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ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΝΟΨΗ

Από το 1996 που εκδόθηκε η πρώτη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την 
απελευθέρωση των αγορών ενέργειας των χωρών μελών, το ενεργειακό τοπίο των 
περισσότερων  χωρών  άλλαξε.  Κάποιες  χώρες,  οι  οποίες  παρουσιάστηκαν 
περισσότερο έτοιμες,  απελευθέρωσαν πλήρως την  αγορά τους σχεδόν άμεσα,  ενώ 
άλλες  χώρες  βρίσκονται  ακόμη  και  σήμερα  (2008)  σε  μεταβατικό  στάδιο.  Στα 
πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται η κατάσταση της αγοράς 
ενέργειας στη Δανία και την Ισπανία. Οι δύο αυτές χώρες ανήκουν στην κατηγορία 
των χωρών, που παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προετοιμασμένες στις επιταγές της Ε.Ε. 
για  απελευθέρωση  των  ενεργειακών  αγορών.  Αποτελούν  έτσι  πρότυπα  πλήρως 
απελευθερωμένων αγορών ενέργειας, οι οποίες διέπονται από υγιή ανταγωνισμό και 
ήδη  παρουσιάζουν  ιδιαίτερη  βελτίωση  στο  μίγμα  καυσίμου  που  χρησιμοποιούν, 
καθώς και σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η παρούσα κατάσταση στην ελληνική αγορά ενέργειας, 
η οποία, παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει, παραμένει ακόμη μονοπωλιακή. 
Περιγράφονται ακόμη όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα οποία εμποδίζουν την πλήρη 
απελευθέρωση και τη μετάβαση σε μία νέα, ανταγωνιστική και αποτελεσματικότερη 
αγορά ενέργειας.  Τέλος,  παρουσιάζονται  οι  προτάσεις  μας  για την προώθηση της 
απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ενέργειας και την επίλυση των θεμάτων που 
εμποδίζουν  την  μετάβαση,  χρησιμοποιώντας  συχνά  ως  πρότυπο,  τις  δράσεις  που 
έλαβαν η Δανία και η Ισπανία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 2007 αποτέλεσε μία χρονιά ορόσημο για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
ότι αφορά την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια. Συγκεκριμένα, το Μάρτιο του 
2007, η Ε.Ε. κατέληξε στην απόφαση να θέσει ακριβείς  και  νομικά δεσμευτικούς 
στόχους για όλα τα κράτη μέλη.  Έτσι,  εκδόθηκε η Ανακοίνωση «20 20 μέχρι  το 
2020», η οποία προβλέπει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον  20%  και  την  αύξηση  του  ποσοστού  παραγωγής  ενέργειας  από 
ανανεώσιμες πηγές στο 20% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης των κρατών 
της Ε.Ε. Σε αυτήν την απόφαση στηρίχθηκε η Ε.Ε. για να προβάλλει τις θέσεις της 
και στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, που έγινε στο 
Μπαλί το Δεκέμβριο του 2007. Στη διάσκεψη αυτή, η Ε.Ε. υποστήριξε τη θέση ότι 
όλες οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει να δεσμευτούν για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως και κατά 30% μέχρι το 2020.

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέσα για την επίτευξη του 
στόχου  μείωσης  των  εκπομπών  του  θερμοκηπίου  θα  βασιστούν  κυρίως  στην 
αναβάθμιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (Emissions Trading 
System –  E.T.S.) και στην ανάπτυξη των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης 
του διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture and Starage –  C.C.S.). Τα συστήματα 
E.T.S. υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να αποδίδουν δικαιώματα εκπομπών, ανάλογα 
με τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν. Δημιουργείται έτσι μία αγορά 
δικαιωμάτων,  αφού  οι  επιχειρήσεις  μπορούν  να  αγοράζουν  και  να  πωλούν 
δικαιώματα εκπομπών, ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων που δημιουργούν. Το γεγονός 
αυτό δίνει οικονομικά κίνητρα στις επιχειρήσεις να μειώσουν τις εκπομπές τους. Το 
σύστημα  C.C.S.  είναι  μία  τεχνολογία  που  αναπτύχθηκε  σχετικά  πρόσφατα  και 
συνεχίζει να εξελίσσεται. Αφορά τη συγκράτηση και αποθήκευση του διοξειδίου του 
άνθρακα  που  εκπέμπεται  από  τους  σταθμούς  παραγωγής  ενέργειας,  που 
χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Η τεχνολογία C.C.S. μπορεί να μειώσει τις εκπομπές 
CO2 στην ατμόσφαιρα κατά 80-90%. Μάλιστα, προβλέπεται η ίδρυση 12 σταθμών 
επίδειξης του συστήματος μέχρι το 2015.

Σε ότι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ανακοίνωση προβλέπει αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ε.Ε. από 
8,5% που είναι σήμερα, στα επίπεδα του 20%. Για να γίνει εφικτός αυτός ο στόχος, 
θα  πρέπει  να ληφθεί  υπόψη το  σημείο  εκκίνησης της  κάθε  χώρας,  αφού κάποιες 
χώρες έχουν ήδη αναπτύξει σημαντικά τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών, καθώς 
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και οι δυνατότητες που έχει η κάθε χώρα. Έτσι το ήμισυ του στόχου θα καλυφθεί 
εξίσου από όλα τα κράτη μέλη, ενώ το άλλο μισό θα διαμορφώνεται ανάλογα με το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της κάθε χώρας. Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη και 
των δύο στόχων θα διαδραματίσει  και  η εξοικονόμηση ενέργειας.  Η Ανακοίνωση 
προβλέπει ακόμη ότι μέχρι το 2020, η εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να φθάσει 
το  20%  της  συνολικής  κατανάλωσης  ενέργειας.  Υπολογίζεται  μάλιστα,  ότι  η 
εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% θα αποφέρει οφέλη περίπου €100 δις. για την Ε.Ε. 
και θα μειώσει τις εκπομπές κατά σχεδόν 800 εκ. τόνους ανά έτος, μείωση δηλαδή 
κατά 18,7% σε σχέση με τα επίπεδα  εκπομπών του 2005.

Όπως γίνεται κατανοητό, η ανάγκη της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και η 
υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού ενεργειακού σχεδιασμού τόσο στην Ευρώπη, όσο 
και στον υπόλοιπο κόσμο, είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο 
στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει την παρούσα θέση και τις 
δυνατότητες που έχει η χώρα μας στον κλάδο της ενέργειας. Για να διευκολύνουμε 
την έρευνά μας θα ξεκινήσουμε περιγράφοντας την ενεργειακή κατάσταση μετά την 
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στη Δανία, μία χώρα πρότυπο σε ότι αφορά των 
ενεργειακό σχεδιασμό και την Ισπανία, μία χώρα με σημαντικές ιδιαιτερότητες στην 
αγορά ενέργειας. Επίσης, θα περιγράψουμε και θα σχολιάσουμε την κατάσταση που 
επικρατεί στην αγορά ενέργειας της Ελλάδας και καταλήγοντας θα αναφερθούμε στις 
αλλαγές,  που πρέπει  να γίνουν στη χώρα μας,  καθώς  και  στις  πρακτικές  που  θα 
μπορούσαν να υιοθετηθούν από τα παραδείγματα των δύο άλλων χωρών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το παράδειγμα της Δανίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το παράδειγμα της Δανίας

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση της αγοράς ενέργειας στη Δανία, 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της απελευθέρωσής της. Παράλληλα, θα 
γίνει η παρουσίαση της στρατηγικής που ακολουθήθηκε, ώστε να καταφέρει αυτή τη 
στιγμή να αποτελεί μία χώρα μοντέλο, σε θέματα ενέργειας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Επίσης  θα  εξεταστούν  η  πολιτική  βούληση  και  τα  μέτρα  που  ελήφθησαν,  οι 
πρωτοβουλίες στον βιομηχανικό τομέα, καθώς και η θέση της κοινής γνώμης  σε 
θέματα  ενέργειας.  Τέλος,  θα  περιγραφεί  η  λειτουργία  της  NordPool,  της 
σκανδιναβικής αγοράς ενέργειας.

1.1 Ιστορική Αναδρομή

Αρχικά, οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας της Δανίας λειτουργούσαν με καύσιμο τον 
άνθρακα, μέχρι και τη δεκαετία του 60, οπότε το φθηνό τότε πετρέλαιο έκανε την 
είσοδό του στην αγορά ενέργειας. Μάλιστα παρατηρήθηκε μία μεγάλη εξάρτηση της 
Δανίας από τις εισαγωγές πετρελαίου, καθώς στις αρχές της δεκαετίας του 70 η Δανία 
εισήγαγε το 94% του πετρελαίου που κατανάλωνε. Ως αποτέλεσμα της εισόδου του 
πετρελαίου στην αγορά, το 1972 η παραγωγή ενέργειας στη Δανία βασίστηκε κατά 
80% στο πετρέλαιο και κατά μόλις 20% στον άνθρακα [1]. Το γεγονός αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να βιώσει η χώρα με το χειρότερο δυνατό τρόπο την πετρελαϊκή κρίση 
του 1973, με το εμπάργκο του πετρελαίου που επέβαλλαν οι Αραβικές χώρες στον 
Δυτικό κόσμο. Η Δανία κλήθηκε έτσι  να αναπτύξει  μία νέα ενεργειακή πολιτική, 
ώστε  να  ξεπεράσει  την  κρίση  και  η  παρούσα,  ιδιαίτερα  ευνοϊκή,  ενεργειακή 
κατάσταση της χώρας είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα εκείνης της στρατηγικής.

Η ενεργειακή πολιτική της Δανίας,  μετά την κρίση του 1973, βασίστηκε σε τρεις 
βασικούς άξονες: στην εξοικονόμηση ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και στην καλύτερη δυνατή απόδοση των εργοστασίων παραγωγής. Η κυβέρνηση της 
Δανίας ανέπτυξε διάφορα προγράμματα και οργανισμούς, που σκοπό τους είχαν να 
αναπτύξουν την αίσθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στους πολίτες. Παράλληλα, 
αυξήθηκε η φορολογία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ώστε να μειωθεί η 
κατανάλωσή τους και χρηματοδότησε ερευνητικά προγράμματα για ανάπτυξη νέων, 
εναλλακτικών  πηγών  ενέργειας.  Επίσης,  παρατηρήθηκε  σημαντική  αύξηση  των 
επενδύσεων στην αιολική ενέργεια, πολλές εκ των οποίων με κρατική συμμετοχή, με 
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αποτέλεσμα την δραστική πρόοδο στην τεχνολογία των ανεμογεννητριών. Έτσι, το 
έλλειμμα του πετρελαίου, καλύφθηκε κυρίως από την εγχώρια παραγωγή στη Βόρειο 
Θάλασσα,  τα  κοιτάσματα  άνθρακα  και  την  προώθηση  των  ανανεώσιμων  πηγών 
ενέργειας. Τέλος, οι εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επένδυσαν σημαντικά 
ποσά σε έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών που είχαν σαν σκοπό την αύξηση της 
απόδοσης των εργοστασίων παραγωγής και τη συγκράτηση των ρυπογόνων ουσιών 
που περιέχονται στα καυσαέρια. Με τα μέτρα αυτά που ακολούθησε η Δανία, όχι 
μόνο κατάφερε να ξεπεράσει την πετρελαϊκή κρίση όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα, 
αλλά αναδείχθηκε και σε ηγέτη και πρωτοπόρο της Ευρωπαϊκής προσπάθειας για την 
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας των κρατών μελών.

1.2 Η Πολιτική Βούληση

Το 1971 ιδρύεται στη Δανία το Υπουργείο Περιβάλλοντος (http://www.mim.dk/eng), 
με  μία  από  τις  προτεραιότητές  του  την  οργάνωση  και  διαχείριση  του  τομέα  της 
ενέργειας. Παράλληλα, δίνονται αυξημένες αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση 
(δήμους και κοινότητες), σε μία προσπάθεια αποκέντρωσης της εξουσίας. Οι δήμοι 
έχουν  το  δικαίωμα  να  εκδίδουν  άδειες  και  να  πραγματοποιούν  επιθεωρήσεις  και 
ελέγχους στις εταιρείες με αυξημένες εκπομπές. Το 1973 εκδίδεται ο πρώτος νόμος 
προστασίας  του  περιβάλλοντος  (Environmental Protection Act),  ο  οποίος 
αναπροσαρμόζεται  συχνά  στις  δεκαετίες  του  ‘80  και  του  ’90  και  στον  οποίο 
περιγράφεται  η  γενική ενεργειακή στρατηγική της  Δανίας,  καθώς και  τα αρμόδια 
όργανα. Σύμφωνα με το νόμο αυτό,  η κύρια χρηματοδότηση για τα προγράμματα 
μείωσης της ρύπανσης, θα προέρχονταν από τα υψηλά πρόστιμα, τα οποία καλούνταν 
να  πληρώσουν  οι  κύριοι  ρυπαντές.  Ο  στόχος  της  Δανίας  ήταν  η  μείωση  των 
εκπομπών  αερίων  του  θερμοκηπίου,  η  προώθηση  των  εναλλακτικών  πηγών 
ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας και η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης. Για το 
λόγο αυτό η κυβέρνηση της Δανίας αποφάσισε την είσοδο της χώρας σε όλα σχεδόν 
τα  οικολογικά  προγράμματα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  καθώς  και  σε  όλες  τις 
παγκόσμιες συνθήκες για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως το πρωτόκολλο 
του  Κιότο.  Η  χώρα  πρωτοστατεί  στην  απελευθέρωση  των  αγορών  ενέργειας, 
ξεκινώντας  από την αγορά πετρελαίου και  γαιανθράκων (1981)  και  προχωρώντας 
στην  δραστική  απελευθέρωση  της  αγοράς  ενέργειας  και  φυσικού  αερίου  (1996). 
Παράλληλα,  αναπτύσσονται  και  εφαρμόζονται  κρατικά  προγράμματα  και 
λαμβάνονται πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενημέρωση 
των πολιτών, ορισμένα από τα οποία περιγράφονται παρακάτω συνοπτικά.
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1.2.1 Τα κρατικά προγράμματα

Σε ότι αφορά την ενεργειακή στρατηγική, μετά την επιτυχή προσπάθεια απεξάρτησης 
της χώρας από τις εισαγωγές πετρελαίου κατά τη δεκαετία του ’70, η Δανία έστρεψε 
το βάρος στην προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του ’80 
υιοθετείται  το  πρόγραμμα  Energy 2000,  με  σκοπό  τη  μείωση  των  εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2 )  κατά 20% από το 1980 μέχρι  το 2005. Οι  κύριοι 
τομείς ενδιαφέροντος του προγράμματος ήταν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας 
και τα εργοστάσια συμπαραγωγής, τα οποία ευθύνονταν για την απελευθέρωση του 
50%  των  συνολικών  αέριων  ρύπων.  Παράλληλα,  ιδρύεται  η  Energydata,  ένα 
γεωγραφικό  πληροφοριακό  σύστημα,  το  οποίο  σε  συνεργασία  με  την  τοπική 
αυτοδιοίκηση, έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την ενέργεια. 
Στο σύστημα αυτό καταγράφεται η ενέργεια που παράγεται και καταναλώνεται σε 
κάθε περιοχή – δήμο, το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
ενέργειας και το είδος των πελατών (βιομηχανία, οικιακή χρήση, κ.λ.π.). Στα πλαίσια 
αυτού του προγράμματος η Δανία χωρίζεται σε 5000 ενεργειακές περιοχές, για τις 
οποίες  διατηρούνται  ενεργειακά  στατιστικά  στοιχεία,  καθώς  και  στοιχεία  που 
αφορούν τις ποσότητες ρύπων που απελευθερώνονται από κάθε περιοχή. Τα στοιχεία 
αυτά  εξετάζονται  από  ειδικούς,  ώστε  να  διαπιστωθούν  πιθανές  βελτιώσεις  στην 
ενεργειακή απόδοση των περιοχών, στο ενεργειακό μίγμα που χρησιμοποιείται και 
στο μέγεθος της εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί σε κάθε περιοχή. 
Στα  πλαίσια  αυτού  του  προγράμματος,  εφαρμόζεται  το  1996  και  το  πρόγραμμα 
ενεργειακής σήμανσης κτηρίων (Energy Labeling of Buildings).

Το πρόγραμμα ενεργειακής σήμανσης κτηρίων έχει στόχο να αυξήσει την ενεργειακή 
απόδοση  και  τη  δυνατότητα  εξοικονόμησης  ενέργειας  βιομηχανικών,  δημόσιων, 
εμπορικών και οικιακών κτηρίων. Για το λόγο αυτό τα κτήρια χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες, ανάλογα με το μέγεθός τους, μεγάλα κτήρια χαρακτηρίζονται αυτά με 
εμβαδόν μεγαλύτερο των 1500  m2 και μικρά τα κτήρια με εμβαδόν μικρότερο των 
1500  m2.  Τα  μεγάλα  κτήρια  ελέγχονται  για  ενεργειακή  απόδοση,  ενεργειακό 
σχεδιασμό,  διαχείριση  ενέργειας  και  ενεργειακή  κατανάλωση.  Οι  μηχανικοί  που 
διεξάγουν την έρευνα για αυτήν την ενεργειακή πιστοποίηση πρέπει να έχουν πείρα 
τουλάχιστον 4 χρόνων στα τελευταία 5 χρόνια και η διαδικασία αυτή είναι ετήσια. Τα 
πορίσματα των μηχανικών κατατάσσουν τα κτήρια σε κατηγορίες, ανάλογα με την 
ενεργειακή τους απόδοση και σχεδιάζουν ένα ενεργειακό πλάνο για τυχόν βελτιώσεις 
που  πρέπει  να  γίνουν,  το  ύψος  της  ανά  περίπτωση  επένδυσης  και  το  χρόνο 
απόσβεσης,  λόγω  της  μειωμένης  ενεργειακής  κατανάλωσης.  Κεντρικό  ρόλο  στο 
πρόγραμμα αυτό έχει η D.E.A. – Danish Energy Agency, η οποία είναι υπεύθυνη να 
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ελέγχει κατά πόσο υλοποιούνται οι προτάσεις των ειδικών και να επιβάλλει ανάλογα 
πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμορφώσεων. Σε μία αξιολόγηση του προγράμματος 
που έγινε από τον Ιούνιο του 2000 έως το Φεβρουάριο του 2001, προέκυψε ότι είχαν 
λάβει  ενεργειακή πιστοποίηση το 50-60% των μεγάλων κτηρίων, έχουν επενδυθεί 
περίπου €720 εκατομμύρια και η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας είναι περίπου 
170  GWh, που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση της τάξης του 2-3% της συνολικής 
ενέργειας που καταναλώνεται.

Σε ότι αφορά τα μικρά κτήρια η διαδικασία ενεργειακής πιστοποίησης γίνεται σε όλα 
τα νέα κτήρια και κάθε φορά που ένα κτήριο πρόκειται να πωληθεί. Όπως και με τα 
μεγάλα κτήρια, υπάρχει κατάταξη του κτηρίου σε κάποια ενεργειακή κατηγορία και 
σχεδιάζεται  ένα  πλάνο  για  τυχόν  βελτιώσεις.  Επιπροσθέτως,  δίνονται  κάποια 
ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την ανάγκη 
εξοικονόμησης ενέργειας.  Ο σκοπός του προγράμματος για τα μικρά κτήρια είναι 
περισσότερο συμβουλευτικός  και  εκπαιδευτικός,  αφού δεν  υπάρχουν κυρώσεις  σε 
περίπτωση μη εφαρμογής των βελτιώσεων που προτείνονται. Ωστόσο, στα πρώτα 3,5 
χρόνια του προγράμματος είχαν εξεταστεί περισσότερες από 160,000 κατοικίες και 
στα  πρώτα  6  χρόνια  ο  αριθμός  αυτός  είχε  φθάσει  τις  250,000.  Σύμφωνα  με 
εκτιμήσεις, στη μέση κατοικία μπορούσε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας κατά 
20%. Επίσης, σύμφωνα με τηλεφωνική έρευνα που έγινε τον Απρίλιο του 1999, το 
26% των ιδιοκτητών δήλωναν ότι  υλοποίησαν τις  προτάσεις  των ειδικών και  ένα 
ακόμη 22% δήλωνε ότι σκοπεύει να το κάνει σύντομα.

Παράλληλα το 1997 ιδρύεται το Τραστ Εξοικονόμησης Ενέργειας της Δανίας (Danish 
Electricity Saving Trust),  υπό  την  εποπτεία  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  της 
Δανίας. Η εποπτεία του Τραστ μεταφέρθηκε το 2005, μαζί με όλες τις αρμοδιότητες 
γύρω από τον ενεργειακό τομέα, στο Υπουργείο Μεταφορών της Δανίας, το οποίο για 
το λόγο αυτό, μετονομάστηκε σε Υπουργείο Μεταφορών και Ενέργειας. Το τραστ 
χρηματοδοτείται  από  τους  λογαριασμούς  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  κατά  DKK 
0,006/kWh ή €0,00078/kWh. Σκοπός του τραστ είναι η προώθηση της εξοικονόμησης 
ενέργειας  και  η  ενημέρωση  των  πολιτών  για  περισσότερο  αποδοτικούς  τρόπους 
χρήσης της ενέργειας. Για να επιτευχθεί η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το τραστ λαμβάνει δράση σε 2 βασικούς 
τομείς,  με  διάφορα  ενημερωτικά  και  προωθητικά  προγράμματα  προώθησης  της 
εξοικονόμησης ενέργειας. Συγκεκριμένα:

 Στο δημόσιο τομέα και στους πελάτες υψηλής κατανάλωσης στάλθηκαν 
προσφορές  αλλαγής  των  τυπικών  λαμπτήρων  με  λαμπτήρες  χαμηλής 
κατανάλωσης, έγινε ένα  A-club στο οποίο εντάχθηκαν όλες οι εταιρίες που 
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έλαβαν  οικειοθελώς  αποφάσεις  για  εξοικονόμηση  της  ενέργειας  που 
καταναλώνουν. Έγινε μία ενημερωτική καμπάνια για την αχρείαστη σπατάλη 
ηλεκτρικής ενέργειας από τις μεγάλες εταιρίες και το δημόσιο τομέα, η οποία 
υπολογίστηκε στα €134 εκ. ετησίως. Τέλος, προσφέρθηκε δωρεάν έλεγχος, 
ώστε να εξακριβωθεί η σωστή λειτουργία των συστημάτων εξαερισμού σε 
μεγάλα κτήρια. Τα παραπάνω είναι τα σημαντικότερα προγράμματα, αλλά όχι 
τα μοναδικά.

