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1. HUIDIGE SITUATIE 

De huidige situatie van de energiesector in Griekenland is veelbelovend. Het land geniet van een strategische 

positie omdat het centraal gelegen is tussen het oosten en het westen. Hierdoor kan het uitgroeien tot een 

belangrijke speler op vlak van energietransport. Er lopen verschillende pijplijnen en er wordt gewerkt aan 

de interconnectiviteit en bijkomende infrastructuur zoals LNG-terminals. Al deze middelen worden ingezet 

om de energievoorziening te garanderen. Verder biedt het land veel mogelijkheden voor hernieuwbare 

energie zoals wind-, zonne-, geothermische energie, waar in het volgende hoofdstuk meer uitleg over 

gegeven wordt. Deze energievormen zijn niet in elk land even interessant door de klimaatomstandigheden 

maar Griekenland biedt hiervoor zeker kansen. Er zijn namelijk ongeveer 250 dagen zon per jaar en de 

windkracht is sterk genoeg om bijvoorbeeld windmolenparken te plaatsen. Het is echter zo dat er nog 

enorm veel productiepotentieel onbenut blijft, waardoor er nog tal van kansen zijn voor hernieuwbare 

energiespelers. Daarnaast bieden de grootschalige infrastructuurprojecten veel potentieel voor bedrijven 

en het land in zijn geheel. (EnterpriseGreece, 2019).  

De energiesector is belangrijk voor Griekenland en dat is ook te zien aan de werkgelegenheidscijfers en de 

bruto toegevoegde waarde. Energie draagt hier meer toe bij in vergelijking met andere Europese landen, 

zoals weergegeven in onderstaande grafiek. 

 

Figuur 1 bron: Eurostat (2017) 

Milieuheffingen worden steeds vaker gebruikt om het gedrag van marktdeelnemers (producenten of 

consumenten) te beïnvloeden. Deze belastingen genereren inkomsten die de overheid kan gebruiken voor 

voor milieubescherming of voor het efficiënt beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Een tweede reden is 
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dat deze hoge belastingen gebruikt worden als indicator. Op die manier kan de Europese Unie ook 

controleren of de doelstellingen van de United Nations Sustainable Development Goals bereikt (kunnen) 

worden. (Eurostat, 2017)  

De energiemix in Griekenland moet geoptimaliseerd worden. Dit komt doordat er in 2030, volgens het EU-

beleid, 27% afkomstig moet zijn uit hernieuwbare energiebronnen moet en ook omdat men zoekt naar 

goedkopere energiebronnen. Elektriciteit die opgewekt wordt door fossiele brandstoffen zal dus moeten 

afgebouwd worden in tegenstelling tot de bijdrage van hernieuwbare energie.  

Ten tweede is de overheid bezig met de privatisering van de volgende energiebedrijven: Public Power 

Corporation (PPC), the Natural Gas Distributor (DEPA), the Hellenic Gas Transmission System Operator 

(DESFA) en Hellenic Petroleum.  

Ten derde zal ook de elektriciteits- en de gasmarkt geliberaliseerd worden. Dit houdt in dat iedereen zelf 

zijn leverancier kan kiezen waardoor de concurrentie op de energiemarkt zal vergroten. Verder heeft 

Griekenland veel potentieel om zijn huidige energietransportnetwerk te vergroten en op die manier een 

belangrijke speler te worden in Europa. Het gaat hier om aardgas, elektriciteit en olie en hiervoor worden 

gigantische infrastructuurprojecten uitgeschreven. Voorbeelden van zulke projecten zijn TAP, IGB, en East 

Med gaspijpleidingen.  

Daarnaast zullen ook technologieën ingezet worden zoals slimme meters, LED-verlichting, energiezuinige 

gebouwen, enz met als doel om de energie-efficiëntie te verbeteren en de kosten te verminderen. Tot slot 

zal ook de connectie met en tussen de Griekse eilanden verbeteren door de grote infrastructuurwerken die 

ervoor zullen zorgen dat het hoofdelektriciteitsnet overal bereikbaar is. 

