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∆ιοίκηση της ΡΑΕ 

 

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων παρουσιάζει το έργο, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις 

της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για το χρονικό διάστηµα από 1
η
 Ιανουαρίου έως 

 31
η
 ∆εκεµβρίου 2012, κατά το οποίο η σύνθεση της Ολοµέλειάς της ήταν η ακόλουθη: 

 

Νίκος Βασιλάκος 

Πρόεδρος 

∆ηµήτρης Ραχιώτης 

Α’ Αντιπρόεδρος 

Μιλτιάδης Ασλάνογλου 

Β’ Αντιπρόεδρος 

Μιχάλης Θωµαδάκης 

Μέλος 

Κυριάκος Βλάχος 

Μέλος 

Γιώργος Λάγαρης 

Μέλος 

Ευάγγελος ∆ιαλυνάς 

Μέλος 
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Πρόλογος  

Στη συνεχή και εντατική προσπάθεια που καταβάλλεται για την ανάταξη και ανάπτυξη της 

οικονοµίας της χώρας µας, και ειδικότερα του ενεργειακού της τοµέα, η Ρυθµιστική Αρχή 

Ενέργειας έχει ένα τριπλό, καίριο ρόλο να διαδραµατίσει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 

της που αφορούν τον έλεγχο, τη ρύθµιση και την εποπτεία του ενεργειακού αυτού τοµέα: 

• Πρώτον, να διασφαλίσει την οµαλή µετάβαση και την αποδοτική για την εθνική µας 

οικονοµία ένταξη της εγχώριας ενεργειακής αγοράς στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 

ενέργειας, η οποία βαίνει, µε ολοένα επιταχυνόµενους ρυθµούς, προς µία πρώτη 

εσωτερική ολοκλήρωση στο χρονικό ορίζοντα του 2014-2015. 

• ∆εύτερον, να διαµορφώσει συνθήκες υγιούς και ισότιµου ανταγωνισµού στην εγχώρια 

ενεργειακή αγορά, µε στόχο τη βελτίωση συνολικά της αποδοτικότητας και 

ανταγωνιστικότητας του ενεργειακού τοµέα, τη µείωση του κόστους της ενέργειας και 

την επίτευξη ανταγωνιστικών τιµών και υψηλότερων προτύπων παρεχόµενων 

υπηρεσιών για το σύνολο των χρηστών.  

• Τρίτον, να συµβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσµατική προστασία των καταναλωτών 

ενέργειας, και ιδιαίτερα των ευάλωτων καταναλωτών, ιδίως σε σχέση µε τις τιµές, τη 

διαφάνεια των τιµολογίων και των χρεώσεων, τους όρους προµήθειας ενέργειας, την 

αδιάλειπτη παροχή, την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την ανεµπόδιστη 

άσκηση του δικαιώµατος επιλογής προµηθευτή. 

Στον τριπλό αυτό ρόλο της, η ΡΑΕ έχει ως βασικό εφαλτήριο και κατευθυντήριο οδηγό το 

νόµο-πλαίσιο για την ενέργεια, ν.4001/2011, ο οποίος ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2011 

µε ευρύτατη πλειοψηφία από την Ελληνική Βουλή, και ο οποίος ενσωµατώνει στην εθνική 

µας νοµοθεσία τις πρόνοιες της Τρίτης Ενεργειακής ∆έσµης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

ταχύρυθµη υλοποίηση και η αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων και ρυθµίσεων του 

ν.4001/2011 αποτελεί τον υπ’ αριθµόν 1 στόχο δράσης της ΡΑΕ µέσα στο επόµενο χρονικό 

διάστηµα. Αυτό, σε πρώτη προσέγγιση, µπορεί να φαίνεται απλό και ευθύγραµµο, αλλά 

στην πράξη είναι ιδιαίτερα σύνθετο: η πλήρης εφαρµογή του νόµου αυτού απαιτεί την 

έκδοση 72 (εβδοµήντα δύο) πράξεων νοµοθετικού και κανονιστικού περιεχοµένου (δηλ. 

δευτερογενούς νοµοθεσίας), εκ των οποίων 3 (τρία) αφορούν Προεδρικά ∆ιατάγµατα, 5 

(πέντε) αφορούν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, 16 (δεκαέξι) αφορούν απλές Υπουργικές 

Αποφάσεις και 49 (σαράντα εννέα) αφορούν Αποφάσεις ΡΑΕ. 

Ο τεράστιος αυτός όγκος κανονιστικού/ρυθµιστικού έργου της ΡΑΕ, σε συνδυασµό µε τον 

αντίστοιχο όγκο εποπτικού και ελεγκτικού έργου (καταγγελίες, αναφορές, ασφαλιστικά 

µέτρα, διαιτησίες, ακροάσεις, κ.λπ.), αλλά και µε το συνήθη αδειοδοτικό «µαραθώνιο» των 

ΑΠΕ, καθιστά απολύτως αναγκαίο τον καθορισµό σαφών στόχων και προτεραιοτήτων, 

ενταγµένων σε ένα ολοκληρωµένο και αποδοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης της Ρυθµιστικής 
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Αρχής Ενέργειας, το οποίο να έχει κυλιόµενο χαρακτήρα, δηλαδή να αξιολογείται και να 

επανακαθορίζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, αναλόγως των αποτελεσµάτων του στην 

πράξη. 

Στην παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων της ΡΑΕ παρουσιάζονται και αναλύονται τοµεακά οι 

βασικές συνιστώσες, δράσεις, πρωτοβουλίες και αποτελέσµατα του Προγράµµατος αυτού 

για το έτος 2012. Στο ίδιο προγραµµατικό πλαίσιο θα κινηθεί η Αρχή και για το επόµενο, 

πολύ κρίσιµο, χρονικό διάστηµα της διετίας 2013-2014, το οποίο έχει ένα έντονο 

µεταβατικό χαρακτήρα, σε όλα τα επίπεδα της ενεργειακής, και γενικότερα της οικονοµικής 

δραστηριότητας στη χώρα µας.  

Παρά τα οξύτατα προβλήµατα υποστελέχωσης και οριζόντιων περικοπών που 

αντιµετωπίζει η Αρχή (βλ. Κεφάλαιο 9 της Έκθεσης), και παρά τα πολυάριθµα 

διοικητικά/νοµοθετικά/οικονοµικά εµπόδια που δυσχεραίνουν ή/και ακυρώνουν στην  

πράξη την ανεξάρτητη λειτουργία της, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, στηριγµένη στο 

υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσίας ανθρώπινο δυναµικό της, θα ανταποκριθεί, µε τον πιο 

υπεύθυνο και αποτελεσµατικό τρόπο, στο τεράστιο φορτίο ευθύνης και δουλειάς που της 

ανέθεσαν τόσο ο εθνικός όσο και ο κοινοτικός νοµοθέτης, µε τον ενεργειακό νόµο 

4001/2011 και την Τρίτη Ενεργειακή ∆έσµη, αντίστοιχα. 

∆ρ. Νίκος Βασιλάκος 

Πρόεδρος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας 
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1 .  Εισαγωγή  

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή, η οποία 

συστήθηκε µε το ν.2773/1999, µε κύρια αρµοδιότητά της να εποπτεύει την εγχώρια αγορά 

ενέργειας, σε όλους τους τοµείς της, εισηγούµενη προς τους αρµόδιους φορείς της 

Πολιτείας και λαµβάνοντας η ίδια µέτρα για την επίτευξη του στόχου της απελευθέρωσης 

των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας 

της, ο ρόλος της ΡΑΕ ήταν κυρίως γνωµοδοτικός.  

Στις 3 Σεπτεµβρίου 2009, υϊοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η λεγόµενη Τρίτη 

Ευρωπαϊκή Ενεργειακή ∆έσµη (Third Energy Package), η οποία αποτελείται από: 

- Την Οδηγία 2009/72/ΕΚ, «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ». 

- Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ, «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 

φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ». 

- Τον Κανονισµό (ΕΚ) 713/2009, «για την ίδρυση Οργανισµού Συνεργασίας των 

Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας». 

- Τον Κανονισµό (ΕΚ) 714/2009, «σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις 

διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1228/2003». 

- Τον Κανονισµό (ΕΚ) 715/2009, «σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα 

µεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.  

1775/2005». 

Σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο, οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί τυγχάνουν άµεσης εφαρµογής 

από τα Κράτη-Μέλη, χωρίς την ανάγκη διαδικασίας ενσωµάτωσής τους στις εθνικές 

νοµοθεσίες. Οι συγκεκριµένοι ως άνω Κανονισµοί τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Μαρτίου 2011. 

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ µεταφέρθηκαν στην ελληνική έννοµη 

τάξη µε τον Ενεργειακό Νόµο 4001/2011, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 22 Αυγούστου 

2011 (ΦΕΚ Α’ 179). Με το Νόµο αυτό, µεταξύ άλλων, επαναπροσδιορίστηκε η φύση και ο 

ρόλος της ΡΑΕ, ώστε αυτή να «…αποτελεί την εθνική ρυθµιστική αρχή σε θέµατα ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου, κατά την έννοια των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ» 

(άρθρο 4 του νόµου). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4001/2011, η ΡΑΕ διαθέτει αυτοτελή 

Κ ε φ ά λ α ι ο  
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νοµική προσωπικότητα, καθώς και διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, και είναι 

επιφορτισµένη µε νέες, σηµαντικά αυξηµένες, εκτελεστικές αρµοδιότητες.  

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων δηµοσιοποιείται στο πλαίσιο εφαρµογής της 

παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.4001/2011 και υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων, 

στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στον Οργανισµό 

Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Έκθεση 

αυτή, παρουσιάζεται η δράση της ΡΑΕ κατά το έτος 2012, σε αλληλουχία και 

αλληλεξάρτηση µε τις εξελίξεις στον ενεργειακό τοµέα της χώρας, τα µέτρα που ελήφθησαν 

και τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν, για καθένα από τα κύρια καθήκοντα και τις 

αρµοδιότητές της. Επιπρόσθετα, στην παρούσα Έκθεση περιλαµβάνεται και ο απολογισµός 

της Αρχής ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισµού της για το 2012.  

1.1 Ο θεσµικός ρόλος της ΡΑΕ 

Ο ρόλος της ΡΑΕ ως εθνικής ρυθµιστικής αρχής ενέργειας αναβαθµίστηκε από το 2011 και 

µετά, µε την επαύξηση και ενίσχυση των αποφασιστικών αρµοδιοτήτων της σχετικά µε τη 

ρύθµιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αρµοδιοτήτων που 

ανατέθηκαν σε αυτήν κατ’ επιταγήν της Τρίτης Ευρωπαϊκής Ενεργειακής ∆έσµης, η οποία 

και ανάγει τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές ενέργειας σε «εγγυητές» της εύρυθµης λειτουργίας 

των ενεργειακών αγορών.  

Σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Γ’ «Αρµοδιότητες της ΡΑΕ», του Α’ Μέρους του Ενεργειακού 

Νόµου 4001/2011, οι κυριότερες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρµοδιότητες της ΡΑΕ στον 

ηλεκτρισµό και το φυσικό αέριο, αφορούν: 

• Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας 

Η ΡΑΕ παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της εγχώριας αγοράς ενέργειας, εκπονεί 

µελέτες, συντάσσει, δηµοσιεύει και υποβάλλει εκθέσεις, προβαίνει σε συστάσεις, 

αποφασίζει ή εισηγείται στα αρµόδια όργανα τη λήψη αναγκαίων µέτρων, 

συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης κανονιστικών και ατοµικών πράξεων, ιδίως για την 

τήρηση των κανόνων του ανταγωνισµού και των ρυθµιστικών υποχρεώσεων που τίθενται 

µε το ν.4001/2011, την προστασία των καταναλωτών, την εκπλήρωση υποχρεώσεων 

παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια 

ενεργειακού εφοδιασµού και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ παρακολουθεί και εποπτεύει ιδίως: 

(α) Το βαθµό και την αποτελεσµατικότητα του ανταγωνισµού στην εγχώρια αγορά 

ενέργειας, σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής. 

(β) Τις τιµές για τους οικιακούς καταναλωτές, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων 

προπληρωµής, το ποσοστό αλλαγής προµηθευτή, το ποσοστό διακοπής παροχής, την 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 5 

παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τα σχετικά τέλη, καθώς και τα παράπονα των 

πελατών.  

(γ) Την εµφάνιση στρεβλώσεων ή περιορισµών του ανταγωνισµού και περιοριστικών 

συµβατικών πρακτικών, όπως ρητρών αποκλειστικότητας που ενδέχεται να εµποδίζουν 

πελάτες να συνάπτουν συµβάσεις ταυτόχρονα µε περισσότερους από ένα προµηθευτές, 

ή να περιορίζουν τη δυνατότητα επιλογής προµηθευτή. 

(δ) Τη συµβατότητα των όρων συµβάσεων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου µε δυνατότητα διακοπής, καθώς και των µακροπρόθεσµων συµβάσεων 

προµήθειας, µε το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. 

(ε)  Την τήρηση των ειδικών ρυθµιστικών υποχρεώσεων που βαρύνουν τις επιχειρήσεις που 

ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους όρους 

των αδειών που τους έχουν χορηγηθεί.  

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΡΑΕ δύναται να εκδίδει µη δεσµευτικές προς τρίτους οδηγίες 

και κατευθύνσεις, σχετικά µε θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της και 

τον τρόπο άσκησης αυτών, προκειµένου έτσι να διασφαλίζεται η ορθή και οµοιόµορφη 

εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου του ενεργειακού νόµου και η πληρέστερη 

πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων. 

Επίσης, η ΡΑΕ οφείλει να παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας, συµπεριλαµβανοµένων των 

τιµών χονδρικής, και να διασφαλίζει τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων που ασκούν 

ενεργειακές δραστηριότητες προς τις υποχρεώσεις τους περί διαφάνειας. 

• Προστασία των καταναλωτών 

Η ΡΑΕ ασκεί την εποπτεία της εφαρµογής των µέτρων προστασίας των καταναλωτών, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στο Β’ Μέρος του Ενεργειακού Νόµου 4001/2011. 

Όσον αφορά καταγγελίες που υποβάλλουν καταναλωτές κατά ενεργειακών επιχειρήσεων, 

αυτές εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Αρχής µόνο εφ’ όσον απορρέουν από ή αφορούν 

ζητήµατα ρυθµιστικής εποπτείας που προβλέπονται από τον ενεργειακό νόµο και 

εξειδικεύονται στις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, αλλά 

όχι ζητήµατα διαφορών αµιγώς αστικής ή εµπορικής φύσεως. 

• Παρακολούθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας 

Η ΡΑΕ παρακολουθεί την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, ιδίως σε σχέση µε το 

ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στην ελληνική αγορά ενέργειας, το επίπεδο της 

προβλεπόµενης µελλοντικής ζήτησης, το προβλεπόµενο πρόσθετο δυναµικό παραγωγής, 

µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που βρίσκεται υπό 

προγραµµατισµό ή υπό κατασκευή, την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης και 

αξιοπιστίας των Συστηµάτων Μεταφοράς και των ∆ικτύων ∆ιανοµής, την εφαρµογή 
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µέτρων για την κάλυψη της αιχµής ζήτησης, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς ενέργειας 

σε σχέση µε τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου παραγωγικού δυναµικού. Επίσης, 

παρακολουθεί την υλοποίηση των µέτρων διασφάλισης που λαµβάνονται σε περίπτωση 

αιφνίδιας κρίσης στην ενεργειακή αγορά. 

Ειδικά για το φυσικό αέριο, η ΡΑΕ έχει οριστεί ως η Αρµόδια Εθνική Αρχή (Competent 

Authority) για τη διασφάλιση της εφαρµογής των µέτρων που καθορίζονται στον 

Ευρωπαϊκό Κανονισµό Ασφάλειας Εφοδιασµού του Φυσικού Αερίου 994/2010, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20
ης

 Οκτωβρίου 2010 (L 295). 

• Χορήγηση αδειών 

Η ΡΑΕ αποφασίζει για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την ανάκληση των αδειών για 

την άσκηση ενεργειακών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του 

ενεργειακού νόµου, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της 

ίσης µεταχείρισης, και λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αιτούντων, 

την προστασία των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση 

συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού.  

Ειδικότερα, η ΡΑΕ, κατά τη χορήγηση αδειών, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια 

προκειµένου αυτές να είναι σύµφωνες µε τις προβλέψεις του Μακροχρόνιου Ενεργειακού 

Σχεδιασµού της χώρας, καθώς και µε τυχόν περιορισµούς που περιλαµβάνονται σε αυτόν ή 

σε δεσµευτικό κείµενο που υποβάλλεται από την Ελληνική ∆ηµοκρατία στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ή σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς.  

Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων που παρέχονται µε 

τις άδειες αυτές, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων των κατόχων αδειών. 

• Εποπτεία επί των Ανεξάρτητων ∆ιαχειριστών Μεταφοράς 

� Πιστοποίηση 

Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά µε την πιστοποίηση επιχειρήσεων φυσικού αερίου και 

ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τα κριτήρια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του 

Ενεργειακού Νόµου, προκειµένου οι επιχειρήσεις αυτές να οριστούν ως ∆ιαχειριστές 

Συστήµατος Μεταφοράς, παρακολουθεί δε την από µέρους των ∆ιαχειριστών αυτών 

διαρκή συµµόρφωσή τους προς τα εν λόγω κριτήρια. Τηρώντας την εµπιστευτικότητα 

των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, η Αρχή δύναται να ζητεί οποιαδήποτε 

πληροφορία και στοιχείο από τους ∆ιαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς και τις 

επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

� Εποπτικό Συµβούλιο και Υπεύθυνος Συµµόρφωσης 

Η τοποθέτηση ή η αποµάκρυνση του Υπευθύνου Συµµόρφωσης Ανεξάρτητων 
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∆ιαχειριστών Μεταφοράς, καθώς και οι όροι της σχετικής εντολής που αυτοί 

λαµβάνουν από το Εποπτικό Συµβούλιο του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς, 

υπόκεινται σε προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ. Επιπλέον, η Αρχή ελέγχει κατά πόσον 

ικανοποιείται το κριτήριο περί επαγγελµατικής ανεξαρτησίας από τα µισά µείον ένα (1)  

µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιαχειριστή. 

� Παρακολούθηση Προγράµµατος Ανάπτυξης 

Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά µε τροποποιήσεις των Προγραµµάτων Ανάπτυξης που 

καταρτίσθηκαν από τους αρµόδιους ∆ιαχειριστές Μεταφοράς, εξετάζοντας εάν το 

Πρόγραµµα Ανάπτυξης: (α) καλύπτει όλες τις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί, και (β) 

είναι σύµφωνο προς το αντίστοιχο διακοινοτικό, µη δεσµευτικό, δεκαετές πρόγραµµα 

ανάπτυξης των Συστηµάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που 

καταρτίζεται σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 714/2009 και 715/2009. 

Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή των ως άνω Προγραµµάτων 

Ανάπτυξης. Επίσης, παρακολουθεί το χρόνο που χρειάζονται οι ∆ιαχειριστές των 

Συστηµάτων Μεταφοράς και των ∆ικτύων ∆ιανοµής για την πραγµατοποίηση των 

συνδέσεων χρηστών, την υλοποίηση επισκευών και την παροχή υπηρεσιών στους 

χρήστες των Συστηµάτων και των ∆ικτύων τους. ∆ύναται, επίσης, να καθορίζει 

προθεσµίες σχετικά µε τα ανωτέρω, καθώς και ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ 

των χρηστών σε περίπτωση µη τήρησης των προθεσµιών. 

• Έγκριση τιµολογίων µη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων 

Η ΡΑΕ αποφασίζει τη µεθοδολογία για τον υπολογισµό των τιµολογίων µη ανταγωνιστικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και το ύψος αυτών, κατά τρόπο ώστε τα τιµολόγια αυτά να µην 

εισάγουν διακρίσεις και να αντικατοπτρίζουν το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

λαµβάνοντας υπ’ όψη της την ανάγκη για τη θέσπιση βραχυπρόθεσµων και 

µακροπρόθεσµων κινήτρων για τους ∆ιαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς και των 

∆ικτύων ∆ιανοµής, προκειµένου να βελτιώνεται η αποδοτικότητα των δικτύων τους, να 

προωθείται η ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού. 

• Χορήγηση εξαίρεσης από υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης τρίτων 

Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής τµήµατος ή του συνόλου της 

δυναµικότητας Συστήµατος φυσικού αερίου και διασυνδέσεων µε Συστήµατα Μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας άλλων χωρών, από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους ή  

από την υποχρέωση Ιδιοκτησιακού ∆ιαχωρισµού. Προς το σκοπό αυτό, συνεργάζεται µε τις 

Ρυθµιστικές Αρχές άλλων Κρατών-Μελών, τυχόν τρίτου εµπλεκόµενου κράτους, µε τον 

Οργανισµό Συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), µε τα 

όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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• Παρακολούθηση πρόσβασης στις ενεργειακές διασυνδέσεις 

Η ΡΑΕ θεσπίζει, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρµογή των κανόνων πρόσβασης στις 

διασυνδέσεις, συµπεριλαµβανόµενων των σχετικών τιµολογίων και της µεθοδολογίας 

υπολογισµού αυτών, του µηχανισµού κατανοµής και αποδέσµευσης της δυναµικότητας και 

διαχείρισης της συµφόρησης, καθώς και της παροχής των υπηρεσιών εξισορρόπησης, της 

διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που αναφύονται κατά την εφαρµογή 

των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Προς τούτο, η ΡΑΕ, ζητά από 

τους αρµόδιους ∆ιαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς σχετική γνώµη. Η ΡΑΕ 

συνεργάζεται, για το σκοπό αυτό, µε τις Ρυθµιστικές Αρχές άλλων χωρών, µε τις οποίες 

υφίσταται ενεργειακή διασύνδεση της χώρας µας. 

• Λήψη ρυθµιστικών µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία των ενεργειακών αγορών 

Η ΡΑΕ δύναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες µέτρα 

και όρους, ανάλογους προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι 

προκειµένου να διασφαλίζονται η εφαρµογή των διατάξεων του ενεργειακού νόµου και η 

ύπαρξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς. 

Από όλα τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές το ιδιαίτερα εκτεταµένο εύρος αρµοδιοτήτων που 

έχει επωµιστεί η Αρχή, καθώς και ο τεράστιος όγκος του έργου που αυτό συνεπάγεται. 

Προκειµένου να ασκήσει αποτελεσµατικά τις αρµοδιότητές της και να επιτελέσει επιτυχώς 

το ρυθµιστικό της έργο, µε τις διατάξεις του ν.4001/2011 παρέχονται στη ΡΑΕ 

συγκεκριµένα, πολύ σηµαντικά, πρόσθετα εργαλεία, όπως είναι η δυνατότητα συλλογής 

πάσης φύσεως στοιχείων, διεξαγωγής ερευνών, εξέτασης καταγγελιών και συνακόλουθης 

επιβολής κυρώσεων, λήψης προσωρινών µέτρων, κ.λπ.  

1.2 Η Ολοµέλεια της ΡΑΕ 

Η Ολοµέλεια της ΡΑΕ απαρτίζεται από επτά (7) Μέλη, συµπεριλαµβανοµένου του 

Προέδρου και δύο (2) Αντιπροέδρων, τα οποία είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί. Κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους, τα Μέλη δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή εποπτεία από 

κυβερνητικά ή άλλα διοικητικά όργανα, αλλά δεσµεύονται από το σύνολο των σχετικών 

διατάξεων του Ενεργειακού Νόµου, έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της 

ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας, και ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε οικονοµικό 

συµφέρον.  

Σύµφωνα µε το ν.4001/2011, τα Μέλη της ΡΑΕ επιλέγονται από τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από συγκεκριµένη και διαφανή 

διαδικασία προκήρυξης, µε γνώµονα την επιστηµονική τους κατάρτιση, την επαγγελµατική 

τους ικανότητα και την εξειδικευµένη εµπειρία τους στα θέµατα αρµοδιότητας της Αρχής, 

και, στη συνέχεια, προτείνονται για διορισµό στην Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της 
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Βουλής των Ελλήνων. Σε περίπτωση θετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής, ο Πρόεδρος και 

οι δύο (2) Αντιπρόεδροι διορίζονται στην αντίστοιχη θέση µε Πράξη του Υπουργικού 

Συµβουλίου, τα δε λοιπά Μέλη διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.   

Τα Μέλη της ΡΑΕ εξοπλίζονται µε σηµαντικές εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής 

ανεξαρτησίας. Η περιορισµένη εκ του νόµου θητεία τους (πενταετής), η δυνατότητα 

ανανέωσης της θητείας αυτής µόνο µια φορά, οι αυστηροί κανόνες ως προς την 

απαγόρευση οποιασδήποτε σχέσης τους µε επιχειρήσεις του ενεργειακού τοµέα, τόσο κατά 

τη διάρκεια, όσο και για δύο (2) επιπλέον έτη µετά τη λήξη της θητείας τους, καθώς και η 

µη δυνατότητα ανάκλησης των Μελών κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συµβάλλουν 

σηµαντικά στη θεσµική κατοχύρωση, αλλά και στην ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργικής 

ανεξαρτησίας της ΡΑΕ.  

Η Ολοµέλεια της ΡΑΕ συνεδριάζει τακτικά, κατά κανόνα σε εβδοµαδιαία βάση. Μέσα στο 

έτος 2012, πραγµατοποιήθηκαν πενήντα µία (51) συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και 

ελήφθησαν 1072 αποφάσεις. Η θεµατική κατηγοριοποίηση των αποφάσεων της ΡΑΕ 

εµφανίζεται στο Σχήµα 1.1 που ακολουθεί: 

Αµιγώς ρυθµιστικές 

αποφάσεις

112 (10%)

Αδειοδοτήσεις

673 (63%)

∆ιοικητικές 

αποφάσεις

169 (16%)

Ρυθµιστικές 

γνωµοδοτήσεις

14 (1%)

Αποφάσεις 

επ ί καταγγελιών

104 (10%)

 

 Σχήµα 1.1  Θεµατική κατανοµή των 1072 αποφάσεων που έλαβε η ΡΑΕ µέσα στο 2012 

1.3 Στελέχωση της Γραµµατείας της Αρχής 

Η επιστηµονική και διοικητική υποστήριξη της ΡΑΕ ανατίθεται στη Γραµµατεία της, η 

οποία συστήθηκε µε το άρθρο 7 παρ.1 του ν. 2773/1999. Η Γραµµατεία διαρθρώνεται σε 

∆ιευθύνσεις και Γραφείο Προέδρου, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του Κανονισµού 

Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Αρχής.  
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Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΡΑΕ 

(Προεδρικό ∆ιάταγµα 139/2001, ΦΕΚ Α’121/18.6.2001), η Γραµµατεία  διαρθρώνεται σε 

υπηρεσιακές µονάδες, οι οποίες διακρίνονται σε Επιχειρησιακές Μονάδες και σε Μονάδες 

Υποστήριξης. Επιπρόσθετα, µε απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ είναι δυνατόν να 

συνιστώνται Οµάδες Εργασίας, για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή εργασίας 

αρµοδιότητας της ΡΑΕ. Η στελέχωση τη Γραµµατείας γίνεται κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 7 του ν.2773/1999, από ειδικό επιστηµονικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό, 

µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και από δικηγόρους µε 

έµµισθη εντολή.  

Προκειµένου να εκτελέσει αποτελεσµατικά το ιδιαίτερα αυξηµένο έργο που της έχει 

ανατεθεί µε τον Ενεργειακό Νόµο 4001/2011, και µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αναµόρφωσης του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης, η 

οποία καθίσταται πλέον αναγκαία µε βάση τις νέες απαιτήσεις και επιταγές της Τρίτης 

Ευρωπαϊκής Ενεργειακής ∆έσµης, η ΡΑΕ καθόρισε ένα µεταβατικό οργανόγραµµα, 

σύµφωνα µε το οποίο στη Γραµµατεία της λειτουργούν σήµερα οι κάτωθι υπηρεσιακές 

Μονάδες και Οµάδες: 

Μονάδες (άρθρα 9 και 11 του Π∆ 139/2001) 

• Μονάδα Παρακολούθησης Αγορών και Ανταγωνισµού   

• Μονάδα Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος   

• Μονάδα Ενεργειακού Σχεδιασµού και ∆ιεθνών Θεµάτων    

• Μονάδα ∆ιοικητικής Υποστήριξης  

Οµάδες (άρθρο 8 του Π∆ 139/2001) 

• Οµάδα Φυσικού Αερίου και Πετρελαιοειδών 

• Οµάδα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας    

• Οµάδα Ηλεκτρικών Συστηµάτων  

• Οµάδα Νοµικής Υπηρεσίας 

• Οµάδα Συστηµάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ∆ιαχείρισης Γνώσης και 

Τυποποίησης ∆ιαδικασιών   

Η σηµερινή στελεχειακή σύνθεση της Αρχής, καθώς και τα πολύ σηµαντικά, και συνεχώς 

επιδεινούµενα, προβλήµατα υποστελέχωσης που αυτή αντιµετωπίζει, παρά τον 

πολλαπλασιασµό των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε το ν.4001/2011, παρουσιάζονται στο 

Κεφάλαιο 9 της παρούσας Έκθεσης. 
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2 .  Αγορά  Ηλεκτρ ικής  Ενέργε ιας  

 

2.1 Χονδρεµπορική αγορά  
 

2.1.1 Περιγραφή της αγοράς 

Ο Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός (ΗΕΠ) συνιστά το µοντέλο για την οργάνωση 

και λειτουργία της εγχώριας χονδρεµπορικής αγοράς, µέσω της οποίας συναλλάσσεται το 

σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παραχθεί, θα καταναλωθεί και θα διακινηθεί την 

επόµενη µέρα στη χώρα.  

Στο µοντέλο αυτό, ο προσδιορισµός της τιµής είναι αποτέλεσµα αλγοριθµικής εφαρµογής 

(βελτιστοποίηση αντικειµενικής συνάρτησης), βάσει τεχνικών στοιχείων, και απαιτεί την 

εισαγωγή πολλών παραµέτρων, αρκετές από τις οποίες είτε τίθενται ρυθµιστικά, είτε 

αποτελούν αντικείµενο ελέγχου από τη ΡΑΕ.  

Το µοντέλο περιλαµβάνει υποχρεωτικές προσφορές των παραγωγών για το σύνολο της 

ισχύος τους και, αντίστοιχα, υποβολή προσφορών για το σύνολο της ζήτησης από τους 

προµηθευτές, χωρίς να επιτρέπονται διµερή συµβόλαια φυσικής παράδοσης µεταξύ 

παραγωγών και προµηθευτών. ∆ηλαδή, οι συναλλαγές ενέργειας διενεργούνται 

υποχρεωτικά µέσω του ΗΕΠ (µοντέλο mandatory pool). 

Στον ΗΕΠ ενσωµατώνονται οι εξής επιµέρους αγορές, οι οποίες βελτιστοποιούνται 

ταυτόχρονα, ώστε να µεγιστοποιείται το κοινωνικό όφελος: 

• Ηµερήσια Χονδρεµπορική Αγορά Ενέργειας, όπου συναλλάσσεται το σύνολο της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται και καταναλώνεται στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, 

και στην οποία προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια και αµείβονται οι εγχώριοι παραγωγοί 

και οι εισαγωγείς, και, αντίστοιχα, απορροφούν και χρεώνονται οι εκπρόσωποι του 

εγχώριου φορτίου και οι εξαγωγείς.  

• Ηµερήσια Αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών, όπου εξασφαλίζονται οι αναγκαίες για το 

ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας επικουρικές υπηρεσίες και εφεδρείες. Η αγορά 

Κ ε φ ά λ α ι ο  

 

 

ΤΟΜΕΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  
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επικουρικών υπηρεσιών διασφαλίζει  την ποιότητα και αξιοπιστία της τροφοδοσίας  µε 

ηλεκτρική ενέργεια.  

• Εκκαθάριση Αποκλίσεων, όπου εκκαθαρίζονται οποιεσδήποτε έκτακτες συναλλαγές 

πραγµατοποιήθηκαν για την εξασφάλιση της φυσικής ισορροπίας του Συστήµατος κατά 

την Ηµέρα Κατανοµής.  

• Αγορά Μακροχρόνιας Αξιοπιστίας Ισχύος, όπου οι παραγωγοί αµείβονται για τη 

διατήρηση των µονάδων τους σε λειτουργική ετοιµότητα, και η οποία έχει ως στόχο τη 

µείωση του επιχειρηµατικού κινδύνου των παραγωγών, ώστε να είναι δυνατή η 

εγκατάσταση και λειτουργία νέων µονάδων παραγωγής. Ο Μηχανισµός ∆ιασφάλισης 

Επαρκούς Ισχύος (Μ∆ΕΙ) προβλέπει τη δυνατότητα αφ’ ενός των παραγωγών να 

λαµβάνουν αµοιβή και να ανακτούν µέρος του κεφαλαιουχικού τους κόστους, βάσει της 

ετήσιας διαθεσιµότητάς τους και όχι της ηµερησίας κατανοµής τους, αφ’ ετέρου των 

προµηθευτών, οι οποίοι εξασφαλίζουν την οµαλότερη διακύµανση των τιµών στη 

χονδρεµπορική αγορά, ακριβώς διότι µειώνεται ο βραχυχρόνιος κίνδυνος των 

παραγωγών. Μέσω της συγκεκριµένης αυτής αγοράς, δίδονται τα κατάλληλα 

µακροχρόνια οικονοµικά κίνητρα στους παραγωγούς για την εγκατάσταση νέων 

αξιόπιστων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής.  

Η Οριακή Τιµή του Συστήµατος (ΟΤΣ) είναι η τιµή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, και η τιµή που εισπράττουν όλοι όσοι εγχέουν ενέργεια στο Σύστηµα 

και πληρώνουν όλοι όσοι ζητούν ενέργεια από το Σύστηµα. Συγκεκριµένα, η Οριακή Τιµή 

του Συστήµατος διαµορφώνεται από το συνδυασµό των προσφορών τιµών και ποσοτήτων 

που υποβάλλουν κάθε µέρα οι διαθέσιµες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και 

του ωριαίου φορτίου ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, που διαµορφώνεται σε καθηµερινή 

βάση από τους καταναλωτές.  

Επιχειρώντας µια απλή περιγραφή του τρόπου υπολογισµού της Οριακής Τιµής του 

Συστήµατος, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της µικροοικονοµικής θεωρίας, µπορεί να 

θεωρηθεί ότι οι µονάδες παραγωγής κατατάσσονται ανάλογα µε τις προσφορές τους, σε 

αύξουσα σειρά, ξεκινώντας από τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή για ορισµένη ποσότητα 

ενέργειας και καταλήγοντας στην υψηλότερη προσφερόµενη τιµή. Στο σηµείο όπου οι 

προσφερόµενες ποσότητες ενέργειας εξυπηρετούν το ζητούµενο φορτίο, καθορίζεται και η 

Οριακή Τιµή του Συστήµατος.  Στην ουσία, η Οριακή Τιµή του Συστήµατος συµπίπτει µε 

την προσφορά της τελευταίας µονάδας που πρέπει να λειτουργήσει για να καλυφθεί η 

ζήτηση.   

Για λόγους προστασίας των καταναλωτών και διαµόρφωσης συνθηκών υγιούς 

ανταγωνισµού, τίθεται διοικητικά ανώτατο όριο ως προς την προσφερόµενη τιµή, το οποίο 

είναι σήµερα ίσο µε 150 €/MWh, καθώς και κατώτατο επίπεδο προσφορών, το οποίο είναι 

το µεταβλητό κόστος κάθε µονάδας, ώστε οι παραγωγοί να πληρώνονται τουλάχιστον το 

κόστος του καυσίµου τους. 
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Επίσης, ισχύουν οι ακόλουθοι ρυθµιστικοί κανόνες/συµπληρωµατικοί µηχανισµοί: 

• Οι οικονοµικές προσφορές ενός παραγωγού δεν µπορεί να είναι χαµηλότερες από το 

ελάχιστο µεταβλητό κόστος της µονάδας του. Ο κανόνας αυτός εισήχθη, καθώς, µε την 

παρούσα δοµή της αγοράς, η δεσπόζουσα επιχείρηση έχει κίνητρο να διατηρεί χαµηλά 

την ΟΤΣ. 

• Στη συνέχεια, δόθηκε η εξαίρεση στον ως άνω κανόνα, ότι κάθε παραγωγός έχει τη 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς κάτω του ελάχιστου µεταβλητού του κόστους, για ένα 

τµήµα έως το 30% της ισχύος της µονάδας του («κανόνας του 30%»). 

• Ο Μηχανισµός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) διασφαλίζει ότι οι µονάδες 

που κατανέµονται µε εντολή του ∆ιαχειριστή παρόλο που, βάσει της προσφοράς τους, 

δεν είχαν αρχικά ενταχθεί στον ΗΕΠ, αµείβονται µε το δηλωµένο ελάχιστο µεταβλητό 

τους κόστος, προσαυξηµένο κατά 10% («κανόνας του 10%»). ∆ηλαδή, µε το µηχανισµό 

αυτό, οι µονάδες αµείβονται για τη διαθεσιµότητά τους. Ο µηχανισµός αυτός έχει 

αποδειχθεί στην πράξη ότι παρέχει µεν ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας ανάκτησης 

κόστους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά τους καθιστά σχετικά 

αδιάφορους ως προς την προσφερόµενη από αυτούς τιµή στον ΗΕΠ. 

2.1.1.1 Εξέλιξη της Οριακής Τιµής Συστήµατος το 2012  

Η µέση Οριακή Τιµή Συστήµατος κατά το 2012 διαµορφώθηκε στα 56,60 €/MWh, 

σηµειώνοντας πτώση 4,7% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (59,41 €/MWh).  Εστιάζοντας 

στις µηνιαίες διακυµάνσεις της, οι οποίες απεικονίζονται στο Σχήµα 2.1, η µέση ΟΤΣ 

εµφάνισε σηµαντική µεταβλητότητα κατά το πρώτο εννεάµηνο, η οποία εξοµαλύνθηκε στη 

συνέχεια. Σε µηνιαία βάση, η µέση ΟΤΣ κυµάνθηκε µεταξύ 42,45 €/MWh το Νοέµβριο και 

81,64 €/MWh το Φεβρουάριο (+45% σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2011).  

Ως αρχική παρατήρηση, επισηµαίνεται ότι η δυναµική της ΟΤΣ αντανακλά, σε σηµαντικό 

βαθµό, περιοδικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η εποχικότητα της ζήτησης, και ειδικότερα 

της θερµοκρασίας, ως θεµελιώδη συνιστώσα επίδρασης. Ειδικότερα, πέραν της επίδρασης 

στοχαστικών παραγόντων, είναι εµφανής µία αρχικά ανοδική τάση της ΟΤΣ κατά το πρώτο 

τρίµηνο του έτους (χειµερινοί µήνες), στη συνέχεια η υποχώρησή της κατά τους µήνες 

Απρίλιο, Μάιο και Οκτώβριο, και τέλος η ανάκαµψή της κατά τη θερινή περίοδο. Η 

πτωτική δυναµική της ΟΤΣ ήταν εντονότερη κατά το τελευταίο τετράµηνο του 2012, 

κυµαινόµενη µεταξύ 18% και 42%, αποτυπώνοντας την ανοδική κλιµάκωση της 

υδροηλεκτρικής παραγωγής, λόγω έντονων υδάτινων εισροών. Σε ετήσια βάση, η τάση 

υποχώρησης της ΟΤΣ αντισταθµίστηκε εν µέρει από τα υψηλά επίπεδα τιµών που 

ανέκυψαν το Φεβρουάριο, λόγω της κρίσης εφοδιασµού που εκδηλώθηκε το µήνα αυτό στο 

φυσικό αέριο, καθώς και της περιορισµένης υδραυλικότητας του έτους που διαφαινόταν 

έως το Σεπτέµβριο.  
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Μηνιαία ∆ιακύµανση της ΟΤΣ 
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Σχήµα 2.1. Εξέλιξη της µέσης ΟΤΣ, ανά µήνα, κατά το έτος 2012 

Παρά την τάση υποχώρησής της, η µεταβλητότητα των ωριαίων επιπέδων της ΟΤΣ, όπως 

αποτυπώνεται στην τυπική τους απόκλιση, εµφάνισε σηµαντική αύξηση, σηµειώνοντας τιµή 

27,22 €/MWh, έναντι 23,18 €/MWh και 19,55 €/MWh κατά τα έτη 2011 και 2010, 

αντίστοιχα. Η ΟΤΣ υπερέβη τα 80 €/ΜWh στο 30% των ωρών κατανοµής, καθοριζόµενη 

στις περιπτώσεις αυτές κυρίως από µονάδες φυσικού αερίου, αλλά και σε µικρότερη 

συχνότητα από εξαγωγές ή υδροηλεκτρικές µονάδες. Αναφορικά µε ακραίες ωριαίες τιµές, 

η ΟΤΣ άγγιξε το ανώτατο όριο των 150 €/MWh σε τριάντα εννέα (39) ώρες κατανοµής, 

κατά το Φεβρουάριο του 2012, λόγω της προαναφερθείσας κρίσης εφοδιασµού στο φυσικό 

αέριο (βλ. Κεφάλαιο 4.2.5.1). Σηµειώνεται ότι κατά το προηγούµενο έτος (2011), η ΟΤΣ 

είχε ανέλθει στα 150 €/MWh µόνο σε δεκατέσσερις (14) ώρες κατανοµής, κατά τη διάρκεια 

απεργίας της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ.  

Η συχνότητα των µηδενικών τιµών αυξήθηκε σηµαντικά, από τριάντα πέντε (35) ώρες 

κατανοµής κατά το 2011, σε ενενήντα επτά (97) ώρες κατά το 2012, υποδηλώνοντας µια 

αύξηση των περιόδων µειωµένης ζήτησης, κατά τις οποίες οι υποχρεωτικές εγχύσεις 

(παραγωγή ΑΠΕ, τεχνικά ελάχιστα θερµικών µονάδων, εισαγωγές) υπερέβησαν την 

κατανάλωση, συχνά, παρά τη συρρίκνωση των υποχρεωτικών υδροηλεκτρικών εγχύσεων. 

Στις περιπτώσεις αυτές, υπήρξε περικοπή εισαγωγών, λόγω της δοµής των περιορισµών 

επίλυσης του ΗΕΠ, και, εποµένως, η ΟΤΣ καθορίστηκε από προσφορά εισαγωγής, η οποία 

είχε υποβληθεί µε µηδενική τιµή. 

Στο Σχήµα 2.2 απεικονίζεται ο κυλιόµενος µηνιαίος µέσος όρος για τη µέση ΟΤΣ, 

υπολογιζόµενος σε ηµερήσια βάση, καθώς και για ενδοηµερήσια χρονικά διαστήµατα, και 

ειδικότερα: για τις πρώτες οκτώ (8) ώρες κατανοµής (0:00-8:00, µη-αιχµιακά), καθώς και 

για τις ώρες κατανοµής που ακολουθούν (8:00-24:00, αιχµιακά). 
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Σχήµα 2.2    Κυλιόµενος µέσος όρος τριάντα (30) ηµερών για την ηµερήσια ΟΤΣ, καθώς και για επιµέρους  

ενδοηµερήσια χρονικά διαστήµατα, κατά το έτος 2012 

Η παρατηρηθείσα δυναµική της ΟΤΣ κατά το 2012 αντανακλά ένα σύνθετο συνδυασµό 

παραγόντων, µε κύριες συνιστώσες: 

• Την αύξηση των ποσοτήτων που εισάγονται ως υποχρεωτικές στην επίλυση του ΗΕΠ, 

λόγω: α) της υψηλής διείσδυσης των ΑΠΕ, µε τις ετήσιες ποσότητες ενέργειας από 

ΑΠΕ να σηµειώνουν αύξηση 18% (+ 512 GWh), και β) της υψηλότερης, εν τέλει, 

υδραυλικότητας του έτους, µε αύξηση της ποσότητας ενέργειας κατά 60% (+ 1334 

GWh), σε σχέση µε το 2011. 

• Την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο φυσικό αέριο ως 

πρόσθετης συνιστώσας του ελάχιστου µεταβλητού κόστους, και, ειδικότερα, τη 

µετατόπιση της ανάκτησης του ΕΦΚ από το Λογαριασµό Προσαυξήσεων (ΛΠ-3), µε 

ισχύ από 18.1.2012. Σηµειώνεται ότι ο αρχικός τρόπος ενσωµάτωσης του ΕΦΚ, ο 

οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1
η
 Σεπτεµβρίου του 2011, είχε ασκήσει σηµαντική ανοδική 

πίεση (της τάξης του 30%) στην ΟΤΣ.  

• Το σηµαντικό πλεόνασµα ισχύος θερµικών µονάδων που έχει διαµορφωθεί, παράλληλα 

µε τους ραγδαίους ρυθµούς διείσδυσης των ΑΠΕ, καθώς κατά την τελευταία τριετία 

προστέθηκαν στο σύστηµα 1700 ΜW συµβατικής ισχύος, ενώ η ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας κινήθηκε αντίρροπα, υποχωρώντας κατά 4% στο ίδιο χρονικό διάστηµα. 

• Σηµαντικές µεταβολές στον τρόπο κατανοµής των µονάδων µε καύσιµο λιγνίτη και 

φυσικό αέριο, οι οποίες, από τεχνικής και οικονοµικής πλευράς, θα µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως ενδείξεις αναποτελεσµατικότητας (market inefficiencies). Οι 

µεταβολές αυτές θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως απόρροια της στρατηγικής που 

ακολούθησαν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά του ρυθµιστικού πλαισίου (όπως ο κανόνας του 30% για την υποβολή 

προσφορών, τα κίνητρα συµπεριφοράς που διαµορφώθηκαν λόγω των 
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συµπληρωµατικών µηχανισµών ΜΑΜΚ και Μ∆ΕΙ), καθώς και η συν-βελτιστοποίηση 

των αγορών ενέργειας και εφεδρείας. Τα χαρακτηριστικά κατανοµής που ανέκυψαν, 

παράλληλα µε άλλες στρεβλώσεις της αγοράς που η ΡΑΕ είχε επανειληµµένως 

αναδείξει στο παρελθόν, οδήγησαν στην επανεξέταση, και, εν συνεχεία, στην 

αναθεώρηση, µέσα στο 2013, βασικών ρυθµιστικών παραµέτρων του υφιστάµενου 

πλαισίου αγοράς (βλ. Κεφάλαιο 2.1.3.1). 