 Στον τομέα των νοικοκυριών στάλθηκαν, μέσω ταχυδρομείου, ενημερωτικά 
φυλλάδια  για  την  προώθηση  της  εξοικονόμησης  ενέργειας.  Συγκεκριμένα, 
συντάχθηκε  και  μοιράστηκε  στα  σχεδόν  2,6  εκατομμύρια  νοικοκυριά  της 
Δανίας  ένας  οδηγός  εξοικονόμησης  ενέργειας  (Guide to lower electricity 
consumption – Advice for lowering the electricity bill), ο οποίος παρατίθεται 
στο παράρτημα Γ, στις 22 σελίδες του οποίου περιγράφονται με απλό τρόπο, 
διάφορες  τεχνικές  εξοικονόμησης  ενέργειας.  Επίσης,  στην  ιστοσελίδα  του 
τραστ  (www  .  elsparefonden  .  org  )  αναρτήθηκαν  διάφορα  εργαλεία  μέτρησης 
της κατανάλωσης των οικιακών συσκευών, ανάλογα με τη μάρκα και τον τύπο 
τους,  ενώ  παράλληλα  προτείνονται  συγκεκριμένες  συσκευές  με  καλύτερη 
ενεργειακή απόδοση, οι οποίες αποσβένουν το μεγαλύτερο κόστος τους λόγω 
χαμηλότερης  κατανάλωσης.  Ακόμα  παρέχονται  εργαλεία  μέτρησης  της 
ενέργειας  που  καταναλώνεται  με  βάση  τους  τυπικούς  λαμπτήρες  και  την 
εξοικονόμηση  ενέργειας,  αλλά  και  την  οικονομία  που  θα  είχαμε  αν  τις 
αντικαθιστούσαμε με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης. 

Τέλος, με κρατική πρωτοβουλία, η Δανία συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eco-
label (http  ://  www  .  eco  -  label  .  com  ),  μία  πιστοποίηση  που  δίνεται  σε  προϊόντα  και 
υπηρεσίες που αποδεδειγμένα παράγονται ή παρέχονται με το χαμηλότερο δυνατό 
περιβαλλοντικό  αντίκτυπο.  Επίσης,  συμμετέχει  από  το  1997  στο  φινλανδικό 
πρόγραμμα  οικοσήμανσης  Swan (www  .  sfi  .  fi  ),  μία  πιστοποίηση  που  δίνεται  στις 
σκανδιναβικές χώρες και ξεχωρίζει τα προϊόντα που είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον 
από άλλα της κατηγορίας τους. Ακόμα, συμμετέχει σε προγράμματα πιστοποίησης 
οικιακών συσκευών και λαμπτήρων καθώς και παραθύρων, πάντα σε μία προσπάθεια 
να εμφυσήσει την οικολογική συνείδηση στην καθημερινότητα των Δανών. Αξίζει να 
σημειωθεί  ότι,  παρά την πρόοδο της  τεχνολογίας  και  επομένως της  αύξησης στη 
χρήση  ηλεκτρικών  συσκευών,  από  το  1980  έως  το  2005,  υπήρξε  μείωση  της 
κατανάλωσης  ενέργειας  κατά  5%,  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  της  D.E.A.  (Danish 
Energy Authority - http://www.ens.dk). Για να γίνει πιο αντιληπτό το σπουδαίο αυτό 
επίτευγμα, αρκεί να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα υπήρξε αύξηση της κατανάλωσης 
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ενέργειας από το 1980 (15,695,000 ΤΙΠ) έως το 2000 (27,821,000 ΤΙΠ) της τάξης του 
77% [2].

1.3 Η απελευθέρωση της αγοράς πετρελαίου

Μία από τις πρώτες ενέργειες της Δανίας, στην προσπάθεια που έκανε το κράτος να 
ξεπεράσει την πετρελαϊκή κρίση του 1973 και να μειώσει την εξάρτηση της χώρας 
από το εισαγόμενο πετρέλαιο, ήταν η απελευθέρωση της αγοράς πετρελαίου. Το 1962 
η κυβέρνηση της Δανίας είχε παραχωρήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα εξόρυξης 
και  εκμετάλλευσης  των  υδρογονανθράκων της  χώρας  στην  εταιρεία  A.P.  Moller, 
σήμερα γνωστή ως  Maersk [3].  Tο 1981,  το  κράτος  υποχρεώνει  την  εταιρεία  να 
προβεί στη σταδιακή παραχώρηση περιοχών, τις οποίες δεν εκμεταλλευόταν μέχρι 
τότε.  Έτσι,  δόθηκε το δικαίωμα σε  άλλες  εταιρίες  να αναπτύξουν δραστηριότητα 
στον πετρελαϊκό τομέα και να αυξηθεί η εκμετάλλευση των εγχώριων αποθεμάτων 
πετρελαίου. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε στον τομέα, προώθησε 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εξόρυξης πετρελαίου, δίνοντας την δυνατότητα της 
αποτελεσματικότερης  εκμετάλλευσης  των  αποθεμάτων  πετρελαίου  στη  Βόρεια 
Θάλασσα. Αξίζει να αναφερθεί πως η Δανία από 94% εισαγωγή πετρελαίου το 1972, 
έφθασε 25 χρόνια μετά, το 1997 να βασίζεται αποκλειστικά στα εγχώρια αποθέματα 
πετρελαίου,  ενώ  το  2003  να  εξάγει  κατά  μέσο  όρο  194,000  βαρέλια  πετρελαίου 
ημερησίως,  σύμφωνα  με  τις  στατιστικές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
(http://ec.europa.eu).

1.4 Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας

Όπως θα περίμενε κανείς η Δανία πρωτοστάτησε και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί 
απελευθέρωσης  της  αγοράς  ενέργειας  (96/92/ΕΚ).  Η  απελευθέρωση  της  αγοράς 
ενέργειας  έγινε  σταδιακά,  ξεκινώντας  από  το  1996,  όπου  πελάτες  με  ενεργειακή 
κατανάλωση  μεγαλύτερη  των  100  GWh ετησίως  είχαν  το  δικαίωμα  επιλογής 
προμηθευτή και ακολούθησαν πελάτες με κατανάλωση μεγαλύτερη των 10GWh το 
2000, 1GWh το 2001, ενώ το 2003 η επιλογή προμηθευτή ήταν δυνατή για όλους.
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1.4.1 Η παρούσα κατάσταση της αγοράς ενέργειας

Μετά  την  απελευθέρωση  του  ενεργειακού  τομέα,  στην  αγορά  της  Δανίας 
κυριάρχησαν  2  μεγάλες  κρατικές  εταιρίες,  η  δανέζικη  DONG Energy,  η  οποία 
δραστηριοποιείται σημαντικά και στην αγορά του φυσικού αερίου και η σουηδική 
Vattenfall.  Παρά  την  απελευθέρωση  λοιπόν,  η  εγχώρια  αγορά  παραμένει 
ολιγοπωλιακή, αφού η κρατική DONG, μετά από την εξαγορά 5 άλλων εταιριών το 
2006  (Elsam,  ENERGI E2,  Nesa,  Copenhagen Energy’s power activities και 
Frederiksberg Forsyning), αναδείχτηκε σε κολοσσό και παράγει πλέον το 75% της 
συνολικής ενέργειας που παράγεται στη Δανία. Ο όποιος ανταγωνισμός υπάρχει στην 
αγορά, σχετίζεται κυρίως με τις διασυνδέσεις της Δανίας με τις άλλες σκανδιναβικές 
χώρες και την Γερμανία, αν και υπάρχουν περιορισμοί στη δυνατότητα μεταφοράς 
ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων. Ωστόσο, ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των 
μεγάλων  και  βιομηχανικών  πελατών  ενέργειας,  έχει  αλλάξει  προμηθευτή,  με  το 
ποσοστό  αυτό  να  πέφτει  στο  15%  για  τους  μεσαίους  και  μικρότερους  πελάτες, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε. [4].

Για να επιτευχθεί η αποδέσμευση των παραγωγών ενέργειας από τον διαχειριστή του 
συστήματος  μεταφοράς,  όπως  απαιτούσε  η  σχετική  οδηγία  της  Ε.Ε.(54/03/ΕΚ), 
ιδρύεται η εταιρεία Energinet.dk. Η εταιρεία αυτή ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών 
και Ενέργειας της Δανίας, έχει στην κυριότητά της το σύστημα μεταφοράς ενέργειας, 
καθώς και τις διασυνδέσεις (κατά το ήμισυ) της χώρας με τις άλλες σκανδιναβικές 
χώρες  και  τη  Γερμανία.  Σκοπός  της  Energinet.dk είναι  η  εξασφάλιση  της 
απαιτούμενης ενέργειας για την τροφοδοσία της χώρας και η ομαλή λειτουργία της 
αγοράς ενέργειας [5].

1.4.2. Η τιμή της ενέργειας στη Δανία

Όπως  φαίνεται  στους  παρακάτω  Πίνακες,  η  τιμή  της  Kwh στη  Δανία,  αν  και 
παραμένει μικρότερη του μέσου όρου της Ευρώπης, αυξάνεται συνεχώς, τόσο για τον 
οικιακό (Πίνακας 1.1), όσο και για το βιομηχανικό τομέα (Πίνακας 1.2). Το 1995 η 
τιμή της kWh στη Δανία ήταν μικρότερη κατά 45% του μέσου όρου της Ευρώπης και 
το  2006  είναι  περίπου  7%  μικρότερη.  Στην  εσωτερική  αγορά  παρατηρείται  μία 
έκπτωση στην τιμή της kWh στο βιομηχανικό τομέα, λόγω της υψηλής κατανάλωσης 
και των διμερών συμφωνιών που συνάπτονται  μεταξύ προμηθευτών και  πελατών. 
Τέλος,  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  στην  τιμή  της  kWh εκτός  από  τις  χρεώσεις 
συντήρησης  του  δικτύου  μεταφοράς,  εμπεριέχονται  και  χρεώσεις  με  σκοπό  τη 
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συγκέντρωση κεφαλαίων,  που διατίθενται  προς  έρευνα και  ανάπτυξη τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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Είναι γεγονός, πως η δυνατότητα της Δανίας να είναι ενεργειακά αυτόνομη, καθώς 
και  η  οικολογική  συνείδηση  των  εμπλεκομένων  στην  αγορά  ενέργειας  (κράτος, 
εταιρείες  παραγωγής  και  διανομής  ενέργειας),   δίνει  το  δικαίωμα  στην  χώρα  να 
επιλέγει  το  οικολογικά  βέλτιστο  ενεργειακό  μίγμα,  φορολογώντας  τα  συμβατικά 
καύσιμα  (άνθρακες  και  πετρέλαιο),  ώστε  να  προωθούνται  οι  ανανεώσιμες  πηγές 
ενέργειας. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η Δανία βασίζεται κατά 75-80% σε 
άνθρακες για την εγχώρια παραγωγή ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται 
από αιολικά πάρκα. Έτσι λοιπόν, ένα μέρος της μεγάλης αύξησης στην τιμή της kWh 
τα τελευταία χρόνια, οφείλεται στην υψηλή «πράσινη» φορολογία που επιβάλλουν οι 
κυβερνητικές αρχές της χώρας. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται από την «πράσινη» 
φορολογία  επενδύονται  κυρίως  σε  προγράμματα  για  την  προώθηση  της 
εξοικονόμησης ενέργειας και σε ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών, κυρίως για τα αιολικά πάρκα, αλλά και άλλων μορφών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εξίσου υψηλή τιμή της kWh 
στις χώρες με τις οποίες συναλλάσσεται ενεργειακά η Δανία, συμβάλλει στην αύξηση 
της τιμής της  kWh. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως το 2006 η τιμή της  kWh για 
τον  οικιακό  τομέα  στη  Γερμανία,  πλησίασε  τα  0,14  €/kWh,  ενώ στην  Ολλανδία 
ξεπέρασε τα 0,12 €/kWh και σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς η υψηλή ζήτηση που 
υπάρχει για φθηνό ηλεκτρισμό, αυξάνει τις τιμές.

1.4.3 Το Ενεργειακό μίγμα της Δανίας

Όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί,  η  Δανία  είναι  ενεργειακά  ανεξάρτητη  από  το  1997. 
Παράλληλα,  έχει  αναπτυχθεί  σημαντικά  η  τεχνολογία  της  θαλάσσιας  εξόρυξης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, δίνοντας τη δυνατότητα στη χώρα να εκμεταλλεύεται 
στο έπακρο  τα κοιτάσματα στη Βόρειο Θάλασσα, με αποτέλεσμα να έχει τη δεύτερη 
μεγαλύτερη  παραγωγή  πετρελαίου  μεταξύ  των  χωρών  της  Ε.Ε.  Επιπροσθέτως,  η 
Δανία  έχει  αναπτύξει  σημαντικά  την  τεχνογνωσία  της  σχετικά  με  την  αιολική 
ενέργεια,  με  αποτέλεσμα  η  χώρα  να  εξάγει  ανεμογεννήτριες  σε  όλο  τον  κόσμο. 
Μάλιστα ο Υπουργός ενέργειας της Δανίας είχε δηλώσει πως περίπου το 40% των 
ανεμογεννητριών που χρησιμοποιούνται παγκόσμια κατασκευάζονται στην Δανία.

Συγκεκριμένα το 2006 οι εξαγωγές ανεμογεννητριών ανήλθαν περίπου στα €6 δις. Το 
γεγονός  αυτό  έχει  συμβάλλει  σημαντικά  στη  δραστηριοποίηση  της  χώρας  στην 
αιολική ενέργεια και στην κατασκευή το 2002, του μεγαλύτερου θαλάσσιου αιολικού 
πάρκου στο  κόσμο,  του  Horns Rev,  το  οποίο  απεικονίζεται  στην Εικόνα 1.1.  Το 
συγκεκριμένο πάρκο αποτελείται από 80 ανεμογεννήτριες ύψους 110m η κάθε μία με 
συνολική παραγωγική ισχύ 160MW, τετραπλάσιο μέγεθος της συνολικής ισχύς των 
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αιολικών πάρκων της Εύβοιας [6]. Το έργο κόστισε €270 εκ. και ο στόχος της Δανίας 
είναι μέχρι το 2030 η συνολική παραγωγική δυναμικότητα των θαλάσσιων αιολικών 
πάρκων να ανέρχεται στα 4000MW από τα 3000MW που είναι σήμερα, όση είναι 
δηλαδή η συνολική δυναμικότητα των πέντε μεγάλων ελληνικών θερμοηλεκτρικών 
σταθμών  του  δυτικού πεδίου, που χρησιμοποιούν ως καύσιμο λιγνίτη [7].

Εικόνα 1.1 Το Horns Rev

 

Οι  απαιτήσεις  της  Δανίας  σε  ενέργεια  για  θέρμανση,  μεταφορές  και  ηλεκτρισμό, 
καλύπτονται σε μεγάλο ποσοστό  από το πετρέλαιο (41%) και το φυσικό αέριο (23%) 
της Βόρειας Θάλασσας και τις ανάγκες συμπληρώνουν οι γαιάνθρακες (21%) και οι 
ανανεώσιμες  πηγές  (14%).  Σε  ότι  αφορά  αποκλειστικά  την  ετήσια  παραγωγή 
ηλεκτρισμού,  18,7  TWh παράγονται  από  καύση  άνθρακα,  1,6  TWh από  καύση 
πετρελαίου,  10  TWh από καύση φυσικού αερίου και 10,2  TWh από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τα αντίστοιχα ποσοστά παρουσιάζονται στο Διάγραμμα τύπου πίτας 
1.1.  Αξίζει  να  σημειωθεί  τέλος,  πως  η  ανατολική  και  η  δυτική  Δανία  δεν  έχουν 
διασυνδεθεί ακόμη, οπότε κάθε τμήμα της χώρας βασίζεται ενεργειακά στη τοπική 
παραγωγή  και  στις  διασυνδέσεις  που  έχει  με  άλλες  χώρες.  Ωστόσο,  έχει  ήδη 
ξεκινήσει  η  κατασκευή  αγωγού  που  θα  συνδέει  τις  δύο  περιοχές  και  η  οποία 
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2010.
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Διάγραμμα 1.1 Η παραγωγή ηλεκτρισμού στη Δανία 

Παραγωγή Ηλεκτρισμού

Άνθρακες
46%

Πετρέλαιο
4%

Φυσικό Αέριο
25%

Ανανεώσιμες 
Πηγές

25%

Πηγή: Eurostat – http  ://  epp  .  eurostat  .  ec  .  europa  .  eu    

Η παραγωγή ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Δανία καλύπτει το 148% 
των αναγκών της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα στη Δανία να εξάγει το επιπλέον 
48%, μέσω των διασυνδέσεών της με τις σκανδιναβικές χώρες και τη Γερμανία. Στο 
σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι ο μέσος όρος των χωρών της Ε.Ε., σε ότι αφορά 
τη συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι μόλις 
6% σε αντίθεση με το 25% της Δανίας, οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) είναι 4000 Mt σε αντίθεση με τους μόλις 52 Mt της Δανίας και η εξάρτηση από 
εισαγωγές ενέργειας είναι 50,1% σε αντίθεση με το -48% της Δανίας, σύμφωνα πάντα 
με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση της Ε.Ε., που ανακοινώθηκε τον 
Ιανουάριο του 2007, σε συνεργασία με την Eurostat [8].

1.5 Η Σκανδιναβική Συνεργασία (Nord Pool)

Η  απελευθέρωση  της  αγοράς  ενέργειας  στις  σκανδιναβικές  χώρες  ξεκίνησε  τη 
δεκαετία του ’90, με τη Νορβηγία να ανοίγει το δρόμο το 1991, τη Φινλανδία το 
1995, τη Σουηδία το 1996 και τέλος ακολούθησε η Δανία από το 1996 για μεγάλους 
πελάτες.  Η  απελευθέρωση  των  αγορών  ενέργειας,  οδήγησε  στη  δημιουργία 
ανεξάρτητων αρχών για κάθε χώρα, οι οποίες επιφορτίσθηκαν με τη διαχείριση του 
δικτύου  μεταφοράς  ενέργειας.  Συγκεκριμένα,  στη  Φινλανδία  δραστηριοποιείται  η 
Fingrid, στη Νορβηγία η Statnett, στη Σουηδία η Svenska Kraftnat, στην ανατολική 
Δανία η Elkraft και στη δυτική η Eltra. Σε ότι αφορά τις Elkraft και Eltra στη Δανία, 
αργότερα  συγχωνεύθηκαν  και  δημιουργήθηκε  η  Energinet.dk,  η  οποία  είναι  ο 
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διαχειριστής  και  ιδιοκτήτης  του  δικτύου  μεταφοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας  για 
ολόκληρη τη Δανία.  Η ύπαρξη των ανεξάρτητων διαχειριστών του δικτύου και  η 
μακρά συνεργασία των σκανδιναβικών κρατών, οδήγησε στη δημιουργία μίας κοινής 
σκανδιναβικής  αγοράς  ενέργειας.  Η  συνεργασία  αυτή  των  σκανδιναβικών  χωρών 
ονομάστηκε  Nord Pool και  αποτέλεσε  έναν  από  τους  θεμέλιους  λίθους  της 
ενεργειακής στρατηγικής των χωρών.

Η Nord Pool ξεκίνησε το 1992 από τη Statnett στη Νορβηγία, αφού ήταν και η πρώτη 
χώρα  που  προχώρησε  στην  απελευθέρωση  της  αγοράς  ενέργειας.  Ο  αρχικός 
σχεδιασμός  της  Nord Pool προέβλεπε  απλά  τη  δημιουργία  ενός  χρηματιστηρίου 
ενέργειας που θα εξυπηρετούσε τις ενεργειακές συναλλαγές της Νορβηγίας. Ο στόχος 
και ο σκοπός της Nord Pool αλλάζει από το 1996, όταν η Σουηδία απελευθερώνει και 
τη δική της αγορά ενέργειας και εισέρχεται στη Nord Pool, δημιουργώντας έτσι τον 
πρώτο διεθνή οργανισμό συναλλαγής ενέργειας. Ακολουθεί η είσοδος της Φινλανδίας 
το 1998, της δυτικής Δανίας το 1999 και τέλος της ανατολικής Δανίας το 2000. Από 
τη 1η Ιανουαρίου του 2002 η οργανωτική δομή της Nord Pool αλλάζει. Η κυριότητα 
της  Nord Pool παραμένει στη νορβηγική Statnett, ωστόσο ο ρόλος της περιορίζεται 
στη διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών, στις συναλλαγές υπηρεσιών και γενικά 
στον οικονομικό τομέα. Δημιουργείται ένας νέος οργανισμός, η  Nord Pool Spot, η 
οποία αναλαμβάνει τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας και ανήκει κατά 20% στη 
μητρική Nord Pool, ενώ το υπόλοιπο 80% μοιράζεται εξίσου στους διαχειριστές των 
δικτύων μεταφοράς ηλεκτρισμού των χωρών που συμμετέχουν (παίρνουν από 20% οι 
Statnett, Fingrid, Svenska Kraftnat και Energinet.dk) [9]. 

