
                                                                                              
 

 
Με ην παξόλ ζαο παξέρεηαη ην δηθαίωκα ρξήζεο ηεο παξνύζαο εθζέζεωο θαη ζε θακία πεξίπηωζε δελ απνθηάηε θαλέλα άιιν δηθαίωκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη εκπξάγκαηα 
ή ελνρηθά δηθαηώκαηα ή δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο) επί ηεο εθζέζεωο ηαύηεο. Η έθζεζε δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί κε θαλέλα ηξόπν ζε ηξίηνπο. 
Οη πιεξνθνξίεο, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα έθζεζε, δίδνληαη «ωο έρνπλ» ρωξίο θαλελόο είδνπο εγγύεζε, ξεηή ή ζηωπεξή, ζρεηηθά κε ηελ νξζόηεηα, πιεξόηεηα, 
αθεξαηόηεηα ή θαηαιιειόηεηα θάζε πιεξνθνξίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε. Σε θακία πεξίπηωζε ε Infobank Hellastat Α.Ε. δελ επζύλεηαη έλαληη ζαο ή νπνηνπδήπνηε 
ηξίηνπ γηα θακία ηπρνύζα ζεηηθή ή απνζεηηθή, πεξηνπζηαθή ή κε, άκεζε ή έκκεζε δεκία πξνθιεζείζα είηε από ηε ρξήζε, είηε από ηε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν αδπλακία ρξήζεο 
ηεο εθζέζεωο αθόκα θαη αλ ε Infobank Hellastat Α.Ε. είλαη πξνεγνπκέλωο εηο γλώζε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηεο πηζαλόηεηαο πξνθιήζεωο ηέηνηαο δεκίαο, είηε εμαηηίαο εγέξ-
ζεωο όπνηαο απαίηεζεο από ηξίην. 
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Ο εγρώξηνο θιάδνο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

εμεηάδεηαη ζε ππόζθαηη μελέηη ηηρ Infobank Hel-

lastat Α.Ε. Σύκθσλα κε ηνλ Αιέμε Νηθνιαΐδε, 

Economic Research & Sectoral Studies Senior Analyst, 

ην 2014 ν ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ζεκείσζε 

απόηνκε επηβξάδπλζε, θαζώο θαηαζθεπαζηηθή δξα-

ζηεξηόηεηα νπζηαζηηθά εληνπίζηεθε κόλν ζηα αηνιηθά 

πάξθα. Αληηζέησο, ζηα θ/β επηθξαηεί ζηαζηκόηεηα ιόγσ 

ηεο αλαζηνιήο ηεο αδεηνδόηεζεο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, 

αθνύ ν ζηόρνο πνπ είρε ηεζεί από ηελ Ε.Ε. μεπεξάζηε-

θε πξόσξα, ελώ ε ηηκή ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο 

κεηώζεθε ζεκαληηθά.   

Η ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύο ζην ηέινο ηνπ πξνε-

γνύκελνπ έηνπο δηακνξθώζεθε ζηα 4.842,5 MW (εμαη-

ξνπκέλσλ ησλ ΣΗΘΥΑ), έρνληαο απμεζεί κόιηο θαηά 

2,8% έλαληη ηνπ 2013. Σπλνιηθά, πξνζηέζεθαλ επηπιέ-

νλ 131 MW, κέγεζνο πνπ απνηειεί ηε κηθξόηεξε ηζηνξη-

θά εηήζηα επηπιένλ ηζρύ.  

Έηζη, ζηελ Ειιάδα ζηα ηέιε ηνπ 2014 ιεηηνπξγνύζαλ 

θ/β ζπζηήκαηα ηζρύνο 2.596 MW, ελώ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξνληάο θαηαζθεπάζηεθαλ ειάρηζηεο λέεο κνλάδεο 

(+17 MW). Αθνινύζσο, ηα αηνιηθά πάξθα έθηαζαλ ηα 

1.979 MW, κέγεζνο απμεκέλν θαηά 113 MW, ελώ αξθε-

ηά κηθξόηεξε ήηαλ ε ηζρύο ησλ ΜΥΗΣ (220,3 MW) θαη 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ βηνκάδαο (47,2 MW). 

