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Παράθυρο ανάπτυξης ο ενεργειακός τοµέας

Ισχυρές παραµένουν οι επενδυτικές προοπτικές του ελληνικού ενεργειακού τοµέα παρά την κρίση, ανοίγοντας ένα παράθυρο διεξόδου µε 
ισχυρή δυναµική. Ο ενεργειακός τοµέας αλλάζει ενσωµατώνοντας νέες ιδέες και καινοτόµες τεχνολογίες, µε νέους στόχους, όπου χρει-
άζονται οι αναγκαίες υποδοµές για την παραγωγή, µεταφορά, διανοµή, εµπορία και χρήση, αξιοποιώντας τις µορφές ενέργειας οι οποίες 
θα συµβάλουν στο κατάλληλο ενεργειακό µείγµα σε µια πορεία προς ένα καλύτερο µέλλον µε προσιτές τιµές.

Όλα αυτά θα απαιτήσουν νέες επενδύσεις που αναµένεται να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για νέους µε σύγχρονες γνώ-
σεις και δεξιότητες, που έχουν ενδιαφέρον για τις αναδυόµενες και εξελισσόµενες τεχνολογίες µε στόχο την ασφάλεια και αξιοπιστία στην πα-
ροχή υψηλής ποιότητας ενέργειας.

Απαιτείται δε παράλληλη µέριµνα για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα αλλά και για δραστηριότητες εµπορίας που έπονται της απελευθέ-
ρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Σε αυτό το τοπίο, σύµφωνα µε διεθνείς µελέτες, το ενεργειακό Ελντοράντο περιλαµβάνει απαιτούµενες ενεργειακές επενδύσεις µέχρι το 
2025 οι οποίες εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 27 δισ. ευρώ, µε το κύριο µέρος αυτών να τοποθετείται σε έργα ΑΠΕ για ηλεκτρικές και µη ηλε-
κτρικές χρήσεις και σε έργα ενεργειακής αποδοτικότητας.
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Ένα βήμα πριν από την εκτίναξη, με βάση 
τη θεωρία του ελατηρίου, βρίσκεται η Ελ-
λάδα στον τομέα της ενέργειας, καθώς η 

μια έκθεση μετά την άλλη από τους πλέον αξιόπιστους 
οργανισμούς έρχεται να επιβεβαιώσει τη σημαντική 
δυναμική της στην ευρύτερη περιοχή. Εκθέσεις που 
ουσιαστικά είναι πρόσκληση σε μεγάλους ξένους ε-
πενδυτές, καθώς αποτελούν τους σημαντικότερους ο-
δηγούς για τους μεγαλύτερους επενδυτές στον χώρο 
της ενέργειας σε όλο τον κόσμο και το περιεχόμενό 
τους για τη χώρα μας είναι άκρως κολακευτικό.

Τις τελευταίες δε ημέρες, με πρώτο τον Διεθνή 
Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ), γνωστοποιούν συνε-
χώς όλο και πιο ευνοϊκές προοπτικές, ενώ την ίδια 
στιγμή η χώρα δοκιμάζει την ενδυνάμωση συνεργα-
σιών στον ενεργειακό τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και οι θέσεις που δια-
τύπωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας την Πέμπτη στο EU 
Arab World Summit.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την 
ευρω-μεσογειακή συνεργασία, ειδικά στον τομέα της 
ενέργειας, και επιθυμεί να διαδραματίσει ενεργό και 
εξισορροπητικό ρόλο, με στόχο την ενίσχυση της γε-
ωπολιτικής θέσης της και την υλοποίηση ωφέλιμων 
οικονομικά προγραμμάτων.

Σημείωσε ακόμη πως ο ενεργειακός τομέας, που 
εισέρχεται σε μια νέα εποχή, μπορεί να αποτελέσει 
πεδίο ενδυνάμωσης της ιστορικά μακρόχρονης συ-
νεργασίας Ελλάδας και αραβικού κόσμου.

