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1. Εισαγωγή  
 

Η Βόρεια Μακεδονία βασίζεται κυρίως σε ορυκτά καύσιμα (λιγνίτη και φυσικό αέριο) και σε 
υδροηλεκτρική ενέργεια, ενώ εξαρτάται από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα 
προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2019 η συνολική ετήσια παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ήταν περίπου 5.870 GWh, έναντι 5.607 GWh το 2018, ενώ οι εισαγωγές - για να 
ικανοποιήσουν τη συνολική εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας - ανήλθαν στα 2.410 GWh περίπου (έναντι 
2.297 GWh το 2018).  

 
Το 2018 η δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία αποτελούνταν 

κυρίως από δύο θερμοηλεκτρικές μονάδες με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 800 MW, οκτώ μεγάλους 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ 586,65 MW, 96 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με 
εγκατεστημένη ισχύ 106,32 MW και τρεις σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερµότητας (CHP) με 
εγκατεστημένη ισχύ 287 MW.  

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Δεκέμβριο του 2019, η συνολική 

κατανάλωση ανά είδος ενεργειακών πρώτων υλών στη Βόρεια Μακεδονία ήταν: 798.920 ΜWh ηλεκτρικής 
ενέργειας, 32.380 εκατ. nm3 φυσικού αερίου, 593.973 τόνοι άνθρακα και 95.489 τόνοι προϊόντων πετρελαίου. 
Η ακαθάριστη εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμμετείχε με 66,1% στην ακαθάριστη εθνική 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το 97,3% της συνολικής εθνικής κατανάλωσης άνθρακα 
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Τον Ιανουάριο του 2020, η Κυβέρνηση ενέκρινε τη νέα Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Ενέργειας 

2020-2040, η οποία επεξεργάζεται τρία διαφορετικά σενάρια που αφορούν εν γένει στην αξιοποίηση των 
υφιστάμενων δομών, την προοδευτική μετάβαση σε νέες δομές και την εφαρμογή «πράσινων» πολιτικών (π.χ. 
απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τις ανθρακούχες εκπομπές). Η προοδευτική μετάβαση και τα 
«πράσινα» σενάρια προβλέπουν, μεταξύ άλλων, σταδιακή κατάργηση του άνθρακα έως το 2025, γεγονός που 
καθιστά τη Βόρεια Μακεδονία την πρώτη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια που διακηρύσσει συγκεκριμένες επιλογές 
για τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα πριν από το 2030.  

 
Σύμφωνα με τα σενάρια της Ενεργειακής Στρατηγικής, ο μικρότερος σταθμός θερμοηλεκτρικής 

ενέργειας REK Oslomej προτείνεται να αντικατασταθεί από φωτοβολταϊκή μονάδα ισχύος 120 MW, καθώς 
λειτουργεί περιστασιακά κατά τους χειμερινούς μήνες, με μειωμένη παραγωγική ικανότητα λόγω του 
εξαντλημένου πλέον ορυχείου λιγνίτη, από το οποίο προμηθευόταν την πρώτη ύλη, αλλά και του 
«απαρχαιωμένου εξοπλισμού». Στο ίδιο πλαίσιο, συνιστάται επίσης η σταδιακή κατάργηση του λιγνιτικού 
σταθμού REK Bitola το 2025. Περαιτέρω, στο σενάριο περί αξιοποίησης των υφιστάμενων δομών, γίνεται 
αναφορά σε επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και τον έλεγχο της ρύπανσης, αντί της σταδιακής κατάργησης.  

 
Υπάρχουν δύο λειτουργικά ανοικτά ορυχεία λιγνίτη – στις περιοχές Suvodol και Brod-Gneotino. Τα 

συνολικά αποθέματα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανέρχονται σε περίπου 75 εκατ. τόνους, με εκτιμήσεις για 
αξιοποίηση των εν λόγω κοιτασμάτων για τα επόμενα 15 χρόνια. Σύμφωνα με το πενταετές επενδυτικό σχέδιο 
της κρατικής επιχείρησης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 2018-2022, η λειτουργία ενός νέου 
ορυχείου στην περιοχή Zivojno θα μπορούσε να επεκτείνει την προμήθεια άνθρακα στον θερμοηλεκτρικής 
παραγωγής ενέργειας TPP Bitola για άλλα περίπου 10,6 χρόνια.  
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Ωστόσο, αναμένεται αύξηση των τιμών της ενέργειας που παράγεται με αυτόν τον τρόπο, λόγω του 
υψηλότερου κόστους παραγωγής άνθρακα στα νέα ορυχεία, καθώς και των μεταφορών σε μεγαλύτερες 
αποστάσεις και σε ανώμαλο έδαφος.  

 
Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Ενεργειακής Κοινότητας για αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), η Βόρεια Μακεδονία είχε ως στόχο το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας να ανέλθει στο 28% το 2020. Τον Απρίλιο του 2017, η Βόρεια 
Μακεδονία τροποποίησε το εθνικό σχέδιο δράσης για τις ΑΠΕ, που υποβλήθηκε στην Ενεργειακή Κοινότητα το 
2012, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα χαμηλότερα βασικά δεδομένα βιομάζας (17,2% σε σύγκριση με το 
21,2% αρχικά). Με βάση τις αναθεωρημένες στατιστικές βιομάζας, ο στόχος για το 2020 για το μερίδιο των 
ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας μεταβλήθηκε από 28% σε 23%. Το Υπουργικό Συμβούλιο 
της Ενεργειακής Κοινότητας εξέδωσε απόφαση για την έγκριση αυτής της αναθεώρησης τον Νοέμβριο του 
2018. 

 
Παρά το ελλιπές νομικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί σε λειτουργία αρκετά 

έργα ανανεώσιμης ενέργειας, συμβάλλοντας στην ετήσια αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές. Η Βόρεια Μακεδονία διαθέτει αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 36,8 MW στο Bogdanci, ενώ 
προβλέπεται η κατασκευή δύο ακόμη αιολικών πάρκων τα επόμενα 5 χρόνια, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί το 
μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης, η κατασκευή των οποίων θα ενισχύσει τη συνολική αιολική 
εγκατεστημένη ισχύ σε περίπου 86 MW. Από την άλλη, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση των 
φωτοβολταϊκών δομών παρουσιάζει κάποια στασιμότητα τα τελευταία 5 χρόνια, καθώς η ετήσια παραγωγή 
παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα (23 GWh).  Στα μέτρα της Κυβέρνησης για ενίσχυση του συγκεκριμένου 
τρόπου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την επανεκκίνηση της αγοράς φωτοβολταϊκών αναφέρονται οι 
τελευταίοι διαγωνισμοί για τον φωτοβολταϊκό σταθμό στο Oslomej και οι δημοπρασίες feed-in-premium 
(προσαύξηση επί της αγοραίας τιμής).   

 
Περαιτέρω, η Στρατηγική Ενεργειακής Ανάπτυξης συνιστά την προσθήκη νέων υδροηλεκτρικών 

σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 998 MW έως το 2040. Όσον αφορά την υδροηλεκτρική ενέργεια, 
περίπου 80 μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες έχουν τεθεί σε λειτουργία από το 2010, και παρόλο που έχουν 
σημειωθεί καθυστερήσεις, η ενίσχυση της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε εξέλιξη με νέο 
διαγωνισμό για 21 τοποθεσίες που δημοσιεύθηκε το 2019. Το 2017 και το 2018, 8 και 4 μικρές υδροηλεκτρικές 
μονάδες τέθηκαν σε λειτουργία αντίστοιχα. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό για τη Βόρεια Μακεδονία είναι ότι 
εξακολουθεί να διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό αναξιοποίητων μονάδων (greenfield plants) που 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στα Δυτικά Βαλκάνια 
(συνολικά 20 σταθμούς). 

 
Η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν σταθερή τα τελευταία 5 χρόνια και οι εισαγωγές 

παρέμειναν στο 30% περίπου της συνολικής κατανάλωσης. Το ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνει την εισαγωγή 
φυσικού αερίου για ενεργειακή μετατροπή. 

 
Το φυσικό αέριο εισάγεται από τη Ρωσία μέσω ενός ενιαίου σημείου εισόδου στα βουλγαρικά 

σύνορα. Το φυσικό αέριο καταναλώνεται κυρίως από βιομηχανικούς πελάτες και τις τρεις μονάδες 
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα νοικοκυριά έχουν σχεδόν αμελητέο μερίδιο της συνολικής 
κατανάλωσης λόγω της πολύ περιορισμένης εξάπλωσης των δικτύων διανομής.  
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Η Βόρεια Μακεδονία έχει πολλά περιθώρια για βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. Οι απώλειες 
ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο κυμαίνονται από 14% έως 16% της ακαθάριστης εθνικής κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, και πρακτικές όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς θέρμανσης έχουν 
συμβάλει στην αύξηση του ενεργειακού κόστους για πολλά νοικοκυριά. 

 
Γενικά, η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας έχει θέσει ως στόχους ενεργειακής πολιτικής την αύξηση 

της εγχώριας παραγωγής ενέργειας, μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων σε ΑΠΕ και ειδικότερα σε 
φωτοβολταϊκά, τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας και την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας 
στους τομείς του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.   

 
Παράλληλα, όπως διαπιστώνεται και από την ετήσια Έκθεση (Οκτώβριος 2018) της Γραμματείας της 

Ενεργειακής Κοινότητας (ΕΚ), η Βόρεια Μακεδονία μετά από μία μακρά περίοδο στασιμότητας έχει αρχίσει να 
θέτει εκ νέου σε κίνηση τη μεταρρυθμιστική διαδικασία στον ενεργειακό τομέα, κυρίως μέσω του νέου 
ενεργειακού νόμου (σε ισχύ από το Μάιο του 2018), ο οποίος ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία την τρίτη 
δέσμη μέτρων της ΕΕ για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.  

 
Ως προς την υιοθέτηση και εφαρμογή του κεκτημένου της Ενεργειακής Κοινότητας (ΕΚ) στον τομέα των 

ΑΠΕ, σύμφωνα πάντα με την Έκθεση της Γραμματείας της ΕΚ (Μάιος 2019), όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της 
ενεργειακής κοινότητας έχουν σημειώσει πρόοδο στη μεταρρύθμιση των ενεργειακών τους τομέων, αλλά 
απαιτούνται αναβαθμισμένες προσπάθειες. Από πλευράς κατάταξης βάσει επιδόσεων εφαρμογής, το 
Μαυροβούνιο και η Βόρεια Μακεδονία έχουν καλύτερες επιδόσεις με διπλάσια της ΕΕ μέση ταχύτητα 
προόδου, το Κόσοβο και η Σερβία έχουν σε μεγάλο βαθμό ανταποκριθεί, η Αλβανία εμφανίζει καθυστερήσεις, 
ενώ η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχει παρουσιάσει βελτίωση. 

 
 

2. Ηλεκτρική ενέργεια 
 

Στις 21.05.2018 υιοθετήθηκε ο νέος ενεργειακός νόμος, ο οποίος ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία 
της χώρας την τρίτη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Παρά τις υποχρεώσεις 
της στο πλαίσιο της Ενεργειακής Κοινότητας, η χώρα τροποποίησε με τριετή καθυστέρηση το νομοθετικό 
πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επικαλούμενη την εκτίμηση ότι η πλήρης απελευθέρωση 
θα οδηγούσε σε αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 17,7 – 20% για 600.000 νοικοκυριά. Η 
εγχώρια αγορά ενέργειας έχει απελευθερωθεί, από το 2008, για τους μεγάλους καταναλωτές (βιομηχανίες) και 
από το 2014 για συνολικά 287 επιχειρήσεις με ετήσια έσοδα άνω των 10 εκατ. ευρώ και προσωπικό άνω των 
50 ατόμων. Τον Ιούλιο του 2019 η λιανική αγορά ενέργειας απελευθερώθηκε πλήρως, καθώς ο νέος 
ενεργειακός νόμος παρέσχε το δικαίωμα/δυνατότητα σε οποιονδήποτε πελάτη να επιλέγει τον προμηθευτή του.  

 
Το ηλεκτρικό σύστημα στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας αποτελείται από εργοστάσια 

ηλεκτροπαραγωγής, σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δύο συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
καταναλωτές που πληρούν τα κριτήρια για άμεση συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 
μικρούς καταναλωτές (π.χ. οικιακής ενέργειας).  

