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Στόχοι του Έργου
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• Analyse the impact of the transition to a low carbon and energy secure pathway 

the electricity sector until 2050 in line with EU 2050 Roadmap (Long Term 

Electricity Roadmap  for the SEE region) that highlights the potential synergies 

beyond the limited confines of national assessments

• Application of state of the art energy sector models of the participating consortia 

partners (electricity and gas sector market models of REKK, Green-X of Technical 

University of  Vienna and the regional electricity network model of EKC)

Modelling

• Effectively distribute the findings of this roadmap to the high level decision-

makers in the energy administration of the countries

• Build up capacities – in the form of training courses - amongst policy makers, 

TSO members, energy regulators and local think tanks in the field of renewable 

energy deployment and transmission network planning issues

• Build up a network of regional think tanks capable of contributing to the debate on 

the long term decarbonisation pathways in the SEE region

• Trigger discussions on electricity scenarios at a national level

Dialogue

and 

capacity

building



Μεθοδολογία 
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Εξεταζόμενα Σενάρια
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Σενάριο «Χωρίς Στόχο»: 

Εφαρμογή Υφιστάμενων 

Πολιτικών, χωρίς στόχο μείωσης 

εκπομπών CO2 το 2050

Σενάριο «Απεξάρτησης»: μείωση 

των εκπομπών CO2 σύμφωνα με 

τους στόχους της ΕΕ (93%-99% 

στην ηλεκτροπαραγωγή EU 

Roadmap 2050)

Σενάριο «Καθυστέρησης»: αρχική 

εφαρμογή των σημερινών εθνικών 

σχεδίων, αλλαγή πολιτικής από το 

2035 και μετά με στόχο μείωση 

εκπομπών το 2050 αντίστοιχο με 

σενάριο απεξάρτησης



Παραδοχές – Δεδομένα Εισόδου στα 

Μοντέλα
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Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Historical data (2015) based on ENTSO

PRIMES EU Reference Scenario 2016

Τιμή Δικαιωμάτων Εκπομπών
EU Reference Scenario 2016: 15 €/tn (2020) – 88 

€/tn (2050)

Τιμές Καυσίμων

Φυσικό Αέριο - EGMM Model: 17,9 €/MWh (2020) 

– 31,4 €/MWh (2050) 

Λοιπά Καύσιμα: IEA World Energy outlook 2016 & 

EIA Annual Energy Outlook 2017

Μεταφορική Ικανότητα 

Διασυνδέσεων
ENTSO-E TYNDP 2016

Υποδομές Φ.Α. ENTSO-G TYNDP 2017

Κόστος τεχνολογιών

EIA Annual Energy Outlook 2017 & Green-X 

database: Ενδεικτικά:

Αιολικά: 1395 €/kW (2020) - 1125 €/kW (2050) 

ΦΒ: 1015 €/kW (2020) - 595 €/kW (2050)



Αποτελέσματα: Εγκατεστημένης ισχύς
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• Στο σενάριο «Χωρίς Στόχο» η 

οικονομικότερη επιλογή είναι ένα 

μίγμα Φυσικού Αερίου – ΑΠΕ 

(ΦΒ και Αιολικά) – Υ/Η

• Στα σενάρια μείωσης η 

οικονομικότερη επιλογή είναι 

ΑΠΕ και ΥΗ

• Αιολικά: 1,3-4,2 GW το 2030 και 

4,4-10,5 το 2050

• ΦΒ:  2,6-10,3 GW το 2030  και 

15,8-20,9 το 2050

• Λιγνιτικές: 2,4-1,7 GW το 2030 

και 1,0-0,4 GW το 2050 

• ΦΑ: 5,8-5,4 GW το 2030 και 4,0-

1,1 GW το 2050 

• Υ/Η: ~4,5 GW σε όλα τα σενάρια 

και όλη την περίοδο



Αποτελέσματα: Παραγωγή και 

ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
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• Και στα 3 σενάρια η λιγνιτική

παραγωγή μειώνεται 

σημαντικά και το 2050→ 0%

• Το ΦΑ διαδραματίζει 

μεταβατικό ρόλο 

αντικαθιστώντας τις λιγνιτικές

• To 2050 το μερίδιο των ΑΠΕ

και Υ/Η στην 

ηλεκτροπαραγωγή ~ 65% στο 

σενάριο «Χωρίς Στόχο» και 

προσεγγίζει το 100% στα 

Σενάρια Μείωσης

• Στα  2 αυτά σενάρια το 2050 η 

παραγωγή υπερκαλύπτει 

την εγχώρια ζήτηση →

εξαγωγές 2-3,5%



Συντελεστής χρησιμοποίησης 

θερμοηλεκτρικών σταθμών
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• Επενδύσεις σε λιγνιτικούς

