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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

Μια πολλά υποσχόµενη αγορά, µε ηγέτες, µικρούς και µε-
γάλους παίκτες, κανόνες αλλά και αστάθµητους παράγο-
ντες, µε χρονικούς ορίζοντες, µε αγώνες, µε δυνατότητα 
για σηµαντικά κέρδη.

Η αγορά της ενέργειας στην Ελλάδα τα έχει όλα και σίγουρα βρίσκε-
ται σε σηµείο καµπής, έχει δυνατότητες να εκτιναχθεί και σίγουρα βρί-
σκεται ένα βήµα πριν από την πλήρη µετεξέλιξή της.

Μια αγορά που φαίνεται ότι έχει µεγαλύτερα κέρδη από αυτά των τη-
λεπικοινωνιών, αλλά σίγουρα στη φάση της εξέλιξής της και της απελευ-
θέρωσης θα περάσει όλες τις παιδικές ασθένειες που δικαιούται.

Λάθη εµπορικής πολιτικής, διαµόρφωση λάθος τιµών, υπερκέρδη και 
χασούρες. Το σίγουρο είναι ότι είναι γεννηµένη για τα µεγάλα και σπου-
δαία τόσο για την παραδοσιακή της µορφή όσο και για τις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, καθώς η χώρα τα έχει όλα. Και αιολικό δυναµικό και ά-
φθονο ήλιο και θάλασσες και νερά.

Και από του χρόνου η αγορά θα έχει και το δικό της Χρηµατιστήριο. 
Το Χρηµατιστήριο της Ενέργειας µε τέσσερις διαφορετικές αγορές.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Σε λειτουργία 
το 2018, οι αγορές, 
ο τρόπος 
λειτουργίας και 
η µετάβαση στο νέο 
ευρωπαϊκό µοντέλο.

Ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων 
ενεργειών εντός του έτους και έ-
ναρξη λειτουργίας της αναδιαρθρω-
µένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
στα µέσα του 2018 περιλαµβάνει το 

κοινό χρονοδιάγραµµα του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και του Οµίλου Χρηµατιστη-
ρίου Αθηνών, µετά την πρόσφατη υπογραφή σχετι-
κού µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ ΛΑΓΗΕ (Λει-
τουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και Χ.Α.

«Η κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να προ-
χωρήσει τις µεταρρυθµίσεις στο ενεργειακό µο-
ντέλο, το οποίο θα λειτουργεί σε σύζευξη µε τις 
ευρωπαϊκές αγορές, θα αυξήσει τη διαφάνεια και 
θα εξασφαλίσει την ασφάλεια του ενεργειακού ε-
φοδιασµού. Παράλληλα, η αύξηση του ανταγωνι-
σµού είναι προφανές ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο 
και στον τελικό καταναλωτή» δήλωσε ο υπουργός 
ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης στη διάρκεια κοινής συ-
νέντευξης Τύπου µε τους διευθύνοντες συµβού-
λους του ΛΑΓΗΕ Μιχάλη Φιλίππου και του Οµίλου 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών Σωκράτη Λαζαρίδη. Ο κ. 
Σταθάκης πρόσθεσε πως υπάρχει στενή συνεργα-
σία µε την Κοµισιόν και το προσεχές φθινόπωρο 
θα έχουν ολοκληρωθεί τα κείµενα των τεχνικών 
προδιαγραφών για το νέο µοντέλο.

Έτσι, στα µέσα του 2018 τοποθετείται όχι µόνο 
η λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας αλλά 
και η µετάβαση στο νέο ευρωπαϊκό µοντέλο-στόχο 
της αγοράς ηλεκτρισµού, target model.

Πλέον φαίνεται ότι το σχέδιο για την ενοποί-
ηση της αγοράς ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εισέρχεται στην τελική ευθεία, καθώς µας χωρί-
ζουν µόλις 12 µήνες, µε βάση τη στόχευση του υ-
πουργείου.

Το νέο που θα φέρει η χρηµατιστηριακή αγορά 
ενέργειας είναι ότι η ∆ΕΗ ως ο µεγαλύτερος παρα-
γωγός ρεύµατος της χώρας θα έχει ανταγωνισµό, 
ενώ οι ιδιώτες προµηθευτές θα έχουν τη δυνατό-
τητα να αγοράζουν ρεύµα µέσω του Χ.Α. από άλ-
λους παραγωγούς.

Τα οφέλη θα είναι σηµαντικά και άµεσα αρ-

χικά για την εισηγµένη εταιρεία της ΕΧΑΕ (Ελ-
ληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.), καθώς ο ετήσιος τζί-
ρος θα αυξηθεί κατά 2,5 δισ. ευρώ, δηλαδή όση θα 
είναι η αξία του ρεύµατος που θα πωλείται. Να ση-
µειωθεί ότι η ποσότητα του ρεύµατος που πουλή-
θηκε το 2014 ανήλθε σε 51.950.000 Mwh, όταν η 
µέση τιµή της Mwh διαµορφώθηκε σε 53,82 ευρώ.

Τα κείµενα και οι κώδικες για τον νέο τρόπο 
λειτουργίας της αγοράς καταρτίζονται σε συνεργα-
σία µε το ινστιτούτο JRC της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και αναµένεται να είναι έτοιµα το φθινόπωρο, 
ενώ την περασµένη εβδοµάδα υπογράφηκε µνηµό-
νιο συνεργασίας µεταξύ του ΛΑΓΗΕ και του Χ.Α. 
για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου αναφο-
ρικά µε τη νέα αγορά ηλεκτρισµού, η οποία θα α-
ντικαταστήσει το σηµερινό σύστηµα, της υποχρε-
ωτικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (mandatory 
pool) και του ΗΕΠ (Ηµερήσιος Ενεργειακός Προ-
γραµµατισµός).

Αγορές
Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας θα αποτελείται από 
τέσσερις αγορές, την Προθεσµιακή, την Προ-η-
µερήσια, την Ενδο-ηµερήσια και την Αγορά Εξι-
σορρόπησης. Στόχος είναι, όπως δήλωσε ο κ. Φι-
λίππου, η οριοθέτηση των δύο βασικών πυλώνων, 
των πράξεων που ρυθµίζονται από την αγορά και 
των ενισχύσεων και κρατικών παρεµβάσεων που 
υπαγορεύουν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που 
οφείλει να παρέχει η εν λόγω αγορά, όπως η προ-
ώθηση των ΑΠΕ (ανανεώσιµες πηγές ενέργειας), 
η κοινωνική πολιτική, οι πρωτοβουλίες για τα µη 
διασυνδεδεµένα νησιά κ.λπ.