Het is een feit dat het gebruik van hernieuwbare energie steeds zal toenemen en daar speelt het ministerie 

van Omgeving en Energie een belangrijke rol in. Twee jaar geleden heeft het namelijk aangegeven dat er 

een speciaal ruimtelijk plan komt voor hernieuwbare energie. Dit plan zal de Europese richtlijnen volgen 

met verschillende doelstellingen voor ogen. Het zal onder andere duidelijke criteria bevatten voor 

hernieuwbare energie-projecten in verband met de locatie en het type geografisch gebied. Er zal hierbij de 

nadruk gelegd worden op windsystemen. Daarnaast zal het ook meer garanties bieden voor de autoriteiten 

en de investeerders. De richtlijnen zullen duidelijkheid aangeven wanneer er concurrerend en tegenstrijdig 

grondgebruik is, maar ook zullen de investeringen in duurzame energiebronnen en hun integratie in de 

omgeving gewaarborgd zijn. Tot slot zal het ook zorgen voor meer eenheid tussen de hernieuwbare 

energieprojecten en de andere ruimtelijke en stedelijke plannen. Op die manier draagt het ook bij tot de 

realisatie van de beleidsdoelstellingen in het beleid op nationaal en Europees vlak. (Gourgiotis, 2016) 

https://www.dei.gr/en
https://www.dei.gr/en
https://www.depa.gr/?lang=en
http://www.desfa.gr/en/
http://www.desfa.gr/en/
https://www.helpe.gr/en/
https://www.tap-ag.com/
http://www.icgb.eu/home
https://en.wikipedia.org/wiki/EastMed_pipeline
https://en.wikipedia.org/wiki/EastMed_pipeline
http://www.ypeka.gr/Default.aspx
http://www.ypeka.gr/Default.aspx
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2. AANWEZIGE ENERGIEBRONNEN 

2.1 HERNIEUWBARE ENERGIE 

Griekenland heeft heel veel potentieel op vlak van hernieuwbare energie. Dit potentieel bevindt zich voor 

een groot deel op de zogenaamde NIIs, de non-interconnected islands. Het nadeel is natuurlijk dat deze 

afhankelijk zijn van de seizoenen, dat er een gebrek is aan opslagmogelijkheden en er technische 

beperkingen zijn. Door deze belemmeringen is nog maar 10% van de installaties voor hernieuwbare energie 

op de NIIs geplaatst. De oplossing voor dit probleem is natuurlijk om de eilanden onderling en met het 

vasteland te verbinden en de opslagmogelijkheden te verbeteren. Deze connecties vergroten op hun beurt 

ook de veiligheid van de elektriciteitsvoorziening en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen 

zoals windenergie en zonne-energie. Een voorbeeld hiervan is ARIADNE S.P.L.C., een project van groot belang 

voor het land, dat de elektrische interconnectie tussen Kreta en Attica zal implementeren, met een totaal 

budget van € 600 miljoen euro. 

2.1.1 Windenergie 

Het belang van windenergie stijgt elk jaar een beetje meer zoals te zien in figuur 2. In 2018 werd er 2828 

MW aan windparken in werking gesteld wat meer dan een verdubbeling betekent in vergelijking met acht 

jaar geleden. Deze positieve evolutie is grotendeels te danken aan de feed-in-tariffs. Dit bedrag wordt 

betaald per kilowattuur (kWh). De grootte van de turbine speelt ook geen rol meer dus kleinere turbines 

worden ook betaald per kWh. Dit is zeker een goede zaak want de installatiekosten van kleinere turbines 

zijn groter. Een tweede reden waarom windenergie aan populariteit wint, is de dalende technologiekost die 

eraan vasthangt en de internationale commerciële toepassingen. Dit biedt veel opportuniteiten om de 

logistiek betreffende havens, scheepswerven, cementindustrie, enz in Griekenland nog beter te ontwikkelen. 

Deze sector vormt om deze redenen een prioriteit voor de Griekse overheid, mede omdat er in 2020 7500 

MW aan windparken geïnstalleerd moet zijn. (Papastamatiou, 2019) 

http://www.ariadne-interconnection.gr/en/home-en/
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Figuur 2 Bron: HWEA Wind Energy Statistics (2018) 

