
Ενέργεια 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12 έργα υποδοµών στον τοµέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας επι-
λέχθηκαν για χρηµατοδότηση 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού προγράµµατος ανά-
καµψης [ΕΕΠΑ, που δηµιουργή-
θηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
663/2009]. Η χρηµατοδότηση 
αυτή, που χορηγήθηκε βάσει 
13 αποφάσεων χρηµατοδότησης 
(ένα έργο, το Nordbalt, στηρίζε-
ται σε δύο χρηµατοδοτικές απο-
φάσεις), ανέρχεται συνολικά στα 
€ 904 εκατοµµύρια.

ΠΟΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙ

∆ηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις 
οι οποίες ελέγχουν τα ενεργειακά 
δίκτυα στις περιοχές των έργων 
λειτουργούν ως φορείς υλοποί-
ησής τους. Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για τη διευκόλυνση της 
υλοποίησης και την παρακολούθηση της προόδου των έργων.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Το µέγιστο ποσοστό χρηµατοδότησης που παρέχει η ΕΕ ορι-
οθετείται στο 50 %. Με αυτό χρηµατοδοτούνται συγκεκριµέ-

νες δράσεις, όπως ο µηχανολογικός σχεδιασµός, η προµήθεια 
στοιχείων µακροπρόθεσµης παράδοσης (καλώδια) και οι  
εργασίες κατασκευής (π.χ. γραµµές, σταθµοί συµπίεσης κτλ.).  
Το υπόλοιπο κόστος της κατασκευής ή ολοκλήρωσης σύγ-
χρονων υποδοµών στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
στην ΕΕ καλύπτεται από τα δάνεια που χορηγεί η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και ιδιωτικές επενδύσεις.
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της ηλεκτρικής ενέργειας
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Ενέργεια 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ∆Ε∆-Ε

Τα περισσότερα από τα επιλεγµένα έργα έχουν ήδη χαρακτη-
ριστεί έργα ∆Ε∆-Ε ευρωπαϊκού ή κοινού ενδιαφέροντος και 
επιλέχθηκαν για υποστήριξη από το ΕΕΠΑ λόγω της σηµασίας 
και του σταδίου προόδου των εργασιών.

ΣΤΟΧΟΙ

Στο συνολικό πλαίσιο του ΕΕΠΑ, η υποστήριξη για διασυνδέσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας συµβάλλει σηµαντικά στο γενικότερο 
στόχο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής για την επίτευξη 
ασφαλούς, ανταγωνιστικού και αειφόρου ενεργειακού εφοδιασµού.

Τα επιλεγµένα έργα δίνουν έντονη ώθηση στην ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς, µε την πλήρη συµµετοχή όλων των 
τµηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπάγονται επιπλέον 
ουσιώδεις βελτιώσεις στην ασφάλεια του εφοδιασµού όλων 
των εµπλεκόµενων χωρών και περιφερειών. 

Το πρόγραµµα στοχεύει στην εξάλειψη των σηµείων συµφόρη-
σης και την ενσωµάτωση των «ενεργειακών νησίδων», όπως 
τα κράτη της Βαλτικής, η Ιβηρική Χερσόνησος, η Ιρλανδία, η 
Σικελία και η Μάλτα. Επιπροσθέτως, πολλές νέες διασυνδέσεις 
είναι εξαιρετικά σηµαντικές για την ένταξη των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας στο σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που υποστηρίζονται 
από το ΕΕΠΑ θα συµβάλουν ιδιαιτέρως:

•  Στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού δικ τύου ηλεκτρικής 
ενέργειας µε την αναβάθµιση της δυναµικότητας 
διασύνδεσης µεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, Πορτογαλίας  
και Ισπανίας, Αυστρίας και Ουγγαρίας, Ιρλανδίας και 
Ηνωµένου Βασιλείου, καθώς και στην κεντρική Γερµανία.

•  Στην ενσωµάτωση αποµονωµένων περιφερειών και 
«ενεργειακών νησίδων» µε την κατασκευή σηµαντικών 
νέων διασυνδέσεων µεταξύ των κρατών της Βαλτικής 
(Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία) και της σκανδιναβικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Φινλανδία, Σουηδία, ∆ανία 
και Νορβηγία), καθώς και µεταξύ Μάλτας-Ιταλίας και 
Σικελίας-ηπειρωτικής Ιταλίας.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Πέντε έργα έχουν ολοκληρωθεί:

•  Η επέκταση δύο γραµµών 400 kW στην Πορτογαλία, η 
οποία αυξάνει τη δυναµικότητα ανταλλαγής ενέργειας 
µεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας και ενισχύει την ασφάλεια 
του εφοδιασµού της περιοχής (Ενηµερωτικό ∆ελτίο PT-01 
και Ενηµερωτικό ∆ελτίο PT-02).

•  Η ζεύξη µεταφοράς µεταξύ Βιέννης και Γκιορ, η οποία 
βελτιώνει τη λειτουργικότητα των δικτύων Αυστρίας και 
Ουγγαρίας (Ενηµερωτικό ∆ελτίο AT-HU).

•  Η κατασκευή και εξοπλισµός για ένα κέντρο διανοµής 
132 kV στο Κάπαρα (Ενηµερωτικό ∆ελτίο MT).

•  Η καλωδιακή σύνδεση 500MW µεταξύ ∆ηµοκρατίας της 
Ιρλανδίας και Ουαλίας (Ενηµερωτικό ∆ελτίο IRL-UK).

Οι εργασίες κατασκευής βρίσκονται σε εξέλιξη και προχωρούν 
οµαλά στην πλειονότητα των έργων που αποµένουν. Αναµέ-
νεται ότι όλες οι δράσεις που υποστηρίζονται από το ΕΕΠΑ  
θα ολοκληρωθούν το αργότερο µέχρι το 2017.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/es-fr_en.pdf
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