Πιο συγκεκριµένα, κατά το έτος 2012, οι επιλύσεις του ΗΕΠ, οι οποίες καθόρισαν σε 

σηµαντικό βαθµό και τον τρόπο λειτουργίας των εγχώριων µονάδων παραγωγής, εµφάνισαν 

τα εξής χαρακτηριστικά:  

α)  Επήλθε µια σηµαντική ανατροπή στη διακύµανση της λειτουργίας των µονάδων, µε τις 

µονάδες φυσικού αερίου να εµφανίζουν µια αρκετά σταθερή κατανοµή, µε 

περιορισµένες µεταβολές και σβέσεις, σε αντιδιαστολή µε τις λιγνιτικές µονάδες που 

σηµείωσαν έντονες διακυµάνσεις. 

β)  Σε ηµέρες µέτριου ή και χαµηλού φορτίου διατηρήθηκαν συχνά ενταγµένες στα τεχνικά 

τους ελάχιστα 5-7 µονάδες φυσικού αερίου, µε άθροισµα ισχύος της τάξης των 1200-

1500 ΜW, ενώ από οικονοµικής πλευράς, θα ανέµενε κανείς ενίσχυση της λιγνιτικής 

παραγωγής στις εν λόγω συνθήκες. 

γ)  Λόγω του αυξηµένου αριθµού των µονάδων φυσικού αερίου που κατανεµήθηκαν 

συστηµατικά, η διαθέσιµη ισχύς των κατανεµηµένων µονάδων (περιθώριο αύξησης της 

παραγωγής τους), ακόµη και στις ώρες αιχµής, κυµάνθηκε συχνά στα 2000 ΜW, 

δηλαδή ποσότητα πολλαπλάσια της απαίτησης εφεδρείας, όπως αυτή προσδιορίζεται 

από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Σηµειώνεται ότι η µέγιστη τιµή δευτερεύουσας 

εφεδρείας είναι 400 ΜW.  

Συνοπτικά, κατά το έτος 2012, µια κρίσιµη παράµετρος για τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

λειτουργίας των µονάδων παραγωγής ήταν η υποβολή µηδενικών (ή πλησίον του µηδενός) 

προσφορών δευτερεύουσας εφεδρείας από τις µονάδες φυσικού αερίου. Οι τιµές αυτές θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν εύλογες, αποτυπώνοντας το σηµαντικό πλεόνασµα ισχύος που 

έχει διαµορφωθεί στην αγορά. Βάσει των µηδενικών, ωστόσο, τιµών, η δευτερεύουσα 

εφεδρεία επιµερίστηκε σε ένα µεγάλο αριθµό µονάδων (7 κατά µέγιστο), καθώς ο 

αλγόριθµος του ΗΕΠ, που επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους, δεν 

ενέχει κάποιο κριτήριο ώστε να διακρίνει µεταξύ ταυτόσηµων προσφορών και να 

απορρίπτει κάποιες ως «υπεράριθµες». Στο πλαίσιο αυτό, προκειµένου να ικανοποιηθεί η 

απαίτηση της δευτερεύουσας εφεδρείας, ο αλγόριθµος µπορούσε πλέον να περικόψει µε 

µεγαλύτερη ευχέρεια λιγνιτικές µονάδες, αλλά όχι µονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες είχαν 

τη δυνατότητα να ενταχθούν για την παροχή δευτερεύουσας εφεδρείας, ανεξαρτήτως 

συνθηκών, εφ’ όσον το επιθυµούσαν. Έτσι, λόγω της µεθοδολογικής συν-βελτιστοποίησης 

των αγορών εφεδρείας και ενέργειας, διαπιστώθηκε συχνά ότι µια µονάδα φυσικού αερίου 

επελέγη από τον αλγόριθµο επίλυσης του ΗΕΠ προκειµένου να παράσχει ακόµη και 0,5 
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ΜW εφεδρείας, ακόµη και σε µεµονωµένη ώρα κατανοµής, και για το λόγο αυτό εντάχθηκε 

κατά το τεχνικό της ελάχιστο, ως απόρροια του κανόνα που επιτρέπει την υποβολή 

προσφορών κάτω του ελάχιστου µεταβλητού κόστους για το 30% της ισχύος της. 

Παράλληλα, η µονάδα του προαναφερθέντος παραδείγµατος είχε τη δυνατότητα να 

διασφαλίσει συνεχή ηµερήσια λειτουργία, λόγω ενδο-ηµερήσιων τεχνικών περιορισµών και 

δηλωθέντων παραµέτρων της, και να εισπράττει εν τέλει το ΜΑΜΚ, για το σύνολο της 

ηµέρας, παράλληλα µε άλλες 5-6 µονάδες φυσικού αερίου, που εντάσσονταν στον ΗΕΠ για 

αντίστοιχους λόγους (µεταξύ των οποίων κατανέµονταν ένα σύνολο απαιτούµενης ισχύος 

εφεδρείας της τάξης των 100-400 ΜW). Θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι οι µονάδες φυσικού 

αερίου δεν εντάσσονταν στον ΗΕΠ µόνο εφ’ όσον το επεδίωκαν, µέσω της 

αναπροσαρµογής των προσφορών τους, ή όταν η ζήτηση υποχωρούσε σε τόσο έντονο 

βαθµό που δεν µπορούσε καν να απορροφήσει την παραγωγή ΑΠΕ, ένα υποσύνολο των 

εισαγωγών και κάποια τεχνικών ελάχιστα θερµικών µονάδων. 

Η παραπάνω αναποτελεσµατικότητα θα ήταν πιο περιορισµένη, εάν οι υδροηλεκτρικές 

µονάδες, που διαθέτουν την κατ’ εξοχήν τεχνική ευελιξία για την παροχή δευτερεύουσας 

εφεδρείας, είχαν εντονότερη συµµετοχή στο συγκεκριµένο σκέλος της αγοράς. ∆εν είναι 

σαφές αν η περιορισµένη συµµετοχή τους αποτυπώνει µία συντηρητική πολιτική που 

εφάρµοσε η ∆ΕΗ ως προς την υδροηλεκτρική της παραγωγή, λόγω περιορισµένων εισροών 

κατά το εννεάµηνο του 2012, ή συνιστά στρατηγική επιλογή της δεσπόζουσας επιχείρησης. 

Από όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι, στο υφιστάµενο πλαίσιο, η ΟΤΣ έχει συγκεχυµένη 

οικονοµική ερµηνεία και είναι αρκετά αποσυνδεδεµένη από το κόστος παραγωγής, 

απέχοντας σηµαντικά από αυτό. Η απόκλιση µεταξύ του πραγµατικού κόστους παραγωγής 

και του κόστους που αποτυπώνει η ΟΤΣ ήταν ιδιαίτερα αισθητή κατά το 2012. Ενώ η µέση 

ΟΤΣ διαµορφώθηκε στα 56,60 €/MWh, το µέσο κόστος παραγωγής (ως άθροισµα των 

πιστώσεων ΗΕΠ και των συµπληρωµατικών µηχανισµών) ανήλθε στα 84,4 €/MWh. 

Σηµειώνεται, επίσης, ότι το συνολικό κόστος αγορών ενέργειας για τον κυρίαρχο 

προµηθευτή, όπως αναφέρεται στα δηµοσιευµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της ∆ΕΗ, 

ανήλθε σε 92,1 €/MWh.  ∆ιευκρινίζεται ότι, παρά την περιορισµένη υποχώρηση της ΟΤΣ, 

το συνολικό κόστος της ∆ΕΗ, ανά MWh ενέργειας που αγοράσθηκε από το Σύστηµα, 

αυξήθηκε το 2012 κατά 25,9%. Η µεταβολή αυτή αντανακλά την αύξηση του µεριδίου της 

δεσπόζουσας επιχείρησης στη λιανική αγορά, σε συνδυασµό µε τη µειωµένη παραγωγή της 

από φυσικό αέριο, η οποία αντισταθµίστηκε, µερικώς µόνο, από την αύξηση της 

υδροηλεκτρικής της παραγωγής. Οι δύο αυτοί παράγοντες οδήγησαν σε σηµαντική αύξηση 

των αγορών ενέργειας από το Σύστηµα και το ∆ίκτυο, κατά 4.684 GWh (+39,8%) σε σχέση 

µε το 2011, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εισαγωγές. Τέλος, το µέσο κόστος εισαγωγών 

κατά το 2012 διαµορφώθηκε στα 60,2 €/MWh. 

Εν γένει, τα υποτιµηµένα επίπεδα της ΟΤΣ αντανακλούν τις ακόλουθες παραµέτρους, 

τεχνικής, δοµικής ή στρατηγικής φύσης, οι οποίες ενέχουν κάποια συστηµατικότητα: 
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• Τη µειωµένη διαθεσιµότητα των λιγνιτικών µονάδων κατά την πραγµατική λειτουργία, 

σε σχέση µε τη δηλωθείσα ισχύ τους στον ΗΕΠ. Οι αρνητικές αποκλίσεις της λιγνιτικής 

παραγωγής απορρέουν από τεχνικούς λόγους (παλαιότητα µονάδων, τυχαιότητα 

βλαβών), πιθανόν ελλιπείς διαδικασίες στη διαχείριση των ορυχείων (διαφοροποίηση 

ποιότητας ορυκτού, µη έγκαιρη διαπίστωση υποβαθµισµένης ποιότητας λόγω 

ανεπαρκούς δειγµατοληπτικού ελέγχου), εξωγενείς -αλλά ενδεχοµένως σηµαντικές- 

λεπτοµέρειες στη µεταφορά του ορυκτού καυσίµου, ή και στρατηγικούς λόγους.  

• Τις σηµαντικές ποσότητες υποχρεωτικών υδροηλεκτρικών εγχύσεων (ειδικά σε υγρά 

έτη), τα επίπεδα των οποίων, καθώς και οι όποιες αποκλίσεις τους, δεν µπορούν να 

τεκµηριωθούν µε τρόπο επαληθεύσιµο, λόγω σύνθετων τοπολογικών χαρακτηριστικών 

και τεχνικών αλληλεξαρτήσεων. Οι ποσότητες αυτές αιτιολογούνται βάσει τεχνικών 

περιορισµών στη διαχείριση στάθµης των ταµιευτήρων (όπως η αποτροπή κινδύνου 

υπερχείλισης ή ταλαντώσεων ή εξισορρόπηση ενδιάµεσων βαθµίδων), χωρίς ωστόσο να 

ενέχουν δεσµευτικό χαρακτήρα (αλλά, εκ των υστέρων, να διαφαίνεται κάποιος βαθµός 

ελαστικότητας). 

• Τις σηµαντικές εγχύσεις ΑΠΕ, που, καθώς αυξάνεται ταχέως η διείσδυσή τους, 

περικόπτουν ανταγωνιστικό σκέλος της καµπύλης φορτίου, καθώς και τις εγχύσεις 

συµπαραγωγής που εντάσσονται επίσης υποχρεωτικά. 

• Επιπλέον, λόγω του πρόσθετου εσόδου από τα Αποδεικτικά ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος 

(Α∆Ι), οι παραγωγοί έχουν περιορισµένο κίνητρο να αναπροσαρµόσουν τις προσφορές 

τους άνω του µεταβλητού τους κόστους. 

Η Οριακή Τιµή Αποκλίσεων (ΟΤΑ) αποτελεί µια πιο ρεαλιστική απεικόνιση του κόστους 

παραγωγής, καθώς προκύπτει από την επίλυση του ΗΕΠ, εισάγοντας την πραγµατική 

διαθεσιµότητα των µονάδων και µετρήσεις (έναντι προβλέψεων) ποσοτήτων, όπως το 

φορτίο, οι εγχύσεις ΑΠΕ και οι διασυνοριακές ροές. Κατά το 2012, η µέση ΟΤΑ 

διαµορφώθηκε στα 72,91 €/MWh, αυξηµένη κατά 1,7% σε σχέση µε το 2011. Η µέση 

απόκλιση µεταξύ ΟΤΑ και ΟΤΣ ήταν 16,30 €/MWh, κυµαινόµενη σε µηνιαία βάση µεταξύ 

8,86 €/MWh τον Απρίλιο έως 25,66 €/MWh το Φεβρουάριο. Σε µεγάλο βαθµό, η ΟΤΑ 

εφαρµόστηκε στις αρνητικές αποκλίσεις (έλλειµµα) των λιγνιτικών µονάδων, οι οποίες 

αντισταθµίστηκαν από θετικές αποκλίσεις υδροηλεκτρικών µονάδων και µονάδων φυσικού 

αερίου. 

Στο Σχήµα 2.3 αντιπαραβάλλονται οι µηνιαίες διακυµάνσεις της ΟΤΣ και της ΟΤΑ. 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 19 

72,2

81,64

63,65

45,31 44,37

58,9

67,82

64,06

50,6

44,19
42,45

45,54

95,21

107,3

81,92

54,17

67,44
69,95

83,1

77,53

62,91

54,95 54,07

68,02

40

50

60

70

80

90

100

110

Ια
νο
υά
ρι
ος

Φ
εβ
ρο
υά
ρι
ος

Μ
άρ
τιο
ς

Α
π
ρί
λι
ος

Μ
άι
ος

Ιο
ύν
ιο
ς

Ιο
ύλ
ιο
ς

Α
ύγ
ου
στ
ος

Σε
π
τέ
µβ
ρι
ος

Ο
κτ
ώ
βρ
ιο
ς

Ν
οέ
µβ
ρι
ος

∆
εκ
έµ
βρ
ιο
ς

€
/M

W
h ΟΤΣ

ΟΤΑ

 

Σχήµα 2.3  Ετήσια Εξέλιξη της ΟΤΣ και της ΟΤΑ κατά το έτος 2012 

2.1.1.2 ∆υναµική της ζήτησης 

Η αξιολόγηση της δυναµικής της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι µονοδιάστατη. 

Από τα στοιχεία του Α∆ΜΗΕ, που αναφέρονται στη µετρούµενη κατανάλωση ενέργειας 

στο όριο Συστήµατος και ∆ικτύου, προκύπτει ότι η ζήτηση σηµείωσε περαιτέρω πτώση 

κατά το 2012 (-2,5% συγκριτικά µε το 2011), αποτυπώνοντας το επίπεδο της οικονοµικής 

ύφεσης. Ειδικότερα, διαφαίνεται ότι η πτωτική τάση κλιµακώθηκε από το Σεπτέµβριο του 

2012 και µετά. Στην υψηλή τάση, η πτώση άγγιξε το 1,6%, ενώ στο δίκτυο διανοµής το 

2,5%. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι τα στοιχεία του Α∆ΜΗΕ δεν λαµβάνουν υπ’ όψη τους 

τις εγχύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο ∆ίκτυο µέσης και χαµηλής τάσης, εξαιρώντας έτσι την 

παραγωγή κυρίως των φωτοβολταϊκών σταθµών. Οι ποσότητες αυτές εµφανίζονται στα 

δελτία του ΛΑΓΗΕ, ο οποίος και καταβάλλει τις πιστώσεις στους παραγωγούς ΑΠΕ. 

Συγκεκριµένα, για το 2012, οι σταθµοί ΑΠΕ της υψηλής τάσης που καταγράφει ο Α∆ΜΗΕ 

παρήγαγαν στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα 3,11 GWh, ενώ η παραγωγή ΑΠΕ που 

καταγράφει ο ΛΑΓΗΕ, συµπεριλαµβανοµένων των εγχύσεων ΑΠΕ του ∆ικτύου, ανέρχεται 

στις 5,7 GWh. Βάσει της διόρθωσης αυτής, η «πραγµατική» κατανάλωση στο 

∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα για το 2012 είναι 53,15 TWh. Με αντίστοιχη αναγωγή, η 

πραγµατική κατανάλωση στο Σύστηµα το 2011 ήταν 53,3 TWh. Με αυτή τη διόρθωση, η 

κατανάλωση στο ∆ιασυνδεµένο Σύστηµα παρέµεινε σχετικά σταθερή, συγκριτικά µε το 

2011, σηµειώνοντας αµυδρή πτώση, της τάξης του -0,5%. 

Στο Σχήµα 2.4 απεικονίζονται οι µηνιαίες διακυµάνσεις της «πραγµατικής», ως άνω, 

κατανάλωσης, υιοθετώντας την αναπροσαρµογή για τις εγχύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο 

∆ίκτυο. 
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Σχήµα 2.4 Ετήσια Εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά το έτος 2012 

Η εξέλιξη της κατανάλωσης υποδηλώνει ότι, παρά τα εκτενή και επαναλαµβανόµενα 

διαστήµατα υψηλών θερµοκρασιών στη διάρκεια του 2012, η χρήση των κλιµατιστικών 

κατά τη θερινή περίοδο υπήρξε σχετικά περιορισµένη, συγκρατώντας την άνοδο της 

ζήτησης στο 1,5%, παρά τις ανοδικές τάσεις της τουριστικής κίνησης. Αντιθέτως, κατά τη 

χειµερινή περίοδο, διαφαίνεται ότι τα κλιµατιστικά υποκατέστησαν σε σηµαντικό βαθµό το 

πετρέλαιο θέρµανσης, ειδικά κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους, όπου η πραγµατική 

κατανάλωση σηµείωσε άνοδο µεταξύ 2,5 και 5,9%. Η πτώση της κατανάλωσης κατά 0,4 

έως 0,6% κατά το τελευταίο δίµηνο του έτους, θα µπορούσε να αντανακλά τις ηπιότερες 

θερµοκρασίες. Είναι ενδεικτικό ότι, έως και το πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου, το φορτίο 

στα όρια Συστήµατος και ∆ικτύου δεν υπερέβη τις 5000 ΜWh για τις µισές ώρες 

κατανοµής. Αν η αιχµιακή ζήτηση του Ιουλίου (9698 MW), που συνιστά και το ετήσιο 

µέγιστο, αντιπαραβληθεί µε τις τιµές 10610 MW και 10393 MW των ετών 2007 και 2008, 

τότε η διάσταση της οικονοµικής ύφεσης γίνεται πιο σαφής και έντονη. 

Εστιάζοντας στις ποσότητες του ΗΕΠ, η κατανάλωση κατά το 2012 σηµείωσε περιορισµένη 

άνοδο (0,37%) στη χαµηλή τάση (ΧΤ), ενώ στη µέση τάση (ΜΤ) η πτώση ανήλθε στο 

1,52% και στην υψηλή τάση (ΥΤ) άγγιξε το 6,27%. Σχετικά µε την επίπτωση της 

οικονοµικής κρίσης στη βιοµηχανική παραγωγή, είναι χαρακτηριστικό ότι η κατανάλωση 

των επιλεγόντων πελατών υψηλής τάσης σηµείωσε τον Ιούλιο πτώση 9%, συγκριτικά µε 

τον αντίστοιχο µήνα του 2011, υποχωρώντας στις 553 GWh (έναντι 675 GWh τον Ιούλιο 

του 2008, δηλαδή πριν την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης).  

2.1.1.3 Παραγωγή ανά καύσιµο 

Η λιγνιτική παραγωγή διατηρήθηκε σχεδόν αµετάβλητη στις 27,6 TWh, σηµειώνοντας 

αµελητέα πτώση (-0,06%) συγκριτικά µε το 2011. Η παραγωγή από φυσικό αέριο 

υποχώρησε στις 14,1 TWh, εµφανίζοντας πτώση 4,8%. Εκτιµάται ότι η αύξηση των τιµών 
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φυσικού αερίου κατά το 2012, συµπεριλαµβανοµένης της επιβάρυνσης του ΕΦΚ στο 

καύσιµο αυτό, άγγιξε το 30%, εξέλιξη που δεν άφησε ανεπηρέαστη την κατανοµή των 

µονάδων φυσικού αερίου. 

Η υδροηλεκτρική παραγωγή αυξήθηκε έντονα µόλις στο τελευταίο τρίµηνο του έτους (+307 

GWh), λόγω ακραίων εισροών, αντισταθµίζοντας έτσι τον περιορισµό της κατά το 

προηγούµενο διάστηµα και επιτυγχάνοντας συνολικό επίπεδο παραγωγής 3,9 TWh 

(+5,9%). Η παραγωγή αιολικών στην υψηλή τάση άγγιξε τις 3,1 TWh, εµφανίζοντας 

αύξηση 23%. Η πετρελαϊκή παραγωγή δεν υπερέβη τις 0,08 TWh, ήταν ωστόσο αισθητά 

αυξηµένη συγκριτικά µε το 2011, λόγω της κρίσης εφοδιασµού που εκδηλώθηκε στο 

φυσικό αέριο το Φεβρουάριο του 2012.  

Στο Σχήµα 2.5 που ακολουθεί απεικονίζεται η µηνιαία διακύµανση της παραγωγής ΗΕΠ 

ανά τεχνολογία. Σηµειώνεται η αρκετά οµοιόµορφη κατανοµή των µονάδων φυσικού 

αερίου κατά τη διάρκεια του έτους και οι έντονες διακυµάνσεις της λιγνιτικής παραγωγής.  

Επισηµαίνεται επίσης η ανοδική τάση της αιολικής παραγωγής και η σταθεροποίηση της 

κατά το τελευταίο πεντάµηνο του έτους, καθώς και η συγκρατηµένη, εστιασµένη στις 

αιχµές, διαχείριση της υδροηλεκτρικής παραγωγής, η οποία αναθεωρήθηκε στο τέλος του 

έτους. Αναφέρεται, τέλος, ότι οι εισαγωγές ανήλθαν στις 5,95 TWh και οι εξαγωγές στις 4,2 

TWh, µε το καθαρό ισοζύγιο διασυνδέσεων (1,78 TWh) να σηµειώνει πτώση κατά 45% 

συγκριτικά µε το 2011. 
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Σχήµα 2.5 Μηνιαία παραγωγή ΗΕΠ ανά τεχνολογία κατά το έτος 2012 

2.1.1.4 Μερίδια αγοράς 

Κατά το 2012, η συγκέντρωση της αγοράς στον τοµέα της παραγωγής µειώθηκε περαιτέρω. 

Ειδικότερα, σε επίπεδο ισχύος, το µερίδιο της ∆ΕΗ υποχώρησε στο 79,7% επί του συνόλου 

των συµβατικών τεχνολογιών (πλην ΑΠΕ), και στο 63,5% εάν ληφθεί υπ’ όψη και η ισχύς 
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των σταθµών ΑΠΕ. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στο διασυνδεδεµένο σύστηµα, η ισχύς των 

µονάδων φυσικού αερίου έχει πλέον εξισωθεί µε την ισχύ των λιγνιτικών µονάδων. Η 

εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τα ισχυρά επενδυτικά κίνητρα που δόθηκαν µέσω του µηχανισµού 

των Α∆Ι, ο οποίος εισήχθη το 2006, µε στόχο να αντιµετωπιστεί το σοβαρό έλλειµµα 

ισχύος που διαφαινόταν την περίοδο εκείνη, πριν την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης, 

καθώς και την απαγόρευση από την Πολιτεία των επενδύσεων σε λιθανθρακικές µονάδες. Η 

σταδιακή απόσυρση παρωχηµένων λιγνιτικών µονάδων µεσοπρόθεσµα αναµένεται να 

επηρεάσει σηµαντικά το µίγµα παραγωγής.  

Σε σχέση µε την προσθήκη νέων µονάδων στο δυναµικό ισχύος, τον Απρίλιο του 2012 

τέθηκε σε εµπορική λειτουργία η µονάδα συνδυασµένου κύκλου Korinthos Power (434 

MW), ιδιοκτησίας του Οµίλου Μυτιληναίου (65%) και της Motoroil (35%). Σηµειώνεται 

ότι, τον Απρίλιο του 2010, είχε ξεκινήσει η εµπορική λειτουργία των νέων µονάδων 

φυσικού αερίου Ήρων Βοιωτίας (422 MW) και Elpedison Θίσβη (410 ΜW), ενώ 

ακολούθησε η Protergia (433 MW), τον Ιούνιο του 2011. Η νέα µονάδα της ∆ΕΗ στο 

Αλιβέρι (417 MW) αναµένεται να τεθεί σε δοκιµαστική λειτουργία κατά το 2013. Κατά το 

έτος 2012, δεν υπήρξαν αποσύρσεις µονάδων. 

Πιο αναλυτικά, η εγκατεστηµένη ισχύς κατά το 2012 επιµερίζεται µεταξύ τεχνολογιών και 

εταιρειών παραγωγής, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραµµα: 

ΑΠΕ

3237MW, 20%

Υδροηλεκτρικές 

Μονάδες

3018MW, 19%

Πετρελαϊκές 

Μονάδες

698MW, 4%

Μονάδες Φυσικού 

Αερίου

4478MW, 28%

Λιγνιτικές Μονάδες 

4448MW, 29%

 

Σχήµα 2.6  Εγκατεστηµένη ισχύς µονάδων στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, ανά καύσιµο, στο τέλος του 2012 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 23 

Πετρελαϊκή ∆ΕΗ 

698MW, 6%

Αλουµίνιον 

Συµπαραγωγή 

326MW, 3%

Φ.Α. 'Ηρων OCGT

 148MW, 1%

Φ.Α. ∆ΕΗ OCGT 

339MW, 3%

Φ.Α. ∆ΕΗ CCGT 

1578MW, 12%

Φ.Α. Elpedison 

799MW, 6%

Φ.Α. Ηρων CCGT 

422MW, 3%

Φ.Α. Protergia

433MW, 3%

Φ.Α. Korinthos 

Power

434, 3%

Υδροηλεκτρική 

∆ΕΗ 3018,MW 

24%

Λιγνιτική ∆ΕΗ

4448MW, 36%

 

Σχήµα 2.7  Ποσοστό (%) επί της εγκατεστηµένης ισχύος, ανά παραγωγό και τεχνολογία (πλην ΑΠΕ), στο 

αντίστοιχο σύνολο ισχύος, στο τέλος του 2012 

Αναφορικά µε την ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα µερίδια των µεγαλύτερων 

µονάδων διαµορφώθηκαν όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήµα.  

Λιγνιτική 

61%

Πετρελαϊκή

0%

Αλουµίνιον 

Συµπαραγωγή

2%

 'Ηρων OCGT

0%

Φ.Α. ∆ΕΗ OCGT

0%

Φ.Α. ∆ΕΗ CCGT

8%

Elpedison

8%

 Ηρων CCGT

3%

 Protergia

5%

 Korinthos Power

4%

Υδροηλεκτρική

9%

 

Σχήµα 2.8  Ποσοστό (%) επί της παραγόµενης ενέργειας, ανά παραγωγό και τεχνολογία (πλην ΑΠΕ), στο 

αντίστοιχο σύνολο ενέργειας, κατά το 2012 

Ο δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς, HHI (Herfindahl index), ο οποίος ορίζεται ως το 

άθροισµα των τετραγώνων των µεριδίων των µεγαλύτερων εταιρειών στον τοµέα της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υποχώρησε στην τιµή 6183. Σηµειώνεται ότι οι µονάδες 

Protergia, Αλουµίνιον και Korinthos Power ανήκουν στον Όµιλο Μυτιληναίου, εξ 
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ολοκλήρου ή σε βαθµό µεγαλύτερο του 50% (η τελευταία µονάδα), οπότε µπορούν να 

αντιµετωπιστούν ενιαία κατά τον προηγούµενο υπολογισµό. 

Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η παραγωγή της ∆ΕΗ, µαζί µε τις ποσότητες ηλεκτρικής 

ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 66,7% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό το 2011 ήταν 70%. Σε απόλυτα µεγέθη, σηµειώθηκε µείωση η οποία ανήλθε σε 

1.083 GWh, πράγµα που οφείλεται στην αισθητή πτώση της παραγωγής των µονάδων 

φυσικού αερίου της ∆ΕΗ, καθώς και στην αύξηση του µεριδίου παραγωγής των λοιπών 

παραγωγών (ΑΠΕ, κυρίως φωτοβολταϊκών, και φυσικού αερίου) στο ενεργειακό µίγµα της 

χώρας.  

2.1.1.5 Πιστώσεις παραγωγών 

Σε επίπεδο χρηµατορροών, τα έσοδα των παραγωγών συµβατικών τεχνολογιών (πλην ΑΠΕ) 

που προκύπτουν από την επίλυση του ΗΕΠ, κατά το 2012, αντιστοιχούν σε 2,7 δις €. Οι εκ 

των υστέρων εκκαθαρίσεις που διενεργεί ο Α∆ΜΗΕ αντιστοιχούν σε 1,04 δις €, µε 

αποτέλεσµα η συνολική αξία της χονδρεµπορικής αγοράς να ανέρχεται στα 3,8 δις €, ενώ οι 

µηχανισµοί ΜΑΜΚ και Μ∆ΕΙ ανέρχονται σε 462 και 457 εκατ. €, αντίστοιχα. Σηµειώνεται, 

τέλος, ότι η συνιστώσα του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο αντιστοιχεί σε 163 εκατ. €, ενώ το τέλος 

λιγνιτικής παραγωγής που καταβάλει η ∆ΕΗ ανέρχεται σε 48 εκατ. €. 

Συνεπώς, ο ΗΕΠ συνιστά το 74% των εσόδων για το σύνολο των παραγωγών, µε το 

ποσοστό αυτό να διαφοροποιείται από 81% για τη ∆ΕΗ έως 56% για τους ανεξάρτητους 

παραγωγούς. Στο Σχήµα 2.9 απεικονίζονται οι συνιστώσες εσόδων, αρχικά για το σύνολο 

των παραγωγών, και στη συνέχεια, διακριτά για τη δεσπόζουσα επιχείρηση και για τους 

ανεξάρτητους παραγωγούς. 
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'Εσοδα Παραγωγών ανά Συνιστώσα (εκατ. € και ποσοστά)

6,1; 0%
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0,2; 0%

2729,1; 74%

ΗΕΠ Αποκλίσεις Πρωτεύουσα Εφεδρεία

∆ευτερεύουσα Εφεδρεία Αποσυγχρονισµός ΜΑΜΚ

Α∆Ι

'Εσοδα ∆ΕΗ ανά Συνιστώσα (εκατ. € και ποσοστά)
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0,1; 0%
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-13,3; 0%

1,1; 0%

2,1; 0%

ΗΕΠ Αποκλίσεις Πρωτεύουσα Εφεδρεία

∆ευτερεύουσα Εφεδρεία Αποσυγχρονισµός ΜΑΜΚ

Α∆Ι

'Εσοδα Ανεξάρτητων Παραγωγών ανά Συνιστώσα 

(εκατ. € και ποσοστά)

584,2; 56%

0,1; 0%

332,4; 32%

77,4; 7%

47,7; 5%
2,8; 0%

4,0; 0%

ΗΕΠ Αποκλίσεις Πρωτεύουσα Εφεδρεία

∆ευτερεύουσα Εφεδρεία Αποσυγχρονισµός ΜΑΜΚ

Α∆Ι
 

Σχήµα 2.9  Επιµερισµός εσόδων παραγωγών, ανά συνιστώσα προέλευσης: α) για το σύνολο των 

παραγωγών, β) για τη ∆ΕΗ, γ) για τους ανεξάρτητους παραγωγούς  

Εν γένει, κατά το έτος 2012, υπήρξαν θετικές εξελίξεις στη δοµή της αγοράς, µε περαιτέρω 

µείωση της συγκέντρωσης στον τοµέα της παραγωγής. Αναδείχθηκαν, ωστόσο, 

αναποτελεσµατικότητες στον τρόπο κατανοµής των µονάδων, πέραν των στρεβλώσεων που 

είχαν εντοπιστεί επανειληµµένα από τη ΡΑΕ στο παρελθόν. Ανταποκρινόµενη στις νέες 
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αυτές συνθήκες, η ΡΑΕ προέβη στην επανεξέταση του ρυθµιστικού πλαισίου και στην 

υποβολή διεξοδικών προτάσεων για την αναθεώρησή του (βλ. Κεφάλαιο 2.1.3.1), προς µία 

κατεύθυνση που θα εξοµαλύνει την επίδραση των ασυµµετριών και θα διαµορφώνει 

ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του ανταγωνισµού, αλλά και θα συµβάλλει στην 

αποτελεσµατική διαχείριση της κρίσης ρευστότητας, η επίδραση της οποίας δεν 

περιορίζεται στον ηλεκτρισµό, αλλά διαχέεται σε όλο το φάσµα της αγοράς ενέργειας. 

 

2.1.2 Εξελίξεις κατά το έτος 2012 

2.1.2.1 Νοµοθετικό/ κανονιστικό πλαίσιο 

Στις 31.01.2012, η ΡΑΕ προχώρησε σε διαχωρισµό σε δύο (2) ανεξάρτητα κείµενα, καθώς 

και σε ριζική αναθεώρηση, του έως τότε ενιαίου κειµένου του Κώδικα ∆ιαχείρισης 

Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ∆Σ & ΣΗΕ). Συγκεκριµένα: 

• Με την υπ’ αριθµ. 56/2012 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 104/31.01.2012), ενέκρινε το τελικό 

κείµενο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ), κατά το άρθρο 120 

παρ. 2 του ν.4001/2011, και  

• Με την υπ’ αριθµ. 57/2012 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012), ενέκρινε τον 

Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(Κ∆Σ), κατά το άρθρο 96 παρ. 1 του ίδιου νόµου. 

Οι αποφάσεις αυτές της Αρχής σηµατοδότησαν τη µετάβαση της ελληνικής χονδρεµπορικής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη νέα οργανωτική δοµή της και στο διαχωρισµό 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτή περιγράφεται στις διατάξεις του ν.4001/2011, µε την εταιρεία 

«ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» να ασκεί τις αρµοδιότητες του Λειτουργού της Αγοράς (άρθρο 118), και 

την εταιρεία «Α∆ΜΗΕ Α.Ε.» να ασκεί τα καθήκοντα του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού 

Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρο 94) (βλ. Κεφάλαιο 3.1.1.1).  

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του 2012, προέκυψε η ανάγκη περιορισµένων, σε έκταση 

και σκοπό, τροποποιήσεων, οι οποίες συνοψίζονται στον Πίνακα 2.1. 

 

Αριθµός 

Απόφασης 

ΡΑΕ 

Αριθµός ΦΕΚ Σύντοµη περιγραφή 

280/2012 Β’ 1365/27.04.2012 Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του Άρθρου 

171 του Κ∆Σ, ώστε η παραποµπή που γίνεται µε αυτό, εκ 

παραδροµής, στο Άρθρο 153, να αντικατασταθεί µε την ορθή 

παραποµπή στο Άρθρο 159 του Κώδικα 

771/2012 Β’ 2673/02.10.2012 Αναδιατύπωση των αναφορών του κειµένου του ΚΣΗΕ από 

«Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» σε «Μονάδες ΑΠΕ και 

ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ» και τροποποίηση διατάξεων σχετικά µε α) 
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Αριθµός 

Απόφασης 

ΡΑΕ 

Αριθµός ΦΕΚ Σύντοµη περιγραφή 

τον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, β) τις 

Κατανεµόµενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ και γ) τις ∆ηλώσεις 

Έκτακτης Ανάγκης και Αποκατάστασης Οµαλής Λειτουργίας 

ΗΕΠ. 

772/2012 Β’ 2690/03.10.2012 Τροποποιήσεις σε διατάξεις του Κ∆Σ, σχετικές, κυρίως,  µε 

την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Συµµετεχόντων, µε τις 

∆ηλώσεις Έκτακτης Ανάγκης και Αποκατάστασης Οµαλής 

Λειτουργίας ΗΕΠ, µε την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων 

κυρίως στις διασυνδέσεις, µε τις αποµονώσεις Συστήµατος 

και µε τις Κατανεµόµενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ. 

773/2012 Β’ 2654/28.09.2012 Τροποποίηση του άρθρου 288 του Κ∆Σ, ώστε οι µεταβατικές 

διατάξεις που αφορούν το Μεταβατικό Μηχανισµό 

∆ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος να ισχύουν έως και το Έτος 

Αξιοπιστίας 2012-13, λαµβάνοντας υπ’ όψη την συνεχόµενη 

διείσδυση των ΑΠΕ, η οποία επηρεάζει τον τρόπο 

λειτουργίας των θερµικών µονάδων και αυξάνει την ανάγκη 

συνεχιζόµενης διαθεσιµότητας ευέλικτων µονάδων για τη 

διατήρηση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς. Για το 

προαναφερθέν έτος, τίθεται η 15
η
 Οκτωβρίου 2012 ως 

προθεσµία για την υποβολή στο ∆ιαχειριστή του  Συστήµατος 

των αιτήσεων, που σχετίζονται µε τον εν λόγω µηχανισµό, 

από τους Συµµετέχοντες στην αγορά. 

797/2012 Β’ 2655/28.09.2012 Τροποποίηση των Κ∆Σ και ΚΣΗΕ σχετικά µε τη µετάθεση 

της Έβδοµης Ηµέρας Αναφοράς την 1
η
 Ιανουαρίου 2013, ενώ 

παράλληλα καλούνται οι Α∆ΜΗΕ ΑΕ και ΛΑΓΗΕ ΑΕ να 

καταθέσουν αναλυτικό και δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης. 

840/2012 Β’ 3060/19.11.2012 Τροποποίηση του Κ∆Σ, και συγκεκριµένα των Άρθρων 275, 

276 και 277, σχετικά µε το Απαιτούµενο Έσοδο και το 

Ετήσιο Κόστος του Συστήµατος (βλ. Κεφάλαιο 3.1.2.3). 

Πίνακας 2.1  Αποφάσεις τροποποίησης των Κ∆Σ και ΚΣΗΕ κατά το έτος 2012 

Επίσης, βάσει των διατάξεων των ως άνω Κωδίκων, η ΡΑΕ εξέδωσε τις ακόλουθες, 

κανονιστικού περιεχοµένου, αποφάσεις της: 

• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 281/2012 (ΦΕΚ Β’ 1443/02.05.2012), για τον καθορισµό 

µοναδιαίων χρεώσεων, συντελεστών προσαύξησης και λοιπών παραµέτρων, για τον 

υπολογισµό των Χρεώσεων Μη Συµµόρφωσης λόγω Μη Νόµιµων Προσφορών και 

∆ηλώσεων, για το ηµερολογιακό έτος 2012. 

• Αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 434/2012 (ΦΕΚ Β’ 1953/15.06.2012) και 839/2012 (ΦΕΚ 

Β’ 3097/23.11.2012), σχετικά µε τη χρήση των εσόδων του Α∆ΜΗΕ από την εκχώρηση 

δικαιωµάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις της χώρας, µε την οποία αποφασίστηκε η 

έγκριση χρήσης ποσών € 21.421.280,67 και € 26.898.687,71 από το Λογαριασµό 
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Ειδικού Αποθεµατικού (Κατανοµή της Ικανότητας Μεταφοράς των ∆ιασυνδέσεων, 

βάσει του άρθρου 178 του Κ∆Σ) που διατηρεί ο Α∆ΜΗΕ, για τη µείωση του Ετήσιου 

Κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς για τα έτη 2012 και 2013, αντίστοιχα (βλ. 

Κεφάλαιο 3.1.2.3). 

• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 496/2012 (ΦΕΚ Β’ 2111/10.07.2012), επί του καθορισµού 

της αριθµητικής τιµής της παραµέτρου Α για τον υπολογισµό του «Συντελεστή 

Απρόβλεπτης Μη ∆ιαθεσιµότητας σε Ισοδύναµη Ζήτηση Φορτίου», για τα έτη 

αξιοπιστίας Οκτώβριος 2012-Σεπτέµβριος 2015. 

• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 798/2012 (ΦΕΚ Β’ 2655/28.09.2012), επί του καθορισµού 

των αριθµητικών τιµών της Μοναδιαίας Χρέωσης Παροχής Εγγύησης (ΜΧΠΕ) και της 

Μοναδιαίας Χρέωσης Ετήσιας Μη Συµµόρφωσης (ΜΧΕΜΣ) για το Έτος Αξιοπιστίας 

Οκτώβριος 2012-Σεπτέµβριος 2013. Οι τιµές αυτές, σε συνδυασµό µε το µέγιστο ωριαίο 

µέγεθος ισχύος, για το οποίο δεν προσκοµίστηκαν εγγυήσεις επαρκούς ισχύος και τον 

αριθµό ηµερών της µη συµµόρφωσης, καθορίζουν το ύψος των χρεώσεων µη 

συµµόρφωσης των Εκπροσώπων Φορτίου, δηλαδή το ύψος των προστίµων που θα 

κληθούν να καταβάλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου που δεν προσκοµίζουν επαρκείς 

εγγυήσεις για την εκπλήρωση της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος τους. Η αριθµητική 

τιµή της ΜΧΠΕ και της ΜΧΕΜΣ ορίστηκε σε εκατόν είκοσι τρία ευρώ και είκοσι εννιά 

λεπτά ανά Μεγαβάτ Καθαρής και ∆ιαθέσιµης Ισχύος και ανά Ηµέρα Κατανοµής 

(123,29 €/MW-Ηµέρα Κατανοµής). 

• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 799/2012 (ΦΕΚ Β’ 2655/28.09.2012), επί της έγκρισης 

παραµέτρων για τον υπολογισµό των Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου 

για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2012-Σεπτέµβριος 2013. 

• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 964/2012 (ΦΕΚ Β’ 3468/28.12.2012), επί της έγκρισης του 

Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το έτος 2012, στο Πλαίσιο της Εφαρµογής του 

Μηχανισµού Αντιστάθµισης µεταξύ των ∆ιαχειριστών των Συστηµάτων Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 714/2009/ΕΚ, καθορίστηκε 

ο Μηχανισµός Αντιστάθµισης µεταξύ των ∆ιαχειριστών («µηχανισµός ITC») για την 

αποζηµίωση των ∆ιαχειριστών για τα κόστη που προκύπτουν λόγω των διασυνοριακών 

ροών ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των Συστηµάτων τους. Σύµφωνα µε τον Ευρωπαίκό 

Κανονισµό 838/2010/ΕΚ, η αξία των απωλειών που προκύπτουν σε Εθνικό Σύστηµα 

Μεταφοράς λόγω των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται στην 

ίδια βάση, η οποία εγκρίθηκε από τη Ρυθµιστική Αρχή αναφορικά µε τον υπολογισµό 

όλων των απωλειών του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς. H προσέγγιση της υποβολής 

µηδενικής τιµής, που εφαρµόστηκε από το ∆ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος για 

το κόστος απωλειών στο πλαίσιο του µηχανισµού ITC κατά το 2011, εκτιµήθηκε από 

τον ACER ότι στέρησε από το ∆ιαχειριστή έσοδο προσεγγιστικά ίσο µε 3,7 εκατ. €. Για 

το έτος 2012, η µεθοδολογία που εισηγήθηκε ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για τον 

υπολογισµό του κόστους απωλειών στο πλαίσιο του µηχανισµού ITC βασίστηκε στη 
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σταθµισµένη, ως προς τις ποσότητες διαµετακόµισης, µέση τιµή της ΟΤΣ, για τις ώρες 

που πραγµατικά υπάρχει διαµετακόµιση (transit). Η βάση υπολογισµού και οι επιµέρους 

παραδοχές που διέπουν την εν λόγω µεθοδολογία κρίθηκαν εύλογες για την αρχική 

περίοδο εφαρµογής, όπως αναλύεται στην Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 964/2012. Υπό τις 

παραδοχές που υιοθετήθηκαν, το µοναδιαίο κόστος απωλειών για το έτος 2012, στο 

πλαίσιο της εφαρµογής του µηχανισµού ITC, προκύπτει ίσο µε 65,07 €/MWh. 

Τέλος, οι εταιρείες Α∆ΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ υπέβαλαν προς έγκριση τα Εγχειρίδια που 

καθορίζονται στους Κ∆Σ και ΚΣΗΕ, αντίστοιχα. Κατά το άρθρο 286 του Κ∆Σ, τα 

ανανεωµένα Εγχειρίδια που καθορίζονται στον Κ∆Σ και στον ΚΣΗΕ εγκρίνονται έως την 

Έβδοµη Ηµέρα Αναφοράς, κατόπιν σχετικής δηµόσιας διαβούλευσης. Μέχρι τότε, ισχύουν, 

αναλογικά ως προς το αντικείµενό τους, τα Εγχειρίδια του προϋπάρχοντος ενιαίου Κ∆Σ & 

ΣΗΕ, τα οποία ίσχυαν πριν το διαχωρισµό του ∆ΕΣΜΗΕ στις δύο νέες εταιρείες και πριν 

την θέση σε ισχύ του νέου Κ∆Σ, µε την κατανόηση ότι οι αναφορές στο ∆ιαχειριστή του 

Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας θεωρούνται ότι ισχύουν είτε για το Λειτουργό της 

Αγοράς είτε για το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, σύµφωνα µε το πλαίσιο αναφοράς τους. 

Επισηµαίνεται ότι κατά το Άρθρο 286 του Κ∆Σ, ως Έβδοµη Ηµέρα Αναφοράς καθορίστηκε 

η 1
η
 Ιανουαρίου 2013. 

Η ΡΑΕ, προκειµένου να προβεί στην έγκριση των Εγχειριδίων του Κ∆Σ και του ΚΣΗΕ, 

ελέγχει κατ’ αρχάς το κατά πόσον τηρούνται οι προβλέψεις των διατάξεων των Κωδίκων, 

και εν συνεχεία, εάν περιγράφουν και επεξηγούν επαρκώς τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των 

διατάξεων των Κωδίκων. Η εξέταση των άνω Εγχειριδίων που υποβλήθηκαν από τους 

Α∆ΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ το ∆εκέµβριο του 2012, διαπίστωσε τη συµφωνία των περιεχοµένων 

τους µε τις διατάξεις των Κωδίκων, αλλά παράλληλα ανέδειξε τα σηµαντικά περιθώρια 

βελτίωσης της δοµής, συνοχής και πληρότητάς τους, έτσι ώστε οι λεπτοµέρειες εφαρµογής 

των διατάξεων των Κ∆Σ και ΚΣΗΕ να παρατίθενται µε πιο σαφή και εύληπτο τρόπο. 

Ειδικότερα, εντοπίστηκε εκτεταµένη αλληλοεπικάλυψη µεταξύ των επιµέρους επτά (7)  

Εγχειριδίων που συνιστούν το Εγχειρίδιο του Κ∆Σ, καθώς και µεταξύ του Εγχειριδίου του 

Κ∆Σ και του Εγχειριδίου του ΚΣΗΕ, µε πολλαπλές επαναλήψεις στοιχείων, χωρίς να έχει 

επιτευχθεί ο βέλτιστος διαχωρισµός των αντικειµένων τους. Επίσης, διαπιστώθηκε 

δυνατότητα βελτίωσης της δοµής των εν λόγω Εγχειριδίων, µέσω πληρέστερου καταλόγου 

αναφορών στον Κ∆Σ, ευρετήρια πινάκων, σχηµάτων και βασικών όρων. Επιπλέον, έγινε 

φανερό ότι σε αρκετά σηµεία δεν είχαν ενσωµατωθεί επακριβώς οι τελευταίες 

τροποποιήσεις των Κ∆Σ, ΚΣΗΕ, καθώς και Υπουργικών Αποφάσεων, ειδικά σε σχέση µε 

τις κατανεµόµενες µονάδες ΣΗΘΥΑ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ προέβη στην κατ’ αρχήν έγκριση των Εγχειριδίων του Κ∆Σ 

(Απόφαση υπ’ αριθµ. ΡΑΕ 1047/2012, ΦΕΚ Β’ 53/16.01.2013) και του ΚΣΗΕ (Απόφαση 

ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 1023/2012, ΦΕΚ Β’ 52/16.01.2013), ένεκα της ανάγκης για την εύρυθµη 

λειτουργία της αγοράς (µε εξαίρεση την «Ρήτρα Επιφύλαξης ∆ικαιωµάτων» που είχαν 
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περιλάβει οι ∆ιαχειριστές, την οποία και απέρριψε ως µη προβλεπόµενη από την κείµενη 

νοµοθεσία), αποφάσισε δε την αποστολή αναλυτικών παρατηρήσεων της Αρχής, 

προκειµένου οι Α∆ΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ να τις ενσωµατώσουν και να υποβάλουν προς 

έγκριση τα αναµορφωµένα Εγχειρίδια στη ΡΑΕ. 