Windenergie heeft hier een dubbele rol. Enerzijds biedt het voordelen op geopolitiek vlak. Griekenland is 

gelegen aan de Egeïsche Zee en zorgt op die manier voor veel potentieel voor onder andere 

windmolenparken. Het draagt bij aan de Europese energie-onafhankelijkheid en -zekerheid. Anderzijds zorgt 

het ook voor kostenreductie en is het positief voor de werkgelegenheid. Windenergie en hernieuwbare 

energie in zijn geheel, zorgen ervoor dat er geen brandstof meer ingevoerd moet worden. Dit is niet alleen 

goed voor het milieu, maar op die manier wordt er ook veel bespaard en wordt de stabiliteit van de 

energieprijzen vergroot. Daarnaast creëren windmolenparken ook werkgelegenheid, veel meer dan 

bijvoorbeeld een tankstation. Het resultaat is momenteel een toename van 50 000 jobs en dit staat gelijk 

aan 3,1 % tot 4 % van het bbp in 2020. (Papastamatiou, 2018) 

Om deze bijdrage aan de Europese energie-onafhankelijkheid te behouden en de energievoorziening in 

Griekenland zelf te waarborgen, is het nodig om een sterk beleid te voeren. Een voorbeeld van een 

momenteel ontwikkeld project dat ondersteund wordt door het overheidsbeleid rondom hernieuwbare 

energie is het Aegean Project van de Eunice Energy Group (EEG). Het project bestaat uit 138 windturbines 

die samen een capaciteit van 582 MW hebben. De turbines worden geplaatst op 23 Griekse eilandjes die 

bovendien onbewoond zijn. Op die manier worden problemen als moeilijke funderingen en 

installatieprocessen vermeden en worden ook de windomstandigheden op zee ten volle benut.  

Er worden dan wel meer windturbines geplaatst in vergelijking met voor de eeuwwisseling maar het zijn 

wel steeds meer dezelfde producenten die hiervoor zorgen (figuur 3). Vorig jaar werden er 103 nieuwe 

turbines geplaatst met een capaciteit van 191,6 MW. Deze werden geproduceerd door vier fabrikanten: SGRE, 

VESTAS, ENERCON en NORDEX. Het grootste aandeel in deze productie (52,5%) ging naar VESTAS, een Deens 

http://eunice-group.com/projects/aegean-project/
https://www.siemensgamesa.com/en-int
https://www.vestas.com/
https://www.enercon.de/en/home/
http://www.nordex-online.com/en/
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bedrijf dat actief is in 80 landen. Zij produceren niet alleen de windturbines maar zij staan ook in voor het 

ontwerp, de installatie en de service. ENERCON volgt met 22% aandeel op de tweede plaats. Dit Duits bedrijf 

voert dezelfde activiteiten uit als VESTAS. Daarnaast hebben ook SGRE en NORDEX een aandeel in de 

geplaatste windturbines met respectievelijk 19% en 5,3%. De overige turbines werden geplaatst door andere 

bedrijven. (Eletaen, 2018) 

 

Figuur 3 Bron: HWEA Wind Energy Statistics (2018) 

2.1.2 Zonne-energie 

Zonne-energie is iets minder populair in Griekenland dan windenergie maar toch worden er verschillende 

projecten opgestart om deze bron van hernieuwbare energie meer leven in te blazen. Momenteel beschikt 

Griekenland over 2 665 MW PV capaciteit maar de Griekse overheid wil tussen 2018 en 2020 meer dan 1 GW 

fotovoltaïsche zonne-energie bij creëren. Om dit doel te kunnen bereiken moeten er veel investeringen 

gebeuren maar moeten er vooral ook obstakels overwonnen worden.  

Een voorbeeld van zo een obstakel is het gebrek aan financiering. De Griekse producenten van zonnepanelen 

kunnen een krediet bekomen bij de banken, maar zij zullen hiervoor een hoge interest betalen. Dit is 

natuurlijk positief voor buitenlandse investeerders want op die manier hebben zij meer kans om opdrachten 

binnen te halen.  

Ook The Regulatory Authority for Energy (RAE) helpt mee aan de uitbreiding van het netwerk van zonne-

energie. Zij organiseerden in 2018 een veiling waar ondernemingen die gespecialiseerd zijn in zonnepanelen 

hun voorstel konden indienen om mee te helpen bouwen aan de extra 300 MW PV, 300 MW windenergie of 

400 MW gecombineerde zonne- en windcapaciteit. Het nadeel aan deze veiling was dat er veel documenten 
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vereist waren die ingediend moesten worden door de kandidaten. Veel van deze documenten en 

vergunningen waren echter moeilijk te verkrijgen omdat er bijvoorbeeld lange wachttijden voor waren. Een 

voorbeeld hiervan zijn de netwerkverbindingslicenties. Daarnaast moeten de projecten ook in het bezit zijn 

van een netwerkaansluitingsovereenkomst of een aanbod van de distributienetbeheerder. Vooral de 

buitenlandse investeerders hadden het moeilijk om de nodige documenten te verzamelen voor de tender. 

