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Μπαταρίες στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας 
 

Τα τελευταία χρόνια, τα διασυνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο συστήματα μπαταριών έχουν αρχίσει 

να κερδίζουν έδαφος ως μέσο αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τις 

ΑΠΕ ή σε (ημι-)αυτόνομα δίκτυα. Η εξέλιξη αυτή έχει βασιστεί κατά μεγάλο ποσοστό στην ραγδαία 

μείωση του κόστους των μπαταριών, ανάλογη με αυτή της μείωσης του κόστους των φωτοβολταϊκών 

περίπου μια δεκαετία νωρίτερα. Η μείωση αυτή οφείλεται στις αυξημένες ανάγκες για φτηνές 

μπαταρίες που προέκυψαν από την όλο και περισσότερο προωθούμενη χρήση των ηλεκτρικών 

οχημάτων για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η μέση τιμή σε 

$/kWh για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου από το 2013 ως το 2020. Τονίζεται ότι το γράφημα αναφέρεται 

σε μπαταρίες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 

 

Όσον αφορά σε εφαρμογές για το ηλεκτρικό δίκτυο αυτή τη στιγμή μια μέση τιμή για ολόκληρο το 

σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων μετατροπέων) είναι περίπου 300-400 €/kWh, με τα 

οικιακά συστήματα να είναι έως και δυο φορές ακριβότερα.  

Την ίδια στιγμή, η έρευνα στην τεχνολογία των μπαταριών έχει εξελίξει σε μεγάλο βαθμό τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των νέων μπαταριών, όπως η διάρκεια ζωής και η πυκνότητα ενέργειας. Για 

παράδειγμα, το παρακάτω γράφημα (από μια μελέτη του JRC το 2020) δείχνει την εξέλιξη της 

ενεργειακής πυκνότητας των κυψελών ιόντων λιθίου τα τελευταία 20 χρόνια. 



 

Όσον αφορά στην εγκατεστημένη ισχύ συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας συνδεδεμένων στο 

ηλεκτρικό δίκτυο, αυτή αυξάνεται συνεχώς και από 0.6GWh το 2015 στην ΕΕ, έφτασε τα 8.3GWh το 

2021: 

 

 

Η ΕΕ λοιπόν εδώ και λίγα χρόνια έχει αναλάβει πρωτοβουλίες (European Battery Alliance, BATTERY 

2030+, European Technology and Innovation Platform – Batteries Europe),  για την προώθηση της 



έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των μπαταριών. Δυστυχώς είναι ακόμα πολύ πίσω συγκριτικά με 

την Κίνα, τις ΗΠΑ και άλλες πρωτοπόρες χώρες στον τομέα αυτό (Ν. Κορέα). Παρόλα αυτά το μερίδιο 

στην παραγωγή Li-ion μπαταριών αυξήθηκε από το 3% (2018) στο 6% (2020) χάρη στην ΕΒΑ, ενώ με 

περίπου 30 Li-ion cell giga-factories, η ΕΕ είναι στην πορεία για την αυτονομία της στον τομέα αυτό 

μέχρι το 2025. Μεγάλο ρόλο θα παίξουν και τα δύο multi-billion mega-projects IPCEI (Important 

Projects of Common European Interest) για τις μπαταρίες, που εγκρίθηκαν το Δεκέμβριο του 2019 (17 

συμμετέχοντες από 7 κράτη-μέλη και 3.2 δις Ευρώ χρηματοδότηση) και τον Ιανουάριο του 2021 (42 

συμμετέχοντες από 12 κράτη-μέλη και 2.9 δις Ευρώ χρηματοδότηση), στο οποίο υπήρξε και η πρώτη 

συμμετοχή ελληνικής εταιρείας.  