Σήμερα, αιχμή του δόρατος της συνεργασίας Ελ-
λάδας και αραβικού κόσμου είναι οι εισαγωγές πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου. Το 20% των αναγκών 
της χώρας σε φυσικό αέριο προέρχεται από εισαγω-
γές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Παράλληλα, η 
συνεργασία επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, όπως 
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), η ενεργει-
ακή αποδοτικότητα, η διαχείριση υδάτων, μελετητικά 
έργα και ανταλλαγή υποτροφιών για συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα.

Επιστρέφοντας στις διεθνείς εκθέσεις για την 
Ελλάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στην πρό-
σφατη έκθεσή του στις αρχές του μήνα κάνει λόγο 
για εντυπωσιακή πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις οι ο-
ποίες καλλιεργούν κατάλληλο έδαφος για προσέλ-
κυση κάθε είδους επενδύσεων. Μάλιστα τονίζει την 

πολύ σημαντική αύξηση των ανανεώσιμων πηγών 
στην παραγωγή ηλεκτρισμού, με αποτέλεσμα η Ελ-
λάδα να έχει το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο σε πα-
ραγωγή από φωτοβολταϊκά μετά την Ισπανία.

Ο Οργανισμός, πάντως, συστήνει και την παύση 
της επιδότησης των τιμών ενέργειας, ανοίγοντας θέμα 
κατάργησης του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου.

«Μπορώ να σας πω ότι με βάση τα ευρήματα 
της έκθεσής μας από ανεξάρτητους ειδικούς, υπάρ-
χουν ήδη συγκεκριμένα και σημαντικά επιτεύγματα 
και ένα εξαιρετικό έργο που προχωράει» δήλωσε ο 
διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας 
Φατίχ Μπιρόλ.

Ο Διεθνής Οργανισμός πέρασε από κόσκινο κάθε 
δραστηριότητα στον χώρο της ενέργειας τα τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα. Από τις ανανεώσιμές πηγές και 
την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου μέχρι τη σημασία του λιγνίτη σε 
περιόδους ενεργειακής κρίσης.

Εξέτασε επίσης μία προς μία όλες τις επενδύσεις. 
Μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση της Ρεβυθούσας και 
τη δυνατότητά της να τροφοδοτεί με φυσικό αέριο 
ακόμα και με βυτιοφόρα επιχειρήσεις σε διάφορες 
περιοχές της χώρας.

Όσον αφορά τη σύνδεση της νησιωτικής χώρας 
με τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος στην ηπειρωτική Ελλάδα, θα έχει ολοκληρω-
θεί έως το τέλος του χρόνου αναφορικά με τις Κυ-
κλάδες, ενώ με υποβρύχιο καλώδιο θα συνδέεται η 
Κρήτη με την Πελοπόννησο έως το τέλος του 2020 
και έως το 2023 με την Αττική.

Ο Οργανισμός στην έκθεσή του επιδοκιμάζει τις 
προσπάθειες για την απελευθέρωση της χονδρεμπορι-
κής αγοράς φυσικού αερίου, με το μερίδιο της ΔΕΠΑ 
να μειώνεται μέσω των δημοπρασιών αερίου (gas 
release), αλλά και του λιανεμπορίου φυσικού αερίου.

Στηρίζει επίσης τις προσπάθειες της ελληνικής πο-
λιτείας να ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραμμα για την 
εφαρμογή του μοντέλου-στόχου, γνωστού ως target 
model, από το 2018. Σε αυτή τη φάση η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) επεξεργάζεται τους απαραίτη-
τους κώδικες για τη μετάβαση αυτή, ενώ ο Λειτουρ-
γός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) και 
το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεργάζονται για τη σύ-
σταση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Ο λιγνίτης χαρακτηρίζεται από τον Διεθνή Οργα-

Η ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

νισμό Ενέργειας ως «αξιόπιστο καύσιμο» και ως «ση-
μαντικός εγχώριος πόρος» του ενεργειακού συστή-
ματος, κρίσιμος για την ασφάλεια του εφοδιασμού, 
όπως αποδείχθηκε στην ενεργειακή κρίση του χει-
μώνα 2016-2017.