 
Υπάρχουν δύο ξεχωριστά συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας, το ένα από τα οποία ανήκει στην εταιρία Elektrodistribucija DOOEL Skopje, ενώ το άλλο ανήκει 
στην ESM JSC Skopje, Energetika Subsidiary.  
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Ο διαχειριστής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας EVN Elektrodistribucija Skopje άλλαξε τον τίτλο 
σε Elektrodistribucija DOOEL Skopje στα τέλη του 2018.  Το συνολικό μήκος του συστήματος διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι 28.288 χιλιόμετρα, εκ των οποίων 28.128 km (99,43%) είναι ιδιοκτησία της 
Elektrodistribucija DOOEL Skopje, ενώ 170 km (0,57%) ανήκει στην ESM JSC Skopje, Energetika Subsidiary.  

Η τελική εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά στη Βόρεια Μακεδονία ανήλθε το 
2019 (βάσει των προκαταρκτικών στοιχείων της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας) σε 3.040 GWh, 
σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το 2018, ενώ η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε 
αύξηση 4,7% ανερχόμενη στις 5.870 GWh (έναντι 5.607 GWh το 2018). Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 2.411 GWh, 
σημειώνοντας αύξηση 5,0% σε σχέση με το 2018 (από 2.297 GWh). Από την άλλη, οι εξαγωγές κατέγραψαν 
σημαντική αύξηση 54,5% ανερχόμενες στις 583 GWh από 377 GWh το 2018. 

Όσον αφορά στην επιχειρηματική συνεργασία Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνεται η εξαγορά του Ομίλου EDS - δραστηριοποιούμενου στον τομέα της 
εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας - από τη ΔΕΗ. 

 

Πίνακας 1: Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία 

Εκδόθηκε διάταγμα σχετικά με τη λειτουργία του οργανωμένου φορέα της αγοράς Οκτώβριος 2019 

Ο Διαχειριστής της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας (MEMO), 
που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2018, έλαβε την άδεια λειτουργίας 

Οκτώβριος 2019 

Μετά την έγκριση των κανόνων λειτουργίας του κλειστού συστήματος διανομής τον 
Απρίλιο του 2019, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενέκρινε τον νέο κώδικα του 
δικτύου διανομής 

Αύγουστος 2019 

Πλήρης απελευθέρωση της λιανικής αγοράς, μετά τη δημοσίευση των απαραίτητων 
εκτελεστικών πράξεων του νέου ενεργειακού νόμου, που παρέχουν το 
δικαίωμα/δυνατότητα σε οποιονδήποτε πελάτη να επιλέγει τον προμηθευτή του. 

Ιούλιος 2019 

Η Γραμματεία δημοσιεύει την πιστοποίηση της MEPSO (Opinion 3/19)).   Ιούνιος 2019 

Η Elektrodistribucija DOOEL, θυγατρική της EVN στη Βόρεια Μακεδονία, ενέκρινε το 
πρόγραμμα συμμόρφωσής της και διόρισε τον υπεύθυνο συμμόρφωσης. 

Δεκέμβριος 2018 

Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας θεσπίζει κανόνες για την κατανομή των 
ικανοτήτων διασύνδεσης (interconnection capacities). 

Νοέμβριος 2018 

Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας θεσπίζει κανόνες για την αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας αναφορικά με ζημίες των Διαχειριστών Δικτύου Διανομής (DSO). 

Οκτώβριος 2018 

Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας θεσπίζει κανόνες για την προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας, κανόνες για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και κανόνες για την 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. 

Σεπτέμβριος 2018 

Οι κανόνες για την πιστοποίηση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή. 

Αύγουστος  2018 

Η Κυβέρνηση εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών του 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς στο Υπουργείο Μεταφορών. 

Ιούλιος  2018 

Πηγή: Ενεργειακή Κοινότητα 
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2.1  Γενικά δεδομένα για το ηλεκτρικό σύστημα  
 

Το ηλεκτρικό σύστημα στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας αποτελείται από εργοστάσια 
ηλεκτροπαραγωγής, σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δύο συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
μεγάλους καταναλωτές που πληρούν τα κριτήρια για άμεση συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς και μικρούς καταναλωτές (π.χ. οικιακής ενέργειας).  

2.1.1  Μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού  
 

Η ηλεκτρική ενέργεια στη Βόρεια Μακεδονία παράγεται σε διάφορα είδη εγκαταστάσεων:  
 

 Θερμοηλεκτρικούς σταθμούς (Thermal power plants/ TPP),  

 Σταθμούς συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (Combined heat and power 
plants/ CHPP)  

 Υδροηλεκτρικούς σταθμούς (Hydropower plants/ HPP) 

 Μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες (Small hydropower plants/ SHPP) 

 Φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Photovoltaic power plants/ PVPP)  

 Σταθμούς αιολικής ενέργειας (Wind power plants/ WPP) και  

 Μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο  (Biogas thermal power plants/ BTPP). 

 

 
Πίνακας 2: Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία, 2017-2018  

 2017 2018 

Είδος μονάδας Αριθμός 
Εγκατεστημένη ισχύς 

Αριθμός 
Εγκατεστημένη ισχύς 

MW % MW % 

TPP 3 1.034,00 49,94 3 1.034,00 49,8 

CHPP 3 286,99 13,86 3 286,99 13,82 

HPP 10 586,65 28,33 10 586,65 28,26 

SHPP 92 101,58 4,91 96 106,32 5,12 

PVPP 111 17,51 0,85 116 18,49 0,89 

WPP 1 36,8 1,78 1 36,8 1,77 

BTPP 3 7 0,34 3 7 0,34 

ΣΥΝΟΛΟ 223 2.070,54 100 232 2.076,25 100 

Πηγή: Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας Βόρειας Μακεδονίας 

 
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 2018 ήταν 

2.076,25 MW, ήτοι αύξηση 5,71 MW, σε σύγκριση με το 2017 που ήταν 2.070, 54 MW. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται στην έναρξη λειτουργίας αρκετών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που δραστηριοποιούνται σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
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Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
είναι η κρατική Power Plants of North Macedonia JSC Skopje (ESM JSC) (πρώην ELEM JSC – το όνομα 
άλλαξε με απόφαση που υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στις 19 
Μαρτίου 2019).  

 
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των θερμοηλεκτρικών σταθμών το 2018 ήταν 1,034 MW, δηλαδή 

αντιπροσώπευε σχεδόν το 50% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα. Δύο (2) θερμοηλεκτρικοί 
σταθμοί ανήκουν στην ESM JSC Skopje (TPP REK Bitola και TPP Oslomej), και ένας (1) στην TEC JSC 
Negotino (TPP Negotino).  

 
Πίνακας 3: Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί στη Βόρεια Μακεδονία, 2018  

Επωνυμία 
Εγκατεστημένη 

ισχύς (MW) 

Ετήσια 

παραγωγή 

(εκτίμηση) 

(GWh) 

Τόπος 

εγκατάστασης 
Ιδιοκτήτης 

TPP REK Bitola 699 4.600 Bitola ESM JSC Skopje 

TPP Oslomej 125 700 Kicevo ESM JSC Skopje 

TPP Negotino 210 απόθεμα Dubrovo TEC JSC Negotino 

ΣΥΝΟΛΟ 1.034 5.300   

Πηγή: Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας Βόρειας Μακεδονίας 
 
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από παραγωγικές μονάδες 

συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας το 2018 ήταν 287 MW, δηλαδή 
αντιπροσώπευε το 13,82% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα. Δύο (2) μονάδες συνδυασμένης 
ηλεκτροπαραγωγής (Energy και KOGEL) ανήκουν στην ESM JSC Skopje, ενώ η TE-TO JSC Skopje είναι 
ιδιωτικής ιδιοκτησίας.  

 
Πίνακας 4: Σταθμοί συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας & ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια 
Μακεδονία, 2018  

 

Επωνυμία 
Εγκατεστημένη 

ισχύς (MW) 

Ετήσια 

παραγωγή 

(εκτίμηση) 

(GWh) 

Τόπος 

εγκατάστασης 
Ιδιοκτήτης 

ESM Energetika 30 500 Skopje ESM JSC Skopje 

TE-TO 227 1.900 Skopje TE-TO JSC Skopje 

KOGEL 30 600 Skopje ESM JSC Skopje 

ΣΥΝΟΛΟ 287 3.000   

 
Πηγή: Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας Βόρειας Μακεδονίας 
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Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των υδροηλεκτρικών σταθμών, με ισχύ άνω των 10 MW, το 2018 
ήταν 586,65 MW, ήτοι αντιπροσώπευε το 28,26% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα. Η 
κατηγορία αυτή περιλαμβάνει:  

 

- οκτώ (8) υδροηλεκτρικές μονάδες (Kozjak, Globocica, Shpilje, Tikvesh, Vrutok, Vrben, Raven και St. Petka), 
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 557, 4 MW και ιδιοκτησίας ESM JSC Skopje.   

- Δύο (2) υδροηλεκτρικές μονάδες (Kalimanci και Matka), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 29,25 MW και 
ιδιοκτησίας EVN AD Skopje. 
 

Πίνακας 5: Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στη Βόρεια Μακεδονία, 2018 

 

Επωνυμία 
Εγκατεστημένη 

ισχύς (MW) 

Ετήσια 

παραγωγή 

(εκτίμηση) 

(GWh) 

Τόπος 

εγκατάστασης 
Ιδιοκτήτης 

HPP Kozjak 82,00 130 r. Treska ESM JSC Skopje 

HPP Globocica 42,60 180 r. Crn Drim- Struga ESM JSC Skopje 

HPP Spilje 84,00 272 r. Crn Drim- Debar ESM JSC Skopje 

HPP Tikvesh 113,00 144 
r. Crna Reka- 
Kavadarci 

ESM JSC Skopje 

HPP Vrutok 

199,40 430 Mavrovo ESM JSC Skopje HPP Vrben 

HPP Raven 

HPP St. Petka 36,40 43 r. Treska ESM JSC Skopje 

HPP Kalimanci 17,25 17 r. Bregalnica EVN AD Skopje 

HPP Matka 12,00 40 r. Treska EVN AD Skopje 

ΣΥΝΟΛΟ 586,65 1.256   

Πηγή: Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας Βόρειας Μακεδονίας 

 

Το 2018 καταγράφηκε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 96 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, με 
εγκατεστημένη ισχύ εκάστης μονάδας κάτω των 10 MW και συνολική εγκατεστημένη ισχύ 106 MW, δηλαδή με 
ποσοστό 5,12% στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της χώρας. Από αυτούς, το 2018, κατασκευάστηκαν και 
διατέθηκαν 4 νέες μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 4,74 MW. Δεκαεπτά (17) 
μονάδες εκ του συνολικού αριθμού των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, με εγκατεστημένη ισχύ κάτω των 10 
MW, δεν υπάγονται στο καθεστώς του προτιμησιακού παραγωγού και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 
34 MW. Από αυτές, εννέα (9) ανήκουν στην EVN με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 29,31 MW, τέσσερις (4) είναι 
ιδιοκτησίας της JP Strezevo Bitola με συνολική ισχύ 3,37 MW, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις (4) ανήκουν στην 
MHPP LUKAR DOOEL Kavadarci εγκατεστημένης ισχύος 1,32 MW. Η EVN διαθέτει συνολικά 11 
υδροηλεκτρικές μονάδες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 58,56 MW. Οι υπόλοιπες 79 μικρές υδροηλεκτρικές 
μονάδες υπάγονται στο καθεστώς του προτιμησιακού παραγωγού και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς τους 
είναι 72,32 MW.  
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Το 2018, λειτουργούσαν 118 φωτοβολταϊκοί σταθμοί, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 18,49 MW, 
δηλαδή 0,89% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της χώρας. Σε σύγκριση με 2017, το 2018 
κατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν πέντε νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, με συνολική εγκατεστημένη 
ισχύ 0,97 MW. Από το συνολικό αριθμό των 118 φωτοβολταϊκών σταθμών, 102 υπάγονται στο καθεστώς των 
προτιμησιακών παραγωγών, ενώ οι υπόλοιποι 16 δεν υπάγονται στο καθεστώς αυτό και πωλούν την 
ηλεκτρική ενέργεια στην ελεύθερη αγορά. Όλοι οι κατασκευασμένοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί είναι ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών αιολικής ενέργειας είναι 36,8 MW, δηλαδή 1,77% 
της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα. Οι σταθμοί αιολικής ενέργειας υπάγονται στο καθεστώς του 
προτιμησιακού παραγωγού. 

 
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο είναι 6,99 MW, με 

το μερίδιό τους στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ στη χώρα να αντιστοιχεί στο 0,34%. Οι εν λόγω μονάδες 
υπάγονται επίσης στο καθεστώς του προτιμησιακού παραγωγού. 