Deze werd georganiseerd op 2 juli 2018. Uiteindelijk werden hier contracten afgesloten voor 106,4 MW. Dit 

ligt echter ver onder de voorziene hoeveelheid van 300 MW PV. Daarom besloot RAE om een tweede tender 

te organiseren om toch de totale capaciteit te behalen. Deze tender werd gehouden in december maar 

helaas bleef de teller hangen op 62 MW waardoor het minimum van 300 MW opnieuw niet bereikt werd.. 

(Tsagas, 2019) (Hirtenstein&Tugwell, 2018) 

2.2 OLIE- & GASVOORRADEN 

Griekenland probeert in haar beleid te streven naar twee doelstellingen. Enerzijds wil het haar 

pijplijnnetwerk uitbreiden om op die manier een energietransitgebied te worden. Dit gebeurt via projecten 

met de zuidoostelijke Middellandse Zee. Anderzijds wil Griekenland ook meer onderzoek doen naar 

binnenlandse olie- en gasvoorraden.  

De toekomst ziet er wat dat betreft rooskleurig uit. Zuidoost-Europa toont namelijk  steeds meer potentieel 

wat betreft koolwaterstofbronnen. Als Griekenland aan deze verwachtingen zou kunnen voldoen, zou dit 

zeker positief zijn voor de eigen economie en kan het uitgroeien tot een energie-exporteur.  

In 2014 werd er al eens onderzoek gedaan naar aardgas en aardolie. Dit gebeurde in de gebieden Ioannina, 

de golf van West Patraikos en Katakolon maar helaas werd weinig resultaat geboekt, vooral door technische 

problemen. Gelukkig staan we tegenwoordig al veel verder op vlak van technologie waardoor vele regio’s 

opnieuw onderzocht kunnen worden of dat er nieuwe potentiële gebieden ontdekt kunnen worden. 

(SouthEUsummit, 2018) 

Ook in verband met olie en gas werden er tenders gehouden. Verschillende bedrijven dienden offertes in 

om een vergunning voor de exploratie en exploitatie van koolwaterstoffen te bemachtigen. Het gaat hier 

over maritieme gebieden in het (zuid)westen van Kreta en ten westen van de Ionische Zee. Hierbij werd er 

rekening gehouden met financiële, milieu- en kwaliteitgerelateerde criteria.  

Uiteindelijk werden er vanuit drie bedrijven offertes ingediend voor west- en zuidwest Kreta: Total, 

ExxonMobil en Hellenic Petroleum. Voor de exploitatie in de Ionische Zee dienden Repsol en Hellenic 

Petroleum hun offerte in.  

2.2.1 Olie 

Het gebruik van olie is steeds minder populair, zoals te zien op figuur 4. Volgens resultaten van SEEPE, the 

Hellenic Petroleum Marketing Companies Association, daalde de vraag naar bijvoorbeeld brandstof vorig 

http://www.seepe.gr/index.php?lang=en
http://www.seepe.gr/index.php?lang=en
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jaar met 5%. Meer specifiek komt dit door een daling van respectievelijk 5% en 17% van benzine en 

verwarming. Het is echter niet het eerste jaar dat er minder vraag is op de oliemarkt. De voorbije zeven 

jaar daalde de vraag naar verwarmingsbrandstof met maar liefst 43%.  

 

 

Figuur 4 Bron: www.ceicdata.com 

De neerwaartse evolutie van de vraag is mede veroorzaakt door de hoge verbruiksbelasting. In Griekenland 

is deze namelijk de tweede hoogste in Europa. Daarnaast komt ook dat het btw-tarief hier de vijfde hoogste 

is met 24%. Uiteindelijk vinden we Griekenland terug op de tweede plaats wat betreft hoogste 

benzineprijzen in de Europese Unie. (Energypress, 2019) 

Niet alleen de consumptie van olie daalt, maar ook de productie ervan (zie figuur 5). Het is daarom dat 

Griekenland de meerderheid van olie en gas importeert uit andere landen (zie figuur 6) zoals Irak en de 