Σε δεύτερη φάση, πάντως, στην αγορά θα πε-
ράσει και η ενέργεια που εγχέουν οι ΑΠΕ στο σύ-
στηµα, καθώς και οι δευτερογενείς πράξεις, οι δη-
µοπρασίες ηλεκτρισµού που διεξάγει η ∆ΕΗ, τα 
ΝΟΜΕ (προθεσµιακά προϊόντα). Στόχος είναι η 
αγορά σταδιακά να απαλλαγεί από τα µεταβατικά 
σχήµατα και τους διάφορους ρυθµιστικούς µηχανι-
σµούς, που συχνά δηµιουργούν περισσότερα προ-
βλήµατα απ’ όσα λύνουν, όπως χαρακτηριστικά δή-

λωσε ο κ. Φιλίππου, και να λειτουργήσει ένα σύ-
στηµα που θα διασφαλίζει τις συναλλαγές και τη 
ρευστότητα – γι’ αυτό και προβλέπεται εγγυοδο-
σία για τους συµµετέχοντες.

Η αγορά θα υποστηρίζεται από σύγχρονα συ-
στήµατα πληροφορικής και επικοινωνίας.

Συναλλαγές
Όπως δήλωσαν οι κ.κ. Φιλίππου και Λαζαρίδης, το 
επιχειρησιακό σχέδιο που ετοιµάζουν προβλέπει 
και τη δηµιουργία δύο εταιρειών, ενός clearing 
house, που θα έχει την ευθύνη της εκκαθάρισης 
των συναλλαγών, των διακανονισµών και της δια-
χείρισης κινδύνου, και µιας εταιρείας για την τε-
χνική υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας. 
Στο clearing house είναι πιθανό να συµµετέχει και 
ο Α∆ΜΗΕ (Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας). Επίσης, εξετάζεται η συ-
νεργασία µε τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της 
περιοχής (Βαλκάνια και Ιταλία), στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για τη δηµιουργία των πε-
ριφερειακών αγορών ηλεκτρισµού. Άλλωστε η σύ-
ζευξη της ελληνικής αγοράς µε τις υπόλοιπες ευ-
ρωπαϊκές αγορές αποτελεί έναν από τους βασικούς 
στόχους του target model, µαζί µε την ενίσχυση 
του ανταγωνισµού και της διαφάνειας, καθώς και 
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, τη δι-
αφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργει-
ακό µείγµα και την περαιτέρω αύξηση της συµµε-
τοχής των ΑΠΕ.

Όπως τόνισε ο κ. Φιλίππου, οι οργανωµένες α-
γορές, όπως κι αυτή της ενέργειας, πρέπει να εξα-
σφαλίζουν την ασφάλεια των αγορών.

Σχετικά µε τις συζητήσεις µε τους θεσµούς για 
τα ενεργειακά ζητήµατα και τα δηµοσιεύµατα που 
θέλουν τους δανειστές να πιέζουν για πωλήσεις µο-
νάδων της ∆ΕΗ, ο κ. Σταθάκης υποστήριξε ότι «δεν 
υπάρχει στην ατζέντα η πώληση µονάδων». Ερωτώ-
µενος για τα ΝΟΜΕ ανέφερε ότι η αγορά λειτούρ-
γησε θετικά. «Θα ελέγχουµε τα ΝΟΜΕ και την α-
ποµείωση του ποσοστού της ∆ΕΗ στη λιανική και 
θα φτάσουµε σε µια σύγκλιση µε τους θεσµούς».

Έρχεται το 
Χρηµατιστήριο 
της Ενέργειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ



Η Protergia  είναι ο µεγαλύτερος 
ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρι-
κής ενέργειας στην Ελλάδα. 
∆ιαθέτει σηµαντικό ενεργει-

ακό χαρτοφυλάκιο δυναµικότητας άνω 
των 1.200 MW, που ξεπερνά το 13,5% 
της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας της χώρας. Με σηµαντικές 
ιδιωτικές επενδύσεις σε εργοστάσια 
υψηλής τεχνολογίας, βαθιά γνώση της 
αγοράς ηλεκτρισµού και την υπογραφή 
ενός εκ των σηµαντικότερων βιοµηχα-
νικών ελληνικών οµίλων, του Οµίλου  
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, δραστηριοποιείται και 
στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, 
προσφέροντας  ηλεκτρικό ρεύµα σε επι-
χειρήσεις, επαγγελµατίες και νοικοκυ-
ριά, µε ανταγωνιστικές τιµές και υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες. Η  Protergia  είναι 
µία εταιρεία που επενδύει και αναπτύσ-
σεται σταθερά µέσα στο χρόνο, αντιµετω-
πίζοντας αποτελεσµατικά τις προκλήσεις 
της αγοράς, µε αξιοπιστία και σεβασµό 
προς τους πελάτες της.  

•  Λειτουργεί µε υπευθυνότητα, ανταπο-
δίδοντας στην κοινωνία και χτίζοντας 
σχέσεις εµπιστοσύνης µε όλα τα κοινά.  

•  Επενδύει σε υψηλής ποιότητας προϊό-
ντα και υπηρεσίες, ακολουθώντας τις 
νέες τάσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες 
της σύγχρονης καθηµερινότητας.  

•  Πιστεύει στο µέλλον της ενέργειας, 
στην καινοτοµία, στις νέες και δηµι-
ουργικές προτάσεις που µπορούν να 
αναβαθµίσουν την ποιότητα της ζωής 
µας.  

•  Κινείται µε ευελιξία, ακολουθώντας 
τους ρυθµούς της σύγχρονης επο-
χής  και τις ταχύτητες της τεχνολογικής 
ανάπτυξης.  

•  Επικοινωνεί µε πρότυπο το όραµα και 
τις αξίες της εταιρείας, µε δηµιουργικό 
και καινοτόµο ύφος.  

Η Protergia  έχει καταφέρει να διαφο-
ροποιηθεί προσφέροντας πραγµατικά 
ανταγωνιστικές χρεώσεις, ξεκάθαρο 
τρόπο τιµολόγησης, ενώ η έκδοση µη-
νιαίου λογαριασµού αποτελεί ένα επι-
πλέον πλεονέκτηµα για όσους θέλουν να 
προγραµµατίζουν τις µηνιαίες δαπάνες 
τους, έλεγχο του λογαριασµού και εξοι-
κονόµηση ενέργειας µέσα από την υπη-
ρεσία  myprotergia  καθώς και υψηλού 
επιπέδου εξυπηρέτηση. Συγκεκριµένα, 

το myprotergia αποτελεί και µία µοναδι-
κή υπηρεσία µε την οποία ο καταναλω-
τής µπορεί να ελέγχει, να κατανοεί και να 
αλλάζει τον τρόπο που καταναλώνει την 
ενέργειά του µε γρήγορο και απλό τρόπο. 
Επίσης, η επιβράβευση των πελατών και 
η πολιτική της σταδιακής επιστροφής της 
εγγύησης είναι δύο ακόµη σηµεία δια-
φοροποίησης της Protergia.
Σήµερα, οι πελάτες που εµπιστεύονται 
την Protergia για την κάλυψη των ενερ-
γειακών τους αναγκών καλύπτουν όλο 
το εύρος της αγοράς, περιλαµβάνοντας 
µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, 
αλυσίδες καταστηµάτων, βιοµηχανίες 
αλλά και χιλιάδες νοικοκυριά. Επιπλέ-
ον, αξίζει να επισηµανθεί πως τα πακέτα 
της Protergia διατίθενται από τον περα-
σµένο Ιούλιο και µέσα από το δίκτυο κα-
ταστηµάτων Cosmote και Γερµανός.
Όραµα της Protergia δεν είναι άλλο από 
την  µετεξέλιξη της στην κορυφαία σε 
υπευθυνότητα και αξιοπιστία καθετο-
ποιηµένη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ελλάδα, η οποία να δηµιουργεί δια-
χρονικά αξία για τους πελάτες της όπως 
και προοπτική για την κοινωνία.

