απεζημκίγμκηαζ μζ ζοκανηήζεζξ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ ηεζζάνςκ ηαηακμιχκ 

Weibull ιε ημζκή πανάιεηνμ ηθίιαηαξ c=4.5 m/s ηαζ παναιέηνμοξ ζπήιαημξ ιε ηζιέξ απυ 1.5 

έςξ 3. Ζ εζηυκα ημο βναθήιαημξ δζηαζμθμβεί ηδκ παναπάκς παναηήνδζδ, ηαεχξ δείπκεζ υηζ 

μζ πζεακυηδηεξ ειθάκζζδξ ιεβαθφηενςκ ηαποηήηςκ, άνα εκενβεζαηά «απμδμηζηυηενςκ», 

αολάκμκηαζ ιε ηδ ιείςζδ ημο k. Γζα ιζηνέξ ηζιέξ υιςξ, ηδξ παναιέηνμο ζπήιαημξ ιεβάθμ 

ημιιάηζ ηδξ ηαηακμιήξ, ανίζηεηαζ ηάης απυ ημ ηεπκζηυ εθάπζζημ (2-3 m/s) ζημ μπμίμ 

θεζημονβμφκ μζ πενζζζυηενεξ ακειμβεκκήηνζεξ. Απυ ηα παναπάκς, βίκεηαζ ζαθήξ δ ακάβηδ 

βζα μνεή ιεθέηδ ηςκ ακειμθμβζηχκ ζοκεδηχκ μπμζαζδήπμηε πενζμπήξ, «οπμρήθζαξ» βζα 

αζμθζηή εβηαηάζηαζδ.  

 

  

        

 

Ζ ζοκάνηδζδ αενμζζηζηήξ πζεακυηδηαξ ηδξ ηαηακμιήξ, πμο εηθνάγεζ ηδκ πζεακυηδηα, δ 

ηαπφηδηα u, (μνίγεηαζ βζα u>0) κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηζιή u0 δίκεηαζ απυ 

ηδ ζπέζδ: 

 F( )=1 exp

k
u

u
c

  
   

   

  (3.5) 

Μεηαζπδιαηίγμκηαξ ηδκ παναπάκς ζπέζδ (3.4), πνμηφπημοκ δζαδμπζηά ηα ελήξ : 

 

F( ) 1 exp 1 F( ) exp ln(1 F( ))

ln( ln(1 F( ))) ln ln( ln(1 F( ))) ln( ) ln( ) ln( )

k k k
u u u

u u u
c c c

u
u k u k u k c kx k u

c

        
                   

           

 
           

 

  (3.6) 

Δζηυκα 3.8 οκάνηδζδ Ποηκυηδηαξ Πζεακυηδηαξ ηδξ ηαηακμιήξ Weibull ιε πανάιεηνμ ηθίιαηαξ 

c=4.5 m/s ηαζ ηζιέξ παναιέηνμο ζπήιαημξ k απυ 1.5 έςξ 3. 
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 ln(c)y kx k    (3.7) 

Ζ ζπέζδ (3.6) είκαζ ιζα βναιιζηή ζοκάνηδζδ, υπμο δ ηθίζδ ηδξ εοεείαξ ζζμφηαζ ιε ηδκ 

πανάιεηνμ ζπήιαημξ k . Σμ ζδιείμ ημιήξ ηδξ εοεείαξ ιε ημκ y′y είκαζ ηo –kln(c), εκχ ιε ημκ 

άλμκα x′x είκαζ ημ ζδιείμ ln(c). Με αάζδ ημοξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ y=[ln(-ln(1-F(u))] ηαζ 

x=ln(u), ιπμνεί κα ηαηαζηεοαζηεί μ πάνηδξ πζεακυηδηαξ βζα ηδκ ηαηακμιή Weibull ημο x 

έκακηζ ημο y ηαζ βναθζηά πθέμκ κα πνμζανιμζηεί (ιε βναιιζηή πανειαμθή), εοεεία ηδξ 

ιμνθήξ y=αx+α ζηα δεδμιέκα, απυ υπμο ηαζ εα εηηζιδεμφκ, πνχηα δ πανάιεηνμξ ζπήιαημξ 

(ηθίζδ ηδξ εοεείαξ) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ πανάιεηνμξ ηθίιαηαξ ηδξ ηαηακμιήξ απυ ημ ζδιείμ 

ημιήξ ηδξ εοεείαξ ιε ημκ ηαηαηυνοθμ άλμκα (c =exp(-intercept/k). Ζ δζαδζηαζία αοηή είκαζ 

βκςζηή ςξ ιέεμδμξ βναθζηήξ εηηίιδζδξ ηςκ παναιέηνςκ ηδξ ηαηακμιήξ. ηα πθαίζζα ηδξ 

πανμφζαξ ακάθοζδξ ςζηυζμ, πνμηζιήεδηε βζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ παναιέηνςκ ηδξ ηαηακμιήξ 

Weibull ζηα διενήζζα δεδμιέκα ηδξ ηαπφηδηαξ ακέιμο, δ εθανιμβή δφμ ακαθοηζηχκ 

ιεευδςκ. 

3.3.2 Μέζνδνη Δθηίκεζεο θαη Έιεγρνη Καιήο Πξνζαξκνγήο 

Η Μέζνδνο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο 

Ζ πνχηδ ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ πανμφζα ακάθοζδ είκαζ αοηή ηδξ Μέβζζηδξ 

Πζεακμθάκεζαξ (Harter and Moore, 1965, 1967) δ μπμία ηοβπάκεζ εονφηενδξ απμδμπήξ ζημκ 

ημιέα ηςκ αζμθζηχκ εθανιμβχκ. ε βεκζηέξ βναιιέξ είκαζ ανηεηά αηνζαήξ ηαζ εφημθδ ζηδκ 

εθανιμβή, πνεζάγεηαζ υιςξ ανηεηά δεδμιέκα, εκχ επίζδξ δεκ θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ ιδδεκζηέξ 

ηζιέξ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο. Γζα ηδκ ζοκάνηδζδ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ ηδξ ηαηακμιήξ 

Weibull (3.1) δ ζοκάνηδζδ Πζεακμθάκεζαξ βνάθεηαζ: 

 
( )

1

1

1

(u ,..., u ; , ) ( )( )
kiui n

ki c
n
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uk
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   (3.8) 

Λμβανζειίγμκηαξ ηδκ (3.8), παναβςβίγμκηαξ ςξ πνμξ k ηαζ c ηαζ ελζζχκμκηαξ ιε ημ 0 (χζηε 

κα πνμηφρεζ νίγα ηδξ ζοκάνηδζδξ) πνμηφπηεζ ημ παναηάης ζφζηδια:  
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  (3.9) 

Απαθείθμκηαξ ημ c ηαζ απθμπμζχκηαξ, πνμηφπημοκ μζ παναηάης ζπέζεζξ βζα ηζξ 

παναιέηνμοξ:  
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1 1

1

1

1
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  (3.10) 

Γζα ηδκ επίθοζδ ημο παναπάκς ζοζηήιαημξ, μοζζαζηζηά ηδκ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ 

θμβανζειζζιέκδξ ζοκάνηδζδξ Πζεακμθάκεζαξ, πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ Newton-Raphson 

ηαζ μζ οπμθμβζζιμί πναβιαημπμζήεδηακ ζε πενζαάθθμκ R Studio.  
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Η Μέζνδνο ησλ L ξνπώλ 

Ζ δεφηενδ ιέεμδμξ ιε ηδκ μπμία έβζκε δ εηηίιδζδ ηςκ παναιέηνςκ ηδξ ηαηακμιήξ, 

ζηδνίγεηαζ ζημκ οπμθμβζζιυ ηςκ L Ρμπχκ (Hosking, 1990). Οζ δεζβιαηζηέξ εηηζιήζεζξ ηςκ L-

νμπχκ ςξ βναιιζηχκ ζοκδοαζιχκ δζαηεηαβιέκμο δείβιαημξ, δεκ ορχκμοκ ηζξ παναηδνήζεζξ 

ημο δείβιαημξ ζε ηεηναβςκζηέξ ή ηοαζηέξ δοκάιεζξ, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηδκ ηθαζζηή ιέεμδμ 

ηςκ νμπχκ ηαζ έηζζ, μζ εηηζιήζεζξ L-νμπχκ ηςκ αδζάζηαηςκ ζοκηεθεζηχκ δζαζπμνάξ, 

αζοιιεηνίαξ ηαζ ηφνηςζδξ είκαζ αιενυθδπηεξ ιε ηακμκζηή ζπεδυκ ηαηακμιή (Stedinger et 

al., 1993). Οζ L-νμπέξ ιπμνμφκ κα εηθναζημφκ ςξ ζοκάνηδζδ ηςκ πζεακμηζηά ζηαειζζιέκςκ 

νμπχκ. Οζ Πζεακμηζηά ζηαειζζιέκεξ νμπέξ ιζαξ ηοπαίαξ ιεηααθδηήξ X ιε αενμζζηζηή 

ζοκάνηδζδ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ F(X), μνίγμκηαζ ςξ (Greenwood et al., 1979): 

   rr XE X F x       (3.11) 

υπμο βr δ πζεακμηζηά ζηαειζζιέκδ νμπή ηάλδξ r. 

Οζ αιενυθδπηεξ εηηζιήηνζεξ ηςκ πζεακμηζηά ζηαειζζιέκςκ νμπχκ δίκμκηαζ απυ ηδ ζπέζδ 

(Landwehr et al., 1979): 
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   (3.12) 

υπμο n  ημ πθήεμξ ημο δείβιαημξ ηαζ xi μζ παναηδνήζεζξ δζαηεηαβιέκεξ έηζζ χζηε 

:
       1 2 1

...
n n

x x x x


      

 Οζ πνχηεξ ηέζζενζξ L-νμπέξ εηπεθναζιέκεξ ιε υνμοξ πζεακμηζηά ζηαειζζιέκςκ νμπχκ 

δίκμκηαζ απυ ηζξ ζπέζεζξ : 
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  (3.13) 

Τπάνπμοκ ζζπονμί δεζιμί ακάιεζα ζηδκ ηαηακμιή Weibull ηαζ Gumbel ιε ζοκάνηδζδ 

ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ (-∞<x<∞) : 

  
1

exp exp
x x

f x
 

  


    
     

  
  (3.14) 

υπμο α είκαζ δ πανάιεηνμξ ηθίιαηαξ ηαζ ξ δ πανάιεηνμξ εέζδξ ηδξ ηαηακμιήξ. 

οβηεηνζιέκα, εάκ δ ηοπαία ιεηααθδηή X ακήηεζ ζηδκ Weibull, ηυηε δ ηαηακμιή πζεακυηδηαξ 

ηδξ ηοπαίαξ ιεηααθδηήξ Y=-ln(X) είκαζ δ Gumbel. Οζ εηηζιήηνζεξ ηςκ παναιέηνςκ εέζδξ ηαζ 

ηθίιαηαξ, ηδξ ηαηακμιήξ Gumbel (ιε ηδ ιέεμδμ ηςκ L-Ρμπχκ) δίκμκηαζ απυ ηζξ ζπέζεζξ: 

 2

ln(2)


    (3.15) 

 0.5772x     (3.16) 
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Μέζα απυ ιζα δζαδζηαζία ακαθοηζηήξ επίθοζδξ βζα ηδκ ηοπαία ιεηααθδηή +ln(X), 

πνμηφπημοκ ηαη’ ακηζζημζπία, βζα ηζξ παναιέηνμοξ ηδξ ηαηακμιήξ Weibull μζ ελήξ ζπέζεζξ 

(Stedinger et al., 1993): 

 
1(ln )

1(ln )

ln 2

0.5772
exp

u

u

k
L

c L
k



 
  

 

  (3.17) 

υπμο L1(lnu) ηαζ L2(lnu) είκαζ μζ νμπέξ L1 ηαζ L2 ημο θμβανζειζζιέκμο δείβιαημξ ηςκ ηαποηήηςκ. 

Έιεγρνη Καιήο Πξνζαξκνγήο 

Γζα ηδκ εηηίιδζδ ημο ηαηά πυζμ μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ πμο πνμέηορακ απυ ηζξ παναπάκς 

ιεεμδμθμβίεξ, ιπμνμφκ κα πενζβνάρμοκ ζηακμπμζδηζηά ηζξ πνμκμζεζνέξ ηςκ παναηδνήζεςκ, 

εθανιυζηδηακ έθεβπμζ ηαθήξ πνμζανιμβήξ (goodness-of-fit tests). 

Ο πνχημξ είκαζ ημ ηνζηήνζμ Kolmogorov-Smirnov (K-S), ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ ζημκ 

έθεβπμ ηαθήξ πνμζανιμβήξ εκυξ ηοπαίμο δείβιαημξ ζε ιζα δεδμιέκδ ζοκεπή ηαηακμιή 

(ιδδεκζηή οπυεεζδ, H0: Xi ~F0 ). Σμ ηνζηήνζμ ααζίγεηαζ ζηδ δζαθμνά ηδξ ειπεζνζηήξ 

ζοκάνηδζδξ ηαηακμιήξ (πμο πνμένπεηαζ απυ ημ δείβια) ηαζ ηδξ ακαιεκυιεκδξ F0 (οπυ ηδκ 

H0), εθέβπμκηαξ ηδκ ηαηαηυνοθδ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ αενμζζηζηχκ ηαηακμιχκ 

πζεακυηδηαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εάκ X1, X2,..., Xn είκαζ έκα ηοπαίμ δείβια δζαηεηαβιέκμ έηζζ 

χζηε δ Xn κα είκαζ δ ιεβαθφηενδ ηζιή, δ ειπεζνζηή ζοκάνηδζδ ηαηακμιήξ ημο δείβιαημξ 

αοημφ είκαζ: 
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     (3.18) 

υπμο μ ανζειδηήξ ζημ δελί ιένμξ ηδξ ελίζςζδξ δδθχκεζ ημκ ανζειυ ηςκ ηζιχκ ημο δείβιαημξ 

πμο είκαζ ιζηνυηενεξ ή ίζεξ απυ ιζα δεδμιέκδ ηζιή ημο x ηαζ δ πζεακυηδηα Pr(Xi ≤ x) παίνκεζ 

ηζιέξ 1 ή 0 ακάθμβα µε ημ ακ Xi ≤ x ή υπζ. Ζ ειπεζνζηή ζοκάνηδζδ παίνκεζ ηδκ ηζιή 0 βζα 

x<x1 ηαζ 1 βζα x>xn . Δάκ ζζπφεζ δ H0, ηυηε εα πνέπεζ δ ειπεζνζηή ζοκάνηδζδ ηαηακμιήξ κα 

είκαζ «ημκηά» ζηδκ F0 ηαζ εάκ υπζ ακαιέκεηαζ ζδιακηζηή απυηθζζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ηαηακμιχκ. Ζ απυζηαζδ ιε αάζδ ηδκ μπμία απμννίπηεηαζ ή υπζ δ H0 ηαθείηαζ απυζηαζδ 

Kolmogorov-Smirnov ηαζ δίκεηαζ απυ ηδ ζπέζδ: 

  0
ˆmax ( ) ( )n nD F x F x    (3.19) 

Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ακαθενεεί ζε αοηυ ημ ζδιείμ, υηζ δ ηαηακμιή ηδξ ηοπαίαξ ιεηααθδηήξ Dn 

δεκ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαηακμιή F0. Ζ αηνζαήξ ηαηακμιή ςζηυζμ ηδξ Dn , δεκ είκαζ εφημθμ 

κα οπμθμβζζηεί, απμδεζηκφεηαζ υιςξ υηζ δ ηοπαία ιεηααθδηή Εn=√nDn έπεζ αζοιπηςηζηά ηδκ 

αενμζζηζηή ζοκάνηδζδ ηαηακμιήξ (limiting cumulative distribution function): 
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            (3.20) 

Γζα έκα δείβια ιεβέεμοξ n ηαζ βζα δεδμιέκμ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α, εάκ Pr(Dn≤Dn,α)=1-α, 

πνέπεζ κα μνζζηεί δ ηζιή Dn,α ηδκ μπμία δ Dn λεπενκάεζ βζα 100*α % ημο πνυκμο. Ζ ελίζςζδ 

(3.19), ζζπφεζ πνμζεββζζηζηά βζα δείβιαηα υπζ ιζηνυηενα απυ n=35 (ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

ημοθάπζζημκ n=85) ηαζ έηζζ βζα ιεβάθα δείβιαηα ηαζ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=0.01, 0.05, 
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0.10, μζ ηζιέξ ηδξ √n Dn,∞ είκαζ 1.63, 1.36 ηαζ 1.225 ακηίζημζπα, απυ υπμο πνμηφπημοκ μζ ηζιέξ 

βζα ηα Dn,α . 

Γζα θυβμοξ πθδνυηδηαξ επζθέβδζακ δφμ δείηηεξ πμο εα έπμοκ ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ ιεηααθδηήξ. 

Σμ πνχημ είκαζ ημ Μέζμ Απυθοημ θάθια ( Mean Absolute Error, MAE) ηαζ ημ δεφηενμ ημ 

Μέζμ Σεηναβςκζηυ θάθια (Roote Mean Square Error, RMSE). Γζα ημ ιεκ πνχημ, 

οπμθμβίγμκηαζ ανπζηά μζ απυθοηεξ ηζιέξ ηςκ δζαθμνχκ ηςκ ηαποηήηςκ ηδξ εεςνδηζηήξ 

ζοκάνηδζδξ ηαηακμιήξ ιε ηζξ δεζβιαηζηέξ, μζ μπμίεξ ζοκαενμίγμκηαζ ηαζ δζαζνμφκηαζ ηεθζηά 

ιε ημκ ανζειυ ηςκ παναηδνήζεςκ, εκχ βζα ημ δεφηενμ, μζ δζαθμνέξ ηςκ ηαποηήηςκ πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηζξ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ιε εηείκεξ ημο εηάζημηε δείβιαημξ, ορχκμκηαζ 

ζημ ηεηνάβςκμ ηαζ ηαηυπζκ ζοκαενμίγμκηαζ ηαζ δζαζνμφκηαζ ιε ημ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ: 
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  (3.21) 

υπμο ιε Οi ηαζ Ρi ζοιαμθίγμκηαζ μζ ηαπφηδηεξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηδκ (αενμζζηζηή) 

πζεακυηδηα i βζα ηδκ ηαηακμιή ημο δείβιαημξ ηαζ ηδξ εεςνδηζηήξ, ακηίζημζπα, εκχ Ν είκαζ μ 

ανζειυξ ηςκ παναηδνήζεςκ ζε ηάεε δείβια.  

3.3.3 Δπηινγή Γεδνκέλσλ θαη Πξνζαξκνγή  

Έκα εέια πμο απαζπυθδζε ημοξ ενεοκδηέξ ζημκ ημιέα ηςκ αζμθζηχκ εθανιμβχκ ζημ 

πανεθευκ, είκαζ δ οπενεηηίιδζδ ηδξ πζεακυηδηαξ ιδδεκζηχκ ηαποηήηςκ ακέιμο, δ μπμία έπεζ 

ζοκδεεεί ιε ηδκ πνήζδ παθαζυηενςκ ηεπκμθμβζηά ακειμιέηνςκ (cup anemometers). Σα 

ακειυιεηνα αοηά, είπακ ζπεηζηά ορδθά εθάπζζηα υνζα θεζημονβίαξ, ιε απμηέθεζια μζ 

πενίμδμζ δνειίαξ πμο ηαηαβνάθμκηακ κα είκαζ ανηεηά ιεβαθφηενεξ απυ ηζξ πναβιαηζηέξ ηαζ 

έηζζ ηα ζζημβνάιιαηα ζοπκμηήηςκ ηέημζςκ παναηδνήζεςκ, πανμοζίαγακ ανηεηά ορδθέξ 

ζοπκυηδηεξ ζηζξ ιδδεκζηέξ ηαζ πμθφ παιδθέξ ηαπφηδηεξ, δίκμκηαξ ηδκ εζηυκα δζηυνοθςκ 

ηαηακμιχκ (bimodal distributions) (Takle & Brown, 1978). Γζα ηδκ επίθοζδ ημο γδηήιαημξ 

αοημφ επζπεζνήεδηακ δζάθμνεξ πνμζεββίζεζξ, μζ μπμίεξ πενζεθάιαακακ ιεηαλφ άθθςκ, ηδκ 

εηηίιδζδ ηδξ ηαηακμιήξ ιυκμ ηδξ δελζάξ μονάξ (Justus et. al, 1976), ηδκ αθαίνεζδ απυ ημ 

δείβια ηςκ ιδδεκζηχκ ηζιχκ ηαζ ακηζηαηάζηαζή ημοξ απυ ιζα αηυια πανάιεηνμ ζε ιζα 

«οανζδζηή» κέα ηαηακμιή (Takle & Brown, 1978) ηαζ ηδκ πνήζδ θμβμηνζιέκςκ δεδμιέκςκ 

(censored data), (Conradsen et al., 1984). Μεηαβεκέζηενεξ ένεοκεξ ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ 

υπμο ακηζηαηαζηάεδηακ ηα παθαζυηενα ακειυιεηνα ιε κέα, ηεπκμθμβζηά «ςνζιυηενα» (βζα 

πανάδεζβια ζηδ Γακία), οπμζηδνίγμοκ ηδκ πζμ πάκς παναηήνδζδ, ηαεχξ μζ ζοπκυηδηεξ ηςκ 

ιδδεκζηχκ ηαζ πμθφ παιδθχκ ζοπκμηήηςκ πνμηφπημοκ ανηεηά ιεζςιέκεξ ζε ζπέζδ ιε 

παθαζυηενεξ πενζυδμοξ ηαηαβναθχκ. 

Ζ εζηυκα πμο πανμοζζάγμοκ ηάπμζεξ απυ ηζξ πνμκμζεζνέξ παναηδνήζεςκ ηςκ 56 ζηαειχκ 

πμο ακαθφεδηακ πνμδβμφιεκα, θαίκεηαζ κα δζηαζμθμβείηαζ ζε έκα ααειυ απυ ηδκ πζμ πάκς 

παναηήνδζδ, ηαεχξ ζε ανηεηά δείβιαηα ηαηαβναθχκ ημ πμζμζηυ ηςκ ιδδεκζηχκ ηζιχκ βζα 

ηάεε ιήκα λεπενκάεζ ημ 30-40% ηαζ ζοκεπχξ δεκ εα ιπμνμφζε κα πενζβναθεί απυ ηάπμζα 

εεςνδηζηή ηαηακμιή Weibull (μνίγεηαζ βζα u>0). Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

δεζβιάηςκ εα ιπμνμφζε είηε κα εθανιμζηεί ηάπμζα απυ ηζξ πνμακαθενεείζεξ ιεεμδμθμβίεξ, 

ημ μπμίμ αέααζα λεθεφβεζ απυ ηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ακάθοζδξ, είηε κα επζθεβμφκ πζμ 

ζφβπνμκεξ πενίμδμζ ηαηαβναθχκ. Κάηζ ηέημζμ υιςξ, δεκ ήηακ εθζηηυ βζα ηάπμζμοξ ζηαειμφξ, 

ηαεχξ μζ δζαεέζζιεξ παναηδνήζεζξ, αθμνμφζακ πενζυδμοξ ηαηαβναθχκ πνζκ ημ 1970, μπυηε 
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ηαζ πνδζζιμπμζμφκηακ μ ζοβηεηνζιέκμξ ηφπμξ ακειμιέηνςκ. Απμθαζίζηδηε έηζζ, κα ιδκ 

ακαθοεμφκ πενεηαίνς ζηαειμί πμο πανμοζζάγμοκ πμθφ ορδθέξ ζοπκυηδηεξ βζα ιδδεκζηέξ 

ηαπφηδηεξ, χζηε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ ζοκεπή 

ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Αηυια, απμννίθεδηακ ηάπμζα δείβιαηα ηαηαβναθχκ, ηςκ μπμίςκ ηα 

ζζημβνάιιαηα ζοπκμηήηςκ, θυβς πμθθχκ επακαθήρεςκ ηςκ ίδζςκ ηζιχκ (ιεβάθμ ιήημξ 

ηαηαβναθχκ), πανμοζίαγακ ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ, ιε απμηέθεζια μφηε δ Weibull αθθά μφηε 

ηαζ ηαιία άθθδ εεςνδηζηή ηαηακμιή πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ αάζδ ακάθοζδξ ζημ θμβζζιζηυ 

Hydrognomon, κα ιπμνεί κα πενζβνάρεζ ζηακμπμζδηζηά ηδκ ηαηακμιή ηςκ παναηδνήζεςκ. 

Έηζζ, επζθέβδζακ ηεθζηά 35 ζοκμθζηά ζηαειμί ιεθέηδξ απυ ημοξ ανπζημφξ 56, ιε επζπθέμκ 

ηνζηήνζμ ηδκ ηαθή δζαζπμνά ημοξ ζημ πχνμ (εζηυκα 3.9). 

 

 

 

Ζ ακάθοζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο ζημοξ επζθεβιέκμοξ ζηαειμφξ, ζε ιδκζαία ηαζ 

εηήζζα πνμκζηή δζαηνζηυηδηα, πναβιαημπμζήεδηε ζε οπμθμβζζηζηυ πενζαάθθμκ excel ηαζ   R-

Studio. Δηηζιήεδηακ ανπζηά μζ πανάιεηνμζ ηδξ ηαηακμιήξ Weibull ιέζς ηςκ δφμ 

ιεεμδμθμβζχκ (MLE ηαζ LM), υπςξ ακαπηφπεδηακ ζηδκ εκυηδηα 3.3.2 ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

οπμθμβίζηδηακ βζα ηάεε δείβια ηαζ εεςνδηζηή ηαηακμιή, δ απυζηαζδ Dmax ημο ηνζηδνίμο 

Kolmogorov Smirnov ακάιεζα ζηδκ ειπεζνζηή (απυ ημ δείβια) ηαζ ηδ εεςνδηζηή ηαηακμιή, 

ηαεχξ ηαζ ημ ιέζμ απυθοημ (ΜΑΔ) ηαζ ιέζμ ηεηναβςκζηυ ζθάθια (RMSE), ιεηαλφ ηςκ 

πναβιαηζηχκ ηαζ εεςνδηζηχκ ηαποηήηςκ πμο πνμέηορακ απυ ηάεε ιέεμδμ. 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ βζα ηδκ ιέζδ εηήζζα διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο ζημοξ οπυ 

ελέηαζδ ζηαειμφξ παναηίεεκηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ζημκ πίκαηα 1. πςξ εφημθα βίκεηαζ 

ακηζθδπηυ απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, μζ πανάιεηνμζ ηδξ ηαηακμιήξ Weibull πμο 

εηηζιχκηαζ ιέζς ηδξ εθανιμβήξ ηςκ δφμ ιεευδςκ, πανμοζζάγμοκ εθάπζζηεξ δζαθμνέξ ιεηαλφ 

ημοξ, ιε ηδκ ιεκ ΜLE κα μδδβεί εκ βέκεζ ζε ιζηνυηενεξ ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο ζπήιαημξ k, 

εκχ ακηίζημζπα ηδκ LM ζε ιεβαθφηενεξ ηζιέξ βζα ηδκ πανάιεηνμ ηθίιαηαξ c. 

Δζηυκα 3.9 Γεςβναθζηή ηαηακμιή ηςκ 35 οπυ ελέηαζδ ζηαειχκ, ζε ζφζηδια 

ζοκηεηαβιέκςκ ΔΓΑ 87 
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MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM

Αγχίαλοσ 2,209 2,462 3,365 3,346 0,057 0,046 0,152 0,119 0,282 0,316

Άκτιο 2,145 2,587 4,173 4,116 0,077 0,076 0,290 0,267 0,398 0,528

Αλεξανδ. 1,480 1,643 3,700 3,659 0,077 0,066 0,195 0,278 0,305 0,514

Ανδραβ. 1,681 1,792 2,724 2,706 0,043 0,046 0,110 0,127 0,141 0,209

Άρτα 2,252 2,818 4,155 4,087 0,140 0,153 0,337 0,321 0,459 0,583

Ελευςίνα 1,644 1,651 3,542 3,540 0,029 0,030 0,081 0,079 0,132 0,133

Ελληνικό 1,940 1,971 4,098 4,092 0,030 0,032 0,086 0,095 0,108 0,117

Ζάκυνθοσ 1,908 2,156 5,124 5,068 0,077 0,090 0,274 0,343 0,336 0,524

Ηράκλειο 1,927 2,031 5,036 5,014 0,036 0,046 0,119 0,169 0,161 0,245

Θεςςαλ. 1,523 1,789 3,252 3,192 0,094 0,088 0,327 0,329 0,477 0,687

Καλαμάτα 2,170 2,342 2,717 2,704 0,036 0,032 0,087 0,075 0,139 0,171

Κάρπαθοσ 2,231 2,175 8,389 8,402 0,034 0,029 0,243 0,224 0,340 0,361

Κεφαλονιά 1,579 1,656 4,052 4,032 0,035 0,040 0,114 0,160 0,162 0,255

Κομοτηνή 1,359 1,698 3,122 3,027 0,117 0,129 0,402 0,543 0,505 0,912

Κύθηρα 1,460 1,538 6,140 6,107 0,033 0,034 0,224 0,302 0,304 0,478

Κώσ 2,452 2,468 5,416 5,413 0,012 0,011 0,031 0,030 0,050 0,047

Λαμία 1,990 2,208 3,277 3,251 0,077 0,039 0,146 0,132 0,222 0,298

Λήμνοσ 1,601 1,674 5,127 5,106 0,011 0,026 0,102 0,150 0,155 0,273

Μεθώνη 2,043 2,352 5,433 5,374 0,060 0,068 0,285 0,321 0,387 0,568

Μήλοσ 1,746 1,837 7,373 7,338 0,047 0,056 0,207 0,308 0,240 0,380

Μύκονοσ 2,093 2,021 7,415 7,433 0,032 0,027 0,180 0,171 0,227 0,281

Μυτιλήνη 1,708 1,781 5,522 5,502 0,025 0,031 0,116 0,153 0,150 0,252

Νάξοσ 1,534 1,554 7,252 7,242 0,031 0,033 0,193 0,217 0,283 0,287

Πάροσ 2,107 2,130 6,289 6,283 0,039 0,041 0,180 0,187 0,211 0,216

Ρόδοσ 1,987 1,907 4,940 4,956 0,035 0,034 0,160 0,172 0,188 0,237

άμοσ 1,810 1,748 5,443 5,458 0,044 0,042 0,198 0,219 0,222 0,274

αντορίνη 2,255 2,295 6,455 6,448 0,014 0,016 0,050 0,058 0,087 0,107

έρρεσ 1,656 1,769 3,697 3,676 0,055 0,063 0,138 0,167 0,229 0,318

ητεία 1,470 1,468 4,323 4,324 0,044 0,044 0,128 0,126 0,182 0,183

κιάθοσ 1,542 1,615 3,166 3,152 0,077 0,044 0,143 0,170 0,199 0,256

κύροσ 1,480 1,547 5,296 5,273 0,029 0,039 0,122 0,200 0,185 0,319

ούδα 1,710 1,808 4,122 4,100 0,036 0,040 0,116 0,161 0,149 0,246

ύροσ 1,975 1,872 5,897 5,920 0,038 0,037 0,203 0,215 0,260 0,352

Σρίκαλα 2,009 1,933 4,906 4,909 0,106 0,108 0,229 0,255 0,299 0,323

Φίοσ 1,620 1,593 4,045 4,051 0,023 0,026 0,103 0,104 0,132 0,151

ταθμοί
RMSE (m/s)MAE (m/s)Dn,MAXc  (m/s)k

 

οβηνίκμκηαξ ηχνα, ηζξ ηζιέξ ηςκ παναιέηνςκ ηδξ ηαηακμιήξ πμο πνμηφπημοκ ακά πενζμπή, 

παναηδνείηαζ έκημκδ πςνζηή ακμιμζμιμνθία, πμο ζε βεκζηέξ βναιιέξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εέζδ 

ημο ηάεε ζηαειμφ. Ζ πςνζηή δζαζπμνά ηδξ παναιέηνμο ζπήιαημξ k, ζπεηίγεηαζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηαηακμιή ημο ζοκηεθεζηή ιεηααθδηυηδηαξ (Coefficient of 

Variation, CV) ηςκ δεζβιάηςκ ηαηαβναθχκ, ζημκ εθθδκζηή επζηνάηεζα. Γζα ηζξ εηήζζεξ 

πνμκμζεζνέξ ηςκ οπυ ελέηαζδ ζηαειχκ, δ ηαηακμιή αοηή θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα (3.10), εκχ 

ακαθοηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πνμκζηή δζαζπμνά ημο ζοκηεθεζηή ιεηααθδηυηδηαξ, 

παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα Α6 ζημ Πανάνηδια Α.  

Πίλαθαο 3.1. οβηεκηνςηζηυξ πίκαηαξ απμηεθεζιάηςκ ακάθοζδξ, βζα ηδκ ιέζδ εηήζζα διενήζζα 

ηαπφηδηα ακέιμο, ζημοξ οπυ ελέηαζδ ζηαειμφξ. 
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οκμπηζηά, μζ ζηαειμί ηδξ ηεκηνζηήξ Δθθάδαξ, μζ μπμίμζ πνμζηαηεφμκηαζ απυ ζζπονμφξ 

ακέιμοξ, θυβς ηδξ Πίκδμο, ειθακίγμοκ ιζηνυηενμ θυβμ δζαζπμνάξ ςξ πνμξ ηδκ ιέζδ ηζιή 

ηςκ ηαποηήηςκ. Ακηίεεηα, μζ παναθζαημί ζηαειμί ηαζ μζ πενζμπέξ ζηδ αυνεζα Δθθάδα, υπμο 

δεκ είκαζ ζπάκζα δ πζεακυηδηα ειθάκζζδξ ζζπονχκ νεοιάηςκ, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ ιέζεξ 

ακειμθμβζηέξ ζοκεήηεξ, ειθακίγμοκ ιεβαθφηενμοξ ζοκηεθεζηέξ ιεηααθδηυηδηαξ. Δλαίνεζδ 

απμηεθμφκ μζ ζηαειμί ηςκ κυηζςκ Κοηθάδςκ ηαζ ηδξ κμηζμακαημθζηήξ δζαπθάηοκζδξ ημο 

Αζβαίμο, υπμο καζ ιεκ ηα δείβιαηα ηαποηήηςκ ειθακίγμοκ ιεβάθεξ δζαζπμνέξ, αθθά μζ άκειμζ 

πκέμοκ ηαηά ιέζμ υνμ εκημκυηενμζ, ιε απμηέθεζια κα ειθακίγμοκ ηαζ ιεζςιέκμοξ 

ζοκηεθεζηέξ ιεηααθδηυηδηαξ. Ζ ζφκδεζδ ακάιεζα ζηζξ ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο ζπήιαημξ ηαζ 

ημοξ ζοκηεθεζηέξ ιεηααθδηυηδηαξ ηςκ δεζβιάηςκ, θαίκεηαζ ζηδκ αηυθμοεδ εζηυκα (3.11), 

υπμο παναηίεεηαζ ιε ζοκεπή βναιιή, δ εεςνδηζηή ζπέζδ ακάιεζα ζηα δφμ ιεβέεδ, ζφιθςκα 

ιε ηδκ έηθναζδ (3.4). Σα πνςιαηζζηά ζδιεία, ακηζζημζπμφκ ζηζξ εηήζζεξ ηζιέξ πμο 

εηηζιήεδηακ βζα ηδκ πανάιεηνμ ζπήιαημξ ηαζ ιε ηζξ δφμ ιεευδμοξ, έκακηζ ηςκ ακηίζημζπςκ 

δεζβιαηζηχκ ζοκηεθεζηχκ ιεηααθδηυηδηαξ. 

Δζηυκα 3.10 Υςνζηή ηαηακμιή ημο ζοκηεθεζηή ιεηααθδηυηδηαξ βζα ηα εηήζζα δείβιαηα 

διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο ζημοξ οπυ ελέηαζδ ζηαειμφξ. Οζ πενζμπέξ ιε ίδζμ ζοκηεθεζηή 

ιεηααθδηυηδηαξ απεζημκίγμκηαζ ιε ίδζμ πνχια (ηθίιαηα πνςιάηςκ ακάθμβα ιε ηζξ ηζιέξ ημο 

CV ζηα δελζά ημο ζπήιαημξ. ηζξ πενζμπέξ εκδζάιεζα ηςκ ζηαειχκ ακάθοζδξ, δ εηηίιδζδ 

ημο ζοκηεθεζηή έβζκε ιε ηδ ιέεμδμ krigging. 
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Καηά ακηζζημζπία θμζπυκ ιε υζα ακαθένεδηακ παναπάκς βζα ηδκ πςνζηή δζαζπμνά ημο 

ζοκηεθεζηή ιεηααθδηυηδηαξ, δ πανάιεηνμξ ζπήιαημξ πνμηφπηεζ ανηεηά ακμιμζυιμνθδ, 

παίνκμκηαξ ηζιέξ ιεηαλφ 1.36 ηαζ 2.82 (εζηυκα 3.13)1. οβηεηνζιέκα, ζηδκ αυνεζα Δθθάδα 

ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ 1.36 ηαζ 1.78, ιε παιδθυηενεξ ζηα ζδιεία ειθάκζζδξ ηςκ 

ιεβίζηςκ ζοκηεθεζηχκ ιεηααθδηυηδηαξ. ηδκ ηεκηνζηή Δθθάδα ηαζ ζδζαίηενα ζημοξ 

ζηαειμφξ ηδξ εκδμπχναξ, υπμο ηα δείβιαηα ηαηαβναθχκ ειθακίγμοκ ιζηνυηενμ θυβμ 

δζαζπμνάξ ςξ πνμξ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ηαποηήηςκ, μζ ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο ζπήιαημξ 

αολάκμκηαζ αζζεδηά ζε ζπέζδ ιε ηδκ αυνεζα Δθθάδα ηαζ ηοιαίκμκηαζ απυ 1.93 έςξ 2.82. 

Πνμπςνχκηαξ κμηζυηενα ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, ιεζχκμκηαζ λακά ιε εφνμξ απυ 1.4 έςξ 2.35, ιε 

ηζξ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ κα ειθακίγμκηαζ κμηζμδοηζηά ζηδκ πενζμπή ηδξ Μεεχκδξ ηαζ ηζξ 

ιζηνυηενεξ ζηα κυηζα (Κφεδνα) ηαζ ακαημθζηά πανάθζα. ημ αυνεζμ Αζβαίμ δ πανάιεηνμξ 

ζπήιαημξ παίνκεζ ηζιέξ ιεηαλφ ημο 1.5 ηαζ 1.65 ηαζ αολάκεηαζ ζηαδζαηά πνμπςνχκηαξ 

κμηζυηενα πνμξ ηζξ Κοηθάδεξ ηαζ ηα Γςδεηάκδζα, ιε ιέβζζημ ζημκ ζηαειυ ηδξ Κς 2.47 ηαζ 

ηδξ Κανπάεμο 2.23. 

Ακηίζημζπα ηαζ δ πανάιεηνμξ ηθίιαηαξ c πανμοζζάγεζ πςνζηή ακμιμζμιμνθία, θαιαάκμκηαξ 

ηζιέξ ιεηαλφ ηςκ 2.70 m/s ηαζ 8.40 m/s, εκχ αημθμοεεί ζε βεκζηέξ βναιιέξ ηδκ πςνζηή 

δζαζπμνά ηςκ ιέζςκ εηήζζςκ εκηάζεςκ, υπςξ αοηέξ ακαθφεδηακ ζε πνμδβμφιεκδ εκυηδηα 

(βζα άιεζδ ζφβηνζζδ ιπμνμφιε κα ακαηνέλμοιε ζηδκ εζηυκα 3.2). Έηζζ, ζημ Αζβαίμ 

ειθακίγμκηαζ μζ ορδθυηενεξ ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο, ιε αολδηζηή ηάζδ πνμξ ηα κυηζα ηαζ 

κμηζμακαημθζηά (ιέβζζηδ ηζιή πακεθθαδζηά ζηδκ Κάνπαεμ, 8.4 m/s). ε εφνμξ 4-5 m/s 

ηοιαίκμκηαζ μζ ηζιέξ ηδξ ζε μθυηθδνμ ημ δοηζηυ παναθζαηυ ιέηςπμ, ζημ Ηυκζμ, ζηα 

κμηζμδοηζηά πανάθζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηδκ Κνήηδ, εκχ ζηδκ δπεζνςηζηή 

Δθθάδα,παίνκεζ ηζιέξ απυ 2.7 m/s έςξ 3.5 m/s, ιε ελαίνεζδ ιζα πενζμπή ηεκηνζηά ζηδ 

Θεζζαθία ηαζ ηδκ Ήπεζνμ (Σνίηαθα ηαζ Άνηα), υπμο θηάκεζ ηα 4.9 m/s ηαζ 4 m/s, ακηίζημζπα 

(εζηυκα 3.12). 

                                                      
1 ηζξ εζηυκεξ (3.12) ηαζ (3.13), απμηοπχκμκηαζ μζ ηζιέξ ηςκ παναιέηνςκ πμο πνμέηορακ βζα ηάεε ζηαειυ, ιε 

αάζδ ηδ ιέεμδμ, πμο ζφιθςκα ιε ημ ηνζηήνζμ Kolmogorov-Smirnov, πνμζέββζζε ηαθφηενα ηδκ εηάζημηε 

δεζβιαηζηή ηαηακμιή.  

Δζηυκα 3.11 Θεςνδηζηή ηαιπφθδ πμο εηθνάγεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ παναιέηνμο ζπήιαημξ (k) ηαζ 

ζοκηεθεζηή ιεηααθδηυηδηαξ (CV) (ζοκεπήξ βναιιή) ηαζ πναβιαηζηέξ ηζιέξ ιε αάζδ ημ εηάζημηε 

δείβια ηαηαβναθχκ ηαζ ηδκ ιέεμδμ πμο εθανιυζηδηε ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ παναιέηνμο (ζδιεία). 
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Δζηυκα 3.13 Υςνζηή ηαηακμιή ηδξ παναιέηνμο ηθίιαηαξ (c) βζα ηζξ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηςκ 

ιέζςκ εηήζζςκ διενήζζςκ ηαποηήηςκ ακέιμο. ηζξ πενζμπέξ εκδζάιεζα ηςκ ζηαειχκ ακάθοζδξ, δ 

εηηίιδζδ ηςκ παναιέηνςκ έβζκε ιε ηδ ιέεμδμ krigging ηαζ παναηίεεκηαζ ιε ηάεε επζθφθαλδ. Ζ 

πνςιαηζηή ηθίιαηα ζηα δελζά ηδξ εζηυκαξ, αθμνά ζε ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο ηθίιαηαξ (m/s). 

Δζηυκα 3.12 Υςνζηή ηαηακμιή ηδξ παναιέηνμο ζπήιαημξ (k) βζα ηζξ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηςκ 

ιέζςκ εηήζζςκ διενήζζςκ ηαποηήηςκ ακέιμο. ηζξ πενζμπέξ εκδζάιεζα ηςκ ζηαειχκ ακάθοζδξ, 

δ εηηίιδζδ ηςκ παναιέηνςκ έβζκε ιε ηδ ιέεμδμ krigging ηαζ παναηίεεκηαζ ιε ηάεε επζθφθαλδ. Ζ 

πνςιαηζηή ηθίιαηα ζηα δελζά ηδξ εζηυκαξ, αθμνά ζε ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο ζπήιαημξ. 

 



38 

 

 

ε ιδκζαία αάζδ μζ ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο ζπήιαημξ k, ειθακίγμοκ ζπεδυκ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ 

ηδξ πχναξ, πανυιμζα εζηυκα ιε εηείκδ ηδξ ιέζδξ εηήζζαξ. ηδκ αυνεζα Δθθάδα ηζκμφκηαζ ζε 

εφνμξ απυ 1.1 έςξ 2.3, ιε ηζξ ιέβζζηεξ ηζιέξ κα ειθακίγμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Μαΐμο ηαζ 

ηςκ εενζκχκ ιδκχκ ηαζ ηζξ εθάπζζηεξ ημ θεζκυπςνμ. ηδκ ηεκηνζηή δπεζνςηζηή πχνα, μζ ηζιέξ 

ηδξ παναιέηνμο ειθακίγμοκ ιεβαθφηενδ δζαζπμνά, ηοιαζκυιεκεξ αμνεζμδοηζηά ιεηαλφ 1.7 

ηαζ 3.6 (Άνηα) ηαζ κμηζυηενα ζηδκ ηενεά Δθθάδα ιεηαλφ 1.2 ηαζ 2, ιε ηζξ ιέβζζηεξ ηαζ 

εθάπζζηεξ ηζιέξ κα ειθακίγμκηαζ ηαζ εδχ ηαηά ηδκ ίδζα πενίμδμ. ηδκ Πεθμπυκκδζμ, ζπεδυκ 

ζηαεενέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα υθμο ημο έημοξ, είκαζ μζ ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο ζηα 

κμηζμακαημθζηά πανάθζα, υπμο ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 1.4 ηαζ 1.6, εζηυκα πμο ακηζζηνέθεηαζ ζηα 

πανάθζα ημο δοηζημφ ιεηχπμο, υπμο ηζκείηαζ αυνεζα ηαζ ζηα κδζζά ημο Ημκίμο, ζε εφνμξ 1.3 

έςξ 2.2 ηαζ κμηζυηενα απυ 2 έςξ 2.6. ηδκ πενζμπή αοηή, δ πανάιεηνμξ παίνκεζ εθάπζζηεξ 

ηζιέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα. πεδυκ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο Αζβαίμο ηαζ ηδκ Κνήηδ, δ 

εζηυκα είκαζ πανυιμζα ιε αοηή ηςκ οπμθμίπςκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ, ιε ζπεηζηά ορδθυηενεξ 

ηζιέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ. ηα κδζζά ημο αμνείμο Αζβαίμο ηαζ ηδκ Κνήηδ μζ 

ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο ηζκμφκηαζ ακάιεζα ζε 1.3 έςξ 2.2 ηαζ αολάκμκηαζ πνμπςνχκηαξ 

κμηζυηενα ζηζξ ηεκηνζηέξ Κοηθάδεξ απυ 1.4 έςξ 3 (ακημνίκδ). Σζξ πζμ έκημκεξ δζαηοιάκζεζξ 

πανμοζζάγμοκ ηα Γςδεηάκδζα ηαζ ζδζαίηενα δ Ρυδμξ, υπμο ημκ Ημφθζμ, μπυηε ηαζ ημ εφνμξ 

ηαποηήηςκ είκαζ ανηεηά πενζμνζζιέκμ βφνς απυ ηδ ιέζδ ηζιή, δ πανάιεηνμξ ζπήιαημξ 

Δζηυκα 3.14 Υςνζηή ηαηακμιή ηδξ παναιέηνμο ζπήιαημξ (k) βζα ηζξ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηςκ 

ιέζςκ διενήζζςκ ηαποηήηςκ ακέιμο, βζα ημοξ ιήκεξ Φεανμοάνζμ (πάκς ανζζηενά), Μάζμ (πάκς 

δελζά), Αφβμοζημ (ηάης δελζά) ηαζ Νμέιανζμ (ηάης ανζζηενά). 
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παίνκεζ ηδ ιέβζζηδ ηζιή ηδξ πακεθθαδζηά (4.7), δ μπμία είκαζ οπενδζπθάζζα ηδξ ακηίζημζπδξ 

πμο εηηζιήεδηε βζα ηδκ ηαηακμιή παναηδνήζεςκ ημκ Γεηέιανζμ (1.4). 

Ακαθοηζηά μζ παναπάκς πθδνμθμνίεξ παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα Α7 ημο Πανανηήιαημξ Α 

Γζα πζμ πθήνδ επμπηεία ηδξ πνμκζηήξ δζαζπμνάξ ηδξ παναιέηνμο ζπήιαημξ, παναηίεεηαζ εδχ 

δ εζηυκα (3.14), δ μπμία ζοιποηκχκεζ ηδκ πςνζηή δζαζπμνά ηςκ ηζιχκ ηδξ βζα έκα 

παναηηδνζζηζηυ ιήκα απυ ηάεε επμπή. οβηεηνζιέκα, απμηοπχκεηαζ απυ πάκς ηαζ δελζά δ 

πςνζηή δζαζπμνά ηδξ βζα ημκ Φεανμοάνζμ (εφνμξ 0.9 έςξ 2.5) ηαζ αημθμοεεί δελζυζηνμθα, μ 

Μάζμξ (εφνμξ 1.3 έςξ 3.6), μ Αφβμοζημξ (1.5 έςξ 4.7) ηαζ ηέθμξ μ Νμέιανζμξ (εφνμξ 0.8 έςξ 

3). Απυ ηδκ εζηυκα αοηή, παναηδνείηαζ υηζ μζ ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο πμο εηηζιήεδηακ ηαζ απυ 

ηζξ δφμ ιεευδμοξ, βζα ημκ ζηαειυ ηδξ Άνηαξ, δζαθένμοκ ελυθεαθια απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηςκ 

βφνς πενζμπχκ, ημ μπμίμ απμδίδεηαζ πζεακυκ ζημ πμθφ πενζμνζζιέκμ δείβια ηαηαβναθχκ ημο 

ζηαειμφ, πενί ηζξ 40 παναηδνήζεζξ βζα ηάεε ιήκα, μζ μπμίεξ ιάθζζηα αθμνμφκ πενίμδμ 

ηαηαβναθχκ πεκηαεηίαξ. οζηήκεηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ, κα ιδκ δμεεί ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηα 

ζημζπεία ηδξ ακάθοζδξ βζα ημκ δεδμιέκμ ζηαειυ. Τπυ αοηή ηδ εεχνδζδ, ημ εφνμξ ηζιχκ ημο 

Μαΐμο βίκεηαζ 1.3 έςξ 2.9 ηαζ ημο Νμειανίμο 0.8 έςξ 2. 

Γζα ηδκ πανάιεηνμ ηθίιαηαξ, ζζπφμοκ ζε ιδκζαία αάζδ μζ παναηδνήζεζξ πμο έβζκακ κςνίηενα 

ηαζ βζα ηδκ επμπζηή δζαηφιακζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ. Καηά ακάθμβμ ηνυπμ δδθαδή, δ 

πανάιεηνμξ ηθίιαηαξ ζηδκ αυνεζα Δθθάδα αολάκεηαζ ζηαδζαηά απυ ημ ηέθμξ ημο 

θεζκμπχνμο (2.7 έςξ 3.5 m/s) ηαζ ιεβζζημπμζείηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ άκμζλδξ (Μάνηζμξ 3.2 έςξ 

4m/s), δζαηδνχκηαξ πανυιμζεξ ηζιέξ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εενζκχκ ιδκχκ. ηδκ ηεκηνζηή 

δπεζνςηζηή πχνα, δ δζαζπμνά ηςκ ηζιχκ είκαζ ιεβαθφηενδ ζηα αυνεζα (Ήπεζνμ ηαζ 

Θεζζαθία), υπμο μζ ιέβζζηεξ ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο εηηζιχκηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ άκμζλδξ (4.5 

m/s) ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ (4 έςξ 6 m/s). Γζα ημοξ ζηαειμφξ ηδξ ηενεάξ 

Δθθάδαξ, μζ ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο ηθίιαηαξ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ, πανμοζζάγμοκ 

πανυιμζα δζαηφιακζδ πνμκζηά ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, ιε ιζηνυηενδ υιςξ δζαζπμνά απυ 

ιήκα ζε ιήκα (εφνμξ 3.5 έςξ 4.1 m/s). ηδκ δοηζηή Πεθμπυκκδζμ ηαζ ηα κδζζά ημο Ημκίμο, 

αολάκμκηαζ ζηαδζαηά ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα (3.1 m/s ζηδκ Ακδνααίδα έςξ 5.7 m/s 

ζηδκ Εάηοκεμ ηαζ ηδ Μεεχκδ), ιεζχκμκηαζ ηδκ άκμζλδ (2.6, 4.5 ηαζ 5.4 m/s ακηίζημζπα) ηαζ 

δζαηδνμφκηαζ πενίπμο ζηαεενέξ ημκ οπυθμζπμ πνυκμ. ηα Κφεδνα ηαζ ηα ακαημθζηά πανάθζα, 

δ πνμκζηή δζαζπμνά ηςκ ηζιχκ ηδξ παναιέηνμο είκαζ ιεβαθφηενδ, ιε ηζξ ιέβζζηεξ ηζιέξ κα 

εηηζιχκηαζ βζα ημοξ ιήκεξ ημο πεζιχκα (7.7 m/s ζηα Κφεδνα) ηαζ ηζξ εθάπζζηεξ βζα ημοξ 

ηαθμηαζνζκμφξ (4.9 m/s). Με ελαίνεζδ ηα κδζζά ηςκ Κοηθάδςκ, ζημ Αζβαίμ μζ ιέβζζηεξ ηζιέξ 

ηδξ παναιέηνμο εηηζιχκηαζ βζα ηα δείβιαηα παναηδνήζεςκ ημο ηαθμηαζνζμφ (Υίμξ 4.7 m/s, 

Ρυδμξ ηαζ Κςξ 6.2 m/s, Κάνπαεμξ 12 m/s), μζ μπμίεξ ειθακίγμοκ ηαζ ανηεηά ιεβάθδ πνμκζηή 

δζαηφιακζδ, ηονίςξ ζηα Γςδεηάκδζα (Κάνπαεμξ 6.2 έςξ 12 m/s, Ρυδμξ 3.4 έςξ 6.2 m/s). 

ηζξ Κοηθάδεξ απυ ηδκ άθθδ, μζ εεςνδηζηέξ πανάιεηνμζ ηθίιαηαξ ιεβζζημπμζμφκηαζ βζα ηα 

δείβιαηα ηαηαβναθχκ, ηυζμ ηςκ πεζιενζκχκ ιδκχκ (Πάνμξ 6.3 m/s, Μφημκμξ ηαζ ακημνίκδ 

7.4 m/s, Νάλμξ 9 m/s ηαζ Μήθμξ 10 m/s), υζμ ηαζ ηςκ ηαθμηαζνζκχκ (Πάνμξ 7.6 m/s, 

Μφημκμξ 8.9 m/s ακημνίκδ 6.7 m/s, Νάλμξ ηαζ Μήθμξ 7.5 m/s), εκχ ημ οπυθμζπμ έημξ 

πνμηφπημοκ ανηεηά ιεζςιέκεξ ( 4.9 έςξ 7.6 m/s).  

Ακηίζημζπα ηαζ ιε ηδκ ακάθοζδ βζα ηδκ πανάιεηνμ ζπήιαημξ, θεπημιενέζηενεξ πθδνμθμνίεξ 

ζπεηζηά ιε ηζξ ηζιέξ πμο εηηζιήεδηακ βζα ηδκ πανάιεηνμ ηθίιαηαξ ηςκ εεςνδηζηχκ 

ηαηακμιχκ, ακαθένμκηαζ ζημκ Πίκαηα Α8 ημο Πανανηήιαημξ Α. ηδ ζοκέπεζα ηαζ βζα 

θυβμοξ άιεζδξ ζφβηνζζδξ ιε ηδκ εζηυκα (3.14), παναηίεεηαζ βζα ημοξ ακηίζημζπμοξ ιήκεξ δ 

εζηυκα (3.15) ιε ηδ πνμκζηή δζαηφιακζδ ηδξ παναιέηνμο ηθίιαηαξ. Σμ ακηίζημζπμ εφνμξ 

ηζιχκ βζα ηάεε ιήκα είκαζ ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ 2.8 έςξ 10.4 m/s βζα ημκ Φεανμοάνζμ, 2.6 
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έςξ 7.8 m/s βζα ημκ Μάζμ, 2.6 έςξ 11.6 m/s βζα ημκ Αφβμοζημ ηαζ 2.3 έςξ 8.3 m/s βζα ημκ 

Νμέιανζμ. 

 

 

 

Ακ ηαζ ιε ιζα πνχηδ ιαηζά μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ πμο εηηζιχκηαζ απυ ηζξ δφμ ιεευδμοξ 

δεκ θαίκεηαζ κα απμηθίκμοκ ζδιακηζηά, εκημφημζξ, ελεηάγμκηαξ πνμζεηηζηυηενα ηα 

απμηεθέζιαηα απυ ηδκ εθανιμβή ηςκ εθέβπςκ εηηίιδζδξ ηδξ ηαηαθθδθυηδηάξ ημοξ, 

θακενχκεηαζ ιζα ζπεηζηή οπενμπή ηδξ ιεευδμο ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ, έκακηζ ηδξ ιεευδμο 

ηςκ L-νμπχκ. 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ απυζηαζδ Dmax πμο οπμθμβίζηδηε απυ ημ ηνζηήνζμ Kolmogorov-

Smirnov, ακάιεζα ζηδκ εηήζζα ειπεζνζηή (δείβια ηαηαβναθχκ) ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ 

εεςνδηζηή αενμζζηζηή ζοκάνηδζδ ηαηακμιήξ, πμο εηηζιήεδηε ιέζς ηδξ ιεευδμο ιέβζζηδξ 

πζεακμθάκεζαξ, πνμηφπηεζ βζα ημ 60% ημο ζοκυθμο ηςκ ηαηακμιχκ, ιζηνυηενδ ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ ακηίζημζπδ οπμθμβζζιέκδ ιε ηδ ιέεμδμ ηςκ L νμπχκ. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί ςζηυζμ, υηζ δ 

απυζηαζδ Dn,max βζα επίπεδα ζδιακηζηυηδηαξ α=0.01, 0.05, 0.10, ιεηαλφ ηςκ εηήζζςκ 

ειπεζνζηχκ ηαηακμιχκ ηαζ ηςκ εεςνδηζηχκ, θυβς ηαζ ημο ιεβάθμο ανζειμφ ηςκ δεζβιάηςκ, 

πνμηφπηεζ ανηεηά ιζηνή. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια, μζ εεςνδηζηέξ πνμκμζεζνέξ 

οπμθμβζζιέκεξ ιε ηδ ιέεμδμ ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ, κα πνμζεββίγμοκ ζηακμπμζδηζηά, ιυκμ 

ηζξ ειπεζνζηέξ ηαηακμιέξ ηδξ Κς ηαζ ηδξ ακημνίκδξ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=0.01 , ηδξ 

Δζηυκα 3.15 Υςνζηή ηαηακμιή ηδξ παναιέηνμο ηθίιαηαξ (c) βζα ηζξ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηςκ 

ιέζςκ διενήζζςκ ηαποηήηςκ ακέιμο, βζα ημοξ ιήκεξ Φεανμοάνζμ (πάκς ανζζηενά),           

Μάζμ (πάκς δελζά), Αφβμοζημ (ηάης δελζά) ηαζ Νμέιανζμ (ηάης ανζζηενά). 
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Λήικμο ζε επίπεδμ α=0.05 ηαζ ηδξ Υίμο ηαζ Μοηζθήκδξ ζε α=0.10. Ακηίζημζπα απυ ηζξ 

εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηδξ ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ ζηακμπμζμφκ ημ ηνζηήνζμ, ιυκμ εηείκεξ ηδξ 

Κς ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=0.01 (ηαζ ιάθζζηα δ απυζηαζδ Dmax απυ ηδκ ειπεζνζηή 

πνμηφπηεζ ιζηνυηενδ απυ ηδκ ακηίζημζπδ βζα ηδ εεςνδηζηή ηδξ ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ) ηαζ 

ηδξ ακημνίκδξ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=0.1.  

Απυ ηδκ εθανιμβή ημο ηνζηδνίμο βζα ηδκ εηηίιδζδ ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ ιδκζαίςκ 

εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ, πνμηφπηεζ υηζ ζε πμζμζηυ 55% επί ημο ζοκυθμο, μζ αενμζζηζηέξ 

εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ πζεακυηδηαξ ηδξ ιεευδμο ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ, ειθακίγμοκ 

ιζηνυηενδ απυζηαζδ Dmax ιε ηζξ ειπεζνζηέξ, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ ακηίζημζπεξ εεςνδηζηέξ πμο 

εηηζιχκηαζ απυ ηδκ ιέεμδμ ηςκ L-νμπχκ. Δλεηάγμκηαξ υιςξ, θεπημιενέζηενα, ιε βκχιμκα 

ηα ακηίζημζπα επίπεδα ζδιακηζηυηδηαξ ζηα μπμία εκηάζζμκηαζ μζ πνμηφπημοζεξ απμζηάζεζξ, 

παναηδνείηαζ υηζ μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηδξ ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ, υπζ απθά 

απμηοβπάκμοκ θζβυηενεξ θμνέξ κα εκηαπεμφκ ζε ηάπμζμ απυ ηα ηνία επίπεδα ζδιακηζηυηδηαξ 

(α=0.01, 0.05, 0.10), αθθά ειθακίγμοκ μνζαηά ιεβαθφηενα πμζμζηά εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ 

πμο εκηάζζμκηαζ ζημ ηάεε έκα απυ αοηά. Πανυθα αοηά ηαζ μζ δφμ ιέεμδμζ απμηοβπάκμοκ ζημ 

κα πενζβνάρμοκ ζηακμπμζδηζηά, ζπεδυκ ηζξ ιζζέξ ειπεζνζηέξ ηαηακμιέξ ηςκ ζηαειχκ ιε αάζδ 

ημκ έθεβπμ αοηυ. 

 πδιαηζηά μζ πζμ πάκς παναηδνήζεζξ απμηοπχκμκηαζ ζηδκ αηυθμοεδ εζηυκα (3.16), εκχ 

ακαθοηζηέξ πθδνμθμνίεξ, ηυζμ βζα ηζξ απμζηάζεζξ Dmax πμο πνμέηορακ απυ ηδκ εθανιμβή 

ημο ηνζηδνίμο Kolmogorov-Smirnov, υζμ ηαζ βζα ηα ακηίζημζπα (ακχηενα) επίπεδα 

ζδιακηζηυηδηαξ, παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα Α9 ημο Πανανηήιαημξ Α. Δηεί, δ ηάεε ηζιή 

πνςιαηίγεηαζ δζαθμνεηζηά, ακάθμβα ιε ημ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ ζημ μπμίμ εκηάζζεηαζ δ 

πνμηφπημοζα απυζηαζδ, ζοκανηήζεζ ηαζ ημο ιεβέεμοξ ημο εηάζημηε δείβιαημξ. 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 3.16 οβηνζηζηυ βνάθδια ιεηαλφ ηδξ ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ (LMOM.) ηαζ ηδξ ιεευδμο 

Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ (MLE), ςξ πνμξ ηα πμζμζηά ηςκ ιδκζαίςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ πμο 

εηηζιήεδηακ απυ ηάεε ιζα ηαζ εκηάζζμκηαζ ζηα ακηίζημζπα επίπεδα ζδιακηζηυηδηαξ α=0.01, 0.05, 0.1 , 

αάζδ ημο ηνζηδνίμο Kolmogorov-Smirnov. 
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Δκημκυηενεξ βίκμκηαζ μζ δζαθμνέξ ηςκ δφμ ιεευδςκ, ελεηάγμκηαξ ηζξ ηζιέξ πμο πνμηφπημοκ 

βζα ημ ιέζμ απυθοημ (MAE) ηαζ ιέζμ ηεηναβςκζηυ ζθάθια (RMSE). Γζα ημ ιεκ πνχημ, δ 

ιέεμδμξ ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ πανμοζζάγεζ ιζηνυηενεξ ηζιέξ ζημ 71% ημο ζοκυθμο ηςκ 

εηήζζςκ ηαηακμιχκ, εκχ βζα ημ δεφηενμ ζημ 97% ημο ζοκυθμο. Ακηίζημζπα ορδθά είκαζ ηαζ 

ηα πμζμζηά βζα ηζξ ιδκζαίεξ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηδξ ιεευδμο (72% ηαζ 93% ακηίζημζπα βζα 

ηα δφμ ζθάθιαηα), έκακηζ αοηχκ πμο εηηζιήεδηακ ιε L-νμπέξ. Ζ δζαθμνά ηςκ ηζιχκ ηςκ δφμ 

παναπάκς ζθαθιάηςκ, έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο δεφηενμο, μζ 

δζαθμνέξ ηςκ ηαποηήηςκ, ορχκμκηαζ ανπζηά ζημ ηεηνάβςκμ. Μέζς αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ, ηα 

αάνδ ηςκ αηναίςκ ηζιχκ ζημκ οπμθμβζζιυ ηδξ ιέζδξ ηζιήξ, είκαζ ιεβαθφηενα ηαζ ηαη’ 

ακαθμβία ορδθυηενεξ ηζιέξ θακενχκμοκ εκημκυηενδ επίδναζδ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ηαηά 

ηακυκα ημ RMSE παίνκεζ ηζιέξ ιεβαθφηενεξ ή ίζεξ απυ ημ MAE. Αοηή δ παναηήνδζδ μδδβεί 

ζημ ζοιπέναζια, υηζ δ ιέεμδμξ ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ, πενζβνάθεζ πζμ ζηακμπμζδηζηά ηζξ 

αηναίεξ ηζιέξ (ορδθέξ ηαπφηδηεξ) ηςκ δεζβιάηςκ, βεβμκυξ πμο ζπεηίγεηαζ ηαζ ιε ημ υηζ μζ 

πανάιεηνμζ ζπήιαημξ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ πμο εηηζιχκηαζ ιέζς ηδξ ιεευδμο αοηήξ, 

παίνκμοκ βεκζηά ιζηνυηενεξ ηζιέξ ζε ζπέζδ ιε αοηέξ ηδξ ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα έπμοκ πζμ «ιαηνζέξ» (δελζέξ) μονέξ. 

οκμπηζηά δ ζοιπενζθμνά ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ εθανιμβή 

ηςκ δφμ ιεευδςκ, υζμκ αθμνά ζηα ηνζηήνζα πμο ακαθένεδηακ κςνίηενα, απμηοπχκεηαζ ζηδκ 

εζηυκα πμο αημθμοεεί (3.17). Οζ ηνείξ ζηήθεξ ζηα ανζζηενά ημο βναθήιαημξ ακαθένμκηαζ 

ζηα πμζμζηά ηςκ εηήζζςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ πμο ειθακίγμοκ ιζηνυηενεξ ηζιέξ βζα ηάεε 

έκακ απυ ημοξ δείηηεξ, εκχ μζ δελζά ζηήθεξ ζηα ακηίζημζπα πμζμζηά ηςκ ιδκζαίςκ 

εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ. 

 

 

 

 

 

Ακ ηαζ ηα πμζμζηά πμο ακαθένεδηακ πνμδβμφιεκα, πανέπμοκ ανπζηά ιζα ζοβηνζηζηή εζηυκα 

ακάιεζα ζηζξ δφμ ιεευδμοξ, μζ δζαθμνέξ ημοξ ςζηυζμ, θαίκμκηαζ ίζςξ εκημκυηενα, ζηζξ 

Δζηυκα 3.17 οβηνζηζηυ βνάθδια υπμο απμηοπχκεηαζ δ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ 

πμο πνμέηορακ απυ ηδκ ιέεμδμ ηδξ Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ (MLE) ηαζ ηςκ L-νμπχκ (LMOM.) ζημ 

κα πενζβνάρμοκ ηαθφηενα ηζξ δεζβιαηζηέξ ηαηακμιέξ, ζφιθςκα ιε ημοξ δείηηεξ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ 

άλμκα ηςκ ηεηιδιέκςκ. Σα πμζμζηά ακαθένμκηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ εηήζζςκ (3 ζηήθεξ ζηα ανζζηενά ηδξ 

εζηυκαξ) ηαζ ιδκζαίςκ (3 ζηήθεξ ζηα δελζά ηδξ εζηυκαξ) δεζβιαηζηχκ ηαηακμιχκ βζα ηάεε ζηαειυ. 



43 

 

πενζπηχζεζξ εηείκεξ, βζα ηζξ μπμίεξ μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ πμο εηηζιχκηαζ ηαζ απυ ηζξ δφμ, 

απμηοβπάκμοκ κα πενζβνάρμοκ ζηακμπμζδηζηά ηζξ ηαηακμιέξ ηςκ παναηδνήζεςκ. Έκα ηέημζμ 

πανάδεζβια, παναηίεεηαζ ζηδκ εζηυκα, δ μπμία απμηεθεί ημ ζζηυβναιια ζοπκμηήηςκ ηδξ 

ιέζδξ εηήζζαξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ βζα ημκ ζηαειυ ημο Αηηίμο (εζηυκα 3.18). πςξ 

δζαπζζηχκεηαζ, δ ιεκ εεςνδηζηή ηαηακμιή πμο εηηζιήεδηε ιέζς ηδξ ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ 

(k=2.587, c=4.116 m/s), πνμζεββίγεζ πζμ ζηακμπμζδηζηά ηδκ ηαηακμιή ηςκ παναηδνήζεςκ 

απυ ηδκ ημνοθή ηδξ ηαζ ανζζηενά, εκχ ακηίεεηα, δ εεςνδηζηή ηαηακμιή πμο εηηζιήεδηε ιε 

ηδκ ιέεμδμ ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ (k=2.145, c=4.173 m/s), θαίκεηαζ κα πθδζζάγεζ πζμ ημκηά 

ζηδκ δελζά μονά ηδξ ηαηακμιήξ, αηυια ηαζ βζα ηδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηδξ ιέβζζηδξ 

ηαηαβναθήξ. (Δκδεζηηζηά, δ απυζηαζδ Dmax ημο εθέβπμο Kolmogorov-Smirnov, πνμέηορε 

βζα ηδκ ιεκ εεςνδηζηή ηδξ ιεευδμο ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ Dmax=0.077, εκχ βζα ηδκ 

εεςνδηζηή ηδξ ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ Dmax=0.076). Με αοηήκ ηδκ παναηήνδζδ, 

δζηαζμθμβμφκηαζ ηαζ μζ ηζιέξ ηςκ ζθαθιάηςκ πμο οπμθμβίγμκηαζ βζα ηζξ δφμ ιεευδμοξ. Έηζζ, 

ημ ιέζμ απυθοημ ζθάθια (ΜΑΔ), πνμηφπηεζ ιεβαθφηενμ βζα ηδ εεςνδηζηή ηαηακμιή ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ (MAE=0.29 m/s έκακηζ ημο MAE=0.267 m/s ηδξ 

εεςνδηζηήξ ηαηακμιήξ ηδξ ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ), αθμφ θαίκεηαζ κα απέπεζ ανηεηά ηυζμ 

απυ ηδκ ημνοθή, υζμ ηαζ απυ ηδκ ανζζηενή μονά ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ παναηδνήζεςκ. 

Ακηίεεηα υιςξ, ημ ιέζμ ηεηναβςκζηυ ζθάθια (RMSE) βζα αοηήκ ηδκ ηαηακμιή 

(RMSE=0.398 m/s), πνμηφπηεζ ιζηνυηενμ απυ εηείκμ ηδξ εεςνδηζηήξ πμο εηηζιήεδηε ιε   L-

νμπέξ (RMSE=0.528 m/s), αθμφ βζα ηδκ δεφηενδ, μζ ιεβαθφηενεξ απμζηάζεζξ απυ ηδκ 

ηαηακμιή ηςκ παναηδνήζεςκ, ειθακίγμκηαζ ζηζξ ηαπφηδηεξ ιεηά ηδκ ημνοθή ηαζ πμθφ 

πενζζζυηενμ ζημ δελί άηνμ ηδξ. πςξ εφημθα πνμηφπηεζ απυ ηα παναπάκς, δ ελέηαζδ 

ηαεεκυξ απυ ηα δφμ αοηά ζθάθιαηα, ακελάνηδηα, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ακηζηνμουιεκεξ 

θφζεζξ. Πζμ πνήζζιδ ηνίκεηαζ δ ζοβηνζηζηή ελέηαζδ ηαζ ηςκ δφμ ζθαθιάηςκ απυ ημζκμφ, 

ζδζαίηενα ζε εθανιμβέξ υπςξ αοηέξ ηςκ αζμθζηχκ, υπμο δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ εηηίιδζδ ηςκ 

ζοπκμηήηςκ, ηυζμ ηςκ αηναίςκ ηαποηήηςκ, υζμ ηαζ ηςκ επζηναημφκηςκ εκηάζεςκ ιζαξ 

πενζμπήξ. 

 

 

ε ακηζζημζπία ιε ηα υζα ακαθένεδηακ πνμδβμφιεκα, παναηίεεηαζ ημ ζζηυβναιια 

ζοπκμηήηςκ ηδξ ιέζδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ημο Φεανμοανίμο, βζα ημκ ζηαειυ ηδξ 

Κμιμηδκήξ (εζηυκα 3.19). Καζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηαζ απυ ηζξ 

Δζηυκα 3.18 Ηζηυβναιια ζοπκμηήηςκ (ιπάνεξ) ηαζ ηαηακμιέξ (εεςνδηζηέξ ηαζ παναηδνήζεςκ-

ζοκεπείξ βναιιέξ), βζα ηδκ ιέζδ εηήζζα διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο ζημκ ζηαειυ ημο Αηηίμο. ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή, μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηαζ ηςκ δομ ιεευδςκ, απμηοβπάκμοκ κα πενζβνάρμοκ ημ 

δείβια ηαηαβναθχκ ημο ζηαειμφ. 
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δφμ ιεευδμοξ, απμηοβπάκμοκ ζημ κα πενζβνάρμοκ ζηακμπμζδηζηά ηδκ ηαηακμιή ημο 

δείβιαημξ ηαηαβναθχκ. Δίκαζ ιμθαηαφηα ειθακήξ, δ ηάζδ πμο εκημπίζηδηε ηαζ κςνίηενα 

ζημκ ζηαειυ ημο Αηηίμο, δδθαδή, δ πνμζπάεεζα ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηακμιήξ πμο ακηζζημζπεί 

ζηδ ιέεμδμ πζεακμθάκεζαξ, κα πνμζεββίζεζ ηζξ ιέβζζηεξ ηαπφηδηεξ ημο δείβιαημξ. Οζ 

πανάιεηνμζ ζπήιαημξ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ είκαζ k=1.26 ηαζ k=1.65, εκχ μζ 

πανάιεηνμζ ηθίιαηαξ c=2.94 m/s ηαζ c=2.82 m/s, βζα ηδκ ιέεμδμ ηδξ ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ 

ηαζ ηςκ L-νμπχκ, ακηίζημζπα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακηίζημζπδ εζηυκα παναηδνείηαζ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ζζημβναιιάηςκ ηςκ παναηδνήζεςκ. Οζ 

πενζπηχζεζξ υιςξ ζηζξ μπμίεξ δεκ πνμηφπηεζ ηαηάθθδθδ εεςνδηζηή ηαηακμιή βζα αοηά, 

ζοιποηκχκμοκ ανηεηά πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πνμζέββζζδ πμο επζπεζνεί δ ηάεε 

ιέεμδμξ. ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ, μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ πμο εηηζιχκηαζ ηαζ απυ ηζξ δφμ 

ιεευδμοξ, ζπεδυκ ηαοηίγμκηαζ, ιε απμηέθεζια μζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ κα βίκμκηαζ πζμ 

«δοζακάβκςζηεξ». Γζα θυβμοξ ζφβηνζζδξ, παναηίεεηαζ παναηάης, ημ ζζηυβναιια ηδξ εηήζζαξ 

ηαηακμιήξ ηςκ παναηδνήζεςκ ζηδκ Κς (εζηυκα 3.20), ηδκ μπμία ιε αάζδ ημοξ εθέβπμοξ πμο 

ακαθένεδηακ πζμ πάκς, θαίκεηαζ κα πενζβνάθεζ πζμ ζηακμπμζδηζηά δ εεςνδηζηή ηαηακμιή 

πμο εηηζιήεδηε ιέζς ηςκ L-νμπχκ. πςξ αθέπμοιε, μζ δφμ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ 

ηαοηίγμκηαζ ζπεδυκ ζε υθμ ημ ιήημξ ημοξ, ιε ελαίνεζδ έκα πμθφ ιζηνυ ημιιάηζ ηδξ ημνοθήξ. 