 
Γράφημα 1: Μερίδιο των τύπων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Βόρεια Μακεδονία, ανά 
εγκατεστημένη ισχύ σε MW, 2018 

 

 
Πηγή: Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας Βόρειας Μακεδονίας 

 

2.1.2  Σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας  
 

Διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας είναι η 
MEPSO, η οποία συμμετέχει στο Γραφείο Συντονισμένων Δημοπρασιών Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
(SEE CAO) από το 2016. Τον Απρίλιο του 2018, η MEPSO υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με το Ανεξάρτητο 
Χρηματιστήριο Ενέργειας της Βουλγαρίας (ΙΒΕΧ) για τη σύζευξη των προημερήσιων αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας. Η αυστριακών συμφερόντων EVN λειτουργεί ως 
διαχειριστής του μεγαλύτερου μέρους του δικτύου διανομής και ως προμηθευτής της πλειονότητας των 
μικρών και μεσαίων καταναλωτών.  

Μερίδια επιμέρους μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 

TPP 

CHPP 

HPP 

SHPP 

PVPP 

WPP 

BTPP 
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Η κρατική εταιρεία ESM (πρώην ELEM JSC – το όνομα άλλαξε με απόφαση που υιοθετήθηκε από την 
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στις 19 Μαρτίου 2019) ελέγχει μακράν το μεγαλύτερο 
μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ διαχειρίζεται και ένα κλειστό δίκτυο διανομής. Η 
κοινοπραξία EVN και EVN Electrosnabduvanje επελέγη, το 2019, ως Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας 
για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.   

Το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνδέει τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής στη 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και τα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας που 
διαχειρίζονται οι εταιρείες Elektrodistribucija DOOEL Skopje και ESM JSC, Energetika Subsidiary. Το δίκτυο 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί σε επίπεδο τάσης 400 kV και 110 kV. 

Το σύστημα τάσεως 110 kV είναι το πιο εκτεταμένο και αναπτυγμένο και συνδέει τις μεγάλες 
υδροηλεκτρικές και θερμοηλεκτρικές μονάδες, καθώς και όλα τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα που συνδέονται με 
το επίπεδο τάσης μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύνδεση μεταξύ των γραμμών τάσης 400 kV και 110 kV 
γίνεται μέσω πέντε σταθμών μετασχηματιστών: TS Skopje 4, TS Skopje 5, TS Bitola 2, TS Dubrovo and TS 
Stip. Ένας μικρός αριθμός άμεσων καταναλωτών που συνδέονται απευθείας με το σύστημα συνδέονται μέσω 
του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο 110 kV, ενώ τα συστήματα διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας συνδέουν τις μικρότερες μονάδες παραγωγής, καθώς και τους καταναλωτές που συνδέονται με τα 
συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Από το 2018 η MEPSO JSC Skopje διαθέτει τις άδειες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
και οργάνωσης και διαχείρισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας έχει συνολικό μήκος 2.458 χλμ. 
Είναι συνδεδεμένο με το ελληνικό σύστημα με δύο γραμμές τάσης 400 kV (Θεσσαλονίκης - Dubrovo και 
Μελίτης - Μοναστηρίου), με το βουλγαρικό με γραμμή τάσης 400 kV (Stip - Mogila), με το σερβικό με γραμμή 
τάσης 400 kV (Shtip - Vranje 4) και με το κοσοβάρικο με γραμμή τάσης 440 kV (Skopje 5 - Ferizaj 2/ 
Uroshevac). Δεν είναι ακόμα συνδεδεμένο με το αλβανικό. H MEPSO έχει αρχίσει να υλοποιεί ένα πρόγραμμα 
εκσυγχρονισμού του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας συνολικού προϋπολογισμού 40,5 
εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου καλύπτεται από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD). Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό υποσταθμών και εναέριων γραμμών μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τον εξοπλισμό με συστήματα επίβλεψης, ελέγχου και προστασίας. Επιπλέον, 
στα σχέδια της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της 
χώρας περιλαμβάνεται η κατασκευή δια-συνδετήριας γραμμής 400 kV με την Αλβανία (περιοχή Μοναστηρίου - 
Ελμπασάν), «έργο ενδιαφέροντος» για την Ενεργειακή Κοινότητα (PECI) για το οποίο έχει εξασφαλιστεί δάνειο 
ύψους 37 εκατ. ευρώ από την EBRD και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2023. 

 

2.2  Κατάσταση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας  
 

Η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι οργανωμένη με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ενεργειακό Νόμο, και αποτελείται από δύο τμήματα, τη ρυθμιζόμενη 
και την απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  
 

Η αγορά και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην απελευθερωμένη αγορά γίνεται με τιμές και υπό 
συνθήκες που έχουν συμφωνηθεί ελεύθερα μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή, με επιλογή του τελευταίου, 
δικό του κίνδυνο και κόστος.   
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Στο πλαίσιο αυτό, στους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνονται οι: 

παραγωγοί και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, έμποροι, διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι καταναλωτές. 
 

Οι καταναλωτές στην ελεύθερη αγορά, κατά τη διάρκεια του 2018, προμηθεύθηκαν ηλεκτρική ενέργεια 
από 18 ενεργούς προμηθευτές και εμπόρους.  Η μέση τιμή με την οποία ο προμηθευτής, δηλαδή οι έμποροι 
ηλεκτρισμού, προμήθευσε τους καταναλωτές στην ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το 2018 ήταν 3,46 
δηνάρια/kWh, ήτοι 56,73 ευρώ/MWh, σημειώνοντας αύξηση 14,57% σε σχέση με τη μέση τιμή το 2017 (3,02 
δηνάρια/kWh, ήτοι 49,07 ευρώ/MWh). Επιπλέον, το 2018 οι μεγάλοι καταναλωτές προμηθεύτηκαν με μέση τιμή 
3,53 δηνάρια/kWh, ήτοι 57,36 ευρώ/MWh, σημειώνοντας αύξηση 12,42% σε σχέση με τη μέση τιμή το 2017 
(314 δηνάρια/kWh, ήτοι 51,10 ευρώ/MWh). Αναφορικά με τους μικρούς καταναλωτές, το 2018 η μέση τιμή 
διαμορφώθηκε στα 3,42 δηνάρια/kWh, ήτοι 55,55 ευρώ/MWh, σημειώνοντας αύξηση 23,91% σε σχέση με τη 
μέση τιμή το 2017 (2,76 δηνάρια/kWh, ήτοι 44,92 ευρώ/MWh). Πρέπει να αναφερθεί ότι οι τιμές αυτές δεν 
περιλαμβάνουν τα τιμολόγια μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι υπηρεσίες αυτές 
καταβάλλονται χωριστά από τους καταναλωτές.   

 
Το 2018 καταγράφηκαν 24 έμποροι χονδρικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που είχε ως 

αποτέλεσμα πιο ισορροπημένο μερίδιο αγοράς σε σύγκριση με το 2017. Ο όγκος του εμπορεύσιμου 
ηλεκτρικού ρεύματος το 2018 αυξήθηκε κατά 49,6% σε σύγκριση με το 2017, γεγονός που καταδεικνύει 
αυξημένη ρευστότητα και ανταγωνιστικότητα στην ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η τάση αύξησης των 
τιμών είναι επίσης αισθητή στην αγορά χονδρικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η μέση τιμή 
πώλησης το 2018 ήταν 3,35 δηνάρια/kWh, ήτοι 54,41 ευρώ/MWh, σημειώνοντας αύξηση 13,95% σε σχέση με 
τη μέση τιμή πώλησης το 2017 (2,94 δηνάρια/kWh, ήτοι 47,75 ευρώ/MWh). 

 

2.3  Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τιμές αγοράς και πώλησης 
 

Σύμφωνα με τα πλέον διαθέσιμα στοιχεία, το 2018 ο όγκος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
παρασχέθηκε από τις εταιρείες ESM JSC Skopje, TE-TO JSC Skopje, EVN Elektrani DOOEL Skopje, καθώς 
και από τις υπόλοιπες μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες, φωτοβολταϊκές μονάδες και μονάδες ηλεκτρικής 
ενέργειας από βιοαέριο που συνδέονται με το σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από 
εισαγωγές.  

 
Το 2019 σημειώθηκε αύξηση της συνολικής εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 4,7% σε 

σχέση με το 2018 (1,29% το 2018 σε σχέση με το 2017 και 1,17%  το 2017 σε σχέση με το 2016). Ο 
μεγαλύτερος εγχώριος παραγωγός, η ESM, αύξησε το 2018 την παραγωγή για 1,06% σε σύγκριση με το 2017, 
ενώ σε σύγκριση με το 2016 παρατηρήθηκε μείωση κατά 2,47%. Το 2019 σε σύγκριση με το 2018 σημαντική 
ήταν η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμοηλεκτρικές μονάδες (23,2%) και σταθμούς 
συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (28,3%). Αντιθέτως, το 2018 σημαντική ήταν η 
αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικές μονάδες, ενώ η παραγωγή από 
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας 
είχε μειωθεί σε σύγκριση με το 2017 και το 2016.   
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Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2019 αυξήθηκε επίσης στους σταθμούς αιολικής 
ενέργειας (4,6%) σε σχέση με το 2018, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
έχει σταθεροποιηθεί γενικώς τα τελευταία τρία χρόνια (το 2019 αυξήθηκε κατά 1,9%). Επίσης, το 2019 
σημειώθηκε αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτρικές μονάδες από βιοαέριο (1,9%), ενώ η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικές μονάδες μειώθηκε αισθητά κατά 35%.  

 
Γενικά, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας για την περίοδο 

2018- 2019, η δυναμικότητα παραγωγής διαμορφώθηκε ως ακολούθως:  
 

Πίνακας 6: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία, σε MWh, 2018-2019 

 

 
2018 2019 

Μεταβολή 
2018-2019 

Εισαγωγές 2.297.169 2.410.901 5,0% 

Εξαγωγές 377.423 583.019 54,5% 

Μεικτή εσωτερική κατανάλωση ενέργειας 1.919.746 1.827.882 -4,8% 

 
   

Συνολική-Μεικτή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  5.607.170 5.869.768 4,7% 

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί 2.895.752 3.568.683 23,2% 

Σταθμοί συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας 

745.877 957.279 28,3% 

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί 1.791.368 1.163.674 -35,0% 

Φωτοβολταϊκές μονάδες 22.788 23.227 1,9% 

Σταθμοί αιολικής ενέργειας 97.338 101.806 4,6% 

Μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο  54.050 55.103 1,9% 

 
   

Συνολική-Καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 5.282.751 5.501.315 4,1% 

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί 2.613.008 3.236.995 23,9% 

Σταθμοί συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας 

721.072 928.791 28,8% 

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί 1.774.497 1.155.396 -34,9% 

Φωτοβολταϊκές μονάδες 22.788 23.227 1,9% 

Σταθμοί αιολικής ενέργειας 97.338 101.806 4,6% 

Μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο  54.050 55.103 1,9% 

 
   

Consumption of the energy branch 102.226 106.838 4,5% 

Απώλειες στο δίκτυο διανομής 994.813 979.353 -1,6% 

Διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια για τελική κατανάλωση 6.105.459 6.243.004 2,3% 

Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά 2.998.773 3.039.591 1,4% 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας – Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
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Περαιτέρω, η διάρθρωση των εγχώριων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας το 2018 δείχνει ότι η ESM 
ήταν ο κυρίαρχος εγχώριος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με μερίδιο 78,45% στην εγχώρια παραγωγή, ενώ 
ακολουθούν οι TE-TO JSC Skopje με μερίδιο 13,16%, EVN Elektrani DOOEL Skopje με μερίδιο 3,03%, μικρές 
υδροηλεκτρικές μονάδες με μερίδιο 3,93%, θερμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής από βιοαέριο με μερίδιο 0,99 
% και φωτοβολταϊκά με μερίδιο 0,43%.  

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι το 2019 αυξήθηκαν οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά 
54,5% σε σχέση με το 2018 (το 2018 είχαν αυξηθεί κατά 21,35% σε σχέση με το 2017), αλλά και οι εισαγωγές 
(5%).  

 

2.4  Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας  
 

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας το 2018 
ανήλθε στα 6.365.196 MWh, σημειώνοντας μείωση κατά 0,19% σε σύγκριση με την κατανάλωση το 2017.   

 Όσον αφορά στις μεταβολές στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2018, σε σχέση με το 2017, 
παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης μεταξύ των καταναλωτών που συνδέονται με το δίκτυο μεταφοράς 
(110kV) κατά 2,76%, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών που συνδέονται με τον 
διανομέα Elektrodistribucija μειώθηκε ελαφρώς κατά 0,82%.  

