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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό είναι εντονότερη η 

τάση απελευθέρωσης της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας με κυριότερο χαρακτηριστικό 

της την προσπάθεια οι πελάτες-καταναλωτές να έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τον 

προμηθευτή-παραγωγό τους αναζητώντας την συμφερόμενη γι’ αυτούς τιμή και εισάγοντας 

τον ελεύθερο ανταγωνισμό και σε αυτόν τον τομέα. 

Στην Ελλάδα το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας παρεχόταν για  πολλές δεκαετίες από τη  

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού [ΔΕΗ].  Η ΔΕΗ  από μια καθετοποιημένη κρατική 

επιχείρηση μονοπωλιακού  χαρακτήρα με 7,4 εκατομμύρια πελάτες και 13 GW 

εγκατεστημένη ισχύς – περίπου το 64% της εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα 1 και τα 

τελευταία χρόνια προχωράει με γοργούς ρυθμούς στην επόμενη μέρα του υγιούς 

ανταγωνισμού αλλάζοντας τη δομή της και προσπαθώντας να συγκρατήσει ένα μεγάλο 

μερίδιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα από αυτό που κατέχει σήμερα με 

μερίδιο πωλήσεων 96,4% .2 

Η ΔΕΗ θα πρέπει να έχει σαν στόχο της επόμενης μέρας την εξωστρέφεια σε μια αγορά που 

εκτός από τον ανταγωνισμό θεωρεί επιβεβλημένη και την συνεργασία μεταξύ των χωρών 

με απώτερο σκοπό μέσω των διασυνδέσεων τους να προκρίνεται η φθηνή ενέργεια μέσω 

της ακριβής και να φτάνει το αγαθό στον καταναλωτή με τη χαμηλότερο δυνατό κόστος 

Το περιβάλλον στο οποίο θα αναπτυχθεί η στρατηγική της επόμενης μέρας για την 

Επιχείρηση είναι αυτό των γειτονικών χωρών . Ένα περιβάλλον που δεν υπόκειται εξ 

ολοκλήρου στους κανόνες της ΕΕ αφού αφορά και σε κράτη που είναι εκτός ΕΕ όπως η 

Τουρκία αλλά και βαλκανικές χώρες που αποτελούν τα βόρεια σύνορα της χώρας και άρα 

τους άμεσους αποδέκτες της εξωστρέφειας της . Δυτικά υπάρχει σύνδεση της Ελλάδας με 

την ΕΕ μέσω υποβρυχίου καλωδίου συνεχούς ρεύματος που την ενώνει ηλεκτρικά με την 

Ιταλία. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να εξετάσει τη στρατηγική και τις προοπτικές της 

ΔΕΗ , τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δράσει με εξωστρέφεια για να παραμείνει 

κορυφαία εταιρεία στην εσωτερική αγορά και να αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο σαν κόμβος 

διασύνδεσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη . Στην παρούσα διπλωματική 

παρουσιάζεται συνοπτικά το νομοθετικό πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς Η/Ε 

σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις. Παρουσιάζεται επίσης μέσα από την αποτύπωση 

στοιχείων, στατιστικών, πινάκων κλπ, το θεσμικό πλαίσιο,  η αγορά Η/Ε των γειτονικών  

χωρών ενδιαφέροντος στη ΝΑ Ευρώπη.  Επίσης εξετάζεται η προσπάθεια εξωστρέφειας της  

ΔΕΗ με τη λειτουργία  θυγατρικών εμπορίας Η/Ε, τα πρώτα αποτελέσματα από την 

λειτουργία τους, προοπτικές για να ανοίξει η ΔΕΗ και άλλες στην περιοχή και να στρέψει το 

επενδυτικό της ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn 
2
 Το μερίδιο πωλήσεων ορίζεται ως το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που πωλείται από τη ∆ΕΗ σε τελικούς πελάτες στην 

Ελλάδα διά των συνολικών πωλήσεων σε τελικούς πελάτες στην Ελλάδα κάθε έτος. Όπως παραπάνω. 

https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στην παρούσα χρονική στιγμή  η αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, μετά 

από χρόνια μονοπωλιακής κατεύθυνσης και λογικής, στρέφεται με γοργούς 

ρυθμούς προς την απελευθέρωσή της και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μοντέλο 

στόχο ενοποίησης για το 2020 θα καταλήξει σε αγορά χρηματιστηριακού μοντέλου. 

Η ΔΕΗ ως πρώην μονοπωλιακή εταιρεία θα πρέπει τάχιστα εκτός από το να αλλάξει 

το status quo της ακολουθώντας την νέα ευρωπαϊκή αλλά και εθνική νομοθεσία να 

στρέψει τη στρατηγική της εκτός από την βασικά παραγωγική επιχειρηματική σε μια 

εξωστρεφή επιχειρηματική αναζητώντας συνεργασίες και δημιουργώντας νέες 

υποδομές που θα την κατατάξουν σε βασικό παίχτη στη νέα απελευθερωμένη 

αγορά και κύριο κόμβο ανάμεσα στο ενοποιημένο διασυνδεδεμένο σύστημα της 

κεντρικής Ευρώπης και την περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης. Βασική 

πρακτική της εταιρείας θα πρέπει να είναι να παρακολουθεί τις ανάγκες ζήτησης 

ενέργειας στις χώρες στις οποίες ενδέχεται  να διεισδύσει οικονομικά.  

Η αγορά ενέργειας είναι μια αγορά που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

οικονομικά μεγέθη, χαρακτηρίζεται δε από  υψηλή διακύμανση τιμών αλλά και 

συνεχόμενες αλλαγές σε νομοθετικές ρυθμίσεις που την αφορούν. Αυτό σημαίνει 

ότι είναι δύσκολος ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός χαρτοφυλακίου και ότι για να 

μπει κάποιος στην αγορά αυτή και να παραμείνει με επιτυχία θα πρέπει να έχει  μια 

συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών και άμεση αντιμετώπισή τους, αλλά και 

καθημερινή επαφή με τις χρηματιστηριακές αγορές και τις αλλαγές των τιμών και 

ισοτιμιών (οι περισσότερες χώρες των Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης δεν 
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ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν δικό τους νομισματικό καθεστώς), αλλά 

και τις ανάγκες προσφοράς και ζήτησης ενέργειας στην εν λόγω αγορά. 

Πέρα από αυτό μια εταιρεία που θέλει να αναπτύξει σωστά την επιχειρηματικότητα 

της πρέπει να είναι μοντέρνα σε υποδομές , δίκτυα και παραγωγικές μονάδες, ενώ 

χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό με γνώση των αλλαγών σε όλα τα επίπεδα 

τεχνολογικά, οικονομετρικά και άλλα. Στα πλαίσια αυτά και με αυτά τα δεδομένα 

χρειάζεται να υπάρξει μια νέα εταιρική αντίληψη και στόχευση σε ανανέωση 

προοπτικών και επιδιώξεων  με έμφαση στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Η παρούσα διπλωματική διορθώνεται ως εξής:  

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ΔΕΗ , η ιστορική της διαδρομή, η ταυτότητα της 

σαν Επιχείρηση μέσα  από στοιχεία υποδομών, μεγεθών και στατιστικών δεικτών, η 

ιστορική της διαδρομή  και το ευρωπαϊκό και εθνικό ρυθμιστικό και νομοθετικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται διαχρονικά αλλά και σήμερα να παρακολουθήσει 

τις εξελίξεις της αγοράς ενέργειας. 

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η περιοχή ενδιαφέροντος στη ΝΑ 

Ευρώπη για να λειτουργήσει η ΔΕΗ με επιχειρηματική εξωστρέφεια . Παρουσιάζεται 

η περιοχή των Βαλκανίων που είναι μια νέα αγορά στο εμπόριο ηλεκτρικής 

ενέργειας, αφού οι περισσότερες χώρες βγαίνουν από ένα μονοπωλιακό καθεστώς 

και προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες ανταγωνισμού και ελεύθερης αγοράς 

με συνέπεια το θεσμικό τους πλαίσιο να ευνοεί με διάφορες ρυθμίσεις μια εταιρεία 

να μπει στην αγορά αυτή και να δημιουργήσει ένα «brand name» που θα είναι 

δυνατό και θα σημαίνει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Εκτός από τα Βαλκάνια 
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υπάρχει και παρουσιάζεται και η αγορά της Τουρκίας, επίσης με ενδιαφέρον για 

επενδύσεις στον αντίστοιχο τομέα , ενώ η Ιταλία είναι η χώρα εντός ΕΕ με την οποία 

η Ελλάδα και με πυλώνα τη ΔΕΗ έχει άμεσες συναλλαγές ανταλλαγής Η/Ε . 

Παρουσιάζεται το επιχειρηματικό περιβάλλον στις περιοχές αυτές μέσα από 

παράθεση στοιχείων στατιστικών και άλλων. 

Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ενδεικτικά η αγορά ενέργειας της Βουλγαρίας και η 

επένδυση που έχει πραγματοποιήσει εκεί η ΔΕΗ με τη δημιουργία  Θυγατρικής 

εταιρείας εμπορίας ενέργειας σε ποσοστό 85% μέσω κοινοπραξίας με την ελβετική 

εταιρεία ALPIQ ENERGIA S.A Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο 

ίδρυσης εταιριών σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης , η ικανότητα ηλεκτρικής διασύνδεσης 

της  περιοχής, οι υποδομές, τα μοντέλα αγορών Η/Ε και το άνοιγμα χρηματιστηρίων 

σε κάποιες από αυτές, πάντα με στόχο τις  δυνατότητες να προχωρήσει στο άνοιγμα 

και νέων θυγατρικών στις γειτονικές χώρες η ΔΕΗ. 

Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται μια ανακεφαλαίωση όσων παρουσιάστηκαν, με έμφαση 

στα στατιστικά στοιχεία των αγορών της ΝΑ Ευρώπης, των σημαντικότερων 

χρηματιστηρίων της περιοχής σήμερα και  στο  ρόλο που θα μπορούσε να έχει η 

ΔΕΗ  ως κόμβος αγοραπωλησίας ενέργειας της περιοχής μεταξύ Ιταλίας, Βαλκανίων 

και Τουρκίας αλλά και ευρύτερα. 

Στο 6ο κεφάλαιο θα αναφερθούν ως συμπεράσματα οι προοπτικές με βάση τα 

στοιχεία που παρατέθηκαν και θα διατυπωθεί  η στρατηγική  για το επιχειρηματικό 

της μέλλον. 
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2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε [ΔΕΗ Α.Ε] 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι η πρώην μονοπωλιακή επιχείρηση 

ηλεκτρισμού της Ελλάδας που ακόμα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και 

βαδίζει προς μια νέα εποχή με στόχο να μπει δυναμικά στην προσπάθεια που 

γίνεται για κοινό μοντέλο ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας και για την 

απελευθέρωση της αγοράς έτσι ώστε η ενέργεια να φτάνει στον καταναλωτή στην 

πιο συμφέρουσα γι αυτόν τιμή από τον πάροχο που αυτός θα επιλέγει. Η ΔΕΗ ΑΕ 

παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις έτσι ώστε να παραμείνει κορυφαία στην εσωτερική 

αγοράς , ανανεώνοντας την τεχνολογία και τις υποδομές της , έχοντας τις λιγότερες 

ιδανικά απώλειες σε όλους τους τομείς, υποδομών, ανθρωπινού δυναμικού, 

πελατών,  αλλά και στρεφόμενη σε μια στρατηγική εξωστρέφειας τέτοια που θα της 

δώσει την δυνατότητα να εξακολουθήσει να έχει έναν ηγετικό ρόλο ως εταιρεία στο 

χώρο της ενέργειας στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης. 

2.1 Ιστορικά Στοιχεία  

Από το 1889 που δημιουργήθηκε ο πρώτος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού 

ρεύματος στην οδό Αριστείδου από την Γενική Εταιρεία Εργοληψιών και για 60 

χρόνια η ελληνική επικράτεια έχει ρεύμα μέσω κάποιων ιδιωτικών ή δημοτικών 

εταιρειών διασπαρμένων και υπάρχει η αντίληψη ότι το ρεύμα δεν είναι κοινωνικό 

αγαθό αλλά προνόμιο κάποιων, αν και η ποιότητα του είναι χαμηλή ενώ η τιμή 

πολύ υψηλή .3 

Πρώτη προσπάθεια πιο γενικευμένης ηλεκτροδότησης ξεκινάει το 1924 για την 

περιοχή της Αθήνας και το 1927 αναλαμβάνει το έργο αυτό ο αγγλικός όμιλος 

«Power and Traction Financial Company Ltd». 

                                                           
3
 Μαρία Μαυροειδή : «Διασώζοντας τη μνήμη της ΔΕΗ και των ανθρώπων της», Εφ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 28/4/2013 
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Στις 7 Αυγούστου 1950 χρειάζεται κάποιος να ανατρέξει για να δει την ίδρυση του 

Οργανισμού υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» στο  Νόμο 

14684 που αναφέρει ότι «σκοπών έχων την κατασκευήν και εκμετάλευσιν 

υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών εργοστασίων καθ άπασαν την χώραν, την 

εγκατάστασιν εθνικού δικτύου προς μεταφοράν της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας και διάθεσης αυτής». 

Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας  Οργανισμός , κρατικός που θα λειτουργεί «χάριν 

του δημοσίου συμφέροντος, αλλά κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, 

απολαμβάνουσαν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας»5 για να δημιουργηθούν 

όλες οι αναγκαίες υποδομές στη χώρα, εργοστάσια, δίκτυο μεταφοράς και δίκτυο 

διανομής, ώστε να έχει ηλεκτρικό ρεύμα και να απολαμβάνει τα αγαθά της 

ενέργειας και η πιο απομακρυσμένη περιοχή της χώρας. Η χρηματοδότηση των 

έργων αυτό και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας προερχόταν από τον 

προϋπολογισμό του κράτους αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτού ήταν μέρος του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανορθώσεως της Αμερικανικής Βοήθειας πιο γνωστό 

ως σχέδιο Μάρσαλ.6   

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΔΕΗ έχει αναλάβει όλο το συντονισμό η 

αμερικάνική εταιρεία ELBASCO που διαχειρίζεται τα κονδύλια του σχεδίου Μάρσαλ 

ξεκινώντας άμεσα την κατασκευή αρχικά του ατμοηλεκτρικού σταθμού στο Αλιβέρι 

και των υδροηλεκτρικών του Λούρου του Λάδωνα και του Άγρα καθώς και το δίκτυο 

μεταφοράς για την διασύνδεση αυτών. Στα επόμενα χρόνια η ΔΕΗ θα αποκτήσει 

ελληνική διοίκηση από το 1955 και θα εκπονήσει στρατηγικό σχέδιο που θα 

                                                           
4
 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος Τεύχος Α, αριθμός φύλλου 169 

5
 Όπως παραπάνω 

6
 Όπως παραπάνω 
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σημαίνει την κατασκευή κι άλλων σταθμών και γραμμών μεταφοράς . Το 1956 με το 

Νόμο 3523 η ΔΕΗ θα εξαγοράσει όλες τις μικρές ιδιωτικές και δημοτικές εταιρείες 

ηλεκτροδότησης , έργο που θα ολοκληρωθεί το 1968 με την εξαγορά της εταιρείας 

του Γλαύκου στην Πάτρα. 7 

Το 1970 η ΔΕΗ έχει καταφέρει και έχει ολοκληρώσει σχεδόν ολόκληρο το έργο 

ηλεκτροδότησης της χώρας, ένα έργο που χαρακτηρίζεται τεχνικό επίτευγμα για την 

εποχή και ένα έργο μεγάλης κλίμακας που απαιτούσε ιδιαίτερη τεχνογνωσία και  

ήταν σημαντικότατο στην μεταπολεμική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.8 

2.2 Υποδομές – Στατιστικά στοιχεία 

Θέλοντας να παρουσιάσουμε την εξέλιξη των μεγεθών της ΔΕΗ τα τελευταία είκοσι 

χρόνια και να δούμε μια σύγκριση με τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει 

τόσο στη ζήτηση της ενέργειας αλλά και στις υποδομές και τη στρατηγική της 

Επιχείρησης θα εξετάσουμε στοιχεία όπως παρουσιάζονται στις ετήσιες εκθέσεις 

και τους απολογισμούς που δίνει στη δημοσιότητα. 

Το 1998 το σύστημα μεταφοράς της ΔΕΗ είναι συνδεδεμένο με τα δίκτυα της 

Αλβανίας , της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας σε γραμμές ΥΤ των 150 

KV . Η ανταλλαγή ενέργειας με τις γείτονες χώρες , το διασυνοριακό εμπόριο είναι 

απαραίτητο στην στρατηγική της εταιρείας γιατί μέσω αυτού μπορεί να γίνει 

ανταλλαγή ενέργειας για οικονομικούς λόγους, διατηρούνται τα υδραυλικά 

αποθέματα λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους πόταμους που έχουν 

υδροηλεκτρικά έργα διατρέχουν τις γειτονικές χώρες και υπάρχουν παντού 

φράγματα, διασφαλίζεται οποιαδήποτε απώλεια της ενέργειας μπορεί να προέλθει 

από φυσική καταστροφή πχ πυρκαγιά σε κάποιο σταθμό. 

                                                           
7
 Όπως στην υποσημείωση 1 

8
 Όπως παραπάνω 
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Το 1998 οι καθαρές εισαγωγές από τα τρία σύνορα που αναφέρονται πιο πάνω 

ήταν 1610,1 GWh και αντιπροσωπεύουν μόλις το 3,7% της συνολικής ζήτησης. Το 

1998 είναι και τα έτος που η ΔΕΗ συζητά με την ENEL και συμφωνεί για την 

διασύνδεση των δυο χωρών μέσω υποβρύχιου καλωδίου.9  

Το Σύστημα Διανομής της ΔΕΗ έχει συνολικό μήκος πάνω από 180.000Km και 

αποτελείται από εναέριες, υπόγειες και υποβρύχιες γραμμές μέσης τάσης και 

χαμηλής τάσης. Στον Απολογισμό  του 1998 η ΔΕΗ αναφέρει ότι είναι έτοιμη για την 

μηχανογράφηση μέσω του συστήματος «Ερμής» ώστε ο πελάτης να μπορεί να 

εξυπηρετηθεί καλύτερα μέσω πρότυπων πρακτορείων πελατών. Οι πελάτες της 

χαμηλής τάσης έχουν ανέλθει στα 6,55 εκατομμύρια και η συνολική ζήτηση 

ενέργειας στις 43,5 TWh.10 Δύο ακόμα ενδιαφέροντα στοιχεία που καταγράφονται 

είναι , ένα ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 

1,8% της κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μετρά συνολική κατανάλωση 

2.173 ΤWh και δεύτερο ότι  η αιχμή φορτίου έχει άνοδο 9,9% από το προηγούμενο 

έτος και μετατόπιση από το χειμώνα στο καλοκαίρι εξαιτίας της εντατικότερης 

χρήσης κλιματιστικών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας.11 

Το 2005 στον Απολογισμό της η ΔΕΗ αναφέρει ότι έχει  εγκατεστημένη ισχύ 12.276 

MWh και συνολική καθαρή παραγωγή 52.934 GWh με συνολική παραγωγή λιγνίτη 

67,3 εκατ. τόνους και στις παραγωγικές της μονάδες αρχίζουν να μπαίνουν δειλά 

και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ποσοστό 0,02 % έναντι 66,2 % παραγωγής από 

λιγνιτικές μονάδες. Από το 2001 και στα πλαίσια της αλλαγής της ενεργειακής 

ευρωπαϊκής πολικής που στρέφεται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ( ΑΠΕ ) η 

                                                           
9
  Ετήσια Έκθεση ΔΕΗ 1998 , σελ 29 

10
 Όπως παραπάνω σελ. 30-32 

11
 Όπως παραπάνω σελ. 36 
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επιχείρηση έχει κάνει αίτηση στο αρμόδιο τότε Υπουργείο Ανάπτυξης για 

κατασκευή αιολικών πάρκων και γεωθερμικών σταθμών. Η ΔΕΗ συνεχίζει να 

κατασκευάζει μονάδες, όπως τη Μονάδα V στο Λαύριο και ο Υδροηλεκτρικός 

Σταθμός στη Μεσοχώρα ενώ αναγγέλλει έργα αντικατάστασης παλαιών μονάδων 

και αναβάθμισης όπως αυτό  της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου στο Αλιβέρι με 

φυσικό αέριο.12 

 Το Σύστημα Διανομής έχει  συνολικά στα 207.299 Km γραμμών . Οι λογαριασμοί 

ρεύματος των πελατών μπορούν να πληρωθούν πλέον σε καταστήματα πελατών 

της ΔΕΗ σε πρακτορεία ΟΠΑΠ στα ΕΛΤΑ , ενώ τίθεται σε εφαρμογή  και το σύστημα 

με την πληρωμή μέσω τραπεζών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών . 

Στην προσπάθεια ανάπτυξης των ΑΠΕ η ΔΕΗ και βάση του νόμου 2773/99 

παρακρατεί ειδικό τέλος ΑΠΕ που αποδίδει στον ΔΕΣΜΗΕ13  που έχει συσταθεί λόγω 

των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στην ελληνική νομοθεσία για την διευκόλυνση 

της απελευθέρωσης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 14 

Το 2012, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ήταν 18.879 MW. Από αυτά 

τα  9.624 MW προέρχονται από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς,  τα υδροηλεκτρικά 

εργοστάσια είναι 3.017 MW, τα αιολικά πάρκα 1.466 MW και τα φωτοβολταϊκά 

1.126 MW. Η ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα 

αυξήθηκε κατά 23%, ενώ η ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκά πάρκα αυξήθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.  

                                                           
12

 Απολογισμός ΔΕΗ 2005 σελ 47-49 
13

 Όπως παραπάνω σελ 56 
14

 Με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 328/12-12-2000, συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η 
διασφάλιση της συντήρησης και η μέριμνα για την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την 
έννοια του άρθρου 2 του ΝΟΜΟΥ 2773/1999, σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και των διασυνδέσεών του με τα άλλα δίκτυα για 
να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, κατά τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και 
αξιόπιστο. (www.desmie.gr) 

 

http://www.desmie.gr/
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Το ελληνικό δίκτυο έχει κεντρική θέση στη ΝΑ Ευρώπη με τις υφιστάμενες και 

μελλοντικές συνδέσεις με την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και τα Δυτικά 

Βαλκάνια. Τον Οκτώβριο του 2013, δύο διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 

εντάχθηκαν στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για 

τη διασύνδεση Maritsa East 1 (στη Βουλγαρία) με τη Νέα Σάντα (στην Ελλάδα) και 

την υποβρύχια διασύνδεση μεταξύ του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας.  

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2012 παρέμεινε σχετικά σταθερή, 

παρουσιάζοντας μια μικρή μείωση 0,5% σε σχέση με 2011, ενώ η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,54% σε σύγκριση με το 2011. Στον τομέα του 

διασυνοριακού εμπορίου οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας το 2011 αυξήθηκαν 

κατά 40,4% σε σύγκριση με το 2010, κυρίως λόγω των εξαγωγών προς Αλβανία.  

Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 15,7% το 2011, φτάνοντας τα 

7.180 GWh. Κύριοι εισαγωγείς ήταν η Βουλγαρία και Τουρκία, αντιπροσωπεύοντας 

το 75,4% του συνόλου. 15 

Σήμερα η εικόνα της παραγωγής και του διασυνοριακού εμπορίου που διεξάγει η 

ΔΕΗ αποτυπώνεται στα παρακάτω γραφήματα. 

Το ενεργειακό της μίγμα τον Ιούνιο του 2016 απεικονίζεται ως εξής : 

 
Πηγή : ΔΕΗ /Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας 

 

Σχήμα 2.1  
Ενεργειακό μίγμα ΔΕΗ (Ιούνιος 2016) 

                                                           
15  http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/2014_iem_communication_annex2.pdf 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/2014_iem_communication_annex2.pdf
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Ενώ η εξέλιξη του από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι σήμερα έχει ως έξης :   

 

Πηγή : ΔΕΗ /Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας 

 
Σχήμα 2.2. 

Εξέλιξη Ενεργειακού Μίγματος ΔΕΗ (Ιανουάριος 2015 – Ιούνιος 2016) 
 

Στο τομέα του διασυνοριακού εμπορίου η ΔΕΗ είναι μια κατεξοχήν εισαγωγική 
εταιρεία. 
  
Το πρώτο εξάμηνο του 2016 και σε μέσο όρο η δραστηριότητα της απεικονίζεται ως 
εξής : 

 
Πηγή : ΔΕΗ /Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας 

 
Σχήμα 2.3 

Εισαγωγές Α Εξαμήνου 2016  
 

Η Βουλγαρία είναι η βασική χώρα από την οποία εισάγει. Στις εξαγωγές του πρώτου 

εξαμήνου  η εικόνα είναι διαφορετική. 
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Πηγή : ΔΕΗ / Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας 

 
Σχήμα 2.4  

Εξαγωγές Α Εξαμήνου 2016 
 

Στο παρακάτω γράφημα θα δούμε τη  χρήση των  διασυνδέσεων στο πρώτο 

εξάμηνο του 2016 ανά σύνορο. 

 
Πηγή : ΔΕΗ / Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας 

 

Σχήμα 2.5 
Καθαρή χρήση Διασύνδεσης (ΔΕΗ & Τρίτοι) ανά Διασύνδεση 

 
 

Η ΔΕΗ είναι μια εταιρεία που παράγει αλλά και διαχειρίζεται την ενέργεια 

καθημερινά με τρόπο τέτοιο που θα της προσφέρει κερδοφορία αλλά και θα την 

κάνει θελκτική στο μέλλον στον κάθε καταναλωτή ώστε να την προτιμήσει ως  

προμηθευτή του. Δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται στο πλεονέκτημα του μονοπωλίου 

και οφείλει παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο 

που αλλάζει την ενεργειακή αγορά να κρατήσει το μερίδιο αγοράς που δείχνει να 
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της αναλογεί συμπαγές και λειτουργώντας με εξωστρέφεια ανοίγοντας τον κύκλο 

εργασιών της και σε νέες επενδύσεις. 

 
 
 

2.3 Νομοθετικό και Ρυθμιστικό πλαίσιο 
Η ΔΕΗ ξεκίνησε το 1950 ως κρατική κοινωφελής εταιρεία και το 2001 με βάση το 

Νόμο 2773/1990 μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία.16 Η μεταβολή αυτή απήλθε λόγω 

αλλαγών στην ευρωπαϊκή ενεργειακή νομοθεσία που στράφηκε στην άμεση 

απελευθέρωση της αγοράς . 

Οι κοινοτικές οδηγίες σχετικά με τη νέα εικόνα της Αγοράς Η/Ε ενέργειας, την 

προσπάθεια εναρμονισμού [harmonization] της με κοινούς κανόνες στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας με ροή της 

ενέργειας η δυνατόν από τις χώρες με φθηνή ενέργεια προς αυτές με ακριβή ώστε 

να εξασφαλιστεί η επάρκεια της υπό τους πιο οικονομικούς όρους στον τελικό 

καταναλωτή και χρήστη, μεταβιβάστηκαν στα κράτη μέλη με τρία πακέτα που 

περιέγραφαν όλους τους στόχους που έθετε και θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

οδηγίες προς επίτευξη αυτών από τα κράτη μέλη.17  

Η ελληνική Νομοθεσία18  με αργούς ρυθμούς προσπάθησε και προσπαθεί να 

ενσωματώσει τις οδηγίες αυτές στον τρόπο λειτουργίας της Ελληνικής Αγοράς 

Ενέργειας και να την οδηγήσει από το μονοπωλιακό καθεστώς με εταιρία αιχμής 

την κρατική ΔΕΗ σε μια απελευθερωμένη αγορά με πολλούς «παίκτες», 

παραγωγούς και προμηθευτές. 