2.1.2.2 Χρηµατοοικονοµική ρευστότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας  

Κατά το 2012, η κατάσταση στην εγχώρια αγορά υπήρξε αρκετές φορές κρίσιµη, κυρίως 

λόγω της έλλειψης ρευστότητας, της αύξησης των επισφαλειών της ∆ΕΗ και της 

γενικότερης δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε αύξηση 

του επιχειρηµατικού και πιστωτικού κινδύνου, καθώς και σηµαντική επιδείνωση των 

χρηµατορροών σε όλη την αλυσίδα συναλλαγών της αγοράς. Η ταµειακή στενότητα του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα επηρέασε άµεσα την αγορά ηλεκτρισµού, οδηγώντας σε αύξηση 

του κόστους δανεισµού (βραχυχρόνιου και µακροχρόνιου), µε αρνητικές επιπτώσεις στο 

κεφάλαιο κίνησης όλων των συµµετεχόντων. 

Κατά τη διάρκεια του 2012, τα προβλήµατα ρευστότητας εντοπίστηκαν στις εξής περιοχές: 

• Στη χρησιµοποίηση από την Πολιτεία των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, από το 

φθινόπωρο του 2011 και µετά, ως εισπρακτικού µηχανισµού για το ΕΕΤΗ∆Ε (Έκτακτο 

Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών). Το γεγονός αυτό οδήγησε 

σε σηµαντική αύξηση του λογαριασµού κατανάλωσης προς πληρωµή από τους 

καταναλωτές και, σε συνδυασµό µε την απόφαση του ΣτΕ για τη µη διακοπή 

ηλεκτροδότησης σε περίπτωση ληξιπρόθεσµων οφειλών ΕΕΤΗ∆Ε, οδήγησε τα έσοδα 

της ∆ΕΗ, ως προµηθευτή µε το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς το 2012, σε πρωτοφανή 

κατάρρευση (ανείσπρακτες οφειλές ύψους ~1,3 δις €), επηρεάζοντας άµεσα και 

δραστικά το κεφάλαιο κίνησής της, και έµµεσα τις χρηµατορροές σε όλη την αλυσίδα 

παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Στο έλλειµµα που παρουσίασε ο ΛΑΓΗΕ, ύψους περίπου € 400 εκατ., το οποίο 

αφορούσε οφειλές προς τους θερµικούς παραγωγούς, τους εισαγωγείς και τους 

παραγωγούς ΑΠΕ. Το έλλειµµα αυτό αυξανόταν σε µηνιαία βάση κατά € 25-30 εκατ., 

λόγω των συνεχών εντάξεων µονάδων ΑΠΕ στο Σύστηµα (βλ. Κεφάλαιο 6.2.3). 

• Στις ανεξόφλητες οφειλές των παραγωγών προς τη ∆ΕΠΑ, οι οποίες  έφθασαν περίπου 

τα  300 εκατ. €, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σηµαντικών δυσκολιών πληρωµής 

(ιδιαίτερα τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2012) της ∆ΕΠΑ προς τους δικούς της, 

εξωτερικούς προµηθευτές φυσικού αερίου (Gazprom, Botas, ENI). 

• Στη διαγραφή από το Μητρώο Συµµετεχόντων και την έξοδο από την αγορά των δύο 

µεγαλύτερων εναλλακτικών προµηθευτών, Hellas Power και Energa, τον Ιανουάριο του 

2012, η οποία δηµιούργησε ένα έλλειµµα που εκτιµάται περίπου στα 170 εκατ. €, το 
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οποίο βάρυνε αρχικά το ∆ΕΣΜΗΕ και, στη συνέχεια, διαχωρίστηκε αναλογικά στους 

ΛΑΓΗΕ και Α∆ΜΗΕ1
.  

2.1.2.3 Κρίσεις απαγόρευσης εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας 

Το Φεβρουάριο του 2012, έλαβαν χώρα δύο, διαφορετικές στη φύση τους, περιπτώσεις 

κρίσης ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού, που επέβαλαν την απαγόρευση εξαγωγών 

ηλεκτρισµού από τη χώρα. 

Α. Η κινητοποίηση των εργαζοµένων της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ-ΚΗΕ το πρωί της 9ης
.02.2012 δεν 

επέτρεψε την πρόσβαση του αρµόδιου προσωπικού του Α∆ΜΗΕ στο κτίριο που είναι 

εγκατεστηµένο το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Ως εκ τούτου, δεν ήταν εφικτή η παραλαβή των δηλώσεων χρήσης µακροχρόνιων Φυσικών 

∆ικαιωµάτων Μεταφοράς (Φ∆Μ) των συµµετεχόντων, δεν διεξήχθησαν οι ηµερήσιες 

δηµοπρασίες Φ∆Μ, και δεν προγραµµατίστηκε καµία ανταλλαγή ενέργειας στις ελληνικές 

διασυνδέσεις. Ο Α∆ΜΗΕ, µε επείγουσα ανακοίνωσή του, ενηµέρωσε τόσο τους 

συµµετέχοντες, όσο και τους ∆ιαχειριστές όµορων χωρών για την κατάσταση, η οποία 

συνιστούσε ανωτέρα βία  (force majeure), µε βάση τους ισχύοντες κανόνες δηµοπρασιών.  

Β. Την 14
η
.02.2012, µε την απόφαση ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.19/οικ.3514 του Υπουργού ΠΕΚΑ, 

απαγορεύθηκαν οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από την Ελλάδα, πλην διαµετακόµισης, 

σε περίπτωση που ετίθετο σε κίνδυνο η ασφαλής τροφοδότηση των καταναλωτών του 

ελληνικού Συστήµατος. Ο Α∆ΜΗΕ κήρυξε το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς σε 

κατάσταση ανωτέρας βίας από την 00:00 ώρα της 16
ης

 Φεβρουαρίου.  Οι παρακάτω 

παράγοντες υπήρξαν καθοριστικής σηµασίας για την κήρυξη του ελληνικού Συστήµατος 

ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον Α∆ΜΗΕ:  

α)  Η κήρυξη του ελληνικού Συστήµατος φυσικού αερίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 

η οποία προηγήθηκε χρονικά, λόγω της συρρίκνωσης της τροφοδοσίας φυσικού αερίου 

από τη Βουλγαρία και την Τουρκία (βλ. Κεφάλαιο 4.2.5.1), γεγονός που είχε ως 

αποτέλεσµα τη µη διαθεσιµότητα των µονάδων φυσικού αερίου. 

β)  Η αναστολή των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από τη Βουλγαρία και την FYROM, 

κατόπιν Υπουργικών Αποφάσεων, η οποία ήταν κρίσιµης σηµασίας, καθώς η χώρα µας 

είναι συστηµατικά εισαγωγική, και γενικότερα, ο περιορισµός των διασυνοριακών ροών 

στην Νοτιοανατολική Ευρώπη κατόπιν απαγορεύσεων εξαγωγών, ακόµη και από τη 

Ρουµανία. 

γ)  Εγχώριοι τεχνικοί παράγοντες, όπως η αστοχία λιγνιτικών µονάδων, καθώς και η 

περιορισµένη διαθεσιµότητα υδροηλεκτρικών µονάδων, λόγω των χαµηλών υδάτινων 

εισροών για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα. 

                                                 
1
  Τονίζεται πως ακόµη και σήµερα (6/2013), δεν έχει καταστεί εφικτή η αποδέσµευση και είσπραξη του 

ποσού αυτού από τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασµούς, αφού η ∆ικαιοσύνη τους θεωρεί ως προϊόν 

παράνοµων δραστηριοτήτων και ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος. 
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Με αυτά τα δεδοµένα, το ελληνικό σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας οδηγήθηκε στα όρια 

ασφαλούς λειτουργίας του. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ενεργειακών Ρυθµιστών (ACER), στα πλαίσια των 

αρµοδιοτήτων του, και σε συνέχεια καταγγελίας έξι (6) συµµετεχόντων, οι οποίοι 

διαµαρτύρονταν για τους περιορισµούς της ευρωπαϊκής κοινής ενεργειακής αγοράς στη 

Βαλκανική κατά το Φεβρουάριο του 2012, απέστειλε σχετική επιστολή προς τη ΡΑΕ, 

ζητώντας την άποψή της κατά πόσον οι ενέργειες του ∆ιαχειριστή ήταν εύλογες και 

αιτιολογηµένες. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, κατόπιν λεπτοµερούς διερεύνησης του 

θέµατος, υπέβαλε στον ACER αναλυτικό υπόµνηµα, περιγράφοντας τις συνθήκες που 

ανέκυψαν, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν από τον Α∆ΜΗΕ, τη νοµική 

βάση των ενεργειών του,  την ενηµέρωση των συµµετεχόντων, την επίδραση στους 

συµµετέχοντες, καθώς και την αποζηµίωση εκείνων των οποίων απαγορεύθηκαν οι 

διασυνοριακές ροές. 

Στο πλαίσιο των ιδιότυπων αυτών συνθηκών, που κρίθηκε ότι επαρκώς τεκµηριώνουν την 

κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης,  οι ενέργειες του Α∆ΜΗΕ θεωρήθηκαν από τη ΡΑΕ 

ως εύλογες. Επιπλέον, καθώς οι ιδιότυπες συνθήκες που ανέκυψαν κατά την εν λόγω 

περίοδο δεν αποτυπώνονται στο υφιστάµενο ρυθµιστικό πλαίσιο, η Υπουργική Απόφαση 

που εκδόθηκε, για περιορισµό των εξαγωγών σε περίπτωση που διακυβευθεί η ασφάλεια 

εφοδιασµού στην ελληνική επικράτεια, θεωρήθηκε εύλογο να αποτελέσει τη νοµική βάση 

για την αντιµετώπιση της κρίσης, κατ’ αναλογία µε τις αντίστοιχες ενέργειες που 

εφαρµόστηκαν και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επηρεάστηκαν από την κρίση στο 

φυσικό αέριο. Τα γεγονότα που προαναφέρθηκαν τόνισαν την ανάγκη για κατάρτιση, υπό 

την εποπτεία της ΡΑΕ, ενός συγκροτηµένου πλαισίου διαχείρισης των κρίσεων. 

Επιπλέον, σχετικά µε το πρώτο από τα ως άνω συµβάντα, επειδή, σύµφωνα µε τον ΚΣΗΕ, 

Άρθρο 71 παρ. 2: «Η ∆ιοικητικά Οριζόµενη Οριακή Τιµή του Συστήµατος καθορίζεται µε 

Απόφαση της ΡΑΕ για κάθε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης», η Αρχή, κατόπιν ανάλυσης των 

συνθηκών της εν λόγω ηµέρας κατανοµής, των αποτελεσµάτων προσεγγιστικών 

προσοµοιώσεων, αλλά και της ενδοηµερήσιας διακύµανσής τους,  µε την υπ’ αριθµ. 

524/2012 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 2162/18.07.2013) µε θέµα «∆ιοικητικά Οριζόµενη 

Οριακή Τιµή Συστήµατος για τις 10-2-2012», προσδιόρισε την τιµή της ΟΤΣ για την 10η 

Φεβρουαρίου 2012. Αντίστοιχη πρακτική εφαρµόστηκε για τις µοναδιαίες τιµές πληρωµών 

εφεδρείας πρωτεύουσας και εύρους δευτερεύουσας ρύθµισης.  

2.1.3 Κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Αρχής κατά το έτος 2012 

2.1.3.1 Προτάσεις της ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Από την περιγραφή των µεγεθών της χονδρεµπορικής αγοράς, όπως αυτά αναλύθηκαν στο 

Κεφάλαιο 2.1.1, προέκυψε σαφώς η αναποτελεσµατική, σε πολλά σηµεία, λειτουργία της 
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και η ανάγκη συνολικής αναδιοργάνωσής της. Η αναδιοργάνωση αυτή πρέπει προφανώς να 

γίνει µε προσεκτικά, σταδιακά βήµατα, έτσι ώστε οι συµµετέχοντες στην εγχώρια αγορά να 

προσαρµοστούν και να επιβιώσουν, κατά το δυνατόν, οικονοµικά, µέχρι την επίτευξη 

συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012, η ΡΑΕ επεξεργάστηκε ένα ολοκληρωµένο σύνολο 

προτάσεων για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Συγκεκριµένα, στις 23.7.2012 έθεσε σε πρώτη δηµόσια διαβούλευση ένα αρχικό κείµενο 

προτάσεων της Αρχής. Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα σχόλια που υποβλήθηκαν στη 

διαβούλευση αυτή, η ΡΑΕ παρουσίασε µια συνολική εξειδικευµένη πρόταση για τη 

χονδρεµπορική αγορά, σε ηµερίδα που διοργάνωσε στις 15.11.2012, και στην οποία 

κλήθηκαν και συµµετείχαν εκπρόσωποι όλων των συµµετεχόντων στην αγορά. Η 

βελτιωµένη αυτή πρόταση τέθηκε στη συνέχεια, εκ νέου, σε δηµόσια διαβούλευση. Στο 

πλήρες κείµενο των τελικών προτάσεων της Αρχής (βλ. Παράρτηµα 1), ενσωµατώθηκαν 

αναλυτικά επί µέρους κείµενα, µε περαιτέρω εξειδικεύσεις, βελτιώσεις ή τροποποιήσεις των 

αρχικών προτάσεων της Ρυθµιστικής Αρχής, βάσει όλων των σχολίων και των δύο 

προηγούµενων σταδίων της δηµόσιας διαβούλευσης.  Συνοπτικά, οι τελικές προτάσεις της 

ΡΑΕ καλύπτουν τα ακόλουθα θέµατα: 

• Σχεδιασµό και εφαρµογή διαδικασίας δηµοπράτησης προθεσµιακών προϊόντων 

ηλεκτρικής ενέργειας, για την εξασφάλιση πρόσβασης τρίτων σε λιγνιτικούς και 

υδατικούς πόρους της χώρας, µε στόχο τη µεταφορά, µέρους τουλάχιστον, του 

πλεονάσµατος παραγωγού της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής στην εγχώρια 

τελική κατανάλωση. Πιο συγκεκριµένα, η ΡΑΕ πρότεινε την υιοθέτηση του µοντέλου 

της Γαλλικής ενεργειακής αγοράς (ΝΟΜΕ), σύµφωνα µε το οποίο, µέσω διαδικασίας 

δηµοπράτησης, θα επιτρέπεται η πώληση λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε 

υποχρέωση αυτών που θα την αγοράζουν να τη διαθέτουν σε πελάτες λιανικής. Αυτό θα 

έχει ως αποτέλεσµα, να αυξηθεί ο υγιής ανταγωνισµός στην παραγωγή και την 

προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και δυνητικά να µπορεί να µεταφερθεί στους πελάτες 

αυτούς, υπό τη µορφή χαµηλότερων τιµών και τιµολογίων (σε σχέση µε αυτά που θα 

εφαρµόζονταν σε περίπτωση τιµολόγησης οριακής τιµής), το οικονοµικό πλεόνασµα 

του παραγωγού που διαθέτει η εγχώρια λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή. 

• Μεταβατική περίοδο κατάργησης του µηχανισµού ανάκτησης µεταβλητού κόστους, 

ενδεικτικά, µε άµεση µείωση του περιθωρίου του Μηχανισµού Ανάκτησης Μεταβλητού 

Κόστους (ΜΑΜΚ), από 10% σε 5%, από την 01.01.2013, και µε προοπτική πλήρους 

κατάργησης του ίδιου του µηχανισµού στις αρχές του 2014, υπό τη βασική προϋπόθεση 

της υλοποίησης και αποτελεσµατικής εφαρµογής των υπόλοιπων προτεινόµενων 

µέτρων, και κυρίως των  ως άνω δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων. 

• Επανασχεδιασµό του Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Ισχύος (Μ∆Ι), ιδίως λαµβάνοντας υπ’ 

όψη τη σταδιακή µείωση των συντελεστών φόρτισης των θερµικών µονάδων. Ο 

µηχανισµός αυτός θεωρείται πλέον απολύτως απαραίτητος και πρέπει να λάβει µόνιµο 
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χαρακτήρα και δοµή, συνδυασµένη µε κανόνες αγοράς, µε διάρκεια στο χρόνο, εφ’ 

όσον θα είναι ο µηχανισµός εκείνος που θα στηρίξει µακροχρόνια τη βιώσιµη και 

αποδοτική συνύπαρξη συµβατικών µονάδων και µονάδων ΑΠΕ. 

• Κατάρτιση ενός λεπτοµερούς Κώδικα ∆ιαχείρισης Υδροηλεκτρικών Σταθµών και 

Υδάτινων Πόρων, και ιδίως ανάπτυξη συγκεκριµένης µεθοδολογίας για τον υπολογισµό 

της κατώτερης τιµής προσφοράς ενέργειας που µπορεί να υποβάλει στη χονδρεµπορική 

αγορά ένας υδροηλεκτρικός σταθµός (βλ. Κεφάλαιο 2.1.3.3 και Παράρτηµα 2). 

• Λειτουργία της εγχώριας αγοράς σε ηµερήσια βάση (εκκαθάριση εντός 24 ωρών), µε 

συνέπεια τη µείωση του µεγέθους των συναλλαγών, τη µείωση του πιστωτικού κινδύνου 

και των απαιτούµενων εγγυήσεων, καθώς και την καλύτερη διαχείριση του κινδύνου 

αυτού και του τυχόν παρουσιαζόµενου ελλείµµατος. Η συγκεκριµένη λύση έχει 

ορίζοντα 6-12 µηνών για την τελική υλοποίησή της και, σε συνδυασµό µε την 

παράλληλη προώθηση της διαχείρισης διµερών συµβολαίων (όπως είναι οι 

προθεσµιακές συµβάσεις που θα δηµοπρατηθούν µέσω του συστήµατος NOME), θα  

µειώσει, άµεσα και αναλογικά (σε σχέση µε το ύψος των δηµοπρατούµενων MW & 

MWh), το διαχειριστικό κίνδυνο του ΛΑΓΗΕ, δηµιουργώντας έτσι ένα σταθερό και 

επαρκώς ασφαλές πλαίσιο οικονοµικών συναλλαγών.  

• ∆ηµιουργία Φορέα Κάλυψης και Φορέα Εκκαθάρισης της αγοράς.  Η εφαρµογή της 

δοµικής αυτής πρότασης κρίνεται επί του παρόντος µη εφικτή, λόγω της δυσµενούς 

οικονοµικής συγκυρίας και των δυσκολιών των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.  

Εναλλακτικά, προτάθηκε από τη ΡΑΕ η δηµιουργία ενός εξειδικευµένου φορέα (Energy 

House), ο οποίος θα διαχειρίζεται το σύνολο των χρηµατορροών της αγοράς, µε 

ιδιαίτερη έµφαση στη ρύθµιση των ανείσπρακτων λογαριασµών των πελατών των 

προµηθευτών, και κυρίως της ∆ΕΗ Α.Ε. 

• Προτάσεις σχετικά µε την παραγωγή από ΑΠΕ (βλ. Κεφάλαιο 6.1.3). 

• Προτάσεις σχετικά µε τη λιανική αγορά και τις τιµές (άρση στρεβλώσεων στα τελικά 

τιµολόγια, εκπόνηση µελετών σχετικά µε τη συµπίεση κόστους και την παροχή 

κινήτρων, απεµπλοκή των δραστηριοτήτων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την 

είσπραξη τελών υπέρ τρίτων, µείωση της εξαντλητικής φορολόγησης που εφαρµόζεται 

σήµερα στην ηλεκτρική ενέργεια). 

• Σταδιακή µετάβαση της εγχώριας ενεργειακής αγοράς προς το Ενιαίο Μοντέλο 

Ευρωπαϊκής Αγοράς (Target Model, 2014). Το ∆εκέµβριο του 2011, η ΡΑΕ εξέδωσε 

ανακοίνωση µε θέµα: «Οδικός Χάρτης και Σχέδιο ∆ράσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο 

ολοκλήρωσης της ενοποιηµένης ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», προκειµένου 

να εξετάσει τις εναλλακτικές δυνατότητες και σενάρια αναδιάρθρωσης της εγχώριας 

χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εν όψει των υποχρεώσεων συµµετοχής 

της χώρας µας στην ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ, σε 

στενή συνεργασία και συγχρηµατοδότηση µε τον Α∆ΜΗΕ, προχώρησε στην ανάθεση 
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της εκπόνησης σχετικής µελέτης σε διεθνή Σύµβολο. Μεταξύ άλλων, η τελική µελέτη 

του Συµβούλου παρουσίασε και αξιολόγησε συγκριτικά τρεις (3) εναλλακτικές 

προτάσεις για την αναδιάρθρωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισµού, µε στόχο τη 

συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του Target Model, όπως αυτές διαµορφώνονται προς 

το παρόν και πριν από την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού πλαισίου λειτουργίας του.   

Οι τελικές ως άνω προτάσεις της Αρχής εστάλησαν, το Νοέµβριο του 2012, στο αρµόδιο 

Υπουργείο ΠΕΚΑ, το οποίο και τις ενέκρινε, στο σύνολό τους, το Φεβρουάριο του 2013, ως 

τη βάση για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσε δε τη 

ΡΑΕ να τις εξειδικεύσει περαιτέρω και να τις εφαρµόσει στην πράξη, λαµβάνοντας τις 

αναγκαίες προς τούτο ρυθµιστικές αποφάσεις. 

2.1.3.2 Ενέργειες της ΡΑΕ σχετικά µε το πρόβληµα ρευστότητας της αγοράς 

Στο δυσµενέστατο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί στην εγχώρια αγορά 

ενέργειας, η ΡΑΕ προχώρησε το 2012 σε µια σειρά πρωτοβουλιών και ενεργειών, µε στόχο 

την τόνωση της ρευστότητας και την καλύτερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, ώστε 

να δηµιουργηθεί, σε βάθος χρόνου, ένα βιώσιµο και αποδοτικό πλαίσιο οικονοµικών 

συναλλαγών. Οι ενέργειες αυτές της Αρχής διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, 

βραχυπρόθεσµες (µε άµεση εφαρµογή) και µακροπρόθεσµες. 

Ενέργειες βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα 

1. Παρακολούθηση χρεών συµµετεχόντων από και προς τους Α∆ΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ 

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της εξέλιξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών των 

συµµετεχόντων προς τους ∆ιαχειριστές, η ΡΑΕ µε επιστολές της, ήδη από το 2011, ζήτησε 

από τους ∆ιαχειριστές τακτική και αναλυτική ενηµέρωση, σχετικά µε την πορεία των 

οφειλών προς αυτούς και τις αντίστοιχες ενέργειες των ∆ιαχειριστών. Ταυτόχρονα, 

ζητήθηκε και η αντίστοιχη πορεία των πληρωµών των ∆ιαχειριστών προς τους 

συµµετέχοντες στην αγορά, προκειµένου να υπάρξει µια όσο το δυνατόν πιο 

αντιπροσωπευτική εικόνα των χρηµατορροών σε ολόκληρη την αλυσίδα συναλλαγών 

µεταξύ ∆ιαχειριστών, παραγωγών, προµηθευτών και εµπόρων. 

Η ΡΑΕ, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012, παρακολούθησε συστηµατικά την πορεία των 

οικονοµικών αυτών συναλλαγών, και ιδιαίτερα τη διαµόρφωση, σε βάθος χρόνου, των 

χρεών των συµµετεχόντων, και, όπου διαπίστωσε λόγους περαιτέρω έρευνας, προχώρησε 

σε αναλυτική διερεύνηση, συµπεριλαµβανοµένης και της κλήσης σε ακρόαση. 

2. ∆ιαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσµων οφειλών των συµµετεχόντων προς τους 

∆ιαχειριστές 

Ειδικά στο ζήτηµα της διαδικασίας είσπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών, η ΡΑΕ, από το 
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Μάϊο του 2012, ζήτησε από τους ∆ιαχειριστές, Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και ΛΑΓΗΕ Α.Ε., να της 

υποβάλουν λεπτοµερή περιγραφή της διαδικασίας που εφαρµόζουν σε περίπτωση που 

κάποιος συµµετέχων δεν ανταποκρίνεται στην οικονοµικές του υποχρεώσεις. Ιδιαίτερη 

έµφαση ζητήθηκε από τη ΡΑΕ να δοθεί στην περίπτωση που ένας συµµετέχων έχει οφειλές 

που παραµένουν ληξιπρόθεσµες επί µακρό χρονικό διάστηµα, ενώ µε σχετικές επιστολές 

της Αρχής, ζητήθηκε από τους ∆ιαχειριστές η παρουσίαση αναλυτικού και λεπτοµερούς 

χρονοδιαγράµµατος δεσµευτικών ενεργειών τους, στην περίπτωση που ένας συµµετέχων 

αδυνατεί πλέον να εξοφλήσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις. 

Με βάση τις σχετικές εισηγήσεις των ∆ιαχειριστών, η ΡΑΕ εντόπισε συγκεκριµένες 

αδυναµίες και σηµεία χρήζοντα ιδιαίτερης προσοχής, και κάλεσε τους ∆ιαχειριστές να 

αναπροσαρµόσουν αντίστοιχα τις διαδικασίες τους.  

3. Εγγυητικές επιστολές συµµετεχόντων 

Για το έτος 2012, η ΡΑΕ δεν προχώρησε σε αλλαγή των ποσών εγγύησης, διατηρώντας τις 

ίδιες παραµέτρους που είχαν εγκριθεί και το 2011, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους 

συµµετέχοντες στην αγορά να προσκοµίσουν τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές, 

λαµβάνοντας υπ’ όψη τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία και τη δραστική αύξηση του 

κόστους χορήγησης εγγυητικών επιστολών από το εγχώριο και διεθνές χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα.  

Παρά ταύτα, η ΡΑΕ αναγκάστηκε, τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο του 2012, να απευθύνει 

αυστηρές έγγραφες συστάσεις σε αρκετούς συµµετέχοντες, να προσκοµίσουν τις 

απαραίτητες εγγυητικές επιστολές, καθώς και να προβούν σε άµεση κάλυψη των 

οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τους ∆ιαχειριστές.  

4. Ακροάσεις 

Επειδή, από τις παραπάνω προειδοποιητικές επιστολές της ΡΑΕ δεν ανταποκρίθηκαν, 

άµεσα και στο σύνολό τους, όλοι οι συµµετέχοντες, και λόγω της σηµασίας που απέκτησε 

το ζήτηµα της ρευστότητας και των οικονοµικών συναλλαγών, από τις αρχές ήδη του 2012, 

κλήθηκαν σε ακρόαση από τη ΡΑΕ, τόσο οι ∆ιαχειριστές όσο και συγκεκριµένοι 

συµµετέχοντες στην αγορά, προκειµένου να παράσχουν διευκρινήσεις σχετικά µε τις 

οικονοµικές τους συναλλαγές. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο εξέτασης συγκεκριµένης καταγγελίας ανεξάρτητου παραγωγού, 

ότι η ∆ΕΗ Α.Ε. συµψηφίζει πληρωµές και εισπράξεις προς τους Α∆ΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ, 

οξύνοντας έτσι το πρόβληµα χρηµατορροών στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και 

µετακυλύοντας το µεγαλύτερο ποσοστό του ελλείµµατος συναλλαγών στους ιδιώτες 

ηλεκτροπαραγωγούς, τον Ιούλιο του 2012, κλήθηκαν σε ακρόαση οι εταιρείες ∆ΕΗ Α.Ε., 

Α∆ΜΗΕ Α.Ε., ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και ο ανεξάρτητος παραγωγός (ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Ε.). Η τελική απόφαση της ΡΑΕ (υπ’ αριθµ. 58/2013) εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2013, 
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η οποία και κατέληξε στην υϊοθέτηση συγκεκριµένης µεθοδολογίας εύλογου και ισότιµου 

επιµερισµού, τόσο του υφιστάµενου όσο και του συνεχούς δηµιουργούµενου ελλείµµατος, 

µεταξύ όλων των συµβατικών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τέλος, το Νοέµβριο του 2012, κλήθηκαν σε ακρόαση οι ∆ιαχειριστές (Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και 

ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), προκειµένου να παράσχουν τις αναγκαίες διευκρινίσεις και στοιχεία σχετικά 

µε τις ενέργειες και τις διαδικασίες που εφαρµόζουν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η, 

εκ µέρους των συµµετεχόντων στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τήρηση των 

χρηµατοοικονοµικών τους υποχρεώσεων, όπως αυτές απορρέουν ιδίως από τις σχετικές 

διατάξεις των Κ∆Σ και ΚΣΗΕ.  Επίσης, κλήθηκε σε ακρόαση και η ∆ΕΗ Α.Ε., προκειµένου 

να παράσχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις και στοιχεία αναφορικά µε την εκπλήρωση των 

χρηµατοοικονοµικών της υποχρεώσεων έναντι των Α∆ΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ.   

Ενέργειες µακροπρόθεσµου χαρακτήρα 

Μεταξύ των τελικών προτάσεων της ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας (Νοέµβριος 2012), περιλαµβάνονται και συγκεκριµένες προτάσεις 

σχετικά µε τη µετάβαση της λειτουργίας της αγοράς σε ηµερήσια βάση, καθώς και την 

ίδρυση Φορέα Κάλυψης και Φορέα Εκκαθάρισης των Συναλλαγών (βλ. λεπτοµέρειες στο 

Παράρτηµα 1).  

Επιπλέον, στο πλαίσιο αντιµετώπισης της έντονης έλλειψης ρευστότητας, στο σύνολο της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ΡΑΕ ανέθεσε, το Μάρτιο του 2012, την εκπόνηση σχετικής 

µελέτης στην εταιρεία συµβούλων Price Waterhouse Coopers, µε θέµα τη «Βελτιστοποίηση 

των ταµειακών ροών στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2012».  

Οι βασικοί στόχοι της µελέτης ήταν η αποτύπωση των ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων ανάµεσα σε όλους τους κύριους συµµετέχοντες της αγοράς, δηλαδή τους 

ΛΑΓΗΕ, Α∆ΜΗΕ, ∆ΕΗ, ∆ΕΠΑ, και ανεξάρτητους παραγωγούς, η ανάλυση των πηγών 

δηµιουργίας τους, καθώς και η επίπτωση που οι διάφοροι µηχανισµοί 

εισπράξεων/πληρωµών ανά είδος συναλλαγής µπορεί να έχουν στη διαµόρφωση 

µελλοντικών ελλειµµάτων. Πιο συγκεκριµένα, η µελέτη εστίασε στα ακόλουθα θέµατα: 

• Κατανόηση του υφιστάµενου περιβάλλοντος (βάσει διενέργειας συναντήσεων και 

ανάλυσης οικονοµικών δεδοµένων).  

• Ανάλυση των χρηµατορροών του ∆ΕΣΜΗΕ για το έτος 2012 (συλλογή και ανάλυση 

στοιχείων για την εκτίµηση εισπράξεων και πληρωµών του ∆ιαχειριστή, δυναµική 

απεικόνιση χρηµατορροών σε περιοδική βάση για το έτος 2012, ανάλυση ευαισθησίας 

χρηµατορροών). 

• ∆ιαµόρφωση εναλλακτικών σεναρίων (διερεύνηση χρηµατοοικονοµικών περιθωρίων/ 

αντοχής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υψηλού επιπέδου αποτύπωση αρχικών 

εναλλακτικών σεναρίων). 
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• ∆ιατύπωση προτάσεων αναφορικά µε τα εξής:  

- Τρόπο χρηµατοδότησης για την άµεση διασφάλιση της ρευστότητας στην αγορά 

ηλεκτρισµού και µεθόδους αποπληρωµής της. 

- Πηγές χρηµατοδότησης και χρονική διάρκεια. 

- Ύψος απαιτούµενης χρηµατοδότησης των εµπλεκόµενων µερών. 

- Μεταβολές στους όρους πληρωµής ανά παίκτη της αγοράς. 

- Αναγκαίες θεσµικές παρεµβάσεις για την εξοµάλυνση συστηµικών  προβληµάτων 

και στρεβλώσεων. 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης δηµοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, στις 24.4.2012, 

και περιλάµβαναν τις ακόλουθες βασικές προτάσεις: 

• Χρηµατοδότηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας µέσω δανείου από το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, προκειµένου να καλυφθεί µέρος των ταµειακών 

ελλειµµάτων που προέκυψαν στην αγορά. Σε περίπτωση µη δυνατότητας 

χρηµατοδότησης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, θα πρέπει να 

διερευνηθεί η εξεύρεση άµεσης χρηµατοδότησης από εναλλακτικές πηγές.  

• Εκτίµηση των εσόδων από τις δηµοπρατήσεις δικαιωµάτων εκποµπών CO2, καθώς και 

των σχετικών ταµειακών ροών στον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ, εφ’ όσον για την 

πληρωµή του ως άνω δανείου ο ΛΑΓΗΕ και ο Α∆ΜΗΕ (κατόπιν νοµοθετικής 

παρέµβασης) θα αξιοποιήσουν τα έσοδα από τις δηµοπρατήσεις αυτές.  

• Εφαρµογή µηχανισµού κάλυψης των υποχρεώσεων ΛΑΓΗΕ και Α∆ΜΗΕ προς τους 

παραγωγούς βάσει της αρχή της αναλογικότητας.  

• Αποπληρωµή των οφειλών του ΛΑΓΗΕ προς τον Α∆ΜΗΕ που αφορούν τα έσοδα από 

τις ∆ιασυνδέσεις.  

• Μεταφορά της υποχρέωσης είσπραξης του τέλους ΑΠΕ στο ΛΑΓΗΕ, ως διαχειριστή 

του σχετικού Ειδικού Λογαριασµού. 

• Υποστήριξη της ταµειακής ρευστότητας της προµήθειας (∆ΕΗ και λοιποί προµηθευτές), 

ως προς την καταβολή µόνο των εισπραχθέντων, όσον αφορά χρεώσεις που δεν 

σχετίζονται άµεσα µε την ενέργεια και τα δίκτυα, όπως είναι το Τέλος ΑΠΕ και ο 

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.  

• Πρόσθετες άµεσες παρεµβάσεις για τη µείωση του ελλείµµατος της αγοράς, όπως π.χ. 

αποδέσµευση των τραπεζικών λογαριασµών των εταιρειών Energa και Hellas Power και 

καταβολή των σχετικών ποσών στο ΛΑΓΗΕ και τον Α∆ΜΗΕ, αναλογικά των 

απαιτήσεων τους, καθώς και αποπληρωµή από το ∆ηµόσιο στο ΛΑΓΗΕ των 

ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων ΦΠΑ. 
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2.1.3.3 Μεθοδολογία υπολογισµού του µεταβλητού κόστους υδροηλεκτρικών µονάδων 

Στο υφιστάµενο µοντέλο αγοράς, η υδροηλεκτρική παραγωγή αποτελεί µία από τις 

καθοριστικές συνιστώσες που επηρεάζουν την επίλυση του ΗΕΠ. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της αποτελούν η εξάρτησή της από στοχαστικούς παράγοντες, η αυξηµένη ευελιξία της για 

την κάλυψη αιχµών και την παροχή εφεδρειών στο σύστηµα, η ύπαρξη ενδογενών αλλά και 

εξωγενών περιορισµών στη διαχείριση των ποσοτήτων της, τόσο σε ενδο-ηµερήσια όσο και 

σε µεσοπρόθεσµη κλίµακα, η δυνατότητα χρονικής µετατόπισης της εν δυνάµει παραγωγής, 

καθώς και η αποκλειστική διαχείριση των υδροηλεκτρικών µονάδων από τη δεσπόζουσα 

επιχείρηση. Η κατά το δυνατόν ακριβής αποτίµηση της αξίας της υδροηλεκτρικής 

παραγωγής είναι, εποµένως, σηµαντική για την ενίσχυση των συνθηκών ισότιµου 

ανταγωνισµού και διαφάνειας στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισµού.  

Στο πλαίσιο κατάρτισης της µεθοδολογίας προσδιορισµού του µεταβλητού κόστους των 

υδροηλεκτρικών µονάδων (πέραν των υποχρεωτικών τους εγχύσεων),  όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 44 παρ. 5 του ΚΣΗΕ, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ζήτησε την εκπόνηση 

σχετικής ανάλυσης από το Λειτουργό της Αγοράς, ο οποίος και καθορίζεται στο 

συγκεκριµένο άρθρο του Κώδικα ως ο εισηγητής της εν λόγω µεθοδολογίας προς τη ΡΑΕ. 

Ειδικότερα, σε συνέχεια αντίστοιχων αναλύσεων που είχε ξεκινήσει ο ∆ΕΣΜΗΕ, ο 

ΛΑΓΗΕ, ως καθολικός διάδοχος του ∆ΕΣΜΗΕ επί του συγκεκριµένου θέµατος, εκλήθη 

από τη ΡΑΕ να εκπονήσει προσοµοιώσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εξετάζοντας 

εναλλακτικά σενάρια τιµολόγησης των υδροηλεκτρικών εγχύσεων σε ένα επαρκές δείγµα 

ηµερών κατανοµής και ευρύ φάσµα συνθηκών. Ως κύριος στόχος της µεθοδολογίας τέθηκε 

η αποτίµηση της αξίας χρήσης των υδάτινων πόρων, η οποία, σε δεδοµένη χρονική στιγµή, 

αναµένεται να συναρτάται µε παραµέτρους όπως: 

• Το µεταβλητό κόστος του θερµικού µίγµατος που αντικαθίσταται από την 

υδροηλεκτρική παραγωγή, καθώς και η συχνότητα µε την οποία θερµικές τεχνολογίες 

εµφανίζονται ως οριακές κατά το εν λόγω χρονικό διάστηµα. 

• Το πλεόνασµα ή έλλειµµα θερµικής ισχύος σχετικά µε τη ζήτηση. 

• Ο βαθµός υδραυλικότητας του συγκεκριµένου έτους.  

• Το επίπεδο των αποθεµάτων ανά ταµιευτήρα.  

• Οι αναµενόµενες εισροές για το υπολειπόµενο διάστηµα του έτους. 

• Το ανώτατο όριο ΟΤΣ σε γειτονικές χώρες. 

Ως κύριο ζητούµενο της προαναφερθείσας ανάλυσης καθορίστηκε η αξιολόγηση πιθανών 

παραγόντων επίδρασης, του συναρτησιακού τύπου της σχετικής εξίσωσης και της 

συχνότητας επικαιροποίησης των µεγεθών, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο 

οι παραπάνω παράµετροι επηρεάζουν το επίπεδο της ΟΤΣ, την κατανοµή των µονάδων 
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παραγωγής, καθώς και τεχνικά ζητήµατα συµπεριφοράς του αλγορίθµου (ειδικά, λόγω συν-

βελτιστοποίησης του ΗΕΠ µε την αγορά εφεδρειών). 

Ανταποκρινόµενος στις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραµµές της ΡΑΕ, ο ΛΑΓΗΕ 

υπέβαλε εισήγηση επί της µεθοδολογίας των υδροηλεκτρικών, η οποία, στη συνέχεια, 

αξιολογήθηκε συστηµατικά από τη Ρυθµιστική Αρχή. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις 

παραµέτρους που προκαλούν την υψηλή µεταβλητότητα των αποτελεσµάτων, στο ρυθµό 

αντίδρασης των τιµών στις µεταβολές των εισροών, ειδικά σε ακραίες βροχοπτώσεις, στη 

συχνότητα των ιστορικών στοιχείων (ωριαία ή µηνιαία), καθώς και στη συχνότητα 

επικαιροποίησης της εφαρµογής της µεθοδολογίας (µηνιαία ή εβδοµαδιαία τιµή αναφοράς), 

αλλά και στον τρόπο προσοµοίωσης κατά τη δοκιµαστική περίοδο εφαρµογής (σειριακές 

επαναλήψεις έναντι εισαγωγής δεδοµένων που προκύπτουν από την διαχείριση της ∆ΥΗΠ). 

Λόγω των χαρακτηριστικών των αποτελεσµάτων που παρατηρήθηκαν, κρίθηκε αναγκαία η 

δοκιµαστική εφαρµογή της µεθοδολογίας από το ΛΑΓΗΕ, υπό παραδοχές, και η 

κοινοποίηση των αποτελεσµάτων προς την ΡΑΕ για την ακριβέστερη αξιολόγησή της. Η 

οριστικοποίηση της εν λόγω µεθοδολογίας αναµένεται να γίνει µέσα στο 2013. 

Περίληψη της µεθοδολογίας αυτής παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 2. 

2.1.3.4 Ενσωµάτωση προβλέψεων ΑΠΕ στην επίλυση του ΗΕΠ 

Στο υφιστάµενο µοντέλο αγοράς, η επίλυση του ΗΕΠ είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, λόγω της 

τεχνικής της φύσης, και εποµένως οι ποσότητες που εισάγονται ως υποχρεωτικές, όπως π.χ. 

η παραγωγή των ΑΠΕ, µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την Οριακή Τιµή Συστήµατος. 

Επιπλέον, η πρόβλεψη της παραγωγής των ΑΠΕ µε τη µέγιστη, κατά το δυνατόν, ακρίβεια 

αποτελεί υποχρέωση της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., ως καθολικού διαδόχου της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. επί του 

συγκεκριµένου θέµατος, όπως προκύπτει από το άρθρο 29 του ΚΣHE. 

Κατόπιν σχετικής καταγγελίας συµµετέχοντος κατά της εταιρείας ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., το Μάϊο 

του 2011, αναφορικά µε τις σηµαντικές αποκλίσεις που παρατηρούνταν µεταξύ των 

δηλώσεων ΑΠΕ που λαµβάνονταν υπ’ όψη για τον υπολογισµό της ex-ante ΟΤΣ και των 

καταµετρηµένων συνολικών εγχύσεων ΑΠΕ (ex-post), η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

εξέτασε την πρακτική που εφαρµόζονταν για την πρόβλεψη και ένταξη στον ΗΕΠ των 

εγχύσεων ΑΠΕ, ειδικά των συνδεδεµένων στη χαµηλή και µέση τάση, καθώς και την 

επίπτωση της πρακτικής αυτής στην ΟΤΣ. Στην υπ’ αριθµ. 1257/2011 Απόφασή της επί της 

προαναφερθείσας καταγγελίας, η ΡΑΕ συνέστησε στην εταιρεία ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. να προβεί: 

α)  Στην αναθεώρηση, µέχρι την 31.01.2012, του υφιστάµενου µοντέλου πρόβλεψης της 

αιολικής παραγωγής, µε στόχο τη βελτίωση της ακρίβειάς του. 

β)  Στην ανάπτυξη και εφαρµογή, µέχρι την 31.01.2012, του νέου µοντέλου πρόβλεψης των 

εγχύσεων ΑΠΕ του ∆ικτύου, οι προβλέψεις του οποίου θα εντάσσονταν στην επίλυση 

του ΗΕΠ από 01.02.2012 (προσθετικά στις προβλέψεις της αιολικής παραγωγής). 
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γ)  Στην πιστοποίηση, µέχρι την 30.04.2012, των προαναφερθέντων µοντέλων πρόβλεψης 

από ανεξάρτητο και έγκριτο οίκο. 

Κατά το 2012, δεδοµένου ότι οι σχετικές αρµοδιότητες µεταβιβάστηκαν στην εταιρεία 

Α∆ΜΗΕ Α.Ε., η ΡΑΕ ζήτησε από το ∆ιαχειριστή ενηµέρωση για το στάδιο υλοποίησης των 

ανωτέρω συστάσεων. Ανταποκρινόµενος στις προαναφερθείσες συστάσεις της ΡΑΕ, ο 

Α∆ΜΗΕ προέβη, από τις 18.07.2012,  στην αναλυτική ενσωµάτωση των προβλέψεων και 

των υπολοίπων τεχνολογιών ΑΠΕ, πέραν των αιολικών, στις επιλύσεις της αγοράς σε 

αντιδιαστολή µε την προσεγγιστική διαδικασία έµµεσης αφαίρεσής τους από το φορτίο, η 

οποία ίσχυε µέχρι τότε. Πιο συγκεκριµένα, από τις 18.07.2012, ο Α∆ΜΗΕ συµπεριλαµβάνει 

στην πρόβλεψη των ΑΠΕ και τις ΑΠΕ του ∆ικτύου, και συνεπώς, οι ΑΠΕ αυτές 

εντάσσονται στον ΗΕΠ. Σηµειώνεται ότι ο Α∆ΜΗΕ, στην πρόβλεψη φορτίου, δεν 

συµπεριλαµβάνει τις ΑΠΕ του ∆ικτύου, γιατί διενεργεί την πρόβλεψη µε βάση ιστορικά 

δεδοµένα στα Όρια Συστήµατος-∆ικτύου. Ωστόσο, οι Εκπρόσωποι Φορτίου (εν 

προκειµένω, η ∆ΕΗ ως δεσπόζουσα εταιρεία στην προµήθεια), στη ∆ήλωση Φορτίου της 

προς τον Α∆ΜΗΕ, προσθέτει έµµεσα και τις ΑΠΕ του ∆ικτύου (αφού δηλώνει το φορτίο 

των πελατών της), οπότε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ΑΠΕ του ∆ικτύου συµπεριλαµβάνονται 

τελικά στον ΗΕΠ, και στην παραγωγή και στην προµήθεια. Σε πρακτικό επίπεδο, εποµένως, 

οι ΑΠΕ εντάσσονται ως µη τιµολογούµενες προφορές έγχυσης και αποµειώνουν το 

συνολικό φορτίο (όπως προκύπτει από τις ∆ηλώσεις Φορτίου).  ∆ηλαδή, οι ΑΠΕ του 

∆ικτύου προσθαφαιρούνται από τη ∆ήλωση των ΑΠΕ και τη ∆ήλωση Φορτίου.  