 

2.5  Αναπτυξιακά και επενδυτικά σχέδια 
 

Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας, σύμφωνα με τις αποφάσεις για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας 
το 2018, ενέκρινε επενδύσεις για τις εταιρείες ESM JSC Skopje, MEPSO JSC Skopje και Elektrodistribucija 
DOOEL Skopje, ως ακολούθως: 

 
Πίνακας 7: Εγκεκριμένες επενδύσεις για την ESM JSC Skopje (σε δηνάρια), 2017-2018 

 

ESM JSC Skopje  2018  2017  

Hydropower plants  453.794.181  153.927.152  

Total REK Bitola  3.109.969.437  2.955.263.064  

TPP Bitola  1.071.469.437  638.034.064  

Mines Bitola  2.038.500.000  2.317.229.000  

Total REK Oslomej  737.748.114  52.819.865  

TPP Oslomej  737.748.114  52.819.865  

Oslomej mine  0  0  

TOTAL  4.301.511.732  3.162.010.081  

 
Πηγή: Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας Βόρειας Μακεδονίας 
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Πίνακας 8: Εγκεκριμένες επενδύσεις για την MEPSO JSC Skopje (σε δηνάρια), 2018-2020 

MEPSO JSC Skopje  2018 2019 2020 

Για τη μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος 2.223.857.319  2.416.521.322  1.491.975.432  

Για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού 61.500.000 - - 

Πηγή: Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας Βόρειας Μακεδονίας 
 

Πίνακας 9: Εγκεκριμένες επενδύσεις για την Elektrodistribucija DOOEL Skopje (σε δηνάρια), 2018-2020 

Elektrodistribucija DOOEL Skopje  2018 2019 2020 

Για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας  2.159.308.155 2.246.772.726 2.221.392.749 

Πηγή: Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας Βόρειας Μακεδονίας 
 

Οι επενδύσεις των εταιρειών, για τη βελτίωση της λειτουργικής ασφάλειας του συνολικού συστήματος 
ισχύος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, καταγράφονται στα αναπτυξιακά σχέδιά τους, ως 
ακολούθως: 

 
Πίνακας 10: Αναπτυξιακά σχέδια της MEPSO JSC Skopje για την περίοδο 2019-2023  

Προγράμματα Κόστος σε εκατ. δηνάρια Συνολική 
αξία 

σε εκατ. 
δηνάρια 

2019 2020 2021 2022 2023 

Διασυνδέσεις 166,05  647,60  607,62 381,30 - 1.802,57 

Νέες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
σταθμοί μετασχηματιστών 

104,55  530,75  423,12  258,30  79,95  1.396,67  

Συντήρηση 
/ανακατασκευή των γραμμών τάσης 110 kV 

638,06  598,09  215,25  67,65  18,45  1.537,50  

Συντήρηση /ανακατασκευή των σταθμών 
μετασχηματιστών 

87,33  87,33  87,33  87,33  87,33  436,65  

Συντήρηση της TS Skopje 4  71,96  82,41  123,00  -  -  277,37  

Συντήρηση της TS Dubrovo  85,49  13,53  -  -  -  99,02  

Συντήρηση της TS Bitola 2  160,52  18,45  25,83  -  -  204,80  

Συντήρηση της TS Valandovo  16,61  26,45  -  -  -  43,05  

Συντήρηση της TS in TEC Oslomej  14,76  20,30  -  -  -  35,06  

Συντήρηση της TS in HPP Tikvesh  4,31  2,46  -  -  -  6,77  

Συντήρηση της TS in HPP Vrutok  7,38  6,77  -  -  -  14,15  

Συντήρηση της TS in HPP Globochica  4,31  2,46  -  -  -  6,77  

Συντήρηση της TS in HPP Shpilje  4,31  2,46  -  -  -  6,77  

Συντήρηση της TS Prilep 1  40,59  27,68  -  -  -  68,27  

Συντήρηση της TS Shtip 1  1,23  0,00  -  -  -  1,23  

Συντήρηση της TS Kavadarci 1  5,54  6,15  -  -  -  11,69  

Συντήρηση της TS Veles (Bashino Selo)  8,00  12,30  -  -  -  20,30  

Εγκατάσταση εξοπλισμού DC  1,23  0,00  -  -  -  1,23  

Εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας 

150,06  142,68  75,03  37,52  9,23  414,51  

Έρευνα στο σύστημα μεταφοράς ηλεκ..ενέργειας 50,55  6,15  3,69  -  -  60,39  

ΣΥΝΟΛΟ  1.622,80  2.233,99  1.560,87  832,10  194,96  6.444,71 

  Πηγή: Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας Βόρειας Μακεδονίας 
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Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο της Elektrodistribucija DOOEL Skopje για την περίοδο 2019-2023, 
καταγράφονται οι ακόλουθες επενδύσεις στο σύστημα διανομής ηλεκτρισμού: 

 
Πίνακας 11: Αναπτυξιακά σχέδια της Elektrodistribucija DOOEL Skopje για την περίοδο 2019-2023  

 

Περιγραφή 2019 2020 2021 2022 2023 2019 - 2023 

 Σε χιλιάδες δηνάρια 

Εξοπλισμός υψηλής τάσης 
και σταθμοί 
μετασχηματιστών 

480.509  524.911  563.287  539.388  499.338  2.607.434  

Προγράμματα IT και 
Τηλεπικοινωνιών  

100.954  171.827  228.085  151.571  127.632  780.070  

Συσκευές μέτρησης  456.849  533.662  508.063  509.790  503.191  2.511.556  

Κτήρια και οχήματα  121.833  76.924  60.353  91.720  89.488  440.319  

Ασφάλεια στην εργασία και 
προστασία του 
περιβάλλοντος  

27.838  18.161  9.680  25.841  9.696  91.216  

Επενδύσεις για τη 
νομιμοποίηση του 
συστήματος/δικτύου  

0  0  0  0  0  0  

Δίκτυο μεσαίας τάσης  151.515  123.922  123.922  123.922  123.922  647.205  

TS μεσαίας τάσης 19.985  12.300  12.300  12.300  21.525  78.410  

Δίκτυο χαμηλής τάσης  23.443  12.300  12.300  12.300  24.600  84.943  

Μεταφορά (Dislocation) 
μετρητών  

157.536  218.325  218.325  218.325  218.325  1.030.836  

Προγράμματα νέων 
χρηστών  

498.000  430.500  430.500  430.500  442.800  2.232.300  

Επενδύσεις με αίτημα του 
πελάτη  

101.317  39.975  39.975  39.975  39.975  261.217  

Μη προγραμματισμένα 
έργα/προγράμματα  

61.500  61.500  61.500  61.500  86.100  332.100  

ΣΥΝΟΛΟ 2.201.279  2.224.808  2.268.291  2.217.134  2.186.594  11.097.606  

 
Πηγή: Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας Βόρειας Μακεδονίας 
 

Τέλος, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατα εδώ δημοσιεύματα, η εταιρεία MEPSO, ο διαχειριστής 
του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, έχει υπογράψει συμφωνίες για δύο 
έργα συνολικής αξίας 35 εκατ. ευρώ με τις εταιρείες Energoinvest Koncar Elektroindustrija, της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης και της Κροατίας αντίστοιχα. Η Energoinvest πρόκειται να κατασκευάσει τη γραμμή μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας τάσης 400 kV που θα συνδέει τη Βόρεια Μακεδονία με την Αλβανία, ενώ η Koncar έχει 
αναλάβει την κατασκευή υποσταθμού τάσης 400 kV /110 kV κοντά στην πόλη της Αχρίδας. Η σύμβαση 
περιλαμβάνει επίσης τον εξοπλισμό της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τάσης 400 kV του 
υποσταθμού στο Μοναστήρι (Bitola). Αμφότερα τα έργα έχουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).  
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3. Φυσικό αέριο 
  

Η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας δεν έχει δικές της πηγές φυσικού αερίου. Ο συνολικός όγκος 
του φυσικού αερίου εισάγεται από τη Ρωσία μέσω του διεθνούς διαδρόμου 8 που διέρχεται από την 
Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Ο αγωγός φυσικού αερίου εισέρχεται στη Δημοκρατία 
της Βόρειας Μακεδονίας στο DEVE Bair από τα σύνορα με τη Βουλγαρία και εκτείνεται μέσω των Kriva 
Palanka, Kratovo και Kumanovo στα Σκόπια, με συνολικό μήκος 98.197 χιλιομέτρων. Το δίκτυο αγωγών αερίου 
από τον κύριο αγωγό προς τις πόλεις του Kriva Palanka, του Kratovo, της Ζώνης Τεχνολογικής και 
Βιομηχανικής Ανάπτυξης-Σκόπια (Bunardzik) και η πόλη των Σκοπίων έχουν συνολικό μήκος 32 χιλιομέτρων. 
Το δίκτυο αγωγών αερίου της πόλης έχει συνολικό μήκος 50,93 τ.μ. (σε Kriva Palanka, Kratovo, Kumanovo και 
Σκόπια). 
 

Το σύστημα μεταφοράς αποτελείται από τον κεντρικό σταθμό μέτρησης (GMS) στην είσοδο της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, έξι κύριους μετρικούς και ρυθμιστικούς σταθμούς (GMRS) που 
βρίσκονται στις εισόδους των πόλεων Kriva Palanka, Kratovo, Kumanovo, δύο στα Σκόπια – βορείως και 
νοτίως των Σκοπίων και ένα στη Ζώνη Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Σκοπίων, 52 σταθμούς 
μέτρησης και ρυθμιστικούς σταθμούς (MRS) και τρεις σταθμούς μέτρησης (MS).  

Σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας για το 2018, η 
συνολική δυναμικότητα του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου είναι 800 εκατ. nm3/ετησίως. Η 
δυναμικότητα μπορεί να αυξηθεί σε 1.200 εκατ. nm3/ετησίως με την κατασκευή του σταθμού συμπίεσης στο 
αρχικό τμήμα του αγωγού. Η μέγιστη ροή του αγωγού είναι 180.000 nm3/ανά ώρα. 

Ο νέος ενεργειακός νόμος εναρμονίζει τη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου με τις πρόνοιες της 
τρίτης δέσμης μέτρων για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας της ΕΕ. Διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς φυσικού αερίου είναι η εταιρεία GAMA, μέτοχοι της οποίας είναι το κράτος και η Makpetrol, η 
οποία είναι επίσης ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου στη χώρα.  

Η παροχή φυσικού αερίου πραγματοποιείται στα κρατικά συστήματα διανομής φυσικού αερίου για τις 
ανάγκες της βιομηχανίας, των εμπορικών καταναλωτών, των δημόσιων ιδρυμάτων και των νοικοκυριών. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Βόρεια Μακεδονία διαθέτει ένα σημείο εισόδου στο εθνικό σύστημα, 
ευρισκόμενο στα σύνορα της χώρας με τη Βουλγαρία, μέσω του οποίου εισάγεται φυσικό αέριο προερχόμενο 
από τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών διενεργείται από τη Makpetrol, βάσει μακροχρόνιας 
σύμβασης προμήθειας με την Gazprom, ενώ τρεις μεγάλοι καταναλωτές πραγματοποιούν δικές τους εισαγωγές 
φυσικού αερίου για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. 

Οι εισαγωγές φυσικού αέριου στη Βόρεια Μακεδονία ανήλθαν, το 2018, σε  255.377.000 nm3, 
καταγράφοντας μείωση της τάξης του 7% σε σχέση με το 2017 (στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας Βόρειας 
Μακεδονίας). Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται, κατά κύριο λόγο, από βιομηχανικούς καταναλωτές και 
εμπορικούς πελάτες (98% της συνολικής κατανάλωσης).  

Οι ανάγκες της Βόρειας Μακεδονίας σε φυσικό αέριο αναμένεται να αυξηθούν το επόμενο χρονικό 
διάστημα και να αγγίξουν τα 2 bcm. Στόχος της Κυβέρνησης είναι η μείωση της εξάρτησης από την Gazprom - 
τον μοναδικό μέχρι σήμερα προμηθευτή - μέσα από τη σύνδεση με το σύστημα φυσικού αερίου της Ελλάδας 
και την προμήθεια φυσικού αερίου από τον αγωγό TAP (Trans Adriatic Pipeline). Παράλληλα, η Κυβέρνηση 
προωθεί, μέσω της κρατικής εταιρείας ΝER, την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου διανομής.  
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Τέλος, σημειώνεται ότι, η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας υιοθέτησε, το 2019, τέσσερις (4) 
νομοθετικές πράξεις στον τομέα του φυσικού αερίου. Η διαδικασία της προετοιμασίας τους εκτελέστηκε μέσω 
της συνεργασίας με τη Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας.  