                                                           
16 Απολογισμός ΔΕΗ 2015 , σελ. 9 
17

  Αικατερίνη Ηλιάδου,  Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας κατά το Ευρωπαϊκό κ εθνικό δίκαιο στο Ενέργεια: Δίκαιο 
Οικονομικά και Πολιτική, σελ 23 
18 http://www.rae.gr/site/categories_new/global_regulation/global_national/global_national_laws.csp 

 

http://www.rae.gr/site/categories_new/global_regulation/global_national/global_national_laws.csp
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Συνοπτικά οι πιο σημαντικές οδηγίες κανονισμοί και προτάσεις της Ε.Ε περιγράφουν  

τα εξής : 

1. Οδηγία 96/92/ΕΚ είναι η πρώτη προσπάθεια για την ένωση της ενεργειακής 

αγοράς και αναφέρει ανάμεσα σε άλλα : «Τα κράτη μέλη που ορίζουν ως 

μοναδικό αγοραστή μια κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρισμού ή 

μέρος μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ηλεκτρισμού, θεσπίζουν 

διατάξεις που ορίζουν ότι ο μοναδικός αγοραστής πρέπει να ασκεί τη 

δραστηριότητά του χωριστά από τις δραστηριότητες παραγωγής και 

διανομής της ολοκληρωμένης επιχείρησης[…] Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 

ότι δεν υπάρχει ροή πληροφοριών μεταξύ των δραστηριοτήτων μοναδικού 

αγοραστή των κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού και των 

δραστηριοτήτων παραγωγής και διανομής αυτών των επιχειρήσεων, εκτός 

των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων 

του μοναδικού αγοραστή»19 

2. Η Οδηγία 2003/54/ΕΚ έρχεται ουσιαστικά να ακυρώσει την προηγούμενα 

εδώ αναφερόμενη και να προσθέσει ουσιαστικά στα βήματα 

απελευθέρωσης των αγορών των κρατών μελών και του τέλους των 

μονοπωλιακών τακτικών τα εξής : «Σε περίπτωση που ο διαχειριστής 

δικτύου Μεταφοράς αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, 

πρέπει να είναι ανεξάρτητος, τουλάχιστον από άποψη νομικής μορφής, 

οργάνωσης και λήψης αποφάσεων …»20 ενώ το ίδιο αναφέρει και για το 

                                                           
19

 Οδηγία 96/92/ΕΚ, Άρθρο 15, παρ. 1,2 
20

 Οδηγία 2003/54/ΕΚ, Άρθρο 10, παρ.1 
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διαχειριστή δικτύου Διανομής που επίσης διαχωρίζει από την εταιρεία 

παραγωγής.21  

3. Η Οδηγία 2005/89/ΕΚ διαπιστώνοντας ότι η απελευθέρωση δεν προχωράει 

με γοργούς ρυθμούς αναφέρει «[…] είναι ζωτικής σημασίας ο καθορισμός 

σαφών ρόλων και αρμοδιοτήτων των αρμοδίων αρχών, όπως και των ιδίων 

των κρατών μελών και όλων των εμπλεκομένων φορέων της αγοράς, για τη 

διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και της καλής 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, με ταυτόχρονη αποφυγή της 

δημιουργίας εμποδίων για τους εισερχόμενους στην αγορά όπως εταιρείες 

που παράγουν ή παρέχουν ηλεκτρισμό σε ένα κράτος μέλος έχοντας αρχίσει 

πρόσφατα τις δραστηριότητές τους στο κράτος αυτό και αποφεύγοντας τη 

δημιουργία στρεβλώσεων της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού ή 

σημαντικών δυσκολιών για τους εμπλεκόμενους παράγοντες της αγοράς, 

περιλαμβανομένων των εταιρειών με μικρά μερίδια αγοράς, όπως 

προμηθευτές με πολύ μικρό μερίδιο στις σχετικές κοινοτικές αγορές» και 

συνεχίζει στο Άρθρο 3 : «Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που 

θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν εμπεριέχουν διακρίσεις 

και δεν δημιουργούν αδικαιολόγητο βάρος για τους φορείς της αγοράς 

περιλαμβανομένων των νεοεισερχόμενων, και των εταιρειών με μικρά 

μερίδια αγοράς […]» ζητώντας ουσιαστικά από τα κράτη μέλη να 

αποδεχτούν και να εφαρμόσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους 

                                                           
21

 Οδηγία 2003/54/ΕΚ, Άρθρο 15, παρ.1 
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τους κανονισμούς και διατάξεις που θα αλλάξουν τον ενεργειακό χάρτη της 

Ευρώπης χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις και στρεβλώσεις.22  

4. Η συνθήκη της Λισαβόνας με το άρθρο 194, το 2009 έβαλε την Ενέργεια σαν  

ανεξάρτητο τομέα  στη κοινοτική νομοθεσία και όχι σαν ένα υποπροϊόν της 

οικονομικής ή περιβαλλοντικής πολιτικής.23 Βέβαια η ΕΕ  διατηρεί τη 

συναρμοδιότητα στον τομέα με τα κράτη μέλη τα οποία επιτρέπεται να 

νομοθετούν για την ενέργεια και εθνικά, προβλέπεται δηλ ότι τα μέτρα που 

νομοθετούνται «δεν επηρεάζουν το δικαίωμα ενός κράτους μέλους να 

καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών του πόρων, την 

επιλογή του μεταξύ διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση 

του ενεργειακού του εφοδιασμού»24  

5. Κανονισμός 713/2009 του ΕΚ για την ίδρυση οργανισμού συνεργασίας 

Ρυθμιστικών αρχών Ενέργειας (ACER) 

6. Κανονισμός 714/2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις 

διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας 

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη  συγκρότηση μηχανισμού ανταλλαγής 

πληροφοριών όσον αφορά στις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ των 

κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας [COM 211 _540 / 

7.9.2011] με βασικά χαρακτηριστικά : 

 γνωστοποίηση πρόθεσης για νέες διακυβερνητικές συμφωνίες ή 

αναθεώρηση παλαιότερων  

 ενημέρωση για τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις 

                                                           
22

 Οδηγία 2005/89/ΕΚ, Άρθρο 3 
23

 Παυλίδη Γ., Ενεργειακή Κοινότητα : Από τον κατακερματισμό στην Περιφερειακή Ενοποίηση των Αγορών Ενέργειας στο 

Ενέργεια Δίκαιο Οικονομικά κι Πολιτική , σελ 363-364 
24

 Όπως παραπάνω 
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 να επιτρέψουν οι χώρες στη ΕΕ να είναι παρατηρητής στις 

διαπραγματεύσεις 

 να διατυπώσουν μαζί με την επιτροπή ρήτρες κ διατάξεις που θα 

συμπληρώνουν τις συμφωνίες  

Στόχος είναι το κοινοτικό Δίκαιο να είναι σύμφωνο με τα όσα υπογράφονται 

από τα κράτη μέλη και συμφωνούνται με τρίτες χώρες εκτός ΕΕ.25  

8. Η Οδηγία 2014/57/ΕΚ θεσπίζεται με σκοπό που αναφέρεται σε αυτήν ρητά 

«Απαγορεύεται η χειραγώγηση αγοράς ή η απόπειρα χειραγώγησης 

αγοράς»26 και είναι η Οδηγία και  απορρέει από τον κανονισμό  

ΕΚ1227/2011 η αλλιώς REMIT και υποχρεώνει τους μετέχοντες στην αγορά 

ενέργειας να γνωστοποιούν στο κεντρικό όργανο της ευρωπαϊκής 

ρυθμιστικής αρχής ACER κάθε συναλλαγή που πραγματοποιούν.27 

Το Ελληνικό Κράτος προσπαθεί με βάση αυτές τις οδηγίες να παρακολουθήσει τις 

εξελίξεις και ταυτόχρονα νομοθετεί με στόχο μια αγορά που θα σταματήσει να είναι 

μονοπωλιακή. Η ΔΕΗ όπως είναι φυσικό βρίσκεται σε μια συνεχή κατάσταση 

αλλαγών στη δομή της και στους στόχους της. 

Οι σημαντικότεροι Νόμοι που αφορούν  τα θέματα ηλεκτρισμού στην Ελλάδα με 

πρώτο αυτό της ίδρυσης της ΔΕΗ είναι [από το νεώτερο στον αρχαιότερο]: 

 N.4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011) Για τη λειτουργία Ενεργειακών 

Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 

μεταφοράς.  

 Ν.4067/2012 (ΦΕΚ Α' 79/9.04.2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός  

                                                           
25

 Όπως παραπάνω, σελ 380 
26 Οδηγία 2014/57/ΕΚ Άρθρο 15 
27

 Μαρία Σχοινά , «Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην χονδρική αγορά ενέργειας» , 
Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ενεργειακά Τετράδια. 
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 Ν. 3426/05 ΦΕΚ Α' 309/22-12-05   

 Ν. 3175/03 ΦΕΚ Α' 207/29-08-03 "Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, 

τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις."  

 Ν. 2941/01 ΦΕΚ Α' 201/12-09-01 "Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης 

εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κλπ 

 Ν. 2837/00 ΦΕΚ Α' 178/03-08-00 "Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις."  

 Ν. 2773/99 ΦΕΚ Α' 286/22-12-99 "Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις." 

 Ν. 2244/94 ΦΕΚ Α' 168/07-10-94 "Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες 

διατάξεις." 

 Ν. 1468/1950 ΦΕΚ Α' 169 "Περί ιδρύσεως της ΔΕΗ." 28 

Το 1999 και με το Νόμο 2773 η ΔΕΗ από αμιγώς κρατική επιχείρηση γίνεται 

Ανώνυμη εταιρεία, ανήκει όμως ακόμα στο Κράτος και το 2001 αυξάνει το μετοχικό 

της κεφάλαιο και εισάγεται στο Χρηματιστήριο. Με διάθεση μετοχών εκ νέου το 

2002 και 200329  το Ελληνικό Δημόσιο η ΔΕΗ σήμερα κατέχει 34,12% από το 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και το ΤΑΙΠΕΔ που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο το 

17% και σε δημόσια ασφαλιστικά ταμεία ένα μικρό ποσοστό 3,8 % . Το υπόλοιπο 

45,07% ανήκει σε Ευρύ επενδυτικό κοινό και θεσµικούς επενδυτές που όμως κανείς 

δεν κατέχει πάνω από 3% ως μονάδα . Αυτή είναι η εικόνα σήμερα.30 

                                                           
28

 http://www.rae.gr/site/categories_new/global_regulation/global_national.csp 
29 Απολογισμός ΔΕΗ 2015 , σελ 11 
30  https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn/xrimatistiriaka-stoixeia/metoxiki-sunthesi 

http://www.rae.gr/site/categories_new/global_regulation/global_national.csp
https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn/xrimatistiriaka-stoixeia/metoxiki-sunthesi
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Με βάση το Ν. 4001/2011, η ΔΕΗ που είναι ακόμα κρατική κάθετα ολοκληρωμένη 

επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, ιδρύεται  η, κατά 100% θυγατρική της, ΑΔΜΗΕ 

Α.Ε., η οποία κατέχει και λειτουργεί το σύστημα μεταφοράς, σύμφωνα με το 

πρότυπο του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς. 

Το 2012, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) πιστοποίησε την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.31 ως 

ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς. Υπάρχει πολιτική απόφαση για 

μελλοντικό  πλήρη διαχωρισμό της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από τη ΔΕΗ, που έρχεται να 

νομοθετηθεί το 2016. Η ιδιοκτησία του δικτύου διανομής ανατίθεται σε άλλη , κατά 

100% θυγατρική της ΔΕΗ, την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.32 

Φτάνοντας στο σήμερα όπου η ΔΕΗ πρέπει να αντιμετωπίσει ακόμα πιο σημαντικές 

αλλαγές στην δομή και λειτουργία της  . 

Το 2016 υπογράφονται, στα πλαίσια του Ν.4336/2015 [ΜοU]33 και στην 

προσπάθεια να γίνει η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απελευθέρωση της αγοράς 

ενέργειας,  τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Ν.4001/2011 που 

αφορούν στην πώληση του ΑΔΜΗΕ κάτι που εγκρίνει στις 11.07.2016  η 14η τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Επιχείρησης ενώ ήδη έχει εκδοθεί στις 6/6/2016 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  η υπουργική απόφαση Νο 38 για το σχέδιο 

εφαρμογής ΝΟΜΕ που αφορά την υλοποίηση του μηχανισμού πώλησης ενέργειας 

από τη ΔΕΗ ΑΕ μέσω δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Η/Ε με φυσική 

                                                           
31 Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και 

σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΣΜΗΕ). Σκοπός του είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της 
χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. 
Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας 
ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο 
Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.(http://www.admie.gr/) 
32

 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/2014_iem_communication_annex2.pdf  
33

 http://energypress.gr/news/ti-provlepei-gia-tin-energeia-i-teleytaia-anatheorisi-toy-mnimonioy-me-toys-daneistes 

http://www.admie.gr/
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/2014_iem_communication_annex2.pdf
http://energypress.gr/news/ti-provlepei-gia-tin-energeia-i-teleytaia-anatheorisi-toy-mnimonioy-me-toys-daneistes
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παράδοση και έχει σαν στόχο η ΔΕΗ το 2019 να έχει το 49,24% ως μερίδιο αγοράς 

από το 95,24% που έχει σήμερα.34 

Όλο το παραπάνω ρυθμιστικό πλαίσιο που συνεχώς τροποποιείται και δημιουργεί 

νέα δεδομένα είναι σημαντικό για την επιχείρηση. Η συνεχής εναρμόνιση της με 

τους νέους κανόνες της αγοράς αλλά και η διορατικότητα που πρέπει να έχει 

κοιτάζοντας συνέχεια το μέλλον και προλαβαίνοντας τις εξελίξεις είναι επιτακτική 

ανάγκη στην παρούσα φάση. Η άλλοτε ενεργειακή επιχείρηση κολοσσός για τα 

ελληνικά δεδομένα οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να περάσει σε 

μια επόμενη φάση χωρίς να απολέσει περισσότερα από αυτά που της αναλογούν 

σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
34

 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β 1593/6.6.2016 
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3. Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ν.Α ΕΥΡΩΠΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί με ταχείς  ρυθμούς την ενοποίηση της αγοράς της 

Ηλεκτρικής Ενέργειας . Η περιοχή της ΝΑ Ευρώπης έχει τις πιο υψηλές  τιμές Η/Ε 

συγκριτικά  με την υπόλοιπη Ευρώπη , έχει δε τις παλαιότερες υποδομές και 

τεχνολογίες, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και 

θα είναι η τελευταία που θα ενωθεί με το ευρωπαϊκό δίκτυο και τον κοινό 

ενεργειακό χάρτη35. Η ΔΕΗ μέσα από τις αλλαγές που προκύπτουν στην δομή και 

λειτουργία της θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει το  ρόλο ενός μεγάλου ενεργειακού 

παίκτη στην περιοχή αφού έχει και την ιστορική οντότητα και παραγωγικές 

υποδομές αλλά και εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρίες και γνώσεις στα 

ενεργειακά ζητήματα.  

Στη ΝΑ Ευρώπη εκτός από την Ιταλία και την Ελλάδα που είναι κράτη μέλη της ΕΕ,  

βρίσκονται οι Βαλκανικές χώρες και η Τουρκία που είναι μια τεράστια αγορά με την 

οποία η ΔΕΗ έχει συνάψει επίσης ενεργειακές συμβάσεις ανταλλαγής ηλεκτρικής 

ενέργειας ενώ αποτελεί και άλλη μια πύλη ανταλλαγής ενέργειας προς τα 

ανατολικά της Ευρώπης με την Ασία.  

Ο τομέας του διασυνοριακού εμπορίου της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένας 

κρίσιμος τομέας και συνεχώς αναπτυσσόμενος με τη δημιουργία στην Ευρώπη όλων 

και περισσότερων χρηματιστηριακών αγορών ενέργειας αλλά και της Οδηγίας της 

ΕΕ για το REMIT [ΕΚ 1227/2011]36 και την ακεραιότητα και  διαφάνεια στις 

συναλλαγές της χονδρικής αγοράς ενέργειας. Οι  συνεχόμενες εμπορικές 

συναλλαγές ενέργειας μεταξύ των χωρών χρησιμοποιούνται πλέον περισσότερο κι 

                                                           
35 Ελισάβετ Λοβέρδου Τυπάλδου, Εξωτερική Πολιτική ΕΕ και Κρατών Μελών στο Ενέργεια: Δίκαιο Οικονομία κι Πολιτική, σελ 

360-361 
36

 Μαρία Σχοινά, Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην χονδρική αγορά ενέργειας, Ενεργειακά 
Τετράδια , Σεπτέμβριος 2014 



27 
 

σαν οικονομικό εργαλείο και όχι μόνο σαν εργαλείο για την ασφάλεια εφοδιασμού 

της εσωτερικής τους αγοράς. Έτσι η ανάγκη αύξηση της εξαγωγής ακριβής ενέργειας 

και της εισαγωγής φθηνής μπορεί να οδηγήσει σε καταχρηστικές συμπεριφορές ή 

χειραγώγηση της αγοράς κάτι για το οποίο η ΔΕΗ θα πρέπει να είναι θωρακισμένη 

και προετοιμασμένη προσβλέποντας στην παρουσία της σε μια νέα εποχή 

χρηματιστηριακών συναλλαγών ενέργειας και τήρησης ενός προνομιακού 

ενεργειακού χαρτοφυλακίου που θα δρα πάντα προς το συμφέρον και του απλού 

καταναλωτή και τελικού πελάτης της. Αυτό άλλωστε είναι και το όραμα που η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  σκιαγραφεί 37 μιας Ενεργειακής Ένωσης «η οποία θέτει τους 

πολίτες στο επίκεντρό της, στην οποία οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη για την 

ενεργειακή μετάβαση, επωφελούνται από τις νέες τεχνολογίες για να μειώσουν 

τους λογαριασμούς τους, συμμετέχουν ενεργά στην αγορά, και στην οποία 

προστατεύονται οι ευάλωτοι καταναλωτές» 

3.1 Βαλκανικές Χώρες 

Οι χώρες που συνορεύουν βόρεια με την Ελλάδα είναι άμεσου ενδιαφέροντος για 

την ανάπτυξη ενός κοινού μοντέλου απελευθέρωσης της αγοράς Η/Ε με στόχο να 

γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία, συμβατότητα και αλλά και με τα μεγαλύτερα 

δυνατά οφέλη η ροή της ηλεκτρικής ενέργειας από και προς το εσωτερικό . Οι 

αγορές με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτές της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της 

Αλβανίας και της ΠΓΔΜ.  

                                                           
37

 http://www.buildup.eu/en/practices/publications/com2015-339-final-communication-european-commission-new-deal-

energy-consumers 
 

http://www.buildup.eu/en/practices/publications/com2015-339-final-communication-european-commission-new-deal-energy-consumers
http://www.buildup.eu/en/practices/publications/com2015-339-final-communication-european-commission-new-deal-energy-consumers
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Η ΔΕΗ ανταλλάσει ηλεκτρική ενέργεια και με τις τέσσερις από αυτές, δρα σαν 

εισαγωγέας κατά μεγάλο ποσοστό38 αλλά αν χρειαστεί μπορεί και να εξάγει. 

Υπάρχουν ετήσιες συμβάσεις με εταιρίες εμπορίας ενέργειας στις παραπάνω 

χώρες39 και η ΔΕΗ είναι σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους έτσι ώστε να υπάρχει 

αδιάλειπτη ροή ενέργειας και να μην δημιουργείται κενό στην ασφάλεια του 

δικτύου και της ζήτησης των καταναλωτών. 

Θα εξεταστεί συνοπτικά το status των χωρών αυτών στο επίπεδο επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης τους στον τομέα της ενέργειας και τις προσπάθειες που γίνονται 

για να προχωρήσει η απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς τους και η μετάβαση 

τους από μονοπωλιακό μοντέλο αγοράς στο  κοινό μοντέλο ένωσης  με τις 

υπόλοιπες αγορές της ΕΕ και να είναι ελκυστικές σε νέους επενδυτές και μοντέλα. 

3.1.1 Βουλγαρία 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Βουλγαρίας είναι:40 

 Μερική απελευθέρωση των αγορών παραγωγής και προμήθειας H/E 

 Μεγάλη επιρροή του κράτους επί της αγοράς Η/Ε  

 Χαμηλές τιμές Η/Ε στη ρυθμιζόμενη αγορά Η/Ε 

 Υψηλή ανάπτυξη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών Η/Ε 

 Προσπάθεια προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων  

 Αρκετά μεγάλα έργα παραγωγής 

 Ευνοϊκό μίγμα παραγωγής  

 Μεγάλος αριθμός ανενεργών μονάδων  

                                                           
38

 Απολογιστικά στοιχεία της ΔΕΗ , έτος 2014 
39

 Όπως παραπάνω 
40

 Balkan news, Απρίλιος 2014, σελ 3 
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Η αναδιάρθρωση του Τομέα Ενέργειας του Βουλγαρικού συστήματος  απεικονίζεται 

στο παρακάτω γράφημα : 

 
Source: “Bulgarian Energy Sector”, Ministry of Energy and Energy Resources; October 2004 

Σχήμα 3.1   
Η αναδιάρθρωση της Αγοράς Ενέργειας της Βουλγαρίας 

 

Ο κυρίαρχος παίκτης της Βουλγαρικής αγοράς Η/Ε είναι η κρατικά ελεγχόμενη 

εταιρεία συμμετοχών BEH (Bulgarian Energy Holding EAD) η οποία έχει υπό την 

ιδιοκτησία της, ως θυγατρικές εταιρείες, τις μονάδες παραγωγής Mini Maritza Iztok 

EAD, Maritsa East 2 TPP EAD και Kozloduy NPP EAD, η καθετοποιημένη εταιρεία Η/Ε 

NEK (Natsionalna Elektricheska Kompania EAD), το νεοσυσταθέν χρηματιστήριο 

ενέργειας IBEX, ο διαχειριστής του συστήματος Η/Ε ESO καθώς και ορισμένες 

εταιρείες φυσικού αερίου.  

Η εταιρεία ΝΕΚ η οποία κατέχει σημαντική θέση στη Βουλγαρική αγορά παραγωγής, 

πώλησης και εισαγωγών/εξαγωγών Η/Ε παρά την τυπική απελευθέρωση της 
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αγοράς έχει στην ιδιοκτησία της 30 υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής Η/Ε με 

συνολική εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής 2713MW και άντλησης 937MW.  

Ο ESO (Elektroenerigen Sistemen Operator) είναι ο ιδιοκτήτης και λειτουργός του 

δικτύου διανομής υψηλής και μέσης τάσης της Βουλγαρίας το οποίο έχει συνολικό 

μήκος 15.130 χιλιομέτρων. Ο ESO είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των περιοχών 

εξισορρόπησης (balancing groups) καθώς και της αγοράς εξισορρόπησης (balancing 

market) η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου του 2014, διεξάγει 

δημοπρασίες δικαιωμάτων μεταφοράς και είναι αρμόδια για την κεντρική κατανομή 

των μονάδων του εθνικού συστήματος Η/Ε της Βουλγαρίας.41 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα συνοπτικά μεγέθη της Βουλγαρικής Αγοράς 

Ενέργειας τα τελευταία χρόνια : 

Πίνακας 3.1  Συνοπτικά μεγέθη της Βουλγαρικής αγοράς Η/Ε 

 
Παραγωγή 

(ΜWh) Κατανάλωση (MWh) 
Εξαγωγές  

(MWh) 

2009 38.543 34.736 4.970 

2010 41.027 31.954 8.100 

2011 45.143 33.452 10.507 

2012 41.910 32.550 8.271 

2013 39.359 32.120 6.222 

2014 41.657 31.221 9.624 

2015 44.519 33.244 10.538 

Πηγή: ENTSO –E 

 
 

Η Βουλγαρία διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής Η/Ε άνω των 12.000MW, εκ 

των οποίων περίπου 1000 MW βρίσκονται σε κατάσταση Cold reserve και 6000 ΜW 

εκτός λειτουργίας, λόγω υψηλού κόστους παραγωγής. Η κύρια πηγή παραγωγής 

Η/Ε στη Βουλγαρία είναι η θερμική ενέργεια42 η οποία παράγεται από παλαιές 

μονάδες άνθρακα/λιγνίτη και λιγότερες στον αριθμό μονάδες πετρελαίου και 

                                                           
41

 Όπως παραπάνω 
42

 Country Factsheet Bulgaria, SWD(2015) 217 final ,Brussels, 18.11.2015  
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φυσικού αερίου. Η υδροηλεκτρική παραγωγή της Βουλγαρίας η οποία προέρχεται 

κατά κύριο λόγο από τους ΥΗΣ της ΝΕΚ καλύπτει διαχρονικά περίπου το 10% της 

ζήτησης Η/Ε. Αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές Η/Ε, η τρέχουσα εγκαταστημένη 

ισχύς ανέρχεται σε 1700MW (κυρίως αιολική και φωτοβολταϊκή), γεγονός που 

αναγκάζει τον διαχειριστή ESO να καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας των εν λόγω 

παραγωγών μέσω feed-in tariffs τα οποία είναι υψηλότερα από τον μέσο όρο της 

Ε.Ε. To μίγμα παραγωγής της Βουλγαρίας, διαχρονικά, είναι το εξής: 

Πίνακας 3.2  : Ενεργειακό μίγμα Βουλγαρίας  

(%) 
Θερμικές 
Μονάδες 

Πυρηνικές 
Μονάδες 

Υδροηλεκτρικές 
Μονάδες 

Ανανεώσιμες 
Πηγές Η/Ε 

Σύνολο 

2013 49% 34% 12% 6% 100% 

2014 53% 35% 9% 3% 100% 

2015 47% 32% 14% 7% 100% 

Πηγή :ENTSO-E 

Η αγορά προμήθειας Η/Ε στη Βουλγαρία ακολουθεί ένα υβριδικό μοντέλο σύμφωνα 

με το οποίο το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών προμήθειας Η/Ε 

πραγματοποιείται σε ρυθμιζόμενες τιμές οι οποίες οφείλουν να εγκριθούν από τη 

ρυθμιστική αρχή ενέργειας της χώρας, ενώ ένα μικρό μόνο μέρος, οι εναπομείνασες 

συναλλαγές που αφορούν τους μεγαλύτερους πελάτες ΥΤ, πραγματοποιούνται σε 

ελεύθερα διαπραγματευόμενες τιμές. Οι υπόλοιποι πελάτες είναι υποχρεωμένοι με 

βάση τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκουν να αγοράζουν Η/Ε από τρεις 

ιδιωτικές εταιρείες διανομής (EVN, CEZ και Energa Pro). Καθώς οι πελάτες αυτοί (οι 

οποίοι περιλαμβάνουν τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις) δεν είναι σε θέση 

να αλλάξουν προμηθευτή, προστατεύονται μέσω ρυθμιστικά οριζόμενων τιμών.  Η 

ΝΕΚ, ως δημόσιος προμηθευτής, αγοράζει Η/Ε από ιδιώτες παραγωγούς σε 
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προκαθορισμένες ρυθμιζόμενες ποσότητες (quotas) και τιμές και πωλεί τη δική της 

παραγωγή επίσης σε προκαθορισμένη τιμή στις τρεις ιδιωτικές εταιρείες διανομής. 