PROTERGIA: ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ  
Η Protergia έχει θέσει την Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη  ως αναπόσπαστο στοι-
χείο του στρατηγικού της σχεδιασµού και 
επενδύει στην ανάπτυξη ακολουθώντας 
µια ανθρωπο-κεντρική φιλοσοφία. Στό-
χος της εταιρείας αποτελεί η ικανοποί-
ηση των πελατών, των προµηθευτών 
και των εργαζοµένων βελτιστοποιώντας 
το εργασιακό περιβάλλον και την εξυ-
πηρέτηση των πελατών. Τηρώντας τις 
αρχές της διαφάνειας και στοχεύοντας 
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµί-
ας προχωρά σε νέες επενδύσεις για τον 
εκσυγχρονισµό της επιχειρησιακής της 
λειτουργίας αλλά και τη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.  
Η Protergia επενδύει παράλληλα στην 
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στηρί-
ζοντας κατά προτεραιότητα τους Έλληνες 
προµηθευτές, δηµιουργώντας νέες θέ-
σεις εργασίας και σύγχρονες υποδοµές. 

Ενηµερωθείτε για την Protergia και τα 
προϊόντα της στο www.protergia.gr  και 
στον τηλεφωνικό αριθµό εξυπηρέτησης 
πελατών 18311.  

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Δείχνουμε
το δρόμο
προς το μέλλον
της ενέργειας.

PROTERGIA 

Έτσι γράφεται το µέλλον της ενέργειας 
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Προβλέψεις 
για αύξηση 
της εγκατεστηµένης 
ισχύος, µε 
διαφορετικές 
ταχύτητες 
η ανάπτυξη 
ανά τύπο ΑΠΕ.

Κάλυψη του ελλείµµατος (όπως έ-
χουµε δεσµευτεί µνηµονιακά προς 
τους δανειστές), αλλά και πλεόνα-
σµα ύψους 44 εκατ. ευρώ προβλέ-
πει ο ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας) για το τέλος του 2017, µε 
βάση πάντα τις παραδοχές που κάνει όσον αφορά 
την απόδοση των διαφόρων πηγών που «αιµοδο-
τούν» τον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ (ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας). Για το τέλος του 2018 το πλεό-
νασµα εκτινάσσεται στα 213 εκατ. ευρώ.

Οι εκτιµήσεις του ΛΑΓΗΕ βασίζονται σε εισ-
ροές από τη «χρέωση προµηθευτή» επιπέδου 7,55 
ευρώ ανά µεγαβατώρα. Εάν, ωστόσο, το συγκεκρι-
µένο µέτρο συνεχίσει να υπεραποδίδει, όπως συµ-
βαίνει από τη στιγµή που επιβλήθηκε, τον Οκτώ-
βριο, µέχρι τώρα, τότε στο τέλος του 2017 το πλε-
όνασµα του Ειδικού Λογαριασµού θα είναι ακόµα 
µεγαλύτερο, πράγµα που σηµαίνει ότι θα πάµε για 
µείωση του ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκ-
ποµπών Αερίων Ρύπων).

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον περασµένο 
Νοέµβριο το σωρευτικό έλλειµµα του Ειδικού Λο-
γαριασµού ΑΠΕ υποχώρησε στα 258,54 εκατ. ευρώ, 
από 283,51 εκατ. ευρώ έναν µήνα πριν, και ήταν –
αυτό είναι το σηµαντικότερο– χαµηλότερο κατά 
13,55 εκατ. ευρώ από τα 272,07 εκατ. ευρώ που α-
νέµενε ο Λειτουργός. Ο ίδιος ο ΛΑΓΗΕ σχολιάζει 
στο δελτίο του ότι «οι εισροές της εκκαθάρισης 
Νοεµβρίου 2016 σε σχέση µε τις προβλέψεις είναι 
αυξηµένες κατά 8,1 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω αντί-
στοιχων αποκλίσεων στη Χρέωση Προµηθευτών».

Ακόµα και µετά το προσωρινό πλαφόν που έθεσε 
η ΡΑΕ (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας), η «χρέωση 
προµηθευτή» συνεχίζει να υπεραποδίδει. Την τρίτη 
εβδοµάδα Ιανουαρίου, δηλαδή 16-22/01/2017, η µε-
σοσταθµική τιµή µε το πλαφόν είναι 23,78 ευρώ/
Mwh. Αν δεν υπήρχε το πλαφόν, θα ήταν στα 33,09 
ευρώ/Mwh. Συνολικά για τον Ιανουάριο από 1 έως 
και 22/01/2017 η µεσοσταθµική «χρέωση προµη-
θευτή» µε το πλαφόν διαµορφώνεται στα 18,08 
ευρώ/Mwh, ενώ χωρίς πλαφόν θα ήταν στα 32,96 
ευρώ/Mwh.

Πάντως, η τάση που δηµιουργείται στα έσοδα 
δείχνει ότι θα καλυφθεί ακόµα και το «κρυφό έλ-
λειµµα» των 90 εκατ. ευρώ που πρέπει να επιστρέ-
ψει στη ∆ΕΗ, έστω και λογιστικά, ο Ειδικός Λογα-
ριασµός για τα έτη 2014 και 2015. Μια τέτοια εξέ-
λιξη, µια πρόβλεψη, δηλαδή, για πλεόνασµα στο 

τέλος του 2017 πάνω από 90 εκατ. ευρώ, θα δικαι-
ώσει τη ΡΑΕ, η οποία ήδη έχει λάβει απόφαση για 
το ΕΤΜΕΑΡ κρατώντας µεσοσταθµικά στα ίδια ε-
πίπεδα το τέλος, κάνοντας όµως µια µικρή αύξηση 
για τη βιοµηχανία και µια µικρή µείωση για τους 
οικιακούς καταναλωτές.