Πάντως, η σημασία του μειώνεται με βάση τους 
στόχους για το κλίμα, αλλά και την αυξανόμενη χρήση 
του φυσικού αερίου, η οποία παραμένει μεν χαμηλή 
συγκριτικά με άλλες χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργα-
νισμού Ενέργειας, ωστόσο έχει υπερδιπλασιαστεί την 
τελευταία δεκαετία. Ο αυξανόμενος ρόλος του φυσι-
κού αερίου στην ηλεκτρική παραγωγή απαιτεί έναν 
ισχυρότερο προσανατολισμό στην ασφάλεια εφοδι-
ασμού του, δεδομένου ότι προέρχεται από εισαγωγές 
και τον μοναδικό τερματικό σταθμό υγροποίησης φυ-
σικού αερίου της Ρεβυθούσας.

Σήμερα, το ελληνικό ενεργειακό μείγμα προσδι-
ορίζεται από την πολύ υψηλή χρήση του πετρελαίου 
στους τομείς της θέρμανσης και των μεταφορών, καθώς 
και από τη χρήση λιγνίτη στην ηλεκτρική παραγωγή. 
Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα παρουσιάζει μια αύξηση της 
τάξης του 300% στην παραγωγή ηλεκτρισμού από αιο-
λική και ηλιακή ενέργεια την πενταετία 2010-2015, με 
το μερίδιο των ΑΠΕ να υπολογίζεται σε 30% το 2015.

Επενδύσεις 30 δισ. έως το 2025 βλέπει το 
ΙΕΝΕ
Σημαντική δυναμική αναπτύσσεται στις χώρες της ΝΑ 
Ευρώπης στον ενεργειακό τομέα, καθώς οι συνολι-
κές επενδύσεις έως το 2025 αναμένεται να ανέλθουν 
έως και 321 δισ. ευρώ, με την Ελλάδα να βρίσκεται 
σε υψηλή θέση, με προοπτικές ενεργειακών επενδύ-
σεων ύψους έως 30 δισ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο.

Τα ανωτέρω επισημάνθηκαν κατά την παρουσίαση 
της μελέτης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης 
(ΙΕΝΕ) για τον ενεργειακό τομέα της περιοχής (SE 
Europe Energy Outlook) 2016-2017, που καλύπτει 13 
χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καθώς και 
8 περιφερειακές χώρες (π.χ. Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιτα-
λία, Συρία κ.ά.).

Η πρόβλεψη για τις επενδύσεις στην περιοχή, 
που είναι αναπτυσσόμενη, κάνει λόγο για 267 δισ. 
ευρώ, που φτάνουν έως 321 δισ. ευρώ με βάση το σε-
νάριο πιο δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης για την 
περίοδο 2016-2025.

Τα ποσά αυτά προέκυψαν από την αξιολόγηση πε-
ρίπου 500 projects στην περιοχή (διακρατικά, όπως 
οι αγωγοί αερίου, αλλά και εσωτερικά έργα), ιεραρ-
χώντας ποια μπορούν να προχωρήσουν και συνυπο-
λογίζοντας το country risk. Για την Ελλάδα, την ίδια 
περίοδο, το ύψος των επενδύσεων υπολογίζεται σε 
ένα εύρος από 23 έως 30 δισ. ευρώ και κατατάσσεται 
δεύτερη μετά την Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη προβλέπει ότι στο 
διάστημα 2016-2025 θα πραγματοποιηθούν στον ελ-
ληνικό ενεργειακό τομέα επενδύσεις ύψους 23,3 έως 
30,1 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων των επενδύσεων 
στην ηλεκτροπαραγωγή, στις ΑΠΕ, στη διύλιση, στους 
αγωγούς κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για την τελική ζή-
τηση, εκτιμάται ότι στη ΝΑ Ευρώπη θα φτάσει μέχρι 
το 2050 στα 219 Mtoe, αυξημένη κατά 59 Mtoe σε 
σχέση με τα επίπεδα του 2015.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την έκθεση το 
φυσικό αέριο φαίνεται να αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σπουδαιότητα στο ενεργειακό μείγμα των χωρών τόσο 
στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και στην εμπορική και 
οικιακή χρήση.

