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Η επίδραση της πανδημίας στην Ελλάδα 
Πτώση της ζήτησης σε MWh 

Στοιχεία ΑΔΜΗΕ 



Μικτές τάσεις στην ζήτηση ισχύος σε MW 

Στοιχεία ΑΔΜΗΕ 



Αύξηση της παραγωγής ΑΠΕ 

Στοιχεία ΑΔΜΗΕ 



Αύξηση μεριδίων ΑΠΕ 

Στοιχεία ΑΔΜΗΕ 



Στοιχεία EXE 

Η ΟΤΣ με μαύρη γραμμή στον δεξιό άξονα 
Τα δικαιώματα ρύπων με μπλέ γραμμή στον αριστερό άξονα 

Πτώση χονδρεμπορικής τιμής και κόστους ρύπων 

~35 
ευρώ/MWh 

τον Ιούνιο η 
ΟΤΣ 

~23 
ευρώ/tn 

CO2 τον 
Ιούνιο 



Ημερήσια παραγωγή ανά τεχνολογία ΑΠΕ 
Σταθερότητα από τα Φ/Β 

Στοιχεία EXE – Μάιος 2020 

Αιολικά και Φ/Β στον δεξιό άξονα 
 



Στοιχεία EXE – Μάιος 2020 

Μερίδια παραγωγής ανά τεχνολογία ΑΠΕ στον ΗΕΠ 



*Το ΕΤΜΕΑΡ μειώθηκε κατά ~200 εκατ. ευρώ ετησίως με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 τον 
Αύγουστο 2019 και αναδρομική εφαρμογή από 1/1/19.  
 
Στο έλλειμμα συντείνει επίσης η πτώση της ΟΤΣ, η οποία ωστόσο κατοπτρικά παράγει πολλαπλάσιο 
πρόσθετο κέρδος προ προβλέψεων στην Προμήθεια.  
 

Στοιχεία ΔΑΠΕΕΠ 

Επανεμφάνιση ελλείμματος στον ΕΛΑΠΕ σε συνέχεια 
και της μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ*  



Στόχοι ΕΣΕΚ για το 2030 

~500 MW 
κατ’ έτος σε 

νέα Φ/Β 



Τυπική κατανομή κόστους κατασκευής  
Φ/Β πάρκου των 400-500 kW 

Δυνατότητα συμμετοχής ελληνικής παραγωγής σε αγαθά και υπηρεσίες ~50% 
 

Πάνελς  
27% 

Αντιστροφείς 
10% 

Υποσταθμός ΧΤ/ΜΤ 
12% Μεταλλικές βάσεις   

9% 

Καλωδιώσεις 
5% 

EPC 

10% 

Όροι σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ 
12% 

Οικοδομικά 
8% 

Σύστημα ασφαλείας 
5% 

Λοιπά 
2% 

Πάνελς  Αντιστροφείς Υποσταθμός ΧΤ/ΜΤ Μεταλλικές βάσεις   

Καλωδιώσεις EPC Όροι σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ Οικοδομικά 

Σύστημα ασφαλείας Λοιπά 



Προκλήσεις ανάπτυξης νέων φωτοβολταϊκών 

 Μικρός εθνικός ηλεκτρικός χώρος ιδίως σε όρους ισχύος. Οι συσσωρευμένες αιτήσεις 
για νέα έργα Φ/Β – αιολικών υπερκερνούν συνολικά το περιθώριο του ΕΣΕΚ για το 
2020 κατά 4.5 φορές.  Επίταση της αναντιστοιχίας λόγω πτωτικής κατανάλωσης. 

 Αδυναμία δικτύων ΜΤ να υποδεχθούν μεσαίες επενδύσεις. 

 Αβεβαιότητες σχετικά με το νέο μοντέλο αγοράς (Target Model), τα κόστη 
εξισορρόπησης και τις Οριακές Τιμές Εκκαθάρισης για τα νέα έργα αλλά και τον ΕΛΑΠΕ 
συνολικά.  Επίταση του φαινομένου του Merit Order Effect δηλαδή της μείωσης της 
ΟΤΣ λόγω ΑΠΕ.  

 Απώλεια προτεραιότητας έγχυσης στα νέα έργα ΑΠΕ που συνδέονται μετά τις 4/7/19 
και είναι εγκατεστημένης ισχύος άνω των 400 kW, οπότε και ενδέχεται να υφίστανται 
αναγκαστικές περικοπές της παραγωγής τους από τον διαχειριστή. Συνέπεια η αύξηση 
του LCOE των επενδύσεων.  

 Μηδενικές τιμές ΟΤΣ στην Προημερήσια αγορά για πάνω από δύο ώρες μηδενίζουν 
και το σκέλος της λειτουργικής ενίσχυσης στις αποζημιώσεις των ΣΕΔΠ σύμφωνα με 
τον ν. 4414. 

 Στρεβλώσεις σε βάρος επενδύσεων ιδιωτών από τις Εν.Κοιν. ιδίως ως προς την 
εξασφάλιση ΤΑ εκτός διαγωνισμών (2 μόλις έργα των 500 kW για ιδιώτες VS 18 MW 
για Εν.Κοιν.).   

 



 Θετική η πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ για επέκταση του καθεστώτος των διαγωνισμών ΡΑΕ έως 
και το 2023.  

 Δικαίωση ΣΠΕΦ η επιμονή στις τηλεδιασκέψεις με ΥΠΕΝ ώστε να μην αναβληθούν οι 
διαγωνισμοί ΡΑΕ του Ιουλίου 2020.  Μεγάλη συμμετοχή επενδύσεων που δεν έχουν άλλο 
τρόπο να λάβουν ΤΑ σε αντίθεση με τις Εν.Κοιν. που μέσω φορέων προωθούσαν το πάγωμα 
της διαδικασίας αφού λαμβάνουν έως 18 MW ΤΑ εκτός διαγωνισμών.  

 Θετική η πρωτοβουλία για διαγωνισμούς και τον προσεχή Δεκέμβριο.  Πρέπει να υπάρξουν 
χωριστοί ανά τεχνολογία ωστόσο.  Δεν υφίσταται σήμερα χωριστή κατηγορία για μικρότερα 
Φ/Β έργα, οπότε ο ανταγωνισμός από τα μεγαλύτερα έργα είναι εξοντωτικός. 

 Ελλειμματικός επί του παρόντος ΕΛΑΠΕ και επανεμφάνιση υπερημεριών στις πληρωμές - 
Αστοχίες ρυθμιστικών αποφάσεων (λ.χ. η πρόσφατη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ κατά ~200 εκατ. 
ετησίως τον Αύγουστο 2019 με αναδρομική εφαρμογή από 1/1/19). 

 Η ανάκαμψη του ΕΛΑΠΕ μπορεί να βασιστεί στην επαναφορά μιας Χρέωσης Προμηθευτή 
υπό την μορφή διοικητικού τέλους προς τους Προμηθευτές στην βάση σχετικής πρόβλεψης 
του άρθρου 23, παρ. γγ του ν. 4414/2016.  Τα πρόσθετα κέρδη της Προμήθειας λόγω COVID 
είναι διπλάσια του παραγόμενου ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ. 

 Αντισταθμιστικά σε μια αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ μπορεί να λειτουργήσει μια μείωση των ΥΚΩ, 
τα οποία και μπορούν να συρρικνωθούν λόγω πτώσης του κόστους του πετρελαίου στα 
ΜΔΝ καθώς και της διασύνδεσης μέρους των Κυκλάδων ήδη από την άνοιξη του 2018.        

 

Προκλήσεις ανάπτυξης νέων φωτοβολταϊκών 
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