2.1.3.5 Συστηµατική παρακολούθηση της αγοράς 

Ηµερήσιες αναφορές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και εποπτείας της εγχώριας αγοράς, η ΡΑΕ συνέχισε και 

το 2012 να καταρτίζει ηµερήσιες αναφορές της αγοράς και να τις αναρτά στην ιστοσελίδα 

της. Στόχος των αναφορών αυτών είναι να αποτυπώνουν, µε τρόπο συνοπτικό και εύληπτο, 

την ηµερήσια διακύµανση θεµελιωδών µεγεθών και αποτελεσµάτων της αγοράς. Τα µεγέθη 

αυτά περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη ζήτηση, την ΟΤΣ, την αξία του ΗΕΠ, την κατανοµή 

των µονάδων ανά τεχνολογία και εταιρεία παραγωγής, τις εκποµπές CO2, τα µερίδια και 

έσοδα των συµµετεχόντων, τις αποκλίσεις µεταξύ ΗΕΠ και Προγράµµατος Κατανοµής 

(DS), τις ποσότητες του διασυνδετικού εµπορίου και τα σφάλµατα πρόβλεψης των ΑΠΕ. 

Παράλληλα, ζητήθηκε από το ΛΑΓΗΕ η εκπόνηση µηνιαίου δελτίου ΗΕΠ, ώστε να 

εκπληρωθεί η σχετική υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 5 του ΚΣΗΕ και, επιπρόσθετα, η ΡΑΕ να αποδεσµευτεί από τα τεχνικά ζητήµατα 

αναπροσαρµογών του λογισµικού παραγωγής των αναφορών, στις µεταβολές της δοµής των 

δεδοµένων που λάµβανε από το ΛΑΓΗΕ και τον Α∆ΜΗΕ, λόγω της ένταξης ή και 

απόσυρσης µονάδων, και να εστιάσει την εποπτεία της στην παρακολούθηση των 

θεµελιωδών µεγεθών και αποτελεσµάτων της αγοράς. 
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Μηνιαίο ∆ελτίο ΗΕΠ 

Κατά τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, και ειδικότερα της 

παραγράφου 2 του άρθρου 5, ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλει να τηρεί στατιστικά 

στοιχεία και συγκριτικά δεδοµένα που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Συναλλαγών 

ΗΕΠ, να συντάσσει περιοδικές εκθέσεις και να τις κοινοποιεί στη ΡΑΕ, καθώς και να 

δηµοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά στην ιστοσελίδα του, σύµφωνα µε σχετική έγκριση/ 

απόφαση της ΡΑΕ. Προς εκπλήρωση της υποχρέωσής του αυτής, ο ΛΑΓΗΕ κλήθηκε από 

τη ΡΑΕ να εκπονήσει Μηνιαίο ∆ελτίο Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ, το οποίο να 

ενσωµατώνει στατιστικά στοιχεία και συγκριτικά δεδοµένα που αφορούν τη λειτουργία του 

ΗΕΠ. Tο Μηνιαίο ∆ελτίο Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ θεωρήθηκε ότι θα διασφαλίζει, 

κατά τρόπο ενιαίο και συστηµατικό, την τήρηση τόσο της αρχής της διαφάνειας και της 

ασφαλούς πληροφόρησης του κοινού, όσο και της αρχής της εχεµύθειας και της ίσης 

µεταχείρισης των συµµετεχόντων. 

Υλοποιώντας το πλαίσιο που καθορίστηκε σε συνεργασία µε τη ΡΑΕ, το Μηνιαίο ∆ελτίο 

Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ περιλαµβάνει πλέον ένα εκτενές φάσµα στατιστικών και 

συγκριτικών στοιχείων της λειτουργίας του ΗΕΠ, δοµηµένων στις ακόλουθες έξι (6) 

ενότητες: Συµµετοχή στον ΗΕΠ, Οριακή Τιµή Συστήµατος (ΟΤΣ), Ενεργειακό Ισοζύγιο 

ΗΕΠ, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και 

∆ιασυνδετικό Εµπόριο Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Κρίθηκε εύλογο το Μηνιαίο ∆ελτίο Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ να εµπλουτίζεται 

σταδιακά, ενσωµατώνοντας νέα στοιχεία, κατόπιν εισήγησης του αρµόδιου οργάνου, καθώς  

και να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το κατ’ ελάχιστον περιεχόµενό του.  

Μέσα στο 2013, αναµένεται η έγκριση από τη ΡΑΕ του τρόπου δηµοσίευσης των 

στατιστικών και συγκριτικών δεδοµένων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος 

Συναλλαγών ΗΕΠ, όπως αποτυπώνονται στα υποβαλλόµενα από το ΛΑΓΗΕ Μηνιαία 

∆ελτία Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ, έτσι ώστε να αναρτηθούν στον ιστότοπο του 

Λειτουργού της Αγοράς. 

Οικονοµικά στοιχεία µονάδων παραγωγής 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης κοστολογικών στοιχείων αναφορικά µε τη δραστηριότητα της 

παραγωγής, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, βάσει του Άρθρου 22 του ν.4001/2011, µε 

επιστολή της, το Νοέµβριο του 2012, κάλεσε τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να 

υποβάλουν αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία. Πιο συγκεκριµένα, ζητήθηκαν οι ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις χρήσης του 2011, οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του 

2012, εφ’ όσον υπάρχει σχετική υποχρέωση, καθώς και αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία ανά 

µονάδα παραγωγής, στα οποία, µεταξύ άλλων, να περιλαµβάνεται ανάλυση εσόδων, 

εξόδων, αξίας ενσώµατων ακινητοποιήσεων και ύψους δανεισµού. Τα οικονοµικά στοιχεία 
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που υποβλήθηκαν από τους ηλεκτροπαραγωγούς ελήφθησαν υπ’ όψη από τη ΡΑΕ για την 

αξιολόγηση της οικονοµικής βιωσιµότητας των µονάδων παραγωγής και την αναδιάρθρωση 

των µηχανισµών της αγοράς, ώστε να αποτυπώνουν καλύτερα την ευελιξία, αξιοπιστία και 

εν δυνάµει συµβολή των διαφόρων τεχνολογιών στην ασφάλεια και ευστάθεια του 

Συστήµατος, αµβλύνοντας παράλληλα τις  επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης.  

2.1.3.6 Προτάσεις αναδιάρθρωσης της χονδρεµπορικής αγοράς προς το Τarget Model 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης από τη ΡΑΕ, το ∆εκέµβριο του 2011, του «Οδικού Χάρτη και 

Σχεδίου ∆ράσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της ενοποιηµένης ευρωπαϊκής αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας», και προκειµένου να εξεταστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες και 

σενάρια αναδιάρθρωσης της εγχώριας χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εν 

όψει των υποχρεώσεων συµµετοχής της χώρας µας στην ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή 

αγορά, η ΡΑΕ, σε στενή συνεργασία και συγχρηµατοδότηση µε τον Α∆ΜΗΕ, προχώρησε 

στην ανάθεση της εκπόνησης σχετικής µελέτης σε διεθνή Σύµβουλο. Μεταξύ άλλων, η 

µελέτη παρουσίασε και αξιολόγησε τρεις (3) εναλλακτικές προσεγγίσεις/σενάρια για την 

αναδιάρθρωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισµού, µε στόχο τη συµµόρφωση της χώρας 

µας προς τις απαιτήσεις του Target Model (ΤΜ), όπως αυτές διαφαίνονται προς το παρόν 

και πριν από την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού πλαισίου λειτουργίας του: 

1. Σενάριο προσαρµογής του σηµερινού µοντέλου αγοράς (“Adaptation Option”). 

2. Σενάριο υιοθέτησης του µοντέλου της Βορειο-∆υτικής Ευρώπης (“NWE Option”). 

3. Σενάριο υβριδικού µοντέλου (“Hybrid Option”). 

Η µελέτη αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΡΑΕ και τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση το 

Νοέµβριο του 2012, στο πλαίσιο της γενικότερης διαβούλευσης της Αρχής για την πορεία 

αναδιοργάνωσης της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα αποτελέσµατά της θα 

ληφθούν υπ’ όψη στα περαιτέρω στάδια επεξεργασίας, οριστικοποίησης και εφαρµογής των 

συνολικών προτάσεων της ΡΑΕ. 

2.1.3.7 Μελέτη εν όψει των αναγκαίων ρυθµίσεων για την εφαρµογή του Target Model  

Στο πλαίσιο τελικής διαµόρφωσης των προτάσεών της για τη συνολική αναδιοργάνωση της 

εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ΡΑΕ ανέθεσε σχετική µελέτη στο Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, η οποία περιελάµβανε τα εξής: 

1)  Επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, για την πληρέστερη αποτίµηση του νόµου 

NOME (δηµοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας) και της εφαρµογής του στη Γαλλία. 

2)  ∆ιερεύνηση τυχόν εφαρµογής παρόµοιων νόµων σε άλλες χώρες. 

3)  Προσαρµογή αναλύσεων βιβλιογραφίας στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, 

εντοπίζοντας τις βασικές διαφορές της µε τη γαλλική αγορά. 
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4)  ∆ιαµόρφωση πρότασης σχετικά µε τα κριτήρια για τον καθορισµό της τιµής χρέωσης 

στους ανταγωνιστές της ∆ΕΗ. 

5)  Ποιοτική εκτίµηση των αναµενόµενων επιδράσεων από την εφαρµογή της 

συγκεκριµένης προσέγγισης-Σύγκριση µε την περίπτωση της Γαλλίας. ∆υνητικές 

επιδράσεις στους καταναλωτές, στον ανταγωνισµό, στις επενδύσεις και στα κίνητρα για 

νέες επενδύσεις. Σύγκριση µε πλεονεκτήµατα/µειονεκτήµατα σε σχέση µε άλλες 

δυνητικές παρεµβάσεις, όπως π.χ. η πώληση µονάδων της ∆ΕΗ σε άλλους παραγωγούς. 

Επιτελική σύνοψη της εν λόγω µελέτης περιλήφθηκε στις τελικές προτάσεις της ΡΑΕ, οι 

οποίες και δηµοσιοποιήθηκαν το Νοέµβριο του 2012 (Παράρτηµα 1). 

2.2 Λιανική αγορά 

2.2.1 Περιγραφή της αγοράς 

Όπως έχει ήδη αναλυθεί στο Κεφάλαιο 2.1.1.2, η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας το 

2012 στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο παρέµεινε σχετικά σταθερή, συγκριτικά µε το 2011, 

σηµειώνοντας πολύ µικρή πτώση της τάξης του 0,5% (Πίνακας 2.2). Είναι, ωστόσο, 

ενδιαφέρον να επισηµανθεί ότι η µείωση στη συνολική κατανάλωση, από το 2009 µέχρι και 

το 2012, είναι περίπου 5%, µε τη µείωση στην κατανάλωση των µεγάλων βιοµηχανικών 

πελατών  να ξεπερνά το 11%, σε σχέση πάντα µε το 2009.  

  Έτος 

Μεγάλοι 

Βιοµηχανικοί 

πελάτες 

Οικιακοί 

πελάτες 

Μικρού µεγέθους 

πελάτες 

επαγγελµατικής 

χρήσης 

(εµπορικοί & 

βιοµηχανικοί)  

Λοιποί 

πελάτες 

(γεωργικοί, 

δηµόσια, 

ΦΟΠ κτλ) 

Σύνολο 

(GWh) 

2009   16.368 11.432 3.608 31.408 
 

2010   16.477 12.257 2.805 31.539 

ΧΤ  2011   16.116 10.535 3.526 30.177 

  2012   16.714 10.123 3.734 30.571 

2009     9.273 1.425 10.698 
 

2010     9.674 1.447 11.121 

 ΜΤ 2011     9.125 1.397 10.522 

  2012     8.471 1.513 9.984 

2009 6.007     1.358 7.365 

2010 6.355     989 7.344 
ΥΤ 2011 6.613       6.613 

 2012 6.507       6.507 

  2009 6.007 16.368 20.705 6.391 49.471 

Σύνολο 2010 6.355 16.477 21.931 5.241 50.004 

  2011 6.613 16.116 19.660 4.923 47.312 

  2012 6.507 16.714 18.594 5.247 47.062 

  Πίνακας 2.2 Εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανά κατηγορία πελατών στο  

∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο, από το 2009 έως και το 2012 (GWh) 

Το 2011 είχε σηµειωθεί, για πρώτη φορά, σηµαντική αύξηση της δραστηριότητας τρίτων 

προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, µε το µερίδιο αγοράς της ∆ΕΗ Α.Ε. να  µειώνεται στο 
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90% περίπου της παρεχόµενης ενέργειας. Αντίθετα, η λιανική αγορά το 2012 οριοθετήθηκε 

από τη διαγραφή από το Μητρώο Συµµετεχόντων, λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών, και την 

απένταξη από την αγορά προµηθείας ηλεκτρικής ενέργειας τεσσάρων (4) εναλλακτικών 

προµηθευτών, συµπεριλαµβανοµένων και των δύο µεγαλύτερων, κατά τη διάρκεια του 

2011, εταιρειών «Energa Power Trading ΑΕ» και «Hellas Power Α.Ε.». Οι τέσσερις ως άνω 

προµηθευτές αντιπροσώπευαν, το ∆εκέµβριο του 2011, συνολικό µερίδιο αγοράς περίπου 

ίσο µε 9,4% του συνολικού όγκου κατανάλωσης. Ως αποτέλεσµα, ενεργοποιήθηκε η 

παροχή της υπηρεσίας Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ) από τη ∆ΕΗ, σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 57 του ν.4001/2011. 

Στο τέλος του 2012, στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δραστηριοποιούνταν 

συνολικά έξι (6) προµηθευτές: 

1. ∆ΕΗ Α.Ε. 

2.  Elpedison Εµπορική Α.Ε. 

3.  Watt & Volt Α.Ε. 

4.  ΗΡΩΝ Θερµοηλεκτρική Α.Ε. 

5.  Greek Environmental & Energy Network Α.Ε. 

6.  Volterra Α.Ε.  

 Η ∆ΕΗ παραµένει ο κύριος προµηθευτής στο σύνολο της λιανικής αγοράς (99,6 % του 

συνολικού αριθµού πελατών στο τέλος του 2012), µε µόλις το 3,6% (σε όγκο κατανάλωσης) 

του συνόλου των πελατών χαµηλής και µέσης τάσης να έχει αλλάξει προµηθευτή µέσα στο 

2012
2
, ποσοστό αισθητά µειωµένο σε σχέση µε το 2011, όπου ανέρχονταν στο 7,1%, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆Ε∆∆ΗΕ. Το πλήθος των πελατών και η κατανάλωση ανά 

προµηθευτή και κατηγορία πελατών παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3. Υπενθυµίζεται ότι 

στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, η ∆ΕΗ Α.Ε. παραµένει ο αποκλειστικός προµηθευτής 

ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές (βλ. Κεφάλαιο 3.3.1.2). 

                                                 
2
  Το χαµηλό αυτό ποσοστό αλλαγής προµηθευτή δεν είναι καν ενδεικτικό, καθώς αποτυπώνει, σε µεγάλο 

βαθµό, την αποχώρηση από την αγορά των δύο µεγαλύτερων εναλλακτικών προµηθευτών και την 

υποχρεωτική µεταφορά των πελατών τους στον ΠΤΚ, στη συνέχεια δε στον επιλεχθέντα νέο προµηθευτή 

τους. 
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 Πλήθος πελατών  ΔΕΗ 
ELPEDISON 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

WATT & VOLT 

A.E. 

ΗΡΩΝ 

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΑΕ 

GREEK 

ENVIRONMENTAL & 

ENERGY NETWORK A.E. 

VOLTERRA A.E. 

Οικιακοί Πελάτες 5.062.141 5.059.776 3.688 1.761 278 321 5 

Μικρού μεγέθους πελάτες 

επαγγελματικής χρήσης ΧΤ 
1.150.421 1.144.057 10.998 2.039 2.789 1.502 34 

Λοιποί πελάτες ΧΤ 307.540 307.540           

Σύνολο πελατών ΧΤ  6.520.102 6.511.373 14.686 3.800 3.067 1.823 39 

Μεσαίου μεγέθους πελάτες 

επαγγελματικής χρήσης ΜΤ 
7.658 7.528 92 13 98 9 10 

Λοιποί πελάτες ΜΤ 1.639 1.639           

Σύνολο πελατών ΜΤ  9.297 9.167 92 13 98 9 10 

Σύνολο πελατών ΥΤ 38 38 - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ  6.529.337 6.520.578 14.778 3.813 3.165 1.832 49 

Μερίδιο αγοράς (%)  99,64 0,23 0,06 0,05 0,03 0,00 

        

 

Συνολική 

κατανάλωση 

(MWh) 

ΔΕΗ 
ELPEDISON 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 

WATT & VOLT 

A.E. 

ΗΡΩΝ 

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΑΕ 

GREEK 

ENVIRONMENTAL & 

ENERGY NETWORK A.E. 

VOLTERRA A.E. 

Οικιακοί Πελάτες 16.714.282 16.709.824 6.028 1.631 1.914 893 21 

Μικρού μεγέθους πελάτες 

επαγγελματικής χρήσης ΧΤ 
10.123.052 10.015.005 107.279 12.097 74.954 16.860 4.137 

Λοιποί πελάτες ΧΤ 3.734.028 3.734.028           

Σύνολο πελατών ΧΤ  30.571.362 30.458.857 113.307 13.727 76.868 17.752 4.158 

Μεσαίου μεγέθους πελάτες 

επαγγελματικής χρήσης ΜΤ 
8.470.684 8.375.027 86.137 2.404 82.920 3.666 6.667 

Λοιποί πελάτες ΜΤ 1.513.379 1.513.379           

Σύνολο πελατών ΜΤ  9.984.063 9.888.406 86.137 2.404 82.920 3.666 6.667 

Σύνολο πελατών ΥΤ 6.506.900 6.506.900 - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 47.062.325 46.854.163 199.444 16.132 159.787 21.418 10.825 

Μερίδιο αγοράς (%)  99,14 0,42 0,03 0,34 0,05 0,02 

Πίνακας 2.3. Πλήθος πελατών και κατανάλωση, ανά κατηγορία πελατών και προµηθευτή, στις 31.12.2012
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Ένα δεύτερο στοιχείο που χαρακτήρισε τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το 2012 

ήταν η εκτίναξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών των καταναλωτών, όλων των κατηγοριών, 

προς τους προµηθευτές τους, αντικατοπτρίζοντας, κατά κύριο λόγο, τη συνεχιζόµενη 

δυσµενή οικονοµική συγκυρία στη χώρα. Η υπέρµετρη επιβάρυνση της ηλεκτρικής 

ενέργειας στον τελικό καταναλωτή, λόγω εξαντλητικής φορολόγησης, αλλά και µέσω της 

ενσωµάτωσης στους λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύµατος, για καθαρά εισπρακτικούς 

λόγους, χρεώσεων υπέρ τρίτων που είναι άσχετες µε την ηλεκτρική ενέργεια (δηµοτικός 

φόρος, δηµοτικά τέλη, ΕΕΤΗ∆Ε, τέλος ΕΡΤ, ∆ΕΤΕ, κ.α.), αν και προϋπήρχε, οδήγησε 

πολλούς καταναλωτές σε αδυναµία ή απροθυµία πληρωµής των λογαριασµών τους. 

Στη συνέχεια, γίνεται ειδική αναφορά στις οφειλές των τελικών καταναλωτών προς τη ∆ΕΗ 

Α.Ε. (Πίνακας 2.4), καθώς αντιπροσωπεύει το σύνολο σχεδόν της λιανικής αγοράς. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ΕΗ, στις 31.12.2012, οι ανεξόφλητοι λογαριασµοί των 

καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, όλων των κατηγοριών, ανέρχονταν σε περίπου  1,25 

δις. €. Αξίζει να σηµειωθεί ότι περί τα € 200 εκατ. αφορούσαν πελάτες, των οποίων η 

σύνδεση είχε πλέον διακοπεί. Ο σηµαντικός αυτός αριθµός διακοπών µπορεί να αποδοθεί 

είτε σε εντολές διακοπής εκ µέρους του προµηθευτή, ακριβώς λόγω των ληξιπρόθεσµων 

οφειλών, είτε σε κλείσιµο επιχειρήσεων. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι το ύψος των 

ανεξόφλητων οφειλών στη χαµηλή και µέση τάση, από καταναλωτές στους οποίους είχε 

ήδη, στις 31.12.2012, δοθεί ειδοποίηση διακοπής της παροχής τους λόγω των οφειλών 

αυτών, ανέρχονταν σε περίπου 350 εκατ. €, στοιχείο το οποίο δείχνει την πιθανή εξέλιξη 

(επιδείνωση) της κατάστασης και µέσα στο 2013.  

Τέλος, ο Πίνακας 2.5 αποτυπώνει το σύνολο των αποσυνδέσεων που έλαβαν χώρα στη 

διάρκεια του 2012: α) λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών, και β) για οποιοδήποτε άλλο λόγο, 

καθώς και τον αριθµό αυτών οι οποίες, στη συνέχεια, µπόρεσαν να επανασυνδεθούν. 

Κατηγορία πελατών 
Ληξιπρόθεσµες 

οφειλές (εκατ. €) 

ΥΤ   304,2 

Με συµβόλαιο σε ισχύ 146,5 ΜΤ 

(περιλαµβανοµένων των χρεώσεων 

υπέρ τρίτων πλην ΕΕΤΗ∆Ε) Χωρίς συµβόλαιο σε ισχύ 13,5 

Με συµβόλαιο σε ισχύ 579 ΧΤ 

(περιλαµβανοµένων των χρεώσεων 

υπέρ τρίτων πλην ΕΕΤΗ∆Ε) Χωρίς συµβόλαιο σε ισχύ 170,7 

Φορέων του ∆ηµοσίου µε 
συγκεντρωτικούς λογαριασµούς3

   
41,9 

ΣΥΝΟΛΟ  1255,8 

Πίνακας 2.4  Ληξιπρόθεσµες οφειλές καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, ανά κατηγορία, προς τη ∆ΕΗ 

Α.Ε. στις 31.12.2012 

                                                 
3
  Περιλαµβάνει µόνο τους φορείς του ∆ηµοσίου που εκδίδουν ένα συγκεντρωτικό λογαριασµό για πολλές 

παροχές. Οι συνολικές οφειλές φορέων του ∆ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένων µεµονωµένων παροχών 

ΧΤ ή ΜΤ, οι οποίες προσµετρώνται στις αντίστοιχες κατηγορίες, ανέρχονται σε 153,5 εκατ. €. 
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  Λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών 
Για λόγους πλην 

ληξιπρόθεσµων οφειλών 

Κατηγορία 

Πελατών 

Πλήθος 

νέων 

συνδέσεων 

Πλήθος 

αποσυνδέσεων 

Πλήθος 

επανασυνδέσεων  

Πλήθος 

αποσυνδέσεων 

Πλήθος 

επανασυνδέσεων  

Σύνολο πελατών 

ΧΤ & ΜΤ 

∆ιασυνδεδεµένου 

∆ικτύου  

39.675 296.801 169.319 310.385 153.803 

Σύνολο πελατών ΧΤ 

& ΜΤ Μη- 

∆ιασυνδεδεµένου 

∆ικτύου  

5.729 28.210 21.222 32.517 17.239 

Σύνολο πελατών 

ΧΤ & ΜΤ 
45.404 325.011 190.541 342.902 171.042 

Πίνακας 2.5. Στατιστικά στοιχεία νέων συνδέσεων, αποσυνδέσεων και επανασυνδέσεων πελατών, στο 

σύνολο του ∆ικτύου (31.12.2012) 

Η ΡΑΕ παρακολουθεί συστηµατικά, και µε ιδιαίτερη ανησυχία, την εξέλιξη του ύψους των 

ληξιπρόθεσµων οφειλών, καθώς επιφέρουν σηµαντική επιδείνωση των χρηµατορροών σε 

όλη την αλυσίδα συναλλαγών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και έχει αναλάβει 

συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για την εξεύρεση τρόπων αντιµετώπισης της κατάστασης. 

 

2.2.2 Εξελίξεις κατά το έτος 2012 

2.2.2.1 Νέος Κώδικας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας  

Την άνοιξη του 2012, η ΡΑΕ έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση, το πρώτο σχέδιο του νέου 

Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΠΗΕ). Στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπ’ όψη 

τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων στην εν λόγω διαβούλευση, προχώρησε 

στην επεξεργασία και ενσωµάτωση στο νέο Κώδικα πλήθους βελτιώσεων και 

τροποποιήσεων. 

Με το νέο Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (εφεξής «Κώδικας 

Προµήθειας»), τον οποίο κατάρτισε η ΡΑΕ, ρυθµίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 

των προµηθευτών και των πελατών, τόσο κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων και της 

σύναψης της µεταξύ τους σύµβασης, όσο και κατά την εκπλήρωση των συµβατικών τους 

υποχρεώσεων. Αφορά δε τη συµβατική σχέση των προµηθευτών µε όλες τις κατηγορίες 

τελικών καταναλωτών, υψηλής, µέσης και χαµηλής τάσης.  

Συνοπτικά, τα κυριότερα Κεφάλαια (ενότητες) του νέου Κώδικα είναι τα εξής:  

1.  «∆ηµοσιοποίηση στοιχείων δραστηριότητας προµηθευτή», όπου περιγράφονται οι 

πληροφορίες που οφείλει κάθε προµηθευτής να έχει πάντα διαθέσιµες προς τους 

πελάτες του, οδηγίες για τη διαφάνεια των τιµολογίων που προσφέρει, καθώς και τα 

τυποποιηµένα έντυπα που οφείλει να παρέχει για τη διευκόλυνση των καταναλωτών. 
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2. «Προσυµβατική διαδικασία», όπου περιγράφεται αναλυτικά το ελάχιστο περιεχόµενο 

τόσο της αίτησης προσφοράς σύνδεσης, όσο και της προσφοράς προµήθειας που δίνει ο 

προµηθευτής, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι όροι είναι σαφείς και για τις δύο πλευρές. 

3.  «Σύναψη και λειτουργία Σύµβασης Προµήθειας», όπου περιγράφεται η διαδικασία 

υπογραφής της σύµβασης, οι ελάχιστοι όροι που πρέπει να αναφέρονται σε αυτή, η 

εγγύηση που µπορεί να ζητήσει ο προµηθευτής και πότε αυτή εκπίπτει, η δυνατότητα 

υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύµβασης, καθώς και η δυνατότητα για πρόσθετους 

όρους διακοπτόµενου φορτίου. 

4.  «Ειδικές διατάξεις για µικρούς πελάτες», όπου  προβλέπονται ειδικές ρυθµίσεις για τη 

διασφάλιση των δικαιωµάτων και την προστασία των µικρών καταναλωτών. 

5.  «Ειδικές ρυθµίσεις για ευάλωτους πελάτες», στο οποίο λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, 

µε επιπλέον µέτρα, για την προστασία των ευάλωτων οικιακών καταναλωτών (βλ. 

Κεφάλαιο 7.3.2). 

6.  «∆ιενέργεια προµήθειας», όπου περιγράφονται, µεταξύ άλλων, το ελάχιστο περιεχόµενο 

του λογαριασµού, η διαδικασία αµφισβήτησης και διόρθωσης του λογαριασµού, ο 

χρόνος και οι τρόποι εξόφλησής του, το δικαίωµα του προµηθευτή για πρόσβαση στις 

εγκαταστάσεις του πελάτη για µετρήσεις, και, ιδίως, η διαδικασία αλλαγής προµηθευτή. 

7.  «Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου και Προµηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας», 

όπου ενσωµατώνεται η αποκτηθείσα εµπειρία από την ενεργοποίηση των υπηρεσιών 

αυτών κατά τη διάρκεια του 2012 (βλ. επόµενο Κεφάλαιο). 

Στον ΚΠΗΕ ενσωµατώνονται επίσης τρία (3) ειδικά Παραρτήµατα, στα οποία καθορίζονται 

οι κατευθύνσεις και οι καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται από κάθε 

Προµηθευτή: α) στην τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, β) στα θέµατα 

επικοινωνίας µε τον καταναλωτή, και γ) στη διαχείριση των αιτηµάτων και παραπόνων των 

πελατών. 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ολοκλήρωσε, στο τέλος του 2012, τη σχετική γνωµοδότηση 

του ΚΠΗΕ (Γνωµ. 14/20.12.2012) βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 138 παρ. 1 

του ν.4001/2011. Η σχετική Υπουργική Απόφαση δηµοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2013 

(ΦΕΚ Β’ 832).   

2.2.2.2 Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου και Προµηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας 

Η ΡΑΕ, µετά τις αρνητικές εξελίξεις στη λιανική αγορά ηλεκτρισµού, στις αρχές του 2012, 

και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και Καθολικής 

Υπηρεσίας, προχώρησε σε σειρά ενεργειών ενηµέρωσης των καταναλωτών και 

προσαρµογής του ρυθµιστικού πλαισίου, µε συµπλήρωση των κανονιστικών διατάξεων, 

ώστε να ληφθούν υπ’ όψη οι σχετικές προβλέψεις του ν.4001/2011. 
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Ειδικότερα, οι σχετικές ενέργειες και αποφάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας έχουν 

ως εξής: 

• Ανακοινώσεις της ΡΑΕ (στις 20.01.2012, 24.01.2012, 12.04.2012, 23.04.2012, 

30.05.2012, 15.06.2012, 30.08.2012) προς τους καταναλωτές, µε στόχο την ενηµέρωσή 

τους για τις εξελίξεις σχετικά µε τους προµηθευτές που απεντάχθηκαν από την αγορά, 

τις υπηρεσίες Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και Καθολικής Υπηρεσίας και τα 

σχετικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους  

• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 53/27.01.2012. Η ΡΑΕ, µετά τη διαγραφή των δύο 

µεγαλύτερων εναλλακτικών προµηθευτών από το Μητρώο Συµµετεχόντων των 

Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και ΛΑΓΗΕ Α.Ε., προχώρησε µέσω της Απόφασης 53/2012 στην 

τροποποίηση του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, καθώς και του Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής 

Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου, ώστε να περιλαµβάνουν τις αντίστοιχες ρυθµίσεις 

για τον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Αντίστοιχες τροποποιήσεις έγιναν και 

στον Κώδικα Προµήθειας Πελατών (Γνωµοδοτήσεις ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 1/2012 και 

4/2012). 

• Παρακολούθηση της προόδου µεταφοράς πελατών από το καθεστώς Προµηθευτή 

Τελευταίου Καταφυγίου στο καθεστώς κανονικού Προµηθευτή. 

• ∆ιερεύνηση σηµαντικού αριθµού παραπόνων και καταγγελιών καταναλωτών, σχετικά 

µε τις χρεώσεις στους λογαριασµούς τους υπό καθεστώς Προµηθευτή Τελευταίου 

Καταφυγίου. ∆ιαπιστώθηκε ότι η ∆ΕΗ Α.Ε., ως Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου 

(ΠΤΚ), προκειµένου να επιµερίσει την κατανάλωση των πρώην πελατών των εταιρειών 

Energa και Hellas Power, µεταξύ των χρονικών διαστηµάτων που ήταν πελάτες των 

εταιρειών αυτών και του ΠΤΚ, χρησιµοποίησε εκτίµηση της ένδειξης του µετρητή 

βάσει ιστορικών στοιχείων κατανάλωσης, και έτσι εκδόθηκαν οι πρώτοι λογαριασµοί. 

Όµως, η πρακτική αυτή οδήγησε σε λανθασµένους λογαριασµούς, σε αρκετές 

περιπτώσεις, στις οποίες υπήρξε διόρθωση µετά την εφαρµογή της Απόφασης ΡΑΕ 

752/2012, για αναλογικό επιµερισµό σύµφωνα µε τον αριθµό των ηµερών. Η ΡΑΕ 

απηύθυνε σχετική σύσταση στη ∆ΕΗ Α.Ε., για τον ορθό υπολογισµό των 

καταναλώσεων και την αποστολή διορθωτικών λογαριασµών προς ικανοποίηση των 

καταναλωτών. 

• Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 545/2012, επί της µεταβατικής ρύθµισης του ανταλλάγµατος 

για την παροχή υπηρεσίας Προµηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας από τη ∆ΕΗ Α.Ε., 

σύµφωνα µε το άρθρο 56, παρ. 4 του ν.4001/2011. Με την απόφαση αυτή, και µέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας ορισµού Προµηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας κατά τα 

προβλεπόµενα στο Άρθρο 58 του ν.4001/2011, καθώς και των σχετικών όρων παροχής 

της υπηρεσίας αυτής, ορίζεται ότι η ∆ΕΗ µπορεί να επιβάλει προσαύξηση, ενιαία για 

όλους τους πελάτες που εντάσσονται σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας, έως και 5% 
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επί της αξίας του ηλεκτρικού ρεύµατος προ φόρων, ως αντάλλαγµα για την κάλυψη του 

κόστους παροχής της συγκεκριµένης αυτής υπηρεσίας.  

• ∆ηµόσια διαβούλευση της ΡΑΕ (05.11.2012), αναφορικά µε τη «Μεθοδολογία 

υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή των υπηρεσιών Προµηθευτή 

Τελευταίου Καταφυγίου», σύµφωνα µε την παρ. 4, του άρθρου 56 του ν.4001/2011. 

Στόχος της διαβούλευσης ήταν η διαµόρφωση αναλυτικής  µεθοδολογίας υπολογισµού 

του ανταλλάγµατος της ∆ΕΗ για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών κατά τη διάρκεια 

του 2012.  Ουσιαστικά, η προτεινόµενη µεθοδολογία βασίζεται στη σύγκριση του 

κόστους παροχής των πελατών υπό καθεστώς Τελευταίου Καταφυγίου µε τα έσοδα από 

την εφαρµογή των δηµοσιευµένων τιµολογίων της ∆ΕΗ σε κάθε κατηγορία πελάτη. Η 

εν λόγω διαβούλευση κατέληξε στην Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 95/2013. 

• Αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 543/2012 και 544/2012. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν τη 

διαδικασία, τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, µε πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος υποψήφιων Προµηθευτών, για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου 

και Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα, η ΡΑΕ, 

στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά το άρθρο 57, παρ. 2.β και άρθρο 58 παρ. 4 του 

ν.4001/2011, εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ρύθµισε τους 

σχετικούς όρους και την εφαρµοζόµενη διαδικασία σχετικά µε την επιλογή Προµηθευτή 

Τελευταίου Καταφυγίου και Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας, αντίστοιχα.  

2.2.2.3 Νέος Κανονισµός Αδειών Προµήθειας και Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας   

Με το ν.4001/2011, εισήχθησαν νέες διατάξεις, σύµφωνα µε τις οποίες προβλέπεται η  

χορήγηση δύο διακριτών αδειών για τις δραστηριότητες της εµπορίας και της προµήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έως τότε υπάγονταν σε ενιαίο καθεστώς αδειοδότησης.  

Στο πλαίσιο αυτό, και σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 134 

του ν.4001/2011, τίθενται διαφορετικά κριτήρια έκδοσης των ανωτέρω αδειών. Μεταξύ των 

κριτηρίων αυτών, θεσπίζεται σηµαντική διαφορά ως προς το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου, 

το οποίο απαιτείται για τη χορήγηση των αδειών αυτών. Πιο συγκεκριµένα, για τη 

χορήγηση άδειας προµήθειας προβλέπεται ελάχιστο κεφάλαιο 600.000 ευρώ, ενώ για την 

άδεια εµπορίας ελάχιστο κεφάλαιο 60.000 ευρώ. 

Κατ’ εξουσιοδότηση του ν.4001/2011 και του σχετικού άρθρου 135, η ΡΑΕ, στις αρχές του 

2012, έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση το πρώτο µέρος του νέου Κανονισµό Αδειών 

Προµήθειας και Εµπορίας, µε στόχο την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής και 

αξιολόγησης αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας προµήθειας, αλλά και την πρόβλεψη ειδικής 

διαδικασίας αδειοδότησης για τη χορήγηση άδειας εµπορίας, η οποία για πρώτη φορά 

προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4001/2011.  
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Κύριος στόχος της ΡΑΕ, µε την έκδοση του νέου κανονισµού αδειών και το διαχωρισµό του 

σε δύο µέρη, όπου το πρώτο µέρος διέπει τη δραστηριότητα προµήθειας και εµπορίας, και 

το δεύτερο τη δραστηριότητα της παραγωγής, είναι να αποσαφηνιστεί το καθεστώς 

αδειοδότησης των διαφορετικών αυτών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε το κάθε µέρος να 

αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για τους ενδιαφερόµενους, που να διασφαλίζει την ισότιµη 

µεταχείρισή τους και τη διαφάνεια στις συναλλαγές. 

Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο µέρος που διέπει τη δραστηριότητα της προµήθειας και 

εµπορίας, εξειδικεύει τις ρυθµίσεις του άρθρου 134 του ν.4001/2011, µε τις οποίες 

θεσπίστηκαν νέες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αντίστοιχων αδειών, και εισάγει 

απλουστευµένες διαδικασίες, αποτυπώνοντας και τη σωρευµένη εµπειρία στην πράξη της 

Ρυθµιστικής Αρχής στον τοµέα αυτό. Οι βασικές ρυθµίσεις που διαφοροποιούνται σε σχέση 

µε το κανονιστικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από την έκδοση του ν.4001/2011, είναι οι 

ακόλουθες: 

α)  Αποσαφηνίζεται το καθεστώς αδειοδότησης για τη δραστηριότητα της εµπορίας 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

β)  Θεσπίζεται ειδική διαδικασία αδειοδότησης για τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν τη 

δραστηριότητα σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. και επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν 

και στην Ελλάδα. 

 γ)  Απλοποιείται η διαδικασία τροποποίησης της άδειας, καθώς εισάγεται ρύθµιση για τη 

γνωστοποίηση µεταβολής των στοιχείων της, για την οποία δεν απαιτείται η τήρηση της 

διαδικασίας τροποποίησης.    

δ)  Αποσαφηνίζεται το καθεστώς παράτασης της άδειας. 

ε)  Θεσπίζεται λεπτοµερής διαδικασία ανάκλησης των αδειών παραγωγής. 

Η ΡΑΕ, κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 135 του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179), διαβίβασε, το 

Σεπτέµβρίο του 2012, την υπ’ αριθµ. 6/2012 Γνωµοδότησή της σχετικά µε το Πρώτο Μέρος 

του Κανονισµού Αδειών προς τον αρµόδιο Υπουργό, και ακολούθησε η έκδοση της 

απαιτούµενης σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2940).   

2.2.2.4 Αδειοδοτική δραστηριότητα της ΡΑΕ 

Το ∆εκέµβριο του 2012, ήταν σε ισχύ είκοσι τέσσερις (24) άδειες προµήθειας και τριάντα 

εννέα (39) άδειες εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.   

Κατά τη διάρκεια του 2012:  

• Εκδόθηκαν από τη ΡΑΕ δεκαέξι (16) νέες άδειες εµπορίας.  

• Κατατέθηκαν στη Ρυθµιστική Αρχή δύο (2) νέες αιτήσεις για έκδοση αδειών 

προµήθειας, οι οποίες απορρίφθηκαν λόγω µη συµµόρφωσης µε τις σχετικές διατάξεις 

του ν.4001/2011.  
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• Κατατέθηκε µία (1) νέα αίτηση τροποποίησης άδειας προµήθειας λόγω αύξησης ισχύος, 

η οποία απορρίφθηκε λόγω µη συµµόρφωσης µε τις σχετικές διατάξεις του ν.4001/2011.  

• Ανακλήθηκαν από τη ΡΑΕ οκτώ (8) υφιστάµενες άδειες προµήθειας και µία (1) άδεια 

εµπορίας, λόγω µη συµµόρφωσης µε τις σχετικές διατάξεις του ν.4001/2011. 

• Επιβλήθηκε από τη ΡΑΕ χρηµατικό πρόστιµο σε κάτοχο άδειας προµήθειας, λόγω 

παραβίασης των γενικών όρων της άδειας, µε ταυτόχρονη επιβολή σύστασης προς τους 

αρµόδιους ∆ιαχειριστές Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

• Έληξε µία (1) άδεια προµήθειας, η οποία δεν ανανεώθηκε κατά τη διάρκεια του 2012.  

Πίνακες µε τις εν ισχύ άδειες προµήθειας και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, στο τέλος του 

2012, παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 3. 

2.2.2.5 ∆ιαγραφή προµηθευτών από το Μητρώο Συµµετεχόντων στον ΗΕΠ   

A] Στις 23.01.2012, ο τότε ∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., αποφάσισε να καταγγείλει τη Σύµβαση 

Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που είχε συνάψει µε τις εταιρείες Energa Power 

Trading Α.Ε. και Hellas Power Α.Ε., εφαρµόζοντας τα άρθρα 2, 3, 21, 194, 211, 213, 333 

του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, λόγω της 

συνεχιζόµενης µη ανταπόκρισης των εταιρειών αυτών στις υποχρεώσεις τους απέναντί του, 

σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, και ιδίως λόγω των µεγάλων ανεξόφλητων 

οφειλών τους προς αυτόν. Στην απόφασή του αυτή, ο ∆ιαχειριστής έλαβε υπ’ όψη: α) τις 

σηµαντικότατες επιπτώσεις που η συµπεριφορά αυτή είχε στη λιανική αγορά, β) την ανάγκη 

διασφάλισης της απρόσκοπτης τροφοδοσίας µε ηλεκτρική ενέργεια των πελατών των 

εταιρειών αυτών, και γ) την υπ’ αριθµ. 14/2012 θετική Γνώµη της ΡΑΕ, µε την οποία η 

Αρχή διατύπωσε τη συµφωνία της στην καταγγελία, από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, των 

Συµβάσεων Συναλλαγών των δύο εν λόγω εταιρειών. Σε εκτέλεση της καταγγελίας αυτής, 

οι εταιρείες διαγράφηκαν από το Μητρώο Συµµετεχόντων στον Ηµερήσιο Ενεργειακό 

Προγραµµατισµό (ΗΕΠ), µε αποτέλεσµα, αφ’ ενός την παύση της δυνατότητας ενάσκησης 

από αυτές διασυνοριακού εµπορίου ηλεκτρικής ενέργειας, αφ’ ετέρου την αντίστοιχη παύση 

της δυνατότητας πρόσβασής στον ΗΕΠ και, συνεπώς, την παύση της δυνατότητάς τους να 

προµηθεύουν µε ηλεκτρική ενέργεια πελάτες/καταναλωτές και να τους εκπροσωπούν έναντι 

του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Έτσι, από ώρα 00:00 της 25ης.01.2012, οι πελάτες των δύο εταιρειών 

µετέπεσαν αυτόµατα, µετά από σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ, στον Προµηθευτή 

Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ, βλ. Κεφάλαιο 2.2.2.2), προκειµένου να συνεχιστεί η 

αδιάλειπτη παροχή τους µε ηλεκτρική ενέργεια. 

Σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ και του ∆ΕΣΜΗΕ, οι εταιρείες Energa Power 

Trading Α.Ε. και Hellas Power Α.Ε., κάτοχοι αδειών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, 

προέβησαν σε συστηµατικές και κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις του νοµοθετικού πλαισίου 

που διέπει τη δραστηριότητα της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σε σχέση µε τις 
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συµβατικές τους υποχρεώσεις απέναντι στους αρµόδιους ∆ιαχειριστές,  ιδίως δε ως προς: α) 

τις πληρωµές και τις οικονοµικές εγγυήσεις που όφειλαν να παρέχουν κατά την άσκηση της 

δραστηριότητάς τους, β) την καταβολή εκκαθαρισµένων και ληξιπρόθεσµων χρεώσεων 

χρήσης Συστήµατος και ∆ικτύου, καθώς και γ) την παροχή εταιρικών, οικονοµικών και 

άλλων στοιχείων προς τη ΡΑΕ, προκειµένου η Αρχή να ασκήσει τις κατά νόµο 

αρµοδιότητές της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4001/2011. 

Κατά τη σχετική διαδικασία διερεύνησης και επίλυσης των πολλαπλών εκκρεµοτήτων που 

προέκυψαν ως συνέπεια των ανωτέρω παραβάσεων, και µε στόχο την πληρέστερη 

διασφάλιση των συµφερόντων τόσο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όσο και των τελικών 

καταναλωτών, η ΡΑΕ προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:   

α)  Έλαβε Προσωρινά Μέτρα, κατά το άρθρο 35 του ν.4001/2011, για την αντιµετώπιση 

της επείγουσας κατάστασης που διαµορφώθηκε µετά τις παραβάσεις που 

διαπιστώθηκαν ως προς τις οφειλόµενες χρηµατικές απαιτήσεις των εν λόγω εταιρειών 

προς το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής.  

β)  Επέβαλε στις εταιρείες αυτές διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 36 του ν.4001/2011, που 

συνίσταντο σε υψηλά πρόστιµα.  

γ)  Ενηµέρωσε άµεσα το καταναλωτικό κοινό, στη βάση και προγενέστερων ανακοινώσεών 

της, για το περιεχόµενο, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται για τους 

καταναλωτές µια σύµβαση προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.  

δ)  Προέβη στις νοµοθετικές ενέργειες που απαιτούνταν για την άµεση θέση σε ισχύ του 

θεσµού του Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, από τον οποίο προµηθεύονται 

ηλεκτρική ενέργεια όσοι, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αλλά από υπαιτιότητα του 

προηγούµενου προµηθευτή τους, εν προκειµένω από τις ως άνω εταιρείες, δεν 

εκπροσωπούνται προσωρινά από προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.  

ε)  ∆ιενήργησε πλήθος ακροάσεων των ως άνω εταιρειών, στο πλαίσιο διερεύνησης 

καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Αρχή, κατά τη διεξαγωγή των οποίων, µε γνώµονα 

και την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, συλλέγησαν πάσης φύσεως στοιχεία 

που σχετίζονταν µε τις οφειλές τους προς το ∆ηµόσιο (καταναλωτικό κοινό-πελάτες, 

ΕΕΤΗ∆Ε, ΦΠΑ, δηµοτικά τέλη, ΥΚΩ, τέλος υπέρ ΕΡΤ, κ.λπ.). Κατά την εν λόγω 

διερεύνηση και τη συλλογή των σχετικών εγγράφων και στοιχείων, υπέπεσαν στην 

αντίληψη της Αρχής και άλλα στοιχεία, η εξέταση των οποίων εξέφευγε της 

αρµοδιότητας της Αρχής και της δυνατότητάς της για έλεγχο, ωστόσο αποτέλεσαν 

κρίσιµο υλικό για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, καθώς και για τη 

συνεργασία της µε άλλους αρµόδιους φορείς (Αρχή Καταπολέµησης της 

Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης 

της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Υπουργείο 

Οικονοµικών, Συνήγορο του Καταναλωτή), όταν αυτό κρίθηκε αναγκαίο.  
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στ) Προσδιόρισε σταδιακά, στο πλαίσιο εξέτασης των ανωτέρω καταγγελιών, και κατόπιν 

µίας µακράς και επίπονης διαδικασίας, τη φύση, το ύψος και την κατανοµή των 

οικονοµικών διαφορών των εταιρειών µε τους αρµόδιους ∆ιαχειριστές. Η διαδικασία 

αυτή υπήρξε ιδιαιτέρως δυσχερής και χρονοβόρα, καθώς αφορούσε ληξιπρόθεσµες 

απαιτήσεις που βασίζονταν σε εκκαθαρίσεις λογαριασµών, οι οποίες δεν είχαν 

πραγµατοποιηθεί εγκαίρως από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, γεννώντας πλείονες 

αµφισβητήσεις και από τα δύο µέρη.  