Η τιμή αυτή διαμορφώνεται ως μίγμα της πραγματικής τιμής Η/Ε και των 

επιπρόσθετων χρεώσεων που καθορίζονται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της 

χώρας. Όσον αφορά τους ιδιώτες παραγωγούς, αφού πωλήσουν την απαιτούμενη 

ρυθμιζόμενη ποσότητα (quota) στην ΝΕΚ, μπορούν να πωλήσουν οποιοδήποτε 

εναπομείναν πλεόνασμα Η/Ε σε άλλους ιδιώτες προμηθευτές ή διαπραγματευτές 

(traders) Η/Ε.  Αυτή η ενέργεια εξάγεται κυρίως προς τις γειτονικές χώρες.     

Η Βουλγαρία αποτελεί τη χώρα με τις χαμηλότερες τιμές Η/Ε στην Ε.Ε., σύμφωνα με 

αναφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντούτοις, η τιμή της Βουλγαρικής αγοράς 

Η/Ε θεωρείται υψηλότερη σε σχέση με αυτή που θα μπορούσε να επιτευχθεί, 

καθώς  η ΝΕΚ είναι υποχρεωμένη να αγοράζει ακριβή Η/Ε που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές Η/Ε καθώς και από τους ιδιώτες παραγωγούς AES Galabovo και 

Contour Global Maritza East.43 

Η Βουλγαρία αποτελεί διαχρονικά, με διαφορά, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα Η/Ε στην 

περιοχή των Βαλκανίων παρ’ όλο που οι εξαγωγές αυτές περιορίζονται σημαντικά 

εξαιτίας της ύπαρξης τελών εξαγωγών (export fees). Διαχρονικά, οι εξαγωγές Η/Ε 

από τη Βουλγαρία προς άλλες χώρες ανέρχονται στο 20% περίπου της συνολικής 

παραγόμενης ενέργειας. Η ΝΕΚ χειρίζεται τον μεγαλύτερο όγκο εισαγωγών-

εξαγωγών Η/Ε της χώρας. 

Τον Ιανουάριο του 2014 ιδρύθηκε το Βουλγαρικό χρηματιστήριο Η/Ε (ΙΒΕΧ) ως 

πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική εταιρεία της ΒΕΗ και κατέχει άδεια 10 ετών  από τη 

Ρυθμιστική Αρχή της Βουλγαρίας για τη διενέργεια χρηματιστηριακών Συναλλαγών 

                                                           
43

 Balkan News Απρίλιος 2014 , σελ.5 
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Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Βουλγαρία. Ξεκίνησε επίσημα λειτουργία στις 

20/1/2016.44  

3.1.2 Σερβία 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς Η/Ε της Σερβίας είναι τα εξής:45 

 Κυριαρχία της κρατικής επιχείρησης EPS (Elektroprivreda Srbije) η οποία 

έχει υπό την ιδιοκτησία της όλες τις μεγάλες μονάδες παραγωγής ενώ, 

προμηθεύει όλες τους ρυθμιζόμενους πελάτες καθώς και το μεγαλύτερο 

μερίδιο των επιλέξιμων καταναλωτών.  

 Απελευθερωμένες τιμές προμήθειας Η/Ε για όλους τους πελάτες εκτός 

από τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις. 

 Χαμηλές τιμές Η/Ε στη ρυθμιζόμενη αγορά. 

 Χαμηλοί ρυθμοί αύξησης (ακόμα και μείωση κατά τα τελευταία χρόνια) 

της ζήτησης Η/Ε. 

 Παλαιές μονάδες παραγωγής Η/Ε. 

 Διαφοροποιημένο μίγμα παραγωγής Η/Ε 

 Συγκρατημένες προσπάθειες για ταχύτερη αύξηση της παραγωγής Η/Ε 

από ΑΠΕ. 

 Ανοικτή σε ξένες επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής Η/Ε. 

 Διάφορα μεγάλα έργα κατασκευής εργοστασίων παραγωγής Η/Ε 

βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας. 

 Καλές διασυνδέσεις Η/Ε με τις γειτονικές χώρες. 

Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η Αγορά Ενέργειας της Σερβίας : 

                                                           
44

 http://www.ibex.bg/en/about-us/history/ 
45 Balkan News, Σεπτέμβριος 2014, σελ.4 

http://www.ibex.bg/en/about-us/history/
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Πηγή : www.aers.rs 

Σχήμα 3.2   
 Η αγορά Ενέργειας της Σερβίας 

 
Η Σερβία έχει ένα πολύ καλό ενεργειακό μείγμα που αφορά σε παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από γεννήτριες αλλά και από υδροηλεκτρικά έργα . Όμως οι 

εγκαταστάσεις είναι άνω των 40 χρόνων , η χώρα έχει περάσει μεγάλα δεινά και οι  

μεγάλες πλημύρες που συνέβησαν τον Μάιο του 2014 και δημιούργησαν 

εκτεταμένες ζημιές  στους σταθμούς έδειξαν την ευπάθεια του συστήματος και τον 

κίνδυνο της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.46 Αναφερόμενος στο περιστατικό το 

Μάιο, όταν οι πλημμύρες έθεσαν εκτός λειτουργίας το κύριο ορυχείο λιγνίτη μέσω 

του οποίου τροφοδοτείται η μεγαλύτερη θερμική μονάδα της χώρας, ο Ana Brnabic, 

Διευθυντής της Continental Wind Partners δήλωσε στο Bloomberg, ότι οι πλημμύρες 

ανέδειξαν την ευπάθεια ολόκληρου του συστήματος. «Είναι επιτέλους κατανοητό 

ότι υπάρχει ανάγκη διαφοροποίησης»47. Στο πλαίσιο μιας αλλαγής πλεύσης της  

ενεργειακής της πολιτικής προς την ιδιωτικοποίηση της αγοράς και την παύση των 

μονοπωλιακών στρεβλώσεων η Σερβία διαπραγματεύεται να πάρει δάνειο από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση  και την Ανάπτυξη  (ΕΤΑΑ) ύψους 200 

εκατομμύριων € με προοπτική να το χρησιμοποιήσει για την ανασύσταση του 

                                                           
46 Βalkan news , τεύχος Ιουνίου 2015, σελ 25  
47 http://www.powerengineeringint.com/articles/2014/12/serbia-adopts-law-aimed-at-opening-up-energy-investment.html 

http://www.aers.rs/
http://www.powerengineeringint.com/articles/2014/12/serbia-adopts-law-aimed-at-opening-up-energy-investment.html
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ενεργειακού της φορέα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο48 και να υιοθετήσει έναν νέο 

ρυθμιστικό πλαίσιο που να βασίζεται στις κατευθύνσεις της ενεργειακής πολιτικής 

της ΕΕ για την απελευθέρωση. 

Ο υπουργός της ενέργειας της Σερβίας Aleksandar Antic δήλωνε ότι ο νέος νόμος 

που προωθείται «ανοίγει την πόρτα για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, έναν 

από τους πλέον ελπιδοφόρους τομείς που προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον» με το 

βλέμμα στις γειτονικές χώρες και την προσπάθεια δημιουργίας ενός ενιαίου 

δικτύου μεταξύ τους .  

Η Σερβία επιδιώκει να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας στο 27% του συνόλου μέχρι το 2020, έναντι του 21% που καταγράφηκε 

πριν από δύο χρόνια, όταν ανέλαβε τη σχετική υποχρέωση προς την ΕΕ και 

προσφέρει ως κίνητρο feed-in tariffs49, με στόχο  οι εταιρίες εκμετάλλευσης των 

μονάδων ΑΠΕ να μπορούν να πωλούν την παραγόμενη ενέργεια στην EPS.  

Είναι μια από τις χώρες που έχει φθηνό ρεύμα αφού η παράγωγη της βασίζεται στα 

λιγνιτωρυχεία της είναι δηλαδή κατά κύριο λόγο θερμική και κυμαίνεται μεταξύ του 

60% και 75% της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.  Η συνολική 

παραγωγή Η/Ε για το έτος 2012 στη Σερβία ήταν 39,9TWh και προήλθε κατά 75% 

από Θερμικές μονάδες και κατά 24% από Υδροηλεκτρικές μονάδες. Το σύστημα 

παραγωγής Η/Ε παρουσιάζει ένα πολύ ευνοϊκό μίγμα θερμικών και υδροηλεκτρικών 

μονάδων το οποίο επιτρέπει μεγάλη ευελιξία στην παραγωγή ανάλογα με τις 

εκάστοτε συνθήκες. 

                                                           
48 Όπως υποσημείωση 43, σελ 23 
49 Μηχανισμός πολιτικής με στόχο την επιτάχυνση των επενδύσεων σε τεχνολογίες ΑΠΕ. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή 

μακροπρόθεσμων συμβάσεων με τους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας, συνήθως με βάση το κόστος παραγωγής της 

κάθε τεχνολογίας. (Policymaker's Guide to Feed-in Tariff Policy Design Couture, T., Cory, K., Kreycik, C., Williams, E., (2010). 

National Renewable Energy Laboratory, U.S. Dept. of Energy) 
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 Σε γενικές γραμμές, το μεταβλητό κόστος παραγωγής Η/Ε στη Σερβία είναι πολύ 

χαμηλό αφενός λόγω της ιδιοκτησίας εκ μέρους της EPS των ορυχείων άνθρακα τα 

οποία προμηθεύουν τις Θερμικές Μονάδες Παραγωγής Η/Ε και αφετέρου λόγω της 

σημαντικής παραγωγής εκ μέρους των υδροηλεκτρικών σταθμών. 

Το γεγονός αυτό καθιστά τις τιμές Η/Ε στη Σερβία από τις χαμηλότερες της 

ευρύτερης περιοχής.  

Ο συνολικός αριθμός πελατών στη Σερβία ανέρχεται περίπου σε 3.485.000 από τους 

οποίους περίπου 3.100.000 αποτελούν οικιακούς πελάτες. Σύμφωνα με την Energy 

Agency of Serbia, το μερίδιο της οικιακής κατανάλωσης επί του συνόλου της 

κατανάλωσης της χώρας αυξήθηκε από 41% στη δεκαετία του 1990 σε 60% κατά το 

2000 και στη συνέχεια μειώθηκε ξανά σε 52% κατά το 2011 (στις περισσότερες 

χώρες της ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 30% περίπου).  

Οι οικιακοί πελάτες έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο κατανάλωσης Η/Ε λόγω της 

έλλειψης μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων αλλά και της υψηλής χρήσης Η/Ε 

για λόγους θέρμανσης. 50Η μέση μηνιαία κατανάλωση Η/Ε ανά νοικοκυριό είναι 

περίπου 400kWh. Έως το 2008, ήταν εμφανής η τάση αύξησης της κατανάλωσης 

Η/Ε κατά περίπου 3% ετησίως (39TWh το 2008 έναντι 32,5TWh το 2000). Εντούτοις, 

από το 2008 και έπειτα ο ρυθμός ετήσιας αύξησης της κατανάλωσης ανέρχεται κατά 

μέσο όρο σε 1% ενώ έχει υπάρξει και αρνητικός. η αγορά προμήθειας Ηλεκτρικής 

Ενέργειας στη Σερβία απελευθερώθηκε για τους 27 μεγαλύτερους βιομηχανικούς 

πελάτες από την 1η Ιανουαρίου 2013. Αυτοί οι πελάτες, οι οποίοι συμβάλλουν με 

μερίδιο 9% στο σύνολο της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της Σερβίας, 

                                                           
50 Balkan News ,  Απρίλιος 2014 , σελ 72-77 
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εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις χαμηλές τιμές των ρυθμιζόμενων τιμολογίων 

και να υπογράψουν σύμβαση προμήθειας είτε με την EPS Προμήθεια (κλάδος της 

κρατικής εταιρείας κοινής ωφέλειας), είτε με κάποιον άλλον ιδιώτη προμηθευτή 

στην ανοικτή αγορά. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι συγκεκριμένοι καταναλωτές δεν 

ήταν πρόθυμοι να εγκαταλείψουν την κρατική EPS λόγω των πολύ χαμηλότερων 

τιμών που προσφέρει αυτή, και κατά τους τελευταίους 12 μήνες, μόνο ένας πελάτης 

αποφάσισε να μην υπογράψει σύμβαση προμήθειας με την EPS Προμήθεια (η 

εταιρεία Messer η οποία σήμερα προμηθεύεται Η/Ε από τη σλοβενική GEN – I). 

Από την 1η Ιανουαρίου του 2014 πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη βήμα προς την 

πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Σερβίας, καθώς έγιναν 

επιλέξιμες από τους προμηθευτές Η/Ε και οι εταιρείες με περισσότερους από 50 

εργαζόμενους, με ετήσιο εισόδημα άνω των 10 εκατ. ευρώ ή επιχειρήσεις  που οι 

εγκαταστάσεις τους είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο μέσα τάσης. Συγκεκριμένα, οι 

εν λόγω πελάτες ανέρχονται σε 3200 περίπου και αντιπροσωπεύουν μερίδιο 

αγοράς 25% στην συνολική κατανάλωση Η/Ε στη Σερβία. Tα νοικοκυριά και οι 

μικροί πελάτες παραμένουν ακόμα σε καθεστώς ρυθμιζόμενων τιμολογίων και 

προμηθεύονται Η/Ε υποχρεωτικά από την EPS- αλλά μόνο έως την 1η Ιανουαρίου 

2015, όταν θα τεθεί σε ισχύ η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς. 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός άδεια προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στη Σερβία 

(στο τέλος του 2014, υπήρχαν 86 από αυτά και η αριθμός αυξάνεται). Περίπου οι 

μισοί από αυτούς (39) ασκεί τη δραστηριότητά του, κυρίως μέσω του 

διασυνοριακού εμπορίου  
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Η Σερβία ξεκίνησε  την προσπάθεια για την δημιουργία ενεργειακού 

Χρηματιστηρίου του SEEPEX Power Exchange – Το Μάιο του 2014 υπογράφηκε η 

συμφωνία μεταξύ της ΕMS σε ποσοστό 75%  και της ΕPEX Spot για τη δημιουργία 

του και σήμερα κάνει τα πρώτα του βήματα έχοντας ήδη σημαντικές επιδόσεις . 

Έπειτα από την επιτυχημένη εγκαθίδρυση και λειτουργία του, το εν λόγω 

χρηματιστήριο αναμένεται να συνδεθεί με τα γειτονικά χρηματιστήρια ενέργειας. 

Το γεγονός αυτό θα αυξήσει τη ρευστότητα και τη διαφάνεια της εγχώριας αγοράς 

Η/Ε στη Σερβία αλλά και θα αναβαθμίσει το ρόλο της χώρας στο διαμετακομιστικό 

εμπόριο Η/Ε της ευρύτερης περιοχής.51 

3.1.3 Αλβανία 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς Η/Ε της Αλβανίας είναι τα εξής: 

 Πλήρης εξάρτηση από την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και την 

ευπάθεια του σε καιρικές συνθήκες 

 Έλλειψη επαρκούς ικανότητας αυτο-παραγωγής 

 Το υψηλό επίπεδο των απωλειών διανομής που απαιτούν σημαντικές 

εισαγωγές ενέργειας είναι το μεγάλο οικονομικό άγχος για τον τομέα και την 

οικονομία. 

 Τα τιμολόγια λιανικής δεν αντανακλούν πλήρως τη διάρθρωση του κόστους 

τομέα, ο οποίος, σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά συλλογής και την 

υψηλή ληξιπρόθεσμων οφειλών, δείχνει  ότι ο τομέας της ενέργειας δεν 

είναι σε θέση να είναι οικονομικά αυτάρκης. 

                                                           
51

 http://www.seepex-spot.com/en/company-info/about-seepex 

 

http://www.seepex-spot.com/en/company-info/about-seepex
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 Ο ενεργειακός τομέας της Αλβανίας σήμερα υποφέρει ετήσιες απώλειες 

εκτιμώνται σε € 160 έως 200000000 (εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας), 

δημιουργώντας μια επείγουσα ανάγκη για βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης. 

 Διευκόλυνση στη διείσδυση των ΑΠΕ ώστε να συμβάλουν στη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 

 Συνίσταται κατάλληλος συνδυασμό των υδροηλεκτρικών με άλλες ΑΠΕ για 

την σωστή ανάπτυξη του υδροηλεκτρικού δυναμικού.52 

 
Σχήμα 3.3 : 

Επισκόπηση Ηλεκτρικής Αγοράς της Αλβανίας  
 

Το σύστημα ενέργειας της Αλβανίας βασίζεται κυρίως σε υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς και ως εκ τούτου η ενεργειακή της ασφάλεια είναι πλήρως εξαρτημένη 

από υδρολογικές συνθήκες. Οι συνολικές ετήσιες δυναμικού παραγωγής από 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς (ΥΗΣ) στην Αλβανία εκτιμάται σε 10.000 GWh, το οποίο 

μπορεί να προέρχεται από έναν μόνο εγκατεστημένη ισχύ 3.000 MW. Στο τέλος του 

2014, αξιοποιήθηκαν κάποιες ευκαιρίες που αντιπροσωπεύουν το 58% των 

δυνατοτήτων υδροηλεκτρικής ενέργειας με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1.725 

MW. 

                                                           
52

 ANNUAL REPORT Albanian Energy Sector and the ERE activity, 2010 
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Πηγή : http://www.instat.gov.al/media/324708/balance_of_eletric_power_2015.pdf 

 

Σχήμα 3.4 :  
Ενεργειακό μίγμα αγοράς Η/Ε Αλβανίας 2000-2015 

 

Ο κ. Abaz Aliko μέλος του Δ.Σ. του ΕRE (Enti Rregullator Energjise) που είναι ο 

ρυθμιστής ενέργειας της Αλβανικής Αγοράς παρουσίασε τους παρακάτω πίνακες σε 

ημερίδα που διοργάνωσε το ΙΕΝΕ53 : 

Πίνακας 3.2   : Εξέλιξη του στιγμιότυπου για τις ΑΠΕ  και την υδροηλεκτρική ενέργεια χρήσης  2007 -2014 
      

 
 
Παρά το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί η απορρόφηση ενός μέρους του ιδιωτικού 

κεφαλαίου στην παραγωγή, είναι πολύ μικρό σε σχέση με την επενδυτική 

                                                           
53 Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) ιδρύθηκε το 2003 είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με 

κύρια ενασχόληση την μελέτη των ενεργειακών θεμάτων και παράλληλα την ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου αλλά 
και της κοινής γνώμης γενικότερα. (www.iene.gr) 
 

No. Name Total 2007

% MW % MW % No  of companies 

Total 100 1432 97.4 38 2.6 13

1 HPP-s 100 1432 97.4 38 2.6 0

Big HPP-s (over 50 MW) 91.8 1350 94.3 0 0 0

Medium HPP-s (15-50 MW) 4.9 71.7 5.0 0 0 0

Small HPP-s (up to 15 MW) 3.3 10 0.7 38 100 13

2 TPP-s 0 0 0.0 0 0.0 0

No. Name 

MW % MW % No of Companies

Total 1448 79.4 376 20.6 93

1 HPP-s 1350 78.2 376 21.8 0

Big HPP-s (over 50 MW) 1350 100 0 0.0 0

Medium HPP-s (15-50 MW) 0 0 168 44.7 6

Small HPP-s (up to 15 MW) 0 0 208 55.3 87

2 TPP-s 98 100.0 0 0.0 0

Πηγη : ΕΡΕ Albania Regulator Authority, June 2016

5.4

Concessionary + PrivateTotal 2014 KESH company

%

100

94.6

78.2

9.7

12.1

KESH company Concessionary +Private

http://www.instat.gov.al/media/324708/balance_of_eletric_power_2015.pdf
http://www.iene.gr/
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δυνατότητα και την ανάγκη που έχει σε αύξηση ισχύος η χώρα. Δεν έχει γίνει το 

άνοιγμα της  χονδρεμπορικής  αγοράς, επειδή σχεδόν όλες οι ιδιωτικές εταιρείες 

υπέγραψαν μακροπρόθεσμες συμβάσεις με τη κρατική εταιρεία KESH που κατέχει 

δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η τιμή πώλησης 

εξακολουθεί να  ορίζεται από το κράτος. Παρόλα αυτά φαίνεται η διάθεση για 

άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς και απελευθέρωση της γενικότερα εφόσον το 

επιτρέψουν οι  μελλοντικές επενδύσεις.54  

Επενδύσεις μπορεί να υπάρξουν και σε κατασκευαστικά έργα που είναι απαραίτητα 

προκειμένου να εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά όλες τις πηγές ενέργειας που 

διαθέτει .  

Η Αλβανία έχει πλούσιο υδροδυναμικό, από το οποίο μόνο το 35% αποτελεί μέχρι 

στιγμής αντικείμενο εκμετάλλευσης. Το συνολικό υδροδυναμικό  εκτιμάται σε 

  ~ 3000 MW κ η ετήσια παραγωγή μπορεί να φθάσει στις 10 TWh. Επίσης ο Λιγνίτης 

είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές της Αλβανίας με αποθέματα  ~ 226.49 Mtoe 

αλλά με χαμηλή θερμογόνο δύναμη με αποτέλεσμα υψηλό κόστος παραγωγής 

Υπάρχουν  τέσσερα ορυχεία, εκ των οποίων  τρία (Tirane-Durres, Pogradec και 

Korca) έχουν κλείσει Το μόνο ορυχείο που είναι ανοιχτό είναι το Bezhani και είναι το 

μοναδικό ορυχείο με ικανοποιητικό κόστος εξόρυξης.55  

Με στόχο τις επενδύσεις αυτές η Αλβανία κατάφερε και πήρε δανειοδότηση από 

την παγκόσμια τράπεζα άξιας 150 εκατομμύρια $ που εγκρίθηκε από το ΔΣ της στις 

29 Σεπτεμβρίου 2014.56 

Το έργο αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: 

                                                           
54 Abaz ALIKO, The energy regulator’s role on Renewable Sources Generation & Albanian Power Generation Industry (PGI) 
55

 “Developing Albania’s Hydroelectric Potential’’ One-day Workshop Tirana, Albania,3/06/2016 
56  http://www.worldbank.org/projects/P144029?lang=en 

http://www.worldbank.org/projects/P144029?lang=en
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 παροχή βραχυπρόθεσμης δωρεάν δύναμη υποστήριξης εισαγωγής 

 αναβάθμιση των υποδομών διανομής 

 την αναβάθμιση του κέντρου μετρητή μετάδοσης / δεδομένων, και 

 υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και την 

υλοποίηση του έργου 

 

Τα κύρια έργα57 που έχουν σχεδιαστεί για την αύξηση της δυναμικότητας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την αύξηση της δυναμικότητας των 

διασυνδέσεων : 

 

 Κατασκευή ΥΗΣ SKatundi i Ri, (Δρίνη ποταμό) 

 Κατασκευή ΥΗΣ Pocemi (Βιόσα Ποταμο)  

 Κατασκευή της γραμμής 400 kV Αλβανία - ΠΓΔΜ  

 Την κατασκευή της γραμμής 400 kV Ελμπασάν - Fier  

 400/110 kV Υποσταθμός Kuçovë από την KFW 

 Κατασκευή υποβρ. γραμμής 400 kV Αλβανία - Ιταλία, μήκους 250 χλμ. 

 Κατασκευή 220 kV γραμμή Τίρανα 2 - Rrashbull  

 220/110 kV Υποσταθμός σε Rrogozhina 

 110 kV Τίρανα Δαχτυλίδι και υποσταθμών 400/110 kV Τίρανα 3.  

 

 

 
 
 

                                                           
57

 http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/albania/name-34153-en.php 

 

http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/albania/name-34153-en.php
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Πηγή: IENE study “South East Europe Energy Outlook 2016”, Athens, 2016 

 
Σχήμα 3.5   

Πρωτογενής παραγωγή ενέργειας (ktoe) στην Αλβανία από 2005 έως 2050 
 

Από το ΙΕΝΕ εκπονήθηκε πρόσφατα μια μελέτη , η οποία ασχολείται με την 

τρέχουσα ενεργειακή κατάσταση στην ΝΑ περιοχή της Ευρώπης, με προβλέψεις  

από τώρα έως το 2050. Στην Αλβανία (Γράφημα   ) η παραγωγή πρωτογενούς 

ενέργειας δείχνει ανοδική τάση κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης, αλλά 

χωρίς καμία περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Το πετρέλαιο και το 

ΑΠΕ είναι και θα είναι οι κύριοι συνεισφέροντες  και οι επενδυτές στη χώρα πρέπει 

να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. 

3.1.4 Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας [πΓΔΜ] 

Η πΓΔΜ είναι η μικρότερη σε έκταση αγορά Η/Ε στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, 

και η νεώτερη. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι: 58 

 Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει ανοίξει για όλους τους μεγάλους πελάτες, όχι 

όμως για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις 

 Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που κυριαρχείται από μία ηλεκτρογεννήτρια, ένα 

διανομέα και έναν TSO 

 Χαμηλή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην οργανωμένη αγορά 

                                                           
58

 BALKAN NEWS Απρίλιος 2014, σελ 4 



44 
 

 Μέτρια αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ασταθής γενικά 

 Λίγες επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ 

 Άνοιγμα για ξένες επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 Μεγάλα ενεργειακά έργα που ως επί το πλείστον απέτυχαν, ή έχουν μείνει 

στάσιμα 

 Είναι συνεχής εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας 

 Δεν έχει συνδεθεί ενεργειακά με όλα με όλες τις γειτονικές χώρες 

Αρχικά, η  αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της πΓΔΜ κυριαρχούνταν από την EMS, 

εταιρεία κοινής ωφέλειας που είχε και τη διανομή και τη μεταφορά .Το 2005, ESM 

χωρίστηκε σε δύο ανεξάρτητες εταιρείες: ESM (παραγωγή, διανομή και παροχή) και 

MEPSO (διαχειριστής συστήματος μεταφοράς). Αργότερα η ESM χωρίστηκε και πάλι 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ELEM  που είναι ο Θερμοηλεκτρικός Σταθμός  

(ΑΗΣ) Negotino και στη διανομή και την προμήθεια που παρέμεινε στην ESM. Μετά 

από αυτές τις διαχωρισμούς, κυβέρνηση δημοσίευσε ένας διαγωνισμός για την 

πώληση της ESM (διανομή), και στις 16 του Μάρτη του 2006, η αυστριακή EVN AG 

έγινε ιδιοκτήτης του τομέα της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της πΓΔΜ, κάτι όμως 

που τελικά δεν ευδοκίμησε με τα σωματεία να αντέδρασαν , δημιουργήθηκε 

τεράστιο πολιτικό ζήτημα και η κυβέρνηση της πΓΔΜ υποχώρησε στην πώληση, 

 αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ξεκινήσουν δικαστικοί αγώνες με την EVN για 

αποζημιώσεις και εταιρικές ζημιές που κατέληξαν σε συμβιβασμό μόλις το 2011.59  

Το 2013, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην πΓΔΜ ανήλθε σε 5.638 

GWh, 3% μείωση σε σύγκριση με το 2012. Η υδροηλεκτρική παραγωγή έφτασε 

1.553 GWh, 46,4% αύξηση σε σύγκριση με το 2012. Η θερμική παραγωγή ήταν 

                                                           
59

 Όπως παραπάνω 
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1,04% χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2012, και διαμορφώθηκε σε 4.085 GWh. Λόγω 

των ευνοϊκών συνθηκών για τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια το 2013, η εισαγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 2.441 GWh, 9,1% λιγότερο από ό, τι το 2012. 