 

Προτάσεις για ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων μπαταριών και 

μοναδικής υποδομής Ε&Α για έρευνα μπαταριών 

Ανάπτυξη αλγορίθμων και τεχνολογιών  
Ανάπτυξη τεχνολογιών για οικονομικά αποδοτικούς και απρόσκοπτα ενσωματωμένους αισθητήρες 

θερμοκρασίας, πίεσης (π.χ. μηχανική καταπόνηση, έκλυση αερίου), αγωγιμότητα και σύνθετη 

αντίσταση για χρήση σε συστήματα μπαταριών ιόντων λιθίου, αντίστοιχο σύστημα διαχείρισης 

μπαταριών (BMS) και αλγόριθμους που μετατρέπουν τις πληροφορίες του αισθητήρα προς όφελος των 

χρηστών και/ή κατασκευαστών συστημάτων μπαταρίας. Χρήση των παραπάνω για τη δημιουργία 

«ψηφιακών διδύμων» (digital twins) συστημάτων μπαταριών για βελτιστοποίηση κατασκευής και 

λειτουργίας αυτών. 

 

Ανάπτυξη Μοναδικής Υποδομής Ε&Α (unique R&D infrastructure) 

Η δομή αυτή θα ενώνει και θα ενσωματώνει γνώσεις από κορυφαίους Έλληνες ειδικούς, ικανότητες και 

δεδομένα σε όλη την αλυσίδα αξίας μπαταριών και κυψελών καυσίμου με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και 

υπολογιστές υψηλής απόδοσης (HPC) με στόχο την: 

• επιτάχυνση της κατανόησης των μηχανισμών υποβάθμισης και αστοχίας 

• ανάπτυξη νέων υλικών μπαταριών και κυψελών καυσίμου και συστημάτων διαχείρισης 

μπαταριών (BMS) για βελτιωμένη απόδοση, διάρκεια ζωής και ασφάλεια συστημάτων 

μπαταριών σε εφαρμογές πρώτης (π.χ. ηλεκτροκίνητα οχήματα) και δεύτερης χρήσης και 

βελτιωμένη απόδοση και ανθεκτικότητα συστημάτων κυψελών καυσίμου για εφαρμογές 

μεταφοράς και σταθερή παραγωγή ενέργειας. 

• μελέτη και εφαρμογή υβριδικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με συνδυασμό 

διαφόρων τεχνολογιών, για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών (ανάγκες υψηλής 

ενέργειας, υψηλής ισχύος, γρήγορης απόκρισης, μεγάλης διάρκειας ζωής. 

 

 



Σύνδεσμοι: 

Ατζέντα για τη στρατηγική έρευνα για μπαταρίες στην ΕΕ 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/batteries_europe_strategic_research_agen

da_december_2020__1.pdf 

 

Οδικός χάρτης τεχνολογιών για μπαταρίες 
New and emerging technologies 

Raw materials and Recycling 

Advanced materials  

Cell design and manufacturing 

Application and Integration: Mobile 

Application and Integration: Stationary 

Raw Materials and Recycling Roadmap 

Ειδικά για τα συστήματα μπαταριών για εφαρμογές στο δίκτυο, οι συστάσεις συνοψίζονται στα εξής: 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/batteries_europe_strategic_research_agenda_december_2020__1.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/batteries_europe_strategic_research_agenda_december_2020__1.pdf
https://energy.ec.europa.eu/publications-new/roadmap-new-and-emerging-technologies_en
https://energy.ec.europa.eu/publications-new/roadmap-raw-materials-and-recycling_en
https://energy.ec.europa.eu/publications-new/roadmap-advanced-materials_en
https://energy.ec.europa.eu/publications-new/roadmap-cell-design-and-manufacturing_en
https://energy.ec.europa.eu/publications-new/roadmap-application-and-integration-mobile_en
https://energy.ec.europa.eu/publications-new/roadmap-application-and-integration-stationary_en
https://energy.ec.europa.eu/publications-new/batteries-europe-raw-materials-and-recycling-roadmap_en
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