ζ) Λειτούργησε ειδικό τµήµα για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, πρώην πελατών των 

εν λόγω εταιρειών, παρέχοντας αφ’ ενός µεν απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεών τους, 

αφ’ ετέρου χρήσιµες πληροφορίες, συµβουλές και κατευθυντήριες οδηγίες.  

η)  Τέλος, µε τις Αποφάσεις 850Α/2012 και 851Α/2012 ανακάλεσε οριστικά τις άδειες 

προµήθειας των εταιρειών Hellas Power Α.Ε. και Energa Power Trading Α.Ε., 

αντίστοιχα. 

Στους πρώην πελάτες των εταιρειών Energa Power Trading Α.Ε. και Hellas Power Α.Ε. 

δόθηκε, σύµφωνα µε το νόµο, προθεσµία τριών (3) µηνών προκειµένου να επιλέξουν νέο 

προµηθευτή της αρεσκείας τους. Λίγο πριν από το πέρας της προθεσµίας αυτής, στις 

24.04.2013, η ΡΑΕ διαπίστωσε ότι µικρό µόνο µέρος (περίπου 25%) των καταναλωτών 

αυτών είχε επιλέξει νέο προµηθευτή. Αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για πρωτόγνωρες για 

τους έλληνες καταναλωτές συνθήκες και, ειδικότερα, ότι οι διαδικασίες ένταξης και 

απένταξης από τον ΠΤΚ εφαρµόζονται για πρώτη φορά και παρατηρούνται σηµαντικές 

δυσκολίες εφαρµογής, τόσο από τους προµηθευτές και τους αρµόδιους ∆ιαχειριστές, όσο 

και από τους καταναλωτές, και προκειµένου να συνεχιστεί η αδιάλειπτη παροχή των 

καταναλωτών αυτών µε ηλεκτρική ενέργεια, η ΡΑΕ έλαβε την απόφαση να προωθήσει 

προσωρινή ρύθµιση προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνσή τους (Απόφαση ΡΑΕ  υπ’ αριθµ. 

279/12.04.2012, Γνωµοδότηση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 4/12.04.2012, Υ.Α. ∆5-

ΗΛ/Β/Φ29/οικ.8600/17.04.2012).  Σύµφωνα µε τη ρύθµιση αυτή, οι οικιακοί καταναλωτές 

και οι µικρές επιχειρήσεις µε ισχύ παροχής µέχρι και 25 kVA, για ανώτατο χρονικό 

διάστηµα δύο (2) επιπλέον µηνών, είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν κανονικά να 

προµηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τη ∆ΕΗ Α.Ε., υπό το καθεστώς όµως του 

Προµηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του 

ν.4001/2011 και του Κώδικα Προµήθειας. Η ως άνω παράταση δεν µπορούσε, εκ του 

νόµου, να δοθεί  στους καταναλωτές µέσης τάσης και στους µεγάλους µη οικιακούς 

καταναλωτές χαµηλής τάσης (µε ισχύ παροχής άνω των 25 kVA). 

Η ΡΑΕ συνέχισε να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της οµαλής µεταφοράς των ως άνω 

καταναλωτών σε νέο προµηθευτή, υπενθυµίζοντάς τους σε τακτά διαστήµατα, µε 

ανακοινώσεις της, τις τεθείσες προθεσµίες, µέχρι την τελική οµαλοποίηση της αγοράς. 

Β] Στις 29 και 30 Μαΐου 2012, ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ 

Α.Ε.) κατήγγειλε τις συµβάσεις Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και διέγραψε από το 
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Μητρώο Συµµετεχόντων της Χονδρεµπορικής Αγοράς, λόγω της µη εκπλήρωσης των 

οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς αυτόν, τις εταιρείες προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

« ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και  «REVMAENA Μ.Ε.Π.Ε.», 

αντίστοιχα. 

Κατόπιν τούτου, οι πελάτες της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Ε.» από ώρα 00:00 της 30
ης

.05.2012, καθώς και οι πελάτες της εταιρείας «REVMAENA 

Μ.Ε.Π.Ε.» από ώρα 00:00 της 31
ης

.05.2012, µετέπεσαν αυτόµατα στον Προµηθευτή 

Τελευταίου Καταφυγίου (άρθρο 57 ν.4001/2011). 

Η ΡΑΕ ενηµέρωσε άµεσα και έγκυρα, µε ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της, τους 

καταναλωτές που επηρεάστηκαν, προκειµένου να τους καθησυχάσει και να τους 

υπενθυµίσει τις δυνατότητες και προθεσµίες για την  επιλογή νέου προµηθευτή.  

Η µεταφορά των πελατών των εταιρειών αυτών στον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου 

και, στη συνέχεια σε προµηθευτή της επιλογής τους, επήλθε πολύ οµαλότερα, καθώς: α) ο 

αριθµός των πελατών που εκπροσωπούσαν οι δύο εν λόγω εταιρείες ήταν πολύ µικρότερος, 

συγκριτικά µε τις εταιρείες Hellas Power και Energa Power Trading, και β) είχε ήδη 

αποκτηθεί σχετική εµπειρία, από όλους τους εµπλεκόµενους, και είχαν συµπληρωθεί τα 

νοµοθετικά κενά. 

 

2.2.3 Κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες και ενέργειες της ΡΑΕ 

2.2.3.1 Παρακολούθηση των τιµολογίων προµήθειας σε τελικούς καταναλωτές 

2.2.3.1.i Ρυθµιζόµενα τιµολόγια ∆ΕΗ στους πελάτες Χαµηλής Τάσης 

Το 2012, συνεχίστηκε η ρύθµιση των τιµολογίων των  πελατών χαµηλής τάσης (ΧΤ) της 

∆ΕΗ Α.Ε., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  Στη βάση σχετικής εισήγησης από τη 

∆ΕΗ, για τον προϋπολογισµό του κόστους των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της στο 

διασυνδεδεµένο σύστηµα κατά το 2012, η ΡΑΕ εξέδωσε τη Γνωµοδότησή της υπ’ αριθµ. 

36/2011, µε την οποία περιόριζε κατά 4% περίπου το αιτούµενο µέσο έσοδο της ∆ΕΗ Α.Ε. 

Τη Γνωµοδότηση της Αρχής ακολούθησε, στις 29.12.2011, η σχετική Υπουργική Απόφαση 

για τον καθορισµό του Μέσου Επιτρεπόµενου Ανταγωνιστικού Εσόδου,  ανά κατηγορία 

πελατών, της ∆ΕΗ Α.Ε. Τα τελικά τιµολόγια της επιχείρησης εγκρίθηκαν µε µεταγενέστερη 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 7/03.01.2012), λαµβάνοντας υπ’ όψη νέα Γνωµοδότηση της 

ΡΑΕ (υπ’ αριθµ. 39/2011), αναφορικά µε τη συµβατότητα του προτεινόµενου από τη ∆ΕΗ 

τελικού τιµοκαταλόγου µε την Υπουργική Απόφαση του ∆εκεµβρίου 2011. Οι τελικές 

τιµές, αν και αυξηµένες σε σύγκριση µε το 2011, ήταν σηµαντικά χαµηλότερες  σε σχέση µε 

τα αρχικά επίπεδα τιµών που είχε ζητήσει η ∆ΕΗ. 
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Συγκεκριµένα, τα οικιακά τιµολόγια (ανταγωνιστικό σκέλος) αυξήθηκαν κατά περίπου 4-

14%, ανάλογα µε την κατηγορία κατανάλωσης. Συνεχίστηκε η διαφοροποίηση σε τέσσερις 

(4) διακριτές κατηγορίες οικιακών τιµολογίων, ανάλογα µε την κατανάλωση. Οι 

καταναλωτές µε κατανάλωση µικρότερη των 800 kWh ανά τετράµηνο απολαµβάνουν τις 

χαµηλότερες τιµές (56,25 €/MWh), ενώ οι καταναλωτές µε κατανάλωση πάνω από 2000 

kWh χρεώνονται µε 91,55 €/MWh. Αυτές οι διαφοροποιήσεις τιµών αναµένεται να 

καταργηθούν σταδιακά µετά την οριστική απελευθέρωση των τιµολογίων λιανικής (Ιούλιος 

2013). Σε άλλες κατηγορίες καταναλωτών, σηµειώθηκαν αυξήσεις της τάξης του 4-8%, ενώ 

τα αγροτικά τιµολόγια παρέµειναν στα ίδια επίπεδα µε αυτά του 2011. 

2.2.3.1.ii Απελευθερωµένα τιµολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης  

Το 2012, απελευθερώθηκαν τα τιµολόγια των πελατών της ∆ΕΗ που συνδέονται στη Μέση 

Τάση (ΜΤ).  Η ∆ΕΗ προχώρησε στην επιβολή, από την  01.02.2012, ενιαίου τιµολογίου 

ΜΤ, σηµαντικά αυξηµένου σε σχέση µε τα ρυθµιζόµενα τιµολόγια που ίσχυαν µέχρι το 

τέλος του 2011, σε όλους τους πελάτες ΜΤ, πλην των πελατών αγροτικής χρήσης. Την 

επιβολή αυτή ακολούθησαν καταγγελίες από πέντε (5) µεγάλους βιοµηχανικούς πελάτες 

ΜΤ κατά της ∆ΕΗ Α.Ε. (παρόµοιες καταγγελίες υποβλήθηκαν και το 2013).  Στο πλαίσιο 

διερεύνησης των καταγγελιών αυτών, σύµφωνα µε τις οποίες η ∆ΕΗ προχώρησε σε 

µονοµερή επιβολή ενιαίου τιµολογίου χωρίς διαπραγµάτευση, και χωρίς να λάβει υπ’ όψη 

της τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά κατανάλωσης των εν λόγω πελατών, η ΡΑΕ εξέδωσε 

τρεις (3)  σχετικές Αποφάσεις της (702/2012, 895/2012, 1024/2012), µε τις οποίες καλούσε 

τη ∆ΕΗ να συνεχίσει την προσπάθεια ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων µε τις εταιρείες ΜΤ, 

οι οποίες διαπραγµατεύσεις να φέρουν, κατ΄ ελάχιστον, τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται στις Αποφάσεις ΑΠ 3201/2010 και 554/2011. Σκοπός των διαπραγµατεύσεων 

αυτών πρέπει να είναι η διαµόρφωση εξατοµικευµένου τιµολογίου, προσαρµοσµένου στα 

χαρακτηριστικά φορτίου της συγκεκριµένης κατηγορίας πελατών. Η ΡΑΕ κάλεσε τη ∆ΕΗ 

να προβεί, µέχρι την 01.01.2013, στην κατάρτιση ικανού αριθµού τιµολογίων ΜΤ 

(τουλάχιστον τριών), ανάλογα µε το προφίλ ζήτησης την ηµέρα (χαρακτηριστικά φορτίου) 

των πελατών της, και να εντάξει την κάθε εταιρεία στο βέλτιστο, ως προς τα 

χαρακτηριστικά της, τιµολόγιο. 

Στο µεταξύ, συναφείς καταγγελίες είχαν ήδη κατατεθεί στη ΡΑΕ και από τρεις (3) πελάτες 

της ∆ΕΗ που συνδέονται στο δίκτυο Υψηλής Τάσης (ΥΤ), των οποίων τα τιµολόγια ήταν 

ήδη απελευθερωµένα από τον Ιούλιο του 2008.   

Η πρώτη σχετική Απόφαση που εκδόθηκε από τη ΡΑΕ ήταν η υπ’ αριθµ. 345/2012, σε 

συνέχεια απόφασης της Αρχής επί αιτήµατος λήψης προσωρινών µέτρων για την αναστολή 

της άρσης εκπροσώπησης συγκεκριµένου πελάτη ΥΤ από τη ∆ΕΗ. Η απόφαση αυτή της 

ΡΑΕ  διαπίστωσε: 
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α)  Τη µη τήρηση από µέρους της ∆ΕΗ, της υποχρέωσης να προβεί σε ουσιαστικές 

διαπραγµατεύσεις µε την αιτούσα βιοµηχανία, µε τα εξής χαρακτηριστικά: (i), 

προφορικές ή έγγραφες ανταλλαγές απόψεων των ενδιαφεροµένων για τη σύναψη 

σύµβασης, µε τις οποίες να επιδιώκεται η βαθµιαία προσέγγιση των διαφορετικών 

αρχικών θέσεών τους σχετικά µε τους όρους της υπό συζήτηση σύµβασης, µέχρι την 

τελική σύµπτωσή τους, ή την αδυναµία τέτοιας σύµπτωσης. Το στάδιο των 

διαπραγµατεύσεων διαρκεί µέχρι τη διακοπή τους και τη µαταίωση της σύµβασης, ή την 

κατάρτιση σύµβασης, (ii) παροχή διασαφητικών πληροφοριών και εξηγήσεων σε σχέση 

µε το αντικείµενο της σύµβασης, και µάλιστα τέτοιων που θα µπορούσαν να ασκήσουν 

επιρροή στην απόφαση του άλλου, δηλαδή η λεγόµενη «υποχρέωση διαφώτισης και 

προστασίας». Ειδικότερα, η ∆ΕΗ δεν κατέθεσε σαφείς, ρητές και (κατά τον ως άνω 

έγγραφο συστατικό τύπο) έγγραφες προτάσεις προς έγγραφη αποδοχή, µε σαφή, ρητά 

και πλήρη στοιχεία, µε εξατοµικευµένα χαρακτηριστικά ανά κατηγορία πελατών, 

φέροντας διακριτές χρεώσεις, ανά κατηγορία πελατών, υπολογίζοντας εξατοµικευµένα 

χαρακτηριστικά ακόµα και στην ίδια κατηγορία πελατών, και λαµβάνοντας υπ’ όψη το 

πραγµατικό και όχι το λογιστικό κόστος της επιχείρησης. 

β)  Τη µη τήρηση από µέρους της ∆ΕΗ των Βασικών Αρχών Τιµολόγησης Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Προµήθειας, την Απόφαση ΡΑΕ 

692/2011 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε όλα τα στάδια, πρότασης, 

διαπραγµατεύσεων, αποδοχής, κατάρτισης και τροποποίησης της σύµβασης προµήθειας 

µε τους πελάτες της. 

Σε δύο άλλες περιπτώσει πελατών ΥΤ, αποφασίστηκε από τη ΡΑΕ, ως προσωρινό µέτρο, η 

εφαρµογή προσωρινών τιµών προµήθειας (Αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 346/2012 και 

822/2012). 

Στη συνέχεια, η ∆ΕΗ κατήρτισε τιµολογιακή πρόταση προς τους πελάτες ΥΤ, την οποία και 

υπέβαλε στη ΡΑΕ. Με επιστολή της, στις 30.03.2012, ως απάντηση προς τη ∆ΕΗ, η ΡΑΕ 

διαπίστωσε, µετά από την ανάλυση των υποβληθέντων από τη ∆ΕΗ στοιχείων σχετικά µε 

τα προτεινόµενα απελευθερωµένα τιµολόγια ΥΤ, πως δεν προκύπτει ότι έχουν ληφθεί υπ’ 

όψη από την επιχείρηση τα εξατοµικευµένα χαρακτηριστικά φορτίου των πελατών, ή 

κατηγοριών πελατών µε παρόµοια συµπεριφορά, σύµφωνα µε την Απόφαση ΡΑΕ 692/2011 

για τις Βασικές Αρχές Τιµολόγησης. Η Αρχή προχώρησε και στη διατύπωση 

συγκεκριµένων παρατηρήσεων επί της ως άνω τιµολογιακής πρότασης της ∆ΕΗ.  Με την 

ίδια επιστολή, η ΡΑΕ κάλεσε τη ∆ΕΗ να προχωρήσει στη διαµόρφωση τελικών 

τιµολογιακών προτάσεων προς τους πελάτες ΥΤ (αλλά και ΜΤ, στο βαθµό που εµφανίζουν 

παρόµοια χαρακτηριστικά κατανάλωσης µε τους πελάτες της ΥΤ), και να διαπραγµατευτεί 

ουσιαστικά µαζί τους, πράγµα το οποίο η επιχείρηση δεν φαίνεται να είχε πράξει καθ’ όλο 

το προηγούµενο χρονικό διάστηµα.  

Μέχρι το τέλος του 2012, δεν είχε επιτευχθεί καµία συµφωνία της ∆ΕΗ µε πελάτη ΥΤ. 
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2.2.3.1.iii Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο (ΚΟΤ) 

Μέσα στο 2012, 250.568 καταναλωτές ήταν ενταγµένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο 

(Πίνακας 2.6). Σύµφωνα µε την ισχύουσα κατά το 2012 νοµοθεσία (Υπ. Απόφαση ∆5-

ΗΛ/Β/Φ29/16027, ΦΕΚ Β’ 1403/06.09.2010), προϋπόθεση για την ένταξη ενός 

καταναλωτή στο ΚΟΤ ήταν η συνολική του κατανάλωση να µην υπερβαίνει ένα 

συγκεκριµένο όριο (1400-1600 kWh, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκε). 

Ωστόσο, οι µειωµένες τιµές στους καταναλωτές αυτούς ίσχυαν µόνο για τις πρώτες 800 

kWh της κατανάλωσής τους.  

 

  
Συνολική Κατανάλωση 

έως και 800kWh 

Συνολική Κατανάλωση 

άνω των 800kWh 

  
Τύπος 

Παροχής 

Πλήθος πελατών 
Ενέργεια 

(kWh) 

Αριθµός 

Λογ/σµών 

Ενέργεια 

(kWh για τις 

πρώτες 

800kWh του 

λογαριασµού) 

Αριθµός 

Λογ/σµών 

Μονοφασική 169.690 110.101.578 205.183 159.259.493 191.553 
ΚΟΤ Ι  

Τριφασική 22.953 
192.643 

14.388.812 26.913 19.623.071 23.723 

Μονοφασική 49.177 21.452.908 38.802 62.825.484 75.925 
ΚΟΤ ΙΙ 

Τριφασική 8.748 
57.925 

4.095.791 7.231 12.586.635 15.204 

Πίνακας 2.6 Αριθµός παροχών και κατανάλωση ενέργειας οικιακών  πελατών εντεταγµένων στο ΚΟΤ το 

2012 

Λόγω της περαιτέρω επιδείνωσης της οικονοµικής κατάστασης, ιδίως των ευπαθών οµάδων 

των ελλήνων πολιτών, η ΡΑΕ έκρινε ως απολύτως αναγκαία τη διεύρυνση των ορίων για 

την εφαρµογή των µειωµένων τιµών χρέωσης του ΚΟΤ, από τις πρώτες 800 kWh στα όρια 

που ισχύουν για τη συνολική κατανάλωση των δικαιούχων του ΚΟΤ, ανάλογα µε την 

κατηγορία στην οποία ανήκουν (δηλ. τις 1400-1600 kWh). Έτσι, µε την υπ’ αριθµ. 

12/20.12.2012 Γνωµοδότησή της, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 140 του 

ν.4001/2011,  η Αρχή πρότεινε στο αρµόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ τη διεύρυνση των ορίων 

εφαρµογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου (ΚΟΤ), για την ανακούφιση των 

ευάλωτων καταναλωτών, πράγµα που θεσµοθετήθηκε τελικά µε την ΥΑ ∆5-

ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.1.2013 του Υφυπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β’ 94/2013).  

2.2.3.2 Εποπτεία της λειτουργίας των προµηθευτών 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για την εν γένει 

παρακολούθηση και εποπτεία της εγχώριας αγοράς ενέργειας (άρθρο 22 του ν.4001/2011), 

αλλά και ειδικότερα για την παρακολούθηση της άσκησης των δραστηριοτήτων και της 

τήρησης των υποχρεώσεων των κατόχων αδειών στον τοµέα της ενέργειας (άρθρο 13 του 

ν.4001/2011 και διατάξεις του Κώδικα Προµήθειας), απέστειλε επιστολή, τον Ιούνιο του 

2012, στο σύνολο των ενεργών κατόχων αδειών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, 

προκειµένου αυτοί να υποβάλουν στη ΡΑΕ αναλυτικά στοιχεία που σχετίζονται µε τη 

δραστηριότητά τους το 2011 και 2012.  
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Τα στοιχεία που κλήθηκαν οι προµηθευτές να υποβάλουν στη ΡΑΕ περιελάµβαναν: 

1. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης.  

2. Αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία για τον όγκο των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας 

και την αξία αυτών.  

3. Τις ισχύουσες χρεώσεις για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε κατηγορία 

πελατών, καθώς και τους όρους που συνοδεύουν κάθε τιµολόγιο.  

4. Σχετικό προωθητικό υλικό που συνοδεύει την Προσφορά Προµήθειας στον 

καταναλωτή, καθώς και κάθε άλλο τυποποιηµένο έγγραφο που συνοδεύει τη Σύµβαση 

Προµήθειας.  

5. Υποδείγµατα λογαριασµού κατανάλωσης και περιγραφή των µεθόδων πληρωµής, της 

συχνότητας έκδοσης του λογαριασµού και των εναλλακτικών τρόπων πληρωµής που 

προσφέρονται στους πελάτες.  

6. Επικαιροποιηµένα στοιχεία των προµηθευτών σχετικά µε την εν ισχύ οργανωτική και 

διοικητική δοµή τους, την εκπροσώπησή τους, το υφιστάµενο µετοχικό / εταιρικό τους 

κεφάλαιο, κ.λπ.  

Στόχος της ΡΑΕ είναι ο ενδελεχής έλεγχος της τήρησης των όρων της άδειας των 

προµηθευτών, καθώς και των διατάξεων του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 

Πελάτες, ιδίως σχετικά µε τις πρακτικές προώθησης των προϊόντων / πακέτων τους, την 

τιµολόγηση και τους προσφερόµενους συµβατικούς όρους, έτσι ώστε να προστατεύονται 

αποτελεσµατικά οι καταναλωτές από παραπλανητικές και καταχρηστικές συµπεριφορές. 

Μεταξύ άλλων, η ως άνω διερεύνηση οδήγησε σε: 

• Έλεγχο των προτύπων Συµβάσεων Προµήθειας όλων των προµηθευτών που 

δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά, προκειµένου να διαπιστωθεί η ενδεχόµενη 

ύπαρξη καταχρηστικών όρων, ή όρων που αντίκεινται στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο.  Στις 

περιπτώσεις ύπαρξης τέτοιων όρων, η ΡΑΕ ζήτησε την άµεση απαλοιφή τους ή την 

τροποποίησή τους, ώστε να είναι αποδεκτοί. 

• Κλήση σε ακρόαση συγκεκριµένων εταιρειών προµήθειας, σχετικά µε: (α) τη µη 

προσκόµιση εγγράφων για την αδειοδότησή τους ως προς τη διατήρηση της άδειας 

εµπορίας ή τη µετατροπή της σε άδεια προµήθειας, και (β) τη µη προσκόµιση των 

εγγράφων µε τα οποία πιστοποιείται η καταβολή του ελάχιστου κεφαλαίου, στην 

περίπτωση διατήρησης της άδειας προµήθειας.  

2.2.3.3 ∆ιερεύνηση καταγγελιών 

2.2.3.3.i Καταγγελίες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κατά προµηθευτών  

Στις 27 ∆εκεµβρίου 2011, υπεβλήθησαν ενώπιον της ΡΑΕ καταγγελίες εκ µέρους του 
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∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής, τότε η ∆ΕΗ Α.Ε., κατά κατόχων άδειας προµήθειας για 

ασυνέπεια ως προς εξόφληση των επιβαλλόµενων Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου (ΧΧ∆), για 

το σύνολο του έτους 2011, καθώς και για κάποιες βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες Χρεώσεις 

Χρήσης ∆ικτύου για το έτος 2010. Συγκεκριµένα, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου στράφηκε 

κατά  έξι (6) εταιρειών, των «ENERGA POWER TRADING Α.Ε.», «ENERGA ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», «ΗELLAS POWER A.E.», 

«ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E.», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» 

και «REVMAena M.EΠΕ», ζητώντας και την επιβολή προσωρινών µέτρων, σύµφωνα µε το 

άρθρο 35 του ν.4001/2011.  

Η ΡΑΕ εξέτασε τις ως άνω καταγγελίες του ∆ιαχειριστή και επέβαλε, µε τις Αποφάσεις της 

υπ’ αριθµ. 63/2012 και 64/2012, προσωρινά µέτρα κατά των τριών (3) πρώτων 

καταγγελλόµενων εταιρειών και, συγκεκριµένα, την παροχή εγγυοδοσίας υπέρ του 

∆ιαχειριστή για ποσό ίσο µε το 25% επί της αναφερόµενης στην καταγγελία οφειλής. 

Ακολούθως, και δεδοµένου ότι οι καταγγελλόµενες εταιρείες δεν συµµορφώθηκαν µε τις 

σχετικές αποφάσεις της Αρχής, η ΡΑΕ σε εφαρµογή του άρθρου 35 του ν.4001/2011, 

επέβαλε πρόστιµα για κάθε µέρα µη συµµόρφωσής τους µε τις αποφάσεις αυτές. Η εξέταση 

των ανωτέρω καταγγελιών ολοκληρώθηκε µέσα στο 2012, καταλήγοντας στην επιβολή 

προστίµων για παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας και στην επιβολή µέτρων για την άρση 

της δυσλειτουργίας που προκαλούσαν στην αγορά (Αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 428/2012, 

429/2012 και 431/2012). Για την υπόθεση της καταγγελίας του ∆ιαχειριστή κατά των 

εταιρειών «ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E.» και «REVMAena Μ.Ε.Π.Ε.», η ΡΑΕ προέβη 

σε σύσταση προς τις εν λόγω εταιρείες, για την άµεση διευθέτηση των υπόλοιπων, 

οφειλόµενων εκ µέρους τους ποσών, καθώς, όπως απεδείχθη κατά τη διαδικασία, οι 

εταιρείες αυτές είχαν ήδη εξοφλήσει το µεγαλύτερο µέρος των οφειλών τους (Αποφάσεις 

ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 430/2012 και 432/2012). 

2.2.3.3.ii Καταγγελίες προµηθευτών κατά του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

Κατά τη διάρκεια του 2012, πέντε (5) εταιρείες προµήθειας υπέβαλαν ενώπιον της ΡΑΕ 

καταγγελίες, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ν.4001/2011, κατά του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, 

επισηµαίνοντας σειρά παραβατικών, κατά την άποψή τους, συµπεριφορών, που αφορούσαν 

την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, σε σχέση µε την εφαρµογή του νόµου και ιδίως του 

Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου. 

Από την εξέταση των ανωτέρω καταγγελιών, η ΡΑΕ διαπίστωσε ότι, κατά την εφαρµογή 

της διαδικασίας αλλαγής εκπροσώπησης πελάτη, σηµειώνονταν πράγµατι σηµαντικές 

αστοχίες και χρονικές αποκλίσεις. Οι αποκλίσεις αυτές ήταν αποτέλεσµα τόσο της µη 

εφαρµογής κατάλληλου µηχανισµού εκ µέρους του ∆ιαχειριστή, κατά τη διενέργεια 

αλλαγής εκπροσώπησης Πελάτη, αλλά και από δοµικές αδυναµίες του ως άνω Εγχειριδίου. 

Η εξέταση των καταγγελιών αυτών κατέληξε (Αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 800/2012, 

812/2012, 996Α/2012) σε σύσταση προς το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής:  
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α)  Να υποβάλει συγκεκριµένες προτάσεις τροποποίησης του Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης 

Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου (ΦΕΚ Β΄ 82/27-01-

2006).  

β)  Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειµένου να βελτιωθεί και αναβαθµισθεί το νέο 

πληροφοριακό του σύστηµα «ΘΑΛΗΣ», σε σχέση ειδικότερα µε τη διαχείριση της 

εκπροσώπησης πελατών από προµηθευτές.  

γ)  Να προβεί,  σε συµµόρφωση και µε την Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 870/2011, στη 

συµπλήρωση των υφιστάµενων εσωτερικών του διαδικασιών, έτσι ώστε να 

διασφαλίζονται ο συντονισµός και η αποτελεσµατικότερη οργάνωση των εργασιών που 

εκτελούνται από τις περιφερειακές/τοπικές µονάδες της ∆ιανοµής.  

Η διερεύνηση των ανωτέρω καταγγελιών είχε θετικά αποτελέσµατα για την αγορά, καθώς 

κατέληξε στην τροποποίηση του Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής 

Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου από τη ΡΑΕ, κατόπιν συνεργασίας της µε τον 

∆ιαχειριστή. Με την τροποποίηση αυτή αναµορφώθηκε ουσιωδώς το υφιστάµενο πλαίσιο 

και απλοποιήθηκε η διαδικασία εκπροσώπησης πελατών ∆ικτύου, διευκολύνοντας έτσι το 

άνοιγµα της αγοράς. 

Περαιτέρω, µε στόχο τη βέλτιστη παρακολούθηση και εποπτεία της εγχώριας αγοράς 

ενέργειας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της (άρθρο 22 του ν.4001/2011), η ΡΑΕ 

τυποποίησε τη διαδικασία παροχής στοιχείων από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, ∆Ε∆∆ΗΕ 

Α.Ε., τα οποία είναι απαραίτητα στην Αρχή για τον υπολογισµό των κατάλληλων δεικτών 

που χρησιµοποιούνται διεθνώς ως ένδειξη της λειτουργίας της λιανικής αγοράς και του 

επιπέδου του ανταγωνισµού. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται πλέον από το ∆ιαχειριστή σε 

τριµηνιαία και ετήσια βάση και περιλαµβάνουν:  

• Συνολικό πλήθος και συνολική κατανάλωση, ανά κατηγορία πελατών και ανά 

προµηθευτή, µε ανάλυση στο διασυνδεδεµένο δίκτυο και στα µη διασυνδεδεµένα νησιά. 

• Κινήσεις µεταξύ προµηθευτών (πλήθος πελατών που άλλαξαν προµηθευτή για κάθε 

κατηγορία πελατών, από και προς ποιον προµηθευτή µετακινήθηκαν).  

• Στατιστικά στοιχεία συνδέσεων, αποσυνδέσεων και επανασυνδέσεων πελατών κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

2.2.3.4 Χρεώσεις για την κάλυψη του ανταλλάγµατος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 

Το Φεβρουάριο του 2012, το Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), µε την υπ’ αριθµ. 469/2012 

Απόφασή του, ακύρωσε τις Υπουργικές Αποφάσεις υπ’ αριθµ. 

∆5/ΗΛ/Β/Φ1.15/1415/οικ.13796/23.6.2009 και ∆5/ΗΛ/Β/Φ1.15/1416/οικ.13797/23.6.2009 

του Υπουργού Ανάπτυξης (Β.1321/03.07.2009) και ∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/11/οικ.2829/11.2.2010 

και ∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/27/οικ.2528/11.2.2010 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής (Β.189/25.2.2010). Οι αποφάσεις αυτές καθόριζαν, µεταξύ άλλων: 
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α) το απαιτούµενο ετήσιο έσοδο για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) κατά 

τα έτη 2008 και 2009, και β) τις µοναδιαίες χρεώσεις για την ανάκτηση των απαιτούµενων 

εσόδων κατά τα ανωτέρω έτη. Το βασικό επιχείρηµα της απόφασης του ΣτΕ αφορά το 

γεγονός ότι η σχετική Οδηγία της ΕΕ αναγνωρίζει το κόστος των ΥΚΩ και διατάσσει την 

επιβολή τους κατά τρόπο διαφανή και αµερόληπτο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θεωρεί ότι οι 

αποφάσεις επιµερισµού των ΥΚΩ παραβιάζουν την κοινοτική νοµοθεσία ως προς το 

τελευταίο σηµείο, καθώς η ∆ΕΗ διατηρεί τη µονοπωλιακή της θέση στα µη διασυνδεδεµένα 

νησιά. 

Το ΥΠΕΚΑ προσπάθησε να αντιµετωπίσει το αδιέξοδο που δηµιουργήθηκε αναφορικά µε 

την πληρωµή πλέον των ΥΚΩ, µετά την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ, µε την εισαγωγή 

σχετικής τροποποιητικής διάταξης (άρθρο 36) στο ν.4067/2012, η οποία, πέραν της 

ενσωµάτωσης της απόφασης του ΣτΕ που ακύρωνε τις ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις του 

2009 και 2010 για τις ΥΚΩ, ακύρωσε και την αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση του 2011, 

έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα συνολικά. Ειδικότερα, η τροπολογία, µεταξύ άλλων, 

προβλέπει ότι υπόχρεοι καταβολής του ανταλλάγµατος για τις ΥΚΩ δεν είναι πλέον οι 

προµηθευτές αλλά οι καταναλωτές, οι οποίοι και το καταβάλουν προς τους παρόχους 

ηλεκτρικής ενέργειας, µε διακριτή χρέωση στους λογαριασµούς που λαµβάνουν. 

Σηµειώνεται ότι η τροπολογία έχει προσωρινό χαρακτήρα, αφού ήδη έχουν δροµολογηθεί οι 

διαδικασίες για το άνοιγµα της αγοράς των µη διασυνδεδεµένων νησιών, πράγµα που 

συνεπάγεται την κατάργηση της µονοπωλιακής δραστηριότητας της ∆EH (βλ. Κεφάλαιο 

3.3.2.2). Στις 27.03.2012, η ΡΑΕ εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά µε  τις εν 

λόγω χρεώσεις. 

2.2.3.5 Τροποποίηση Κανόνων Λογιστικού ∆ιαχωρισµού της ∆ΕΗ Α.Ε.  

Βάσει των προβλεποµένων από τις διατάξεις του ν.4001/2011 για τη σύσταση και 

λειτουργία Ανεξάρτητων ∆ιαχειριστών του ΕΣΜΗΕ και Ε∆∆ΗΕ, και µετά από την 

ολοκλήρωση της απόσχισης των δραστηριοτήτων Μεταφοράς (το 2011) και ∆ιανοµής (το 

2012) από τη µητρική ∆ΕΗ Α.Ε., η ΡΑΕ προέβη στις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου η 

∆ΕΗ Α.Ε., ως κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση βάσει του ν.4001/2011, και σε 

συµµόρφωση µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/72/ΕΚ, να επικαιροποιήσει τους κανόνες 

σύνταξης των λογιστικά διαχωρισµένων καταστάσεών της, ώστε να εκδοθεί νέα Απόφαση 

ΡΑΕ, σε αντικατάσταση της προγενέστερης Απόφασης 86/2007.  Η πρώτη εισήγηση της 

∆ΕΗ Α.Ε. υποβλήθηκε στη ΡΑΕ τον Οκτώβριο του 2012 και ακολούθησε µία σειρά 

ενεργειών της Αρχής, προκειµένου να εκδοθεί τελικά η Απόφαση ΡΑΕ 142/2013, η οποία 

και αφορά τη σύνταξη των λογιστικά διαχωρισµένων καταστάσεων της ∆ΕΗ Α.Ε. για το 

έτος 2012. 
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2.2.3.6 Κοστολογικός έλεγχος της ∆ΕΗ Α.Ε. και των  θυγατρικών της  

Το Νοέµβριο του 2012, η ΡΑΕ αποφάσισε (Απόφαση υπ’ αριθµ. 926) να προκηρύξει 

ανοιχτό διεθνή τακτικό διαγωνισµό για την υλοποίηση του έργου «Κοστολογικός 

έλεγχος/συγκριτική αξιολόγηση του κόστους της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ 

Α.Ε.) και των θυγατρικών της σε Σύστηµα και ∆ίκτυο (Α∆ΜΗΕ Α.Ε. & ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) - 

Προτάσεις στρατηγικής και ρυθµιστικών µέτρων για την επίτευξη του υφιστάµενου 

περιθωρίου βελτίωσης του κόστους αυτού - Συναφής οδικός χάρτης/χρονοδιάγραµµα». Πιο 

συγκεκριµένα, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο: α) του γενικότερου στόχου συµπίεσης, κατά το 

δυνατόν, του κόστους παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, έτσι 

ώστε να συγκρατηθούν οι αυξήσεις τιµών στους καταναλωτές χαµηλής, µέσης και υψηλής 

τάσης, αλλά και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, και β) των 

προτάσεων της ΡΑΕ για τη συνολική αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, όπως διαµορφώθηκαν µετά τη σχετική δηµόσια διαβούλευση τριών (3) φάσεων 

που διενήργησε η Αρχή, αποφάσισε την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού.  Με την 

ολοκλήρωση της διαγωνιστικής  διαδικασίας, τον Ιούλιο του 2013, το έργο ανατέθηκε από 

τη ΡΑΕ στην εταιρεία Συµβούλων ERNST & YOUNG. 
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3 .  ∆ιασυνδεδεµένο  Ηλεκτρ ικό  Σύστηµα  και  ∆ίκτυο /  

Κατανεµόµενες  Μονάδες  /  Μη  ∆ιασυνδεδεµένα  

Νησιά  

3.1 ∆ιασυνδεδεµένο Ηλεκτρικό Σύστηµα και ∆ίκτυο 

3.1.1 Γενική περιγραφή του τοµέα 

3.1.1.1 Σύστηµα Μεταφοράς 

Κατά τον ορισµό που έχει περιληφθεί στο ν.4001/2011, το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) αποτελείται από: α) τις γραµµές υψηλής τάσης, β) τις 

διασυνδέσεις, καθώς και γ) το σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού που 

απαιτούνται για την οµαλή, ασφαλή και αδιάλειπτη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας υπό 

υψηλή τάση από σταθµούς παραγωγής προς υποσταθµούς, µεταξύ υποσταθµών και προς ή 

από οποιαδήποτε διασύνδεση. Στο ΕΣΜΗΕ εντάσσονται επίσης τα έργα διασύνδεσης των 

Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών µε αυτό.  ∆εν περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, οι γραµµές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο 

∆ίκτυο ∆ιανοµής, καθώς και τα δίκτυα των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Σύµφωνα µε 

στοιχεία της 30
ης

 Ιουνίου 2012, το ΕΣΜΗΕ αποτελείται από 11.303 χλµ. γραµµών 

µεταφοράς.  

Σύµφωνα µε το ν.4001/2011, και σε συµµόρφωση µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/72/ΕΚ 

σχετικά µε την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, συστάθηκε ο Ανεξάρτητος 

∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εταιρεία «Α∆ΜΗΕ Α.Ε.», η οποία είναι 

100% θυγατρική της ∆ΕΗ Α.Ε., µε σκοπό να ασκεί τις αρµοδιότητες και να εκτελεί τα 

καθήκοντα του Κύριου και ∆ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Η σύσταση του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή ήταν 

επακόλουθο της: 

α) Απόσχισης και εισφοράς του κλάδου Μεταφοράς της ∆ΕΗ Α.Ε. στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. (η 

απόσχιση αυτή  ολοκληρώθηκε εντός του 2011). 

β) Απόσχισης και εισφοράς των δραστηριοτήτων που αφορούν τη διαχείριση, λειτουργία, 

ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήµατος Μεταφοράς της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. στην 

Κ ε φ ά λ α ι ο  

 

 

ΤΟΜΕΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  
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Α∆ΜΗΕ Α.Ε. (η απόσχιση αυτή ολοκληρώθηκε την 1
η
 Φεβρουαρίου 2012). 

Η επίσηµη  λειτουργία της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. ξεκίνησε την 1
η
 Φεβρουαρίου 2012.  

Τα σηµαντικότερα οικονοµικά µεγέθη της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., σύµφωνα µε τα στοιχεία των 

δηµοσιευµένων οικονοµικών της καταστάσεων για το 2012 και της Απόφασης ΡΑΕ 

1016/2012 (βλ. Κεφάλαιο 4. 2.3) είναι: 

- Έσοδα: 325,189 εκ. € 

- Καθαρά Κέρδη προ φόρων: 35,696 εκ. € 

- Αριθµός Εργαζοµένων: 1.512 άτοµα 

- Συνολικές Επενδύσεις: 83,6 εκ. € 

- Εγκεκριµένο Ετήσιο Κόστος του ΕΣΜΗΕ: 249,438 εκ. € 

- Εγκεκριµένο Απαιτούµενο Έσοδο του ΕΣΜΗΕ: 224,017 εκ. € 

3.1.1.2 ∆ίκτυο ∆ιανοµής 

Κατά τον ορισµό που έχει περιληφθεί στο ν.4001/2011, το Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε∆∆ΗΕ) είναι το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ 

Α.Ε. που είναι εγκατεστηµένο στη χώρα, το οποίο αποτελείται από γραµµές µέσης και 

χαµηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από γραµµές 

και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Τα δίκτυα που 

εντάσσονται στο Ε∆∆ΗΕ, εκτός από τα δίκτυα των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, 

συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ µέσω των υποσταθµών υψηλής τάσης προς µέση τάση (ΥΤ/ΜΤ). 

Στο τέλος του 2012, το Ε∆∆ΗΕ αποτελούνταν από 108.700 χλµ. δικτύων Μέσης Τάσης, 

122.500 χλµ., δικτύων Χαµηλής Τάσης και 157.500 υποσταθµούς διανοµής. Οι ενεργοί 

καταναλωτές του Ε∆∆ΗΕ ανέρχονταν σε 7.365.544, από τους οποίους οι 10.422 ήταν 

συνδεδεµένοι στη Μέση Τάση. 

Σύµφωνα µε το ν.4001/2011, η ∆ΕΗ Α.Ε. προχώρησε, εντός του 2011, στο νοµικό και 

λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας ∆ιανοµής, µέσω της απόσχισης και εισφοράς 

της στην 100% θυγατρική της εταιρεία µε την επωνυµία «∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου 

∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.» Η απόσχιση αυτή ολοκληρώθηκε στις 

30.04.2012, και η πρώτη µέρα επίσηµης λειτουργίας της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.,  σύµφωνα µε δική 

της ανακοίνωση, ήταν η 1η Μαΐου 2012. 

Την κυριότητα του Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 122 του 

ν.4001/2011, διατηρεί η ∆ΕΗ Α.Ε., η οποία και υποχρεούται να διασφαλίζει τη διάθεση των  

οικονοµικών και κάθε άλλης φύσεως πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση της 

ανάπτυξης του ∆ικτύου, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που εκπονεί ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου. 
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Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ε∆∆ΗΕ, 

καθώς και για τη διασφάλιση, µε τον πλέον οικονοµικό, διαφανή, άµεσο και αµερόληπτο 

τρόπο, της πρόσβασης των χρηστών στο Ε∆∆ΗΕ, προκειµένου να ασκούν τις 

δραστηριότητές τους. Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. είναι επίσης υπεύθυνη για τη ∆ιαχείριση των 

ηλεκτρικών συστηµάτων των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 

Τα σηµαντικότερα οικονοµικά µεγέθη της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., σύµφωνα µε τα στοιχεία των 

δηµοσιευµένων οικονοµικών της  καταστάσεων για το 2012 και την Απόφαση ΡΑΕ 

1017/2012 (βλ. Κεφάλαιο 4.2.3) είναι: 

- Έσοδα: 1.167,944 εκ. € 

- Καθαρά Κέρδη προ φόρων: 29,434 εκ. € 

- Αριθµός Εργαζοµένων: 7.117 άτοµα 

- Συνολικές Επενδύσεις: 304 εκ. € 

- Εγκεκριµένο Ετήσιο Κόστος του Ε∆∆ΗΕ (συνολικά, για Κύριο και ∆ιαχειριστή): 

777,424 εκ. € 

- Εγκεκριµένο Απαιτούµενο Έσοδο του Ε∆∆ΗΕ (συνολικά, για Κύριο και ∆ιαχειριστή): 

771,424 εκ. € 

∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 131 παρ. 1 και 2 του ν.4001/2011, ορίζεται ότι: 

α) Οι γραµµές διανοµής µέσης και χαµηλής τάσης και οι εγκαταστάσεις διανοµής 

ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου που περιγράφεται 

στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2333/1995 (ΦΕΚ Α’ 202), και οι οποίες, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του ίδιου νόµου, κατασκευάζονται, αναπτύσσονται και τίθενται σε 

λειτουργία από την εταιρεία «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.», καθώς και οι 

µελλοντικές επεκτάσεις τους εντός της ίδιας έκτασης, αποτελούν το ∆ίκτυο του 

∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (∆ίκτυο ∆ΑΑ), και δεν εντάσσονται στο ∆ίκτυο 

∆ιανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε. 

β) Στην εταιρεία «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» χορηγείται άδεια αποκλειστικής 

διαχείρισης του ∆ικτύου ∆ΑΑ (∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ). Ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου 

∆ΑΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του ∆ικτύου ∆ΑΑ, καθώς και για τον 

προγραµµατισµό και τη διασφάλιση της συντήρησης και της ανάπτυξης του ∆ικτύου 

αυτού. 

Για την έγκριση των όρων της άδειας διαχείρισης του ∆ικτύου ∆ΑΑ, αρµόδια Αρχή είναι, 

σύµφωνα µε το ν.4001/2011, η ΡΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ρυθµίζονται ιδίως οι υποχρεώσεις 

του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ΑΑ σχετικά µε την ανάπτυξη, την ενίσχυση και τη συντήρηση 

του ∆ικτύου ∆ΑΑ, τις σχέσεις µεταξύ του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ΑΑ και της ∆Ε∆∆ΗΕ 
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Α.Ε., την παροχή πρόσβασης σε τρίτους, καθώς και την έγκριση της µεθοδολογίας 

τιµολόγησης που εφαρµόζει ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ για την παροχή πρόσβασης σε 

τρίτους. Τα θέµατα που είναι απολύτως αναγκαία για τη δραστηριοποίηση του ∆ιαχειριστή 

∆ικτύου ∆ΑΑ, σε σχέση ιδίως µε τον καθορισµό των τιµολογίων χρήσης του ∆ικτύου ∆ΑΑ 

και την παροχή πρόσβασης σε προµηθευτές, έχουν ρυθµιστεί είτε µε αποφάσεις του 

αρµόδιου Υπουργού µετά από γνώµη της ΡΑΕ, σύµφωνα µε το ν.3426/2005, είτε µε 

αποφάσεις της ΡΑΕ σύµφωνα µε τις σχετικές αρµοδιότητες που δόθηκαν στην Αρχή µε το 

ν.4001/2011. 

Κλειστά ∆ίκτυα ∆ιανοµής 

Με διατάξεις του άρθρου 131 του ν.4001/2011, σε εφαρµογή σχετικών διατάξεων της 

Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, ο χαρακτηρισµός δικτύων τα οποία 

διανέµουν ηλεκτρική ενέργεια σε γεωγραφικά περιορισµένο βιοµηχανικό ή εµπορικό ή 

κοινόχρηστο χώρο, και τα οποία δεν εντάσσονται στο Ε∆∆ΗΕ, ως Κλειστά ∆ίκτυα 

∆ιανοµής. Η αδειοδότηση φορέων διαχείρισης των δικτύων αυτών γίνεται µε απόφαση της 

ΡΑΕ, σε αναλογία προς τη δραστηριότητα διαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ. 

