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 Δγγσημένες τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΔ. 
 

  Τν Υπνπξγείν Ηιεθηξηζκνύ αλαθνίλσζε, ζηηο αξρέο ηεο εβδνκάδαο, ηηο 
εγγπεκέλεο ηηκέο αγνξάο από ην θξάηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε νπνία παξάγεηαη 
από κνλάδεο ΑΠΕ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Οη ηηκέο θαηαλέκνληαη ζε πέληε 
θαηεγνξίεο κε θξηηήξην ηνλ ραξαθηήξα ηεο παξαγσγηθήο κνλάδνο ζε ζπλάξηεζε 
κε ηνλ όγθν ηεο παξαγσγήο. Σπγθεθξηκέλα, εθθηλνύλ από LE 0,848/kWh γηα 
λνηθνθπξηά-παξαγσγνύο, απμαλόκελεο ζε LE 0,901/kWh γηα εκπνξηθνύο 
παξαγσγνύο θάησ ησλ 200 kWh θαη θζάλνπλ ηηο LE 0,973/kWh γηα παξαγσγή 
από 200 έσο 500 kWh.  

 
Γηα κεγαιύηεξα έξγα, γηα ηα νπνία νη επελδπηέο πξνζθεύγνπλ ζπλήζσο 

ζε δηεζλή ρξεκαηνδόηεζε, νη ηηκέο αγνξάο ππνινγίδνληαη ζε δνιάξηα. Έηζη, γηα 
έξγα παξαγσγήο από 500KWh έσο 20MWh ε ηηκή αγνξάο νξίδεηαη ζε 13,6 
ζεληο/kWh θαη  από 20 MWh έσο 50MWh  ζε 14,34/kWh. Αλ θαη ην κέγηζην 
επίπεδν παξαγσγήο θαζνξίδεηαη ζε 50MWh, ε Κπβέξλεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
έγθξηζεο κεγαιύηεξσλ έξγσλ ελώ νη ηηκέο αγνξάο ζα θαζνξίδνληαη θαηά 
πεξίπησζε.  

Η εμόθιεζε ησλ παξόρσλ ζα γίλεηαη ζε ηνπηθό λόκηζκα, ζύκθσλα κε ηελ 
εθάζηνηε ηζρύνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ελώ νη ηηκέο αγνξάο ζα 
αλαζεσξνύληαη ηαθηηθά, θαζώο ην θόζηνο παξαγσγήο αλακέλεηαη λα θζίλεη. 

Ο Υπνπξγόο Επελδύζεσλ είρε αλαθνηλώζεη όηη ν θαζνξηζκόο εγγπεκέλσλ 
ηηκώλ αγνξάο εθηηκάηαη όηη ζα ζπληειέζεη ζηελ επίηεπμε παξαγσγήο ζπλνιηθά 
8GWh ειηαθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο. Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ζα επηδνηεί ηε 
ρξεκαηνδόηεζε ησλ έξγσλ ΑΠΕ, κε 4% γηα νηθηαθνύο θαη εκπνξηθνύο 
παξαγσγνύο θάησ ησλ 200kWh θαη κε 8% γηα εκπνξηθνύο παξαγσγνύο από 200 
έσο 500kWh. Γηα κεγαιύηεξνπο όγθνπο παξαγσγήο, ε επηδόηεζε ζα ιακβάλεη 
ππόςε θαη ζα ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ κεγέζνπο ηεο δηεζλνύο ρξεκαηνδόηεζεο. 

Ήδε, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο 
λνκνζεζίαο, κε ηελ νπνία ζα παξαρσξείηαη θξαηηθή γε ζε ηδηώηεο επελδπηέο 
κέζσ ζπκθσληώλ ρξεζηθηεζίαο θαη ζε θόζηνο 2% ηεο αμίαο ηεο παξαγόκελεο 
ελέξγεηαο. Γηα έξγα ειηαθήο ελέξγεηαο, ε δηάξθεηα παξαρώξεζεο θαζνξίδεηαη ζε 
25 έηε θαη γηα αηνιηθήο ζε 20. Παξάιιεια, νη επελδπηέο ζα επηβαξύλνληαη κε 
κόλν 2% ησλ πξνβιεπόκελσλ δαζκώλ γηα εηζαγσγέο ζρεηηθνύ εμνπιηζκνύ. 

Μέρξη ηώξα, ε Κπβέξλεζε θαηαβάιιεη θαηά κέζν όξν LE 0,47 γηα ηελ 
παξαγσγή κίαο θηινβαηώξαο, κε ηελ κέζε ηηκή πώιεζεο λα ηνπνζεηείηαη ζηηο LE 
0,22, σζηόζν από ηνλ πεξαζκέλν Ινύιην βξίζθεηαη ζε εθαξκνγή πεληαεηέο 



πξόγξακκα πεξηθνπήο ησλ επηδνηήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έσο θαη 67%. Ο 
Αηγύπηηνο Πξόεδξνο δήισζε πξόζθαηα όηη ζα απαηηεζνύλ 2.500MWh εηεζίσο 
θαηά ηελ πξνζερή πεληαεηία γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ, κε 
εθηηκώκελν θόζηνο αλάπηπμεο πεξίπνπ $12,5 δηζ.  

Σεκεηώλεηαη όηη ε Αίγππηνο παξάγεη 547MWh αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη κόιηο 
20MWh ειηαθήο. Κπβεξλεηηθόο ζηόρνο, πάλησο, είλαη ε θάιπςε 20% ησλ 
ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ηεο ρώξαο από αλαλεώζηκεο πεγέο έσο ην 2020 (αηνιηθή 
12%, πδξνειεθηξηθή 5.8% θαη ειηαθή 2.2%). Η ρώξα δηαζέηεη πινύζην ειηαθό θαη 
αηνιηθό δπλακηθό: ε κέζε ειηαθή αθηηλνβνιία είλαη 2.000-32.000 Kwh/m2/έηνο ζε 
όιε ηε ρώξα θαη ε εκεξήζηα ειηνθάλεηα από 9 έσο 11 ώξεο εκεξεζίσο, 
ππεξηξηπιάζηα ηνπ δηεζλνύο κέζνπ όξνπ, ελώ ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, 
εηδηθά θαηά κήθνο ηνπ Κόιπνπ ηνπ Σνπέδ, είλαη 10,5 κ/sec. Η Αίγππηνο δηαζέηεη  
κεγάιεο εξεκηθέο εθηάζεηο  νη νπνίεο δύλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 
αλάπηπμε έξγσλ ΑΠΕ ηόζν γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο από ΑΠΕ 
όζν θαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ πιενλαζκάησλ.  

Αξκόδηα Αξρή κε θαζνξηζηηθό ξόιν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΕ είλαη ε 
Aξρή Νέσλ θαη Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο (New and Renewable Energy 
Authority–NREA). www.nrea.gov.eg 
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