Η FYROM είναι εισαγωγέας σημαντικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της 

μεγάλης αύξησης της κατανάλωσης χωρίς να είναι δυνατές επενδύσεις νέας γενιάς. 

Το 2012, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 2,6 TWh. Η ημερήσια 

ποσότητα εισαγωγής κυμαίνεται  από 2GWh έως  9GWh, με μέσο όρο τις  7 GWh.60 

Υπάρχουν πολλά έργα που ανακοινώνονται αλλά δεν είναι εύκολο να 

πραγματοποιηθούν, ξεκινούν διαγωνισμοί και καταλήγουν άγονοι , η κυβέρνηση 

έχει αναθέσει έργα και σε εταιρείες κατασκευαστικές της χώρας αλλά και σε ξένους 

επενδυτές όπως πχ. την κατασκευή του Hydro Power Plant Kozjak από την κινέζικων 

συμφερόντων εταιρία CWE που ολοκληρώθηκε το 2004,61 με την προοπτική της 

εκμετάλλευσης για κάποια χρόνια,  όμως ελάχιστα από αυτά ξεκινούν ενώ τα 

περισσότερα μεγαλεπήβολα σχέδια καταλήγουν ανενεργά. Η παγκόσμια Τράπεζα 

εκτιμά ότι θα γίνουν μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν στο ενεργειακό μείγμα της 

χώρας τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες όπως δείχνει  το  παρακάτω γράφημα : 

 
Πηγή : Παγκόσμια Τράπεζα, έτος 2009 

Σχήμα 3.6      
Οι προβλέψεις της πρωτογενούς ενέργειας και του μίγματος ηλεκτροπαραγωγής 

                                                           
60 Όπως παραπάνω σελ. 5,19 
61 Όπως παραπάνω σελ. 47 

(Α) Η πρωτογενής ενέργεια ('000 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου) (Β) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Gigawatt Ώρες)
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Αν και  ο άνθρακας είναι ο κύριος φορέας ενέργειας, και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 

ήμισυ του συνολικού εφοδιασμού σε πρωτογενή ενέργεια, ενώ το  φυσικό αέριο 

είναι  μόνο το 2 % αυτό θα αλλάξει και με την εισαγωγή περισσότερου φυσικού 

αερίου αλλά και με την μείωση της παράγωγης από άνθρακα . Το στοίχημα θα είναι 

όλη αυτή η μετάβαση να είναι «πράσινη» και για να συμβεί αυτό η Παγκόσμια 

Τράπεζα εκτιμά ότι η πΓΔΜ θα «χρειαστεί μια συνολική εκτιμώμενη επένδυση των € 

5.303 εκατομμύρια (ή € 135 το χρόνο) για τα επόμενα 40 χρόνια στον τομέα της 

ενέργειας. Η επένδυση αυτή θα προσθέσει περισσότερα από 3000 MW σε νέο 

δυναμικό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το σενάριο 

αναφοράς. Πρόσθετη επένδυση σε ένα νέο αγωγό φυσικού αερίου των € 

176.000.000 είναι επίσης αναγκαία.»62 

Σήμερα στην πΓΔΜ είναι υπό κατασκευή η γραμμή μεταφοράς 110 kV Skopje-

Tetovo. 

3.2 Τουρκία  

Με μια ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία, η Τουρκία έχει καταστεί και μία από τις 

ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ενέργειας στον κόσμο. Βιώνει μια αύξηση της 

ζήτησης σε όλα τα τμήματα του τομέα της ενέργειας για δεκαετίες. Κατά την 

τελευταία δεκαετία, η Τουρκία ήταν η δεύτερη χώρα, μετά την Κίνα, από την άποψη 

της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.63 Η πρόοδος και ο εκσυγχρονισμός 

μιας χώρας έχει άμεση σχέση και με την ανάδειξη της αγοράς ενέργειας της και η 

Τουρκία είχε μεγάλη αύξηση στη ζήτηση Η/Ε  όπως απεικονίζεται στη συνέχεια : 

                                                           
62

 http://web.worldbank.org/archive/website01354/WEB/0CO-40.HTM 
63

 http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa 

 

http://web.worldbank.org/archive/website01354/WEB/0CO-40.HTM
http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa
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Πίνακας  3.3 Προσφορά και Ζήτηση Η/Ε [1970-2006] 

Year Installed capacity MW Consumption TWh 

1970 2235 8.6 

1975 4187 15.7 

1980 5119 24.6 

1985 9119 36.4 

1990 16315 56.8 

1995 20952 85.6 

2000 27264 128.3 

2005 38819 160.8 

2006 40539 174.2 
Πηγή: Basaran M (2007) ‘Turkey: Moving towards the liberalisation in the electricity sector’  
Presentation to International Gas Congress 2007, April 30, 2007. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι συνοπτικά : 

 Είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη 
καθοδηγείται από την αύξηση του ΑΕΠ, δημογραφία και αστικοποίηση 

 Έχει Περίπου 7% CAGR (Compound Annual Growth Rate) στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, μεταξύ των 
υψηλότερων στον κόσμο 

 Είναι η έκτη μεγαλύτερη αγορά ενέργειας της Ευρώπης μετά τη Γερμανία, 
Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, και την Ιταλία 

 Έχει  σχεδόν  το ένα τρίτο του μέσου όρου της ΕΕ κατά κεφαλήν 
κατανάλωση, υποδεικνύοντας συνεχιζόμενη σύγκλιση 

 Η συνολική κατανάλωση αναμένεται να διπλασιαστεί και να φτάσει 400 
TWh σε 10 χρόνια 

 Εκτιμάται ότι τα περί τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ ανά επένδυση το έτος  
απαιτείται για την παραγωγή Η/Ε και για να αποφευχθεί η έλλειψη  

 Η συνεχής πίεση στην προσφορά που οδηγεί σε έλλειψη ισχύος που ωθούν 
σε άνοδο  τις τιμές χονδρικής 64 

Η  τελευταία απεικονίζεται με τα ακόλουθα νούμερα : 

 

 
Πηγή: EMRA 

 

Σχήμα 3.7 
Η ζήτηση και ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης Η/Ε ανά έτος 

 

                                                           
64

 Aygen Yayıkoğlu, TURKEY – COUNTRY SPOTLIGHT, Balkan Energy and Infrastructure Finance Forum, June 2011 



48 
 

Ενώ το ενεργειακό της μίγμα απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα  
 

 
Πηγή: TEIAS 

 

Σχήμα  3.8 
Εγκατεστημένη ισχύς ανά είδος καυσίμου (2016) 

 
Από το 1970 έως το 1994, η τουρκική βιομηχανία ηλεκτρισμού άνηκε στην κρατική 

εταιρεία, την Τουρκική Αρχή Ηλεκτρισμού (ΤΕΚ). Η εν λόγω εταιρεία είχε εκ του 

νόμου μονοπώλιο μέχρι το 1984. Από τότε, η Τουρκική Κυβέρνηση  με  διάφορα 

μέτρα θέλησε να ενθαρρύνει  τους ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας (ΟΠΠ) για 

να εισέλθουν στην αγορά. Η προσπάθεια του Τουρκικού κράτους να δημιουργήσει 

ένα αξιόπιστο  ενεργειακό μείγμα και να φέρει επενδύσεις και τεχνογνωσία από 

άλλες αγορές και μεγάλες εταιρείες του κλάδου   ξεκίνησε από το 1984 με μια σειρά 

από νόμους 65 

Οι επενδυτές που εμφανίστηκαν  ήταν μεγάλες εταιρίες όπως η Bechtel και η  Shell, 

η STEAG και η  Enron,  η Prisma Ashmore Energy International, η RWE. Υπήρξαν 

                                                           
65 Το 1984 με τον Νόμο 3096 η Τουρκία προσπάθησε να μεταφέρει την εκμετάλλευση κρατικών μονάδων στον ιδιωτικό τομέα 

για 20 χρόνια με την εισαγωγή των δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως (Transfer of Operating Rights -TOR) Το  1994 με νέο νόμο 
επέτρεψε την  κατασκευή, λειτουργία και μεταβίβαση μονάδων  (Build-Operate-Transfer -BOT) Οι μονάδες BOT θα είχαν τη 
δυνατότητα εκμετάλλευσης έως και 99 χρόνια, αλλά μετά τα 20-30 χρόνια, θα μεταφέρονταν  στο Υπουργείο Ενέργειας & 
Φυσικών Πόρων (MENR). Η συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) θα επέτρεπε σταθερές τιμές για κάθε έτος και 
εγγύηση αγοράς 100%. Το 1997, με το Νόμο 4283 επετράπη  η κατασκευή και ιδιωτική λειτουργία ( Build-Own-Operate  BOO) 
των εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάσεις που προκρίθηκαν ήταν αρκετά ριψοκίνδυνες για τους επενδυτές. (Steve Thomas, 
Seyhan Erdogdu & Oguz Turkyilmaz , The future of the Turkish electricity industry, Paper presented at the TMMOB (Turkish 
Chamber of Engineers) UCTEA VI. Energy Symposium, Ankara, Oct 22-24, 2007,σελ 5-6) 
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μεγαλεπήβολα σχέδια για κατασκευή εργοστασίων και συντήρηση, αναβάθμιση 

παλαιότερων όμως  δεν προχώρησαν και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 

ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να είναι κρατικό. Από το  1997 που ναυάγησαν τα 

σχέδια αυτά όλες οι εγκαταστάσεις παρέμειναν στον  TEDAS66. 

Πίνακας   3.4    Τα μερίδια αγοράς των γεννητριών 

    2000     2006 

 Share of 
capacity 

Share of 
generation 

Share of 
capacity 

Share of 
generation 

EÜAS 78 75 58 46 

Autoproducers 11 13 10 9 

BOO/BOT  7 10 21 33 

TOR 1 1 2 2 

Concession companies 2 2 0 0 

Free gen companies 0 0 7 7 
Πηγή : Basaran M (2007) ‘Turkey: Moving towards the liberalisation in the electricity sector’ Presentation to International Gas 
Congress 2007, April 30, 2007. 

 
Σήμερα η Τουρκία έχει μεγάλη ισχύ στην αγορά φυσικού αερίου αλλά ανησυχεί 

ακόμα για την ευστάθεια του συστήματος της και την ασφάλεια του εφοδιασμού σε 

Η/Ε . Αν και φιλοδοξεί να γίνει Hub ενέργειας στην περιοχή φαίνεται να μην είναι 

ικανή να προσελκύσει νέες επενδύσεις στον κλάδο. Προσπαθεί να προσομοιάσει το 

μοντέλο της με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αυτό γίνεται με πολύ αργούς 

ρυθμούς και έντονη κριτική προς αυτήν , ενώ οι στρεβλώσεις στην αγορά είναι 

δύσκολο να καμφθούν. 67 

Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2015 το Χρηματιστήριο (EPIAS) στην 

Κωνσταντινούπολη που επί του παρόντος αφόρα την  αγορά συναλλάγματος 

ηλεκτρικής ενέργειας και οι εργασίες του αναμένεται να επεκταθούν πέρα από την 

ηλεκτρική ενέργεια και περιλαμβάνουν το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τα 

παράγωγα κατά την προσεχή περίοδο.68 

                                                           
66  Όπως παραπάνω, σελ. 9 
67 http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa 
68  http://www.iene.gr/page.asp?pid=4273&lng=1 

http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa
http://www.iene.gr/page.asp?pid=4273&lng=1
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Στο παρακάτω γράφημα έχουμε μια πρόσφατη απεικόνιση  για το άνοιγμα της 

αγοράς της Τουρκίας στον ελεύθερο ανταγωνισμό: 

 
Πηγή : Accenture Turkey Study December 2013 

 

Σχήμα 3.9      
Διάρθρωση Αγοράς Η/Ε προς την απελευθέρωση 

 

Οι τελευταίες εξελίξεις69 από την αγορά ενέργειας της Τουρκίας αφορούν την 

παραγωγή. Σχεδιάζεται να προστεθούν 6.254 MW εγκατεστημένης ισχύος το 2016 

το 61 % των οποίων έχει οριστεί να προέρχεται από εγχώριες και ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, σύμφωνα το  Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ως εξής, 

1.716 MW φυσικού αερίου, 1.300 MW υδροηλεκτρική, 1.000 MW ΑΠΕ, 700 MW 

εισαγόμενου άνθρακα και 575 MW εγχώριου άνθρακα. 

Η εγκατεστημένη ισχύς της Τουρκίας στην ηλεκτρική ενέργεια σήμερα έχει φτάσει 

πάνω από 73.000 MW με την προσθήκη 4.287 MW το 2015. Με τη σχεδιαζόμενη 

χωρητικότητα για το 2016, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας 

της Τουρκίας θα φτάσει περίπου 80.000 μεγαβάτ, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 

αύξησης του 8 τοις εκατό μέχρι το τέλος του 2016. Η Τουρκία στοχεύει να αυξήσει 

τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της σε 100.000 μεγαβάτ μέχρι το 2023. 

                                                           
69 Nuran Erkul, Η Τουρκία προσθέτει  6254 MW εγκατεστημένης ισχύος το 2016, Πρακτορείο Anadolu , 5 /1/16 
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3.3 Ιταλία  

Η Ελλάδα συνδέεται με την Ιταλία μέσω υποβρύχιου καλωδίου και ανταλλάσει 

ενέργεια αδιάλειπτα σχεδόν εξυπηρετώντας την ασφάλεια του δικτύου και των δύο 

χωρών. Η Ιταλία είναι μια αγορά ενέργειας που στην παρούσα φάση έχει ενισχυθεί 

λόγω της ανάπτυξης του δικτύου και του πλεονάσματος προσφοράς που προκαλεί η 

μειωμένη ζήτηση και η ανάπτυξη των ΑΠΕ. Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές ηλεκτρικής 

ενέργειας εξακολουθούν να είναι υψηλότερες από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 

 Η αύξηση της δυναμικότητας των διασυνδέσεων και η ανάπτυξη κανόνων 

διαχείρισης της συμφόρησης με τις γειτονικές αγορές, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν 

με στόχο την ασφαλή ενσωμάτωση των ΑΠΕ και την ευθυγράμμιση των τιμών με τις 

γειτονικές χώρες. Η εθνική εγκατεστημένη ισχύς θα πρέπει να αυξηθεί για την 

αντιμετωπιστούν οι ανισότητες Βορρά-Νότου στο εσωτερικό της χώρας. Το 2012, η 

ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 5% και διαμορφώθηκες σε 163 

Mtoe. Τα προϊόντα πετρελαίου κάλυψαν το 37% της συνολικής κατανάλωσης, 

πέφτοντας κάτω από το μερίδιο του φυσικού αερίου που ήταν 38%, ενώ το μερίδιο 

των ΑΠΕ αυξήθηκε σε 13,5% φέρνοντας την Ιταλία πιο κοντά στο στόχο  του 17% 

έως το 2020.70  

 
Πηγή : EU Energy in Figures – Pocketbook 2012 & 2013 

Σχήμα 3.10   
Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 2008 - 2011 

                                                           
70

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_countryreports_italy.pdf 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_countryreports_italy.pdf
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Μια νέα εθνική ενεργειακή στρατηγική (Strategia energetica nazionale, SEN) 

εγκρίθηκε στις αρχές του 2013.71 Η ανάπτυξη των υποδομών, η μείωση των 

εισαγωγών και η περαιτέρω ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά θα πρέπει 

να είναι μεταξύ των πρωταρχικών στόχων του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας της 

Ιταλίας. Το 2012, με το νομοθετικό διάταγμα 28/11 τέθηκε σε ισχύ, το 

αναμορφωμένο σύστημα κινήτρων για τις ΑΠΕ και ο μηχανισμός των «Πράσινων 

Πιστοποιητικών» αντικαταστάθηκε από feed in tariffs, με πλαφόν για τον 

περιορισμό των συνολικών δαπανών. Επίσης σχεδιάστηκαν διαδικασίες 

δημοπράτησης για τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. 

Το επιχειρηματικό ενεργειακό  μοντέλο της Ιταλίας δεν απέχει από αυτό της 

Ελλάδας. Υπάρχει και σ αυτό ο Ρυθμιστής Αγοράς που ονομάζεται Autorità per 

l’Energia Elettrica, il Gas ed il sistema idrico και  ιδρύθηκε το 1997 και για την 

κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της η Αρχή εισπράττει εισφορές από φορείς της 

αγοράς ενέργειας και το διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς  που είναι η 

ΤΕΡΝΑ πιστοποιημένη από το πρώτο εξάμηνο του 2013 ενώ στην αγορά  η Enel 

Distribuzione, είναι η δεσπόζουσα επιχείρησης στη διανομή, και διαθέτει σταθερά 

το 86% του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας που διανέμεται.72 

Παρόλα αυτά δειχνει τα τελευταία χρόνια να αυξάνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά 

χονδρικής Η ENEL παραμένει ο κύριος παίκτης της αγοράς ελέγχοντας το 25% 

Ακολουθεί η ΕΝΙ με 9%, η Edison με 7,2% και η E.ON 4,4% ενώ  πολλές μικρές 

επιχειρήσεις οι οποίες συνολικά ελέγχουν το 30,2% της αγοράς. Η κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε από 328,2 TWh το 2012  σε 317,1 TWh  το 2.013. 73 

                                                           
71

 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto-8marzo2013-sen.pdf. 
72 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_countryreports_italy.pdf 
73 http://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?ID=123738. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto-8marzo2013-sen.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_countryreports_italy.pdf
http://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?ID=123738
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Η λογική της απελευθέρωσης είναι να διορθωθεί η αγορά με τη λογική των τιμών 

και η οικονομική αποδοτικότητα να είναι τέτοια ώστε η ζήτηση να ικανοποιείται με 

προσφορά σε μικρότερο κόστος, να αλλάξει η συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους, 

χωρίς να υπάρχει μονοπώλιο εθνικής επιχείρησης με την απελευθέρωση των 

αγορών. Το ζητούμενο είναι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της τροφοδοσίας.74 

Η ιταλική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει την είναι οργανωμένη σε πολλαπλές 

ζώνες - οι λεγόμενες ζώνες των «Rete rilevante» - με βάση τα φυσικά όρια στην 

ικανότητα μετάδοσης ενέργειας από κι προς τις γειτονικές περιοχές. Οι ζώνες 

μπορούν να αντιστοιχούν σε φυσικές γεωγραφικές περιοχές, περιορισμένες ζώνες ή 

εικονικές περιοχές (δηλαδή χωρίς άμεση φυσική σύνορα). Οι ζώνες αυτές είναι η 

Βόρεια, Κέντρο Βορρά, Κέντρο Νότου, Νότια, η Σαρδηνία και η Σικελία. Η GME 

λειτουργεί το ιταλικό Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που βασίζεται  σε 

αυτές τις ζώνες. Υπάρχει ο  μηχανισμός της αγοράς προβλέπει διαφορετικές ζώνες 

τιμών σε περίπτωση που παραβιάζονται τα όρια εκπομπής CO2. 

Το εθνικό δίκτυο μεταφοράς συνδέεται με τις γειτονικές άλλες αγορές μέσω 18 

γραμμών: 4 με τη Γαλλία, 9 με την Ελβετία, 1 με την Αυστρία, 2 με τη Σλοβενία , 1 με 

συνεχούς ρεύματος υποβρύχιο καλώδιο με την Ελλάδα. Επιπλέον, τα δύο κύρια 

νησιά της (Σικελία και Σαρδηνία) συνδέονται με την Ηπειρωτική  Ιταλία  μέσω 

υποθαλάσσιων καλωδίων.75 

Διάφορες αναβαθμίσεις του εσωτερικού δικτύου ολοκληρώθηκαν το 2012, 

επιτρέποντας την καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων ζωνών της αγοράς, αλλά 

και τη βελτίωση της διαμετακόμισης ηλεκτρικής ενέργειας στην Νότια-Κεντρική-

Νότια Ιταλία. Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις περιλαμβάνουν 19 έργα κοινού 

                                                           
74 Elisabetta Pellini/  Energy Policy 48 (2012) 322–333 page (332) 
75

  I L E X E N E R G Y R E P O R T, THE ITALIAN ELECTRICITY AND RENEWABLES MARKET , June 2013 
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ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας. Ο Ιταλός 

Διαχειριστής του Δικτύου είναι ένας από τους λίγους φορείς παγκοσμίως που έχουν 

αποφασίσει να υλοποιήσουν πιλοτικό πρόγραμμα αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, μεγάλης κλίμακας προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 

συμφόρησης που προκαλούνται από τις ΑΠΕ. Τέλος, η εγκατάσταση έξυπνων 

μετρητών (roll-out) έχει σχεδόν ολοκληρωθεί καθώς η ENEL έχει εγκαταστήσει 

περισσότερα από 32 εκατομμύρια έξυπνους μετρητές. Το ιταλικό σύστημα 

χαρακτηρίζεται από σημαντικό πλεόνασμα παραγωγικής ικανότητας η οποία επί 

του παρόντος είναι σχεδόν διπλάσια από τα φορτία αιχμής. Τα τελευταία δυο 

χρόνια, η περίσσεια παραγωγικής δυναμικότητας έχει ενισχυθεί και από μια πολύ 

μεγάλη ποσότητα νέου δυναμικού ενέργειας από ΑΠΕ. 76 

Η τελευταία εξέλιξη από την αγορά της Ιταλίας είναι ότι η ENEL, η μεγαλύτερη 

ιταλική εταιρία κοινής ωφέλειας, σχεδιάζει το κλείσιμο 22 σταθμών παραγωγής 

ενέργειας που τροφοδοτούνται με άνθρακα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο και τα 

οποία έχουν παραγωγική ικανότητα 13 GWatt. Πρόκειται για μια κίνηση στο 

πλαίσιο της μεταστροφής της χώρας προς την ανανεώσιμη ενέργεια, τόνισε ο Enrico 

Viale, επικεφαλής παραγωγής θερμικής ενέργειας στην Enel.77 

 

4. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Ε ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ 

Στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε μια συνοπτική παρουσίαση της ΔΕΗ της 

ιστορίας της, των υποδομών της και του θεσμικού πλαισίου της αγοράς ενέργειας 

μέσα στο οποίο λειτουργεί και μια αναφορά στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης και τις 
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υποδομές τους. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε πως η ΔΕΗ μπορεί να λειτουργήσει 

διακρατικά με αυτές τις αγορές και να αναβαθμίσει τον εταιρικό της χαρακτήρα ως 

εξωστρεφή. 

Το 2014 και μετά διάστημα δύο ετών με σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων 

διευθύνσεων της επιχείρησης η ΔΕΗ Α.Ε ως επιχειρηματικός όμιλος πλέον 

προχώρησε στην ίδρυση δύο θυγατρικών εμπορίας στην Βουλγαρία και την 

Τουρκία. Στην Τουρκία την PPC ELEKTRİK TEDARİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ που 

είναι θυγατρική της με ποσοστό 100% και στην Βουλγαρία την PPC BULGARIA Joint 

Stock Company που είναι θυγατρική της με ποσοστό της ΔΕΗ 85%.78 Στο παρόν 

κεφάλαιο θα εξετάσουμε την ίδρυση και αρχή λειτουργιάς της θυγατρικής στη 

Βουλγαρία ως παράδειγμα επένδυσης και την προοπτική ίδρυσης θυγατρικών στις 

χώρες τις ΝΑ Ευρώπης στις οποίες η ΔΕΗ έχει συνάψει ήδη εμπορικές συμβάσεις 

ανταλλαγής ενέργειας και οφείλει να τις προσεγγίσει  στρατηγικά ως αναδυόμενες 

αγοράς επένδυσης και ευκαιριών. 

 

4.1 Η θυγατρική εμπορίας της ΔΕΗ  στη Βουλγαρία 

Με την απελευθέρωση της αγοράς Η/Ε και την ψήφιση του αντίστοιχου θεσμικού 

πλαισίου η ΔΕΗ  πριν από μια πενταετία ξεκίνησε την προσπάθεια για επενδύσεις 

στις γειτονικές χώρες με στόχο  το διασυνοριακό εμπόριο ενέργειας . Η περίπτωση 

της θυγατρικής στην Βουλγαρία απασχόλησε την επιχείρηση για πολλά χρόνια πριν 

καταλήξει στην ίδρυση της το 2014 , ενώ πρώτος χρόνος ουσιαστικής λειτουργίας 

ήταν το 2015 με αγοραπωλησία Η/Ε από την ΑLPIQ προς την ΔΕΗ. Η ελβετικών 
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συμφερόντων ALPIQ είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα της 

ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη όπως φαίνεται από το συνημμένο χάρτη : 

Χάρτης  4.1 : ALPIQ _ Ένα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο σε ολόκληρη την Ευρώπη 

 
Πηγή: Alpiq / Market CE-South 

 

Η AlPIQ ήταν ήδη μια από τις εταιρείες με την οποία η ΔΕΗ είχε συμβάσεις 

αγοραπωλησίας ενέργειας από το 2001 τότε ως Atel 79 είχε υπογράψει μακροχρόνια 

σύμβαση με τη ΔΕΗ για την παράδοση  220 MW στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα; 

από το 2001 έως το 2006 εξακολουθεί η  παράδοση 220 MW baseload μέσα από 

μακροχρόνιες συμβάσεις, και η Atel είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής  της ΔΕΗ , το  

2009 και με τη νέα της εταιρική σύνθεση ως ALPIQ παραδίδει περίπου ~35 MW 

baseload και το  2010 παραδίδει  ~50 MW baseload στα ελληνοβουλγαρικά αλλά 

και σε άλλα σύνορα . Το 2011 παράδοση 50 MW baseload στα ελληνοβουλγαρικα 

σύνορα με μηνιαία συμφωνία ενώ το 2012 10 MW.  Εκείνη την εποχή ξεκινούν  και 

                                                           
79 http://www.alpiq.com/news-stories/media-releases/media_releases.jsp?news=tcm:95-57102 

 

Norway
Own generation 

New renewable energies 2 MW

Plants under construction

New renewable energies 1 MW

Information without long-term contracts

France
Own generation 

New renewable energies 

18 MW

Thermal 400 MW*

Switzerland
Own generation

Hydroelectric 2866 MW

New renewable energies 11 MW

Thermal 823 MW

Plants under construction

Hydroelectric 584 MW

New renewable energies 2 MW

Hydroelectric

Thermal

New renewable energies

Spain
Own generation 

Thermal 800 MW*

Hungary
Own generation 

Thermal 403 MW

Czech Republic
Own generation 

Thermal 484 MW

Plants under construction

Thermal 135 MW

Bulgaria
Own generation 

New renewable energies 50 MW

Plants under construction

New renewable energies 23 MW

Germany
Own generation 

Thermal 56 MW

Italy 
Own generation 

Hydroelectric 156 MW

New renewable energies 87 MW

Thermal 1607 MW

* Commissioning 2011

http://www.alpiq.com/news-stories/media-releases/media_releases.jsp?news=tcm:95-57102
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οι διαπραγματεύσεις  για τη δημιουργία κοινοπραξίας που θα είναι θυγατρική της 

ΔΕΗ στην Βουλγαρία. 