Υπενθυµίζεται ότι η ΡΑΕ είναι εκ του νόµου υ-
ποχρεωµένη να αναθεωρεί το ΕΤΜΕΑΡ που πλη-
ρώνουν οικιακοί, επαγγελµατικοί και λοιποί κα-
ταναλωτές ρεύµατος µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου. 
Κριτήριο για τις αποφάσεις που παίρνει είναι η 
µνηµονιακή υποχρέωση να µηδενιστεί το έλλειµµα 
του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ µέχρι 
το τέλος του 2017.

Αύξηση εγκατεστηµένης 
ισχύος το 2017
Με βάση τις εκτιµήσεις του ΛΑΓΗΕ, αναµένεται 
αύξηση της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος όλων 
των κατηγοριών ΑΠΕ κατά 586 MW την περίοδο 
2017-2018, µε τη µεγαλύτερη διείσδυση, 425 MW, 
να προέρχεται από τα αιολικά, που υπολείπονται 
σηµαντικά έναντι των στόχων που έχουν τεθεί για 
το 2020. Με βάση τις εκτιµήσεις του ΛΑΓΗΕ (στο 
τελευταίο του δελτίο), οι προβλέψεις για την εξέ-
λιξη της εγκατεστηµένης ισχύος ανά τεχνολογία 
για το διάστηµα Νοέµβριος 2016 - Οκτώβριος 2018 
(δύο έτη) διαµορφώνονται ως εξής:

• Έτος 2016: 218 MW συνολικά [212 MW αιο-
λικά, 0 MW φωτοβολταϊκά, 1 MW για ΜΥΗΣ (Μι-
κροί Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί), 3 MW βιοµάζα και 
2 MW για ΣΗΘΥΑ (Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού 
και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης)]

• Έτος 2017: 215 MW συνολικά (175 MW αιο-
λικά, 23 MW φωτοβολταϊκά, 5 MW για ΜΥΗΣ, 8 
MW βιοµάζα και 4 MW για ΣΗΘΥΑ)

• Έτος 2018: 371 MW συνολικά (250 MW αιο-
λικά, 100 MW φωτοβολταϊκά, 9 MW για ΜΥΗΣ, 
8 MW βιοµάζα και 4 MW για ΣΗΘΥΑ)

Αναφορικά µε τα φωτοβολταϊκά του ειδικού 
προγράµµατος στεγών, επισηµαίνεται ότι η πρό-
βλεψη εξακολουθεί να θεωρείται µηδενική µετά 
το 2014, καθώς το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον 
στο net-metering και γίνεται βάσιµη η υπόθεση 
ότι η πλειονότητα των νέων εγκαταστάσεων θα υ-
παχθεί σε αυτό το καθεστώς.

Βάσει των σχετικών προβλέψεων, συνολικά η 
εγκατεστηµένη ισχύς –στο διασυνδεδεµένο σύ-
στηµα– θα ανέλθει σε 5.156 MW τον ∆εκέµβριο 

2017 και σε 5.466 MW τον Οκτώβριο 2018, από 
4.941 MW τον ∆εκέµβριο 2016.

Η πορεία των ΑΠΕ το 2016
Συνολικά για το 2016 η εγκατεστηµένη ισχύς και η 
παραγωγή ενέργειας µονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ α-
νήλθε σε 5.424 MW και 9.492 Gwh αντίστοιχα, σύµ-
φωνα µε το σχετικό απολογιστικό δελτίο του ΛΑΓΗΕ. 
Αναλυτικά σε επίπεδο εγκατεστηµένης ισχύος:

• Αιολικά: 2.310 MW
• Φωτοβολταϊκά: 2.229 MW
• Φωτοβολταϊκά στις στέγες: 351 MW
• ΜΥΗΣ: 223 MW
• Βιοαέριο-βιοµάζα: 57 MW
• ΣΗΘΥΑ: 230 MW
Η αξία τους έφτασε συνολικά σε 1.530,3 εκατ. 

ευρώ, ενώ η µεσοσταθµική τιµή ενέργειας διαµορ-
φώθηκε σε 161,2 ευρώ/Mwh.

Τη µεγαλύτερη αξία εµφανίζουν τα φωτοβολ-
ταϊκά µε 893,9 εκατ. ευρώ και ακολουθούν τα αιο-
λικά µε 374,1 εκατ., τα φωτοβολταϊκά στις στέγες µε 
168,8 εκατ., τα µικρά υδροηλεκτρικά µε 52,8 εκατ., 
οι µονάδες ΣΗΘΥΑ µε 36,9 εκατ. και το βιοαέριο-
βιοµάζα µε 23,7 εκατ. ευρώ

Στο διασυνδεδεµένο σύστηµα, σε 8.554 Gwh 
έφτασε συνολικά το 2016 η παραγωγή ενέργειας 
από µονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ενώ αντίστοιχα η ε-
γκαταστηµένη ισχύς ανήλθε σε 4.941 MW. Η συνο-
λική αξία για το 2016 ανήλθε σε 1.232,9 εκατ. ευρώ, 
ενώ η µεσοσταθµική τιµή ενέργειας διαµορφώθηκε 
σε 151,2 ευρώ/Mwh. Στα µη διασυνδεδεµένα νησιά 
η εγκατεστηµένη ισχύς συνολικά από ΑΠΕ για το 
2016 ανήλθε σε 483 MW, ενώ η παραγωγή διαµορ-
φώθηκε σε 938 Gwh. Σε αξία συνολικά έφτασαν τα 
148,3 εκατ. ευρώ, ενώ η µεσοσταθµική τιµή διαµορ-
φώθηκε σε 163,6 ευρώ/Mwh. Σηµειώνεται ότι από τα 
τέλη του 2012 η συνολική εγκαταστηµένη ισχύς των 
φωτοβολταϊκών στο σύνολο της επικράτειας, περι-
λαµβανοµένων και των φωτοβολταϊκών στις στέγες, 
έχει ξεπεράσει την προβλεπόµενη από την υπουρ-
γική απόφαση ισχύ για το τέλος του 2014. Αποτέ-
λεσµα της απόκλισης αυτής είναι το σηµαντικά αυ-
ξηµένο µεσοσταθµικό κόστος ενέργειας από ΑΠΕ.

Ταυτόχρονα όµως παρουσιάζεται και µεγάλη α-
πόκλιση σχετικά µε τους στόχους για τις ΑΠΕ που 
έχουν τεθεί. Ειδικότερα, µόνο στα φωτοβολταϊκά 
έχουν ξεπεραστεί ακόµη και οι στόχοι του 2020, 
καθώς η εγκατεστηµένη ισχύς ανήλθε τον Οκτώ-
βριο 2016 συνολικά σε 2.229 MW, ενώ ο στόχος 
του 2014 ήταν 1.500 MW και ο στόχος του 2020 
είναι 2.200 MW.

Αντίθετα, στα υδροηλεκτρικά συνολικά τον Οκτώ-
βριο 2016 η εγκατεστηµένη ισχύς έφτασε σε 3.392 
MW, ενώ ο στόχος του 2014 ήταν 3.700 MW και του 
2020 είναι 4.650 MW.

