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Η ελληνική αγορά ηλ. Ενέργειας είναι 
μακράν η ακριβότερη στην Ευρώπη

Πηγή

Το συνολικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για την ελληνική βιομηχανία 
είναι ακόμη υψηλότερο συγκρινόμενο με εκείνο των ευρωπαίων 
ανταγωνιστών της, οι οποίοι απαλλάσσονται μέσω μέτρων που πήραν οι 
κυβερνήσεις και από το κόστος των ρυθμιστικών χρεώσεων.  
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Η ελληνική αγορά ηλ. Ενέργειας είναι 
μακράν η ακριβότερη στην Ευρώπη

Πηγή



Βασική αιτία η συνεχής θεσμοθέτηση σειράς 

μέτρων, που έχουν οδηγήσει στην εδραίωση ενός 

θεσμοθετημένου ολιγοπωλίου σε μια αγορά που 

κατακλύζεται από στρεβλώσεις και ρυθμιστικά 

εμπόδια καθώς και η παρατεταμένη καθυστέρηση 

της έναρξης λειτουργίας της νέας αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας 
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Η ελληνική αγορά ηλ. Ενέργειας είναι 
μακράν η ακριβότερη στην Ευρώπη



Mε το πρόσχημα της ύπαρξης δεσπόζοντα παίκτη 

στην αγορά έχουν προκριθεί ως βασικές επιλογές 

σχεδιασμού της νέας αγοράς, ρυθμίσεις, οι οποίες 

διαφοροποιούν την ελληνική αγορά σε σχέση με 

το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών αγορών, 

απηχούν μια ξεπερασμένη αντίληψη περί 

κεντρικού ελέγχου της αγοράς και διατηρούν 

στην πράξη την υποχρεωτική αγορά (pool).
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Η ορθή υλοποίηση του target model δημιουργεί 
συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού στην αγορά



⚪  Το ανώτατο όριο (20%) που σχεδιάζεται να 

τεθεί στα forward συμβόλαια που θα συνάπτει 

η ΔΕΗ, ως προμηθευτής, ακυρώνει στην πράξη 

την πρόσβαση της βιομηχανίας σε προθεσμιακά 

προϊόντα με φυσική παράδοση.

⚪ Εάν τεθεί τέτοιο όριο πρέπει να ισχύει για 

όλους τους καθετοποιημένους παίκτες  
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Η ορθή υλοποίηση του target model δημιουργεί 
συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού στην αγορά



Η έγκαιρη υλοποίηση της απαιτούμενης αναβάθμισης 

των διεθνών διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας , 

συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων έργων, 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη 

δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, όσο και για την επίτευξη έως το 2030 του 

εθνικού στόχου 35%  διείσδυσης των ΑΠΕ 
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Η σημασία της ενίσχυσης 
των διεθνών διασυνδέσεων



⚪ Η Διακοψιμότητα αποτελεί αναγκαίο μηχανισμό 

για την αντιμετώπιση προβλημάτων επάρκειας 

ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος. 

⚪ Η ουσιαστική συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά 

διασφαλίζεται μέσω του μηχανισμού 

Διακοψιμότητας και όχι μέσω του μηχανισμού 

ευελιξίας. 
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Πως διασφαλίζεται η ουσιαστική 
συμμετοχή της Ζήτησης στην αγορά 



⚪ Οι  χώρες της κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία, 
Γαλλία και Ολλανδία) εφαρμόζουν σημαντικές 
εκπτώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας 
(ρυθμιζόμενες χρεώσεις και φόρους) στις 
βιομηχανίες έντασης ενέργειας 

⚪ Με αυτό τον τρόπο ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών τους, που 
επιβαρύνονται υπέρμετρα από το κόστος 
ηλεκτρικής ενέργειας κάνοντας σωστή χρήση 
των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και 
στηρίζουν τις επενδύσεις σε αυτούς τους 
δυναμικά αναπτυσσόμενους βιομηχανικά 
κλάδους.  
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Βιομηχανική ενεργειακή πολιτική με βασικό 
άξονα την ενίσχυση των βιομηχανιών έντασης 

ενέργειας
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