 
Πίνακας 4.1 - Χρήση καθαρής διασυνδετικής ισχύος (NTC) για την εισαγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη 
Βουλγαρία προς την Ελλάδα για την περίοδο 2005-2016 

Έτος 

Ποσοστό Χρήσης Διασύνδεσης Βουλγαρίας-Ελλάδας για Συνολικές 

Εισαγωγές Η/Ε (Από ΔΕΗ και Τρίτους) 

2011 92% 

2012 90% 

2013 78% 

2014 100% 

2015 99% 

2016 100% 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 92% 

Πηγή : ΔΕΗ 

Διαχρονικά και  εξαιτίας της μη ύπαρξης ενεργής προ-ημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας στη Βουλγαρία, η ΔΕΗ πραγματοποιεί σχεδόν αποκλειστικά μακροχρόνιες 

εισαγωγές, σε ετήσια και μηνιαία βάση, από το Ελληνοβουλγαρικό σύνορο. Οι 

εισαγωγές  αυτές εντάσσονται πάντα  στο πλαίσιο βελτιστοποίησης του συνολικού 

χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ Α.Ε. και υλοποιούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τους 

στρατηγικούς στόχους, τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της Επιχείρησης αλλά και 

τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στις άλλες αγορές Η/Ε της περιοχής και 

πάντα με στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους της επιχείρησης και όχι τόσο με 

γνώμονα το άμεσο οικονομικό κέρδος. Για το λόγο αυτό υπάρχει πάντα η 

παρακολούθηση των γειτονικών αγορών σε σχέση με την ελληνική Οριακή Τιμή 

Συστήματος (ΟΤΣ) και η εταιρεία ενεργεί με βάση την ελαχιστοποίηση της έκθεσης 

του κινδύνου έναντι της ΟΤΣ. Όπως ήδη έχουμε δει και στα στατιστικά στοιχεία στο 

κεφάλαιο 2 η ΔΕΗ είναι μια καθαρά εισαγωγική εταιρεία και καθαρός αγοραστής 
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στην χονδρεμπορική αγορά. Η συνεχής παρακολούθηση όλων των δεικτών και η 

συνεχής βελτίωση του χαρτοφυλακίου είναι ο τρόπος για να έχει ένα χαρτοφυλάκιο 

βέλτιστο και κερδοφόρο όσο το δυνατόν με μια καλή διαχείριση  κινδύνου.  

Ενδεικτικά, η μέση ετήσια έκθεση της ΔΕΗ στη διακύμανση της ελληνικής ΟΤΣ είναι 

περίπου 20ΤW και κατά συνέπεια μια ενδεχόμενη μείωση της ΟΤΣ κατά 1 ευρώ από 

τη διενέργεια εισαγωγών Η/Ε έχει επίδραση  εξοικονόμησης κόστους της τάξης των 

20.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση για τον Όμιλο.    

Για τη διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας, έχουν διαμορφωθεί από το 2011 κοινοί 

κανόνες σύμφωνα με τους οποίους οι Διαχειριστές των Συστημάτων των δύο χωρών 

(ΑΔΜΗΕ και ESO αντίστοιχα) εκχωρούν από κοινού το σύνολο της διαθέσιμης 

διασυνδετικής ισχύος μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών. Οι ετήσιοι και ημερήσιοι 

πλειοδοτικοί διαγωνισμοί διεξάγονται από τον ΑΔΜΗΕ, ενώ οι αντίστοιχοι μηνιαίοι 

διαγωνισμοί διεξάγονται από τον ESO. 

Επιπρόσθετα, σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, η έγκαιρη διασφάλιση 

μακροχρόνιων συμφωνιών για εισαγωγές Η/Ε κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική από τη 

ΔΕΗ , προκειμένου να υπάρξει αντιστάθμιση κινδύνου έναντι της πιθανότητας 

εμφάνισης ανάγκης για κάλυψη της εσωτερικής ζήτησης με ακριβότερη εσωτερική 

παραγωγή ή υψηλότερου κόστους εισαγωγή Η/Ε από τη βραχυπρόθεσμη (μηνιαία 

ή/και ημερήσια) αγορά όταν αυτό απαιτηθεί.  

Αυτός ήταν και ο σημαντικότερος λόγος που η ΔΕΗ ξεκίνησε τη  διαδικασία να 

δημιουργήσει μια θυγατρική εταιρεία στην Βουλγαρία για να την χρησιμοποιήσει 

όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο, για την πραγματοποίηση μέρους των 

συγκεκριμένων εισαγωγών ή/και εξαγωγών.  
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Είναι επίσης σημαντικό ότι  δύναται μέσω αυτής να πραγματοποιήσει, εντός των 

υφιστάμενων εγκεκριμένων πλαισίων εισαγωγών-εξαγωγών αλλά και της 

διαχείρισης κινδύνων, και συναλλαγές διασυνοριακού εμπορίου από τη Βουλγαρία 

προς άλλες διεθνείς αγορές πέραν της ελληνικής (π.χ προς την Τουρκία), όταν 

κρίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης εύλογου περιθωρίου κέρδους.  

Στους Πίνακες  παρατίθενται ιστορικά στοιχεία για τις συνολικές εισαγόμενες 

ποσότητες Η/Ε και τη μέση ισχύ εισαγωγών Η/Ε ανά ώρα της ΔΕΗ από τη Βουλγαρία 

καθώς επίσης και διαχωρισμός αυτών ανά έτος και ανά χρονικό ορίζοντα εισαγωγής 

(ετήσια, μηνιαία, ημερήσια) για την περίοδο 2012-2016.  

 
Πίνακας 4.2  - Εισαγωγές Η/Ε ΔΕΗ από τη Βουλγαρία κατά την περίοδο 2012-2016 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (MWh) 

ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (ΜW) 

2012 1.405.621 160 

2013 1.636.135 187 

2014 2.096.412 239 

2015 2.198.860 251 

2016 268.800 137 

ΣΥΝΟΛΟ 7.605.828 195 

Πηγή ΔΕΗ / Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας 

 
Πίνακας 4.3    – Εισαγωγές ΔΕΗ ανά χρονικό ορίζοντα απόφασης (Ετήσιες/Μηνιαίες/Ημερήσιες) 

ΕΤΟΣ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
(MWh) 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
(MWh) 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (MWh) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (MWh) 

2012 1.370.869 34.752   1.405.621 

2013 1.458.775 177.360   1.636.135 

2014 1.941.597 154.815   2.096.412 

2015 2.119.800 68.020 11.040 2.198.860 

2016 268.800     268.800 

ΣΥΝΟΛΟ 7.159.841 434.947 11.040 7.605.828 
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ΕΤΟΣ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (%) 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (%) 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (%) 

2012 98% 2% 0% 100% 

2013 89% 11% 0% 100% 

2014 93% 7% 0% 100% 

2015 96% 3% 1% 100% 

2016 100% 0% 0% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 95% 5% 0% 100% 

Πηγή : ΔΕΗ/Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας  

Όπως γίνεται αντιληπτό, η συντριπτική πλειοψηφία των εισαγωγών Η/Ε της ΔΕΗ 

από το εν λόγω σύνορο αφορά ετήσιες συμβάσεις εισαγωγών ενώ ένα αρκετά 

μικρότερο ποσοστό αφορά μηνιαίες εισαγωγές. 

Για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της ανταλλαγής ενέργειας με τη Βουλγαρία  

πρέπει να  σημειωθεί ότι η διενέργεια εξαγωγών Η/Ε από την Ελλάδα προς τη 

Βουλγαρία έχει, κατά κανόνα, περισσότερο βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα 

βελτιστοποίησης. Αυτό ισχύει διότι η εξαγωγή Η/Ε από την χώρα ενέχει κίνδυνο 

αύξησης της ΟΤΣ του ελληνικού συστήματος λόγω ενδεχόμενης ανάγκης φόρτισης 

ακριβότερης πηγής ενέργειας αλλά και παρουσίασης ελλείμματος απαιτούμενης 

ενέργειας σε συνθήκες υψηλού φορτίου. Ιστορικά, η ΔΕΗ έχει πραγματοποιήσει 

ελάχιστες εξαγωγές Η/Ε προς τη Βουλγαρία και κανένα μακροχρόνιο συμβόλαιο 

εξαγωγών .  

Πίνακας 4.4  – Εξαγωγές Η/Ε της ΔΕΗ ΑΕ προς Βουλγαρία 

ΕΤΟΣ 
Ποσότητα Εξαγόμενης Η/Ε ΔΕΗ ΑΕ προς 
Βουλγαρία (MWh) 

Ποσοστό Ετήσιας Εξαγόμενης Η/Ε προς 
Βουλγαρία / Συνολική Ετήσια Εξαγόμενη 
Η/Ε 
 ΔΕΗ ΑΕ (%) 

2012 17.066 2% 

2013 24.323 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 41.389 2% 

Πηγή : ΔΕΗ/Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας  
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Ο βασικός λόγος για την επέκταση της ΔΕΗ εκτός των συνόρων με την ίδρυση της 

θυγατρικής εταιρείας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας PPC Bulgaria (PPC BG) μέσω 

κοινοπραξίας (Joint venture) με την εταιρεία παραγωγής και εμπορίας Η/Ε Alpiq 

Central Europe Ltd., η οποία εγκρίθηκε και υπεγράφη τον Ιούλιο 2013 με μετοχική 

σύνθεση 85% για τη ΔΕΗ και 15% για την ALPIQ μετοχικό κεφάλαιο 1.200.000 

Βουλγάρικα Λέβα (BGN), με έδρα στη Σόφια Βουλγαρίας και αντικείμενο την 

εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και απεριόριστη διάρκεια 80 είναι η δημιουργία της 

απαραίτητης υποδομής για τη διεύρυνση της δραστηριοποίησης της Επιχείρησης 

στο διασυνοριακό εμπόριο Η/Ε και πέραν των ελληνικών συνόρων.  

O ως άνω στόχος θα επιτευχθεί μέσω: 

 της συμμετοχής της PPC BG στους αντίστοιχους διαγωνισμούς για την 

απόκτηση διασυνδετικής ισχύος όχι μόνο προς την Ελλάδα αλλά και στα 

σύνορα της Βουλγαρίας με τη Ρουμανία, τη Σερβία, την πΓΔΜ και την 

Τουρκία.  

 της δραστηριοποίησης της PPC BG ως εσωτερικού προμηθευτή Η/Ε σε 

μεγάλους πελάτες στην εγχώρια Βουλγαρική χονδρεμπορική αγορά, η οποία 

τελεί υπό καθεστώς σταδιακής απελευθέρωσης. 

 της διευκόλυνσης της ΔΕΗ Α.Ε στις επαφές της με τις Βουλγαρικές Αρχές σε 

ό,τι αφορά τις εισαγωγές και εξαγωγές Η/Ε.  

 της δυνατότητας εισαγωγής επιπρόσθετης ποσότητας ενέργειας σε 

περίπτωση αύξησης της ζήτησης στην Ελλάδα συμμετέχοντας σε τοπικούς 

πλειοδοτικούς διαγωνισμούς η/και σε αντίστοιχες διαπραγματεύσεις με 
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τοπικούς παραγωγούς, σε τιμές πιθανότατα καλύτερες από αυτές που 

επιτυγχάνει σήμερα η ΔΕΗ από τους προμηθευτές της και, 

 της δυνατότητας εκμετάλλευσης πιθανής ανόδου τιμών στην Κεντρική 

Ευρώπη αποστέλλοντας Η/Ε από τη Βουλγαρία προς την Ουγγαρία, τη 

Γερμανία (μέσω π.χ. του Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου Ενέργειας - ΕΕΧ) ή/και 

την Τουρκία.  

 Την εγγραφή της PPC BG στο νεοσυσταθέν Βουλγαρικό Χρηματιστήριο για 

την προσπάθεια μέσω αυτού βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου της.  

Επίσης η  ΔΕΗ  θα εμβαθύνει σε θέματα τεχνογνωσίας (know how) για την 

αποτελεσματική διαχείριση μιας θυγατρικής εταιρείας στο εξωτερικό, καθώς και 

την εναρμόνισή της με τις βέλτιστες πρακτικές front office, middle office, back 

office και risk management που ακολουθούν  οι Ευρωπαϊκές, τέως 

μονοπωλιακές επιχειρήσεις Η/Ε, οι οποίες δρομολόγησαν ήδη από την 

προηγούμενη 10ετία την επέκτασή τους και σε άλλες, εκτός των κρατών 

προέλευσής τους Αγορές.  

Η εταιρεία έχει ουσιαστικά ένα χρόνο λειτουργίας το 2015 με την παροχή μέσω 

SLA τεχνικής υποστήριξης από την ALPIQ και μόλις τέσσερις συμβάσεις για 

αγοραπωλησίας ενέργειας και πώληση αυτής στην μητρική εταιρεία , στόχος της 

είναι η επισύναψη συμβάσεων και  προμήθειας ενέργειας σε εταιρείες, 

επιχειρήσεις, βιομηχανίες της Βουλγαρίας, η υπογραφή περισσότερων 

συμβάσεων αγοραπωλησίας Η/Ε, η εγγραφή στο χρηματιστήριο (ΙΒΕΧ), η 

ανταλλαγή δικαιωμάτων μεταφοράς και μέσω των άλλων συνόρων της 

Βουλγαρίας πέραν του ελληνοβουλγαρικού. 
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Tον πρώτο χρόνο λειτουργίας της η PPC BG εμφάνισε τα ακόλουθα 

αποτελέσματα: 

Πίνακας 4.5  : Ετήσια Αποτελέσματα 2015 

 
       Πηγή: ΔΕΗ 

4.2 Οι προοπτικές ίδρυσης Θυγατρικών  και σε άλλες αγορές  

Το παράδειγμα της Βουλγαρίας αλλά και της Τουρκίας είναι η αφετηρία για την 

στροφή στην προσπάθεια δημιουργίας θυγατρικών εταιριών και σε άλλες γειτονικές 

χώρες με τις οποίες έχει εμπορικές σχέσεις στον τομέα της ενέργειας. 

Στο χαρτοφυλάκιο της η ΔΕΗ εξετάζει σε ετήσια βάση  την εισαγωγή Η/Ε από τα 

σύνορα της Βουλγαρίας, της Αλβανίας και της FYROM λόγω σημαντικά χαμηλότερων 

μακροπρόθεσμων τιμών εισαγωγής Η/Ε. Από τα δύο άλλα σύνορα Ιταλία , Τουρκία 

πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο εξαγωγές Η/Ε προς την Ελλάδα και σε 

βραχυπρόθεσμη βάση, περιστασιακές εισαγωγές Η/Ε από την Ελλάδα όποτε αυτό 

κριθεί συμφέρον 

Για τη χρήση της διασύνδεσης Ελλάδας-Αλβανίας η δημοπράτηση των δικαιωμάτων 

γίνεται εξ’ ημισείας από τους δύο διαχειριστές συστήματος, ΑΔΜΗΕ και OST, σε 

REVENUES: BGN EURO*

  Revenue from energy sales Πωλήσεις 12.476.146 6.378.952

  Other sales 0 0

Σύνολο Πωλήσεων 12.476.146 6.378.952

EXPENSES: 0

   Payroll cost 0 0

    Lignite 0 0

   Liquid Fuel 0 0

   Natural Gas 0 0

   Depreciation and Amortization Αποσβέσεις Παγίων και Λογισμικού 3.366 1.721

   Energy purchases Αγορές 12.349.276 6.314.085

   Materials and consumables Χαρτόσημα (Rodimex) 32 16

   Transmission system usage 0 0

   Distribution system usage 0 0

   Utilities and maintenance Ενοίκια Γραφείου 11.735 6.000

   Third party fees Αμοιβές Τρίτων (Λογιστής, Ελεγκτής, Courier, SLA) 78.518 40.146

   CO2 emission rights  0 0

   Provision for risks 0 0

   Provision for slow – moving materials 0 0

   Allowance for doubtful balances 0 0

   Profit from evaluation of CO2 liabilities of  prior year 0 0

   Financial expenses Τραπεζικά Έξοδα 3.638 1.860

   Financial income Τόκοι Καταθέσεων (έσοδο) -911 -466

   Other (income) expenses, net 0 0

   Devaluation of fixed assets 0 0

   Loss / (reversal of impairment loss on associate) 0 0

   Loss / (Gain) of associates and joint ventures 0 0

  Impairment loss /(gain) of marketable securities 0 0

   Foreign currency (gain)/loss, net 0 0

    0

Σύνολο Εξόδων 12.445.655 6.363.362

PROFIT / (LOSS) BEFORE TAX Μικτό κέρδος 30.491 15.590

Income tax expense Φόρος Κερδών -3.048 -1.558

NET PROFIT / (LOSS) Καθαρό κέρδος 27.443 14.031

* H Ισοτιμία μεταξύ Euro - BGN είναι κλειδωμένη σε 1,95583

PPC BG BULGARIA  - STATEMENT OF INCOME

01.01.2015 - 31.12.2015
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ετήσια, μηνιαία και ημερήσια βάση. Για τη χρήση της διασύνδεσης Ελλάδας-ΠΓΔΜ, 

η δημοπράτηση των διασυνοριακών δικαιωμάτων γίνεται εξ’ ημισείας από τους δύο 

διαχειριστές ΑΔΜΗΕ και MEPSO σε μηνιαία και ημερήσια βάση, ενώ σε ετήσια βάση 

διενεργούνται μόνο δημοπρασίες εξαγωγικών δικαιωμάτων προς πΓΔΜ. Ο MEPSO 

διενεργεί επιπλέον εβδομαδιαίες δημοπρασίες εισαγωγικών/εξαγωγικών 

δικαιωμάτων προς και από την Ελλάδα. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 η συνολική διαθέσιμη διασυνδετική ισχύς από τις 

Βόρειες Διασυνδέσεις αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 850 MW και 1400 MW 

(εξαιρουμένων των περιόδων συντήρησης των διασυνδετικών γραμμών), ενώ 

μελλοντικά διαφαίνεται ότι υπάρχει προοπτική η εισαγωγική διασυνδετική 

ικανότητα της Ελλάδας από τα βόρεια σύνορά της να αυξηθεί σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια.  

 
Πηγή :  Alexandra Psyrri ,The Greek Power Market – A shifting landscape, Tirana 3 /6/2016 

 

Σχήμα 4.2        
Εισαγωγές Εξαγωγές H/E  ΔΕΗ 2010-2015 

 

Εξετάζοντας τις αλλαγές στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο και την γενικότερη 

προσπάθεια ανοίγματος της αγοράς μέσα από τους στόχους της Οδηγίας 
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2009/72/ΕΚ υπήρχαν πολλά εμπόδια στην πρόσβαση και διαφορές στο κόστος του 

παρεχόμενου αγαθού. Η ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς Η/Ε πλέον προσφέρει 

ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που 

λειτουργούν στην ΕΕ. Αυτό για να επιτευχθεί χρειάστηκε  οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές να συνεργαστούν και να εξασφαλίσουν διαμεθοριακές προσβάσεις σε 

προμηθευτές από άλλες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε τα τελευταία 

χρόνια προσπάθεια διεύρυνσης και διευκόλυνσης εισόδου νέων 

επενδυτών/προμηθευτών σε αγορές που πριν είχαν μονοπωλιακό καθαρά status  

όπως περιγράφεται και στο κεφάλαιο 3. Έτσι στις αγορές ενδιαφέροντος ισχύουν 

νέοι κανόνες πρόσβασης όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

4.2.1 Θεσμικό πλαίσιο χορήγησης άδειας σύστασης εταιρείας  

Ενδεικτικά θα αναφερθούν οι σημαντικότερες διαδικασίες σύστασης εταιρείας 

εμπορίας σε τρεις από τις  γειτονικές χώρες. 

Στην Αλβανία αρμόδια αρχή για την χορήγηση άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι η ERE (ENTI REGULLATOR I ENERGJISE). Προκειμένου να χορηγηθεί η 

σχετική άδεια σε ξένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί το Εθνικό Κέντρο 

Εγγραφής ως ένα κεντρικό δημόσιο ίδρυμα μέσω του οποίου ο επιχειρηματίας 

μπορεί να ολοκληρώσει την εγγραφή της εταιρίας χρησιμοποιώντας μια ενιαία 

διαδικασία υποβολής αίτησης. Το γραφειοκρατικό κόστος ίδρυσης προσδιορίζεται 

σε 600€ (90.200 LEK), ενώ το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται να καταβληθεί για 

την Α.Ε. είναι 14.000€ (2.000.000LEK). 
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Επιπλέον, για την εγγραφή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων απαιτούνται: 

Αίτηση, Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφής, Καταστατικό, 

Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας. Για την χορήγηση της άδειας 

συμπληρώνεται η αίτηση, το κόστος αδειοδότησης είναι 72€ (10.000 LEKE)/MW, 

ενώ η ελάχιστη διάρκεια ισχύος της άδειας είναι 5 χρόνια. Η μέγιστη προθεσμία 

στην οποία η ERE εξετάζει τον φάκελο και αποφαίνεται σχετικά με την αδειοδότηση 

είναι 90 ημέρες 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου περί Ενέργειας του κράτους της Σερβίας, η 

Υπηρεσία Ενέργειας της Δημοκρατίας της Σερβίας (Energy Agency of the Republic of 

Serbia, AERS) εκδίδει άδειες για τη διεξαγωγή ενεργειακών δραστηριοτήτων, 

ανάμεσα σε αυτές και για την εμπορία Η/Ε. Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να 

καταβάλλουν τέλος ύψους 120,00€ (14.400,00 δηνάρια). Το τέλος άδειας 

καταβάλλεται σε ετήσια βάση. Για πρώτη φορά καταβάλλεται όταν εκδίδεται η 

άδεια, ενώ για κάθε έτος της περιόδου ισχύος της άδειας, εντός 30 ημερών μετά τη 

λήξη της περιόδου. Η άδεια εκδίδεται με απόφαση του Συμβουλίου της Ενεργειακής 

Υπηρεσίας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ έχει 

ελάχιστη διάρκεια ισχύος τα 10 έτη. Για την ίδρυση ανώνυμης εταιρίας στη Σερβία 

απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο 26.000€ (3.000.000 RSD). 

Η ERC-Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας (Energy Regulatory Commission) είναι ο 

αρμόδιος φορέας στη πΓΔΜ για την χορήγηση άδειας εμπορίας η/ε στην χώρα. Με 

την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο αιτών πρέπει να επισυνάψει την απόδειξη 

πληρωμής προς το λογαριασμό της Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας ύψους 500 

ευρώ, για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από την διαδικασία 



67 
 

αδειοδότησης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην πΓΔΜ ιδρύοντας μια νέα εταιρία ή 

συμμετέχοντας στο κεφάλαιο μιας ήδη υπάρχουσας εταιρίας ή ιδρύοντας θυγατρική 

εταιρία. Για τη σύσταση Α.Ε. στη πΓΔΜ απαιτείται η σύνταξη ιδρυτικής πράξης 

(Statutes) και καταγραφή στο ειδικό μητρώο. Ο ελάχιστος αριθμός μετόχων είναι 

δύο. Το ελάχιστο κεφάλαιο είναι 25.000€. Κατά την ίδρυση της εταιρίας και πριν 

καταχωρηθεί στο μητρώο, κάθε εταίρος πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον το 1/4 

της συνεισφοράς του σε χρήμα. Το υπόλοιπο των χρηματικών εισφορών πρέπει να 

καταβληθεί σε μια ή περισσότερες δόσεις εντός περιόδου τριών ετών από την 

εγγραφή στο μητρώο. Η εταιρία θεωρείται ότι έχει ιδρυθεί όταν έχει ολοκληρωθεί η 

διάθεση των μετοχών. 

Ενδεικτικά αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο για άνοιγμα εταιρείας σε τρείς από τις 

αγορές  που θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί με θυγατρικές η ΔΕΗ άμεσα.  

4.2.2 Δίκτυα & Διασυνδέσεις - Διασυνδετικά δικαιώματα  

Το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς της Ελλάδας συνδέεται με AC γραμμές 

μεταφοράς στα βόρεια σύνορα με την Αλβανία, τη FYROM και τη Βουλγαρία, στα 

ανατολικά με την Τουρκία, και με σύνδεση ΗVDC (υποθαλάσσιο καλώδιο & τμήμα 

εναέριας γραμμής) με την Ιταλία. Για την εμπορική εκμετάλλευση των γραμμών 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχουν εκπονηθεί Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και έχουν θεσμοθετηθεί Κανονισμοί Δημοπρασιών από το Διαχειριστή του 

Συστήματος και τους γειτονικούς διαχειριστές.81 

                                                           
81 http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/prothesmiaki-agora/makroprothesmes-

dimoprasies/etisies-dimoprasies/ 

 

http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/prothesmiaki-agora/makroprothesmes-dimoprasies/etisies-dimoprasies/
http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/prothesmiaki-agora/makroprothesmes-dimoprasies/etisies-dimoprasies/
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Οι Συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να εισάγουν ή να εξάγουν ενέργεια στο 

ελληνικό σύστημα πρέπει να εξασφαλίσουν Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς (ΦΔΜ) 

στις διασυνδέσεις. Όσον αφορά τη χρήση τους στην Ελληνική αγορά, τα ΦΔΜ 

διακρίνονται σε μακροχρόνια, ετήσια ή μηνιαία και βραχυχρόνια, ημερήσια . 

Στα πλαίσια αυτά, ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει και υποβάλλει στο 

Λειτουργό της Αγοράς τις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες δεσμευμένες ικανότητες 

μεταφοράς των Διασυνδέσεων, τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν σε 

επιβεβαιωμένες δηλώσεις χρήσης μακροχρονίων δικαιωμάτων και την Καθαρή 

Ικανότητα Μεταφοράς των Διασυνδέσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις των 

σχετικών Κανονισμών Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις  και τον ΚΔΣ. 

Οι ακόλουθοι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής προγραμμάτων στις 

Διασυνδέσεις σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους: 

• Οι κάτοχοι Αδειών Προμήθειας ή Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν 

να προγραμματίζουν Εισαγωγές, Εξαγωγές ή Διαμετακόμιση ενέργειας μέσω των 

Διασυνδέσεων,  

• Οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να 

προγραμματίζουν Εξαγωγές ενέργειας μέσω των Διασυνδέσεων και  

• Οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες μπορούν να προγραμματίζουν Εισαγωγές 

ενέργειας μέσω των Διασυνδέσεων αποκλειστικά για δική τους χρήση.  

Το αντικείμενο της Διαχείρισης Διασυνδέσεων αφορά τις κάτωθι διεργασίες:  

• Υπολογισμός της Συνολικής Ικανότητας Μεταφοράς, του Περιθωρίου 

Αξιοπιστίας  Μεταφοράς, της Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς, της μακροχρόνια 

δεσμευμένης ικανότητας μεταφοράς (από χρήση μακροχρονίων ΦΔΜ), και της 

Διαθέσιμης Ικανότητας Μεταφοράς στις Ημερήσιες Δημοπρασίες για εισαγωγές και 
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εξαγωγές.  