Ζ ηάζδ πμο παναηδνήζαιε κςνίηενα, δδθαδή δ εεςνδηζηή ηαηακμιή πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ 

ιέεμδμ ηςκ νμπχκ, κα πνμζεββίγεζ ηδκ ημνοθή ηδξ ηαηακμιήξ, ζζπφεζ ηαζ ζε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ ηαζ είκαζ αοηυ πμο παίγεζ ημκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ επζθμβή ιεηαλφ ηςκ δφμ 

εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ. Οζ πανάιεηνμζ ζπήιαημξ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ είκαζ k=2.452 

ηαζ k=2.468, εκχ μζ πανάιεηνμζ ηθίιαηαξ c=5.416 m/s ηαζ c=5.413 m/s, βζα ηδκ ιέεμδμ ηδξ 

ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ ηαζ ηςκ L-νμπχκ, ακηίζημζπα.  

 

Δζηυκα 3.19 Ηζηυβναιια ζοπκμηήηςκ (ιπάνεξ) ηαζ ηαηακμιέξ (εεςνδηζηέξ ηαζ παναηδνήζεςκ-

ζοκεπείξ βναιιέξ), βζα ηδκ ιέζδ διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο ημκ Φεανμοάνζμ, ζημκ ζηαειυ ηδξ 

Κμιμηδκήξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηαζ ηςκ δομ ιεευδςκ, απμηοβπάκμοκ κα 

πενζβνάρμοκ ημ δείβια ηαηαβναθχκ ημο ζηαειμφ. 
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ημοξ ζηαειμφξ ηςκ Γςδεηακήζςκ, υπςξ ακαθένεδηε κςνίηενα, μζ ηζιέξ ηςκ εεςνδηζηχκ 

ηαηακμιχκ ειθακίγμοκ ανηεηά ιεβάθδ δζαζπμνά ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ. Παναηδνείηαζ 

βζα πανάδεζβια, υηζ ζηδκ Κς δ πανάιεηνμξ ζπήιαημξ βζα ηζξ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηςκ 

εενζκχκ ιδκχκ είκαζ οπενδζπθάζζα ζε ζπέζδ ιε αοηή βζα ηζξ ηαηακμιέξ ημο θεζκμπχνμο, 

πςνίξ υιςξ κα αημθμοεεί ηδκ ίδζα ιεηααμθή ηαζ δ πανάιεηνμξ ηθίιαηαξ. Αοηή δ ιεηααμθή 

δζηαζμθμβείηαζ ηονίςξ απυ ηδ εέζδ ημο ζηαειμφ ζημ Αζβαίμ, υπμο υπςξ ελδβήεδηε ζηδκ 

ανπή ημο ηεθαθαίμο, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ πκέμοκ ζηαεενά ζζπονμί άκειμζ ζηδκ 

πενζμπή, μζ μπμίμζ ηαηαθαβζάγμοκ ημ θεζκυπςνμ. Ζ εεχνδζδ πνμθακχξ, ιυκμ ηςκ ιέζςκ 

ηαποηήηςκ βζα ηάεε ιήκα, αθήκεζ ζημ ζημηάδζ ααζζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ είδμξ ηδξ 

ηαηακμιήξ ηαζ δ παναηήνδζδ ηέημζςκ δζαζπμνχκ ζηζξ παναιέηνμοξ, ίζςξ κα λεκίγεζ 

μνζζιέκμοξ. Με ιζα πζμ ημκηζκή ιαηζά υιςξ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ ηάηζ ηέημζμ είκαζ επανηχξ 

δζηαζμθμβδιέκμ, ιε αάζδ ημ ζοβηεηνζιέκμ δείβια ηαηαβναθχκ. 

Δλεηάγμκηαξ βζα πανάδεζβια, ηα ζζημβνάιιαηα ηαηαβναθχκ ηςκ διενήζζςκ ηαποηήηςκ βζα 

ημοξ ιήκεξ Αφβμοζημ ηαζ Νμέιανζμ, δ εζηυκα πμο πνμηφπηεζ είκαζ ανηεηά δζαθμνεηζηή βζα 

ημοξ δφμ ιήκεξ (εζηυκα 3.21). Σμκ Αφβμοζημ παναηδνείηαζ εκ πνχημζξ ιζηνυηενδ δζαζπμνά 

ηςκ ηαποηήηςκ βφνς απυ ηδ ιέζδ, ιε ζπεδυκ πθήνδ απμοζία είηε πμθφ παιδθχκ είηε πμθφ 

ορδθχκ ηαποηήηςκ, εκχ πενίπμο ημ ιζζυ δείβια ανίζηεηαζ εκηυξ εκυξ εφνμοξ ηαποηήηςκ απυ 

5 m/s έςξ 6 m/s. Ζ πανάιεηνμξ ζπήιαημξ θμζπυκ, δ μπμία υπςξ ελδβήεδηε ακηζηαημπηνίγεζ 

ημ πυζμ «αζπιδνή» είκαζ δ ηαηακμιή, αθθά ηαζ ημκ ζοκηεθεζηή ιεηααθδηυηδηαξ ημο 

δείβιαημξ, δζηαζμθμβδιέκα πνμηφπηεζ ανηεηά ορδθή. οβηεηνζιέκα, δ εεςνδηζηή ηαηακμιή 

ηδξ ιεευδμο ηδξ ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ, έπεζ πανάιεηνμ ζπήιαημξ k=3.99 ηαζ πανάιεηνμ 

ηθίιαηαξ c=5.94 m/s, εκχ δ εεςνδηζηή ηαηακμιή ηδξ ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ, έπεζ πανάιεηνμ 

ζπήιαημξ k=4.27 ηαζ ηθίιαηαξ c=5.93 m/s, ακηίζημζπα. οβηνίκμκηαξ ηζξ δφμ εεςνδηζηέξ 

ηαηακμιέξ, δζαπζζηχκεηαζ ηαζ εδχ δ ίδζα ζοιπενζθμνά πμο ελδβήεδηε κςνίηενα ςξ πνμξ ηδκ 

πνμζέββζζδ ηδξ ηάεε ιεευδμο. Με αάζδ ηνζηήνζμ Kolmogorov-Smirnov, οπενέπεζ δ 

εεςνδηζηή ηαηακμιή ηδξ ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ, βζα ηδκ μπμία δ απυζηαζδ Dmax απυ ηδκ 

Δζηυκα 3.20 Ηζηυβναιια ζοπκμηήηςκ (ιπάνεξ) ηαζ ηαηακμιέξ (εεςνδηζηέξ ηαζ παναηδνήζεςκ-

ζοκεπείξ βναιιέξ), βζα ηδκ ιέζδ εηήζζα διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο, ζημκ ζηαειυ ηδξ Κς. ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή, μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηαζ ηςκ δομ ιεευδςκ, πενζβνάθμοκ ζηακμπμζδηζηά ημ 

δείβια ηαηαβναθχκ ημο ζηαειμφ, ζφιθςκα ιε ημκ έθεβπμ Kolmogorov-Smirnov. 
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ειπεζνζηή ημο δείβιαημξ, οπμθμβίζηδηε ζε 0.033, έκακηζ ηδξ ακηίζημζπδξ Dmax=0.036, ηδξ 

εεςνδηζηήξ ηδξ ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ. Σμκ Νμέιανζμ απυ ηδκ άθθδ, ημ εφνμξ ηςκ 

παναηδνήζεςκ είκαζ ανηεηά ιεβαθφηενμ ζε ζπέζδ ιε πνζκ ηαζ δ ηαηακμιή θζβυηενμ 

«αζπιδνή», ελμφ ηαζ μζ αζζεδηά ιζηνυηενεξ ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο ζπήιαημξ. Οζ πανάιεηνμζ 

ζπήιαημξ είκαζ k=1.87 ηαζ k=1.84, εκχ μζ πανάιεηνμζ ηθίιαηαξ c=4.87 m/s ηαζ c=4.88 m/s, 

βζα ηδκ εεςνδηζηή ηαηακμιή ηδξ ιεευδμο ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ ηαζ L-νμπχκ, ακηίζημζπα. 

Καζ βζα ημ δείβια ηαηαβναθχκ ημο Νμειανίμο, ηαηαθθδθυηενδ εεςνδηζηή ηαηακμιή ιε 

αάζδ ημ ηνζηήνζμ Kolmogorov-Smirnov, ακαδείπηδηε δ εεςνδηζηή ηαηακμιή ηςκ L-νμπχκ 

(Dmax=0.024, έκακηζ Dmax=0.027 ηδξ εεςνδηζηήξ ηδξ ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Δθηίκεζε δηαζέζηκνπ αηνιηθνύ δπλακηθνύ 

 

Δζηυκα 3.21 Ηζηυβναιια ζοπκμηήηςκ (ιπάνεξ) ηαζ ηαηακμιέξ (εεςνδηζηέξ ηαζ παναηδνήζεςκ-

ζοκεπείξ βναιιέξ), βζα ηδκ διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο ημο Αοβμφζημο (πάκς) ηαζ ημο Νμειανίμο 

(ηάης), ζημκ ζηαειυ ηδξ Κς. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηαζ ηςκ δομ ιεευδςκ, 

πενζβνάθμοκ ζηακμπμζδηζηά ημ δείβια ηαηαβναθχκ ημο ζηαειμφ, ζφιθςκα ιε ημκ έθεβπμ 

Kolmogorov-Smirnov. 
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3.4.1 Θεσξεηηθέο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή αηνιηθήο ηζρύνο   

Ζ ηζκδηζηή εκένβεζα (Nm) πμο πενζέπεηαζ ζε ιζα ιάγα αένα m, ηζκμφιεκδ ιε ηαπφηδηα u 

δίκεηαζ απυ ηδ ζπέζδ : 

 21

2
mu    (3.22)

 

Ζ νμή ιάγαξ αένα (kg/s) ποηκυηδηαξ ν, ιέζς ιζαξ δεδμιέκδξ δζαημιήξ Α ζηδ ιμκάδα ημο 

πνυκμο, ιπμνεί κα εηθναζηεί απυ ηδ ζπέζδ: 

 
dm

m u
dt

     (3.23) 

οκδζάγμκηαξ ηζξ δφμ παναπάκς ζπέζεζξ (3.22) ηαζ (3.23), πμο εηθνάγμοκ ηδκ ηζκδηζηή 

εκένβεζα ηαζ ηδ νμή ιάγαξ, πνμηφπηεζ ημ πμζυ ηδξ εκένβεζαξ πμο δζένπεηαζ ιέζς ιζαξ 

δζαημιήξ A ζηδ ιμκάδα ημο πνυκμο, δδθαδή δ ζζπφξ P (W): 

 2 2 31 1 1

2 2 2
P E mu uu u        (3.24) 

 ηδκ πνάλδ αέααζα, ηαιία αζμθζηή ιδπακή δεκ ιπμνεί κα ιεηαηνέρεζ μθυηθδνδ ηδκ ηζκδηζηή 

εκένβεζα ημο ακέιμο ζε ιδπακζηή. Σμ ιέβζζημ πμζυ ηδξ ηζκδηζηήξ εκένβεζαξ πμο ιπμνεί κα 

δεζιεφζεζ ιζα ζδακζηή αζμθζηή ιδπακή, οπμθμβίζηδηε απυ ημκ Betz, ιεηαλφ 1922 ηαζ 1925. 

Θεςνχκηαξ ιζα ζδακζηή πηενςηή (δίζημξ εκένβεζαξ), οπμθυβζζε ηδ ιδπακζηή ζζπφ πμο 

πανάβεηαζ απυ ημκ ιεηαηνμπέα ηδξ ζδακζηήξ αζμθζηήξ ιδπακήξ, ζοκανηήζεζ ηςκ ηαποηήηςκ 

ημο νεφιαημξ ζηδκ πνμζήκειδ ηαζ ηδκ οπήκειδ πθεονά ηδξ πηενςηήξ ηαζ ηδξ δζαιέηνμο 

αοηήξ. Ο θυβμξ ηδξ ιδπακζηήξ ζζπφμξ πμο πανάβεηαζ απυ ημκ ιεηαηνμπέα, πνμξ αοηήκ ημο ιδ 

δζαηαναβιέκμο νεφιαημξ αένα (3.24), ηαθείηαζ «ζοκηεθεζηήξ ζζπφμξ, Cp» ηαζ ειθακίγεζ 

ιέβζζημ ζηδκ ηζιή CPmax=16/27=0.593, υηακ μ θυβμξ ηςκ ηαποηήηςκ πνίκ (ιδ δζαηαναβιέκμ 

νεφια) ηαζ ιεηά ημκ ιεηαηνμπέα, βίκεηαζ 1/3. Ο ζδακζηυξ αοηυξ ζοκηεθεζηήξ ζζπφμξ, 

ακαθένεηαζ ζοπκά ςξ υνζμ Betz ηαζ ιέζς αοημφ, πνμηφπηεζ δ εεςνδηζηά ιέβζζηδ ζζπφξ πμο 

ιπμνεί κα απμδχζεζ ιζα αζμθζηή ιδπακή, ζφιθςκα ιε ηδ ζπέζδ: 

 
3

max P,max

16

27 2

u
P C P


     (3.25) 

Αηυια ηαζ αοηή δ ηζιή αέααζα, οπυηεζηαζ ζε ηεπκζημφξ πενζμνζζιμφξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ 

ηφπμ ηάεε ακειμβεκκήηνζαξ, ημκ ζπεδζαζιυ ηδξ πηενςηήξ, ηδκ απυδμζδ ηςκ δθεηηνμθμβζηχκ 

ηαζ ιδπακμθμβζηχκ ελανηδιάηςκ ηδξ ηαζ πμθθχκ άθθςκ παναβυκηςκ. Έηζζ, μζ πζμ ζφβπνμκεξ 

ηεπκμθμβζηά ακειμβεκκήηνζεξ, επζηοβπάκμοκ ζημ ιέβζζημ έκακ ζοκηεθεζηή ζζπφμξ, ηδξ ηάλδξ 

ημο Cp=0.5. 

Γζα ηδκ εηηίιδζδ ημο εεςνδηζηά ιέβζζημο αζμθζημφ δοκαιζημφ, πμο ιπμνεί κα παναπεεί ζηζξ 

πενζμπέξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ μζ 35 ζηαειμί ιεθέηδξ (εζηυκα 3.9), ακαθφεδηακ ηα 

δείβιαηα ηαηαβναθχκ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ, ηυζμ ζε ιδκζαία υζμ ηαζ ζε εηήζζα αάζδ. Ζ 

ζπέζδ πμο πενζβνάθεζ ημ εεςνδηζηά ιέβζζημ αζμθζηυ δοκαιζηυ (W/m
2
), ζε ζφιπθεοζδ ηαζ ιε 

υζα ακαθένεδηακ πνμδβμφιεκα, δίκεηαζ απυ ηδ ζπέζδ : 

 
3

3max max

1

16 16 1 1

27 2 27 2
i

i

P Pu
u








  
  

   (3.26) 
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υπμο π (1.225 kg/m3) δ ποηκυηδηα ημο αένα, Ν ημ ιέβεεμξ ημο εηάζημηε δείβιαημξ 

ηαηαβναθχκ. 

3.4.2 Δθηίκεζε αηνιηθνύ δπλακηθνύ βάζεη ησλ δεηγκαηηθώλ θαηαλνκώλ 

Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ ιέβζζηδξ ζζπφμξ βζα ηάεε ζηαειυ, ακ ηαζ εα ήηακ πζμ απθυ κα οπμθμβζζηεί 

ιέζς ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ βζα ηάεε ιήκα, εκημφημζξ, πνμηζιήεδηε δ ιεθέηδ ηςκ 

πναβιαηζηχκ ηαηακμιχκ ηςκ παναηδνήζεςκ βζα ηάεε ζηαειυ, χζηε ηα απμηεθέζιαηα κα 

είκαζ πζμ ζοκεπή ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Δλάθθμο, ακ ηαζ παθαζυηενα ζοκδείγμηακ ηέημζεξ 

εηηζιήζεζξ ιε αάζδ ηζξ ιέζεξ ηαπφηδηεξ, πθέμκ δεκ ηοβπάκμοκ ζδζαίηενδξ απμδμπήξ, ηαεχξ 

υπςξ ζοιπεναίκεηαζ ηαζ απυ ηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα, ιζα ηέημζα εεχνδζδ, εα 

οπμεηηζιμφζε ζδιακηζηά ηδκ πναβιαηζηυηδηα. ηδκ εζηυκα πμο αημθμοεεί (3.22) 

απεζημκίγεηαζ ζε ζζμ-εκενβεζαηέξ ηαιπφθεξ, ημ εεςνδηζηά ιέβζζημ εηήζζμ αζμθζηυ δοκαιζηυ 

πμο ιπμνεί κα παναπεεί απυ ηάεε πενζμπή ιεθέηδξ, ημ μπμίμ πνμέηορε αενμίγμκηαξ ηζξ 

ακηίζημζπεξ ιέζεξ ιδκζαίεξ ηζιέξ. Αλίγεζ κα οπεκεοιζζηεί ζημ ζδιείμ αοηυ, υηζ υθμζ μζ 

ζηαειμί ακαθένμκηαζ ζε ημζκυ ορυιεηνμ ιέηνδζδξ, ηα 10 m απυ ηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ. 

Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ ηαιπφθςκ εθανιυζηδηε δ ιέεμδμξ krigging ζε πενζαάθθμκ Surfer- 

11. Σμ αζμθζηυ δοκαιζηυ ηςκ πενζμπχκ πμο απέπμοκ ανηεηά απυ ηάπμζμ ζηαειυ ιεθέηδξ (ππ. 

εκδμπχνα Πεθμπμκκήζμο) απμηεθεί πνμζέββζζδ ιέζς ηδξ ιεευδμο ηαζ ιπμνεί κα δζαθένεζ 

ανηεηά απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα. 

 
 

 

 

πςξ εφημθα δζαπζζηχκεηαζ απυ ηδκ παναπάκς εζηυκα, μζ πενζμπέξ ιε ημ ορδθυηενμ 

δζαεέζζιμ αζμθζηυ δοκαιζηυ, ιε αάζδ ηα δείβιαηα ηαηαβναθχκ, ζοιπίπημοκ ιε εηείκεξ ηςκ 

ιέβζζηςκ εκηάζεςκ. οβηεηνζιέκα, ηα κδζζά ηςκ Κοηθάδςκ ηαζ ηα Γςδεηάκκδζα, οπενέπμοκ 

ζδιακηζηά έκακηζ ηςκ οπυθμζπςκ πενζμπχκ πμο ελεηάζηδηακ. Σα ιεβαθφηενα εηήζζα 

αενμίζιαηα, δζαεέζζιδξ ζζπφμξ ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ επζθάκεζαξ νυημνα, παναηδνμφκηαζ 

ζηδκ Μήθμ (3.6 KW/m
2
), ηδκ Νάλμ (3.1 KW/m

2
), ηδκ Κάνπαεμ (3 KW/m

2
) ηαζ ηδ Μφημκμ 

Δζηυκα 3.22 Απμηφπςζδ ιέζς ζζμ-δοκαιζηχκ ηαιποθχκ ημο εεςνδηζηά ιέβζζημο εηήζζμο αζμθζημφ 

δοκαιζημφ, ημ μπμίμ πνμέηορε αενμίγμκηαξ ηζξ ακηίζημζπεξ εεςνδηζηά ιέβζζηεξ ιδκζαίεξ ηζιέξ. Ζ 

πνςιαηζηή ηθίιαηα ζηα δελζά ημο ζπήιαημξ, ακαθένεηαζ ζε ηζιέξ W/m
2
.  
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(2.2 KW/m
2
). ημ Ηυκζμ, δ Εάηοκεμξ (924 W/m

2
) ηαζ δ Κεθαθμκζά (551 W/m

2
), 

πανμοζζάγμοκ επίζδξ πμθφ ζηακμπμζδηζηά δείβιαηα. ηδκ κυηζα Πεθμπυκκδζμ, μζ πενζμπέξ 

ηδξ Μεεχκδξ (894 W/m
2
) ηαζ ηςκ Κοεήνςκ (866 W/m

2
) επζδεζηκφμοκ ακηίζημζπα αλζυθμβμ 

αζμθζηυ δοκαιζηυ, ιε αοηυ ζηαειχκ ημο κμηίμο Αζβαίμο, υπςξ ηδξ Κχ (791 W/m
2
), ημο 

Ζναηθείμο (786 W/m
2
) ηαζ ηδξ δηείαξ (703 W/m

2
). Απυ ημοξ ζηαειμφξ ηδξ δπεζνςηζηήξ 

Δθθάδαξ, λεπςνίγμοκ μζ πενζμπέξ ηςκ Σνζηάθςκ (662 W/m
2
), ημο Αηηίμο (419 W/m

2
) ηαζ ημο 

Δθθδκζημφ (417 W/m
2
) ζηδκ ηεκηνζηή Δθθάδα, εκχ αμνεζυηενα δ Μαηεδμκία ηαζ δ Θνάηδ 

ειθακίγμοκ ιζηνυηενεξ ηζιέξ (πενί ηα 380 W/m
2
). Οζ πζμ «θηςπέξ» εκενβεζαηά πενζμπέξ ιε 

αάζδ ημ δζαεέζζιμ δείβια ηαηαβναθχκ θαίκεηαζ κα είκαζ αοηέξ ηδξ Καθαιάηαξ (117 W/m
2
) 

ηαζ ηδξ Ακδνααίδαξ (154 W/m
2
) ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. 

3.4.3 Δθηίκεζε αηνιηθνύ δπλακηθνύ κέζσ ζεσξεηηθώλ θαηαλνκώλ 

ηδ ζοκέπεζα επζπεζνήεδηε κα εθεβπεεί ημ ηαηά πυζμ μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ Weibull πμο 

εηηζιήεδηακ ζε πνμδβμφιεκμ ζηάδζμ, πνμζεββίγμοκ επανηχξ ημ αζμθζηυ δοκαιζηυ πμο 

οπμθμβίγεηαζ απυ ηα δείβιαηα ηαηαβναθχκ. Δπζθέβδζακ βζα ημ ζημπυ αοηυ μζ ζηαειμί1 (10) 

βζα ημοξ μπμίμοξ, ιε αάζδ ημ ηνζηήνζμ Kolmogorov-Smirnov, μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ πμο 

εηηζιήεδηακ απυ ηζξ δφμ ιεευδμοξ, επζηοβπάκμοκ κα πνμζεββίζμοκ ζηακμπμζδηζηά ηζξ 

ηαηακμιέξ παναηδνήζεχκ ημοξ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ (ημοθάπζζημκ) α=0.05, βζα υθμοξ 

ημοξ ιήκεξ2. Με αάζδ ηζξ ηζιέξ ηςκ παναιέηνςκ πμο πνμέηορακ ζε πνμδβμφιεκμ ζηάδζμ ηδξ 

ακάθοζδξ, οπμθμβίζηδηακ ζηδ ζοκέπεζα, μζ εεςνδηζηά ιέβζζηεξ ηζιέξ ημο αζμθζημφ δοκαιζημφ 

βζα ηάεε ιήκα, ζφιθςκα ιε ηδ ζπέζδ : 

 3 3 31 16 3 1 16 3
1 1

2 27 2 27

P
P c c

k k
 

   
          

   
  (3.27) 

υπμο Γ είκαζ δ ζοκάνηδζδ Γάιια ηαηά ακηζζημζπία ηαζ ιε ηδ ζπέζδ 3.2 βζα ηδκ ιέζδ ηζιή ηδξ 

ηαηακμιήξ Weibull. 

Γζα κα αλζμθμβδεμφκ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ εηηίιδζδξ ημο δζαεέζζιμο αζμθζημφ δοκαιζημφ 

ιέζς ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ Weibull, οπμθμβίζηδηε ημ ζπεηζηυ ζθάθια ιεηαλφ ηδξ 

ηζιήξ πμο πνμέηορε απυ ηδκ ηαηακμιή ηςκ παναηδνήζεςκ ηαζ εηείκδ απυ ηδκ εηάζημηε 

εεςνδηζηή ηαηακμιή, οπυ ηδκ έηθναζδ : 

 
αναη.

αναη.

(%) 100
WeibullP P

Err
P






    (3.28) 

ε αοηυ ημ ζδιείμ οπμθμβίζηδηε επίζδξ, βζα θυβμοξ ζφβηνζζδξ, ημ δζαεέζζιμ αζμθζηυ 

δοκαιζηυ ιέζς ηςκ ιέζςκ ηζιχκ ηςκ παναηδνδιέκςκ ηαποηήηςκ, ημ μπμίμ υπςξ 

ακαθένεδηε πνμδβμφιεκα, ακαιέκεηαζ κα πανμοζζάγεζ ιεβάθεξ απμηθίζεζξ ιε εηείκμ πμο 

οπμθμβίζηδηε κςνίηενα ιέζς ηδξ ηαηακμιήξ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ ηςκ παναηδνήζεςκ. 

ηδ ζοκέπεζα παναηίεεκηαζ ζοβηνζηζηυξ πίκαηαξ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παναπάκς 

ακάθοζδξ, λεπςνζζηά βζα ηάεε ζηαειυ. Πζεακμθάκεζαξ (WMLE) ηαζ L-νμπχκ (WLM), 

ηαεχξ ηαζ ηζξ απμηθίζεζξ 

                                                      
1 Πνυηεζηαζ βζα ημοξ ζηαειμφξ: Κςξ, Κάνπαεμξ, Πάνμξ, Νάλμξ, ακημνίκδ, δηεία, Εάηοκεμξ, Μοηζθήκδ, 

Λήικμξ ηαζ Ρυδμξ.  

2 ημκ Πίκαηα A9 ημο Πανανηήιαημξ, παναηίεεκηαζ βζα ιεβαθφηενδ εοηνίκεζα, μζ απμζηάζεζξ Dn,MAX ηςκ 

εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ ηςκ διενήζζςκ ηαποηήηςκ ηάεε ιήκα βζα ημοξ 10 αοημφξ ζηαειμφξ, ζε δζαηνζηέξ 

πνςιαηζηέξ ηθίιαηεξ, ακάθμβα ιε ημ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ ζημ μπμίμ ακήηεζ δ απυζηαζδ, αάζεζ ημο εθέβπμο 

Kolmogorov-Smirnov.  
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Πίλαθαο 2. οβηεκηνςηζηυξ πίκαηαξ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ εηηίιδζδξ ημο δζαεέζζιμο 

αζμθζημφ δοκαιζημφ ηςκ πενζμπχκ ακάθοζδξ (W/m
2
), ιε αάζδ ηδκ ηαηακμιή ηςκ 

παναηδνήζεςκ ηςκ δεζβιάηςκ (ΠΠ), ηδκ ιέζδ ηζιή ηςκ ηαποηήηςκ ηςκ δεζβιάηςκ (ΜΣ) 

ηαζ ηδκ ιέζδ ηζιή πμο οπμθμβίζηδηε αάζεζ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ ηδξ ιεευδμο 

Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ (WMLE) ηαζ ηδξ ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ (WLM). Παναηίεεηαζ 

επίζδξ ηαζ ημ ζπεηζηυ ζθάθια, ιεηαλφ ηςκ ιεευδςκ ΜΣ, WMLE, WLM ηαζ ΠΠ. 
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Αοηυ πμο απμδεζηκφεηαζ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα απυ ηα παναπάκς, είκαζ δ παναηήνδζδ πμο 

έβζκε ζηδκ ανπή, ζπεηζηά ιε ηδκ ακακηζζημζπία πνμζέββζζδξ ημο δζαεέζζιμο δοκαιζημφ ιζαξ 
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πενζμπήξ, ιέζς ηςκ ιέζςκ εκηάζεςκ ηςκ ακέιςκ πμο πκέμοκ ζε αοηήκ. οβηεηνζιέκα, βζα ημ 

ζφκμθμ ηςκ ιδκχκ ηάεε ζηαειμφ, δ ιέεμδμξ ηςκ ιέζςκ δεζβιαηζηχκ ηζιχκ, θαίκεηαζ κα 

οπμηζιά ζοζηδιαηζηά ηδκ δζαεέζζιδ ζζπφ ακά ηεηναβςκζηυ. Σμ ζπεηζηυ ζθάθια ιεηαλφ ηςκ 

ηζιχκ ζζπφμξ ακά ηεηναβςκζηυ, οπμθμβζζιέκςκ ιέζς ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ παναηδνήζεςκ ηαζ 

ηςκ ιέζςκ ηζιχκ αοηχκ, ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 9% ηαζ 82%, ιε ηζξ ιζζέξ ηζιέξ αοημφ κα 

ανίζημκηαζ ζε εφνμξ 49% ιε 59% (άκς ηαζ ηάης 25% ηςκ ζθαθιάηςκ). Σμ βεβμκυξ αοηυ, 

ηαηαδεζηκφεζ ηδκ πνμζέββζζδ ιέζς αοηήξ ηδξ απθμπμζδιέκδξ πναηηζηήξ, κα θακηάγεζ άηνςξ 

αιθίαμθδ. Ίζςξ ζε πενζπηχζεζξ υπμο δεκ οπάνπεζ δζαεέζζιμ δείβια ηαηαβναθχκ βζα ηάπμζα 

πενζμπή, κα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ιζα ακηίζηνμθδ πνμζέββζζδ. Να πνδζζιμπμζδεεί δδθαδή, 

ημ εφνμξ πμο οπμθμβίζηδηε πνμδβμφιεκα βζα ημ ζπεηζηυ ζθάθια (πμκδνμεζδχξ δ ιέζδ ηζιή 

αοημφ, ήημζ -50%) βζα κα ακηζζηαειζζημφκ μζ δζαθμνέξ ιε ηδκ πζμ αηνζαή πνμζέββζζδ ιέζς 

ηαηακμιήξ. Αοηυξ μ «ηακυκαξ» ακηζζηάειζζδξ εα ιπμνμφζε κα ανεζ εθανιμβή ζε 

ιζηνμιεζαίεξ ή μζηζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ, υπμο ζοκήεςξ πζμ αηνζαείξ δζαεέζζιεξ ακειμθμβζηέξ 

πθδνμθμνίεξ είκαζ πζμ πενζμνζζιέκεξ. 

πεηζηά ιε ηδκ αηνίαεζα πνμζέββζζδξ ημο εεςνδηζηά ιέβζζημο αζμθζημφ δοκαιζημφ ηςκ 

πενζμπχκ πμο ελεηάζηδηακ, ιέζς ηςκ ηαηακμιχκ Weibull, πνμηφπημοκ επίζδξ ανηεηά 

εκδζαθένμκηα ζοιπενάζιαηα. Ανπζηά, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ακελάνηδηα απυ ηδ ιέεμδμ ιε 

ηδκ μπμία εηηζιήεδηε δ ηάεε εεςνδηζηή ηαηακμιή, δ πνμζέββζζδ ηδξ «δεζβιαηζηήξ» ιέβζζηδξ 

εεςνδηζηήξ ζζπφμξ, δεκ είκαζ πάκηα ζηακμπμζδηζηή. Ζ ηαεμθζηή θμζπυκ, πνήζδ ηδξ ηαηακμιήξ 

Weibull, ηίεεηαζ βζα άθθδ ιζα θμνά οπυ αιθζζαήηδζδ, δεδμιέκμο υηζ ελεηάζηδηακ ιυκμ μζ 

ζηαειμί βζα ημοξ μπμίμοξ μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ Weibull είπακ ηνζεεί αλζυπζζηεξ, αάζδ 

ημο ηνζηδνίμο Kolmogorov-Smirnov. Μζα αηυια εκδζαθένμοζα παναηήνδζδ, αθμνά ζηδκ 

ζοβηνζηζηή επζθμβή ιεηαλφ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ ηςκ δφμ ιεευδςκ. Ζ απάκηδζδ ζημ 

ενχηδια, εάκ εηείκδ πμο ηνίεδηε υηζ εηηζιά ηαθφηενα ηδκ ηαηακμιή παναηδνήζεςκ ιε αάζδ 

ημκ έθεβπμ αλζμπζζηίαξ Kolmogorov Smirnov, οπενέπεζ πανάθθδθα ηαζ ζηδκ εηηίιδζδ ημο 

δζαεέζζιμο αζμθζημφ δοκαιζημφ πμο πνμηφπηεζ απυ ημ δείβια, δεκ είκαζ πάκημηε αοημκυδηδ. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, οπήνλακ ανηεηέξ πενζπηχζεζξ, υπμο μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηδξ 

ιεευδμο ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ, ακ ηαζ απείπακ πενζζζυηενμ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ειπεζνζηέξ 

ηαηακμιέξ ηςκ δεζβιάηςκ, εκημφημζξ ζηδκ πνμζέββζζδ ηδξ δζαεέζζιδξ ζζπφμξ, απμδείπηδηακ 

πζμ αλζυπζζηεξ. Γζα πανάδεζβια, ζημκ ζηαειυ ηδξ Εαηφκεμο βζα ημκ Γεηέιανζμ, εκχ ιε αάζδ 

ηδκ απυζηαζδ Dmax πμο οπμθμβίζηδηε πνμδβμφιεκα (DMLE=0.04 ηαζ DLM=0.037), εα 

πενίιεκε ηακείξ, δ πνμζέββζζδ ηδξ δζαεέζζιδξ ζζπφμξ απυ ηδκ εεςνδηζηή ηαηακμιή ηδξ 

ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ κα είκαζ πζμ αηνζαήξ, εκημφημζξ ζοκέαδ ημ ακηίεεημ ηαζ ιάθζζηα ιε 

ανηεηά ηαθφηενδ πνμζέββζζδ (ErrMLE= 1.39% εκχ ErrLM= 5.95%). Τπήνλακ ηαζ πενζπηχζεζξ 

υπμο ζοκέαδ ημ ακηίζηνμθμ, πμθφ πενζμνζζιέκεξ ημκ ανζειυ. Σμ βεβμκυξ αοηυ, πζεακυκ κα 

ζπεηίγεηαζ ιε ημ υηζ, υπςξ παναηδνήεδηε ηαζ κςνίηενα, μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηδξ 

ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ έπμοκ ζοκήεςξ ιεβαθφηενδ πανάιεηνμ ηθίιαηαξ, δ μπμία ορςιέκδ 

ζημκ ηφαμ (ζπέζδ 3.27) μδδβεί ζε ανηεηά ιεβαθφηενεξ ηζιέξ.  

ηδκ εζηυκα (3.23) επζπεζνείηαζ ιζα ζοκμπηζηή απμηφπςζδ ηςκ πζμ πάκς παναηδνήζεςκ, 

ζοκδέμκηαξ βζα ηάεε εεςνδηζηή ηαηακμιή, ημ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ βζα ηδκ απυζηαζδ 

Dmax ημο ηνζηδνίμο Kolmogorov-Smirnov, ιε αάζδ ηδκ μπμίμ ηνίκεηαζ ή υπζ ηαηάθθδθδ κα 

πενζβνάρεζ ημ εηάζημηε δείβια ηαηαβναθχκ, ιε ημ ακηίζημζπμ εφνμξ ζθαθιάηςκ πμο 

οπμθμβίζηδηακ εδχ (ζε απυθοηεξ ηζιέξ). πςξ δζαπζζηχκεηαζ, μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηδξ 

ιεευδμο ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ, βζα υθα ηα επίπεδα ζδιακηζηυηδηαξ, θαίκεηαζ κα εηηζιμφκ 

ιε ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ηζξ ηζιέξ ημο δζαεέζζιμο δοκαιζημφ, πμο οπμθμβίζηδηε απυ ημ 

εηάζημηε δείβια. Αηυια υιςξ ηαζ βζα ηζξ πενζπηχζεζξ πμο δεκ ηνίεδηε αλζυπζζηδ δ 

πενζβναθή ιέζς αοηήξ, ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ παναηδνήζεςκ, ημ ιέβζζημ ζθάθια ιεηαλφ ηδξ 
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ζζπφμξ πμο οπμθμβίζηδηε ιε αάζδ αοηή ηαζ ηδκ ηαηακμιή ημο δείβιαημξ, ακήθεε ζε 10.9%. 

Ζ ακηίζημζπδ ηζιή βζα ηζξ ηαηακμιέξ ηδξ ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ οπμθμβίζηδηε ζε 20.5%. 

Δκηοπςζζαηέξ είκαζ ηαζ μζ δζαθμνέξ ημοξ ζηδκ ακηίζημζπδ εκδζάιεζδ ηζιή ηςκ ζθαθιάηςκ, 

2.4% βζα ηζξ ηαηακμιέξ ηδξ ιεευδμο ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ ηαζ 13% βζα ηζξ ηαηακμιέξ ηςκ 

L-νμπχκ. 

 

 

πεηζηά ιε ηδκ ζοβηνζηζηή απμδμηζηυηδηα ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ ηδξ ιεευδμο ιέβζζηδξ 

πζεακμθάκεζαξ, ακάθμβα ιε ηα δζαηνζηά επίπεδα ζδιακηζηυηδηαξ, εα παναηδνμφζε ηακείξ υηζ 

ζοκμθζηά ιζηνυηενα ζθάθιαηα ειθακίγμκηαζ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=0.05. Σμ ιέβζζημ 

απυθοημ ζθάθια ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ είκαζ 5.9%, ιε ηα ιζζά ελ αοηχκ κα είκαζ ηάης απυ 

ημ 0.8%. ε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=0.01 μζ ηζιέξ ηδξ ιέβζζηδξ ηαζ ηδξ εκδζάιεζδξ ηζιήξ 

είκαζ 11.4% ηαζ 0.97%, εκχ ζε επίπεδμ α=0.1, 1% ηαζ 8.3%, ακηίζημζπα. Γζα ηζξ εεςνδηζηέξ 

ηαηακμιέξ ηδξ ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ, μζ ηαηακμιέξ ηςκ ζθαθιάηςκ ζε ηάεε επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ, θαίκεηαζ κα είκαζ αζζεδηά πεζνυηενεξ, επζαεααζχκμκηαξ ίζςξ ηδκ 

πνμδβμφιεκδ παναηήνδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ επζννμή ηδξ παναιέηνμο ηθίιαηαξ. ε επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ α=0.01, δ εκδζάιεζδ ηζιή ηςκ ζθαθιάηςκ είκαζ 3.9%, πμθφ ιεβαθφηενδ απυ 

ηδκ ακηίζημζπδ ηζιή ηδξ ιεευδμο ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ βζα ημ άκς 75% ηςκ ζθαθιάηςκ, 

εκχ δ ιέβζζηδ αββίγεζ ημ 30%. Ζ ακηίζημζπδ υιςξ ηζιή, βζα ηζξ παιδθυηενεξ 25% ηζιέξ ηςκ 

ζθαθιάηςκ (0.2%) είκαζ ιζηνυηενδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ ηαηακμιέξ ηδξ ιέβζζηδξ 

πζεακμθάκεζαξ (0.4%). Γζα ηζξ ηαηακμιέξ πμο ηνίεδηε ηαηάθθδθδ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 

α= 0.05, ειθακίγεζ ηαθφηενδ ζοιπενζθμνά ζπεηζηά ιε ημ ιέβζζημ απυθοημ ζθάθια (12%) 

εκχ ημ 50% ηςκ ηζιχκ ηςκ ζθαθιάηςκ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 4% ηαζ 6%. ε επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ α=0.1, δ εκδζάιεζδ ηζιή ηςκ ζθαθιάηςκ πνμζέββζζδξ ηδξ δζαεέζζιδξ ζζπφμξ 

δζαιμνθχκεηαζ ζε 2.9%, ιε ιέβζζημ ημ 24% (ηνζπθάζζμ ημο ακηίζημζπμο 8.3% ηςκ 

εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ ηδξ ιεευδμο πζεακμθάκεζαξ). 

Δζηυκα 3.24 Καηακμιή ημο ζπεηζημφ απυθοημο ζθάθιαημξ ιεηαλφ ημο δζαεέζζιμο αζμθζημφ 

δοκαιζημφ πμο πνμέηορε απυ ηδκ ηαηακμιή ημο δείβιαημξ παναηδνήζεςκ ηαζ εηείκμο πμο 

οπμθμβίζηδηε απυ ηζξ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηςκ ιεευδςκ Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ (MLE) ηαζ 

L-νμπχκ (LMOM), ζηα δζαηνζηά επίπεδα ζδιακηζηυηδηαξ ζηα μπμία ακήηεζ δ απυζηαζδ Dmax ημο 

ηνζηδνίμο Kolmogorov-Smirnov, βζα ηάεε εεςνδηζηή ηαηακμιή.               

        Σα εδημβνάιιαηα ακηζζημζπμφκ ζημ 50% ηςκ ηζιχκ, ηάεε ηαηδβμνίαξ. 
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Μζα παναηήνδζδ πμο ίζςξ λεκίζεζ ανπζηά, είκαζ δ ζοκμθζηά ηαθφηενδ «απυδμζδ» ηςκ 

εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ ηαζ ηςκ δφμ ιεευδςκ, επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=0.05. Δάκ θδθεεί 

υιςξ οπυρδ, υηζ μζ ιέβζζηεξ απμζηάζεζξ πμο ηαεμνίγμοκ ημ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ ζε ηάεε 

δείβια, ελανηχκηαζ απυ ημκ ανζειυ ηςκ παναηδνήζεςκ πμο αοηυ δζαεέηεζ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ 

ζε πμθφ ιεβάθα δείβιαηα ιζα απυζηαζδ δ μπμία βζα ιζηνυηενα δείβιαηα ιπμνεί ηαζ κα 

ηνζκυηακ ηαηάθθδθδ ζε ιεβάθμ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ, βζα αοηά κα ιδκ εεςνείηαζ ηακ 

ζηακή κα πενζβνάρεζ ζηακμπμζδηζηά ηδκ ηαηακμιή ημο δείβιαημξ. Έηζζ, δζηαζμθμβείηαζ ζε 

ιεβάθμ ααειυ δ παναπάκς απυηθζζδ, αθμφ ηάπμζα απυ ηα ιεβαθφηενα δείβιαηα ηοπαίκεζ κα 

ανίζημκηαζ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=0.05 ή ηαζ α=0.1, ιε πμθφ ιζηνυηενεξ απμζηάζεζξ 

απυ ηζξ ακηίζημζπεξ δεζβιάηςκ ιε θζβυηενεξ ηαηαβναθέξ, πμο ανίζημκηαζ ζε α=0.01. Τπυ ηδκ 

παναηήνδζδ αοηή, ζοκίζηαηαζ δ ζοβηνζηζηή εεχνδζδ ηονίςξ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ 

ηςκ δφμ ιεευδςκ ιεηαλφ ημοξ βζα ηάεε δεδμιέκμ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ ηαζ υπζ ηυζμ δ 

απυδμζδ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ ηδξ ίδζαξ ιεευδμο ζε δζαθμνεηζηά επίπεδα. 

3.5 Πξνζέγγηζε πξαγκαηηθήο παξαγσγήο ελόο πάξθνπ, κέζσ 

ζεσξεηηθώλ θαηαλνκώλ 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ, βίκεηαζ ιζα πνμζπάεεζα εηηίιδζδξ, ημο ααειμφ ζημκ μπμίμ δ ηαηακμιή 

Weibull ιπμνεί κα πενζβνάρεζ ηζξ ακειμθμβζηέξ ζοκεήηεξ ιζαξ πναβιαηζηήξ πενζμπήξ 

εβηαηάζηαζδξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, πνδζζιμπμζήεδηακ ηα δεδμιέκα ςνζαίαξ παναβςβήξ ηδξ 

πεκηαεηίαξ 2009-2013, απυ έκακ αζμθζηυ ζηαειυ, ζοκμθζηήξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ 30 MW, μ 

μπμίμξ ζοκδέεηαζ ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ ηδξ πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο ηαζ 

ανίζηεηαζ ζηδκ Κεθαθμκζά. Σα δεδμιέκα παναβςβήξ ημο πάνημο αοημφ, απμηηήεδηακ βζα 

ηδκ πενίμδμ Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2010, απυ ηδκ ζεθίδα ηδξ ΡΑΔ1, εκχ βζα ηδκ 

πενίμδμ Ηακμοάνζμξ 2011-Γεηέιανζμξ 2013, παναπςνήεδηακ απυ ημκ ΑΓΜΖΔ. Γζα ηδκ 

ακεφνεζδ ημο ηφπμο ηςκ αζμθζηχκ ιδπακχκ πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ ζηδκ πενζμπή, έβζκε 

ακαγήηδζδ ζηδ ζεθίδα ημο βεςπθδνμθμνζαημφ πάνηδ ηδξ ΡΑΔ2, ιε αάζδ ημοξ εζδζημφξ 

ηςδζημφξ ηςκ ζοκδεδειέκςκ ιμκάδςκ πμο οπήνπακ δζαεέζζιμζ ζε ανπείμ ηδξ ΡΑΔ ηαζ 

αθμνμφζακ ζηζξ ζοκδέζεζξ ημο 2009. Απυ ηδκ πενζήβδζδ ζημκ εκ θυβς δζαδζηηοαηυ πάνηδ, 

δίκεηαζ πνυζααζδ ζημκ πνήζηδ, ζε δεδμιέκα πμο αθμνμφκ ζηδκ βεςιεηνία ημο πάνημο ηαζ 

ζημκ ηφπμ ηαζ ημ φρμξ ηυιαμο ηςκ αζμθζηχκ ιδπακχκ πμο ανίζημκηαζ εβηαηεζηδιέκεξ εηεί. 

ημ ζοβηεηνζιέκμ πάνημ θμζπυκ, είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ 15 ακειμβεκκήηνζεξ, ηφπμο Enercon-

E82 ζζπφμξ 2 MW. Γζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιδπακή, δ ηαιπφθδ ζζπφμξ απμηοπχκεηαζ ζηδκ 

αηυθμοεδ εζηυκα (3.24), ιαγί ιε ημκ ζοκηεθεζηή ζζπφμξ. ημκ Πίκαηα ημο Πανανηήιαημξ, 

πενζέπμκηαζ ακαθοηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ζοκηεηαβιέκεξ ηδξ ηαιπφθδξ ηαζ ημο ζοκηεθεζηή 

ζζπφμξ, ηδξ εκ θυβς ακειμβεκκήηνζαξ3. Σμ φρμξ ηυιαμο ακηζζημζπεί ζε 98m. 

Σα ακειμθμβζηά δεδμιέκα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ, είκαζ εηείκα ημο ζηαειμφ ηδξ Κεθαθμκζάξ 

ηαζ αθμνμφκ ζε διενήζζμ δείβια ηαποηήηςκ. Γζα κα είκαζ ζοβηνίζζιεξ μζ πναβιαηζηέξ 

παναβςβέξ, ιε εηείκεξ πμο εα οπμθμβζζημφκ ζηδ ζοκέπεζα, ιέζς ημο δείβιαημξ 

παναηδνήζεςκ ηδξ Κεθαθμκζάξ ηαζ ηδξ δεδμιέκδξ ηαιπφθδξ ζζπφμξ, πνεζάζηδηε μζ 

πναβιαηζηέξ ςνζαίεξ παναβςβέξ ημο πάνημο, κα ζοκαενμζζημφκ ζε διενήζζεξ. Ακαιέκμοιε 

                                                      
1 Πνυηεζηαζ βζα ημ ανπείμ: «Γεδμιέκα αζμθζηήξ παναβςβήξ βζα ημ έημξ 2009 ηαζ ζημζπεία απυ ηδ θεζημονβία ημο 

οζηήιαημξ» , δδιμζζεοιέκμ ημ 2010. (Ζ ζεθίδα ηδξ ΡΑΔ είκαζ: www.rae.gr) 

2 www.rae.gr/geo/ 

3 Σα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά βζα ηδκ εκ θυβς ακειμβεκκήηνζα, ανίζημκηαζ δζαεέζζια ζημ ανπείμ: 

http://www.enercon.de/p/downloads/ENERCON_PU_en.pdf 
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αέααζα, δ εηηίιδζδ ηδξ παναβςβήξ ιέζς ημο διενήζζμο δείβιαημξ ηαποηήηςκ, κα οπενεηηζιά 

ζε ηάπμζμ ααειυ ημ άενμζζια, υπςξ έπεζ δείλεζ ακάθμβδ ακάθοζδ, ζηδκ ενβαζία (Ηςάκκμο, 

2012). 

  

 

πςξ ακαθένεδηε κςνίηενα, ημ φρμξ ηυιαμο ηςκ αζμθζηχκ ιδπακχκ ζηδκ πενίπηςζδ πμο 

ελεηάγεηαζ εδχ, είκαζ 98m, εκχ ημ ακηίζημζπμ ορυιεηνμ, ζημ μπμίμ ακαθένμκηαζ μζ ηαπφηδηεξ 

ημο δείβιαημξ, είκαζ ηα 10m. Γζα κα είκαζ αλζμπμζήζζια θμζπυκ, ηα δεδμιέκα ηαπφηδηαξ, 

έπνεπε κα ακαπεμφκ ζημ ορυιεηνμ ηυιαμο ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ. Ωξ βκςζηυκ, δ ηαπφηδηα 

ημο ακέιμο ιεηααάθθεηαζ ιε ημ ορυιεηνμ ηαζ δ ιεηααμθή αοηή ιπμνεί κα πενζβναθεί ιε 

δζάθμνμοξ ηνυπμοξ. Δδχ δ έηθναζδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε είκαζ δ ελήξ, (Κμοηζμβζάκκδξ ηαζ 

Ξακευπμοθμξ,1999): 

 2 2 1

1 1 0

ln( / )

ln( / )

u z z

u z z
   (3.29) 

υπμο 1 2,u u  δ ηαπφηδηα ακέιμο ζηα φρδ 1 2,z z  (10m ηαζ 98m, ακηίζημζπα) ηαζ 0z  δ 

πανάιεηνμξ ηναπφηδηαξ ημο εδάθμοξ. Γζα ηδκ πανάιεηνμ ηδξ ηναπφηδηαξ ημο εδάθμοξ, 

επζθέβεζ δ ηζιή 0.1 m, ηαεχξ μ ζηαειυξ ανίζηεηαζ ζε ιζα πενζμπή εκδζάιεζδ ηδξ δαζζηήξ ηαζ 

ηδξ πενζαίαξ.  

ηδ ζοκέπεζα, απυ ημ δείβια ηαηαβναθχκ ημο ζηαειμφ ηδξ Κεθαθμκζάξ, ελήπεδ δ πενίμδμξ 

ιεηνήζεςκ 2009-2013, ιε ζημπυ κα οπμθμβζζημφκ μζ διενήζζεξ παναβςβέξ ζζπφμξ, αάζεζ ηδξ 

ηαιπφθδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ακειμβεκκήηνζαξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ μ ζοκηεθεζηήξ 

εηενμζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ημο δείβιαημξ ηςκ διενήζζςκ ηαποηήηςκ ημο ζηαειμφ ηδξ 

Κεθαθμκζάξ ηαζ ηςκ διενήζζςκ παναβςβχκ ημο πάνημο, οπμθμβίζηδηε ζε 0.71. Πνμθακχξ, 

μζ ακειμθμβζηέξ ζοκεήηεξ ζημ ορυιεηνμ εβηαηάζηαζδξ ημο πάνημο, δεκ ηαοηίγμκηαζ απυθοηα 

ιε εηείκεξ ηδξ πενζμπήξ ημπμεέηδζδξ ημο μνβάκμο, βζ’ αοηυ ηαζ ακαιέκμκηαζ ανηεηέξ 

απμηθίζεζξ ιεηαλφ ηςκ δομ παναβςβχκ.  

Οζ διενήζζεξ ηαπφηδηεξ ημο δείβιαημξ, ιεηαηνάπδηακ ζφιθςκα ιε ηδ ζπέζδ (3.29), χζηε κα 

ακαθένμκηαζ ζημ ορυιεηνμ ημο ηυιαμο ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εζζήπεδζακ 

Δζηυκα 3.25 Καιπφθδ ζζπφμξ ηαζ ζοκηεθεζηήξ ζζπφμξ ακειμβεκκήηνζαξ Enercon E82. 

(Πδβή:www.enercon.de) 
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ζηδκ ηαιπφθδ ζζπφμξ ηδξ ιδπακήξ, απυ υπμο πνμέηορε ιζα ηζιή ζζπφμξ βζα ηάεε ηαπφηδηα. 

Οζ ηζιέξ αοηέξ πμθθαπθαζζάζηδηακ ιε 24, υζεξ ηαζ μζ χνεξ ηδξ διέναξ ηαζ πνμέηορακ μζ 

διενήζζεξ παναβςβέξ εκένβεζαξ, απυ ηζξ μπμίεξ ηεθζηά οπμθμβίζηδηακ μζ ιέζεξ ιδκζαίεξ 

παναβςβέξ. 

Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ διενήζζςκ παναβςβχκ ιέζς ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ Weibull, 

πνδζζιμπμζήεδηακ ηα δεδμιέκα ακάθοζδξ βζα ημκ ζηαειυ ηδξ Κεθαθμκζάξ, υπςξ 

πενζβνάθδζακ ζε πνμδβμφιεκδ εκυηδηα (3.3.3). Ζ επζθμβή ακάιεζα ζηζξ εεςνδηζηέξ 

ηαηακμιέξ ηάεε ιήκα, έβζκε ιε αάζδ ηδκ εθάπζζηδ απυζηαζδ αοηχκ απυ ηδκ ειπεζνζηή 

ζοκάνηδζδ ηαηακμιήξ ημο δείβιαημξ ηαηαβναθχκ, ζφιθςκα ιε ημ ηνζηήνζμ Kolmogorov-

Smirnov. Δκ ζοκεπεία, ηαηαζηεοάζηδηακ μζ ηαιπφθεξ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ ηςκ 

εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ ηαζ μζ ηαπφηδηεξ πμο πνμέηορακ, αθμφ ακήπεδζακ ζημ ορυιεηνμ 

ηυιαμο ηδξ ιδπακήξ ζφιθςκα ιε ηδ ζπέζδ (3.29), εζζήπεδζακ ζηδκ ηαιπφθδ ζζπφμξ ηδξ 

ακειμβεκκήηνζαξ. Πνμέηορακ έηζζ μζ ιέζεξ διενήζζεξ παναβςβέξ εκένβεζαξ βζα ηάεε ιήκα, 

μζ μπμίεξ πμθθαπθαζζάζηδηακ ιε ηζξ διένεξ ημο εηάζημηε ιήκα, απμδίδμκηαξ ηζξ ιέζεξ 

ιδκζαίεξ παναβςβέξ.  

ηδκ εζηυκα απμηοπχκμκηαζ απυ ημζκμφ, μζ πναβιαηζηέξ ιέζεξ ιδκζαίεξ παναβςβέξ ηδξ 

πεκηαεηίαξ 2009-2013, ιε εηείκεξ πμο οπμθμβίζηδηακ απυ ημ δείβια ηςκ ηαηαβναθχκ ημο 

ζηαειμφ ηαζ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ Weibull. πςξ πνμηφπηεζ, μζ ηζιέξ ηςκ παναβςβχκ 

πμο οπμθμβίζηδηακ ηαζ απυ ηζξ δφμ ιεευδμοξ, πνμζεββίγμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηζξ 

δζαηοιάκζεζξ ηςκ πναβιαηζηχκ ιέζςκ ιδκζαίςκ παναβςβχκ. Δκδεζηηζηά, ακαθένεηαζ υηζ μ 

ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ πναβιαηζηήξ παναβςβήξ ηαζ ηδξ παναβςβήξ απυ ημ δείβια 

ηςκ ηαηαβναθχκ ημο ζηαειμφ ηδξ Κεθαθμκζάξ, είκαζ 0.975, εκχ μ ακηίζημζπμξ ζοκηεθεζηήξ, 

ιεηαλφ ηςκ πναβιαηζηχκ παναβςβχκ ηαζ ηςκ παναβςβχκ πμο οπμθμβίζηδηακ απυ ηζξ 

εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ Weibull, 0.98. Ο ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηςκ παναβςβχκ ηςκ 

δφμ ιεευδςκ (παναηδνήζεζξ-Weibull) οπμθμβίζηδηε ακηίζημζπα ζηδκ ηζιή 0.99. 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 3.26 οβηνζηζηυ βνάθδια ιέζςκ ιδκζαίςκ παναβςβχκ ηδξ πεκηαεηίαξ 2009-2013. 
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ηδκ παναπάκς εζηυκα (3.26), απμηοπχκεηαζ δ ιδκζαία δζαηφιακζδ ημο ζπεηζημφ 

ζθάθιαημξ, πμο οπμθμβίζηδηε ζφιθςκα ιε ηδ ζπέζδ: 

 

ναβιαηζηή

ναβιαηζηή
(%) 100

iP P
Err

P


 
    (3.30) 

υπμο ιε δείηηδ i ζοιαμθίγεηαζ δ ιέζδ παναβςβή ηάεε ιήκα, πμο ακηζζημζπεί είηε ζημ δείβια 

ηςκ παναηδνήζεςκ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ημο ζηαειμφ, είηε ζηδκ ακηίζημζπδ εεςνδηζηή 

ηαηακμιή Weibull. Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο ζπεηζημφ ζθάθιαημξ ιεηαλφ ηςκ παναβςβχκ πμο 

οπμθμβίζηδηακ απυ ηζξ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηαζ εηείκςκ πμο οπμθμβίζηδηακ απυ ηζξ 

ηαηαβναθέξ, μ δείηηδξ i ζοιαμθίγεζ ηζξ παναβςβέξ ηςκ ηαηαβναθχκ ηαζ ζηδ εέζδ ηςκ 

πναβιαηζηχκ, ημπμεεημφκηαζ μζ παναβςβέξ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ. πςξ εφημθα 

βίκεηαζ ακηζθδπηυ απυ ηα παναπάκς, βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ ιήκεξ, μζ παναβςβέξ πμο 

ακηζζημζπμφκ ζηζξ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ Weibull, οπενεηηζιμφκ ζε πμζμζηυ ιεηαλφ 0.1% ηαζ 

9.8% ηζξ ακηίζημζπεξ ηςκ δεζβιάηςκ ηαηαβναθχκ, εκχ θαίκεηαζ κα πενζβνάθμοκ πζμ 

ζηακμπμζδηζηά ηζξ πναβιαηζηέξ παναβςβέξ ηςκ πενζζζυηενςκ ιδκχκ1. Γζα υθμοξ ημοξ ιήκεξ, 

πθδκ ημο Μαΐμο, ημο Ημοκίμο, ημο Ημοθίμο ηαζ ημο επηειανίμο, μζ πναβιαηζηέξ παναβςβέξ 

πνμέηορακ ορδθυηενεξ, υπςξ δζαζζεδηζηά πενζιέκαιε. Αξ ιδκ πανααθέπμοιε ημ βεβμκυξ υηζ 

μζ εέζεζξ εβηαηάζηαζδξ ηςκ αζμθζηχκ πάνηςκ, ανίζημκηαζ βεκζηά ζε ιεβαθφηενα ορυιεηνα, 

απαθθαβιέκα ζοκήεςξ απυ θοζζηά ειπυδζα, υπμο μζ εκηάζεζξ ηςκ ακέιςκ είκαζ ζζπονυηενεξ. 

ζμ βζα ημοξ ηέζζενζξ ιήκεξ πμο ακαθένεδηακ κςνίηενα, μζ παιδθυηενεξ πναβιαηζηέξ 

παναβςβέξ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ άθθεξ δφμ, πνμέηορακ απυ ιζα πνμκζά υπμο ηαηαβνάθδζακ 

παναβςβέξ ζημ 1/3 πενίπμο ηςκ ακηίζημζπςκ παναβςβχκ ηςκ οπμθμίπςκ εηχκ, βζα αοηυ ηαζ 

υπςξ παναηδνμφιε, μζ ιέζεξ παναβςβέξ ηςκ ηαηαβναθχκ ηαηάθενακ κα ηζξ πνμζεββίζμοκ 

πζμ ζηακμπμζδηζηά.   

                                                      
1 ημκ Πίκαηα Α14 ημο Πανανηήιαημξ Α, παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά μζ ιέζεξ ιδκζαίεξ παναβςβέξ ηαζ βζα ηζξ 

ηνείξ πενζπηχζεζξ, ηαεχξ ηαζ μζ ηζιέξ ηςκ ζπεηζηχκ ζθαθιάηςκ πμο απμηοπχκμκηαζ ζηδκ εζηυκα (3.26). 

Δζηυκα 3.27 πεηζηυ ζθάθια (%) ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ ιέζςκ ιδκζαίςκ παναβςβχκ         

(πναβιαηζηήξ, παναηδνήζεςκ, Weibull) 
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4 Σμ δζαζοκδεδειέκμ ζφζηδια ηαζ δ εκζςιάηςζδ ηδξ 

αζμθζηήξ εκένβεζαξ ζε αοηυ 

4.1 Σν ζύζηεκα κεηαθνξάο 

Σμ Δθθδκζηυ φζηδια Μεηαθμνάξ Ζθεηηνζηήξ Δκένβεζαξ (ΔΜΖΔ), απμηεθείηαζ απυ ημ 

δθεηηνζηυ δζαζοκδεδειέκμ ζφζηδια ημο δπεζνςηζημφ ηιήιαημξ ηδξ πχναξ ηαζ ηςκ 

δζαζοκδεδειέκςκ ιε αοηυ κδζζχκ, ζηα επίπεδα ορδθήξ (150 kV ηαζ 66kV) ηαζ οπενορδθήξ 

ηάζδξ (400 kV). Σα κδζζά πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ δπεζνςηζηυ ζφζηδια είκαζ δ Άκδνμξ ηαζ ηα 

κδζζά ημο Ημκίμο. φιθςκα ιε ημκ Νυιμ 4001/2011 ηαζ ηδκ Οδδβία 2009/72/ΔΚ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ηα ηαεήημκηα ηδξ δζαπείνζζδξ ημο ΔΜΖΔ έπεζ ακαθάαεζ μ 

Ακελάνηδημξ Γζαπεζνζζηήξ Μεηαθμνάξ Ζθεηηνζηήξ Δκένβεζαξ (ΑΓΜΖΔ) Α.Δ., ηα μπμία 

πενζθαιαάκμοκ ιεηαλφ άθθςκ, ηδκ δζαζθάθζζδ ιαηνμπνυεεζιδξ ηάθορδξ ηδξ γήηδζδξ βζα 

ιεηαθμνά εκένβεζαξ, ηδ δζαζθάθζζδ ζοκηήνδζδξ ηςκ οπμδμιχκ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ ηδκ 

πενεηαίνς ακάπηολή ημο ζε μθυηθδνδ ηδ πχνα αθθά ηαζ ηςκ δζαζοκδέζεςκ ημο ιε άθθα 

δίηηοα, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ ιε ηνυπμ αζθαθή, αλζυπζζημ ηαζ μζημκμιζηά απμδμηζηυ, μ 

ζοκεπήξ εθμδζαζιυξ ηδξ πχναξ ιε δθεηηνζηή εκένβεζα.  

Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ ημο δζαζοκδεδειέκμο ζοζηήιαημξ ηδξ πχναξ, οπήνλε παναδμζζαηά, δ 

ιεβάθδ βεςβναθζηή ακζζμννμπία, ιεηαλφ ηςκ ηέκηνςκ παναβςβήξ ηαζ ηαηακάθςζδξ. Ζ 

ζοβηέκηνςζδ ιεβάθςκ ζηαειχκ παναβςβήξ ζημ αυνεζμ ηιήια ηδξ πχναξ (ααζζηυ ηέκηνμ 

παναβςβήξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Πημθειαΐδαξ), ηαεχξ ηαζ υθςκ ηςκ οθζζηάιεκςκ δζαζοκδέζεςκ 

ιε άθθεξ πχνεξ (Αθαακία, Βμοθβανία, ΠΓΓΜ), δεκ ζοιπίπημοκ ιε ηα ηέκηνα ορδθήξ 

ηαηακάθςζδξ ημο κυηζμο ηιήιαημξ (πενζμπή Αηηζηήξ). Γδιζμονβείηαζ έηζζ, δ ακάβηδ 

ιεηαθμνάξ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ ζζπφμξ ζημκ άλμκα Βμννά-Νυημο, δ μπμία ελοπδνεηείηαζ 

ηονίςξ απυ έκακ ηεκηνζηυ ημνιυ οπενορδθήξ ηάζδξ, απμηεθμφιεκμ απυ βναιιέξ ιεηαθμνάξ 

δζάθμνςκ εζδχκ ηαζ ηφπςκ (ορδθήξ ηαζ οπενορδθήξ ηάζδξ), μζ μπμίεξ ζοκδέμοκ ηα ηέκηνα 

παναβςβήξ ιε ηα ηέκηνα ιεβάθδξ γήηδζδξ. Ζ θεζημονβία ηαζ μ πεναζηένς ζπεδζαζιυξ ηςκ 

βναιιχκ αοηχκ, θυβς ηςκ πεπεναζιέκςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ημοξ (ιέβζζηα εενιζηά 

υνζα) ηαζ ηδξ αολδιέκδξ θυνηζζδξ, ελαζηίαξ ηδξ πνμακαθενεείζαξ ζδζαζηενυηδηαξ, παίγεζ 

ααζζηυ νυθμ ζημκ πνμβναιιαηζζιυ έκηαλδξ κέςκ ιμκάδςκ παναβςβήξ ζημ ζφζηδια. 

Δλαζηίαξ αοηήξ ηδξ ακζζμννμπίαξ, ζε πενζυδμοξ αζπιχκ ηςκ θμνηίςκ (ηαθμηαζνζκή πενίμδμξ), 

ηαηαβνάθδηακ ζημ πανεθευκ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα ηάζεςκ, πμο μδήβδζακ ημ κυηζμ 

ζφζηδια ζε ηαηάννεοζδ ή ζηα υνζα αοηήξ, ηαεζζηχκηαξ ημκ παναηηδνζζιυ πενζμπχκ, υπςξ δ 

Αηηζηή ηαζ δ Πεθμπυκκδζμξ, ςξ ηνίζζιεξ. 

 Ζ παναπάκς εζηυκα, αεθηζχεδηε ζδιακηζηά ιεηά ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ ηαηάθθδθςκ ιέηνςκ 

αζθαθείαξ (ποηκςηέξ ακηζζηάειζζδξ), αθθά ηονίςξ ελαζηίαξ ηδξ αολακυιεκδξ έκηαλδξ κέςκ 

ιμκάδςκ παναβςβήξ ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ πχναξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ιείςζδξ ηςκ ιεηαθενυιεκςκ 

θμνηίςκ. Με αάζδ ηα κέα δεδμιέκα, ημ παναδμζζαηυ αοηυ ζπήια, θαίκεηαζ κα ακαηνέπεηαζ 

ζηαδζαηά. φιθςκα ιάθζζηα, ιε ηζξ εηηζιήζεζξ ημο ΑΓΜΖΔ βζα ημ επυιεκμ δζάζηδια, μζ 

παναπάκς πενζμπέξ εα ηζκδοκεφμοκ εκενβεζαηά, ιυκμ ζε εζδζηέξ ζοκεήηεξ παναηεηαιέκμο 

ηαφζςκα. 
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Απυ ημκ Οηηχανζμ ημο 2004, ημ εθθδκζηυ δζαζοκδεδειέκμ ζφζηδια, θεζημονβεί ζφβπνμκα ηαζ 

πανάθθδθα ιε ημ εονςπασηυ δζαζοκδεδειέκμ ζφζηδια ENTSO-E (European Network of 

Transmission System Operators for Electricity). Σμ δζαζοκδεδειέκμ αοηυ ζφζηδια, απμηεθεί 

ιζα γχκδ πμο εηηείκεηαζ απυ ηδκ Ηαδνζηή πενζυκδζμ ζηα δοηζηά ιέπνζ ηδκ Πμθςκία ζηα 

ακαημθζηά ηαζ απυ ηδκ Δθθάδα ιέπνζ ηδ Γακία. πεδζάγεηαζ δε, δ πεναζηένς επέηηαζδ ηςκ 

δζαζοκδέζεχκ ημο πνμξ υθεξ ζπεδυκ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ, πνμξ ηζξ πχνεξ ηδξ Β. Αθνζηήξ απυ ηδ 

Λζαφδ έςξ ηδ Μέζδ Ακαημθή, ζηδκ ακάδεζλδ εκυξ απμηαθμφιεκμο Μεζμβεζαημφ Γαηηοθίμο. 

Ζ πανάθθδθδ θεζημονβία ημο εθθδκζημφ δζαζοκδεδειέκμο ζοζηήιαημξ ιε ημ εονςπασηυ, 

επζηοβπάκεηαζ ιέζς δζαζοκδεηζηχκ βναιιχκ ιεηαθμνάξ ιε ηα ζοζηήιαηα ηδξ Αθαακίαξ, ηδξ 

Βμοθβανίαξ ηαζ ηδξ ΠΓΓΜ. οκδέεηαζ επίζδξ οπμανφπζα, ιέζς ζοκδέζιμο ζοκεπμφξ 

νεφιαημξ, ιε ημ δθεηηνζηυ ζφζηδια ηδξ Ηηαθίαξ (απυ ημ 2002). Απυ ημ 2008 επίζδξ, έπεζ 

μθμηθδνςεεί δ ηαηαζηεοή ζφκδεζδξ ιε ημ δθεηηνζηυ ζφζηδια ηδξ Σμονηίαξ, δ μπμία ηέεδηε 

ζε δμηζιαζηζηή θεζημονβία ημ 2010, υιςξ δεκ έπεζ θεζημονβήζεζ ηακμκζηά αηυια. Βέααζα, ημ 

επηέιανζμ ημο 2013 δ πενζθενεζαηή επζηνμπή ημο ENTSO-E αλζμθυβδζε ςξ εθζηηή ηδκ 

ιυκζιδ δζαζφκδεζδ ημο ημονηζημφ ιε ημ εονςπασηυ δθεηηνζηυ ζφζηδια ηαζ ακαιέκεηαζ πμθφ 

ζφκημια κα ηεεεί ζε ζζπφ. Ζ μθμηθήνςζδ ηςκ πνμβναιιαηζζιέκςκ δζαζοκδέζεςκ, πένα απυ 

ηζξ ηεπκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ημοξ δοζημθίεξ, ακαιέκεηαζ κα ακαδείλεζ ηδκ Δθθάδα ζε 

ζδιακηζηυ ηυιαμ δζαηίκδζδξ εκένβεζαξ ζηδκ πενζμπή ηςκ Βαθηακίςκ.  

 

Δζηυκα 4.1 πδιαηζηή ακαπανάζηαζδ οθζζηάιεκςκ ηαζ ιεθθμκηζηχκ δζαζοκδέζεςκ ηδξ 

πενζμπήξ ηςκ Βαθηακίςκ [Πδβή: ΑΓΜΖΔ 2013] 
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4.2 Τθηζηάκελεο ζπλδέζεηο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζην 

ζύζηεκα κεηαθνξάο 

Ζ πενίμδμξ 1970-2007 ζηδκ Δθθάδα, παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ζοκεπχξ αολακυιεκδ γήηδζδ 

βζα δθεηηνζηή εκένβεζα, πανά ηζξ δφμ εκενβεζαηέξ ηνίζεζξ (1973 ηαζ 1990) πμο ιεζμθααμφκ. 

Ζ αολακυιεκδ γήηδζδ, ζηακμπμζείηαζ ηονίςξ απυ δθεηηνζηή εκένβεζα πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ 

ηαφζδ θζβκίηδ, εκυξ ηαοζίιμο θηςπμφ ιεκ εκενβεζαηά ηαζ ζδζαίηενα νοπμβυκμο, πθδκ υιςξ 

θεδκμφ ηαζ εβπχνζμο. Ζ πμθζηζηή αοηή ηαηάθενε κα ακηαπελέθεεζ ζηζξ εκενβεζαηέξ 

απαζηήζεζξ ηδξ πχναξ, πνμζθένμκηαξ θεδκή εκένβεζα ηαζ ελαζθαθίγμκηαξ πανάθθδθα, ιζα 

ηάπμζα ζπεηζηή αοημκμιία ηςκ ηζιχκ αοηήξ, απυ ηζξ ακελέθεβηηεξ αολμιεζχζεζξ ηςκ 

εζζαβυιεκςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ.   

Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, απυ ηδ ιζα ιενζά μζ πεηνεθασηέξ ηνίζεζξ πμο ζοβηθυκζζακ ηζξ 

μζημκμιζηέξ αβμνέξ παβημζιίςξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ηα πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα πμο 

εβείνμκηαζ απυ ηδκ αθυβζζηδ ηαφζδ μνοηηχκ βζα παναβςβή εκένβεζαξ ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε 

άιεζα ιε ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή, μδήβδζακ ζηδκ αιθζζαήηδζδ ημο παναπάκς ιμκηέθμο 

ακάπηολδξ. Οζ ααζζηυηενμζ ποθχκεξ ζημοξ μπμίμοξ εδνάγμκηαζ εθελήξ, ηα παβηυζιζα 

πνυηοπα παναβςβήξ πμο πνμπςνμφκ ζε ιεηαηνμπή ημο παναδμζζαημφ πνμηφπμο (ηαφζδ 

μνοηηχκ), είκαζ δ ιείςζδ ηδξ νφπακζδξ ηαζ δ εκίζποζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ημοξ αοημκμιίαξ. 

ε ζπέζδ ιε ημ γήηδια ηδξ αολδιέκδξ νφπακζδξ ηαζ ηδξ ζοκηεθμφιεκδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ 

ζε παβηυζιζμ επίπεδμ, μ ηαηάθμβμξ ηςκ δζαεέζζιςκ ενεοκχκ, πμο ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ 

ηαεμνζζηζηή επίδναζδ ηδξ ηαφζδξ μνοηηχκ ζηδκ παναβςβή ηαζ ηζξ εηπμιπέξ αενίςκ απυ 

αοηή, ζηδκ πενζααθθμκηζηή επζαάνοκζδ ημο πθακήηδ, είκαζ ιαηνφξ. Πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ανκδηζηχκ επζπηχζεςκ ημο παναδμζζαημφ ιμκηέθμο παναβςβήξ, έπμοκ 

πανεεί ζε παβηυζιζμ επίπεδμ, ιζα ζεζνά απυ πνςημαμοθίεξ (ππ. πνςηυημθθμ Κζυημ), μζ 

μπμίεξ ιέζς ηδξ εέζπζζδξ κμιμεεηζηχκ νοειίζεςκ, ζημπεφμοκ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ πανμφζαξ 

εζηυκαξ.  

Ακαθμνζηά ιε ηδκ δεφηενδ ζδιακηζηή πανάιεηνμ πμο οπμκμιεφεζ ηδκ δζαηήνδζδ ημο 

παναδμζζαημφ ιμκηέθμο παναβςβήξ ακαθθμίςημο, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ 

παβημζιζμπμζδιέκδ αβμνά εκένβεζαξ, παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ έκημκδ ιεηααθδηυηδηα ηαζ 

ααεααζυηδηα ηςκ ηζιχκ ημο πεηνεθαίμο, ηαεχξ ηαζ ηςκ ζοιπαναζονμιέκςκ ηζιχκ ημο 

θοζζημφ αενίμο, ημ μπμίμ εκηάζζεηαζ πθέμκ δοκαιζηά ζηζξ παβηυζιζεξ εκενβεζαηέξ αβμνέξ. 

Σα παναηηδνζζηζηά αοηά, μθείθμκηαζ ηονίςξ ζηδκ πμθφ πενζμνζζιέκδ ιενίδα ηναηχκ πμο 

δζαεέημοκ ηέημζα ηαφζζια, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα ζοπκά θαζκυιεκα πμθζηζηήξ αζηάεεζαξ πμο 

παναηδνμφκηαζ ζε αοηά (π.π. Μέζδ Ακαημθή). Ζ παβηυζιζα ακάβηδ βζα απειπθμηή ηαζ 

ακελανηδημπμίδζδ ηςκ εκενβεζαηχκ αβμνχκ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηςκ ημζκςκζχκ απυ ηέημζα 

θαζκυιεκα, επζαάθθεζ ηδκ οζμεέηδζδ κέςκ ιμκηέθςκ παναβςβήξ, πμο εα ελαζθαθίγμοκ 

εοδιενία. 

ημ ηέκηνμ ημο παβηυζιζμο εκδζαθένμκημξ, πνμξ ιζα κέα ηαηεφεοκζδ εκενβεζαηήξ πμθζηζηήξ, 

ηίεεκηαζ πθέμκ μζ Ακακεχζζιεξ Πδβέξ Δκένβεζαξ (ΑΠΔ), ςξ απάκηδζδ ζημ πμθφπθεονμ 

πνυαθδια ημο παναδμζζαημφ ιμκηέθμο παναβςβήξ εκένβεζαξ. Ο πενζμνζζιυξ ςζηυζμ, ηςκ 

επζπηχζεςκ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ, δ απαίηδζδ βζα εκενβεζαηή αοημκμιία ηαζ δ 

ελαζθάθζζδ αζθάθεζαξ ζηδκ πανμπή θεδκήξ εκένβεζαξ πνμξ ημκ ηεθζηυ ηαηακαθςηή, δεκ 

είκαζ έκα γήηδια πμο ιπμνεί κα απακηδεεί πνυπεζνα ηαζ αζαζηζηά, πμθθχ δε ιάθθμκ κα θοεεί 

ιε διίιεηνα. Σμ γήηδια ιάθθμκ, δεκ είκαζ ηεπκζηυ, ζημκ ακηίπμδα, επζαάθθεζ ηδκ οζμεέηδζδ 

εκυξ ζηναηδβζημφ ζηυπμο, ιε βκχιμκα ηδκ εκίζποζδ, ηυζμ ζε παβηυζιζμ, υζμ ηαζ ζε εεκζηυ 

επίπεδμ, ηδξ έκηαλδξ ακακεχζζιςκ πδβχκ ζημ εκενβεζαηυ ιίβια, πνμςεχκηαξ υιςξ 
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πανάθθδθα ηαζ ιζα ζηναηδβζηή ιείςζδξ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ, χζηε κα ηαείζηαηαζ 

εθζηηή δ αζςζζιυηδηα ηςκ εκενβεζαηχκ αβμνχκ ηαζ δ εοδιενία ηςκ ημζκςκζχκ.  

Ζ πνμχεδζδ ηδξ έκηαλδξ ηςκ ΑΠΔ ζημ εεκζηυ εκενβεζαηυ ιίβια, επζαάθθεηαζ πανάθθδθα 

απυ ηζξ δεζιεοηζηέξ επζηαβέξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, δ μπμία απυ ημκ Απνίθζμ ημο 2009, 

εεζπίγεζ ζοβηεηνζιέκα πμζμζηά ζοκεζζθμνάξ ηςκ ΑΠΔ, ζηδκ ηάθορδ ηδξ γήηδζδξ εκένβεζαξ 

ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηδξ (20%). Δίκαζ ζαθέξ, υηζ δ επίηεολδ ημο ζηυπμο αοημφ απυ ηδκ 

εθθδκζηή πθεονά, ααζίγεηαζ ηονίςξ ζηζξ αθθαβέξ πμο πνέπεζ κα βίκμοκ ζημκ ημιέα ηδξ 

δθεηηνμπαναβςβήξ, ιεηαθνάγμκηαξ ημ παναπάκς πμζμζηυ ημο 20% ηδξ ηαηακαθζζηυιεκδξ 

εκένβεζαξ, ζε 40% ζοιιεημπή ηςκ ΑΠΔ ζηδκ παναβςβή εκένβεζαξ.   

ηδκ ηαηεφεοκζδ επίηεολδξ ηςκ εεκζηχκ δεζιεφζεςκ ζπεηζηά ιε ηδ ζοιιεημπή ΑΠΔ, έπεζ 

ήδδ επέθεεζ ζδιακηζηή πνυμδμξ. Ήδδ έπεζ πμνδβδεεί ζδζαίηενα ιεβάθμξ ανζειυξ αδεζχκ 

παναβςβήξ απυ ακακεχζζιεξ πδβέξ (πενί ηα 30 GW ζε υθδ ηδ πχνα), μζ μπμίεξ αθμνμφκ 

ηονίςξ αζμθζηά πάνηα (Α/Π) ηαζ θςημαμθηασημφξ ζηαειμφξ (Φ/Β) ηαζ ζε ιζηνυηενδ ηθίιαηα 

ιμκάδεξ ηαφζδξ αζμιάγαξ ηαζ αζμαενίμο (ΒΗΟ) ηαζ ιζηνμφξ οδνμδθεηηνζημφξ ζηαειμφξ 

(ΜΤΖ). οιπενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ ηαζ μζ ζηαειμί ζοιπαναβςβήξ δθεηηνζζιμφ ηαζ 

εενιυηδηαξ ορδθήξ απυδμζδξ (ΖΘΤΑ). Μέπνζ ημκ Οηηχανζμ ημο 2013, ήηακ ζοκδεδειέκμζ 

ζημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ, ζηαειμί ΑΠΔ ζοκμθζηήξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ 4280 MW, εη ηςκ 

μπμίςκ ηα 1520 ΜW αθμνμφκ ζε αζμθζηά ηαζ ηα 2405 MW ζε θςημαμθηασηά πάνηα. 

Δπζπθέμκ δεζιεοηζηέξ πνμζθμνέξ ζφκδεζδξ έπμοκ πμνδβδεεί ζε κέμοξ ζηαειμφξ ΑΠΔ 

ζοκμθζηήξ ζζπφμξ 6000MW, εη ηςκ μπμίςκ ηα 4393 MW αθμνμφκ ζε αζμθζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ. Τπυ αοηυ ημ πνίζια, θαίκεηαζ κα οπενηαθφπημκηαζ μζ εεκζημί ζηυπμζ βζα ημ 

2020. Μέκεζ αέααζα κα απακηδεεί, ημ ηαηά πυζμ μζ δεζιεοηζηέξ πνμζθμνέξ ηαζ μζ μθμέκα ηαζ 

αολακυιεκεξ αζηήζεζξ βζα έκηαλδ κέςκ ιμκάδςκ (ζπεδυκ ελςπναβιαηζηυξ ανζειυξ ιε αάζδ 

ηζξ ακάβηεξ ηδξ πχναξ), ιπμνμφκ κα ελοπδνεηδεμφκ απυ ημ οπάνπμκ ζφζηδια ιεηαθμνάξ, 

αηυια πενζζζυηενμ δε, εάκ δ κέα παναβςβή εα ιπμνεί μοζζαζηζηά κα απμννμθδεεί. 

Ακαθοηζηά δ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ ζπεηζηά ιε ηζξ ζοκδέζεζξ ΑΠΔ ζημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ 

ακά ηεπκμθμβία, θαίκμκηαζ ζηδκ επυιεκδ εζηυκα (ηα ζημζπεία αθμνμφκ έςξ ηαζ ημκ Οηηχανζμ 

ημο 2013).  

 

Καηά ημ έημξ 2012, ημ 18% ηδξ εκενβεζαηήξ γήηδζδξ ημο ζοζηήιαημξ ιεηαθμνάξ, ηαθφθεδηε 

απυ ημοξ ζηαειμφξ παναβςβήξ ΑΠΔ ηαζ ηα ιεβάθα οδνμδθεηηνζηά (11 ηαζ 7% ακηίζημζπα), 

εκχ βζα ημ πνχημ δεηάιδκμ ημο 2013 δ ζοιαμθή ΑΠΔ ηαζ ιεβάθςκ οδνμδθεηηνζηχκ ζημ 

εκενβεζαηυ ζζμγφβζμ λεπενκάεζ ημ 28% ηδξ εκενβεζαηήξ γήηδζδξ (16 ηαζ 12% ακηίζημζπα). Με 

Δζηυκα 4.2 Ηζπφξ ζηαειχκ παναβςβήξ ΑΠΔ ακά είδμξ ηαζ ακά ζηάδζμ ακάπηολδξ (Οηηχανζμξ 2013) 

[Πδβή ΑΓΜΖΔ 2014] 
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αάζδ θμζπυκ ηαζ ιε ηζξ κέεξ ζοκδέζεζξ πμο πνυηεζηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ αναποπνυεεζια, 

ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ακακεχζζιςκ πδβχκ ζημ εκενβεζαηυ ιίβια ηδξ πχναξ, θαίκεηαζ κα 

ιπμνεί κα ακέθεεζ ζε εηείκμ ηςκ εεκζηχκ δεζιεφζεςκ. 

πδιαηζηά δ ελέθζλδ ηδξ ζοκμθζηά παναβυιεκδξ εκένβεζαξ απυ ηζξ δζάθμνεξ ηεπκμθμβίεξ 

ΑΠΔ πμο ζοκδέμκηαζ ζημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ, ηαεχξ ηαζ δ ελέθζλδ ηδξ εβηαηεζηδιέκδξ 

ζζπφμξ ακά ηεπκμθμβία, θαίκεηαζ ζηδκ παναηάης εζηυκα (4.3). πςξ πνμηφπηεζ, ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα παναηδνείηαζ εηνδηηζηή αφλδζδ ηςκ θςημαμθηασηχκ εβηαηαζηάζεςκ έκακηζ ηςκ 

οπμθμίπςκ ΑΠΔ, δ μπμία μθείθεηαζ ζηζξ ζδζαίηενα εθηοζηζηέξ επεκδοηζηά, ζοκεήηεξ πμο 

παναηηήνζζακ ηδκ πενίμδμ αοηή. 

 

Ακ ηαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ, πανά ηζξ υπμζεξ επζθοθάλεζξ είπακ ανπζηά δζαηοπςεεί απυ ημοξ 

ανιυδζμοξ θμνείξ, ζπεηζηά ιε ηδκ αολδιέκδ δζείζδοζή ημοξ ζημ ζφζηδια, μζ ιμκάδεξ ΑΠΔ 

έπμοκ απμδεζπηεί ελαζνεηζηά αλζυπζζηεξ θεζημονβζηά. Σα αζμθζηά πάνηα ηαζ ηα θςημαμθηασηά, 

ζοκδέμκηαζ ζημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ ή ημ δίηηομ δζακμιήξ (ζοκήεςξ ακάθμβα ιε ηδ εέζδ 

εβηαηάζηαζδξ ηαζ ηδκ ζζπφ ημοξ), ιέζς δζαηάλεςκ πμο ημοξ επζηνέπμοκ κα ακηαπελένπμκηαζ 

ανηεηά ζηακμπμζδηζηά ζε εκδεπυιεκεξ δζαηαναπέξ (αναποηοηθχιαηα, αοείζεζξ ηάζεςκ ηηθ.). 

Γεκ παφεζ υιςξ, δ παναβςβή ημοξ κα είκαζ ζημπαζηζηή, βεβμκυξ πμο επδνεάγεζ άιεζα ηδ 

θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ, αθθά ηαζ ηςκ ζοιααηζηχκ ιμκάδςκ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα 

ηδκ ηάθορδ ηδξ γήηδζδξ υηακ εηείκεξ δεκ πανάβμοκ. Σέημζμζ εοέθζηημζ ζηαειμί 

δθεηηνμπαναβςβήξ είκαζ ζπεδυκ ηαηά απμηθεζζηζηυηδηα μζ (αηνζαέξ) ιμκάδεξ θοζζημφ 

αενίμο. Τπυ ηζξ πανμφζεξ ζοκεήηεξ εβηαηεζηδιέκδξ παναβςβήξ απυ ΑΠΔ, δζαηνίκμκηαζ 

πνμαθήιαηα ζηζξ χνεξ παιδθχκ ηαζ εθάπζζηςκ θμνηίςκ ημο ζοζηήιαημξ, αθθά ηονίςξ ηζξ 

απμβεοιαηζκέξ χνεξ, μπυηε ηαζ ζηαιαηάεζ πναηηζηά δ παναβςβή απυ θςημαμθηασηά, ηα 

μπμία ηαηέπμοκ ηαζ ηδ ιενίδα ημο θέμκημξ ζηδκ παναβςβή. Σζξ χνεξ αοηέξ, μζ ζοιααηζηέξ 

ιμκάδεξ ηαθμφκηαζ κα πανάβμοκ ηαπφηαηα, ιεβάθα θμνηία, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ 

ζζμννμπία.  

πςξ βίκεηαζ ηαηακμδηυ απυ ηα παναπάκς, απυ ιυκεξ ημοξ μζ ΑΠΔ δεκ είκαζ ηαζ μφηε 

ιπμνμφκ κα βίκμοκ μ ααζζηυξ ποθχκαξ ακάπηολδξ ηαζ πάναλδξ εκενβεζαηήξ πμθζηζηήξ. Πμθφ 

Δζηυκα 4.3 Δλέθζλδ παναβςβήξ εκένβεζαξ ηαζ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ ηςκ ζηαειχκ ΑΠΔ πμο 

ζοκδέμκηαζ ζημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ [Πδβή: ΑΓΜΖΔ 2014] 
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πενζζζυηενμ δε ιπμνεί ηακείξ κα ιζθάεζ βζα δθεηηνμπαναβςβή απμηθεζζηζηά απυ ΑΠΔ, 

ημοθάπζζημκ ιέπνζ κα εθανιμζημφκ ηεπκζηά αζχζζιμζ ηνυπμζ απμεήηεοζδξ ηδξ δθεηηνζηήξ 

εκένβεζαξ (ππ. ιέζς ακηθδηζηχκ οδνμδθεηηνζηχκ ζηαειχκ). Ζ πανμφζα ηαηάζηαζδ πάκηςξ, 

πμο επζαάθθεζ ηδκ εβηαηάζηαζδ εοέθζηηςκ ζοιααηζηχκ ζηαειχκ δθεηηνμπαναβςβήξ, 

αολάκεζ ημ ηυζημξ βζα ημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ, αθθά ηαζ ηδκ εκενβεζαηή ελάνηδζδ ηδξ πχναξ 

(εζζαβυιεκμ θοζζηυ αένζμ). Γεκ παφεζ υιςξ, δ είζμδμξ ηςκ ΑΠΔ ζημ εκενβεζαηυ ιίβια ηδξ 

πχναξ, κα ακαδεζηκφεηαζ ηαζ ζηναηδβζηά, ζε ααζζηή πανάιεηνμ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ, 

θυβς ημο παιδθμφ ηαζ πνμαθέρζιμο θεζημονβζημφ ηυζημοξ ηςκ πενζζζυηενςκ ιμκάδςκ, 

εκηαβιέκδ ζε έκα εονφηενμ πνυβναιια αλζμπμίδζδξ ημο οδνμθμβζημφ δοκαιζημφ 

(ακηθζμηαιίεοζδ, οανζδζηή θεζημονβία οδνμδθεηηνζηχκ ηαζ ΑΠΔ). Οζ ηεπκζηέξ δοκαηυηδηεξ 

είκαζ πθέμκ πναβιαηζηέξ ηαζ ηα μζημκμιζηά μθέθδ απυ ηδκ αλζμπμίδζή ημοξ, ηενάζηζα. 

Σαοηυπνμκα υιςξ, ζε ιζα πενίμδμ μζημκμιζηήξ φθεζδξ υπςξ δ ζδιενζκή, ακαδεζηκφεηαζ δ 

ακάβηδ βζα μνεμθμβζηή πνήζδ ηςκ (θεδκχκ) ζοιααηζηχκ ηαοζίιςκ ηδξ πχναξ, ιε αοζηδνμφξ 

πενζααθθμκηζημφξ ηαζ άθθμοξ πενζμνζζιμφξ πανάθθδθα ιε ηζξ ΑΠΔ, έηζζ χζηε κα 

ελαζθαθίγεηαζ εκενβεζαηή αοηάνηεζα ζε έκα θμβζηυ ηυζημξ. 

4.3 Δλζσκάησζε ηεο αηνιηθήο παξαγσγήο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

Σα αζμθζηά πάνηα, θυβς ηδξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ ημοξ, ζοκδέμκηαζ ζοκήεςξ ζημ ζφζηδια 

ιεηαθμνάξ ηδξ ορδθήξ ηάζδξ, ιέζς οπμζηαειχκ 150/20 kV. Μζηνυηενδξ ζζπφμξ πάνηα 

(ηάης ηςκ 8 MW) ζοκδέμκηαζ ζηδ ιέζδ ηάζδ, ζημ δίηηομ δζακμιήξ ηαζ απμηεθμφκ ιένμξ ηδ 

θεβυιεκδξ «δζεζπανιέκδξ παναβςβή». πςξ πανμοζζάζηδηε ηαζ παναπάκς, ιε αάζδ ηα 

επζηαζνμπμζδιέκα ζημζπεία πμο δδιμζζεφεζ μ ΑΓΜΖΔ, ιέπνζ ημκ Οηηχανδ ημο 2013, ήηακ 

ζοκδεδειέκα ζημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ, αζμθζηά πάνηα ζοκμθζηήξ ζζπφμξ 1520 MW. Ζ 

ελέθζλδ ηςκ αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ θαίκεηαζ ζοβηνζηζηά ηαζ ιε ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ 

οπμθμίπςκ ΑΠΔ ζηδκ εζηυκα (4.3). Απυ ημ 2004 ηαζ ιεηά, παναηδνείηαζ ιζα ακμδζηή πμνεία 

κέςκ εβηαηαζηάζεςκ. Ζ ηαθφηενδ πνμκζά βζα ηδκ αβμνά αζμθζηχκ ζηδκ Δθθάδα, ήηακ ημ 

2011, υπμο μ νοειυξ ακάπηολδξ κέςκ εβηαηαζηάζεςκ έθηαζε ημ 23.5%. Σδκ επυιεκδ πνμκζά 

ημ πμζμζηυ αοηυ ιεζχεδηε αζζεδηά ζε 6.8%, εκχ ηαηά ημ 2013 δ αβμνά θαίκεηαζ κα 

ακαηάιπηεζ λακά ιε ημκ νοειυ ακάπηολήξ ηδξ κα θηάκεζ ημ 7.05%.   

ε επίπεδμ πενζθενεζχκ, δ ηενεά Δθθάδα ιαγί ιε ηδκ Δφαμζα, ανίζηεηαζ ζηδκ ημνοθή ηςκ 

αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, αθμφ θζθμλεκεί 614 MW (40.3%) ηαζ αημθμοεεί δ Πεθμπυκκδζμξ 

ιε 464 MW (30.5%) ηαζ δ Θνάηδ ιε 242 MW (15.9%). ηζξ οπυθμζπεξ πενζμπέξ ηδξ 

Δθθάδαξ, δ ηαηάζηαζδ είκαζ ζηάζζιδ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ιε ελαίνεζδ ηδκ δοηζηή 

Μαηεδμκία, υπμο δζπθαζίαζε ζπεδυκ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ ζε ζπέζδ ιε ημ 2012, 

θζθμλεκχκηαξ 53 MW ζζπφμξ (3.5%).   

Ζ μθμέκα ηαζ αολακυιεκδ δζείζδοζδ ηςκ αζμθζηχκ ζημ εκενβεζαηυ ιίβια, ζοκμδεφεηαζ υιςξ 

απυ πνμηθήζεζξ, ζπεηζηέξ ιε ηδκ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ ιεηαθμνάξ (αθθά ηαζ ημο 

δζηηφμο δζακμιήξ βζα ηα πάνηα πμο ζοκδέμκηαζ εηεί), ηζξ μπμίεξ ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ μ 

δζαπεζνζζηήξ ημο. Σα εέιαηα αοηά, ζπεηίγμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε ηδκ εββεκή 

ζημπαζηζηυηδηα ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ. Ζ ελζζμννυπδζδ παναβςβήξ ηαζ ηαηακάθςζδξ, 

οπυ ζοκεήηεξ ιεηααθδηυηδηαξ ημο ακέιμο, είκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο απαζηεί αηνζαή 

πνυαθερδ ηυζμ ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ, υζμ ηαζ ηςκ ιεηααμθχκ ημο θμνηίμο πμο 

δζαηζκείηαζ ζημ ζφζηδια. Ακ ηαζ απαζηδηζηή, θυβς ηδξ πθδεχναξ παναβυκηςκ πμο 

επδνεάγμοκ, ηυζμ ηδκ παναβςβή υζμ ηαζ ηδκ εηηίιδζδ ηδξ γήηδζδξ, ιζα αηνζαήξ ηαηά ημ 
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δοκαηυκ πνυαθερδ, ιπμνεί κα ελαζθαθίζεζ ηδ ιεζςιέκδ ακάβηδ βζα εθεδνείεξ, πμο υπςξ 

ελδβήεδηε κςνίηενα, ηαθφπηεηαζ ηονίςξ απυ νοπμβυκεξ ηαζ αηνζαέξ, ζοιααηζηέξ ιμκάδεξ.  

Έκα αηυιδ ζημίπδια ζηδκ δζαπείνζζδ ημο ζοζηήιαημξ, οπυ ημ πνίζια αολδιέκδξ δζείζδοζδξ 

αζμθζηχκ, είκαζ δ εηηίιδζδ ηςκ πενζυδςκ ηαοηυπνμκςκ ιεηααμθχκ ζηδκ αζμθζηή παναβςβή, 

απυ εβηαηαζηάζεζξ πμο μζ παναβςβέξ ημοξ ζοζπεηίγμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ. Σέημζεξ 

ιεηααμθέξ ιπμνμφκ κα επζθένμοκ ιεβάθεξ αοείζεζξ ηάζεςκ ηαζ κα εέζμοκ ζε ηίκδοκμ ηυζμ 

ηδκ αλζμπζζηία υζμ ηαζ ηδκ αζθάθεζα ημο ζοζηήιαημξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, βζα ηδκ επζθμβή 

έκηαλδξ δζαθυνςκ αζμθζηχκ ιμκάδςκ ζημ ζφζηδια, δεκ ανηεί απθά ιζα ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ 

ηςκ πνμζδμηχιεκςκ παναβςβχκ, πμο ιειμκςιέκα ημ ηάεε πάνημ ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ, 

αθθά επζαάθθεηαζ ηαζ ιζα πνμζεηηζηή ηαζ αηνζαήξ απμηίιδζδ, ηδξ αθθδθεπίδναζδξ 

(ζοζπέηζζδξ) πμο αοηυ εα έπεζ ιε ηα ήδδ ζοκδεδειέκα. Ακαδεζηκφεηαζ δδθαδή, άθθμξ έκαξ 

ααζζηυξ ποθχκαξ ζημκ μνεμθμβζηυ ζπεδζαζιυ ημο ζοζηήιαημξ. 

 Έκα αηυια ζημζπείμ πμο ηαεμνίγεζ ηδκ αζθαθή θεζημονβία ηαζ ζζμννμπία ημο ζοζηήιαημξ 

ιεηαθμνάξ, έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ δζαπείνζζδ πενίζζεζαξ ηδξ αζμθζηήξ ζζπφμξ ζε ηνίζζιεξ 

πενζυδμοξ θμνηίμο. Ωξ ηέημζεξ, ιπμνεί κα μνίγμκηαζ βζα πανάδεζβια, μζ πενίμδμζ παιδθήξ 

γήηδζδξ θμνηίμο. Λυβς ηςκ θεζημονβζηχκ ηεπκζηχκ εθαπίζηςκ, ηςκ ζοιααηζηχκ ιμκάδςκ 

παναβςβήξ, ηονίςξ ηςκ εενιζηχκ, βίκεηαζ ακαβηαία πενζημπή θμνηίςκ άθθςκ ιμκάδςκ. ηζξ 

πενζπηχζεζξ απμημπήξ θμνηίμο αέααζα, μζ παναβςβμί αζμθζηχκ απμγδιζχκμκηαζ ιε έκα 

πμζμζηυ επί ηδξ ζοκμθζηήξ παναβςβήξ ημο έημοξ.  

4.4 Φόξηηζε ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο- ελεξγόο θαη άεξγνο ηζρύο 

Ηζπφξ ζε έκα δθεηηνζηυ ηφηθςια, ηαθείηαζ μ νοειυξ νμήξ εκένβεζαξ απυ έκα δεδμιέκμ 

ζδιείμ ημο. ε ηοηθχιαηα εκαθθαζζυιεκμο νεφιαημξ ζημζπεία πμο απμεδηεφμοκ εκένβεζα, 

υπςξ ηα επαβςβζηά ηαζ ηα πςνδηζηά, μδδβμφκ ζε πενζμδζηέξ αθθαβέξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ νμήξ 

ηδξ εκένβεζαξ. Σμ πμζμζηυ ηδξ ζζπφμξ, πμο αενμζζιέκμ ζε έκα ζοκμθζηυ ηφηθμ ιζαξ 

εκαθθαζζυιεκδξ ηοιαημιμνθήξ, μδδβεί ζε ιεηαθμνά εκένβεζαξ πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ, 

μκμιάγεηαζ εκενβυξ ζζπφξ ηαζ εηθνάγεζ ηδκ εκένβεζα πμο ηαηακαθχκεηαζ ζηα ζημζπεία ημο 

ηοηθχιαημξ. Ακηίεεηα, ημ πμζμζηυ ηδξ ζζπφμξ ημ μπμίμ θυβμ ηδξ απμεήηεοζδξ εκένβεζαξ, 

επζζηνέθεζ ζηδκ πδβή ιεηά απυ έκακ πθήνδ ηφηθμ, είκαζ βκςζηυ ςξ άενβμξ ζζπφξ. 

οκηεθεζηήξ ζζπφμξ, μκμιάγεηαζ ημ ζοκδιίημκμ ηδξ βςκίαξ, ιεηαλφ νεφιαημξ ηαζ ηάζδξ ηαζ 

εηθνάγεζ, ζε μπμζμδήπμηε ζδιείμ ημο ηοηθχιαημξ, ημ ιένμξ ηδξ ζοκμθζηήξ ζζπφμξ πμο 

δζένπεηαζ απυ ημ ζδιείμ ηαζ εα ηαηακαθςεεί ηεθζηά ζηα ζημζπεία ημο ηοηθχιαημξ.  

ε έκα απθυ ηφηθςια εκαθθαζζυιεκμο νεφιαημξ, πμο έπεζ ιυκμ ςιζηέξ ακηζζηάζεζξ, ημ 

νεφια ηαζ δ ηάζδ είκαζ ζοιθαζζηά ηαζ ηάεε ζηζβιή, ημ βζκυιεκυ ημοξ είκαζ εεηζηυ (δ 

ηαηεφεοκζδ νμήξ δεκ αθθάγεζ). ηδκ πενίπηςζδ αοηή, έπμοιε ιεηαθμνά ιυκμ εκενβμφ 

ζζπφμξ. Δάκ ημ θμνηίμ είκαζ επαβςβζηυ, ηυηε δ ηάζδ πνμδβείηαζ ημο νεφιαημξ ηαηά 90°. ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή, δ ζοκμθζηή ιεηαθμνά εκένβεζαξ ζημ ηφηθςια είκαζ ιδδεκζηή, αθμφ ηδκ 

ιζζή πενίμδμ πδβαίκεζ πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ ηαζ ηδκ άθθδ ιζζή επζζηνέθεζ. Πανυιμζα 

ζοιπενζθμνά, έπμοιε υηακ ημ θμνηίμ είκαζ πςνδηζηυ, υπμο υιςξ ημ νεφια πνμδβείηαζ ηδξ 

ηάζδξ. 

Σα πναβιαηζηά θμνηία έπμοκ ςιζηά, επαβςβζηά ηαζ πςνδηζηά ζημζπεία ηαζ άνα ζηα 

ηοηθχιαηα οπάνπεζ νμή ηυζμ εκενβμφ υζμ ηαζ άενβμο ζζπφμξ. Ζ άενβμξ ζζπφξ δδιζμονβεί 

ιεβάθα πνμαθήιαηα ζηα ζφβπνμκα ζοζηήιαηα ιεηαθμνάξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Μπμνεί ιεκ 

δ ίδζα κα ιδκ ηαηακαθχκεηαζ απυ ηα ζημζπεία ημο ηοηθχιαημξ (άνα κα ιδκ πάκεηαζ), αθθά 
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βζα ηδ ιεηαθμνά ηδξ απαζημφκηαζ ηάπμζα νεφιαηα. οκεζζθένεζ έηζζ, ζηδκ εένιακζδ ηςκ 

ηαθςδίςκ, επζαανφκμκηαξ ηδ θεζημονβία μθυηθδνμο ημο ζοζηήιαημξ ιεηαθμνάξ. 

Καηά ακαθμβία, μζ ιμκάδεξ παναβςβήξ πνέπεζ κα ζπεδζάγμκηαζ έηζζ, χζηε κα ιπμνμφκ κα 

πανάβμοκ πένακ ηδξ ςθέθζιδξ εκενβμφ ζζπφμξ ηαζ ηδκ άενβμ ζζπφ πμο πνεζάγεηαζ βζα ηδκ 

μιαθή ιεηαθμνά ημο θμνηίμο πμο ηνμθμδμημφκ. Γζα ημκ έθεβπμ εκανιυκζζδξ ηδξ παναβςβήξ 

εκυξ αζμθζημφ πάνημο, ζημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ, επζζηναηεφεηαζ ζοκήεςξ μ ζοκηεθεζηήξ 

ζζπφμξ. οπκά απαζηείηαζ κα είκαζ ίζμξ ιε 1, δδθαδή δ ηάζδ ηαζ ημ νεφια κα είκαζ ζε θάζδ. 

Δίκαζ δοκαηυκ κα αθθάλεζ αέααζα, ζε πενζυδμοξ άπκμζαξ ή ζζπονχκ ακέιςκ. Δκαθθαηηζηά, ημ 

πάνημ εα πνέπεζ κα ιπμνεί κα εθέβλεζ ηδκ παναβςβή ή ηαηακάθςζή ημο ακηίζημζπα ζε άενβμ 

ζζπφ, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ έθεβπμξ ηάζεςκ ζε δζαηνζηά ζδιεία ημο ζοζηήιαημξ.  

Ζ δζαπείνζζδ ηδξ άενβμο ζζπφμξ ζημ ζφζηδια, είκαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ 

ελαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ζζπφμξ. Πενζπηχζεζξ υπςξ δ φπανλδ αζμθζηχκ πάνηςκ ζε 

απμιαηνοζιέκα ζδιεία, δ πνήζδ ακειμβεκκδηνζχκ πμο απμννμθμφκ άενβμ ζζπφ ηαζ δ 

ιείςζδ ηςκ ζοιααηζηχκ πδβχκ εκένβεζαξ ζημ εκενβεζαηυ ιίβια, αολάκμοκ ηζξ ακάβηεξ ζε 

άενβμ ζζπφ.  

4.5 πλεηζθνξά ηζρύνο ησλ αηνιηθώλ ζην ζύζηεκα (Capacity Credit) 

Ο μνζζιυξ ημο capacity credit ιζαξ ιμκάδαξ παναβςβήξ ζζπφμξ, ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ζηακυηδηά 

ηδξ κα αολήζεζ ηδκ ζοκμθζηή αλζμπζζηία εκυξ ζοζηήιαημξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαζ απμηεθεί 

ζηδκ μοζία, έκακ δείηηδ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ ιμκάδςκ δθεηηνμπαναβςβήξ πμο ζοκδέμκηαζ ζε 

έκα ζφζηδια. Γζα ηα αζμθζηά πάνηα, ςξ capacity credit, μνίγεηαζ ζοπκά, ημ πμζμζηυ 

ζοιααηζηήξ ζζπφμξ πμο ιπμνεί κα ακηζηαηαζηαεεί απυ ηδκ παναβςβή ημοξ, πςνίξ κα 

δζαηανάζζεηαζ δ αζθάθεζα ημο ζοζηήιαημξ, ή εκαθθαηηζηά, ςξ ημ επζπθέμκ θμνηίμ πμο 

ιπμνεί κα ελοπδνεηήζεζ ημ ζφζηδια, θυβς ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ αζμθζηχκ, δζαηδνχκηαξ ηδκ 

αλζμπζζηία ημο ζε ζηαεενά επίπεδα. (Söder, 2005) 

Μζα αζμθζηή εβηαηάζηαζδ, ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ αλζμπζζηία ημο ζοζηήιαημξ, 

ιεζχκμκηαξ ηδκ πζεακυηδηα απχθεζαξ θμνηίμο. Σμ γήηδια υιςξ είκαζ, ηαηά πυζμ δ 

παναβυιεκδ ζζπφξ απυ αοηήκ, ιπμνεί κα εεςνδεεί εββοδιέκδ, δεδμιέκδξ ηαζ ηδξ εββεκμφξ 

ζημπαζηζηυηδηαξ ημο ακέιμο. Δάκ βζα πανάδεζβια, μζ χνεξ αζπιήξ ηδξ γήηδζδξ ζημ ζφζηδια, 

ζοιπίπημοκ ιε ηζξ πενζυδμοξ ειθάκζζδξ ηςκ ιεβίζηςκ εκηάζεςκ ακέιμο ηδξ πενζμπήξ 

εβηαηάζηαζδξ, ηυηε δ ζοκεζζθμνά ηδξ εβηαηάζηαζδξ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ αλζμπζζηίαξ ημο 

ζοζηήιαημξ είκαζ εεηζηή, αθμφ ηζξ χνεξ αοηέξ είκαζ αολδιέκδ ηαζ δ πζεακυηδηα απχθεζαξ 

θμνηίμο ζημ ζφζηδια. Να ζδιεζςεεί εδχ, υηζ απχθεζα θμνηίμο βζα έκα ζφζηδια εκένβεζαξ, 

ζδιαίκεζ πναηηζηά ηδκ ακζηακυηδηα ηάθορδξ ηδξ γήηδζδξ απυ ηζξ ζοκδεδειέκεξ ιμκάδεξ 

δθεηηνμπαναβςβήξ, ιε απμηέθεζια ηάπμζμζ ηαηακαθςηέξ κα πνέπεζ κα απμζοκδεεμφκ απυ 

αοηυ. Ζ πζεακυηδηα απχθεζαξ θμνηίμο, ελανηάηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ, ιε πζμ 

ζδιακηζημφξ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ γήηδζδξ ηαζ ηδκ δζαεεζζιυηδηα ηαζ αλζμπζζηία ηςκ 

ιμκάδςκ παναβςβήξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ ζφζηδια. Μπμνεί κα εεςνδεεί ζοκμπηζηά, υηζ δ 

έκηαλδ ιζαξ κέαξ ιμκάδαξ, απυ ηδ ιζα επζθένεζ αφλδζδ ημο ηυζημοξ ημο ζοζηήιαημξ, αθθά 

ιεζχκεζ πανάθθδθα ηαζ ηδκ πζεακυηδηα απμζφκδεζδξ μνζζιέκςκ ηαηακαθςηχκ θυβς 

αδοκαιίαξ ηάθορδξ ηδξ γήηδζδξ, αολάκεζ δδθαδή ζοκμθζηά, ηδκ αλζμπζζηία ημο ζοζηήιαημξ.  

ζμκ αθμνά ζηζξ αζμθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, μζ ένεοκεξ πμο έπμοκ βίκεζ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ, 

ζοβηθίκμοκ βεκζηά ζηα παναηάης, ζπεηζηά ιε ημ ηζ επδνεάγεζ εεηζηά ή ανκδηζηά ηδκ ηζιή ημο 

capacity credit (DENA, 2005) 
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Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζεηηθά ζηελ ηηκή ηνπ capacity credit : 

   Ζ παιδθή δζείζδοζδ ηςκ αζμθζηχκ ζημ ζφζηδια. ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, ημ πμζμζηυ 

ηδξ ζοκεζζθμνάξ ηςκ ζοκδεδειέκςκ αζμθζηχκ ιμκάδςκ ζηζξ αζπιέξ ημο θμνηίμο, είκαζ 

πενίπμο ίδζμ ιε ημ ιέζμ πμζμζηυ παναβςβήξ ημοξ.  

  Σμ αολδιέκμ δζαεέζζιμ αζμθζηυ δοκαιζηυ ηδξ πενζμπήξ εβηαηάζηαζδξ. Δζδζηά ζε 

πενζπηχζεζξ, υπμο μζ πενίμδμζ ειθάκζζδξ ορδθχκ ιέζςκ εκηάζεςκ ακέιμο, ηοπαίκεζ 

κα ζοιπίπημοκ ιε ηζξ πενζυδμοξ ορδθήξ γήηδζδξ θμνηίμο (πενίμδμζ αζπιχκ ημο 

ζοζηήιαημξ).  

  Ζ ορδθή ζοζπέηζζδ αζμθζηήξ παναβςβήξ ηαζ αζπιζαηχκ θμνηίςκ. 

  Ζ ιζηνή ζοζπέηζζδ ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ακάιεζα ζηζξ αζμθζηέξ ιμκάδεξ πμο 

ζοκδέμκηαζ ζημ ζφζηδια. Αοηυ πναηηζηά επζηάζζεζ ηδκ έκηαλδ ζημ ζφζηδια, 

αζμθζηχκ πάνηςκ, απυ πενζμπέξ ηδξ πχναξ υπμο δεκ οπάνπεζ ορδθή ζοζπέηζζδ ηδξ 

ιεηααθδηήξ ηδξ ηαπφηδηαξ ακέιμο. Ζ ακαβηαζυηδηα αοηή πνμηφπηεζ βζα θυβμοξ 

ζηαεενυηδηαξ ημο ζοζηήιαημξ, δ μπμία ελαζθαθίγεηαζ ιέζς ηδξ δζαηήνδζδξ 

ζηαεενμφ (ηαηά ημ δοκαηυκ) αενμίζιαημξ αζμθζηήξ παναβςβήξ. Με απθά θυβζα 

δδθαδή, απαζηείηαζ μζ αζμθζηέξ ιμκάδεξ ημο ζοζηήιαημξ κα πανάβμοκ ζε δζαθμνεηζηέξ 

πνμκζηέξ ζηζβιέξ, έηζζ χζηε υηακ ηάπμζεξ δεκ πανάβμοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ζζπφμξ 

θυβς παιδθυηενςκ εκηάζεςκ, ηάπμζεξ άθθεξ κα πανάβμοκ πενζζζυηενμ, 

ζζμζηεθίγμκηαξ ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ δζαηδνχκηαξ ημ άενμζζια ζηαεενυ.  

  Ζ ορδθή δζαζφκδεζδ ημο ζοζηήιαημξ, δ μπμία εα επζηνέπεζ ηδκ ακηαθθαβή εκένβεζαξ 

ζε πενζυδμοξ παιδθήξ αζμθζηήξ παναβςβήξ, ιε πενζμπέξ πμο πανμοζζάγμοκ πενίζζεζα 

εκένβεζαξ. 

  Ζ ζφκδεζδ ζημ ζφζηδια, εοέθζηηςκ ιμκάδςκ (ππ. οδνμδθεηηνζηά, αενζμζηνυαζθμζ), μζ 

μπμίεξ εα ιπμνμφκ κα ελζζμννμπήζμοκ ηαπφηαηα ηζξ αολμιεζχζεζξ ηδξ αζμθζηήξ 

παναβςβήξ. 

Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ αξλεηηθά ζηελ ηηκή ηνπ capacity credit : 

  Ζ αολδιέκδ δζείζδοζδ αζμθζηχκ ζημ ζφζηδια, δ μπμία επζθένεζ ιείςζδ ημο πμζμζημφ 

ζοιιεημπήξ ημοξ ζηζξ αζπιέξ ημο θμνηίμο. 

  Σμ παιδθυ αζμθζηυ δοκαιζηυ ηδξ πενζμπήξ εβηαηάζηαζδξ ημο πάνημο. 

  Ζ παιδθή ζοζπέηζζδ αζμθζηήξ παναβςβήξ ηαζ αζπιχκ ημο θμνηίμο. 

  Ζ ιεβάθδ ζοζπέηζζδ ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ακάιεζα ζε δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ημο 

ζοζηήιαημξ. 

  Ζ ιεβάθδ ζοιιεημπή ιδ εοέθζηηςκ ιμκάδςκ ζημ ζφζηδια (ππ. ακεναηίηεξ ηαζ 

πονδκζηά). 

  Ζ ακάβηδ ελαζθάθζζδξ ορδθχκ ααειχκ αλζμπζζηίαξ απυ ημ ζφζηδια.  

  Ζ πενζμνζζιέκδ δζαζφκδεζδ ημο ζοζηήιαημξ.  

πςξ εφθμβα ιπμνεί ηακείξ κα ζοιπενάκεζ απυ ηα παναπάκς, οπάνπμοκ πμθθμί πανάβμκηεξ 

πμο πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ, ηυζμ ζημκ ζπεδζαζιυ έκηαλδξ κέςκ αζμθζηχκ ιμκάδςκ 

ζημ ζφζηδια, υζμ ηαζ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ μζημκμιζηήξ αζςζζιυηδηαξ ηςκ αζμθζηχκ 

επεκδφζεςκ. Ζ απνμβναιιάηζζηδ ηαζ αθυβζζηδ έκηαλδ κέςκ ιμκάδςκ, ιε βκχιμκα ιυκμ ηδκ 

επίηεολδ ηςκ εεκζηχκ ζηυπςκ βζα ηδκ εκένβεζα, ιπμνεί κα επζδνάζεζ ηαηαθοηζηά ζε μθυηθδνμ 
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ημ εκενβεζαηυ ζφζηδια ηδξ πχναξ. Ακηί αοημφ απαζηείηαζ πνμζεηηζηυξ ζπεδζαζιυξ, ιε αάζδ 

υθμοξ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζημ εκενβεζαηυ ιίβια, χζηε κα ιπμνμφκ κα εηιεηαθθεοημφκ ζημ 

αέθηζζημ ααειυ, μζ ακελάκηθδημζ εκενβεζαημί πυνμζ, ζοιαάθθμκηαξ πανάθθδθα ζε ιζα 

παναβςβή εκένβεζαξ πζμ «ηαεανή», ιε ημ εθάπζζημ δοκαηυκ μζημκμιζηυ ηυζημξ βζα ημ 

ημζκςκζηυ ζφκμθμ.  

4.6 Αλαγθαία κέηξα ελίζρπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζθνπό ηελ αζθαιή 

έληαμε αηνιηθώλ  

Πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ αζθαθμφξ έκηαλδξ ηςκ κέςκ αζμθζηχκ ιμκάδςκ ζημ ζφζηδια, οπάνπεζ 

ιζα ζεζνά ιέηνςκ πμο ιπμνμφκ κα πανεμφκ, χζηε κα αεθηζςεεί ημ οπάνπμκ δίηηομ. Ανπζηά, 

είκαζ απαναίηδηδ δ δδιζμονβία ιζαξ αζθαθμφξ πθαηθυνιαξ πνυαθερδξ ηδξ αζμθζηήξ 

παναβςβήξ, πμο εα ααζίγεηαζ ζε έκα δίηηομ ζοκεπμφξ ζοθθμβήξ ιεηεςνμθμβζηχκ δεδμιέκςκ 

ακά ημπμεεζία, απυ ημ μπμίμ εα εκδιενχκεηαζ ηεκηνζηά μ δζαπεζνζζηήξ, χζηε δ 

πνμαθεπυιεκδ παναβςβή κα πενζβνάθεζ, υζμ βίκεηαζ πζμ πζζηά, ηδκ πναβιαηζηή. Ζ 

δζαδζηαζία πνυαθερδξ ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ, πενζέπεζ πνμθακχξ, ζδιακηζηέξ 

ααεααζυηδηεξ, μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ δοζημθία πνυαθερδξ ηςκ ηαποηήηςκ ημο ακέιμο 

ηαζ ηδκ ιμκηεθμπμίδζδ ηδξ νμήξ ημο, ζε ζοκδοαζιυ ηαζ ιε ηζξ έκημκεξ βεςιμνθμθμβζηέξ 

ακηζεέζεζξ ηδξ πχναξ. φιθςκα πάκηςξ ιε ιεθέηεξ ημο αιενζηάκζημο ηέκηνμο ακακεχζζιςκ 

πδβχκ εκένβεζαξ, ηα ζφβπνμκα ιμκηέθα πνυαθερδξ, ιπμνμφκ κα πνμζεββίζμοκ ηδκ 

πναβιαηζηή παναβςβή, ιε ιέζεξ απμηθίζεζξ ηδξ ηάλεςξ ημο 10%, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

ααεααζμηήηςκ ζηδκ ιμκηεθμπμίδζδ. Ζ εβηαηάζηαζδ ηέημζςκ ζηαειχκ, ηαηά ιήημξ ηςκ 

βναιιχκ ημο δζηηφμο, ιπμνεί επίζδξ κα δχζεζ ιζα δοκαηυηδηα δζεφνοκζδξ ηςκ μνίςκ ημο 

αβςβμφ ιεηαθμνάξ, δεδμιέκμο υηζ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ (ππ. ρφπεηαζ 

υηακ θοζάεζ πενζζζυηενμ, αολάκμκηαξ ηδκ δοκαιζηυηδηά ημο). 

Ακαδεζηκφεηαζ επίζδξ, δ ακάβηδ επέηηαζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ ζοκδέζεςκ ημο ζοζηήιαημξ, 

βζα κα ιπμνεί κα απμννμθήζεζ ηδκ αολακυιεκδ έκηαλδ ιμκάδςκ ζε αοηυ. ηδκ ηαηεφεοκζδ 

αοηή, ζπεδζάγμκηαζ απυ ημκ ΑΓΜΖΔ κέεξ βναιιέξ ιεηαθμνάξ, πμο εα ζοκδέμοκ εονφηενεξ 

πενζμπέξ ζημ δπεζνςηζηυ ημιιάηζ ηδξ πχναξ. Μέζα ζημ επυιεκμ δζάζηδια, ακαιέκεηαζ 

επίζδξ ηαζ δ πεναζηένς δζαζφκδεζδ ιε ημ δπεζνςηζηυ ημιιάηζ, ακελάνηδηςκ ιέπνζ ηχνα 

δζηηφςκ, πμο ανίζημκηακ ζε κδζζά (ππ. Κνήηδ, Κοηθάδεξ) 

Έκα απυ ηα ααζζηυηενα γδηήιαηα υιςξ, πμο πνέπεζ κα επζθοεεί, είκαζ δ εφνεζδ ηνυπςκ 

απμηεθεζιαηζηήξ απμεήηεοζδξ εκένβεζαξ, χζηε κα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ 

ελζζμννυπδζδ ημο ζοζηήιαημξ, υηακ αοηυ είκαζ ακαβηαίμ. Ζ πθέμκ δζαδεδμιέκδ ιέεμδμξ ζε 

εονεία ηθίιαηα, είκαζ δ άκηθδζδ οδάηςκ ζηα οδνμδθεηηνζηά ένβα.  
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5 Δπελενβαζία ζημζπείςκ αζμθζηήξ παναβςβήξ ζημ 

δζαζοκδεδειέκμ ζφζηδια (2009-2013) 

πςξ ακαδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, δ ζοζηδιαηζηή παναημθμφεδζδ ηαζ 

ακάθοζδ ηδξ επίδναζδξ ηςκ εβηαηεζηδιέκςκ αζμθζηχκ πάνηςκ, ζηδ θεζημονβία ηαζ ηδκ 

αλζμπζζηία ημο ζοζηήιαημξ, είκαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ. Ζ ζοθθμβή ηαζ ακάθοζδ ηςκ 

ζπεηζηχκ πθδνμθμνζχκ απυ ημκ δζαπεζνζζηή ημο ζοζηήιαημξ, απμηεθεί αάζδ βζα ηδκ 

δζενεφκδζδ ηςκ εειάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ιεβάθδ δζείζδοζδ ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ. 

ε αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ, εα ακαθοεμφκ ζημ πανχκ ηεθάθαζμ, ζημζπεία ηδξ πναβιαηζηήξ 

αζμθζηήξ έβποζδξ θμνηίμο, ηςκ πάνηςκ πμο είκαζ ζοκδεδειέκα ζημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ βζα 

ηδκ πεκηαεηία 2009-2013. 

 Γζα ηδκ πενίμδμ 2009-2010, ηα εκ θυβς ζημζπεία είκαζ δδιμζζεοιέκα ζηδ ζεθίδα ηδξ 

Ροειζζηζηήξ Ανπήξ Δκένβεζαξ (ΡΑΔ) ζηα ανπεία: Α) «Γεδμιέκα αζμθζηήξ παναβςβήξ βζα ημ 

έημξ 2009 ηαζ ζημζπεία απυ ηδ θεζημονβία ημο οζηήιαημξ» ηαζ Β) «Γεδμιέκα αζμθζηήξ 

παναβςβήξ βζα ημ έημξ 2010 ηαζ ζημζπεία απυ ηδ θεζημονβία ημο οζηήιαημξ». ημ ανπείμ 

παναβςβήξ βζα ημ 2009, πενζέπμκηαζ μζ πνμκμζεζνέξ δεδμιέκςκ ηδξ ςνζαίαξ αζμθζηήξ 

παναβςβήξ, ζοκμθζηά ηαζ ακά βεςβναθζηή παναβςβή (ζοβηεηνζιέκα δ παναβςβή ηδξ 

Δφαμζαξ, ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηδξ Θνάηδξ), ηαεχξ ηαζ δ πνμκμζεζνά ημο ζοκμθζημφ 

θμνηίμο ημο ζοζηήιαημξ. ημ ανπείμ παναβςβήξ βζα ημ 2010, πενζέπμκηαζ ακηίζημζπα 

δεδμιέκα ιε πνζκ, πςνίξ υιςξ ηδκ πνμκμζεζνά ηδξ ςνζαίαξ γήηδζδξ θμνηίμο ημο ζοζηήιαημξ.  

Γζα ηζξ επυιεκεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ, ηα ζημζπεία αζμθζηήξ παναβςβήξ παφμοκ κα 

δδιμζζεφμκηαζ πθέμκ δθεηηνμκζηά. Έηζζ βζα ηδκ απυηηδζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ ςνζαίαξ 

αζμθζηήξ παναβςβήξ ηδξ ηνζεηίαξ 2011-2013, πνεζάζηδηε πνμζςπζηή επζημζκςκία ιε ημ 

ανιυδζμ ηιήια ημο ΑΓΜΖΔ, ημ μπμίμ ηαζ ιαξ ηα παναπχνδζε, ηςδζημπμζδιέκα ακά 

βεςβναθζηή παναβςβή. οβηεηνζιέκα, ημ ηάεε πάνημ οπάβεηαζ ζε ιζα απυ ηζξ βεςβναθζηέξ 

πενζθένεζεξ παναβςβήξ (δθεηηνζηέξ πενζθένεζεξ) ηδξ Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο, ηδξ Κεκηνζηήξ 

Δθθάδαξ ηαζ ηδξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ.  

ηα επυιεκα ηεθάθαζα, βίκεηαζ ιζα πνμζπάεεζα κα πνμζεββζζημφκ μζ πανάιεηνμζ, πμο υπςξ 

ακαθέναιε κςνίηενα, ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ θεζημονβία ηαζ ηδκ εοζηάεεζα ημο ζοζηήιαημξ 

ιεηαθμνάξ, οπυ ηαεεζηχξ δζαζφκδεζδξ αζμθζηχκ ιμκάδςκ παναβςβήξ (capacity credit). 

οβηεηνζιέκα, ακαθφμκηαζ μζ ιεηααθδηέξ ηδξ ςνζαίαξ παναβςβήξ ηαζ ηδξ ιεηααμθήξ αοηήξ, 

ηυζμ ζε επίπεδμ πενζθενεζχκ, υζμ ηαζ ζοκμθζηά, ηαεχξ ηαζ μζ εηενμζοζπεηίζεζξ ηςκ 

ιεηααθδηχκ αοηχκ ακάιεζα ζημοξ ζοκδεδειέκμοξ ζηαειμφξ. Γίκεηαζ επίζδξ, ζηαηζζηζηή 

ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ ςνζαίαξ γήηδζδξ ημο ζοζηήιαημξ βζα ημ 2009, ιε έιθαζδ ζηδ 

ζοιαμθή ηςκ αζμθζηχκ ζηδκ δζαιυνθςζδ ηςκ αζπιζαηχκ θμνηίςκ. Σέθμξ, ζε ιζα ηαηεφεοκζδ 

δζενεφκδζδξ ηςκ πζεακχκ επζπηχζεςκ, μζ μπμίεξ εα ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ πεναζηένς επέηηαζδ 

ημο ζοζηήιαημξ, ελεηάγμκηαζ μζ εηενμζοζπεηίζεζξ ηςκ διενήζζςκ ηαποηήηςκ ακέιμο, ιεηαλφ 

πενζμπχκ ημο δπεζνςηζημφ ηαζ ημο κδζζςηζημφ ηιήιαημξ ηδξ πχναξ. 
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5.1 Βαζηθά κεγέζε πηζαλνηηθήο αλάιπζεο 

Γζα κα ελεηαζηεί μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ, ηα επζιένμοξ πάνηα δζαιμνθχκμοκ απυ ημζκμφ ημ 

άενμζζια ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ πμο εζζένπεηαζ ζημ ζφζηδια, είκαζ ζηυπζιμ κα 

πενζβναθμφκ πνχηα, ηάπμζεξ ααζζηέξ ζπέζεζξ απυ ηδκ εεςνία ηςκ πζεακμηήηςκ.1 

Έζης υηζ δ x  είκαζ ιζα ζοκεπήξ ηοπαία ιεηααθδηή, πμο εηθνάγεζ ηδκ αζμθζηή παναβςβή ζε 

ιζα εέζδ, ιε ζοκάνηδζδ ηαηακμιήξ ( ) : P{ }F x x x   ηαζ ζοκάνηδζδ ποηκυηδηαξ 

πζεακυηδηαξ 
( )

( ) :
dF x

f x
dx

 . 

Δάκ μνίζμοιε ημκ ηεθεζηή πνμζδμηχιεκδξ ηζιήξ ςξ  [.] . ( )E f x dx





  , πνμηφπημοκ 

ακηίζημζπα μζ ηεκηνζηέξ νμπέξ πνχηδξ ηαζ δεφηενδξ ηάλδξ (ιέζδ ηζιή ηαζ δζαζπμνά, 

ακηίζημζπα) ςξ ελήξ:  

 2

2

2 2 2 2
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[ ]

[ ]

: [( ) ] Var[ ]
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  (3.30) 

Δάκ ηχνα, ζοιαμθίζμοιε ιε i  βζα 1,...,i n , έκα δείβια οθμπμζήζεςκ ηδξ ιεηααθδηήξ x  

ζημ πνυκμ n  αδιάηςκ, ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε ηζξ αιενυθδπηεξ δεζβιαηζηέξ εηηζιήηνζεξ 

ηδξ ιέζδξ ηζιήξ ηαζ δζαζπμνάξ, απυ ηζξ ζπέζεζξ : 
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  (3.31) 

Έζης ηχνα, ιζα δεφηενδ ζοκεπήξ ηοπαία ιεηααθδηή y , πμο εηθνάγεζ ηαζ αοηή ηδκ αζμθζηή 

παναβςβή ζε έκα άθθμ ζδιείμ. Πνμηφπημοκ ακηίζημζπα ιε πνζκ, απυ ημ δείβια οθμπμζήζεςκ 

ηδξ y ζημκ πνυκμ, μζ παναηάης αιενυθδπηεξ εηηζιήηνζεξ :  
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  (3.32) 

Ζ ζοκδζαζπμνά 
xy ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ x  ηαζ y  ηαζ μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζήξ ημοξ 

, (1 1)xy xy   , δίκμκηαζ απυ ηζξ ζπέζεζξ : 

 

11: Cov[ , ] E[( )( )] E[ ] E[ ]E[ ]

Cov[ , ]
:

Var[ ]Var[ ]

xy x y
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x y x m y m xy x y
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  (3.33) 

                                                      
1 Ακαθοηζηυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζημπαζηζηχκ ακεθίλεςκ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηοπαίςκ 

ιεηααθδηχκ, ιπμνμφκ κα ανεεμφκ ζηζξ ζδιεζχζεζξ ημο ιαεήιαημξ «Σηοσαζηικέρ Μέθοδοι ζηοςρ Υδαηικούρ 

Πόποςρ», Κοςηζογιάννηρ, 2013.  
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Δφημθα απμδεζηκφεηαζ απυ ηα παναπάκς, υηζ υηακ μζ δφμ ιεηααθδηέξ x  ηαζ y  είκαζ ιεηαλφ 

ημοξ ακελάνηδηεξ, δ ζοκδζαζπμνά ηςκ δφμ δεζβιάηςκ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ μ ζοκηεθεζηήξ 

ζοζπέηζζήξ ημοξ, παίνκμοκ ηδκ ηζιή ιδδέκ. 

 Γζα ημ δείβια οθμπμζήζεςκ ηδξ ιεηααθδηήξ ημο αενμίζιαημξ =Υ+Τ ηςκ παναβςβχκ ηςκ 

δφμ πενζμπχκ, δ ιέζδ ηζιή ηαζ δ δζαζπμνά, εα δίκμκηαζ ακηίζημζπα απυ ηζξ ζπέζεζξ: 

 
2 2 2 2

  

     

  

     

 

  
  (3.34) 

Με ακάθμβμ ηνυπμ, ιπμνμφκ κα βεκζηεοημφκ μζ παναπάκς ζπέζεζξ βζα αενμίζιαηα 

παναβςβήξ πενζζζυηενςκ πάνηςκ. Δάκ οπμηεεεί υηζ μζ δφμ ιεηααθδηέξ Υ ηαζ Τ, είκαζ ιεηαλφ 

ημοξ ακελάνηδηεξ, ηαζ αηυια υηζ μζ ηοπζηέξ ημοξ απμηθίζεζξ είκαζ ίζεξ, ηυηε δ δζαζπμνά ημο 

αενμίζιαηυξ ημοξ βίκεηαζ εθάπζζηδ, εκχ εάκ είκαζ πθήνςξ ηαζ εεηζηά ζοζπεηζζιέκεξ, δ 

δζαζπμνά ημο αενμίζιαημξ βίκεηαζ ιέβζζηδ. 

Απυ ηδκ παναηήνδζδ αοηή, ακ ηαζ μζ παναδμπέξ είκαζ απθμσηέξ, ηαηαδεζηκφεηαζ μ πμθφ 

ζδιακηζηυξ νυθμξ ηδξ εηενμζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ. Γίκμκηαζ επίζδξ, 

πενζζζυηενμ ηαηακμδηά, υζα ακαθένεδηακ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, ζπεηζηά ιε ημοξ 

πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ημ capacity credit ιζαξ αζμθζηήξ ιμκάδαξ παναβςβήξ. Ζ 

εηηίιδζδ ηςκ ζοζπεηίζεςκ θμζπυκ, ιεηαλφ ηςκ αζμθζηχκ πάνηςκ, πμο ακήημοκ υπζ ιυκμ 

ζηδκ ίδζα δθεηηνζηή πενζμπή, αθθά αηυια ηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ, απυ ηδ ζηζβιή πμο ιπαίκμοκ 

ζημ ζφζηδια, ακαδεζηκφεηαζ ζε ημιαζηήξ ζδιαζίαξ γήηδια. Αοηυ, βζαηί επζδζχηεηαζ ιζα υζμ 

ημ δοκαηυκ πζμ ζηαεενή ηαηάζηαζδ ζημ ζφζηδια.   

 Πνμπςνχκηαξ ζημκ πχνμ ηςκ πζεακμηήηςκ, πανμοζζάγμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ημ ςνζαίμ πνμθίθ 

(εζηυκα 5.1) ηαζ ημ ζζηυβναιια ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ πμο εζζένπεηαζ ζημ ζφζηδια, ιαγί ιε 

ηδκ αενμζζηζηή ζοκάνηδζδ ηαηακμιήξ ημο δείβιαημξ (εζηυκα 5.2), βζα έκα αζμθζηυ πάνημ 

εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ 12 MW πμο ανίζηεηαζ ζηδκ Δφαμζα. Σα ζημζπεία αθμνμφκ ζηδκ 

παναβςβή απυ ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2009 έςξ ηαζ ημκ Γεηέιανζμ ημο ίδζμο έημοξ (8760 ςνζαίεξ 

παναηδνήζεζξ).  

 

 

 

πςξ πνμηφπηεζ ηαζ απυ ηδκ εζηυκα, ημ ςνζαίμ θμνηίμ πμο εζζένπεηαζ ζημ ζφζηδια, 

πανμοζζάγεζ έκημκεξ δζαηοιάκζεζξ, αημθμοεχκηαξ ιζα βεκζηά πηςηζηή ηάζδ απυ ημκ 

Δζηυκα 5.1 Ωνζαίμ πνμθίθ αζμθζηήξ έβποζδξ ζημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ απυ πάνημ ζζπφμξ 12 MW, ηαηά 

ηδκ πενίμδμ Ηακμοάνζμξ 2009- Γεηέιανζμξ 2013. 
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Ηακμοάνζμ έςξ ηαζ ημκ Μάζμ (πνχηεξ 3500 χνεξ πενίπμο). Δκ ζοκεπεία, αολάκεηαζ ζηαδζαηά 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ, ιε πζμ ζηαεενέξ ορδθέξ παναβςβέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

Ημοθίμο ηαζ ημο Αοβμφζημο (ιεηαλφ 5000 ηαζ 6000 ςνχκ). Αιέζςξ ιεηά, ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο επηειανίμο, παναηδνείηαζ δ πζμ θηςπή παναβςβζηά πενίμδμξ, δ μπμία πζεακυκ κα 

μθείθεηαζ ζε έκα ζοκδοαζιυ παιδθχκ εκηάζεςκ ημο ακέιμο ηαζ ιζαξ απμζφκδεζδξ πέκηε 

διενχκ απυ ηδκ παναβςβή, είηε βζα θυβμοξ δζαηήνδζδξ ηδξ εοζηάεεζαξ ημο ζοζηήιαημξ, είηε 

βζα θυβμοξ ζοκηήνδζδξ ημο δθεηηνμιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ημο πάνημο. Υαιδθέξ 

παναβςβέξ παναηδνήεδηακ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Νμειανίμο, εκχ μ επυιεκμξ ιήκαξ 

πανμοζίαζε ηζξ πζμ ορδθέξ ςνζαίεξ παναβςβέξ ημο έημοξ. Ζ ιέζδ ηζιή ηδξ ςνζαίαξ 

παναβςβήξ βζα ηδ δεδμιέκδ πενίμδμ, ακήθεε ζε 3.4 MWh ηαζ ζοιαμθίγεηαζ ζημ ζπήια ιε 

δζαηεημιιέκδ βναιιή, εκχ δ δζαζπμνά ηαζ δ ηοπζηή απυηθζζδ αοηήξ, ζε 12 ηαζ 3.5 MWh, 

ακηίζημζπα.  

 

 

 

πςξ θαίκεηαζ απυ ημ παναπάκς βνάθδια (εζηυκα 5.2), δ ζοκάνηδζδ ποηκυηδηαξ 

πζεακυηδηαξ ηδξ παναβςβήξ πμο εζζένπεηαζ ζημ ζφζηδια απυ έκα ιειμκςιέκμ πάνημ, έπεζ 

παναηηδνζζηζηά αολδιέκδ πζεακυηδηα ιδδεκζηήξ παναβςβήξ, δ μπμία μθείθεηαζ ηυζμ ζηζξ 

ακειμθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ εβηαηάζηαζδξ, υζμ ηαζ ζηδκ ηαιπφθδ ζζπφμξ ηςκ 

ακειμβεκκδηνζχκ πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ εηεί. οβηεηνζιέκα, μζ ιδδεκζηέξ ηζιέξ ηδξ 

απμδζδυιεκδξ ζημ ζφζηδια παναβςβήξ, ζοιποηκχκμοκ ηζξ ηαηαζηάζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ, είηε 

επζηναηεί άπκμζα, είηε μζ ηαπφηδηεξ ιε ηζξ μπμίεξ πκέεζ μ άκειμξ, είκαζ πένακ ηςκ ηεπκζηχκ 

μνίςκ θεζημονβίαξ ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ (ζοκήεςξ 2-3 m/s ηαζ 20-25 m/s ημ εθάπζζημ ηαζ 

ιέβζζημ υνζμ ηαποηήηςκ, ακηίζημζπα). Οζ ιδδεκζηέξ ηζιέξ αοηέξ ιπμνμφκ επίζδξ κα 

ακηζπνμζςπεφμοκ ηαζ ηάπμζεξ πενζυδμοξ απμζφκδεζδξ ημο πάνημο απυ ημ ζφζηδια, είηε βζα 

θυβμοξ ηεπκζημφξ (επζζηεοέξ), είηε βζα θυβμοξ ζζμννμπίαξ ημο ζοζηήιαημξ. Δίκαζ θακενυ υηζ 

θυβς ηδξ ιμνθήξ ηδξ ζοκάνηδζδξ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηάξ ηδξ, δ παναβςβή ημο πάνημο 

είκαζ ιζα ιεηααθδηή ιε ιεβάθδ δζαζπμνά.  

Δζηυκα 5.2 Ηζηυβναιια ζοπκμηήηςκ ηαζ αενμζζηζηή ζοκάνηδζδ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ ηαηακμιήξ 

ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ απυ πάνημ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ 12 MW  
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Με ακηίζημζπμ ηνυπμ πανμοζζάγεηαζ ηαζ ημ ζζηυβναιια ζοπκμηήηςκ (εζηυκα 5.3) ηαζ δ 

αενμζζηζηή ζοκάνηδζδ ηαηακμιήξ, ημο ςνζαίμο νοειμφ ιεηααμθήξ ΓΡ, μ μπμίμξ ακηζζημζπεί 

ζηδ δζαθμνά εκένβεζαξ ιεηαλφ δφμ δζαδμπζηχκ πνμκζηχκ αδιάηςκ. Ζ ελέηαζδ ηδξ 

ιεηααθδηήξ αοηήξ, ηνίκεηαζ ζδιακηζηή, ηαεχξ ιπμνεί κα δχζεζ ιζα εζηυκα ηδξ ζηαεενυηδηαξ 

ιε ηδκ μπμία εζζένπεηαζ παναβςβή απυ έκα δεδμιέκμ πάνημ. διακηζηυ νυθμ παίγεζ επίζδξ, 

ηυζμ ζηδκ ιμκηεθμπμίδζδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ ηδκ πνυαθερδ, υζμ ηαζ ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ 

ιμκάδςκ εθεδνείαξ πμο απαζημφκηαζ, βζα ηδκ ελζζμννυπδζδ αοηχκ ηςκ ιεηααμθχκ. Οζ 

δζαηεημιιέκεξ βναιιέξ ζημ πζμ ηάης ζπήια, ακηζζημζπμφκ ζηζξ y= 0.025 ηαζ y=0.975 ηδξ 

αενμζζηζηήξ ζοκάνηδζδξ ηαηακμιήξ. Σα ζδιεία ημιήξ ηςκ εοεεζχκ αοηχκ ιε ηδκ αενμζζηζηή 

ζοκάνηδζδ ηαηακμιήξ, δίκμοκ ημ δζάζηδια δζαηφιακζδξ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ 

ιεηααμθήξ, ζε επίπεδμ ειπζζημζφκδξ 95%. Απυ ημ ζπήια πνμηφπηεζ υηζ δ πζεακυηδηα:      -

2.5 MWh ≤ ΓΡ ≤ 2.5 MWh είκαζ 95%. 

 

 

Ζ ιέζδ ηζιή ηδξ ιεηααθδηήξ είκαζ ζπεδυκ ιδδεκζηή, παναηηδνζζηζηυ πμο θακενχκεζ ηαζ δ 

εζηυκα, ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ βζα ιεβάθεξ πενζυδμοξ δ παναβςβή πμο εζζένπεηαζ ζημ 

ζφζηδια απυ ημ πάνημ, είκαζ ζηαεενή ή ιδδεκζηή. Ζ δζαζπμνά ηδξ υιςξ είκαζ ανηεηά 

ιεβάθδ, εκχ δ αενμζζηζηή ζοκάνηδζδ ηαηακμιήξ είκαζ πενίπμο ζοιιεηνζηή. 

Δπίζδξ, είκαζ θακενυ απυ ηα παναπάκς, υηζ ημ δζάζηδια δζαηφιακζδξ ηδξ ιεηααθδηήξ ΓΡ 

δζεονφκεηαζ υζμ ιεβαθχκεζ ημ επίπεδμ αεααζυηδηαξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί αηυια, υηζ δ ςνζαία 

ιεηααμθή βζα δζάζηδια ειπζζημζφκδξ 95%, δδθαδή μζ ± 2.5 MWh/h, ακηζζημζπμφκ πενίπμο 

ζημ 21% ηδξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ αέααζα, δεκ είκαζ ακελάνηδημ απυ ηδ 

ιεβάθδ δζαζπμνά ηδξ ιεηααθδηήξ.  

πςξ ακαιέκεηαζ ιε αάζδ ηζξ εεςνδηζηέξ ζπέζεζξ (5.5), ημ ακηίζημζπμ επίπεδμ δζαηφιακζδξ 

βζα ηδκ εονφηενδ δθεηηνζηή πενζθένεζα ηδξ Δφαμζαξ, εα ελανηάηαζ απυ ημοξ ζοκηεθεζηέξ 

ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ηςκ επζιένμοξ πάνηςκ πμο απμηεθμφκ ημ 

άενμζζια. ζμ θζβυηενμ ζοζπεηζζιέκεξ είκαζ ιεηαλφ ημοξ μζ ιεηααμθέξ, ηυζμ πζμ ζηαεενυ εα 

Δζηυκα 5.3 Ηζηυβναιια ζοπκμηήηςκ ηαζ αενμζζηζηή ζοκάνηδζδ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ ηαηακμιήξ 

ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ παναβςβήξ απυ πάνημ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ 12 MW  
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είκαζ ημ θμνηίμ πμο ιπαίκεζ ζημ ζφζηδια. Πναηηζηά δδθαδή, μζ επζιένμοξ ιεηααμθέξ εα 

αθθδθμακαζνμφκηαζ ζημ ζφκμθμ. 

5.2 Αλάιπζε ζηνηρείσλ παξαγσγήο αλά ειεθηξηθή πεξηθέξεηα 

Ζ ηςδζημπμίδζδ ηςκ δεδμιέκςκ βζα ηα αζμθζηά πάνηα πμο ζοκδέμκηαζ ζημ ζφζηδια, έπεζ 

βίκεζ ιε αάζδ ηζξ δθεηηνζηέξ πενζθένεζεξ, υπςξ ηζξ ηαεμνίγεζ μ ΑΓΜΖΔ. Τπυ αοηή ηδκ 

έκκμζα, δ πενζθένεζα ζηδκ μπμία εκηάζζεηαζ έκα πάνημ δθεηηνζηά, δεκ ζοιπίπηεζ απαναίηδηα 

ιε ηδκ βεςβναθζηή πενζθένεζα ηδξ πχναξ ζηδκ μπμία είκαζ εβηαηεζηδιέκμ. Αοηυ είκαζ 

ακαβηαίμ κα ημκζζηεί εδχ, ηαεχξ ειθακίγμκηαζ απμηθίζεζξ ακάιεζα ζηα ζημζπεία, βζα 

πανάδεζβια ηδξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ ακά πενζθένεζα, υπςξ αοηά δδιμζζμπμζμφκηαζ ζε 

άθθμοξ θμνείξ (ππ. ΡΑΔ).  

