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Ο Σύνδεσμος

 Ιδρύθηκε στις 12 Ιουλίου 2007

 Ενεργή συμμετοχή στο Σύνδεσμο Eurelectric
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Ο Σύνδεσμος

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΤΑ "ΙΤΑ
ENERGY TRADE ΕΠΕ"

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΟΓΟΡΑΧΗΣ ΑΕ
 ΓΙΤΑΝΗ ΑΕ
 ΒΟΡΕΙΝΟ ΠΕΛΛΗΣ ΑΕ
 ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΕ
 Κ.Α.Π.Ε.
 ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ
 ATEL HELLAS ΑΕ
 EFT HELLAS ΑΕ
 ETC HELLAS ΑΕ
 REDT ΑΕ
 NECO AE

 Σήμερα αριθμεί 25 μέλη

 ΔΕΗ ΑΕ
 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ
 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕ
 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ
 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ
 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ ΑΒΕΕ
 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΒΕΕ
 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙ ΑΒΕΕ
 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΕ
 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΡΟΚΑΣ

ΑΒΕΕ
 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
 ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ
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Σκοπός
 εκπροσώπηση και προάσπιση των συμφερόντων Ελληνικών

Επιχειρήσεων παραγωγής και προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τοπικό
και διεθνές επίπεδο

 συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη πληροφόρηση των
ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με ενεργειακά ζητήματα

 διατύπωση προτάσεων
 αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο

που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
 επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη

ενεργειακών δραστηριοτήτων

 προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα
στον ενεργειακό τομέα
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Ηλεκτρική Ενέργεια

 ζωτικής σημασίας κοινωνικό και οικονομικό αγαθό,
 προϊόν με σημαντικό κόστος παραγωγής, μεταφοράς και

διανομής,
 η παραγωγή της από συμβατικά καύσιμα έχει σημαντικές

επιπτώσεις στο περιβάλλον
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Ηλεκτρική Ενέργεια
Διπλός ρόλος:

 Εμπορικό αγαθό

 Υπηρεσία κοινής ωφελείας

Υγιής Ανταγωνισμός
• Μείωση κόστους

• Βελτίωση Υπηρεσιών
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Στόχοι Εθνικής Ενεργειακής
πολιτικής

Ισορροπία μεταξύ:

 μακροπρόθεσμης διασφάλισης ενεργειακής επάρκειας

 οικονομικότητας/ανταγωνιστικότητας του συνολικού συστήματος
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

 μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κυρίως αυτών που
συνδέονται με τη συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
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Άξονες Δράσης του Συνδέσμου
 Διασφάλιση επάρκειας στην προμήθεια φυσικού αερίου, σταθερότητας και

ανταγωνιστικών τιμών
 Στρατηγικός προγραμματισμός και παροχή αποτελεσματικών κινήτρων για

την προώθηση των ενεργειακών επενδύσεων στη χώρα
 Εκμετάλλευση των οικονομικών ωφελημάτων που παρέχουν οι διεθνείς

διασυνδέσεις
 Προώθηση της συνεργασίας στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και της ανάπτυξης

της ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού
 Εξορθολογισμός των τιμολογίων κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας
 Κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του κρίσιμου θέματος

των εκπομπών CO2
 Προαγωγή της ενεργειακής ασφάλειας με την προσέλκυση επενδύσεων
 Ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα των Διαχειριστών των δικτύων

μεταφοράς και διανομής
 Μέγιστη δυνατή διείσδυση των τεχνολογιών και των εφαρμογών ΑΠΕ σε

όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας και μεγιστοποίηση της εγχώριας
κατασκευής του σχετικού εξοπλισμού

 Προώθηση της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας
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