Τν Μάην ηνπ 2015 ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύο απ-

μήζεθε πεξαηηέξσ θαηά 1,8% ζε ζρέζε κε ην Δεθέκβξην 

ηνπ 2014, θηάλνληαο ηα 4.929 MW. Η ηζρύο ησλ θ/β 

κνλάδσλ απμήζεθε νξηαθά ζηα 2.603 MW, ελώ ηα αην-

ιηθά πάξθα μεπέξαζαλ ηα 2.000 MW, θηάλνληαο ηα 

2.054 MW. 

Η ρώξα έρεη ήδε θαιύςεη ην ζηόρν γηα ην 2014 θαη ην 

2020 αλαθνξηθά κε ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρύ ησλ θ/β. Η 

αλάπηπμε ηεο αγνξάο ζηεξίρζεθε ζηηο πςειέο εγγπεκέ-

λεο ηηκέο πώιεζεο, κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε ζηξε-

βιώζεσλ: ππεξαπνδόζεηο, αύμεζε ηνπ θόζηνπο ελέξ-

γεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ππεξβνιηθή δηόγθσζε ηνπ ει-

ιείκκαηνο ηνπ ΛΑΓΗΕ (€551,62 εθ. ζηα ηέιε ηνπ 2013), 

κε ζπλέπεηα νη παξαγσγνί λα κελ κπνξνύλ λα πιεξσ-

ζνύλ έγθαηξα από ηνλ θνξέα. 

Έηζη, νη αξκόδηεο αξρέο πξνρώξεζαλ ζε ζεηξά κέηξσλ, 

όπσο κεζνζηαζκηθή κείσζε ησλ εγγπεκέλσλ ηηκώλ 

(θ/β: -29,5%, αηνιηθά πάξθα: -6,4%, ΜΥΗΣ: -5,4%), 

ππνρξεσηηθή παξνρή αλαδξνκηθήο έθπησζεο από ηνπο 

παξαγσγνύο θαη δηαθνπή αδεηνδνηήζεσλ γηα λέεο εγθα-

ηαζηάζεηο θ/β, απαγόξεπζε πνπ άξζεθε ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2014. 

Σύκθσλα κε θα Μαξία Μεηαμνγέλε, Δηεπζύλνπζα Σύκ-

βνπιν ηεο Infobank Hellastat, «Η επελδπηηθή δξαζηε-

ξηόηεηα θέηνο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε, θαζώο ε δπ-

ζρεξήο ηξαπεδηθή ρξεκαηνδόηεζε, ε κείωζε ηωλ ηηκώλ 

θαη ε αβεβαηόηεηα πνπ πξνθάιεζαλ νη πνιύκελεο δηα-

πξαγκαηεύζεηο κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ δαλεηζηώλ 

ηεο ρώξαο απνζάξξπλαλ αξθεηνύο ελδηαθεξόκελνπο 

επελδπηέο από είζνδν ζηνλ θιάδν. Επηπιένλ, ν ηνκέαο 

ηωλ θ/β ζπζηεκάηωλ απνηειεί αληηπξνζωπεπηηθό πα-

ξάδεηγκα ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνύ ζε ζεζκηθό επίπεδν, 

κε ηελ ππεξβνιηθή αλάπηπμε πνπ ηξνθνδνηήζεθε από 

ηηο ειθπζηηθέο απνδεκηώζεηο λα νδεγεί ζε ζηξεβιώζεηο. 

Τα κέηξα γηα ηε κείωζε ηωλ εγγπεκέλωλ ηηκώλ πξνζδν-

θάηαη λα ακβιύλνπλ ηηο αληζόηεηεο ηεο αγνξάο ειεθηξη-

ζκνύ θαη λα εμνξζνινγήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θιά-

δνπ». 
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