σταθμούς μη βιώσιμες σε 

ολόκληρη την περίοδο και σε 

όλα τα σενάρια (συντελεστής 

χρησιμοποίησης < 60% σε 

όλη την περίοδο)

• Επενδύσεις σε σταθμούς 

Φ.Α. βιώσιμες ακόμη και στα 

σενάρια μείωσης εφόσον 

πραγματοποιηθούν στην 

αρχή της περιόδου 2020-

2050



Εκπομπές CO2 ηλεκτροπαραγωγής
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• Στο σενάριο «Χωρίς Στόχο» 

εκπομπές CO2 6,9 Mt CO2

(μείωση 81,8% σε σχέση με 

το 1990)

• Στο σενάριο

«Καθυστέρησης» εκπομπές 

CO2 1,4 Mt CO2 (μείωση 

96,4% σε σχέση με το 1990)

• Στο Σενάριο «Απεξάρτησης»

εκπομπές CO2 0,9 Mt CO2 

(μείωση 97,6% σε σχέση με 

το 1990)



Χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας

– Δαπάνες Νοικοκυριών
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GREECE SEERMAP 

Region

• Αύξηση χονδρεμπορικής τιμής σε όλα τα 

σενάρια (λόγω αύξησης τιμών CO2 και 

ΦΑ) από τα ~40 €/MWh το 2020: 

• 74,0€/MWh (decarbon)

• 90,5€/MWh (no target)

• Σύγκλιση τιμών στην περιοχή

• Στο σενάριο “decarbon” οι δαπάνες 

νοικοκυριών για ηλεκτρική ενέργεια  ως % 

εισοδήματος  μειώνονται



Απαιτούμενες Επενδύσεις
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Σωρευτικές επενδύσεις περιόδου 

2016-2050

• 39,8 δισ. € στο σενάριο 

απεξάρτησης (Decarbon)

• 33,7 δισ. € στο σενάριο 

καθυστέρησης (Delayed)

• 22,8 δισ. € στο σενάριο

χωρίς στόχο (No target)



Κόστος στήριξης ΑΠΕ
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• Το κόστος στήριξης μειώνεται λόγω αύξησης χονδρεμπορικής τιμής

• Το σενάριο «καθυστέρησης» οδηγεί σε αυξημένο κόστος στήριξης ΑΠΕ

• Σημαντικό ποσοστό του κόστους στήριξης μπορεί να καλυφθεί από τα 

έσοδα των δημοπρασιών δικαιωμάτων εκπομπών από το 2021 και μετά 



Ανάλυση Ευαισθησίας
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• Low CV: Τιμές δικαιωμάτων 50% χαμηλότερες

• Low/High Demand: + 0,25% στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής ζήτησης 

ενέργειας 

• Low Potential: Μειωμένο δυναμικό κατά 25% αιολικών και μεγάλων ΥΗ 

• Χαμηλότερες τιμές δικαιωμάτων 

→ μικρή αύξηση συντελεστή 

χρησιμοποίησης λιγνιτικών οι 

οποίοι παραμένουν μη βιώσιμες

• Χαμηλότερες τιμές δικαιωμάτων 

→ 25% μείωση 

χονδρεμπορικής τιμής →

αύξηση απαιτούμενης στήριξης 

ΑΠΕ



Συμπερασματικά Σχόλια
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• Λόγω παλαιότητας απαιτείται μέχρι το 2050 η αντικατάσταση του 95% των υφιστάμενων 

συμβατικών μονάδων (40% το 2030).

• Παραγωγή λιγνιτικών <10% το 2040 και ~0% το 2050 και στα 3 σενάρια 

• Το φυσικό αέριο διαδραματίζει μεταβατικό ρόλο, αντικαθιστώντας τους λιγνιτικούς σταθμούς. 

Στο σενάριο «Χωρίς στόχο» διατηρεί υψηλό μερίδιο (35%) στην ηλεκτροπαραγωγή και το 

2050.