• Εκτέλεση των Ετησίων, Μηνιαίων και Ημερησίων Δημοπρασιών. 

• Υπολογισμός των τιμών εκκαθάρισης των Δημοπρασιών.  

• Λειτουργία της Δευτερεύουσας Αγοράς ΦΔΜ. 

• Τήρηση των κανόνων χρήσης των ΦΔΜ.  

• Εκκαθάριση των Δημοπρασιών. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει μετά από συνεργασία με τους 

γειτονικούς διαχειριστές, την Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς (NTC) κάθε 

Διασύνδεσης, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, ξεχωριστά για 

τις Εισαγωγές και τις Εξαγωγές ενέργειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΔΣ και 

του Εγχειριδίου του, και στη συνέχεια υποβάλλει τις ως άνω τιμές στο Λειτουργό 

της Αγοράς εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στους Κώδικες. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος διεξάγει ετήσιες, μηνιαίες και ημερήσιες 

δημοπρασίες ΦΔΜ. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο, τη δομή και τη συμμετοχή 

σε αυτές τις δημοπρασίες περιέχονται στους Κανονισμούς Δημοπρασιών. Ο 

Διαχειριστής του Συστήματος διαχειρίζεται τα έσοδα από αυτές τις δημοπρασίες 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον αντίστοιχο Λογιστικό Λογαριασμό.   

Ο Διαχειριστής του Συστήματος είχε εκχωρήσει, από κοινού με το Διαχειριστή του 

Ιταλικού Συστήματος (TERNA), τις αρμοδιότητες διεξαγωγής δημοπρασιών 

εκχώρησης ΦΔΜ και λειτουργίας της δευτερεύουσας αγοράς ΦΔΜ, όσον αφορά τη 

διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας, στην εταιρία CASC.eu. Από 01.01.2016 τη θέση του 

CASC πήρε η εταιρία JAO.eu. Η εταιρία JAO (Joint Common Office) διεξάγει 

δημοπρασίες ΦΔΜ για λογαριασμό των διαχειριστών Συστημάτων Η/Ε των χωρών 
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που της έχουν προσχωρήσει αυτό το δικαίωμα (διαχειριστές Κεντρικής, Βόρειας και 

Δυτικής Ευρώπης).82  

Στα τέλη του 2015 δημιουργήθηκε η εταιρία SEECAO (South East Europe Common 

Auction Office) με σκοπό τη διεξαγωγή διαγωνισμών δημοπράτησης ΦΔΜ για 

λογαριασμό των διαχειριστών Συστημάτων Η/Ε των χωρών που της έχουν 

προσχωρήσει αυτό το δικαίωμα (διαχειριστές Νοτιοανατολικής Ευρώπης). Όσον 

αφορά στα Ελληνικά σύνορα, προς το παρόν από τον SEECAO πραγματοποιείται η 

δημοπράτηση δικαιωμάτων στα σύνορα της Αλβανίας, ΠΓΔΜ και Τουρκίας και μέσα 

στο 2016 αναμένεται και η ένταξη του συνόρου της Βουλγαρίας, στο οποίο προς το 

παρόν δημοπρασίες ΦΔΜ διενεργεί ο ΑΔΜΗΕ και ο ESO. 

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν ΦΔΜ είτε απευθείας με τη συμμετοχή 

τους στις δημοπρασίες δικαιωμάτων διασυνδέσεων, είτε μέσω της Δευτερεύουσας 

Αγοράς ΦΔΜ. 

Οι Συμμετέχοντες οι οποίοι είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στις Δημοπρασίες 

ΦΔΜ που διενεργούνται από το Διαχειριστή του Συστήματος, βάσει κοινών 

Κανονισμών Δημοπρασιών, για το σύνολο της Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς 

(NTC) των Διασυνδέσεων, είναι οι ακόλουθοι:  

 Οι Συμμετέχοντες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων της 

Ελληνικής Αγοράς ΗΕ και  

 Οι Συμμετέχοντες που είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα 

Συμμετεχόντων γειτονικών χωρών.   

Για παράδειγμα, στη διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας οι υπόψη Συμμετέχοντες είναι 
                                                           
82

 www.jao.eu. 
 

http://www.jao.eu/
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αυτοί που έχουν υπογράψει μία Σύμβαση Κατανομής και συμμορφώνονται με τους 

Κανόνες Διαχείρισης Συμφόρησης της διασύνδεσης με την Ιταλία. 

Στις Δημοπρασίες ΦΔΜ που διενεργούνται από το Διαχειριστή του Συστήματος για 

τμήμα της Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς μίας διασύνδεσης βάσει μη κοινών 

Κανονισμών Δημοπρασιών, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων της Ελληνικής Αγοράς ΗΕ. 

Με παρόμοιο  τρόπο με αυτόν που λειτουργεί ο Διαχειριστής στην ελληνική αγορά 

λειτουργούν και οι διασυνδέσεις μεταξύ όλων των χωρών της ΝΑ Ευρώπης με τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.  

Χάρτης 4.3 Τιμές μηνιαίων διασυνδετικών δικαιωμάτων μεταφοράς και ενδεικτικές τιμές ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπη 

 

Πηγή ENTSO-Ε 

 

Είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που η ΔΕΗ θα έπρεπε να 

προχωρήσει στην ίδρυση  θυγατρικών  εταιριών σε όλα τα βόρεια σύνορά της . Με 

τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να έχει καλύτερα ελεγχόμενη  ροή ενέργειας από και 

προς την υπόλοιπη Ευρώπη αφού όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 4 με την 

ίδρυση της PPC Bulgaria JSCo στόχος είναι και η επίτευξη καλών τιμών στα ΦΔΜ στα 

υπόλοιπα σύνορα της Βουλγαρίας εκτός από το ελληνικό. 
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Ενδεικτικά στο πιο κάτω πίνακα απεικονίζεται η τιμή των δημοπρασιών  σε κάποια 

από τα σύνορα αγορών  της ΝΑ Ευρώπης μετά την καθημερινή παρακολούθηση 

τους από την ΔΕΗ προκειμένου να έχει σαφή εικόνα του που κινούνται : 

Πίνακας 4.6   Τιμές δημοπρασιών στα γειτονικά σύνορα (Μάϊος 2015) (1/2) 

 

Πηγή : Balkan News   

 

 

 

May `15 Annual 2015

Border+Direction NTC AAC ATC AATC Price Validity period: ATC AATC Price ATC AATC Price Border+Direction ATC AATC Price Validity period:

IMPORT

Serbia > Albania 210 0 105 105 0,37 01.-31.05.2015 0 45 0,00 100/125 100/125 0.15/0.36 Serbia > Albania 0 0 0,00 01.01.2015.-31.12.2015

Montenegro > Albania 400 100 200 199 0,62 01.-31.05.2015 100 100 0,87 100 100 0,27 Montenegro > Albania 100 100 4,60 01.01.2015.-31.12.2015

Greece > Albania 250 75 50 10 0,00 01.-31.05.2015 50 50 0,01 50 30 0,00 Greece > Albania 75 75 0,03 01.01.2015.-31.12.2015

EXPORT

Albania > Serbia 210 0 105 105 0,23 01.-31.05.2015 50 50 8,97 125 125 0,09 Albania > Serbia 0 0 0,00 01.01.2015.-31.12.2015

Albania > Montenegro 343 100 200 199 0,36 01.-31.05.2015 100 100 0,31 100 100 0,10 Albania > Montenegro 100 100 0,04 01.01.2015.-31.12.2015

Albania > Greece 250 75 50 50 11,13 01.-31.05.2015 50 50 9,10 50 50 11,57 Albania > Greece 75 75 5,01 01.01.2015.-31.12.2015

NOS BIH - Bosnia & Herzegovina May `15 Annual 2015

Border+Direction NTC AAC ATC AATC Price Validity period: ATC AATC Price ATC AATC Price Border+Direction ATC AATC Price Validity period:

IMPORT

Croatia > BIH 650 399 251 250 0,01 01.-31.05.2015 301 301 0,00 301 301 0,00 Croatia > BIH 400 399 0,07 01.01.2015.-31.12.2015

Montenegro > BIH 500 197 303 301 0,02 01.-31.05.2015 100/203 96/201 0.00/0.01 303 303 0,00 Montenegro > BIH 200 197 0,02 01.01.2015.-31.12.2015

450 100 350 349 0,01 01.-03.05.2015 Serbia > BiH 100 99 0,05 01.01.2015.-31.12.2015

300 100 200 - - 04.-14.05.2015 EXPORT

400 100 300 - - 15.-31.05.2015 BIH > Croatia 400 399 0,11 01.01.2015.-31.12.2015

BIH > Montenegro 200 199 0,15 01.01.2015.-31.12.2015

BIH > Croatia 650 399 251 249 0,27 01.-31.05.2015 351 349 0,02 301 300 0,04 BIH > Serbia 100 100 0,17 01.01.2015.-31.12.2015

BIH > Montenegro 500 199 201 249 0,02 01.-31.05.2015 100/201 100/201 0.01/0.05 301 300 0,00

600 99 501 353 0,00 01.-14.05.2015

400 99 351 - - 15.-31.05.2015

Croatian border - auction for 100% of ATC, held by SEE CAO

Montenegrin border - auction for 100% of ATC, held by SEE CAO

Serbian border - auction for 100% of ATC, held by EMS

May `15 Annual 2015

Border+Direction NTC AAC ATC AATC Price Validity period: ATC AATC Price ATC AATC Price Border+Direction ATC AATC Price Validity period:

IMPORT

Serbia > Bulgaria 200 100 100 100 1,56 01.-31.05.2015 50 50 0,36 100 100 1,15 Serbia > Bulgaria 100 100 0,81 01.01.2015.-27.09.2015

Romania > Bulgaria 150 100 50 50 6,01 01.-31.05.2015 50 50 5,51 100 100 4,94 100 100 0,81 10.10.2015.-31.12.2015

Macedonia > Bulgaria 100 50 0 0 0,00 01.-31.05.2015 25 25 0,14 0 0 0,00 Romania > Bulgaria 100 100 2,88 01.01.2015.-31.12.2015

470 250 220 214 0,00 01.-10.05.2015 Macedonia > Bulgaria 50 50 0,40 01.01.2015.-11.10.2015

0 250 0 0 0,00 11.-22.05.2015 50 50 0,40 24.10.2015.-31.12.2015

470 250 220 214 0,00 23.-31.05.2015 Greece > Bulgaria 250 180 0,00 25.10.2015.-31.12.2015

Turkey > Bulgaria - - 133 133 0,53 01.-31.05.2015 33/100 33/100 0.03/0.04 67/133 65/133 0.00/0.02 Turkey > Bulgaria - - - 25.10.2015.-31.12.2015

EXPORT

350 200 150 150 0,36 01.-31.05.2015 Bulgaria > Serbia 200 200 2,73 01.01.2015.-27.09.2015

- 200 50 50 0,25 04.-13.05.2015 200 200 2,73 10.10.2015.-31.12.2015

- 200 50 50 0,25 23.-31.05.2015 Bulgaria > Romania 100 100 0,77 01.01.2015.-31.12.2015

- 200 100 100 0,16 11.-13.05.2015 Bulgaria > Macedonia 75 75 3,95 01.01.2015.-11.10.2015

Bulgaria > Romania 300 100 200 200 0,05 01.-31.05.2015 200 200 0,06 100 100 0,11 75 75 3,95 24.10.2015.-31.12.2015

200 75 75 75 0,39 01.-31.05.2015 Bulgaria > Greece 250 250 12,37 25.10.2015.-31.12.2015

225 75 100 100 0,57 11.-22.05.2015 Bulgaria > Turkey - - - 25.10.2015.-31.12.2015

610 250 360 360 8,41 01.-10.05.2015

0 250 0 0 0,00 11.-22.05.2015

610 250 360 360 8,41 23.-31.05.2015

Bulgaria > Turkey - - 183 183 1,93 01.-31.05.2015 46/137 46/137 8.10/9.90 92/183 92/183 5.93/13.22

Romanian border - auction for 100% of ATC, held byTranselectrica, Romania

Serbian border - auction for 100% of ATC, held by ESO, Bulgaria

Greek border - auction for 100% of ATC, held by ESO, Bulgaria

May `15 Annual 2015

Border+Direction NTC AAC ATC AATC Price Validity period: ATC AATC Price ATC AATC Price Border+Direction ATC AATC Price Validity period:

IMPORT

Slovenia > Croatia 1200 800 400 400 0,09 01.-31.05.2015 500 500 0,10 500 500 0,06 Slovenia > Croatia 800 800 0,29 01.01.2015.-31.12.2015

Hungary > Croatia 1200 700 500 500 0,16 01.-31.05.2015 500 500 0,27 500 500 0,16 Hungary > Croatia 700 700 0,41 01.01.2015.-31.12.2015

Serbia > Croatia 150 01.-31.05.2015 50/250 50/250 0.03/0.05 450 434 0,00 Serbia > Croatia 150 150 0,07 01.01.2015.-31.12.2015

BiH > Croatia 650 399 251 249 0,27 01.-31.05.2015 351 349 0,02 301 300 0,04 BiH > Croatia 400 399 0,11 01.01.2015.-31.12.2015

EXPORT

Croatia > Slovenia 1200 800 400 400 0,07 01.-31.05.2015 500 500 0,06 500 500 0,05 Croatia > Slovenia 800 800 0,05 01.01.2015.-31.12.2015

Croatia > Hungary 1000 600 400 400 0,06 01.-31.05.2015 400 400 0,07 400 400 0,07 Croatia > Hungary 600 600 0,12 01.01.2015.-31.12.2015

Croatia > Serbia 150 01.-31.05.2015 150/200 150/200 0.00/0.01 50/200 50/200 0.01/0.05 Croatia > Serbia 150 150 0,18 01.01.2015.-31.12.2015

Croatia > BiH 650 399 251 250 0,01 01.-31.05.2015 301 301 0,00 301 301 0,00 Croatia > BiH 400 399 0,07 01.01.2015.-31.12.2015

Slovenian border - auction for 100% of ATC, held by CAO

Bosnian border - auction for 100% of ATC, held by SEE CAO

Hungarian border - auction for 100% of ATC, held by CAO

Serbian border - auction for 100% of ATC, held by HEP, Croatia

May `15 Annual 2015

Border+Direction NTC AAC ATC AATC Price Validity period: ATC AATC Price ATC AATC Price Border+Direction ATC AATC Price Validity period:

IMPORT

Albania > Greece 250 75 50 50 12,33 01.-31.05.2015 50 50 9,10 50 50 11,88 Albania > Greece 75 75 6,61 01.01.2015.-31.12.2015

Macedonia > Greece 300 25 125 125 10,55 01.-31.05.2015 50/75 50/75 6.94/9.07 25/50 25/50 9.97/10.22 Macedonia > Greece 25 25 8,75 01.01.2015.-31.12.2015

470 250 220 214 0,00 01.-10.05.2015 Bulgaria > Greece 250 250 12,37 01.01.2015.-31.12.2015

0 250 0 0 0,00 11.-22.05.2015 Italy > Greece 200 200 4,61 01.01.2015.-31.12.2015

470 250 220 214 0,00 23.-31.05.2015 Turkey > Greece - - - 01.01.2015.-31.12.2015

Italy > Greece 500 200 300 300 3,30 01.-31.05.2015 300 299 5,29 300 300 3,70 EXPORT

Turkey > Greece - - 67 67 4,25 01.-31.05.2015 33/67 33/67 2.06/3.00 67 67 2,46 Greece > Albania 75 75 0,03 01.01.2015.-31.12.2015

Greece > Macedonia 100 100 0,02 01.01.2015.-31.12.2015

Greece > Albania 250 75 50 50 0,01 01.-31.05.2015 50 50 0,01 50 50 0,00 Greece > Bulgaria 250 180 0,00 01.01.2015.-31.12.2015

Greece > Macedonia 350 100 75 75 0,01 01.-31.05.2015 75 75 0,01 75 75 0,01 Greece > Italy 200 200 0,79 01.01.2015.-31.12.2015

610 250 360 360 8,41 01.-10.05.2015 Greece > Turkey - - - 01.01.2015.-31.12.2015

0 250 0 0 0,00 11.-22.05.2015

610 250 360 360 8,41 23.-31.05.2015

Greece > Italy 500 200 300 300 0,41 01.-31.05.2015 300 299 0,21 300 299 0,18

Greece > Turkey - - 92 92 1,15 01.-31.05.2015 45/92 45/92 2.09/2.04 92 92 2,89

Bulgarian border - auction for 100% of ATC, held by ESO, Bulgaria

Italian border - auction for 100% of ATC, held by CASC

May `15 Annual 2015

Border+Direction NTC AAC ATC AATC Price Validity period: ATC AATC Price ATC AATC Price Border+Direction ATC AATC Price Validity period:

IMPORT

Romania > Hungary 650 286 364 350 3,50 01.-31.05.2015 414 401 5,67 414 406 2,50 Romania > Hungary 300 286 4,66 01.01.2015.-31.12.2015

Serbia > Hungary 800 299 501 500 0,22 01.-31.05.2015 501 499 0,12 501 500 0,09 Serbia > Hungary 300 299 0,15 01.01.2015.-12.10.2015

Croatia > Hungary 1000 600 400 400 0,06 01.-31.05.2015 400 400 0,07 400 400 0,07 Croatia > Hungary 600 600 0,12 01.01.2015.-12.10.2015

Ukraine > Hungary 300 0 300 295 0,05 01.-31.05.2015 455 450 0,04 455 450 0,02 Austria > Hungary 300 300 7,56 01.01.2015.-12.10.2015

Austria > Hungary 0 300 0 0 0,00 01.-31.05.2015 0 0 0,00 0 0 0,00 EXPORT

Slovakia > Hungary 700 400 300 300 4,70 01.-31.05.2015 400 400 6,75 400 400 3,76 Hungary > Romania 250 249 0,07 01.01.2015.-31.12.2015

Hungary > Serbia 300 299 0,31 01.01.2015.-12.10.2015

Hungary > Romania 700 249 451 245 0,00 01.-31.05.2015 451 340 0,00 351 207 0,00 Hungary > Croatia 700 700 0,41 01.01.2015.-12.10.2015

Hungary > Serbia 700 299 401 399 0,08 01.-31.05.2015 401 398 0,06 401 401 0,11 Hungary > Austria 300 300 0,12 01.01.2015.-12.10.2015

Hungary > Croatia 1200 700 500 500 0,16 01.-31.05.2015 500 500 0,27 500 500 0,16 * on 28.09.2014 ATC in both direction is zero

Hungary > Ukraine 450 0 450 165 0,00 01.-31.05.2015 450 135 0,00 450 135 0,00

Hungary > Austria 500 300 200 200 0,07 01.-31.05.2015 100 100 0,06 100 100 0,08

Hungary > Slovakia 800 500 300 300 0,00 01.-31.05.2015 300 300 0,00 300 300 0,00

Austrian border - auction for 100% of ATC, held by CAO

Croatian border - auction for 100% of ATC, held by CAO

May `15 Annual 2015

Border+Direction NTC AAC ATC AATC Price Validity period: ATC AATC Price ATC AATC Price Border+Direction ATC AATC Price Validity period:

IMPORT

Albania > Montenegro 343 143 200 199 0,36 01.-31.05.2015 100 100 0,18 100 100 0,15 Albania > Montenegro 100 43 - 01.01.2015.-31.12.2015

BIH > Montenegro 500 199 201 249 0,02 01.-31.05.2015 201/100 201/100 0.01/0.05 301 300 0,00 BIH > Montenegro 200 199 0,15 01.01.2015.-31.12.2015

Serbia > Montenegro 600 100 150 150 0,10 01.-31.05.2015 175 104 0,00 150 110 0,00 Serbia > Montenegro 50 50 - 01.01.2015.-31.12.2015

EXPORT

Montenegro > Albania 400 200 200 199 62,00 01.-31.05.2015 100 100 1,75 100 100 0,25 Montenegro > Albania 100 100 - 01.01.2015.-31.12.2015

Montenegro > BIH 500 197 303 301 0,02 01.-31.05.2015 100/203 96/201 0.00/0.01 203/303 201/303 0.00/0.02 Montenegro > BIH 200 197 0,02 01.01.2015.-31.12.2015

Montenegro > Serbia 700 100 175 151 0,00 01.-31.05.2015 175 175 0,12 175 175 0,10 Montenegro > Serbia 50 50 - 01.01.2015.-31.12.2015

Bosnian border - auction for 100% of ATC, held by SEE CAO

Albanian border - auction for 100% of ATC, held by SEE CAO

TSO EPCG - Montenegro

IMPORT

EXPORT

HTSO - Greece

IMPORT

Greece > Bulgaria 150 115 0,00 150 125 0,00

Bulgaria > Macedonia 125 125 0,65 25/75 25/75 0.11/0.15

ADMIE - Greece Results - April `15 Results - March `15

EXPORT

Bulgaria > Greece 150/210 150/210 7.17/9.69 360 360 9,69

HEP - OPS - Croatia Results - April `15 Results - March `15

115 0,00 150 125 0,00

EXPORT

Bulgaria > Serbia 300 300 0,71 100 100 0,38

IMPORT

EXPORT

Serbian border - auction for 100% of ATC, held by EMS 

Romanian border - auction for 100% of ATC, held by MAVIR

TSO EPCG - Montenegro Results - April `15 Results - March `15

EXPORT

Bulgaria > Greece 150/210 150/210 7.17/9.69 360 360 9,69

MAVIR - HungaryMAVIR - Hungary Results - April `15 Results - March `15

ESO - Bulgaria Results - April `15 Results - March `15

OST - Albania Results - April `15 Results - March `15

HEP OPS - Croatia

IMPORT

Serbia > BiH 350 347 0,01 500 305 0,00

EXPORT

BIH > Serbia 401 398 0,01

ESO - Bulgaria

IMPORT

Greece > Bulgaria 150

OST - Albania

IMPORT

EXPORT

Results - April `15 Results - March `15 NOS BIH - Bosnia & Herzegovina

IMPORT

301 300 0,04
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 Πίνακας  4.7   Τιμές δημοπρασιών στα γειτονικά σύνορα (Μάϊος 2015) (2/2) 

 

Πηγή: Balkan News  

4.2.3 Χρηματιστηριακές Αγορές 

Σήμερα, στη Ν.Α. Ευρώπη υπάρχει μια ανώμαλη δομή της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας με το ποσοστό της ελεύθερης αγοράς να κυμαίνεται από 0% μέχρι, 

περίπου, 50% στις διάφορες χώρες. Απόρροια αυτής της δομής είναι η έλλειψη 

οργανωμένης περιφερειακής αγοράς, εκτός από κάποιες περιφερειακές ανταλλαγές 

με ελάχιστη ρευστότητα . Η 8η Ενεργειακή Περιφέρεια αποτελείται από χώρες που 

ήδη βρίσκονται στην ΕΕ (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβενία, 

Κροατία και Ιταλία – ως προς τις διασυνοριακές ανταλλαγές με τις χώρες της 

περιφέρειας) ως συμμετέχουσες και τις συμβεβλημένες χώρες (Αλβανία, FYROM, 

May `15 Annual 2015

Border+Direction NTC AAC ATC AATC Price Validity period: ATC AATC Price ATC AATC Price Border+Direction ATC AATC Price Validity period:

IMPORT

Serbia > Macedonia 600 50 250 250 0,80 01.-31.05.2015 225/250 225/250 0.30/0.40 250 250 0.80/0.90 Serbia > Macedonia 50 50 1,80 01.01.2015.-31.12.2015

300 75 75 75 0,30 01.-10.05.2015 Bulgaria > Macedonia 75 75 4,10 01.01.2015.-31.12.2015

500 75 175 175 0,20 11.-22.05.2015 Greece > Macedonia 100 54 0,00 01.01.2015.-31.12.2015

300 75 75 75 0,30 23.-31.05.2015 EXPORT

Greece > Macedonia 350 54 121 60 0,00 01.-31.05.2015 121 50 0,00 121 30 0,00 Macedonia > Serbia 50 50 0,10 01.01.2015.-31.12.2015

Macedonia > Bulgaria 50 50 0,02 01.01.2015.-31.12.2015

Macedonia > Serbia 300 50 100 100 0,20 01.-31.05.2015 100 100 0,10 100 100 0,10 Macedonia > Greece 25 25 8,80 01.01.2015.-31.12.2015

Macedonia > Bulgaria 100 50 0 0 0,00 01.-31.05.2015 25 25 0,10 0 0 0,00

300 25 125 125 9,20 01.-10.05.2015

450 25 200 200 10,20 11.-22.05.2015

300 25 125 125 12,30 23.-31.05.2015

May `15 Annual 2015

Border+Direction NTC AAC ATC AATC Price Validity period: ATC AATC Price ATC AATC Price Border+Direction ATC AATC Price Validity period:

IMPORT

Bulgaria > Romania 300 100 200 200 0,05 01.-31.05.2015 200 200 0,06 100 100 0,11 Bulgaria > Romania 100 100 0,77 01.01.2015.-31.12.2015

550 146 404 99 0,00 01.-03.05.2015 Serbia > Romania 150 146 0,01 01.01.2015.-31.12.2015

300 146 154 99 0,00 04.-08.05.2015 Hungary > Romania 250 249 0,07 01.01.2015.-31.12.2015

350 146 204 99 0,00 09.-13.05.2015 Ukraine > Romania 50 40 0,00 01.01.2015.-31.12.2015

400 146 254 99 0,00 14.-17.05.2015 EXPORT

350 146 204 99 0,00 18.-22.05.2015 Romania > Bulgaria 100 100 2,88 01.01.2015.-31.12.2015

400 146 254 99 0,00 23.-24.05.2015 Romania > Serbia 25 24 0,41 01.01.2015.-31.12.2015

250 146 104 99 0,00 25.-29.05.2015 Romania > Hungary 300 286 4,66 01.01.2015.-31.12.2015

500 146 354 99 0,00 30.-31.05.2015 Romania > Ukraine 50 50 0,23 01.01.2015.-31.12.2015

Hungary > Romania 700 249 451 245 0,00 01.-05.05.2015 451 340 0,00 351 207 0,00

150 50 100 100 0,21 01.-03.05.2015

100 50 50 50 0,21 04.-14.05.2015

150 50 100 100 0,21 15.-17.05.2015

100 50 50 50 0,21 18.-22.05.2015

150 50 100 0 0,21 23.-24.05.2015

100 50 50 50 0,21 25.-31.05.2015

Romania > Bulgaria 150 100 50 50 6,01 01.-31.05.2015 50 50 5,51 100 100 4,94

350 200 150 150 4,89 01.-03.05.2015

600 200 400 400 3,40 04.-08.05.2015

500 200 300 300 2,65 09.-13.05.2015

350 200 150 149 3,60 14.-22.05.2015

400 200 200 199 3,10 23.-24.05.2015

300 200 100 100 4,83 25.-29.05.2015

400 200 200 199 3,20 30.-31.05.2015

Romania > Hungary 650 286 364 350 3,50 01.-05.05.2015 414 401 5,67 414 406 2,50

Romania > Ukraine 50 40 10 10 0,50 01.-05.05.2015 10/60 10/60 0.14/0.16 10/110 10/110 0.00/0.11