Στη Nord Pool Spot σήμερα λειτουργούν 2 αγορές, η Elbas και η Elspot. Στην αγορά 
Elbas διαπραγματεύονται ωριαία συμβόλαια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι και 
1 ώρα πριν την πραγματική χρήση της ενέργειας αυτής.  Δίνονται έτσι προσφορές 
κάλυψης  συγκεκριμένων  φορτίων για  κάθε  ώρα,  σε  συγκεκριμένη  τιμή  από τους 
παραγωγούς και οι συμμετέχοντες στην αγορά αυτή, βιομηχανίες κυρίως και εταιρίες 
μεταφοράς ενέργειας, επιλέγουν την προσφορά που θεωρούν συμφέρουσα. Η αγορά 
της Elbas δραστηριοποιείται στη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία και στη Γερμανία, 
μέσω της διασύνδεσής της με τη Δανία. 

Στην αγορά Elspot διαπραγματεύονται συμβόλαια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, για 
την κάλυψη συγκεκριμένων  ή και των 24 ωρών μίας μέρας. Η διαφορά με την αγορά 
της  Elbas είναι  πως  εδώ  οι  προσφορές  γίνονται  στις  12  το  μεσημέρι  της 
προηγούμενης μέρας για συγκεκριμένο φορτίο και για κάθε ώρα της επόμενης μέρας 
και όχι ωριαία. Θεωρητικά δηλαδή στην αγορά της  Elspot, ένας πελάτης μπορεί να 
αγοράσει ενέργεια για έως και 36 ώρες μετά, μία περίοδο ικανή να αυξηθούν ή να 
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μειωθούν οι τιμές της kWh, κάτι που δε συμβαίνει στην Elbas [10]. Ανάλογα λοιπόν 
με το ρίσκο που επιθυμούν να πάρουν οι πελάτες, συμμετέχουν και στην αντίστοιχη 
αγορά.  Σήμερα,  εκτός  από  τις  σκανδιναβικές  χώρες  στη  Nord Pool Spot 
συναλλάσσονται  επίσης  η  Γερμανία και  η  Ολλανδία μέσω των διασυνδέσεων.  Οι 
διασυνδέσεις μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών φαίνονται στην Εικόνα 1.2  και η 
μέγιστη δυναμικότητα της κάθε διασύνδεσης στον Πίνακα 1.3, που ακολουθούν.

Πίνακας 1.3 Η δυναμικότητα των διασυνδέσεων στη Nord Pool

Από Προς Δυναμικότητα (MWh)

Σουηδία
Φινλανδία 2050

Δανία 680, 1300
Νορβηγία 2000, 500, 500

Φινλανδία Σουηδία 1650

Δανία
Σουηδία 740, 1700

Νορβηγία 950
Γερμανία 550

Νορβηγία Σουηδία 2050, 400, 1000
Δανία 1000

Πηγή: www  .  nordpoolspot  .  com  

Εικόνα 1.2 Οι διασυνδέσεις στη Nord Pool

Πηγή: www.nordpoolspot.com

Δύο σημαντικοί στόχοι της δημιουργίας ενός κοινού σκανδιναβικού χρηματιστηρίου 
ενέργειας είναι η εξασφάλιση ικανής εφεδρείας για τις χώρες που συμμετέχουν και η 
σταδιακή  μείωση  των  τιμών,  μέσω  της  αύξησης  του  ανταγωνισμού.  Το 
σημαντικότερο  ίσως  όραμα  όμως,  είναι  η  μείωση  των  εκπομπών  αερίων  του 
θερμοκηπίου στην περιοχή, επιλέγοντας κατά το δυνατό, τη παραγωγή ενέργειας από 
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εναλλακτικές  μορφές.  Για  να  γίνει  αντιληπτό  το  μέγεθος  εκμετάλλευσης 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας στη σκανδιναβική περιοχή αξίζει να δούμε κάποια 
επιμέρους στοιχεία για κάθε χώρα:

 Η  Δανία  καλύπτει  43,094  km2 και  έχει  πληθυσμό  5,4  εκατομμύρια.  Η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το 2005 ανήλθε μόλις στις 35,7 TWh 
και η παραγωγή ενέργειας στις 34,4 TWh, από τις οποίες το 20% παράγεται 
από αιολικά πάρκα και το 80% από θερμοηλεκτρικά εργοστάσια.

 Η Φινλανδία καλύπτει 337,030  km2 και έχει πληθυσμό 5,2 εκατομμύρια. Η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το 2005 ανήλθε στις 85  TWh και η 
παραγωγή ενέργειας στις 67,9  TWh, από τις οποίες το 20% παράγεται από 
υδροηλεκτρικά εργοστάσια, το 33% από πυρηνικά εργοστάσια και το 47% 
από θερμοηλεκτρικά.

 Η Νορβηγία καλύπτει 324,220  km2 και έχει πληθυσμό 4,6 εκατομμύρια. Η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το 2005 ανήλθε στις 125,9 TWh και η 
παραγωγή ενέργειας στις 137,9 TWh, από τις οποίες το 99% παράγεται από 
υδροηλεκτρικά εργοστάσια και μόλις το 1% από θερμοηλεκτρικά και τέλος

 Η  Σουηδία  καλύπτει  449,964  km2 και  έχει  πληθυσμό  9  εκατομμύρια.  Η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το 2005 ανήλθε στις 147,3 TWh και η 
παραγωγή ενέργειας στις 154,7 TWh, από τις οποίες το 46% παράγεται από 
υδροηλεκτρικά εργοστάσια, το 45% από πυρηνικά εργοστάσια και το 12% 
από θερμοηλεκτρικά.

Αξίζει να επισημανθεί η ιδιαίτερα μικρή κατανάλωση ενέργειας στη Δανία, σε σχέση 
με τις υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες. Μία πρώτη εξήγηση μπορεί να δοθεί από τα 
στοιχεία του Πίνακα 1.4,  στον οποίο παρουσιάζεται  η  κατανάλωση ενέργειας  για 
κάθε χώρα, ανά τομέα για το 2005 και τα οποία βασίζονται σε έκθεση της Ε.Ε. για 
κάθε χώρα, που έγινε σε συνεργασία με την Eurostat [11].

Πίνακας 1.4 Η κατανάλωση ενέργειας το 2005 ανά τομέα

Δανία Φινλανδία Νορβηγία Σουηδία Σύνολο
Οικιακός 

τομέας
28% 19% 20 % 21% 22%
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Βιομηχανικός 
τομέας

19% 49% 36% 39% 36%

Εμπορικός 
τομέας

19% 14% 17% 16% 16%

Τομέας 
μεταφορών

34% 18% 27% 24% 26%

Κατανάλωση 
κατά κεφαλή 

(kWh per 
capita)

6611 16346 27369 16366 16673

Πηγή: Eurostat – http  ://  epp  .  eurostat  .  ec  .  europa  .  eu    

Η κατανάλωση κατά κεφαλή για τη Δανία το 2005 πλησιάζει σχεδόν το ένα τρίτο της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας και είναι λιγότερη από το ένα τέταρτο της Νορβηγίας. 
Μάλιστα,  η  τιμή  αυτή  της  κατανάλωσης  παρουσιάζεται  αρκετά  σταθερή,  χωρίς 
ιδιαίτερες μεταβολές από το 1990 έως και σήμερα. Ένας από τους σημαντικότερους 
λόγους,  όπως φαίνεται  και  στον  Πίνακα 1.4  είναι  η  ιδιαίτερα μικρή κατανάλωση 
ενέργειας από τον βιομηχανικό τομέα της Δανίας σε σχέση με τις άλλες τρεις χώρες. 
Αυτό  συμβαίνει  κυρίως  γιατί  ο  βιομηχανικός  τομέας  της  Δανίας  χαρακτηρίζεται 
κυρίως από την ύπαρξη πολλών μικρών και σχετικά μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που 
δεν  έχουν μεγάλες  ενεργειακές  απαιτήσεις.  Σημαντική βέβαια  είναι  και  η  αρκετά 
μικρή έκταση της χώρας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση στο ελάχιστο 
των  απωλειών  ενέργειας,  κατά  τη  μεταφορά  της  από  την  παραγωγή  στην 
κατανάλωση. Τέλος, ο ενεργειακός σχεδιασμός που ακολούθησε η Δανία από πολύ 
νωρίς (1970) και οι  σημαντικές προσπάθειες για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κοινού γύρω από θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, έχουν συμβάλει δραστικά στη 
μείωση της κατανάλωσης κατά κεφαλή.

Σε ότι αφορά το ενεργειακό μίγμα των σκανδιναβικών χωρών, αξίζει να αναφερθεί 
πως κατά μέσο όρο τα 3 τελευταία χρόνια, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις 
σκανδιναβικές  χώρες  γίνεται  κατά  16,6%  από  υδρογονάνθρακες  (άνθρακες, 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο), κατά 59,6% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατά 
23,8% από πυρηνικά εργοστάσια, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1.2.Να σημειωθεί 
εδώ πως στο Παράρτημα Β παρατίθενται αναλυτικοί Πίνακες, στους οποίους δίνονται 
συγκεντρωτικά τα αναλυτικά στοιχεία της παραγωγής ενέργειας για τις 4 χώρες σε 
TWh για  τις  χρονιές  2004,  2005  και  2006  αντίστοιχα,  σύμφωνα  με  τις  ετήσιες 
αναφορές της Nord Pool Spot. Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ σημαντικά σε ότι αφορά 
τη  μείωση  εκπομπών  αερίων  του  θερμοκηπίου  και  το  μίγμα  ενέργειας  των 
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σκανδιναβικών  χωρών  είναι  το  καθαρότερο  από  οποιανδήποτε  άλλη  ευρωπαϊκή 
χώρα.

Διάγραμμα 1.2 Το ενεργειακό μίγμα των σκανδιναβικών χωρών (μ.ο. 2004-2006) 
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Δανία Φινλανδία Νορβηγία Σουηδία Σύνολο

Ενεργειακό μίγμα

Α.Π.Ε.

Πυρηνική

Υδρ/θρακες

Πηγή: www  .  nordpoolspot  .  com  

Σε ότι  αφορά τη μείωση των τιμών, ο μέσος όρος της τιμής της  kWh από την 1η 

Ιανουαρίου του 2007 μέχρι και σήμερα στις σκανδιναβικές χώρες είναι €0,030 με 
ελάχιστη  τιμή  τα  μόλις  €0,008  (στις  19/8/2007)  και  μέγιστη  τα  €0,055  (  στις 
7/1/2008), όπως ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της NordPoolSpot [10]. Σε σύγκριση 
με  την  Ελλάδα,  αξίζει  να  σημειωθεί  πως  οι  τιμές  της  kWh,  ανάλογα  με  την 
κατανάλωση  ανά  τετράμηνο,  κυμαίνονται  από  €0,069  για  έως  800  kWh το 
τετράμηνο, έως €0,164 για κατανάλωση μεγαλύτερη των 4400 kWh, σύμφωνα πάντα 
με  τα  στοιχεία  της  Ρ.Α.Ε.  [12].  Για  να  δοθεί  μία  τάξη  μεγέθους  αρκεί  να 
παρατηρήσουμε  ότι  η  μέση  τιμή  της  kWh στη  Δανία  φθάνει  μόλις  το  43%  της 
φθηνότερης  τιμής  της  kWh στην Ελλάδα,  ενώ η  ακριβότερη τιμή της  kWh στην 
Ελλάδα φθάνει το 550% της μέσης τιμής της kWh στη Δανία. 

Τέλος, σε ότι αφορά την αδιάκοπη παροχή ενέργειας, το τελευταίο  black out στις 
σκανδιναβικές χώρες συνέβη στις 12:30 την 23η Σεπτεμβρίου του 2003 και ήταν η 
σημαντικότερη  βλάβη  του  συστήματος  τα  τελευταία  20  χρόνια.  Τέθηκαν  εκτός 
λειτουργίας 5 γραμμές μεταφοράς και 4 παραγωγικές μονάδες στη νότια Σουηδία και 
την ανατολική Δανία, αφήνοντας περίπου 4 εκατομμύρια πελάτες χωρίς ηλεκτρική 
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ενέργεια. Ο χρόνος αντίδρασης των ρυθμιστικών αρχών των δύο χωρών ήταν μόλις 
μερικά  λεπτά  και  μετά  από  συντονισμένες  ενέργειες  όλων των  χωρών και  με  τη 
χρήση των υδροηλεκτρικών εργοστασίων της Νορβηγίας, της βόρειας Σουηδίας και 
της Φινλανδίας, υπήρξε ολική αποκατάσταση του συστήματος περίπου στις 19:00 το 
απόγευμα, σύμφωνα με την επίσημη αναφορά της Svenska Kraftnat [13]. 

Συνοψίζοντας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η συνεργασία των σκανδιναβικών 
χωρών  με  τη  δημιουργία  της  Nord Pool και  της  Nord Pool Spot είναι  απόλυτα 
επιτυχημένη και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς ενέργειας της περιοχής. Εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κάλυψη της ζήτησης σε 
ενέργεια,  σε  όλη  την  περιοχή  της  Σκανδιναβίας  και  μάλιστα  με  αρκετά  μεγάλη 
διασπορά  σε  διαφορετικές  πηγές  παραγωγής  ενέργειας  και  επομένως  μεγάλη 
κινδύνου.  Με  τον  τρόπο  αυτό  δίνεται  η  δυνατότητα  σε  όλη  την  περιοχή  να 
αντεπεξέλθει  σχετικά  γρήγορα  και  ιδιαίτερα  αποτελεσματικά,  μειώνοντας  στο 
ελάχιστο δυνατό τις επιπτώσεις από απότομες μεταβολές σε κάποια αγορά. Τέλος, 
μέσω  της  κοινής  αγοράς,  εξασφαλίζεται  η  ύπαρξη  και  η  ανάπτυξη  υγιούς 
ανταγωνισμού,  με  κύρια  αποτελέσματα  τη  μείωση  των  τιμών,  καθώς  και  την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η περίπτωση της Ισπανίας

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε την κατάσταση της αγοράς ενέργειας στην 
Ισπανία. Η Ισπανία ξεκίνησε τυπικά τη διαδικασία της απελευθέρωσης της αγοράς 
της  το  1998,  μετά  από  την  έκδοση  των  σχετικών  Οδηγιών  από  την  Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Πέντε  χρόνια  μετά,  το  2003,  η  ισπανική  αγορά  ενέργειας  ήταν  πλήρως 
απελευθερωμένη.  Στο  γεγονός  αυτό  συνέβαλαν  δραστικά  κάποιες  από  τις 
ιδιαιτερότητες,  που  είχε  η  χώρα  στην  ενεργειακή  αγορά  της,  τις  οποίες  και  θα 
παρουσιάσουμε. Η Ισπανία, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. δεν έχει 
δύο θεσμικούς φορείς για θέματα ενέργειας, δηλαδή μία ρυθμιστική αρχή και ένα 
διαχειριστή  του  δικτύου,  αλλά  τρεις,  καθώς  δραστηριοποιείται  και  μία  δεύτερη 
ρυθμιστική αρχή, που επιφορτίζεται τη λειτουργία της αγοράς.

2.1 Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας

Η Ισπανία είναι  μία χώρα με  σημαντικές  ιδιαιτερότητες σε  ότι  αφορά την αγορά 
ενέργειας. Συγκεκριμένα, στην Ισπανία δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια, 
δύο  σημαντικοί  παραγωγοί  ενέργειας,  αρχικά  δημόσιοι,  οι  οποίοι  μετά  την 
απελευθέρωση  της  αγοράς  ενέργειας   ιδιωτικοποιήθηκαν.  Οι  δύο  αυτές  εταιρείες 
είναι  η  Endesa,  που  δραστηριοποιείται  κυρίως  σε  θερμοηλεκτρικά  εργοστάσια 
παραγωγής ενέργειας και η  Iberdrola, η οποία δραστηριοποιείται σε υδροηλεκτρικά 
και πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Οι εταιρίες αυτές έχουν εισάγει την 
έννοια του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα 
έχουν  επενδύσει  αρκετά  μεγάλα  κεφάλαια  και  στη  διεθνή  αγορά  ενέργειας, 
αγοράζοντας  κάποιο  μέρος  ή  ακόμα  και  το  σύνολο  του  μετοχικού  κεφαλαίου, 
αρκετών διεθνών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρισμού. Τέλος, είναι σημαντικό να 
αναφέρουμε  ότι  μετοχές  και  των  δύο  εταιρειών  διαπραγματεύονται  στο 
χρηματιστήριο της Μαδρίτης.

Μία  ακόμη  ιδιαιτερότητα  της  ισπανικής  αγοράς  ενέργειας  είναι  η  ύπαρξη  ενός 
διαχειριστή  του  δικτύου  διανομής  ενέργειας,  ήδη  από  το  1985,  της  εταιρεία  Red 
Electrica de Espana (REE). Η REE δεν σχετίζεται με κανέναν από τους παραγωγούς 
ενέργειας της χώρας,  όπως επιτάσσει  η σχετική Κοινοτική Οδηγία,  που εκδόθηκε 
σχεδόν δέκα χρόνια μετά. Η εταιρεία ανήκει στο κράτος κατά 20%, ενώ το υπόλοιπο 
80% διαπραγματεύεται στα ισπανικά χρηματιστήρια.
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Όπως  γίνεται  αντιληπτό,  το  σημείο  εκκίνησης  της  Ισπανίας,  σε  ότι  αφορά  την 
απελευθέρωση της  αγοράς  ενέργειας  ήταν  αρκετά  μπροστά σε  σχέση με  αρκετές 
άλλες χώρες, λόγω αυτών των ιδιαιτεροτήτων της εγχώριας αγοράς ενέργειας. Έτσι, 
στις 27 Νοεμβρίου του 1997 εκδίδεται ο Νόμος Electricity Sector Law 54 και ξεκινάν 
και τυπικά οι εξελίξεις για την απελευθέρωση της ισπανικής αγοράς ενέργειας. Στο 
νόμο αυτό προβλέπεται  η  ίδρυση της  εταιρείας  Operador  del  Mercado Ibérico de 
Energía (OMEL) [14], η οποία αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση της αγοράς 
ενέργειας.  Ακολουθεί  η  ίδρυση  της  Comision Nacional de Energia (CNE),  της 
ρυθμιστικής αρχής της ισπανικής αγοράς ενέργειας στις 7 Οκτωβρίου του 1998 με το 
Νόμο Hydrocarbons Act 34/1998 [15]. Έτσι, το 1998 αποκτούν δικαίωμα επιλογής 
προμηθευτή ενέργειας οι μεγάλοι πελάτες, με κατανάλωση μεγαλύτερη των 15GWh 
το χρόνο, το 1999 οι πελάτες με κατανάλωση μεγαλύτερη των 5GWh το χρόνο με το 
όριο αυτό να πέφτει σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Τέλος, την πρώτη Ιανουαρίου του 
2003 ολοκληρώνεται η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και όλοι οι καταναλωτές 
αποκτούν το δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα το προμηθευτή τους. 

2.2 Οι εμπλεκόμενοι στην αγορά ενέργειας

2.2.1 Οι θεσμικοί φορείς

Στην ισπανική αγορά ενέργειας δραστηριοποιούνται τρεις θεσμικοί φορείς, οι οποίοι 
έχουν  αναλάβει  να  οργανώνουν,  να  επιβλέπουν  και  να  εξασφαλίζουν  την  ομαλή 
λειτουργία  της  ισπανικής  αγοράς  ενέργειας.  Από  το  1985,  όταν  και  ιδρύθηκε  η 
εταιρεία  Red Electrica  de  Espana (REE),  απέκτησε  την  κυριότητα  του ισπανικού 
δικτύου διανομής ενέργειας και ανέλαβε τη διαχείρισή του. Είναι υπεύθυνη για την 
ομαλή λειτουργία του δικτύου, καθώς και για την συντήρηση και ανάπτυξή του. Μία 
ακόμη  από  τις  αρμοδιότητες  της  εταιρείας  είναι  η  εξασφάλιση  την  απρόσκοπτης 
τροφοδότησης του δικτύου,  ώστε  να καλύπτεται  η ζήτηση σε ενέργεια,  πάντα με 
βάση διαφανείς, αντικειμενικές και αμερόληπτες διαδικασίες. Το 80% των μετοχών 
της εταιρείας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, ενώ το υπόλοιπο 20% ανήκει 
στο  κράτος  και  μάλιστα  υπάρχουν  σκέψεις  για  περαιτέρω  μείωση  του  κρατικού 
ποσοστού [16].