Πίνακας 12: Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του φυσικού αερίου 

 

Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας εξέδωσε κανόνες εφοδιασμού για το φυσικό αέριο 
και εγχειρίδιο κανόνων σχετικά με τη χορήγηση του καθεστώτος κλειστού συστήματος 
διανομής φυσικού αερίου και συνδυασμένου φορέα εκμετάλλευσης για τη μεταφορά 
και διανομή φυσικού αερίου. 

Μάρτιος 2019 

Η ρυθμιστική αρχή εξέδωσε το εγχειρίδιο κανόνων για τη μεθοδολογία καθορισμού 
των τιμολογίων μεταφοράς, διανομής και λειτουργίας του φυσικού αερίου στην αγορά. 

Δεκέμβριος 2018 

Η ρυθμιστική αρχή ενέκρινε τους κανόνες πιστοποίησης για τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια. 

Αύγουστος 2018 

Ο νέος ενεργειακός νόμος ενσωματώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/73/ΕΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009. 

Ιούνιος 2018 

 
Πηγή: Ενεργειακή Κοινότητα 
 

3.1  Κατάσταση της αγοράς φυσικού αερίου  
 

Η αγορά φυσικού αερίου στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας είναι πλήρως απελευθερωμένη από 
01.01.2015.  

Τα συστήματα διανομής φυσικού αερίου αναπτύσσονται και αναβαθμίζονται συνεχώς και συνεπώς 
υπάρχει αισθητή επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, καθώς και νέες συνδέσεις και χρήση του 
φυσικού αερίου σε μεμονωμένα κτίρια (νοικοκυριά). Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας ρυθμίζει τις 
ακόλουθες δραστηριότητες: μεταφορά, διανομή και αποθεματικό φυσικού αερίου.  

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την GAMA JSC Skopje, ως κάτοχος άδειας για τη 

διαβίβαση και τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, ο συνολικός όγκος φυσικού 
αερίου στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας που διανεμήθηκε στους καταναλωτές φυσικού αερίου το 2018 
ήταν 253.628.089 nm3. Το 2018 μεταφέρθηκε 7,79% λιγότερος όγκος φυσικού αερίου σε σύγκριση με 2017 
που είναι το έτος υψηλότερης κατανάλωσης φυσικού αερίου στη χώρα. Σε σύγκριση με το 2016, ο όγκος 
φυσικού αερίου που μεταφέρθηκε το 2018 αυξήθηκε κατά 18,84%. 

Η μεγαλύτερη κατανάλωση φυσικού αερίου εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, 
καθώς το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή θερμικής ενέργειας. Το εργοστάσιο 
ηλεκτροπαραγωγής με αέριο TE-TO JSC Skopje επηρεάζει σημαντικά το προφίλ κατανάλωσης. Κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχει μια εκτροπή της κατανάλωσης που οφείλεται στη 
λειτουργία της TE-TO αυτούς τους μήνες, ακολουθούμενη από σημαντική αύξηση της χειμερινής περιόδου όταν 
οι θερμοηλεκτρικές και λοιπές μονάδες λειτουργούν σε πλήρη ισχύ.  

 
Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές φυσικού αερίου στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας είναι τα 

συνδυασμένα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμικής ενέργειας και οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί. Το 
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μερίδιό τους στην τελική κατανάλωση φυσικού αερίου το 2018 ήταν 79,26%. Ακολουθούν οι βιομηχανικοί 
καταναλωτές με μερίδιο αγοράς 18,44%, και κυρίως η βιομηχανία μετάλλων, ενώ οι εταιρείες διανομής 
συνεισφέρουν κατά 2,29% στην τελική κατανάλωση φυσικού αερίου. 
 

Η TE-TO JSC Skopje κυριάρχησε στη χονδρική αγορά φυσικού αερίου το 2018 με μερίδιο αγοράς 
43,2%, ακολουθούμενη από την θυγατρική εταιρεία της TE-TO Gas Trade με 30,30% και Makpetrol JSC Skopje 
με μερίδιο αγοράς 24,44%, ενώ η KOGEL STIL DOO Skopje είχε το μικρότερο μερίδιο αγοράς με 2,06%. Το 
φυσικό αέριο που εισάγεται από την TE-TO JSC Skopje και την TE-TO Gas Trade χρησιμοποιήθηκε για 
συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμικής ενέργειας, καθώς και για την αποκλειστική παραγωγή 
θερμικής ενέργειας. 

 
Η MAKPETROL PROM-GAS DOOEL Skopje κυριαρχεί στη λιανική αγορά φυσικού αερίου το 2018 με 

μερίδιο αγοράς 81,35%, ακολουθούμενη από την DTIDZ Skopje με 15,12% και STRUMICA GAS και 
KUMANOVO GAS με 1,87% και 1,67% αντίστοιχα. Η MAKPETROL παρέχει φυσικό αέριο στους καταναλωτές 
που συνδέονται με το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, ενώ οι DTIDZ Skopje, KUMANOVO GAS και 
STRUMICA GAS παρέχουν φυσικό αέριο στους καταναλωτές των συστημάτων διανομής αερίου αντίστοιχα. Η 
DTRIZ Skopje και Kumanovo Gas αγοράζουν φυσικό αέριο από την MAKPETROL. 

 
Τα συστήματα διανομής φυσικού αερίου εξακολουθούν να αναπτύσσονται. Ο όγκος φυσικού αερίου 

που διανέμεται στα συστήματά τους είναι μικρός, αν και υπάρχει αισθητή συνεχιζόμενη ανάπτυξη κατά τη 
διάρκεια των ετών. Το μεγαλύτερο μέρος του κατανεμημένου αερίου βρίσκεται στην DTIDZ, όπου υπάρχουν 
αρκετοί βιομηχανικοί καταναλωτές που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο στις παραγωγικές εργασίες τους, 
καθώς και για θέρμανση. 

 

3.2  Αναπτυξιακά και Επενδυτικά Σχέδια  
 

Τα αναπτυξιακά και επενδυτικά σχέδια στον τομέα αφορούν στην παροχή ασφαλούς και συνεχούς 
μεταφοράς, διανομής και παροχής φυσικού αερίου, αυξημένης αποτελεσματικότητας των συστημάτων με 
κατάλληλο σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση των αγωγών αερίου, μετρήσεις και ρυθμιστικούς σταθμούς 
και εξοπλισμό, διαχείριση και επίβλεψη του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου.  Η κοινή εταιρεία μετοχών για 
την εκτέλεση ενεργειακών δραστηριοτήτων κρατικής ιδιοκτησίας NER (Joint Stock Company for the 
Performance of Energy Activities - National Energy Resources Skopje (NER JSC Skopje), κατά τη δεύτερη 
φάση πρόκειται να πραγματοποιήσει δύο έργα:  

- Κύριος αγωγός αερίου, τμήμα Γκόστιβαρ – Κίτσεβο (αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022),  

- Κύριος αγωγός αερίου, τμήμα Κίτσεβο-Αχρίδα (αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025).  
 

Οι πρωτοβουλίες για την κατασκευή δύο αγωγών διασύνδεσης φυσικού αερίου που συνδέουν τη 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία είναι τρέχουσες.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στη συνεργασία Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας στον τομέα του φυσικού 
αερίου, στις 14 Οκτωβρίου 2016, η ΔΕΣΦΑ και η εταιρεία αξιοποίησης ενεργειακών πόρων της χώρας, 
ΝER υπέγραψαν στα Σκόπια, Μνημόνιο Κατανόησης για την κατασκευή διασυνδετήριου αγωγού φυσικού 
αερίου. Έκτοτε, ΔΕΣΦΑ και ΝER συνεργάζονται για την υλοποίηση του αγωγού. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
περιβαλλοντικές μελέτες έχουν υποβληθεί προς έγκριση και ο σχεδιασμός είναι σε εξέλιξη. Από πλευράς 
Βόρειας Μακεδονίας έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης μέσω WBIF. Προς τούτο, οι δυο χώρες 
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προχώρησαν στη σύνταξη σχεδίου διακρατικής «Συμφωνίας για την ανάπτυξη διασύνδεσης φυσικού αερίου 
Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας», του οποίου εκκρεμεί η υπογραφή.          

Ο αγωγός αερίου από την Ελλάδα θα εισέλθει στη Βόρεια Μακεδονία μεταξύ των περιοχών 
Bogorodica και Stojakovo. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, ο αγωγός θα διασχίσει το έδαφος του Δήμου 
Γευγελή, κοντά στα χωριά Prdejci και Smokvica, ενώ θα κατασκευαστεί ειδικός σταθμός για τη σύνδεση με την 
πόλη της Γευγελής. Στη συνέχεια, κοντά στο Negotino, ο αγωγός διασύνδεσης από την Ελλάδα θα ενωθεί με 
τον αγωγό που έρχεται στη Βόρεια Μακεδονία από τη Βουλγαρία. Παράλληλος στόχος της NER είναι η 
ανάπτυξη δευτερογενών δικτύων αγωγών.   

Σημειώνεται ότι, μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδος – Βόρειας Μακεδονίας, οπότε και θα 
ακολουθήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού κατασκευής του έργου, με την κατασκευαστική περίοδο να 
εκτείνεται χρονικά μεταξύ 2021 και 2022.  

Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται μεταξύ των ενεργειακών στρατηγικών στόχων της χώρας για 
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και πρόσβαση σε μια πιο ανταγωνιστική αγορά φυσικού αερίου, ενώ 
η ΝΕR φαίνεται ότι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην έγκαιρη και απρόσκοπτη ολοκλήρωσή του. 

Μάλιστα, στις 13.2.2020 δημοσιεύθηκε ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης για τη σύμπραξη 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διαχείριση, τη 
συντήρηση και την ανάπτυξη του συστήματος διανομής φυσικού αερίου στη Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας, κατά την πρώτη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου.  

Ειδικότερα, για τα τμήματα Νεγκοτίνο - Μοναστήρι (Bitola) και Σκόπια - Γκόστιβαρ υπάρχει πρόβλεψη 
να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους και να αρχίσουν να λειτουργούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος 
έτους. Η γραμμή διασύνδεσης Νεγκοτίνο - Γευγελή βρίσκεται στη φάση προετοιμασίας της μελέτης εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του σχεδιασμού υποδομών. Η κατασκευή αυτής της διασύνδεσης 
αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και θα χρηματοδοτηθεί από το 
Επενδυτικό Πλαίσιο για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF) και με δάνειο από την ΕΤΕπ (ΕΙΒ). Η κατασκευή εκτιμάται 
ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022. 

Αναφορικά με τον δεύτερο αγωγό διασύνδεσης Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας, το Υπουργείο 
Ενέργειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και το Υπουργείο Οικονομίας της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου και υπεγράφη 
συμφωνία μεταξύ των NER JSC Skopje and Bulgartransgaz EAD για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας.   

Επίσης, σχεδιάζονται αγωγοί διασύνδεσης μεταξύ:  

- Της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας (σε εξέλιξη),  

- Της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Δημοκρατίας του Κοσσόβου (σε εξέλιξη)  

- Της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας (σε εξέλιξη).  
 

3.2.1 Σχέδιο ανάπτυξης και επέκτασης του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου κατά την περίοδο 
2019-2023  
 

Για την ανάπτυξη και ανανέωση του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και για την 
ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου αγωγών μεταφοράς αερίου, καταγράφονται οι ακόλουθες δραστηριότητες 
για την περίοδο 2019-2023: 
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- επέκταση του δικτύου αγωγού φυσικού αερίου της πόλης των Σκοπίων προκειμένου να συνδεθούν οι νέοι 
καταναλωτές,  

- σύνδεση του δικτύου του αγωγού αερίου με τις γραμμές διανομής των ενδιαφερομένων καταναλωτών 
(rounding up), προκειμένου να αυξηθεί η κατανάλωση φυσικού αερίου και να μειωθεί η εκπομπή 
επιβλαβών αερίων στην πόλη των Σκοπίων,  

- κατασκευή νέας σύνδεσης με τον κύριο αγωγό φυσικού αερίου για τις ανάγκες της TE-TO JSC Skopje, 
προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του συνδυασμένου παραγωγού,  

- εφαρμογή του συστήματος για την παρατήρηση, την παρακολούθηση και τον εντοπισμό διαρροών από το 
δίκτυο αγωγών αερίου, προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες στο σύστημα αγωγών αερίου μετάδοσης, 
μέσω της εγκατάστασης 3 σταθμών για τη μετάδοση στοιχείων στην κεντρική μονάδα στα Σκόπια και της 
εγκατάστασης κατάλληλου υποστηρικτικού λογισμικού, για τον εντοπισμό και την υποβολή προτάσεων 
προς εξισορρόπηση του συστήματος, 

- εφαρμογή τηλεμετρικού συστήματος και συστήματος SCADA για την απομακρυσμένη μέτρηση και 
διαχείριση του κύριου σταθμού μέτρησης Zhidilovo και όλων των κύριων σταθμών.   