Η εγκατεστηµένη ισχύς υπολείπεται των στό-
χων επίσης:

• Στα αιολικά (περιλαµβανοµένων και των 
θαλάσσιων), καθώς η εγκατεστηµένη ισχύς 
ήταν τον Οκτώβριο 2016 2.311 MW, έναντι 
στόχων 4.000 MW το 2014 και 7.500 MW 
το 2020.
• Σε βιοµάζα-βιοαέριο η εγκατεστηµένη ισχύς 
έφτασε τον Οκτώβριο 2016 σε 57 MW, ένα-
ντι στόχων στα 200 MW το 2014 και 350 
MW το 2020.
• Στα ηλιοθερµικά δεν υπάρχουν στοιχεία 
εγκατεστηµένης ισχύος, όταν οι στόχοι ήταν 
120 MW το 2014 και 250 MW το 2020.

Πλεόνασµα 44 εκατ. ευρώ 
το 2017 προβλέπει ο ΛΑΓΗΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ



Η ΕΥ∆ΑΠ, ως Εταιρεία διαχείρισης του πλέον σηµαντικό-
τερου φυσικού πόρου - του νερού -  µε δεδοµένη τη 
φύση και τις προκλήσεις της επιχειρηµατικής της δρα-
στηριότητας, έχει υιοθετήσει και εφαρµόζει τις αρχές της 

Εταιρικής Υπευθυνότητας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της έχοντας 
οριοθετήσει ως βασικούς πυλώνες δράσης της, το περιβάλλον, τον 
άνθρωπο, την κοινωνία.  
Η ΕΥ∆ΑΠ συµβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλο-
ντος µέσω των βιολογικών καθαρισµών που λειτουργεί, καλλιερ-
γεί την περιβαλλοντική συνείδηση σε χιλιάδες µαθητές κάθε χρό-
νο, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζει τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις 
της ώστε να ελαχιστοποιεί τις διαρροές. Ταυτόχρονα έχει αναλάβει 
πρωτοβουλίες για µείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώµα-
τος, µία από τις οποίες είναι και η αξιοποίηση των  εξωτερικών 
υδραγωγείων µε την κατασκευή και λειτουργία Μικρών Υδροηλε-
κτρικών Έργων κατά µήκος τους. Αναλυτικότερα:

 Υδροηλεκτρικά Έργα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Κατά µήκος των εξωτερικών υδραγωγείων της ΕΥ∆ΑΠ που µε-
ταφέρουν νερό από τους Ταµιευτήρες Μόρνου και Ευήνου µέχρι 
τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού στην Πρωτεύουσα, έχουν κα-
τασκευαστεί και λειτουργούν Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ).
Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιείται το υδραυλικό δυναµικό των εξω-
τερικών υδραγωγείων Ευήνου – Μόρνου που λειτουργούν καθη-
µερινά µεταφέροντας νερό στην Αθήνα. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 
εκτροπή του νερού του υδραγωγείου σε παράπλευρο κανάλι που 
οδηγεί σε µονάδα παραγωγής ενέργειας. Εκεί, µε τη λειτουργία 
υδροστροβίλου γίνεται η µετατροπή της υδραυλικής ενέργειας του 
νερού σε µηχανική και ακολούθως από τη γεννήτρια, σε ηλεκτρι-
κή. Στη συνέχεια, το νερό διοχετεύεται ξανά στο κεντρικό υδραγω-
γείο, συνεχίζοντας τη ροή του προς τις χαµηλότερες στάθµες. 
Ανάλογα µε τη φύση του έργου, τις συνθήκες λειτουργίας του, το 
καθαρό ύψος πτώσης και το µέγεθος της παροχής, σχεδιάστηκε ο 
απαιτούµενος ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός του κάθε ΜΥΗΕ.
Η ΕΥ∆ΑΠ έχει κατασκευάσει έξι υδροηλεκτρικά κατά µήκος των 
υδραγωγείων της. 
Τα δύο µικρά υδροηλεκτρικά έργα, στις θέσεις «Κίρφη» (ισχύος 
760 KW) και «Ελικώνα» (ισχύος 650 KW), βρίσκονται σε πλήρη 
λειτουργία από το 2005. Τα έργα αυτά χρηµατοδοτήθηκαν µέσω 
του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ποσοστό 
από τα ενεργειακά έσοδα αποδίδεται στο ΚΑΠΕ, µέχρι την πλήρη 
αποπληρωµή του κόστους της κατασκευής τους. 
Ο µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός στην θέση «Καρτάλα / Κιθαιρώ-
να» (1.200 kW) βρίσκεται σε λειτουργία από το 2007, και ένα ακόµα 
έργο στη θέση «Μάνδρα» (630 kW) λειτουργεί από τα τέλη του 2008. 

Εντός του 2009, ολοκληρώθηκε η κατασκευή και η δοκιµαστική 
λειτουργία του µικρού υδροηλεκτρικού έργου στη θέση «οικολο-
γική παροχή Φράγµατος Ευήνου» (820 KW), ενώ ένα ακόµα έργο 
έχει κατασκευαστεί στη θέση «Κλειδί» (590 KW).

Οφέλη από τη Λειτουργία των ΜΥΗΕ
Με τη λειτουργία των ΜΥΗΕ εξασφαλίζονται ένα σύνολο από πε-
ριβαλλοντικά, κοινωνικά, ενεργειακά και οικονοµικά οφέλη, που 
καθιστούν τις παραπάνω ενεργειακές επενδύσεις ιδιαίτερα σηµα-
ντικές. Ειδικότερα επιτυγχάνεται:
•  Εκµετάλλευση του υδραυλικού δυναµικού στους υδαταγωγούς 

το οποίο διαφορετικά παραµένει αναξιοποίητο.
•  Παραγωγή «πράσινης» ενέργειας από ΑΠΕ (25,53 GW ώρες/

έτος), για λειτουργία περίπου 8.500 ώρες/έτος.
•  Προστασία του περιβάλλοντος, αφού δεν παράγονται ρυπογό-

νες µάζες στερεών, υγρών ή αερίων αποβλήτων. Συγκεκριµένα 
αποφεύγεται έκλυση πολλαπλών τόνων CO2 (33.000 τόνοι/έτος) 
και άλλων ρυπογόνων ουσιών και σωµατιδίων (675 τόνοι/έτος), 
όπως SO2, CO, NΟx και HC, για ισοδύναµη παραγωγή συµβατι-
κών πηγών ενέργειας.

•  Εξασφάλιση εσόδων από την πώληση της παραγόµενης ηλεκτρι-
κής ενέργειας στο δίκτυο της ∆ΕΗ και από την εµπορία δικαιω-
µάτων ρύπων.

•  Αύξηση της απασχόλησης µέσω δηµιουργίας νέων θέσεων ερ-
γασίας.