Russische Federatie. (UnitedStatesEnergyInformationAdministration, 2015) 
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Figuur 5 Bron: United States Energy Information Administration 

 

Figuur 6 Bron: www.ceicdata.com 

Toch wordt er steeds meer interesse getoond in de Griekse olie- en gasvoorraden. Vooral het eiland Corfu 

is populair. Dit komt omdat het zeer dicht gelegen is bij een van de grootste olievelden van Europa, Patos-

Marinza. Aangezien Corfu de primaire boorlocatie wordt voor de Griekse offshore-industrie, is dit natuurlijk 

zeer aantrekkelijk voor investeerders. Er zal wel nog veel onderzoek gedaan moeten worden naar offshore-

boringen want sinds 2005 werden er geen boringen meer uitgevoerd in Griekenland. Maar dit lijkt zeker 

positief te evolueren aangezien grote ondernemingen zoals Total, Repsol, Hellenic Petroleum en Energean 

Oil & Gas bereid zijn om deze offshore-boringen te doen. Naast Corfu is ook Kreta populair omdat er in de 

Egyptische en Israëlische zee gas gevonden is. Bedrijven zoals Total en ExxonMobil willen daarom testen 
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houden in het oostelijk Middellands Zeegebied. Volgens de CEO van Hellenic Hydrocarbon Resources 

Management (HHRM) zouden er zich ongeveer drie miljard vaten olie bevinden ten zuiden van Kreta. Eind 

dit jaar zullen de eerste boringen gedaan worden in Patras Bay en Katakolo. Er wordt voorspeld dat er 140 

miljoen vaten olie gevonden zullen worden. Deze, en alle andere olievondsten, zouden een enorme boost 

geven aan de Griekse energiesector. (KeepTalkingGreece, 2018) 

2.2.2 Aardgas 

Aardgas is een energiebron die steeds meer gebruikt wordt in Griekenland. In januari 2019 bereikte het 

verbruik een piek van 290 000 MWh. Het land kan in de instroom van 48000 MWh per dag voorzien. Dit kan 

dankzij de verhoogde capaciteit van de Revythoussa LNG-terminal en de uitbreiding van het vermogen van 

de gasnetwerkverbinding in Evros. Het lijkt dus alsof Griekenland geen problemen ondervindt betreffende 

energiezekerheid, maar op dagen als deze waar de energiecentrales op volle capaciteit werken moet deze 

stelling toch met een korrel zout genomen worden. Niet alleen de aardgascentrales werkten op volle kracht, 

maar ook de bruinkool- en waterkrachtcentrales en de elektriciteitsinvoer tijdens de piekuren om toch aan 

die verhoogde vraag te kunnen voldoen.  De meeste invoer komt uit Rusland en Turkije.  

Een maatregel die genomen moet worden door de toenemende populariteit van gas bij 

elektriciteitsproductie, is de veiligheid. Griekenland heeft namelijk maar één terminal voor aardgas 

waardoor er bijvoorbeeld in de winter van 2016 – 2017 schaarste heerste. Helaas was er ook geen degelijke 

gasnoodhulp voorzien waardoor aardgas bij vele elektriciteitsproducenten vervangen werd door olie of 

bruinkool. Om de gasveiligheid te verbeteren, neemt Griekenland actief deel aan internationale 

gaspijplijnprojecten.  

PPC is bijvoorbeeld een bedrijf dat zich bezighoudt met de aardgasmarkt. Dit bedrijf investeerde 

oorspronkelijk in bruinkool maar bouwt deze investeringen nu af. Mede door de verliezen die hierdoor 

gemaakt zullen worden en door de inkrimping van het elektriciteitsmarktaandeel, wil PPC nu de 

aardgasmarkt betreden. Het bedrijf zelf zal naar schatting 15,7 miljoen MWh gas verbruiken dit jaar. Op die 

manier staat zij in voor de elektriciteitsvoorziening in de centralen Aliveri V, Megalopoli V, Lavrio IV en 

Komotini. 