3.1.2 Εξελίξεις του τοµέα κατά το 2012 

Όπως έχει ήδη αναλυθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο, οι σηµαντικότερες εξελίξεις  του 

τοµέα µέσα στο 2012 αφορούν τη σύσταση και την έναρξη της επίσηµης λειτουργίας των 

Εθνικών ∆ιαχειριστών του Συστήµατος Μεταφοράς και του ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (Α∆ΜΗΕ Α.Ε, και ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., αντίστοιχα). Με βάση τα νέα αυτά δεδοµένα, 

η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, εστίασε το έργο της σε τρεις (3) κυρίως 

κατευθύνσεις: α) επεξεργάστηκε το διαχωρισµό και την επικαιροποίηση των Κωδίκων 

∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Λειτουργίας της Αγοράς (βλ. Κεφάλαιο 2.1.2.1), β) 

ολοκλήρωσε µέσα στο 2012 την πιστοποίηση της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ, και γ) εκκίνησε τη διαδικασία επανεξέτασης της µεθοδολογίας 

καθορισµού του κόστους και των χρεώσεων χρήσης των δικτύων, µε στόχο την  αποδοτική 

και βιώσιµη ανάπτυξή τους, χωρίς υπέρµετρο κόστος για τον καταναλωτή ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

3.1.2.1 Πιστοποίηση του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

Α∆ΜΗΕ Α.Ε. 

Η εταιρεία Α∆ΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) 

προέκυψε ως το αποτέλεσµα του διαχωρισµού των δραστηριοτήτων της εταιρείας 

∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., σε ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και σε Λειτουργό της Aγοράς (η 

µεταγενέστερη εταιρεία ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), καθώς και της απόσχισης του Κλάδου Μεταφοράς 

της ∆ΕΗ ΑΕ. Ο διαχωρισµός των παγίων, των δραστηριοτήτων και του προσωπικού έγινε 

µε βάση την Οδηγία 2009/72/ΕΚ και το ν.4001/2011. Η Απόφαση ΡΑΕ 1412/2011 
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«Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πιστοποίηση των ∆ιαχειριστών» εξειδικεύει την Οδηγία 

και το ν.4001/2011, λαµβάνοντας υπ’ όψη και τα σχετικά Ερµηνευτικά Σηµειώµατα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πιστοποίηση των ∆ιαχειριστών.  

Στην περίπτωση της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., το µοντέλο που επελέγη από την Πολιτεία ήταν αυτό 

του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΙΤΟ: Independent 

Transmission Operator). Το µοντέλο αυτό  απαιτεί συγκεκριµένη, ενδελεχή διαδικασία 

επίσηµης πιστοποίησης του ∆ιαχειριστή από την πλευρά του Ρυθµιστή, προκειµένου να 

ορισθεί ότι ο ∆ιαχειριστής Μεταφοράς διαθέτει τον απαιτούµενο βαθµό ανεξαρτησίας από 

την Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση (ΚΟΕ), της οποίας αποτελεί θυγατρική εταιρεία. 

Σύµφωνα µε την Απόφαση ΡΑΕ 1412/2011, η έννοια της ανεξαρτησίας του ∆ιαχειριστή 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αφορά το νοµικό και λειτουργικό του διαχωρισµό από 

την ΚΟΕ, τεκµηριώνεται δε µε βάση τρεις (3) επιµέρους έννοιες ανεξαρτησίας: (α) την 

ανεξαρτησία της διακυβέρνησης, (β) την ανεξαρτησία των οικονοµικών πόρων, και (γ) την 

ανεξαρτησία της λειτουργίας. Πιο συγκεκριµένα: 

• Η ανεξαρτησία της διακυβέρνησης αφορά το διαχωρισµό ελέγχου, και ειδικότερα τη 

δυνατότητα της εταιρείας Α∆ΜΗΕ ΑΕ να διαθέτει ανεξαρτησία αποφάσεων από την 

ΚΟΕ. Η ανεξαρτησία αυτή προβλέπεται στο Καταστατικό της εταιρείας, το οποίο, 

σύµφωνα µε το νόµο, ορίζει τη σύσταση Εποπτικού Συµβουλίου, στο οποίο αναφέρεται 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αλλά και τον ορισµό Υπεύθυνου Συµµόρφωσης. Η 

διάρθρωση αυτή διασφαλίζει ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων του ∆ιαχειριστή 

ανταποκρίνεται σε ουσιώδεις κανόνες ελέγχου, στα βασικά ζητήµατα που αφορούν την 

εταιρεία. 

• Η οικονοµική ανεξαρτησία αναφέρεται στην ανάγκη η εταιρεία να διαθέτει τους 

αναγκαίους τεχνικούς και χρηµατο-οικονοµικούς πόρους, προκειµένου να φέρει 

αποτελεσµατικά εις πέρας το έργο της, όπως αυτό προβλέπεται τόσο στα νοµικά 

κείµενα όσο και στο Καταστατικό της. 

• Η λειτουργική ανεξαρτησία αναφέρεται αφ’ ενός στους ανθρώπινους, τεχνικούς και 

πάσης άλλης φύσης πόρους που είναι απαραίτητοι, ώστε η εταιρεία να ασκεί 

αποτελεσµατικά το έργο και τα καθήκοντά της, αφ’ ετέρου σε µια σειρά απαγορεύσεων 

χρήσης ή/και παροχής υπηρεσιών από/προς την ΚΟΕ. 

Από την αξιολόγηση των στοιχείων και των προβλεπόµενων εγγράφων του Φακέλου 

Πιστοποίησης, τα οποία κατέθεσε στις 27.07.2012 ο Α∆ΜΗΕ στη ΡΑΕ, η Αρχή κατέληξε 

στο προκαταρκτικό συµπέρασµα ότι πληρούνται τα βασικά κριτήρια της Οδηγίας και του 

νόµου 4001/2011 και, µε την υπ’ αριθµ. 67/2012 Απόφασή της, χορήγησε «προκαταρκτική» 

πιστοποίηση στην εν λόγω εταιρεία, ζητώντας ταυτόχρονα τη συµµόρφωσή της, εντός 

συγκεκριµένης χρονικής προθεσµίας, µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις της Αρχής. Στη 

συνέχεια, ακολουθώντας τη διαδικασία της Οδηγίας, κοινοποίησε την προκαταρκτική αυτή 

απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προσέθεσε τα δικά της σχόλια. Κατόπιν της 
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έγκαιρης και θετικής ανταπόκρισης του ∆ιαχειριστή στις παρατηρήσεις τόσο του Ρυθµιστή 

όσο και της Επιτροπής, η ΡΑΕ, µε την τελική υπ’ αριθµ. 962Α Απόφασή της, πιστοποίησε 

την εταιρεία Α∆ΜΗΕ Α.Ε. ως τον Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, σύµφωνα µε το µοντέλο ITO. 

3.1.2.2 Αδειοδότηση των φορέων του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(Ε∆∆ΗΕ) 

Σύµφωνα µε το ν.4001/2011, στους αρµόδιους φορείς του Ε∆∆ΗΕ χορηγούνται, µε 

απόφαση της ΡΑΕ, οι ακόλουθες άδειες: 

α) Άδεια ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, η οποία χορηγείται στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

β) Άδεια ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, η 

οποία χορηγείται στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

γ) Άδεια Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Ε∆∆ΗΕ, η οποία χορηγείται στη ∆ΕΗ 

Α.Ε. ως Κύριο του Ε∆∆ΗΕ. 

Με τις άδειες αυτές, καθορίζονται, µεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των 

φορέων σε σχέση µε το ρόλο, τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από 

το νόµο, οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης της κάθε δραστηριότητας, καθώς και 

ειδικότερα θέµατα που άπτονται των σχέσεων µεταξύ του ∆ιαχειριστή και του Κυρίου του 

∆ικτύου, όπως της διασφάλισης της ανεξαρτησίας, του διαχωρισµού και της αµερόληπτης 

συµπεριφοράς του ∆ιαχειριστή. 

Σε εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 126 και 129 του ν.4001/2011, η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτηµα για τη χορήγηση των Αδειών ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ και 

∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Για το θέµα 

αυτό, όπως και για την Άδεια Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Ε∆∆ΗΕ, οι σχετικές 

διαδικασίες συνεχίζονται το 2013. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 124, η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. εκτελεί 

Πρόγραµµα Συµµόρφωσης, το οποίο αποσκοπεί στην αποφυγή τυχόν διακριτικής 

συµπεριφοράς, µεροληπτικών εταιρικών πρακτικών και στρέβλωσης του ανταγωνισµού 

κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Με το Πρόγραµµα Συµµόρφωσης καθορίζονται οι 

υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. και τα µέτρα που 

λαµβάνει η εταιρεία για την αποφυγή των ως άνω, καθώς και για τη διασφάλιση της 

εκτέλεσης του εν λόγω προγράµµατος από το προσωπικό της, όπως και ο τρόπος και τα 

µέσα για την παρακολούθηση από τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης της εκτέλεσης του 

Προγράµµατος Συµµόρφωσης. 

Σε εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, ο ∆Ε∆∆ΗΕ υπέβαλε το 2012 εισήγηση για το 

Πρόγραµµα Συµµόρφωσης προς έγκριση από τη ΡΑΕ. Η Αρχή έθεσε την εισήγηση αυτή 

του ∆Ε∆∆ΗΕ σε δηµόσια διαβούλευση. Η συµµετοχή στη διαβούλευση ήταν πολύ µικρή 
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και τα κυριότερα θέµατα που σχολιάσθηκαν αφορούσαν την ισότιµη πρόσβαση στα 

πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης πελατών του ∆ιαχειριστή, την επικοινωνία της 

διακριτής εταιρικής ταυτότητας του ∆ιαχειριστή στους πελάτες, καθώς και την πρόβλεψη 

µέτρων µε στόχο να προάγεται η αποτελεσµατική εφαρµογή του Προγράµµατος 

Συµµόρφωσης από τους υπαλλήλους του ∆ιαχειριστή. Περαιτέρω πρόοδος αναφορικά µε 

την επεξεργασία, αξιολόγηση και έγκριση της εισήγησης του ∆Ε∆∆ΗΕ για το Πρόγραµµα 

Συµµόρφωσης  υπήρξε µέσα στο 2013. 

3.1.2.3 Ετήσιο Κόστος και  Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύων 

Αναφορικά µε τις µη ανταγωνιστικές δραστηριότητες ενεργειακού του τοµέα, η ΡΑΕ έχει ως 

βασική αρµοδιότητα την άσκηση ρυθµιστικής πολιτικής, ούτως ώστε να διασφαλίζονται αφ’ 

ενός η πραγµατοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στα ∆ίκτυα, προκειµένου να προάγεται µε 

οικονοµικά αποδοτικό τρόπο η παροχή υπηρεσιών, η ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας και η 

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, αφ’ ετέρου η προστασία των συµφερόντων των τελικών 

καταναλωτών, ιδίως σε σχέση µε τις τιµές και τη διαφάνεια των τιµολογίων, έτσι ώστε να µην 

πλήττονται υπέρµετρα από τα επίπεδα των σχετικών χρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς. 

Ο υπολογισµός των χρεώσεων που πρέπει να πληρώνουν κατ’ έτος οι καταναλωτές 

ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρήση των δικτύων (Σύστηµα Μεταφοράς/ΕΣΜΗΕ και ∆ίκτυο 

∆ιανοµής/Ε∆∆ΗΕ), προκειµένου να επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι, είναι αποτέλεσµα 

µιας  πολυσύνθετης αξιολογητικής  και µεθοδολογικής προσέγγισης,  η οποία περιλαµβάνει 

τα εξής βήµατα: 

i. Καθορισµό της αναλυτικής µεθοδολογίας για την εκτίµηση του εύλογου Ετήσιου 

Κόστους του δικτύου, καθώς και του Απαιτούµενου Εσόδου, δηλαδή του εσόδου που, 

κατά τη ΡΑΕ, πρέπει να ανακτήσουν ο Κύριος και ο ∆ιαχειριστής του δικτύου. Για τον 

υπολογισµό του Ετήσιου Κόστους, λαµβάνονται υπ’ όψη οι προϋπολογιζόµενες ετήσιες 

λειτουργικές δαπάνες, οι προϋπολογιζόµενες ετήσιες αποσβέσεις επί των παγίων 

στοιχείων, καθώς και η απόδοση επί της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης (RAV). Το 

Απαιτούµενο Έσοδο του ∆ιαχειριστή προϋπολογίζεται για το επόµενο έτος βάσει: α) 

του ετήσιου κόστους, β) των υποανακτήσεων ή υπερανακτήσεων των εσόδων από 

προµηθευτές κατά τα προηγούµενα έτη, και γ) των εκκαθαρίσεων λόγω απόκλισης σε 

επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες προηγούµενων ετών. 

ii. Καθορισµό του κόστους δικτύου και του απαιτούµενου εσόδου για το συγκεκριµένο 

έτος. 

iii. Επιµερισµό, µε κατά το δυνατόν δίκαιο και εύλογο τρόπο, του απαιτούµενου ως άνω 

εσόδου µεταξύ όλων των κατηγοριών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθµ. 1456/30.11.2011 Απόφασή της, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 

της κατά τα άρθρα 15 και 96 του ν.4001/2011, αποφάσισε τη διατήρηση, και για το 2012, 

των χρεώσεων χρήσης των δικτύων στα ίδια επίπεδα που είχαν καθοριστεί για το 2011, 
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προκειµένου να δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος για την ενδελεχή περαιτέρω εξέταση της 

σχετικής µεθοδολογίας και των παραµέτρων υπολογισµού τους. 

Στη συνέχεια, προέβη σε δηµόσια διαβούλευση, προτείνοντας τροποποίηση της 

µεθοδολογίας υπολογισµού του Ετήσιου Κόστους του ΕΣΜΗΕ και του Ε∆∆ΗΕ, ως προς: 

- Τη µέθοδο προσδιορισµού της αξίας της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης 

(απασχολούµενων κεφαλαίων) και των αποσβέσεων. 

- Την προσθήκη µηχανισµού εκκαθάρισης του εγκεκριµένου επιτρεπόµενου εσόδου 

παρελθόντος έτους, λόγω απόκλισης µεταξύ πραγµατικού και προϋπολογιστικού 

κόστους.  

Η δηµόσια διαβούλευση διήρκεσε από τις 17 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου του 2012, και τα 

αποτελέσµατα αυτής (παρατηρήσεις και προτάσεις των συµµετεχόντων), καθώς και ο 

σχολιασµός της ΡΑΕ επί των συγκεκριµένων αυτών παρατηρήσεων/προτάσεων, 

αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.  

Η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπ’ όψη τα αποτελέσµατα της ως άνω δηµόσιας διαβούλευσης,  

εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 840/2012 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 3060/19.11.2012), για την 

τροποποίηση και  συµπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, 

αναφορικά µε τη µεθοδολογία καθορισµού του Ετήσιου Κόστους του ΕΣΜΗΕ, µε σκοπό: 

- Την αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των απασχολούµενων κεφαλαίων, επί των οποίων 

υπολογίζεται ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης, ώστε αντί της αξίας των παγίων που 

εµφανίζεται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των ∆ιαχειριστών (και οι 

οποίες εµπεριέχουν υπεραξίες και υποαξίες από επανεκτιµήσεις), να λαµβάνεται υπ’ 

όψη η αξία παγίων που προκύπτει από Μητρώο Παγίων, το οποίο τηρείται για 

ρυθµιστικούς σκοπούς. 

- Την προσθήκη µηχανισµού εκκαθάρισης, ώστε να υπάρχει συγκεκριµένο πλαίσιο 

κοστοστρεφούς ρύθµισης, που θα δίνει στους ∆ιαχειριστές κίνητρα βελτίωσης της 

αποτελεσµατικότητάς τους, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπει το συστηµατικό έλεγχο και 

την τακτοποίηση µεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών λειτουργικών δαπανών 

και επενδύσεων. 

3.1.2.3.i Σύστηµα Μεταφοράς  

Το κόστος που προκύπτει από τη χρήση του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ανακτάται από τους χρήστες µέσω των Χρεώσεων 

Χρήσης Συστήµατος (ΧΧΣ), σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που ορίζεται στον Κώδικα 

∆ιαχείρισης (Κ∆Σ), όπως ισχύει µετά την Απόφαση ΡΑΕ 840/2012. Ο προϋπολογισµός του 

Απαιτούµενου Εσόδου του Συστήµατος και οι µοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 

εγκρίνονται από τη ΡΑΕ (άρθρο 140 του ν.4001/2011), βάσει προϋπολογιστικής έκθεσης 

που συντάσσει ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, Α∆ΜΗΕ Α.Ε., για το επόµενο έτος. 
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Το Απαιτούµενο Έσοδο του Συστήµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 276 του 

Κ∆Σ, επιµερίζεται κατά 100% στο σύνολο των Πελατών του ΕΣΜΗΕ, µε διάκριση σε 

αυτούς που είναι συνδεδεµένοι στο Σύστηµα (υψηλή τάση) και σε αυτούς που είναι 

συνδεδεµένοι στη µέση και χαµηλή τάση. Συγκεκριµένα, για τους Πελάτες υψηλής τάσης, η 

µοναδιαία χρέωση (€/MW) που προκύπτει4 είναι η ίδια για όλη την επικράτεια, ενώ οι 

αντίστοιχες χρεώσεις για τους Πελάτες µέσης και χαµηλής τάσης καθορίζονται βάσει 

µεθοδολογίας που περιλαµβάνεται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος ( ΧΧΣ) 

Πελατών ∆ικτύου ∆ιανοµής5
, όπου: 

- Ορίζονται γενικές αρχές καθορισµού των ΧΧΣ. 

- Προβλέπεται ότι οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος περιλαµβάνουν χρέωση ισχύος 

(€/MW ή €/kVA) και χρέωση ενέργειας (€/ MWh)
6
. 

- Ορίζονται οι κατηγορίες ΧΧΣ Πελατών σε: 

• Χαµηλής Τάσης - Οικιακοί 

• Χαµηλής Τάσης - Οικιακοί ΥΚΩ (Πολύτεκνοι και δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού 

Τιµολογίου) 

• Αγροτικοί Χαµηλής Τάσης 

• Λοιποί Χαµηλής Τάσης (περιλαµβανοµένων των Πελατών φωτισµού οδών και 

πλατειών - ΦΟΠ) 

• Αγροτικοί Μέσης Τάσης 

• Λοιποί Μέσης Τάσης 

Η ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθµ. 1016/2012 Απόφασή της, καθόρισε (βλ. Πίνακες 3.1 και 3.2):  

i)  Το αποδεκτό Ετήσιο Κόστος για τα έτη 2012 και 2013, κρίνοντας ως εύλογο το ύψος 

των λειτουργικών δαπανών που αιτήθηκε ο Α∆ΜΗΕ, εκτιµώντας τις εύλογες ετήσιες 

αποσβέσεις και ορίζοντας εγκεκριµένο βαθµό κεφαλαιακής απόδοσης (r)  ίσο µε 8%. 

ii)  Το αντίστοιχο Απαιτούµενο Έσοδο για τα έτη 2012 και 2013, µετά το συνυπολογισµό 

των υποανακτήσεων εσόδων από προµηθευτές προηγούµενων ετών, των εσόδων από 

∆ιασυνδετικά ∆ικαιώµατα, των εσόδων από Λοιπές Πωλήσεις του ∆ιαχειριστή ΕΣΜΗΕ 

και των εκκαθαρίσεων λόγω απόκλισης επενδύσεων.  

iii)  Τις Μοναδιαίες Χρεώσεις για το 2013. 

 

                                                 
4
  Καθορίζεται ως το πηλίκο του  Απαιτούµενου Ετήσιου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ που επιµερίζεται στους 
Πελάτες ΥΤ, προς το άθροισµα των ισχύων χρέωσής τους. 

5
  Γνωµοδότηση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 1332/2009, όπως τροποποιήθηκε µε τη Γνωµοδότηση  ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 

2215/2010, ως προς τις κατηγορίες ΧΧΣ Πελατών και τις κλείδες επιµερισµού σε ισχύ και ενέργεια  ανά 

κατηγορία Πελάτη. 
6
  Οι Πελάτες ΜΤ έχουν µόνο χρέωση ισχύος. 
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 2012 2013 

Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες  78.860.496 77.927.331 

Ετήσιες αποσβέσεις 57.516.391 53.710.000 

Κεφαλαιακή απόδοση (RAV*r) 113.060.901 114.356.907 

Ετήσιο Κόστος ΕΣΜΗΕ 249.437.788 245.994.238 

Απαιτούµενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ 224.016.507 229.730.467 

Πίνακας 3.1 Ετήσιο κόστος και απαιτούµενο έσοδο ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2012 και 2013, € 

Κατηγορία Πελατών Χρέωση Ισχύος 

 

Χρέωση Ενέργειας 

(λεπτά €/ kWh) 

Πελάτες ΥΤ 25.703 €/MW Ισχύος 
Χρέωσης/ έτος 

- 

Πελάτες ΜΤ 1.801 €/MW Μέγιστης 
Ζήτησης Αιχµής/ µήνα 

- 

ΧΤ - Οικιακοί  0,17 €/kVA Συµφωνηµένης 
Ισχύος Παροχής ανά έτος 

0,541 

ΧΤ - Οικιακοί ΥΚΩ 

(Πολύτεκνοι και 

δικαιούχοι ΚΟΤ) 

- 0,602 

Λοιποί ΧΤ 0,6 €/kVA Συµφωνηµένης 
Ισχύος Παροχής ανά έτος 

0,527 

ΦΟΠ 0,6 €/kVA Συµφωνηµένης 
Ισχύος Παροχής ανά έτος 

0,176 

Πίνακας 3.2 Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2013 

3.1.2.3.ii ∆ίκτυο ∆ιανοµής 

Σχετικά µε το απαιτούµενο έσοδο για τη δραστηριότητα του ∆ικτύου ∆ιανοµής,  µέχρι τη 

θέσπιση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ (Κ∆∆), που θα περιλαµβάνει και τη 

µεθοδολογία ρύθµισης των εσόδων και χρεώσεων χρήσης του Ε∆∆ΗΕ, εφαρµόζονται 

µεταβατικά οι προαναφερθείσες διατάξεις του Κ∆Σ που ισχύουν και για το Σύστηµα 

Μεταφοράς. Ο προϋπολογισµός του Απαιτούµενου Εσόδου του ∆ικτύου ∆ιανοµής και οι 

µοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου εγκρίνονται από τη ΡΑΕ (άρθρο 140 του 

ν.4001/2011), βάσει προϋπολογιστικής έκθεσης που συντάσσει ο ∆ιαχειριστής του Ε∆∆ΗΕ, 

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., για το επόµενο έτος. 

Για τον καθορισµό των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης του Ε∆∆ΗΕ, οι κατηγορίες 

Πελατών ορίζονται σε: 

- Μέσης Τάσης  

- Χαµηλής Τάσης - Οικιακοί 

- Χαµηλής Τάσης - Οικιακοί ΥΚΩ (Πολύτεκνοι και δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού 

Τιµολογίου) 
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- Χαµηλής Τάσης µε µέτρηση µέγιστης ζήτησης ισχύος7
 και µέτρηση αέργου ισχύος 

- Χαµηλής Τάσης µε µέτρηση µέγιστης ζήτησης ισχύος, χωρίς µέτρηση αέργου ισχύος 

- Λοιποί Πελάτες Χαµηλής Τάσης 

Οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του  Ε∆∆ΗΕ περιλαµβάνουν χρέωση ισχύος (€/MW ή 

€/kVA), η οποία υπολογίζεται βάσει της συµφωνηµένης ισχύος8
, και χρέωση ενέργειας 

(€/kWh). Η χρέωση ενέργειας γίνεται µε βάση τη µετρούµενη ενέργεια, προσαρµοσµένη 

κατά το συντελεστή ισχύος, όπου αυτός υπάρχει. 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 1456/2011 Απόφασης ΡΑΕ, για τη διατήρηση κατά το έτος 2012 

των χρεώσεων χρήσης των δικτύων στα ίδια επίπεδα που είχαν καθοριστεί για το 2011, η 

ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 1017/2012 Απόφασή της, µε την οποία καθορίστηκε: α) το 

αποδεκτό Ετήσιο Κόστος και το αντίστοιχο Απαιτούµενο Έσοδο για τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ως 

∆ιαχειριστή, καθώς και για τη ∆ΕΗ Α.Ε. ως Κύριο των παγίων του Ε∆∆ΗΕ, για τα έτη 

2012 και 2013, και β)οι  αντίστοιχες Μοναδιαίες Χρεώσεις για το 2013 (Πίνακες 3.3 και 

3.4). 

 

 2012 2013 

 ΔΕΗ Α.Ε. 
ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. 
Σύνολο ΔΕΗ Α.Ε. 

ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. 
Σύνολο 

Κεφαλαιακή 

απόδοση 
219.566.411 7.200.000 226.766.411 228.779.474 7.689.200 236.468.674 

Κόστος 
αποσβέσεων 139.357.657 7.000.000 146.357.657 124.395.000 7.400.000 131.795.000 

Λειτουργικό 

κόστος - 409.800.000 409.800.000 - 420.500.000 420.500.000 

Μείον μίσθωμα 
κτιρίων ΔΕΗ ΑΕ -5.500.000   -12.000.000   

Ετήσιο κόστος 353.424.068 424.000.000 777.424.068 341.174.474 435.589.200 776.763.674 

Απαιτούµενο 

Ετήσιο Έσοδο 347.424.068 424.000.000 771.424.068 317.950.584 435.589.200 753.539.784 

Πίνακας 3.3  Ετήσιο κόστος και απαιτούµενο έσοδο Ε∆∆ΗΕ για τα έτη 2012 και 2013 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
  Μέτρηση µέγιστης ζήτησης ισχύος θεωρείται πως έχουν οι πελάτες µε παροχή άνω των 25 kVΑ. 

8
  Η συµφωνηµένη ισχύς περιλαµβάνεται στη σύµβαση σύνδεσης. Για τους πελάτες ΧΤ χωρίς συµφωνηµένη 

ισχύ, λαµβάνεται η ισχύς σύνδεσης. 
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Κατηγορία Πελατών 

Χρέωση Ισχύος 

(Μοναδιαία Πάγια 

Χρέωση) 

Χρέωση Ενέργειας 

(Μοναδιαία 

Μεταβλητή Χρέωση) 

(λεπτά €/kWh) 

Πελάτες Μέσης Τάσης 1.192 €/MW 

Μέγιστης Ζήτησης Αιχµής 
ανά µήνα 

0,29 

Πελάτες Χαµηλής Τάσης µε 
µέτρηση µέγιστης ζήτησης ισχύος 
(παροχή άνω των 25 kVA), καθώς 
και µέτρηση αέργου ισχύος 

3,61 €/kVA 

Συµφωνηµένης Ισχύος 
Παροχής ανά έτος 

1,59 

Πελάτες Χαµηλής Τάσης µε 
µέτρηση µέγιστης ζήτησης ισχύος 
(παροχή άνω των 25 kVA), χωρίς 
µέτρηση αέργου ισχύος 

2,95 €/ kVA 

Συµφωνηµένης Ισχύος 
Παροχής ανά έτος 

1,80 

Οικιακοί Πελάτες Χαµηλής 
Τάσης 

0,63 €/kVA 

Συµφωνηµένης Ισχύος 
Παροχής ανά έτος 

2,03 

Πελάτες ΚΟΤ και Τιµολογίου 

Πολυτέκνων 
- 2,26 

Λοιποί Πελάτες Χαµηλής Τάσης 
(παροχή έως και 25 kVA) 

1,50 €/kVA 

Συµφωνηµένης Ισχύος 
Παροχής ανά έτος 

1,80 

Πίνακας 3.4  Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου για το έτος 2013 

3.1.2.3.iii Επανεξέταση  της µεθοδολογίας καθορισµού του κόστους και των χρεώσεων 

χρήσης των ηλεκτρικών δικτύων  

Με κύριο στόχο τη βελτίωση της µεθοδολογίας καθορισµού του ετήσιου επιτρεπόµενου 

εσόδου και των χρεώσεων χρήσης των δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής 

ενέργειας, η ΡΑΕ προκήρυξε, µε απόφασή της στις 25.10.2012, διεθνή ανοικτό διαγωνισµό 

µε αντικείµενο την «Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέµατα κοστολόγησης, τιµολόγησης και 

πρόσβασης χρηστών στα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής». Κύριοι επί µέρους στόχοι του 

έργου αυτού, ως προς τις µεθοδολογίες καθορισµού του ετήσιου επιτρεπόµενου εσόδου και 

των χρεώσεων χρήσης των δικτύων, είναι οι εξής: 

- Η επισκόπηση της διεθνούς πρακτικής ως προς τις µεθοδολογίες προσδιορισµού του 

επιτρεπόµενου εσόδου, τις τιµές των χρησιµοποιούµενων βασικών παραµέτρων, τα 

κίνητρα για τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

τις ρυθµιστικές πρακτικές και διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση 

των υποβαλλόµενων στοιχείων, καθώς και τα έντυπα υποβολής στοιχείων που 

χρησιµοποιούνται. 

- Η συγκριτική αξιολόγηση των διεθνώς εφαρµοζόµενων µεθοδολογιών, και η υπόδειξη 

των συνιστώµενων βέλτιστων πρακτικών. 

- Η πρόταση µεθοδολογίας  προς εφαρµογή στην Ελλάδα, βάσει της διεθνούς εµπειρίας 

και της τρέχουσας κατάστασης στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 

συµπεριλαµβανοµένων: α) προδιαγραφών και διαδικασιών συλλογής των απαιτούµενων 
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στοιχείων από τους ∆ιαχειριστές και συσχέτισης των στοιχείων αυτών µε τις 

οικονοµικές τους καταστάσεις, και β) προτάσεων για µηχανισµούς ελέγχου, 

παρακολούθησης και τυποποίησης των στοιχείων που υποβάλλονται από τους 

∆ιαχειριστές. 

- Η συγκριτική ανάλυση, ως προς τις χρεώσεις χρήσης των δικτύων,  της διεθνούς και 

τρέχουσας ελληνικής πρακτικής αναφορικά µε τις εφαρµοζόµενες µεθοδολογίες και τα 

επίπεδα χρεώσεων, καθώς και προτάσεις για ενδεχόµενες βελτιώσεις των υφιστάµενων 

πρακτικών. 

Επιπλέον, προκειµένου να ενισχύσει τη γνώση και εµπειρία της σχετικά µε τις µεθοδολογίες 

παρακολούθησης της παραγωγικότητας/αποδοτικότητας των ∆ιαχειριστών, οι οποίες 

µεθοδολογίες ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν στην περίπτωση που αποφασιστεί η εφαρµογή 

διαφορετικού τρόπου υπολογισµού του ετήσιου επιτρεπόµενου εσόδου των ∆ιαχειριστών, 

από το σήµερα χρησιµοποιούµενο µε βάση το κόστος, η ΡΑΕ συµµετέχει στην Ευρωπαϊκή 

µελέτη «Pan-European TSO Efficiency Benchmarking». 

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της υποχρέωσης που τίθεται στους Ρυθµιστές από τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισµό 714/2009, και συγκεκριµένα από το άρθρο 14, παράγραφος 1 

σχετικά µε τα τέλη πρόσβασης στα δίκτυα «Τα τέλη που επιβάλλουν οι διαχειριστές δικτύου 

για την πρόσβαση στα δίκτυα πρέπει να είναι διαφανή, να λαµβάνουν υπ’ όψη την ανάγκη 

ασφάλειας των δικτύων και να αντανακλούν το πραγµατικό κόστος που προκύπτει, στο βαθµό 

που αντιστοιχεί στο κόστος αποτελεσµατικού και διαρθρωτικά συγκρίσιµου διαχειριστή 

δικτύου και να εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις», µε απόφαση του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών 

Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER), και µε αναθέτουσα αρχή τη Γερµανική Ρυθµιστική 

Αρχή Ενέργειας (BentzA), ανατέθηκε σε κοινοπραξία συµβούλων η διεξαγωγή της 

πανευρωπαϊκής µελέτης «Pan-European TSO Efficiency Benchmarking». Στόχος του CEER 

είναι η µελέτη αυτή, η οποία αποτελεί επικαιροποίηση/επέκταση προηγούµενης σχετικής 

µελέτης, να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για την αξιολόγηση της λειτουργικής 

αποτελεσµατικότητας των ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

ως προς το κόστος για το σχεδιασµό, κατασκευή, συντήρηση και υποστήριξη των δικτύων 

µεταφοράς, καθώς και της παραγωγικότητας  και αποδοτικότητάς τους. 

Η ΡΑΕ αποφάσισε να συµµετάσχει για πρώτη φορά στη µελέτη αυτή, προκειµένου να 

αποκτήσει µεθοδολογικά εργαλεία για την αξιολόγηση της  αποτελεσµατικότητας του 

∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και για την ανάλυση των στοιχείων λειτουργίας του, τα οποία θα 

είναι ιδιαίτερα χρήσιµα εν όψει της αναθεώρησης της µεθοδολογίας υπολογισµού του 

ετήσιου επιτρεπόµενου εσόδου των ∆ιαχειριστών. Στο πλαίσιο της µελέτης αυτής, υπήρξε 

συνεργασία µε τον Α∆ΜΗΕ, προκειµένου ο ∆ιαχειριστής να παράσχει τα αναγκαία 

στοιχεία. Τα αποτελέσµατα της ως άνω πανευρωπαϊκής µελέτης αναµένονται να 

δηµοσιοποιηθούν στο β΄ εξάµηνο του 2013. 
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3.1.2.4 Ανάπτυξη ∆ικτύων 

∆εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης (∆ΠΑ) του ΕΣΜΗΕ  

Βάσει του ν.4001/2011, το πρώτο ∆εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ θα  έπρεπε 

να υποβληθεί από τον Α∆ΜΗΕ στη ΡΑΕ µέχρι την 31.03.2012. Ωστόσο, λόγω της έναρξης 

λειτουργίας του Α∆ΜΗΕ µόλις την 01.02.2012 δεν κατέστη δυνατόν να τηρηθεί από τον 

Α∆ΜΗΕ η παραπάνω χρονική πρόβλεψη, και έτσι υποβλήθηκε στη ΡΑΕ ένα µη δεσµευτικό 

σχέδιο ∆ΠΑ, στο πλαίσιο της διαδικασίας συµπλήρωσης του Φακέλου Πιστοποίησης του 

∆ιαχειριστή, µε τη δέσµευσή του να υποβληθεί πλήρες και σύµφωνο µε τις προβλέψεις του 

ν.4001/2011 Σχέδιο µέχρι την 31.03.2013.   

Στο παραπάνω πλαίσιο,  στις 28.12.2012 τέθηκε, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 

ν.4001/2011, σε δηµόσια διαβούλευση από τον Α∆ΜΗΕ προκαταρκτικό σχέδιο του 

∆εκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς (∆ΠΑ), για τα έτη 

2014-2023.  

Παρακολούθηση των προγραµµατισµένων έργων του ΕΣΜΗΕ 

Το 2012, η ΡΑΕ συνέχισε τις προσπάθειές της για πιο εντατική παρακολούθηση των 

σηµαντικών έργων ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, τα οποία περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 

Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ), και τα οποία εµφανίζουν 

σηµαντικές καθυστερήσεις.  Αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής ήταν η καθιέρωση 

τακτικής υποβολής από τον Α∆ΜΗΕ τριµηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων προόδου για τα 

εξής έργα: 

- Έργα 400 KV στην Πελοπόννησο (ΚΥΤ και ΓΜ) 

- ΚΥΤ Αργυρούπολης 

- ΚΥΤ Αλιβερίου και των ΓΜ 400kV σύνδεσής του µε το Σύστηµα 

- ΓΜ στην Εύβοια για την απορρόφηση παραγωγής Α/Π 

- ∆ιασύνδεση Κυκλάδων 

- Επέκταση Συστήµατος προς Αν. Μακεδονία και Θράκη (ΚΥΤ Ν. Σάντας, κ.λπ.) 

Στο πλαίσιο αυτό, υποβλήθηκαν κατά το 2012 τρεις (3) συνοπτικές εκθέσεις προόδου από 

το ∆ιαχειριστή, από τις οποίες προκύπτει µικρή  µεν αλλά µετρήσιµη πρόοδος σε όλα τα 

παραπάνω έργα, εκτός από το ΚΥΤ Αργυρούπολης, στο οποίο δεν σηµειώθηκε καµία 

πρόοδος µέσα στο 2012. 
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3.1.3 Κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Αρχής µέσα στο 2012 

3.1.3.1 Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στον ηλεκτρισµό 

Για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή 

τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την εγγύηση της 

ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού, την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

και της ανάπτυξης νέων και ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, αποφασίστηκε από την Ε.Ε. 

ότι είναι αναγκαία η εκπόνηση ενός Ευρωπαϊκού Κανονισµού για την ταχύτερη και 

οργανωµένη προώθηση των διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδοµών.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε, στις αρχές του 2012, ευρεία διαβούλευση µε τα 

εµπλεκόµενα µέρη για την εκπόνηση του εν λόγω Κανονισµού και, ταυτόχρονα, για να 

επισπεύσει χρονικά τις σχετικές διαδικασίες, δροµολόγησε τις απαιτούµενες ενέργειες 

κατάρτισης του πρώτου καταλόγου Έργων ∆ιευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος ή Έργων Κοινού 

Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest, PCI/ΕΚΕ), µε στόχο ο κατάλογος αυτός να 

είναι ήδη έτοιµος µέχρι την οριστικοποίηση και θέση σε ισχύ του Κανονισµού. 

Οι εθνικοί Ρυθµιστές κλήθηκαν να συµµετάσχουν σε οµάδες εργασίας, τόσο από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία  συνέστησε δώδεκα (12) Περιφερειακές Οµάδες, µία για 

κάθε έναν από τους 12 διαδρόµους προτεραιότητας/θεµατικές περιοχές που 

περιλαµβάνονται στην πρόταση του Κανονισµού (ελληνικού ενδιαφέροντος είναι, ως προς 

τον ηλεκτρισµό, ο διάδροµος βορρά-νότου στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη), 

όσο και  από τον ACER, ο οποίος συνέστησε θεµατικές οµάδες εργασίας, προκειµένου να 

συµµετάσχει συγκροτηµένα στις σχετικές διαδικασίες, να συντονίσει και να παρέχει 

κατευθυντήριες γραµµές στους εθνικούς Ρυθµιστές.  

Η ΡΑΕ είχε, από την αρχή, ενεργή και συστηµατική συµµετοχή στην ως άνω πρωτοβουλία, 

τόσο κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης του Κανονισµού, όσο και κατά την κατάρτιση 

του πρώτου καταλόγου Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), µετέχοντας ενεργά σε 

θεµατικές οµάδες εργασίας του ACER (INF TF, και EIP WS), καθώς και στην 

Περιφερειακή Οµάδα Εργασίας (NSI East EL WG) που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, για την επιλογή έργων ΕΚΕ ηλεκτρικών διασυνδέσεων για το διάδροµο Βορρά-

Νότου, λειτουργώντας έτσι ως σηµείο ενηµέρωσης όλων των εµπλεκόµενων φορέων στην 

Ελλάδα για τις σχετικές εξελίξεις. 

Πέραν της συστηµατικής παρουσίας και τις παρεµβάσεις της στις παραπάνω οµάδες 

εργασίας, η ΡΑΕ, κατά τη διάρκεια του 2012, προχώρησε και στις ακόλουθες ενέργειες: 

- Με επιστολή της προς το ΥΠΕΚΑ, επεσήµανε την αναγκαιότητα συγκρότησης οµάδας 

εργασίας προκειµένου να συντονιστούν οι ενέργειες των εµπλεκόµενων δηµόσιων 

φορέων (ΡΑΕ, Α∆ΜΗΕ) και των  επενδυτών, µε στόχο να υποβληθούν πλήρως 

επεξεργασµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις έργων προς ένταξη στα ΕΚΕ, κυρίως 
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διασυνδέσεις ελληνικών νησιών, καθώς τα έργα αυτά  θα µπορούσαν να έχουν 

σηµαντική συµβολή στην ανάπτυξη της χώρας. Η οµάδα αυτή εργασίας συστάθηκε από 

το ΥΠΕΚΑ τον Απρίλιο του 2012 και λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012. 

- Παρείχε τεχνική υποστήριξη στους ενδιαφερόµενους για τα ΕΚΕ φορείς και επενδυτές, 

και ειδικότερα στη συµπλήρωση των απαραίτητων ερωτηµατολογίων για την 

αξιολόγηση των προτάσεων-έργων, µε αποτέλεσµα να εκδηλωθεί σηµαντικό 

ενδιαφέρον και να υποβληθούν τελικά από ελληνικές εταιρείες  δεκατέσσερις (14) 

προτάσεις έργων που δεν περιλαµβάνονται στο ∆εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης 

(TYNDP) του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E),  ως υποψήφια έργα για ένταξη στον Πίνακα ΕΚΕ. 

- Συντόνισε τους εµπλεκόµενους φορείς και επεξεργάστηκε το σχεδιασµό των 

προτεινόµενων από αυτούς έργων, τα οποία περιλαµβάνονται στην επίσηµη επιστολή 

που απέστειλε το ΥΠΕΚΑ, στις 26.04.2012, προς τον ENTSO-E, στο πλαίσιο 

διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού Σχεδίου TYNDP 2012. Τα περισσότερα από τα 

προτεινόµενα ελληνικά έργα αφορούν  έργα ΑΠΕ ιδιωτών επενδυτών στα νησιά, µε 

διασύνδεσή τους στην ηπειρωτική χώρα. Τα  έργα αυτά υποβλήθηκαν για ένταξη στο 

Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης PCI, ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ). 

- Υπέβαλε συγκεκριµένη πρόταση για τους συντελεστές στάθµισης των τριών (3) 

κριτηρίων βαθµολόγησης των προτεινόµενων έργων, τα οποία περιλαµβάνονται στο 

άρθρο 4 της πρότασης Κανονισµού, κατά τη συνεδρίαση της 05.06.2012 του NSI East 

EL WG. 

- Υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Οµάδα Εργασίας INF TF του ACER, στις 

14.08.2012, παρατηρήσεις-προτάσεις βελτίωσης της µεθοδολογίας αξιολόγησης των 

υποψήφιων έργων ΕΚΕ. 

- Συνεργάστηκε µε το ΥΠΕΚΑ για την υποβολή παρατηρήσεων-σχολίων επί του υπό 

συζήτηση Ευρωπαϊκού  Κανονισµού. 

- Συντόνισε τους εµπλεκόµενους φορείς προκειµένου να επιτευχθεί περιορισµός του 

αριθµού των έργων ελληνικού ενδιαφέροντος, που προτάθηκαν αρχικά ως  υποψήφια 

για ένταξη στον Πίνακα ΕΚΕ, επιτυγχάνοντας να συγχωνευθούν δεκαοκτώ (18) αρχικά 

έργα σε έξι (6), προκειµένου έτσι να αυξηθούν οι πιθανότητες τα έργα αυτά να κριθούν 

ως επιλέξιµα, και επεξεργάστηκε το οριστικό σχέδιο που προτάθηκε τελικά στην Ε.Ε., 

στις 08.11.2012, µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Ο 

σχεδιασµός, ο οποίος παρουσιάζεται αναλυτικότερα στην επόµενη παράγραφο, έγινε µε 

σκοπό να συνδυαστούν οι αναγκαίες διασυνδέσεις ελληνικών νησιών µε τη διασύνδεση 

Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, ώστε να πληρούται η απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης 

διασυνοριακής επίπτωσης στην ικανότητα µεταφοράς του ηλεκτρικού συστήµατος,  

προκειµένου τα σχετικά έργα να κριθούν ως επιλέξιµα για ΕΚΕ, καθώς και για να 

εξυπηρετηθούν, παράλληλα, οι ακόλουθοι εθνικοί στόχοι: 
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• Να καλυφθούν οι ανάγκες ηλεκτροδότησης των αυτόνοµων νησιωτικών 

συστηµάτων της χώρας. 

• Να αυξηθεί η διείσδυση των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο,  ώστε να 

διευκολυνθεί η επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας και να µειωθούν οι 

εκποµπές ρύπων 

• Να αυξηθεί ο βαθµός ενοποίησης των ηλεκτρικών συστηµάτων της Ελλάδας µε τις 

γειτονικές της  χώρες, και µέσω αυτών µε την Κεντρική Ευρώπη, ώστε να αυξηθεί 

η ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασµού, να δηµιουργηθούν συνθήκες 

µείωσης της τιµής της ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρεται στους Έλληνες 

καταναλωτές, και να διευκολυνθεί η πιθανή «εξαγωγή» εγχώριας παραγωγής 

ΑΠΕ. 

- Εκπόνησε και υπέβαλε, στις 24.12.2012, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επίσηµη γνώµη 

της ΡΑΕ για εννέα (9) υποψήφια έργα ΕΚΕ ελληνικού ενδιαφέροντος (εκ των 11 που 

τελικά υποβλήθηκαν), στο πλαίσιο των Κατευθυντήριων Οδηγιών "Roadmap for 

Regulators’ Input" που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Η γνώµη αυτή της ΡΑΕ 

κάλυψε τα παρακάτω σηµεία: 

• Τη συνεισφορά κάθε έργου στους κύριους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής (δηλ. 

τη µεγάλης κλίµακας ενσωµάτωση των ΑΠΕ, την ολοκλήρωση της εσωτερικής 

αγοράς και την ασφάλεια εφοδιασµού), ειδικότερα δε το µέγεθος του διασυνοριακού 

οφέλους που επιτυγχάνεται µε το κάθε έργο. 

• Την αξιολόγηση της συµµόρφωσης κάθε έργου µε την πρόβλεψη του Σχεδίου 

Κανονισµού ότι το συνολικό όφελος από το έργο αυτό πρέπει να είναι µεγαλύτερο 

από το κόστος του. 

• Την εγκυρότητα των υποθέσεων που ελήφθησαν υπ’ όψη και την τεκµηρίωσή τους. 

• Τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των έργων και τις προτεινόµενες οµαδοποιήσεις. 

Περαιτέρω, η ΡΑΕ, σε στενή συνεργασία µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 

(ΡΑΕΚ), µε την οποία υπέγραψε το 2012 και σχετικό Μνηµόνιο Συνεργασίας (βλ. 