•  Χαµηλό λειτουργικό κόστος και συντήρησης, λόγω χρήσης αυτο-
µατισµών τηλελέγχου – τηλεχειρισµού. 

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η υλοποίηση των ΜΥΗΕ 
αποτελεί µία αξιόλογη συνεισφορά της ΕΥ∆ΑΠ στην προσέγγιση 
των εθνικών στόχων, που είναι εναρµονισµένοι µε την Ευρωπα-
ϊκή Πολιτική για την αύξηση των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Έργα Συµπαραγωγής Ενέργειας 
Στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας τα εισερχόµε-
να λύµατα όχι µόνο επεξεργάζονται, αλλά αποτελούν ταυτόχρονα 
πηγή ενέργειας. Συγκεκριµένα, κατά τη διεργασία της χώνευσης 
της µικτής ιλύος, παράγεται βιοαέριο που χρησιµοποιείται ως καύ-
σιµο στις δύο µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής 
ενέργειας, µε συνολική ηλεκτρική ισχύ 11,4 ΜWe και θερµική ισχύ 
17,3 ΜWth.  
Τα οφέλη από τη Λειτουργία της Μονάδας Συµπαραγωγής Θερµι-
κής και Ηλεκτρικής ενέργειας είναι τόσο οικονοµικά, καθώς επι-
τυγχάνεται εξοικονόµηση λειτουργικού κόστους και πρόσοδος από 
την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον ΛΑΓΗΕ, όσο και περιβαλ-
λοντικά. Πιο συγκεκριµένα:
1.  Το βιοαέριο είναι ανανεώσιµη πηγή ενέργειας που αντικαθι-

στά τα συµβατικά καύσιµα. Η ελεγχόµενη καύση του βιοαε-
ρίου σε παλινδροµικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης έχει 
ως αποτέλεσµα να εκλύονται στην ατµόσφαιρα σηµαντικά 
µειωµένοι αέριοι ρύποι σε σύγκριση µε την καύση του βιοα-
ερίου σε δαυλούς που πραγµατοποιείτο πριν την κατασκευή 
των Μονάδων.

2.  Με τη νέα νοµοθεσία για τα  δικαιώµατα εκποµπών αέριων ρύ-
πων θερµοκηπίου, η ύπαρξη των δύο µονάδων βιοαερίου στο 
Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας δίνει το δικαίωµα 
να λάβει η ΕΥ∆ΑΠ περισσότερα δωρεάν δικαιώµατα εκποµπών 
αέριων ρύπων θερµοκηπίου από ό,τι αν δεν υπήρχαν, ενώ η 
λειτουργία τους δε µειώνει τα ανωτέρω δικαιώµατα, αφού πρό-
κειται για εκποµπές ανανεώσιµης πηγής ενέργειας.

Επιπλέον, η λειτουργία των Μονάδων  συµβάλλει στην αυτοδυνα-
µία της εγκατάστασης του κέντρου της Ψυττάλειας, καθώς µπο-
ρούν  να λειτουργούν ανεξάρτητα από τη διαθεσιµότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας του δικτύου της ∆ΕΗ, εξασφαλίζοντας έτσι την αποδοτική 
και αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν.

Η ΕΥ∆ΑΠ έχει ξεκινήσει επίσης το σχεδιασµό ενός πλήρους και 
εντατικού προγράµµατος εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια και 
κυρίως στις εγκαταστάσεις της.
Πέραν των ενεργειακών επιθεωρήσεων, σχεδιάζονται παρεµβά-
σεις και σε άλλα επίπεδα (προληπτική συντήρηση, µείωση αέργου 
ισχύος, βέλτιστη λίπανση κτλ), για να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν 
καλύτερη συντήρηση και επέκταση του χρόνου ζωής του ενεργο-
βόρου εξοπλισµού των εγκαταστάσεων (αντλίες, συµπιεστές κτλ) 
µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας.
Στόχος της ΕΥ∆ΑΠ είναι όχι µόνο να εξοικονοµήσει ενέργεια, αλλά 
να συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη θέτοντας στο επίκεντρο των 
δράσεων της τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Νερό:  
Πηγή Ζωής, 
Πηγή  
Ενέργειας



38

Το ποσοστό της ∆ΕΗ, 
οι δηµοπρασίες, 
οι ευκαιρίες, αλλά 
και οι δυσκολίες στην 
εµπορική πολιτική. Τι 
εκτιµάται για το 2017.

Μ
ε την αβεβαιότητα για τη 
διαµόρφωση της «χρέωσης 
προµηθευτή» να υφέρπει, 
αλλά και τον ανταγωνισµό 
στις δηµοπρασίες ΝΟΜΕ 
(προθεσµιακά προϊόντα) 

να ανεβάζει κάθε µέρα την τιµή απόκτησης της ε-
νέργειας, η µνηµονιακή υποχρέωση της ∆ΕΗ να 
απολέσει εντός του 2017 το 15% των πελατών της 
δεν µπορεί να λειτουργήσει από µόνη της ως αντί-
βαρο εξισορρόπησης της αγοράς. Έτσι, το περιβάλ-
λον για τους προµηθευτές ρεύµατος το τρέχον έτος 
µάλλον ως αβεβαιότητας µπορεί να χαρακτηριστεί, 
που δεν επιτρέπει µεγάλα ανοίγµατα, αλλά επιβάλ-
λει προσεκτικούς και συντηρητικούς χειρισµούς.

Η δέσµευση της ∆ΕΗ να φτάσει στο 75,24% 
τον ∆εκέµβριο του 2017 είναι βέβαιο ότι θα αποτε-

Σε θέσεις µάχης οι παίκτες στο Ελντοράντο της ενέργειας
λούσε ιδανική συνθήκη-δέλεαρ για τους εναλλακτι-
κούς προµηθευτές, εάν δεν υπήρχαν τα υπόλοιπα 
δεδοµένα που κάνουν δύσκολη την ανάπτυξή τους.

Παρ’ όλα αυτά, το επόµενο διάστηµα του έτους 
αναµένεται να υπάρξουν νέες κινήσεις στρατηγι-
κής ανάπτυξης των εταιρειών, µε έµφαση πλέον 
στους οικιακούς πελάτες, αφού στους εµπορικούς 
τα περιθώρια σηµαντικών αλλαγών έχουν ουσια-
στικά εξαντληθεί.

Οι ποσότητες που έχουν εξασφαλιστεί δεν προ-
οιωνίζονται δραµατικές αλλαγές στο σκηνικό της α-
γοράς, αν και θυµίζουµε ότι για το 2017 είναι προ-
γραµµατισµένες ακόµη τρεις δηµοπρασίες.

