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ΙΕΝΕ 25 Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ+ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η Τρέχουσα Ενεργειακή Κρίση και η Αγορά 
Ηλεκτρισμού
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Εκτόξευση των τιμών ενέργειας 

• Εκτόξευση των χρηματιστηριακών τιμών φ.α έως
και πάνω από 90 Ευρώ/Μwh (αύξηση 400)%, 
αύξηση 70εκ/μήνα για τη βιομηχανία

• Συνακόλουθη αύξηση των τιμών ρεύματος έως και 
πάνω από 250 Ευρώ/MWH, αύξηση 150εκ/μήνα 
για τη ΜΤ.  

• Εκτόξευση τιμών CO2>74 €/tn Co2

• Σημαντική επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής 20-
40% της βιομηχανίας. Αδυναμία να μετακυλήσουν 
την αύξηση στα προϊόντα χωρίς απώλεια μεριδίου 
αγοράς    
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Οι επιπτώσεις από την κρίση στην Ευρώπη

• Μόνο το 20-40% της ενέργειας περνά μέσα από 
την αγορά επόμενης ημέρας.

• Είναι κανόνας τα μακροχρόνια διμερή 
συμβόλαια βιομηχανίας με παραγωγούς

• Μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φ.α με 
oil index σε αντίθεση με Ελλάδα

• Γι’ αυτό οι βόρειες χώρες αντιδρούν στη λήψη 
μέτρων 
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• φ.α  από τον ΤΑΠ , σε ποια τιμή  εισάγεται 

το 20% της κατανάλωσης της χώρας?

• φ.α από Σιδηρόκαστρο σε ποια τιμή ?

• Η μέση τιμή προμήθειας φ.α στη χώρα 

είναι χαμηλότερη από την τιμή TTF ??

Μέση τιμή εισαγωγής φ.α
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• Οι νέες συμβάσεις για βιομηχανίες ΜΤ
μετακυλούν 100% τις τιμές της αγοράς

• Οι καθετοποιημένοι προμηθευτές, ως
παραγωγοί είναι πλέον αδιάφοροι από τις
τιμές στην αγορά, οι οποίες είναι πλέον
εκτός ελέγχου

• Οι τιμές στην αγορά εξισορρόπησης
αυξάνονται

• Οι παραγωγοί δεν επιβαρύνονται από την
παρούσα κρίση

Ποιοι επιβαρύνονται από την κρίση  ? 
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• Η παρούσα κρίση μεγεθύνει τα δομικά

προβλήματα της ελληνικής αγοράς ενέργειας.

• Στην προθεσμιακή αγορά δεν συνάπτονται 

διμερείς συμβάσεις με φυσική παράδοση ή 

ΟΤC με τρίτους παίκτες.

• Οι τιμές των χρηματοοικονομικών προϊόντων 

στο χρηματιστήριο δεν προωθούν  τη  

διενέργεια συναλλαγών

Ανάγκη δομικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά ? 
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• Το φ.α έχει επιλεγεί ως το καύσιμο στη 
διάρκεια της μετάβασης , Ενώ έχουν 
μειωθεί οι αντίστοιχες επενδύσεις 

• Πως διασφαλίζεται μια ασφαλής και δίκαιη 
μετάβαση ?

• Έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
τεχνολογία ? Οι αναγκαίοι πόροι ?

• Οι υψηλές τιμές ρεύματος θα 
αποθαρρύνουν το electrification της 
βιομηχανίας

Η κρίση δεν θα είναι παροδική
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Πράσινα PPA, νέος ΕΛΑΠΕ- ΕΤΜΕΑΡ

• Διατήρηση των διαγωνισμών ΑΠΕ 4.2 GW έως το 
2025

• Θα υπάρξουν πράσινα ΡΡΑ? Σε ποιες τιμές ?

• Είναι αντικρουόμενα και σε ποιο βαθμό?

• Νέο ΕΤΜΕΑΡ, χαράτσι χωρίς δυνατότητα ενίσχυσης 
για τη βιομηχανία μέσω μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ
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Κοινή πρόταση Γαλλίας , Ισπανίας ,Ελλάδας 

• Μέτρα Ισπανίας στην αγορά RDL 17/2021:

• Πυρηνικά, ΑΠΕ  και  Υ/Η υποχρεούνται να 
διαθέσουν το 25% της παραγωγής τους μέσω 
διαγωνισμών σε μη καθετοποιημένους προμηθευτές 

• Όλες οι μονάδες παραγωγής ως ανωτέρω, 
παίρνουν  αποζημίωση που θα έπαιρναν με τιμή 
φ.α €20/MWH
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Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν

• Οι παραγωγοί να υποχρεωθούν να διαθέτουν το %  
σε διμερή συμβόλαια με φυσική παράδοση

• Να διασφαλιστεί φ.α σε ανταγωνιστική τιμή για τη 
βιομηχανία (ΤΑΠ , Gazprom % oil index)

• Να πριμοδοτηθούν οι  διμερείς συμβάσεις με ΑΠΕ, 
υποχρέωση όσων ΑΠΕ με FiP το 50% να διατίθεται 
σε διμερή με τη βιομηχανία 

• Να υποχρεωθούν οι καθετοποιημένοι προμηθευτές 
να διαθέτουν τιμολόγια με ρήτρα φ.α ή και τιμές 
CO2 



Ευχαριστούμε