πςξ ακαθένεδηε ηαζ ζηδκ ανπή ημο ηεθαθαίμο, δ ηςδζημπμίδζδ ηςκ δθεηηνζηχκ πενζμπχκ, 

δεκ είκαζ ίδζα βζα ημ ζφκμθμ ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο. Γζ’ αοηυ πνεζάζηδηε κα ιεηαηναπεί δ 

ανπζηή ηςδζημπμίδζδ ηδξ πενζυδμο 2009-2010 ιε αάζδ ηδκ ηεθεοηαία πενίμδμ δεδμιέκςκ 

2011-2013. Οζ δθεηηνζηέξ πενζμπέξ πμο ελεηάγμκηαζ ηεθζηά, είκαζ μζ πενζθένεζεξ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο, ηδξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ. 

Γζα ηάεε ιζα απυ αοηέξ, εα πανμοζζαζημφκ ζηδ ζοκέπεζα ηάπμζα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ 

παναβςβήξ πμο δζείζδοζε ζημ ζφζηδια, βζα ηάεε έημξ ηαζ ιήκα, ηαεχξ ηαζ ζοζπεηίζεζξ ηςκ 

ελεηαγυιεκςκ ιεβεεχκ (ςνζαία έβποζδ θμνηίμο ηαζ ςνζαία ιεηααμθή), ηυζμ ακάιεζα ζηα 

πάνηα πμο ακήημοκ ζηδκ ίδζα δθεηηνζηή πενζθένεζα, υζμ ηαζ ιε αοηά δζαθμνεηζηχκ 

πενζθενεζχκ. 

5.2.1 Δμέιημε ζπλδεδεκέλεο ηζρύνο θαη κεληαίαο αηνιηθήο παξαγσγήο 

ηδκ δθεηηνζηή πενζθένεζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο, ακηζζημζπμφκ ιέπνζ ηαζ ημκ 

Γεηέιανζμ ημο 2013, 17 μιάδεξ αζμθζηχκ πάνηςκ, ζοκμθζηήξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ 515.8 

ΜW. Ακηίζημζπα, δ πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, ανζειεί βζα ηδκ ίδζα πενίμδμ, 16 μιάδεξ 

αζμθζηχκ πάνηςκ, ζοκμθζηήξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ 534.82 MW, εκχ ζηδκ πενζθένεζα 

Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ ζοκδέμκηαζ 10 μιάδεξ αζμθζηχκ πάνηςκ, ζοκμθζηήξ εβηαηεζηδιέκδξ 

ζζπφμξ 321.9 MW. Αενμζζηζηά θμζπυκ ηαζ απυ ηζξ ηνείξ πενζθένεζεξ ζοκδέμκηαζ ζηδκ ορδθή 

ηάζδ, 43 ιεβάθα αζμθζηά πάνηα, ηα μπμία ακηζπνμζςπεφμοκ ζζπφ 1372.52 MW. 1 

Ζ ελέθζλδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ακά πενζμπή, ηαεχξ ηαζ ημ εζζενπυιεκμ θμνηίμ βζα ηάεε ιήκα 

ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο, ζημ ζφζηδια, θαίκμκηαζ ζηζξ εζηυκεξ (5.3) έςξ (5.5). Ζ ζοκεπήξ 

βναιιή ζε ηάεε ζπήια, ακηζζημζπεί ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ζοκμθζηήξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ ηςκ 

ζηαειχκ πμο ζοκδέμκηαζ ζημ ζφζηδια (άλμκαξ ζηα δελζά ημο ζπήιαημξ), εκχ ηάης 

εζημκίγεηαζ δ ζοκμθζηή ςνζαία έβποζδ θμνηίμο βζα ηάεε ιήκα ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο ζε 

GWh (άλμκαξ ζηα ανζζηενά ημο ζπήιαημξ). 

ηδκ πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο, ήηακ ζοκδεδειέκα ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2009, 

αζμθζηά πάνηα ζοκμθζηήξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ 263.45 MW. ηαδζαηά ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

έημοξ, εκηάπεδηακ κέεξ ιμκάδεξ παναβςβήξ ζημ ζφζηδια, ιε απμηέθεζια ημκ Γεηέιανζμ ημο 

                                                      
1 πςξ δζαπζζηχζαιε κςνίηενα, ζημ ηεθάθαζμ 4 απυ ηα ζημζπεία πμο δδιμζζεφηδηακ ζημ ΓΠΑ 2014-2023 απυ 

ημκ ΑΓΜΖΔ, δ ζοκμθζηή αζμθζηή ζζπφξ πμο ζοκδέεδηε ζημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ έςξ ηαζ ημκ Οηηχανζμ ημο 

2013, ακένπεηαζ ζε 1520 MW. Ζ απυηθζζδ ιε ηα ζημζπεία πμο εα επελενβαζημφιε ζηδ ζοκέπεζα, μθείθεηαζ 

πζεακυκ ζε ηάπμζα πάνηα ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ζημ ζφζηδια απυ ηδ ιέζδ ηάζδ, βζα ηα μπμία δεκ έπμοιε 

πεναζηένς πθδνμθμνίεξ.  
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ίδζμο έημοξ, δ ζοκδεδειέκδ μκμιαζηζηή ζζπφξ κα δζαιμνθχκεηαζ ζηα 327 MW, παναιέκμκηαξ 

ζηαεενή ηαζ ημ επυιεκμ έημξ. Σμκ Ηακμοάνζμ ημο 2011, δ ζοκδεδειέκδ μκμιαζηζηήξ ζζπφξ 

δζαιμνθχεδηε ζε 410.05 MW, αολήεδηε ζηαδζαηά ζηα 458.35 MW ζημ ηέθμξ ημο 2011 ηαζ 

πανέιεζκε έςξ ηαζ ημκ Μάζμ ημο 2012. Απυ ημκ Οηηχανζμ ημο 2012, δ ζοκδεδειέκδ 

μκμιαζηζηή ζζπφξ ζηδκ πενζμπή, πανέιεζκε ζηαεενή ζηα 515.8 MW, έςξ ηαζ ημ ηέθμξ ηδξ 

ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο. Γζα ηα έηδ 2009 ηαζ 2010, δ ιδκζαία έβποζδ θμνηίμο απυ ηα πάνηα 

ηδξ πενζμπήξ, ειθακίγεζ έκα ζπήια ηοηθζηά επακαθαιαακυιεκμ. οβηεηνζιέκα, δ ιέβζζηδ 

έβποζδ θμνηίμο ζοκηεθείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πεζιενζκχκ ιδκχκ ηαζ ιεζχκεηαζ ζηαδζαηά 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ άκμζλδξ ηαζ ημο ηαθμηαζνζμφ. Σμ θεζκυπςνμ αημθμοεεί λακά αολδηζηέξ 

ηάζεζξ, ιε ιζηνυηενεξ υιςξ παναβςβέξ ζοβηνζηζηά ιε εηείκεξ ημο πεζιχκα. Σμκ Ηακμοάνζμ 

ηαζ ημκ Φεανμοάνζμ ημο 2011, πανά ηδκ αφλδζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ, μζ παναβςβέξ ήηακ 

βεκζηά ιεζςιέκεξ, εκχ ακηίεεηα αολήεδηακ μζ παναβςβέξ ημο Μανηίμο ηαζ ημο Απνζθίμο, 

δζαηδνχκηαξ ζηδ ζοκέπεζα ημ πνμδβμφιεκμ ζπήια επμπζηχκ δζαηοιάκζεςκ ζηδκ παναβςβή.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηδκ πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εηχκ 2009 ηαζ 2010, ηα 2/3 ηςκ 

αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, ημπμεεημφκηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ Δφαμζαξ, δζαιμνθχκμκηαξ απυ 

ημζκμφ ιε δφμ ιεβάθεξ μιάδεξ αζμθζηχκ ηδξ δπεζνςηζηήξ ηενεάξ Δθθάδαξ, ημ άενμζζια ηδξ 

εονφηενδξ πενζμπήξ. Απυ ημκ Ηακμοάνζμ έςξ ηαζ ημκ Μάζμ ημο 2009, δ ζοκδεδειέκδ 

μκμιαζηζηή ζζπφξ ηδξ πενζθένεζαξ, δζαιμνθχεδηε ζηα 265.22 MW, εκχ απυ ημκ επυιεκμ 

ιήκα, ιεηά ηαζ ηδκ έκηαλδ ιζαξ αηυιδ μιάδαξ, αολήεδηε ζηα 303.22 MW, δζαηδνχκηαξ ηζξ 

ίδζεξ εβηαηαζηάζεζξ έςξ ηαζ ημκ Γεηέιανζμ ημο 2010. Σμ 2011, αημθμφεδζε έκημκδ 

δναζηδνζμπμίδζδ ζημκ ζπεηζηυ ημιέα, ιε ζοκεπχξ αολακυιεκεξ ζοκδέζεζξ ζε υθδ ηδ 

δζάνηεζα ημο έημοξ. Δκδεζηηζηά, δ μκμιαζηζηή ζζπφξ ηςκ 381.77 MW, πμο ακηζζημζπμφζε ζηζξ 

ζοκδέζεζξ ημο Ηακμοανίμο, αολήεδηε ζε 510.87 MW ζηζξ ανπέξ ημο Γεηειανίμο ηαζ ζε 

534.82 MW ημκ επυιεκμ ιήκα, υπμο ηαζ πανέιεζκε ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ ελεηαγυιεκδξ 

πενζυδμο. ζμκ αθμνά ζηζξ ιδκζαίεξ παναβςβέξ εκένβεζαξ ηδξ πενζμπήξ, αημθμοεείηαζ ζε 

βεκζηέξ βναιιέξ, ημ ζπήια ηςκ επμπζηχκ δζαηοιάκζεςκ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ηαπφηδηαξ 

ακέιμο, ζηδκ πενζμπή ηδξ ακαημθζηήξ ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ Δφαμζαξ, υπςξ ακαθφεδηακ 

ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ. Παναηδνμφκηαζ έηζζ, ορδθέξ παναβςβέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

Δζηυκα 5.4 Δλέθζλδ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ (MW) ηαζ ιδκζαία έβποζδ εκένβεζαξ ζημ ζφζηδια (GWh), 

απυ ηα αζμθζηά πάνηα ηδξ δθεηηνζηήξ πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο –Ζπείνμο, βζα ηδκ πενίμδμ 

Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2013. 
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πεζιχκα, μζ μπμίεξ δζαηδνμφκηαζ ζοκήεςξ έςξ ηαζ ημκ Μάνηζμ ηαζ ιεζχκμκηαζ ζηαδζαηά ημ 

επυιεκμ δζάζηδια. ημ ηεηνάιδκμ ιεηαλφ Μαΐμο ηαζ Αοβμφζημο, ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ μζ 

εκημκυηενεξ δζαηοιάκζεζξ ζηδκ παναβςβή, ηαεχξ ημ εηήζζμ εθάπζζημ πμο ζοκήεςξ 

ειθακίγεηαζ ζημ δζάζηδια ιεηαλφ Μαΐμο ηαζ Ημοκίμο, αημθμοεεί ιζα πενίμδμξ αολακυιεκςκ 

παναβςβχκ, πμο ζοκήεςξ ακηζζημζπεί ηαζ ζηζξ ιέβζζηεξ ημο έημοξ (Αφβμοζημξ). Σμκ 

επηέιανζμ, ιεζχκμκηαζ ηαζ πάθζ μζ παναβςβέξ, υπζ υιςξ ζε επίπεδα ακηίζημζπα ιε αοηά ημο 

Μαΐμο ή ημο Ημοκίμο ηαζ αολάκμκηαζ ζηαδζαηά ημοξ επυιεκμοξ ιήκεξ ημο θεζκμπχνμο. 

Δλαίνεζδ ζημ παναπάκς ζπήια, απμηεθεί ηαζ βζα αοηήκ ηδκ πενζθένεζα, μ πεζιχκαξ ημο 

2011, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο μπμίμο, δ παναβυιεκδ εκένβεζα ήηακ ανηεηά ιεζςιέκδ 

ζοβηνζηζηά ιε άθθεξ πνμκζέξ. 

 
 

 

Ζ δθεηηνζηή πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ, υπμο ζοβηεκηνχκεηαζ ημ οπυθμζπμ ημιιάηζ 

ηςκ αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ πχναξ, βζα ηδκ δζεηία 2009-2010, ιεηνμφζε ζοκδέζεζξ 

ζοκμθζηήξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ 194.25 MW. Σμκ Ηακμοάνζμ ημο 2011, εκηάπεδηακ ζημ 

ζφζηδια κέεξ ιμκάδεξ, δζαιμνθχκμκηαξ ηδκ ζοκδεδειέκδ ζζπφ ζηα 237 MW. Σμκ Ημφθζμ ημο 

ίδζμο έημοξ, δ ζοκμθζηή μκμιαζηζηή ζζπφξ δζαιμνθχεδηε ζηα 275 MW ηαζ πανέιεζκε ςξ 

ηέημζα, ιέπνζ ηαζ ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2013. ημ επυιεκμ δζάζηδια, εκηάπεδηακ αηυιδ δφμ 

μιάδεξ αζμθζηχκ πάνηςκ, δ πνχηδ ημκ Φεανμοάνζμ ηαζ δ δεφηενδ ημκ Γεηέιανζμ, ιε ηδκ 

εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ ηδξ πενζμπήξ κα ακαθμβεί ζε 303.9 MW ηαζ 321.9 MW, ακηίζημζπα. Γζα 

ηα έηδ 2009 ηαζ 2010, μπυηε ημ ιίβια ηςκ ζηαειχκ πμο δζαιμνθχκμοκ ημ άενμζζια ηδξ 

πενζμπήξ, είκαζ ζηαεενυ, δζαηνίκεηαζ βζα ηζξ παναβςβέξ έκα ζπήια επακαθαιαακυιεκμ. 

οβηεηνζιέκα, ζημ ηέθμξ ηδξ άκμζλδξ ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο ηαθμηαζνζμφ, παναηδνμφκηαζ μζ 

εθάπζζηεξ ηςκ παναβςβχκ ημο έημοξ, εκχ ηα δζαζηήιαηα πνζκ ηαζ Μέηα αοηχκ, 

ηαηαβνάθμκηαζ αζζεδηά ορδθυηενεξ παναβςβέξ. Σμ επυιεκμ δζάζηδια, δ έκηαλδ κέςκ 

ιμκάδςκ ζημ ιίβια, έθενε εκημκυηενεξ δζαηοιάκζεζξ ζηδ ιδκζαία παναβςβή, ιε ηζξ εθάπζζηεξ 

κα ηαηαβνάθμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Ημοθίμο, βζα ημ 2011, ημο Αοβμφζημο, βζα ημ 2012 

ηαζ ημο επηειανίμο βζα ημ 2013. 

Δζηυκα 5.5 Δλέθζλδ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ (MW) ηαζ ιδκζαία έβποζδ εκένβεζαξ ζημ ζφζηδια (GWh), 

απυ ηα αζμθζηά πάνηα ηδξ δθεηηνζηήξ πενζθένεζαξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, βζα ηδκ πενίμδμ     

 Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2013. 
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Δζηυκα 5.6 Δλέθζλδ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ (MW) ηαζ ιδκζαία έβποζδ εκένβεζαξ ζημ ζφζηδια (GWh), 

απυ ηα αζμθζηά πάνηα ηδξ δθεηηνζηήξ πενζθένεζαξ Μαηεδμκίαξ- Θνάηδξ, βζα ηδκ πενίμδμ   Ηακμοάνζμξ 

2009-Γεηέιανζμξ 2013 

Οζ παναπάκς πενζμπέξ ζοκεέημοκ ημ εονφηενμ άενμζζια ηδξ πχναξ, ημ μπμίμ απμηοπχκεηαζ 

ιε ακηίζημζπμ ηνυπμ ζηδκ εζηυκα (5.7). Με ιζα πνχηδ ιαηζά, παναηδνμφιε υηζ μζ ιδκζαίεξ 

δζαηοιάκζεζξ ζηδκ παναβςβή είκαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ πζμ ήπζεξ, ζε ζπέζδ ιε εηείκεξ ηςκ 

επζιένμοξ πενζμπχκ. Φαίκεηαζ επίζδξ, δ έκημκδ δναζηδνζυηδηα πμο ζοβηεκηνχεδηε ζηα έηδ 

2011 ηαζ 2012, μπυηε ηαζ δζπθαζζάζηδηε ζπεδυκ δ ζοκδεδειέκδ αζμθζηή ζζπφξ ζημ ζφζηδια. 

 

 

5.2.2 Κακπύιεο δηαξθείαο αηνιηθήο παξαγσγήο  

Ζ ελέηαζδ ηδξ ηαιπφθδξ δζανηείαξ ημο εζζενπυιεκμο θμνηίμο ακά δθεηηνζηή πενζθένεζα 

αθθά ηαζ ζοκμθζηά, απμηεθεί έκα πμθφ πνήζζιμ ενβαθείμ, ηυζμ βζα ηδκ ιεθέηδ απυδμζδξ ηςκ 

ζοκδεδειέκςκ ζηαειχκ ζοβηνζηζηά ηαζ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ζηαειμφξ δθεηηνμπαναβςβήξ 

πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ ζφζηδια, υζμ ηαζ βζα ηδκ πνυαθερδ ηδξ παναβςβήξ θμνηίμο 

ιαηνμπνυεεζια. Ζ ηαιπφθδ δζανηείαξ μνίγεηαζ, ςξ δ ζπεδίαζδ ηδξ εβπευιεκδξ εκένβεζαξ 

Δζηυκα 5.7 Δλέθζλδ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ (MW) ηαζ ιδκζαία έβποζδ αζμθζηήξ εκένβεζαξ ζοκμθζηά 

ζημ ζφζηδια (GWh) ιεηαθμνάξ, βζα ηδκ πενίμδμ Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2013. 
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πνμξ ημ πμζμζηυ ημο πνυκμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο ηςκ παναηδνήζεςκ, βζα ημ μπμίμ 

δ εκένβεζα οπενααίκεζ ή ζζμφηαζ ιε ιζα δεδμιέκδ ηζιή.  

ηδκ εζηυκα (5.7) πανμοζζάγεηαζ δ ηαιπφθδ δζανηείαξ εβπουιεκδξ εκένβεζαξ, βζα ηδκ 

δθεηηνζηή πενζθένεζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο- Ζπείνμο ηαζ αθμνά ζημ ζφκμθμ ηδξ ελεηαγυιεκδξ 

πενζυδμο. πςξ θαίκεηαζ ηαζ παναηάης, δ ηθίζδ ηδξ ηαιπφθδξ είκαζ ανηεηά απυημιδ ιέπνζ 

ημ 10% ημο πνυκμο, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ ηδκ ιζηνή ζοβηέκηνςζδ ορδθχκ εβπευιεκςκ 

θμνηίςκ, εκχ βζα ιεβαθφηενα πμζμζηά ημο πνυκμο, μζ ηζιέξ ηδξ εκένβεζαξ ιεζχκμκηαζ ιε πζμ 

ανβυ νοειυ. Γζα ημ 95% ημο ελεηαγυιεκμο δζαζηήιαημξ δ ςνζαία έβποζδ εκένβεζαξ ζημ 

ζφζηδια, λεπέναζε ηζξ 3.7 MWh, εκχ βζα έκα πμζμζηυ 5% ημο πνυκμο ηοιαζκυηακ ιεηαλφ 

459 ηαζ 277 MWh. Ζ ακηίζημζπδ ηζιή βζα ημ 50% ημο πνυκμο ήηακ πενίπμο 65 MWh. 

Ζ ακηίζημζπδ ηαιπφθδ (εζηυκα 5.8) βζα ηδκ δθεηηνζηή πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, 

θαίκεηαζ κα έπεζ δπζυηενεξ ηθίζεζξ ζε ζπέζδ ιε αοηή ηδξ πνμδβμφιεκδξ πενζθένεζαξ ηαζ βζα 

πμζμζηυ ημο πνυκμο πενίπμο 50%, ζημ δζάζηδια ιεηαλφ 20% ηαζ 70% ημο πνυκμο, είκαζ 

ζπεδυκ βναιιζηή, δζαηδνχκηαξ πζμ αολδιέκεξ ηζιέξ εκένβεζαξ ζοβηνζηζηά. Δκδεζηηζηυ ηδξ 

δπζυηενδξ ηθίζδξ ζηδκ ανπή ηδξ ηαιπφθδξ, είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ εθάπζζηδ εκένβεζα βζα ημ 

5% ημο πνυκμο ιε ηζξ ορδθυηενεξ ηζιέξ, ακένπεηαζ ζε 293 MWh, εκχ δ ιέβζζηδ ζε 428 

MWh. Γζα ημ ιζζυ ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο, δ εκένβεζα λεπέναζε ηζξ 82 MWh, εκχ δ 

εθάπζζηδ εκένβεζα πμο απέδςζε ζε πμζμζηυ ημο πνυκμο 95%, ακήθεε ζε 2.7 MWh.  

Ακηίζημζπα ζηδκ εζηυκα (5.9), απμηοπχκεηαζ δ ηαιπφθδ δζανηείαξ ηδξ ςνζαίαξ έβποζδξ 

αζμθζηήξ εκένβεζαξ απυ ηδκ πενζμπή ηδξ Μαηεδμκίαξ- Θνάηδξ. Δδχ δ ζοκδεδειέκδ ζζπφξ ζημ 

ζφζηδια είκαζ πενίπμο ηα 2/3 ηςκ πνμδβμφιεκςκ, ελμφ ηαζ μζ παιδθυηενεξ ηζιέξ ζοβηνζηζηά. 

οβηεηνζιέκα, δ ιέβζζηδ ςνζαία ηζιή ηδξ εκένβεζαξ πμο εζζήθεε ζημ ζφζηδια, βζα ημ ζφκμθμ 

ηδξ πενζυδμο, ακήθεε ζε 250 MWh, εκχ δ εθάπζζηδ βζα ημ 95% αοηήξ, ζε 0.6 MWh. Καζ εδχ 

δ ηαιπφθδ έπεζ ζπεδυκ βναιιζηή ηθίζδ βζα ιεβάθμ πμζμζηυ ημο πνυκμο, εκχ βίκεηαζ ζπεδυκ 

μνζγυκηζα ζημ 10% υπμο ειθακίγμκηαζ μζ εθάπζζηεξ ηζιέξ. Γζα ημ 5% ημο πνυκμο, μζ 

ορδθυηενεξ ςνζαίεξ παναβςβέξ, λεπενκμφκ ηζξ 170.6 MWh. 

ηδκ εζηυκα (5.10) απμηοπχκεηαζ δ ηαιπφθδ δζανηείαξ ημο ζοκυθμο ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ 

πμο απμννμθήεδηε απυ ημ ζφζηδια ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο. πςξ 

θαίκεηαζ ηαζ ζημ ζπήια, βζα ημ 95% ημο πνυκμο, δ εβπευιεκδ εκένβεζα λεπέναζε ηζξ 22.5 

MWh, εκχ βζα ημ 50% αοημφ, δ ακηίζημζπδ εκένβεζα ακήθεε ζε 212 MWh πενίπμο. Ζ 

εθάπζζηδ ςνζαία πμζυηδηα εκένβεζαξ πμο απμδυεδηε ζημ ζφζηδια βζα ηδκ ελεηαγυιεκδ 

πενίμδμ, δζαιμνθχεδηε ζηζξ 0.2 MWh. Σμ 5% ημο πνυκμο υπμο παναηδνήεδηακ μζ ιέβζζηεξ 

ςνζαίεξ εβπφζεζξ εκένβεζαξ απυ ηα αζμθζηά πάνηα ηδξ πχναξ, δ ηζιή αοηήξ λεπέναζε ηζξ 685 

MWh, ιε ηδκ ακχηενδ κα δζαιμνθχκεηαζ ζηζξ 1035.5 ΜWh. Καιπφθδ δζανηείαξ αζμθζηήξ 

παναβςβήξ ηδξ δθεηηνζηήξ πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο- Ζπείνμο, βζα ημ δζάζηδια 

Ηακμοάνζμξ 2009- Γεηέιανζμξ 2013 
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Δζηυκα 5.8 Καιπφθδ δζανηείαξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ζοκδεδειέκδξ ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ, απυ 

ηδκ δθεηηνζηή πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο- Ζπείνμο, βζα ημ δζάζηδια                  

Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2013. 

Δζηυκα 5.9 Καιπφθδ δζανηείαξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ζοκδεδειέκδξ ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ, απυ 

ηδκ δθεηηνζηή πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, βζα ημ δζάζηδια Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2013. 
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Δζηυκα 5.10 Καιπφθδ δζανηείαξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ζοκδεδειέκδξ ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ, απυ 

ηδκ δθεηηνζηή πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ, βζα ημ δζάζηδια Ηακμοάνζμξ 2009- Γεηέιανζμξ 2013. 

Δζηυκα 5.11 Καιπφθδ δζανηείαξ ζοκμθζηήξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ζοκδεδειέκδξ ζημ ζφζηδια ορδθήξ 

ηάζδξ, βζα ημ δζάζηδια Ηακμοάνζμξ 2009- Γεηέιανζμξ 2013. 
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5.2.3 πληειεζηήο εθκεηαιιεπζηκόηεηαο (Capacity Factor)  

Ο ζοκηεθεζηήξ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ (Capacity Factor) απμηεθεί έκα ιέηνμ απυδμζδξ ιζαξ 

μπμζαζδήπμηε δθεηηνμπαναβςβζηήξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ μνίγεηαζ ςξ ημ πδθίημ ηδξ ζοκμθζηά 

παναβυιεκδξ εκένβεζαξ ζε ιζα δεδμιέκδ πενίμδμ, πνμξ ηδκ εκένβεζα πμο εα πανήβαβε εάκ 

θεζημονβμφζε ζηδκ μκμιαζηζηή ηδξ ζζπφ. Οζ ηζιέξ πμο παίνκεζ μ ζοκηεθεζηήξ αοηυξ, 

δζαθένμοκ ανηεηά ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ηδξ ηάεε εβηαηάζηαζδξ, εκχ ζε βεκζηέξ βναιιέξ 

ελανηάηαζ απυ ημ ηαφζζιμ πμο πνδζζιμπμζεί δ ηάεε ιζα βζα ηδκ παναβςβή εκένβεζαξ.  

Ακαθμνζηά ιε ηζξ αζμθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, μ ζοκηεθεζηήξ αοηυξ ιπμνεί κα ακηζζημζπεί ζηδκ 

αλζμπμίδζδ ηδξ παναβςβζηήξ ζηακυηδηαξ ιζαξ ιειμκςιέκδξ ακειμβεκκήηνζαξ, εκυξ αζμθζημφ 

πάνημο, ιζαξ εονφηενδξ πενζμπήξ, αηυια ηαζ βεκζηά ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ αζμθζηήξ 

παναβςβήξ ζε επίπεδμ πχναξ. Υαναηηδνζζηζηέξ ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ 

βζα ηδκ εηήζζα αζμθζηή παναβςβή, ζε πχνεξ ηδξ Δονχπδξ, ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 20% ηαζ 40% 

(Boccard, 2008). 

ηδκ πενίπηςζδ πμο ελεηάγμοιε εδχ, επεζδή ηα δεδμιέκα ηδξ ακάθοζδξ, αθμνμφκ υπζ ζηδκ 

παναβυιεκδ, αθθά ζηδκ απμννμθμφιεκδ απυ ημ ζφζηδια εκένβεζα, πνέπεζ κα βίκεζ ιζα 

δζάηνζζδ ακάιεζα ζημκ εεςνδηζηυ ζοκηεθεζηή εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ, υπςξ μνίζηδηε 

παναπάκς ηαζ ημκ πναβιαηζηυ ζοκηεθεζηή εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ, μ μπμίμξ ακηίζημζπα, 

μνίγεηαζ ςξ ημ πδθίημ ηδξ απμννμθμφιεκδξ απυ ημ ζφζηδια εκένβεζαξ, πνμξ ηδκ εκένβεζα 

πμο εα παναβυηακ, εάκ δ αζμθζηή εβηαηάζηαζδ θεζημονβμφζε ζηδκ μκμιαζηζηή ηδξ ζζπφ, βζα 

ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ. Πνμθακχξ, μ πναβιαηζηυξ ζοκηεθεζηήξ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ είκαζ 

ιζηνυηενμξ ημο εεςνδηζημφ, ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο βίκεηαζ απυννζρδ αζμθζηήξ εκένβεζαξ απυ 

ημ ζφζηδια, ή ίζμξ ιε αοηυκ υηακ δ παναβυιεκδ εκένβεζα, απμννμθάηαζ πθήνςξ απυ αοηυ. 

Κμιαζηυ νυθμ ζηδκ δζαιυνθςζδ ηςκ μνίςκ πμο ηίεεκηαζ ζηδκ έβποζδ αζμθζημφ θμνηίμο ζημ 

ζφζηδια, ηαηέπεζ δ επανηήξ βεςβναθζηή δζαζπμνά ηςκ ζηαειχκ παναβςβήξ ηαζ δ ιμνθή 

ημο ιίβιαημξ δθεηηνμπαναβςβήξ. Ζ ηάθορδ ηδξ γήηδζδξ ζημ ζφζηδια οπυ ζοκεήηεξ 

έκηαλδξ αζμθζηχκ ηαζ θμζπχκ ΑΠΔ, επζαάθθεζ άθθςζηε, ημκ ζαθή ηαεμνζζιυ ηςκ ιμκάδςκ 

εθεδνείαξ πμο πνεζάγεηαζ κα θεζημονβήζμοκ ακά πάζα ζηζβιή, χζηε κα ζηακμπμζείηαζ ημ 

απαζημφιεκμ θμνηίμ ιε ημ παιδθυηενμ δοκαηυκ ηυζημξ. ε δζεεκέξ επίπεδμ, έπμοκ 

ηαηαβναθεί πενζπηχζεζξ, ζηζξ μπμίεξ δ ζηζβιζαία αζμθζηή παναβςβή, έπεζ πεηφπεζ πμθφ 

ορδθμφξ ζοκηεθεζηέξ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ (εεςνδηζημφξ ηαζ πναβιαηζημφξ). Πνχηδ θμνά 

παβημζιίςξ, ηάηζ ηέημζμ ζοκέαδ ζηδ Γακία ημ 2002, υπμο βζα ιζα χνα, δ ζηζβιζαία έβποζδ 

θμνηίμο άββζλε ημ 100% (Holttinen, 2005). 

ηζξ επυιεκεξ εζηυκεξ (5.12-14), απμηοπχκεηαζ δ δζαηφιακζδ ημο ιδκζαίμο ζοκηεθεζηή 

εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ βζα ηζξ ηνεζξ πενζμπέξ ηαζ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο. 

πςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ εζηυκα (5.12), ζηδκ πενζμπή ηδξ Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο, μ 

ζοκηεθεζηήξ παίνκεζ ηζξ παιδθυηενεξ ηζιέξ ημο ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάζμ έςξ Ημφθζμ, ιε εφνμξ 

απυ 10-20% ηαζ ηζξ ιέβζζηεξ, ηονίςξ ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ ηαζ ημκ Αφβμοζημ, ιε 

εφνμξ 25-35%. Δλαίνεζδ απμηεθεί ημ έημξ 2011, υπμο μζ ηζιέξ βζα ημκ ζοκηεθεζηή 

ειθακίγμκηαζ ζδζαίηενα παιδθέξ, ιε εθάπζζημ ημκ Μάζμ (13%) ηαζ ιέβζζημ ημκ Γεηέιανζμ 

(28%). Ακηίζημζπα, ζηδκ Κεκηνζηή Δθθάδα, (εζηυκα (5.13)) εθάπζζηδ έβποζδ εκένβεζαξ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ ηδξ πενζμπήξ, παναηδνείηαζ ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάζμ ηαζ 

Ημφκζμ, ιε ημκ ζοκηεθεζηή κα ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 11% ηαζ 19%, εκχ παναηηδνζζηζηά ιεβάθεξ 

ηζιέξ παίνκεζ ημκ Αφβμοζημ (27%-41%). Γζα ημοξ ιήκεξ ημο πεζιχκα μζ ηζιέξ ηοιαίκμκηαζ 

ιεηαλφ 23% ηαζ 31%, ιε ελαίνεζδ ηαζ εδχ ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2011 (17%). ηδκ δθεηηνζηή 

πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ- Θνάηδξ (εζηυκα 5.14), παιδθυηενδ έβποζδ θμνηίμο ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

μκμιαζηζηή ζζπφ ηδξ πενζμπήξ ζοκηεθείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ (11-20%), εκχ 
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ηαζ εδχ μ πεζιχκαξ (ιε ελαίνεζδ ημ 2011), θαίκεηαζ κα είκαζ δ πζμ αλζμπμζήζζιδ εκενβεζαηά 

πενίμδμξ ημο έημοξ ιε ηζιέξ πάκς απυ 29% έςξ 38%.  

ζμκ αθμνά ηχνα, ζημοξ ιέζμοξ εηήζζμοξ ζοκηεθεζηέξ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ πανάθθδθα ηαζ 

ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ, δζαηνίκμκηαζ δζαθμνεηζηέξ ηάζεζξ ζηζξ ηνείξ πενζμπέξ. 

ηδκ πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο, δ δζεφνοκζδ ηςκ ζοκδέζεςκ, θαίκεηαζ κα 

ζοκμδεφεηαζ απυ ιζα αολδηζηή πμνεία ημο ζοκηεθεζηή εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ βζα ηάεε έημξ. 

οβηεηνζιέκα, δ ζοκμθζηή εκένβεζα πμο απμννμθήεδηε απυ ημ ζφζηδια ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο έημοξ 2009, ακηζζημζπμφζε ζημ 20% ηδξ εεςνδηζηά ιέβζζηδξ πμο εα ιπμνμφζε κα 

απμννμθδεεί, εάκ θεζημονβμφζε ιυκζια ζε πθήνδ ζζπφ. Σμ επυιεκμ έημξ, ιε ιζηνή αφλδζδ 

ηδξ ζοκδεδειέκδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ, δ εκένβεζα αοηή ακηζπνμζχπεοε ημ 21.1% ηδξ 

ιέβζζηδξ ηαζ έθηαζε ζηαδζαηά ημ 2013 ζημ 24.8% (ημ 2011 ηαζ ημ 2012 μ εηήζζμξ 

ζοκηεθεζηήξ ήηακ 22% ηαζ 22.9%, ακηίζημζπα). Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ζηδκ πενζθένεζα 

Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, μζ εηήζζμζ ζοκηεθεζηέξ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ, πνμέηορακ αζζεδηά 

αολδιέκμζ ζε ζπέζδ ιε ηδξ πνμδβμφιεκδξ πενζμπήξ, ιε ηδκ μπμία έπμοκ ηαζ ζοβηνίζζιεξ 

αζμθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. Δκδεζηηζηά, ημ 2009 μ ζοκηεθεζηήξ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ζηδκ 

πενζθένεζα, οπμθμβίζηδηε ζε 24.5%, αθθά ιεζχεδηε ζε 23.3% ημ 2010, πανυθμ πμο δεκ 

οπήνλε ηάπμζα ιεηααμθή ζηδκ μκμιαζηζηή ζζπφ ηδξ πενζμπήξ. Σδκ επυιεκδ πνμκζά, δ μπμία 

υπςξ επζζδιάκεδηε ηαζ κςνίηενα, παναηηδνίζηδηε απυ ζδιακηζηέξ ελεθίλεζξ ζηζξ ζοκδέζεζξ 

κέςκ ζηαειχκ ζηδκ πενζμπή, μ εηήζζμξ ζοκηεθεζηήξ ακήθεε ζε 26.7%, εκχ ηα δφμ ηεθεοηαία 

έηδ, μπυηε ηαζ ζηαεενμπμζείηαζ μ ανζειυξ ηςκ ζοκδέζεςκ, ζε 25.8% ηαζ 27.5%, ακηίζημζπα. 

Μπμνμφιε κα οπμεέζμοιε θμζπυκ ηαζ εδχ, ιζα έζης ηαζ μνζαηή ηάζδ αφλδζδξ ημο 

ζοκηεθεζηή, ιε ηδκ έκηαλδ κέςκ ιμκάδςκ. Ζ παναπάκς εζηυκα, ακηζζηνέθεηαζ ζηδκ 

πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ- Θνάηδξ, υπμο μζ εηήζζμζ ζοκηεθεζηέξ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ 

αημθμοεμφκ ζε βεκζηέξ βναιιέξ ιζα πμνεία θείκμοζα, ηαεχξ ελεθίζζμκηαζ μζ ζοκδέζεζξ ζηδκ 

πενζμπή. οβηεηνζιέκα, απυ ημ 2009, μπυηε ηαζ μζ εηήζζεξ παναβςβέξ πμο απμννμθήεδηακ 

απυ ημ ζφζηδια ακηζπνμζχπεοακ ημ 27.2% ηςκ εεςνδηζηά ιεβίζηςκ, ηαηέθδλακ ημ 2013, κα 

ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 24.1% αοηχκ. Δλαίνεζδ ζηδκ πηςηζηή αοηή πμνεία ήηακ ημ έημξ 2012, 

υπμο παναηδνήεδηε αφλδζδ ημο ζοκηεθεζηή ζε 26.7% έκακηζ ημο 23.1% ημο 2011.   

 

 

 

Δζηυκα 5.12 Δλέθζλδ ιδκζαίμο ζοκηεθεζηή εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ (%) ηαζ εβηαηεζηδιέκδξ 

ζζπφμξ (MW) βζα ηδκ δθεηηνζηή πενζθένεζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο –Ζπείνμο, ζηδκ πενίμδμ 

Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2013. 
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Ζ ακάβκςζδ ηςκ δζαθμνμπμζήζεςκ ακά πενζθένεζα, πνμζθένεζ πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ, 

ζπεηζηά ιε ηζξ δζαθμνεηζηέξ ακειμθμβζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζηζξ πενζμπέξ, υπμο 

ζοβηεκηνχκεηαζ δ αζμθζηή ζζπφξ ηαζ πανέπεζ ιαηνμπνυεεζια ηδ δοκαηυηδηα απμηίιδζδξ ηςκ 

μνίςκ έκηαλδξ επζπθέμκ ιμκάδςκ παναβςβήξ ζε αοηέξ. πςξ βίκεηαζ υιςξ ακηζθδπηυ, πμθθέξ 

απυ ηζξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδκ παναβςβή ηςκ επζιένμοξ πενζμπχκ, πμο ζοκακηχκηαζ ζηζξ 

δζαηνζηέξ πνμκζηέξ ηθίιαηεξ, ηείκμοκ κα ελμιαθφκμκηαζ ζημ εονφηενμ άενμζζια ηδξ 

παναβςβήξ ηδξ πχναξ. Τπυ αοηή ηδκ έκκμζα, ημ απμηέθεζια πμο πνμηφπηεζ ζοκαενμίγμκηαξ 

ζημ ζφζηδια, ημ πθμοζζυηενμ αζμθζηυ δοκαιζηυ ζηδκ πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ ιε ημ 

πζμ θηςπυ ηδξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, θαίκεηαζ ζηδκ παναηάης εζηυκα 

(5.15). Οζ ιδκζαίμζ ζοκηεθεζηέξ ιεηααθδηυηδηαξ ημο αενμίζιαημξ, πανμοζζάγμοκ αζζεδηά 

ιζηνυηενεξ δζαηοιάκζεζξ ζοβηνζηζηά ιε εηείκεξ ηςκ επζιένμοξ πενζμπχκ, δζαηδνμφκ υιςξ, 

υπςξ είκαζ άθθςζηε ακαιεκυιεκμ, ημ ζπήια επμπζηχκ δζαηοιάκζεςκ πμο ζοκακηήζαιε πζμ 

πάκς. Έηζζ ηαζ πάθζ βζα ηα έηδ 2009 ηαζ 2010, ζηδκ πενίμδμ ιεηαλφ Μαΐμο ηαζ Ημοθίμο, 

Δζηυκα 5.13 Δλέθζλδ ιδκζαίμο ζοκηεθεζηή εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ (%) ηαζ εβηαηεζηδιέκδξ 

ζζπφμξ (MW) βζα ηδκ δθεηηνζηή πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, ζηδκ πενίμδμ Ηακμοάνζμξ 

2009-Γεηέιανζμξ 2013. 

Δζηυκα 5.14 Δλέθζλδ ιδκζαίμο ζοκηεθεζηή εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ (%) ηαζ εβηαηεζηδιέκδξ 

ζζπφμξ (MW) βζα ηδκ δθεηηνζηή πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ- Θνάηδξ, ζηδκ πενίμδμ         

Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2013. 
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παναηδνήεδηακ μζ ιζηνυηενεξ παναβςβέξ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ ζοκμθζηή μκμιαζηζηή ζζπφ, 

δζαιμνθχκμκηαξ ημοξ ιέζμοξ επμπζημφξ ζοκηεθεζηέξ ηδξ άκμζλδξ ηαζ ημο ηαθμηαζνζμφ ζημ 

δζάζηδια ιεηαλφ 18% ηαζ 20%. Γζα ηδκ πενίμδμ ημο πεζιχκα, μ ιέζμξ ζοκηεθεζηήξ 

εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ οπμθμβίζηδηε ζημ 30% πενίπμο, εκχ βζα ημ θεζκυπςνμ ζε 23%. Γζα ημ 

2011, δ θηςπή παναβςβζηά πενίμδμξ ημο πεζιχκα, ζοβηνζηζηά ιε άθθα έηδ, ζοκηέθεζε ζηδ 

ιείςζδ ημο ζοκηεθεζηή εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ζε 23.5%, πανμοζζάγμκηαξ αολδιέκμοξ υιςξ, 

επμπζημφξ ζοκηεθεζηέξ, ημ θεζκυπςνμ (27.6%) ηαζ ηδκ άκμζλδ (26%). Γζα ημοξ 

ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ δ ηαηάζηαζδ πανέιεζκε ζηαεενή ζε ζπέζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα έηδ 

(19.7%). Σα επυιεκα δφμ πνυκζα, ιεηά ηαζ ηδκ έκηαλδ πμθθχκ κέςκ ζηαειχκ ζημ ιίβια, 

επακαθαιαάκεηαζ ημ ίδζμ ζπήια επμπζηχκ δζαηοιάκζεςκ, ιε ημοξ ιεβαθφηενμοξ ιέζμοξ 

επμπζημφξ ζοκηεθεζηέξ, κα ζοκακηχκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα (26.8% ημ 2012 ηαζ 

28.9% ημ 2013) ηαζ κα ηαηαθήβμοκ ιε θείκμοζα πμνεία πνμξ ημ θεζκυπςνμ. Φαίκεηαζ υηζ μζ 

κέμζ αοημί ζηαειμί, ζοκέααθακ ηαεμνζζηζηά ζηδκ εκίζποζδ ηδξ παναβςβήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηςκ ηαθμηαζνζκχκ ιδκχκ, αθμφ βζα ηδκ δζεηία 2012-2013, μζ ιέζμζ ζοκηεθεζηέξ 

εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ηδξ πενζυδμο, οπμθμβίζηδηακ ζε 23.5% ηαζ 26.1%, ακηίζημζπα. ζμ 

βζα ημοξ ιέζμοξ εηήζζμοξ ζοκηεθεζηέξ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ, ηοιάκεδηακ ιεηαλφ 23.2% ηαζ 

25.7%, αημθμοεχκηαξ ιζα πμνεία αφλμοζα, πανάθθδθα ηαζ ιε ηδκ εκίζποζδ ηςκ αζμθζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ ζηδκ επζηνάηεζα. Μυκμ ημ 2010, παναηδνείηαζ ιζα ιζηνή ιείςζδ απυ 23.5% 

πμο ήηακ δ ηζιή ημο ημ 2009, ζηδκ ηζιή 23.2%, βεβμκυξ πμο απμδίδεηαζ ζηδκ πμθφ θηςπή 

παναβςβή ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Μαΐμο (13.4%) ηαζ ημο Ημοκίμο (14.5%), δ μπμία ήηακ ηαζ δ 

παιδθυηενδ μθυηθδνδξ ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο.   

 

 

αθέζηενδ εζηυκα ζπεηζηά ιε ηζξ δζαθμνμπμζήζεζξ ακά πενζμπή, αθθά ηαζ ηδκ ζοιαμθή 

αοηχκ, ζηδκ ελμιάθοκζδ ημο ζοκμθζημφ θμνηίμο πμο εζζένπεηαζ ζημ ζφζηδια απυ ηζξ 

αζμθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, ιπμνμφιε κα απμημιίζμοιε ελεηάγμκηαξ απυ ημζκμφ βζα ημ ζφκμθμ 

ηδξ πενζυδμο, ηζξ ηαιπφθεξ δζανηείαξ ημο ςνζαίμο ζοκηεθεζηή εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ηδξ 

ηάεε πενζμπήξ (εζηυκα 5.16). πςξ πνμηφπηεζ απυ ημ ζπήια, ζηδκ πενζθένεζα ηδξ Κεκηνζηήξ 

Δθθάδαξ, θαίκεηαζ κα οπάνπμοκ ηαθφηενεξ δοκαηυηδηεξ αλζμπμίδζδξ ηδξ εβηαηεζηδιέκδξ 

αζμθζηήξ ζζπφμξ, αθμφ μζ ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή πνμηφπημοκ βζα ιεβαθφηενμ δζάζηδια (απυ 

20%-100% ημο πνυκμο), ορδθυηενεξ ζε ζπέζδ ιε αοηέξ ηςκ άθθςκ δφμ. ε πμζμζηυ 80% 

ημο πνυκμο μζ ηζιέξ δεκ λεπενκμφκ ημ 46%, εκχ ζημ ιέζμκ ημο δζαζηήιαημξ δ ηζιή ημο 

ζοκηεθεζηή είκαζ 21%, ορδθυηενδ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ζηζξ άθθεξ δφμ 

Δζηυκα 5.15 Δλέθζλδ ιδκζαίμο ζοκηεθεζηή εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ (%) ηαζ εβηαηεζηδιέκδξ 

ζζπφμξ (MW) βζα ημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ, ζηδκ πενίμδμ Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2013. 
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πενζμπέξ. ηδκ πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ- Θνάηδξ απυ ηδκ άθθδ ιενζά, παναηδνμφκηαζ ςνζαίεξ 

παναβςβέξ πμθφ ημκηά ζε εηείκεξ πμο εα ακηζζημζπμφζακ ζηδκ θεζημονβία ιε μκμιαζηζηή 

ζζπφ, ιε ηδκ ακαθμβία κα θηάκεζ αηυια ηαζ ημ 94%, εκχ βζα ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή έςξ ηαζ 

40%, πμο ακηζζημζπμφκ ζημ δζάζηδια 0-27% ημο πνυκμο, δ ηαιπφθδ δζανηείαξ ηδξ οπενέπεζ 

ηςκ άθθςκ δφμ. Απυ εηεί ηαζ ιεηά δ ηαιπφθδ δζανηείαξ παίνκεζ πζμ απυημιεξ ηθίζεζξ 

ζοβηνζηζηά ιε εηείκδ ηδξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ ηαζ βζα ημ 50% ημο πνυκμο μ ζοκηεθεζηήξ 

εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ηοιαίκεηαζ ζε επίπεδα ηάης ημο 20%. ηδκ πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο- Ζπείνμο, παναηδνμφκηαζ βεκζηυηενα, μζ πζμ θηςπέξ παναβςβέξ, ζοβηνζηζηά 

ιε ηδκ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ ηδξ πενζμπήξ, αθμφ πενίπμο ημ 90% ημο πνυκμο δ ακαθμβία 

πναβιαηζηήξ παναβςβήξ ηαζ εεςνδηζηά ιέβζζηδξ, δεκ λεπενκά ημ 50%. Δκδεζηηζηά επίζδξ, 

βζα ημ 80% ηαζ ημ 50% ημο πνυκμο, μ ζοκηεθεζηήξ παίνκεζ ηζιέξ ηάης ημο 39% ηαζ 17%, 

ακηίζημζπα. Σα επίπεδα ζηα μπμία ηοιαίκεηαζ μ ζοκηεθεζηήξ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ημο 

αενμίζιαημξ βζα ημ ιζζυ ημο ελεηαγυιεκμο δζαζηήιαημξ είκαζ πενίπμο 20%, εκχ βζα έκα 10% 

αοημφ, μζ ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή είκαζ ιεβαθφηενεξ ημο 60%, ιε ιέβζζηδ ημ 93%. Φαίκεηαζ έηζζ 

λεηάεανα δ ηάζδ ελμιάθοκζδξ ηςκ δζαθμνχκ ηςκ επζιένμοξ αενμζζιάηςκ, υηακ αοηά 

εκχκμκηαζ βζα κα δζαιμνθχζμοκ ημ ζφκμθμ ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ηδξ πχναξ. 

 

 

Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ θεπημιενέζηενδ ελέηαζδ ηςκ επμπζηχκ δζαηοιάκζεςκ 

ηςκ ζοκηεθεζηχκ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ, ζηζξ δθεηηνζηέξ πενζθένεζεξ αθθά ηαζ ηεκηνζηά, 

ηαεχξ ιπμνμφιε κα απμημιίζμοιε έκα ζαθέζηενμ δείβια ημο δζαεέζζιμο αζμθζημφ 

δοκαιζημφ ζηζξ πενζμπέξ εβηαηάζηαζδξ. ηζξ εζηυκεξ πμο αημθμοεμφκ, απμηοπχκμκηαζ μζ 

ζοκανηήζεζξ ηαηακμιήξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ βζα ηάεε 

επμπή, ζηζξ δζάθμνεξ δθεηηνζηέξ πενζθένεζεξ, αθθά ηαζ ζημ ζφκμθμ ημο ζοζηήιαημξ ορδθήξ 

ηάζδξ. πςξ πνμηφπηεζ, μ πεζιχκαξ ζοβηεκηνχκεζ ηζξ ιεβαθφηενεξ ςνζαίεξ αζπιέξ ηδξ 

παναβςβήξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ιζηνυηενεξ πενζυδμοξ δνειίαξ. Μεβαθφηενα αζπιζαηά θμνηία 

ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ, εζζένπμκηαζ ζημ ζφζηδια απυ ηα πάνηα ηδξ 

πενζθένεζαξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ ηαζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο, δ μπμία πανμοζζάγεζ ζημ 

ζφκμθμ ηςκ πεζιενζκχκ ιδκχκ, ηαθφηενδ ζοιπενζθμνά ζοβηνζηζηά ιε ηζξ άθθεξ δφμ. Σμ 

Δζηυκα 5.16 οβηνζηζηυ βνάθδια ηαιποθχκ δζανηείαξ ηςκ ςνζαίςκ ζοκηεθεζηχκ 

εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ, ημο ζοκυθμο ηςκ δθεηηνζηχκ πενζθενεζχκ ηαζ ημο αενμίζιαημξ αοηχκ, βζα ηδκ 

πενίμδμ Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2013.  



85 

 

άενμζζια πμο δζαιμνθχκεηαζ απυ ηζξ παναβςβέξ ηςκ επζιένμοξ πενζμπχκ, ειθακίγεζ 

ιζηνυηενεξ πενζυδμοξ παιδθχκ θμνηίςκ ηαζ ιεβαθφηενεξ πζεακυηδηεξ βζα ηζιέξ ημο 

ζοκηεθεζηή έςξ ηαζ 60%. Οζ πζεακυηδηεξ αέααζα ηςκ αζπιζαηχκ θμνηίςκ ζηδκ πενίπηςζδ 

αοηή, πνμηφπημοκ αζζεδηά ιεζςιέκεξ. Σδκ άκμζλδ, αολάκμκηαζ μζ πζεακυηδηεξ παιδθχκ 

παναβςβχκ ηαζ ιεζχκμκηαζ βεκζηά μζ παναβςβέξ ζε υθεξ ηζξ πενζθένεζεξ. Σζξ ιζηνυηενεξ 

ιεηααμθέξ πανμοζζάγεζ δ πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ, υπμο αημθμοεεί ηαζ εδχ ημ ίδζμ 

πενίπμο ζπήια ιε αοηυ ημο πεζιχκα, ιε ιεβαθφηενεξ πζεακυηδηεξ ειθάκζζδξ αζπιζαηχκ 

θμνηίςκ ηαζ αζζεδηά παιδθυηενεξ πζεακυηδηεξ ζημ θάζια ηζιχκ απυ 10% έςξ ηαζ 60%, 

ζοβηνζηζηά ιε ηζξ οπυθμζπεξ πενζθένεζεξ. Ζ ζοκάνηδζδ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ ημο 

αενμίζιαημξ, πανμοζζάγεζ εδχ ζπεδυκ βναιιζηή ηθίζδ βζα ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή ιεηαλφ 5% 

ηαζ 75%, υπμο ηαζ ιδδεκίγεηαζ. Σμ ηαθμηαίνζ, μπυηε ηαζ ειθακίγμκηαζ μζ παιδθυηενεξ 

αζμθζηέξ παναβςβέξ ζημ ζφκμθμ, ακαδεζηκφεηαζ μ νοειζζηζηυξ νυθμξ ηςκ πάνηςκ πμο είκαζ 

εβηαηεζηδιέκα ζηδκ πενζθένεζα ηδξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ. πςξ έπμοιε παναηδνήζεζ, δ 

πενζμπή ηδξ Δφαμζαξ, υπμο ζοβηεκηνχκεηαζ ιεβάθμ ημιιάηζ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ 

πενζθένεζαξ, πανμοζζάγεζ πθμοζζυηενμ αζμθζηυ δοκαιζηυ, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ πενζμπέξ ηδξ 

δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ, βζα ηδκ πενίμδμ ημο ηαθμηαζνζμφ, ελαζηίαξ ηδξ εέζδξ ηδξ ημκηά ζημ 

ακμζπηυ πέθαβμξ. Έηζζ, εηηυξ απυ ημ υηζ ειθακίγεζ ηζξ ιζηνυηενεξ πζεακυηδηεξ δνειίαξ, 

πανμοζζάγεζ ηαζ ηζξ ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ζε ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή ζημ δζάζηδια 30% 

έςξ 80%, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ δζαηήνδζδ ημο αενμίζιαημξ ζε ζοβηνίζζια πμζμζηά ιε αοηά 

ηςκ οπμθμίπςκ πενζυδςκ ημο έημοξ. Δκδεζηηζηά, μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ επμπζηχκ ζοκηεθεζηχκ 

εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ημο αενμίζιαημξ βζα ηάεε επμπή δζαιμνθχεδηακ ζε 27%, 23%, 22% 

ηαζ 24%, λεηζκχκηαξ απυ ημκ πεζιχκα ηαζ ηαηαθήβμκηαξ ζημ θεζκυπςνμ. ηδκ ηεθεοηαία 

αοηή πενίμδμ ημο έημοξ, ηαεχξ πνμπςνάιε πνμξ ημκ πεζιχκα, αολάκμκηαζ ζηαδζαηά μζ 

πζεακυηδηεξ ηςκ αζπιζαηχκ θμνηίςκ ζημ άενμζζια, ημ μπμίμ μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηζξ 

παναβςβέξ ηδξ πενζθένεζαξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ, εκχ ακηίζημζπα μζ αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ 

ηδξ πενζθένεζαξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, ζημ θάζια ηζιχκ 10% έςξ 70%, ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

δζαηήνδζδ ηςκ πζεακμηήηςκ ημο αενμίζιαημξ ζε πζμ ορδθά επίπεδα. Δκδεζηηζηυ είκαζ ηαζ ημ 

βεβμκυξ υηζ ιεζχκμκηαζ αζζεδηά μζ πενίμδμζ δνειίαξ ζοκμθζηά ζημ ζφζηδια. ζμκ αθμνά 

ηχνα ζημ ζπήια πμο αημθμοεμφκ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ζε 

ηάεε πενζθένεζα, ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ-Ήπεζνμ ηαζ ηδκ Μαηεδμκία-

Θνάηδ, μζ ιέζμζ επμπζημί ζοκηεθεζηέξ ιεζχκμκηαζ ζηαδζαηά απυ ημκ πεζιχκα μπυηε παίνκμοκ 

ηζξ ιέβζζηεξ ηζιέξ ημοξ, πνμξ ημ ηαθμηαίνζ ηαζ αολάκμκηαζ ηαζ πάθζ ημ θεζκυπςνμ, υπςξ 

βίκεηαζ ηαζ ζηδκ επζηνάηεζα ηδξ πχναξ. Ακηίεεηα υιςξ, ζηδκ πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, 

μζ ιέζμζ επμπζημί ζοκηεθεζηέξ ειθακίγμοκ δφμ ιέβζζηα, ημ έκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα 

ηαζ ημ δεφηενμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ.  
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Δζηυκα 5.17 οκανηήζεζξ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ ηςκ ςνζαίςκ ζοκηεθεζηχκ 

εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ηςκ επζιένμοξ πενζθενεζχκ ηαζ ημο ζοκυθμο ηδξ αζμθζηήξ έβποζδξ, βζα 

ηδκ επμπή ημο πεζιχκα. (Πενίμδμξ ιεθέηδξ, Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2013)  

Δζηυκα 5.18 οκανηήζεζξ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ ηςκ ςνζαίςκ ζοκηεθεζηχκ 

εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ηςκ επζιένμοξ πενζθενεζχκ ηαζ ημο ζοκυθμο ηδξ αζμθζηήξ έβποζδξ, βζα 

ηδκ επμπή ηδξ άκμζλδξ. (Πενίμδμξ ιεθέηδξ, Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2013) 
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Δζηυκα 5.19 οκανηήζεζξ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ ηςκ ςνζαίςκ ζοκηεθεζηχκ 

εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ηςκ επζιένμοξ πενζθενεζχκ ηαζ ημο ζοκυθμο ηδξ αζμθζηήξ έβποζδξ, βζα 

ηδκ επμπή ημο ηαθμηαζνζμφ. (Πενίμδμξ ιεθέηδξ, Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2013) 

Δζηυκα 5.20 οκανηήζεζξ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ ηςκ ςνζαίςκ ζοκηεθεζηχκ 

εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ηςκ επζιένμοξ πενζθενεζχκ ηαζ ημο ζοκυθμο ηδξ αζμθζηήξ έβποζδξ, βζα 

ηδκ επμπή ημο θεζκμπχνμο. (Πενίμδμξ ιεθέηδξ, Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2013) 
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5.2.4 Ωξηαίεο κεηαβνιέο αηνιηθήο έγρπζεο  

Ζ δζαπείνζζδ ηςκ ιεηααμθχκ ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ, απμηεθεί έκα απυ ηα πζμ ηνίζζια 

γδηήιαηα ζηδκ ελζζμννυπδζδ ημο θμνηίμο μθυηθδνμο ημο ζοζηήιαημξ ιεηαθμνάξ. Ηδζαίηενα 

ζε πενζπηχζεζξ ορδθά ζοζπεηζζιέκςκ ιεηααμθχκ, μπυηε ηαζ αολάκεηαζ δ δζαζπμνά ημο 

αενμίζιαημξ ηδξ εβπευιεκδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ, ιπμνεί κα ηζκδοκεφζεζ δ αζθάθεζα 

μθυηθδνμο ημο δζηηφμο, είηε θυβς ιεβάθςκ αοείζεςκ ηάζδξ, είηε ελαζηίαξ ηδξ αολδιέκδξ 

πενίζζεζαξ θμνηίμο. πςξ παναηδνήζαιε ηαζ παναπάκς, απυ ηδκ ελέηαζδ ημο ςνζαίμο 

πνμθίθ ηδξ έβποζδξ θμνηίμο ζημ ζφζηδια, βζα ηδκ πενίπηςζδ εκυξ ιυκμ πάνημο (εζηυκα 5.1), 

δ δζαζπμνά ηδξ παναβυιεκδξ εκένβεζαξ είκαζ πμθφ ορδθή, ελαζηίαξ ηαζ ηδξ ζημπαζηζηυηδηαξ 

ημο ακέιμο. ηδ ζοκέπεζα, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα απμηζιδεεί δ ελέθζλδ ηςκ ςνζαίςκ 

ιεηααμθχκ θμνηίμο ακά πενζμπή, πανάθθδθα ηαζ ιε ηδκ έκηαλδ κέςκ ιμκάδςκ παναβςβήξ, 

πανμοζζάγμκηαζ βζα ηάεε έημξ ηαζ ιήκα, ηα δζαζηήιαηα ζηα μπμία ηζκμφκηαζ μζ ιεηααμθέξ 

αοηέξ, ζε επίπεδμ ειπζζημζφκδξ 95%.  

ηδκ δθεηηνζηή πενζθένεζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο- Ζπείνμο, ημ εφνμξ δζαηφιακζδξ ηςκ 

ιεηααμθχκ ημο θμνηίμο (ΓΡ) ζε απυθοηεξ ηζιέξ, αολάκεηαζ ζηαδζαηά ηάεε έημξ ιε ηδκ έκηαλδ 

κέςκ ιμκάδςκ παναβςβήξ ζημ ιίβια. οβηεηνζιέκα, ημ δζάζηδια πμο ηζκήεδηακ μζ ςνζαίεξ 

ιεηααμθέξ ζε επίπεδμ ειπζζημζφκδξ 95% βζα ημ έημξ 2009, oπυηε ηαζ δ ιέζδ εβηαηεζηδιέκδ 

ζζπφξ ακήθεε ζε 306 MW, δζαιμνθχεδηε ζε -25 ΜWh/h ≤ ΓΡ ≤ 24 ΜWh/h ηαζ ηαηέθδλε ιε 

ιζηνέξ αολήζεζξ ζε -39 ΜWh/h ≤ ΓΡ ≤ 33 ΜWh/h, ηαηά ημ έημξ 2013, μπυηε ηαζ δ 

μκμιαζηζηή ζζπφξ ηςκ ζοκδεδειέκςκ ιμκάδςκ έθηαζε ζηα 515.8 MW. Οζ ιέβζζηεξ 

παναηδνδιέκεξ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ βζα ηα έηδ 2009, 2011 ηαζ 2012 δζαιμνθχεδηακ ιεηαλφ 

ηςκ 62 ΜWh/h ηαζ 110 ΜWh/h, εκχ μζ ακηίζημζπεξ ηζιέξ βζα ηα έηδ 2010 ηαζ 2013, ήηακ 

οπενδζπθάζζεξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ, ηζκμφιεκεξ ιεηαλφ ηςκ 195 ΜWh/h ηαζ 250 ΜWh/h. 

Ακηίζημζπεξ παναηδνήζεζξ πνμηφπημοκ ηαζ βζα ηδκ πενζθένεζα ηδξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, ιε ημ 

δζάζηδια ιεηααμθχκ ζε επίπεδμ ειπζζημζφκδξ 95%, κα δζαιμνθχκεηαζ βζα ημ έημξ 2009 (303 

MW εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ), ζηζξ -26 ΜWh/h ≤ ΓΡ ≤ 25 ΜWh/h, εκχ βζα ημ 2013 (534.8 

MW εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ) ζηζξ -39 ΜWh/h ≤ ΓΡ ≤ 38 ΜWh/h, ακηίζημζπα. Γζα ηδκ 

πενζμπή αοηή, μζ ιέβζζηεξ παναηδνδιέκεξ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ είκαζ ζπεηζηά ορδθυηενεξ ζε 

ζπέζδ ιε ηδξ πνμδβμφιεκδξ πενζθένεζαξ βζα ηα ίδζα έηδ, ιε ηδ ιέβζζηδ ςνζαία αφλδζδ 

θμνηίμο κα ακένπεηαζ ζηζξ 232 MWh/h βζα ημ 2011, εκχ ακηίζημζπα ηδ ιέβζζηδ ιείςζδ ζηζξ 

151 MWh/h, βζα ημ έημξ 2012. Γζα ηα οπυθμζπα έηδ, μζ ιέβζζηεξ ςνζαίεξ αολήζεζξ θμνηίμο 

ηοιάκεδηακ ιεηαλφ ηςκ 67 MWh/h (2009) ηαζ ηςκ 135 MWh/h (2010), εκχ μζ ιέβζζηεξ 

παναηδνδιέκεξ ιεζχζεζξ ακάιεζα ζηζξ 97 MWh/h (2009) ηαζ 145 MWh/h (2010), ακηίζημζπα. 

ηδκ δθεηηνζηή πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ- Θνάηδξ, δεδμιέκμο υηζ δ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφξ ηςκ 

αζμθζηχκ ιμκάδςκ παναβςβήξ, είκαζ ιζηνυηενδ ζοβηνζηζηά ιε εηείκεξ ηςκ άθθςκ δφμ, ηα 

δζαζηήιαηα ζηα μπμία ηοιαίκμκηαζ μζ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ βζα επίπεδμ αεααζυηδηαξ 95%, 

πνμηφπημοκ ζπεηζηά ιεζςιέκα. οβηεηνζιέκα, απυ ηζξ ± 23 ΜWh/h βζα ημ 2009, μπυηε ηαζ δ 

ζοκμθζηή εβηαηεζηδιέκδ ζζπφξ ζηδκ πενζμπή ακένπεηαζ ζηα 194.2 MW, ηαηαθήβεζ βζα ημ 

2013 (303.9 MW), ζημ δζάζηδια -29.2 ΜWh/h ≤ ΓΡ ≤ 27.2 ΜWh/h. Οζ ιέβζζηεξ 

παναηδνδιέκεξ ςνζαίεξ δζαηοιάκζεζξ θμνηίμο, ηζκμφκηαζ παν’ υθα αοηά ζε ορδθά επίπεδα, 

ζοβηνίζζια ιε εηείκα ηςκ οπμθμίπςκ πενζμπχκ. Ζ ιέβζζηδ ςνζαία αφλδζδ ηαηαβνάθδηε ζηζξ 

141 MWh/h, ημ έημξ 2013, εκχ δ ιέβζζηδ αφεζζδ ημο θμνηίμο ζηζξ 113 MWh/h, ημ έημξ 2010. 

Γζα ηα οπυθμζπα έηδ, μζ ιέβζζηεξ ςνζαίεξ αολήζεζξ θμνηίμο ηοιάκεδηακ ιεηαλφ ηςκ 63 

MWh/h (2011) ηαζ ηςκ 122 MWh/h (2010), εκχ μζ ιέβζζηεξ παναηδνδιέκεξ ιεζχζεζξ 

ακάιεζα ζηζξ 79 MWh/h (2009) ηαζ 108 MWh/h (2012), ακηίζημζπα  
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Δζηυκα 5.21 Δηήζζεξ ιέβζζηεξ ςνζαίεξ αολήζεζξ ηαζ αοείζεζξ θμνηίμο ηαζ 

δζαζηήιαηα δζαηφιακζδξ βζα ημ 95% ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ηάεε 

πενζθένεζαξ. 
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Ακαθοηζηυηενα, ζηδκ πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο, βζα ημ 2009, μζ ςνζαίεξ 

δζαηοιάκζεζξ ηδξ εβπευιεκδξ εκένβεζαξ ηάεε ιήκα, βζα επίπεδμ ειπζζημζφκδξ 95% 

ηοιάκεδηακ ιεηαλφ ηςκ -30.9 ΜWh/h ≤ ΓΡ ≤ 29.4 ΜWh/h, ιε ηζξ ιέβζζηεξ ιεηααμθέξ κα 

παναηδνμφκηαζ ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ, Νμέιανζμ ηαζ Γεηέιανζμ. Υαναηηδνζζηζηά, ημκ Μάνηζμ 

ημ δζάζηδια ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ακηζζημζπεί πενίπμο ζημ 10% ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ, 

εκχ βζα ημκ Νμέιανζμ ηαζ ημκ Γεηέιανζμ ζημ 8% ηαζ 9%, ακηίζημζπα (Πίκαηαξ 1). Tδκ 

επυιεκδ πνμκζά, μζ ιδκζαίεξ ιεηααμθέξ ηοιάκεδηακ ιεηαλφ ηςκ ±32ΜWh/h, ιε ηζξ ιέβζζηεξ 

ςνζαίεξ δζαηοιάκζεζξ θμνηίμο κα παναηδνμφκηαζ εδχ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Φεανμοανίμο, 

ημο Μανηίμο ηαζ ημο Οηηςανίμο ηαζ κα ακηζπνμζςπεφμοκ πενίπμο ημ 10% ηδξ 

εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ. Σμ 2011, μπυηε ηαζ δ μκμιαζηζηή ζζπφξ ηςκ ζοκδεδειέκςκ ιμκάδςκ 

δζαιμνθχεδηε ζηα 458.3 MW, έκακηζ ηςκ 327 MW ηδξ πνμδβμφιεκδξ, ημ ιέβζζημ δζάζηδια 

ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ζε επίπεδμ ειπζζημζφκδξ 95%, ακήθεε ζε ±36 ΜWh/h πενίπμο (8% 

ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ) ηαζ παναηδνήεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Ημοκίμο. Ακηίζημζπα 

ιεβάθμ εφνμξ δζαηοιάκζεςκ πανμοζίαζακ ηαζ μ Μάζμξ ιε ημκ Ηακμοάνζμ, ζε πμζμζηυ 7.3% 

ηαζ 7% επί ηδξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ, ακηίζημζπα. Σμ 2012 ημ δζάζηδια ηςκ ιεηααμθχκ 

δζεονφκεδηε ζηζξ ±43 ΜWh/h, ιε ημκ Ηακμοάνζμ, ημκ Απνίθζμ ηαζ ημκ Γεηέιανζμ κα 

πανμοζζάγμοκ ιεηααμθέξ ζε πμζμζηυ 8%, 7.3% ηαζ 8.2% ακηίζημζπα, επί ηδξ εβηαηεζηδιέκδξ 

ζζπφμξ ημο ηάεε ιήκα. Σέθμξ, ημ 2013 ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο μπμίμο θζθμλεκμφκηαζ πάνηα 

ζοκμθζηήξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ 515.8 MW, ημ δζάζηδια ηςκ οπυρδ ιεηααμθχκ δζεονφκεδηε 

ζηζξ ±45 ΜWh/h, ιε ηζξ ιεηααμθέξ ηάεε ιήκα κα ακηζζημζπμφκ ζε πμζμζηυ 7% ιε 9% επί ηδξ 

εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ, ιε ελαίνεζδ ημοξ ιήκεξ Ημφθζμ, επηέιανζμ ηαζ Οηηχανζμ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ, μζ ιεηααμθέξ πνμέηορακ δπζυηενεξ (5% ιε 7% ηδξ ζζπφμξ).  

Γζα υθα ηα έηδ ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο, μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ηάεε 

ιήκα, πνμέηορακ πμθφ ημκηά ζημ ιδδέκ, εκχ μζ ηοπζηέξ απμηθίζεζξ αοηχκ, εηπεθναζιέκεξ 

ςξ πμζμζηυ ηδξ ζοκμθζηήξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ, πανμοζίαζακ ηζξ εθάπζζηεξ ηζιέξ ημοξ, ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηςκ ηαθμηαζνζκχκ ιδκχκ ηαζ ηζξ ιέβζζηεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα.  

Ακηίζημζπα ζημζπεία ιε αοηά πμο παναηίεεκηαζ παναηάης βζα ηα έηδ 2009 ηαζ 2013, 

οπάνπμοκ ακαθοηζηά ηαζ βζα ηα οπυθμζπα έηδ ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο, ζημ Πανάνηδια Γ. 

Πίλαθαο 3. Βαζζηά ζηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ θμνηίμο 

(ΓΡ) βζα ηάεε ιήκα ημο έημοξ 2009, ζηδκ πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο. 

2009 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 263,45 48,0 -59,3 -24,0 23,3 -9,1% 8,8% 11,4 4,3%

ΥΕΒ 288,1 54,0 -50,2 -25,3 24,1 -8,8% 8,4% 12,2 4,2%

ΜΑΡ 288,1 75,2 -61,3 -27,4 29,4 -9,5% 10,2% 13,2 4,6%

ΑΠΡ 288,1 43,9 -60,7 -25,7 22,2 -8,9% 7,7% 11,6 4,0%

ΜΑΙ 307 41,5 -62,2 -24,1 21,4 -7,8% 7,0% 10,2 3,3%

ΙΟΤΝ 307 45,6 -54,2 -25,1 23,0 -8,2% 7,5% 11,7 3,8%

ΙΟΤΛ 307 54,6 -45,4 -24,6 20,7 -8,0% 6,7% 10,4 3,4%

ΑΤΓ 327 37,4 -53,1 -21,6 20,7 -6,6% 6,3% 9,9 3,0%

ΕΠ 327 43,0 -39,9 -22,1 23,7 -6,7% 7,3% 10,4 3,2%

ΟΚΣ 327 50,1 -34,6 -23,8 20,3 -7,3% 6,2% 10,4 3,2%

ΝΟΕ 327 55,2 -51,8 -27,5 24,5 -8,4% 7,5% 11,7 3,6%

ΔΕΚ 327 44,8 -55,6 -30,9 28,9 -9,5% 8,8% 14,4 4,4%

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 
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ηδκ πενζθένεζα ηδξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ βζα ημ έημξ 2009, μζ ιεβαθφηενεξ ςνζαίεξ 

δζαηοιάκζεζξ ζε επίπεδμ ειπζζημζφκδξ 95%, παναηδνήεδηακ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 

πεζιχκα ηαζ ημο Μανηίμο (ιεηαλφ 30MWh/h ηαζ 33MWH/h) ηαζ ακηζζημζπμφκ ζε πμζμζηυ 

10%-11% ηδξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ ηςκ 303.22 MW. Με ηδκ ίδζα εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ, βζα 

ηδκ επυιεκδ πνμκζά, μ Φεανμοάνζμξ πανμοζίαζε ηζξ ιέβζζηεξ ιεηααμθέξ θμνηίμο βζα επίπεδμ 

ειπζζημζφκδξ 95%, μζ μπμίεξ ακηζζημζπμφκ ζε πμζμζηυ 12% επί ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ, εκχ 

ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Μανηίμο παναηδνήεδηακ ακηίζημζπα ιεβάθεξ ιεηααμθέξ (10% επί 

ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ). Σδκ επυιεκδ πνμκζά αολήεδηακ ζηαδζαηά μζ εβηαηαζηάζεζξ, απυ 

381.77 MW ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Ηακμοανίμο, ζε 534.82 MW ημκ Γεηέιανζμ. Σμ ιεβαθφηενμ 

εφνμξ δζαηοιάκζεςκ, ειθακίζηδηε ζημ δζάζηδια ιεηαλφ Φεανμοανίμο ηαζ Μαΐμο (απυ 30 

MWh/h έςξ 32 MWh/h) ηαζ ακηζζημζπεί ζε πμζμζηυ 7% ιε 8% επί ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ 

ηςκ 381.77 MW, εκχ ακηίζημζπα ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Γεηειανίμο παναηδνήεδηακ 

ορδθέξ ιεηααμθέξ (33 MWh/h έςξ -36 MWh/h), μζ μπμίεξ ακηζζημζπμφκ ζε πμζμζηυ πενίπμο 

7% επί ηδξ ζζπφμξ ηςκ 534.82 MW. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο 2012, μπυηε ηαζ δ εβηαηεζηδιέκδ 

ζζπφξ ηςκ πάνηςκ πανέιεζκε ζηα 534.82 MW, ημ δζάζηδια δζαηφιακζδξ ηςκ ιεηααμθχκ, 

δζαιμνθχεδηε ζημ ιέβζζημ ιεηαλφ ηςκ 44 MWh/h ηαζ -46 MWh/h, ημ μπμίμ ακηζζημζπεί ζημ 

8.5% πενίπμο ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ, ηαζ παναηδνήεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Απνζθίμο, 

εκχ επίζδξ ηαζ ημκ Γεηέιανζμ, μζ ιεηααμθέξ ακηζζημζπμφκ ζε πμζμζηυ 8% επί ηδξ 

μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ. Σμοξ οπυθμζπμοξ ιήκεξ, μζ δζαηοιάκζεζξ ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ζε 

επίπεδμ αεααζυηδηαξ 95%, ακηζζημζπμφκ ζε πμζμζηά 5% ιε 7% επί ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ. 