Κεφάλαιο 8.3 και Παράρτηµα 4), υποστήριξε και προώθησε την ηλεκτρική διασύνδεση της 

Κύπρου (“Mediterranean Corridor of EuroAsia Interconnector”) µε την Ελλάδα, µε 

υποβρύχια καλώδια συνολικής ικανότητας µεταφοράς 2000 MW (2x1000 MW), και µέσω 

αυτής µε τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. Για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων ενεργειακών 

και αναπτυξιακών αναγκών και προτεραιοτήτων της χώρας µας, η ΡΑΕ πρότεινε η όδευση 

του ενός υποβρύχιου καλωδίου από την Κύπρο να καταλήγει στην Κρήτη, και από εκεί 

µέσω δύο (2) γραµµών µεταφοράς να συνδέεται µε το ηπειρωτικό σύστηµα της χώρας, 

καθώς και µε τις χώρες στα δυτικά της σύνορα, ενώ η όδευση του δεύτερου υποβρύχιου 

καλωδίου να καταλήγει στην Κω, και µέσω δυο  (2) γραµµών µεταφοράς να συνδέεται µε 

το ηπειρωτικό σύστηµα και τις χώρες στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας. Με την πρόταση 
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αυτή της ΡΑΕ, συσχετίζεται, κατά τρόπο επωφελή και ελκυστικό για τους στόχους και τις 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διεθνούς εµβέλειας έργο της  διασύνδεσης 

Ισραήλ και Κύπρου µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, µε την ανάγκη διασύνδεσης της 

Κρήτης και των υπόλοιπων νησιών του Αιγαίου µε το ηπειρωτικό σύστηµα της χώρας µας.  

Προτάσεις έργων ΕΚΕ για τη διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου µε την ηπειρωτική Ελλάδα 

Ειδικότερα, υπό το συντονισµό της ΡΑΕ, προτάθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 

ενοποίηση  των επί µέρους προτάσεων των ιδιωτών επενδυτών και του Α∆ΜΗΕ για τη 

διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου µε την ηπειρωτική Ελλάδα, στα ακόλουθα ενιαία έργα: 

1. ∆ιασύνδεση των νησιών του Βόρειου Αιγαίου, µεταφορικής ικανότητας 700-1000 MW, 

η οποία θα ξεκινά από την Κω και θα καταλήγει στους Φιλίππους της Μακεδονίας, 

συνδέοντας µε το ηπειρωτικό σύστηµα τα νησιά Ικαρία, Σάµο, Κω, Λέσβο, Λήµνο και 

Χίο. Το έργο αυτό θα αποτελεί τον ένα από τους τέσσερις (4) συνολικά διαδρόµους 

µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από την Κύπρο προς την Ελλάδα (Σχήµα 3.2). 

2. ∆ιασύνδεση, µεταφορικής ικανότητας 1100 ΜW, που θα συνδέει την Κω και τα 

γειτονικά νησιά µε την Αττική, και θα αποτελεί το δεύτερο διάδροµο της διασύνδεσης 

της Κύπρου µε την Ελλάδα  (Σχήµα 3.2). 

3. ∆ιασύνδεση της Κρήτης µε το ηπειρωτικό σύστηµα και την Αττική, µεταφορικής 

ικανότητας 1100 MW, που θα αποτελεί τον τρίτο διάδροµο της διασύνδεσης της 

Κύπρου µε την Ελλάδα  (Σχήµα 3.2). 

4. ∆ιασύνδεση της Κρήτης µε το ηπειρωτικό σύστηµα και ενίσχυση του δικτύου της 

Πελοποννήσου µε νέες γραµµές ΥΥΤ, έργο που θα υλοποιηθεί από τον Α∆ΜΗΕ και θα 

αποτελεί τον τέταρτο διάδροµο σύνδεσης της Κύπρου µε την Ελλάδα  (Σχήµα 3.2). 

5. ∆ιασύνδεση των Κυκλάδων (νήσων Πάρου, Μυκόνου και Άνδρου µέσω Σύρου) µε την 

Αττική (Λαύριο), µεταφορικής ικανότητας 500 MW (Σχήµα 3.1).  

6. ∆ιασύνδεση των νήσων Πάρου, Νάξου, Άνδρου και Εύβοιας (Κάρυστος) µε την Αττική 

(Παλλήνη), µεταφορικής ικανότητας  900 MW (Σχήµα 3.1). 

Τέλος, η ΡΑΕ υποστήριξε την ένταξη στον Πίνακα ΕΚΕ και των ακόλουθων έργων:  

• Την κατασκευή δύο (2) αντλησιοταµιευτικών σταθµών ικανότητας παραγωγής 264.000 

MWh ετησίως.  

• Την κατασκευή από τον Α∆ΜΗΕ Α.Ε.  του δεύτερου έργου διασύνδεσης της Ελλάδας 

µε τη Βουλγαρία. 
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Σχήµα 3.1  Προτάσεις έργων  διασύνδεσης των Κυκλάδων 

 

 Σχήµα 3.2   Προτάσεις έργων διασύνδεσης της  Κρήτης, ∆ωδεκανήσων, νησιών Βορείου Αιγαίου και 

Κύπρου µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα και λοιπές χώρες της Ευρώπης 

3.1.3.2 Ανάπτυξη «ευφυών» συστηµάτων µέτρησης στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά το άρθρο 59 παρ. 1 του ν.4001/2011, και 

αποδεχόµενη σχετική εισήγηση του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.), η ΡΑΕ γνωµοδότησε θετικά προς τον αρµόδιο 

Υπουργό ΠΕΚΑ για µια πιλοτική εφαρµογή «ευφυών» συστηµάτων µέτρησης σε 

καταναλωτές χαµηλής τάσης (Γνωµοδότηση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 10/22.11.2012), προκειµένου 

να διερευνηθούν ουσιώδη θέµατα εν όψει της ανάπτυξης τέτοιων συστηµάτων σε 

πανελλαδική κλίµακα, όπως: 

- Να διερευνηθεί η εγκυρότητα των παραδοχών της σχετικής ανάλυσης κόστους-οφέλους. 
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- Να αποκτηθεί εµπειρία από την πρακτική εφαρµογή της ανάπτυξης ευφυών 

συστηµάτων µέτρησης. 

- Να αναδειχθούν οι κατάλληλες τεχνολογίες, καθώς και οι λοιπές απαιτούµενες δράσεις, 

µε σκοπό τη µεγιστοποίηση του οφέλους από την ανάπτυξη των συστηµάτων αυτών  σε 

πανελλαδική κλίµακα. 

- Να αναδειχθούν τα κατάλληλα επιχειρηµατικά µοντέλα που πρέπει να υιοθετηθούν για 

την ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων µέτρησης σε πανελλαδική κλίµακα, µε βασικό 

κριτήριο το όφελος για το κοινωνικό σύνολο, καθώς και για τις διάφορες επιµέρους 

κατηγορίες χρηστών (π.χ. καταναλωτές, προµηθευτές,  ∆ιαχειριστές, κ.λπ.). 

Για τη διαµόρφωση της γνώµης της ΡΑΕ, καθοριστικό παράγοντα αποτέλεσε το γεγονός 

ότι, όπως έδειξε η σχετική ανάλυση κόστους-οφέλους, η κρίσιµη παράµετρος για τον 

προσπορισµό καθαρού κοινωνικού οφέλους από την ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων 

µέτρησης σε πανελλαδική κλίµακα, είναι η εξοικονόµηση ενέργειας που µπορούν να 

επιτύχουν οι τελικοί καταναλωτές, αξιοποιώντας τις προηγµένες δυνατότητες 

πληροφόρησής τους που προσφέρουν τα ευφυή συστήµατα µέτρησης, σε συνδυασµό µε 

σχετικές δράσεις ενηµέρωσης και ενεργοποίησής τους, αλλά και η µείωση της αιχµής που 

µπορεί να επιτευχθεί µε διαχείριση της ζήτησης των τελικών καταναλωτών, αξιοποιώντας 

αντίστοιχα τις δυνατότητες εφαρµογής κατάλληλων τιµολογιακών προϊόντων (time-of-use 

and critical peak-pricing tariffs). 

Παράλληλα µε τη θετική της γνώµη για την πιλοτική εφαρµογή ευφυών συστηµάτων, η 

ΡΑΕ επεσήµανε ότι, προκειµένου να επιτευχθούν οι ως άνω επιθυµητοί στόχοι, πρέπει να 

διασφαλισθεί ότι θα αποκτηθεί επαρκής λειτουργική εµπειρία και θα προκύψουν αξιόπιστα 

και στατιστικά έγκυρα αποτελέσµατα για την πιθανή ανάπτυξη των ευφυών συστηµάτων 

µέτρησης σε πανελλαδική κλίµακα, ιδίως αναφορικά µε τα εξής: 

α. Την απόδοση των επικρατέστερων σύγχρονων τεχνολογιών και συστηµάτων ευφυούς 

µέτρησης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες των δικτύων και του 

µετρητικού πάρκου της χώρας, λαµβάνοντας υπ’ όψη, µεταξύ άλλων, τη διαθεσιµότητα 

υποστηρικτικών υποδοµών και τεχνολογιών παροχής υπηρεσιών, καθώς και την 

υποστήριξη λειτουργιών των µελλοντικών ευφυών δικτύων. 

β. Την αποτελεσµατική διαχείριση του όλου έργου, προκειµένου να εντοπισθούν και να 

αντιµετωπισθούν κρίσιµα ζητήµατα που µπορούν να επηρεάσουν το κόστος, το 

χρονοδιάγραµµα και την επίτευξη των στόχων του, σε όλες τις φάσεις υλοποίησης. 

γ. Την εκτίµηση του δυναµικού εξοικονόµησης ενέργειας και διαχείρισης της ζήτησης 

στην τελική κατανάλωση, αξιοποιώντας τις προηγµένες δυνατότητες πληροφόρησης και 

τιµολόγησης που προσφέρουν τα ευφυή συστήµατα µέτρησης, καθώς και την ανάδειξη 

των καταλληλότερων σχετικών δράσεων, µέτρων και εργαλείων για την υλοποίηση του 

δυναµικού αυτού. 
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3.1.3.3 Σύνδεση χρηστών στα ∆ίκτυα 

3.1.3.3.i ∆ιαδικασίες σύνδεσης χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 109 του ν.4001/2011, ο ∆ιαχειριστής του 

Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση, τον 

Απρίλιο του 2012, τεύχος διαδικασιών σύνδεσης χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η 

ΡΑΕ, στο πλαίσιο της σχετικής εγκριτικής αρµοδιότητάς της, σύµφωνα µε την 

προαναφερθείσα διάταξη του νόµου, προέβη σε αρχικές παρατηρήσεις επί του τεύχους 

αυτού, επιφυλασσόµενη για αναλυτικό σχολιασµό και συνεργασία µε το ∆ιαχειριστή κατά 

την εξέλιξη της εν λόγω εγκριτικής διαδικασίας. Περαιτέρω πρόοδος στο θέµα αυτό  

υπήρξε µέσα στο 2013. 

3.1.3.3.ii  ∆ιείσδυση των ΑΠΕ - ∆υνατότητες απορρόφησης ισχύος - Κορεσµός δικτύων                               

Πελοπόννησος 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά το άρθρο 3 παρ. 5 περ. α’ του ν.3468/2006, η ΡΑΕ, 

κατόπιν σχετικών εισηγήσεων που υπέβαλαν οι αρµόδιοι ∆ιαχειριστές, εξέδωσε την υπ’ 

αριθµ. 699/1.8.2012 Απόφασή της, µε την οποία: α) διαπιστώθηκε ως όριο ασφαλούς 

απορρόφησης ισχύος από σταθµούς ΑΠΕ που συνδέονται στο δίκτυο µεταφοράς και 

διανοµής της Πελοποννήσου τα 1900 MW, και β) χαρακτηρίστηκε η Πελοπόννησος ως 

περιοχή µε κορεσµένο δίκτυο για απορρόφηση ισχύος από σταθµούς ΑΠΕ, δεδοµένης της 

υπέρβασης του ως άνω ορίου από τις ήδη εκδοθείσες δεσµευτικές προσφορές σύνδεσης για 

έργα ΑΠΕ. 

Με το χαρακτηρισµό της Πελοποννήσου ως περιοχής µε κορεσµένο δίκτυο, έπαυσε η 

υποδοχή νέων αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από σταθµούς ΑΠΕ (καθώς και 

αιτηµάτων µε αντικείµενο την αύξηση ισχύος, µε ή χωρίς τροποποίηση της άδειας 

παραγωγής), καθώς και η υποδοχή νέων αιτήσεων για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης από 

το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., για τους 

σταθµούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. Στη συνέχεια, 

λαµβάνοντας υπ’ όψη της σχετική πληροφόρηση από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθµ. 823/10.10.12 συµπληρωµατική Απόφασή 

της, εξαίρεσε τα φωτοβολταϊκά συστήµατα του Ειδικού Προγράµµατος Στεγών από την 

παύση χορήγηση προσφορών σύνδεσης. 

Για την αξιολόγηση εκκρεµών αιτηµάτων χορήγησης δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης 

για σταθµούς ΑΠΕ, όταν προκύπτει περιθώριο έως το όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Κανονισµού Αδειών, η ΡΑΕ 

έχει ζητήσει από τους ∆ιαχειριστές ενηµέρωση αναφορικά µε τη διαδικασία που 

ακολουθούν στην περίπτωση αυτή, καθώς και για τον τρόπο µε τον οποίο διασφαλίζουν τη 
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διαφάνεια, της εν λόγω διαδικασίας, ως προς την προτεραιότητα, τους χρόνους 

ανταπόκρισης, κ.α. 

Εύβοια 

Σε συνέχεια της αύξησης του ορίου διείσδυσης ισχύος για Φ/Β σταθµούς στην Εύβοια 

(Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 1291/12.10.2011), η ΡΑΕ διαπίστωσε ότι, έως και τον Οκτώβριο 

του 2012, η εν λόγω Απόφαση δεν είχε εφαρµοστεί από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για το λόγο αυτό, η Αρχή κάλεσε τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. σε 

ακρόαση (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 965/5.12.2012), η οποία και έλαβε χώρα την 

17.12.2012. Η σχετική διερεύνηση θα ολοκληρωθεί µέσα στο 2013.  

Περαιτέρω, σε σχέση µε τη σύνδεση Φ/Β σταθµών στην Εύβοια, στο πλαίσιο της 

προαναφερθείσας Απόφασης της ΡΑΕ, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας εισηγήθηκε στην Αρχή την εξαίρεση των Φ/Β σταθµών του Ειδικού 

Προγράµµατος εγκατάστασης επί κτιρίων (στεγών) από την υποχρέωση συµµετοχής στο 

κόστος των έργων επέκτασης του Συστήµατος. Με αφορµή την εισήγηση αυτή, η ΡΑΕ 

προγραµµάτισε για το 2013 τη γενικότερη επανεξέταση του καθορισµού πρόσθετου 

κόστους σύνδεσης των Φ/Β σταθµών, για τους οποίους χορηγούνται προσφορές σύνδεσης 

µετά την αύξηση του ορίου διείσδυσης, λόγω συµµετοχής τους  στο κόστος των έργων 

επέκτασης και ενίσχυσης του Συστήµατος. 

∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 

Στα τέλη του 2012, η ΡΑΕ δροµολόγησε το θέµα της επανεξέτασης των ορίων ασφαλούς 

απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ στα νησιά που είναι διασυνδεδεµένα µε το ηπειρωτικό 

σύστηµα και δίκτυο, ζητώντας σχετική ενηµέρωση και στοιχεία από τους αρµόδιους 

∆ιαχειριστές. Η διερεύνηση του θέµατος και η λήψη των σχετικών αποφάσεων 

προγραµµατίζεται να ολοκληρωθεί στο β’ εξάµηνο του 2013, µετά τη συγκέντρωση από τη 

ΡΑΕ του συνόλου της αναγκαίας πληροφόρησης. 

3.1.3.3.iii Σύνδεση οµάδων µικρών παραγωγών από ΑΠΕ στο δίκτυο 

Σε συνέχεια αρχικών εισηγήσεων του ∆ΕΣΜΗΕ και διαβούλευσης µε τους ∆ιαχειριστές του 

Συστήµατος Μεταφοράς και του ∆ικτύου ∆ιανοµής, η ΡΑΕ εξέδωσε, µετά από δηµόσια 

διαβούλευση,  την υπ’ αριθµ. 787/19.11.2012 Απόφασή της, σχετικά µε τον καθορισµό 

διαδικασίας για την παροχή πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε οµάδες 

παραγωγών ΑΠΕ µικρής ισχύος, όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του 

δικτύου χαµηλής ή µέσης τάσης. 

Η εν λόγω ρύθµιση στηρίζεται στη δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 11 του ν.3468/2006 

σε παραγωγούς ΑΠΕ, να µεριµνούν οι ίδιοι για την κατασκευή δικτύων για διασύνδεση των 

µονάδων τους µε το Σύστηµα Μεταφοράς, και την επεκτείνει και σε οµάδες παραγωγών 

ΑΠΕ µικρότερης ισχύος, ώστε να µπορούν και αυτοί να αναλαµβάνουν πρωτοβουλία και να 
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δεσµεύονται από κοινού έναντι των ∆ιαχειριστών για την κατασκευή τόσο των 

αποκλειστικών, όσο και των κοινών τµηµάτων, δικτύων διανοµής που απαιτούνται για τη 

συγκέντρωση του συνόλου της παραγωγής τους και τη διοχέτευσή της στο Σύστηµα. Η 

δυνατότητα αυτή κρίθηκε αναγκαία για λόγους ίσης µεταχείρισης µεταξύ παραγωγών ΑΠΕ, 

ανεξαρτήτως της ισχύος των µονάδων τους, δεδοµένης ιδίως της αντικειµενικής δυσχέρειας 

που ενυπάρχει στη διαχείριση της κατασκευής των αναγκαίων δικτύων από τον αρµόδιο 

∆ιαχειριστή, όταν αυτά αφορούν περισσότερους του ενός παραγωγούς. 

3.1.3.3.iv ∆ηµόσια διαβούλευση για τον καθορισµό των χρεώσεων σύνδεσης σε 
υφιστάµενο έργο διασύνδεσης  

Στο πλαίσιο των προβλέψεων του άρθρου 306 του Κ∆Σ «Υλοποίηση έργων επέκτασης για 

σύνδεση», η ΡΑΕ έθεσε, στις 29.05.2012, σε δηµόσια διαβούλευση τις προτάσεις της 

σχετικά µε τα κύρια σηµεία που πρέπει να αντιµετωπιστούν ως προς τη µεθοδολογία 

επιµερισµού του κόστους έργων σύνδεσης, στην περίπτωση σύνδεσης νέου Χρήστη σε 

σηµείο που περιλαµβάνεται σε έργα επέκτασης του Συστήµατος ή του ∆ικτύου, τα οποία 

έχουν ήδη κατασκευαστεί για τη διασύνδεση άλλου Χρήστη. Τα µεθοδολογικά αυτά είναι 

συνοπτικά τα εξής: 

- Υποβολή έκθεσης, από τον αρχικό προς τον νέο Χρήστη, για το κόστος των έργων 

- ∆ιαδικασία (πιθανής) αµφισβήτησης του κόστους των έργων 

- ∆ιαδικασία αποζηµίωσης του αρχικού Χρήστη από το νέο 

- Αναγωγή του κόστους στο χρόνο σύνδεσης του νέου Χρήστη 

- Aποµείωση της  αξίας των έργων  

Στη διαβούλευση συµµετείχαν µε υποβολή παρατηρήσεων ο ∆Ε∆∆ΗΕ και τρεις (3) 

εταιρείες και εκκρεµεί η έκδοση της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ. 

3.1.3.3.v Έργο Σύνδεσης ΑΠΕ «Ν. Μάκρη - Πολυπόταµος και ∆ίκτυο Υψηλής Τάσης 
Νότιας Εύβοιας»  

Ιστορικό του έργου 

Το εν λόγω έργο αποτελεί έργο επέκτασης του Συστήµατος, για τη διασύνδεση περίπου 400 

MW αιολικών πάρκων στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας, και έχει οριστεί δια νόµου ως 

έργο γενικότερης σηµασίας για την οικονοµία της Χώρας (παρ.3, άρθρο 15 του 

ν.3175/2003).  

Προκειµένου να επιλυθούν τα διάφορα τεχνικά και οικονοµικά προβλήµατα υλοποίησής 

του, έγινε κατάλληλη τροποποίηση (Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ υπ΄ αριθµ. 

∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/2098/οικ.23692/17.11.2009) του άρθρου 272 του Κώδικα ∆ιαχείρισης 

Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ∆ΣΣΗΕ) και της Μελέτης 
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Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) 2008-2012, προκειµένου να προβλεφθεί ότι 

το έργο «θα υλοποιηθεί από τον Κύριο του Συστήµατος, και το κόστος του θα ανακτηθεί 

σύµφωνα µε τη διαδικασία των εδαφίων (α) έως (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 272 του 

Κ∆ΣΣΗΕ». 

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης του ως άνω άρθρου 272 του Κ∆ΣΣΗΕ, για την 

έκδοση απόφασης σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του Κώδικα ως 

προς το συγκεκριµένο έργο, εξέδωσε (κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης) την υπ’ αριθµ. 

2069/10.11.2010 Απόφασή της, µε την οποία ορίστηκαν αρχικά τα σηµεία που κρίθηκαν ως 

ώριµα και απαραίτητα προκειµένου να προχωρήσει η αδειοδοτική διαδικασία, και στη 

συνέχεια, η παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

904/2011 Απόφαση ΡΑΕ. Εν συνεχεία, διαπιστώθηκε η ανάγκη για περαιτέρω συµπλήρωση 

της εν λόγω απόφασης, και για το λόγο αυτό η ΡΑΕ έθεσε σε νέα δηµόσια διαβούλευση, 

την περίοδο 28.11.2011 έως 18.12.2011, τα κύρια προτεινόµενα σηµεία τροποποίησής της. 

Σχετικές ενέργειες και πρωτοβουλίες της ΡΑΕ µέσα στο  2012 

Λαµβάνοντας υπ’ όψη της τα αποτελέσµατα της ως άνω δηµόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ 

προχώρησε, στις 07.03.2012, στην έκδοση της υπ’ αριθµ. 155/2012 αναθεωρηµένης 

Απόφασής της. Η έκδοση της απόφασης αυτής κρίθηκε αναγκαία, προκειµένου:  

- Να συµπεριληφθούν στον επιµερισµό του κόστους του κοινόχρηστου τµήµατος του 

έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη-Πολυπόταµος και ∆ίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» 

όλοι εκείνοι οι αιολικοί σταθµοί, οι οποίοι διαθέτουν άδειες παραγωγής µε τον ειδικό 

όρο ότι η σύνδεσή τους «µπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά από σηµαντική επέκταση του 

Συστήµατος».  

- Να τεθούν ανάλογες προθεσµίες για την υποβολή αιτηµάτων προσφοράς σύνδεσης, 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και σύναψης τριµερών συµβάσεων σύνδεσης. 

- Να καθοριστούν οι συνέπειες τυχόν µη τήρησης των προθεσµιών αυτών, σε αναλογία 

µε τις προβλέψεις της Απόφασης ΡΑΕ 904/2011. 

Στη συνέχεια, στις 08.06.2012, και σε εφαρµογή της Απόφασης 155/2012, η ΡΑΕ 

δηµοσιοποίησε υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής, την οποία θα έπρεπε να υποβάλουν οι 

χρήστες του υπ’ όψη έργου, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παραπάνω 

Απόφαση. Λόγω των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά το χρόνο 

που έληγε η προθεσµία υποβολής των εγγυητικών επιστολών, η ΡΑΕ, µε τις υπ’ αριθµ. 

470/2012, 552/2012 και 721/2012 Αποφάσεις της, παρέτεινε την προθεσµία υποβολής για 

τις 20 Σεπτεµβρίου του 2012. Υποβλήθηκαν τελικά οι προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές 

από όλες τις εταιρείες που είχαν τη σχετική υποχρέωση, εκτός από τέσσερις (4). Η εταιρεία 

ΑΡΧΡΑΝ Αιολική υπέβαλε προσφυγή κατά της υπαγωγής της στους πίνακες Χρηστών της 

Απόφασης ΡΑΕ 155/2012, η οποία απορρίφθηκε µε την Απόφαση ΡΑΕ 788/2012.  
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3.1.3.3.vi Αποχαρακτηρισµός έργου επέκτασης για σύνδεση µονάδας συνδυασµένου 

κύκλου της ∆ΕΗ στο Αλιβέρι 

Το 2012, η ΡΑΕ εξέτασε αίτηµα της ∆ΕΗ Α.Ε. για αποχαρακτηρισµό της Γραµµής 

Μεταφοράς 400 kV που κατασκευάζεται ως έργο επέκτασης του Συστήµατος, για τη 

διασύνδεση της νέας µονάδας παραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε Φ.Α. της επιχείρησης 

στο Αλιβέρι. Σε πλήρη συµφωνία και µε την αντίστοιχη άποψη του Α∆ΜΗΕ, ο οποίος 

θεώρησε ότι δεν στοιχειοθετούνται επαρκείς λόγοι για τον αποχαρακτηρισµό του εν λόγω 

έργου από έργο επέκτασης και τον εκ νέου χαρακτηρισµό του ως έργο ενίσχυσης του 

Συστήµατος, για τη σύνδεση της υπ΄ όψη µονάδας, η ΡΑΕ απέρριψε τελικά  το εν λόγω 

αίτηµα της ∆ΕΗ Α.Ε.  

3.1.3.3.vii Αναφορές και καταγγελίες στη ΡΑΕ για θέµατα σύνδεσης ΑΠΕ στα δίκτυα 

Όπως είναι γνωστό, η δραστηριότητα κατασκευής και εκµετάλλευσης µικρής κλίµακας 

σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς τα 

τελευταία χρόνια στη χώρα µας, ιδίως µετά τη θέσπιση του ν.3851/2010. Ένα από τα 

κρίσιµα ζητήµατα που αναφύονται σε σχέση µε αυτήν την εξέλιξη, είναι η σύνδεση των 

σταθµών αυτών στα δίκτυα διανοµής, αρµοδιότητα η οποία ασκείται, βάσει του νόµου, από 

το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. Επί του θέµατος αυτού, και δεδοµένης της 

έλλειψης επαρκούς σχετικού κανονιστικού πλαισίου για το ∆ίκτυο ∆ιανοµής (Κώδικας 

∆ιαχείρισης, Όροι και Τιµολόγια Σύνδεσης Παραγωγών), η ΡΑΕ, µε σειρά ενεργειών και 

πρωτοβουλιών της, από το 2010 και µετά, διερεύνησε και επεσήµανε στο ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου όλα εκείνα τα θέµατα που επιδέχονταν βελτίωσης, σε ό,τι αφορά, µεταξύ άλλων, τη 

διαφάνεια και την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων παραγωγών για τεχνικά, οικονοµικά και 

συµβατικά ζητήµατα, σχετικά µε τη σύνδεσή τους στο δίκτυο. 

Στα περισσότερα από τα θέµατα αυτά σηµειώθηκε ελάχιστη πρόοδος τα προηγούµενα 

χρόνια, ενώ ακόµη και σε σχέση µε ρητά θεσµοθετηµένες υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή 

∆ικτύου, όπως η δηµοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά µε τη σύνδεση απαλλασσόµενων 

από αδειοδότηση µονάδων ΑΠΕ (αρ. 4, παρ. 2. ν.3851/2010), κάποιες πρώτες ενέργειες 

έγιναν από το ∆ιαχειριστή µόλις στα τέλη του 2011. Αποτέλεσµα της αδράνειας αυτής, ήταν 

να υποβάλλονται ή να κοινοποιούνται στη ΡΑΕ, ήδη από τις αρχές του 2011, πλήθος 

αναφορών, καταγγελιών και εξωδίκων κατά της ∆ΕΗ Α.Ε., ως ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, 

από ενδιαφερόµενους σχετικά µε  θέµατα συνδέσεων ΑΠΕ (ιδίως Φ/Β) στο ∆ίκτυο 

∆ιανοµής. 

Τα κυριότερα ζητήµατα που αφορούσαν οι εν λόγω αναφορές και καταγγελίες για θέµατα 

σύνδεσης µονάδων ΑΠΕ στα δίκτυα, συνοψίζονται στα εξής: 

1. Σηµαντικές καθυστερήσεις στη διατύπωση των όρων σύνδεσης και µη ενηµέρωση των 

αιτούντων σχετικά. 
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2. Μη δηµοσιοποίηση στοιχείων σχετικά µε την εξέλιξη της διαδικασίας χορήγησης 

προσφορών σύνδεσης (αιτήµατα σύνδεσης, µη-δεσµευτικές προσφορές, δεσµευτικές 

προσφορές, κ.λπ.), σύµφωνα µε τη σχετική υποχρέωση του ∆ιαχειριστή κατά το 

ν.3851/2010. 

3. Μη παροχή στοιχείων σχετικά µε την κατάσταση των τοπικών δικτύων. 

4. Αναστολή/ανάκληση όρων σύνδεσης ως χορηγηθέντων εκ παραδροµής(!).  

5. Χαρακτηρισµός περιοχών του ∆ικτύου ως κορεσµένων, µε συνέπεια να µην γίνονται 

αποδεκτά αιτήµατα για χορήγηση προσφορών σύνδεσης, χωρίς να υφίσταται σχετική 

Απόφαση ΡΑΕ, όπως ο νόµος ορίζει. 

6. Καθυστέρηση στην ενεργοποίηση συνδέσεων, µε συνέπεια την αποµείωση του 

συµβατικού τιµήµατος  πώλησης της παραγόµενης από ΑΠΕ ηλεκτρικής ενέργειας. 

7. Μη δηµοσιοποίηση από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου των τεχνικών προδιαγραφών 

σύνδεσης Φ/Β σταθµών στο ∆ίκτυο. 

8. Ελλιπής τεκµηρίωση (ή απουσία αυτής) του τρόπου σύνδεσης και των τεχνικών 

επιλογών του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου στους χορηγούµενους όρους σύνδεσης. 

9. Ασαφές/ελλιπές περιεχόµενο προσφορών σύνδεσης (ανάλυση δαπανών, τεκµηρίωση 

αδυναµίας σύνδεσης στο υφιστάµενο δίκτυο, κλπ.). 

10. Μη εγκυρότητα της µεθοδολογίας που εφαρµόζει ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου για τον 

καθορισµό του ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθµούς ΑΠΕ που 

συνδέονται στο ∆ίκτυο ΜΤ και ΧΤ. 

11. Ελλιπής άσκηση αρµοδιοτήτων σχεδιασµού και διαχείρισης νέων δικτύων διανοµής για 

τη σύνδεση πολλών µικρών Φ/Β σταθµών στο Σύστηµα (µέσω νέων δικτύων διανοµής 

και Υ/Σ ανύψωσης τάσης, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ικανότητα απορρόφησης σε 

υφιστάµενο δίκτυο). 

Το 2012, υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ δεκατρείς (13) καταγγελίες σύµφωνα µε το άρθρο 34 του 

ν.4001/2011, σχετικά µε θέµατα σύνδεσης ΑΠΕ στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής. Οι καταγγελίες 

αυτές αφορούσαν, κατά κανόνα, οµάδες σταθµών ή/και παραγωγών, και είχαν ως κύριο 

αντικείµενο εξέτασης τα θέµατα 1 έως και 6 ανωτέρω. Η επεξεργασία των ως άνω 

καταγγελιών ολοκληρώθηκε από τη ΡΑΕ µέσα στο 2012, καταλήγοντας, ως προς τα 

τµήµατά τους που έγιναν αποδεκτά, στη διατύπωση σαφών συστάσεων και οδηγιών προς το 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, είτε για να προβεί σε συγκεκριµένες ενέργειες, είτε για να 

απόσχει από συγκεκριµένες πρακτικές. 

Το 2012, η ΡΑΕ επεξεργάστηκε επίσης υπόθεση που αφορούσε µακρόχρονη διένεξη δύο 

παραγωγών ΑΠΕ σε σχέση µε τη διευθέτηση της πρόσβασής τους στο σύστηµα µέσω 

κοινών έργων επέκτασης για σύνδεση. Οι παραγωγοί τελικώς υπέβαλαν καταγγελίες κατά 

του ∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΡΑΕ, σταθµίζοντας ιδίως την 
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ανάγκη να δοθεί τέλος στη µακρόχρονη και αδιέξοδη διένεξη των καταγγελλουσών και την 

αρµοδιότητα του ∆ιαχειριστή να επιληφθεί του θέµατος, τον κάλεσε να προβεί σε µια σειρά 

συγκεκριµένων ενεργειών προς επίλυση του ζητήµατος, απορρίπτοντας κατά τα λοιπά τις 

καταγγελίες. 

3.1.3.3.viii Απώλειες δικτύων 

Σε συνέχεια των σχετικών ενεργειών της ΡΑΕ κατά τα προηγούµενα δύο έτη (2010-2011), 

αναφορικά µε την επανεξέταση της µεθοδολογίας υπολογισµού των συντελεστών απωλειών 

έγχυσης στο Σύστηµα Μεταφοράς, και µε αφορµή την ανάγκη επικαιροποίησης των 

συντελεστών αυτών λόγω ένταξης νέας παραγωγής στο Σύστηµα, καθώς και της υποβολής, 

το 2011, επικαιροποιηµένων µελετών και εισηγήσεων από το ∆ΕΣΜΗΕ, υποβλήθηκε εκ 

νέου, στις αρχές του 2012, µελέτη προσδιορισµού των συντελεστών απωλειών και εισήγηση 

του Α∆ΜΗΕ, λόγω της ένταξης νέας παραγωγής σηµαντικής ισχύος στο Σύστηµα. 

Για το θέµα αυτό δεν υπήρξε περαιτέρω πρόοδος µέσα στο 2012. Όσον αφορά τη 

µεθοδολογία προσδιορισµού των συντελεστών απωλειών έγχυσης, βασικό ζήτηµα προς 

περαιτέρω διερεύνηση συνεχίζει να αποτελεί η χρήση κοµβικών συντελεστών απωλειών, 

έναντι της οµαδοποίησής τους σε ζώνες, πρακτική που εφαρµόζεται σήµερα. Παράλληλα, 

έχουν επισηµανθεί από συµµετέχοντες και άλλα ζητήµατα που άπτονται γενικότερα του 

µηχανισµού που εφαρµόζεται στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για την ανάκτηση 

του κόστους των απωλειών στο Σύστηµα Μεταφοράς, καθιστώντας ενδεχοµένως σκόπιµη 

τη συνολική επανεξέταση του θέµατος. 

Αναφορικά µε τον καθορισµό συντελεστών απωλειών στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, σηµειώνεται 

ότι οι συντελεστές που είναι σε ισχύ εγκρίθηκαν το 2006, µετά από σχετική µελέτη και 

εισήγηση της ∆ΕΗ Α.Ε., ως (τότε) ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία 

απωλειών ενέργειας στο ∆ίκτυο τη διετία 2003-2004. Η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπ’ όψη της πιο 

πρόσφατα στοιχεία, ζήτησε το 2012 από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) την επικαιροποίηση της ως άνω µελέτης και της σχετικής 

εισήγησής του προς τη ΡΑΕ, προκειµένου οι νέοι συντελεστές να τεθούν σε ισχύ από την 

1.1.2013.  

3.1.3.3.ix ∆ιαζωνικοί περιορισµοί του  Συστήµατος Μεταφοράς 

Σε συνέχεια των σχετικών ενεργειών της ΡΑΕ κατά τα προηγούµενα δύο  έτη (2010-2011), 

για την εξέταση και αξιολόγηση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων του µηχανισµού 

των διαζωνικών περιορισµών Βορρά-Νότου, οι οποίες οδήγησαν στην υποβολή στοιχείων 

από το ∆ΕΣΜΗΕ αναφορικά µε την ενεργοποίηση των περιορισµών αυτών και την 

επίδρασή τους στην αγορά το έτος 2011, ο ∆ιαχειριστής υπέβαλε, στα τέλη του 2012, νέα 

σχετική εισήγηση στη ΡΑΕ. Με την εισήγηση αυτή προτείνει την παύση εφαρµογής του 

διαζωνικού περιορισµού Βορρά-Νότου στον Ηµερήσιο Ενεργειακό Περιορισµό (ΗΕΠ), 
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καθώς λόγω της τοπολογίας του Συστήµατος και της χωρικής κατανοµής των µονάδων 

παραγωγής, ο περιορισµός αυτός δεν διαφαίνεται ότι µπορεί να ενεργοποιείται µε τέτοια 

συχνότητα, ώστε να δικαιολογείται η συµµετοχή του στην επίλυση του ΗΕΠ. Για το θέµα 

αυτό περαιτέρω πρόοδος σηµειώνεται µέσα στο 2013. 

3.1.3.3.x Ποιότητα υπηρεσιών ∆ικτύου ∆ιανοµής 

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που ανέλαβε η ΡΑΕ και των συναφών δράσεων που 

ανέπτυξε την περίοδο 2009-2011, σε σχέση µε τα θέµατα ποιότητας υπηρεσιών που 

παρέχονται στους χρήστες του ∆ικτύου ∆ιανοµής,  σηµειώνονται τα ακόλουθα για το 2012: 

- Παρακολούθηση ποιότητας υπηρεσιών: Στο πλαίσιο δηµοσιοποίησης των εκθέσεων της 

ΡΑΕ για την ποιότητα των υπηρεσιών διανοµής (περίοδος 2004-2009
9
),  η Αρχή 

επεξεργάστηκε µέσα στο 2012 τα στοιχεία και τη σχετική έκθεση που υπέβαλε η 

Εταιρεία ∆ιανοµής, για την ποιότητα των υπηρεσιών της κατά τα έτη 2010-2012. Τα 

αποτελέσµατα αυτά  ενσωµατώνονται στην τελευταία σχετική έκθεση της ΡΑΕ, η οποία 

δηµοσιοποιήθηκε πρόσφατα (2013). 

- ∆ιακρίβωση διαδικασιών συλλογής στοιχείων και έλεγχος: Το 2012, ξεκίνησε η 

υποβολή στη ΡΑΕ πρωτογενών στοιχείων σχετικά µε την ποιότητα εξυπηρέτησης των 

συνδέσεων καταναλωτών. Την υποβολή των ως άνω στοιχείων είχε ζητήσει η ΡΑΕ από 

την Εταιρεία ∆ιανοµής, στο πλαίσιο διερεύνησης µηχανισµών ελέγχου της εγκυρότητας 

των στοιχείων που συλλέγει και αναφέρει η Εταιρεία ∆ιανοµής για την ποιότητα των 

υπηρεσιών της. Η αξιοποίηση των συλλεχθέντων στοιχείων προς αυτή την κατεύθυνση 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναφορικά µε την προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από τη ΡΑΕ το 

2010, για τη  διερεύνηση της αξιοπιστίας των διαδικασιών συλλογής στοιχείων και 

παρακολούθησης της ποιότητας υπηρεσιών από την Εταιρεία ∆ιανοµής, σηµειώνεται 

ότι την ενδελεχή ενηµέρωση της Αρχής  για τις εν λόγω διαδικασίες, ακολούθησε η 

διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων από τη ΡΑΕ για δειγµατοληπτικό έλεγχο των 

διαδικασιών αυτών. 

- Ποιότητα τάσης: Το 2012, συνεχίστηκε η καταγραφή στοιχείων ποιότητας τάσης στο 

∆ίκτυο ∆ιανοµής, µέσω συστήµατος που έχει παραλάβει η ΡΑΕ από το 2010, µε στόχο 

αφ’ ενός τη συλλογή στοιχείων και τη δηµιουργία ιστορικού αρχείου, αφ΄ ετέρου τη 

διερεύνηση βέλτιστων τρόπων αξιοποίησής του στο πλαίσιο ρύθµισης της 

δραστηριότητας της ∆ιανοµής, µέσω µηχανισµού παροχής κινήτρων, αλλά και σε σχέση 

µε τα ευρήµατα από παράλληλες δράσεις της ΡΑΕ (εκθέσεις για την ποιότητα 

υπηρεσιών της ∆ιανοµής). 

                                                 
9
   http://www.rae.gr/site/system/docs/misc/RAE_DisCo_Quality_2004_2008.csp,   

http://www.rae.gr/site/system/docs/misc/RAE_DisCo_Quality_2009.csp 
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3.2 Αδειοδότηση Κατανεµόµενων Μονάδων στο ∆ιασυνδεδεµένο 

Σύστηµα και ∆ίκτυο  

3.2.1 Γενική περιγραφή δραστηριότητας 

Βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί από τη ΡΑΕ άδεια παραγωγής, βάσει των 

διατάξεων του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) και του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και 

Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1498/8-12-2000). Σηµειώνεται ότι, για το 

∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και ∆ίκτυο και βάσει των διατάξεων του οικείου Κώδικα 

∆ιαχείρισης ΕΣΜΗΕ, ως «κατανεµόµενες» ορίζονται οι µονάδες που χρησιµοποιούν 

συµβατικό καύσιµο, οι υδροηλεκτρικές µονάδες άνω των 15 MW («µεγάλα 

υδροηλεκτρικά»), καθώς και οι µονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 

Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που διαθέτουν ισχύ µεγαλύτερη από 35 MW. Οι µονάδες 

ΑΠΕ, ανεξαρτήτως ισχύος (πλην των µεγάλων υδροηλεκτρικών), καθώς και οι µονάδες 

ΣΗΘΥΑ ισχύος µέχρι 35MW, έχουν προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο κατά την 

κατανοµή του φορτίου.  Προτεραιότητα πρόσβασης έχουν επίσης και οι µονάδες ΣΗΘΥΑ 

µερικής συµπαραγωγής που διαθέτουν ισχύ µεγαλύτερη από 35 MW, για το µέρος της 

ισχύος που έχει χαρακτηρισθεί ως συµπαραγωγική ηλεκτρική ισχύς υψηλής απόδοσης, για 

τις οποίες ισχύουν και οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ∆5-

ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (ΦΕΚ Β’ 1420/2009), όπως συµπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.3.2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

Β’ 889/22.3.2012). 

Βάσει των διατάξεων του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), η ΡΑΕ παρακολουθεί επίσης την 

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, όσον αναφορά το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης 

στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το επίπεδο της προβλεπόµενης µελλοντικής 

ζήτησης, το προβλεπόµενο πρόσθετο δυναµικό παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής 

ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται υπό προγραµµατισµό ή υπό κατασκευή, την ποιότητα 

και το επίπεδο συντήρησης και αξιοπιστίας των συστηµάτων µεταφοράς και των δικτύων 

διανοµής, την εφαρµογή µέτρων για την κάλυψη της ζήτησης αιχµής, καθώς και τις 

συνθήκες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση µε τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου 

παραγωγικού δυναµικού. Η παρακολούθηση αυτή πραγµατοποιείται στη βάση σχετικών 

µελετών που εκπονεί ο ∆ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, Α∆ΜΗΕ Α.Ε.,  και υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ.  

3.2.2 Εξελίξεις µέσα στο 2012 

3.2.2.1  Νοµοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο 

Μέσα στο 2012, έλαβε χώρα η συµπλήρωση υφιστάµενων διατάξεων που αφορούν τις 

µονάδες ΣΗΘΥΑ, και συγκεκριµένα: 
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• Σε συνέχεια της Γνωµοδότησης της ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 37/2011 σχετικά µε την τιµολόγηση 

της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή, κατά το µέρος που δεν χαρακτηρίζεται 

ΣΗΘΥΑ, εκδόθηκε η  ΥΑ ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.3.2012 (ΦΕΚ Β’ 889/22.3.2012), η 

οποία τροποποιεί και συµπληρώνει την ΥΑ ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 περί 

«Καθορισµού των λεπτοµερειών της µεθόδου υπολογισµού της ηλεκτρικής ενέργειας από 

συµπαραγωγή και της αποδοτικότητας συµπαραγωγής», και η οποία ρυθµίζει θέµατα 

σχετικά µε την αδειοδότηση µονάδων συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

συµπαραγωγή και συµπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας, καθώς και τη συµµετοχή τους 

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στο σύστηµα εγγυηµένων τιµών ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ για την αποζηµίωση αυτών. 

• Σε συνέχεια της Γνωµοδότησης της ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 8/2012, εκδόθηκε η ΥΑ ∆5-

ΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 23278/23.11.2012 (ΦΕΚ Β’ 3108/23.11.2012) «Συµπληρωµατικές 

∆ιατάξεις για µονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και  Θερµότητας Υψηλής 

Αποδοτικότητας, τύπος και περιεχόµενο Συµπληρωµατικών Συµβάσεων Συναλλαγών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεµόµενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ και Τεχνικό Προσάρτηµα 

Μονάδων ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ». 

3.2.2.2  Αδειοδοτική δραστηριότητα της ΡΑΕ 

i)  Θερµικοί σταθµοί 

Στο πλαίσιο του αδειοδοτικού έργου της ΡΑΕ, κατά το 2012 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:  

• Με την Απόφαση ΡΑΕ 182/2012 χορηγήθηκε ενιαία άδεια παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και διανοµής θερµικής ενέργειας από µονάδα συµπαραγωγής ισχύος 

21,44MW, στο ΒΙ.ΠΑ. Κάτω Γέφυρας του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου του Νοµού 

Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε. 

• Με την Απόφαση ΡΑΕ 700/2012 εγκρίθηκαν οι ειδικοί λειτουργικοί όροι της 

κατανεµόµενης µονάδας ΣΗΘΥΑ της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., ισχύος 334 MW, 

η οποία έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη θέση 

«Άγιος Νικόλαος» του ∆ήµου ∆ιστόµου του Νοµού Βοιωτίας της Περιφέρειας Στ. 

Ελλάδας.  

ii)   Σταθµοί αντλησιοταµίευσης 

• Με την Απόφαση ΡΑΕ 703/2012, και σε συνέχεια της πρώτης άδειας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από αντλησιοταµιευτικό (αποθηκευτικό) σταθµό, η οποία είχε 

χορηγηθεί το έτος 2011, χορηγήθηκε από τη ΡΑΕ άδεια παραγωγής από σταθµό 

αντλησιοταµίευσης στο ∆ήµο Αµφιλοχίας του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, παραγόµενης 

ισχύος 370 MW και ικανότητας άντλησης 403 MW, στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
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Σηµειώνεται ότι και οι δύο ως άνω σταθµοί αντλησιοταµίευσης που έχουν λάβει άδειες 

παραγωγής από τη ΡΑΕ προτάθηκαν από τον κάτοχο των οικείων αδειών για ένταξη στα 

Ευρωπαϊκά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest, PCIs), και έχουν 

γίνει κατ’ αρχήν αποδεκτοί, καθώς πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει η ΕΕ στο σχετικό 

σχέδιο Κανονισµού, βρίσκονται  δε σήµερα σε διαδικασία οριστικής ένταξής τους. 