- Ανάπτυξη νέων γραμμών και συστήματος διανομής του αγωγού φυσικού αερίου στη Ζώνη Τεχνολογικής 
και Βιομηχανικής Ανάπτυξης (DTIDZ).  

 
Μέχρι στιγμής, έχει ολοκληρωθεί ένα τμήμα του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ των 

πόλεων Štip και Klečovce (κατασκευάστηκε από τη ρωσική Stroytransgaz PJSC), ενώ στην πλήρη του 
ανάπτυξη το σύστημα φυσικού αερίου της Βόρειας Μακεδονίας σχεδιάζεται να περιλαμβάνει επίσης τις 
οδεύσεις Negotino – Kavardarci – Prilep – Bitola (Μοναστήρι) και Skopje – Tetovo – Gostivar – Kičevo. Το 
κύριο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2020, ενώ το ύψος 
της επένδυσης υπολογίζεται σε 350 εκατ. ευρώ. Οι Δήμοι της Βόρειας Μακεδονίας θα πρέπει να μεριμνήσουν 
οι ίδιοι για την αεριοδότησή τους και την κατασκευή δικτύου διανομής, το οποίο είτε θα τροφοδοτείται από το 
σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου της χώρας, είτε θα έχει άλλες πηγές/ τρόπους εφοδιασμού, όπως το 
συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG). Διεθνείς χρηματοδοτικοί Οργανισμοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη 
χρηματοδότηση των έργων αεριοδότησης σε τοπικό επίπεδο.  

Περαιτέρω, την υπό εξέταση περίοδο, το Αναπτυξιακό σχέδιο του συστήματος διανομής του αγωγού 
φυσικού αερίου της JP Kumanovo Gas - Kumanovo προβλέπει την κατασκευή ενός δευτερεύοντος αγωγού 
φυσικού αερίου με συνολικό μήκος 30 χιλιομέτρων που θα μπορούσε να προμηθεύει περίπου 3.000 χρήστες, 
5% των οποίων είναι εταιρείες και ιδρύματα και το 95% είναι νοικοκυριά. Ο αριθμός των συνδέσεων μέχρι 
2021 αναμένεται να είναι περίπου 1.500.  
 

4. Πετρέλαιο 
 

H ενεργειακή υποδομή στον τομέα του πετρελαίου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας επιτρέπει 
την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη μεταφορά αργού πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου, την επεξεργασία 
αργού πετρελαίου, την παραγωγή βιοκαυσίμων, τη διανομή, τη μεταφορά και την πώληση των παραγώγων 
πετρελαίου.  

 
Η Βόρεια Μακεδονία έχει ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο, από το 2014, την Οδηγία της ΕΕ του 

2009 για τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαιοειδών, αλλά είχε αναβάλει έκτοτε επανειλημμένως την εφαρμογή 
της. Η Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας είχε θέσει στην ετήσια Έκθεσή της για την εφαρμογή του 
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κεκτημένου από τη Βόρεια Μακεδονία το εν λόγω ζήτημα. Η σχετική νομοθεσία ετέθη, τελικώς, σε εφαρμογή 
στις 16 Ιουνίου 2019. 

 
 Οι εισαγωγές πετρελαιοειδών στη Βόρεια Μακεδονία ανήλθαν, το 2018, σε 987.662 τόνους, 

καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 0,68% (σε σχέση με το 2017) και οι εξαγωγές (κατά κύριο λόγο προς το 
Κόσσοβο) σε 140.445 τόνους (αύξηση κατά 19,6% σε σχέση με το 2017). Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών στην 
εγχώρια αγορά άγγιξαν, το 2018, τους 851.770 τόνους, μειούμενες κατά 1,84% έναντι του 2017 (στοιχεία 
Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας).  

 
Η OKTA AD Skopje ιδρύθηκε το 1978 και είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής καυσίμων στη Δημοκρατία 

της Βόρειας Μακεδονίας. Το 1999 η ΕΛ.ΠΕ.Τ. Βαλκανική Α.Ε., θυγατρική της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., εξαγόρασε το 
81,51% της ΟΚΤΑ. Τον Ιούλιο του 2002, οι εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ συνδέθηκαν με αγωγό 210 χιλιομέτρων με 
το διυλιστήριο του ομίλου ΕΛΛΑΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στη Θεσσαλονίκη  

 
Το διυλιστήριο της ΟΚΤΑ έχει σχεδιαστεί ως διυλιστήριο τύπου hydro-skimming με προβλεπόμενη 

χωρητικότητα 2,5 εκατ. τόνους ετησίως, δηλαδή 5.480 BBL/ημερησίως. Η μέγιστη χωρητικότητα των 1,36 εκατ. 
τόνων επιτεύχθηκε το 1988. Το διυλιστήριο των Σκοπίων έχει την ικανότητα να παράγει: αμόλυβδη βενζίνη 95 
οκτανίων (Euro V), αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων (Euro V), καύσιμο ντίζελ με 10 ppm θείο (Euro V), 
αεριωθούμενα καύσιμα κινητήρων-ЈЕТ Α-1, υγραέριο (LPG) – προπάνιο και μείγμα βουτανίου, μαζούτ με 
συγκέντρωση θείου μέχρι 2% και πετρελαίου θέρμανσης αερίου με 1.000 ppm θείου. 

Οι εισαγωγές πετρελαιοειδών στη Βόρεια Μακεδονία διενεργούνται οδικώς (μέσω βυτιοφόρων) και 
σιδηροδρομικώς, καθώς η χρήση του αγωγού μεταφοράς μαζούτ Θεσσαλονίκης - Σκοπίων  διεκόπη το 2013. 
Τα ΕΛ.ΠΕ. έχουν ζητήσει από την Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας να εγκρίνει την εκ νέου λειτουργία του 
αγωγού για τη μεταφορά ντίζελ, έχοντας ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες τεχνικές εργασίες μετατροπής του 
αγωγού, αλλά εκκρεμεί η έκδοση των σχετικών αδειοδοτήσεων.  

 
Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του αγωγού πετρελαίου πραγματοποιείται μέσω του συστήματος 

SCADA. Η διαχείριση και η διάθεση του αγωγού πετρελαίου γίνεται από την κοινοπραξία VARDAX με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη και γραφείο στα Σκόπια. Το διυλιστήριο για την παραγωγή βιοντίζελ καυσίμων ανήκει στην 
εταιρεία μετοχών Σκοπίων Makpetrol. Στη Βόρεια Μακεδονία σήμερα υπάρχουν περίπου 371 βενζινάδικα. 
Πέρα από το γεγονός ότι η δομή ιδιοκτησίας στον τομέα του λιανικού εμπορίου έχει τροποποιηθεί σημαντικά, η 
Makpetrol εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη εταιρεία στο χώρο της λιανικής πώλησης με 127 βενζινάδικα. 
Ακολουθούν οι Lukoil με 31 βενζινάδικα και OKTA με 27 βενζινάδικα, ενώ τα υπόλοιπα 186 βενζινάδικα 
ανήκουν σε ιδιώτες από πολλές εγχώριες μικρές εταιρείες. 

 
Μερικές από τις εταιρείες που κατέχουν βενζινάδικα, εκτός από την κύρια δραστηριότητα που είναι η 

λιανική πώληση των καυσίμων στα βενζινάδικά τους, δραστηριοποιούνται επίσης στον τομέα του χονδρικού 
εμπορίου, δηλαδή πωλούν ορισμένα από τα παρεχόμενα υγρά καύσιμα άμεσα στους τελικούς καταναλωτές.    
 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας της χώρας (για το 2018), η συνολική 
χωρητικότητα αποθήκευσης πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
είναι περίπου 382.000 κ.μ.. Οι χωρητικότητες αποθήκευσης είναι αρκετοί για την παροχή 90 ημερών, κατά 
μέσο όρο κατανάλωσης κάθε είδους προϊόντων πετρελαίου. Η ανανέωση και η χρήση των υποχρεωτικών 
αποθεματικών πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων έχουν ρυθμιστεί με το νόμο περί υποχρεωτικών 
αποθεματικών πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων και των οδηγιών της ΕΕ. 



«Ο ενεργειακός τομέας στη Βόρεια Μακεδονία» 2020 

 

Γραφείο ΟΕΥ  - Πρεσβείας Σκοπίων  24 

 

Η αγορά πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, πέραν του 
ενεργειακού νόμου, ρυθμίζεται επίσης με τους ακόλουθους νόμους: εμπορικό δίκαιο, νόμος για την προστασία 
του ανταγωνισμού, τελωνειακό δίκαιο, δίκαιο σχετικά με τον φόρο προστιθεμένης αξίας, τον νόμο περί ειδικών 
φόρων κατανάλωσης και τον νόμο περί επιθεώρησης της αγοράς, κανονισμοί για την ποιότητα των υγρών 
καυσίμων, τις τεχνικές προδιαγραφές (αποθήκευση και μεταφορά των παραγώγων πετρελαίου κ.λπ.), καθώς 
και με τις επικυρωμένες διεθνείς συμφωνίες (Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ, Συνθήκη για 
τον Χάρτη Ενέργειας και Συμφωνία για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας). Επίσης, οι σχέσεις αυτής της 
αγοράς επηρεάζονται από την προσχώρηση της χώρας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. 

 

4.1  Συμμετέχοντες στην αγορά  
 

Σύμφωνα με το νέο ενεργειακό δίκαιο, οι δραστηριότητες στον τομέα του αργού πετρελαίου, των 
παραγώγων πετρελαίου, των βιοκαυσίμων και των καυσίμων μεταφοράς έχουν ως εξής:  

 

- επεξεργασία αργού πετρελαίου και παραγωγή παραγώγων πετρελαίου  

- παραγωγή καυσίμων μεταφοράς με ανάμειξη ορυκτών καυσίμων και βιοκαυσίμων  

- μεταφορά αργού πετρελαίου μέσω αγωγών πετρελαίου,  

- μεταφορά παραγώγων πετρελαίου  

- χονδρική εμπορία με αργό πετρέλαιο, παράγωγα πετρελαίου, βιοκαύσιμα και καύσιμα μεταφοράς. 

 
Οι δηλωμένες δραστηριότητες μπορούν να εκτελεστούν από εγχώριες και ξένες οντότητες βάσει 

εκδοθέντων αδειών από τη Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας. Στο πεδίο εφαρμογής του τομέα αυτού, 
καταγράφονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: εισαγωγές και εξαγωγές αργού πετρελαίου και παραγώγων 
πετρελαίου, μεταφορά αργού πετρελαίου μέσω αγωγού πετρελαίου, επεξεργασία αργού πετρελαίου, 
παραγωγή βιοκαυσίμων και διανομή και πώληση παραγώγων πετρελαίου.   

 

4.2  Παραγωγή, αγορά και πώληση παραγώγων πετρελαίου  
 

Το αργό πετρέλαιο και η αγορά παραγώγων πετρελαίου, δηλαδή η αγορά και πώλησή τους στη 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας παρακολουθούνται συνεχώς από τη Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας 
μέσω των μηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων που οι αδειοδοτημένες οντότητες υποβάλλουν στη Ρυθμιστική 
Επιτροπή σύμφωνα με τις εκδιδόμενες άδειες. Εν τούτοις, από το 2018 δεν έχει υπάρξει εισαγωγή αργού 
πετρελαίου στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας από την OKTA, συνεπώς στην εγχώρια αγορά δεν έχει 
γίνει επεξεργασία ακατέργαστου πετρελαίου και δεν έχουν παραχθεί παράγωγα πετρελαίου. 
 

Οι συνολικές εισαγόμενες ποσότητες παραγώγων πετρελαίου στη Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας το 2018 ήταν 987,662 τόνοι, ήτοι 0,8% περισσότερο σε σύγκριση με τις εισαγόμενες ποσότητες 
παραγώγων πετρελαίου το 2017 (980,956 τόνοι). Ο μεγαλύτερος εισαγωγέας για το έτος αυτό ήταν και πάλι η 
OKTA, με μερίδιο 76,69% στο σύνολο των εισαγωγών, ακολουθούμενη από την Lukoil Makedonija DOOEL 
Σκόπια με 10,70%, την OM Petrol Skopje με 3,61% και τους υπόλοιπους έμπορους χονδρικής πώλησης με 
μερίδιο 9% στις συνολικές εισαγωγές παραγώγων πετρελαίου το 2018. 
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Το 2018 οι μεγαλύτερες εισαγωγές ήταν τα καύσιμα ντίζελ, που αντιστοιχούσαν στο 66% της 
συνολικής εισαγωγής. Ακολουθούσαν οι εισαγωγές αμόλυβδης βενζίνης με 11,45%, LPG με 7,39%, μαζούτ με 
6,65%, πετρέλαιο αερίου θέρμανσης με 4,45%, αεριωθούμενα καύσιμα με 3,98% και ένα μικρό ποσοστό 
καύσιμα βιοαερίου.  