Γζα ημ 2013, ηα δζαζηήιαηα ζηα μπμία ηζκήεδηακ μζ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ, δζεονφκεδηακ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ πνμκζά ηαηά 1% πενίπμο επί ηδξ ζζπφμξ ηςκ 534.82 MW, ιε 

ελαίνεζδ ημκ Γεηέιανζμ βζα ημκ μπμίμ ημ δζάζηδια δζαηφιακζδξ, ακηζζημζπεί εδχ, ζε 

πμζμζηυ 6.5% επί ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ. Σμ ιέβζζημ δζάζηδια δζαηοιάκζεςκ 

παναηδνήεδηε ηαζ πάθζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Απνζθίμο αθθά ηαζ ημο Ηακμοανίμο (41 MWh/h 

έςξ -46 MWh/h ηαζ βζα ημοξ δφμ ιήκεξ), εκχ ακηίζημζπα ορδθέξ ιεηααμθέξ παναηδνήεδηακ 

ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Φεανμοανίμο ηαζ ημο Μανηίμο (8%). πςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημοξ 

πίκαηεξ πμο αημθμοεμφκ (3 ηαζ 4) ιε ακαθοηζηυηενα ζημζπεία βζα ηα έηδ 2009 ηαζ 2013, 

ακηίζημζπα ηαζ ζε αοηή ηδκ πενζθένεζα, μζ εθάπζζηεξ ηοπζηέξ απμηθίζεζξ ηςκ ςνζαίςκ 

Πίλαθαο 4. Βαζζηά ζηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ θμνηίμο 

(ΓΡ) βζα ηάεε ιήκα ημο έημοξ 2013, ζηδκ πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο. 

2013 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 515,8 87,1 -122,6 -45,7 45,1 -8,9% 8,8% 21,4 4,2%

ΥΕΒ 515,8 83,3 -64,5 -40,5 42,6 -7,9% 8,2% 20,6 4,0%

ΜΑΡ 515,8 247,4 -240,7 -43,8 40,7 -8,5% 7,9% 23,9 4,6%

ΑΠΡ 515,8 71,5 -77,1 -45,3 39,2 -8,8% 7,6% 19,2 3,7%

ΜΑΙ 515,8 105,0 -71,1 -36,2 36,5 -7,0% 7,1% 17,8 3,5%

ΙΟΤΝ 515,8 58,0 -69,6 -36,7 35,0 -7,1% 6,8% 16,2 3,2%

ΙΟΤΛ 515,8 47,0 -66,6 -29,7 26,2 -5,8% 5,1% 14,1 2,7%

ΑΤΓ 515,8 61,0 -70,3 -41,3 36,0 -8,0% 7,0% 19,1 3,7%

ΕΠ 515,8 64,8 -71,1 -35,7 29,7 -6,9% 5,8% 16,0 3,1%

ΟΚΣ 515,8 101,7 -83,5 -32,7 31,9 -6,3% 6,2% 15,5 3,0%

ΝΟΕ 515,8 112,6 -96,6 -43,9 42,0 -8,5% 8,1% 21,2 4,1%

ΔΕΚ 515,8 66,8 -83,6 -40,9 35,2 -7,9% 6,8% 17,5 3,4%

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Διάςτημα μεταβολήσ  

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 
Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)
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ιεηααμθχκ ςξ πμζμζηυ ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ, παναηδνμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

ηαθμηαζνζκχκ ιδκχκ. 

  

 

ηδκ πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ- Θνάηδξ, βζα υθμ ημ 2009 δ ζοκμθζηή εβηαηεζηδιέκδ ζζπφξ ηςκ 

αζμθζηχκ πάνηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ζημ ζφζηδια, δζαιμνθχεδηε ζηα 194.25 MW. Σμ εφνμξ 

δζαηφιακζδξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ θμνηίμο, ζε επίπεδμ ειπζζημζφκδξ 95%, 

ιεβζζημπμζήεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Ηακμοανίμο (-31 MWh/h έςξ 28 MWh/h) ηαζ 

ακηζζημζπεί ζε πμζμζηυ 16% ηαζ 15%, επί ηδξ ζζπφμξ ηςκ 194.25 MW. Γζα υθδ ηδ δζάνηεζα 

ημο έημοξ, ημ εφνμξ δζαηφιακζδξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ, εηπεθναζιέκμ ςξ πμζμζηυ ηδξ 

εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ, δζαηδνήεδηε ζε επίπεδα ακχηενα ημο 10% βζα ημ 95% ηςκ 

2009 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 303,22 67,1 -82,3 -27,3 30,4 -9,0% 10,0% 13,7 4,5%

ΥΕΒ 303,22 52,8 -76,0 -30,5 29,0 -10,1% 9,6% 14,6 4,8%

ΜΑΡ 303,22 61,5 -63,8 -33,5 30,4 -11,1% 10,0% 14,5 4,8%

ΑΠΡ 303,22 45,3 -97,4 -27,1 24,9 -9,0% 8,2% 12,4 4,1%

ΜΑΙ 303,22 48,0 -51,5 -19,8 21,0 -6,5% 6,9% 9,7 3,2%

ΙΟΤΝ 303,22 41,0 -48,4 -23,9 22,3 -7,9% 7,3% 10,3 3,4%

ΙΟΤΛ 303,22 27,7 -53,6 -17,5 15,6 -5,8% 5,1% 8,2 2,7%

ΑΤΓ 303,22 35,1 -30,1 -17,3 19,4 -5,7% 6,4% 8,4 2,8%

ΕΠ 303,22 34,9 -43,0 -20,7 17,8 -6,8% 5,9% 9,4 3,1%

ΟΚΣ 303,22 50,6 -63,9 -26,1 23,8 -8,6% 7,8% 11,5 3,8%

ΝΟΕ 303,22 44,7 -51,2 -25,5 24,4 -8,4% 8,1% 11,1 3,6%

ΔΕΚ 303,22 67,2 -60,5 -28,0 29,0 -9,2% 9,6% 13,7 4,5%

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

Πίλαθαο 5. Βαζζηά ζηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ θμνηίμο 

(ΓΡ) βζα ηάεε ιήκα ημο έημοξ 2009, ζηδκ πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ. 

2013 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 534,82 97,4 -125,8 -46,0 41,7 -8,6% 7,8% 22,1 4,1%

ΥΕΒ 534,82 78,9 -61,4 -40,2 40,5 -7,5% 7,6% 20,4 3,8%

ΜΑΡ 534,82 75,5 -65,2 -43,6 45,1 -8,2% 8,4% 21,2 4,0%

ΑΠΡ 534,82 67,3 -89,8 -46,8 41,1 -8,8% 7,7% 20,5 3,8%

ΜΑΙ 534,82 76,6 -82,8 -40,4 38,9 -7,5% 7,3% 18,8 3,5%

ΙΟΤΝ 534,82 106,6 -73,7 -36,5 37,8 -6,8% 7,1% 18,5 3,5%

ΙΟΤΛ 534,82 54,9 -54,7 -31,6 30,7 -5,9% 5,7% 15,4 2,9%

ΑΤΓ 534,82 51,9 -67,3 -31,0 32,6 -5,8% 6,1% 16,0 3,0%

ΕΠ 534,82 76,1 -78,4 -34,1 33,9 -6,4% 6,3% 16,4 3,1%

ΟΚΣ 534,82 82,9 -90,6 -32,4 33,7 -6,1% 6,3% 16,4 3,1%

ΝΟΕ 534,82 127,3 -86,0 -37,9 44,3 -7,1% 8,3% 20,2 3,8%

ΔΕΚ 534,82 70,9 -107,1 -35,6 35,5 -6,7% 6,6% 17,9 3,4%

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Διάςτημα μεταβολήσ  

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

Πίλαθαο 6. Βαζζηά ζηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ θμνηίμο (ΓΡ) 

βζα ηάεε ιήκα ημο έημοξ 2013, ζηδκ πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ. 
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2009 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 194,25 58,7 -75,7 -31,4 28,5 -16,1% 14,7% 13,9 7,1%

ΥΕΒ 194,25 50,6 -52,4 -24,3 26,1 -12,5% 13,4% 11,6 5,9%

ΜΑΡ 194,25 74,3 -69,9 -23,3 22,8 -12,0% 11,8% 11,5 5,9%

ΑΠΡ 194,25 46,5 -44,8 -22,8 24,3 -11,7% 12,5% 10,6 5,5%

ΜΑΙ 194,25 44,3 -71,4 -20,0 19,1 -10,3% 9,8% 9,4 4,8%

ΙΟΤΝ 194,25 44,8 -79,0 -26,5 22,1 -13,6% 11,4% 10,8 5,5%

ΙΟΤΛ 194,25 34,8 -51,5 -23,4 18,7 -12,0% 9,6% 9,8 5,1%

ΑΤΓ 194,25 39,4 -47,1 -21,4 18,8 -11,0% 9,7% 9,4 4,8%

ΕΠ 194,25 47,4 -49,4 -20,8 21,9 -10,7% 11,3% 9,9 5,1%

ΟΚΣ 194,25 46,5 -53,7 -19,8 23,9 -10,2% 12,3% 9,7 5,0%

ΝΟΕ 194,25 36,0 -49,8 -20,5 21,0 -10,5% 10,8% 9,4 4,9%

ΔΕΚ 194,25 88,8 -59,7 -23,0 24,2 -11,9% 12,5% 11,7 6,0%

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

ιεηααμθχκ, βεβμκυξ πμο παναηηήνζζε ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ημο επυιεκμο έημοξ. Σμ ιέβζζημ 

εφνμξ δζαηφιακζδξ ζημ παναπάκς επίπεδμ αεααζυηδηαξ, παναηδνήεδηε βζα ημ 2010, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο Φεανμοανίμο (-27 MWh/h έςξ 33 MWh/h) ηαζ ακηζζημζπεί ζε πμζμζηυ 14% ηαζ 

17%, επί ηδξ ζοκμθζηά εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο 2011, δ ζοκμθζηή 

μκμιαζηζηή ζζπφξ ηςκ ζοκδεδειέκςκ πάνηςκ, δζαιςνθχεδηε ζηα 237 MW έςξ ημκ Ημφκζμ, 

μπυηε ηαζ παναηδνήεδηε ημ ιεβαθφηενμ εφνμξ δζαηφιακζδξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ θμνηίμο, 

βζα ημ 95% ηςκ ιεηααμθχκ (-30 MWh/h έςξ 24 MWh/h). Απυ ημκ Ημφθζμ έςξ ημκ Γεηέιανζμ, 

δ ζοκδεδειέκδ ζημ ζφζηδια ζζπφξ, αολήεδηε ζηα 275 MW, ιε ηζξ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ 

θμνηίμο βζα αοηή ηδκ πενίμδμ, ζε επίπεδμ αεααζυηδηαξ 95%, κα ηοιαίκμκηαζ ζημ ιέβζζημ 

ιεηαλφ -28 MWh/h ηαζ 29 MWh/h, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Γεηειανίμο. Σμ 2012, πανέιεζκε δ 

εβηαηεζηδιέκδ ζζπφξ ηςκ 275 MW ηαζ ημ ιέβζζημ δζάζηδια δζαηφιακζδξ ζημ ελεηαγυιεκμ 

επίπεδμ, ειθακίζηδηε ημκ Απνίθζμ ηαζ ακηζζημζπεί ζε ±38 MWh/h (δδθαδή ζε πμζμζηυ 14% 

ηδξ ζζπφμξ ηςκ 275 MW), εκχ ηαζ ημ οπυθμζπμ ημο έημοξ μζ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ ακηζζημζπμφκ 

ζε πμζμζηά 8% έςξ 12% επί ηδξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ. Σμ 2013, ζοκδέεδηακ ζηδκ πενζμπή 

κέεξ ιμκάδεξ παναβςβήξ, δζαιμνθχκμκηαξ ηδκ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ ζηα 303.9 MW ιέπνζ ηαζ 

ημκ Νμέιανζμ ηαζ ζηα 321.9 ημκ Γεηέιανζμ. Σδκ πενίμδμ αοηή, ημ δζάζηδια δζαηφιακζδξ 

ηςκ ιεηααμθχκ ζημ ελεηαγυιεκμ επίπεδμ αεααζυηδηαξ, έβζκε ιέβζζημ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

Μανηίμο ηαζ ημο Μαΐμο (±31 MWh/h), ακηζζημζπχκηαξ ζε πμζμζηυ 10% πενίπμο επί ηδξ 

ζζπφμξ ηςκ 303.9 MW, εκχ ακηίζημζπα ορδθέξ ιεηααμθέξ παναηδνήεδηακ ηαζ ημκ Νμέιανζμ 

(± 30 MWh/h). 

πςξ θαίκεηαζ ζημκ επυιεκμ πίκαηα (5), μ μπμίμξ πενζέπεζ ηα ααζζηά ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηδξ 

ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ θμνηίμο βζα ημ έημξ 2009, μζ ιδκζαίεξ ηοπζηέξ απμηθίζεζξ 

ζηδκ πενζμπή, πνμηφπημοκ εκημκυηενεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα ηαζ ηδξ άκμζλδξ. 

Ακηζζημζπμφκ υιςξ, ζε αζζεδηά ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ, ζοβηνζηζηά ιε 

ηζξ οπυθμζπεξ πενζμπέξ. Μεβάθεξ δζαθμνέξ παναηδνμφκηαζ επίζδξ, ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ 

ημο έημοξ 2013 (πίκαηαξ 6), υπμο πένακ ηδξ ζπεηζηήξ ιείςζδξ ηςκ ηοπζηχκ απμηθίζεςκ, 

ακαηνέπεηαζ ηαζ ημ παναδμζζαηυ ζπήια ηςκ επμπζηχκ δζαηοιάκζεςκ. 

 

Πίλαθαο 7. Βαζζηά ζηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ θμνηίμο 

(ΓΡ) βζα ηάεε ιήκα ημο έημοξ 2009, ζηδκ πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ. 
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2013 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 303,9 141,5 -51,4 -24,9 26,8 -8,2% 8,8% 13,4 4,4%

ΥΕΒ 303,9 49,0 -36,4 -23,5 23,7 -7,7% 7,8% 10,8 3,6%

ΜΑΡ 303,9 75,4 -61,4 -31,2 30,3 -10,3% 10,0% 14,7 4,8%

ΑΠΡ 303,9 55,4 -79,3 -28,1 28,9 -9,2% 9,5% 13,5 4,4%

ΜΑΙ 303,9 59,9 -72,3 -31,4 31,5 -10,3% 10,4% 15,0 4,9%

ΙΟΤΝ 303,9 47,8 -79,0 -33,5 27,3 -11,0% 9,0% 13,9 4,6%

ΙΟΤΛ 303,9 47,8 -92,8 -29,5 20,8 -9,7% 6,8% 12,2 4,0%

ΑΤΓ 303,9 36,8 -63,2 -25,2 22,1 -8,3% 7,3% 11,2 3,7%

ΕΠ 303,9 100,7 -73,4 -31,3 25,2 -10,3% 8,3% 13,2 4,3%

ΟΚΣ 303,9 58,3 -71,8 -25,8 25,9 -8,5% 8,5% 11,9 3,9%

ΝΟΕ 303,9 126,6 -56,4 -29,5 30,3 -9,7% 10,0% 14,4 4,7%

ΔΕΚ 321,9 69,1 -51,0 -29,5 26,5 -9,2% 8,2% 13,5 4,2%

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Διάςτημα μεταβολήσ  

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

Αενμίγμκηαξ ηχνα ηζξ παναβςβέξ ηςκ επζιένμοξ πενζμπχκ, ηα δζαζηήιαηα ζηα μπμία 

ηοιαίκεηαζ ημ 95% ηςκ ιεηααμθχκ, δζεονφκμκηαζ ζε απυθοηεξ ηζιέξ, υπςξ ήηακ άθθςζηε 

ακαιεκυιεκμ. Ξεηζκχκηαξ απυ ιεηααμθέξ ζημ θάζια -44 ΜWh/h ≤ ΓΡ ≤ 42 ΜWh/h ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο 2009, μπυηε ηαζ δ ιέζδ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφξ, ακήθεε ζε 782 MW πενίπμο, 

ηαηέθδλε ακηίζημζπα ημ 2013 ζημ δζάζηδια -78.7 ΜWh/h ≤ ΓΡ ≤ 73.4 ΜWh/h, ιε ηδ ιέζδ 

μκμιαζηζηή ζζπφ κα ακηζζημζπεί ζε 1353 MW. Σα δζαζηήιαηα αοηά, ηοιαίκμκηαζ ζε υθδ ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο, ζε πμζμζηά ακηίζημζπα ιε ημ 4.5% έςξ 5.8% ηδξ ιέζδξ 

μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ ηάεε έημοξ. Οζ ιέβζζηεξ παναηδνδιέκεξ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ θμνηίμο, 

πήνακ ηζιέξ ιεηαλφ ηςκ ±264 MWh/h πενίπμο (2013) ηαζ ακηζζημζπμφζακ ζε πμζμζηυ 20% 

ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ ημο έημοξ. Ζ ιέβζζηδ ςνζαία ιεηααμθή ςξ πμζμζηυ ηδξ 

εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ (257.1[ΜWh/h] / 824.47[MW]), ζοκέαδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 2010 

ηαζ ακηζζημζπμφζε ζημ 31%. ε υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο, μζ ιέζεξ ηζιέξ 

ηςκ ιεηααμθχκ, πνμέηορακ ημκηά ζημ ιδδέκ, ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ηςκ δζαιέζςκ κα είκαζ 

ιεβαθφηενεξ, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ υηζ μζ ιεηααμθέξ ηείκμοκ κα είκαζ εεηζηέξ πανά 

ανκδηζηέξ βζα ιεβαθφηενμ δζάζηδια. Οζ ηοπζηέξ απμηθίζεζξ ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ηάεε 

έημοξ, ηοιάκεδηακ ζε πμζμζηά 2.2% έςξ 2.7% επί ηδξ εηάζημηε εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ. 

Έτη (MWh/h) (%)

2009 781,95 102,8 -128,2 42,0 -44,0 5,4% -5,6% -0,05 0,22 20,58 2,6%

2010 824,47 257,1 -244,9 44,3 -46,2 5,4% -5,6% 0,05 0,32 22,17 2,7%

2011 1091,04 124,5 -126,7 48,7 -52,8 4,5% -4,8% -0,05 0,44 24,20 2,2%

2012 1297,39 145,6 -158,3 61,8 -65,2 4,8% -5,0% 0,02 0,73 30,91 2,4%

2013 1353,61 264,0 -264,3 73,4 -78,7 5,4% -5,8% 0,00 0,44 36,66 2,7%

Συπική απόκλιςη 

Διάμεςοσ 

(MWh/h)

Μέςη 

Σιμή 

(MWh/h)

Μέςη 

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ Έτουσ          

(MW)

Μέγιςτη 

Ωριαία 

Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία 

Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Διάςτημα 

μεταβολήσ  ΔΡ για 

επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό 

μεταβολήσ επί τησ 

ονομαςτικήσ 

ιςχύοσ (%)

 

Πίλαθαο 8. Βαζζηά ζηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ θμνηίμο 

(ΓΡ) βζα ηάεε ιήκα ημο έημοξ 2013, ζηδκ πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ. 

Πίλαθαο 9. Βαζζηά ζηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ θμνηίμο 

ζοκμθζηά ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ βζα ηδκ πενίμδμ Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2013. 
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ηδκ επυιεκδ εζηυκα (5.22) απμηοπχκμκηαζ ζε πνμκμθμβζηή ζεζνά, ηα πνμθίθ ηςκ ςνζαίςκ 

ιεηααμθχκ βζα ηα έηδ 2009 ηαζ 2013 ζε MWh/h. ηα ίδζα ζπήιαηα, ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ 

μζ ηαιπφθεξ δζανηείαξ ηδξ ιεηααθδηήξ ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ, ηαεχξ ηαζ ηα δζαζηήιαηα 

ζηα μπμία ηζκήεδηε ημ 95% ηςκ ιεηααμθχκ ηάεε έημοξ (δζαηεημιιέκεξ βναιιέξ). Οζ 

ιέβζζηεξ ςνζαίεξ αολήζεζξ, ακηζπνμζχπεοζακ ημ 13% ηαζ 20% ηδξ ιέζδξ εβηαηεζηδιέκδξ 

ζζπφμξ ηςκ εηχκ 2009 ηαζ 2013 ακηίζημζπα, εκχ μζ ιέβζζηεξ αοείζεζξ ημ 16% ηαζ 20%. 

Γεδμιέκμο υηζ μζ ιέζμζ ζοκηεθεζηέξ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ βζα ηα δφμ έηδ οπμθμβίζηδηακ ζε 

23.5% (2009) ηαζ 25.7% (2013), μζ ιεηααμθέξ αοηέξ ακηζζημζπμφκ ζημ 55% ηαζ 68% 

(αολήζεζξ ηαζ αοείζεζξ ακηίζημζπα) ηδξ ιέζδξ παναβςβήξ ημο 2009 ηαζ ζημ 79% ηδξ ιέζδξ 

παναβςβήξ ημο 2013. Αοηέξ ήηακ αέααζα μζ αηναίεξ ηζιέξ ηςκ ιεηααμθχκ, βζα ημ ιεβαθφηενμ 

δζάζηδια ηάεε έημοξ (8300 χνεξ πενίπμο) υιςξ, μζ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ ακηζζημζπμφκ ηαζ ζηζξ 

δφμ πενζπηχζεζξ ζημ ±5.5% ηδξ ιέζδξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ, πενίπμο δδθαδή ζε πμζμζηυ 

21% ηδξ ιέζδξ εηήζζαξ παναβςβήξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 5.22 Υνμκμθμβζηυ πνμθίθ ηαζ ηαιπφθδ δζανηείαξ ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ αζμθζηήξ έβποζδξ 

θμνηίμο ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ,                         

βζα ηα έηδ 2009 (πάκς) ηαζ 2013(ηάης).  
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2009 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 722,92 102,8 -92,4 -51,5 45,2 -7,1% 6,3% 23,3 3,2%

ΥΕΒ 747,57 67,5 -90,3 -47,2 44,7 -6,3% 6,0% 22,5 3,0%

ΜΑΡ 747,57 84,7 -80,8 -56,6 51,1 -7,6% 6,8% 24,4 3,3%

ΑΠΡ 747,57 73,0 -128,2 -44,2 37,4 -5,9% 5,0% 20,7 2,8%

ΜΑΙ 766,47 67,9 -87,5 -37,8 39,6 -4,9% 5,2% 18,1 2,4%

ΙΟΤΝ 804,47 77,4 -73,7 -45,3 39,4 -5,6% 4,9% 20,0 2,5%

ΙΟΤΛ 804,47 53,5 -86,4 -35,5 32,9 -4,4% 4,1% 17,0 2,1%

ΑΤΓ 804,47 55,2 -72,9 -34,2 32,0 -4,2% 4,0% 16,9 2,1%

ΕΠ 804,47 68,3 -81,0 -36,7 38,3 -4,6% 4,8% 18,1 2,2%

ΟΚΣ 804,47 73,8 -75,2 -42,1 42,2 -5,2% 5,2% 19,6 2,4%

ΝΟΕ 804,47 68,8 -93,9 -47,9 41,8 -6,0% 5,2% 20,4 2,5%

ΔΕΚ 824,47 83,2 -97,7 -49,8 51,5 -6,0% 6,3% 24,3 2,9%

Συπική απόκλιςη Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Γζα θυβμοξ άιεζδξ ζφβηνζζδξ ιε ηα ακηίζημζπα ζηαηζζηζηά ιεβέεδ ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ 

ηάεε ιήκα, παναηίεεκηαζ ζηδ ζοκέπεζα μζ πίκαηεξ 8 ηαζ 9, βζα ηα έηδ 2009 ηαζ 2013, 

ακηίζημζπα. Παναηδνμφιε ζαθχξ, ηδκ αζζεδηή ιείςζδ ηςκ ηοπζηχκ απμηθίζεςκ ηαζ ηςκ 

δζαζηδιάηςκ ζηα μπμία ηζκήεδηε ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ζοκμθζηχκ ιεηααμθχκ, 

εηπεθναζιέκςκ ςξ πμζμζηχκ ηδξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ ηάεε ιήκα. Καζ βζα ηα δφμ έηδ, μζ 

ιεβαθφηενεξ δζαζπμνέξ (πμζμζηζαία) παναηδνμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πεζιενζκχκ ιδκχκ 

ηαζ ηδξ άκμζλδξ, εκχ ακηίεεηα ημκ Ημφθζμ, μζ ιεηααμθέξ είκαζ πζμ ημκηά ζηδ ιέζδ ηζιή ηαζ 

ακηζζημζπμφκ ζημ 2.1% ηαζ 1.9% ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ. Απυ ηδ ζοκμθζηυηενδ εζηυκα ηςκ 

ιεηααμθχκ βζα ηάεε ιήκα ηαζ έημξ ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο, απμημιίγμοιε υηζ μζ ηοπζηέξ 

απμηθίζεζξ αοηχκ, ακηζζημζπμφκ ζε πμζμζηά 2%-3%, εκχ μζ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ ζε πμζμζηά 

4% ιε 8% ηδξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ. 

 

Πίλαθαο 11. Βαζζηά ζηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ θμνηίμο 

(ΓΡ) βζα ηάεε ιήκα ημο έημοξ 2009, ζοκμθζηά ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ. 

2013 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 1325,62 223,5 -264,3 -93,5 95,0 -7,1% 7,2% 47,9 3,6%

ΥΕΒ 1354,52 203,1 -134,9 -80,6 87,8 -6,0% 6,5% 42,4 3,1%

ΜΑΡ 1354,52 264,0 -256,7 -94,1 97,2 -6,9% 7,2% 47,0 3,5%

ΑΠΡ 1354,52 139,4 -131,4 -83,9 73,4 -6,2% 5,4% 38,1 2,8%

ΜΑΙ 1354,52 111,8 -164,4 -84,8 71,6 -6,3% 5,3% 36,7 2,7%

ΙΟΤΝ 1354,52 152,1 -137,8 -69,5 61,9 -5,1% 4,6% 32,2 2,4%

ΙΟΤΛ 1354,52 73,5 -87,6 -55,6 50,1 -4,1% 3,7% 26,0 1,9%

ΑΤΓ 1354,52 95,1 -98,5 -69,3 54,4 -5,1% 4,0% 31,6 2,3%

ΕΠ 1354,52 151,2 -125,6 -68,8 55,2 -5,1% 4,1% 30,9 2,3%

ΟΚΣ 1354,52 131,4 -186,3 -54,8 61,6 -4,0% 4,5% 28,8 2,1%

ΝΟΕ 1354,52 189,3 -130,3 -76,3 75,5 -5,6% 5,6% 38,6 2,9%

ΔΕΚ 1372,52 153,3 -133,6 -69,6 63,9 -5,1% 4,7% 33,1 2,4%

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Διάςτημα μεταβολήσ  

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

Πίλαθαο 10. Βαζζηά ζηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ θμνηίμο 

(ΓΡ) βζα ηάεε ιήκα ημο έημοξ 2013, ζοκμθζηά ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ. 
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5.2.5 Τπνινγηζκόο εηεξνζπζρεηίζεσλ  

Δλεηάγμκηαξ ηζξ εηενμζοζπεηίζεζξ ηδξ ςναίαξ παναβςβήξ, ιεηαλφ ηςκ ζηαειχκ ακά 

πενζθένεζα, βζα ηζξ πενζυδμοξ ημζκήξ θεζημονβίαξ ημοξ, παναηδνμφκηαζ ανηεηέξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ. οβηεηνζιέκα βζα ηδκ πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο, πενίπμο ημ 33% 

ηςκ εηενμζοζπεηίζεςκ ιεηαλφ ηςκ πάνηςκ, παίνκεζ ηζιέξ ηάης ημο 0.4, ημ μπμίμ ιε αάζδ ηδκ 

εεςνδηζηή ακάθοζδ πμο πανμοζζάζηδηε κςνίηενα, απμηεθεί εεηζηυ δείβια υζμκ αθμνά ζηδκ 

εοζηάεεζα ημο θμνηίμο πμο εζζένπεηαζ ζημ ζφζηδια, αθμφ μζ αολμιεζχζεζξ ημο απυ ηάεε 

ιειμκςιέκμ πάνημ, ηείκμοκ κα αθθδθμακαζνμφκηαζ ζημ ζφκμθμ. Σμ οπυθμζπμ 50% πενίπμο 

ηςκ εηενμζοζπεηίζεςκ, ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 0.5 ηαζ 0.6, εκχ οπάνπεζ ηαζ έκα πμζμζηυ 2.9% 

ζημ μπμίμ μζ εηενμζοζπεηίζεζξ είκαζ πμθφ ορδθέξ ηαζ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 0.8 ηαζ 0.9 (εζηυκα 

(5.23)) Αοηέξ θμβζηά, αθμνμφκ ζε πάνηα ηα μπμία ανίζημκηαζ ζε πμθφ ιζηνή απυζηαζδ 

ιεηαλφ ημοξ, μπυηε μζ ημζκέξ ακειμθμβζηέξ ζοκεήηεξ επδνεάγμοκ ιε πανυιμζμ ηνυπμ ημ 

παναβυιεκμ, άνα ηαζ ημ εβπευιεκμ θμνηίμ ηςκ πάνηςκ. Αλίγεζ αέααζα κα ζδιεζςεεί υηζ ημ 

πμζμζηυ αοηυ, ορδθχκ ζοζπεηίζεςκ, είκαζ ημ ιζηνυηενμ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ άθθεξ δφμ 

πενζθένεζξ, πζεακχξ ηαζ θυβμ ηδξ εφνοηενδξ πενζμπήξ ζηδκ μπμία ακαθένεηαζ. ηδκ πενζμπή 

ηδξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, έκαξ εη ηςκ ζηαειχκ, πανμοζζάγεζ ιε 3 άθθμοξ ηδξ ίδζαξ δθεηηνζηήξ 

πενζμπήξ, ανκδηζηή εηενμζοζπέηζζδ (πενίπμο -0.15), ημ μπμίμ πναηηζηά ζδιαίκεζ υηζ υηακ μζ 

παναβςβέξ ζε αοηυκ αολάκμκηαζ, ζημοξ άθθμοξ 3 ιεζχκμκηαζ ηαζ ακηζζηνυθςξ. Κάηζ ηέημζμ, 

δεκ παναηδνείηαζ ζε ηαιία άθθδ εη ηςκ ελεηαγυιεκςκ πενζμπχκ. Δδχ, ζε πμζμζηυ 57%, μζ 

εηενμζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζηαειχκ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 0.5 ηαζ 0.7 (εζηυκα (5.24)). ηδκ 

δθεηηνζηή πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ, εκχ οπάνπεζ έκα πμζμζηυ 15% πενίπμο 

«γεοβχκ» ζηαειχκ βζα ηα μπμία μζ ζοκηεθεζηέξ εηενμζοζπέηζζδξ παίνκμοκ ζδζαίηενα παιδθέξ 

ηζιέξ έςξ 0.2, οπάνπεζ ακηίζημζπα έκα άθθμ 36% βζα ημ μπμίμ μζ ακηίζημζπεξ ηζιέξ, 

ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 0.8 ηαζ 0.9 (εζηυκα (5.24)). Οζ ιεβάθεξ ζοζπεηίζεζξ ειθακίγμκηαζ ζημοξ 

ζηαειμφξ πμο οπήνπακ ζημ ζφζηδια απυ ηδκ ανπή ηδξ πενζυδμο ελέηαζδξ, μπυηε ηαζ δ 

δζείζδοζδ αζμθζηχκ ζημ ζφζηδια δεκ ήηακ ηυζμ ορδθή. Ίζςξ βζ’ αοηυ ημ θυβμ, επζθέβδζακ 

ανπζηά πενζμπέξ εβηαηάζηαζδξ, ιε ηφνζμ ηνζηήνζμ ημ δζαεέζζιμ αζμθζηυ δοκαιζηυ ηαζ υπζ 

ηυζμ ηδκ πςνζηή δζαζπμνά ιεηαλφ ηςκ ζηαειχκ. Πάκηςξ μζ ζηαειμί πμο εκηάζζμκηαζ 

ανβυηενα, ειθακίγμοκ αζζεδηά ιζηνυηενεξ ζοζπεηίζεζξ, ηυζμ ιεηαλφ ημοξ υζμ ηαζ ιε ημοξ 

παθαζυηενμοξ ζηαειμφξ.  

 Δζηυκα 5.23 Πμζμζηά γεοβχκ εηενμζοζπέηζζδξ εβπευιεκμο θμνηίμο ακάιεζα ζημοξ ζηαειμφξ 

ηδξ πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο 
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Κμζκυ παναηηδνζζηζηυ ηαζ ηςκ ηνζχκ πενζμπχκ, απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ βζα ηα έηδ 2009 ηαζ 

2010, δζαιμνθχκμκηαζ δζαηνζηέξ μιάδεξ ορδθχκ εηενμζοζπεηίζεςκ ζηδκ παναβςβή, μζ 

μπμίεξ ζοβηεκηνχκμοκ ηαζ ηδκ πθεζμρδθία ηδξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ. Αοηυ πναηηζηά 

δδθχκεζ, υηζ ηδκ δεδμιέκδ πενίμδμ, εκηάζζμκηαζ ζημ ιίβια, αζμθζηά πάνηα ιε πενζμνζζιέκδ 

βεςβναθζηή δζαζπμνά, ιε ααζζηυ ηνζηήνζμ ίζςξ ημ πθμφζζμ δοκαιζηυ ζηζξ πενζμπέξ 

εβηαηάζηαζδξ. ηαδζαηά υιςξ, δ μθμέκα ηαζ αολακυιεκδ δζείζδοζδ κέςκ ιμκάδςκ ζημ 

ζφζηδια, επέααθε ηδκ εβηαηάζηαζδ πάνηςκ ζε δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ, ιε άθθεξ 

ακειμθμβζηέξ ζοκεήηεξ, χζηε ημ εβπευιεκμ θμνηίμ κα δζαηδνείηαζ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ 

ζηαεενυ. Σα πάνηα πμο εζζένπμκηαζ ανβυηενα ζηα επζιένμοξ ιίβιαηα, πανμοζζάγμοκ έηζζ, 

παιδθυηενεξ εηενμζοζπεηίζεζξ ζηδκ παναβςβή, ηυζμ ιε ηα πνμτπάνπμκηα, υζμ ηαζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ ιε υζα ζοκδέμκηαζ ηδκ ίδζα πενίμδμ. 

Δλεηάγμκηαξ ηζξ εηενμζοζπεηίζεζξ ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ, ιεηαλφ ηςκ ζηαειχκ πμο 

δζαιμνθχκμοκ ηα αενμίζιαηα ηςκ δθεηηνζηχκ πενζθενεζχκ, δδιζμονβείηαζ ιζα ζαθέζηενδ 

Δζηυκα 5.24 Πμζμζηά γεοβχκ εηενμζοζπέηζζδξ εβπευιεκμο θμνηίμο ακάιεζα ζημοξ 

ζηαειμφξ ηδξ πενζθένεζαξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ. 

Δζηυκα 5.25 Πμζμζηά γεοβχκ εηενμζοζπέηζζδξ εβπευιεκμο θμνηίμο ακάιεζα ζημοξ 

ζηαειμφξ ηδξ πενζθένεζαξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ. 
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εζηυκα, ζπεηζηά ιε ηζξ δζαθμνέξ πμο παναηδνήεδηακ ζε ηάεε ιζα, ηυζμ ζε ζπέζδ ιε ηα 

δζαζηήιαηα ζηα μπμία ηζκήεδηε ημ 95% ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ, υζμ ηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ 

ηςκ ιεβίζηςκ αολήζεςκ ηαζ αοείζεςκ ημο εβπευιεκμο θμνηίμο. πςξ παναηδνήεδηε ηαζ 

παναπάκς, απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ εηενμζοζπεηίζεςκ ηςκ παναβςβχκ ζηζξ επζιένμοξ πενζμπέξ, 

ζηδκ πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο- Ζπείνμο, ζοκδέμκηαζ πάνηα ηα μπμία ζε ιεβάθμ πμζμζηυ, 

ειθακίγμοκ παιδθυηενεξ ζοζπεηίζεζξ ζηδκ παναβςβή ζοβηνζηζηά ιε ηζξ άθθεξ δφμ πενζμπέξ. 

Αοηυ απμηεθεί δείβια ηδξ ζηακμπμζδηζηήξ βεςβναθζηήξ δζαζπμνάξ ηςκ πάνηςκ πμο 

δζαιμνθχκμοκ ημ άενμζζια ηδξ πενζμπήξ. Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηαζ μζ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ 

ηδξ παναβςβήξ ηςκ επζιένμοξ ζηαειχκ, πνμηφπημοκ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ πμθφ παιδθά 

ζοζπεηζζιέκεξ ιεηαλφ ημοξ, μδδβχκηαξ αενμζζηζηά, ζε ιεηααμθέξ ιε παιδθυηενδ δζαζπμνά. 

ημκ ακηίπμδα, δ πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ- Θνάηδξ, θζθμλεκεί πάνηα ηα μπμία απμθαιαάκμοκ 

πανυιμζεξ ακειμθμβζηέξ ζοκεήηεξ, ιε απμηέθεζια μζ παναβςβέξ ημοξ κα είκαζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ ζοζπεηζζιέκεξ, βεβμκυξ πμο μδδβεί ηαζ ζε ορδθά ζοζπεηζζιέκεξ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ. 

Γζ’ αοηυ ηαζ ηα δζαζηήιαηα ζηα μπμία ηζκμφκηαζ μζ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ θμνηίμο ζηδκ πενζμπή, 

εηπεθναζιέκα ςξ πμζμζηυ ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ, πνμηφπημοκ πενζζζυηενμ δζεονοιέκα 

ζοβηνζηζηά ιε ηςκ οπμθμίπςκ πενζμπχκ. ηδκ πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, οπάνπεζ ιζα 

μιάδα πάνηςκ, δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ πμθφ ορδθέξ εηενμζοζπεηίζεζξ ζηδκ παναβςβή 

(ζοκηεθεζηήξ εηενμζοζπέηζζδξ, π>0.7) ηαζ απμηεθεί ηα 2/3 πενίπμο ηδξ εβηαηεζηδιέκδξ 

ζζπφμξ βζα ηα έηδ 2009 ηαζ 2010. Ζ μιάδα αοηή εοεφκεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ βζα ηδ δζαζπμνά 

ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ημο αενμζζηζημφ θμνηίμο ηαζ ηάεε κέμ πάνημ πμο εκηάζζεηαζ, 

ακάθμβα ιε ημ πυζμ ζοζπεηζζιέκδ είκαζ δ παναβςβή ημο ιε ηδξ μιάδαξ αοηήξ, ζοιαάθθεζ 

είηε ζηδκ ζηαεενμπμίδζδ ημο εβπευιεκμο θμνηίμο (βζα ιζηνέξ ηαζ ανκδηζηέξ 

εηενμζοζπεηίζεζξ), είηε ζηδκ αφλδζδ ηδξ δζαζπμνάξ αοημφ. Δκδεζηηζηά, ημ 2013, μζ εθαθνχξ 

αολδιέκεξ ζοζπεηίζεζξ ζηδκ παναβςβή, ιεηαλφ ηςκ πάνηςκ ηδξ μιάδαξ αοηήξ, ζοβηνζηζηά ιε 

εηείκεξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πνμκζάξ, μδήβδζακ ζε δζεφνοκζδ ημο δζαζηήιαημξ ζημ μπμίμ 

ηοιάκεδηακ μζ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ ιε αεααζυηδηα 95%, απυ -37 ΜWh/h ≤ ΓΡ ≤ 34 ΜWh/h 

πμο ήηακ ημ 2012, ζε -39 ΜWh/h ≤ ΓΡ ≤ 38 ΜWh/h βζα ημ 2013. 

ηζξ παναηάης εζηυκεξ (5.26), απμηοπχκεηαζ βζα ηάεε γεφβμξ ζηαειχκ, μ ζοκηεθεζηήξ 

εηενμζοζπέηζζδξ ηδξ παναβςβήξ (άλμκαξ ηςκ ηεηιδιέκςκ), έκακηζ ημο ακηίζημζπμο 

ζοκηεθεζηή εηενμζοζπέηζζδξ βζα ηδκ ιεηααθδηή ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ θμνηίμο (άλμκαξ ηςκ 

ηεηαβιέκςκ), ζε ηάεε πενζθένεζα. Ζ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοκηεθεζηχκ εηενμζοζπέηζζδξ, 

πνμζεββίγεηαζ ζηακμπμζδηζηά απυ αφλμοζεξ πμθοςκοιζηέξ ηαιπφθεξ. πςξ βίκεηαζ 

ηαηακμδηυ απυ ηδ ζοβηνζηζηή ελέηαζδ ηςκ εζηυκςκ ηαζ ζηζξ ηνεζξ πενζμπέξ, υηακ μζ 

παναβςβέξ ιεηαλφ ηςκ ζηαειχκ είκαζ παιδθά ζοζπεηζζιέκεξ, μζ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ ηςκ 

θμνηίςκ ημοξ, είκαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ αζοζπέηζζηεξ. Αηυια ηαζ βζα ζοκηεθεζηέξ 

εηενμζοζπέηζζδξ ηδξ ηάλδξ ημο 0.5, δ ακηίζημζπδ εηενμζοζπέηζζδ ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ 

πνμηφπηεζ ιζηνυηενδ ημο 0.1, ιε ιεβάθεξ ζοβηεκηνχζεζξ ηζιχκ ημκηά ζημ ιδδέκ. 

Παναηδνμφκηαζ επίζδξ ζε υθεξ ηζξ πενζθένεζεξ, ανκδηζηέξ ζοζπεηίζεζξ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ 

ςνζαίαξ ιεηααμθήξ θμνηίμο, αηυια ηαζ υηακ μζ ζοκηεθεζηέξ ζοζπέηζζδξ ηςκ παναβςβχκ ζηα 

ακηίζημζπα γεφβδ ζηαειχκ είκαζ 0.4. Γζα ηα γεφβδ ζηαειχκ, ηςκ μπμίςκ μζ παναβςβέξ 

ζοζπεηίγμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ (π>0.8), ζηδκ πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο, μζ 

εηενμζοζπεηίζεζξ ηςκ ακηίζημζπςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ, πνμηφπημοκ ιζηνυηενεξ ζοβηνζηζηά 

ιε ηςκ άθθςκ πενζθενεζχκ. 
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Δζηυκα 5.26 Ο ζοκηεθεζηήξ εηενμζοζπέηζζδξ ηδξ παναβςβήξ ιεηαλφ δφμ πάνηςκ, έκακηζ ημο 

ζοκηεθεζηή εηενμζοζπέηζζδξ ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ αοηήξ, 

 ζηδκ πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο (πάκς), ζηδκ πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ (ιέζδ) 

ηαζ ζηδκ πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ (ηάης). 
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Γζα ημ ζφκμθμ ηςκ αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ πμο ζοκδέμκηαζ ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ, μζ 

ακηίζημζπεξ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηςκ επζιένμοξ πάνηςκ απμηοπχκμκηαζ ζηζξ παναηάης 

εζηυκεξ (5.27 ηαζ 5.28). οκμπηζηά, μζ εηενμζοζπεηίζεζξ ζηδκ παναβςβή ιεηαλφ ηςκ πάνηςκ 

ηδξ πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο ηαζ ηδξ πενζθένεζαξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, 

ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ 0.015 ηαζ 0.8, ιε ημ 70% ηςκ γεφβςκ κα πανμοζζάγμοκ 

εηενμζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ 0.3 ηαζ 0.6. Ακηίζημζπα, βζα ηα γεφβδ ζηαειχκ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο ηαζ ηδξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ, μζ ζοκηεθεζηέξ εηενμζοζπέηζζδξ ηςκ 

παναβςβχκ, ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ -0.19 ηαζ 0.48, ιε ημ 25% αοηχκ ζημ δζάζηδια -0.19 ηαζ 

0.2. Οζ εηενμζοζπεηίζεζξ ηέθμξ, ηςκ παναβςβχκ ιεηαλφ ηςκ πάνηςκ ηδξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ 

ηαζ ηδξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ, ηζκμφκηαζ ζημ δζάζηδια -0.22 ηαζ 0.54, ιε ημ 70% ηςκ ηζιχκ 

ζημ δζάζηδια 0.3 έςξ 0.54. Γζαιμνθχκεηαζ ηεθζηά ζημ ζφκμθμ, δ αηυθμοεδ εζηυκα (5.27).  

 

 

ημ ζφκμθμ, μζ ηζιέξ ηςκ εηενμζοζπεηίζεςκ ιεηαλφ ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ, ειθακίγμοκ 

ιεβάθεξ ζοβηεκηνχζεζξ ημκηά ζημ ιδδέκ. Δκδεζηηζηά, βζα ημ 90% ηςκ γεοβχκ ζηαειχκ 

ιεηαλφ ηςκ πενζθενεζχκ Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο ηαζ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, μζ ηζιέξ ηςκ 

εηενμζοζπεηίζεςκ είκαζ ηάης απυ 0.1., εκχ ακηίζημζπα, μζ εηενμζοζπεηίζεζξ ηςκ ςνζαίςκ 

ιεηααμθχκ ιεηαλφ ηςκ πάνηςκ Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο ηαζ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ, 

δζαιμνθχκμκηαζ ζημ ιέβζζημ ζηδκ ηζιή 0.06. Καζ ζηδκ πενίπηςζδ υιςξ, πμο ηα γεφβδ 

ελέηαζδξ, αθμνμφκ ζηα πάνηα ηδξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ, μζ 

εηενμζοζπεηίζεζξ πνμηφπημοκ πμθφ παιδθέξ, ιε ιέβζζηδ ηζιή ημ 0.08. Σμ κέθμξ ζδιείςκ πμο 

δζαιμνθχκεηαζ απυ ηδ ζπεδίαζδ ηςκ ζοκηεθεζηχκ εηενμζοζπέηζζδξ παναβςβήξ ηαζ ςνζαίςκ 

ιεηααμθχκ, βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ζοκδεδειέκςκ πάνηςκ, ηαηαδεζηκφεζ υηζ ζημ άενμζζιά ημοξ, 

αηυια ηαζ μζ ζηαειμί ηςκ μπμίςκ μζ παναβςβέξ ζοζπεηίγμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ, δεκ 

ειθακίγμοκ απαναίηδηα πανυιμζεξ δζαηοιάκζεζξ θμνηίμο (εζηυκα 5.28). Γζα ηδκ δζαηήνδζδ 

εοζηάεεζαξ θμζπυκ ηαζ ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ απαναίηδηςκ εθεδνεζχκ, δεκ απαζηείηαζ δ 

ζοκεπήξ ελζζμννυπδζδ ηςκ θμνηίςκ ηάεε ιειμκςιέκμο πάνημο, αθθά εθέβπεηαζ δ 

ζοκμθζηυηενδ ζοιπενζθμνά ημοξ. ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ, μ οπμθμβζζιυξ ηςκ ακαβηαίςκ 

εθεδνεζχκ πμο πνεζάγεηαζ ημ ζφζηδια, ελαζηίαξ ηδξ βεκζηυηενδξ έκηαλδξ ζε αοηυ, ζημπαζηζηά 

ιεηαααθθυιεκςκ παναβςβχκ (αζμθζηά, θςημαμθηασηά ηηθ.), εα μδδβμφηακ ζε ακακηίζημζπεξ 

ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα οπενεηηζιήζεζξ. 

Δζηυκα 5.27 Πμζμζηά γεοβχκ εηενμζοζπέηζζδξ εβπευιεκμο θμνηίμο ακάιεζα ζημοξ ζηαειμφξ 

πμο ζοκδέμκηαζ ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ. 
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Ακ ηαζ οπυ ηζξ οθζζηάιεκεξ ζοκδέζεζξ, δεκ έπεζ ακαθενεεί ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια πμο 

κα πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζοζπέηζζδ ηςκ παναβςβχκ ή ηςκ ιεηααμθχκ, ζηζξ πενζμπέξ πμο 

ακαθφμκηαζ εδχ, δεκ πνέπεζ κα πανααθέπμοιε ςζηυζμ, υηζ μζ εκ θυβς πενζθένεζεξ είκαζ 

πθέμκ ζε ιεβάθμ ααειυ ημνεζιέκεξ1 ηαζ ημ εκδζαθένμκ ζηνέθεηαζ ζηδκ ακαγήηδζδ κέςκ 

εέζεςκ βζα ηζξ ιεθθμκηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. Τπυ ημ πνίζια ιάθζζηα, ηδξ ακαιεκυιεκδξ 

μθμηθήνςζδξ ηςκ δζαζοκδέζεςκ ιεηαλφ ημο ζοζηήιαημξ ημο δπεζνςηζημφ ηιήιαημξ ηαζ 

μνζζιέκςκ αοηυκμιςκ κδζζςηζηχκ ζοζηδιάηςκ (ππ. Κνήηδ ηαζ Κοηθάδεξ2), δ δζαηήνδζδ ηδξ 

ζζμννμπίαξ ηςκ ηάζεςκ ζημ ζφζηδια, βίκεηαζ αζζεδηά δοζημθυηενδ.  

ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, επζπεζνήζαιε κα πνμζεββίζμοιε ζε ηάπμζμ ααειυ ηζξ ακαιεκυιεκεξ 

εηενμζοζπεηίζεζξ ηςκ παναβςβχκ ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ, ιέζς ηδξ ελέηαζδξ ηςκ 

εηενμζοζπηίζεςκ ιεηαλφ ηςκ ηαποηήηςκ ακέιμο. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, πνδζζιμπμζήεδηακ ηα 

δείβιαηα ηαηαβναθχκ3 ηςκ ζηαειχκ πμο ακαθφεδηακ κςνίηενα ζημ Κεθάθαζμ 3, ηα μπμία 

αθμνμφζακ ζηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία (2003-2013). Ζ επζθμβή, έβζκε ιε βκχιμκα, αθεκυξ μζ 

ηαηαβναθέξ κα έπμοκ ημζκή πενίμδμ ακαθμνάξ ηαζ αθεηένμο κα ζοιπενζθδθεμφκ υζμ ημ 

δοκαηυκ πενζζζυηενμζ ζηαειμί ζηδκ ακάθοζδ. Γζα κα είκαζ υιςξ, μζ ηζιέξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ 

εηενμζοζπέηζζδξ πμο εα οπμθμβζζημφκ ζηδ ζοκέπεζα, υζμ ημ δοκαηυκ πζμ ζοκεπείξ ιε ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, έβζκε επζπθέμκ επζθμβή ιεηαλφ αοηχκ, αάζεζ ηςκ εθθεζπχκ ιεηνήζεςκ ημο 

ηαεεκυξ. Οζ ζηαειμί πμο επζθέβδζακ ζηδκ ακάθοζδ επζπεζνήεδηε κα έπμοκ ηαηαβναθέξ βζα 

πάκς απυ ημ 90% ηδξ πενζυδμο ελέηαζδξ. Γζα θυβμοξ πθδνέζηενδξ βεςβναθζηήξ δζαζπμνάξ 

ηςκ ζηαειχκ ηαζ ακηζπνμζχπεοζδξ ιεβαθφηενςκ ηιδιάηςκ ηδξ πχναξ, ζοιπενζθήθεδηακ 

ζηδκ ακάθοζδ, μζ ζηαειμί ηςκ Κοεήνςκ ηαζ ηδξ Υνοζμφπμθδξ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηα 

δείβιαηά ημοξ ήηακ πθήνδ ζε πμζμζηά , ακηίζημζπα. οβηεκηνςηζηέξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε 

ημοξ ζηαειμφξ (35) πμο ελεηάζηδηακ, ηαεχξ ηαζ ηα πμζμζηά πθδνυηδηαξ ημο ηάεε 

                                                      
1 φιθςκα ιε ηδκ απυθαζδ 699-2012 ηδξ ΡΑΔ, ημ δίηηομ ηδξ πενζμπήξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, παναηηδνίζηδηε ςξ 

ημνεζιέκμ, ζπεηζηά ιε ηδκ δοκαηυηδηα επζπθέμκ απμννυθδζδξ ζζπφμξ απυ ζηαειμφξ ΑΠΔ. Ο παναηηδνζζιυξ 

αέααζα, αθμνά ζηζξ ζζπφμοζεξ βζα εηείκδ ηδκ πενίμδμ δζαηάλεζξ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ είκαζ δοκαηυκ κα 

ακηζζηναθεί, οπυ ηαεεζηχξ πεναζηένς επέηηαζήξ ημο. 

2 Ακαθοηζηυηενεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ ακαιεκχιεκεξ επεηηάζεζξ ηαζ εκζζπφζεζξ ημο ζοζηήιαημξ 

ιεηαθμνάξ βζα ηδκ δεηαεηία 2015-2024, ιπμνμφκ κα ακαγδηδεμφκ ζηδ ζεθίδα ημο ΑΓΜΖΔ (www.admie.gr). 

3 Τπεκεοιίγεηαζ υηζ μζ πνμκμζεζνέξ ακάθοζδξ ηςκ ζηαειχκ, αθμνμφκ ζε ιέζεξ διενήζζεξ ηαπφηδηεξ ακέιμο. 

Δζηυκα 5.28 Ο ζοκηεθεζηήξ εηενμζοζπέηζζδξ ηδξ παναβςβήξ ιεηαλφ δφμ πάνηςκ, έκακηζ ημο 

ζοκηεθεζηή εηενμζοζπέηζζδξ ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ αοηήξ, βζα ημ ζφκμθμ ηςκ αζμθζηχκ 

πάνηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ. 

http://www.admie.gr/
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δείβιαημξ, πενζέπμκηαζ ζημκ πίκαηα Γ13 ημο Πανανηήιαημξ Γ. Δδχ απμηοπχκεηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα, δ βεςβναθζηή ηαηακμιή ημοξ ζημ πχνμ (εζηυκα 5.23), ζε ζφζηδια ζοκηεηαβιέκςκ 

ΔΓΑ 87.Ακαθοηζηά, μζ ζοκηεθέζηεξ εηενμζοζπέηζζδξ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ διενήζζαξ 

ηαπφηδηαξ ακέιμο, ιεηαλφ ηςκ 35 ζηαειχκ ακάθοζδξ, πενζέπμκηαζ πάνζκ μζημκμιίαξ πχνμο, 

ζημκ πίκαηα Γ15 ημο Πανανηήιαημξ Γ. 

 

Απυ ηδκ ανπζηή ακάβκςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ εηενμζοζπεηίζεςκ ιεηαλφ ηςκ ζηαειχκ, 

παναηδνήεδηακ ζπεηζηά ορδθέξ ηζιέξ ζοζπέηζζδξ, αηυια ηαζ ιεηαλφ ζηαειχκ ηςκ μπμίςκ μζ 

πζθζμιεηνζηέξ απμζηάζεζξ είκαζ ανηεηά ιεβάθεξ. Κάηζ πανυιμζμ είδαιε ηαζ κςνίηενα ζημκ 

οπμθμβζζιυ ηςκ εηενμζοζπεηίζεςκ ιεηαλφ ηςκ παναβςβχκ αζμθζηχκ πάνηςκ πμο είκαζ 

εβηαηεζηδιέκα ζε ανηεηά απμιαηνοζιέκεξ βεςβναθζηά πενζθένεζεξ (Πεθμπμκκήζμο-

Ζπείνμο ηαζ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ). Ζ ζοβηεηνζιέκδ παναηήνδζδ, ηνίεδηε ζδζαίηενα 

εκδζαθένμοζα ζηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ακάθοζδξ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ, δζενεοκήεδηε 

πεναζηένς. ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, οπμθμβίζηδηακ επζπθέμκ, μζ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ηάεε 

γέοβμοξ ζηαειχκ, ιε αάζδ ηζξ βεςβναθζηέξ ημοξ ζοκηεηαβιέκεξ1. πεδζάζηδηακ ζηδ ζοκέπεζα 

ζε ημζκυ βνάθδια, μζ ζοκηεθεζηέξ εηνμζοζπέηζζδξ ηςκ διενήζζςκ ηαποηήηςκ ακέιμο πμο 

οπμθμβίζηδηακ παναπάκς, ζοκανηήζεζ ηδξ απυζηαζδξ ηςκ ιεηεςνμθμβζηχκ ζζηχκ ηαζ 

πνμέηορε ηεθζηά, ημ κέθμξ ζδιείςκ ηδξ παναηάης εζηυκαξ (5.30). πςξ εφημθα 

δζαπζζηχκεηαζ, μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ δφμ ζδιείςκ ιέηνδζδξ, πανμοζζάγεζ ιζα 

ηάζδ (εηεεηζηήξ) ιείςζδξ, υζμ δζεονφκεηαζ δ πζθζμιεηνζηή απυζηαζδ. Αηυια υιςξ ηαζ βζα 

απμζηάζεζξ ανηεηά ιεβάθεξ βζα ηα εθθδκζηά δεδμιέκα, μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ηδξ 

ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο, δζαηδνεί ζπεηζηά ορδθέξ ηζιέξ. Παναηδνμφκηαζ επίζδξ γεφβδ 

                                                      
1 Ακαθοηζηά μζ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζηαειχκ, πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ πίκαηα Γ14 ημο Πανανηήιαημξ Γ. 

Δζηυκα 5.29 Γεςβναθζηή ηαηακμιή ηςκ οπυ ελέηαζδ ζηαειχκ ζε ζφζηδια ζοκηεβιέκςκ ΔΓΑ 87 
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ζηαειχκ, ηα μπμία πανά ηζξ ημκηζκέξ ημοξ εέζεζξ, μζ ηαπφηδηεξ ημο ακέιμο δεκ ζοζπεηίγμκηαζ 

ζε ιεβάθμ ααειυ. Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ πενζπηχζεςκ αοηχκ, αθμνά ζημοξ ζηαειμφξ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο, μζ ηαπφηδηεξ ηςκ μπμίςκ, ηοβπάκεζ κα ζοζπεηίγμκηαζ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ, 

ιε ηζξ ηαπφηδηεξ ζηαειχκ πμο ανίζημκηαζ ζε πζμ απμιαηνοζιέκεξ πενζμπέξ. Δκδεζηηζηά, μ 

ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ηςκ ηαποηήηςκ ιεηαλφ ημο ζηαειμφ ημο Ανάλμο ηαζ ηδξ ηφνμο 

είκαζ 0.58 (απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ ζηαειχκ 281km), εκχ ακηίζημζπα ιεηαλφ ημο Ανάλμο ηαζ 

ηδξ βεζημκζηήξ Ακδνααίδαξ (28.4km) ιυθζξ 0.46. Τπάνπμοκ επίζδξ ηαζ ζηαειμί, μζ ηαπφηδηεξ 

ηςκ μπμίςκ είκαζ ιεηαλφ ημοξ ανκδηζηά ζοζπεηζζιέκεξ. Οζ πενζπηχζεζξ αοηέξ, αθμνμφκ ζηζξ 

εηενμζοζπεηίζεζξ ηςκ ηαποηήηςκ, ιεηαλφ ηςκ ζηαειχκ ημο Κανπαείμο Πεθάβμοξ 

(Κάνπαεμξ, Ρυδμξ) ηαζ ημο Ημκίμο. Κάηζ ηέημζμ ήηακ ςξ έκα ααειυ ακαιεκχιεκμ, ηαεχξ 

υπςξ παναηδνήζαιε ηαζ ζηδκ ανπή ημο Κεθαθαίμο 3, μζ επμπζηέξ δζαηοιάκζεζξ ηςκ 

ηαποηήηςκ ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ, δζαθένμοκ αζζεδηά. 

  

 

Απυ ηδκ ζοβηνζηζηή ακάβκςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πμο πνμέηορακ βζα ηζξ εηενμζοζπεηίζεζξ 

ιεηαλφ ηςκ ςνζαίςκ αζμθζηχκ παναβςβχκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ζοκηεθεζηχκ, ιεηαλφ ηςκ 

διενήζζςκ ηαποηήηςκ ακέιμο, δζαηνίκεηαζ ιζα βεκζηυηενδ ηαηεφεοκζδ ζφιπθεοζδξ. Θα είπε 

αέααζα, αηυιδ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ κα βκςνίγμοιε ηζξ αηνζαείξ εέζεζξ εβηαηάζηαζδξ ηςκ 

αζμθζηχκ πάνηςκ, χζηε κα ιπμνμφιε κα απμηηήζμοιε αηνζαέζηενδ εζηυκα βζα ηδκ επζννμή 

ηδξ απυζηαζδξ ζηζξ ηζιέξ ηςκ εηενμζοζπεηίζεςκ ζηδκ παναβςβή. 

Γζα κα πνμζεββζζημφκ ςξ έκα ααειυ, μζ εηενμζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηςκ παναβςβχκ ηςκ 

οθζζηάιεκςκ ζοκδέζεςκ αζμθζηήξ παναβςβήξ ζημ ζφζηδια, ιε εηείκεξ ηςκ πενζμπχκ πμο 

ακαιέκεηαζ κα ζοκδεεμφκ ζημ επυιεκμ δζάζηδια, οπμθμβίζηδηακ ζηδ ζοκέπεζα, μζ 

εηενμζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηςκ παναβςβχκ ηςκ δζαθυνςκ πενζθενεζχκ ηαζ ηςκ ηαποηήηςκ ηςκ 

δζαεέζζιςκ ακειμθμβζηχκ ζζηχκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, μζ ςνζαίεξ παναβςβέξ ηςκ αζμθζηχκ 

πάνηςκ ηδξ ηάεε πενζθένεζαξ, ζοκαενμίζηδηακ ζε διενήζζμ πνμκζηυ αήια, ιε πνήζδ ημο 

θμβζζιζημφ Hydrognomon. Ο οπμθμβζζιυξ ηςκ εηενμζοζπεηίζεςκ, αθμνά ζηδκ ημζκή 

πενίμδμ παναηδνήζεςκ ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ, δδθαδή ζημ δζάζηδια Ηακμοάνζμξ 2009-

Γεηέιανζμξ 2013. Οζ ηζιέξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ πμο πνμέηορακ, παναηίεεκηαζ ηαηακειδιέκεξ 

ζε θείκμοζα ζεζνά, λεπςνζζηά βζα ηάεε πενζθένεζα, αθθά ηαζ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ αζμθζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ, ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα (12). 

Δζηυκα 5.30 Ο ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο ιεηαλφ 

δφμ ζδιείςκ ιέηνδζδξ, ζοκανηήζεζ ηδξ ιεηαλφ ημοξ απυζηαζδξ 
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Πίλαθαο 12. οκηεθεζηέξ εηενμζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηδξ διενήζζαξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ηςκ δζαηνζηχκ 

δθεηηνζηχκ πενζθενεζχκ ηαεχξ ηαζ ημο αενμίζιαημξ αοηχκ ηαζ ηςκ διενήζζςκ ηαποηήηςκ ακέιμο 

ζημοξ ακειμθμβζημφξ ζηαειμφξ, βζα ηδκ πενίμδμ Ηακμοάνζμξ 2009-Γεηέιανζμξ 2013. Οζ ζοκηεθεζηέξ 

εηενμζοζπέηζζδξ είκαζ ηαηακειιδιέκμζ ζε θείκμοζα δζάηαλδ  

ταθμοί ρ ταθμοί ρ ταθμοί ρ

Σρίπολη 0,68 ούδα 0,43 Πάροσ 0,25

Άραξοσ 0,65 Αλεξανδρ. 0,43 Αγχίαλοσ 0,24

Κύθηρα 0,59 Μήλοσ 0,40 Κυκλάδεσ 0,24

Ελληνικό 0,58 Φρυςούπ. 0,40 Λάριςα 0,21

Μυτιλήνη 0,57 Φίοσ 0,40 Λαμία 0,19

Ανδραβίδα 0,56 Κέρκυρα 0,38 Κώσ 0,18

κύροσ 0,56 Ηράκλειο 0,37 Μύκονοσ 0,17

Σανάγρα 0,54 αντορίνη 0,37 Καλαμάτα 0,16

Βενιζέλοσ 0,54 Κεφαλονία 0,36 Θεςςαλον. 0,11

Λήμνοσ 0,51 Ελευςίνα 0,32 Κάρπαθοσ -0,15

Άκτιο 0,49 Νάξοσ 0,27 Ρόδοσ -0,19

ύροσ 0,49 άμοσ 0,26

Περιφέρεια Πελοποννήςου-Ηπείρου

ταθμοί ρ ταθμοί ρ ταθμοί ρ

Λήμνοσ 0,67 Ανδραβίδα 0,40 Κέρκυρα 0,30

κύροσ 0,65 Πάροσ 0,38 Λάριςα 0,27

Αλεξανδρ. 0,56 αντορίνη 0,37 Άκτιο 0,27

Μυτιλήνη 0,55 Νάξοσ 0,37 Κεφαλονία 0,25

Ελ. Βενιζ. 0,53 Κυκλάδεσ 0,36 Αγχίαλοσ 0,24

Σανάγρα 0,53 άμοσ 0,35 ούδα 0,22

Μήλοσ 0,46 Άραξοσ 0,35 Θεςςαλον. 0,18

ύροσ 0,46 Μύκονοσ 0,35 Λαμία 0,17

Φίοσ 0,45 Κύθηρα 0,34 Καλαμάτα 0,09

Ελευςίνα 0,44 Σρίπολη 0,33 Κάρπαθοσ 0,04

Ελληνικό 0,43 Φρυςούπ. 0,33 Ρόδοσ 0,00

Ηράκλειο 0,43 Κώσ 0,32

Περιφέρεια Μακεδονίασ-Θράκησ

ταθμοί ρ ταθμοί ρ ταθμοί ρ

Βενιζέλοσ 0,83 Ελευςίνα 0,61 Άκτιο 0,37

ύροσ 0,76 Κυκλάδεσ 0,57 Αγχίαλοσ 0,28

κύροσ 0,76 Άραξοσ 0,56 Λάριςα 0,24

Λήμνοσ 0,73 Ηράκλειο 0,55 Κεφαλονία 0,20

Φίοσ 0,73 Αλεξανδρ. 0,54 Κέρκυρα 0,19

Μήλοσ 0,71 αντορίνη 0,53 Κάρπαθοσ 0,18

Πάροσ 0,65 Κύθηρα 0,52 Λαμία 0,18

Μυτιλήνη 0,65 άμοσ 0,50 ούδα 0,18

Μύκονοσ 0,64 Σρίπολη 0,45 Καλαμάτα 0,15

Ελληνικό 0,64 Φρυςούπ. 0,38 Θεςςαλον. 0,09

Νάξοσ 0,62 Κώσ 0,38 Ρόδοσ -0,01

Σανάγρα 0,61 Ανδραβίδα 0,37

Περιφέρεια Κεντρικήσ Ελλάδασ

ταθμοί ρ ταθμοί ρ ταθμοί ρ

κύροσ 0,72 Μήλοσ 0,50 Λάριςα 0,29

Βενιζέλοσ 0,70 Νάξοσ 0,49 ούδα 0,29

Λήμνοσ 0,68 Ηράκλειο 0,49 Αγχίαλοσ 0,28

ύροσ 0,63 Κυκλάδεσ 0,49 Κώσ 0,27

Σανάγρα 0,62 Πάροσ 0,48 Κεφαλονία 0,26

Ελληνικό 0,62 Ανδραβίδα 0,47 Κέρκυρα 0,26

Φίοσ 0,60 αντορίνη 0,45 Λαμία 0,23

Σρίπολη 0,59 Κύθηρα 0,43 Καλαμάτα 0,17

Άραξοσ 0,58 Μύκονοσ 0,43 Θεςςαλον. 0,14

Μυτιλήνη 0,58 άμοσ 0,41 Κάρπαθοσ 0,07

Αλεξανδρ. 0,54 Φρυςούπ. 0,39 Ρόδοσ -0,08

Ελευςίνα 0,53 Άκτιο 0,37

ύνολο αιολικών εγκαταςτάςεων

 

πςξ ήηακ άθθςζηε ακαιεκχιεκμ, ορδθυηενεξ ηζιέξ εηενμζοζπεηίζεςκ ιεηαλφ αζμθζηήξ 

παναβςβήξ ηαζ ηαποηήηςκ ακέιμο, παναηδνμφκηαζ ιεηαλφ ζηαειχκ ηαζ πάνηςκ πμο 

ανίζημκηαζ ζηδκ ίδζα βεςβναθζηή πενζμπή. πεηζηά ηχνα, ιε ηζξ εηενμζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

οθζζηάιεκςκ ζοκδέζεςκ αζμθζηχκ πάνηςκ ζημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ ηαζ ηςκ ακειμθμβζηχκ 

ζηαειχκ, απυ πενζμπέξ πμο ακαιέκεηαζ κα ζοκδεεμφκ ζημ άιεζμ ιέθθμκ, πνμηφπηομκ 

εκδζαθένμκηα ζοιπενάζιαηα. Οζ ηαπφηδηεξ ημο ζηαειμφ ημο Ζναηθείμο βζα πανάδεζβια, 

ειθακίγμοκ ζοκηεθεζηέξ εηενμζοζπέηζζδξ ιε ηζξ παναβςβέξ ηςκ πενζθενεζχκ Μαηεδμκίαξ-

Θνάηδξ ηαζ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, 0.43 ηαζ 0.55, ακηίζημζπα. Καζ βζα ημοξ ζηαειμφξ ηςκ 

Κοηθάδςκ υιςξ, μζ εηενμζοζπεηίζεζξ ιε ηζξ οθζζηάιεκεξ παναβςβέξ είκαζ ακηίζημζπα 

ορδθέξ, ζδζαίηενα ιε εηείκεξ ηδξ πενζθένεζαξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ. Δκδεζηηζηά, μζ ζοκηεθεζηέξ 

ζοζπέηζζδξ ηδξ πνμκμζεζνάξ ημο ζηαειμφ ηδξ φνμο ιε εηείκεξ ηςκ αζμθζηχκ παναβςβχκ, 

ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 0.46 ηαζ 0.76. Οζ παναηδνήζεζξ αοηέξ, απμδεζηκφμοκ υηζ απαζηείηαζ 

ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδκ ιεθέηδ έκηαλδξ ηςκ κέςκ ζοζηδιάηςκ, ηαεχξ υπςξ θαίκεηαζ μζ 

παναβςβέξ ημοξ ακαιέκεηαζ κα ζοζπεηίγμκηαζ ανηεηά ιε αοηέξ ηςκ οθζζηάιεκςκ ζοκδέζεςκ.  
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5.2.6 πκβνιή ζηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο ην έηνο 2009 

ε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ (4.5) ακαθένεδηακ ηάπμζα ααζζηά ζημζπεία, ζπεηζηά ιε ημοξ 

πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ημ capacity credit ηςκ αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, δδθαδή, ημκ 

δείηηδ πμο ζοκμρίγεζ ηδκ επίδναζδ αοηχκ, ζηδκ εονφηενδ αλζμπζζηία ημο δζαζοκδεδειέκμο 

ζοζηήιαημξ. Με βκχιμκα ημοξ πανάβμκηεξ αοημφξ, εα ακαθοεμφκ πεναζηένς ηα ζημζπεία 

παναβςβήξ ημο 2009, πανάθθδθα ιε ημ ζοκμθζηυ θμνηίμ ημο ζοζηήιαημξ (γήηδζδ) βζα ημ 

ίδζμ έημξ.  

Σμ ςνζαίμ πνμθίθ ημο θμνηίμο ζημ δπεζνςηζηυ δζαζοκδεδειέκμ ζφζηδια βζα ημ 2009, 

θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα (5.31). Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ γήηδζδξ βζα ημ έημξ αοηυ, οπμθμβίγεηαζ ζε 

5985MWh/h, εκχ δ ηοπζηή απυηθζζδ ηαζ δ αζπιή ημο θμνηίμο ζε 1182 MW ηαζ 9761MW, 

ακηίζημζπα. Ζ πενίμδμξ ειθάκζζδξ ηςκ ιεβίζηςκ θμνηίςκ ζημ ζφζηδια είκαζ ημ ηαθμηαίνζ, ιε 

ηδκ αζπιή ημο θμνηίμο κα ζοκηεθείηαζ ζηζξ 24 Ημοθίμο ημ ιεζδιένζ. Σμ ακηίζημζπμ πνμθίθ ηδξ 

αζμθζηήξ παναβςβήξ βζα ημ ίδζμ έημξ, απμηοπχκεηαζ ζηδκ εζηυκα (5.32). Ζ ιέζδ ηζιή ηδξ 

αζμθζηήξ παναβςβήξ ακήθεε ζε 207 MWh/h, εκχ δ ηοπζηή απυηθζζδ ηαζ δ αζπιή ημο 

αζμθζημφ θμνηίμο ζε 152 MW ηαζ 642 MW ακηίζημζπα. 