«Η Ελλάδα επιθυμεί 
να διαδραματίσει 
ενεργό και 
εξισορροπητικό ρόλο, 
με στόχο την ενίσχυση 
της γεωπολιτικής θέσης 
της και την υλοποίηση 
ωφέλιμων οικονομικά 
προγραμμάτων». 
Γιώργος Σταθάκης
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Θ
ετικό αντίκτυπο στην οικονο-
μία φέρνει το νέο κύμα επεν-
δύσεων που έρχεται στην ε-
νεργειακή αγορά και το οποίο, 
μόνο στην αγορά της πράσι-
νης ενέργειας και στον τομέα 

των αιολικών, υπολογίζεται σε 1,5 δισ. ευρώ. Υπό 
αυτές τις συνθήκες όλο και περισσότεροι παίκτες 
μπαίνουν δυναμικά πλέον στο παιχνίδι στρατη-
γικής για το χτίσιμο θέσης στη σκακιέρα της ε-
νέργειας. Παίκτες ισχυροί από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, οι οποίοι αναμένεται να καρπωθούν 
όλα τα θετικά αυτής της αγοράς, το pick της ο-
ποίας δεν είναι μακριά.

Η νέα δυναμική της αγοράς της πράσινης ε-
νέργειας αναμένεται να έχει και συνέχεια, καθώς 
προχωρούν τα σχέδια για νέους διαγωνισμούς 
εγκατάστασης νέας ισχύος αιολικών και φωτο-
βολταϊκών. 

Με βάση τον σχεδιασμό που έχει γίνει γνω-
στός, στην τριετία 2018-2020 θα γίνουν τρεις νέοι 
διαγωνισμοί για φωτοβολταϊκά με αθροιστική ισχύ 
300 MW και, αντίστοιχα, τρεις διαγωνισμοί 300 
MW για αιολικά. Επίσης, θα διενεργηθούν δύο 
διαγωνισμοί 400 MW τεχνολογικά ουδέτεροι, 
δηλαδή θα μπορούν να συμμετάσχουν επενδυ-
τές και από τις δύο τεχνολογίες. Το νέο κύμα των 
πράσινων αυτών επενδύσεων μπορεί να φέρει ε-
πενδυτική ώθηση της τάξης άνω του 1 δισ. ευρώ 
για την ελληνική οικονομία μέχρι το 2020.

Ενδεικτικό της τάσης και του ρεύματος που 
έχει δημιουργηθεί στην αγορά είναι η πρόσφατη 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρό-
τησης και Ανάπτυξης (EBRD) για χρηματοδότηση 
ύψους έως 300 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε α-
νανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Η χρηματοδότηση αφορά τόσο την κατασκευή 
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (αιολικά, 
φωτοβολταϊκά, βιομάζα, γεωθερμία) όσο και επεν-
δύσεις σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής που 
θα διευκολύνουν την απορρόφηση της «πράσι-

νης» ενέργειας, ενώ θα βελτιώσουν παράλληλα 
την αποδοτικότητα του δικτύου και θα μειώσουν 
τις απώλειες.

Υπολογίζεται ότι οι επενδύσεις που θα χρη-
ματοδοτηθούν από την EBRD θα μειώσουν τις 
ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 
500.000 τόνους, ενώ θα συμβάλουν στη μείωση 
της εξάρτησης από το πετρέλαιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έγκριση του χρη-
ματοδοτικού πλαισίου έως 300 εκατ. ευρώ έγινε 
μετά τη θέσπιση του νέου μηχανισμού ενίσχυ-
σης των ΑΠΕ, το 2016, που προβλέπει για πρώτη 
φορά τη διενέργεια διαγωνισμών για τις νέες με-
γάλες μονάδες ΑΠΕ αντί της εγγυημένης τιμής 
απορρόφησης της ενέργειας που προέβλεπε το 
προηγούμενο καθεστώς. Ο νέος μηχανισμός υπε-
βλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και εγκρίθηκε τον 
περασμένο Νοέμβριο.