Verder zijn er ook plannen gemaakt om een pijplijn aan te leggen tussen het noorden van Griekenland en 

Noord-Macedonië, de Thessaloniki-Fyrom-pijplijn. Wie de verantwoordelijkheid van de pijplijn op zich zal 

nemen is nog niet beslist. Het RAE vergelijkt de voorstellen van twee bedrijven, Windows International Hellas 

en DESFA. Het grootste verschil tussen beide ondernemingen is momenteel de mate waarin de gebruikers 

belast zullen worden. Windows International Hellas opteert voor een onafhankelijk aardgassysteem 

waardoor de gebruikers niet belast zullen worden in tegenstelling tot DESFA. Zij verkiezen te werken met 

het nationale aardgassysteem maar op die manier zullen de gebruikers belast worden en daarom wil het 

RAE een markttest doen. Uit die test moet blijken of de vraag groot genoeg is. (Energypress, 2019) 

https://www.greekhydrocarbons.gr/
https://www.greekhydrocarbons.gr/
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3. AUTORITEITEN EN WETGEVING 

Griekenland beschikt over enkele organisaties die instaan voor de opvolging van de energietoestand. De 

eerste is het ministerie voor Omgeving en Energie (YPEKA). Het YPEKA brengt onder andere verslag uit over 

duurzame groei, klimaatverandering, energie, bossen, enz. Hun strategie wordt het model van duurzame 

ontwikkeling genoemd en bestaat grotendeels uit vier pijlers: 

• Het gebruik van koolstof verminderen om zo de klimaatverandering tegen te gaan. 

• Het milieu verbeteren en de natuurlijke hulpbronnen respecteren. 

• Een positievere levenskwaliteit waarbij er rekening gehouden wordt met het milieu. 

• Een duidelijk milieubeleid. 

Daarnaast is er de Regelgevende Autoriteit voor Energie (RAE). Deze is financieel en administratief 

onafhankelijk waardoor ze over haar eigen middelen beschikt. Dit zijn onder andere inkomstenobligaties 

van de gereguleerde sector, deelname aan onderzoeksprojecten, enz. Ook deze regelgevende autoriteit moet 

zich aan bepaalde regels houden. Deze zijn vastgelegd in het presidentieel decreet 139/2001. Wat de 

financiën betreft, krijgt de organisatie controles door onafhankelijke auditors en ook door hun Rekenkamer. 

De organisatie is in de eerste plaats opgericht om de liberalisering van de elektriciteitsmarkt in goede banen 

te leiden. Hiervoor heeft ze regels opgesteld, onder andere in verband met elektriciteit, hernieuwbare energie 

en aardgas.  

4. TRENDS 

De ervaring van de afgelopen jaren laat zien dat de snel evoluerende RES-technologieën de prijs zeer laag 

concurrentieel kan maken met een zeer verspreide productie die het netwerk en de markt transformeert 

en de elektriciteitsbedrijven dwingt om hun bedrijfsmodel te veranderen. Het netwerk wordt geleidelijk 

getransformeerd met innovatieve technologieën om de toenemende RES-penetratie met hoge efficiëntie, 

betrouwbaarheid en nieuwe diensten aan de consumenten te integreren, terwijl de elektriciteitsmarkt 

gereorganiseerd wordt en op zoek is naar nieuwe hulpmiddelen om de nieuwe uitdagingen te kunnen 

aangaan. Elektriciteit evolueert als een belangrijke energiedrager en breidt zijn gebruik uit door fossiele 

brandstoffen te vervangen, aangezien het bijna overal gebruikt wordt zoals in de transportsector, 

verwarming / koeling, enz. (GreekEnergySectorIene, 2019) 

5. OPPORTUNITEITEN VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN 

Vlaamse bedrijven kunnen in de Griekse energiemarkt opereren in de vorm van partnerschappen, als 

aandeelhouders, subcontractors, projectfinanciers of experten. Er zijn verschillende investeringsprojecten 

die in de komende jaren geïmplementeerd zullen worden zoals: 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx
http://www.rae.gr/site/en_US/portal.csp
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- Privatisering van staatsactiva (HRADF). 

- Projecten voor hernieuwbare energie (CRES: wind, thermische zonne-energie, biomassa, kleine 

waterkracht, geothermische enz.). 

- Nieuwe infrastructuur voor aardgastransmissie (DESFA, DEPA: vloeibare gasterminals, 

gaspijpleidingen, gasdistributiesystemen). 

- Internationale openbare aanbestedingen voor de exploratie van olie en gas in verschillende 

gebieden (HHRM). 

- Energie-efficiënte bedrijven en investeringen. 