Το 1997 ιδρύεται η εταιρεία Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEL), η 
οποία αναλαμβάνει  τη γενική διαχείριση της αγοράς ενέργειας.  Φροντίζει  για την 
κάλυψη της ζήτησης σε ενέργεια και την εξασφάλιση των κατάλληλων εφεδρειών. 
Υπολογίζει βάσει εκτιμήσεων τις ωριαίες απαιτήσεις του συστήματος σε ενέργεια και 
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ανακοινώνει  στους  παραγωγούς  το  ύψος  του  φορτίου  που  πρέπει  να  καλυφθεί. 
Δέχεται  και  αξιολογεί  δεσμευτικές  οικονομικές  προσφορές  ενέργειας  από  τους 
παραγωγούς και επιλέγει για κάθε ώρα εκείνο το μίγμα προσφορών, που καλύπτει τη 
ζήτηση με τον οικονομικότερο τρόπο, καθορίζοντας έτσι την τιμή του συστήματος. 
Διευθετεί τυχόν οικονομικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των εμπλεκομένων 
και  διασφαλίζει  ότι  τηρούνται  οι  οικονομικές  δεσμεύσεις.  Τέλος,  συλλέγει  και 
διατηρεί αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, οι 
οποίες ανακοινώνονται ανά συχνά τακτικά διαστήματα και είναι διαθέσιμες σε όποιον 
τις  ζητήσει.  Τέλος,  λειτουργεί  υπό  καθεστώς  διαφάνειας,  αντικειμενικότητας  και 
αμεροληψίας,  ώστε  να  προάγεται  η  εύρυθμη λειτουργία της  αγοράς  ενέργειας  σε 
πλαίσια υγιούς ανταγωνισμού [14].

Τέλος, το 1998 ιδρύεται η Comision Nacional de Energia (CNE), η ρυθμιστική αρχή 
της ισπανικής αγοράς ενέργειας. Η CNE έχει πολλαπλό ρόλο στην αγορά ενέργειας. 
Καλείται  να  εξασφαλίζει  και  να  προάγει  την  ύπαρξη  υγιούς  ανταγωνισμού  στην 
αγορά,  να εξασφαλίζει  την ομαλή και  απρόσκοπτη λειτουργία της,  να ελέγχει  ότι 
τηρούνται οι Νόμοι, να διευθετεί τυχόν αντιδικίες στην αγορά ενέργειας και φυσικά 
να λειτουργεί με διαφάνεια και αμεροληψία, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων 
στην αγορά ενέργειας. Η CNE είναι ένας κρατικός οργανισμός, που λειτουργεί υπό 
την εποπτεία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Τουρισμού και Εμπορίου της Ισπανίας 
[15].

Όπως γίνεται αντιληπτό, η ισπανική αγορά ενέργειας είναι αρκετά αποκεντρωμένη σε 
ότι  αφορά τους  θεσμικούς  ρόλους.  Οι  τρεις  αυτοί  φορείς  είναι  ανεξάρτητοι  τόσο 
μεταξύ τους, όσο και με τους παραγωγούς ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην 
Ισπανία.  Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται  η  ομαλή και  εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς ενέργειας και παρέχονται όλες οι διασφαλίσεις για την ανάπτυξη του υγιούς 
ανταγωνισμού. Άλλωστε, στην ισπανική αγορά δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρίες 
παραγωγής ενέργειας και περισσότεροι από το 25% όλων των πελατών έχουν αλλάξει 
προμηθευτή.

2.2.2 Οι εταιρίες παραγωγής ενέργειας

Όπως έχει  ήδη αναφερθεί,  οι  δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί ενέργειας στην Ισπανία 
είναι  οι  εταιρείες  Endesa και  Iberdrola.  Η  Endesa,  που  είναι  και  η  μεγαλύτερη 
εταιρεία παραγωγής ενέργειας στην Ισπανία ιδρύθηκε στις 18 Νοεμβρίου του 1944 
και ανήκε στο κράτος της Ισπανίας. Το 1988 γίνεται η πρώτη διάθεση μετοχών της 
εταιρείας  από  τα  ισπανικά  χρηματιστήρια,  με  παράλληλη  μείωση  του  κρατικού 
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ποσοστού ιδιοκτησίας  στο  75,6%,  ακολουθούν ακόμα δύο μειώσεις  του κρατικού 
ποσοστού το 1994 και το 1997, ώσπου το 1998 η εταιρεία ιδιωτικοποιείται [17]. Η 
δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία είναι η Iberdrola, η οποία προέκυψε την 1η Νοεμβρίου 
του 1992, μετά τη συγχώνευση των εταιριών Hidroelectrica Espanola και Iberduero. 
Η  Iberdrola δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, ιδιαίτερα από υδροηλεκτρικά εργοστάσια και από πυρηνική ενέργεια [18]. Οι 
Endesa και η  Iberdrola παράγουν σχεδόν το 70% της ενέργειας που καταναλώνεται 
στην Ισπανία. Από τις υπόλοιπες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία, η 
Union Fenosa είναι  αυτή  που  έχει  το  μεγαλύτερο  μερίδιο,  ενώ  ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και η παρουσία διεθνών εταιριών παραγωγής ενέργειας, όπως είναι η 
εταιρεία  Hidro Cantabrico πορτογαλικών συμφερόντων και η  Viesgo-Enel ιταλικών 
συμφερόντων.  Στον  Πίνακα  2.1  παρουσιάζονται  τα  μερίδια  αγοράς  των  εταιριών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της CNE.

Πίνακας 2.1 Τα μερίδια αγοράς των εταιριών παραγωγής ενέργειας στην Ισπανία

Endesa 40%
Iberdrola 29%
Union Fenosa 12%
Hidro Cantabrico 8%
Viesgo-Enel 4%
Gas Natural 4%
Άλλες 3%
Σύνολο 100%

Πηγή: CNE – http  ://  www  .  cne  .  es  

2.2 Η σημερινή κατάσταση της αγοράς ενέργειας

2.2.1 Το ενεργειακό μίγμα

Το ενεργειακό μίγμα της Ισπανίας είναι πολυποίκιλο. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με 
έρευνα της Ε.Ε., που έγινε τον Ιανουάριο του 2007, σε συνεργασία με τη Eurostat, το 
2004 η συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού της Ισπανίας ανήλθε στις 280  TWh. Από 
αυτές, οι 79,1 TWh παράχθηκαν από άνθρακα, οι 63,6 TWh από πυρηνική ενέργεια, 
οι 56,7 TWh από φυσικό αέριο, οι 50,2 TWh από ανανεώσιμες πηγές, οι 23,8 TWh 
από πετρέλαιο και  6,6  TWh από άλλα καύσιμα.  Στο Διάγραμμα 2.1 τύπου πίτας, 
παρουσιάζεται  η  ποσοστιαία  συμμετοχή  κάθε  είδους  καυσίμου  στη  συνολική 
παραγωγή ηλεκτρισμού της Ισπανίας για το 2004 [19].
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Διάγραμμα 2.1 Η παραγωγή ηλεκτρισμού, ανά καύσιμο, στην Ισπανία το 2004

Η παραγωγή ηλεκτρισμού το 2004

Άνθρακες
28%

Πετρέλαιο
9%

Φυσικό αέριο
20%

Πυρηνική 
23%

Ανανεώσιμες
18%

Άλλο
2%

Πηγή: Eurostat – http  ://  epp  .  eurostat  .  ec  .  europa  .  eu    

Αξίζει να σημειωθεί, η ιδιαίτερα μεγάλη εξάρτηση της Ισπανίας από τις εισαγωγές 
ενεργειακών  προϊόντων.  Μάλιστα,  ο  αντίστοιχος  δείκτης  αγγίζει  για  το  2004  το 
77,4%,  27,3%  περισσότερο  από  το  μέσο  όρο  της  Ε.Ε.,  σύμφωνα  πάντα  με  την 
προαναφερθείσα έρευνα. Η Ισπανία εισάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιο και το φυσικό 
αέριο  που χρησιμοποιεί  για  την  παραγωγή ηλεκτρισμού και  περίπου το  60% του 
άνθρακα. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παραγωγή ηλεκτρισμού 
από πυρηνική ενέργεια και από ανανεώσιμες πηγές. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε 
ένα  βαθμό  στην  τεράστια  αύξηση  της  ζήτησης  σε  ενέργεια  από  το  1990  μέχρι 
σήμερα. Συγκεκριμένα, η συνολική ζήτηση για πετρέλαιο, αλλά κυρίως για φυσικό 
αέριο, έχει αυξηθεί κατά 125%, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Η αύξηση αυτή 
σχετίζεται κυρίως με την αύξηση των απαιτήσεων σε ενέργεια στον εμπορικό τομέα 
και τον τομέα των μεταφορών (72% και 116% αντίστοιχα). Άλλωστε, ο τομέας των 
μεταφορών  κατέχει  το  μεγαλύτερο  μερίδιο  σε  κατανάλωση  ενέργειας  (40%),  με 
δεύτερο  το  βιομηχανικό  τομέα  (33%).  Στο  διάγραμμα  2.2,  που  ακολουθεί, 
παρουσιάζεται η ενεργειακή κατανάλωση ανά τομέα, σε ποσοστά, για το 2004.
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Διάγραμμα 2.2 Η ενεργειακή κατανάλωση ανά τομέα στην Ισπανία, για το 2004

Η ενεργειακή κατανάλωση ανά τομέα (2004)

Οικιακός τομέας
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Μεταφορές
12%

Πηγή: Eurostat – http  ://  epp  .  eurostat  .  ec  .  europa  .  eu    

2.2.2 Οι διεθνείς διασυνδέσεις

Η Ισπανία έχει ενεργειακές διασυνδέσεις με τέσσερις χώρες, την Ανδόρα, τη Γαλλία, 
το  Μαρόκο  και  την  Πορτογαλία,  με  τις  οποίες  και  πραγματοποιεί  ενεργειακές 
συναλλαγές, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης 
της  ισπανικής  αγοράς  ενέργειας,  από  το  1998  έως  το  2004  η  Ισπανία 
πραγματοποιούσε μεγάλες εισαγωγές ενέργειας, κυρίως από τη Γαλλία. Ωστόσο, από 
το 2004 και μετά άρχισαν να πραγματοποιούνται αρκετά μεγάλες εξαγωγές ενέργειας 
στην Πορτογαλία, οι οποίες ήταν ικανές να αλλάξουν τη συνολική θέση της χώρας. 
Στον Πίνακα 2.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται το ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών, 
ανά  χώρα και  συνολικά,  από το  2003 έως και  το  2007,  ενώ στο  Διάγραμμα 2.3 
φαίνονται οι υψηλές εισαγωγές ενέργειας της Ισπανίας από τη Γαλλία και οι υψηλές 
εξαγωγές ενέργειας από την Ισπανία στην Πορτογαλία. Αυτές οι δύο χώρες είναι που 
διαμορφώνουν και τη συνολική θέση της Ισπανίας, αφού οι εξαγωγές ενέργειας σε 
Ανδόρα και Μαρόκο είναι σχετικά μικρές.
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Πίνακας 2.2 Το Ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών ενέργειας της Ισπανίας, ανά χώρα, για την 
περίοδο 2003-2007 σε GWh

Ανδόρα Γαλλία Μαρόκο Πορτογαλία Σύνολο
2003 -270 5785 -1457 -2794 1264
2004 -283 5222 -1546 -6419 -3027
2005 -271 6542 -788 -6829 -1343
2006 -229 4410 -2002 -5458 -3280
2007 -260 5356 -3518 -7381 -5803

Πηγή: Red Electrica de Espaρa (REE) – http://www.ree.es

Διάγραμμα 2.3 Εισαγωγές – Εξαγωγές ενέργειας, ανά χώρα, σε GWh για τα τελευταία 5 χρόνια
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Πηγή: Red Electrica de Espaρa (REE) – http://www.ree.es

2.2.3. Η Ιβηρική συνεργασία – Mercado Iberico de Electricidad 
(M.IB.EL.)

Το Νοέμβριο του 2001, οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας υπέγραψαν 
ένα πρωτόκολλο συνεργασίας,  που προμήνυε τη δημιουργία μίας Ιβηρικής αγοράς 
ενέργειας  (Mercado  Iberico  de  Electricidad  –  M.IB.EL.).  Σύμφωνα  με  το  αρχικό 
πλάνο των δύο χωρών, η κοινή αγορά M.IB.EL. θα ξεκινούσε τη λειτουργία της την 
1η Απριλίου του 2004. Την ευθύνη για την ομαλή συνένωση των δύο αγορών, είχαν 
αναλάβει οι δύο ρυθμιστικές αρχές των χωρών, η πορτογαλική E.R.S.E. (Entidade 
Reguladora  Dos  Serviços  Energéticos)  και  η  Ισπανική  C.N.E.  Ένας  από  τους 
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σημαντικότερους  λόγους,  που  οδήγησαν  στην  απόφαση  για  τη  δημιουργία  της 
M.IB.EL.,  ήταν  η  αναμενόμενη  αύξηση  του  ανταγωνισμού  και  στις  δύο  αγορές 
ενέργειας (στην πορτογαλική αγορά κυριαρχεί η εταιρεία  E.P.D. με μερίδιο αγοράς 
της τάξης του 90%). Επίσης, η κοινή αγορά θα εξασφάλιζε ικανές εφεδρείες και για 
τις  δύο  χώρες,  αφού  προβλεπόταν  αύξηση  της  δυναμικότητας  των  διασυνδέσεων 
μεταξύ των χωρών. Τέλος, οι συνθήκες ανταγωνισμού που θα επικρατούσαν, μεταξύ 
των εταιρειών των δύο χωρών, θα οδηγούσαν σε μείωση των τιμών. Ωστόσο, για 
διάφορους λόγους η υλοποίηση της M.IB.EL. καθυστέρησε αρκετά χρόνια, αφού το 
2004 άλλαξαν οι κυβερνήσεις και στις δύο χώρες και η δημιουργία της  M.IB.EL. 
μεταφέρθηκε για τον Ιούνιο του 2005. Οι δύο χώρες, κυρίως για λόγους συντονισμού 
και εγκαταστάσεων, δεν ήταν έτοιμες ούτε το 2005. Μέχρι και σήμερα, οι δύο χώρες 
δεν  έχουν  προχωρήσει  στην  δημιουργία  μίας  κοινής  αγοράς,  ενώ  η  τελευταία 
ημερομηνία που έχει δοθεί για έναρξη της λειτουργίας της M.IB.EL. είναι ο Ιούλιος 
του 2008 [15].
 

2.2.4 Η τιμή της kWh

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ισπανική αγορά ενέργειας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα 
υψηλό ανταγωνισμό. Το γεγονός αυτό φαίνεται και από τη διακύμανση της τιμής της 
kWh στη χώρα. Από το 1995 μέχρι το 2001 η τιμή της kWh για τον οικιακό τομέα 
παρουσιάζει  μία  σταθερή  μείωση,  ενώ  από  το  2001  και  μετά  παραμένει  σχεδόν 
σταθερή,  με  μικρές  διακυμάνσεις,  που  δεν  οφείλονται  όμως  στη  λειτουργία  της 
αγοράς, αλλά στις διεθνείς τάσεις. Παρόμοια είναι και η διακύμανση της τιμής της 
kWh για  το  βιομηχανικό  τομέα,  αν  και  στα  τελευταία  χρόνια  παρουσιάζεται  μία 
αύξηση της τιμής. Εξάλλου, η τιμή της kWh στην Ισπανία είναι κατά 13% μικρότερη 
από το μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. στον οικιακό τομέα και κατά 4% μικρότερη του 
αντίστοιχου μέσου όρου για το βιομηχανικό τομέα. Στα Διαγράμματα 2.4 και 2.5 
παρουσιάζεται  αυτή  η  διακύμανση  της  τιμής  της  kWh για  τον  οικιακό  και 
βιομηχανικό τομέα αντίστοιχα, σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε 
σε συνεργασία με τη Eurostat [20]. 
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Διάγραμμα 2.4 Η τιμή της kWh για τον οικιακό τομέα

Πηγή: Eurostat – http  ://  epp  .  eurostat  .  ec  .  europa  .  eu    

Διάγραμμα 2.5 Η τιμή της kWh για το βιομηχανικό τομέα

 
Πηγή: Eurostat – http  ://  epp  .  eurostat  .  ec  .  europa  .  eu    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε το νομικό και θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και 
την Ευρώπη, καθώς και την παρούσα κατάσταση της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Θα 
αναφερθούμε  στη  Ρ.Α.Ε.  και  το  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.,  τις  θεσμικές  οντότητες  που 
δημιουργήθηκαν για να διευκολύνουν την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στη 
χώρα μας. Επίσης, θα αναφέρουμε τις διεθνείς ενεργειακές διασυνδέσεις της χώρας 
μας και θα περιγράψουμε αναλυτικά το λειτουργίας μίας απελευθερωμένης αγοράς 
ενέργειας.

3.1 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας

3.1.1 Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Τη  19η Δεκεμβρίου  του  1996  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  μετά  από  τη  σχετική 
συνεδρίαση αποφασίζει την ψήφιση και έκδοση της Κοινοτικής Οδηγίας 96/92/ΕΚ, η 
οποία  δημοσιεύεται  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  (αριθ.  L 027,  σελ.  20-29)  στις  30 
Ιανουαρίου του 1997. Σκοπός και στόχος αυτής της Οδηγίας είναι η θέσπιση κοινών 
κανόνων για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η χώρα μας είχε το δικαίωμα να παρεκκλίνει από την συγκεκριμένη οδηγία 
έως τις  19  Φεβρουαρίου  του 2001.  Ο στόχος  που  κρύβεται  πίσω από αυτήν την 
Οδηγία, καθώς και όλων όσων ακολούθησαν, είναι η δημιουργία μίας πραγματικά 
ολοκληρωμένης και ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και όχι η δημιουργία 15 
διαφορετικών, λίγο ή περισσότερο απελευθερωμένων, εθνικών αγορών. Άλλωστε το 
εμπόριο της Ενέργειας έχει απασχολήσει εκτενώς τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,  γεγονός που σηματοδοτεί την δημιουργία 
και  την  ανάπτυξη  μίας  νέας  διασυνοριακής  αγοράς.  Χαρακτηριστικά  στην 
Ανακοίνωση  της  Επιτροπής  προς  το  Συμβούλιο  και  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο 
σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας που έγινε το 2001 
(COM/2001/0125) αναφέρεται ότι “ο συνολικός όγκος των εμπορικών συναλλαγών 
ηλεκτρικής  ενέργειας  αντιστοιχεί  σε  περίπου  8%  της  συνολικής  παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε.”, ένα ποσοστό που μοιάζει μικρό αν συγκριθεί με τα 
αντίστοιχα  ποσοστά  άλλων  κλάδων  υπηρεσιών,  όπως  οι  τηλεπικοινωνίες  ή  οι 
χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες,  που  επωφελήθηκαν  από  την  απελευθέρωση  των 
αγορών τους [21]. Συνεπώς γίνεται αντιληπτό το άνοιγμα και οι μεγάλες δυνατότητες 
ανάπτυξης μίας καινούριας ευρωπαϊκής και όχι μόνο αγοράς, αυτής της ηλεκτρικής 
ενέργειας.
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Ένας  ακόμη  σημαντικός  στόχος  της  δραστηριοποίησης  της  Ε.Ε.  στα  ενεργειακά 
θέματα σχετίζεται  και με την βελτίωση του ενεργειακού μίγματος των χωρών, τη 
μείωση των ρύπων – κυρίως των αερίων του θερμοκηπίου – και την εξοικονόμηση 
ενέργειας. Το σύνολο των χωρών τις Ε.Ε. έχουν υπογράψει την συνθήκη του Κιότο, 
που  προβλέπει  τη  μείωση  των  αερίων  του  θερμοκηπίου  και  την  αύξηση  της 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Συνεπώς, οι ευρωπαϊκές οδηγίες δε θα 
μπορούσαν να μη περιλαμβάνουν και περιβαλλοντικά θέματα, καθώς το φάσμα της 
περιβαλλοντικής  καταστροφής  του  πλανήτη  δεν  αφήνει  σε  καμία  περίπτωση 
ανεπηρέαστη την Ευρώπη. Έτσι,  προβλέπεται στις οδηγίες αυτές η προώθηση της 
εξοικονόμησης  ενέργειας  και  η  επιλογή,  κατά  προτεραιότητα,  της  παραγωγής 
ενέργειας  από  ανανεώσιμες  πηγές.  Επομένως,  ένας  ακόμα  στόχος  είναι  πως  οι 
συνθήκες  ανταγωνισμού  σε  μία  ολοκληρωμένη  ευρωπαϊκή  αγορά  ενέργειας,  θα 
οδηγήσουν σε νέες επενδύσεις κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συνεπώς 
μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Μετά την θέσπιση των Κοινοτικών Οδηγιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εποπτεύει στενά 
την  αγορά  ενέργειας  των  κρατών  μελών,  σε  συνεργασία  με  τις  ανεξάρτητες 
ρυθμιστικές  αρχές  της  κάθε  χώρας,  εντοπίζοντας  και  επισημαίνοντας  τα  πιθανά 
εμπόδια  και  τις  δυσλειτουργίες  στην  αγορά  της  κάθε  χώρας  μέσω  των  ετήσιων 
συγκριτικών  εκθέσεων  (Electricity Benchmarking Reports).  Η  πρώτη  συγκριτική 
έκθεση έγινε το 2001 και από τότε έχουν ακολουθήσει άλλες 5 με τελευταία αυτή του 
2006, ενώ σύντομα αναμένεται να εκδοθεί και αυτή του 2007. Στους Πίνακες που 
ακολουθούν, περιγράφεται η κατάσταση κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον 
αφορά την εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών. Με βάση τους Πίνακες αυτούς, που 
αποτελούν στην ουσία το τελικό συμπέρασμα των ετήσιων συγκριτικών εκθέσεων, 
μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση της αγοράς ενέργειας στη χώρα μας 
και να τον συγκρίνουμε με αυτή των άλλων χωρών, καθώς και τις όποιες κινήσεις 
βελτίωσης έγιναν στα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικότερα,  στις  δύο  πρώτες  στήλες  του  Πίνακα  3.1  αναφέρεται  ο  βαθμός 
ανοίγματος της αγοράς ενέργειας και η χρονολογία που η αγορά απελευθερώθηκε ή 
πρόκειται να απελευθερωθεί πλήρως. Στην τρίτη στήλη ξεκαθαρίζεται η ύπαρξη ή όχι 
ενός διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς (Δ.Δ.Μ.) και η ανεξαρτησία που έχει  σε 
σχέση με τις εταιρίες παραγωγής ηλεκτρισμού, ενώ στην τέταρτη στήλη η ύπαρξη 
μίας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής, η οποία θα εποπτεύει την αγορά ενέργειας. Η 
τρεις  επόμενες  στήλες  ελέγχουν  τις  συνθήκες  ανταγωνισμού  που  υπάρχουν  στην 
αγορά, καθώς τα πολύ υψηλά τιμολόγια χρήσης του δικτύου μεταφοράς (στήλη 5), οι 
μη  ευνοϊκές  συνθήκες  εξισορρόπησης  της  παραγωγής  με  την  κατανάλωση  των 
νεοεισερχομένων  παραγωγών  στην  αγορά  (στήλη  6)  και  ο  μικρός  αριθμός  των 
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εταιρειών που υπάρχουν στην αγορά καθώς και το υψηλό μερίδιο αγοράς που αυτές 
έχουν  (στήλη  7),  αποτελούν  αναμφισβήτητα  φραγμούς  στον  ανταγωνισμό.  Στην 
τελευταία στήλη παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού, οι ρυθμιστικές αρχές της κάθε χώρας.