Είναι σαφές ότι η ανάπτυξης της αγοράς της 
πράσινης ενέργειας μπορεί να φέρει καινοτομίες 
και νέες επενδύσεις και στην αγορά προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενδιαφέρον, εξάλλου, παρουσιάζει το γεγο-
νός ότι στην αγορά της προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας εισέρχονται όλο και περισσότεροι νέοι 
παίκτες, επενδύοντας στην ανάπτυξη και στη δι-
αφοροποίηση της δραστηριότητάς τους στον ε-
νεργειακό τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
δίνουν οι εταιρείες προμήθειας φυσικού αερίου, 
οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου, λόγω απελευ-
θέρωσης της συγκεκριμένης αγοράς, χάνουν το 
αποκλειστικό δικαίωμα που είχαν στις περιοχές 
δραστηριοποίησής τους (Αττική, Θεσσαλονίκη, 
Θεσσαλία). Οι εταιρείες αυτές ήδη έχουν ανα-
κοινώσει την πρόθεσή τους να επενδύσουν στην 
είσοδό τους στην αγορά του ρεύματος, ενώ αντί-
στοιχα και άλλοι προμηθευτές ρεύματος σχεδιά-
ζουν να μπουν ή έχουν ήδη εισέλθει στην αγορά 
προμήθειας φυσικού αερίου.

Άλλωστε ισχυρή ώθηση δίνει και το Εθνικό 

Επενδύσεις 1,5 δισ. στις ΑΠΕ
Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, που εκπονήθηκε 
από το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο εφαρμογής της ευ-
ρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής σε σχέση με τη 
διείσδυση των ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας 
και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων 
του θερμοκηπίου.

Ο στόχος για την Ελλάδα αφορά για τις εκ-
πομπές αερίων ρύπων του θερμοκηπίου μείωση 
κατά 4% στους τομείς εκτός εμπορίας σε σχέση 
με τα επίπεδα του 2005 και 18% διείσδυση των 
ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση. Η ελ-
ληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο υιοθέτησης συ-
γκεκριμένων αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών 
πολιτικών, με τον νόμο 3851/2010 προχώρησε 
στην αύξηση του εθνικού στόχου συμμετοχής 
των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 
20%, ο οποίος εξειδικεύεται σε 40% συμμετοχή 
των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανά-
γκες θέρμανσης-ψύξης και 10% στις μεταφορές.

Αποτελεί δε ένα αναπτυξιακό επιχειρημα-
τικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η Ελλάδα καλείται 
να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που της προσφέ-
ρει το φυσικό δυναμικό που διαθέτει σε τεχνο-
λογίες ΑΠΕ & ΕΞΕ και να διαμορφώσει ένα νέο 
μοντέλο «πράσινης» ανάπτυξης. Παράλληλα, η ε-
πίτευξη αυτών των στόχων θα συνεισφέρει στην 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, στη βέλτι-
στη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και στην ε-
νίσχυση της ανταγωνιστικότητας βασικών κλά-
δων της ελληνικής οικονομίας.

Η επίτευξη των στόχων, ωστόσο, απαιτεί τον 
συνδυασμό μέτρων και πολιτικών θεσμικού χα-
ρακτήρα, ώστε να επιταχυνθούν και να διευκο-
λυνθούν οι επενδυτικές πρωτοβουλίες, να δια-
μορφωθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αναφορικά με 
τους όρους χρήσης γης και τις δυνατότητες ενερ-
γειακής τους αξιοποίησης, ενώ παράλληλα επι-
βάλλεται να ληφθούν υπόψη όλες οι τεχνολογι-
κές εφαρμογές οι οποίες μπορούν αθροιστικά 
να συνεισφέρουν για την επιτυχή εφαρμογή του 
συγκεκριμένου μοντέλου πράσινης ανάπτυξης.