 

 

 

 

Δζηυκα 5.31 Ωνζαίμ πνμθίθ ηδξ γήηδζδξ ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ βζα ημ έημξ 2009. 

Δζηυκα 5.32 Ωνζαία έβποζδ αζμθζημφ θμνηίμο ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ βζα ημ έημξ 2009 



107 

 

Ήδδ απυ ηδκ ζοβηνζηζηή επζζηυπδζδ ηςκ δφμ εζηυκςκ, ζοιπεναίκμοιε υηζ μζ δφμ 

ιεηααθδηέξ, γήηδζδξ ζοζηήιαημξ ηαζ θμνηίμο αζμθζηχκ, είκαζ ιεηαλφ ημοξ ακελάνηδηεξ, 

βεβμκυξ πμο επζαεααζχκεζ ηαζ μ ζοκηεθεζηήξ εηενμζοζπέηζζήξ ημοξ, μ μπμίμξ είκαζ 0.028. Σμ 

πνυαθδια αοηυ, θαίκεηαζ εκημκυηενα ζηδκ πενίμδμ πμο δ γήηδζδ ανπίγεζ κα αολάκεηαζ, 

δδθαδή ζημ δζάζηδια ιεηαλφ 4000 ηαζ 5000 ςνχκ ημ μπμίμ ακηζζημζπεί ζηδκ πενίμδμ 

εθάπζζηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ, υπςξ είδαιε ηαζ ζε πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα (Μάζμξ- Ημφκζμξ), 

μπυηε ηαζ παναηδνείηαζ εθάπζζηδ ζοιαμθή ζηδκ ηάθορδ ηδξ γήηδζδξ. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, μζ ιέζεξ ηζιέξ ηδξ γήηδζδξ θμνηίμο ημο ζοζηήιαημξ, βζα ηάεε 

ιήκα ημο έημοξ 2009, δζαιμνθχεδηακ ζφιθςκα ιε ηδκ εζηυκα (5.33). πςξ θαίκεηαζ, 

ακελάνηδηα απυ ημκ ιήκα, δ γήηδζδ ζημ ζφζηδια παναηηδνίγεηαζ απυ δφμ ημπζηά ιέβζζηα, 

έκα ημκηά ζηζξ 12:00 ημ ιεζδιένζ ηαζ έκα ημκηά ζηζξ 8:00 ημ απυβεοια. Σμ ιεζδιενζακυ 

ιέβζζημ εηηζκάζζεηαζ θαιαάκμκηαξ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ, ιε ιέβζζηδ 

ηζιή ημκ Ημφθζμ, πνμθακχξ ελαζηίαξ ηςκ αολδιέκςκ ακαβηχκ βζα ηθζιαηζζιυ. Οζ ακηίζημζπεξ 

ιέζεξ ηζιέξ ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ βζα ημ έημξ, απμηοπχκμκηαζ ζηδκ εζηυκα (5.34). πςξ 

πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζοβηνζηζηή επζζηυπδζδ ηςκ δφμ εζηυκςκ, δ αζμθζηή παναβςβή, δεκ 

αημθμοεεί βζα υθμοξ ημοξ ιήκεξ ηα δφμ ημπζηά ιέβζζηα ηδξ γήηδζδξ. Οζ ζοκηεθεζηέξ 

ζοζπέηζζδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ηαζ θμνηίμο ζοζηήιαημξ βζα ηάεε ιήκα, ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 

ημο -0.54 ηαζ 0.66, εκχ ακαθοηζηά απμηοπχκμκηαζ ζημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί (13). 

  

 

 

ΙΑΝ ΥΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΕΠ ΟΚΣ ΝΟΕ ΔΕΚ

0,66 0,30 0,25 -0,54 -0,37 0,32 0,34 -0,25 -0,50 0,47 -0,29 -0,13

υντελεςτέσ ετεροςυςχέτιςησ 

Πίλαθαο 13. Μδκζαίμζ ζοκηεθεζηέξ εηενμζοζπέηζζδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ηαζ θμνηίμο γήηδζδξ ημο 

ζοζηήιαημξ ορδθήξ ηάζδξ, βζα ημ έημξ 2009. 

Δζηυκα 5.33 Μέζδ ςνζαία γήηδζδ θμνηίμο ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ, βζα ημ έημξ 2009. 
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Ακαθοηζηυηενα, δ ζοιαμθή ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ζημ θμνηίμ ημο ζοζηήιαημξ, θαίκεηαζ 

ζηδκ εζηυκα (5.35), υπμο απμηοπχκεηαζ δ ηαιπφθδ δζανηείαξ ημο πμζμζημφ ηδξ παναβςβήξ 

ηςκ αζμθζηχκ ςξ πνμξ ημ θμνηίμ ηδξ ςνζαίαξ γήηδζδξ. πςξ πνμηφπηεζ, δ ιέβζζηδ ζοιαμθή 

ζημ θμνηίμ ημο ζοζηήιαημξ ακήθεε ζε 14.5%, εκχ βζα ημ ιζζυ έημξ ηοιάκεδηε ζε επίπεδα 

ηαηχηενα ημο 2.7%. Γζα 90 πενίπμο χνεξ, δ ζοιιεημπή ηςκ αζμθζηχκ λεπέναζε ημ 10%, εκχ 

βζα πάκς απυ 1500 χνεξ δ ζοιιεημπή είκαζ ιζηνυηενδ ημο 1% επί ημο θμνηίμο ημο 

ζοζηήιαημξ.  

Δπεζδή υιςξ, υπςξ ήδδ έπεζ ακαθενεεί, δ αλζμπζζηία εκυξ ζοζηήιαημξ ζπεηίγεηαζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ ιε ηδκ ζηακυηδηά ημο κα ιπμνεί κα ηαθφρεζ ηζξ αζπιέξ ηδξ γήηδζδξ, ηνίκεηαζ ζηυπζιμ 

Δζηυκα 5.34 Μέζδ ςνζαία ηαηακμιή ακά ιήκα ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ, βζα ημ έημξ 2009. 

Δζηυκα 5.35 Καιπφθδ δζανηείαξ ημο πμζμζημφ ηδξ παναβςβήξ ηςκ αζμθζηχκ ςξ πνμξ ημ θμνηίμ ηδξ 

ςνζαίαξ γήηδζδξ βζα ημ έημξ 2009. 
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κα ακαθοεεί πεναζηένς, δ ζοιιεημπή ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ζηα δζάθμνα πνμκζηά ζηάδζα 

ηςκ αζπιχκ ηδξ γήηδζδξ.  

Ανπζηά, ελεηάγεηαζ δ ζοιιεημπή ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ, ζηζξ 60 χνεξ ημο έημοξ, βζα ηζξ 

μπμίεξ ημ θμνηίμ ηδξ γήηδζδξ ήηακ ιεβαθφηενμ (ή ίζμ) απυ 9000 MW. Αοηέξ μζ χνεξ 

απμηεθμφκ ζε βεκζηέξ βναιιέξ ηζξ «απυθοηεξ» αζπιέξ ημο ζοζηήιαημξ. Σμ υνζμ ηςκ 9000 

MW, επζθέβεζ ιε αάζδ ηζξ ηζιέξ ηδξ ιέβζζηδξ γήηδζδξ ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ, δ μπμία 

ζοιααίκεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Ημοθίμο ηαζ λεπενκάεζ ηα 9500 MW. Ακαθοηζηά θμζπυκ, 

θαίκεηαζ ζηδκ παναηάης εζηυκα (5.36) δ ζοιαμθή ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ, ςξ πμζμζηυ ημο 

θμνηίμο αζπιήξ ημο έημοξ. Γζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ηαιπφθδξ μζ 60 ηζιέξ, έπμοκ ηαλζκμιδεεί 

ζε θείκμοζα ςνζαία ζζπφ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα οπμθμβίζηδηακ ηα πμζμζηά ζοιιεημπήξ αζμθζηήξ 

ζζπφμξ ζηδκ ηάεε ιζα. πςξ επζζδιάκεδηε ηαζ κςνίηενα, απυ ηδκ ζοβηνζηζηή ελέηαζδ ηςκ 

πνμθίθ γήηδζδξ ηαζ αμζθζηήξ παναβςβήξ, μζ χνεξ ειθάκζζδξ ηςκ ιεβίζηςκ ηδξ πνχηδξ, δεκ 

ζοιπίπημοκ ιε ηζξ αζπιέξ ηδξ δεφηενδξ, βζ’ αοηυ ηαζ δ ζοιιεημπή είκαζ ανηεηά πενζμνζζιέκδ. 

Μέβζζηδ ζοιαμθή, ζε πμζμζηυ 4%, είπακ ηα αζμθζηά, ζηδκ δζαιυνθςζδ ηδξ απυθοηδξ αζπιήξ 

ηςκ 9761 MW, εκχ ζε πμζμζηυ έςξ 3% ζοιιεηείπακ ζηα θμνηία έςξ ηαζ 9380 MW (12 

χνεξ). ηα θμνηία ιεηαλφ 9380 MW ηαζ 9300 MW (12-20 χνεξ) δ ζοιεημπή ημοξ ηοιαίκεηαζ 

απυ 3% έςξ 2.7% εκχ ζε πμζμζηυ ακάιεζα ζε 2.7% έςξ 1.4%, ζοιιεηέπμοκ ζηα θμνηία 

ιεηαλφ 9300 MW ηαζ 9079 MW (20-45 χνεξ). Γζα ηα οπυθμζπα θμνηία, δ ζοιιεημπή ηδξ 

αζμθζηήξ παναβςβήξ οπμθμβίζηδηε ζε ηάης ημο 1%, ιε εθάπζζηδ ζοιιεημπή 0.2% ζημ 

θμνηίμ ηςκ 9010 MW. 

 

 

 

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ επίζδξ, δ ελέηαζδ ημο πμζμζημφ ζοιιεημπήξ ηδξ αζμθζηήξ 

παναβςβήξ, ζηδκ ηάθορδ ημο θμνηίμο ηδξ γήηδζδξ, βζα ηζξ χνεξ ηδξ διέναξ, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ, πναβιαημπμζμφκηαζ μζ πενζζζυηενεξ παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Σμ 

δζάζηδια αοηυ, αθμνά ζηζξ χνεξ ιεηαλφ 8:00πι ηαζ 17:00ιι, υπμο ηαζ ημ θμνηίμ ημο 

ζοζηήιαημξ πανμοζζάγεζ ηδκ πνχηδ διενήζζα αζπιή ημο. πςξ πνμηφπηεζ ηαζ απυ ηδκ 

αηυθμοεδ εζηυκα (5.37), δ ιέβζζηδ ζοιιεημπή ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ζηδκ δζαιυνθςζδ 

ημο θμνηίμο ημο ζοζηήιαημξ βζα ημ παναπάκς δζάζηδια, ακήθεε ζε 14.3%, εκχ δ ηθίζδ ηδξ 

ηαιπφθδξ είκαζ ζπεδυκ ηαηαηυνοθδ βζα ημ 1% ημο πνυκμο ιε ηδ ιεβαθφηενδ ζοιιεημπή, ιε 

ημ παιδθυηενμ πμζμζηυ ζε αοηυ ημ δζάζηδια κα ακηζζημζπεί πενίπμο ζημ 10% επί ημο 

Δζηυκα 5.36 Πμζμζηά ζοιιεημπήξ αζμθζημφ θμνηίμο ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ θμνηίςκ 

άκς ηςκ 9000 MW, βζα ημ έημξ 2009.  
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θμνηίμο. Γζα ημ 90% ημο πνυκμο, ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηοιαίκεηαζ ζε επίπεδα ηάης ημο 

6%, εκχ βζα ημ ιζζυ δζάζηδια ηάης ημο 2.4%. Σέθμξ, βζα έκα δζάζηδια πενίπμο 10% ηςκ 

ςνχκ, δ ζοιαμθή ζηδκ ηάθορδ ηδξ γήηδζδξ, δεκ λεπενκά ημ 0.2%. Δλεηάγμκηαξ ηάεε ιήκα 

λεπςνζζηά, δ ιέβζζηδ ζοιαμθή (14.3%) παναηδνήεδηε ημκ επηέιανζμ, εκχ ακηίζημζπα 

ορδθέξ ιέβζζηεξ ζοιιεημπέξ παναηδνμφκηαζ ηαε’ υθδ ηδκ δζάνηεζα ημο θεζκμπχνμο (11% 

Οηηχανζμξ, 11.7% Νμέιανζμξ), ημο Γεηειανίμο (11.7%) ηαζ ημο Μανηίμο (11.3%) Οζ 

παιδθυηενεξ ιέβζζηεξ ζοιαμθέξ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο θμνηίμο παναηδνήεδηακ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ ηαθμηαζνζκχκ ιδκχκ (7% ημκ Ημφκζμ, 7.7% ημκ Ημφθζμ ηαζ 10% ημκ Αφβμοζημ), 

εκχ βζα ημοξ οπυθμζπμοξ ιήκεξ ημο έημοξ, δ ιέβζζηδ ζοιιεημπή ηοιάκεδηε ζε πμζμζηυ 8% 

πενίπμο, επί ημο θμνηίμο. 

 

 

 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημοξ ιήκεξ Ημφθζμ ηαζ Αφβμοζημ, μπυηε ηαζ πανμοζζάζηδηακ μζ αζπιέξ ηδξ 

γήηδζδξ, δ ζοιιεημπή ηςκ αζμθζηχκ ζηδκ δζαιυνθςζδ ημο θμνηίμο ημο ζοζηήιαημξ, 

απμηοπχκεηαζ ζηδκ πζμ πάκς εζηυκα (5.38). πςξ επζζδιάκεδηε ηαζ παναπάκς, δ ζοιαμθή 

ηδξ παναβςβήξ ημοξ ιήκεξ αοημφξ, είκαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ, δ πζμ παιδθή ημο έημοξ. Σμκ 

Ημφθζμ, δ ζοιιεημπή, ηυζμ ζοκμθζηά ζηδκ ηάθορδ ηδξ γήηδζδξ, υζμ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηςκ ςνχκ ηδξ διέναξ υπμο παναηδνμφκηαζ μζ αζπιέξ αοηήξ, ηοιάκεδηε ζε επίπεδα ηάης ημο 

9%. Ακ ηαζ παναηδνμφκηαζ εθάπζζηα ιεβαθφηενεξ ζοιιεημπέξ ζηζξ χνεξ εηηυξ ημο 

δζαζηήιαημξ 8:00πι-17:00ιι, εκημφημζξ, ζε βεκζηέξ βναιιέξ μζ δφμ ηαιπφθεξ ηαοηίγμκηαζ, 

βεβμκυξ πμο δδθχκεζ πανυιμζα ζοιπενζθμνά ηαευθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Απυ ηδκ άθθδ 

ιενζά, ημκ Αφβμοζημ, μζ ζοιιεημπέξ ηοιάκεδηακ ζε ορδθυηενα επίπεδα ζοβηνζηζηά, ιε 

ιέβζζηεξ ηαζ βζα ηα δφμ ελεηαγυιεκα δζαζηήιαηα ζημ 10% επί ημο θμνηίμο ημο ζοζηήιαημξ. 

Δδχ, μζ ζοιιεημπέξ βζα ηα δφμ δζαζηήιαηα πανμοζζάγμοκ δζαθμνέξ. οβηεηνζιέκα, δ 

ηαιπφθδ δζανηείαξ ηςκ πμζμζηχκ ζοιιεημπήξ ζημ δζάζηδια ηςκ διενήζζςκ αζπιχκ ηδξ 

γήηδζδξ, ανίζηεηαζ ηάης απυ ηδκ ακηίζημζπδ ζοκμθζηή, ζε πμζμζηυ ημο πνυκμο 30%, 

βεβμκυξ πμο δδθχκεζ υηζ δ ζοιιεημπή δζαηδνείηαζ ζε ζπεηζηά ορδθά επίπεδα βζα 

πενζζζυηενεξ χνεξ ιέζα ζηδκ διένα. Γζα ημ οπυθμζπμ 70% ημο πνυκμο υιςξ, δ ζοιιεημπή 

ζημ δζάζηδια ηςκ διενήζζςκ αζπιχκ, ειθακίγεηαζ ορδθυηενδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζοκμθζηή. Θα 

ιπμνμφζαιε κα πμφιε θμζπυκ υηζ δ ιεβαθφηενδ ζοιαμθή ζηδ δζαιυνθςζδ ημο θμνηίμο 

παναηδνείηαζ ζημ δζάζηδια ηςκ αζπιχκ ηδξ γήηδζδξ.   

Δζηυκα 5.37 Καιπφθδ δζανηείαξ ηςκ πμζμζηχκ ζοιιεημπήξ ηςκ αζμθζηχκ θμνηίςκ ζηδκ 

ηάθορδ ηδξ γήηδζδξ ημο ζοζηήιαημξ, ζημ δζάζηδια ιεηαλφ 8:00πι-17:00ιι,                        

βζα ημ έημξ 2009. 
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Δζηυκα 5.38 Καιπφθδ δζανηείαξ ηςκ πμζμζηχκ ζοιιεημπήξ ηςκ αζμθζηχκ θμνηίςκ ζηδκ ηάθορδ ηδξ 

γήηδζδξ ημο ζοζηήιαημξ ηςκ ιδκχκ Ημφθζμξ ηαζ Αφβμοζημξ, βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ςνχκ ηςκ δφμ ιδκχκ 

ηαζ  ζημ δζάζηδια ιεηαλφ 8:00πι-17:00ιι, βζα ημ έημξ 2009. 

Ζ ζοιιεημπή ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ, ζηδ δζαιυνθςζδ ημο θμνηίμο ημο ζοζηήιαημξ βζα 

ηάεε ιήκα ημο έημοξ 2009, απμηοπχκεηαζ ζηδκ αηυθμοεδ εζηυκα (5.39). πςξ πνμηφπηεζ, μζ 

ιήκεξ ιε ηδκ παιδθυηενδ ζοιιεημπή ζηδκ ηάθορδ ηδξ γήηδζδξ ημο θμνηίμο, είκαζ μ Ημφκζμξ 

ηαζ μ Ημφθζμξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ, δ αζμθζηή παναβςβή ζοκέααθε ζημ ιέβζζημ, ζε 

πμζμζηυ 8% ηαζ 9%, ακηίζημζπα. Ακηίεεηα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Γεηειανίμο, 

παναηδνήεδηακ ηα ιεβαθφηενα πμζμζηά ζοιιεημπήξ ηαευθδ ηδ δζάνηεζα ημο ιήκα, ιε ημ 

ιζζυ ηδξ πενζυδμο κα ακηζζημζπεί ζε πμζμζηά ακχηενα ημο 4%.  

 

 
 

 

 

 

Δζηυκα 5.39 Μδκζαία πμζμζηά ζοιιεημπήξ ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο θμνηίμο 

ημο ζοζηήιαημξ ορδθήξ ηάζδξ, βζα ημ έημξ 2009. 
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6 οιπενάζιαηα 

  Οζ παιδθυηενεξ ιέζεξ εηήζζεξ διενήζζεξ ηαπφηδηεξ ακέιμο ειθακίγμκηαζ ζηδ δοηζηή 

ηαζ αμνεζμδοηζηή Δθθάδα, ιε ηζιέξ πμο ηοιαίκμκηαζ απυ 0,5 m/s έςξ 2,5 m/s. ζμ 

ηαηεοεοκυιαζηε κμηζυηενα ζηα δοηζηά πανάθζα ηδξ πχναξ, ελαζηίαξ ηδξ απμοζίαξ 

θοζζηχκ ειπμδίςκ, ημ ιέηςπμ επζηαπφκεηαζ ζηαδζαηά απυ ηα 3 m/s ζημ κδζί ηδξ 

Λεοηάδαξ ηαζ θηάκεζ ηα 4,5 m/s ζηα κμηζμδοηζηά πανάθζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο, 

ζοκεπίγμκηαξ κμηζμακαημθζηά ηαζ πνμξ ηδκ Κνήηδ. Πνμπςνχκηαξ πνμξ ηδκ 

δπεζνςηζηή εκδμπχνα, δ πανμοζία ηςκ ιεβάθςκ μνεζκχκ υβηςκ πμο εηηείκμκηαζ 

δοηζηά, ακαηυπηεζ ηδκ δζέθεοζδ ημο ιεηχπμο πνμξ ηδκ ακαημθή ηαζ έηζζ ζπεδυκ υθδ δ 

δπεζνςηζηή Δθθάδα ειθακίγεζ παιδθέξ ηαπφηδηεξ ηδξ ηάλδξ ημο 1 m/s έςξ 2,5 m/s, ιε 

ελαίνεζδ ιζα πενζμπή πμο πενζηθείεζ ημοξ κμιμφξ Άνηαξ ηαζ Σνζηάθςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

ακαημθζηή Πεθμπυκκδζμ, ιε ηζξ ηαπφηδηεξ εηεί κα ηοιαίκμκηαζ απυ 3 m/s έςξ 4,5 m/s. 

Σμ ιέηςπμ επζηαπφκεηαζ λακά ζημ Αζβαίμ, ιε ηαπφηδηεξ πμο λεηζκμφκ απυ ηα 3 m/s 

ζηα πανάθζα ηδξ Θνάηδξ ηαζ αολάκμκηαζ εκηοπςζζαηά πνμπςνχκηαξ κμηζυηενα ζημ 

ακμζπηυ πέθαβμξ. Ηζπονυηενμζ άκειμζ πκέμοκ ηεκηνζηά (Κοηθάδεξ) ηαζ ζηδκ πενζμπή 

κμηζμακαημθζηήξ δζαπθάηοκζδξ (Κάνπαεμξ, Ρυδμξ), θηάκμκηαξ ηα 7,5 m/s. 

   ε ιδκζαία ηαζ επμπζηή αάζδ, βζα ηζξ ιέζεξ διενήζζεξ ηαπφηδηεξ ακέιμο, παναηδνείηαζ 

πανυιμζα ζοιπενζθμνά ιε εηείκδ ηδξ ιέζδξ εηήζζαξ, ιε ηζξ ιέβζζηεξ κα ειθακίγμκηαζ 

ζηζξ ίδζεξ πενζμπέξ. Ο πεζιχκαξ θαίκεηαζ κα είκαζ δ πζμ ακειχδδξ επμπή ημο έημοξ, ιε 

αολδιέκεξ εκηάζεζξ πενί ημ 0,5 m/s ζημ δπεζνςηζηυ ημιιάηζ ηαζ ημ Ηυκζμ ηαζ ιε 

ιεβαθφηενμ αηυια εφνμξ ζημ Αζβαίμ, πθδκ ηδξ πενζμπήξ ηδξ κμηζμακαημθζηήξ 

δζαπθάηοκζδξ (Κανπάεζμ Πέθαβμξ). Σδκ άκμζλδ, ημ δοηζηυ ιέηςπμ επζηαπφκεηαζ ηαηά 

ηδ δζέθεοζή ημο πάκς απυ ηδκ ηενεά Δθθάδα, μδδβχκηαξ ζε αολδιέκεξ εκηάζεζξ 

ζηδκ πενζμπή, εκχ ηα οπυθμζπα ηιήιαηα ηδξ πχναξ, ειθακίγμοκ παιδθυηενεξ 

εκηάζεζξ ζε ζπέζδ ιε αοηέξ ημο πεζιχκα. Σμ ηαθμηαίνζ, ελαζηίαξ ηδξ ειθάκζζδξ ηςκ 

εηδζίςκ, μζ εκηάζεζξ ζημ Αζβαίμ ηαζ ζηα πανάθζα αοημφ, επακένπμκηαζ ζηα ιέβζζηα 

ημο πεζιχκα, ιε εκηοπςζζαηά ορδθέξ ηαπφηδηεξ ζηδκ πενζμπή κμηζμακαημθζηήξ 

δζαπθάηοκζδξ ημο Αζβαίμο ηαζ ηδκ ακαημθζηή Κνήηδ, ιε ιέβζζηδ ηζιή ζηδκ Κάνπαεμ 

ηα 10,1 m/s. ε βεκζηέξ βναιιέξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο θεζκμπχνμο παναηδνμφκηαζ ζε 

μθυηθδνδ ηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα, μζ παιδθυηενεξ ηαπφηδηεξ ημο έημοξ. 

   H ηοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο, είκαζ ανηεηά ιζηνή (1 m/s 

έςξ 2 m/s) ζηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα, θυβς ηδξ πανμοζίαξ μνεζκχκ υβηςκ, μζ μπμίμζ 

πανειπμδίγμοκ ηζξ έκημκεξ δζαηοιάκζεζξ ζηδκ ηαπφηδηα. Ακηίεεηα, ζηζξ παναθζαηέξ 

πενζμπέξ ηδξ πχναξ, ζηζξ πενζμπέξ υπμο απμοζζάγεζ έκημκδ ιμνθμθμβία ηαζ ζηα κδζζά, 

θυβς ηδξ απμοζίαξ ειπμδίςκ, δ ηαπφηδηα ειθακίγεζ ιεβαθφηενδ δζαζπμνά. Δζδζηά ζημ 

Αζβαίμ, δ πανμοζία πθήεμοξ κδζζχκ πμο πνμαάθθμοκ απυ ηδ εάθαζζα, ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ημοξ ζηεκμφξ δζαφθμοξ πμο δδιζμονβμφκηαζ ιεηαλφ αοηχκ, ηακαθίγμοκ ημκ άκειμ 

ηαζ μδδβμφκ ζηδκ ζοκεπή αθθαβή ημο δζακφζιαηυξ ημο, ελμφ ηαζ μζ ιεβαθφηενεξ 

δζαηοιάκζεζξ ζηδκ ηαπφηδηα. Σμ Ηυκζμ απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ςξ ακμζπηή εάθαζζα, 

ιπμνεί κα πανμοζζάγεζ ιζα έκημκδ ηαηάζηαζδ απυ πθεονάξ ηαπφηδηαξ ακέιμο, αθθά 

θυβς ηδξ απμοζίαξ ζηεκχκ, μ άκειμξ πκέεζ πζμ ζηαεενά ηαζ ιε ιζηνυηενεξ 

δζαηοιάκζεζξ ζε ζπέζδ ιε ημ Αζβαίμ. Oζ πενζμπέξ πμο ειθακίγμοκ ηζξ ορδθυηενεξ 
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εκηάζεζξ παναηηδνίγμκηαζ ηαζ απυ ιεβαθφηενεξ δζαηοιάκζεζξ ζηδκ ηαπφηδηα, 

θηάκμκηαξ ηα 3,5 m/s ζηζξ Κοηθάδεξ ηαζ ηδκ Κάνπαεμ. 

   Οζ ζοκηεθεζηέξ ιεηααθδηυηδηαξ ηδξ ιέζδξ εηήζζαξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο, 

ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 0,4 ηαζ 0,9. Oζ ζηαειμί ηδξ ηεκηνζηήξ Δθθάδαξ, μζ μπμίμζ 

πνμζηαηεφμκηαζ απυ ζζπονμφξ ακέιμοξ, θυβς ηδξ Πίκδμο, ειθακίγμοκ ιζηνυηενμ θυβμ 

δζαζπμνάξ ςξ πνμξ ηδκ ιέζδ ηζιή ηςκ ηαποηήηςκ. Ακηίεεηα, μζ παναθζαημί ζηαειμί 

ηαζ μζ πενζμπέξ ζηδ αυνεζα Δθθάδα, υπμο δεκ είκαζ ζπάκζα δ πζεακυηδηα ειθάκζζδξ 

ζζπονχκ νεοιάηςκ, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ ιέζεξ ακειμθμβζηέξ ζοκεήηεξ, ειθακίγμοκ 

ιεβαθφηενμοξ ζοκηεθεζηέξ ιεηααθδηυηδηαξ. Δλαίνεζδ απμηεθμφκ μζ ζηαειμί ηςκ 

κυηζςκ Κοηθάδςκ ηαζ ηδξ κμηζμακαημθζηήξ δζαπθάηοκζδξ ημο Αζβαίμο, υπμο καζ ιεκ 

ηα δείβιαηα ηαποηήηςκ ειθακίγμοκ ιεβάθεξ δζαζπμνέξ, αθθά μζ άκειμζ πκέμοκ ηαηά 

ιέζμ υνμ εκημκυηενμζ, ιε απμηέθεζια κα ειθακίγμοκ ηαζ ιεζςιέκμοξ ζοκηεθεζηέξ 

ιεηααθδηυηδηαξ. 

   Οζ ηζιέξ ηςκ παναιέηνςκ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ Weibull, πμο εηηζιήεδηακ απυ 

ηζξ δφμ ιεευδμοξ (Μέβζζηδ Πζεακμθάκεζα ηαζ L-νμπέξ), δεκ πανμοζζάγμοκ ζδζαίηενεξ 

απμηθίζεζξ ιεηαλφ ημοξ. Ζ πανάιεηνμξ ζπήιαημξ k, παίνκεζ ηζιέξ ιεηαλφ 1.36 ηαζ 

2.82. ημοξ ζηαειμφξ ηδξ αυνεζαξ Δθθάδαξ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ 1.36 ηαζ 

1.78, εκχ ακηίζημζπα, ζημοξ ζηαειμφξ ηδξ ηεκηνζηήξ Δθθάδαξ ιεηαλφ 1.93 έςξ 2.82. 

Πνμπςνχκηαξ κμηζυηενα ζημοξ ζηαειμφξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ημ εφνμξ ηζιχκ 

δζαιμνθχκεηαζ ιεηαλφ 1.4 έςξ 2.35, ιε ηζξ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ κα ειθακίγμκηαζ 

κμηζμδοηζηά ζηδκ πενζμπή ηδξ Μεεχκδξ ηαζ ηζξ ιζηνυηενεξ ζηα κυηζα (Κφεδνα) ηαζ 

ακαημθζηά πανάθζα. ημοξ κδζζςηζημφξ ζηαειμφξ ημο αμνείμο Αζβαίμο, δ πανάιεηνμξ 

ζπήιαημξ παίνκεζ ηζιέξ ιεηαλφ ημο 1.5 ηαζ 1.65 ηαζ αολάκεηαζ ζηαδζαηά πνμπςνχκηαξ 

κμηζυηενα πνμξ ηζξ Κοηθάδεξ ηαζ ηα Γςδεηάκδζα, ιε ιέβζζημ ζημκ ζηαειυ ηδξ Κς 

2.47 ηαζ ηδξ Κανπάεμο 2.23. ε ιδκζαία αάζδ, βζα ηζξ ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο, 

απμηοπχκεηαζ δ ίδζα πενίπμο ζοιπενζθμνά, ιε ζπεηζηά αολδιέκεξ ηζιέξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ ηαθμηαζνζκχκ ιδκχκ, ζδζαίηενα ζημοξ ζηαειμφξ ημο Κανπαείμο 

Πεθάβμοξ. Ζ πανάιεηνμξ ηθίιαηαξ c, αημθμοεεί ζε βεκζηέξ βναιιέξ ηδκ πςνζηή 

δζαζπμνά ηςκ ιέζςκ εηήζζςκ εκηάζεςκ, θαιαάκμκηαξ ηζιέξ ιεηαλφ ηςκ 2.70 m/s ηαζ 

8.40 m/s. Έηζζ, ζημ Αζβαίμ ειθακίγμκηαζ μζ ορδθυηενεξ ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο, ιε 

αολδηζηή ηάζδ πνμξ ηα κυηζα ηαζ κμηζμακαημθζηά (ιέβζζηδ ηζιή πακεθθαδζηά ζηδκ 

Κάνπαεμ, 8.4 m/s). ε εφνμξ 4-5 m/s ηοιαίκμκηαζ μζ ηζιέξ ηδξ ζημοξ ζηαειμφξ 

μθυηθδνμο ημο δοηζημφ παναθζαημφ ιεηχπμο, ζημ Ηυκζμ, ζηα κμηζμδοηζηά πανάθζα ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηδκ Κνήηδ, εκχ ζηζξ δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ, παίνκεζ ηζιέξ απυ 2,7 

έςξ 3,5 m/s, ιε ελαίνεζδ ημοξ ζηαειμφξ ηςκ Σνζηάθςκ ηαζ ηδξ Άνηαξ, υπμο θηάκεζ ηα 

4.9 m/s ηαζ 4 m/s ακηίζημζπα. ε ιδκζαία αάζδ, μζ ιέβζζηεξ ηζιέξ ηδξ παναιέηνμο βζα 

ηάεε ζηαειυ, ειθακίγμκηαζ ζηζξ πενζυδμοξ ιεβίζηςκ εκηάζεςκ ακέιμο ηαζ 

παναηδνμφκηαζ ανηεηά εκημκυηενεξ δζαηοιάκζεζξ πνμκζηά, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ 

δζαηοιάκζεζξ ηςκ ηζιχκ ηδξ παναιέηνμο ζπήιαημξ.  

    Απυ ηδκ εθανιμβή ημο ηνζηδνίμο Kolmogorov-Smirnov, ιεηαλφ ηςκ εεςνδηζηχκ 

ηαηακμιχκ Weibull ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ειπεζνζηχκ απυ ηα δείβιαηα ηςκ ιέζςκ 

εηήζζςκ διενήζζςκ ηαποηήηςκ ακέιμο, ιυκμ επηά εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηνίεδηακ 

ηαηάθθδθεξ. Οζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ, οπμθμβζζιέκεξ ιε ηδ ιέεμδμ ιέβζζηδξ 

πζεακμθάκεζαξ, πνμζέββζζακ ζηακμπμζδηζηά, ηζξ ειπεζνζηέξ ηαηακμιέξ ηδξ Κς ηαζ ηδξ 

ακημνίκδξ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=0.01, ηδξ Λήικμο ζε επίπεδμ α=0.05 ηαζ 

ηδξ Υίμο ηαζ Μοηζθήκδξ ζε α=0.10. Ακηίζημζπα απυ ηζξ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηδξ 
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ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ ζηακμπμζμφκ ημ ηνζηήνζμ, ιυκμ εηείκεξ ηδξ Κς ζε επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ α=0.01 ηαζ ηδξ ακημνίκδξ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=0.1. 

   Ακηίζημζπα, μζ ιζζέξ ζπεδυκ, ειπεζνζηέξ ηαηακμιέξ ηςκ διενήζζςκ ηαποηήηςκ ηάεε 

ιήκα, δεκ πνμζεββίζηδηακ ζηακμπμζδηζηά απυ ηάπμζα εεςνδηζηή ηαηακμιή Weibull. 

ε πμζμζηυ 55% επί ημο ζοκυθμο, μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηδξ ιεευδμο Μέβζζηδξ 

Πζεακμθάκεζαξ, ειθάκζζακ ιζηνυηενδ απυζηαζδ απυ ηζξ ειπεζνζηέξ. Δλεηάγμκηαξ 

υιςξ, θεπημιενέζηενα, ιε βκχιμκα ηα επίπεδα ζδιακηζηυηδηαξ ζηα μπμία 

εκηάζζμκηαζ μζ πνμηφπημοζεξ απμζηάζεζξ (α=0.01, 0.05, 0.10), παναηδνείηαζ υηζ μζ 

εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηδξ ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ, υπζ απθά απμηοβπάκμοκ θζβυηενεξ 

θμνέξ κα εκηαπεμφκ ζε ηάπμζμ απυ αοηά, αθθά ειθακίγμοκ μνζαηά ιεβαθφηενα 

πμζμζηά εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ πμο εκηάζζμκηαζ ζημ ηάεε έκα. Ακαδεζηκφεηαζ έηζζ 

ημ βεβμκυξ, υηζ δ ηαεμθζηή πνήζδ ηδξ ηαηακμιήξ Weibull δεκ είκαζ πάκηα δ πζμ 

«αζθαθήξ» επζθμβή. Απεκακηίαξ, πνεζάγεηαζ κα βίκμοκ δμηζιέξ ηαζ ιε άθθεξ 

ηαηακμιέξ, αηυια ηαζ ζοκδοαζιυ πενζζζυηενςκ απυ ιζαξ (βζα πανάδεζβια 

ζοκδοαζιυ Γηαμοζζακήξ ιε Weibull ή Log-Normal), πμο κα ιπμνμφκ κα πενζβνάθμοκ 

πζμ ζηακμπμζδηζηά, ηυζμ ηζξ πζεακυηδηεξ απμοζίαξ ακέιμο (βζα ηζξ μπμίεξ δ Weibull 

έπεζ ιδδεκζηέξ πζεακυηδηεξ ειθάκζζδξ), υζμ ηαζ ηζξ μονέξ ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ 

παναηδνήζεςκ. 

   Απυ ημκ οπμθμβζζιυ ημο ιέζμο απυθοημο ηαζ ιέζμο ηεηναβςκζημφ ζθάθιαημξ (ΜΑΔ 

ηαζ RMSE, ακηίζημζπα) ιεηαλφ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ ηαζ δεζβιαηζηχκ, βζα ημ MAE, 

μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηδξ ιεευδμο Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ πανμοζζάγμοκ 

ιζηνυηενεξ ηζιέξ ζημ 71% ημο ζοκυθμο ηςκ εηήζζςκ ηαηακμιχκ, εκχ βζα ημ RMSE 

ζημ 97% ημο ζοκυθμο. Ακηίζημζπα ορδθά είκαζ ηαζ ηα πμζμζηά βζα ηζξ ιδκζαίεξ 

εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηδξ ιεευδμο (72 ηαζ 93% ακηίζημζπα βζα ηα δφμ ζθάθιαηα), 

έκακηζ αοηχκ πμο εηηζιήεδηακ ιε L-νμπέξ. Αοηυ δείπκεζ υηζ μζ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ 

πμο εηηζιήεδηακ ιε ηδ ιέεμδμ Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ, ηείκμοκ κα πενζβνάθμοκ πζμ 

ζηακμπμζδηζηά ηζξ αηναίεξ ηζιέξ ηςκ δεζβιάηςκ (δελζά μονά), εκ ακηζεέζεζ ιε εηείκεξ 

ηδξ ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ, πμο αημθμοεμφκ ηαθφηενα ηδκ ηαηακμιή ηςκ 

παναηδνήζεςκ ζε υθμ ημ εφνμξ υπμο ζοβηεκηνχκμκηαζ ορδθυηενεξ ζοπκυηδηεξ 

παναηδνήζεςκ (απυ ηδκ ημνοθή ηδξ ηαζ ανζζηενά).  

   Απυ ηδκ εηηίιδζδ ημο εεςνδηζηά ιέβζζημο αζμθζημφ δοκαιζημφ, απυ ηδκ ηαηακμιή 

ηςκ παναηδνήζεςκ ηάεε ζηαειμφ, δζαπζζηχεδηε πςξ μζ πενζμπέξ ιε ημ ορδθυηενμ 

ιέζμ εηήζζμ δζαεέζζιμ αζμθζηυ δοκαιζηυ, ζοιπίπημοκ ιε εηείκεξ ηςκ ιέβζζηςκ 

εκηάζεςκ ακέιμο. Οζ κδζζςηζημί ζηαειμί ηςκ Κοηθάδςκ ηαζ ηςκ Γςδεηακήζςκ, 

οπενέπμοκ ζδιακηζηά έκακηζ ηςκ οπυθμζπςκ ζηαειχκ πμο ελεηάζηδηακ. Σα 

ιεβαθφηενα εηήζζα αενμίζιαηα, δζαεέζζιδξ ζζπφμξ ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ 

επζθάκεζαξ νυημνα, παναηδνμφκηαζ ζηδκ Μήθμ (3.6 kW/m
2
), ηδκ Νάλμ (3.1 kW/m

2
), 

ηδκ Κάνπαεμ (3 kW/m
2
) ηαζ ηδ Μφημκμ (2.2 kW/m

2
). ημ Ηυκζμ, δ Εάηοκεμξ (924 

W/m
2
) ηαζ δ Κεθαθμκζά (551 W/m

2
), πανμοζζάγμοκ επίζδξ πμθφ ζηακμπμζδηζηά 

δείβιαηα. ηδκ κυηζα Πεθμπυκκδζμ, μζ πενζμπέξ ηδξ Μεεχκδξ (894 W/m
2
) ηαζ ηςκ 

Κοεήνςκ (866 W/m
2
) επζδεζηκφμοκ ακηίζημζπα αλζυθμβμ αζμθζηυ δοκαιζηυ, ιε αοηυ 

ζηαειχκ ημο κμηίμο Αζβαίμο, υπςξ ηδξ Κς (791 W/m
2
), ημο Ζναηθείμο (786 W/m

2
) 

ηαζ ηδξ δηείαξ (703 W/m
2
). Απυ ημοξ ζηαειμφξ ηδξ δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ, 

λεπςνίγμοκ μζ πενζμπέξ ηςκ Σνζηάθςκ (662 W/m
2
), ημο Αηηίμο (419 W/m

2
) ηαζ ημο 

Δθθδκζημφ (417 W/m
2
) ζηδκ ηεκηνζηή Δθθάδα, εκχ αμνεζυηενα μζ ζηαειμί ηδξ 

Μαηεδμκίαξ ηαζ ηδξ Θνάηδξ ειθακίγμοκ ιζηνυηενεξ ηζιέξ (πενί ηα 380 W/m
2
). Οζ πζμ 

«θηςπέξ» εκενβεζαηά πενζμπέξ ιε αάζδ ημ δζαεέζζιμ δείβια ηαηαβναθχκ θαίκεηαζ κα 
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είκαζ αοηέξ ηδξ Καθαιάηαξ (117 W/m
2
) ηαζ ηδξ Ακδνααίδαξ (154 W/m

2
) ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ. 

   Ζ πνήζδ ηδξ ιέζδξ ηζιήξ ηδξ ηαπφηδηαξ ακέιμο απυ ημ δείβια ηαηαβναθχκ ηάεε 

ζηαειμφ, βζα ηδκ εηηίιδζδ ημο ιέζμο ιδκζαίμο αζμθζημφ δοκαιζημφ, θαίκεηαζ κα 

οπμεηηζιά ζοζηδιαηζηά ηδκ δζαεέζζιδ ζζπφ ακά ηεηναβςκζηυ. Σμ ζπεηζηυ ζθάθια 

ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ ζζπφμξ ακά ηεηναβςκζηυ, οπμθμβζζιέκςκ ιέζς ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ 

παναηδνήζεςκ ηαζ ηςκ ιέζςκ ηζιχκ αοηχκ, ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 9% ηαζ 82%, ιε ηζξ 

ιζζέξ ηζιέξ αοημφ κα ανίζημκηαζ ζε εφνμξ 49% ιε 59% (άκς ηαζ ηάης 25% ηςκ 

ζθαθιάηςκ). Σμ βεβμκυξ αοηυ, ηαηαδεζηκφεζ ηδκ πνμζέββζζδ ιέζς αοηήξ ηδξ 

απθμπμζδιέκδξ πναηηζηήξ, κα θακηάγεζ άηνςξ αιθίαμθδ. Ίζςξ ζε πενζπηχζεζξ υπμο 

δεκ οπάνπεζ δζαεέζζιμ δείβια ηαηαβναθχκ βζα ηάπμζα πενζμπή, κα ιπμνμφζε κα 

εεςνδεεί ιζα ακηίζηνμθδ πνμζέββζζδ. Να πνδζζιμπμζδεεί δδθαδή, ημ εφνμξ πμο 

οπμθμβίζηδηε πνμδβμφιεκα βζα ημ ζπεηζηυ ζθάθια (πμκδνμεζδχξ δ ιέζδ ηζιή αοημφ, 

ήημζ -50%) βζα κα ακηζζηαειζζημφκ μζ δζαθμνέξ ιε ηδκ πζμ αηνζαή πνμζέββζζδ ιέζς 

ηαηακμιήξ. Αοηυξ μ «ηακυκαξ» ακηζζηάειζζδξ εα ιπμνμφζε κα ανεζ εθανιμβή ζε 

ιζηνμιεζαίεξ ή μζηζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ, υπμο ζοκήεςξ πζμ αηνζαείξ δζαεέζζιεξ 

ακειμθμβζηέξ πθδνμθμνίεξ είκαζ πζμ πενζμνζζιέκεξ. 

  Ζ εηηίιδζδ ημο ιδκζαίμο δζαεέζζιμο αζμθζημφ δοκαιζημφ, ιέζς ηςκ παναιέηνςκ ηςκ 

εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ Weibull πμο ηνίεδηακ ηαηάθθδθεξ ιε αάζδ ημκ έθεβπμ 

Kolmogorov-Smirnov, ειθάκζζε απμηθίζεζξ ζε (απυθοημ) εφνμξ 0% έςξ 30%, ζε 

ζπέζδ ιε εηείκμ πμο εηηζιήεδηε απυ ηδκ ηαηακμιή ημο δείβιαημξ ηάεε ζηαειμφ. 

Μεβαθφηενα ζπεηζηά ζθάθιαηα πανμοζίαζακ μζ ηζιέξ δοκαιζημφ πμο ακηζζημζπμφκ 

ζηζξ εεςνδηζηέξ ηαηακμιέξ ηδξ ιεευδμο ηςκ L-νμπχκ, θυβς ηςκ ιεβαθφηενςκ 

παναιέηνςκ ηθίιαηαξ, μζ μπμίεξ ορςιέκεξ ζημκ ηφαμ ζηδ ζπέζδ ημο δοκαιζημφ, 

απμδίδμοκ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ (ιέβζζημ απυθοημ ζπεηζηυ ζθάθια 30%). οκμπηζηά 

θμζπυκ ζοιπεναίκμοιε, υηζ βζα ηα δείβιαηα πμο ελεηάζηδηακ, δ πνμζέββζζδ ημο 

δοκαιζημφ ιέζς ηςκ παναιέηνςκ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ πμο εηηζιήεδηακ ιε 

ηδ ιέεμδμ Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ, μδδβεί ζε πζμ ζοκηδνδηζηέξ ηζιέξ αθθά 

πανάθθδθα πζμ ημκηά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα (ιέβζζημ απυθοημ ζπεηζηυ ζθάθια 11%).   

   ηδκ πνμζπάεεζα πνμζέββζζδξ ηδξ πναβιαηζηήξ παναβςβήξ ημο πάνημο ηδξ 

Κεθαθμκζάξ, παναηδνήζαιε υηζ πανυθμ πμο μζ ακειμθμβζηέξ ζοκεήηεξ ημο 

ιεηεςνμθμβζημφ ζηαειμφ ημο κδζζμφ, δεκ ακηζπνμζςπεφμοκ πθήνςξ ηζξ ακηίζημζπεξ 

ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ εβηαηάζηαζδξ ημο πάνημο, εκημφημζξ μζ ιέζεξ ιδκζαίεξ 

παναβςβέξ ημοξ είκαζ ζοζπεηζζιέκεξ ζε ιεβάθμ ααειυ. Ηδζαίηενα εκδζαθένμκηα 

ζοιπενάζιαηα απμημιίζαιε απυ ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ παναβςβχκ πμο εηηζιήεδηακ 

ιέζς ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ Weibull ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ιέζς ηςκ 

δεζβιαηζηχκ ηαηαβναθχκ. Παναηδνήεδηε υηζ ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ βζα ηδ 

δεδμιέκδ ηαιπφθδ ζζπφμξ, μζ παναβςβέξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηζξ εεςνδηζηέξ 

ηαηακμιέξ οπενεηηζιμφκ ζε πμζμζηυ 0%-10%, ηζξ ακηίζημζπεξ παναβςβέξ ηςκ 

δεζβιάηςκ.  

Απυ ηδκ πζεακμηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ςνζαίαξ έβποζδξ θμνηίμο ζημ ζφζηδια ορδθήξ 

ηάζδξ βζα ηδκ πεκηαεηία 2009-2013, πνμηφπημοκ μνζζιέκα πνήζζια ζοιπενάζιαηα, ηυζμ βζα 

ηδκ απμηίιδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ζημ ζφζηδια οπυ ημ ηαεεζηχξ ηςκ οθζζηάιεκςκ ζοκδέζεςκ, 

υζμ ηαζ βζα ηδκ ακάβκςζδ ηάπμζςκ ααζζηχκ ζημζπείςκ πμο πζεακυκ κα επδνεάζμοκ ηδκ 

ελέθζλή ημο.  
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   Μέπνζ ηαζ ημκ Γεηέιανζμ ημο 2013, ηδκ πθεζμρδθία ηςκ ζοκδέζεςκ ζημ ζφζηδια 

ορδθήξ ηάζδξ, ηαηέπεζ δ δθεηηνζηή πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ ηαζ αημθμοεμφκ 

μζ πενζθένεζεξ Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο ηαζ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ. 

    Απυ ηδκ ιεθέηδ ηςκ ζοκηεθεζηχκ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ βζα ηάεε πενζθένεζα, 

πνμέηορε υηζ δ δθεηηνζηή πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ, ειθακίγεζ εκ βέκεζ 

ιεβαθφηενεξ παναβςβέξ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ ηδξ, βζα ιζηνυ υιςξ 

πμζμζηυ ςνχκ ημο έημοξ. Ζ πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, πανμοζζάγεζ ιεκ 

ιζηνυηενα αζπιζαηά θμνηία ζοβηνζηζηά ιε ηα εεςνδηζηά ιέβζζηα πμο εα ιπμνμφζε κα 

απμδχζεζ, απυ ηδκ άθθδ υιςξ, ειθακίγεζ ιεβαθφηενμοξ ζοκηεθεζηέξ 

εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ βζα ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ςνχκ, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ οπυθμζπεξ 

πενζμπέξ. Σέθμξ ζηδκ δθεηηνζηή πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο, πένακ ηδξ 

ζοιαμθήξ ηδξ ιε αζπιζαηά θμνηία βζα έκα πενζμνζζιέκμ δζάζηδια ιέζα ζημ έημξ, ζε 

υθδ ηδκ οπυθμζπδ δζάνηεζα, παναηδνμφκηαζ εηεί πζμ ιζηνμί ζοκηεθεζηέξ 

εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ.  

   Με ηδκ αφλδζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ζηζξ πενζθένεζεξ ηδξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο, παναηδνείηαζ ιζα ηάζδ αφλδζδξ ηςκ ιέζςκ εηήζζςκ 

ζοκηεθεζηχκ εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ, ζπήια ημ μπμίμ ακηζζηνέθεηαζ ζηδκ πενζθένεζα 

Μαηεδμκίαξ- Θνάηδξ. Αολδηζηή ηάζδ παναηδνείηαζ ηαζ βζα ημ άενμζζια ηδξ αζμθζηήξ 

παναβςβήξ ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ. οβηεηνζιέκα μζ ιέζμζ εηήζζμζ ζοκηεθεζηέξ 

εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ βζα ηδκ πεκηαεηία, ηοιάκεδηακ ιεηαλφ 23.2% ηαζ 25.7%. 

   ε επμπζηή αάζδ, δ πζμ πθμφζζα παναβςβζηά πενίμδμξ ημο έημοξ, θαίκεηαζ κα είκαζ μ 

πεζιχκαξ, μ μπμίμξ ζοβηεκηνχκεζ ηζξ ιεβαθφηενεξ ςνζαίεξ αζπιέξ ηδξ παναβςβήξ, 

ηαεχξ ηαζ ηζξ ιζηνυηενεξ πενζυδμοξ δνειίαξ. Μεβαθφηενα αζπιζαηά θμνηία 

ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ, εζζένπμκηαζ ζημ ζφζηδια απυ ηα πάνηα ηδξ 

πενζθένεζαξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ ηαζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο-Ζπείνμο, δ μπμία 

πανμοζζάγεζ ζημ ζφκμθμ ηςκ πεζιενζκχκ ιδκχκ, ηαθφηενδ ζοιπενζθμνά ζοβηνζηζηά 

ιε ηζξ άθθεξ δφμ. Σδκ άκμζλδ, αολάκμκηαζ μζ πζεακυηδηεξ παιδθχκ παναβςβχκ ηαζ 

ιεζχκμκηαζ βεκζηά μζ παναβςβέξ ζε υθεξ ηζξ πενζθένεζεξ. Σζξ ιζηνυηενεξ ιεηααμθέξ 

πανμοζζάγεζ δ πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ, ιε ιεβαθφηενεξ πζεακυηδηεξ 

ειθάκζζδξ αζπιζαηχκ θμνηίςκ ηαζ αζζεδηά παιδθυηενεξ πζεακυηδηεξ ζημ θάζια 

ηζιχκ απυ 10% έςξ ηαζ 60%, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ οπυθμζπεξ πενζθένεζεξ. Σμ ηαθμηαίνζ, 

μπυηε ηαζ ειθακίγμκηαζ μζ παιδθυηενεξ αζμθζηέξ παναβςβέξ ζημ ζφκμθμ, 

ακαδεζηκφεηαζ μ νοειζζηζηυξ νυθμξ ηςκ πάνηςκ πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκα ζηδκ 

Δφαμζα, υπμο ζοβηεκηνχκεηαζ ιεβάθμ ημιιάηζ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ πενζθένεζαξ 

Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, δ μπμία πανμοζζάγεζ πθμοζζυηενμ αζμθζηυ δοκαιζηυ, ζοβηνζηζηά 

ιε ηζξ πενζμπέξ ηδξ δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ, βζα ηδκ πενίμδμ ημο ηαθμηαζνζμφ, ελαζηίαξ 

ηδξ εέζδξ ηδξ ημκηά ζημ ακμζπηυ πέθαβμξ. Έηζζ, εηηυξ απυ ημ υηζ ειθακίγεζ ηζξ 

ιζηνυηενεξ πζεακυηδηεξ δνειίαξ, πανμοζζάγεζ ηαζ ηζξ ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ζε 

ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή ζημ δζάζηδια 30% έςξ 80%, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ δζαηήνδζδ 

ημο αενμίζιαημξ ζε ζοβηνίζζια πμζμζηά ιε αοηά ηςκ οπμθμίπςκ πενζυδςκ ημο 

έημοξ. Σμ θεζκυπςνμ, ηαεχξ πνμπςνάιε πνμξ ημκ πεζιχκα, αολάκμκηαζ ζηαδζαηά μζ 

πζεακυηδηεξ ηςκ αζπιζαηχκ θμνηίςκ ζημ άενμζζια, ημ μπμίμ μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ 

θυβμ ζηζξ παναβςβέξ ηδξ πενζθένεζαξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ, εκχ ακηίζημζπα μζ 

αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ ηδξ πενζθένεζαξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, ζημ θάζια ηζιχκ 10% 

έςξ 70%, ζοιαάθθμοκ ζηδκ δζαηήνδζδ ηςκ πζεακμηήηςκ ημο αενμίζιαημξ ζε πζμ 

ορδθά επίπεδα. Δκδεζηηζηυ είκαζ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ιεζχκμκηαζ αζζεδηά μζ πενίμδμζ 

δνειίαξ ζοκμθζηά ζημ ζφζηδια.  
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   ζμκ αθμνά ηχνα ζημ ζπήια πμο αημθμοεμφκ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ 

εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ ζε ηάεε πενζθένεζα, ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ-Ήπεζνμ ηαζ ηδκ Μαηεδμκία-Θνάηδ, μζ ιέζμζ επμπζημί ζοκηεθεζηέξ 

ιεζχκμκηαζ ζηαδζαηά απυ ημκ πεζιχκα μπυηε παίνκμοκ ηζξ ιέβζζηεξ ηζιέξ ημοξ, πνμξ 

ημ ηαθμηαίνζ ηαζ αολάκμκηαζ ηαζ πάθζ ημ θεζκυπςνμ, υπςξ βίκεηαζ ηαζ ζηδκ 

επζηνάηεζα ηδξ πχναξ. Ακηίεεηα υιςξ, ζηδκ πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, μζ ιέζμζ 

επμπζημί ζοκηεθεζηέξ ειθακίγμοκ δφμ ιέβζζηα, ημ έκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα 

ηαζ ημ δεφηενμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ. Γζα ημ ζφκμθμ ηδξ αζμθζηήξ 

παναβςβήξ ημο ζοζηήιαημξ ορδθήξ ηάζδξ, μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ επμπζηχκ ζοκηεθεζηχκ 

εηιεηαθθεοζζιυηδηαξ βζα ηάεε επμπή δζαιμνθχεδηακ ζε 27%, 23%, 22% ηαζ 24%, 

λεηζκχκηαξ απυ ημκ πεζιχκα ηαζ ηαηαθήβμκηαξ ζημ θεζκυπςνμ. 

   Οζ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ θμνηίμο, ζοβηνζηζηά ιε ηδκ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ, πανμοζίαζακ 

ιεβαθφηενδ ηοπζηή απυηθζζδ ζηδκ πενζθένεζα Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ, θηάκμκηαξ βζα 

ηάπμζμοξ ιήκεξ κα ακηζπνμζςπεφμοκ αηυια ηαζ ημ 9% ηδξ ζζπφμξ. ηζξ άθθεξ δφμ 

πενζθένεζεξ, μζ ηοπζηέξ απμηθίζεζξ ηςκ ιεηααμθχκ, πνμέηορακ αζζεδηά ιεζςιέκεξ 

ηαζ ακηζπνμζχπεοζακ ζημ ιέβζζημ ημ 4%-6% ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ. 

    ημ άενμζζια υιςξ, ελαζηίαξ ηδξ παιδθήξ ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηςκ επζιένμοξ 

παναβςβχκ, παναηδνήεδηε ιζα ζπεηζηή ελμιάθοκζδ ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ 

(smoothing effect). Έηζζ, μζ ηοπζηέξ απμηθίζεζξ ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ηάεε έημοξ, 

ηοιάκεδηακ ζε πμζμζηά 2.2% έςξ 2.7% επί ηδξ εηάζημηε εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ. Tα 

δζαζηήιαηα ζηα μπμία ηοιάκεδηε ημ 95% ηςκ ιεηααμθχκ ημο έημοξ, δζαιμνθχεδηακ 

ζε πμζμζηά ακηίζημζπα ιε ημ 4.5% έςξ 5.8% ηδξ ιέζδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ. ε υθδ 

ηδκ δζάνηεζα ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο, μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ ιεηααμθχκ, πνμέηορακ 

ημκηά ζημ ιδδέκ, ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ηςκ δζαιέζςκ κα είκαζ ιεβαθφηενεξ. Σμ  

βεβμκυξ αοηυ, ηαηαδεζηκφεζ υηζ ηα θμνηία πμο απμννμθχκηαζ απυ ημ ζφζηδια ηείκμοκ 

κα αολάκμκηαζ βζα ιεβαθφηενμ δζάζηδια ιέζα ζημ έημξ.  

   Οζ ιέβζζηεξ παναηδνδιέκεξ ςνζαίεξ ιεηααμθέξ ημο ζοκμθζημφ αζμθζημφ θμνηίμο, 

δζαιμνθχεδηακ ιεηαλφ ηςκ ±264 MWh/h (2013) ηαζ ακηζζημζπμφζακ ζε πμζμζηυ 

20% ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ ημο έημοξ. Ζ ιέβζζηδ ςνζαία ιεηααμθή ςξ πμζμζηυ ηδξ 

εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ, ηαηαβνάθδηε ημ 2010 ηαζ ακηζζημζπμφζε ζημ 31%. Οζ 

δζαηοιάκζεζξ αοηέξ, ακηζπνμζςπεφμοκ ζοκήεςξ ηζξ χνεξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ μζ 

ηαπφηδηεξ ημο ακέιμο, λεπενκμφκ ηα ηεπκζηά ιέβζζηα ηςκ ακειμβεκκδηνζχκ.  

    Κμζκυ παναηηδνζζηζηυ ηαζ ηςκ ηνζχκ πενζθενεζχκ, απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ βζα ηα έηδ 

2009 ηαζ 2010, δζαιμνθχκμκηαζ δζαηνζηέξ μιάδεξ ορδθχκ εηενμζοζπεηίζεςκ ζηδκ 

παναβςβή (ζοκηεθεζηέξ εηενμζοζπέηζζδξ ιεηαλφ 0.8-0.9), μζ μπμίεξ ζοβηεκηνχκμοκ 

ηαζ ηδκ πθεζμκυηδηα ηδξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ. Αοηυ πναηηζηά δδθχκεζ, υηζ ηδκ 

δεδμιέκδ πενίμδμ, εκηάζζμκηαζ ζημ ιίβια, αζμθζηά πάνηα ιε πενζμνζζιέκδ 

βεςβναθζηή δζαζπμνά, ιε ααζζηυ ηνζηήνζμ ημ πθμφζζμ δοκαιζηυ ζηζξ πενζμπέξ 

εβηαηάζηαζδξ. ηαδζαηά υιςξ, δ μθμέκα ηαζ αολακυιεκδ δζείζδοζδ κέςκ ιμκάδςκ 

ζημ ζφζηδια, επέααθε ηδκ εβηαηάζηαζδ πάνηςκ ζε δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ, ιε άθθεξ 

ακειμθμβζηέξ ζοκεήηεξ, χζηε ημ εβπευιεκμ θμνηίμ κα δζαηδνείηαζ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ 

ζηαεενυ. Έηζζ ηα πάνηα πμο εζζένπμκηαζ ανβυηενα ζηα επζιένμοξ ιίβιαηα, ηαζ ηςκ 

ηνζχκ πενζθενεζχκ πανμοζζάγμοκ παιδθυηενεξ εηενμζοζπεηίζεζξ ζηδκ παναβςβή (ημ 

60% ηςκ εηενμζοζπεηίζεςκ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 0.3 ηαζ 0.5), ηυζμ ιε ηα 

πνμτπάνπμκηα, υζμ ηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε υζα ζοκδέμκηαζ ηδκ ίδζα πενίμδμ.  
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    Αηυια υιςξ ηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ μζ ζοκηεθεζηέξ εηενμζοζπέηζζδξ 

ιεηαλφ ηςκ παναβςβχκ πνμέηορακ ανηεηά ορδθμί, μζ ακηίζημζπμζ ζοκηεθεζηέξ 

εηενμζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ηςκ θμνηίςκ δεκ πανμοζίαζακ ηδκ 

ίδζα ζοιπενζθμνά. Ακηζεέηςξ, ηυζμ λεπςνζζηά ζε ηάεε πενζθένεζα, υζμ ηαζ εονφηενα 

ζημ ζφκμθμ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ, δ πθεζμκυηδηα ηςκ ζοκηεθεζηχκ ζοβηεκηνχεδηε 

ζηζξ ηζιέξ ιεηαλφ 0 ηαζ 0.1.  

    Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ εηενμζοζπεηίζεςκ ιεηαλφ ηςκ πνμκμζεζνχκ ηςκ διενήζζςκ 

ηαποηήηςκ ακέιμο, δζαπζζηχεδηε δ ζαθήξ ελάνηδζδ αοηχκ, απυ ηδκ απυζηαζδ 

ιεηαλφ ηςκ ζδιείςκ ακαθμνάξ. 

    ηδκ πνμζπάεεζα πνμζέββζζδξ ηςκ εηενμζοζπεηίζεςκ ιεηαλφ ηςκ παναβςβχκ ηςκ 

οθζζηάιεκςκ ζοκδέζεςκ ημο ζοζηήιαημξ ιεηαθμνάξ ηαζ εηείκςκ πμο πνυηεζηαζ 

άιεζα κα εκηαπεμφκ ζε αοηυ (Κνήηδ ηαζ Κοηθάδεξ), δζαπζζηχεδηακ ορδθέξ 

ζοζπεηίζεζξ 

    Γζα ημ έημξ 2009, βζα ημ μπμίμ ακαθφεδηε δ ζοιαμθή ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ζηδκ 

ηάθορδ ημο θμνηίμο γήηδζδξ ημο ζοζηήιαημξ ιεηαθμνάξ, πνμέηορακ ανηεηά 

εκδζαθένμκηα ζοιπενάζιαηα. Ανπζηά, δζαπζζηχεδηε υηζ δ ιεηααθδηή ηδξ ςνζαίαξ 

γήηδζδξ θμνηίμο ηαζ εηείκδ ηδξ ςνζαίαξ αζμθζηήξ παναβςβήξ, είκαζ ιεηαλφ ημοξ πμθφ 

παιδθά ζοζπεηζζιέκεξ (0.028), εκχ ζε ιδκζαία αάζδ, μζ εηενμζοζπεηίζεζξ ημοξ 

ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ -0.54 ηαζ 0.6. Γζα υθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, δ ιέβζζηδ ζοιαμθή 

ηδξ αζμθζηήξ παναβςβήξ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο θμνηίμο ημο ζοζηήιαημξ, ακήθεε ζε 

πμζμζηυ 14%, εκχ βζα ημ 50% ημο έημοξ ηοιάκεδηε ζε επίπεδα ηαηχηενα ημο 2.7%. 

Ο ιήκαξ ιε ηζξ ιεβαθφηενεξ ζοιιεημπέξ ζοκμθζηά ήηακ μ Γεηέιανζμξ (ιέβζζηδ 

12.5%), εκχ ιε ηζξ εθάπζζηεξ μ Ημφθζμξ (ιέβζζηδ 9%). Ζ ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ ηάθορδ 

ηςκ αζπιζαηχκ θμνηίςκ (>90 MWh/h) ακήθεε ζημ ιέβζζημ ζε πμζμζηυ 4%, εκχ ζηδκ 

ηάθορδ ηςκ ιεζδιενζακχκ αζπιχκ, ζοκέααθακ ζε πμζμζηυ 14.3% .   
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Πανάνηδια Α 

ηδκ πανμφζα εκυηδηα, ζοβηεκηνχκμκηαζ δεδμιέκα ακαθμνάξ, ηςκ ζηαειχκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ 

ζηδκ ακάθοζδ ημο Κεθαθαίμο 3, ηαεχξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζηαηζζηζηήξ επελενβαζίαξ ηδξ 

ιεηααθδηήξ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο (Πίκαηαξ Α1- Πίκαηαξ Α6). Δκ ζοκεπεία, 

παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά, μζ πανάιεηνμζ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ Weibull, πμο εηηζιήεδηακ ιε ηζξ 

ιεευδμοξ Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ ηαζ L-νμπχκ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ εθέβπςκ ηαθήξ 

πνμζανιμβήξ, ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηςκ ειπεζνζηχκ ηαηακμιχκ ηςκ δεζβιάηςκ ηαηαβναθήξ (Πίκαηαξ 

Α7- Πίκαηαξ Α11). Πενζθαιαάκεηαζ επίζδξ, μ Πίκαηαξ Α12, ιε ηα ζοβηεκηνςηζηά απμηεθέζιαηα απυ 

ηδκ εηηίιδζδ ημο εεςνδηζηά ιέβζζημο δζαεέζζιμο αζμθζημφ δοκαιζημφ ηςκ οπυ ελέηαζδ ζηαειχκ, 

αάζεζ ηςκ δεζβιάηςκ ηαηαβναθήξ. Σέθμξ, παναηίεεηαζ μ Πίκαηαξ Α13, ιε ηζξ ζοκηεηαβιέκεξ ηδξ 

ηαιπφθδξ ζζπφμξ, ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ Enercon E-82, ηαεχξ ηαζ μ Πίκαηαξ Α14, ιε ηα ζοβηνζηζηά 

απμηεθέζιαηα ηδξ πνμζέββζζδξ ηδξ πναβιαηζηήξ παναβςβήξ ημο πάνημο ηδξ Κεθαθμκζάξ.  

 

 

Δηθόλα Α1.  Γεςβναθζηή δζαζπμνά ηςκ 56 ζηαειχκ ακάθοζδξ, ζημοξ μπμίμοξ ακαθένμκηαζ  ηα 

επυιεκα. (οκηεηαβιέκεξ ΔΓΑ’87) 
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Πίλαθαο Α1. Γεδμιέκα ηςκ 56 ζηαειχκ ακαθμνάξ, πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ ακάθοζδ ημο ακειμθμβζημφ ηαεεζηχημξ. 

Αρχή Σζλοσ

1 Agrinion (Air.) 38.600 21.350 24 1/1/1938 10/5/1970

2 Aktion (Air.) 38.617 20.767 4 1/1/1973 31/12/2013

3 Alexandroupoli (Air.) 40.850 25.917 3 1/11/1932 31/12/2013

4 Anchialos (Air.) 39.217 22.800 15 4/12/1965 31/12/2013

5 Andravida (Air.) 37.917 21.283 14 24/4/1965 31/12/2013

6 Araxos (Air.) 38.150 21.417 12 1/1/1942 31/12/2013

7 Arta 39.167 21.000 42 4/11/1966 14/5/1970

8 Athina /Filadelfia 38.050 23.667 138 30/9/1949 17/11/2009

9 Athina/ Helliniko 37.900 23.733 15 1/3/1949 31/12/2013

10 Chalkis 38.467 23.600 6.099 5/12/1965 14/5/1970

11 Chios (Air.) 38.333 26.133 4 28/8/1991 31/12/2013

12 Chrysoupoli (Air.) 40.983 24.600 5 27/8/1991 31/12/2013

13 Cyclades Islands 37.083 25.367 3 10/5/2004 31/12/2013

14 Elefsis (Air.) 38.067 23.550 31 4/12/1965 31/12/2013

15 Eleftherios Venizelos 37.933 23.950 94 5/1/2004 31/12/2013

16 Heraklion (Air.) 35.333 25.183 39 1/11/1932 31/12/2013

17 Ierapetra 35.000 25.733 13 4/12/1965 6/3/2006

18 Ioannina (Air.) 39.700 20.817 483 1/11/1932 31/12/2013

19 Kalamata (Air.) 37.067 22.017 8 12/5/1973 31/12/2013

20 Karpathos 35.417 27.133 20 1/2/1998 31/12/2013

21 Kastoria (Air.) 40.450 21.283 604 14/10/1980 31/12/2013

22 Kavala/Amigdhaleon 40.933 24.383 62 1/1/1936 16/3/2003

23 Kefalhnia (Air.) 38.117 20.500 22 4/12/1965 31/12/2013

24 Kerkyra (Air.) 39.617 19.917 4 1/11/1932 31/12/2013

25 Komotini 41.117 25.400 31 4/12/1965 17/10/2003

26 Kos (Air.) 36.783 27.067 129 1/10/1982 31/12/2013

27 Kozani (Air.) 40.300 21.783 627 3/1/1938 31/12/2013

28 Kythira 36.283 23.017 167 1/1/1933 31/12/2013

29 Lamia 38.900 22.400 144 1/11/1932 31/12/2013

30 Larisa (Air.) 39.633 22.417 74 1/11/1932 31/12/2013

31 Lefkas 38.833 20.717 3 2/1/1933 18/3/1971

32 Limnos (Air.) 39.917 25.233 4 17/2/1977 31/12/2013

33 Methoni 36.833 21.700 34 1/2/1934 31/12/2013

34 Mikonos 37.433 25.350 123 27/8/1991 31/12/2013

35 Milos 36.717 24.450 183 1/11/1932 31/12/2013

36 Mytilini (Air.) 39.067 26.600 5 13/7/1960 31/12/2013

37 Naxos 37.100 25.383 9 10/10/1938 31/12/2013

38 Paros 37.017 25.133 36 13/7/2004 31/12/2013

39 Rethymnon 35.350 24.517 7 17/3/1967 17/3/2003

40 Rhodes (Air.) 36.400 28.083 11 1/1/1935 31/12/2013

41 Samos (Air.) 37.700 26.917 7 7/4/1978 31/12/2013

42 Santorini 36.400 25.467 39 1/8/1991 31/12/2013

43 Sedes 40.550 23.017 57 1/10/1949 20/5/1970

44 Serrai 41.067 23.567 35 1/11/1932 30/6/2012

45 Sitia 35.200 26.100 28 1/1/1964 17/11/2009

46 Skiathos 39.167 23.500 16 27/8/1991 31/12/2013

47 Skopelos Island 39.117 23.733 11 1/1/1964 18/3/1971

48 Skyros (Air.) 38.967 24.483 28 1/10/1949 31/12/2013

49 Souda (Air.) 35.483 24.117 151 1/11/1932 31/12/2013

50 Syros 37.417 24.950 72 1/2/1998 31/12/2013

51 Tanagra (Air.) 38.317 23.533 140 4/12/1965 31/12/2013

52 Thessaloniki (Air.) 40.517 22.967 4 1/7/1960 31/12/2013

53 Trikala 39.550 21.767 116 1/1/1939 9/9/2005

54 Tripolis (Air.) 37.533 22.400 652 1/11/1932 31/12/2013

55 Tymbakion (Air.) 35.000 24.750 7 8/1/1942 17/11/2009

56 Zakynthos 37.783 20.883 4 1/11/1932 18/3/1971

Περίοδοσ Καταγραφϊν
A/A Ονομαςία ταθμοφ

Γεωγραφικό 

Μήκοσ (°)

Γεωγραφικό 

Πλάτοσ (°)

Τψόμετρο 

(m)
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Πίλαθαο Α2. οκηεηαβιέκεξ ηςκ 

ζηαειχκ ακάθοζδξ, εηπεθναζιέκεξ 

ζημ ζφζηδια ΔΓΑ 87. 