Bulgarian border - auction for 100% of ATC, held by Transelectrica, Romania

**Hungarian border - auction for 100% of ATC, held by MAVIR

Hungarian border - auction for 100% of ATC, held by MAVIR, Hungary

Serbian border - auction for 100% of ATC, held by EMS, Serbia

Ukrainian border - auction for 100% of ATC, held by Transelectrica, Romania

May `15 Annual 2015

Border+Direction NTC AAC ATC AATC Price Validity period: ATC AATC Price ATC AATC Price Border+Direction ATC AATC Price Validity period:

IMPORT

Albania > Serbia 210 0 105 104 0,61 01.-05.05.2015 0 0 0,00 125 124 0,25 Albania > Serbia 0 0 0,00 01.01.2015.-31.12.2015

BiH > Serbia 600 99 501 353 0,00 01.-14.05.2015 401 398 0,01 301 300 0,04 BiH > Serbia 100 100 0,17 01.01.2015.-31.12.2015

400 99 351 - - 15.-31.05.2015 200 200 2,73 01.01.2015.-27.09.2015

350 200 150 150 0,36 01.-31.05.2015 200 200 2,73 10.10.2015.-31.12.2015

- 200 50 50 0,25 04.-13.05.2015 Croatia > Serbia 150 150 0,18 01.01.2015.-31.12.2015

- 200 50 50 0,25 23.-31.05.2015 Hungary > Serbia 300 299 0,31 01.01.2015.-31.12.2015

- 200 100 100 0,16 11.-13.05.2015 Montenegro > Serbia 50 50 0,10 01.01.2015.-31.12.2015

Croatia > Serbia 150 01.-31.05.2015 150/200 144/ 0.00/0.01 50/200 0.01/0.05 0,00 Macedonia > Serbia 0 0 0,00 01.01.2015.-31.12.2015

Hungary > Serbia 700 299 401 399 0,08 01.-31.05.2015 401 398 0,06 401 401 0,11 Romania > Serbia 25 24 0,41 01.01.2015.-31.12.2015

Montenegro > Serbia 700 50 300 298 0,05 01.-05.05.2015 300 300 0,09 300 299 0,05 EXPORT

Macedonia > Serbia 300 0 150 298 0,15 01.-05.05.2015 150 149 0,05 150 150 0,11 Serbia > Albania 0 0 0,00 01.01.2015.-31.12.2015

350 200 150 150 4,89 01.-03.05.2015 400/450 400/448 4.70/5.51 300/400 300/400 1.73/1.87 Serbia > BiH 100 99 0,05 01.01.2015.-31.12.2015

600 200 400 400 3,40 04.-08.05.2015 100 100 0,81 01.01.2015.-28.09.2015

500 200 300 300 2,65 09.-13.05.2015 100 100 0,81 09.10.2015.-31.12.2015

350 200 150 149 3,60 14.-22.05.2015 Serbia > Croatia 150 150 0,07 01.01.2015.-31.12.2015

400 200 200 199 3,10 23.-24.05.2015 Serbia > Hungary 300 299 0,15 01.01.2015.-31.12.2015

300 200 100 100 4,83 25.-29.05.2015 Serbia > Montenegro 50 50 0,26 01.01.2015.-31.12.2015

400 200 200 199 3,20 30.-31.05.2015 Serbia > Macedonia 0 0 0,00 01.01.2015.-31.12.2015

Serbia > Romania 150 146 0,01 01.01.2015.-31.12.2015

Serbia > Albania 210 0 105 105 1,12 01.-05.05.2015 0 0 0,00 100/125 100/125 0.53/0.65

450 100 350 349 0,01 01.-03.05.2015

300 100 200 - - 04.-14.05.2015

400 100 300 - - 15.-31.05.2015

Serbia > Bulgaria 200 100 100 100 1,56 01.-31.05.2015 50 50 0,36 100 100 1,15

Serbia > Croatia 150 01.-31.05.2015 50/250 50/250 0.03/0.05 450 434 0,00

Serbia > Hungary 800 299 501 500 0,22 01.-31.05.2015 501 499 0,12 501 500 0,09

Serbia > Montenegro 600 50 250 249 0,11 01.-05.05.2015 225/275 224/274 0.06/0.09 250/300 250/298 0.03/0.05

Serbia > Macedonia 600 0 300 300 0,45 01.-05.05.2015 200/300 200/300 1.12/1.63 200/300 200/300 1.12/1.63

550 146 404 99 0,00 01.-03.05.2015

300 146 154 99 0,00 04.-08.05.2015

350 146 204 99 0,00 09.-13.05.2015

400 146 254 99 0,00 14.-17.05.2015

350 146 204 99 0,00 18.-22.05.2015

400 146 254 99 0,00 23.-24.05.2015

250 146 104 99 0,00 25.-29.05.2015

500 146 354 99 0,00 30.-31.05.2015

Hungarian border - auction for 100% of ATC, held by EMS, Serbia

Bosnian border - auction for 100% of ATC, held by EMS, Serbia

Romanian border- auction for 100% of ATC, held by EMS, Serbia

Bulgarian border - auction for 100% of ATC, held by ESO, Bulgaria

Croatian border - auction for 100% of ATC, held by HOPS, Croatia

May `15 Annual 2015

Border+Direction NTC AAC ATC AATC Price Validity period: ATC AATC Price ATC AATC Price Border+Direction ATC AATC Price Validity period:

IMPORT

Croatia > Slovenia 1200 800 400 400 0,07 01.-31.05.2015 500 500 0,06 500 500 0,01 Croatia > Slovenia 800 800 0,05 01.01.2015.-31.12.2015

Austria > Slovenia 550 450 100 100 7,95 01.-31.05.2015 100 100 10,82 100 100 9,18 Austria > Slovenia 450 450 8,01 01.01.2015.-31.12.2015

Italy > Slovenia 265 150 115 114 0,00 01.-31.05.2015 115 114 0,10 115 114 0,03 Italy > Slovenia 150 150 0,10 01.01.2015.-31.12.2015

EXPORT

Slovenia > Croatia 1200 800 400 400 0,09 01.-31.05.2015 500 500 0,10 500 500 0,10 Slovenia > Croatia 800 800 0,29 01.01.2015.-31.12.2015

Slovenia > Austria 650 450 200 200 0,03 01.-31.05.2015 200 200 0,03 200 200 0,03 Slovenia > Austria 450 450 0,05 01.01.2015.-31.12.2015

Slovenia > Italy 340 220 120 120 8,68 01.-31.05.2015 120 120 5,39 180 180 5,17 Slovenia > Italy - Base 220 220 7,56 01.01.2015.-31.12.2015

Croatian border - auction for 100% of ATC, held by CAO Slovenia > Italy - Peak 64 64 8,00 01.01.2015.-31.12.2015

Austrian border - auction for 100% of ATC, held by CAO

Italian border - auction for 100% of ATC, held by CASC

*Due to multiple lots, some results are presented as MIN/MAX offered capacity / allocated capacity / settlement price

EXPORT

Serbia > BiH 350 347 0,01 500 305 0,00

Serbia > Romania 254/454 109 0,00 404/554 135 0,00

ELES - Slovenia Results - April `15 Results - March `15

Bulgaria > Serbia 300 300 0,71 100 100 0,38

ELES - Slovenia

IMPORT

Romania > Serbia

EXPORT

Serbia > Bulgaria

Transelectrica - Romania

IMPORT

Serbia > Romania 254/454 109 0,00 354/554 135 0,00

MEPSO - Macedonia Results - April `15 Results - March `15 MEPSO - Macedonia

IMPORT

Bulgaria > Macedonia 125 125 1,30 25/75 25/75 0.30/0.50

EMS - Serbia

IMPORT

Bulgaria > Serbia

EXPORT

Macedonia > Greece 50/125 50/125 7.20/10.70 25/125 25/125 11.20/13.70

Ukraine > Romania 50/150 50/150 0.10/0.41 50/100 50/100 0.06/0.37

EXPORT

Romania > Serbia 400/450 400/448 4.70/5.51 300/400

EMS - Serbia Results - April `15 Results - March `15

300/400 1.73/1.87

Transelectrica - Romania Results - April `15 Results - March `15
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Μαυροβούνιο, Σερβία, Κόσσοβο, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Μολδαβία και Ουκρανία). Στις 

χώρες αυτές η ανταλλαγή ισχύος ενέργειας πέρα από το πρόβλημα του ελλιπούς 

δικτύου γραμμών μεταφοράς μεγάλα εμπόδια παρουσιάζονται κι στο ρυθμιστικό 

πλαίσιο του ανοίγματος των αγορών, στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής 

αγοράς, στις χαμηλές ρυθμιζόμενες τιμές, στην έλλειψη αγοραίας τιμολογιακής 

διείσδυσης και τέλος στην αποτελεσματική λειτουργία οργανωμένων αγορών 

ηλεκτρικής ενέργειας.83  Στο πλαίσιο της  όλης προσπάθειας κάποιες από αυτές τις 

χώρες ίδρυσαν χρηματιστηριακές αγορές ενέργειας.84 Το 2007 δημιουργήθηκε στο 

Borzen της Σλοβενίας το Χρηματιστήριο Ενέργειας SouthPool με τη συνεργασία του 

Χρηματιστηρίου Παραγώγων EUREX. Φιλοδοξία του χρηματιστηρίου ήταν η 

δημιουργία περιφερειακής αγοράς συναλλαγών ενέργειας των χωρών της 

Βαλκανικής. Όμως, η μικρή αγορά της Σλοβενίας και η απομακρυσμένη γεωγραφική 

της θέση σε σχέση με την περιφερειακή αγορά των Βαλκανίων δεν επέτρεψε στο 

χρηματιστήριο ρόλο περιφερειακής αγοράς.  

Στη Ρουμανία δημιουργήθηκε το Χρηματιστήριο OPCOM το οποίο ανήκει στον 

Ρουμανικό διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και τελεί υπό δημόσιο 

έλεγχο, ενώ δεν έχει δείξει φιλοδοξίες περιφερειακής αγοράς. 

Πιο φιλόδοξο εμφανίζεται το SEEPEX στη Σερβία που  στοχεύει να προσφέρει αγορά 

συναλλαγών για τη Βοσνία, Μαυροβούνιο και ΠΓΔ Μ και στη δεύτερη φάση να 

συνδεθεί με την Ουγγαρία, Ρουμανία, Τσεχία και Σλοβακία. 

Το ΙΒΕΧ στη Βουλγαρία είναι το νεώτερο όλων με χρόνο λειτουργίας μόλις από τον 

Ιανουάριο του 2016 , ενώ υπάρχει περιφερειακά το χρηματιστήριο της Τουρκίας 

                                                           
83

 Νικόλαος Θ. Μυλωνάς, Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, σελ 

674 
84

 Όπως παραπάνω, σελ 673 
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ΕPIAS φιλοδοξώντας να καταστεί βασικό κέντρο συναλλαγών μεταξύ Ευρώπης και 

Ανατολής με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΕΧ) της 

Γερμανίας. 

Γενικά, στα θετικά ενός χρηματιστηρίου ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνονται85: 

 η συνεχής διαπραγμάτευση με διαφάνεια ως προς τη διαμόρφωση των 

τιμών 

 η εκκαθάριση των συναλλαγών 

 η κάλυψη κινδύνου αντισυμβαλλομένου 

 η τιμολόγηση στην αγορά μετρητοίς 

 η τιμολόγηση προϊόντων με μελλοντική εκπλήρωση 

 η τιμολόγηση των αποκλίσεων κατά την ημέρα παράδοσης 

 η αποτελεσματική δημοσιοποίηση κάθε σχετικής πληροφορίας 

 η αποτελεσματική κατανομή δικαιωμάτων διασυνδετικής ισχύος μέσω 

αγοραίων δημοπρασιών 

 η άμεση σύνδεση και επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερομένους στην 

εγχώρια, περιφερειακή και διεθνή αγορά με κάθε μέσο. 

Η ελληνική αγορά ενέργειας παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη διακύμανση τιμών 

στα χρηματιστήρια αυτά και ήδη είναι μέλος και λειτουργεί ως trader σε αυτά της 

Τουρκίας μέσω της θυγατρικής της εκεί αλλά και της Ιταλίας.  H παρακολούθηση της 

διακύμανσης των τιμών των χρηματιστηρίων είναι πάντα σε σύγκριση με την 

διακύμανση της τιμής της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 

                                                           
85 Όπως παραπάνω, σελ 669 
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Πηγή: ΔΕΗ /Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας 

Σχήμα 4.4  
Διακύμανση τιμών βασικών ενεργειακών χρηματιστηρίων  

 

Στο πιο πάνω γράφημα σύγκρισης περιλαμβάνεται και το χρηματιστήριο  HUPX της 

Ουγγαρίας που θεωρείται σήμερα πολύ σημαντικό στην αγοραπωλησία ενέργειας 

και κόμβος μεταξύ της ενεργειακής αγοράς της ΝΑ Ευρώπης και της Κεντρικής. 

Ενδεικτικά η σπουδαιότητα του στον πινάκα που ακολουθεί:  

Πίνακας 4.8 : HUPX 2015 

 
Πηγή: HUPX 

 

Στη συνέχεια βλέπουμε σε γράφημα τη σύγκριση της Οριακής τιμής συστήματος 

[SMP] με όλα τα σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που επηρεάζουν την ΝΑ 

Ευρώπη και με τις τιμές του χρηματιστήριου της Ιταλίας (PUN & Prindisi) που έχει 

σημαντικό ρόλο στην δομή του χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ : 

Month Avarage Prices (EUR/MWh) Avarages Available Transfer Capacity (MWh) Avarages Cross-border flow (MWh)

HU SK CZ RO HU-SK SK-HU CZ-SK SK-CZ HU-RO RO-HU HU-SK SK-HU CZ-SK SK-CZ HU-RO RO-HU

január 42,19 31,26 29,48 39,53 1.296 488 636 2.261 1.153 45 17,3 424,2 299,2 218,9 274,2 11,6

február 41,26 36,68 36,14 37,1 1.208 565 542 2.225 1.056 31 29,8 427,5 148,7 172,3 277,2 10,8

március 35,68 31,02 30,67 32,34 1.251 497 611 2.164 1.339 11 39,4 359,3 96,7 121,5 370,4 3,6

április 34,08 29,89 29,76 26,34 1.243 533 654 2.169 1.302 13 37,3 374,5 152,4 228,3 260,6 5,3

május 29,65 25,9 25,41 27,56 1.268 558 659 2.100 1.134 8 14,8 442,5 74,8 153,7 471,8 0,6

június 33,92 31,16 30,64 32,92 1.328 651 608 2.592 1.002 41 33,6 440 141,9 133 441 3,2

július 52,35 38,54 36,71 41,89 1.407 439 758 2.178 1.280 4 10,8 372,1 506,2 76,8 180,1 0,9

augusztus 42,49 33,24 32,68 40,72 1.280 400 729 1.979 1.366 29 12,2 335,7 447,2 159,6 378,5 3,6

szeptember 47,61 36,61 33,4 41,25 1.210 393 909 1.867 1.231 6 22,1 309 704,9 134,6 262,4 1,5

október 44,11 42,27 39,08 39,2 1.353 495 897 1.899 1.277 11 99 264,4 640,9 130 311,1 2,1

november 41,51 36,63 35,48 36,89 1.379 469 594 2.354 1.345 5 64,7 327,1 309 205 302,1 1,7

december 42,27 29,9 28,76 41,14 1.429 464 803 2.280 1.231 30 0 450,9 504,8 89,3 507,6 2,4
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Πηγή : ΔΕΗ /Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας 

Σχήμα 4.5 

Σύγκριση SMP  

 

Η σημασία των ενεργειακών χρηματιστηριακών αγορών είναι πολύ μεγάλη , αφού 

μέσω αυτών γίνεται προσπάθεια για καλύτερο έλεγχο των τιμών και της ροής της 

ενέργειας μέσω της οργάνωσης και της συγκέντρωσης των δεδομένων και με την 

προσπάθεια πάντα σε εξέλιξη για μια ενιαία χρηματιστηριακή αγορά μελλοντικά 

που θα συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου για κοινή ενεργειακή αγορά και μια 

ενιαία τιμή. 

4.2.4 Υποδομές σε Μονάδες και Δίκτυα στη ΝΑ Ευρώπη 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3 στην παρουσίαση της αγοράς των 

Βαλκανικών χωρών και της Τουρκίας σημαντικός παράγοντας προόδου και εξέλιξης 

τους έχουν οι υποδομές . 

Η παγκόσμια τράπεζα χορηγεί σημαντικά ποσά γι αυτές και τα κράτη πολύ συχνά 

προαναγγέλλουν και δημιουργούν έργα που εκτός από την εσωτερική τους αγορά 

έχουν σημασία και για την αγορά της ευρύτερης περιοχής με στόχο να 
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προσελκύσουν σημαντικούς επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της 

απελευθέρωσης της αγοράς της άλλα και τον περιφερειακών αυτής τοποθετεί στον 

προϋπολογισμό της έργα που ονομάζει κοινού ενδιαφέροντος με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα.  

Πίνακας 4.9  : Προδιαγραφόμενα έργα στην 8
η
 Περιφέρεια της Ευρώπης  

 

Πηγή : ΔΕΗ/Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας  

Ο πίνακας αυτός δείχνει ότι τα κράτη της ΝΑ Ευρώπης κατανοούν ότι χρειάζεται να 

δοθεί μεγάλη έμφαση στις υποδομές προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες 

εκείνες που θα κατεβάσουν την τιμή της ενέργειας στην περιοχή που αυτή τη στιγμή 

είναι η ακριβότερη. Δείχνει επίσης ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλες δυνατότητες στα 

μικρότερα κράτη για κατασκευή εργοστασίων ώστε να εκμεταλλευτούν όλες τις 

πηγές παραγωγής ενέργειας που διαθέτουν . Πολλές ροές υδάτων (Αλβανία) αλλά 

και μεγάλες ποσότητες λιγνίτη (Κόσσοβο) παραμένουν ανεκμετάλλευτες ενώ θα 

μπορούσαν εκτός από την ενεργειακή ασφάλεια του ίδιου του κράτους να 

συνδράμουν στην καλύτερη κατανομή και ροη ενέργειας στην Ευρώπη γενικότερα. 

Εταιρείες με τεχνογνωσία κατασκευών , εξόρυξης και παραγωγής στον ενεργειακό 

τομέα θα έπρεπε να βλέπουν αυτά τα προδιαγραφόμενα έργα σαν ευκαιρία 

διείσδυσης σε νέες αγορές. 

 

Biomass CCGT CCHP CCPP CHP Gas Geothermal HPP NPP PV TPP WPP TOTAL

Albania 1460 1071,3 1600 4.131,30

Bosnia 2461 2725 430 5.616,00

Bulgaria 5 2100 308,3 100 2.513,30

Bulgaria, Romania (Danube) 696 696,00

Croatia 68 900 968,00

Czech Republic 1200 1000 2.200,00

FYROM 545,1 545,10

Greece 17 17,00

Hungary 800 2000 600 3.400,00

Kosovo 305 305,00

Montenegro 230 230,00

Poland 450 480 930,00

Romania 50 250 1040 1800 660 3.800,00

Serbia 450 738 5 2244 30 3.467,00

Slovakia 1000 1.000,00

Turkey 8570 568 25 2448,25 5800 20 7713 1344,4 26.488,65

Turkey 1320 1.320,00

TOTAL 55 12480 450 250 480 568 25 8906,65 12596 350,3 18902 2564,4 57.627,35

Sum of Power (MW)/Country 

Type
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5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ -                         

Η ΔΕΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 

Η ΔΕΗ αν και από το 2003 άλλαξε την εταιρική της ταυτότητα από κρατική σε ΑΕ 

στην ουσία δεν απώλεσε ποτέ το χαρακτήρα της ως εταιρεία κοινής ωφέλειας με 

δημόσιο χαρακτήρα . Σήμερα όμως και με τις συνθήκες όπως διαμορφώνονται η 

αλλαγή στη στρατηγική της είναι απαραίτητη και πιο άμεση από ποτέ .  

Εκτός από το νομοσχέδιο για τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ που αναφέρθηκε στο 

κεφάλαιο 2, υπεγράφη πρόσφατα και ο Νόμος για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ 

στον οποίο αναφέρονται τα εξής : 

«[…] διαμορφώνεται νέα σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που 

διασφαλίζει τον πλήρη διαχωρισμό αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ και τη διατήρησή της υπό 

τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου. Ο έλεγχος επί της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα ασκείται από 

διαφορετικό φορέα του Δημοσίου σε σχέση με τη ΔΕΗ ΑΕ ή άλλη επιχείρηση που 

ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή 

φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).[…] Η 

διαμόρφωση της νέας σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται μέσω: α) της 

μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% 

του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία συμμετοχών 

(HoldingCo, στο εξής «Εταιρεία Συμμετοχών»), η οποία πρόκειται να συσταθεί με 

επιμέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ ΑΕ και να εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά και της 

οποίας μοναδικός μέτοχος αρχικώς θα είναι η ΔΕΗ ΑΕ και εν συνεχεία οι μέτοχοι της 

ΔΕΗ ΑΕ, β) της πώλησης και μεταβίβασης, με μία ή περισσότερες συναλλαγές, 

μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% 
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του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία της οποίας μοναδικός 

μέτοχος θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο».86Η εξέλιξη αυτή  θα έχει σαν αποτέλεσμα 

για τη ΔΕΗ την απώλεια ενός σημαντικού εσόδου .  

Μια τρίτη ρύθμιση που επηρεάζει τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης είναι  

αυτή που αφορά στη θέσπιση του Προσωρινού Μηχανισμού Αποζημίωσης 

Ευελιξίας (προσωρινά ΑΔΙ). Στην ομιλία του Πρόεδρου της ΔΕΗ στην τακτική 

συνέλευση των μετόχων ειπώθηκε ότι «με το μηχανισμό αυτό, η ΔΕΗ θα 

υποχρεωθεί το επόμενο δωδεκάμηνο να καταβάλει στους ιδιώτες παραγωγούς 

φυσικού αερίου περίπου 80 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι από την αποζημίωση της 

ευελιξίας εξαιρείται το σύνολο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ καθώς και το 

μεγαλύτερο μέρος των Υδροηλεκτρικών Σταθμών, η δε αποζημίωση των μονάδων 

φυσικού αερίου με 45.000 ευρώ / MW, βασίζεται σε δεδομένα του 2013 όπως οι 

τότε τιμές του φυσικού αερίου.» 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρώντας τους οικονομικούς δείκτες της Επιχείρησης 

φαίνεται μια απώλεια εσόδων και μείωση του κύκλου εργασιών.  

 
Πηγή: ΔΕΗ ΑΕ 

Σχήμα 5.1 

Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου 2015/2014 
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 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. 94/27.5.2016 Νόμος 4389: Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 
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Πηγή: ΔΕΗ ΑΕ 

Σχήμα 5.2 

Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου Α’ τρίμηνο 2016 - Α’ τρίμηνο 2015 

 

Εκτός από την αλλαγή στην Νομοθεσία που την υποχρεώνει να χάσει μεγάλο μέρος 

των καταναλωτών, έχει ήδη πρόβλημα με τις οφειλές από την πώληση Η/Ε και από 

μεγάλους πελάτες κρατικούς και βιομηχανίες  αλλά και από τους χαμηλούς 

καταναλωτές της που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να πληρώσουν 

τους λογαριασμούς . Μέχρι πρόσφατα έχουν διακανονίσει οφειλές πλέον των 320 

χιλ πελατών με μια συνολική οφειλή 680 εκατ. ευρώ 87 

 

Είναι γεγονός ότι όλα τα παραπάνω μπορεί να συμβαίνουν τώρα με συνεχόμενες 

νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά η συζήτηση για την απελευθέρωση της αγοράς δεν 

είναι νέο φαινόμενο . Η επιχείρηση γνώριζε ότι όφειλε να αλλάξει τον τρόπο 

λειτουργίας της και ότι θα έχανε μεγάλο μέρος των εσόδων της κάποια στιγμή . 

Είναι κάτι που έχει συμβεί σε όλες τις εταιρείες κοινής ωφέλειας που 

αντιμετώπισαν το άνοιγμα των αγορών.  
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 Ομιλία Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου ΔΕΗ στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων , 11/7/2016 
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 «Οι εταιρίες κοινής ωφέλειας σε αναζήτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων 

καθώς οι ζημίες αυξάνονται». Με αυτόν τον εντυπωσιακό τίτλο οι Financial Times 

αναφέρονται στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές 

εταιρείες ενέργειας, οι οποίες – μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 

περιβάλλον – προσπαθούν να βρουν τρόπους για να τα ξεπεράσουν. Οι ενεργειακές 

εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα συρρίκνωσης της κερδοφορίας τους από την 

απουσία μιας συνεπούς ενεργειακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Ίσως, όμως, το σημαντικότερο να είναι ότι, οι ενεργειακοί κολοσσοί αντιμετωπίζουν 

ισχυρές πολιτικές παρεμβάσεις σε ότι αφορά τις επενδυτικές στρατηγικές τους. 

Μέσα σε αυτό το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον οι ενεργειακές εταιρείες 

είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν περικοπές δαπανών, ώστε να βελτιώνουν 

συνεχώς την οικονομική αποτελεσματικότητά τους, με αποτέλεσμα να χάνουν την 

αξία τους .Τα προβλήματα των εταιρειών κοινής ωφέλειας της Ευρώπης είναι 

διαφορετικά αλλά ταυτόχρονα είναι όλα ίδια. «Το παραδοσιακό επιχειρηματικό 

μοντέλο της μεγάλης επιχείρησης κοινής ωφελείας βρίσκεται σε κίνδυνο», λέει ο 

Thomas Kaestner, επικεφαλής του τομέα ενέργειας και κοινής ωφελείας της 

εταιρίας συμβούλων Ε&Υ. Ως εκ τούτου, κύριος στόχος τους «είναι συρρικνώσουν, 

να εκχωρήσουν, να μειώσουν το κόστος, να σταθεροποιήσουν τις εταιρείες και να 

μην βάζουν όλα τα αυγά τους σε ένα καλάθι».88 

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Επιχείρησης αναφέρει κάποια από τα μέτρα που 

πρέπει να πάρει η επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της 

επόμενης μέρας. Τέτοια αναφέρει την ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού, τις 

                                                           
88 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/03879e0a-4966-11e4-8d68-00144feab7de.html#axzz3JOgqc9nd 
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επενδύσεις στις ΑΠΕ , το ομαλό άνοιγμα της αγοράς αλλά και την επέκταση της με 

διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου της. 89  

Ήδη αντιμετωπίζει αμυντικά το νέο τοπίο προσπαθώντας να συγκρατήσει τους 

καλούς καταναλωτές της με παροχή έκπτωσης ή προστρέχοντας με ενστάσεις στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή και στη ΡΑΕ για τον τρόπο που θα γίνουν οι δημοπρασίες 

ΝΟΜΕ ή η πώληση του ΑΔΜΗΕ . 