Ενδεικτικό της τάσης 
και του ρεύματος που 
έχει δημιουργηθεί 
στην αγορά είναι η 
απόφαση της EBRD 
για χρηματοδότηση 
ύψους έως 300 εκατ. 
ευρώ για επενδύσεις σε 
ΑΠΕ.
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ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ»

Με ταχύτατους ρυθμούς και πολύ νω-
ρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό υ-
λοποιήθηκαν από την ΕΛΠΕ ΑΝΑ-
ΝΕΩΣΙΜΕΣ και τα τρία (3) έργα ε-

γκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων 
- συνολικής ισχύος 8,6 MW - τα οποία κα-
τοχύρωσε η εταιρεία στο πλαίσιο του πιλοτι-
κού διαγωνισμού της ΡΑΕ που διενεργήθηκε 
τον περασμένο Δεκέμβριο. Όπως προβλέπει ο 
Ν.4414/2016, τα έργα που επιτυγχάνουν σε πα-
ρόμοιους διαγωνισμούς εντάσσονται σε καθε-
στώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενί-
σχυσης (Feed in Premium).
Ήδη, από τις 20 και 25 Οκτωβρίου αντίστοιχα, 
έχουν συνδεθεί με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ 

και τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία τα δύο 
πρώτα από τα έργα που είχαν κατακυρωθεί 
στην ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και αφορούσαν στη 
δημιουργία πάρκων: 
•  Φ/Β Συστήματος στην ΒΙΠΕ Καβάλας, ισχύος  

1 MW, καθώς και
•  Φ/Β Συστήματος στις Βιομηχανικές Εγκατα-

στάσεις Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) ισχύος 4 MW.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, εξάλλου, αναμένε-
ται να συνδεθεί με το δίκτυο του Διαχειριστή Δι-
ανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Φ/Β έργο 
στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύρ-
γου (ΒΕΑ) των ΕΛΠΕ, συνολικής ισχύος 3,6 
MW, το οποίο επίσης έχει ολοκληρωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το «Επι-
χειρηματικό πλάνο 2017-2021» που έχει καταρ-
τίσει η ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, η σύνδεση των 
συγκεκριμένων έργων με το Δίκτυο προβλε-
πόταν για τα τέλη Δεκεμβρίου του τρέχοντος 
έτους, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία της ΡΑΕ 
έθετε ως χρονικό όριο για την ενεργοποίηση 
των συνδέσεων τους 18 μήνες, από το Δεκέμ-
βριο του 2016, για το Φ/Β στην Καβάλα και τους 
24 μήνες για τις εγκαταστάσεις σε Θεσσαλονίκη 
και Ασπρόπυργο.
Με τα τρία νέα Φ/Β πάρκα, το χαρτοφυλάκιο της 
ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ διαθέτει πλέον περίπου 
20 MW Φ/Β και Αιολικών πάρκων σε λειτουρ-
γία, ενώ σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκο-

νται έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 200 MW.
«Φιλοδοξούμε, είτε αυτόνομα, ή επιδιώκο-
ντας συμμαχίες και συνεργασίες, να διαδρα-
ματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα 
των Ανανεώσιμων Πηγών στο πλαίσιο του 
ενεργειακού μετασχηματισμού», τονίζει σε  
δήλωσή του ο Γενικός Διευθυντής Στρατη-
γικού Σχεδιασμού και Συμμετοχών του Ομί-
λου ΕΛΠΕ και Εκτελεστικό Μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Αλεξόπου-
λος, επισημαίνοντας ότι «η πλήρης ανάπτυξη 
χαρτοφυλακίου έργων από ΑΠΕ συνολικής ι-
σχύος 200 MW, μέσα στην ερχόμενη τριετία, 
αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες 
του Ομίλου». 

Η ανάπτυξη του Φωτοβολταϊκού Πάρκου  
στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.

O Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδια-
σμού και Συμμετοχών του Ομίλου ΕΛΠΕ και  
Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  
κ. Γιώργος Αλεξόπουλος.