Χ Τ

1 Agrinion (Air.) 269077,0 4275433,1

2 Aktion (Air.) 218357,2 4278942,1

3 Alexandroupoli (Air.) 661439,7 4523588,6

4 Anchialos (Air.) 396257,0 4341250,7

5 Andravida (Air.) 260994,2 4199794,1

6 Araxos (Air.) 273508,2 4225292,4

7 Arta 240661,8 4339303,6

8 Athina /Filadelfia 470629,4 4211096,7

9 Athina/ Helliniko 476357,8 4194435,1

10 Chalkis 464955,9 4257414,0

11 Chios (Air.) 686265,1 4244603,4

12 Chrysoupoli (Air.) 550325,7 4536733,0

13 Cyclades Islands 621348,2 4104641,2

14 Elefsis (Air.) 460378,0 4213050,8

15 Eleftherios Venizelos 495457,3 4198070,2

16 Heraklion (Air.) 607345,7 3910300,9

17 Ierapetra 657978,8 3874125,9

18 Ioannina (Air.) 226933,4 4399019,5

19 Kalamata (Air.) 323551,1 4103850,0

20 Karpathos 784312,4 3923502,7

21 Kastoria (Air.) 269424,2 4480965,0

22 Kavala/Amigdhaleon 532076,3 4531079,8

23 Kefalhnia (Air.) 193001,8 4224291,8

24 Kerkyra (Air.) 149325,0 4392927,8

25 Komotini 617364,1 4552397,7

26 Kos (Air.) 773548,5 4074875,9

27 Kozani (Air.) 311410,8 4463097,0

28 Kythira 411566,5 4015473,2

29 Lamia 361080,3 4306578,8

30 Larisa (Air.) 363996,9 4387911,1

31 Lefkas 214862,5 4303055,6

32 Limnos (Air.) 605210,2 4418979,9

33 Methoni 294742,5 4078502,6

34 Mikonos 619288,1 4143451,0

35 Milos 540038,6 4063279,0

36 Mytilini (Air.) 724794,8 4327136,2

37 Naxos 622727,8 4106572,2

38 Paros 600621,2 4097063,8

39 Rethymnon 546821,8 3911691,8

40 Rhodes (Air.) 866050,0 4035746,2

41 Samos (Air.) 757020,4 4176247,5

42 Santorini 631397,8 4028996,0

43 Sedes 416613,4 4488952,3

44 Serrai 463467,1 4545993,4

45 Sitia 691027,2 3896953,9

46 Skiathos 456656,9 4335135,0

47 Skopelos Island 476749,9 4329501,3

48 Skyros (Air.) 541675,6 4312932,2

49 Souda (Air.) 510459,5 3926301,1

50 Syros 583916,1 4141262,6

51 Tanagra (Air.) 459007,2 4240797,5

52 Thessaloniki (Air.) 412337,1 4485362,2

53 Trikala 307981,7 4379877,5

54 Tripolis (Air.) 358458,9 4154893,0

55 Tymbakion (Air.) 568290,8 3873011,2

56 Zakynthos 225326,7 4186004,2

A/A Ονομαςία ταθμοφ
υντεταγμζνεσ ΕΓΑ'87

1 Agrinion (Air.) 45,0% 6537

2 Aktion (Air.) 2,0% 14567

3 Alexandroupoli (Air.) 34,0% 19487

4 Anchialos (Air.) 47,2% 9320

5 Andravida (Air.) 0,6% 13944

6 Araxos (Air.) 48,8% 13517

7 Arta 76,9% 981

8 Athina /Filadelfia 76,9% 5072

9 Athina/ Helliniko 3,4% 22849

10 Chalkis 44,3% 895

11 Chios (Air.) 26,3% 5991

12 Chrysoupoli (Air.) 34,4% 4812

13 Cyclades Islands 5,5% 3310

14 Elefsis (Air.) 7,4% 16241

15 Eleftherios Venizelos 0,0% 3618

16 Heraklion (Air.) 13,0% 17951

17 Ierapetra 92,6% 1776

18 Ioannina (Air.) 64,0% 10753

19 Kalamata (Air.) 14,5% 8589

20 Karpathos 5,6% 5469

21 Kastoria (Air.) 48,3% 6291

22 Kavala/Amigdhaleon 60,4% 4970

23 Kefalhnia (Air.) 52,5% 8402

24 Kerkyra (Air.) 30,6% 20567

25 Komotini 85,9% 1921

26 Kos (Air.) 3,5% 10886

27 Kozani (Air.) 62,9% 10388

28 Kythira 41,6% 17329

29 Lamia 43,9% 16668

30 Larisa (Air.) 31,5% 20288

31 Lefkas 40,6% 7177

32 Limnos (Air.) 0,3% 13391

33 Methoni 29,3% 14609

34 Mikonos 16,3% 6834

35 Milos 42,8% 17012

36 Mytilini (Air.) 13,2% 15848

37 Naxos 38,1% 17045

38 Paros 8,8% 3141

39 Rethymnon 88,0% 1379

40 Rhodes (Air.) 12,2% 18104

41 Samos (Air.) 0,5% 12961

42 Santorini 4,1% 7803

43 Sedes 38,2% 4649

44 Serrai 88,6% 3202

45 Sitia 86,6% 2239

46 Skiathos 47,0% 4379

47 Skopelos Island 27,3% 1900

48 Skyros (Air.) 9,8% 15796

49 Souda (Air.) 8,0% 16132

50 Syros 10,4% 4897

51 Tanagra (Air.) 39,9% 10597

52 Thessaloniki (Air.) 4,5% 17491

53 Trikala 73,1% 3041

54 Tripolis (Air.) 37,2% 18659

55 Tymbakion (Air.) 89,7% 2557

56 Zakynthos 72,8% 3811

Διαθζςιμεσ 

Καταγραφζσ
A/A Ονομαςία ταθμοφ

Ποςοςτό Ελλειπουςϊν 

Σιμϊν (%)

Πίλαθαο Α3. Γζαεέζζιεξ παναηδνήζεζξ ηδξ 

πνμκμζεζνάξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο, βζα ημοξ 

56 ζηαειμφξ ακάθοζδξ. 



124 

 

Πίλαθαο Α4. Μέζδ διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο ζημοξ 56 ζηαειμφξ (m/s). 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α  Ο Ν Δ ΕΣ

1 Agrinion (Air.) 2,09 2,22 2,60 2,39 2,18 2,16 2,16 2,12 1,90 2,07 1,82 2,13 2,16

2 Aktion (Air.) 3,97 4,08 3,81 3,62 3,45 3,72 3,69 3,48 3,33 3,44 3,64 3,97 3,68

3 Alexandroupoli (Air.) 3,82 3,87 3,80 3,08 2,70 2,74 3,28 3,36 3,24 3,47 3,28 3,83 3,37

4 Anchialos (Air.) 3,02 3,05 3,05 2,87 2,95 3,15 3,18 3,10 2,84 2,64 2,51 3,00 2,95

5 Andravida (Air.) 2,39 2,80 2,72 2,53 2,35 2,31 2,31 2,33 2,19 2,09 2,39 2,44 2,40

6 Araxos (Air.) 2,58 2,68 3,01 2,46 2,19 2,11 2,19 2,15 2,01 2,53 2,48 2,61 2,42

7 Arta 3,55 3,91 4,02 4,02 3,79 3,72 3,76 3,27 2,71 3,85 3,40 3,96 3,67

8 Athina /Filadelfia 2,44 2,33 2,91 2,38 1,80 2,27 3,08 2,81 2,31 2,58 2,13 2,21 2,44

9 Athina/ Helliniko 3,68 3,71 3,53 3,07 2,91 3,28 3,96 3,94 3,43 3,39 3,22 3,62 3,51

10 Chalkis 3,95 3,45 4,46 3,72 3,53 4,22 4,99 4,52 4,55 4,24 3,24 3,50 4,01

11 Chios (Air.) 3,98 4,06 3,73 3,11 2,83 3,40 3,89 4,07 3,52 3,54 3,27 3,96 3,60

12 Chrysoupoli (Air.) 2,34 2,48 2,74 2,47 2,15 1,94 2,06 2,26 2,31 2,24 2,17 2,28 2,30

13 Cyclades Islands 6,20 6,24 5,79 5,90 5,03 5,18 6,19 6,05 6,08 5,72 5,92 5,62 5,80

14 Elefsis (Air.) 3,09 3,14 2,94 2,72 2,86 3,16 3,78 3,72 3,21 3,06 2,64 2,79 3,09

15 Eleftherios Venizelos 3,92 4,07 3,99 3,88 3,44 3,86 4,86 4,61 4,19 3,86 3,69 3,55 3,99

16 Heraklion (Air.) 4,90 5,09 4,66 4,20 3,49 3,81 4,78 4,77 4,08 4,12 4,39 4,87 4,43

17 Ierapetra 4,83 4,26 4,86 4,10 3,46 3,91 6,51 5,79 4,77 4,67 2,91 5,26 4,67

18 Ioannina (Air.) 1,07 0,98 1,5 1,11 1,12 1,29 1,57 1,31 1,19 1,29 0,63 0,73 1,15

19 Kalamata (Air.) 2,35 2,48 2,31 2,19 2,31 2,71 2,84 2,72 2,43 2,08 2,14 2,28 2,40

20 Karpathos 6,39 6,57 6,46 6,46 6,95 8,97 10,88 10,47 8,06 6,32 5,56 5,98 7,63

21 Kastoria (Air.) 1,71 1,80 2,18 2,17 1,80 1,99 2,10 1,75 1,53 1,34 1,50 1,69 1,80

22 Kavala/Amigdhaleon 3,22 2,78 2,55 3,35 3,45 3,35 3,29 3,02 2,53 2,18 2,63 2,59 2,91

23 Kefalhnia (Air.) 3,87 3,81 3,80 3,53 3,21 3,33 3,88 3,61 3,23 3,29 3,35 4,03 3,58

24 Kerkyra (Air.) 2,40 2,71 2,52 2,24 1,87 1,91 1,89 1,85 1,81 1,96 2,48 2,75 2,20

25 Komotini 3,04 2,72 3,63 2,68 2,48 2,46 3,28 2,40 2,89 3,18 2,24 2,25 2,60

26 Kos (Air.) 4,78 5,19 4,76 4,49 4,32 4,98 5,72 5,39 4,75 4,29 4,31 4,64 4,80

27 Kozani (Air.) 2,39 2,69 2,51 1,92 1,90 2,18 2,44 1,96 1,82 1,73 1,80 2,36 2,14

28 Kythira 6,63 6,44 6,24 5,52 4,96 4,43 4,36 4,44 4,83 5,73 5,69 6,55 5,48

29 Lamia 2,66 2,87 2,94 3,22 3,27 3,48 3,37 3,10 2,80 2,34 2,20 2,54 2,90

30 Larisa (Air.) 1,58 1,62 1,76 1,92 1,98 2,23 2,26 2,09 1,84 1,52 1,09 1,17 1,75

31 Lefkas 3,15 3,81 2,81 3,25 3,10 3,54 3,34 3,05 2,27 2,61 2,13 2,56 2,99

32 Limnos (Air.) 5,16 5,42 5,07 3,99 3,66 3,53 4,31 4,64 4,24 4,83 4,80 5,36 4,58

33 Methoni 5,10 5,26 5,02 5,02 4,45 4,66 4,83 4,72 4,38 4,11 4,57 5,09 4,77

34 Mikonos 6,40 6,75 6,38 6,33 6,17 6,74 8,03 8,14 6,77 6,39 6,29 6,35 6,75

35 Milos 7,92 8,06 7,21 5,98 5,10 4,97 6,21 6,23 5,95 6,06 6,75 7,37 6,48

36 Mytilini (Air.) 4,91 5,19 4,65 3,87 3,25 3,53 4,53 4,29 3,78 3,89 4,22 5,08 4,27

37 Naxos 7,73 8,09 7,35 5,82 5,12 5,14 6,85 7,01 6,91 7,31 6,89 7,25 6,79

38 Paros 5,47 5,82 5,57 5,64 4,46 5,42 6,72 6,47 5,83 5,14 5,27 5,16 5,58

39 Rethymnon 4,28 4,96 4,20 3,56 2,48 2,73 2,61 2,12 2,25 2,71 2,94 4,75 3,30

40 Rhodes (Air.) 3,76 4,14 4,19 4,28 4,35 5,18 5,83 5,76 4,86 3,42 3,01 3,46 4,35

41 Samos (Air.) 5,17 5,29 4,64 3,88 3,80 4,38 5,92 5,74 4,85 4,42 4,59 5,17 4,82

42 Santorini 6,28 6,61 6,30 5,55 4,86 5,37 6,01 5,79 5,22 5,11 5,40 6,01 5,70

43 Sedes 2,69 2,84 2,47 2,31 1,74 2,12 2,18 2,12 2,11 2,35 2,67 2,44 2,34

44 Serrai 2,58 3,32 3,63 3,40 3,88 3,57 3,73 3,30 2,57 2,80 2,75 2,81 3,19

45 Sitia 3,72 3,93 4,59 3,61 2,87 3,87 5,38 4,55 3,46 3,02 2,64 3,27 3,74

46 Skiathos 3,18 3,30 3,23 2,38 2,70 2,94 3,01 2,87 2,77 2,87 2,63 3,05 2,91

47 Skopelos Island 3,82 2,67 3,42 2,53 2,39 2,65 2,97 1,75 3,18 3,72 2,47 3,30 2,91

48 Skyros (Air.) 5,94 6,11 5,32 4,06 3,39 3,41 4,01 4,30 4,28 5,06 4,98 5,72 4,71

49 Souda (Air.) 3,93 4,18 4,12 3,87 3,63 3,72 3,41 3,30 3,21 3,11 3,18 3,68 3,61

50 Syros 5,79 5,90 5,24 4,95 4,22 4,66 5,41 5,46 5,05 5,21 5,31 5,54 5,23

51 Tanagra (Air.) 2,78 2,77 2,63 2,45 2,40 2,65 2,98 2,95 2,46 2,31 2,12 2,74 2,61

52 Thessaloniki (Air.) 3,01 3,04 2,92 2,77 2,67 3,20 3,39 2,98 2,81 2,90 2,54 2,62 2,87

53 Trikala 4,29 4,60 4,76 4,60 4,91 5,63 5,51 5,40 4,78 4,10 3,96 4,43 4,77

54 Tripolis (Air.) 2,29 2,64 2,66 2,47 2,19 2,36 2,42 2,35 2,10 1,97 1,76 2,15 2,28

55 Tymbakion (Air.) 3,93 3,50 4,43 3,58 3,38 3,59 5,14 4,65 3,58 2,91 2,16 2,98 3,60

56 Zakynthos 5,19 5,15 5,15 4,52 3,93 3,70 4,16 4,00 4,31 4,53 4,49 5,15 4,52

A/A Ονομαςία ταθμοφ
Μζςη ταχφτητα ανζμου τησ ημερήςιασ χρονοςειράσ (m/s)
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Πίλαθαο Α5. Σοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο ζημοξ 56 ζηαειμφξ (m/s). 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α  Ο Ν Δ ΕΣ

1 Agrinion (Air.) 1,69 1,73 1,99 1,71 1,45 1,30 1,17 1,26 1,20 1,59 1,58 1,82 1,58

2 Aktion (Air.) 2,42 2,25 2,03 1,65 1,48 1,44 1,31 1,12 1,33 1,79 2,05 2,24 1,81

3 Alexandroupoli (Air.) 2,28 2,34 2,72 2,74 2,64 2,15 1,75 1,61 1,22 1,43 1,53 1,70 2,09

4 Anchialos (Air.) 1,69 1,67 1,62 1,50 1,29 1,30 1,26 0,99 1,11 1,38 1,41 1,58 1,43

5 Andravida (Air.) 1,85 1,87 1,75 1,44 1,28 1,08 1,13 1,13 1,14 1,42 1,78 1,92 1,53

6 Araxos (Air.) 2,18 2,16 2,46 2,05 1,62 1,38 1,53 1,46 1,59 2,18 2,18 2,19 1,97

7 Arta 1,86 2,03 1,81 1,63 1,11 1,37 1,04 1,08 1,24 2,40 1,18 2,30 1,71

8 Athina /Filadelfia 1,45 1,43 1,65 1,31 1,93 2,14 2,35 2,13 2,18 2,13 2,22 2,26 1,93

9 Athina/ Helliniko 2,46 2,38 2,32 1,86 1,63 1,70 2,04 2,08 1,92 2,14 2,25 2,33 2,13

10 Chalkis 2,78 2,37 2,30 2,39 2,19 2,14 2,01 2,07 2,00 2,58 2,33 2,75 2,40

11 Chios (Air.) 2,79 2,61 2,37 1,97 1,75 1,81 1,91 1,94 2,09 2,40 2,36 2,74 2,29

12 Chrysoupoli (Air.) 1,71 1,71 1,64 1,23 1,12 0,84 0,89 0,95 1,18 1,44 1,69 1,75 1,41

13 Cyclades Islands 3,12 3,04 2,73 2,62 2,13 2,00 1,99 2,19 2,47 2,68 2,94 3,02 2,60

14 Elefsis (Air.) 2,50 2,36 2,05 1,71 1,65 1,52 1,76 1,65 1,72 2,16 2,10 2,35 2,02

15 Eleftherios Venizelos 2,41 2,36 2,10 1,76 1,57 1,84 2,20 2,09 2,08 2,18 2,24 2,06 2,12

16 Heraklion (Air.) 2,70 2,72 2,70 2,34 2,08 2,06 2,21 2,08 2,06 2,38 2,64 2,73 2,45

17 Ierapetra 3,35 3,04 3,57 3,75 3,08 2,99 4,37 4,56 3,62 4,87 2,66 4,43 3,87

18 Ioannina (Air.) 1,134 1,661 1,924 1,119 1,081 1,116 0,739 0,938 1,012 0,829 0,795 0,768 1,27

19 Kalamata (Air.) 1,44 1,33 1,23 0,97 1,00 1,08 1,05 0,96 0,88 0,99 1,30 1,33 1,17

20 Karpathos 3,02 3,08 3,14 3,02 3,16 3,21 3,06 3,07 3,45 3,29 3,06 2,92 3,55

21 Kastoria (Air.) 1,40 1,39 1,68 1,57 1,36 1,35 1,37 1,31 1,31 1,28 1,27 1,31 1,38

22 Kavala/Amigdhaleon 1,20 1,24 1,36 2,04 2,10 1,85 1,82 1,96 0,93 1,08 1,33 1,06 1,52

23 Kefalhnia (Air.) 2,75 2,55 2,69 2,46 2,10 2,00 2,28 2,06 2,06 2,46 2,55 2,71 2,42

24 Kerkyra (Air.) 2,39 2,25 2,03 1,71 1,31 1,19 1,28 1,18 1,37 1,91 2,49 2,55 1,90

25 Komotini 2,85 2,49 2,93 2,32 1,87 1,60 2,17 1,56 2,34 2,55 2,14 2,44 2,35

26 Kos (Air.) 2,43 2,57 2,29 1,99 1,60 1,73 1,52 1,47 1,77 2,02 2,41 2,42 2,09

27 Kozani (Air.) 2,29 2,38 2,33 1,16 1,00 2,09 2,18 2,07 1,96 2,28 2,48 2,93 2,10

28 Kythira 4,67 4,35 4,45 3,90 3,61 3,00 2,86 3,03 3,65 4,59 4,14 4,40 4,01

29 Lamia 1,28 1,43 1,68 1,72 1,64 1,67 1,70 1,58 1,51 1,27 1,16 1,19 1,54

30 Larisa (Air.) 1,53 1,10 1,11 1,32 1,09 1,20 1,80 1,40 1,48 1,16 0,79 1,42 1,28

31 Lefkas 2,63 1,99 1,18 2,66 2,17 2,33 2,03 1,93 1,70 1,81 2,44 2,55 2,32

32 Limnos (Air.) 3,66 3,64 3,22 2,39 2,09 1,82 2,07 2,20 2,56 3,43 3,32 3,86 3,00

33 Methoni 2,73 2,53 2,52 2,37 2,00 2,02 1,99 2,00 1,82 1,75 2,50 2,70 2,24

34 Mikonos 3,20 3,23 3,32 3,04 3,23 3,41 3,34 3,40 3,04 3,31 3,18 3,19 3,30

35 Milos 4,53 4,45 4,04 3,42 3,07 3,01 3,44 3,32 3,62 4,11 4,15 4,30 3,95

36 Mytilini (Air.) 2,21 2,48 2,35 2,65 2,35 2,46 2,44 2,23 2,60 3,48 3,36 3,05 2,64

37 Naxos 4,02 4,05 3,87 3,74 3,16 3,19 3,50 3,31 4,02 4,08 4,09 4,13 3,76

38 Paros 2,92 2,85 2,91 2,75 2,18 2,55 2,84 2,73 2,87 2,79 2,75 2,83 2,81

39 Rethymnon 2,83 3,11 2,78 2,73 2,13 2,11 2,07 1,46 1,45 2,08 2,06 2,99 2,32

40 Rhodes (Air.) 2,60 2,67 2,47 2,19 1,82 1,79 1,59 1,66 1,82 1,85 2,22 2,62 2,31

41 Samos (Air.) 3,06 2,86 2,61 2,42 2,26 2,38 2,70 2,48 2,63 2,71 3,04 2,99 2,76

42 Santorini 3,05 3,07 2,84 2,55 2,29 2,18 2,15 2,02 2,45 2,77 2,92 3,14 2,69

43 Sedes 2,16 2,18 2,25 2,20 1,74 2,07 2,04 2,03 2,01 2,14 2,08 2,11 2,08

44 Serrai 1,75 2,55 2,10 2,33 1,91 1,81 2,05 2,11 1,70 1,92 2,16 2,06 2,12

45 Sitia 2,60 2,46 3,02 2,82 2,22 2,46 2,69 2,82 2,73 2,59 2,33 2,68 2,72

46 Skiathos 2,72 2,77 2,71 1,91 1,57 1,45 1,53 1,44 1,67 2,31 2,44 2,27 1,96

47 Skopelos Island 3,21 2,05 3,06 1,80 1,80 1,37 2,02 1,43 2,33 2,19 1,43 2,29 2,08

48 Skyros (Air.) 4,29 3,97 3,59 2,64 2,33 2,19 2,53 2,56 3,00 3,71 3,53 3,94 3,39

49 Souda (Air.) 2,55 2,57 2,42 2,39 2,12 2,15 1,93 1,75 1,77 1,99 2,33 2,59 2,26

50 Syros 2,98 2,87 2,88 2,62 2,37 2,34 2,55 2,50 2,56 2,89 2,98 2,95 2,75

51 Tanagra (Air.) 2,10 2,14 1,83 1,59 1,50 1,27 1,51 1,52 1,56 1,60 1,78 2,03 1,74

52 Thessaloniki (Air.) 2,88 2,59 2,06 1,72 1,47 1,59 1,81 1,52 1,67 2,09 1,82 2,46 2,71

53 Trikala 2,04 1,97 1,93 1,79 1,98 1,66 1,77 1,71 1,59 1,78 1,67 2,31 1,92

54 Tripolis (Air.) 2,34 2,27 2,00 1,77 1,52 1,55 1,52 1,56 1,58 1,76 1,88 2,30 1,88

55 Tymbakion (Air.) 3,41 3,29 4,12 3,07 2,93 2,70 3,57 3,59 3,03 2,81 2,44 2,96 3,28

56 Zakynthos 2,88 3,08 2,87 2,61 1,92 1,83 1,93 1,70 2,03 2,73 2,76 2,83 2,53

A/A Ονομαςία ταθμοφ
Συπική Απόκλιςη τησ ταχφτητασ ανζμου τησ ημερήςιασ χρονοςειράσ (m/s)
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Πίλαθαο Α6. οκηεθεζηήξ ιεηααθδηυηδηαξ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο ζημοξ 56 ζηαειμφξ.  

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α  Ο Ν Δ ΕΣ

1 Agrinion (Air.) 0,81 0,78 0,76 0,72 0,67 0,60 0,54 0,59 0,63 0,77 0,87 0,85 0,73

2 Aktion (Air.) 0,61 0,55 0,53 0,46 0,43 0,39 0,35 0,32 0,40 0,52 0,56 0,56 0,49

3 Alexandroupoli (Air.) 0,60 0,61 0,71 0,89 0,98 0,78 0,53 0,48 0,38 0,41 0,47 0,44 0,62

4 Anchialos (Air.) 0,56 0,55 0,53 0,52 0,44 0,41 0,40 0,32 0,39 0,52 0,56 0,53 0,48

5 Andravida (Air.) 0,77 0,67 0,64 0,57 0,55 0,47 0,49 0,49 0,52 0,68 0,75 0,79 0,64

6 Araxos (Air.) 0,84 0,81 0,82 0,83 0,74 0,66 0,70 0,68 0,79 0,86 0,88 0,84 0,81

7 Arta 0,52 0,52 0,45 0,41 0,29 0,37 0,28 0,33 0,46 0,62 0,35 0,58 0,47

8 Athina /Filadelfia 0,59 0,62 0,57 0,55 1,07 0,94 0,76 0,76 0,95 0,83 1,04 1,02 0,79

9 Athina/ Helliniko 0,67 0,64 0,66 0,61 0,56 0,52 0,52 0,53 0,56 0,63 0,70 0,64 0,61

10 Chalkis 0,71 0,69 0,52 0,64 0,62 0,51 0,40 0,46 0,44 0,61 0,72 0,79 0,60

11 Chios (Air.) 0,70 0,64 0,64 0,63 0,62 0,53 0,49 0,48 0,59 0,68 0,72 0,69 0,64

12 Chrysoupoli (Air.) 0,73 0,69 0,60 0,50 0,52 0,44 0,43 0,42 0,51 0,64 0,78 0,77 0,61

13 Cyclades Islands 0,50 0,49 0,47 0,44 0,42 0,39 0,32 0,36 0,41 0,47 0,50 0,54 0,45

14 Elefsis (Air.) 0,81 0,75 0,70 0,63 0,58 0,48 0,47 0,44 0,54 0,71 0,80 0,84 0,65

15 Eleftherios Venizelos 0,62 0,58 0,53 0,45 0,46 0,48 0,45 0,45 0,50 0,57 0,61 0,58 0,53

16 Heraklion (Air.) 0,55 0,53 0,58 0,56 0,60 0,54 0,46 0,44 0,51 0,58 0,60 0,56 0,55

17 Ierapetra 0,69 0,71 0,74 0,91 0,89 0,76 0,67 0,79 0,76 1,04 0,92 0,84 0,83

18 Ioannina (Air.) 1,06 1,694 1,283 1,008 0,965 0,865 0,471 0,716 0,851 0,642 1,262 1,052 1,11

19 Kalamata (Air.) 0,61 0,54 0,53 0,44 0,43 0,40 0,37 0,35 0,36 0,48 0,61 0,59 0,49

20 Karpathos 0,47 0,47 0,49 0,47 0,45 0,36 0,28 0,29 0,43 0,52 0,55 0,49 0,47

21 Kastoria (Air.) 0,82 0,78 0,77 0,72 0,75 0,68 0,65 0,75 0,86 0,95 0,85 0,77 0,77

22 Kavala/Amigdhaleon 0,37 0,45 0,53 0,61 0,61 0,55 0,55 0,65 0,37 0,49 0,50 0,41 0,52

23 Kefalhnia (Air.) 0,71 0,67 0,71 0,70 0,65 0,60 0,59 0,57 0,64 0,75 0,76 0,67 0,68

24 Kerkyra (Air.) 0,99 0,83 0,80 0,76 0,70 0,62 0,68 0,64 0,76 0,97 1,00 0,93 0,87

25 Komotini 0,94 0,92 0,81 0,86 0,76 0,65 0,66 0,65 0,81 0,80 0,95 1,08 0,91

26 Kos (Air.) 0,51 0,50 0,48 0,44 0,37 0,35 0,27 0,27 0,37 0,47 0,56 0,52 0,44

27 Kozani (Air.) 0,96 0,89 0,93 0,60 0,52 0,96 0,89 1,06 1,08 1,32 1,38 1,24 0,98

28 Kythira 0,70 0,68 0,71 0,71 0,73 0,68 0,66 0,68 0,76 0,80 0,73 0,67 0,73

29 Lamia 0,48 0,50 0,57 0,53 0,50 0,48 0,51 0,51 0,54 0,54 0,53 0,47 0,53

30 Larisa (Air.) 0,97 0,68 0,63 0,69 0,55 0,54 0,80 0,67 0,80 0,76 0,73 1,21 0,73

31 Lefkas 0,84 0,52 0,42 0,82 0,70 0,66 0,61 0,63 0,75 0,69 1,15 1,00 0,78

32 Limnos (Air.) 0,71 0,67 0,64 0,60 0,57 0,52 0,48 0,47 0,60 0,71 0,69 0,72 0,65

33 Methoni 0,54 0,48 0,50 0,47 0,45 0,43 0,41 0,42 0,42 0,43 0,55 0,53 0,47

34 Mikonos 0,50 0,48 0,52 0,48 0,52 0,51 0,42 0,42 0,45 0,52 0,51 0,50 0,49

35 Milos 0,57 0,55 0,56 0,57 0,60 0,61 0,55 0,53 0,61 0,68 0,61 0,58 0,61

36 Mytilini (Air.) 0,45 0,48 0,51 0,69 0,72 0,70 0,54 0,52 0,69 0,89 0,80 0,60 0,62

37 Naxos 0,52 0,50 0,53 0,64 0,62 0,62 0,51 0,47 0,58 0,56 0,59 0,57 0,55

38 Paros 0,53 0,49 0,52 0,49 0,49 0,47 0,42 0,42 0,49 0,54 0,52 0,55 0,50

39 Rethymnon 0,66 0,63 0,66 0,77 0,86 0,77 0,79 0,69 0,64 0,77 0,70 0,63 0,70

40 Rhodes (Air.) 0,69 0,64 0,59 0,51 0,42 0,35 0,27 0,29 0,37 0,54 0,74 0,76 0,53

41 Samos (Air.) 0,59 0,54 0,56 0,62 0,59 0,54 0,46 0,43 0,54 0,61 0,66 0,58 0,57

42 Santorini 0,49 0,47 0,45 0,46 0,47 0,41 0,36 0,35 0,47 0,54 0,54 0,52 0,47

43 Sedes 0,80 0,77 0,91 0,95 1,00 0,98 0,93 0,96 0,95 0,91 0,78 0,87 0,89

44 Serrai 0,68 0,77 0,58 0,69 0,49 0,51 0,55 0,64 0,66 0,69 0,79 0,73 0,66

45 Sitia 0,70 0,63 0,66 0,78 0,77 0,64 0,50 0,62 0,79 0,86 0,88 0,82 0,73

46 Skiathos 0,86 0,84 0,84 0,80 0,58 0,49 0,51 0,50 0,60 0,81 0,93 0,74 0,67

47 Skopelos Island 0,84 0,77 0,89 0,71 0,75 0,52 0,68 0,82 0,73 0,59 0,58 0,69 0,72

48 Skyros (Air.) 0,72 0,65 0,68 0,65 0,69 0,64 0,63 0,59 0,70 0,73 0,71 0,69 0,72

49 Souda (Air.) 0,65 0,62 0,59 0,62 0,58 0,58 0,57 0,53 0,55 0,64 0,73 0,70 0,63

50 Syros 0,51 0,49 0,55 0,53 0,56 0,50 0,47 0,46 0,51 0,55 0,56 0,53 0,53

51 Tanagra (Air.) 0,76 0,77 0,69 0,65 0,63 0,48 0,51 0,52 0,63 0,69 0,84 0,74 0,67

52 Thessaloniki (Air.) 0,96 0,85 0,71 0,62 0,55 0,50 0,53 0,51 0,59 0,72 0,72 0,94 0,95

53 Trikala 0,48 0,43 0,41 0,39 0,40 0,29 0,32 0,32 0,33 0,43 0,42 0,52 0,40

54 Tripolis (Air.) 1,02 0,86 0,75 0,72 0,69 0,65 0,63 0,66 0,75 0,89 1,07 1,07 0,82

55 Tymbakion (Air.) 0,87 0,94 0,93 0,86 0,87 0,75 0,69 0,77 0,85 0,96 1,13 0,99 0,91

56 Zakynthos 0,55 0,60 0,56 0,58 0,49 0,49 0,46 0,43 0,47 0,60 0,61 0,55 0,56

A/A Ονομαςία ταθμοφ
υντελεςτήσ μεταβλητότητασ τησ ημερήςιασ ταχφτητασ ανζμου 
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Πίλαθαο Α7. Σζιέξ ηδξ παναιέηνμο ζπήιαημξ k ηςκ διενήζζςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ Weibull, ζε ιδκζαία αάζδ. Ζ εηηίιδζδ ηςκ παναιέηνςκ ηςκ 

εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ ζημοξ 35 ζηαειμφξ ακάθοζδξ, έβζκε ιε ηδ ιέεμδμ Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ (MLE) ηαζ ηδ ιέεμδμ ηςκ L-νμπχκ (LMOM).  

MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM

Αγχίαλοσ 1,99 2,10 2,11 2,21 2,00 2,02 2,05 2,16 2,44 2,61 2,67 3,17 2,94 3,37 3,42 3,76 2,80 3,00 2,13 2,37 1,99 2,03 2,12 2,21

Άκτιο 1,78 2,05 1,94 2,14 2,00 2,32 2,34 2,70 2,47 2,78 2,66 3,35 2,96 3,44 3,20 3,82 2,52 3,20 2,03 2,51 1,92 2,25 1,90 2,13

Αλεξανδ. 1,27 1,26 1,39 1,43 1,77 1,91 1,83 2,05 1,94 2,32 2,37 2,82 2,37 2,73 2,22 2,41 1,87 2,06 1,52 1,59 1,36 1,37 1,37 1,34

Ανδραβ. 1,34 1,30 1,54 1,53 1,65 1,76 1,87 1,99 1,98 2,40 2,27 2,70 2,19 2,62 2,19 2,62 2,05 2,47 1,57 1,72 1,37 1,35 1,33 1,29

Άρτα 2,05 2,83 2,07 2,76 2,41 2,66 2,64 2,89 3,65 4,12 2,91 3,33 3,61 4,96 3,23 3,71 2,31 2,60 1,75 2,01 3,06 3,42 1,87 2,19

Ελευςίνα 1,32 1,25 1,44 1,41 1,54 1,61 1,75 1,84 1,89 2,09 2,22 2,46 2,36 2,49 2,45 2,50 2,01 2,13 1,48 1,49 1,36 1,31 1,29 1,23

Ελληνικό 1,54 1,52 1,63 1,62 1,63 1,72 1,87 2,05 1,93 2,09 2,05 2,31 2,04 2,28 2,02 2,19 1,91 2,09 1,68 1,76 1,48 1,47 1,55 1,49

Ζάκυνθοσ 1,62 1,64 1,74 1,75 1,79 1,75 1,72 1,69 1,83 1,83 1,93 1,89 1,94 1,95 1,95 1,91 1,79 1,81 1,62 1,65 1,60 1,60 1,71 1,67

Ηράκλειο 1,91 1,96 1,98 2,11 1,85 2,01 1,94 2,07 1,83 1,97 1,99 2,06 2,33 2,29 2,50 2,38 2,11 2,11 1,87 2,05 1,76 1,85 1,90 2,05

Θεςςαλ. 1,11 1,19 1,30 1,45 1,52 1,77 1,72 2,17 1,91 2,64 2,06 2,67 1,95 2,72 2,00 2,87 1,78 2,44 1,53 1,90 1,18 1,34 1,14 1,21

Καλαμάτα 1,78 1,84 2,00 2,27 2,01 2,29 2,34 2,51 2,44 2,73 2,55 3,01 2,84 3,25 2,99 3,35 2,80 3,06 2,25 2,23 1,69 1,83 1,77 1,82

Κάρπαθοσ 2,26 2,30 2,28 2,30 2,19 2,30 2,30 2,32 2,36 2,36 3,24 2,93 4,08 3,80 3,89 3,67 2,53 2,40 2,00 2,01 1,92 1,98 2,18 2,16

Κεφαλονιά 1,50 1,46 1,54 1,54 1,51 1,54 1,58 1,64 1,69 1,79 1,81 1,89 1,89 2,04 1,97 2,15 1,74 1,93 1,49 1,64 1,39 1,39 1,58 1,53

Κομοτηνή 1,19 1,40 1,26 1,65 1,35 1,63 1,44 1,94 1,52 2,07 1,77 2,42 1,64 1,87 1,82 2,31 1,37 1,67 1,30 1,57 1,22 1,58 1,23 1,52

Κφθηρα 1,47 1,52 1,60 1,60 1,54 1,69 1,52 1,63 1,46 1,55 1,56 1,61 1,64 1,75 1,53 1,68 1,43 1,57 1,34 1,37 1,53 1,64 1,61 1,69

Κϊσ 2,07 1,98 2,13 2,14 2,21 2,32 2,02 1,98 2,90 3,09 3,11 3,25 4,11 4,34 3,99 4,27 2,88 3,09 2,28 2,36 1,87 1,84 2,02 1,98

Λαμία 1,69 1,81 1,85 2,07 1,88 2,13 1,99 2,40 2,13 2,59 2,36 2,77 2,72 3,21 2,73 3,37 2,41 2,86 1,96 2,23 1,72 1,87 1,64 1,74

Λήμνοσ 1,36 1,28 1,50 1,47 1,63 1,66 1,76 1,85 1,86 2,03 2,07 2,29 2,22 2,36 2,23 2,24 1,76 1,90 1,44 1,46 1,45 1,40 1,33 1,24

Μεθϊνη 2,00 2,55 2,22 2,66 2,15 2,65 2,27 2,60 2,40 2,71 2,53 2,82 2,59 2,88 2,52 2,84 2,56 3,08 2,52 3,19 2,03 2,58 2,08 2,51

Μήλοσ 1,75 1,67 1,93 1,82 1,73 1,73 1,70 1,85 1,61 1,65 1,51 1,60 1,77 1,72 2,02 1,93 1,61 1,59 1,45 1,48 1,60 1,54 1,75 1,68

Μφκονοσ 2,03 1,97 2,10 2,05 1,97 1,98 2,10 2,04 1,99 2,03 2,05 2,04 2,60 2,38 2,52 2,28 2,37 2,20 2,00 1,97 1,97 1,82 2,04 2,04

Μυτιλήνη 1,96 2,00 1,85 1,83 1,67 1,76 1,67 1,82 1,66 1,78 1,66 1,72 2,24 2,06 2,20 2,10 1,82 1,95 1,47 1,60 1,56 1,62 1,90 1,98

Νάξοσ 1,56 1,52 1,62 1,55 1,55 1,55 1,47 1,57 1,56 1,67 1,52 1,68 1,99 1,97 2,03 2,00 1,69 1,68 1,47 1,42 1,50 1,45 1,47 1,46

Πάροσ 1,94 1,95 2,09 2,15 1,96 2,02 2,22 2,33 2,21 2,43 2,29 2,46 2,58 2,47 2,65 2,52 2,16 2,19 1,94 1,92 2,04 2,02 1,95 1,91

Ρόδοσ 1,52 1,54 1,64 1,66 1,81 1,87 2,12 2,25 2,60 2,60 3,20 3,07 4,72 4,56 4,67 4,58 2,91 2,83 1,95 1,95 1,48 1,58 1,40 1,44

άμοσ 1,78 1,68 1,90 1,80 1,85 1,82 1,70 1,73 1,78 1,85 1,94 1,88 2,34 2,31 2,46 2,33 1,93 1,86 1,68 1,61 1,53 1,43 1,79 1,70

αντορίνη 2,20 2,26 2,30 2,22 2,40 2,37 2,34 2,30 2,28 2,36 2,66 2,77 3,06 3,09 3,15 3,20 2,27 2,34 1,91 1,83 1,95 1,91 2,03 2,00

ζρρεσ 1,57 1,69 1,40 1,54 1,78 1,78 1,79 1,92 2,11 2,25 2,14 2,47 1,99 2,15 1,82 2,00 2,80 3,00 2,13 2,37 1,34 1,54 1,37 1,55

ητεία 1,54 1,53 1,68 1,66 1,57 1,56 1,36 1,40 1,39 1,49 1,63 1,62 2,10 1,98 1,65 1,57 1,40 1,39 1,34 1,38 1,21 1,28 1,58 1,64

κιάθοσ 0,93 0,83 0,95 0,88 1,07 1,00 1,20 1,14 1,66 1,63 1,93 2,02 2,00 2,08 2,01 2,14 1,67 1,67 1,17 1,13 0,87 0,83 1,00 0,91

κφροσ 1,46 1,46 1,54 1,50 1,53 1,55 1,53 1,59 1,51 1,62 1,58 1,71 1,70 1,78 1,73 1,78 1,41 1,49 1,39 1,38 1,45 1,50 1,56 1,45

οφδα 1,58 1,55 1,69 1,66 1,78 1,78 1,77 1,85 1,83 2,02 1,92 2,17 2,00 2,46 2,05 2,45 1,89 2,16 1,67 1,82 1,43 1,47 1,49 1,47

φροσ 2,10 1,95 2,50 2,45 1,81 1,79 2,14 2,04 1,89 2,12 2,08 2,20 2,19 2,22 2,47 2,32 2,33 2,25 2,03 1,97 1,99 1,77 2,05 2,05

Σρίκαλα 1,90 1,89 1,92 2,02 1,86 1,82 1,96 1,83 2,11 1,99 2,37 2,21 2,49 2,23 2,21 1,98 2,27 2,10 1,95 1,92 2,03 2,03 1,78 1,82

Χίοσ 1,47 1,41 1,63 1,56 1,64 1,65 1,66 1,70 1,68 1,71 1,97 1,89 2,07 1,92 2,20 1,92 1,73 1,69 1,52 1,53 1,40 1,37 1,43 1,39

ΜΑΪΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
k

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ
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Πίλαθαο Α8. Σζιέξ ηδξ παναιέηνμο ηθίιαηαξ c (m/s) ηςκ διενήζζςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ Weibull, ζε ιδκζαία αάζδ. Ζ εηηίιδζδ ηςκ παναιέηνςκ ηςκ 

εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ ζημοξ 35 ζηαειμφξ ακάθοζδξ, έβζκε ιε ηδ ιέεμδμ Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ (MLE) ηαζ ηδ ιέεμδμ ηςκ L-νμπχκ (LMOM). 

MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM

Αγχίαλοσ 3,43 3,42 3,48 3,47 3,48 3,47 3,27 3,26 3,34 3,32 3,54 3,51 3,55 3,52 3,44 3,43 3,21 3,19 3,01 2,99 2,84 2,83 3,44 3,43

Άκτιο 4,51 4,45 4,63 4,59 4,32 4,27 4,10 4,06 3,90 3,87 4,19 4,13 4,13 4,10 3,87 3,84 3,74 3,70 3,89 3,83 4,14 4,08 4,51 4,47

Αλεξανδ. 3,72 3,73 3,89 3,88 4,05 4,02 3,40 3,36 3,29 3,24 3,08 3,04 3,61 3,57 3,60 3,58 3,37 3,34 3,69 3,67 3,42 3,42 4,07 4,08

Ανδραβ. 2,69 2,70 3,14 3,14 3,06 3,04 2,86 2,85 2,68 2,64 2,62 2,59 2,62 2,59 2,64 2,60 2,48 2,44 2,34 2,32 2,65 2,66 2,77 2,78

Άρτα 4,03 3,93 4,43 4,33 4,55 4,53 4,52 4,51 4,19 4,18 4,17 4,15 4,15 4,08 3,65 3,62 3,05 3,04 4,35 4,31 3,79 3,78 4,48 4,42

Ελευςίνα 3,56 3,58 3,58 3,59 3,35 3,33 3,10 3,09 3,26 3,22 3,58 3,55 4,27 4,25 4,21 4,20 3,64 3,62 3,43 3,43 3,05 3,06 3,24 3,26

Ελληνικό 4,05 4,06 4,13 4,13 3,98 3,96 3,60 3,58 3,30 3,28 3,63 3,60 4,36 4,33 4,38 4,35 3,82 3,79 3,76 3,75 3,56 3,56 3,96 3,98

Ζάκυνθοσ 5,80 5,79 5,79 5,79 5,75 5,76 4,88 4,89 4,53 4,53 4,57 4,57 4,83 4,83 4,57 4,58 4,51 4,51 4,96 4,95 5,01 5,00 5,89 5,90

Ηράκλειο 5,54 5,52 5,76 5,74 5,29 5,25 4,80 4,77 4,00 3,97 4,35 4,33 5,41 5,41 5,40 5,41 4,63 4,62 4,67 4,63 4,97 4,95 5,52 5,48

Θεςςαλ. 3,15 3,12 3,36 3,31 3,27 3,21 3,07 3,00 2,98 2,91 3,57 3,49 3,77 3,66 3,37 3,27 3,12 3,03 2,79 2,72 2,79 2,74 3,07 3,05

Καλαμάτα 2,68 2,67 2,82 2,80 2,68 2,66 2,50 2,49 2,62 2,60 3,10 3,07 3,23 3,21 3,09 3,07 2,80 2,79 2,36 2,36 2,51 2,50 2,67 2,67

Κάρπαθοσ 7,24 7,24 7,43 7,43 7,31 7,29 7,31 7,31 7,85 7,85 9,98 10,02 12,01 12,04 11,59 11,62 9,11 9,14 7,19 7,19 6,29 6,27 6,77 6,77

Κεφαλονιά 4,42 4,43 4,36 4,37 4,23 4,22 4,05 4,03 3,73 3,71 3,86 3,85 4,50 4,46 4,21 4,18 3,71 3,68 3,70 3,67 3,77 3,77 4,57 4,58

Κομοτηνή 3,25 3,16 2,94 2,82 3,91 3,81 3,23 3,11 2,80 2,70 2,91 2,82 3,66 3,60 2,95 2,88 3,20 3,11 3,25 3,15 2,43 2,34 2,79 2,71

Κφθηρα 7,74 7,72 7,61 7,61 7,32 7,24 5,76 5,72 5,65 5,62 4,69 4,68 5,00 4,97 4,99 4,94 5,48 5,42 6,58 6,57 7,16 7,11 7,83 7,79

Κϊσ 5,41 5,43 5,87 5,87 5,38 5,37 5,25 5,25 4,85 4,83 5,57 5,56 6,29 6,27 5,94 5,93 5,33 5,31 4,86 4,85 4,87 4,88 5,25 5,25

Λαμία 3,08 3,06 3,20 3,17 3,34 3,30 3,60 3,54 3,62 3,57 3,84 3,80 3,74 3,71 3,47 3,43 3,09 3,06 2,68 2,65 2,58 2,56 2,94 2,92

Λήμνοσ 5,63 5,66 6,01 6,02 5,67 5,66 4,50 4,48 4,14 4,11 4,00 3,97 4,88 4,86 5,21 5,21 4,79 4,76 5,33 5,32 5,29 5,31 5,80 5,85

Μεθϊνη 5,78 5,67 5,97 5,88 5,78 5,69 5,72 5,66 5,10 5,06 5,41 5,37 5,45 5,41 5,33 5,29 5,00 4,95 4,79 4,72 5,37 5,26 5,95 5,86

Μήλοσ 9,98 10,02 10,37 10,42 8,42 8,42 6,94 6,89 5,77 5,75 5,28 5,25 7,48 7,50 7,70 7,73 7,19 7,20 7,34 7,32 8,31 8,34 9,18 9,21

Μφκονοσ 7,05 7,07 7,37 7,38 7,00 7,00 7,04 7,06 6,82 6,81 7,43 7,44 8,87 8,91 8,99 9,03 7,54 7,57 7,26 7,27 6,86 6,90 7,01 7,02

Μυτιλήνη 6,70 6,69 6,97 6,98 5,97 5,95 4,88 4,85 4,12 4,10 4,36 4,35 5,86 5,89 5,20 5,22 5,01 4,98 5,30 5,24 5,58 5,56 6,20 6,18

Νάξοσ 8,60 8,62 9,02 9,05 8,20 8,20 5,84 5,80 5,23 5,19 5,06 5,00 7,47 7,48 7,23 7,24 7,37 7,37 7,64 7,66 7,78 7,81 7,88 7,88

Πάροσ 6,06 6,06 6,35 6,34 6,08 6,07 6,41 6,39 4,96 4,92 6,14 6,11 7,58 7,60 7,41 7,43 6,57 6,56 5,81 5,82 5,96 5,97 5,94 5,95

Ρόδοσ 4,24 4,24 4,69 4,68 4,76 4,74 4,84 4,83 4,91 4,91 5,78 5,79 6,26 6,26 6,15 6,16 5,45 5,45 3,88 3,88 3,42 3,40 3,88 3,87

άμοσ 5,84 5,87 5,95 5,98 5,24 5,25 4,40 4,39 4,30 4,29 4,96 4,97 6,68 6,68 6,46 6,47 5,48 5,50 4,98 5,00 5,17 5,20 5,84 5,86

αντορίνη 7,12 7,10 7,42 7,44 7,09 7,09 6,28 6,29 5,48 5,46 6,05 6,04 6,72 6,72 6,47 6,47 5,89 5,87 5,75 5,77 6,08 6,09 6,81 6,82

ζρρεσ 2,84 2,82 3,68 3,64 4,08 4,08 4,41 4,39 4,29 4,28 4,16 4,13 4,34 4,32 4,07 4,04 3,21 3,19 3,01 2,99 2,86 2,81 2,82 2,78

ητεία 4,27 4,28 4,45 4,46 5,14 5,15 4,02 4,01 3,20 3,18 4,35 4,36 6,07 6,10 5,11 5,13 4,16 4,16 3,70 3,69 2,88 2,86 4,45 4,44

κιάθοσ 3,04 3,08 3,02 3,06 3,12 3,14 2,37 2,38 2,87 2,88 3,03 3,02 3,27 3,26 3,11 3,09 3,01 3,00 2,95 2,96 2,25 2,27 2,64 2,67

κφροσ 6,74 6,75 7,04 7,07 6,12 6,12 4,51 4,49 3,82 3,82 3,86 3,85 4,56 4,54 4,90 4,89 4,81 4,79 5,54 5,55 5,42 5,41 6,36 6,38

οφδα 4,41 4,42 4,73 4,74 4,66 4,66 4,50 4,48 4,12 4,08 4,33 4,28 4,07 4,00 3,81 3,76 3,53 3,48 3,50 3,47 3,55 3,54 4,16 4,17

φροσ 6,71 6,75 6,60 6,62 5,67 5,68 6,08 6,10 4,32 4,28 4,85 4,83 5,75 5,75 6,69 6,72 5,73 5,75 5,88 5,91 5,96 6,02 5,67 5,68

Σρίκαλα 4,55 4,54 4,75 4,72 4,53 4,53 4,71 4,72 5,01 5,02 5,64 5,65 6,00 6,02 5,54 5,57 4,84 4,85 4,33 4,33 4,13 4,12 4,52 4,50

Χίοσ 4,44 4,46 4,54 4,56 4,18 4,17 3,50 3,49 3,18 3,17 3,84 3,85 4,42 4,44 4,58 4,62 3,96 3,97 3,95 3,95 3,62 3,63 4,39 4,41

ΑΠΡΙΛΙΟ
c

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ ΜΑΪΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
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α=0.01 α=0.05 α=0.1 α>0.1

Πίλαθαο Α9. Απυζηαζδ Dn,MAX ημο ηνζηδνίμο Kolmogorov-Smirnov, ιεηαλφ ηςκ ειπεζνζηχκ ηαηακμιχκ ηςκ διενήζζςκ ηαηαβναθχκ ηςκ 35 ζηαειχκ 

ακάθοζδξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ, υπςξ πνμέηορακ ιέζς ηδξ εηηίιδζδξ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ (MLE) ηαζ ηδ 

ιέεμδμ ηςκ L-νμπχκ (LMOM). Οζ απμζηάζεζξ είκαζ πνςιαηζζιέκεξ, ιε ηνυπμ πμο δδθχκεζ ημ ακηίζημζπμ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ (α) ζημ μπμίμ ακήηεζ δ 

ηάεε ηζιή, ιε αάζδ ημ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ.   

MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM

Αγχίαλοσ 0,049 0,043 0,047 0,045 0,045 0,043 0,064 0,060 0,071 0,063 0,066 0,055 0,080 0,068 0,062 0,050 0,051 0,042 0,065 0,065 0,047 0,046 0,024 0,024

Άκτιο 0,072 0,085 0,077 0,071 0,065 0,073 0,061 0,068 0,060 0,059 0,085 0,090 0,064 0,075 0,069 0,069 0,081 0,059 0,085 0,088 0,084 0,084 0,073 0,081

Αλεξανδ. 0,025 0,024 0,077 0,061 0,075 0,082 0,069 0,081 0,094 0,104 0,087 0,098 0,070 0,083 0,058 0,066 0,064 0,080 0,050 0,059 0,068 0,070 0,034 0,035

Ανδραβ. 0,027 0,027 0,063 0,027 0,030 0,040 0,050 0,062 0,081 0,095 0,069 0,088 0,079 0,104 0,079 0,093 0,081 0,095 0,038 0,055 0,032 0,028 0,061 0,055

Άρτα 0,167 0,167 0,077 0,244 0,111 0,111 0,098 0,122 0,172 0,172 0,156 0,188 0,189 0,243 0,163 0,163 0,167 0,167 0,140 0,140 0,111 0,111 0,167 0,167

Ελευςίνα 0,029 0,029 0,077 0,051 0,051 0,055 0,056 0,060 0,072 0,076 0,056 0,063 0,041 0,052 0,041 0,043 0,033 0,043 0,033 0,035 0,028 0,021 0,033 0,030

Ελληνικό 0,039 0,036 0,071 0,030 0,045 0,052 0,047 0,054 0,053 0,056 0,062 0,069 0,051 0,067 0,048 0,061 0,049 0,060 0,052 0,062 0,031 0,029 0,031 0,022

Ζάκυνθοσ 0,051 0,054 0,063 0,037 0,042 0,037 0,046 0,042 0,038 0,038 0,052 0,047 0,035 0,035 0,056 0,056 0,050 0,051 0,046 0,049 0,058 0,058 0,040 0,037

Ηράκλειο 0,028 0,030 0,047 0,042 0,047 0,046 0,053 0,064 0,061 0,069 0,061 0,067 0,042 0,038 0,044 0,035 0,034 0,034 0,067 0,083 0,054 0,060 0,056 0,065

Θεςςαλ. 0,064 0,069 0,072 0,071 0,095 0,100 0,111 0,103 0,122 0,096 0,119 0,117 0,134 0,139 0,145 0,135 0,142 0,126 0,118 0,111 0,084 0,092 0,044 0,053

Καλαμάτα 0,031 0,027 0,040 0,037 0,049 0,041 0,039 0,039 0,055 0,061 0,078 0,088 0,064 0,064 0,052 0,074 0,036 0,041 0,023 0,021 0,038 0,028 0,038 0,037

Κάρπαθοσ 0,033 0,036 0,067 0,036 0,036 0,047 0,044 0,046 0,045 0,045 0,072 0,059 0,070 0,070 0,044 0,049 0,041 0,032 0,057 0,057 0,028 0,030 0,035 0,035

Κεφαλονιά 0,064 0,062 0,070 0,029 0,030 0,030 0,050 0,057 0,051 0,055 0,034 0,034 0,057 0,065 0,070 0,073 0,047 0,057 0,035 0,049 0,029 0,029 0,047 0,041

Κομοτηνή 0,095 0,116 0,077 0,185 0,109 0,143 0,167 0,181 0,142 0,168 0,132 0,151 0,138 0,151 0,139 0,146 0,162 0,189 0,116 0,155 0,148 0,183 0,110 0,139

Κφθηρα 0,039 0,046 0,077 0,027 0,065 0,066 0,066 0,059 0,043 0,048 0,036 0,038 0,053 0,061 0,064 0,074 0,072 0,078 0,050 0,055 0,064 0,064 0,043 0,052

Κϊσ 0,023 0,024 0,037 0,023 0,032 0,041 0,031 0,027 0,030 0,043 0,025 0,026 0,057 0,057 0,036 0,033 0,042 0,036 0,033 0,036 0,027 0,024 0,031 0,027

Λαμία 0,059 0,064 0,045 0,063 0,055 0,061 0,087 0,080 0,082 0,070 0,067 0,063 0,065 0,054 0,083 0,072 0,075 0,063 0,061 0,051 0,053 0,056 0,038 0,041

Λήμνοσ 0,037 0,046 0,077 0,026 0,025 0,029 0,034 0,046 0,049 0,064 0,049 0,071 0,026 0,039 0,032 0,034 0,039 0,054 0,036 0,039 0,032 0,032 0,044 0,048

Μεθϊνη 0,095 0,114 0,077 0,100 0,081 0,101 0,063 0,085 0,051 0,070 0,040 0,052 0,042 0,060 0,062 0,081 0,069 0,077 0,085 0,112 0,090 0,122 0,082 0,100

Μήλοσ 0,052 0,045 0,043 0,034 0,031 0,031 0,067 0,077 0,060 0,062 0,070 0,074 0,055 0,049 0,047 0,039 0,038 0,034 0,052 0,054 0,045 0,038 0,034 0,025

Μφκονοσ 0,035 0,035 0,087 0,041 0,029 0,029 0,036 0,032 0,051 0,055 0,056 0,054 0,081 0,081 0,073 0,079 0,048 0,040 0,030 0,029 0,041 0,043 0,028 0,028

Μυτιλήνη 0,048 0,051 0,077 0,032 0,036 0,033 0,041 0,053 0,032 0,035 0,040 0,046 0,065 0,056 0,049 0,052 0,057 0,069 0,085 0,085 0,060 0,067 0,068 0,071

Νάξοσ 0,032 0,028 0,047 0,027 0,042 0,040 0,058 0,067 0,053 0,065 0,056 0,061 0,026 0,025 0,029 0,028 0,051 0,051 0,075 0,070 0,047 0,038 0,035 0,033

Πάροσ 0,056 0,056 0,077 0,061 0,034 0,038 0,057 0,064 0,076 0,076 0,091 0,095 0,057 0,049 0,084 0,080 0,051 0,051 0,060 0,060 0,064 0,059 0,050 0,046

Ρόδοσ 0,028 0,030 0,063 0,034 0,026 0,031 0,027 0,029 0,024 0,024 0,039 0,040 0,029 0,037 0,024 0,025 0,035 0,037 0,019 0,019 0,051 0,062 0,047 0,050

άμοσ 0,041 0,042 0,057 0,047 0,038 0,035 0,045 0,049 0,043 0,050 0,060 0,058 0,059 0,060 0,075 0,079 0,066 0,065 0,067 0,065 0,058 0,061 0,033 0,037

αντορίνη 0,043 0,047 0,047 0,025 0,025 0,022 0,032 0,030 0,044 0,047 0,031 0,037 0,033 0,033 0,019 0,022 0,038 0,043 0,040 0,033 0,022 0,027 0,024 0,021

ζρρεσ 0,098 0,118 0,074 0,074 0,053 0,053 0,053 0,060 0,052 0,065 0,061 0,090 0,085 0,077 0,069 0,086 0,051 0,042 0,065 0,065 0,088 0,119 0,091 0,125

ητεία 0,034 0,034 0,076 0,068 0,059 0,059 0,058 0,064 0,077 0,093 0,045 0,045 0,049 0,049 0,078 0,073 0,067 0,067 0,071 0,081 0,105 0,118 0,040 0,046

κιάθοσ 0,126 0,117 0,093 0,089 0,061 0,063 0,093 0,111 0,037 0,044 0,048 0,038 0,035 0,044 0,034 0,040 0,035 0,042 0,076 0,077 0,171 0,169 0,079 0,072

κφροσ 0,058 0,059 0,038 0,021 0,032 0,040 0,018 0,039 0,047 0,070 0,041 0,061 0,030 0,048 0,028 0,049 0,036 0,057 0,036 0,022 0,042 0,050 0,049 0,069

οφδα 0,027 0,028 0,067 0,029 0,022 0,021 0,046 0,052 0,060 0,064 0,066 0,070 0,102 0,098 0,084 0,087 0,070 0,077 0,054 0,066 0,033 0,039 0,020 0,019

φροσ 0,053 0,053 0,074 0,040 0,037 0,030 0,065 0,058 0,090 0,112 0,071 0,078 0,088 0,088 0,084 0,076 0,043 0,035 0,058 0,050 0,122 0,113 0,043 0,043

Σρίκαλα 0,100 0,100 0,076 0,123 0,114 0,112 0,136 0,133 0,109 0,104 0,099 0,107 0,126 0,147 0,134 0,147 0,139 0,141 0,104 0,102 0,112 0,112 0,114 0,112

Χίοσ 0,042 0,032 0,047 0,038 0,029 0,030 0,039 0,039 0,031 0,031 0,055 0,049 0,066 0,063 0,101 0,099 0,039 0,037 0,058 0,058 0,043 0,037 0,050 0,044

ΜΑΡΣΙΟ
Dn (K-S)

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΪΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ
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Πίλαθαο Α10. Σζιέξ ημο ιέζμο απυθοημο ζθάθιαημξ ΜΑΔ (m/s), ιεηαλφ ηςκ διενήζζςκ πνμκμζεζνχκ ηςκ 35 ζηαειχκ ακάθοζδξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ 

εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ, υπςξ πνμέηορακ ιέζς ηδξ εηηίιδζδξ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ (MLE) ηαζ ηδ ιέεμδμ ηςκ L-νμπχκ (LMOM). 

MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM

Αγχίαλοσ 0,143 0,127 0,115 0,114 0,081 0,078 0,131 0,127 0,160 0,147 0,177 0,107 0,176 0,138 0,107 0,085 0,111 0,098 0,159 0,150 0,096 0,096 0,066 0,063

Άκτιο 0,317 0,339 0,218 0,271 0,250 0,263 0,201 0,219 0,171 0,160 0,259 0,267 0,174 0,170 0,178 0,149 0,257 0,163 0,316 0,279 0,312 0,333 0,229 0,269

Αλεξανδ. 0,076 0,079 0,120 0,165 0,156 0,230 0,190 0,234 0,261 0,305 0,196 0,202 0,190 0,226 0,148 0,180 0,166 0,227 0,123 0,177 0,155 0,159 0,142 0,153

Ανδραβ. 0,089 0,098 0,080 0,074 0,101 0,135 0,088 0,130 0,208 0,219 0,165 0,179 0,171 0,205 0,181 0,201 0,183 0,203 0,101 0,132 0,087 0,078 0,124 0,132

Άρτα 0,549 0,493 0,456 0,536 0,255 0,312 0,248 0,253 0,215 0,210 0,260 0,295 0,327 0,328 0,208 0,222 0,248 0,234 0,385 0,470 0,200 0,192 0,436 0,501

Ελευςίνα 0,128 0,176 0,167 0,169 0,126 0,171 0,103 0,140 0,176 0,205 0,137 0,181 0,099 0,144 0,084 0,096 0,094 0,131 0,077 0,088 0,110 0,103 0,125 0,145

Ελληνικό 0,112 0,114 0,100 0,097 0,103 0,153 0,126 0,164 0,133 0,170 0,151 0,186 0,175 0,206 0,143 0,192 0,150 0,190 0,116 0,170 0,071 0,070 0,139 0,131

Ζάκυνθοσ 0,201 0,214 0,121 0,122 0,132 0,122 0,113 0,116 0,092 0,092 0,121 0,131 0,082 0,082 0,138 0,142 0,153 0,151 0,158 0,180 0,199 0,199 0,136 0,140

Ηράκλειο 0,120 0,140 0,160 0,214 0,196 0,245 0,157 0,209 0,163 0,203 0,139 0,168 0,133 0,131 0,157 0,156 0,095 0,098 0,222 0,291 0,205 0,247 0,207 0,281

Θεςςαλ. 0,216 0,319 0,238 0,329 0,307 0,367 0,323 0,325 0,350 0,263 0,371 0,348 0,483 0,432 0,450 0,377 0,423 0,370 0,325 0,354 0,257 0,359 0,126 0,209

Καλαμάτα 0,070 0,069 0,128 0,115 0,125 0,110 0,066 0,081 0,110 0,125 0,170 0,180 0,133 0,147 0,118 0,131 0,071 0,074 0,033 0,033 0,073 0,082 0,078 0,070

Κάρπαθοσ 0,091 0,106 0,144 0,149 0,172 0,241 0,190 0,200 0,140 0,138 0,405 0,388 0,268 0,303 0,207 0,217 0,251 0,223 0,284 0,288 0,114 0,166 0,164 0,155

Κεφαλονιά 0,168 0,185 0,088 0,089 0,119 0,143 0,129 0,170 0,114 0,156 0,131 0,115 0,218 0,223 0,194 0,228 0,195 0,201 0,190 0,232 0,070 0,070 0,122 0,149

Κομοτηνή 0,425 0,608 0,527 0,731 0,495 0,688 0,518 0,645 0,454 0,516 0,375 0,409 0,340 0,430 0,315 0,381 0,472 0,643 0,422 0,600 0,435 0,561 0,385 0,487

Κφθηρα 0,280 0,347 0,164 0,165 0,418 0,536 0,336 0,409 0,270 0,356 0,169 0,196 0,178 0,261 0,262 0,386 0,403 0,539 0,355 0,392 0,411 0,553 0,303 0,399

Κϊσ 0,103 0,107 0,072 0,073 0,121 0,149 0,134 0,130 0,092 0,117 0,074 0,082 0,125 0,126 0,105 0,093 0,116 0,125 0,107 0,134 0,123 0,108 0,134 0,130

Λαμία 0,109 0,149 0,138 0,180 0,177 0,190 0,281 0,293 0,265 0,227 0,205 0,190 0,182 0,129 0,221 0,156 0,186 0,144 0,143 0,139 0,098 0,126 0,090 0,120

Λήμνοσ 0,219 0,323 0,173 0,155 0,085 0,116 0,100 0,169 0,150 0,218 0,134 0,216 0,101 0,137 0,074 0,078 0,141 0,226 0,135 0,157 0,155 0,156 0,318 0,443

Μεθϊνη 0,518 0,592 0,400 0,474 0,417 0,488 0,285 0,382 0,206 0,256 0,169 0,220 0,183 0,235 0,233 0,305 0,270 0,299 0,333 0,349 0,455 0,525 0,404 0,510

Μήλοσ 0,501 0,483 0,349 0,356 0,194 0,193 0,259 0,427 0,221 0,249 0,272 0,356 0,333 0,310 0,281 0,279 0,260 0,238 0,311 0,357 0,321 0,313 0,290 0,258

Μφκονοσ 0,130 0,143 0,163 0,167 0,099 0,105 0,176 0,176 0,205 0,217 0,271 0,268 0,369 0,398 0,380 0,462 0,217 0,256 0,122 0,117 0,230 0,274 0,079 0,079

Μυτιλήνη 0,165 0,190 0,142 0,139 0,174 0,219 0,173 0,238 0,152 0,154 0,117 0,154 0,242 0,290 0,162 0,166 0,211 0,261 0,371 0,466 0,255 0,305 0,224 0,278

Νάξοσ 0,293 0,273 0,274 0,260 0,272 0,265 0,255 0,370 0,198 0,313 0,262 0,389 0,145 0,138 0,106 0,110 0,268 0,261 0,568 0,561 0,389 0,351 0,262 0,251

Πάροσ 0,150 0,152 0,163 0,190 0,161 0,202 0,205 0,267 0,263 0,316 0,323 0,385 0,238 0,239 0,389 0,379 0,268 0,261 0,270 0,265 0,228 0,219 0,171 0,168

Ρόδοσ 0,111 0,119 0,098 0,113 0,088 0,103 0,103 0,120 0,069 0,069 0,111 0,132 0,075 0,092 0,050 0,057 0,097 0,112 0,040 0,040 0,151 0,233 0,125 0,173

άμοσ 0,191 0,257 0,167 0,239 0,131 0,137 0,101 0,112 0,119 0,153 0,236 0,242 0,225 0,232 0,283 0,322 0,228 0,248 0,279 0,295 0,280 0,360 0,178 0,243

αντορίνη 0,153 0,183 0,108 0,134 0,086 0,085 0,123 0,111 0,123 0,130 0,105 0,124 0,063 0,065 0,052 0,059 0,149 0,162 0,158 0,164 0,065 0,077 0,094 0,083

ζρρεσ 0,162 0,195 0,235 0,323 0,119 0,119 0,162 0,187 0,124 0,139 0,211 0,161 0,222 0,212 0,184 0,223 0,111 0,098 0,159 0,150 0,271 0,318 0,220 0,297

ητεία 0,103 0,105 0,161 0,149 0,157 0,152 0,173 0,210 0,182 0,270 0,155 0,148 0,194 0,221 0,304 0,330 0,191 0,183 0,187 0,228 0,176 0,253 0,153 0,176

κιάθοσ 0,269 0,299 0,240 0,246 0,249 0,264 0,276 0,292 0,134 0,142 0,108 0,113 0,077 0,102 0,092 0,099 0,079 0,098 0,198 0,200 0,445 0,447 0,182 0,184

κφροσ 0,345 0,348 0,267 0,144 0,149 0,173 0,103 0,152 0,122 0,247 0,138 0,248 0,096 0,162 0,105 0,170 0,128 0,277 0,125 0,105 0,216 0,219 0,251 0,452

οφδα 0,129 0,132 0,097 0,102 0,060 0,057 0,134 0,179 0,201 0,272 0,254 0,299 0,345 0,364 0,285 0,304 0,219 0,279 0,149 0,230 0,085 0,102 0,088 0,088

φροσ 0,287 0,271 0,131 0,126 0,120 0,116 0,233 0,205 0,258 0,347 0,210 0,256 0,305 0,313 0,301 0,316 0,137 0,118 0,181 0,166 0,436 0,534 0,113 0,113

Σρίκαλα 0,256 0,256 0,312 0,297 0,239 0,250 0,291 0,325 0,241 0,284 0,216 0,250 0,339 0,435 0,386 0,476 0,281 0,325 0,199 0,201 0,251 0,251 0,283 0,287

Χίοσ 0,219 0,193 0,229 0,214 0,086 0,094 0,115 0,124 0,066 0,079 0,164 0,155 0,211 0,234 0,339 0,399 0,122 0,117 0,161 0,164 0,109 0,111 0,176 0,173

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΪΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ
MAE

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ
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Πίλαθαο Α11. Σζιέξ ημο ιέζμο ηεηναβςκζημφ ζθάθιαημξ RMSE (m/s), ιεηαλφ ηςκ διενήζζςκ πνμκμζεζνχκ ηςκ 35 ζηαειχκ ακάθοζδξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ 

εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ, υπςξ πνμέηορακ ιέζς ηδξ εηηίιδζδξ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ (MLE) ηαζ ηδ ιέεμδμ ηςκ L-νμπχκ (LMOM). 

MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM MLE LMOM

Αγχίαλοσ 0,199 0,230 0,160 0,193 0,144 0,149 0,184 0,213 0,203 0,217 0,290 0,319 0,250 0,260 0,134 0,145 0,150 0,165 0,223 0,279 0,116 0,124 0,133 0,144

Άκτιο 0,438 0,641 0,261 0,393 0,357 0,504 0,268 0,364 0,229 0,287 0,361 0,447 0,222 0,270 0,230 0,260 0,404 0,444 0,479 0,615 0,389 0,558 0,332 0,475

Αλεξανδ. 0,140 0,161 0,156 0,220 0,191 0,305 0,241 0,364 0,307 0,463 0,234 0,317 0,222 0,311 0,168 0,232 0,193 0,299 0,150 0,227 0,206 0,204 0,206 0,277

Ανδραβ. 0,162 0,215 0,125 0,129 0,145 0,231 0,119 0,184 0,274 0,394 0,206 0,287 0,210 0,305 0,224 0,316 0,228 0,332 0,161 0,261 0,152 0,167 0,176 0,226

Άρτα 0,753 0,933 0,737 0,931 0,339 0,427 0,352 0,399 0,293 0,318 0,344 0,404 0,422 0,461 0,270 0,309 0,421 0,442 0,540 0,738 0,309 0,333 0,616 0,794

Ελευςίνα 0,200 0,347 0,226 0,257 0,146 0,209 0,136 0,198 0,221 0,317 0,178 0,259 0,127 0,176 0,100 0,111 0,114 0,185 0,093 0,103 0,262 0,320 0,218 0,329

Ελληνικό 0,162 0,169 0,122 0,123 0,227 0,293 0,236 0,332 0,165 0,249 0,245 0,338 0,269 0,385 0,214 0,312 0,190 0,298 0,155 0,219 0,099 0,107 0,194 0,267

Ζάκυνθοσ 0,291 0,295 0,182 0,183 0,171 0,187 0,185 0,190 0,146 0,146 0,169 0,176 0,110 0,111 0,176 0,182 0,204 0,209 0,188 0,216 0,240 0,240 0,181 0,217

Ηράκλειο 0,155 0,200 0,203 0,307 0,292 0,434 0,193 0,292 0,193 0,280 0,160 0,193 0,159 0,162 0,191 0,222 0,116 0,117 0,260 0,401 0,230 0,306 0,239 0,375

Θεςςαλ. 0,283 0,478 0,318 0,590 0,377 0,607 0,474 0,676 0,568 0,710 0,467 0,629 0,625 0,848 0,592 0,776 0,584 0,794 0,446 0,683 0,363 0,680 0,195 0,373

Καλαμάτα 0,115 0,140 0,264 0,326 0,264 0,322 0,087 0,122 0,139 0,186 0,204 0,273 0,166 0,214 0,139 0,172 0,105 0,130 0,047 0,047 0,266 0,311 0,128 0,143

Κάρπαθοσ 0,146 0,167 0,167 0,174 0,213 0,299 0,227 0,235 0,183 0,183 0,504 0,587 0,355 0,390 0,260 0,276 0,363 0,411 0,365 0,367 0,154 0,228 0,228 0,226

Κεφαλονιά 0,242 0,274 0,251 0,254 0,140 0,164 0,176 0,241 0,219 0,297 0,229 0,266 0,296 0,379 0,242 0,339 0,302 0,435 0,367 0,534 0,086 0,085 0,182 0,234

Κομοτηνή 0,575 1,005 0,697 1,197 0,640 1,059 0,700 1,117 0,585 0,915 0,538 0,764 0,413 0,595 0,402 0,595 0,567 0,865 0,520 0,926 0,586 1,003 0,700 1,081

Κφθηρα 0,356 0,473 0,247 0,253 0,559 0,883 0,459 0,636 0,428 0,599 0,221 0,273 0,241 0,400 0,355 0,578 0,484 0,735 0,451 0,476 0,492 0,707 0,400 0,581

Κϊσ 0,141 0,198 0,093 0,096 0,147 0,210 0,186 0,194 0,123 0,162 0,120 0,137 0,153 0,156 0,132 0,145 0,156 0,197 0,130 0,168 0,180 0,188 0,186 0,194

Λαμία 0,150 0,207 0,152 0,210 0,185 0,210 0,281 0,301 0,250 0,316 0,210 0,289 0,135 0,222 0,187 0,298 0,198 0,250 0,179 0,246 0,126 0,159 0,102 0,150

Λήμνοσ 0,317 0,589 0,348 0,372 0,116 0,152 0,135 0,235 0,215 0,340 0,215 0,319 0,156 0,231 0,099 0,104 0,260 0,396 0,174 0,189 0,252 0,322 0,402 0,706

Μεθϊνη 0,575 0,642 0,460 0,574 0,497 0,528 0,385 0,528 0,318 0,422 0,189 0,425 0,290 0,355 0,333 0,390 0,299 0,359 0,413 0,549 0,551 0,632 0,442 0,641

Μήλοσ 0,636 0,772 0,479 0,650 0,264 0,263 0,481 0,693 0,288 0,328 0,350 0,466 0,427 0,463 0,369 0,436 0,375 0,391 0,402 0,438 0,454 0,568 0,409 0,503

Μφκονοσ 0,179 0,215 0,193 0,208 0,119 0,126 0,211 0,238 0,254 0,275 0,314 0,313 0,426 0,546 0,432 0,598 0,287 0,398 0,159 0,159 0,322 0,486 0,114 0,114

Μυτιλήνη 0,248 0,277 0,200 0,197 0,367 0,470 0,463 0,579 0,344 0,444 0,180 0,235 0,283 0,396 0,189 0,222 0,259 0,382 0,461 0,702 0,316 0,407 0,271 0,335

Νάξοσ 0,449 0,502 0,498 0,622 0,363 0,365 0,318 0,503 0,248 0,419 0,366 0,633 0,177 0,177 0,134 0,142 0,374 0,377 0,847 0,949 0,588 0,682 0,445 0,455

Πάροσ 0,197 0,199 0,219 0,256 0,208 0,264 0,239 0,312 0,305 0,400 0,362 0,431 0,277 0,292 0,433 0,449 0,374 0,377 0,357 0,357 0,274 0,271 0,219 0,218

Ρόδοσ 0,135 0,138 0,126 0,135 0,133 0,180 0,160 0,231 0,082 0,082 0,131 0,151 0,117 0,122 0,080 0,083 0,121 0,133 0,056 0,056 0,177 0,301 0,144 0,208

άμοσ 0,233 0,353 0,189 0,302 0,168 0,182 0,129 0,146 0,143 0,200 0,272 0,291 0,256 0,260 0,317 0,364 0,266 0,311 0,327 0,394 0,339 0,552 0,207 0,316

αντορίνη 0,196 0,235 0,182 0,228 0,106 0,107 0,151 0,154 0,159 0,194 0,140 0,177 0,079 0,085 0,079 0,089 0,167 0,194 0,269 0,327 0,096 0,117 0,157 0,157

ζρρεσ 0,245 0,334 0,349 0,548 0,164 0,162 0,348 0,434 0,234 0,287 0,481 0,534 0,358 0,419 0,341 0,451 0,150 0,165 0,223 0,279 0,464 0,690 0,387 0,591

ητεία 0,194 0,200 0,222 0,221 0,219 0,214 0,252 0,320 0,287 0,416 0,229 0,226 0,263 0,321 0,353 0,403 0,247 0,246 0,227 0,286 0,239 0,373 0,315 0,368

κιάθοσ 0,354 0,456 0,387 0,499 0,399 0,513 0,455 0,751 0,545 0,745 0,456 0,786 0,365 0,485 0,451 0,476 0,356 0,473 0,323 0,542 0,379 0,427 0,377 0,607

κφροσ 0,546 0,651 0,423 0,450 0,213 0,248 0,185 0,251 0,257 0,355 0,241 0,313 0,123 0,285 0,155 0,245 0,210 0,310 0,199 0,254 0,345 0,219 0,251 0,452

οφδα 0,149 0,172 0,125 0,144 0,083 0,083 0,158 0,232 0,229 0,365 0,305 0,455 0,437 0,625 0,346 0,496 0,255 0,404 0,188 0,326 0,451232, 0,556 0,255 0,452

φροσ 0,359 0,445 0,168 0,156 0,195 0,178 0,317 0,332 0,326 0,487 0,253 0,317 0,345 0,354 0,372 0,394 0,168 0,157 0,215 0,207 0,503 0,680 0,231 0,229

Σρίκαλα 0,332 0,331 0,449 0,475 0,297 0,302 0,379 0,437 0,318 0,348 0,306 0,346 0,450 0,557 0,463 0,592 0,379 0,427 0,259 0,260 0,331 0,330 0,360 0,373

Χίοσ 0,382 0,464 0,337 0,388 0,112 0,123 0,151 0,170 0,084 0,104 0,209 0,235 0,232 0,313 0,417 0,583 0,153 0,167 0,217 0,217 0,140 0,174 0,231 0,278

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝΟΕΜΒΡΙΟΟΚΣΩΒΡΙΟΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΑΤΓΟΤΣΟΙΟΤΛΙΟΙΟΤΝΙΟΜΑΪΟΑΠΡΙΛΙΟΜΑΡΣΙΟΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ
RMSE
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Πίλαθαο Α12. Μέζεξ ιδκζαίεξ ηαζ εηήζζεξ ηζιέξ, ηδξ εεςνδηζηά ιέβζζηδξ αζμθζηήξ ζζπφμξ (W/m
2
), ιε 

αάζδ ηα δείβιαηα ηαηαβναθχκ ηςκ 35 ζηαειχκ ακάθοζδξ (ιδκζαία ηαζ εηήζζμ).  