• Σε όλα τα σενάρια μεγάλη διείσδυση στοχαστικών ΑΠΕ  η οποία δημιουργεί ανάγκες για: (1) 

επενδύσεις σε δίκτυα (2) διαμόρφωση εργαλείων διαχείρισης της ζήτησης και (3) ανάπτυξη 

υποδομών αποθήκευσης.

• Οι υφιστάμενες πολιτικές δεν αρκούν για την επίτευξη των υψηλών στόχων μείωσης 

εκπομπών CO2 (93-99% το 2050) που προβλέπονται στον EU Roadmap 2050.

• Μειώσεις εκπομπών CO2 της τάξης του 97% το 2050 είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτές

(Σενάριο «Απεξάρτησης») 

• Το σενάριο «απεξάρτησης» απαιτεί αυξημένες επενδύσεις κυρίως σε σταθμούς ΑΠΕ (από 22 

δισ. € σε 38-39 δισ. € ανάλογα σεναρίου)

• Το κόστος στήριξης των ΑΠΕ μειώνεται στο χρόνο λόγω αύξησης της τιμής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ενώ σημαντικό τμήμα του την περίοδο 2021-2050 μπορεί να καλυφθεί από την 

δημοπράτηση δικαιωμάτων. Στο σενάριο «καθυστέρησης» το κόστος στήριξης ΑΠΕ 

υψηλότερο 
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
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►40 countries are handled in the 

model

►Morocco, Tunisia, Russia and 

Belarus are considered as exogenous 

markets 

►In these markets the net export 

position are equal with the fact in 2015

(assumed a baseload flow) 

►The model is calculating the 

marginal cost of around 3400 power 

plant blocks and sets up the merit 

order country by country

►Taking into consideration the merit 

order and exports/import, the model 

calculates equilibrium prices

►Power flow is ensured by 104

interconnectors between countries

Το μοντέλο EEMM
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Basic economics in the model

• Competitive behavior by power generators

‣ „if someone is willing to pay more for my energy than what it 

costs me to produce it, then I will produce”

• Prices equalize supply and demand

• Efficient cross-border capacity auctions

‣ „we export electricity to wherever it is more expensive and import 

from wherever it is cheaper”

• Capacity limits

‣ in production and cross-border trade

• Large country prices around the region are exogenous to 

the model, the rest are determined by the model



The Green-X

approach:

Dynamic

cost-resource

curves

&

a detailed

energy policy

representation

Mid-term realisable potentials in year n

& corresponding costs for RES at country level 

by RES technology (subdivided into several bands)

Realisable yearly potentials in year n

Deployment in year n

and corresponding costs & benefits

band 1

costs

potential

band 2
band 3

…

costs

potential

costs

potential

Technology diffusion (‘S-curve’)

(non-economic barriers by technology/country)

Technological change
((global) learning curves by technology)
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Energy policy
(energy prices, RES support)

e.g. Feed-in tariffs, 

Investment incentives,

Tendering schemes, 

Quotas with tradable green certificates
PFIT

Overview and approach
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Μοντελοποίηση
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EGMM EEMM Green-X
Pg

Pe; VRES

CRES

Pe; VRES

RES support

RES investment

Capacity

Electricity mix

CO2 emissions

Fossil investment

Pg: Gas price

Pe: Electricity price

CRES: RES capacity

VRES: RES value: 

profile based

wholesale price



Κατανάλωση ΦΑ στην 

ηλέκτροπαραγωγή
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Κόστος τεχνολογιών ΑΠΕ
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Ασφάλεια Τροφοδοσίας
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• Genereation

Adequacy = 

(Διαθέσιμη Ισχύς –

Φορτίο)/ Φορτίο

• System Adequacy = 

(Διαθέσιμη Ισχύς + 

Ισχύς Διασυνδέσεων  

– Φορτίο)/ Φορτίο

• Οι διασυνδέσεις 

αυξάνουν την 

ασφάλεια του 

συστήματος



Επιπτώσεις στο σύστημα
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• Μείωση διαθέσιμης ισχύος διασυνδέσεων στα σενάρια μείωσης εκπομπών 

(κυρίως στις διασυνδέσεις με Βουλγαρία) λόγω συμφόρησης απόρροια της 

υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ

• Μείωση απωλειών συστήματος > 600 GWh το 2050 (εκτιμώμενο όφελος > 40 

εκ. €)

• Εκτιμώμενο κόστος ενίσχυσης συστήματος για ενσωμάτωση υψηλής 

διείσδυσης ΑΠΕ 1,8 δισ. €



Μακροοικονομικές Επιπτώσεις
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