Πίνακας 3.1 Εφαρμογή της Οδηγίας 96/92/ΕΚ για το 2001

Πηγή: First Benchmarking Report On The Implementation Of The Internal Electricity And Gas 
Market Commission Staff Working Paper, SEC(2001)1957, 03/12/2001

Η γενική εικόνα της χώρας μας το 2001 δεν ήταν ιδιαίτερα ελπιδοφόρα καθώς όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 3.1 εκτός από την υποχρεωτική ίδρυση του ρυθμιστικού φορέα 
(Ρ.Α.Ε.)  που  έγινε  με  το  Νόμο  2773/99,  στον  οποίο  θα  γίνει  εκτενής  αναφορά 
παρακάτω, δεν παρουσιαζόταν καμία άλλη εξέλιξη στην αγορά ενέργειας και καμία 
συμμόρφωση  στις  επιταγές  της  Ευρωπαϊκής  Οδηγίας  96/92/ΕΚ.  Συγκεκριμένα,  ο 
διαχειριστής του συστήματος (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) αν και έχει ιδρυθεί βάσει νόμου δεν έχει 
πρακτικές αρμοδιότητες και ελέγχεται από τη Δ.Ε.Η., η οποία αποτελεί το μοναδικό 
παραγωγό, με αποτέλεσμα η αγορά ενέργειας να είναι μονοπωλιακή. Μάλιστα, σε 
πολλά θέματα, δεν δίνονται καν απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς (Ρ.Α.Ε.).  
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Η  κατάσταση  βελτιώνεται  το  2002,  όπως  φαίνεται  στον  Πίνακα  3.2,  αφού  ο 
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.  αναλαμβάνει  αρμοδιότητες,  ωστόσο  η  κυριαρχία  της  Δ.Ε.Η.  στην 
Ελληνική αγορά ενέργειας, καθώς και η κυριότητα του δικτύου διανομής που κατέχει 
η ίδια, αν και παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, αποκλίνουν από τη διάθεση της Ε.Ε. 
να  αποδεσμευτούν  και  νομικά  οι  παραγωγοί  ενέργειας  από  την  κυριότητα  των 
δικτύων μεταφοράς και διανομής (στήλη 4 στον Πίνακα 3.2). 

Πίνακας 3.2 Εφαρμογή της Οδηγίας 96/92/ΕΚ για το 2002

Πηγή: Second Benchmarking Report On The Implementation Of The Internal Electricity And 
Gas Market Commission Staff Working Paper, Sec(2002)1038, 02/10/2002 

Το 2003 έγινε απλά μία αναθεώρηση της δεύτερης συγκριτικής έκθεσης,  η οποία 
συμπεριλάμβανε και τις χώρες που επρόκειτο να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ενώ παράλληλα με βάση την έως τώρα εξέλιξη της αγοράς, τις επιλογές που έκαναν 
τα κράτη μέλη και τις δυσκολίες, που επισημάνθηκαν στις συγκριτικές εκθέσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οδήγησαν στην τροποποίηση της Οδηγίας 96/92/ΕΚ με τη 
νέα  Οδηγία  (2003/54/ΕΚ),  η  οποία  υιοθετήθηκε  τον  Ιούνιο  2003.  Η  νέα  Οδηγία 
επεκτείνει  την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους μη 
οικιακούς καταναλωτές μέχρι τον Ιούλιο 2004, και σε όλους τους πελάτες μέχρι τον 
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Ιούλιο 2007. Επίσης, η νέα Οδηγία περιλαμβάνει μέτρα για το νομικό διαχωρισμό της 
διαχείρισης  των  δικτύων  μεταφοράς  και  διανομής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  τις 
δραστηριότητες  παραγωγής  και  προμήθειας,  ενισχύει  το  ρόλο  των  Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας των κρατών μελών, απαιτεί τη δημοσίευση των χρεώσεων για τα 
δίκτυα,  ενισχύει  τις  υπηρεσίες  κοινής  ωφέλειας  και  καθιερώνει  μέτρα  για  την 
ασφάλεια εφοδιασμού.

Την  1η Μαρτίου  του  2004  παρουσιάζεται  η  τρίτη  συγκριτική  έκθεση,  τα 
αποτελέσματα  της  οποίας  παρουσιάζονται  στον  Πίνακα  3.3.  Όπως  φαίνεται  η 
κατάσταση παραμένει στάσιμη σε ότι αφορά την εισαγωγή νέων επιχειρήσεων στην 
ελληνική  αγορά  ενέργειας,  καθώς  και  στην  αποδέσμευση  της  Δ.Ε.Η.  από  την 
κυριότητα του συστήματος διανομής.

Πίνακας 3.3 Εφαρμογή της Οδηγίας 96/92/ΕΚ και 2003/54/ΕΚ για το 2004

Πηγή: Third Benchmarking Report On The Implementation Of The Internal Electricity And 
Gas Market Commission Draft Staff Working Paper, 01/03/2004
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Η κατάσταση παραμένει η ίδια τόσο στην έκθεση του 2005, όσο και σε αυτή του 
2006. Άξιο αναφοράς είναι πως το 2005 παρατηρήθηκε μια αύξηση του συνολικού 
όγκου των εμπορικών συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των μόλις 2,5 
ποσοστιαίων μονάδων (10,7%) επί της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στην  Ε.Ε.,  σε  σχέση  με  το  8%  που  είχε  καταγραφεί  το  2001.  Γεγονός  μάλλον 
απογοητευτικό για το όραμα της Κοινοτικής Οδηγίας 96/92 σχετικά με τη δημιουργία 
μίας ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Τόσο στην έκθεση του 2005, όσο 
και σε αυτή του 2006 και πάντα σε ότι αφορά την Ελλάδα τα κύρια προβλήματα 
συνοψίζονται στα εξής: 

• Η Δ.Ε.Η. είναι σχεδόν ο αποκλειστικός παραγωγός ενέργειας και
• Η  παρούσα  νομοθεσία,  παρά  τις  τροποποιήσεις  3175/03  και  3426/05  που 

έχουν  γίνει,  δεν  καλύπτει  τις  απαιτήσεις  του  Κοινοτικού  Πλαισίου,  για 
αποδέσμευση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από τα δίκτυα μεταφοράς 
και διανομής ενέργειας, με αποτέλεσμα να έχουμε μία τελευταία προθεσμία 
μέχρι  την  πρώτη  Ιουλίου  του  2007  για  απεμπλοκή  της  Δ.Ε.Η.  από  την 
κυριότητα κυρίως του δικτύου διανομής.

3.1.2 Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο

Το  βασικό  θεσμικό  εργαλείο  για  την  απελευθέρωση  της  αγοράς  ενέργειας  στην 
Ελλάδα είναι ο Νόμος 2773/99: "Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-
Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις", που τέθηκε σε ισχύ 
στις 22 Δεκεμβρίου του 1999 (Τεύχος ΦΕΚ Α’ 286/22-12-99) και τροποποιήθηκε από 
τον Νόμο 2837/2000 (Τεύχος ΦΕΚ Α’ 178/3-8-2000). Ο νόμος αυτός καθορίζει το 
βασικό  πλαίσιο  ρύθμισης  της  απελευθερωμένης  αγοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας  και 
προβλέπει κυρίως τα εξής: 

• Ο τομέας της ενέργειας εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης
• Συστήνεται  η  Ρυθμιστική  Αρχή  Ενέργειας  (Ρ.Α.Ε.),  ως  ανεξάρτητη  και 

αυτοτελής διοικητική αρχή, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. 
• Συστήνεται  ο  Διαχειριστής  του  Ελληνικού  Συστήματος  Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής  Ενέργειας  (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.),  που  φροντίζει  για  τον  έλεγχο,  την 
ανάπτυξη  και  τη  συντήρηση  του  συστήματος  μεταφοράς  και  ο  οποίος  θα 
εποπτεύεται από την Ρ.Α.Ε. 

• Απελευθερώνεται η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), συμπαραγωγή αλλά 
και από συμβατικά καύσιμα και
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• Η Δ.Ε.Η. μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία διατηρεί την κυριότητα 
του  συστήματος  μεταφοράς  και  διανομής  ηλεκτρικής  ενέργειας  και  κάθε 
μελλοντικής  του  επέκτασης,  αλλά  υποχρεούται  να  συμμορφώνεται  με  τις 
οδηγίες  και  τον  προγραμματισμό  του  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.  και  να  διατηρεί  τη 
λειτουργική και τεχνική αρτιότητα του συστήματος.

Πριν την ψήφιση του Ν.2773/99 το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά ενέργειας στην 
Ελλάδα έδινε στη Δ.Ε.Η. το σχεδόν αποκλειστικό δικαίωμα να παράγει, να μεταφέρει 
και  να  διανέμει  ηλεκτρική  ενέργεια.  Εκτός  από  τη  Δ.Ε.Η.  δικαίωμα  παραγωγής 
ηλεκτρικής  ενέργειας  είχαν  ορισμένες  μόνο  βιομηχανίες  κυρίως  για  δική  τους 
κατανάλωση, ενώ ιδιωτική εμπορική παραγωγή επιτρεπόταν μόνο από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή. Τα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. ρυθμίζονταν από την 
Κυβέρνηση  και  οι  όποιες  αυξήσεις  εγκρίνονταν  από  το  Υπουργείο  Εθνικής 
Οικονομίας. Η Δ.Ε.Η. αποφάσιζε για τη διανομή του φορτίου και ήταν αποκλειστικά 
υπεύθυνη  για  τη  διαχείριση  του  συστήματος  μεταφοράς  και  διανομής.  Με  το 
Ν.2773/99 σηματοδοτείται η μετατροπή του μονοπωλιακού καθεστώτος της Δ.Ε.Η. 
σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η  απελευθέρωση  της  αγοράς  ενέργειας  και  η  θέσπιση  και  προστασία  ενός 
περιβάλλοντος υγιούς ανταγωνισμού στοχεύει κυρίως: 

• Στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας άρα και των τιμών 
• Στην  ανάπτυξη  νέων  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  σχετικών  με  την 

ηλεκτρική ενέργεια άμεσα και έμμεσα 
• Στην αξιόπιστη τεχνικά και ποιοτικά παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς όλους 

τους  καταναλωτές,  περιλαμβανομένων  απομακρυσμένων  περιοχών  και 
νησιών με οικονομικά προσιτό τρόπο. 

• Στην εξυπηρέτηση των στόχων, υπό συνθήκες ανταγωνισμού, σχετικά με τις 
ανανεώσιμες πηγές, το φυσικό αέριο, το περιβάλλον, τις νέες τεχνολογίες και 
την ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα περιγράψουμε τις δύο νέες θεσμικές οντότητες που 
δημιουργήθηκαν για να διευκολύνουν την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην 
Ελλάδα,  τη  Ρ.Α.Ε.  και  το  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.  Επίσης,  θα  εξετάσουμε  τις  διεθνείς 
διασυνδέσεις του ελληνικού δικτύου ενέργειας.
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3.2 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)

Η Ρ.Α.Ε.  συστάθηκε  με  το  Νόμο  2773/22-12-99,  ο  οποίος  τροποποιήθηκε  με  το 
άρθρο 5 του νόμου 2837/2000 και ξεκίνησε τις εργασίες της τον Ιούλιο του 2000. 
Είναι μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει κυρίως γνωμοδοτικές και εισηγητικές 
αρμοδιότητες  στον  τομέα  της  ενέργειας.  Δημιουργήθηκε  στα  πλαίσια  της 
εναρμόνισης  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Κοινοτική  Οδηγία  96/92  και 
συνδυάζεται  με  την  πολιτική  του  εκσυγχρονισμού των ενεργειακών αγορών  στην 
Ελλάδα.  Η  συγκρότηση  Ρυθμιστικών  Αρχών  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  της 
Κοινοτικής  Οδηγίας,  έτσι  ώστε  να  επιτευχθούν  οι  επιδιωκόμενες  διαρθρωτικές 
μεταβολές των αγορών. Αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές έχουν ήδη συγκροτηθεί και 
στις  υπόλοιπες  χώρες  της  Ε.Ε.,  στις  Η.Π.Α.  αλλά  και  σε  όλες  τις  χώρες  της 
Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Ο ρόλος της Ρ.Α.Ε. είναι η διευκόλυνση του ελεύθερου και υγιή ανταγωνισμού στην 
ενεργειακή  αγορά  με  σκοπό  την  καλύτερη  και  οικονομικότερη  εξυπηρέτηση  των 
καταναλωτών  (ιδιωτών  και  επιχειρήσεων),  καθώς  και  την  ανάπτυξη  νέων 
τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας. Θα παρακολουθεί και θα εισηγείται για τις τιμές, 
τη λειτουργία της αγοράς και τις αδειοδοτήσεις των εταιριών παραγωγής ενέργειας, 
στοχεύοντας να καλλιεργήσει ένα περιβάλλον, που θα προσελκύει την επένδυση νέων 
κεφαλαίων στην αγορά ενέργειας. Ο απώτερος στόχος είναι οι επενδύσεις αυτές να 
εστιαστούν  κυρίως  στην  έρευνα  και  την  ανάπτυξη  νέων,  λιγότερο  ρυπογόνων 
τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας, ώστε να αντεπεξέλθει ο πλανήτης στο τεράστιο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε. 

Ένας  ακόμη  από  τους  στόχους  της  Ρ.Α.Ε.  είναι  η  πληροφόρηση  επενδυτών  και 
καταναλωτών και η εξασφάλιση, με θεσμικό τρόπο, συμβατό με τους μηχανισμούς 
της  απελευθερωμένης  αγοράς,  των  μακροχρόνιων  στρατηγικών  στόχων  της 
ενεργειακής  πολιτικής,  καθώς  και  την  εξυπηρέτηση  του  δημοσίου  συμφέροντος. 
Τέτοιοι  στόχοι  είναι  η  επαρκής,  αξιόπιστη  και  ισότιμη  τροφοδοσία  όλων  των 
καταναλωτών, η ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας, η προστασία του περιβάλλοντος, 
η ανάπτυξη κατά προτεραιότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπαραγωγής και 
αποτελεσματικής  χρήσης  της  ενέργειας,  οι  νέες  τεχνολογίες  και  η  εξασφάλιση 
επαρκούς υποδομής για την προμήθεια της ενέργειας σε όλους τους καταναλωτές.
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Οι κύριοι στόχοι της Ρ.Α.Ε. συνοψίζονται στα εξής: 

• Ασφάλεια και αξιοπιστία ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας 
• Προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο και των διεθνών υποχρεώσεων 

της χώρας 
• Συμβολή στην ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας,  με την επίτευξη 

υγιούς  ανταγωνισμού,  με  στόχο  τη  μείωση  του  κόστους  ενέργειας  για  το 
σύνολο  των  καταναλωτών  και  τη  διευκόλυνση  νέων  επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και απασχόλησης. 

Στα πλαίσια αυτά και σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2773/99 οι αρμοδιότητες της 
Ρ.Α.Ε. είναι: 

• Να  επιβλέπει  και  να  ελέγχει  τη  λειτουργία  της  απελευθερωμένης 
αγοράς ενέργειας και να εισηγείται στα αρμόδια όργανα τα αναγκαία 
μέτρα για την τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και της 
προστασίας των καταναλωτών.

• Να γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης για την χορήγηση αδειών 
και να ελέγχει τον τρόπο ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται 
με αυτές.

• Να ενημερώνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πορεία 
της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας

• Να γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με τον καθορισμό 
και  τη  ρύθμιση  των  τιμολογίων  κάθε  δραστηριότητας  της  αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε μία προσπάθεια αξιολόγησης του μέχρι στιγμής έργου της Ρ.Α.Ε., θα πρέπει να 
σταθούμε  σε  τρεις  διαφορετικούς  τομείς,  το  γνωμοδοτικό  έργο  της  Ρ.Α.Ε.,  το 
εποπτικό έργο της Ρ.Α.Ε. και την ανάπτυξη και προώθηση της αγοράς ενέργειας. Στις 
γνωμοδοτικές αρμοδιότητές της η Ρ.Α.Ε. παρουσιάζεται αρκετά ενεργή, αφού έχει 
εγκρίνει  1300 περιπτώσεις  αδειοδότησης  φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής σε 
όλη την Ελλάδα, συνολικής ισχύς 3041,939 MW, την εξαίρεση από την υποχρέωση 
λήψης άδειας για 6647 περιπτώσεις, με ισχύ μικρότερη των 150kW, συνολικής ισχύς 
714,646  MW και  τέλος  961  περιπτώσεις  άλλων  παραγωγών  συνολικής  ισχύς 
15825,12 MW από το 2001 μέχρι σήμερα, όπως αναφέρεται στο αρχείο μητρώων της 
Ρ.Α.Ε. [22]. Σε ότι αφορά το εποπτικό της έργο, η Ρ.Α.Ε. δεν κινήθηκε ιδιαίτερα, 

43



ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα

γεγονός αρκετά αναμενόμενο, αφού δεν εισήλθαν στην αγορά νέες εταιρείες και το 
μονοπώλιο  της  Δ.Ε.Η.  στην  αγορά  ενέργειας  μειώνει  σημαντικά  τις  εποπτικές 
δραστηριότητές της. Ο τομέας που δραστηριοποιήθηκε λιγότερο η Ρ.Α.Ε. είναι αυτός 
της προώθησης των θεμάτων της  αγοράς ενέργειας,  αν και  το τελευταίο χρονικό 
διάστημα  φαίνεται  να  υπάρχει  μία  στροφή  σε  αυτό  το  θέμα.  Η  Ρ.Α.Ε.,  αν  και 
συμμετείχε σε αρκετές διεθνείς συναντήσεις, για θέματα ενέργειας, δεν κατάφερε να 
εξασφαλίσει ικανές συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού για την εγχώρια αγορά, ώστε να 
προκαλέσει  το  ενδιαφέρον  ξένων  επενδύσεων  στην  ελληνική  αγορά  ενέργειας. 
Ακόμη,  σε  ότι  αφορά  την  ενημέρωση  του  κοινού  για  θέματα  εξοικονόμησης 
ενέργειας,  μόλις  πρόσφατα  διεξήγαγε  την  πρώτη  της  ενημερωτική  καμπάνια, 
αποστέλλοντας  ταχυδρομικά  κάποια  ενημερωτικά  φυλλάδια  για  τρόπους 
εξοικονόμησης ενέργειας και προβάλλοντας από την τηλεόραση ενημερωτικά σποτ. 
Δεν  είναι  ψέμα  άλλωστε,  πως  ένα  σημαντικό  μέρος  της  κοινωνίας  μας, 
διαμαρτύρεται πως δεν έχει εκείνη την ενημέρωση που θα ήθελε, σχετικά με θέματα 
ενέργειας.  Αυτός  είναι  ίσως  ο  τομέας,  στον  οποίο  καλείται  να  δραστηριοποιηθεί 
περισσότερο η Ρ.Α.Ε. και να επενδύσει περισσότερους πόρους, κάτι που φαίνεται 
πως έχει γίνει αντιληπτό, κρίνοντας με βάση τις τελευταίες κινήσεις της.

3.3 Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.)

Ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. συστάθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2000, βάσει  του Προεδρικού 
Διατάγματος 328/2000, όπως προέβλεπε το Άρθρο 14 του Ν.2773/99. Σύμφωνα με το 
καταστατικό  ίδρυσής  του,  ο  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.  είναι  ανώνυμη  εταιρεία  δημοσίου 
συμφέροντος  και  το Ελληνικό Κράτος  πρέπει  πάντα  να  συμμετέχει  στο εκάστοτε 
Μετοχικό Κεφάλαιο του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. τουλάχιστον κατά ποσοστό 51%. Η Δ.Ε.Η. 
κατέχει  αυτή  τη  στιγμή  το  υπόλοιπο  49%  και  το  ποσοστό  αυτό  δύναται  να 
περιορίζεται  σταδιακά,  μέσω  της  διάθεσης  μετοχών  στους  κατόχους  άδειας 
παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας,  των  οποίων  οι  μονάδες  παραγωγής  είναι 
συνδεδεμένες στο σύστημα μεταφοράς, αλλά πάντα κατά αναλογία της παραγωγικής 
τους δυνατότητας. Το αρχικό κεφάλαιο χρηματοδότησης του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ήταν 100 
εκατομμύρια δρχ. (€293.470,00) που καταβλήθηκε από το Ελληνικό Κράτος και τη 
Δ.Ε.Η.  ανάλογα με  τα  ποσοστά που κατείχαν.  Στο μέλλον η χρηματοδότηση του 
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.  θα  προέρχεται  από  τα  τέλη  σύνδεσης  και  χρήσης  του  συστήματος 
μεταφοράς, τα οποία δικαιούται να χρεώνει στους χρήστες του συστήματος.
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Σκοπός  της   εταιρείας  είναι  η  λειτουργία,  η  εκμετάλλευση,  η  διασφάλιση  της 
συντήρησης  και  η  μέριμνα  για  την  ανάπτυξη  του  Συστήματος  Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 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.  Σε  αυτά  τα 
πλαίσια και σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 328/2000 τα κύρια καθήκοντα του 
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. είναι:

• Να  παρέχει  πρόσβαση  στο  σύστημα  μεταφοράς  σε  όλους  τους 
παραγωγούς, προμηθευτές και πελάτες.

• Να  διευθύνει  τον  προγραμματισμό  και  την  κατανομή  του  φορτίου 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών διασυνδέσεων και 
διευθετεί τυχών αποκλίσεις Παραγωγής – Ζήτησης.

• Να εξασφαλίζει  τη σταθερότητα και την ασφάλεια του συστήματος 
μεταφοράς, καθώς και επαρκή περιθώρια εφεδρείας και ισχύος.

• Να προγραμματίζει την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς και να 
μεριμνά  για  τη  διατήρηση  ενός  τεχνικά  άρτιου,  οικονομικά 
αποδοτικού,  ολοκληρωμένου  και  υψηλής  ποιότητας  συστήματος 
μεταφοράς ενέργειας.

• Να εκδίδει προβλέψεις ζήτησης της παραγωγής ενέργειας και
• Να συνάπτει συμβάσεις αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στόχος  του  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. είναι  να  εξασφαλίσει  μια  αξιόπιστη  και  αμερόληπτη 
λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλά και 
της αγοράς που στηρίζεται σε αυτό, έτσι ώστε οι νέοι παραγωγοί, αλλά και όλοι οι 
καταναλωτές, να έχουν πρόσβαση σε ένα αξιόπιστο δίκτυο και πάντα στα πλαίσια της 
διαφάνειας και της αμεροληψίας, που απαιτούν οι κανόνες της νέας αγοράς.

Ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. λόγω της συμμετοχής της Δ.Ε.Η. στη μετοχική του σύνθεση, κατά 
49%  δεν  συμβαδίζει  με  τις  επιταγές  των  Κοινοτικών  Οδηγιών,  που  απαιτούν 
ξεκάθαρο  νομικό  διαχωρισμό  μεταξύ  των  διαχειριστών  του  δικτύου  και  των 
παραγωγών  ηλεκτρισμού.  Ο  παραπάνω  περιορισμός  προσπαθεί  να  προάγει  τον 
ανταγωνισμό εξασφαλίζοντας την ύπαρξη διαφάνειας και αμεροληψίας σε ότι αφορά 
την απρόσκοπτη και  με ίσους οικονομικούς  όρους χρήση του δικτύου μεταφοράς 
ενέργειας,  από  τους  νεοεισερχόμενους  στην  αγορά  παραγωγούς.  Ωστόσο,  είναι 
σημαντικό  να  ξεκαθαρίσουμε  πως  το  ελληνικό  δίκτυο  μεταφοράς  ηλεκτρικής 
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ενέργειας δεν ανήκει στο κράτος, αλλά αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Δ.Ε.Η., 
γεγονός  που κάνει  ακόμα δυσκολότερο τον  παραπάνω διαχωρισμό.  Σε  ότι  αφορά 
πάντως  την  ανάπτυξη  και  ομαλή  λειτουργία  του  δικτύου,  ο  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. 
λειτούργησε με σχετική επιτυχία εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του, 
καθώς και ικανές εφεδρείες, ενώ παράλληλα αποπερατώθηκε η διασύνδεση με την 
Τουρκία,  αυξάνοντας έτσι τις  επιλογές για προμήθεια ενέργειας.  Σε ότι  αφορά το 
ρόλο του στη λειτουργία της αγοράς, ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. δεν μπορεί να κριθεί, αφού η 
διαφάνεια, η αμεροληψία και ο σαφής διαχωρισμός από τη Δ.Ε.Η., που θα πρέπει να 
επιδείξει, δε δοκιμάστηκε σε συνθήκες ανταγωνισμού. Η Δ.Ε.Η. παραμένει σχεδόν ο 
μοναδικός προμηθευτής ενέργειας και η μοναδική επιλογή για όλους τους πελάτες.

3.4 Οι διεθνείς διασυνδέσεις του ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς

Οι διασυνδέσεις του ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς με τα συστήματα μεταφοράς 
άλλων  χωρών  δίνει  τη  δυνατότητα  στη  χώρα  μας  να  εισάγει  ενέργεια,  ώστε  να 
καλύψει περιπτώσεις απότομης αύξησης του φορτίου, τυχών βλαβών σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας μεταφοράς (σταθμοί, υποσταθμοί, μετασχηματιστές,  κ.λ.π.) 
και  γενικά  σε  κάθε  περίπτωση  αδυναμίας  κάλυψης  του  ζητούμενου  φορτίου. 
Παράλληλα  η  χώρα  μας  μπορεί  να  εξάγει  ενέργεια  στις  διασυνδεδεμένες  χώρες, 
εισπράττοντας το αντίστοιχο τίμημα, όποτε οι χώρες αυτές έχουν ανάγκες κάλυψης 
του δικού τους φορτίου.
     
Από  τον  Οκτώβριο  του  2004  το  Ελληνικό  Σύστημα  λειτουργεί  σύγχρονα  και 
παράλληλα με γραμμές μεταφοράς 400 και 150 kV µε τα Συστήματα της Αλβανίας, 
της Βουλγαρίας και της Π.Γ.∆.Μ. Επιπλέον, συνδέεται ασύγχρονα, µέσω υποβρυχίου 
συνδέσμου  συνεχούς  ρεύματος  µε  την  Ιταλία.  Από  τις  6  Αυγούστου  του  2007 
ξεκίνησε  και  το  πρόγραμμα προσωρινής  διασύνδεσης και  ανταλλαγής  ηλεκτρικής 
ενέργειας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Ανταλλαγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών, που υπογράφηκε στην Άγκυρα στις 19 
Ιουλίου  2007  από  τον  υπουργό  Ανάπτυξης  Δημήτρη  Σιούφα  και  τον  υπουργό 
Ενέργειας  και  Φυσικών  Πόρων  Μεχμέτ  Χιλμί  Γκιουλέρ  της  Δημοκρατίας  της 
Τουρκίας.  Στη  συνέχεια  παρουσιάζονται  αναλυτικά  οι  συνδέσεις  με  τις 
προαναφερθείσες χώρες, σύμφωνα με τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 
(Μ.Α.Σ.Μ.) που εξέδωσε ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. τον Ιανουάριο του 2006.
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 3.4.1 Διασύνδεση  Ελλάδας – Αλβανίας

Με το αλβανικό σύστημα η Ελλάδα συνδέεται µέσω:

• μίας γραμμής 400kV μεταξύ Καρδιάς και Elbasan.  Υπάρχουν όμως περιορισμοί 
στην ικανότητα μεταφοράς ισχύος µέσω αυτής της γραμμής, αφού λόγω της δομής 
του,  το  αλβανικό  σύστημα  περιορίζεται  στα  220  kV,  και  απαιτείται  η  χρήση 
μετασχηματιστών. 
• μίας γραμμής 150kV μεταξύ του Μούρτου και του Υδροηλεκτρικού Σταθμού της 
Bistrica 

3.4.2 Διασύνδεση  Ελλάδας – Βουλγαρίας

Με το βουλγαρικό σύστημα η Ελλάδα συνδέεται µέσω μία γραμμής 400kV μεταξύ 
Θεσσαλονίκης και Blagoevgrad. 

3.4.3 Διασύνδεση  Ελλάδας – Π.Γ.∆.Μ.

Με το σύστημα της Π.Γ.∆.Μ. η Ελλάδα συνδέεται µέσω:

• μίας γραμμής 400kV μεταξύ Θεσσαλονίκης και Dubrovo και
• μίας γραμμής 150kV μεταξύ Αμυνταίου και Bitola.

Οι τρεις παραπάνω διασυνδέσεις αποτελούν τις βόρειες διασυνδέσεις του συστήματος 
και η συνολική τους δυναμικότητα ανέρχεται περίπου στα 1500MW.

3.4.4 Διασύνδεση  Ελλάδας – Ιταλίας

Η διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας συνδέει το κέντρο υψηλής τάσης του Άραχθου µε 
τον  Υ/Σ  Galatina  στην  Ιταλία.  Είναι  σύνδεση  συνεχούς  ρεύματος,  ώστε  να 
επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα μεταφοράς και περιλαμβάνει:

•  τμήματα  εναέριων  γραμμών  μεταφοράς  συνεχούς  ρεύματος  μήκους  45km  επί 
Ιταλικού εδάφους και 107km επί ελληνικού εδάφους
• τμήμα υπογείου καλωδίου συνεχούς ρεύματος μήκους 4km επί Ιταλικού εδάφους 
και 

47



ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα

•  ένα  υποβρύχιο  καλώδιο  συνεχούς  ρεύματος  400kV ισχύος  500MW και  μήκους 
160km.

Η  διασύνδεση  συνεχούς  ρεύματος  των  συστημάτων  Ελλάδας  και  Ιταλίας  µέσω 
υποβρυχίου καλωδίου λειτουργεί επιτυχώς από το τέλος του 2002.

3.4.5 Διασύνδεση  Ελλάδας – Τουρκίας

Τον Αύγουστο του 2007 ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο διασύνδεσης Ελλάδας – 
Τουρκίας  μέσω  μίας  γραμμής  150  kV  και  μήκους  4,2km  και  με  δυνατότητα 
μεταφοράς έως και 180MW. Η ολοκλήρωση του έργου ωστόσο που αναμένεται να 
είναι έτοιμο στις 20 Ιανουαρίου του 2008, προβλέπει τη λειτουργία μίας γραμμής 400 
kV μεταξύ Φιλίππων – Μπαμπαέσκι.

3.5 Η ελληνική αγορά ενέργειας

3.5.1 Η παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα

Στο Διάγραμμα 3.1 παρουσιάζεται η παραγωγή ενέργειας ανά καύσιμο για το έτος 
2007, όπως ανακοινώνονται από το Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Αυτό που εύκολα μπορεί κανείς να 
παρατηρήσει  είναι  μία  αύξηση  της  παραγωγής  κατά  τους  καλοκαιρινούς  μήνες, 
γεγονός  αρκετά  αναμενόμενο,  αφού  εκείνο  το  χρονικό  διάστημα  παρατηρείται  η 
μεγαλύτερη  ζήτηση  σε  ενέργεια.  Η  αύξηση  αυτή  καλύπτεται  από  αντίστοιχες 
αυξήσεις καύσης λιγνίτη και φυσικού αερίου, αλλά και μέα ποσοστιαία σημαντική 
αύξηση από τη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών. Μία ακόμη σημαντική παρατήρηση 
που φαίνεται πιο ξεκάθαρα στο Διάγραμμα τύπου πίτας 3.2, η μεγάλη εξάρτηση του 
ενεργειακού μίγματος της χώρας μας από τις συμβατικές μορφές ενέργειας (λιγνίτης, 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο), σε βαθμό μεγαλύτερο του 90%. Ιδιαίτερα ο λιγνίτης, που 
καταλαμβάνει  το  60% της  ελληνικής  παραγωγής  ενέργειας,  είναι  ένα  από τα  πιο 
ρυπογόνα  καύσιμα  και  συμβάλει  σημαντικά  στην  απελευθέρωση  διοξειδίου  του 
άνθρακα  (CO2),  καθώς  και  οξειδίων  του  θείου  (SOx),  που  ευθύνονται  για  το 
φαινόμενο της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας, γνωστό και ως του φαινόμενο 
του θερμοκηπίου. 
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Διάγραμμα 3.1 Η παραγωγή ενέργειας ανά καύσιμο για το έτος 2007
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Διάγραμμα 3.2 Η παραγωγή ενέργειας ανά καύσιμο για το έτος 2007 σε διάγραμμα πίτας
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3.5.2 Το εμπόριο ενέργειας

Όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί  η  χώρα  μας  μπορεί  να  πραγματοποιεί  εισαγωγές  και 
εξαγωγές ενέργειας, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, με τις χώρες με τις οποίες είναι 
διασυνδεδεμένη.  Αυτές  οι  εμπορικές  συναλλαγές  ενέργειας  γίνονται  κατόπιν 
δημοπρασιών,  τις  οποίες  διενεργεί  για  την  Ελλάδα  ο  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.,  και 
περιγράφονται από αναλυτικές συμβάσεις, που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Ελλάδος 
και της εκάστοτε διασυνδεδεμένης χώρας. Οι συμβάσεις αυτές περιέχουν δικλείδες 
ασφαλείας, ώστε οι δυνατότητες σε φορτίο (MWh) καθημερινά, μηνιαία και ετήσια 
και η τιμή αγοράς της κάθε  MWh να είναι αληθείς και δεσμευτικές. Όταν υπάρχει 
διαθέσιμο  φορτίο  προς  πώληση  σε  κάποια  από  τις  χώρες  με  τις  οποίες  είναι 
διασυνδεδεμένη η Ελλάδα, γίνεται μία προσφορά φορτίου από το διαχειριστή του 
συστήματος της συγκεκριμένης χώρας στο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε..

Η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτήν την περίπτωση, είναι αυτή της μυστικής 
δημοπρασίας,  κατά  την  οποία  οι  χώρες  ανακοινώνουν  την  παραγωγική  τους 
διαθεσιμότητα  και  τη  τιμή  ανά  MWh στην  οποία  διατίθενται  να  πουλήσουν.  Ο 
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.  αποφασίζει,  συνεκτιμώντας  τις  απώλειες  μεταφοράς,  το  κόστος,  τη 
διαθεσιμότητα κάθε χώρας και  το  ύψος της  ζήτησης,  αν  και  από πού θα εισάγει 
ηλεκτρική ενέργεια. Σε περίπτωση που η χώρα μας διαθέτει πλεόνασμα ηλεκτρικής 
ενέργειας συμπληρώνει μία αντίστοιχη προσφορά, με παραλήπτη τα αρμόδια όργανα 
των διασυνδεδεμένων χωρών, ώστε αυτήν τη φορά να εξάγει ενέργεια. Μετά από 
σχετική επικοινωνία με τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., διευκρινίστηκε ότι οι συμμετέχοντες στην 
αγορά των δημοπρασιών κερδίζουν δικαιώματα εισαγωγών ή εξαγωγών ενέργειας, τα 
οποία δεν είναι υποχρεωμένοι να τα εξασκήσουν, παρά μόνο εάν κρίνουν πως θα 
έχουν οικονομικό συμφέρον να το κάνουν*.

Στο  Διάγραμμα  3.3  παρουσιάζεται  το  εμπορικό  ισοζύγιο  ενέργειας,  δηλαδή  οι 
εισαγωγές και οι εξαγωγές ενέργειας της χώρας μας, κατά το έτος 2007. Σε αυτό το 
διάγραμμα αποτυπώνεται το έλλειμμα που παρουσιάζεται στο ενεργειακό ισοζύγιο 
της  χώρας  (εισαγωγές  –  εξαγωγές)  για  το  έτος  2007.  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το γεγονός ότι  παρά την αύξηση της εγχώριας παραγωγής κατά τους 
θερινούς μήνες, όπως είδαμε στο Διάγραμμα 3.1, η αυξημένη εποχική ζήτηση απαιτεί 
και την αύξηση των εισαγωγών ενέργειας για τους μήνες του καλοκαιριού. 

* Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για την άμεση ανταπόκριση και 
τις διευκρινήσεις που μου παρείχε.
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Διάγραμμα 3.3 Το εμπορικό ισοζύγιο ενέργειας για το έτος 2007

Εμπορικό ισοζύγιο ενέργειας
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Πηγή: Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. – www.desmie.gr

Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζεται η συνολική παραγωγή ενέργειας και  το εμπορικό 
ισοζύγιο, καθώς και η ποσοστιαία αλλαγή τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι η αύξηση του ελλείμματος στο ενεργειακό ισοζύγιο της 
χώρας, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατά 3,61%. Ένα ακόμη από τα στοιχεία 
που αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς στον Πίνακα 3.4 είναι η δραστική μείωση, κατά το 
ήμισυ (49,55%), της ετήσιας παραγωγής ενέργειας από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, 
σε  σχέση  με  τα  περσινά  στοιχεία.  Αυτός  είναι  και  ένας  από  τους  λόγους  των 
τελευταίων  αυξήσεων  στα  τιμολόγια  της  Δ.Ε.Η.  Ο  επικεφαλής  της  Δ.Ε.Η.  κ. 
Αθανασόπουλος  δήλωσε  άλλωστε  ότι  η  κερδοφορία  θα  ήταν  αυξημένη  κατά  180 
εκατ.  ευρώ  περίπου  το  2007,  αν  ο  χειμώνας  δεν  ήταν  άνυδρος.  Σε  αντίθεση,  η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο σημειώνει μία σημαντική αύξηση, 
της  τάξης  του  29,92%  αποδεικνύοντας  μερικώς  και  τα  αποτελέσματα  της 
απελευθέρωσης της αγοράς του φυσικού αερίου. Ωστόσο, το γεγονός αυτό οφείλεται 
κυρίως στον ιδιαίτερα μικρό χρόνο προετοιμασίας και εκκίνησης που απαιτείται για 
τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο, γεγονός που τα 
κάνει  την  πρώτη  επιλογή  εφεδρείας,  σε  περιπτώσεις  που  η  ζήτηση  παρουσιάζει 
αύξηση. Η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 16% είναι 
σίγουρα  μία  ευχάριστη  εξέλιξη.  Ωστόσο,  θα  χρειαστεί  πολύ  μεγαλύτερη  και  πιο 
συντονισμένη  προσπάθεια,  αν  πρόκειται  να  επιτευχθεί  ο  στόχος  της  Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης για παραγωγή ενέργειας κατά 20% από ανανεώσιμες πηγές, αφού η χώρα 
μας βρίσκεται μόλις στο 9%.

Πίνακας 3.4 Η παραγωγή ενέργειας και οι ενεργειακές συναλλαγές κατά το έτος 2007 σε σχέση με 
το 2006.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2007 (MWh) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2006 (%)
Λιγνητική 31092,884 6,61

Πετρελαϊκή 3261,988 -1,42
Φυσικού αερίου 13211,449 29,92
Υδροηλεκτρική 3142,664 -49,55
Λοιπές Α.Π.Ε. 1312,143 15,95

ΣΥΝΟΛΟ 52021,128 4,03
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ 4354,191 3,61

Πηγή: Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. – www.desmie.gr

Οι εμπορικές συναλλαγές ενέργειας και η παραγωγή ενέργειας ανά καύσιμο, για κάθε 
μήνα  του  2007,  παρουσιάζεται  αναλυτικά  στο  Παράρτημα  Α,  πάντα  με  βάση  τα 
στοιχεία του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Υπογραμμίζεται σε αυτό το σημείο ότι η διασύνδεση με 
την  Τουρκία  ήταν  διαθέσιμη  από  τις  αρχές  Αυγούστου  και  για  το  λόγο  αυτό  η 
Τουρκία δεν αναφέρεται κατά τους πρώτους  οχτώ μήνες.

3.5.3 Το ενεργειακό χρηματιστήριο του μέλλοντος

Χρησιμοποιώντας  ένα  οικείο  ανάλογο,  η  Δ.Ε.Η.  είναι  μία  εισηγμένη  εταιρεία,  ο 
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. είναι το Χρηματιστήριο και η Ρ.Α.Ε. είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
Εάν και όταν επέλθει η πραγματική απελευθέρωση της αγοράς,  στο “ενεργειακό” 
Χρηματιστήριο θα είναι εισηγμένες περισσότερες εταιρείες και ο κάθε καταναλωτής 
θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σε ποια από αυτές θα “επενδύσει” ή αλλιώς με 
ποια από αυτές τις εταιρίες θα συνεργάζεται. Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι 
το όραμα της  απελευθέρωσης είναι  η  βελτίωση,  μέσω του ανταγωνισμού που θα 
προκύψει  σε  μία  ελεύθερη  αγορά,  της  παροχής  ηλεκτρικής  ενέργειας  τόσο 
τιμολογιακά όσο και ποιοτικά.

Η  λειτουργία  του  συστήματος  μεταφοράς  και  οι  μηχανισμοί  συναλλαγών 
εμπεριέχονται  στον  νέο  Κώδικα  Διαχείρισης  του  Συστήματος  και  Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε το Μάιο του 2005. Στο συγκεκριμένο έγγραφο 
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περιγράφεται  αναλυτικά  η  διαδικασία  που  πρέπει  να  ακολουθείται  για  τον 
προγραμματισμό και την κατανομή φορτίου στο σύστημα μεταφοράς καθώς και για 
τις εμπορικές συμφωνίες αγοράς και πώλησης ενέργειας από και προς το σύστημα.