 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΕΠ ΟΚΣ ΝΟΕ ΔΕΚ ΕΣΟ

Αγχίαλοσ 19,9 19,4 20,4 16,8 15,1 17,1 16,3 14,1 12,3 12,7 11,2 16,9 17,3

Άκτιο 56,3 51,4 41,3 29,6 24,3 28,7 25,8 20,4 21,5 30,8 38,7 49,8 34,9

Αλεξανδρ. 51,4 50,6 38,3 22,3 19,0 12,5 19,9 20,8 20,8 36,2 34,0 54,6 42,9

Ανδραβ. 16,8 20,9 18,6 12,6 10,2 8,0 8,3 8,5 7,6 9,4 15,3 18,4 12,9

Άρτα 34,1 44,3 39,2 36,1 24,9 26,8 24,1 17,1 12,4 50,3 19,6 50,6 32,5

Ελευςίνα 38,8 33,7 26,5 17,5 18,6 20,5 32,6 30,2 23,6 30,1 23,0 31,1 28,0

Ελληνικό 45,6 43,8 41,7 25,9 18,8 23,6 40,8 41,4 29,4 32,8 32,6 40,2 34,7

Ζάκυνθοσ 121,6 110,3 103,1 67,0 49,5 47,4 56,1 47,1 51,2 77,8 79,5 116,5 77,2

Ηράκλειο 87,8 95,4 82,3 56,7 35,5 40,2 66,3 62,6 45,4 55,2 70,8 88,1 65,8

Θεςςαλ. 51,3 43,6 28,7 20,1 16,3 23,1 30,7 21,4 20,6 19,0 34,2 44,6 29,8

Καλαμάτα 11,0 11,6 9,9 6,6 7,5 11,9 12,6 10,7 8,3 5,7 10,5 11,0 9,8

Κάρπαθοσ 163,8 175,1 174,2 166,2 201,2 351,6 578,8 524,2 298,8 178,1 126,9 136,8 256,3

Κεφαλονιά 59,9 59,2 54,3 45,4 32,6 32,4 48,7 37,8 31,9 42,5 45,0 60,8 46,3

Κομοτηνή 50,8 36,5 63,4 34,2 19,8 16,5 32,8 15,3 31,6 39,9 22,2 35,9 34,1

Κφθηρα 114,1 105,6 100,3 70,8 48,3 35,2 34,0 35,9 51,2 87,7 74,6 108,5 81,0

Κϊσ 72,7 91,6 69,3 68,4 42,1 61,7 82,3 69,8 56,0 49,5 59,1 68,4 96,9

Λαμία 18,2 18,6 20,6 24,3 22,9 24,2 20,2 16,1 12,5 10,1 10,9 16,5 18,0

Λήμνοσ 80,0 78,4 76,0 39,5 24,0 15,1 35,2 37,9 37,0 83,7 59,2 67,7 91,1

Μεθϊνη 101,6 96,6 91,5 82,3 55,5 63,5 63,8 61,0 50,3 44,8 80,3 103,5 79,8

Μήλοσ 537,7 540,2 342,5 210,0 124,1 107,7 225,3 213,1 229,7 302,0 351,3 424,1 300,6

Μφκονοσ 164,3 182,0 168,4 158,5 154,3 191,8 270,7 285,8 175,5 184,2 153,3 163,2 187,7

Μυτιλήνη 149,2 176,5 134,7 76,6 46,4 51,7 35,2 61,1 69,9 121,0 120,2 122,4 101,6

Νάξοσ 411,1 444,2 363,8 154,6 99,8 100,1 201,3 178,3 232,3 304,9 317,0 352,5 267,3

Πάροσ 110,3 118,9 111,7 116,1 54,7 99,5 170,1 156,4 127,0 96,2 99,2 102,8 113,8

Ρόδοσ 53,2 63,8 59,4 52,7 46,3 68,4 31,5 49,4 59,5 28,9 31,5 49,8 57,7

άμοσ 107,5 105,2 74,9 50,6 44,8 59,6 124,6 108,3 80,6 70,9 90,0 106,7 85,6

αντορίνη 159,5 172,2 146,2 103,4 70,8 85,6 109,5 96,5 87,9 94,0 110,6 149,3 116,6

ζρεσ 16,6 45,3 37,4 50,3 37,0 34,5 41,4 38,8 18,0 22,6 26,5 23,4 33,1

ητεία 53,0 51,4 88,3 59,2 29,5 50,5 100,6 78,5 56,7 45,9 29,0 60,7 59,1

κιάθοσ 49,5 46,9 45,7 19,2 15,4 16,3 17,5 15,0 16,9 28,3 32,5 37,7 28,4

κφροσ 279,9 248,2 164,3 66,7 43,5 43,3 61,5 78,2 97,6 163,8 93,0 162,7 125,2

οφδα 55,3 62,0 55,8 52,2 38,8 43,1 35,2 27,6 23,9 27,6 36,2 52,8 42,7

φροσ 134,9 115,0 98,1 99,7 43,4 53,3 83,9 119,7 78,3 95,5 97,9 85,9 97,6

Σρίκαλα 48,4 55,9 48,0 49,6 56,4 73,5 85,2 72,4 47,7 40,0 33,6 52,1 55,7

Χίοσ 60,2 55,7 45,5 26,4 19,3 27,0 39,1 40,8 34,9 42,4 37,4 63,6 41,0

Θεωρητικά μζγιςτη ιςχφσ (W/m2)
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1 0 0,00

2 3 0,12

3 25 0,29

4 82 0,4

5 174 0,43

6 321 0,46

7 532 0,48

8 815 0,49

9 1180 0,5

10 1580 0,49

11 1810 0,42

12 1980 0,35

13 2050 0,29

14 2050 0,23

15 2050 0,19

16 2050 0,15

17 2050 0,13

18 2050 0,11

19 2050 0,09

20 2050 0,08

21 2050 0,07

22 2050 0,06

23 2050 0,05

24 2050 0,05

25 2050 0,04

Ταχύτητα 

ανέμου 

(m/sec)

Ισχύς   

(KW)

Συντελεστής 

Ισχύος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο Α13. οκηεηαβιέκεξ ηδξ 

ηαιπφθδξ ζζπφμξ ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ 

Enercon-E82, μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ 2 MW. 

Δηθόλα Α2. Καιπφθδ ζζπφμξ ηαζ ζοκηεθεζηήξ ζζπφμξ, ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ Enercon E82.  
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Δηθόλα Α3. Σεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ Enercon E82 (Πδβή: www.enercon.de) 
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RPR Pobs Pweib RPR-Pobs RPR-Pweib Pweib-Pobs

ΙΑΝ 7,740 6,630 6,634 14,3% 16,7% 0,1%

ΥΕΒ 6,515 5,565 5,698 14,6% 14,3% 2,3%

ΜΑΡ 6,131 5,645 5,762 7,9% 6,4% 2,0%

ΑΠΡ 5,334 4,836 5,055 9,3% 5,5% 4,3%

ΜΑΪ 4,098 4,128 4,169 -0,7% -1,7% 1,0%

ΙΟΤΝ 3,668 3,911 3,907 -6,6% -6,1% -0,1%

ΙΟΤΛ 5,342 5,532 5,555 -3,6% -3,8% 0,4%

ΑΤΓ 5,464 4,844 5,043 11,4% 8,4% 3,9%

ΕΠ 3,352 3,612 3,875 -7,8% -13,5% 6,8%

ΟΚΣ 4,595 4,036 4,455 12,2% 3,1% 9,4%

ΝΟΕ 6,063 5,642 5,687 6,9% 6,6% 0,8%

ΔΕΚ 7,285 6,465 6,432 11,3% 13,3% -0,5%

Μέςη παραγωγή 

πενταετίασ (GWh)
χετικό ςφάλμα (%)

Πίλαθαο Α14. Μέζδ ιδκζαία αζμθζηή παναβςβή πάνημο μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ 30 MW 

βζα ηδκ πεκηαεηία 2009-2013 ηαζ ζπεηζηυ ζθάθια ιεηαλφ πναβιαηζηήξ ηζιήξ ηαζ 

εηηζιήζεςκ. Με ηδκ έκδεζλδ RPR ζοιαμθίγεηαζ δ πναβιαηζηή παναβςβή ημο πάνημο, 

εκχ ιε Pobs ηαζ Pweib, ζοιαμθίγεηαζ δ εηηίιδζδ ηδξ πναβιαηζηήξ παναβςβήξ, ιέζς 

ημο δείβιαημξ παναηδνήζεςκ ημο ιεηεςνμθμβζημφ ζηαειμφ ηδξ Κεθαθμκζάξ ηαζ ηςκ 

εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ Weibull, ακηίζημζπα. 
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Πανάνηδια Β 

Β1. Απμηφπςζδ ηδξ ιδκζαίαξ δζαηφιακζδξ ηδξ ιέζδξ ηζιήξ ηδξ διενήζζαξ 

ηαπφηδηαξ ακέιμο, ζημοξ 56 ζηαειμφξ ακάθοζδξ. 

Δηθόλα Β1. Μέζδ διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο (m/s), βζα ημκ Ηακμοάνζμ. 

Δηθόλα Β2. Μέζδ διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο (m/s), βζα ημκ Φεανμοάνζμ. 
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Δηθόλα Β3. Μέζδ διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο (m/s), βζα ημκ Μάνηζμ. 

Δηθόλα Β4. Μέζδ διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο (m/s), βζα ημκ Απνίθζμ. 
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Δηθόλα Β5. Μέζδ διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο (m/s), βζα ημκ Μάζμ. 

Δηθόλα Β6. Μέζδ διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο (m/s), βζα ημκ Ημφκζμ. 
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Δηθόλα Β7. Μέζδ διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο (m/s), βζα ημκ Ημφθζμ. 

Δηθόλα Β8. Μέζδ διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο (m/s), βζα ημκ Αφβμοζημ. 
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Δηθόλα Β9. Μέζδ διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο (m/s), βζα ημκ επηέιανζμ. 

Δηθόλα Β10. Μέζδ διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο (m/s), βζα ημκ Οηηχανζμ. 



141 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Β11. Μέζδ διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο (m/s), βζα ημκ Νμέιανζμ. 

Δηθόλα Β12. Μέζδ διενήζζα ηαπφηδηα ακέιμο (m/s), βζα ημκ Γεηέιανζμ. 
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Β2. Απμηφπςζδ ηδξ ιδκζαίαξ δζαηφιακζδξ ηδξ ηοπζηήξ απυηθζζδξ, ηδξ 

διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο, ζημοξ 56 ζηαειμφξ ακάθοζδξ. 

 

 

Δηθόλα Β13. Σοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), βζα ημκ Ηακμοάνζμ.  

Δηθόλα Β14. Σοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), βζα ημκ Φεανμοάνζμ. 
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Δηθόλα Β15. Σοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), βζα ημκ Μάνηζμ. 

Δηθόλα Β16. Σοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), βζα ημκ Απνίθζμ. 
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Δηθόλα Β17. Σοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), βζα ημκ Μάζμ. 

Δηθόλα Β18. Σοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), βζα ημκ Ημφκζμ. 
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Δηθόλα Β19. Σοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), βζα ημκ Ημφθζμ. 

Δηθόλα Β20. Σοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), βζα ημκ Αφβμοζημ. 
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Δηθόλα Β21. Σοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), βζα ημκ επηέιανζμ. 

Δηθόλα Β22. Σοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), βζα ημκ Οηηχανζμ. 
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Δηθόλα Β23. Σοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), βζα ημκ Νμέιανζμ. 

Δηθόλα Β24. Σοπζηή απυηθζζδ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (m/s), βζα ημκ Γεηέιανζμ. 
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Β3. Απμηφπςζδ ηδξ ιδκζαίαξ δζαηφιακζδξ ηδξ εεςνδηζηά ιέβζζηδξ αζμθζηήξ 

ζζπφμξ, οπμθμβζζιέκδξ απυ ηζξ διενήζζεξ πνμκμζεζνέξ ηςκ 35 ζηαειχκ 

ακάθοζδξ. Γζα ηδκ εηηίιδζδ έπεζ θδθεεί οπυρζκ ημ υνζμ Betz ηαζ οζμεεηήεδηε, 

ηοπζηή ηζιή ποηκυηδηαξ νεφιαημξ αένα ζημ φρμξ ηυιαμο ημο νυημνα, ν=1.225 

kg/m
3
.  

 

 

 

 

Δηθόλα Β25. Γεςβναθζηή δζαζπμνά ηςκ 35 ζηαειχκ, αάζεζ ηςκ δεζβιάηςκ ηςκ μπμίςκ, 

έπεζ εηηζιδεεί δ εεςνδηζηά ιέβζζηδ δζαεέζζιδ αζμθζηή ζζπφξ (οκηεηαβιέκεξ ΔΓΑ’87). 
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Δηθόλα Β26. Μέβζζηδ δζαεέζζιδ αζμθζηή ζζπφξ ζε W/m
2
, βζα ημκ Ηακμοάνζμ. 

Δηθόλα Β27. Μέβζζηδ δζαεέζζιδ αζμθζηή ζζπφξ ζε W/m
2
, βζα ημκ Φεανμοάνζμ. 
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Δηθόλα Β28. Μέβζζηδ δζαεέζζιδ αζμθζηή ζζπφξ ζε W/m
2
, βζα ημκ Μάνηζμ. 

Δηθόλα Β29. Μέβζζηδ δζαεέζζιδ αζμθζηή ζζπφξ ζε W/m
2
, βζα ημκ Απνίθζμ. 
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Δηθόλα Β30. Μέβζζηδ δζαεέζζιδ αζμθζηή ζζπφξ ζε W/m
2
, βζα ημκ Μάζμ. 

Δηθόλα Β31. Μέβζζηδ δζαεέζζιδ αζμθζηή ζζπφξ ζε W/m
2
, βζα ημκ Ημφκζμ. 
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Δηθόλα Β32. Μέβζζηδ δζαεέζζιδ αζμθζηή ζζπφξ ζε W/m
2
, βζα ημκ Ημφθζμ. 

Δηθόλα Β33. Μέβζζηδ δζαεέζζιδ αζμθζηή ζζπφξ ζε W/m
2
, βζα ημκ Αφβμοζημ. 
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Δηθόλα Β34. Μέβζζηδ δζαεέζζιδ αζμθζηή ζζπφξ ζε W/m
2
, βζα ημκ επηέιανζμ. 

Δηθόλα Β35. Μέβζζηδ δζαεέζζιδ αζμθζηή ζζπφξ ζε W/m
2
, βζα ημκ Οηηχανζμ. 
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Δηθόλα Β37. Μέβζζηδ δζαεέζζιδ αζμθζηή ζζπφξ ζε W/m
2
, βζα ημκ Γεηέιανζμ. 

Δηθόλα Β36. Μέβζζηδ δζαεέζζιδ αζμθζηή ζζπφξ ζε W/m
2
, βζα ημκ Νμέιανζμ. 
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Β4. Οζ πανάιεηνμζ ηθίιαηαξ k ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηακμιχκ Weibull, μζ μπμίεξ 

εηηζιήεδηακ απυ ηζξ ιεευδμοξ Μέβζζηδξ Πζεακμθάκεζαξ ηαζ L-νμπχκ ηαζ 

ηνίεδηακ ηαηάθθδθεξ αάζεζ ημο ηνζηδνίμο Kolmogorov-Smirnov, έκακηζ ηςκ 

εεςνδηζηά ακαιεκυιεκςκ ηζιχκ ημοξ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Β38. Θεςνδηζηή ηαιπφθδ πμο πενζβνάθεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ζοκηεθεζηή 

ιεηααθδηυηδηαξ ηαζ παναιέηνμο ζπήιαημξ ηδξ ηαηακμιήξ Weibull (ζοκεπήξ βναιιή) ηαζ 

κέθμξ ζδιείςκ πμο ακηζπνμζςπεφμοκ ηζξ εηηζιήζεζξ ηςκ παναιέηνςκ ζπήιαημξ, έκακηζ ηςκ 

ακηίζημζπςκ δεζβιαηζηχκ ζοκηεθεζηχκ ιεηααθδηυηδηαξ, βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ιδκχκ ημο έημοξ, 

ζημοξ οπυ ελέηαζδ ζηαειμφξ. 
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Πανάνηδια Γ 

Γ1. Πίκαηεξ ααζζηχκ ζηαηζζηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ 

ςνζαίαξ ιεηααμθήξ εβπευιεκμο θμνηίμο ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ. 

 

 

 

Ηλεκηρική περιθέρεια Πελοποννήζοσ-Ηπείροσ. 

2010 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 327 42,1 -48,2 -25,1 23,0 -7,7% 7,0% 11,3 3,5%

ΥΕΒ 327 59,1 -72,4 -31,7 28,7 -9,7% 8,8% 15,0 4,6%

ΜΑΡ 327 209,1 -195,6 -25,6 32,1 -7,8% 9,8% 16,5 5,1%

ΑΠΡ 327 44,4 -47,9 -28,7 26,2 -8,8% 8,0% 12,3 3,8%

ΜΑΙ 327 46,8 -62,5 -28,7 25,7 -8,8% 7,8% 12,3 3,8%

ΙΟΤΝ 327 43,5 -67,7 -21,3 21,8 -6,5% 6,7% 10,8 3,3%

ΙΟΤΛ 327 40,6 -42,1 -22,8 20,6 -7,0% 6,3% 9,7 3,0%

ΑΤΓ 327 39,7 -48,8 -22,6 19,3 -6,9% 5,9% 10,1 3,1%

ΕΠ 327 50,3 -57,2 -25,6 24,2 -7,8% 7,4% 11,1 3,4%

ΟΚΣ 327 65,7 -126,1 -31,3 28,8 -9,6% 8,8% 14,5 4,4%

ΝΟΕ 327 44,3 -53,2 -29,5 26,8 -9,0% 8,2% 13,3 4,1%

ΔΕΚ 327 54,5 -60,7 -28,9 28,7 -8,8% 8,8% 14,0 4,3%

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

Πίλαθαο Γ1. ηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ εβπευιεκμο θμνηίμο 

απυ ηα πάνηα ηδξ πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο- Ζπείνμο, βζα ημ έημξ 2010. 

Δηθόλα Γ1. Θοημβνάιιαηα πμο ακαπανζζημφκ ηα επίπεδα δζαηφιακζδξ ημο 95% 

ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ημο εβπευιεκμο θμνηίμο ηάεε ιήκα, βζα ημ έημξ 2010.  
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2011 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 458,35 74,4 -59,5 -33,1 31,8 -7,2% 6,9% 15,3 3,3%

ΥΕΒ 458,35 62,7 -58,2 -25,2 26,2 -5,5% 5,7% 11,8 2,6%

ΜΑΡ 458,35 55,4 -47,0 -27,9 28,3 -6,1% 6,2% 13,7 3,0%

ΑΠΡ 458,35 59,3 -74,4 -32,9 28,9 -7,2% 6,3% 14,9 3,3%

ΜΑΙ 458,35 58,9 -78,4 -33,5 33,9 -7,3% 7,4% 15,3 3,3%

ΙΟΤΝ 458,35 87,9 -54,9 -37,2 35,4 -8,1% 7,7% 17,1 3,7%

ΙΟΤΛ 458,35 57,2 -78,8 -27,9 28,7 -6,1% 6,3% 13,8 3,0%

ΑΤΓ 458,35 47,8 -52,7 -28,3 25,8 -6,2% 5,6% 13,1 2,9%

ΕΠ 458,35 45,3 -64,8 -29,0 25,4 -6,3% 5,5% 13,1 2,8%

ΟΚΣ 458,35 56,6 -80,2 -33,8 28,5 -7,4% 6,2% 15,0 3,3%

ΝΟΕ 458,35 74,4 -59,5 -33,1 31,8 -7,2% 6,9% 15,3 3,3%

ΔΕΚ 458,35 64,4 -63,6 -25,1 25,1 -5,5% 5,5% 11,7 2,6%

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

Πίλαθαο Γ2. ηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ εβπευιεκμο θμνηίμο 

απυ ηα πάνηα ηδξ πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο- Ζπείνμο, βζα ημ έημξ 2011. 

 

Δηθόλα Γ2. Θοημβνάιιαηα πμο ακαπανζζημφκ ηα επίπεδα δζαηφιακζδξ ημο 95% ηςκ 

ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ημο εβπευιεκμο θμνηίμο ηάεε ιήκα, βζα ημ έημξ 2011. 
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2012 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 458,35 75,8 -65,1 -33,1 36,6 -7,2% 8,0% 17,4 3,8%

ΥΕΒ 458,35 62,3 -67,2 -25,2 33,4 -5,5% 7,3% 17,0 3,7%

ΜΑΡ 458,35 59,7 -75,6 -27,9 28,8 -6,1% 6,3% 14,7 3,2%

ΑΠΡ 458,35 70,3 -71,1 -32,9 33,6 -7,2% 7,3% 18,7 4,1%

ΜΑΙ 498,8 62,8 -75,4 -33,5 32,8 -6,7% 6,6% 16,7 3,3%

ΙΟΤΝ 498,8 67,7 -58,9 -37,2 28,4 -7,5% 5,7% 14,8 3,0%

ΙΟΤΛ 498,8 80,2 -82,9 -27,9 30,0 -5,6% 6,0% 16,0 3,2%

ΑΤΓ 498,8 75,7 -84,8 -28,3 31,7 -5,7% 6,4% 15,7 3,1%

ΕΠ 498,8 68,0 -57,3 -29,0 33,4 -5,8% 6,7% 15,8 3,2%

ΟΚΣ 515,8 64,5 -111,1 -33,8 33,3 -6,6% 6,5% 16,1 3,1%

ΝΟΕ 515,8 62,6 -64,3 -33,1 32,7 -6,4% 6,3% 16,5 3,2%

ΔΕΚ 515,8 73,6 -80,6 -25,1 42,5 -4,9% 8,2% 19,8 3,8%

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο Γ3. ηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ εβπευιεκμο θμνηίμο 

απυ ηα πάνηα ηδξ πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο- Ζπείνμο, βζα ημ έημξ 2012. 

Δηθόλα Γ3. Θοημβνάιιαηα πμο ακαπανζζημφκ ηα επίπεδα δζαηφιακζδξ ημο 95% 

ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ημο εβπευιεκμο θμνηίμο ηάεε ιήκα, βζα ημ έημξ 2012. 
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2010 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 303,22 45,2 -63,1 -21,4 23,9 -7,1% 7,9% 10,7 3,5%

ΥΕΒ 303,22 89,0 -61,1 -37,0 34,7 -12,2% 11,4% 16,3 5,4%

ΜΑΡ 303,22 134,9 -145,0 -30,8 30,6 -10,2% 10,1% 16,2 5,4%

ΑΠΡ 303,22 68,3 -69,9 -27,8 27,4 -9,2% 9,0% 12,8 4,2%

ΜΑΙ 303,22 44,2 -77,7 -21,9 19,4 -7,2% 6,4% 9,6 3,2%

ΙΟΤΝ 303,22 77,9 -94,5 -23,9 27,9 -7,9% 9,2% 12,4 4,1%

ΙΟΤΛ 303,22 49,9 -78,1 -21,2 22,1 -7,0% 7,3% 11,2 3,7%

ΑΤΓ 303,22 35,7 -34,3 -21,0 18,1 -6,9% 6,0% 9,5 3,1%

ΕΠ 303,22 59,9 -37,7 -23,9 21,6 -7,9% 7,1% 10,9 3,6%

ΟΚΣ 303,22 77,6 -66,3 -29,8 23,1 -9,8% 7,6% 13,4 4,4%

ΝΟΕ 303,22 58,2 -62,5 -28,7 26,2 -9,5% 8,6% 12,7 4,2%

ΔΕΚ 303,22 49,6 -69,0 -28,5 26,9 -9,4% 8,9% 12,7 4,2%

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκηρική περιθέρεια Κενηρικής Ελλάδας. 

 

Πίλαθαο Γ4. ηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ εβπευιεκμο θμνηίμο 

απυ ηα πάνηα ηδξ πενζθένεζαξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, βζα ημ έημξ 2010. 

Δηθόλα Γ4. Θοημβνάιιαηα πμο ακαπανζζημφκ ηα επίπεδα δζαηφιακζδξ ημο 95% 

ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ημο εβπευιεκμο θμνηίμο ηάεε ιήκα, βζα ημ έημξ 2010. 
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2011 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 381,77 41,0 -64,8 -27,0 20,6 -7,1% 5,4% 11,1 2,9%

ΥΕΒ 381,77 62,8 -70,3 -31,2 25,9 -8,2% 6,8% 13,9 3,7%

ΜΑΡ 381,77 45,1 -62,5 -29,5 28,9 -7,7% 7,6% 13,6 3,6%

ΑΠΡ 381,77 61,3 -72,0 -31,4 29,8 -8,2% 7,8% 15,3 4,0%

ΜΑΙ 381,77 56,4 -65,9 -30,0 32,8 -7,9% 8,6% 14,6 3,8%

ΙΟΤΝ 381,77 62,8 -62,1 -25,5 21,9 -6,7% 5,7% 11,6 3,0%

ΙΟΤΛ 381,77 42,9 -51,9 -20,4 20,2 -5,3% 5,3% 10,1 2,6%

ΑΤΓ 425,32 54,4 -52,6 -23,1 21,5 -5,4% 5,1% 11,1 2,6%

ΕΠ 425,32 55,5 -49,8 -26,9 22,1 -6,3% 5,2% 11,8 2,8%

ΟΚΣ 425,32 110,9 -49,1 -25,4 26,6 -6,0% 6,2% 13,4 3,1%

ΝΟΕ 510,82 34,4 -48,4 -21,0 19,0 -4,1% 3,7% 9,8 1,9%

ΔΕΚ 534,82 57,5 -117,2 -36,3 33,4 -6,8% 6,3% 16,7 3,1%

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο Γ5. ηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ εβπευιεκμο θμνηίμο 

απυ ηα πάνηα ηδξ πενζθένεζαξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, βζα ημ έημξ 2011. 

Δηθόλα Γ5. Θοημβνάιιαηα πμο ακαπανζζημφκ ηα επίπεδα δζαηφιακζδξ ημο 95% 

ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ημο εβπευιεκμο θμνηίμο ηάεε ιήκα, βζα ημ έημξ 2011. 
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2012 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 534,82 78,8 -73,9 -33,5 35,9 -6,3% 6,7% 17,1 3,2%

ΥΕΒ 534,82 76,3 -63,8 -29,4 38,2 -5,5% 7,1% 16,8 3,1%

ΜΑΡ 534,82 73,6 -54,1 -30,4 38,4 -5,7% 7,2% 15,9 3,0%

ΑΠΡ 534,82 82,5 -65,0 -46,4 44,6 -8,7% 8,3% 22,3 4,2%

ΜΑΙ 534,82 110,3 -63,7 -37,8 39,9 -7,1% 7,5% 18,2 3,4%

ΙΟΤΝ 534,82 49,0 -48,6 -25,5 28,2 -4,8% 5,3% 12,8 2,4%

ΙΟΤΛ 534,82 89,4 -43,0 -25,3 31,0 -4,7% 5,8% 14,4 2,7%

ΑΤΓ 534,82 71,6 -55,1 -32,1 31,7 -6,0% 5,9% 15,4 2,9%

ΕΠ 534,82 74,6 -49,1 -29,9 28,0 -5,6% 5,2% 14,8 2,8%

ΟΚΣ 534,82 84,2 -62,4 -31,4 32,7 -5,9% 6,1% 16,0 3,0%

ΝΟΕ 534,82 80,5 -50,5 -30,6 38,0 -5,7% 7,1% 16,1 3,0%

ΔΕΚ 534,82 87,0 -76,2 -42,7 44,7 -8,0% 8,4% 20,2 3,8%

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο Γ6. ηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ εβπευιεκμο θμνηίμο 

απυ ηα πάνηα ηδξ πενζθένεζαξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ, βζα ημ έημξ 2012. 

Δηθόλα Γ6. Θοημβνάιιαηα πμο ακαπανζζημφκ ηα επίπεδα δζαηφιακζδξ ημο 95% 

ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ημο εβπευιεκμο θμνηίμο ηάεε ιήκα, βζα ημ έημξ 2012. 
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Ηλεκηρική περιθέρεια Μακεδονίας- Θράκης. 

 

2010 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 194,25 47,8 -41,5 -17,5 20,5 -9,0% 10,6% 8,6 4,4%

ΥΕΒ 194,25 50,3 -60,3 -27,8 32,7 -14,3% 16,9% 13,7 7,1%

ΜΑΡ 194,25 122,2 -113,4 -26,1 25,7 -13,5% 13,2% 13,2 6,8%

ΑΠΡ 194,25 46,0 -43,2 -18,8 17,9 -9,7% 9,2% 8,9 4,6%

ΜΑΙ 194,25 34,9 -47,5 -20,7 21,3 -10,7% 11,0% 9,0 4,7%

ΙΟΤΝ 194,25 57,6 -41,8 -18,4 20,7 -9,5% 10,7% 9,4 4,8%

ΙΟΤΛ 194,25 58,9 -55,7 -27,2 25,2 -14,0% 13,0% 12,0 6,2%

ΑΤΓ 194,25 53,0 -67,4 -22,7 20,1 -11,7% 10,3% 10,3 5,3%

ΕΠ 194,25 40,7 -49,5 -24,4 21,8 -12,5% 11,2% 10,7 5,5%

ΟΚΣ 194,25 33,9 -48,0 -20,6 18,7 -10,6% 9,6% 9,3 4,8%

ΝΟΕ 194,25 57,5 -68,7 -24,0 21,7 -12,4% 11,2% 11,2 5,8%

ΔΕΚ 217,2 71,2 -92,0 -19,0 22,5 -8,7% 10,4% 11,3 5,2%

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

Πίλαθαο Γ7. ηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ εβπευιεκμο θμνηίμο 

απυ ηα πάνηα ηδξ πενζθένεζαξ Μαηεδμκίαξ- Θνάηδξ, βζα ημ έημξ 2010. 

Δηθόλα Γ7. Θοημβνάιιαηα πμο ακαπανζζημφκ ηα επίπεδα δζαηφιακζδξ ημο 95% 

ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ημο εβπευιεκμο θμνηίμο ηάεε ιήκα, βζα ημ έημξ 2010. 
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2011 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 237 29,2 -43,8 -15,3 15,0 -6,5% 6,3% 7,4 3,1%

ΥΕΒ 237 55,3 -42,8 -19,9 19,7 -8,4% 8,3% 9,7 4,1%

ΜΑΡ 237 46,4 -40,5 -21,6 22,8 -9,1% 9,6% 9,9 4,2%

ΑΠΡ 237 48,6 -71,4 -26,2 26,3 -11,0% 11,1% 12,5 5,3%

ΜΑΙ 237 39,7 -67,3 -26,8 24,2 -11,3% 10,2% 12,4 5,2%

ΙΟΤΝ 237 46,3 -48,8 -29,8 23,8 -12,6% 10,0% 12,0 5,1%

ΙΟΤΛ 275 31,5 -64,8 -23,2 20,2 -8,4% 7,3% 9,9 3,6%

ΑΤΓ 275 51,7 -45,0 -23,8 21,6 -8,6% 7,9% 10,8 3,9%

ΕΠ 275 48,0 -86,4 -24,4 22,1 -8,9% 8,0% 11,3 4,1%

ΟΚΣ 275 48,0 -62,6 -26,4 27,4 -9,6% 10,0% 12,4 4,5%

ΝΟΕ 275 56,3 -42,0 -22,7 22,3 -8,2% 8,1% 10,9 4,0%

ΔΕΚ 275 63,5 -99,2 -28,6 29,3 -10,4% 10,6% 13,9 5,1%

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο Γ8. ηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ εβπευιεκμο θμνηίμο 

απυ ηα πάνηα ηδξ πενζθένεζαξ Μαηεδμκίαξ- Θνάηδξ, βζα ημ έημξ 2011. 

 

Δηθόλα Γ8. Θοημβνάιιαηα πμο ακαπανζζημφκ ηα επίπεδα δζαηφιακζδξ ημο 95% 

ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ημο εβπευιεκμο θμνηίμο ηάεε ιήκα, βζα ημ έημξ 2011. 
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2012 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 275 57,2 -51,8 -30,3 29,6 -11,0% 10,8% 13,4 4,9%

ΥΕΒ 275 43,9 -64,2 -27,4 24,6 -10,0% 8,9% 11,9 4,3%

ΜΑΡ 275 60,0 -59,8 -27,9 29,3 -10,1% 10,6% 13,0 4,7%

ΑΠΡ 275 78,4 -82,8 -38,6 38,6 -14,0% 14,0% 17,8 6,5%

ΜΑΙ 275 64,3 -74,8 -29,3 29,0 -10,6% 10,6% 13,7 5,0%

ΙΟΤΝ 275 32,1 -73,4 -21,3 19,3 -7,7% 7,0% 10,1 3,7%

ΙΟΤΛ 275 58,0 -108,0 -28,8 25,1 -10,5% 9,1% 12,9 4,7%

ΑΤΓ 275 47,1 -72,3 -24,3 23,6 -8,8% 8,6% 11,7 4,3%

ΕΠ 275 78,0 -56,5 -32,4 29,7 -11,8% 10,8% 14,4 5,2%

ΟΚΣ 275 39,0 -61,4 -25,5 27,5 -9,3% 10,0% 12,2 4,4%

ΝΟΕ 275 57,9 -51,3 -24,3 22,3 -8,8% 8,1% 12,0 4,3%

ΔΕΚ 275 95,7 -85,5 -29,2 33,5 -10,6% 12,2% 14,7 5,4%

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο Γ9. ηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ εβπευιεκμο θμνηίμο 

απυ ηα πάνηα ηδξ πενζθένεζαξ Μαηεδμκίαξ- Θνάηδξ, βζα ημ έημξ 2012. 

Δηθόλα Γ9. Θοημβνάιιαηα πμο ακαπανζζημφκ ηα επίπεδα δζαηφιακζδξ ημο 95% 

ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ημο εβπευιεκμο θμνηίμο ηάεε ιήκα, βζα ημ έημξ 2012. 
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2010 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 824,47 72,4 -73,0 -41,1 39,4 -5,0% 4,8% 19,0 2,3%

ΥΕΒ 824,47 116,5 -104,5 -58,3 57,6 -7,1% 7,0% 28,7 3,5%

ΜΑΡ 824,47 257,1 -244,9 -48,5 47,8 -5,9% 5,8% 27,2 3,3%

ΑΠΡ 824,47 54,7 -86,6 -40,8 36,2 -4,9% 4,4% 19,9 2,4%

ΜΑΙ 824,47 85,3 -121,8 -45,2 37,2 -5,5% 4,5% 20,2 2,4%

ΙΟΤΝ 824,47 98,8 -121,9 -41,6 40,0 -5,0% 4,9% 19,6 2,4%

ΙΟΤΛ 824,47 71,5 -69,2 -39,1 38,0 -4,7% 4,6% 18,7 2,3%

ΑΤΓ 824,47 64,7 -65,5 -38,0 31,9 -4,6% 3,9% 17,7 2,1%

ΕΠ 824,47 110,4 -85,1 -44,3 43,5 -5,4% 5,3% 20,6 2,5%

ΟΚΣ 824,47 107,7 -201,8 -51,1 48,3 -6,2% 5,9% 24,4 3,0%

ΝΟΕ 824,47 83,0 -110,7 -53,1 47,8 -6,4% 5,8% 23,8 2,9%

ΔΕΚ 824,47 84,5 -163,3 -43,5 53,4 -5,3% 6,5% 23,7 2,9%

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άθροιζμα αιολικού θορηίοσ ζηο Σύζηημα 

σψηλής ηάζης. 

 
Πίλαθαο Γ10. ηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ εβπευιεκμο 

θμνηίμο απυ ημ ζφκμθμ ηςκ πάνηςκ ηδξ πχναξ ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ, βζα ημ έημξ 2010. 

 

Δηθόλα Γ10. Θοημβνάιιαηα πμο ακαπανζζημφκ ηα επίπεδα δζαηφιακζδξ ημο 95% 

ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ημο εβπευιεκμο θμνηίμο ηάεε ιήκα, βζα ημ έημξ 2010. 
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2011 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 1028,82 69,6 -108,4 -41,9 37,9 -4,1% 3,7% 18,8 1,8%

ΥΕΒ 1028,82 100,4 -117,9 -42,6 46,4 -4,1% 4,5% 22,5 2,2%

ΜΑΡ 1028,82 83,7 -102,5 -53,2 46,8 -5,2% 4,5% 24,2 2,4%

ΑΠΡ 1028,82 92,8 -112,8 -58,9 56,1 -5,7% 5,5% 28,0 2,7%

ΜΑΙ 1044,12 90,1 -91,2 -57,7 55,6 -5,5% 5,3% 27,4 2,6%

ΙΟΤΝ 1044,12 90,1 -86,5 -47,3 46,6 -4,5% 4,5% 23,0 2,2%

ΙΟΤΛ 1082,12 84,4 -104,7 -52,3 43,8 -4,8% 4,0% 22,5 2,1%

ΑΤΓ 1125,67 69,5 -78,8 -48,3 44,4 -4,3% 3,9% 21,1 1,9%

ΕΠ 1125,67 88,5 -78,0 -52,7 44,2 -4,7% 3,9% 23,5 2,1%

ΟΚΣ 1125,67 122,2 -94,3 -50,3 53,3 -4,5% 4,7% 25,6 2,3%

ΝΟΕ 1185,67 90,8 -81,3 -43,0 39,2 -3,6% 3,3% 20,6 1,7%

ΔΕΚ 1244,17 124,5 -126,7 -63,1 63,2 -5,1% 5,1% 30,6 2,5%

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο Γ11. ηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ εβπευιεκμο θμνηίμο 

απυ ημ ζφκμθμ ηςκ πάνηςκ ηδξ πχναξ ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ, βζα ημ έημξ 2011. 

Δηθόλα Γ11. Θοημβνάιιαηα πμο ακαπανζζημφκ ηα επίπεδα δζαηφιακζδξ ημο 95% 

ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ημο εβπευιεκμο θμνηίμο ηάεε ιήκα, βζα ημ έημξ 2011. 
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2012 (MWh/h) (%)

ΙΑΝ 1244,17 127,1 -122,6 -70,3 66,6 -5,7% 5,3% 32,3 2,6%

ΥΕΒ 1268,17 138,4 -120,6 -65,5 62,2 -5,2% 4,9% 29,8 2,4%

ΜΑΡ 1268,17 120,9 -104,6 -64,7 61,5 -5,1% 4,9% 29,4 2,3%

ΑΠΡ 1268,17 136,7 -115,8 -82,9 69,5 -6,5% 5,5% 38,1 3,0%

ΜΑΙ 1308,62 144,4 -141,9 -67,7 62,4 -5,2% 4,8% 32,7 2,5%

ΙΟΤΝ 1308,62 93,0 -135,7 -52,8 50,8 -4,0% 3,9% 25,8 2,0%

ΙΟΤΛ 1308,62 100,1 -116,2 -62,2 54,8 -4,8% 4,2% 28,7 2,2%

ΑΤΓ 1308,62 118,2 -116,9 -52,3 58,7 -4,0% 4,5% 27,9 2,1%

ΕΠ 1308,62 106,9 -120,6 -59,0 59,8 -4,5% 4,6% 28,4 2,2%

ΟΚΣ 1325,62 108,5 -145,9 -58,0 60,4 -4,4% 4,6% 29,6 2,2%

ΝΟΕ 1325,62 102,7 -125,5 -63,7 55,1 -4,8% 4,2% 30,2 2,3%

ΔΕΚ 1325,62 145,6 -158,3 -74,9 70,7 -5,7% 5,3% 35,8 2,7%

Μέγιςτη 

Ωριαία Αύξηςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Μέγιςτη 

Ωριαία Βύθιςη 

Υορτίου 

(MWh/h)

Εγκατεςτημένη 

Ιςχύσ           

(MW)

Διάςτημα μεταβολήσ            

ΔΡ για επίπεδο 

εμπιςτοςύνησ 95% 

(MWh/h)

Ποςοςτό μεταβολήσ 

επί τησ 

ονομαςτικήσ ιςχύοσ 

(%)

Συπική απόκλιςη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο Γ12. ηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ςνζαίαξ ιεηααμθήξ εβπευιεκμο θμνηίμο 

απυ ημ ζφκμθμ ηςκ πάνηςκ ηδξ πχναξ ζημ ζφζηδια ορδθήξ ηάζδξ, βζα ημ έημξ 2012. 

Δηθόλα Γ12. Θοημβνάιιαηα πμο ακαπανζζημφκ ηα επίπεδα δζαηφιακζδξ ημο 95% 

ηςκ ςνζαίςκ ιεηααμθχκ ημο εβπευιεκμο θμνηίμο ηάεε ιήκα, βζα ημ έημξ 2012. 
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Α/Α ταθμόσ Πληρότητα

1 Αγχίαλοσ 90,81%

2 Άκτιο 96,67%

3 Αλεξανδρούπολη 96,53%

4 Ανδραβίδα 100,00%

5 Άραξοσ 99,97%

6 Βενιζέλοσ 100,00%

7 Ελευςίνα 99,92%

8 Ελληνικό 98,36%

9 Ηράκλειο 99,84%

10 Θεςςαλονίκη 100,00%

11 Καλαμάτα 99,97%

12 Κάρπαθοσ 94,29%

13 Καςτοριά 20,67%

14 Κέρκυρα 100,00%

15 Κεφαλονιά 97,29%

16 Κύθηρα 71,25%

17 Κυκλάδεσ 92,00%

18 Κώσ 98,91%

19 Λαμία 94,42%

20 Λάριςα 99,92%

21 Λήμνοσ 99,90%

22 Μεθώνη 40,98%

23 Μήλοσ 90,43%

24 Μύκονοσ 90,51%

25 Μυτιλήνη 99,87%

26 Νάξοσ 94,63%

27 Πάροσ 90,98%

28 Ρόδοσ 100,00%

29 άμοσ 99,84%

30 αντορίνη 98,59%

31 κιάθοσ 38,93%

32 κύροσ 99,84%

33 ούδα 99,82%

34 ύροσ 92,75%

35 Σανάγρα 86,62%

36 Σρίπολη 97,42%

37 Φίοσ 99,90%

38 Φρυςούπολη 75,82%

Γ2. Δηενμζοζπεηίζεζξ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο ζημοξ 

35 ζηαειμφξ ακάθοζδξ, βζα ηδκ πενίμδμ 2003-2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο Γ13. Οζ ζηαειμί ιε δζαεέζζιμ 

δείβια διενήζζςκ ηαηαβναθχκ ζηδκ 

πενίμδμ 2003-2013 ηαζ ηα πμζμζηά 

πθδνυηδηαξ ηάεε δείβιαημξ. 

Δηθόλα Γ13. Γεςβναθζηή απμηφπςζδ ηςκ ηεθζηχκ 35 

ζηαειχκ ακάθοζδξ ιε δζαεέζζιμ δείβια διενήζζςκ 

ηαηαβναθχκ, βζα ηδκ πενίμδμ 2003-2013, ζε ζφζηδια 

ζοκηεηαβιέκςκ ΔΓΑ’87 
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Dist. (km) Αγχίαλοσ Άκτιο Αλεξανδρ. Ανδραβ. Άραξοσ Ελευςίνα Ελληνικό Ηράκλειο Θεςςαλον.ΚαλαμάταΚάρπαθοσ Κέρκυρα Κεφαλον. Κύθηρα Κώσ Λαμία Λάριςα Λήμνοσ Μήλοσ Μύκονοσ Μυτιλήνη Νάξοσ Ρόδοσ άμοσ αντορίνη κύροσ ούδα ύροσ Σανάγρα Σρίπολη Χίοσ Χρυςούπ. Βενιζέλοσ Κυκλάδεσ Πάροσ

Αγχίαλοσ 0,0 188,1 321,5 195,7 168,8 143,5 167,4 480,6 145,3 248,7 570,3 251,6 234,2 326,8 461,5 49,3 56,8 222,6 313,4 298,0 328,1 326,2 559,8 396,1 391,1 147,9 431,2 274,3 118,5 190,5 305,2 249,0 174,3 326,6 318,6

Άκτιο 188,1 0,0 505,4 89,9 76,9 250,3 270,9 535,8 283,2 204,3 667,6 133,2 60,3 326,8 590,4 145,0 181,7 410,7 386,9 422,4 507,6 438,9 690,5 547,2 482,2 324,4 458,0 389,9 243,1 187,0 468,1 420,0 288,1 438,4 422,7

Αλεξανδρ. 321,5 505,4 0,0 514,6 489,0 370,2 377,9 616,8 251,5 539,0 613,4 527,3 555,2 566,9 463,1 370,2 326,4 118,8 476,8 383,1 206,6 419,5 529,3 360,7 496,4 242,5 617,1 390,7 347,9 477,3 280,5 111,6 365,7 421,6 431,6

Ανδραβ. 195,7 89,9 514,6 0,0 28,4 199,4 214,9 451,2 323,4 114,6 591,0 223,1 72,1 238,0 526,5 146,4 214,6 407,7 310,2 361,9 480,0 372,8 625,6 495,5 407,3 302,1 370,2 327,5 201,8 107,1 426,7 444,2 233,9 372,0 354,2

Άραξοσ 168,8 76,9 489,0 28,4 0,0 186,8 204,8 459,0 295,0 131,5 592,7 208,5 80,3 251,3 521,2 119,4 186,2 383,7 311,6 354,6 461,7 368,2 620,9 484,9 407,7 281,6 381,7 321,0 185,7 110,3 412,3 416,7 223,1 367,5 350,8

Ελευςίνα 143,5 250,3 370,2 199,4 186,8 0,0 24,5 337,1 277,0 175,0 434,4 358,7 267,0 203,9 341,8 136,4 199,9 251,9 169,9 173,2 287,5 194,0 442,0 298,3 251,3 128,9 291,7 142,7 27,8 117,2 227,6 336,5 38,1 193,9 182,0

Ελληνικό 167,4 270,9 377,9 214,9 204,8 24,5 0,0 313,4 298,4 177,5 410,1 382,0 284,3 190,7 319,8 160,8 223,9 259,1 146,0 151,5 281,3 170,6 420,0 280,6 226,8 135,4 270,9 119,8 49,6 124,1 215,4 350,8 19,4 170,4 157,8

Ηράκλειο 480,6 535,8 616,8 451,2 459,0 337,1 313,4 0,0 608,3 343,3 177,0 665,2 519,5 222,1 233,8 467,1 536,8 509,7 167,4 234,0 433,7 197,3 287,0 305,4 121,4 408,8 98,0 232,7 362,8 349,0 344,1 630,3 309,3 195,3 187,3

Θεςςαλον. 145,3 283,2 251,5 323,4 295,0 277,0 298,4 608,3 0,0 392,4 674,3 278,2 340,9 470,8 546,8 186,2 108,9 203,6 441,7 400,0 349,7 433,8 638,5 462,8 506,8 215,6 568,7 385,0 249,4 335,4 364,5 147,0 299,5 434,8 432,1

Καλαμάτα 248,7 204,3 539,0 114,6 131,5 175,0 177,5 343,3 392,4 0,0 494,0 337,5 177,5 124,7 450,0 206,6 287,4 422,7 219,8 297,8 458,6 298,6 545,5 438,6 316,2 302,1 257,8 262,5 192,6 61,9 388,5 489,2 195,8 297,2 276,6

Κάρπαθοσ 570,3 667,6 613,4 591,0 592,7 434,4 410,1 177,0 674,3 494,0 0,0 789,0 662,5 383,2 152,0 570,7 626,5 527,5 281,1 275,1 408,6 244,2 138,8 254,6 185,6 459,2 273,3 296,0 454,4 484,1 336,2 657,2 398,5 243,7 252,7

Κέρκυρα 251,6 133,2 527,3 223,1 208,5 358,7 382,0 665,2 278,2 337,5 789,0 0,0 174,3 459,6 699,5 228,2 214,1 455,5 510,8 531,2 577,8 552,5 799,4 643,9 603,5 399,5 590,1 501,5 344,4 316,7 555,9 425,1 396,5 552,3 539,0

Κεφαλον. 234,2 60,3 555,2 72,1 80,3 267,0 284,3 519,5 340,9 177,5 662,5 174,3 0,0 302,1 598,2 186,8 236,5 455,2 382,0 432,9 540,5 444,7 697,5 564,8 479,2 359,0 435,2 398,8 265,9 179,1 492,6 474,4 302,9 443,9 426,2

Κύθηρα 326,8 326,8 566,9 238,0 251,3 203,9 190,7 222,1 470,8 124,7 383,2 459,6 302,1 0,0 366,1 296,0 376,2 448,2 136,9 243,8 441,8 229,7 453,9 380,5 219,8 325,2 133,2 213,3 230,7 149,4 357,6 540,4 201,3 227,6 205,7

Κώσ 461,5 590,4 463,1 526,5 521,2 341,8 319,8 233,8 546,8 450,0 152,0 699,5 598,2 366,1 0,0 472,5 515,1 383,4 233,3 168,5 257,3 153,8 100,2 102,8 149,1 332,3 301,8 200,5 355,1 421,9 191,0 513,5 303,7 154,7 173,9

Λαμία 49,3 145,0 370,2 146,4 119,4 136,4 160,8 467,1 186,2 206,6 570,7 228,2 186,8 296,0 472,5 0,0 81,5 268,4 302,2 305,1 363,5 329,2 572,2 416,1 387,5 180,3 409,2 277,3 117,9 152,0 330,4 298,0 172,6 329,2 318,2

Λάριςα 56,8 181,7 326,4 214,6 186,2 199,9 223,9 536,8 108,9 287,4 626,5 214,1 236,5 376,2 515,1 81,5 0,0 242,7 369,7 353,4 365,1 382,3 612,7 445,8 447,8 192,6 485,2 330,5 175,3 233,5 352,2 238,3 231,1 382,8 375,1

Λήμνοσ 222,6 410,7 118,8 407,7 383,7 251,9 259,1 509,7 203,6 422,7 527,5 455,5 455,2 448,2 383,4 268,4 242,7 0,0 362,3 276,4 150,6 313,5 463,6 286,5 391,6 123,7 502,7 279,1 230,6 361,4 192,5 130,1 246,9 315,3 322,6

Μήλοσ 313,4 386,9 476,8 310,2 311,6 169,9 146,0 167,4 441,7 219,8 281,1 510,8 382,0 136,9 233,3 302,2 369,7 362,3 0,0 112,8 322,3 93,2 326,4 244,3 97,4 250,2 140,4 89,6 195,4 203,1 233,1 474,5 142,3 91,1 69,3

Μύκονοσ 298,0 422,4 383,1 361,9 354,6 173,2 151,5 234,0 400,0 297,8 275,1 531,2 432,9 243,8 168,5 305,1 353,4 276,4 112,8 0,0 212,0 37,1 268,7 141,3 115,3 186,6 243,3 35,4 187,3 260,5 121,4 400,0 135,2 38,9 50,1

Μυτιλήνη 328,1 507,6 206,6 480,0 461,7 287,5 281,3 433,7 349,7 458,6 408,6 577,8 540,5 441,8 257,3 363,5 365,1 150,6 322,3 212,0 0,0 243,3 324,0 154,5 312,8 183,2 455,0 233,3 278,9 404,2 91,1 272,7 262,8 245,6 261,6

Νάξοσ 326,2 438,9 419,5 372,8 368,2 194,0 170,6 197,3 433,8 298,6 244,2 552,5 444,7 229,7 153,8 329,2 382,3 313,5 93,2 37,1 243,3 0,0 252,8 151,0 78,2 222,1 212,6 52,1 211,6 268,1 152,1 437,0 156,7 2,4 24,0

Ρόδοσ 559,8 690,5 529,3 625,6 620,9 442,0 420,0 287,0 638,5 545,5 138,8 799,4 697,5 453,9 100,2 572,2 612,7 463,6 326,4 268,7 324,0 252,8 0,0 177,8 234,1 426,4 371,3 300,6 455,1 520,3 275,5 592,4 403,9 253,6 271,8

άμοσ 396,1 547,2 360,7 495,5 484,9 298,3 280,6 305,4 462,8 438,6 254,6 643,9 564,8 380,5 102,8 416,1 445,8 286,5 244,3 141,3 154,5 151,0 177,8 0,0 193,5 254,8 351,1 176,2 304,3 398,2 98,3 415,8 261,9 153,2 175,0

αντορίνη 391,1 482,2 496,4 407,3 407,7 251,3 226,8 121,4 506,8 316,2 185,6 603,5 479,2 219,8 149,1 387,5 447,8 391,6 97,4 115,3 312,8 78,2 234,1 193,5 0,0 298,3 158,6 122,1 273,2 300,2 222,9 515,1 217,1 76,5 74,8

κύροσ 147,9 324,4 242,5 302,1 281,6 128,9 135,4 408,8 215,6 302,1 459,2 399,5 359,0 325,2 332,3 180,3 192,6 123,7 250,2 186,6 183,2 222,1 426,4 254,8 298,3 0,0 388,8 177,1 109,7 241,9 159,7 224,4 124,0 223,3 224,2

ούδα 431,2 458,0 617,1 370,2 381,7 291,7 270,9 98,0 568,7 257,8 273,3 590,1 435,2 133,2 301,8 409,2 485,2 502,7 140,4 243,3 455,0 212,6 371,3 351,1 158,6 388,8 0,0 227,6 319,4 274,8 364,1 613,0 272,8 210,2 193,4

ύροσ 274,3 389,9 390,7 327,5 321,0 142,7 119,8 232,7 385,0 262,5 296,0 501,5 398,8 213,3 200,5 277,3 330,5 279,1 89,6 35,4 233,3 52,1 300,6 176,2 122,1 177,1 227,6 0,0 159,6 225,4 145,4 397,7 105,1 52,4 47,3

Σανάγρα 118,5 243,1 347,9 201,8 185,7 27,8 49,6 362,8 249,4 192,6 454,4 344,4 265,9 230,7 355,1 117,9 175,3 230,6 195,4 187,3 278,9 211,6 455,1 304,3 273,2 109,7 319,4 159,6 0,0 132,2 226,8 310,2 56,2 211,8 201,8

Σρίπολη 190,5 187,0 477,3 107,1 110,3 117,2 124,1 349,0 335,4 61,9 484,1 316,7 179,1 149,4 421,9 152,0 233,5 361,4 203,1 260,5 404,2 268,1 520,3 398,2 300,2 241,9 274,8 225,4 132,2 0,0 339,2 427,8 143,4 267,1 248,5

Χίοσ 305,2 468,1 280,5 426,7 412,3 227,6 215,4 344,1 364,5 388,5 336,2 555,9 492,6 357,6 191,0 330,4 352,2 192,5 233,1 121,4 91,1 152,1 275,5 98,3 222,9 159,7 364,1 145,4 226,8 339,2 0,0 322,6 196,0 154,5 170,8

Χρυςούπ. 249,0 420,0 111,6 444,2 416,7 336,5 350,8 630,3 147,0 489,2 657,2 425,1 474,4 540,4 513,5 298,0 238,3 130,1 474,5 400,0 272,7 437,0 592,4 415,8 515,1 224,4 613,0 397,7 310,2 427,8 322,6 0,0 343,7 438,7 443,4

Βενιζέλοσ 174,3 288,1 365,7 233,9 223,1 38,1 19,4 309,3 299,5 195,8 398,5 396,5 302,9 201,3 303,7 172,6 231,1 246,9 142,3 135,2 262,8 156,7 403,9 261,9 217,1 124,0 272,8 105,1 56,2 143,4 196,0 343,7 0,0 156,7 145,8

Κυκλάδεσ 326,6 438,4 421,6 372,0 367,5 193,9 170,4 195,3 434,8 297,2 243,7 552,3 443,9 227,6 154,7 329,2 382,8 315,3 91,1 38,9 245,6 2,4 253,6 153,2 76,5 223,3 210,2 52,4 211,8 267,1 154,5 438,7 156,7 0,0 22,0

Πάροσ 318,6 422,7 431,6 354,2 350,8 182,0 157,8 187,3 432,1 276,6 252,7 539,0 426,2 205,7 173,9 318,2 375,1 322,6 69,3 50,1 261,6 24,0 271,8 175,0 74,8 224,2 193,4 47,3 201,8 248,5 170,8 443,4 145,8 22,0 0,0

 

Πίλαθαο Γ14. Υζθζμιεηνζηέξ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ 35 ζηαειχκ ακάθοζδξ (km).  
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Correl Αγχίαλοσ Άκτιο Αλεξανδρ. Ανδραβ. Άραξοσ Ελευςίνα Ελληνικό Ηράκλειο Θεςςαλον.ΚαλαμάταΚάρπαθοσ Κέρκυρα Κεφαλον. Κύθηρα Κώσ Λαμία Λάριςα Λήμνοσ Μήλοσ Μύκονοσ Μυτιλήνη Νάξοσ Ρόδοσ άμοσ αντορίνη κύροσ ούδα ύροσ Σανάγρα Σρίπολη Χίοσ Χρυςούπ. Βενιζέλοσ Κυκλάδεσ Πάροσ

Αγχίαλοσ 1,00 0,44 0,41 0,29 0,29 0,40 0,40 0,20 0,41 0,29 0,12 0,17 0,27 0,25 0,21 0,59 0,61 0,41 0,28 0,19 0,28 0,20 0,19 0,20 0,30 0,41 0,40 0,29 0,48 0,33 0,27 0,42 0,38 0,19 0,21

Άκτιο 0,44 1,00 0,42 0,46 0,54 0,30 0,42 0,21 0,25 0,44 -0,02 0,46 0,51 0,32 0,18 0,29 0,35 0,43 0,27 0,12 0,32 0,16 0,02 0,16 0,26 0,45 0,37 0,27 0,39 0,39 0,26 0,40 0,36 0,15 0,16

Αλεξανδρ. 0,41 0,42 1,00 0,34 0,52 0,51 0,50 0,31 0,25 0,23 0,10 0,18 0,23 0,37 0,22 0,23 0,42 0,84 0,43 0,38 0,47 0,38 0,00 0,30 0,32 0,69 0,24 0,46 0,49 0,39 0,47 0,58 0,64 0,36 0,34

Ανδραβ. 0,29 0,46 0,34 1,00 0,46 0,27 0,43 0,32 0,34 0,38 -0,06 0,65 0,60 0,15 0,22 0,29 0,33 0,34 0,24 0,11 0,43 0,06 0,02 0,18 0,24 0,42 0,36 0,24 0,50 0,45 0,19 0,28 0,32 0,10 0,17

Άραξοσ 0,29 0,54 0,52 0,46 1,00 0,40 0,51 0,32 0,07 0,22 -0,01 0,30 0,34 0,63 0,21 0,09 0,24 0,58 0,45 0,35 0,38 0,37 -0,14 0,21 0,35 0,58 0,30 0,49 0,37 0,47 0,45 0,39 0,60 0,35 0,37

Ελευςίνα 0,40 0,30 0,51 0,27 0,40 1,00 0,65 0,45 0,31 0,36 0,36 -0,01 0,13 0,39 0,27 0,41 0,36 0,63 0,63 0,62 0,37 0,59 0,23 0,40 0,48 0,62 0,28 0,61 0,59 0,38 0,58 0,28 0,76 0,54 0,58

Ελληνικό 0,40 0,42 0,50 0,43 0,51 0,65 1,00 0,48 0,28 0,36 0,24 0,19 0,29 0,43 0,30 0,40 0,42 0,59 0,56 0,47 0,47 0,43 0,16 0,36 0,48 0,61 0,36 0,56 0,59 0,49 0,56 0,48 0,72 0,44 0,50

Ηράκλειο 0,20 0,21 0,31 0,32 0,32 0,45 0,48 1,00 0,21 0,26 0,44 0,12 0,20 0,27 0,61 0,19 0,13 0,41 0,60 0,57 0,64 0,61 0,21 0,52 0,71 0,50 0,34 0,64 0,35 0,26 0,64 0,22 0,50 0,60 0,71

Θεςςαλον. 0,41 0,25 0,25 0,34 0,07 0,31 0,28 0,21 1,00 0,27 0,13 0,25 0,40 0,04 0,20 0,38 0,43 0,21 0,15 0,11 0,23 0,16 0,27 0,14 0,25 0,32 0,38 0,16 0,37 0,18 0,12 0,22 0,18 0,18 0,14

Καλαμάτα 0,29 0,44 0,23 0,38 0,22 0,36 0,36 0,26 0,27 1,00 0,15 0,20 0,33 0,22 0,26 0,32 0,30 0,26 0,27 0,16 0,22 0,15 0,24 0,20 0,25 0,31 0,34 0,20 0,35 0,26 0,26 0,18 0,29 0,13 0,19

Κάρπαθοσ 0,12 -0,02 0,10 -0,06 -0,01 0,36 0,24 0,44 0,13 0,15 1,00 -0,20 -0,05 0,07 0,59 0,19 0,10 0,14 0,30 0,56 0,23 0,45 0,64 0,55 0,49 0,08 0,03 0,41 0,17 0,07 0,45 0,03 0,37 0,47 0,57

Κέρκυρα 0,17 0,46 0,18 0,65 0,30 -0,01 0,19 0,12 0,25 0,20 -0,20 1,00 0,64 0,04 0,07 0,10 0,19 0,16 0,00 -0,13 0,24 -0,11 -0,10 0,01 0,04 0,24 0,21 0,01 0,23 0,19 -0,02 0,23 0,03 -0,07 -0,06

Κεφαλον. 0,27 0,51 0,23 0,60 0,34 0,13 0,29 0,20 0,40 0,33 -0,05 0,64 1,00 0,08 0,14 0,18 0,25 0,23 0,06 0,02 0,22 0,01 0,02 0,05 0,12 0,29 0,34 0,11 0,28 0,28 0,05 0,27 0,14 0,03 0,07

Κύθηρα 0,25 0,32 0,37 0,15 0,63 0,39 0,43 0,27 0,04 0,22 0,07 0,04 0,08 1,00 0,19 0,14 0,19 0,46 0,53 0,41 0,31 0,44 -0,07 0,28 0,41 0,47 0,34 0,53 0,33 0,37 0,49 0,24 0,58 0,43 0,40

Κώσ 0,21 0,18 0,22 0,22 0,21 0,27 0,30 0,61 0,20 0,26 0,59 0,07 0,14 0,19 1,00 0,19 0,16 0,26 0,42 0,51 0,56 0,50 0,47 0,66 0,63 0,30 0,21 0,51 0,24 0,15 0,55 0,16 0,37 0,53 0,62

Λαμία 0,59 0,29 0,23 0,29 0,09 0,41 0,40 0,19 0,38 0,32 0,19 0,10 0,18 0,14 0,19 1,00 0,54 0,22 0,28 0,16 0,20 0,13 0,31 0,20 0,29 0,25 0,40 0,20 0,48 0,29 0,20 0,21 0,28 0,13 0,18

Λάριςα 0,61 0,35 0,42 0,33 0,24 0,36 0,42 0,13 0,43 0,30 0,10 0,19 0,25 0,19 0,16 0,54 1,00 0,40 0,25 0,16 0,23 0,11 0,20 0,16 0,20 0,36 0,35 0,19 0,48 0,35 0,23 0,39 0,36 0,13 0,17

Λήμνοσ 0,41 0,43 0,84 0,34 0,58 0,63 0,59 0,41 0,21 0,26 0,14 0,16 0,23 0,46 0,26 0,22 0,40 1,00 0,57 0,54 0,54 0,54 0,00 0,37 0,40 0,85 0,24 0,62 0,51 0,41 0,62 0,54 0,77 0,49 0,49

Μήλοσ 0,28 0,27 0,43 0,24 0,45 0,63 0,56 0,60 0,15 0,27 0,30 0,00 0,06 0,53 0,42 0,28 0,25 0,57 1,00 0,69 0,57 0,73 0,15 0,58 0,69 0,65 0,26 0,78 0,49 0,28 0,74 0,29 0,71 0,68 0,74

Μύκονοσ 0,19 0,12 0,38 0,11 0,35 0,62 0,47 0,57 0,11 0,16 0,56 -0,13 0,02 0,41 0,51 0,16 0,16 0,54 0,69 1,00 0,48 0,83 0,25 0,64 0,62 0,49 0,06 0,82 0,36 0,21 0,74 0,20 0,73 0,81 0,85

Μυτιλήνη 0,28 0,32 0,47 0,43 0,38 0,37 0,47 0,64 0,23 0,22 0,23 0,24 0,22 0,31 0,56 0,20 0,23 0,54 0,57 0,48 1,00 0,55 0,09 0,60 0,64 0,60 0,28 0,65 0,49 0,39 0,71 0,30 0,57 0,56 0,58

Νάξοσ 0,20 0,16 0,38 0,06 0,37 0,59 0,43 0,61 0,16 0,15 0,45 -0,11 0,01 0,44 0,50 0,13 0,11 0,54 0,73 0,83 0,55 1,00 0,19 0,64 0,70 0,57 0,15 0,84 0,31 0,21 0,79 0,19 0,68 0,91 0,81

Ρόδοσ 0,19 0,02 0,00 0,02 -0,14 0,23 0,16 0,21 0,27 0,24 0,64 -0,10 0,02 -0,07 0,47 0,31 0,20 0,00 0,15 0,25 0,09 0,19 1,00 0,31 0,29 0,01 0,20 0,13 0,20 -0,01 0,17 0,03 0,12 0,19 0,23

άμοσ 0,20 0,16 0,30 0,18 0,21 0,40 0,36 0,52 0,14 0,20 0,55 0,01 0,05 0,28 0,66 0,20 0,16 0,37 0,58 0,64 0,60 0,64 0,31 1,00 0,62 0,38 0,09 0,67 0,38 0,17 0,71 0,18 0,53 0,64 0,67

αντορίνη 0,30 0,26 0,32 0,24 0,35 0,48 0,48 0,71 0,25 0,25 0,49 0,04 0,12 0,41 0,63 0,29 0,20 0,40 0,69 0,62 0,64 0,70 0,29 0,62 1,00 0,48 0,44 0,73 0,44 0,31 0,70 0,27 0,55 0,70 0,73

κύροσ 0,41 0,45 0,69 0,42 0,58 0,62 0,61 0,50 0,32 0,31 0,08 0,24 0,29 0,47 0,30 0,25 0,36 0,85 0,65 0,49 0,60 0,57 0,01 0,38 0,48 1,00 0,33 0,64 0,56 0,40 0,62 0,45 0,72 0,52 0,51

ούδα 0,40 0,37 0,24 0,36 0,30 0,28 0,36 0,34 0,38 0,34 0,03 0,21 0,34 0,34 0,21 0,40 0,35 0,24 0,26 0,06 0,28 0,15 0,20 0,09 0,44 0,33 1,00 0,24 0,38 0,44 0,18 0,26 0,24 0,14 0,13

ύροσ 0,29 0,27 0,46 0,24 0,49 0,61 0,56 0,64 0,16 0,20 0,41 0,01 0,11 0,53 0,51 0,20 0,19 0,62 0,78 0,82 0,65 0,84 0,13 0,67 0,73 0,64 0,24 1,00 0,46 0,37 0,82 0,30 0,78 0,81 0,83

Σανάγρα 0,48 0,39 0,49 0,50 0,37 0,59 0,59 0,35 0,37 0,35 0,17 0,23 0,28 0,33 0,24 0,48 0,48 0,51 0,49 0,36 0,49 0,31 0,20 0,38 0,44 0,56 0,38 0,46 1,00 0,48 0,43 0,35 0,60 0,33 0,38

Σρίπολη 0,33 0,39 0,39 0,45 0,47 0,38 0,49 0,26 0,18 0,26 0,07 0,19 0,28 0,37 0,15 0,29 0,35 0,41 0,28 0,21 0,39 0,21 -0,01 0,17 0,31 0,40 0,44 0,37 0,48 1,00 0,36 0,32 0,53 0,25 0,28

Χίοσ 0,27 0,26 0,47 0,19 0,45 0,58 0,56 0,64 0,12 0,26 0,45 -0,02 0,05 0,49 0,55 0,20 0,23 0,62 0,74 0,74 0,71 0,79 0,17 0,71 0,70 0,62 0,18 0,82 0,43 0,36 1,00 0,29 0,77 0,75 0,78

Χρυςούπ. 0,42 0,40 0,58 0,28 0,39 0,28 0,48 0,22 0,22 0,18 0,03 0,23 0,27 0,24 0,16 0,21 0,39 0,54 0,29 0,20 0,30 0,19 0,03 0,18 0,27 0,45 0,26 0,30 0,35 0,32 0,29 1,00 0,42 0,20 0,19

Βενιζέλοσ 0,38 0,36 0,64 0,32 0,60 0,76 0,72 0,50 0,18 0,29 0,37 0,03 0,14 0,58 0,37 0,28 0,36 0,77 0,71 0,73 0,57 0,68 0,12 0,53 0,55 0,72 0,24 0,78 0,60 0,53 0,77 0,42 1,00 0,64 0,69

Κυκλάδεσ 0,19 0,15 0,36 0,10 0,35 0,54 0,44 0,60 0,18 0,13 0,47 -0,07 0,03 0,43 0,53 0,13 0,13 0,49 0,68 0,81 0,56 0,91 0,19 0,64 0,70 0,52 0,14 0,81 0,33 0,25 0,75 0,20 0,64 1,00 0,79

Πάροσ 0,21 0,16 0,34 0,17 0,37 0,58 0,50 0,71 0,14 0,19 0,57 -0,06 0,07 0,40 0,62 0,18 0,17 0,49 0,74 0,85 0,58 0,81 0,23 0,67 0,73 0,51 0,13 0,83 0,38 0,28 0,78 0,19 0,69 0,79 1,00

Πίλαθαο Γ15. Δηενμζοζπεηίζεζξ ηδξ ιεηααθδηήηδξ ηδξ διενήζζαξ ηαπφηδηαξ ακέιμο ιεηαλφ ηςκ 35 ζηαειχκ ακάθοζδξ, οπμθμβζζιέκεξ απυ ημ δείβια ηαηαβναθχκ ηδξ 

πενζυδμο 2003-2013.  


