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❖Ο λιγνίτης απέρχεται

❖Το φυσικό αέριο είναι η λογική και άμεσα διαθέσιμη επιλογή

❖Οι ΑΠΕ έρχονται αμέσως μετά, αλλά σε ένα εντελώς νέο τοπίο σε σχέση με το

παρελθόν: όλα θα στηρίζονται στην αγορά

❖Νέοι κανόνες λειτουργίας των αγορών σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΝΑ Ευρώπη

Ένα νέο τοπίο μπροστά μας
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Τα καλά νέα

❖Η Ελλάδα είναι πολύ καλά τοποθετημένη στο νέο τοπίο: 

❖Eπαρκής δυναμικότητα υποδομών ΦΑ

❖Σύγχρονος στόλος μονάδων ΦΑ

❖Νέες υπερσύγχρονες μονάδες σχεδιάζονται ήδη

❖Προνομιούχος στις ΑΠΕ

❖Επαρκείς διασυνδέσεις με γύρω χώρες

❖Εξελισσόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο
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❖Πόσο έτοιμοι είναι οι συμμετέχοντες για τις νέες συνθήκες?

❖Σύγκλιση και αλληλοεξάρτηση αγορών αερίου και ηλεκτρισμού σε

επίπεδο χονδρικής

❖Πρόβλεψη φορτίων, παραγωγής και καιρικών συνθηκών (άρα

τιμών αγοράς)

❖Συγκέντρωση παραγωγής και φορτίου (aggregators)

❖Mείωση έκθεσης στους κινδύνους της αγοράς (hedging)

❖Eπέκταση εκτός συνόρων
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Οι προκλήσεις

Ποιοι θα επιβιώσουν?
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