Ως προς τις τιµές, είναι σαφές ότι η διαφορά των 
περίπου 3,5 ευρώ που διαµορφώθηκε σε σχέση µε 
την πρώτη δηµοπρασία αποτυπώνει µια σειρά από 
δεδοµένα. Αυτά συνοψίζονται στην επιθυµία των 

εταιρειών να εξασφαλίσουν έστω και σε υψηλό-
τερη τιµή ενέργεια σε µορφή προθεσµιακού συµ-
βολαίου, στις προβλέψεις για υψηλά επίπεδα της 
Οριακής Τιµής Συστήµατος, στην αβεβαιότητα όσον 
αφορά τη διαµόρφωση της «χρέωσης προµηθευτή», 
αλλά και στην έξαρση του ανταγωνισµού στις δη-
µοπρασίες NOME, που ανεβάζει την τιµή απόκτη-
σης ενέργειας.

Παράλληλα, η πολιτική αστάθεια και η οικονο-
µική δυστοκία δεν αφήνουν περιθώρια άντλησης 
φθηνού χρήµατος, απαραίτητου για τη χρηµατο-
δότηση της ανάπτυξης νέου πελατολογίου. Άρα η 
όποια κίνηση πρέπει να είναι προσεκτικά µελετη-
µένη, µη κοστοβόρα και αρκετά αποδοτική.

Παράγοντες που γνωρίζουν καλά τον χώρο κά-
νουν ήδη λόγο για την περίοδο των ισχνών αγελά-
δων που έρχεται να διαδεχτεί εκείνη των παχιών.
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Ποια είναι η Volterra? 
Η VOLTERRA A.E. δραστηριοποιείται 
στους τοµείς παραγωγής, εµπορίας 
και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
στην αγορά της Ελλάδας και της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης. Στον τοµέα 
της Παραγωγής, η εταιρία διαθέτει 
αδειοδοτηµένα έργα σε πολλές περι-
οχές της Ελληνικής επικράτειας, µε 
προτεραιότητα την ανάπτυξη µονά-
δων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργει-
ας (ΑΠΕ). Στον τοµέα της εµπορίας η 
εταιρία συµµετέχει στο ∆ιασυνοριακό 
Εµπόριο, διακινώντας σηµαντικές 
ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας σε 
Εισαγωγές – Εξαγωγές µέσω των 
Αγορών Ενέργειας των γειτονικών 
χωρών (Ιταλία, Βουλγαρία κλπ.). Τέλος 
στο τοµέα της Προµήθειας, η εταιρία 
παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε όλες 
τις κατηγορίες πελατών, από Νοι-
κοκυριά και Εµπορικά καταστήµατα 
Χαµηλής Τάσης έως και επιχειρήσεις 
και βιοµηχανίες Μέσης Τάσης. Κύριος 
Μέτοχος της εταιρείας είναι ο ∆ιεθνής 
Κατασκευαστικός Όµιλος J&P ΑΒΑΞ. 
Η J&P ΑΒΑΞ κατέχει σηµαντικό χαρ-
τοφυλάκιο έργων παραχώρησης και 

λειτουργίας στην Ελλάδα αλλά και στο 
εξωτερικό.

Ποιος είναι ο Μέτοχος της Volterra? 

Κύριος Μέτοχος της εταιρείας είναι ο 
∆ιεθνής Κατασκευαστικός Όµιλος J&P 
ΑΒΑΞ. Η J&P ΑΒΑΞ κατέχει σηµαντι-
κό χαρτοφυλάκιο έργων παραχώρη-
σης και λειτουργίας στην Ελλάδα αλλά 
και στο εξωτερικό.

Που απευθύνεται η Volterra? 
Η Volterra παρέχει ολοκληρωµένα 
προγράµµατα προµήθειας ηλεκτρικού 
ρεύµατος κάθε κατηγορίας, που κα-
λύπτουν κάθε ανάγκη ηλεκτροδότη-
σης, από το πιο µικρό σπίτι έως και τη 
µεγαλύτερη παραγωγική µονάδα. Την 
Volterra έχουν ήδη εµπιστευτεί πολύ 
σηµαντικές βιοµηχανίες, που δραστηρι-
οποιούνται σε διάφορους κλάδους της 
ελληνικής οικονοµίας, (ενδεικτικά, από 
το κλάδο του Τροφίµου, του Τουρισµού, 
της Υγείας, της Μεταποίησης,  κ.α.).

Τι ξεχωρίζει τη Volterra ? 
•  Τα συµβόλαια της Volterra δεν 

έχουν κάποια χρονική δέσµευση 
και αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο 
λόγους. Πρώτον γιατί η φιλοσοφία 
της Volterra είναι, ότι ο πελάτης 
πρέπει να αισθάνεται ελεύθερος για 
τις επιλογές του. ∆εύτερον γιατί πά-
ντοτε η εταιρεία υλοποιεί τα όσα έχει 
δεσµευτεί έναντι των πελατών της, 
κάτι που αποδεικνύεται και στη πρά-
ξη και από το γεγονός ότι το ποσοστό 
διατηρησιµότητας των πελατών της 
Volterra ξεπερνάει το 90%.

•  Τα συµβόλαια της Volterra, είναι 
απολύτως ξεκάθαρα και δε περι-
λαµβάνουν καµιά απολύτως κρυφή 
χρέωση.

•  Η εξυπηρέτηση της Volterra, βασί-
ζεται στη µακροχρόνια ικανοποίηση 
του πελάτη, οικιακού και εταιρικού 
και όχι στην πρόσκαιρη παροχή 
εκπτώσεων και φλύαρων προσφο-
ρών.

•  Η Volterra είναι οικολογικά συνειδη-
τοποιηµένη και προχωράει συνεχώς 
σε µεγάλες επενδύσεις έργων Ανα-
νεώσιµων Πηγών Ενέργειας, που 
δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον µε 
ρύπους.

•  Μέσα στον Μάρτιο του 2017 λαν-
σάρεται η εφαρµογή Volterra ΜΟΥ, 
µέσω της οποίας µπορεί κάθε εται-
ρεία εύκολα να έχει πλήρη εικόνα 

και ιστορικό αναφορικά µε την ενέρ-
γεια και την ισχύ που έχει κατανα-
λώσει, έτσι ώστε να µπορεί να προ-
βεί σε ασφαλείς προβλέψεις εξόδων 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Πως µπορείτε να επικοινωνήσετε µε 
τη ∆ιεύθυνση Πωλήσεων Μεγάλων 
Πελατών της Volterra ? 
Για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε, ανα-
φορικά µε τα επαγγελµατικά προγράµ-
µατα της Volterra, µπορείτε να επικοι-
νωνήσετε, είτε τηλεφωνικά στο 210 
6375861, είτε µέσω email στο sales@
volterra.gr | www.volterra.gr.
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Ειδικότερα, όσον αφορά τη «χρέωση προµη-
θευτή», πέραν του ότι διαµορφώνεται µεσοσταθ-
µικά, ακόµη και µετά την τελευταία παρέµβαση της 
ΡΑΕ (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας), σε επίπεδα υ-
ψηλότερα από τα επιθυµητά για τις εταιρείες προ-
µήθειας (µάξιµουµ 5 ευρώ ανά µεγαβατώρα), βασικό 
πρόβληµα παραµένει η αβεβαιότητα σε σχέση µε τη 
µελλοντική διακύµανσή της. Η αβεβαιότητα αυτή 
δυσχεραίνει τη χάραξη βιώσιµης και ταυτόχρονα 
αποτελεσµατικής εµπορικής πολιτικής.