Καθώς  δεν  είναι  δυνατόν  να  αποθηκευτεί  η  ηλεκτρική  ενέργεια,  το  ύψος  της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε στιγμή θα πρέπει να ισούται με τις ανάγκες σε 
φορτίο  των  συνδεδεμένων  χρηστών,  προκειμένου  να  αποφεύγονται  αδυναμίες 
κάλυψης της ζήτησης (διακοπές ρεύματος). Η διαδικασία κατά την οποία δίνονται 
εντολές στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να εκκινήσουν, αυξήσουν, 
μειώσουν  ή  διακόψουν  την  παραγωγή  τους  ονομάζεται  κατανομή  φορτίου.  Η 
διαδικασία κατά την οποία καθορίζεται εκ των προτέρων ποιοι σταθμοί παραγωγής 
θα λειτουργήσουν και με ποιο ύψος παραγωγής ονομάζεται προγραμματισμός. Στην 
ελληνική  αγορά  ηλεκτρικής  ενέργειας  ο  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.  είναι  ο  αποκλειστικός 
υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και την κατανομή φορτίου στο σύστημα κάθε 
στιγμή  και  πάντα  σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες  που  περιγράφονται  στον  κώδικα 
διαχείρισης του συστήματος.

Η κατανομή του φορτίου πραγματοποιείται  σε ωριαία βάση. Ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. έχει 
επιφορτιστεί την εκπόνηση του Ημερησίου Ενεργειακού Προγραμματισμού (Η.Ε.Π.), 
υπολογίζει  δηλαδή  για  την  κάθε  ώρα  της  κάθε  μέρας  το  ύψος  του  φορτίου  της 
ζήτησης και εκδίδει μέχρι τις 11:00 π.μ. της προηγούμενης μέρας μία πρόβλεψη για 
την  ωριαία  διακύμανση  της  ζήτησης  της  επόμενης  μέρας.  Μέχρι  τις  12:00  το 
μεσημέρι  της  ίδιας  μέρας  κάθε  παραγωγός  ηλεκτρικής  ενέργειας  υποχρεούται  να 
δηλώσει  στον  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.  την  παραγωγική  διαθεσιμότητά  του  για  κάθε  ώρα 
κατανομής της επόμενης μέρας, καθώς και την τιμή, την οποία επιθυμεί να εισπράξει 
για κάθε  MWh παραγωγής του. Η δήλωση αυτή ονομάζεται Δήλωση Φορτίου και 
είναι δεσμευτική μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση του Η.Ε.Π. από το Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. 
Οι δηλώσεις φορτίου καλύπτονται από απόλυτη μυστικότητα μέχρι και την έκδοση 
και κοινοποίηση του Η.Ε.Π. Ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. υποχρεούται να συλλέξει τις δηλώσεις 
φορτίου και ξεκινώντας από την οικονομικότερη προσφορά να κάνει δεκτές όλες τις 
προσφορές έως ότου καλυφθεί η ζήτηση κάθε ώρας της μέρας. Η τιμή της τελευταίας 
MWh που  χρειάζεται  για  να  καλυφθεί  η  ζήτηση  ονομάζεται  Οριακή  Τιμή.  Στη 
συνέχεια ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. οφείλει  να ανακοινώσει με πλήρη διαφάνεια την Οριακή 
Τιμή του Συστήματος, καθώς και στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη 
λειτουργία του Η.Ε.Π.
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Τέλος, ο Ν.2773/99 (Κεφ. Ι,  Άρθρα 35-41) επιβάλει στο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. την αγορά 
ηλεκτρικής  ενέργειας  κατά  προτεραιότητα,  από  παραγωγούς  και  συμπαραγωγούς, 
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές, οι οποίοι είναι διασυνδεδεμένοι στο σύστημα 
και μάλιστα με υπογεγραμμένα συμβόλαια δεκαετούς διάρκειας, τα οποία έχουν και 
δυνατότητα ανανέωσης. Η τιμολόγηση δε της παραγωγής τους καθορίζεται από την 
Οριακή Τιμή του Συστήματος, δηλαδή εισπράττουν τη μεγαλύτερη τιμή / MWh από 
όλους τους παραγωγούς που συμμετέχουν στον Η.Ε.Π. Η παραπάνω διαδικασία που 
υποχρεούται να εκτελεί ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας και έχει 
σκοπό την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων 
πηγών. Στον Πίνακα 3.5 παρουσιάζεται η Οριακή Τιμή του συστήματος, για τα τρία 
τελευταία χρόνια (Ιανουάριος 2005 – Δεκέμβριος 2007), με βάση τα στοιχεία που 
ανακοινώνει ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., ενώ στο Διάγραμμα 3.3 γίνεται η γραφική απεικόνιση 
της  διακύμανσης  της  οριακής  τιμής.  Παρά  τις  έντονες  διακυμάνσεις  που 
παρατηρούνται, υπάρχει μία αυξητική τάση της οριακής τιμής. Η αυξητική αυτή τάση 
είναι πολύ σημαντική και έχει οδηγήσει στο διπλασιασμό της Οριακής Τιμής από τον 
Ιανουάριο του 2005 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2007.

Πίνακας 3.4 Οι μεταβολές στην οριακή τιμή του συστήματος από το 2005 έως και το 2007.

Ημ/νία €/MWh Ημ/νία €/MWh Ημ/νία €/MWh
Ιαν-05 37,8 Ιαν-06 50,9 Ιαν-07 72
Φεβ-05 49,4 Φεβ-06 60,5 Φεβ-07 70,5
Μαρ-05 32,9 Μαρ-06 50,4 Μαρ-07 62,7
Απρ-05 35,7 Απρ-06 50,2 Απρ-07 54,2
Μαϊ-05 43,7 Μαϊ-06 61,7 Μαϊ-07 61,3
Ιουν-05 41,5 Ιουν-06 68,4 Ιουν-07 62,3
Ιουλ-05 46 Ιουλ-06 67,1 Ιουλ-07 70,8
Αυγ-05 47,2 Αυγ-06 74,8 Αυγ-07 65,4
Σεπ-05 45,7 Σεπ-06 71,5 Σεπ-07 60,3
Οκτ-05 45,1 Οκτ-06 74,8 Οκτ-07 72,7
Νοε-05 61,4 Νοε-06 78,7 Νοε-07 73,3
Δεκ-05 51,7 Δεκ-06 76,6 Δεκ-07 75,7

Πηγή: Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
Δεκέμβριος 2007
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Διάγραμμα 3.3 Η διακύμανση της Οριακής Τιμής του Συστήματος τα τρία τελευταία χρόνια

Οριακή Τιμή Συστήματος (€/MWh)
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 Πηγή:  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.  –   Πηγή:  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.  Συνοπτικό  Πληροφοριακό  Δελτίο  για  τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Δεκέμβριος 2007

Σε ότι ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την αυξητική τάση της Οριακής 
Τιμής του συστήματος, τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως έχουμε ήδη περιγράψει, η 
οριακή τιμή διαμορφώνεται από το κόστος της τελευταίας MWh, που υποχρεούται να 
αγοράσει  ο  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.,  ώστε  να  καλύψει  την  ημερήσια  ζήτηση  σε  φορτίο.  Η 
αύξηση  της  οριακής  τιμής  του  συστήματος  τα  τελευταία  χρόνια  είναι  σε  κάποιο 
βαθμό  τεχνητή  και  οφείλεται  στην  προσπάθεια  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  σε 
συνεργασία με τη Δ.Ε.Η., που αποτελεί τον αποκλειστικό προμηθευτή ενέργειας στην 
Ελλάδα, να παρουσιάσουν την ελληνική αγορά ενέργειας ως μία θελκτική αγορά, 
πρόσφορη σε επενδύσεις. Ωστόσο, η οριακή τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως 
μία  ένδειξη  για  τις  τιμές  της  αγοράς  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  είναι  το 
αποκλειστικό κριτήριο. Εφόσον σε μία αγορά δραστηριοποιούνται περισσότεροι από 
έναν παραγωγοί, η οριακή τιμή δεν είναι η τιμή εκείνη που θα εισπράττουν όλοι οι 
παραγωγοί για κάθε MWh που θα παράγουν, αλλά εκείνη που θα εισπράξει μόνο ο 
τελευταίος παραγωγός που θα προσφέρει το φορτίο που παράγει, ώστε να καλυφθεί η 
ζήτηση σε φορτίο.  Αυτό σημαίνει  πως αν η ζήτηση σε φορτίο ήταν μικρότερη, ο 
παραγωγός  αυτός  δε  θα  μπορούσε  να  πουλήσει  την  παραγωγή  του,  γεγονός  που 
συνεπάγεται τεράστια οικονομική ζημία, αφού η ενέργεια δεν αποθηκεύεται καθόλου 
εύκολα. Άλλωστε, ένας από τους στόχους της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας 
είναι και η μείωση των τιμών, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί από τον ανταγωνισμό 
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μεταξύ  των  παραγωγών,  αφού  θα  είναι  πρόθυμοι  να  πουλήσουν  σε  μία  τιμή 
χαμηλότερη της Οριακής τιμής του Συστήματος, ώστε να εξασφαλίσουν την πώληση 
της  παραγωγής  τους.  Ένας  ακόμη  λόγος  της  τεχνητής  αυτής  αύξησης  είναι  η 
προσπάθεια να αυξηθούν σημαντικά οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
αφού  σε  αυτήν  την  περίπτωση  ο  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.  είναι  υποχρεωμένος  να 
χρησιμοποιήσει  ολόκληρη την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και  η 
τιμή  που  θα  προσφέρει  στους  παραγωγούς  για  κάθε  MWh προσδιορίζεται  βάσει 
νόμου ως ένα ποσοστό επί της Οριακής τιμής του Συστήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Συμπεράσματα – Προτάσεις

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας θα παρουσιάσουμε τα βασικά προβλήματα, που 
κυριαρχούν  στην  ενεργειακή  αγορά  της  χώρας  μας.  Επίσης,  θα  αναφέρουμε  τις 
εκτιμήσεις μας για το τι πρέπει να αλλάξει στην ελληνική αγορά ενέργειας και πως 
μπορεί να γίνει αυτό. Τέλος, θα αναφέρουμε πρακτικές που ακολούθησαν η Ισπανία 
και η Δανία, με αποτέλεσμα την επιτυχή απελευθέρωση των δικών τους αγορών, οι 
οποίες ίσως θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και από τη χώρα μας.

4.1 Τα προβλήματα της ελληνικής αγοράς ενέργειας

Η Ελλάδα έχει  ξεκινήσει  την προσπάθεια για  απελευθέρωση της ενεργειακής  της 
αγοράς από το 1999 με το Νόμο 2773. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει εννέα 
χρόνια και η ελληνική αγορά ενέργειας είναι πολύ μακριά από το να θεωρηθεί ως 
πλήρως  απελευθερωμένη.  Υπάρχουν  μέχρι  και  σήμερα  αρκετά  προβλήματα,  που 
μένουν  άλυτα  και  καθιστούν  αδύνατη  την  πλήρη  απελευθέρωση  της  αγοράς. 
Μάλιστα,  κάθε  χρόνο,  οι  έλεγχοι  που  διεξάγει  η  αρμόδια  επιτροπή  για  θέματα 
ενέργειας της Ε.Ε. διαπιστώνει τα προβλήματα αυτά και απαιτεί την εναρμόνιση της 
χώρας μας με τις Κοινοτικές Οδηγίες. Τα σημαντικότερα από αυτά τα προβλήματα θα 
τα παρουσιάσουμε συνοπτικά παρακάτω.

Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής αγοράς ενέργειας, είναι η έλλειψη ενός 
στρατηγικού  σχεδίου  δράσης  για  τον  ενεργειακό  τομέα.  Η  χώρα  μας,  αν  και 
προχώρησε  στη  νομική  απελευθέρωση  της  αγοράς  ενέργειας,  δεν  συνέταξε  ένα 
στρατηγικό σχέδιο δράσης. Δεν έθεσε δηλαδή συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι θα 
πρέπει να επιτευχθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με τους οποίους να 
εξασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση, σε μία πλήρως απελευθερωμένη αγορά ενέργειας. 
Μία αγορά ενέργειας, η οποία θα είναι πραγματικά ελεύθερη και όχι μόνο τυπικά, θα 
διέπεται από ανταγωνισμό και θα τον προάγει, ώστε να μειώνονται οι τιμές και να 
αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της 
Δανίας, η οποία ξεκίνησε τον ενεργειακό σχεδιασμό της από το 1970, ώστε να μπορεί 
σήμερα  να  λειτουργεί  στη  χώρα  μία  πλήρως  απελευθερωμένη  και  αρκετά 
ανταγωνιστική αγορά ενέργειας.  Ο μακροχρόνιος σχεδιασμός της Δανίας βοήθησε 
επίσης τη χώρα να προετοιμαστεί κατάλληλα για την αντιμετώπιση της παρούσας 
ενεργειακής και περιβαλλοντικής κρίσης.
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Ένα  εξίσου  σημαντικό  πρόβλημα,  που  χαρακτηρίζει  εδώ  και  αρκετά  χρόνια  την 
ελληνική  αγορά  ενέργειας  και  αποτελεί  σημαντικό  εμπόδιο  για  την  πλήρη 
απελευθέρωση  της  αγοράς  ενέργειας,  είναι  η  εμπλοκή  της  Δ.Ε.Η.  στο  μετοχικό 
κεφάλαιο του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. (κατά 49%). Το πρόβλημα βρίσκεται στην ιδιοκτησιακή 
σχέση  που  υπάρχει,  μεταξύ  ενός  παραγωγού  ενέργειας  και  του  διαχειριστή  του 
δικτύου. Το γεγονός αυτό δημιουργεί αμφιβολίες και είναι πιθανόν να προσβάλει την 
αμεροληψία και τη διαφάνεια του διαχειριστή του δικτύου. Μάλιστα, στις σχετικές 
οδηγίες της Ε.Ε. απαιτείται ο σαφής ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του διαχειριστή του 
δικτύου  από  τους  παραγωγούς  ενέργειας.  Η  ανάγκη  αυτή  για  αμεροληψία  και 
διαφάνεια ήταν που οδήγησε το 1985 την Ισπανία στη σύσταση ενός διαχειριστή του 
δικτύου μεταφοράς ενέργειας, που να είναι ανεξάρτητος από τις εταιρίες παραγωγής 
ενέργειας, πολύ πριν αναφερθεί στις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.

Τέλος, για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων, που έχει θέσει η Ε.Ε., θα πρέπει να 
συμμετέχουν, τόσο οι θεσμικοί φορείς,  όσο και όλοι οι πολίτες.  Ωστόσο, το ευρύ 
κοινό στην Ελλάδα δεν είναι ενημερωμένο, ούτε για τις διεθνείς συνθήκες, ούτε για 
τους στόχους που υπάρχουν, ούτε για το πώς μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων αυτών. Επίσης, η έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας δεν έχει περάσει 
στη  νοοτροπία  των  καταναλωτών  και  ελάχιστη  είναι  η  ενημέρωση  του  κόσμου, 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου σε 
αυτή.  Μάλιστα,  η  όποια  ενημέρωση  υπάρχει,  δεν  γίνεται  με  συντονισμένες 
προσπάθειες των εμπλεκόμενων φορέων και για το λόγο αυτό στερείται σημαντικά 
αποτελεσματικότητας. Ένα ενδεικτικό στοιχείο της διαφοράς στην προσέγγιση του 
θέματος  της  ενημέρωσης των  καταναλωτών μεταξύ  της  Ελλάδας  και  της  Δανίας, 
είναι  το ενημερωτικό φυλλάδιο που διανέμεται  στους Δανούς καταναλωτές,  όπως 
αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2 και το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα Γ. 

Συγκεκριμένα,  στο  ενημερωτικό  φυλλάδιο  παρέχονται  πληροφορίες  και  απλές 
συμβουλές, για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας σε διάφορες δραστηριότητες της 
καθημερινότητας. Υπάρχουν συμβουλές σχετικά με τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών 
(τηλεόραση,  υπολογιστής,  καταψύκτες,  πλυντήρια  ρούχων  και  πιάτων),  την 
προετοιμασία φαγητού, το φωτισμό, την θέρμανση και τον εξαερισμό. Μάλιστα, έχει 
τεθεί συγκεκριμένος στόχος εξοικονόμησης ενέργειας, της τάξης των 1000 kWh ανά 
άτομο το χρόνο. Για την προώθηση του στόχου αυτού έχει ιδρυθεί το “Club 1000”, 
για  το  οποίο  υπάρχει  σχετική  ιστοσελίδα  (www.elsparefonden.dk/klub1000),  στην 
οποία μπορούν να εγγράφονται όσοι επιθυμούν να επιτύχουν το στόχο αυτό. Στην 
ιστοσελίδα του “Club 1000” παρέχονται ειδικά εργαλεία μέτρησης της κατανάλωσης 
ενέργειας και απλές συμβουλές για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας. Σε αντίθεση 
με  αυτήν  την  ολοκληρωμένη  προσέγγιση  των  Δανών,  οι  κρατικοί  φορείς  στην 
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Ελλάδα απευθύνουν εκκλήσεις για μείωση της κατανάλωσης κυρίως τους θερινούς 
μήνες,  κατά  τους  οποίους  το  σύστημα  κινδυνεύει  με  κατάρρευση  λόγω  της 
υπερβάλλουσας ζήτησης.

Αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν να παραμένουν άλυτα, καθώς οι πιέσεις τόσο από 
την Ε.Ε., όσο και από τη διεθνή κοινότητα, αρχίζουν να γίνονται ασφυκτικές. Ήδη η 
χώρα μας έχει μείνει αρκετά πίσω σε ότι αφορά την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς 
ενέργειας, αλλά και σε ότι αφορά τους στόχους της συνθήκης του Κιότο. Μάλιστα, 
σύμφωνα  με  τις  έρευνες  της  Ε.Ε.  για  τις  εκπομπές  αερίων  του  θερμοκηπίου,  το 
επίπεδο  των  εκπομπών στη  χώρα μας  είχε  φτάσει  ήδη  από  το  2005,  τους  139,2 
μεγατόνους ισοδύναμου  CO2, δηλαδή στο 99,7% των εκπομπών που θα έπρεπε να 
έχει το 2012 (139,6 Mt ισοδύναμου CO2 ). Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες, εάν δεν 
αλλάξει κάτι, έως το 2010 θα έχουμε ξεπεράσει τους 150 Mt ισοδύναμου CO2  [23]. 
Για όλους αυτούς τους λόγους επείγει η ανάπτυξη ενός μακροχρόνιου στρατηγικού 
σχεδιασμού με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

4.2 Προτάσεις για την ελληνική αγορά ενέργειας

Μελετώντας τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν σε Δανία και Ισπανία, θα προτείνουμε 
κάποια μέτρα,  τα οποία αν εφαρμοσθούν,  μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά την 
ενεργειακή κατάσταση στη χώρα μας. Ωστόσο, προϋπόθεση για να υπάρξουν απτά 
αποτελέσματα  είναι  η  συμμετοχή  όλων  των  αρμόδιων  φορέων,  καθώς  και  η 
συντονισμένη προσπάθεια παραγωγών και καταναλωτών ενέργειας. Η επιτυχία της 
εφαρμογής των μέτρων αυτών, μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας, καθώς και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, με τα οφέλη που 
αυτό συνεπάγεται. Η πραγματική επιτυχία στην εφαρμογή των μέτρων αυτών όμως, 
σχετίζεται  με  τα  περιβαλλοντικά οφέλη.  Η καταστροφή του  περιβάλλοντος  και  η 
αλλαγή του κλίματος, όχι απλά δεν μπορεί να περιμένει, αλλά απειλεί την ίδια μας 
την ύπαρξη. Με βάση αυτά τα δεδομένα, θα παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας. Οι 
τρεις  πρώτες  προτάσεις  σχετίζονται  με  την  πλήρη  απελευθέρωση  της  αγοράς 
ενέργειας, ενώ οι τρεις τελευταίες με την προστασία του περιβάλλοντος.

4.2.1 Απεμπλοκή της Δ.Ε.Η. από το Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.
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Η απεμπλοκή  της  εταιρείας  παραγωγής  ενέργειας  Δ.Ε.Η.  από  το  διαχειριστή  του 
δικτύου μεταφοράς ενέργειας Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.,  αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την  εξασφάλιση  της  διαφάνειας  και  της  αμερόληπτης  λειτουργίας  της  αγοράς 
ενέργειας. Ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. πρέπει να είναι μία αρχή που να λειτουργεί ανεξάρτητα 
από τους παραγωγούς ενέργειας, ώστε να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση σε όλους και 
απρόσκοπτη πρόσβαση στο δίκτυο μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Ιδιαίτερα από 
τη στιγμή που είναι επιφορτισμένος και με τη λειτουργία της αγοράς και καλείται να 
επιλέγει προμηθευτή και να διεξάγει μυστικές δημοπρασίες, ώστε να καθορίζει τις 
τιμές, δεν μπορεί να σχετίζεται, πόσο μάλλον να ανήκει σε ένα παραγωγό. Για το 
λόγο αυτό, προτείνεται η εξαγορά του μεριδίου της Δ.Ε.Η. στο μετοχικό κεφάλαιο 
του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. από το ελληνικό κράτος, έτσι ώστε ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. να αποτελεί 
μία αμιγώς κρατική αρχή. Ίσως, μετά την πλήρη απελευθέρωση και την εξασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, μέρος του μετοχικού κεφαλαίου του 
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.  να  μπορούσε  να  διατεθεί  στο  κοινό  ή  σε  ιδιότητες,  μέσω   του 
χρηματιστηρίου.

