
1 

 

                    Οκτώβριος 2015 

Επενδύσεις στην ενέργεια και αναπτυξιακή προοπτική 

ΙΝVESTING IN ENERGY 2015 

 

 

Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας  



2 

Επενδύοντας με συνέπεια στο μέλλον  

Αξιόπιστη, διαχρονική και σύγχρονη επένδυση  

στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού 
6 σύγχρονες μονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής με 
Φυσικό Αέριο 

2.500 MW εγκατεστημένης 
κι αξιόπιστα διαθέσιμης 

ισχύος 

Ιδιωτικές επενδύσεις €1,5 
δισ. 

3 ηγέτιδες ενεργειακές εταιρείες διεθνώς 

GDF-Suez Edison (Group EDF) 
Qatar Petroleum 

International 

5 μεγάλοι ιστορικοί Ελληνικοί βιομηχανικοί Όμιλοι 

Περισσότεροι από 13.000 εργαζόμενοι Επενδύσεις άνω των €6 δισ. στην 5ετία 
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Σημαντική συνεισφορά στην Ελλάδα  

Αξιοπιστία:  

τέλος στα black out από το 2010 
και μετά 

Εξοικονόμηση άνω των €200 
εκ/έτος στην παραγωγή: 

αντικατάσταση των παλαιών 
ακριβών πετρελαϊκών μονάδων 

Επιτυχής μετάβαση της Ελλάδας 
στο νέο τοπίο ηλεκτρισμού προς 

το 2050 

Ευελιξία:  

τεχνικά χαρακτηριστικά μονάδων 
φυσικού αερίου που επιτρέπουν 

τη μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ 

Αειφορία:  

συμβολή στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων για 
μείωση των εκπομπών CO2 
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Ισχυρές προκλήσεις για το ηλεκτρικό 
σύστημα στην Ελλάδα  

Απόσυρση παλαιών λιγνιτικών 
μονάδων 

Αύξηση ζήτησης λόγω διασύνδεσης  
νησιών (Κυκλάδες, Κρήτη) στο 

ηπειρωτικό Σύστημα 

Αύξηση της ζήτησής λόγω 
προσδοκώμενης οικονομικής 

ανάκαμψης 
Αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ 
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H μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ αλλάζει δραστικά τον τρόπο 
λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος 

Πηγή: ΑΔΜΗΕ 

Σημαντικός 
ρυθμός ανόδου 

Σημαντικός 
ρυθμός καθόδου 

Σημαντικός 
ρυθμός ανόδου 
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Ανάδειξη της Ελλάδας γεωπολιτικά  

Ενίσχυση εταιρειών φυσικού αερίου 
(προμήθεια και δίκτυο):  

εγγυημένο πελατολόγιο που 
χρηματοδοτεί την ανάπτυξη τους 

Διαφοροποίηση ενεργειακού 
μείγματος:  

διείσδυση του Φυσικού Αερίου 

Ανάδειξη της Ελλάδας 
γεωπολιτικά: 

 ανάπτυξη αγωγών λόγω της 
ύπαρξης αγοράς για το φυσικό 

αέριο 
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Η ελληνική 
αγορά 

ηλεκτρισμού 
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Τυπικά απελευθερωμένη η ελληνική αγορά 
ηλεκτρισμού  

Αποκλειστική  
πρακτικά πρόσβαση 

σε λιγνίτη & νερά από 
τη ΔΕΗ Έλεγχος του 95% της 

Προμήθειας από τη ΔΕΗ 

Και στα δύο αυτά θέματα η ελληνική αγορά είναι ασύμβατη με το 
ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και τη στρατηγική στο χώρο της ενέργειας 
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Ατελής σχεδιασμός που δεν αποκαλύπτει 
την πραγματική αξία της ενέργειας  
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Προημερήσια 

Ενδοημερήσια 

Πραγματικού Χρόνου 
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Επενδύσεις 
ουσίας 
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Αναγκαία η διασύνδεση νησιών για μείωση 
του κόστους στο ηλεκτρικό σύστημα 

 Η Διασύνδεση της Κρήτης με το 
Ηπειρωτικό Σύστημα έχει ενταχθεί 
στα έργα Κοινού Ενδιαφέροντος 
(Projects of Common Interest) από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
 Το επιπλέον ετήσιο κόστος για τους 

καταναλωτές και το Σύστημα μόνο 
λόγω της λειτουργίας των 
πετρελαϊκών μονάδων στην Κρήτη 
είναι 400 εκατ. ευρώ 

 
 Το έργο της διασύνδεσης θα 

μπορούσε να αποσβεστεί σε μόλις 
3 χρόνια 
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Σας ευχαριστώ!  

 

 

Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 