- Belangrijkste netwerkconnectiviteit met de eilanden, verbetering en ontwikkeling van 

grensoverschrijdende interconnecties van het elektriciteitsnet (IPTO: Maritsa East, EuroAsia 

InterConnector). 

5.1 GASMARKT 

Zoals eerder vermeld, wil Griekenland een gashub worden voor de Zuid-Europese markt. Een project 

waarmee men dit o.a. wil bereiken is het eerder besproken TAP (Trans Adriatic Pipeline). TAP heeft enorm 

veel buitenlandse interesse en investeringen aangetrokken. Bedrijven als British Petroleum (20 %), Total, 

SOCAR (20 %) en AXPO (5 %) zijn aandeelhouder. Ook het Belgische bedrijf Fluxys (19 % van de aandelen) 

neemt deel aan het project. Verschillende tenders voor de constructie van TAP zijn al gepubliceerd. 

De Natural Gas Distributor van Griekenland (DEPA) en het Hellenic Hydrocarbon Resource Management 

(HHRM) publiceren tenders voor projecten in verband met gas en olie. Hier ligt de opportuniteit voor 

bedrijven om deel te nemen aan de projecten.  

5.2 HERNIEUWBARE ENERGIE 

Dat Griekenland massaal inzet op hernieuwbare energie tonen ook de buitenlandse investeringen aan. Zo 

werd eind februari 2018 bevestigt dat Tesla naar Griekenland komt en zich zal vestigen in Athene. Naast zijn 

hypermoderne bedrijfswagens, zal de dochteronderneming van Tesla in Griekenland zich naar verwachting 

ook richten op de energiesector en het onderzoek naar hernieuwbare energie. 

De ondernemingen in de Griekse energiemarkt zijn zeker aantrekkelijk als handelspartner. Dit wordt ook 

bevestigd door diverse succesverhalen zoals bijvoorbeeld dat van Vestas. Eind vorig jaar kreeg het bedrijf 

nog een bestelling van 106 MW aan windmolens vanuit Griekenland. De grote bestelling werd binnengehaald 

omdat Vestas vooral inspeelt op de (weers)omstandigheden op elke locatie. Zo hebben ze bijvoorbeeld een 

windmolen ontworpen waarbij de ijsvorming op de bladen geminimaliseerd wordt. Op die manier kan de 

windmolen nog steeds volledig aan haar capaciteit voldoen, ook in koude klimaten. Daarnaast staat Vestas 

nu ook in voor de 20 jaar lange service van de windturbines nadat deze geplaatst zijn in het tweede en 

derde kwartaal van dit jaar. Dit is echter niet de eerste samenwerking tussen Vestas en Griekenland. In het 

begin van 2018 kreeg de onderneming al een contract om 25 windturbines te leveren voor het grootste 

windpark in Griekenland.  

https://www.hradf.com/en/portfolio
http://www.cres.gr/cres/pages/projects/projects_uk.html
http://www.desfa.gr/en/projects/new-connections
https://www.depa.gr/international-infrastructures/?lang=en
https://www.greekhydrocarbons.gr/en/News_en.html
http://www.admie.gr/en/transmission-system/system-development/european-regional-development-fund-projects/
http://www.admie.gr/en/transmission-system/system-development/projects-of-common-interest/project/article/2194/
https://www.euroasia-interconnector.com/project-opportunities/
https://www.euroasia-interconnector.com/project-opportunities/
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Griekenland blijft zoeken naar internationale investeerders om faciliteiten uit te bouwen. Het heeft onder 

andere in 2017 al contracten om windmolenparken te bouwen afgesloten met Italië, Frankrijk en Duitsland. 

In de contracten zou een bedrag van in totaal 2 miljard euro overeengekomen zijn, maar Griekenland wil 

blijven investeren in deze sector. Er worden ook steeds meer opportuniteiten gecreëerd om te investeren in 

bijvoorbeeld windturbines want dankzij de onderlinge connecties tussen de Griekse eilanden zal het 

makkelijker zijn om windmolens bij te bouwen op deze eilanden en om energie over te dragen aan de 

verbruikscentra van Griekenland. Dankzij deze verbinding waarbij de eilanden verbonden zijn met het 

hoofdnet, is er meer energiezekerheid en zullen de consumenten veel minder moeten betalen.  