Εντωμεταξύ στη διεκδίκηση μεριδίων από τον τζίρο των 3 δισ. ευρώ, που 

υποχρεωτικά, με βάση το μνημόνιο, θα πρέπει να χάσει σταδιακά από τον προσεχή 

Σεπτέμβριο και μέχρι το τέλος του 2019 η ΔΕΗ, μπαίνουν οι ιδιώτες πάροχοι 

ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν μέχρι τον Ιούνιο ήδη αποσπάσει συνολικό ποσοστό 

πελατών 9,56% από τη ΔΕΗ και αναμένουν  την πρώτη δημοπρασία του 

Σεπτεμβρίου, μέσω της οποίας η ΔΕΗ θα διαθέσει σε τρίτους ποσότητες  

υδροηλεκτρικής και λιγντικής ισχύος. Οι εφτά (7) ιδιωτικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού «κλειδώνουν» αυτήν την 

περίοδο τη στρατηγική τους για αύξηση μεριδίων και ενίσχυσης της θέσης τους 

μέσα από μεγάλα στρατηγικά deals όπως αυτό της PROTERGIA του Ομίλου 

Μυτιληναίου με την COSMOTE για την προσφορά επικοινωνιακών και ενεργειακών 

υπηρεσιών  2 σε 1 . 

Αυτό που με αγωνία αναμένει η αγορά είναι η υπουργική απόφαση για τον 

καθορισμό της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών, που αποτελεί και την παράμετρο 

που θα κρίνει το όλο εγχείρημα. 

 

                                                           
89 http://www.kathimerini.gr/867673/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/idiwtes-paroxoi-energeias-sto-kynhgi-mias-

agoras-me-ethsio-tziro-3-dis-eyrw 
 

http://www.kathimerini.gr/867673/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/idiwtes-paroxoi-energeias-sto-kynhgi-mias-agoras-me-ethsio-tziro-3-dis-eyrw
http://www.kathimerini.gr/867673/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/idiwtes-paroxoi-energeias-sto-kynhgi-mias-agoras-me-ethsio-tziro-3-dis-eyrw
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Η τιμή εκκίνησης των 38 €/MWh που θα είναι μάλλον αυτή που  εισηγείται η ΡΑΕ 

προς το υπουργείο, δεν ικανοποιεί  κι αυτό γιατί βρίσκεται πολύ κοντά στην οριακή 

τιμή συστήματος (41 €/ΜWh περίπου), κάτι που δεν δημιουργεί κίνητρο 

συμμετοχής στις δημοπρασίες, και μπορεί εύκολα, όπως υποστηρίζεται, να 

ακυρώσει το σχέδιο. Η ΔΕΗ εμφανίζεται μάλλον εγκλωβισμένη, αφού από τη μια 

επιδιώκει να πουλήσει το προϊόν της σε υψηλή τιμή, από την άλλη ο κίνδυνος να 

μην υπάρξει συμμετοχή στις δημοπρασίες και να μην προχωρήσουν, θα 

επαναφέρει, με βάση τη σαφή διατύπωση του νόμου, σε ισχύ άλλα δομικά μέτρα 

που να οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα σε σχέση με τη μείωση των μεριδίων της, 

δηλαδή την πώληση κάποιων μονάδων.90 

Στην παρούσα φάση η ΔΕΗ  θα ήταν σκόπιμο να ανατρέξει στην προτροπή της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεωρεί ότι οι διεθνείς συνεργασίες της ΕΕ πρέπει να 

βασίζονται σε κοινούς κανόνες και αρχές που πηγάζουν από την ενιαία εσωτερική 

αγορά ενέργειας και στο δόγμα του επιτρόπου Piebalgs που προσομοιώνει τις 

εξωτερικές ενεργειακές συνεργασίες της ΕΕ με ομόκεντρους κύκλους «rings of 

circles».91 Ο πρώτος κύκλος είναι η εσωτερική αγορά της ΕΕ, ο δεύτερος η 

ενεργειακή κοινότητα  της ΝΑ Ευρώπης και ο τρίτος οι χώρες που είναι πέρα από 

την άμεση γειτονία της ΕΕ.  Αυτός ο δεύτερος κύκλος είναι που πρέπει να εστιάσει 

για επενδύσεις η ΔΕΗ στην παρούσα φάση . Είδαμε ήδη στα προηγούμενα 

κεφάλαια την προσπάθεια για άνοιγμα των αγορών των γειτονικών χωρών σε 

ρυθμιστικό επίπεδο αλλά και την προσπάθεια εκσυγχρονισμού τους σε επίπεδο 

υποδομών.  Εκτός από αυτές στις «δεύτερου κύκλου» αγορές για τη ΔΕΗ ανήκουν 

                                                           
90

 Όπως παραπάνω 
91

 Ελισάβετ Λοβέρδου-Τυπάλδου Εξωτερική Πολιτική ΕΕ και Κρατών Μελών, σελ 360-361 στο Ενέργεια Δίκαιο, Οικονομικά κι 
Πολίτικη 
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και οι Βοσνία-Ερζεγοβίνη , Κροατία , Μαυροβούνιο , Κοσσυφοπέδιο, Μολδαβία, 

Ουκρανία Ρουμανία, Αρμενία, Γεωργία. 

Όλες αυτές οι αγορές προσφέρονται για επενδύσεις. Για άνοιγμα θυγατρικών 

αρχικά στις γειτονικές για να εκμεταλλευτεί τη ροή της ενέργειας και να μπορέσει 

να έχει βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου της και σιγά σιγά δημιουργία 

επενδύσεων και στις άλλες .  

Ήδη έχει αναφερθεί  ο μεγάλος όγκος εισαγωγών  στα βόρεια σύνορα   

 
Πηγή ΔΕΗ /Διεύθυνση Διαχείριση Ενέργειας 

 

Σχήμα 5.3 : 
Μέση Τιμή  Εισαγωγών Ελλάδα 2015 

 
Το άνοιγμα θυγατρικών αρχικά στις Αλβανία,  πΓΔΜ και Σερβία αρχικά θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα στην καλύτερη διαχείριση των 

εισαγωγών αυτών.  

Είναι γεγονός ότι μια προηγούμενη ανάλυση πολιτική , οικονομική , κοινωνική & 

τεχνολογική (PEST) είναι απαραίτητη πριν από κάθε επένδυση για δημιουργία 

θυγατρικής  να γίνει από την Επιχείρηση. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες , υπάρχει στο 

επενδυτικό περιβάλλον αστάθεια τιμών, είναι συνεχής η ανάδειξη νέων επενδυτών 

και διεθνών συσχετισμών , η χρηματοδότηση των επενδύσεων αφορά σε συνεχή 

ανάλυση αγορών και διαχείριση των επενδυτικών κίνδυνων,  ενώ σημαντικός 
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παράγων επένδυσης είναι τα σύγχρονα δίκτυα μεταφοράς Η/Ε και η προστασία 

περιβαλλοντική που μέσα από τις δημοπρασίες των ρύπων αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα που πρέπει επίσης να εξεταστεί.92 

Οι αγορές με τις οποίες θα συνδιαλέγει η επιχείρηση , και κυρίως των Βαλκανίων, 

είναι αυτές που σταθεροποιούνται πολιτικά και αναζητούν το δρόμο για να 

προσχωρήσουν σύντομα και αυτές, άλλες με πιο γρήγορους και άλλες με πιο 

αργούς ρυθμούς, στην ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. 

Το οικονομικό περιβάλλον στην παρούσα φάση κρύβει για τους ίδιους λόγους 

κάποιες παγίδες, αλλά σε γενικές γραμμές βαδίζει προς σταθεροποίηση στις αγορές 

που η εταιρεία θέλει να δραστηριοποιηθεί. Το σκεπτικό είναι έτσι κι αλλιώς ότι 

πρόκειται για μια προσπάθεια που γίνεται στη λογική της ελεύθερης αγοράς και του 

ανταγωνισμού και με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές αυτή τη 

στιγμή στο ενεργειακό οικονομικό περιβάλλον, υπάρχει θέση για να δημιουργηθεί 

μια διεθνής εταιρεία αν η ΔΕΗ αποφασίσει να δράσει με εξωστρέφεια με ένα 

δυνατό χαρτοφυλάκιο και δυνατές οικονομικές συνεργασίες. Μεγάλο πλεονέκτημα 

είναι ότι η εταιρεία δομείται με βασικό νόμισμα το Ευρώ, ένα δυνατό νόμισμα, ενώ 

οι χώρες με τις οποίες θα έρθει σε εμπορικές συναλλαγές χρησιμοποιούν εθνικά 

νομίσματα όμως ταυτόχρονα επιδιώκουν να συναλλαγούν με χώρες που ανήκουν 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ. 

Η ενέργεια είναι ένα αγαθό απαραίτητο για την κοινωνία. Με δεδομένο αυτό, 

καθώς και ότι οι αγορές στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί η εταιρεία λειτουργούν 

στην παρούσα φάση σε ένα κοινωνικό περιβάλλον ανάπτυξης, κάθε εταιρεία 

                                                           
92

 Όπως υποσημ.  ,σελ 345 
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εμπορίας ή παραγωγής ενέργειας που θα μπορούσε να παρακολουθεί τις 

κοινωνικές εξελίξεις σε ένα διευρυμένο χωροταξικό πλαίσιο θεωρείται μια καλή 

επένδυση. Άλλωστε, το βιοτικό επίπεδο στις χώρες αυτές βρίσκεται σε διαδικασία 

ανόδου. Τουριστικά, αλλά και επιχειρηματικά, αυτή τη στιγμή η Σερβία, η Τουρκία 

και η Βουλγαρία επενδύουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Επιχειρηματικές, επίσης, 

προσπάθειες κάνουν και οι μικρότερες ΠΓΔΜ και Αλβανία. Σε όλες τις Βαλκανικές 

χώρες αυτή τη στιγμή παρατηρείται άνοδος στο βιοτικό επίπεδο σύμφωνα με όλους 

τους δείκτες ανάπτυξης και όλες τις τελευταίες κοινωνιολογικές έρευνες, και 

μάλιστα με πολύ καλύτερους δείκτες σε σχέση με μια εικοσαετία πριν. 

Μαζί με τη Βαλκανική και η  Παρευξείνια περιοχή είναι το σταυροδρόμι των 

σημαντικότερων εμπορικών, μεταφορικών, ενεργειακών, πληροφοριακών και 

επικοινωνιακών συνεργασιών, οι οποίες συνδέουν τρεις ηπείρους - Ευρώπη, Ασία 

και Αφρική.   Στην  περιοχή (πλήρως ή εν μέρει) βρίσκονται δεκαεπτά χώρες, στο 

μερίδιο των οποίων σήμερα ανήκει το 3,8% του Παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΠΑΕγχΠ) - Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 

Βουλγαρία, Κροατία, Γεωργία, Ελλάδα, πΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ρουμανία, 

Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία και η Ουκρανία. Η Ελλάδα, η Βουλγαρία, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, η Κροατία, η Ρουμανία και η Σλοβενία ανήκουν στον αριθμό των χωρών 

με το υψηλό επίπεδο ανθρώπινης ανάπτυξης .93  

Το τεχνολογικό περιβάλλον είναι και αυτό θετικό. Το προϊόν της ενέργειας είναι ένα 

προϊόν για το οποίο πλέον υπάρχει μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη. Τα δίκτυα 

διασύνδεσης μεταξύ των χωρών βρίσκονται σε συνεχή βελτίωση, η καινοτομία στην 

                                                           
93 D.Sc. Ευάγγελος Σίσκος  , Σύγχρονη  Οικονομία  Βαλκανικών  και Παραυξίνειων  Χώρων, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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βελτιστοποίηση του τρόπου μεταφοράς και εμπορίας ενέργειας είναι συνεχόμενη 

και στηριζόμενη απ’ όλες τις χώρες και τους επιχειρηματίες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο.  

Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στις χρηματιστηριακές 

νομισματικές συναλλαγές έχουν περάσει στα ενεργειακά χρηματιστήρια και έχουν 

αξιοποιηθεί προς όφελός τους. Μοντέλα προσομοίωσης και πηγές συνεχόμενης 

πληροφόρησης μέσω ειδικών πλατφόρμων και ενεργειακών reports είναι μερικά 

σημαντικά τεχνολογικά εργαλεία για μια εταιρεία σαν αυτή. Η ΔΕΗ έχει την 

τεχνογνωσία , αλλά και τη εξοικείωση με όλα.  

Όπως έχει και την τεχνογνωσία κατασκευής και λειτουργίας εργοστασίων 

παραγωγής αλλά και συντήρησης . Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα των παλαιών 

μονοπωλιακών εταιριών ενέργειας και καθετοποιημένων επιχειρήσεων ότι η 

τεχνογνωσίας τους εκτίνεται σε όλο το φάσμα της αγοράς της ενέργειας από τη 

μελέτη και την πρόβλεψη της πορείας της ενεργειακής αγοράς μέχρι την τεχνική 

κατασκευή εργοστασίων και από την εξόρυξη πετρωμάτων και σωστή τεχνική 

εκμετάλλευση κάθε υπάρχουσας πηγής ενέργειας μέχρι την πώληση της ενέργειας 

αυτής στο τελικό καταναλωτή. Η ΔΕΗ έχει την εμπειρία όλου του κύκλου εργασιών 

με  στελέχη ικανά αλλά και ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων βελτιστοποίησης των 

εργασιών αυτών. 

Η τεχνολογική εκπαίδευση σε όλα τα παραπάνω εργαλεία των νέων στελεχών που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο κρίνεται ως απαραίτητη,  πρέπει να είναι συνεχής 

και εύκολα προσβάσιμη. Η ΔΕΗ πρέπει να συνεχίσει την σωστή κατάρτιση των 

στελεχών της αλλά θα πρέπει να στραφεί και στην εκπαίδευση στελεχών των 
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γειτονικών κρατών που χρειάζονται γνώστες τεχνικούς αλλά και μάνατζερ έργων 

τόσο μεγάλων όσο αυτά που χρόνια η ΔΕΗ έχει αναλάβει και ολοκληρώσει με 

επιτυχία .    

Γενικά η ΔΕΗ πρέπει να κατευθύνει προσεκτικά τα επόμενα βήματα της . 

Αυτή τη στιγμή η αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, μετά από χρόνια 

μονοπωλιακής κατεύθυνσης και λογικής, στρέφεται με γοργούς έως και βίαιους 

ρυθμούς προς την απελευθέρωσή της. Ενδέχεται δε στα επόμενα χρόνια να μπει και 

στη λογική της χρηματιστηριακής. Από τα προηγούμενα χρόνια έχουν ξεκινήσει 

προσπάθειες για τη δημιουργία χρηματιστηρίου ενέργειας στην Ελλάδα που κάθε 

φορά παγώνουν , όμως πλέον κάτι τέτοιο είναι επιτακτικό για το ελληνικό κράτος . 

Η ΔΕΗ είναι ήδη μέλος σε κάποια χρηματιστήρια όπως σε αυτό της Ιταλίας, για τα 

γειτονικά χρηματιστήρια με τελευταίες αιτήσεις της προς αυτά της Βουλγαρίας και 

της Σερβίας επιδιώκει να γίνει κι εκεί μέλος, ενώ μελλοντικά  θα εγγραφεί και στο 

HUPX (Ουγγαρία ) 

 
ΔΕΗ/Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας 

Σχήμα 5.4  
Ενδεικτικές Τιμές Αγορών GR, IT, TR, HU (2014-2015) 

 

Θα πρέπει επίσης με την προοπτική να εξελίχθη στρατηγικά  η Ελλάδα σε hub 

ενέργειας να επιδιώξει να κατέχει καθοριστικό ρόλο σε όλες τις συζητήσεις για 
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άνοιγμα χρηματιστήριου ενέργειας. Με την τεχνογνωσία που έχει από την 

παρακολούθηση των αγορών προς βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου της και των 

οικονομικών ρίσκων που το αφορούν,  οφείλει να είναι ένας από τους πυλώνες της 

προσπάθειας και να στρέψει μεγάλο μέρος της εταιρικής πολιτικής της προς αυτή 

την κατεύθυνση.  

Οι ευκαιρίες που ανοίγονται για να δραστηριοποιηθεί εμπορικά κάποιος στο χώρο 

με λίγα έξοδα εκκίνησης είναι μοναδικές για δύο σημαντικούς λόγους: 

1. Δεν έχουν πολλά στελέχη στην ελληνική αγορά γνώση του χώρου της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και την τεχνογνωσία και στην κατασκευή και 

συντήρηση υποδομών αλλά και στην παρακολούθηση των αγορών 

χρηματοοικονομικά, 

2. δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες που να δραστηριοποιούνται στο χώρο, 

πράγμα που ευνοεί κάποια επιχείρηση που θα κάνει πρώτη βήματα ώστε να 

μπορέσει να εξελιχθεί με ταχύτητα σε Όμιλο με συναλλαγές σε ολοένα και 

περισσότερες χώρες βλέποντας το παράδειγμα της ALPIQ ως άμεσου 

συνεργάτη. 

Βασική πρακτική της εταιρείας θα είναι να παρακολουθεί τις ανάγκες ζήτησης 

ενέργειας στις χώρες στις οποίες θέλει να διεισδύσει οικονομικά 

Οι μικρές και κατακερματισμένες ενεργειακές αγορές των κρατών μελών δεν 

μπορούν να αντέξουν και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την ολοένα και 

αυξανομένη ζήτηση και την αστάθεια της ενεργειακής τους ασφάλειας. 94 

                                                           
94

 Όπως υποσημείωση    , σελ 345  
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Οι μεγάλες πρώην κρατικές επιχειρήσεις ενέργειας οφείλουν να λειτουργήσουν με 

εξωστρέφεια προσπαθώντας την πρώην δεσπόζουσα θέση που είχαν στις 

εσωτερικές τους αγορές, και την τεχνογνωσία των τόσων χρόνων ενεργειακής 

εμπειρίας να τη διοχετεύσουν με τέτοιο τρόπο στην στρατηγική τους ώστε να γίνουν 

σημαντικοί παίκτες στο περιβάλλον που το ευρωπαϊκό όραμα της ενωμένης 

ενεργειακής αγοράς που θα σημαίνει ασφάλεια και χαμηλές τιμές για τους 

καταναλωτές έχει σκοπό να επιτύχει. Η ΔΕΗ είναι μια από αυτές τις επιχειρήσεις.  

Μέχρι σήμερα ήταν μια επιχείρηση κρατική συγκροτημένη με προϋπολογισμό που 

αφορούσε εξ ολοκλήρου το κράτος και έσοδα που προέρχονταν κυρίως από αυτό 

και τις κυβερνητικές προαναγγελίες. Υπήρξε και εργαλείο πολιτικής από την 

εκάστοτε κυβέρνηση με υπεράριθμες προσλήψεις σε τομείς που δεν ήταν 

αναγκαίες, με οικονομικά μέτρα που αφορούσαν κοινωνική πολιτική για τους 

καταναλωτές ή χαμηλά  τιμολόγια που δεν ήταν πάντα προς όφελος της 

κερδοφορίας της σαν επιχείρηση. Η ΔΕΗ πρέπει να στρέψει το βλέμμα της στην 

επόμενη μέρα  με αλλαγή της εταιρικής της νοοτροπίας από εσωστρεφή και με 

βάση μόνο τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς στην εξωστρέφεια. Στην δύναμη που 

έχει να γίνει μια διεθνής εταιρεία με δίκτυο θυγατρικών στις γειτονικές 

αναδυόμενες ενεργειακές αγορές  των Βαλκανίων αλλά και των υπόλοιπων κρατών 

της 8ης Περιφέρειας της Ευρώπης. 

Εκτός από την εμπορική  διείσδυση στις γειτονικές αγορές όπως έκανε στη 

Βουλγαρία και την  Τουρκία και τη συμμετοχή στις χρηματιστηριακές αγορές τους  η 

ΔΕΗ μπορεί και πρέπει να στραφεί και στην εμπλοκή της με κατασκευές 

εργοστασίων στις γειτονικές χώρες όπως πχ Αλβανία που έχει αναξιοποίητες 

μεγάλες ροές υδάτων ικανές για να δημιουργηθούν εργοστάσια παραγωγής 
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ενέργειας και έχουν ήδη ενταθεί σε χρηματοδοτήσεις της παγκόσμιας τράπεζας η 

στην εξόρυξη λιγνίτη και κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ενέργεια στο 

Κόσσοβο που έχει ικανά κοιτάσματα για να  δημιουργηθεί παραγωγή που θα 

καλύψει τη γύρω περιοχή. Ήδη ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ  κ. 

Παναγιωτάκης αναφέρθηκε σε κάποιες από αυτές στην ομιλία του στους μετόχους 

όπως πχ στη δημιουργία θυγατρικής στα Τίρανα που ίσως θα ήταν σκόπιμο να 

λειτουργήσει και κατασκευαστικά σε κάποιο έργο που θα αφορά την εκμετάλλευση 

των υδάτινων ροών που έχει η Αλβανία ανεκμετάλλευτες για την παραγωγή 

ενέργειας . Η Σερβία είναι επίσης μια χώρα που θα μπορούσε η ΔΕΗ να στρέψει το 

ενδιαφέρον της αφού αποτελεί σημαντικό σημείο διαμετακόμισης Η/Ε στην 

ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και περιβάλλεται από 8 χώρες όπως Ρουμανία , 

Ουγγαρία , Βουλγαρία , Κροατία , Βοσνία , Μαυροβούνιο , Αλβανία και πΓΔΜ , όλες 

με μεγάλο ενεργειακό ενδιαφέρον στη ροη της Η/Ε ενώ η δημιουργία 

χρηματιστηρίου την κάνει ακόμα πιο σημαντική αγορά για επιχειρηματική 

διείσδυση. Μια άλλη σημαντική επενδυτική προσπάθεια που δεν θα ήταν τόσο στον 

τομέα της εμπορίας άλλα των κατασκευών  με στόχο το Κόσσοβο ( Κοσσυφοπέδιο) 

που έχει εκτιμώμενα αποθέματα λιγνίτη της περίπου 14 δισεκατομμύρια τόνους - 3ο 

μεγαλύτερο απόθεμα στην Ευρώπη. Η  τρέχουσα ετήσια ανασκαφή του άνθρακα 

είναι περίπου 8 εκατομμύρια τόνους, όπου πάνω από το 90% χρησιμοποιείται για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως οι δυο θερμοηλεκτρικοί σταθμοί του  

Κόσσοβο Α και Κόσσοβο Β ( 100% κρατικής ιδιοκτησίας) είναι λειτουργούν με παλιά 

τεχνολογία η δε ανασκαφή και το κοίτασμα εκεί δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο 
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περιθώριο για κατασκευή νέων σταθμών και επενδύσεις. 95 Αν η ΔΕΗ λειτουργήσει 

σαν επενδυτική εταιρεία με εξωστρέφεια και ξεκινήσει εργασίες ή ιδρύσει 

θυγατρικές σε γειτονικές χώρες θα μπορέσει σύντομα να λειτουργήσει σαν όμιλος 

πέρα από τα στενά πλαίσια της εγχώριας αγοράς και να αλλάξει το επιχειρηματικό 

της μοντέλο εκ βάθρων με νέο οργανόγραμμα και με προσωπικό εκπαιδευμένο στα 

νέα ζητούμενα της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το άνοιγμα των ενεργειακών αγορών στην περιοχή των Βαλκανίων είναι ένα 

γεγονός που συμβαίνει ταυτόχρονα με την αλλαγή εποχής στη Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού της Ελλάδας στο επιχειρηματικό της μοντέλο προσπαθώντας να βρει 

νέο τοπίο και στόχους για την ταυτότητα της. 

Η ΔΕΗ είναι μια επιχείρηση που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1950 ως κρατική 

εταιρεία κοινής ωφέλειας και σήμερα είναι ένας μεγάλος ενεργειακός όμιλος που 

στήριζε και στηρίζει την παραγωγή διαχείριση και διανομή ενέργειας στους έλληνες 

καταναλωτές. Τα δέκα τελευταία χρόνια έστρεψε το βλέμμα της και στο 

διασυνοριακό εμπόριο με μεγαλύτερη έμφαση παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην 

ευρύτερη περιοχή και τα τελευταία δύο χρόνια μετά από μελέτη και βαθύτερη 

ανάλυση των γειτονικών αγορών ίδρυσε τις δυο πρώτες θυγατρικές εμπορίας της σε 

Βουλγαρία και Τουρκία. 

Η περιοχή των Βαλκανίων αλλά και οι Παρευξείνιες χώρες που αποτελούν οι 

περισσότερες την 8η ενεργειακή περιφέρεια της Ευρώπης είναι κράτη που τα 

περισσότερα είχαν μονοπωλιακές κρατικές εταιρίες ενέργειας και σταδιακά 

νομοθετούν  με βάση  το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και με στόχο τον εκσυγχρονισμό 

των αγορών . 

Τα μεγέθη και τα στατιστικά στοιχεία των αγορών δείχνουν ότι είναι ιδανικές για 

επενδύσεις αν η ΔΕΗ στρέψει το ενδιαφέρον της επιχειρηματικά προς αυτές. 

Η εικόνα  της Επιχείρησης  στην παρούσα φάση, η τεχνογνωσία των στελεχών της 

και το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται δείχνουν ότι μπορεί  με τις κατάλληλες 

κινήσεις εξωστρέφειας να την φέρουν σε σημαντική θέση στην αγορά ενέργειας  της 

ΝΑ Ευρώπης ώστε να δημιουργήσει ένα brand name αντάξιο της ιστορίας της. 
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Η απώλεια εσόδων μπορεί να καλυφθεί με την ανάληψη κατασκευαστικών έργων 

στις χώρες που προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγχρονες εγκαταστάσεις 

παραγωγής ενέργειας ή με την δημιουργία εταιρειών εμπορίας στις νέες 

αναδυόμενες αγορές που καλύπτουν ένα μεγάλο χώρο στο νοτιοανατολικό  άκρο 

της Ευρώπης. Μελετώντας τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και με κινήσεις 

στρατηγικής σημασίας η ΔΕΗ μπορεί να αναλάβει το ρόλο ενός κόμβου ενέργειας.  

Είναι μεγάλο πλεονέκτημα ότι η Ελλάδα ανήκει στην ΕΕ και έχει νόμισμα το Ευρώ 

για να εδραιώσει μια τέτοια στρατηγική εμπορίας και ανάπτυξης στην παρούσα 

φάση.   

Εκτός από την εγχώρια αγορά που θα πρέπει να προσέξει ώστε να συγκρατήσει το 

πελατολόγιο της με εύρωστους και καλοπληρωτές καταναλωτές η ΔΕΗ οφείλει να 

στραφεί και σε άλλους δρόμους επενδύσεων που δεν ήταν στο επιχειρηματικό της 

σχέδιο σε πρώτο πλάνο μέχρι τώρα ώστε να βρει νέες πηγές εσόδων και 

στρατηγικών στόχων απαραίτητους για το μέλλον της.  

Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας που είναι στο νότιο άκρο της Ευρώπης και με 

σύνορα σε αναδυόμενες ενεργειακά αγορές ενώ πολιτικά επηρεάζεται άμεσα από 

την ΕΕ εντούτοις επιτρέπει στη ΔΕΗ να δημιουργήσει μια νέα σημαντική  οικονομική 

δραστηριότητα που θα ανοίξει την πόρτα στο επιχειρηματικό μέλλον της.   
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Σημείωμα της  συντάκτριας : 

Η παρούσα εργασία δεν μελέτησε οικονομικά στοιχεία αλλά έδωσε έμφαση στις περιγραφές των αγορών 
της ΝΑ Ευρώπης, υποδομές και σε στατιστικά στοιχεία που τις περιγράφουν προκειμένου να δείξει την 
στρατηγική που είναι δυνατόν να ακολουθηθεί σαν επιχειρηματική λογική για το μέλλον της Επιχείρησης.  
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