Το 2018 εισήχθησαν στη Βόρεια Μακεδονία παράγωγα πετρελαίου από 18 χώρες, με το μεγαλύτερο 
μερίδιο να καταλαμβάνουν οι γειτονικές χώρες, ήτοι από την Ελλάδα 80,31%, τη Βουλγαρία 11,80%, τη Σερβία 
3,46% και την Αλβανία 1,43%. Οι εξαγωγές παραγώγων πετρελαίου το 2018 ήταν 140.445 τόνοι και σε 
σύγκριση με 2017 (117,434 τόνοι) αυξήθηκαν κατά 19,59%. Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παραγώγων πετρελαίου 
το 2018 ήταν το διυλιστήριο πετρελαίου OKTA με 76,36%, ακολουθούμενο από την Makpetrol με 15,92% και 
την OM Petrol Skopje με 6,9%, ενώ η υπόλοιπες εξαγωγικές (0,82%) πραγματοποιήθηκαν από άλλους 
εμπόρους χονδρικής. 
 

Το 2018 υπήρχαν 851.770 τόνοι παραγώγων πετρελαίου προς πώληση στην εγχώρια αγορά, 
σημειώνοντας μείωση 1,84% σε σχέση με τις διαθέσιμες ποσότητες προς πώληση το 2017 (867.771 τόνοι).       
Η κατανάλωση παραγώγων πετρελαίου το 2018 κυριαρχείται από τα καύσιμα ντίζελ με 67,15%, την αμόλυβδη 
τύπου βενζίνη με 11,83%, LPG με 8,44%, μαζούτ (περιεκτικότητα σε θείο 1%) με 7,07%, πετρέλαιο θέρμανσης 
με 5,23%, βιοκαύσιμα με 0,2% και καύσιμα Jet με 0,07%. 

 
 

5. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 

Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας έχει θέσει ως στόχους της ενεργειακής της πολιτικής την 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας, μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα σε φωτοβολταϊκά, τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας και 
την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας στους τομείς του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ στη Βόρεια Μακεδονία (εξαιρουμένων των 
μεγάλων υδροηλεκτρικών) ανήλθε, το 2018, σε 133 MW (στοιχεία Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας). Το 
συντριπτικά μεγαλύτερο μερίδιο καταλαμβάνουν οι μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες (72,5 MW), ενώ έπονται η 
αιολική ενέργεια (36,8 MW), η ηλιακή ενέργεια (16,7 MW) και το βιοαέριο (7 MW).  

 
Η κρατική εταιρεία παραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, Elektrani 

na Severna Makedonija (ESM), σε συνέχεια του διαγωνισμού που προκήρυξε τον Απρίλιο 2019 για την 
προμήθεια και εγκατάσταση του πρώτου φωτοβολταϊκού  πάρκου μεγάλης κλίμακας στη χώρα, ισχύος 10 MW, 
πλησίον του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου TPP Oslomej (περίπου 110 χλμ νοτιοδυτικά των Σκοπίων) 
ανακοίνωσε ότι, σχεδιάζει την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας του σταθμού, με στόχο να 
αντικαταστήσει πλήρως το παλιό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από άνθρακα ισχύος 125 MW. Η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η οποία υποστηρίζει χρηματοδοτικά το έργο 
κόστους 8,7 εκατ. ευρώ με 5,9 εκατ. ευρώ, επεσήμανε σημασία πιλοτικού αυτού έργου για την ενίσχυση 
παραγωγής ενέργειας στη χώρα από ΑΠΕ.  

 
Στον τομέα της αιολικής ενέργειας σημειώνεται η λειτουργία του αιολικού πάρκου Bogdanci, 

εγκατεστημένης ισχύος 36,8 MW. Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των 16 
ανεμογεννητριών SWT-2.3-93 υλοποίησαν οι εταιρίες Siemens Ελλάδος και Siemens Wind Power Δανίας, ενώ 
κοινοπραξία της Siemens Α.Ε. και της Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανέλαβε το σκέλος της ανάπτυξης των 
αναγκαίων υποδομών. Η κατασκευή της μονάδας στοίχισε 55,5 εκατ. ευρώ.  
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Σχετικά πρόσφατα, η κρατική εταιρεία παραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, 
Elektrani na Severna Makedonija (ESM) υπέγραψε δύο συμβόλαια για την επέκταση του αιολικού πάρκου 
Bogdanci, με την κοινοπραξία της γερμανικής εταιρείας Fichtner και της εταιρείας Geing της Βόρειας 
Μακεδονίας. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων έχει διασφαλιστεί από επιχορήγηση της γερμανικής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης (KfW), η οποία είχε χρηματοδοτήσει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
την επικαιροποίηση της μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και την προετοιμασία των 
τευχών προκήρυξης του διαγωνισμού και την εποπτεία των έργων. Συνολικά, η επέκταση του εν λόγω αιολικού 
πάρκου απαιτεί επένδυση 21 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από την KfW με τη 
μορφή δανείου, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διαθέσει η ESM. Η δεύτερη φάση προβλέπει την κατασκευή 4 
ακόμη ανεμογεννητριών συνδυασμένης εγκατεστημένης ισχύος 13,8 MW. Η επέκταση του αιολικού πάρκου 
Bogdanci θα προσθέσει 37 GWh της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την προμήθεια περίπου 
6.000 νοικοκυριών. Η νέα επένδυση θα αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της ESM κατά 3%. 

 
Σε εξέλιξη είναι και η κατασκευή ηλιακών φωτοβολταϊκών (PV) σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένης εγκατεστημένης ισχύος 35 MW στους Δήμους Sveti Nikole (εγκατεστημένης 
ισχύος 25 MW) και Makedonski Brod (εγκατεστημένης ισχύος 10 MW). Σύμφωνα με ανακοινώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας της Βορείου Μακεδονίας, ο εν λόγω διαγωνισμός προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον 
επενδυτών, αφού συνολικά 82 εγχώριες και ξένες εταιρείες υπέβαλαν σχετικές προσφορές (η προθεσμία 
υποβολής προσφορών έληξε στις 30.8.2019). 

Όσον αφορά στις υδροηλεκτρικές μονάδες, η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε να 
υλοποιηθεί από την κρατική εταιρεία ESM το έργο κατασκευής των υδροηλεκτρικών σταθμών Cebren και 
Galiste. Το κόστος του έργου υπολογίζεται σε 220 εκατ. ευρώ.  

 
Πέραν της Ενεργειακής Κοινότητας (ΕΚ), η αύξηση χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην 
παραγωγής ενέργειας συμφωνεί και με τη στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας για το μοντέλο 
απανθρακοποίησης, το οποίο προωθεί σε όλες τις χώρες της περιοχής. Αυτό δημιουργεί συνθήκες για 
πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές προκειμένου να δημιουργηθούν υποδομές και μεγάλα ενεργειακά έργα 
βασισμένα στις ΑΠΕ.  

 

Πίνακας 13: Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ΑΠΕ 

3η Έκθεση Προόδου σχετικά με την προώθηση και τη χρήση ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που υποβάλλονται στη Γραμματεία. 
Ιούλιος 2019 

Πηγή: Ενεργειακή Κοινότητα 

 

Κατά την περίοδο 2016-2018 δεν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά στο μερίδιο των ΑΠΕ 
των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που απέκτησαν το καθεστώς του προτιμησιακού παραγωγού στη συνολική 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία από το 2018 δείχνουν ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν σημαντικά υψηλότερη σε σύγκριση με 
την ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές κατά το δεύτερο εξάμηνο.  
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Δηλαδή, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, πάνω από το 62% του συνόλου της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από τα μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια την υπό εξέταση περίοδο, ειδικά κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, 
Απριλίου και Μαΐου. 

Ο διαχειριστής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται από τους προτιμησιακούς παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση των τιμολογίων 
τροφοδότησης, καθώς και, κατόπιν αιτήσεως του προτιμησιακού παραγωγού, να συνάπτει σύμβαση για την 
αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο χρήσης του δασμολογίου όπως καθορίζεται από την 
Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας. Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018 ο διαχειριστής της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας MEPSO είχε συνάψει 185 συμβάσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τους προτιμησιακούς 
παραγωγούς. Το 2018 το συνολικό κόστος για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από τους 
προτιμησιακούς παραγωγούς ανήλθε στα 2.384.985.534 δηνάρια για 377.138.378 kWh παραγόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας.   

Η τιμή με την οποία ο διαχειριστής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πωλεί την ηλεκτρική ενέργεια 
στους προμηθευτές και τους εμπόρους υπολογίζεται στο τέλος του μηνός ως Μέση τιμή, με την οποία ο 
διαχειριστής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αγόρασε την ηλεκτρική ενέργεια από τους προτιμησιακούς 
παραγωγούς. Η Μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από τους προτιμησιακούς παραγωγούς το 
2018 ήταν 6,32 δηνάρια/kWh (το 2017 ήταν 6,72 den/kWh, ενώ το 2016 ήταν 6,12 δηνάρια/kWh).  

Τα μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια και οι μονάδες αιολικής ενέργειας είναι μια σημαντικά φθηνότερη 
πηγή ηλεκτρισμού που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές.  Συγκριτικά, την περίοδο 2016-2018, η Μέση 
τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια ήταν περίπου 5 δηνάρια /kWh, από αιολική 
ηλεκτρική ενέργεια 12 δηνάρια /kWh και από μονάδες θερμοηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο περίπου 11 
δηνάρια /kWh. Ο διαχειριστής της αγοράς ηλεκτρισμού πωλεί την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από τους προτιμησιακούς παραγωγούς στους προμηθευτές και τους εμπόρους που πωλούν ηλεκτρική 
ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές. 

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τους προτιμησιακούς παραγωγούς το 2018 συμμετείχε στη 
συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία με 6,41%.  

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το νόμο, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας 
(τόσο ρυθμιζόμενες όσο και μη ρυθμιζόμενες) αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από τους προτιμησιακούς 
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με το μερίδιο αγοράς τους. Το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
από προτιμησιακούς παραγωγούς ήταν 7,7% της τελικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές που 
παρείχαν στη ρυθμιζόμενη αγορά το 2018. 

 

5.1  Αναπτυξιακά και Επενδυτικά Σχέδια  
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία ο διαγωνισμός που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο 2019 για την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιόκτητα ακίνητα. Όπως αναφέρεται, υπήρχαν 44 προσφορές και μετά 
την αξιολόγηση και τις προθεσμίες προσφυγής, υπογράφηκαν συμφωνίες με 23 επενδυτές για την κατασκευή 
ηλιακών φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ 21 MW σε 29 
τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, σε 16 Δήμους.  
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Οι επενδυτές έχουν προθεσμία 3 ετών για την κατασκευή των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Θα έχουν επίσης 
το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την πριμοδότηση εντός των επόμενων 15 ετών, η οποία υπολογίζεται σε 
περίπου 420.000 ευρώ για φωτοβολταϊκά σε δημόσια και ιδιωτική γη.  
 

Στο πλαίσιο προγράμματος για την ενίσχυση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η 
Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας εγκατέστησε φωτοβολταϊκά συστήματα (PV) στις στέγες 108 δημόσιων 
κτιρίων. Η επένδυση ύψους 20,6 εκατ. ευρώ προβλέπεται να αποδώσει σε 7,5 χρόνια, μειώνοντας τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 και το ενεργειακό κόστος. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετήθηκαν 
σε 36 Δήμους και συγκεκριμένα σε 68 σχολεία δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 6 νηπιαγωγεία, 18 
κτήρια της τοπικής αυτοδιοίκησης, 2 πολιτιστικά κέντρα, 3 αθλητικά κέντρα, 1 κλινική, 1 πυροσβεστικό σταθμό 
και 1 εκπαιδευτικό κέντρο. Επίσης, έχουν εγκατασταθεί πάνελ στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
στους Δήμους Berovo, Kicevo και Makedonski Brod, στις εγκαταστάσεις πόσιμου νερού στους Δήμους Štip, 
Struga, Gostivar και Tetovo και σε έναν σταθμό άντλησης νερού στον Δήμο Karbinci. Η συνολική ετήσια 
εξοικονόμηση ενέργειας εκτιμάται στα 190.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη τεκμηρίωσης, τα κτίρια, σε 
24ωρη λειτουργία, μπορούν να εξοικονομήσουν από 28% έως 82%, ή 45% κατά μέσο όρο ανά μήνα, ή 1.000 
ευρώ ανά κτίριο. Το έργο υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών της Βορείου Μακεδονίας, σε 
συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και την χρηματοδοτική υποστήριξη της Ε.Ε., ύψους 15,5 εκατ. ευρώ. 