Verder is Griekenland op zoek naar bedrijven die gespecialiseerd zijn in slimme technologieën zoals 

bijvoorbeeld de slimme meters. De overheid voert deze in ten voordele van de consumenten zodat zij een 

beter beeld hebben over hun energieverbruik. De klant moet zich daarnaast ook geen zorgen meer maken 

om alle gegevens door te geven aan de netbeheerder want de meter doet dit automatisch. Daarnaast wil 

ze de gegevens van de slimme meter ook gebruiken om het energienetwerk uit te breiden. Er werden vorig 

jaar al 7,5 miljoen elektriciteitsmeters vervangen door dit nieuwe model in opdracht van de Hellenic 

Electricity Distribution Network Operator (HEDNO).  

6. GRIEKSE ENERGIEBEDRIJVEN DIE EEN BELANGRIJKE ROL 
SPELEN 

Een van de grootste energiebedrijven in Griekenland is ongetwijfeld de PPC Group of de Public Power 

Corporation S.A1. De onderneming is opgericht in 1950 en bezit bruinkoolmijnen, thermische en 

waterkrachtcentrales en is actief in de RES-sector. In haar portfolio zijn onder andere windparken, 

waterkrachtcentrales en fotovoltaïsche installaties terug te vinden. De onderneming is sinds 2001 ook 

beursgenoteerd op de Athens en London Stock Exchange. 

Daarnaast vinden we een ander beursgenoteerd bedrijf, namelijk Hellenic Petroleum S.A2. Zij zijn 

gespecialiseerd in diverse activiteiten zoals olie- en gasexploratie en productie. Verder houden ze zich ook 

bezig met onder andere stroomopwekking en aardgas, geven zij advies over projecten omtrent 

koolwaterstoffen en zorgen zij voor de aanvoer, raffinage en handel van aardolieproducten. Het bedrijf 

breidde in 2001 uit en richtte de dochteronderneming Hellenic Petroleum International AG op. Deze holding 

staat in voor de buitenlandse investeringen en is ook gevestigd in Wenen. Hellenic Petroleum staat 

genoteerd op de Frankfurt Stock Exchange en kent sinds 2017 terug een stijgende waarde (zie figuur 7). 

                                              
1 Contacts 
2 Contacts 

https://www.deddie.gr/en/
https://www.deddie.gr/en/
https://www.dei.gr/en/i-dei/perivallon/perivallontiki-stratigiki
https://www.helpe.gr/en/the-group/what-we-do/
https://bit.ly/31VfSsh
mailto:gstanitsas@helpe.gr?subject=Mr%20Gerasimos%20Stanitsas,%20Chief%20Procurement%20Officer%20at%20Hellenic%20Petroleum%20Group
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Figuur 7 Bron: Börse Frankfurt 

GEK TERNA Group speelt ook een grote rol in de energiemarkt van Griekenland. Deze onderneming werd in 

1969 opgericht en is ondertussen actief in Centraal- en Zuidoost-Europa, Noord-Afrika, de Verenigde Staten 

en het Midden-Oosten. Ze houdt zich onder andere bezig met energieproductie en -levering, afvalbeheer, 

mijnbouwactiviteiten, enz. Het bedrijf bezit nu energiecentrales met meer dan 1600 MW capaciteit en ze is 

van plan om dit in de nabije toekomst verder uit te breiden. In februari 2019 heeft GEK TERNA namelijk een 

aanvraag ingediend voor de bouw en exploitatie van een installatie met capaciteit van 660 MW. In totaliteit 

zal dit een investering van 300 miljoen euro zijn. De fabriek zal gebouwd worden in Komotini en zou in 

2023 klaar moeten zijn. Het project zal werkgelegenheid bieden aan 100 personen.  

Protergia S.A., een volledige dochteronderneming van MYTILINEOS Group, is de eigenaar en beheerder van 

de thermische centrales en hernieuwbare-energieactiva van de groep. Het bedrijf bezit en beheert, direct 

en namens andere dochterondernemingen van de groep, een substantiële energieportefeuille bestaande uit 

gasgestookte thermische centrales en hernieuwbare energiecentrales in aanbouw of ontwikkeling. 

Tenslotte, ELLAKTOR Group is actief in de hernieuwbare energie sinds 2000 via Eltech Anemos, een bedrijf 

dat uitgebreide ervaring en deskundigheid heeft in de ontwikkeling, bouw, exploitatie en het onderhoud 

van windparken. 
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