Μία ακόμη κίνηση που θα μπορούσε να συμβάλλει στην αύξηση της αμεροληψίας 
της αγοράς και την προώθηση της πλήρους απελευθέρωσής της, είναι η αφαίρεση των 
αρμοδιοτήτων του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. σε ότι αφορά την αγορά και πώληση ενέργειας και η 
ανάθεση αυτών των αρμοδιοτήτων σε  μία  νέα  αρχή,  ίσως  κρατική,  που  θα  είναι 
ανεξάρτητη από τους παραγωγούς ενέργειας. Κάτι ανάλογο με τον  O.M.E.L. στην 
Ισπανία, που είναι ένας οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την αγορά και πώληση 
ενέργειας,  την  κάλυψη της  ζήτησης  και  τον  καθορισμό των  τιμών  της  kWh.  και 
διαχωρίζεται  σαφώς  από  την  R.E.E.,  το  διαχειριστή  του  δικτύου.  Έτσι,  ο 
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. θα είναι υπεύθυνος μόνο για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας, 
της συντήρησης και της ανάπτυξης του δικτύου διανομής και μεταφοράς ενέργειας 
και των διεθνών διασυνδέσεων. Ενώ η νέα θεσμική αρχή που θα δημιουργηθεί, θα 
αναλάβει την εκπόνηση του Ημερησίου Ενεργειακού Προγραμματισμού (Η.Ε.Π) και 
τη  διεξαγωγή  των  μυστικών  δημοπρασιών,  που  καθορίζουν  την  οριακή  τιμή  του 
συστήματος.  Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  αυξηθεί  σημαντικά  η  διαφάνεια,  η 
αντικειμενικότητα και η αμεροληψία και η ελληνική αγορά ενέργειας θα γίνει πιο 
ενδιαφέρουσα σε ξένες επενδύσεις.

4.2.2 Διάσπαση της Δ.Ε.Η.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Η.,  όπως αυτό ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της 
(www  .  dei  .  gr  ), καλύπτεται κατά 51,12% από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ ένα 45,07% 
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είναι  διαθέσιμο προς  διαπραγμάτευση στο  χρηματιστήριο.  Η Δ.Ε.Η.  αποτελεί  τον 
μεγαλύτερο παραγωγό ενέργειας στην Ελλάδα, ο οποίος κατά το 2007 παρήγαγε το 
93% της συνολικής ενέργειας που καταναλώθηκε. Το υπόλοιπο 7% προέρχεται από 
μικρές ιδιωτικές μονάδες παραγωγής και από εισαγωγές ενέργειας. Η ύπαρξη λοιπόν 
ενός  τέτοιου κρατικού κολοσσού,  σχεδόν εξασφαλίζει  την απώλεια ανταγωνισμού 
στην αγορά ενέργειας, καθιστώντας την απολύτως μονοπωλιακή. Για το λόγο αυτό 
προτείνεται η διάσπαση της εταιρίας σε δύο ή και περισσότερες, μικρότερες εταιρίες, 
οι οποίες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει 
ακολουθηθεί  επιτυχώς,  σε  παγκόσμια  κλίμακα  και  σε  διάφορους  κλάδους,  στους 
οποίους υπήρχε μονοπωλιακή αγορά, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη ανταγωνισμού. 

4.2.3 Επένδυση στις διεθνείς διασυνδέσεις

Ένας ακόμη τρόπος αύξησης του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας, είναι μέσω 
των  διεθνών  διασυνδέσεων.  Όπως  αναφέρθηκε,  στη  Δανία  λειτουργεί  μία  κοινή 
σκανδιναβική αγορά, η NordPool, στην οποία συμμετέχουν οι σκανδιναβικές χώρες, 
καθώς επίσης η Γερμανία και η Ολλανδία. Επίσης, στην Ισπανία υπάρχει η απόφαση, 
αν και η υλοποίηση καθυστερεί, για τη σύσταση μίας ιβηρικής αγοράς ενέργειας, της 
M.IB.EL.,  στην  οποία θα συμμετέχουν η Ισπανία και  η  Πορτογαλία.  Σε  αυτά τα 
πλαίσια θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τη δημιουργία μίας βαλκανικής αγοράς 
ενέργειας, στην οποία θα μπορούσαν ίσως να συμμετέχουν τόσο η Τουρκία, όσο και 
η  Ιταλία.  Ωστόσο,  προϋπόθεση  για  την  ύπαρξη  ανταγωνισμού  μέσω  μίας  κοινής 
αγοράς,  είναι  η  δυναμικότητα  των  διασυνδέσεων  μεταξύ  των  χωρών  που 
συμμετέχουν στην αγορά αυτή. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η αγορά ενέργειας των συμμετεχόντων χωρών, αφού θα πρέπει να 
είναι  σε  αντίστοιχα  επίπεδα,  ώστε  να  μπορούμε  να  μιλάμε  για  ανάπτυξη 
ανταγωνισμού. 

4.2.4 Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και δραστηριοποίησης 
του κοινού

Θα πρέπει κάποια στιγμή στην Ελλάδα, να υπάρξει ενημέρωση στο ευρύ κοινό για 
τους κινδύνους που εγκυμονεί η αλόγιστη χρήση και σπατάλη ενέργειας. Τόσο το 
περιβαλλοντικό, όσο και το οικονομικό κόστος, είναι ιδιαίτερα υψηλό και κρίνεται 
αναγκαία και απαραίτητη η αλλαγή στάσης της χώρας μας στα θέματα ενέργειας. 
Υπάρχουν  πολλά  προγράμματα  εξοικονόμησης  ενέργειας,  η  επιτυχία  των  οποίων 
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όμως εξαρτάται ιδιαίτερα από τον αποτελεσματικό τρόπο εφαρμογής, αλλά και τη 
συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο της απόδοσής τους. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει 
να  γίνει  η  σωστή  επιλογή  των  κατάλληλων  προγραμμάτων  εξοικονόμησης  και  η 
εφαρμογή τους να γίνει με τρόπο θεσμικό, που δε θα επιτρέπει εξαιρέσεις και αν αυτό 
είναι  δυνατόν,  άμεσο.  Ακόμη,  θα πρέπει  να υπάρχουν  συνεχείς  έλεγχοι,  ώστε  να 
παρακολουθείται η πρόοδος και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών. 
Κάποια από τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που χρησιμοποιούνται ευρέως 
στην Ε.Ε. θα παρουσιάσουμε παρακάτω.

 Προγράμματα  εξοικονόμησης  ενέργειας  που  αφορούν  τα  κτήρια: Το 
πρόγραμμα  ενεργειακής  σήμανσης  των  κτηρίων  που  ακολουθείται  από  το 
1996  στη  Δανία  και  το  οποίο  παρουσιάστηκε  συνοπτικά  στο  Κεφάλαιο  1 
αποτελεί ένα τέτοιο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και θα μπορούσε 
ίσως να υιοθετηθεί από τη χώρα μας.

 Προγράμματα  εξοικονόμησης  ενέργειας,  που  σχετίζονται  με  την 
ενεργειακή  σήμανση  των  ηλεκτρικών  συσκευών,  αλλά  και  άλλων 
προϊόντων: Σε ένα μεγάλο βαθμό, ήδη υπάρχουν τέτοιου είδους σημάνσεις σε 
συσκευές στη χώρα μας, αλλά στο ευρύ κοινό,  η ενεργειακή σήμανση δεν 
αποτελεί κριτήριο αγοράς ενός προϊόντος. Αυτό σημαίνει πως είναι άμεση η 
ανάγκη για εκτενή πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού, σχετικά με τα 
οικονομικά και  τα περιβαλλοντικά οφέλη που συνεπάγεται  η  επιλογή μίας 
συσκευής  με  καλύτερη  ενεργειακή  απόδοση.  Σχετικά  πρόσφατα,  έγινε  μία 
καμπάνια από ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι, με τη συνεργασία της GreenPeace, 
που  αφορούσε  ενημέρωση  του  κοινού  για  τους  λαμπτήρες  χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης και με τη συνδρομή γνωστής εταιρίας κατασκευής 
λαμπτήρων,  μοιράστηκαν  δωρεάν  κάποιοι  τέτοιοι  λαμπτήρες  από  σημεία 
διάθεσης  και  ενημέρωσης  σε  διάφορες  περιοχές  της  Αθήνας.  Προφανώς 
τέτοιου είδους δράσεις ενημέρωσης θα πρέπει να γίνουν βασικό μέρος του 
μακροχρόνιου σχεδιασμού και να προωθηθούν από τους δημόσιους φορείς

 Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα τον μεταφορών: Θα 
πρέπει  να  δοθούν  κίνητρα  για  την  αντικατάσταση  αυτοκινήτων  Ι.Χ. 
παλαιότερων  τεχνολογιών,  τα  οποία  έχουν  υψηλές  εκπομπές  καυσαερίων. 
Παράλληλα, θα πρέπει να γίνονται συχνοί έλεγχοι, ώστε να διαπιστώνεται η 
καλή  λειτουργία  των  τεχνολογιών  συγκράτησης  των  καυσαερίων,  που 
υπάρχουν  στα  νεότερα  μοντέλα  αυτοκινήτων.  Ακόμη,  θα  πρέπει  να  γίνει 
ενημέρωση του κοινού και να δοθούν κίνητρα για την επιλογή αυτοκινήτων 
νέας τεχνολογίας, όπως είναι τα υβριδικά οχήματα και τα οχήματα με καύσιμο 
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υδρογόνο,  φυσικό  αέριο  ή  βιοκαύσιμα,  τα  οποία  εκπέμπουν  λιγότερους  ή 
καθόλου  ρύπους.  Επίσης,  στα  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  θα  πρέπει  να 
εφαρμόζονται  τεχνολογίες  μείωσης  των  ρύπων  και  να  αποσυρθούν  τα 
παλαιότερα οχήματα. Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών των μέσων 
μαζικής μεταφοράς είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να γίνουν ελκυστικά και να 
απορροφήσουν ένα μεγάλο μέρος των μετακινήσεων, που ως τώρα γίνεται με 
οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Ακόμη θα πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα 
προώθησης ήπιων μορφών μεταφοράς στα αστικά κέντρα, όπως το ποδήλατο, 
προγράμματα  κοινών  μετακινήσεων  εργαζομένων  σε  δημόσιους  και 
ιδιωτικούς φορείς, καθώς και προγράμματα car-pooling και car-sharing. 

 Προγράμματα  εξοικονόμησης  ενέργειας  στα  δημόσια  κτήρια: Όλα  τα 
δημόσια  κτήρια  και  γενικότερα  όλα  τα  μεγάλα  κτήρια,  θα  πρέπει  να 
εξοπλιστούν με τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Θα πρέπει να γίνουν 
υποχρεωτικές  οι  ενεργειακές  προδιαγραφές  σε  όλα  τα  νέα  κτήρια  του 
ευρύτερου  δημόσιου  τομέα,  αλλά  και  να  γίνουν  όλες  οι  απαραίτητες 
παρεμβάσεις στα υπάρχοντα κτήρια. Μάλιστα, θα μπορούν να συμβάλλουν 
και στην παραγωγή ενέργειας,  αν εγκαταστήσουν ηλιακούς συλλέκτες στις 
οροφές  των  δημόσιων  κτηρίων.  Στην  χώρα  μας  υπάρχει  ηλιοφάνεια  στο 
μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου (περίπου 8-9 μήνες), κατά το διάστημα αυτό 
τα  δημόσια  κτήρια  θα  μπορούν  να  είναι  ενεργειακά  αυτόνομα  κατά  ένα 
μεγάλο  μέρος.  Στο  σημείο  αυτό  θα  έπρεπε  να  γίνει  υποχρεωτική  η 
εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων σε όλα τα δημόσια 
κτήρια. Επίσης θα πρέπει να εμπλακεί στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας ο 
δημόσιος τομέας ,σε όσο το δυνατό πιο αποκεντρωμένο επίπεδο. Στα πρότυπα 
της  Δανίας,  θα  πρέπει  να  γίνει  ολοκληρωμένος  ενεργειακός  σχεδιασμός, 
τουλάχιστον  σε  επίπεδο  δήμου,  έτσι  ώστε  να  γίνουν  οι  απαραίτητες 
παρεμβάσεις με γνώση των επιμέρους τοπικών χαρακτηριστικών.

 Προγράμματα  ενημέρωσης  και  επιβράβευσης: Είναι  σημαντικό  να 
υιοθετηθούν από τη χώρα μας προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης του 
κοινού, σχετικά με τους τρόπους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, κατά 
τις καθημερινές δραστηριότητες. Μάλιστα, μπορούν να δοθούν κίνητρα και 
στο  βιομηχανικό  τομέα,  αν  κτήρια  με  μεγάλη  ενεργειακή  απόδοση 
διαφημίζονται από την πολιτεία για τις καλές πρακτικές τους. Επίσης,  στο 
βιομηχανικό  τομέα,  θα  μπορούσαν  να  συναφθούν  εθελοντικές  συμφωνίες 
μεταξύ  παραγωγικών  κλάδων  και  κυβέρνησης,  τόσο  για  την  ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτηρίων όσο και για τη γενικότερη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας.
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4.3.5 Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η χώρα μας έχει όλες εκείνες τις δυνατότητες, που μπορούν να εξασφαλίσουν την 
οικονομική βιωσιμότητα επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Η μεγάλη ηλιοφάνεια και οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στη χώρα μας, μπορούν 
να προωθήσουν  δύο από τους  πιο  δημοφιλείς  τρόπους  παραγωγής  ενέργειας  από 
ανανεώσιμες πηγές, τα ηλιακά και τα αιολικά πάρκα. Αν σε αυτές τις δύο τεχνολογίες 
προσθέσει κανείς τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια και την παραγωγή ηλεκτρισμού από 
τη  ενέργεια  των  κυμάτων,  μπορεί  εύκολα  να  καταλάβει  γιατί  η  χώρα  μας 
προσφέρεται για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί,  η  παραγωγή  ενέργειας  από  ανανεώσιμες  πηγές  στη  χώρα  μας  αγγίζει 
μόλις  το  3%.  Η χώρα μας  πρέπει  να  λάβει  μέτρα,  σε  συνεργασία  με  το  Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), με σκοπό να προωθήσει την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών 
στον τομέα αυτό. Μάλιστα, είναι σημαντικό να επενδυθούν κεφάλαια στην περαιτέρω 
έρευνα  και  ανάπτυξη  τεχνολογιών,  ώστε  να  αυξηθεί  η  παραγωγή  ενέργειας  από 
ανανεώσιμες πηγές. Ας μην ξεχνάμε πως ο στόχος της Ε.Ε. είναι 20% της συνολικής 
παραγωγής  ενέργειας  να  παράγεται  από  ανανεώσιμες  πηγές,  μέχρι  το  2020.  Αν 
θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο αυτό, θα πρέπει να ενεργήσουμε συντονισμένα και 
άμεσα.

4.3.6 Ενεργειακό σχέδιο δράσης

Όλες  οι  παραπάνω  προτάσεις,  για  να  μπορούν  να  εφαρμοστούν  στην  πράξη,  θα 
πρέπει να συνοδεύονται από ένα καλά συγκροτημένο σχέδιο δράσης. Στο οποίο θα 
πρέπει να περιγράφονται συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι στόχοι, οι οποίοι θα πρέπει να 
ελέγχονται  ανά  συχνά  χρονικά  διαστήματα,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η 
αποτελεσματικότητα  και  η  επιτυχία  της  εφαρμογής  των  όποιων  μέτρων.  Σε 
περίπτωση  που  οι  στόχοι  που  τέθηκαν  δεν  εκπληρώνονται,  θα  πρέπει  να 
προσδιορίζονται οι λόγοι και να γίνεται ανασχεδιασμός των μέτρων. Η προσπάθεια 
για  αλλαγή  της  παρούσας  κατάστασης,  απαιτεί  τη  συντονισμένη  και  καλά 
σχεδιασμένη  συμμετοχή  όλων.  Μόνο  έτσι  θα  μπορέσει  η  χώρα  μας  να  καλύψει 
κάποιο  από  το  χαμένο  έδαφος,  τόσο  σε  ότι  αφορά  την  λειτουργία  μίας 
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ανταγωνιστικής  και  πλήρους  απελευθερωμένης  αγοράς  ενέργειας,  όσο  και  στη 
μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών από την κλιματική αλλαγή.
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http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/mix/mix_es_en.pdf
http://www.iberdrola.es/
http://www.endesa.es/Portal/en/default.htm
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλιογραφία

Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, 
The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions 
“20 20 by 2020 Europe's climate change opportunity”, 23/1/2008
δικτυακός τόπος :
http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  commission  _  barroso  /  president  /  pdf  /  COM  2008_030_  en  .  pdf  

Νόμος 2773/99

Νόμος 2837/2000

Προεδρικό Διάταγμα 328/2000

Κοινοτική Οδηγία 96/92

Κοινοτική Οδηγία 54/03

“Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς περίοδος 2006-2010”, συντάχθηκε και 
εκδόθηκε  από  το  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.  στην  Αθήνα  τον  Ιανουάριο  του  2006,  δικτυακός 
τόπος: http://www.desmie.gr/up/files/KEIMENO%20ΜΑΣΜ_2006.pdf

Κανονισμός δημοπρασιών Ελλάδας – Ιταλίας, δικτυακός τόπος: 
http://www.desmie.gr/up/files/GR-IT_Auction%20Rules%202007%20v1.10.pdf

Κανονισμός  δημοπρασιών  Ελλάδας  –  Βορείων  διασυνδέσεων  (Αλβανίας, 
Βουλγαρίας, Π.Γ.Δ.Μ.), δικτυακός τόπος:
http://www.desmie.gr/up/files/2007_X-GR_Auction_rules_v2.0_01.03.2007.pdf

Κώδικας  Διαχείρισης  του  Συστήματος  και  Συναλλαγών  Ηλεκτρικής  Ενέργειας, 
δικτυακός τόπος: http://desmie.acn.gr/up/files/ΝΕΟΣ_ΚΩΔΙΚΑΣ.pdf
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

Χρήσιμοι δικτυακοί τόποι

www  .  desmie  .  gr   - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. 

www  .  rae  .  gr   - Η επίσημη ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε.

Electricity Benchmarking Reports, δικτυακός τόπος:
http://ec.europa.eu/energy/electricity/benchmarking/index_en.htm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Στους  πίνακες  που παρατίθενται  στο  Παράρτημα Α παρουσιάζονται  οι  εμπορικές 
συναλλαγές ενέργειας και η παραγωγή ενέργειας ανά καύσιμο, για κάθε μήνα του 
2007, πάντα με βάση τα στοιχεία του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.
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ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Στους  πίνακες που παρατίθενται στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
στοιχεία της παραγωγής ενέργειας για τις 4 σκανδιναβικές χώρες, ανά καύσιμο, σε 
TWh,  για  τις  χρονιές  2004,  2005  και  2006  αντίστοιχα,  σύμφωνα  με  τις  ετήσιες 
αναφορές της Nord Pool Spot.

 

  Ενεργειακή 
Πηγή

Δανία Φινλανδία Νορβηγία Σουηδία Σύνολο
Ποσοστό 

[%]
Φυσικό αέριο 10,1 10,1 0,6 1,5 22,3 5,9

Πετρέλαιο 1,1 1,8 2,4 5,3 1,4
Άνθρακες 17,9 22,3 1,6 41,8 11
Πυρηνική 
ενέργεια

21,8 75 96,8 25,5

Υδροηλεκτρικά 14,7 109,2 59,5 183,4 48,3
Αιολική 6,6 0,1 0,3 0,9 7,9 2,1

Βιοκαύσιμα 2,8 11,1 0,4 7,6 21,9 5,8
Σύνολο 38,5 81,9 110,5 148,5 379,4 100

 

Ενεργειακή 
Πηγή

Δανία Φινλανδία Νορβηγία Σουηδία Σύνολο
Ποσοστό 

[%]
Φυσικό αέριο 8,8 8,9 0,4 1,3 19,4 4,9

Πετρέλαιο 0,3 1,5 1,4 3,2 0,8
Άνθρακες 14,5 11,5 1,2 27,2 6,9
Πυρηνική 
ενέργεια

22,3 69,5 91,8 23,2

Υδροηλεκτρικά 13,6 136,5 72,1 222,2 56,3
Αιολική 6,6 0,2 0,5 0,9 8,2 2,1

Βιοκαύσιμα 4,2 9,9 0,6 8,3 23 5,8
Σύνολο 34,4 67,9 138 154,7 395 100

Ενεργειακή 
Πηγή

Δανία Φινλανδία Νορβηγία Σουηδία Σύνολο
Ποσοστό 

[%]
Φυσικό αέριο 8,7 9,8 0,4 1,5 20,4 5,3

Πετρέλαιο 0,1 1,8 1,2 3,1 0,8
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άνθρακες 25,8 22,3 1,1 49,2 12,8
Πυρηνική 
ενέργεια

22 65 87 22,7

Υδροηλεκτρική 11,3 119,9 61,2 192,4 50,1
Αιολική 6,1 0,2 0,7 1 8 2,1

Βιοκαύσιμα 2,5 11,2 0,7 9,3 23,7 6,2
Σύνολο 43,2 78,6 121,7 140,3 383,8 100
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Στο Παράρτημα Γ παρατίθεται ακέραιο το ενημερωτικό φυλλάδιο, που μοιράστηκε 
ταχυδρομικά  στα  περίπου  2,6  εκ.  νοικοκυριά  της  Δανίας  και  περιέχει  απλές 
συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα.

Πηγή: http://www.savingtrust.dk/publications/guidelines/guide-to-a-lower-electricity-
consumption
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