Από την άλλη, οι υψηλές τιµές στις οποίες δι-
αµορφώνεται πλέον η Οριακή Τιµή Συστήµατος, 
αλλά και οι προβλέψεις και προβολές που κάνουν 
τα ειδικά τµήµατα των εταιρειών σχετικά µε τα ε-
πίπεδα στα οποία θα κυµανθεί το 2017 η Οριακή 
Τιµή Συστήµατος, δεν είναι καθόλου ευοίωνες. Το 
στοιχείο αυτό όµως είναι απολύτως καθοριστικό, 
καθώς, ως γνωστόν, αποτελεί τη χονδρεµπορική 
τιµή µε την οποία αγοράζουν ρεύµα οι προµηθευτές.

Όπως είναι σαφές, επειδή το προηγούµενο δι-
άστηµα λειτούργησε για τις εταιρείες χωρίς «µπού-
σουλα», έγιναν ατοπήµατα στην εµπορική πολιτική 
που ώθησαν κάποιες από τις εταιρείες να αποσπά-
σουν µερίδια ρίχνοντας πολύ τα τιµολόγια, γεγονός 
που έφερε µεν πελάτες µε συµβόλαια, ειδικά στη 
Μέση Τάση, τα οποία όµως δεν θα µπορούν πλέον 
να υπηρετήσουν παρά µόνο µε ζηµιές.

Σε αυτή την επιθετική πολιτική ωθήθηκαν οι ε-
ταιρείες (κυρίως οι µικρές) λόγω του ότι πήραν µε-
γαβάτ ενέργειας από την πρώτη δηµοπρασία NOME 
και δεν είχαν αρκετούς υφιστάµενους πελάτες για 

να τα απορροφήσουν. Βγήκαν, λοιπόν, στην αγορά 
µε χαµηλά τιµολόγια για να εξασφαλίσουν την α-
πορρόφηση των ποσοτήτων του NOME. Μάλιστα 
οι επιχειρήσεις προµήθειας αναγκάστηκαν στη δεύ-
τερη δηµοπρασία να αυξήσουν τα χτυπήµατά τους 
και να αγοράσουν ακόµη ακριβότερα, προκειµέ-
νου να κλείσουν ανοιχτές θέσεις, αλλά και να εξα-
σφαλιστούν έναντι των προβλέψεων για την Ορι-
ακή Τιµή Συστήµατος.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η προµήθεια ρεύµατος 
είναι µια κοστοβόρα δραστηριότητα. Οι εταιρείες 
πρέπει να χρηµατοδοτούν την ανάπτυξη του πελα-
τολογίου τους, καθώς οι ίδιες πληρώνουν κάθε ε-
βδοµάδα το ρεύµα που αγοράζουν από τη χονδρε-
µπορική αγορά, αλλά πληρώνονται από τους πελά-
τες τους πολλές εβδοµάδες αργότερα για το ρεύµα 
που καταναλώνουν. Για να αυξήσει, λοιπόν, κάποιος 
τους πελάτες του χρειάζεται χρήµατα, τα οποία υπό 
τις σηµερινές συνθήκες είναι δυσεύρετα και ακριβά.

Οι παίκτες και η επόµενη µέρα
Η κατάσταση που διαµορφώνεται στη λιανική του 
ρεύµατος είναι βεβαίως προβληµατική για το σύ-
νολο των εταιρειών, µεγάλων και µικρών, καθετο-
ποιηµένων ή όχι. Ωστόσο, είναι εντελώς διαφο-
ρετικές οι δυνατότητες που έχει κάθε εταιρεία να 
αντιδράσει στα νέα δεδοµένα, ανάλογα µε την κεφα-
λαιακή ισχύ που διαθέτει, αλλά και τις δυνατότητες 
του βασικού µετόχου τόσο στο να χρηµατοδοτήσει 
τη διαδικασία όσο και στο να αναζητήσει κεφάλαια.

Οι µεγάλοι του κλάδου (PROTERGIA, ΗΡΩΝ, 

ELPEDISON και VOLTERRA) εµφανίζονται δι-
στακτικοί µέχρι να ξεκαθαρίσει απολύτως το τοπίο, 
ωστόσο έχουν πλεονέκτηµα, το οποίο θα προσπα-
θήσουν να εκµεταλλευτούν.

Οι µικρότεροι παίκτες (WATT + VOLT, NRG 
Trading και GREEN), όλες σοβαρές εταιρείες και 
µε αξιόλογα στελέχη, οι οποίοι έχουν µέχρι σή-
µερα αξιοπρόσεκτη ανάπτυξη, εµφανίζονται ανή-
συχοι για την πορεία που παίρνει η αγορά, αποφα-
σισµένοι, ωστόσο, να διαδραµατίσουν ρόλο.

Ενδεικτικό της πορείας της αγοράς είναι ότι 
η πελατειακή βάση της PROTERGIA του Οµίλου 
Μυτιληναίου σε διάστηµα µόλις 12 µηνών υπερ-
διπλασιάστηκε, µε το µερίδιο αγοράς της τον ∆ε-
κέµβριο του 2016 να διαµορφώνεται στο 2,69% έ-
ναντι 1,02% που κατείχε το 2015, σηµειώνοντας 
άνοδο 163,7%.

Τα πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε ο 
ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας) καθιστούν την PROTERGIA την πρώτη ε-
ταιρεία ανάµεσα στους ιδιώτες προµηθευτές, ενώ 
στελέχη της αναφέρουν ότι ο στρατηγικός στόχος 
της εταιρείας είναι το µερίδιο αγοράς να φτάσει 
στο 10% στα τέλη του 2018.

Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αγορά 
είναι ακόµη στην αρχή της όποιας διαµόρφωσης 
και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρξουν σύντοµα 
αλλαγές στον εγχώριο χάρτη των εταιρειών προ-
µήθειας. Άλλωστε το ίδιο συνέβη και µε άλλες α-
γορές στο άνοιγµά τους, µε πλέον πρόσφατη αυτή 
των τηλεπικοινωνιών.

H αγορά είναι ακόµη 
στην αρχή της όποιας 
διαµόρφωσης και 
είναι σχεδόν σίγουρο 
ότι θα υπάρξουν 
σύντοµα αλλαγές 
στον εγχώριο χάρτη 
των εταιρειών 
προµήθειας. 