 
Το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας προετοιμάζει άλλο ένα έργο ενεργειακής απόδοσης για τον 

δημόσιο τομέα, συνολικής επένδυσης 25 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση θα παρασχεθεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα, και οι Δήμοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ανακαίνιση κτιρίων και εκσυγχρονισμό του 
δημόσιου φωτισμού (επένδυση ύψους 10,5 εκατ. ευρώ) κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.  
 

Περαιτέρω, στις 30 Ιανουαρίου 2020, η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας υπέγραψε 11 επενδυτικές 
συμβάσεις για την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 
35 MW. Πρόκειται για την κατασκευή κρατικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε τοποθεσίες στο 
Makedonski Brod και Sveti Nikole. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας της χώρας πρόκειται 
επίσης να υπογραφεί σύμβαση για την κατασκευή ανάλογων μονάδων σε ιδιωτική γη με συνολική 
δυναμικότητα 27 MW. Σύμφωνα με εδώ Τύπο, οι εταιρείες θα επενδύσουν 2,7 εκατ. ευρώ σε μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής που θα κατασκευασθούν εντός έξι μηνών. Ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός κ. Oliver 
Spasovski δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση του ενεργειακού τομέα, που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, 
είναι μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στη χώρα. 
 

Τέλος, η σλοβένικη εταιρεία GEN-I κέρδισε τον διαγωνισμό για την πρώτη μεγάλη μονάδα 
φωτοβολταϊκών στη Βόρεια Μακεδονία. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Sonce DOOEL στα Σκόπια, θυγατρική της 
σλοβένικης GEN-I, θα κατασκευάσει την πρώτη μεγάλη μονάδα φωτοβολταϊκών στη Βόρεια Μακεδονία, στην 
περιοχή Amzabegovo. Ειδικότερα, στο εργοστάσιο ισχύος 35 μεγαβάτ που θα κατασκευάσει το κράτος, η 
GEN-Ι θα εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες ισχύος 17 μεγαβάτ, με την προοπτική παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας 25.000 μεγαβάτ ετησίως. Η σλοβενική εταιρεία έχει επίσης κερδίσει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει 
το έδαφος για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας για 50 χρόνια, ενώ το κράτος θα παράσχει όλες τις 
απαραίτητες άδειες. Η GEN-I/Sonce DOOEL αναμένεται να ξεκινήσει την κατασκευή στις αρχές του 2021 και η 
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής προβλέπεται να αρχίσει να λειτουργεί στις αρχές του 2023.  
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6. Επενδυτικές ευκαιρίες 
 

Γενικά, η Βόρεια Μακεδονία χαιρετίζει τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Η Κυβέρνηση καλεί τις 
εταιρείες να σχεδιάσουν, κατασκευάσουν και λειτουργήσουν νέους, μεγάλους και μικρούς, υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς. Οι εταιρείες μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση υποβολής προσφορών για την κατασκευή 
τμημάτων του εθνικού δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Η ESM ενδιαφέρεται για την αναβάθμιση των 
υφιστάμενων σταθμών θερμοηλεκτρικής ενέργειας των REK Oslomej και REK Bitola. Επίσης, η Κυβέρνηση 
διερευνά τη δυνατότητα επέκτασης των παραχωρήσεων για την κατασκευή μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικών 
σταθμών κατά μήκος των ποταμών της χώρας.    

Περαιτέρω, η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας στοχεύει στην αύξηση της εγκατεστημένης ηλιακής 
ενέργειας από τα σημερινά 20 MW σε 200 MW. Ωστόσο, σχεδιάζει να μεταβεί από την προσφορά ενός 
τιμολογίου τροφοδοσίας σε ένα τιμολόγιο υψηλής ποιότητας, ενώ προσφέρει επίσης δωρεάν γη και δωρεάν 
σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η Κυβέρνηση σκοπεύει να εισαγάγει ένα καθαρό 
σύστημα μέτρησης, επιτρέποντας στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν ηλιακούς συλλέκτες στις κατοικίες τους 
και να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. 

Στους κυβερνητικούς στόχους καταγράφεται επίσης η αύξηση της ισχύος της αιολικής ενέργειας της 
χώρας σε 100 MW με διαγωνισμούς έργων σε ενδιαφερόμενους ιδιώτες επενδυτές, ενώ εξετάζεται το 
ενδεχόμενο μετατροπής του πετρελαϊκού σταθμού TEC Negotino  σε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας σε 
φυσικό αέριο, καθώς και η κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ενέργειας από αέριο. Επιπρόσθετα, η 
Κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε δάνειο με την EBRD για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του δικτύου 
διανομής φυσικού αερίου στις δέκα μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Μερικές από αυτές τις πόλεις, 
συμπεριλαμβανομένης της πόλης των Σκοπίων, έχουν ιδρύσει δημόσιες επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνες για 
την αεριοποίηση σε τοπικό επίπεδο. Η πόλη Strumica διαθέτει ήδη βασικό δίκτυο φυσικού αερίου, εισάγοντας 
συμπιεσμένο αέριο από τη Βουλγαρία με φορτηγό. Περαιτέρω, η Κυβέρνηση εξετάζει επιλογές για τη σύνδεση 
του εγχώριου δικτύου με εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, όπως ο TAP και ο τερματικός σταθμός 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Ελλάδα.  

Οι ευκαιρίες για έργα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, όπως οι επενδύσεις στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική και ηλιακή ενέργεια, καθώς και σε συστήματα παραγωγής θερμοηλεκτρικής 
ενέργειας υπόκεινται σε ποσοστώσεις. Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες για την προώθηση της 
αποτελεσματικότερης χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της μόνωσης στο σπίτι και την εγκατάσταση πιο 
αποδοτικών θερμαντικών και ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών. 

Επενδυτικές ευκαιρίες διαφαίνονται και στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, καθώς σχετικά 
πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος για την ενεργειακή απόδοση (Official Gazette 32/10.2.2020), ο οποίος 
ψηφίστηκε στις 5 Φεβρουαρίου τ.έ., από το Κοινοβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας. Ο εν λόγω νόμος  προβλέπει 
την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της χώρας του συνόλου των οδηγιών της ΕΕ για την ενεργειακή 
απόδοση, όπως για την ενεργειακή επίδοση των κτιρίων, τον κανονισμό για την σήμανση και τον οικολογικό 
σχεδιασμό των προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια. 

Με τον νέο νόμο, καθορίζονται στόχοι, κανόνες, μέτρα και ειδικές δράσεις για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιηθούν οι 
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και την τόνωση του 
ανταγωνισμού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.  
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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, ο νέος νόμος 
στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την εύρυθμη ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών και την παροχή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στους τελικούς καταναλωτές, καθώς 
και στην αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς του τελικού καταναλωτή, με ορίζοντα την εξοικονόμηση 
ενέργειας, χωρίς ταυτόχρονα να ρυπαίνεται το περιβάλλον. Επιπλέον, ο νόμος προβλέπει υποχρεώσεις για την 
παρακολούθηση της κατανάλωσης και της εξοικονόμησης ενέργειας από Δήμους και άλλους φορείς του 
δημόσιου τομέα.  

Ο νόμος προβλέπει επίσης υποχρεώσεις όσον αφορά στην ενεργειακή απόδοση στη μεταφορά, 
διανομή και προμήθεια ενέργειας, ενώ ρυθμίζει και θέματα ενεργειακής απόδοσης που αφορούν στη 
δυνατότητα διενέργειας ενεργειακών ελέγχων στους τελικούς καταναλωτές (συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων και των κτιρίων). 

Περαιτέρω, ο νέος νόμος προβλέπει την εφαρμογή μακροπρόθεσμων συμβάσεων ενεργειακών 
υπηρεσιών από παρόχους υπηρεσιών ενέργειας (Energy Saving Companies/ESCOs), επιτρέποντας την 
υλοποίηση έργων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τόσο για την ανακαίνιση κατοικιών και 
εμπορικών κτιρίων, δημοσίων και ιδιωτικών, όσο και για άλλες επενδύσεις σε ενεργειακό εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις.  

Επιπλέον, ο νόμος εισάγει καινοτομίες σχετικά με το ρόλο της Υπηρεσίας Ενέργειας της Δημοκρατίας 
της Βόρειας Μακεδονίας (Energy Agency of North Macedonia) στην υποστήριξη της ανάπτυξης ενεργειακών 
υπηρεσιών με την παροχή πληροφοριών, τη δημοσίευση μοντέλων συμβάσεων και διατάξεων, καθώς και την 
τεχνική υποστήριξη του δημόσιου τομέα που σχετίζεται με τις ενεργειακές υπηρεσίες. Ως προς τη σήμανση των 
προϊόντων, προβλέπεται η υιοθέτηση σήματος που θα δείχνει την κατηγορία της ενεργειακής απόδοσης των 
προϊόντων και του οικολογικού σχεδιασμού τους. 

Μία άλλη νέα διάταξη αφορά στο δικαίωμα του πολίτη-καταναλωτή να αποσυνδεθεί από το υπάρχον 
σύστημα θέρμανσης με την προϋπόθεση ότι πρόκειται να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικότερο σύστημα 
κεντρικής θέρμανσης ή/και ψύξης, ήτοι πιο αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων και η υποστήριξη των πολιτικών ενεργειακής 
απόδοσης που καθορίζονται σύμφωνα με τον νέο νόμο, προβλέπεται η δημιουργία ενός “Ταμείου Ενεργειακής 
Απόδοσης” ως ανεξάρτητη και αυτοδιοικούμενη νομική οντότητα. Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για τη 
χρηματοδότηση έργων και μέτρων ενεργειακής απόδοσης, ακολουθώντας τα παραδείγματα άλλων χωρών της 
ΕΕ, όπου τα κονδύλια ενεργειακής απόδοσης έχουν συμβάλει επιτυχώς στην ανάπτυξη ενεργειακών 
υπηρεσιών και βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης γενικότερα. Οι λεπτομερείς όροι και ο τρόπος 
λειτουργίας του Ταμείου θα ρυθμίζονται από ειδικό νόμο. 

Η Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας χαιρέτισε την υιοθέτηση του νόμου, σημειώνοντας ότι με την 
εφαρμογή του κεκτημένου για την ενεργειακή απόδοση, η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας προετοιμάζει το 
δρόμο για σημαντικές επενδύσεις από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές 
ενέργειας, διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εμπορικές τράπεζες και επενδυτές σε όλους τους 
οικονομικούς τομείς. Ο νόμος θέτει τις βάσεις για μια ανταγωνιστικότερη βιομηχανία, ενώ θα επωφεληθούν και 
τα νοικοκυριά ως προς την ποιότητα των ενεργειακών υπηρεσιών, αλλά και θα ενισχυθεί η χρήση πιο 
πράσινων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση, την ψύξη και τον φωτισμό.  
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Σύμφωνα με το εδώ Υπουργείο Οικονομίας, η μετάβαση σε μια ενεργειακά αποδοτικότερη οικονομία 
προωθεί την εξάπλωση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
βιομηχανίας, δίνοντας ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας σε διάφορους 
τομείς που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση. Εν προκειμένω, με την αναζωογόνηση της αγοράς 
ενεργειακών υπηρεσιών, η Κυβέρνηση αναμένει σημαντικές επενδύσεις, ιδίως στον δημόσιο τομέα, με τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που χρησιμοποιούνται από τις κρατικές Αρχές και τους 
Δήμους, αλλά και ανακαινίσεις σχολείων, νοσοκομείων και άλλων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται σε 
καθημερινή βάση. 

Τέλος, εντοπίζονται δυνατότητες και περιθώρια παροχής τεχνογνωσίας αναφορικά με την ανάπτυξη 
του συστήματος παρακολούθησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς η 
Βόρεια Μακεδονία σχεδιάζει τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα έως το 2025. Τον Ιανουάριο του 2020, η 
Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ενέκρινε τη νέα Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Ενέργειας 2020-2040. Η 
Στρατηγική αυτή επεξεργάζεται τρία διαφορετικά σενάρια που αφορούν εν γένει στην αξιοποίηση των 
υφιστάμενων δομών, στην προοδευτική μετάβαση σε νέες δομές και στην εφαρμογή «πράσινων» πολιτικών 
(π.χ. απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τις ανθρακούχες εκπομπές).  

 

7. Πηγές 
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