3.2.2.3  Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού - Επάρκεια δυναµικού 

Ο ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός, στον οποίο συµµετέχουν οι ∆ιαχειριστές των Συστηµάτων 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ των οποίων και ο 

Α∆ΜΗΕ Α.Ε., συντάσσει, µε τη συνδροµή όλων των ∆ιαχειριστών, ετήσια έκθεση µε 

προβλέψεις επάρκειας ισχύος (Adequacy Forecast). Στην έκθεση αυτή, αναλύει την 

επάρκεια του πανευρωπαϊκού συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας µια 

επισκόπηση της επάρκειας παραγωγής για όλα τα µέλη του ENTSO-E, σε µεσοπρόθεσµο 

και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, παρουσιάζοντας και αναλύοντας ένα συντηρητικό σενάριο 

(σενάριο Α), ένα  βασικό σενάριο (σενάριο Β),  και ένα σενάριο που βασίζεται κυρίως στην 

επίτευξη των στόχων που περιλαµβάνονται στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για τις Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας (σενάριο Ε.Ε. 2020).  

Από την παραπάνω έκθεση για το έτος 2012, η οποία κοινοποιήθηκε και στη ΡΑΕ για την 

άσκηση του εποπτικού της ρόλου, προκύπτει ότι το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) διαθέτει επί του παρόντος επάρκεια ισχύος σε όλα τα 

σενάρια που παρουσιάζονται. 

3.2.3 Κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της ΡΑΕ 

3.2.3.1 ∆ηµόσια διαβούλευση για σταθµούς αντλησιοταµίευσης 

Η ανάγκη προώθησης του σχεδιασµού και της χορήγησης αδειών παραγωγής για την 

κατασκευή σταθµών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας προκύπτει σαφώς από: α) την 

πιθανή (µελλοντική) ανάγκη ελαχιστοποίησης των απορρίψεων από παραγωγή µεγάλης 

κλίµακας των ΑΠΕ, είτε σε ολόκληρο το Σύστηµα, είτε τοπικά, β) την ανάγκη µείωσης της 

Οριακής Τιµής του Συστήµατος, µε απορρόφηση ενέργειας κατά τις ώρες χαµηλής ζήτησης 

και απόδοσής της κατά τις ώρες υψηλού φορτίου, αλλά και γ) την εν γένει ανάγκη στήριξης 

της λειτουργίας του Συστήµατος µέσω της παροχής επικουρικών υπηρεσιών. Η ανυπαρξία 

θεσµικού πλαισίου που θα καθορίζει τις βασικές αρχές για τη λειτουργία και την 

τιµολόγηση των αποθηκευτικών σταθµών οδήγησε τη ΡΑΕ στην ανάληψη σχετικής 

πρωτοβουλίας  για τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης πρότασης προς την Πολιτεία, την οποία 

και έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση.  

Η δηµόσια αυτή διαβούλευση, σχετικά µε τις αρχές που θα διέπουν τη λειτουργία και 

τιµολόγηση των σταθµών αποθήκευσης, διεξήχθη το α’ εξάµηνο του 2012, και στο πλαίσιο 
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αυτής δηµοσιοποιήθηκαν από τη ΡΑΕ προς τους συµµετέχοντες οι προτάσεις της 

αναφορικά µε:  

� Το σκοπό λειτουργίας του αποθηκευτικού σταθµού. 

� Το µηχανισµό αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ. 

� Τη δυνατότητα των αποθηκευτικών σταθµών για απ’ ευθείας συνεργασία µε τους 

σταθµούς ΑΠΕ. 

� Θέµατα αδειοδότησης και τρόπου ένταξης των σταθµών αντλησιοταµίευσης. 

Αναλυτικότερα, οι προτάσεις της Αρχής που ετέθησαν σε δηµόσια διαβούλευση έχουν ως 

εξής:  

Αναφορικά µε το σκοπό της λειτουργίας ενός αποθηκευτικού σταθµού 

Κύριος σκοπός της λειτουργίας ενός αποθηκευτικού σταθµού είναι η ελαχιστοποίηση των 

απορρίψεων παραγωγής από ΑΠΕ, είτε σε ολόκληρο το Σύστηµα (αδυναµία απορρόφησης 

Συστήµατος), είτε τοπικά (αδυναµία απορρόφησης τοπικού δικτύου), εφ’ όσον η θέση του 

αποθηκευτικού σταθµού το επιτρέπει. Περαιτέρω, οι σταθµοί αυτοί, λόγω της ευελιξίας 

τους, µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στην υποστήριξη της λειτουργίας του Συστήµατος, 

σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ. Το θεσµικό πλαίσιο για τους σταθµούς αυτούς θα 

πρέπει να διασφαλίζει την οικονοµική τους βιωσιµότητα, η οποία βεβαίως θα στηρίζεται 

στην αξιοποίηση της ενέργειας ΑΠΕ που θα απορρίπτονταν (δεν θα παράγονταν) χωρίς 

αυτούς, και εν γένει στην παροχή των αναγκαίων επικουρικών υπηρεσιών του Συστήµατος, 

σε συνθήκες µεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ.  

Αναφορικά µε το βασικό Μηχανισµό Αποθήκευσης Ενέργειας από ΑΠΕ 

1. Η καθηµερινή λειτουργία ενός αποθηκευτικού σταθµού, όσον αφορά την απορρόφηση 

ενέργειας από το Σύστηµα, θα καθορίζεται από το ∆ιαχειριστή, µε σκοπό την 

εξυπηρέτηση των αναγκών περιορισµού της περικοπής της παραγωγής από ΑΠΕ. Κατά 

τον προγραµµατισµό της λειτουργίας του αποθηκευτικού σταθµού, ο ∆ιαχειριστής θα 

λαµβάνει υπ’ όψη του προγράµµατα ή προβλέψεις παραγωγής των ΑΠΕ, τις 

δυνατότητες του Συστήµατος και των συµβατικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, και 

προφανώς τους κανόνες για την ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος. Επιπλέον, ο 

προγραµµατισµός αυτός θα τελεί υπό τους περιορισµούς που εισάγουν οι τυχόν 

δηλώσεις και προσφορές που έχουν υποβληθεί από τον παραγωγό του αποθηκευτικού 

σταθµού, είτε για απορρόφηση ενέργειας από το Σύστηµα, για την αποθήκευση 

ενέργειας από τους σταθµούς ΑΠΕ µε τους οποίους έχει συµβληθεί, είτε για έγχυση 

ενέργειας του σταθµού στο Σύστηµα, εφ’ όσον η λειτουργία παραγωγής επηρεάζει τη 

λειτουργία της αποθήκευσης (π.χ. αν χρησιµοποιούνται αναστρέψιµες µονάδες). 

2. Ο ως άνω προγραµµατισµός των αποθηκευτικών µονάδων από το ∆ιαχειριστή, για τον 

περιορισµό της περικοπής της παραγωγής ΑΠΕ, θα πραγµατοποιείται βάσει κατάλληλου 
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µηχανισµού που θα διασφαλίζει την ισότιµη µεταχείριση των αποθηκευτικών σταθµών, 

µε διαφανή και αµερόληπτο τρόπο, αποσκοπώντας στη µεγιστοποίηση του οφέλους, 

δηλαδή την ελαχιστοποίηση των περικοπών ΑΠΕ και, ταυτόχρονα, του συνολικού 

κόστους αποθήκευσης. Ως κόστος αποθήκευσης θεωρείται το τυχόν πρόσθετο κόστος 

που προκύπτει για το ∆ιαχειριστή, λόγω της αποθήκευσης, δηλ. (ανά MWh), η διαφορά 

µεταξύ της Οριακής Τιµής Συστήµατος (ΟΤΣ) και της τιµής αγοράς της ενέργειας αυτής 

από τον αποθηκευτικό σταθµό (τιµή απορρόφησης ενέργειας), η οποία κατά κανόνα θα 

είναι χαµηλότερη από την ΟΤΣ (ως κίνητρο προς τους αποθηκευτικούς σταθµούς, για 

την αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ), σύµφωνα µε το µηχανισµό αυτό. Το κόστος αυτό 

θα βαρύνει τους παραγωγούς ΑΠΕ που επωφελούνται, όπως κατωτέρω περιγράφεται, ή 

και τον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ που τηρεί ο ∆ιαχειριστής.  

3. Οι παραγωγοί ΑΠΕ, οι οποίοι και απολαµβάνουν το όφελος από τον περιορισµό της 

περικοπής της παραγωγής τους µέσω του ανωτέρω µηχανισµού προγραµµατισµού της 

λειτουργίας των αποθηκευτικών σταθµών, θα επιβαρύνονται µε το µεγαλύτερο µέρος ή 

και το σύνολο του πρόσθετου κόστους αποθήκευσης. Η επιβάρυνση αυτή θα 

πραγµατοποιείται µε κατάλληλο µηχανισµό που θα διασφαλίζει τη δίκαιη, διαφανή και 

ισότιµη µεταχείρισή τους, και θα αποσκοπεί στο να έχουν οι παραγωγοί ΑΠΕ 

τουλάχιστον το οικονοµικό όφελος που θα είχαν µε την εφαρµογή των ρυθµίσεων που 

εισήγαγε  ο ν.3851/2010, περί καταβολής αποζηµίωσης για τις περικοπές που 

υφίστανται λόγω δικτύου σε ετήσια βάση, λαµβανοµένου υπ’ όψη ότι στο σύνολο της 

εγχυόµενης ενέργειας ΑΠΕ θα αντιστοιχεί η αµοιβή βάσει του συστήµατος των 

εγγυηµένων τιµών (FiT).  

Αναφορικά µε τη δυνατότητα αποθηκευτικών σταθµών για απ’ ευθείας συνεργασία µε ΑΠΕ 

1. Ο παραγωγός αποθηκευτικού σταθµού µπορεί να έχει τη δυνατότητα δήλωσης φορτίου 

(λειτουργία αποθηκευτικών µονάδων) σε συνδυασµό µε αντίστοιχη παραγωγή ΑΠΕ 

συγκεκριµένου(ων) παραγωγού(ών), υποβάλλοντας  κοινή προσφορά-δήλωση σε 

συνεργασία µε το σταθµό ΑΠΕ, προκειµένου ο παραγωγός ΑΠΕ να µην εντάσσεται στο 

µηχανισµό περιορισµού της παραγωγής του (set point). Στην περίπτωση αυτή, η 

παραγόµενη ενέργεια από τις ΑΠΕ µπορεί να συµψηφίζεται µε την απορροφώµενη 

ενέργεια από τις αποθηκευτικές µονάδες, προκειµένου για τις εκκαθαρίσεις και 

πληρωµές (προαιρετικά, κατόπιν σχετικής δήλωσης). Επίσης, ορίζονται περιθώρια 

ανοχής ισχύος στη διακύµανση της διαφοράς παραγωγής-αποθήκευσης. Στην 

περίπτωση αυτή, αν επιλεγεί συµψηφισµός ενέργειας, τότε τιµολογείται η όποια 

διαφορά κατά τα ισχύοντα (ΟΤΣ για απορρόφηση, FiT για έγχυση). ∆ιαφορετικά, το 

σύνολο της παραγωγής ΑΠΕ τιµολογείται µε FiT και το σύνολο της απορρόφησης µε 

ΟΤΣ και λοιπές επιβαρύνσεις απορρόφησης. 

2. Ο παραγωγός αποθηκευτικού σταθµού έχει, επίσης, τη δυνατότητα προσφοράς 

«εγγυηµένης-προγραµµατισµένης» παραγωγής (λειτουργία ελεγχόµενων µονάδων 

παραγωγής), µε συνδυασµό της παραγωγής του και της παραγωγής σταθµού(ών) ΑΠΕ, 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 98 

υποβάλλοντας κοινή προσφορά-δήλωση σε συνεργασία µε το σταθµό ΑΠΕ, 

προκειµένου ο παραγωγός ΑΠΕ να µην εντάσσεται στο µηχανισµό περιορισµού της 

παραγωγής του (set point). Στην περίπτωση αυτή ορίζονται περιθώρια ανοχής ισχύος 

στη διακύµανση της συνολικής (συνδυασµένης) παραγωγής, και ισχύουν οι γνωστές 

τιµολογήσεις (FiT για τον σταθµό ΑΠΕ και ΟΤΣ για τον αποθηκευτικό σταθµό). 

Αναφορικά µε θέµατα αδειοδότησης και ένταξης των αποθηκευτικών σταθµών 

1. Οι αποθηκευτικοί σταθµοί δεν είναι αναγκαίο να συνδυάζονται, για την αδειοδότηση 

και κατασκευή τους, µε σταθµούς ΑΠΕ. Ωστόσο, θα παρέχεται η δυνατότητα 

αδειοδότησης έργου και µε ένα τέτοιο συνδυασµό. Στην περίπτωση αυτή, οι µονάδες 

ΑΠΕ του έργου θα περιλαµβάνονται υποχρεωτικά στις ΑΠΕ που συνεργάζονται απ’ 

ευθείας µε τον αποθηκευτικό σταθµό, σύµφωνα µε τις ανωτέρω παρεχόµενες 

δυνατότητες. 

2. Οι µονάδες αποθήκευσης/παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του αποθηκευτικού σταθµού 

θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συνεχούς προσαρµογής και παρακολούθησης της 

παραγωγής των ΑΠΕ, και ιδίως της αιολικής, καθώς και παροχής επικουρικών 

υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, ειδικά σε περίπτωση αντλησιοταµιευτικών συστηµάτων, 

ο σταθµός θα πρέπει να περιλαµβάνει µονάδες (αντλιών) µεταβλητών στροφών, καθώς 

και κατά το δυνατόν περισσότερες και µικρότερες µονάδες για ενίσχυση της ευελιξίας 

του. 

3. Οι αποθηκευτικοί σταθµοί θα πρέπει να έχουν δυνατότητα ταυτόχρονης παραγωγής και 

αποθήκευσης, για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης ενέργειας ΑΠΕ σε όλη τη 

διάρκεια του 24-ώρου, στην  περίπτωση υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ στο Σύστηµα. 

4. Η παραγωγή του αποθηκευτικού σταθµού (έγχυση ενέργειας στο Σύστηµα) θα 

ακολουθεί τους κανόνες του ΗΕΠ (ένταξη, κατανοµή, τιµολόγηση, κ.λπ.). Ο σταθµός θα 

υποχρεούται σε ηµερήσια προσφορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε βάση τα 

καθοριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας.  Η προσφορά παραγωγής θα πραγµατοποιείται µε βάση τα διαθέσιµα 

αποθέµατα ενέργειας στο αποθηκευτικό σύστηµα του σταθµού, κατά την κρίση του 

παραγωγού. 

5. Οι σταθµοί αυτοί θα σχεδιάζονται µε τρόπο ώστε να µπορούν να παρέχουν υποχρεωτικά 

επικουρικές υπηρεσίες για τη στήριξη της λειτουργίας του Συστήµατος, για τις οποίες 

και θα αµείβονται µέσω των µηχανισµών της αγοράς. 

6. Οι αποθηκευτικοί σταθµοί θα µπορούν να συµµετέχουν στον ΗΕΠ µε δηλώσεις 

απορρόφησης ενέργειας, µε βάση τους κανόνες της αγοράς, και ιδίως για την παροχή 

επικουρικών υπηρεσιών και εγγυηµένης ισχύος. 

7. Ο παραγωγός αποθηκευτικού σταθµού δικαιούται να εκδίδει Α∆Ι και να αµείβεται 

σχετικά. Οι απαιτήσεις για την έκδοση Α∆Ι θα ρυθµίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας και θα βασίζονται στη διαθεσιµότητα των σταθµών αυτών, ως 
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µονάδων παραγωγής, στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα που λαµβάνεται υπ’ όψη (έτος 

αξιοπιστίας). Για το λόγο αυτό, µπορεί να απαιτείται η διατήρηση στο αποθηκευτικό 

σύστηµα του σταθµού ελάχιστου ποσού ενέργειας, που θα είναι διαθέσιµο σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. 

8. Οι ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής των αποθηκευτικών σταθµών µπορεί να έχουν 

προτεραιότητα στην ένταξη/κατανοµή έναντι των συµβατικών µονάδων παραγωγής (µε 

συµβατικά καύσιµα), ή να κατανέµονται µε βάση τους κανόνες της αγοράς. 

9. Προβλέπεται, παράλληλα, η κατασκευή αποθηκευτικών σταθµών µέσω διαγωνιστικής 

διαδικασίας, στην περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο από τους αρµόδιους φορείς 

(ΥΠΕΚΑ και ΡΑΕ), και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει για τις διαδικασίες αυτές το 

ευρωπαϊκό δίκαιο, προκειµένου να προχωρήσει η κατασκευή αποθηκευτικών σταθµών 

µε συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις, ή και για να δοθούν πρόσθετες εγγυήσεις 

οικονοµικής βιωσιµότητας των σταθµών αυτών. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα 

επιτρέπεται η συνεργασία των σταθµών µε συγκεκριµένους σταθµούς ΑΠΕ, σύµφωνα 

µε τα ανωτέρω, αλλά η διαχείριση των αποθηκευτικών σταθµών θα ανήκει πλήρως στο 

∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Ο προσδιορισµός της ισχύος αποθηκευτικών σταθµών, για 

την οποία θα πραγµατοποιείται ο διαγωνισµός, θα βασίζεται ιδίως στο µείγµα και την 

ισχύ των σταθµών ΑΠΕ που εντάσσονται ή προβλέπεται να ενταχθούν στο προσεχές 

µέλλον στο Σύστηµα, καθώς και την εξέλιξη του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής και το 

επίπεδο της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάγκη αυτή του Συστήµατος σε 

αποθηκευτικούς σταθµούς µπορεί να προσδιορίζεται και σε χωρητικότητα 

αποθηκευτικών µέσων ή και σε συνδυασµό ισχύος-χωρητικότητα αποθήκης, βάσει 

σχετικών µελετών και εισηγήσεων των αρµοδίων φορέων (∆ιαχειριστή και ΡΑΕ). 

Ακολούθως, η ΡΑΕ συνόψισε τις παρατηρήσεις και προτάσεις των συµµετεχόντων και 

ανήρτησε σχετική ανάλυση στην ιστοσελίδα της, ενώ προχώρησε και στην ενσωµάτωσή 

τους στην αρχική της πρόταση, έτσι ώστε αυτή να ολοκληρωθεί και να υποβληθεί σύντοµα 

(2013) στο αρµόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ, το οποίο και έχει τη σχετική νοµοθετική 

αρµοδιότητα. 
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3.3 Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 

3.3.1 Περιγραφή της αγοράς 

Η γενική κατάσταση ηλεκτροδότησης των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (Μ∆Ν) της χώρας 

µας, το έτος 2012, δεν έχει µεταβληθεί ουσιωδώς, σε σχέση µε εκείνη των αρχών της 

δεκαετίας. Τα Μ∆Ν συνεχίζουν να ηλεκτροδοτούνται από τους τοπικούς σταθµούς 

παραγωγής της ∆ΕΗ Α.Ε., οι οποίοι λειτουργούν µε καύσιµο πετρέλαιο, βαρύ (µαζούτ) ή 

και ελαφρύ (ντίζελ). Σηµαντική είναι και η συµβολή των ΑΠΕ, και ιδίως των αιολικών και 

φωτοβολταϊκών σταθµών, οι οποίοι λειτουργούν στα νησιά αυτά.  

Η συµµετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών κατά 

το έτος 2012 κυµάνθηκε περί το 15,5% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, 

ποσοστό σηµαντικά αυξηµένο σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια, κυρίως λόγω της 

εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών. Ωστόσο, µέχρι την κατασκευή και ένταξη 

καινοτόµων τεχνολογιών, όπως οι ηλιοθερµικοί και κυρίως οι υβριδικοί σταθµοί, δηλαδή 

σταθµοί ΑΠΕ µε δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας, οι οποίοι µπορούν να παρέχουν και 

εγγυηµένη ισχύ (ακόµα και σε περιόδους χαµηλής και ανεπαρκούς παραγωγής από µονάδες 

ΑΠΕ), η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού των νησιών θα εξακολουθήσει να 

βασίζεται στις θερµικές µονάδες µε καύσιµο πετρέλαιο (ή και φυσικό αέριο για την Κρήτη, 

όταν το καύσιµο αυτό γίνει διαθέσιµο στο νησί). 

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα 3.5, το µέγεθος των τριάντα δύο (32) 

αυτόνοµων νησιωτικών ηλεκτρικών συστηµάτων της χώρας  ποικίλει:  

- ∆εκαεννέα (19) «µικρά» αυτόνοµα συστήµατα έχουν αιχµή ζήτησης έως 10 MW.  

- Έντεκα (11) «µέσου µεγέθους» αυτόνοµα συστήµατα έχουν αιχµή ζήτησης από 10 MW 

έως 100 MW.   

- ∆ύο (2) «µεγάλα» αυτόνοµα συστήµατα έχουν αιχµή ζήτησης άνω των 100 MW, 

δηλαδή η Κρήτη και η Ρόδος10
.  

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ∆Ν ποικίλει, επίσης, σε µέγεθος, από ορισµένες 

εκατοντάδες MWh στα µικρότερα νησιά (π.χ. Αντικύθηρα, Αγαθονήσι, κ.λπ.), έως και 

ορισµένες TWh στο µεγαλύτερο νησί (Κρήτη). Στον Πίνακα 3.6 παρουσιάζεται η συνολική 

ζήτηση των µη διασυνδεδεµένων νησιών κατά τα τελευταία έξι (6) έτη.    

Σύµφωνα µε τον ορισµό της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, όλα τα µη διασυνδεδεµένα νησιά, πλην 

Κρήτης, εµπίπτουν στην κατηγορία των αποµονωµένων µικροδικτύων.  

                                                 
10

  Σηµειώνεται ότι κατά το έτος 2012 η αιχµή της ζήτησης του συστήµατος Κω-Καλύµνου µειώθηκε σε 
επίπεδα κάτω των 100 MW, µε αποτέλεσµα να χαρακτηρίζεται πλέον ως µέσου µεγέθους, σε αντίθεση µε 
το προηγούµενο έτος όπου και υπερέβαινε το όριο των 100 MW. 
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Σχήµα 3.3   Χάρτης που απεικονίζει τις διασυνδέσεις των νησιών, µεταξύ τους ή µε το ηπειρωτικό δίκτυο. 

Ξεχωρίζουν τα αυτόνοµα ηλεκτρικά συστήµατα των µη διασυνδεδεµένων νησιών. 
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Σύστηµα 

Θερµική 

παραγωγή 

(MWh) 

Παραγωγή 

ΑΠΕ 

(MWh) 

% 

Παραγωγή 

ΑΠΕ 

Ζήτηση 

(MWh) 

Αιχµή 

(MW) 

ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1.102 0 0,00 1.102 0,338 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 599 0 0,00 599 0,156 

ΑΜΟΡΓΟΣ 9.183 170 1,82 9.354 3,070 

ΑΝΑΦΗ 1.199 0 0,00 1.199 0,558 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 216 0 0,00 216 0,080 

ΑΡΚΙΟΙ 292 0 0,00 292 0,117 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 6.882 207 2,92 7.089 2,270 

ΓΑΥ∆ΟΣ 486 0 0,00 486 0,148 

∆ΟΝΟΥΣΑ 667 0 0,00 667 0,345 

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ 746 0 0,00 746 0,325 

ΘΗΡΑ 120.478 339 0,28 120.817 35,800 

ΙΚΑΡΙΑ 26.115 2.862 9,88 28.977 7,420 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
34.455 4.534 11,63 38.988 11,780 

ΚΥΘΝΟΣ 8.444 228 2,63 8.672 2,760 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΩ-

ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
323.232 38.449 10,63 361.681 96,800 

ΛΕΣΒΟΣ 257.114 43.708 14,53 300.822 62,800 

ΛΗΜΝΟΣ 55.628 6.116 9,91 61.743 15,800 

ΜΕΓΙΣΤΗ 3.126 0 0,00 3.126 0,966 

ΜΗΛΟΣ 41.657 8.295 16,61 49.952 11,670 

ΜΥΚΟΝΟΣ 108.142 4.884 4,32 113.027 35,150 

ΟΘΩΝΟΙ 688 0 0,00 688 0,274 

ΠΑΡΟΣ 161.469 42.153 20,70 203.622 63,300 

ΠΑΤΜΟΣ 15.264 2.211 12,65 17.475 5,350 

ΣΑΜΟΣ 118.450 28.053 19,15 146.503 31,000 

ΣΕΡΙΦΟΣ 7.983 170 2,09 8.153 3,240 

ΣΙΦΝΟΣ 17.088 277 1,60 17.364 6,150 

ΣΚΥΡΟΣ 15.444 106 0,68 15.549 4,530  

ΣΥΜΗ 14.996 279 1,83 15.275 4,000 

ΣΥΡΟΣ 98.004 5.439 5,26 103.443 22,800 

ΧΙΟΣ 192.881 19.595 9,22 212.476 49,200 

ΡΟ∆ΟΣ 718.827 71.766 9,08 790.593 211,800 

ΚΡΗΤΗ 2.350.050 594.301 20,18 2.944.351 640,800 

ΣΥΝΟΛΟ 4.710.907 874.142 15,65 5.585.047  

     Πίνακας 3.5   Παραγωγή ηλεκτρικής. ενέργειας από συµβατικούς σταθµούς και ΑΠΕ, ζήτηση και αιχµή 

φορτίου, ανά νησιωτικό σύµπλεγµα, κατά το έτος 2012 
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Σύστηµα 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 451 457 529 522 542 599 

ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1.076 1.073 1.074 1.058 1.066 1.102 

ΑΜΟΡΓΟΣ 9.395 9.606 9.806 9.816 9.633 9.354 

ΑΝΑΦΗ 1.071 1.087 1.135 1.110 1.137 1.199 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 207 227 247 228 238 216 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 6.418 6.628 6.741 6.997 7.022 7.089 

∆ΟΝΟΥΣΑ 551 586 635 676 717 667 

ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ 586 710 711 710 664 746 

ΘΗΡΑ 115.052 116.561 119.517 117.957 120.057 120.817 

ΙΚΑΡΙΑ 29.256 29.316 30.189 28.845 29.096 28.977 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 36.514 36.716 38.590 37.829 38.784 38.988 

ΚΥΘΝΟΣ 7.981 7.807 8.382 8.309 8.719 8.672 

ΚΩΣ-

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
350.878 355.259 357.626 351.959 361.514 361.681 

ΛΕΣΒΟΣ 303.575 305.501 312.157 308.454 307.864 300.822 

ΛΗΜΝΟΣ 63.886 65.196 65.823 62.710 61.795 61.743 

ΜΕΓΙΣΤΗ 2.355 2.462 2.598 2.751 2.973 3.126 

ΜΗΛΟΣ 41.049 40.662 42.697 45.819 48.272 49.952 

ΜΥΚΟΝΟΣ 106.260 112.129 113.702 115.071 113.615 113.027 

ΟΘΩΝΟΙ 694 767 742 674 709 688 

ΠΑΡΟΣ 205.735 229.464 211.637 208.206 207.254 203.622 

ΠΑΤΜΟΣ 16.936 16.509 16.605 16.738 17.825 17.475 

ΣΑΜΟΣ 155.191 141.518 159.581 151.017 150.604 146.503 

ΣΕΡΙΦΟΣ 7.888 7.797 7.887 8.162 8.299 8.153 

ΣΙΦΝΟΣ 16.650 17.371 17.825 17.966 17.905 17.364 

ΣΚΥΡΟΣ 15.497 15.808 16.072 16.150 15.698 15.549 

ΣΥΜΗ 12.752 12.703 12.938 15.054 15.031 15.275 

ΣΥΡΟΣ 114.418 112.653 111.624 107.270 104.608 103.443 

ΧΙΟΣ 208.131 218.976 217.348 214.449 215.739 212.476 

ΡΟ∆ΟΣ 732.881 757.788 763.567 764.401 780.413 790.593 

ΚΡΗΤΗ 2.915.143 3.043.542 2.988.286 3.014.392 2.945.881 2.944.351 

Πίνακας 3.6  Εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ∆Ν στην εξαετία 2007-2012 (MWh) 

3.3.1.1 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ∆Ν 

Βάσει του ισχύοντος κατά το 2012 νοµικού πλαισίου, δηλαδή αφ’ ενός το ν.3468/2006 για 

την ηλεκτροπαραγωγή από µονάδες ΑΠΕ και υβριδικούς σταθµούς, αφ’ ετέρου το 

ν.4001/2011 για τη συµβατική ηλεκτροπαραγωγή, άδεια παραγωγής για σταθµό παραγωγής 

από ΑΠΕ ή από συµβατικά καύσιµα, στα µη διασυνδεδεµένα νησιά, χορηγείται από τη ΡΑΕ 

κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου.  
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Ειδικά για τη συµβατική ηλεκτροπαραγωγή, εξαίρεση από τη διαδικασία χορήγησης άδειας 

παραγωγής κατά τα ανωτέρω µπορεί να αποτελούν τα αποµονωµένα µικροδίκτυα, για τα 

οποία έχει χορηγηθεί παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, 

ύστερα από αίτηση ενός Κράτους-Μέλους. Οι αιτήσεις για παρέκκλιση από τις διατάξεις 

της Οδηγίας που είχε υποβάλει η χώρα µας στο παρελθόν (βάσει του προγενέστερου 

πλαισίου της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ), για όλα τα νησιά πλην Κρήτης και Ρόδου, προκειµένου 

η ∆ΕΗ Α.Ε. να έχει εκεί το αποκλειστικό δικαίωµα ανάπτυξης θερµικών σταθµών (δηλ. 

σταθµών ηλεκτροπαραγωγής πλην ΑΠΕ και υβριδικών), δεν ικανοποιήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2012, η χώρα µας προχώρησε σε επανυποβολή του αιτήµατος 

παρέκκλισης, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί έως σήµερα από την Ε.Ε. τέτοια παρέκκλιση. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τις απόψεις της ΡΑΕ για τη χορήγηση της παρέκκλισης, οι 

οποίες και παρασχέθηκαν µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-53259/16.11.2012 επιστολή της 

Αρχής, όπως αναλύεται σε επόµενη παράγραφο. Περαιτέρω, το εθνικό νοµικό πλαίσιο 

προβλέπει ότι σε περίπτωση έκτακτων αναγκών ηλεκτροδότησης των νησιών (έκτακτη 

ανάγκη πρόσθετου δυναµικού), άδεια παραγωγής χορηγείται µόνο στη ∆ΕΗ Α.Ε.  

Παρά το γεγονός ότι το καθεστώς ανάπτυξης συµβατικών µονάδων στα νησιά επιτρέπει σε 

οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο φορέα να αιτηθεί και να λάβει άδεια παραγωγής, τούτο δεν 

συνέβη µέχρι και το έτος 2012, για παραγωγούς άλλους εκτός της ∆ΕΗ Α.Ε. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στο ότι το οικονοµικό ενδιαφέρον για ανάπτυξη µικρών θερµικών 

µονάδων στα νησιά είναι περιορισµένο ή ανύπαρκτο, δεδοµένου ιδίως ότι για τα δύο 

µεγαλύτερα από αυτά, την Κρήτη και τη Ρόδο, έχει ήδη χορηγηθεί άδεια στη ∆ΕΗ Α.Ε. να 

αναπτύξει δύο νέους µεγάλους σταθµούς. Περαιτέρω, η µη ολοκλήρωση του δευτερογενούς 

θεσµικού πλαισίου, και κυρίως του Κώδικα ∆ιαχείρισης των Μ∆Ν και της µεθοδολογίας 

αµοιβής των µονάδων παραγωγής στα Μ∆Ν, συνέτειναν προς την εξέλιξη αυτή, καθώς δεν 

ήταν πλήρως αποσαφηνισµένος ο τρόπος λειτουργίας και αµοιβής των εν λόγω µονάδων 

στα νησιά. Με την ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου, κάθε ενδιαφερόµενος 

ηλεκτροπαραγωγός θα γνωρίζει επακριβώς τον τρόπο πληρωµής των υπηρεσιών που 

προσφέρει στα Μ∆Ν.  

3.3.1.2 Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας  στα Μ∆Ν 

Μοναδικός προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ∆Ν και για το έτος 2012 παρέµεινε η 

∆ΕΗ Α.Ε. ∆εδοµένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το δευτερογενές πλαίσιο αγοράς  

ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά, η ∆ΕΗ Α.Ε. προµηθεύει τους καταναλωτές των νησιών µε 

τα ίδια τιµολόγια (ρυθµιζόµενα) µε τα οποία παρέχει την ηλεκτρική ενέργεια και στις 

αντίστοιχες κατηγορίες καταναλωτών στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, καλύπτοντας το 

πρόσθετο κόστος ηλεκτροπαραγωγής που έχει στα νησιά µέσω του Ειδικού Λογαριασµού 

Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).  Το Λογαριασµό αυτό διαχειρίζεται ο ∆ιαχειριστής 

του Συστήµατος (Α∆ΜΗΕ Α.Ε.) και σε αυτόν συγκεντρώνονται τα ποσά που εισπράττονται 

από τους καταναλωτές όλης της Ελληνικής Επικράτειας, µε βάση τις χρεώσεις για ΥΚΩ του 

άρθρου 36 του ν.4067/2012, όπως ισχύει.  
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Σηµειώνεται ότι, για τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος που οφείλεται στη ∆ΕΗ Α.Ε., ως 

προµηθευτή, για τις ΥΚΩ στα Μ∆Ν κατά το έτος 2012, θα έπρεπε να καθιερωθεί νέα 

µεθοδολογία υπολογισµού, λόγω λήξης της ισχύος της πενταετούς ρυθµιστικής περιόδου 

(2007-2011) που προέβλεπε η προηγούµενη Υπουργική Απόφαση έγκρισης της εν λόγω 

µεθοδολογίας υπολογισµού. Ωστόσο, λόγω της βασικής έλλειψης του δευτερογενούς 

πλαισίου αναφορικά µε τις ΥΚΩ (Π.∆. και λοιπές αποφάσεις, κατά τα άρθρα 55 επ. του ν. 

4001/2011), η έκδοση της απόφασης αυτής από τη ΡΑΕ κρίθηκε ότι θα ήταν επισφαλής, και 

γι’ αυτό ζητήθηκε σχετική νοµοθετική ρύθµιση από το ΥΠΕΚΑ, η οποία, ωστόσο, δεν 

εκδόθηκε µέσα στο 2012.     

 

Κατηγορία πελατών 
Πλήθος 

Πελατών  

Κατανάλωση 

(MWh) 

Οικιακοί Πελάτες 618.983 1.814.721 

Μικρού µεγέθους πελάτες επαγγελµατικής χρήσης 
(εµπορικοί & βιοµηχανικοί) ΧΤ 

168.224 1.682.486 

Λοιποί πελάτες ΧΤ 47.813 484.361 

Σύνολο πελατών ΧΤ Μη ∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου 835.020 3.981.568 

Μεσαίου µεγέθους πελάτες επαγγελµατικής χρήσης 
(εµπορικοί & βιοµηχανικοί) ΜΤ 

942 873.819 

Λοιποί πελάτες ΜΤ 183 207.554 

Σύνολο πελατών ΜΤ  1.125 1.081.373 

Σύνολο πελατών (ΜΤ&ΧΤ) 836.145 5.062.941 

Πίνακας 3.7  Πλήθος πελατών και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία στα Μ∆Ν το έτος 

2012 

 

3.3.2 Εξελίξεις µέσα στο 2012 

3.3.2.1 ∆ηµιουργία του ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ                                                                                              

Η εταιρεία ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., κατόπιν απόσχισης κλάδου από τη µητρική ∆ΕΗ Α.Ε. τον 

Απρίλιο του 2012, έχει αναλάβει, από την 1
η
 Μαΐου 2012, τις αρµοδιότητες του ∆ιαχειριστή 

των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει λάβει ακόµη την 

προβλεπόµενη εκ του άρθρου 129 του ν.4001/2011 Άδεια ∆ιαχείρισης, η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

διεξάγει ήδη βασικές συναλλαγές στα Μ∆Ν, όπως π.χ. τις συναλλαγές µε τους παραγωγούς 

ΑΠΕ, την καταβολή από τον Προµηθευτή ∆ΕΗ Α.Ε. των προβλεπόµενων ποσών για τον 

Ειδικό Λογαριασµό του άρθρου 143 του ν.4001/2011, για την ενέργεια των ΑΠΕ που 

απορροφάται στο ∆ίκτυο των Μ∆Ν, κ.α., ενώ, επιπρόσθετα, ενεργεί ως ∆ιαχειριστής Μ∆Ν 

για την πρόσβαση χρηστών στο ∆ίκτυο των Μ∆Ν. 

Για την άσκηση της δραστηριότητας της διαχείρισης της παραγωγής και τη λειτουργία της 

αγοράς των Συστηµάτων των Μ∆Ν, πλέον της διαχείρισης του ∆ικτύου των νησιών αυτών, 

η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. υποχρεούται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν.4001/2011, 
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να λάβει άδεια ∆ιαχείρισης ηλεκτρικών συστηµάτων των Μ∆Ν από τη ΡΑΕ, µε την οποία 

θα καθορίζονται, µεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

σχετικά µε την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, οι όροι και οι προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για την άσκησή της, καθώς και τα αναγκαία µέτρα διασφάλισης της 

αµερόληπτης και χωρίς διακρίσεις µεταχείρισης, από τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., όλων των 

Παραγωγών και  Προµηθευτών. Στο πλαίσιο αυτό, η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. υπέβαλε, στις 

30.07.2012, αίτηµα στη ΡΑΕ για τη χορήγηση της απαιτούµενης άδειας, το οποίο και 

εξετάζεται από την Αρχή.  

Με τη δραστηριοποίηση της εταιρείας ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ως ∆ιαχειριστή των Μ∆Ν, οι 

συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ ∆ΕΗ-Παραγωγού (για την παραγωγή των 

συµβατικών µονάδων) και ∆ΕΗ-Προµηθευτή θα πρέπει να γίνονται πλέον µέσω του εν 

λόγω ∆ιαχειριστή, καθώς στο προηγούµενο καθεστώς οι τρεις αυτές οντότητες ήταν 

ενοποιηµένες, υπό την ενιαία και καθετοποιηµένη επιχείρηση ∆ΕΗ Α.Ε. Για το λόγο αυτό, 

η ΡΑΕ, µε σχετική επιστολή της, ζήτησε τη σύναψη των αναγκαίων και προβλεπόµενων 

από το ν. 4001/2011 συµβάσεων, µεταξύ των ως άνω τριών φορέων.  

3.3.2.2 Κώδικας ∆ιαχείρισης των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών 

Τα περισσότερα θέµατα προγραµµατισµού λειτουργίας και συναλλαγών  στα Μ∆Ν 

ρυθµίζονται µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, όπως προβλέπεται 

από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόµου. Η κατάρτιση του Κώδικα βρίσκεται σε 

εξέλιξη, καθώς: 

i. Τον Ιούλιο του 2010, η ΡΑΕ έθεσε σε πρώτη δηµόσια διαβούλευση την αρχική 

εισήγηση του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, που ήταν τότε ∆ιεύθυνση της ∆ΕΗ Α.Ε. Η εισήγηση 

αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή τον Ιούνιο του 2010, στο πλαίσιο της σχετικής υποχρέωση 

του ∆ιαχειριστή που θεσπίστηκε µε το ν.3426/2005. 

ii. Βασιζόµενη στην εισήγηση αυτή, αλλά και τα σχόλια που υποβλήθηκαν στη δηµόσια 

διαβούλευση, η ΡΑΕ έκρινε το αρχικό κείµενο ως µη ικανοποιητικό, και επεξεργάστηκε 

εκ νέου τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις του Κώδικα, τις οποίες και έθεσε σε νέα 

(δεύτερη) δηµόσια διαβούλευση, τον Οκτώβριο του 2011. 

iii. Λαµβάνοντας υπ’ όψη τις παρατηρήσεις και της δεύτερης ως άνω διαβούλευσης, το νέο 

σχέδιο του Κώδικα ολοκληρώθηκε από τη ΡΑΕ το ∆εκέµβριο του 2012 και τέθηκε σε 

τρίτη (και τελική) δηµόσια διαβούλευση, τον Ιανουάριο του 2013. 

Η ολοκλήρωση και έκδοση του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη 

∆ιασυνδεδεµένων Νησιών αναµένεται µέσα στο β’ εξάµηνο του  2013. 

Με τον Κώδικα αυτό επιχειρείται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η θέσπιση των βασικών 

κανόνων λειτουργίας και διαχείρισης µικρών αποµονωµένων ηλεκτρικών συστηµάτων, 

όπως είναι τα αυτόνοµα ηλεκτρικά συστήµατα των νησιών, τα οποία παρουσιάζουν πλήθος 
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ιδιαιτεροτήτων σε σχέση µε τα διασυνδεδεµένα ηλεκτρικά συστήµατα, αλλά και µε άλλα 

νησιωτικά συστήµατα παγκοσµίως. ∆εδοµένου ότι δεν υφίστανται, παγκοσµίως, παρόµοιοι 

Κώδικες για τη ρύθµιση αντίστοιχων ηλεκτρικών συστηµάτων και αγορών, η κατάρτιση του 

Κώδικα Μ∆Ν από τη ΡΑΕ παρουσίασε αυξηµένο βαθµό δυσκολίας, καθώς όφειλε να 

διαµορφώσει και να ενσωµατώσει κανόνες για σηµαντικές ιδιαιτερότητες, όπως τα πολλά, 

µικρά και διαφορετικού µεγέθους, νησιωτικά συστήµατα, η σηµαντική διείσδυση µη 

ελεγχόµενων µονάδων ΑΠΕ, το ειδικό πλαίσιο για υβριδικούς και ηλιοθερµικούς σταθµούς, 

η µη δυνατότητα εφαρµογής καθιερωµένων κανόνων αγοράς λόγω εξαιρετικά 

περιορισµένου αριθµού παραγωγών για τη διαµόρφωση τιµών, η λειτουργία της αγοράς των 

Μ∆Ν µέσω της παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και η ανάγκη συγκράτησης του 

κόστους αυτών, η ανάγκη σχεδιασµού από µηδενική βάση ενός συστήµατος διαχείρισης, 

εποπτείας και ελέγχου, δεδοµένων των ελλείψεων σε υποδοµές και ανθρώπινο δυναµικό 

του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, η ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών, κ.λπ.  

Το κείµενο του Κώδικα Μ∆Ν περιλαµβάνει ρυθµίσεις, οι οποίες λαµβάνουν υπ’ όψη τους 

τις κρίσιµες παραµέτρους και δεδοµένα που αντανακλούν την υφιστάµενη κατάσταση στα 

µη διασυνδεδεµένα νησιά της χώρας, καθώς και τις πραγµατικές δυνατότητες ανάπτυξης 

ανταγωνισµού στην αγορά των νησιών αυτών. Οι ρυθµίσεις του Κώδικα αποτυπώνουν τη 

βασική του φιλοσοφία, η οποία στοχεύει στα ακόλουθα: 

α)  Το άνοιγµα της αγοράς, για τη δραστηριοποίηση και ισότιµη µεταχείριση 

προµηθευτών/παραγωγών, πρωτίστως δε για τη δηµιουργία του µέγιστου δυνατού 

οφέλους για τον καταναλωτή.  

β)  Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ηλεκτροδότησης των καταναλωτών των νησιών, σε 

µακροχρόνια βάση. 

γ)  Τη µεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και τη δηµιουργία των βέλτιστων 

δυνατών συνθηκών ένταξης των σταθµών, από πλευράς τεχνικής δυνατότητας και 

διαχείρισης, τόσο για τις ήδη χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες ΑΠΕ (αιολικά, 

φωτοβολταϊκά), όσο και για νέες (υβριδικά, ηλιοθερµικά, κ.λπ.).  

δ)  Την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους παραγωγής των συµβατικών µονάδων και 

την επακόλουθη µείωση της επιβάρυνσης του έλληνα καταναλωτή µε χρεώσεις ΥΚΩ. 

Οι βασικές ρυθµίσεις του Κώδικα είναι οι ακόλουθες: 

α) Θέσπιση κανόνων benchmarking (δηλαδή σύγκρισης µε τα κόστη πρότυπων µονάδων), 

για την αµοιβή των συµβατικών µονάδων παραγωγής. 

β) Καθορισµός Κυλιόµενου Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (ΚΗΕΠ), µε 

επικαιροποίηση ανά δωδεκάωρο, καθώς και κανόνων κατανοµής, µε έµφαση στο συχνό 

επαναπρογραµµατισµό της παραγωγής.  

γ) Καθιέρωση ειδικών Κανόνων Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης των Μονάδων 

ΑΠΕ/ΣΗΥΘΑ, περιλαµβανοµένων και των υβριδικών σταθµών. 
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δ) Πρόβλεψη Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) και καθορισµός των βασικών 

απαιτήσεων για το σχεδιασµό και τη λειτουργία τους, ώστε σε επόµενη φάση (µέσω της 

έκδοσης του προβλεπόµενου Εγχειριδίου) να εξειδικευτεί ο σχεδιασµός και η 

λειτουργία τους, βάσει και της σχετικής δοµής και οργάνωσης του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν.  

ε) Θέσπιση υποχρέωσης του ∆ιαχειριστή για την εκπόνηση µελετών, ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα, για τη λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη των ηλεκτρικών συστηµάτων 

των Μ∆Ν, µε σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξη κάθε νησιωτικού ηλεκτρικού συστήµατος, 

την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών από τη συµβατική 

ηλεκτροπαραγωγή και τη µεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.  

στ) Θέσπιση δεικτών ποιότητας και παροχή κινήτρων προς το ∆ιαχειριστή για την επίτευξη 

ή/και υπέρβαση των ετήσιων στόχων του.  

ζ) Πρόβλεψη για τη σύσταση των απαραίτητων για τη λειτουργία και διαχείριση των 

Συστηµάτων και της αγοράς Μ∆Ν, Μητρώων, Αρχείων και Λογαριασµών, καθώς και 

για την τήρησή τους από το ∆ιαχειριστή Μ∆Ν.  

η) Καθιέρωση µηνιαίας εκκαθάρισης, καθώς και ετήσιας οριστικής εκκαθάρισης, στη βάση 

απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας των Συστηµάτων Μ∆Ν, µε ειδικές προβλέψεις 

για τις συναλλαγές που αφορούν τους ειδικούς λογαριασµούς ΥΚΩ και ΑΠΕ. 

θ) Θέσπιση κινήτρων και κυρώσεων προς τους συµµετέχοντες στην αγορά Μ∆Ν, µε στόχο 

τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και των Συστηµάτων των Μ∆Ν, καθώς 

και της ποιότητας των παρεχόµενων στους καταναλωτές υπηρεσιών. 

ι) Πρόβλεψη καθεστώτος σταδιακής µετάβασης στην πλήρη εφαρµογή των ρυθµίσεων του 

Κώδικα. 

3.3.2.3 Αδειοδοτική δραστηριότητα της ΡΑΕ 

∆εδοµένου ότι, µέχρι σήµερα, µοναδικός παραγωγός από συµβατικές µονάδες στα Μη 

∆ιασυνδεδεµένα Νησιά είναι η ∆ΕΗ Α.Ε., η ενίσχυση του δυναµικού παραγωγής των 

νησιών γίνεται σταδιακά, µε προσθήκες νέων µονάδων στους υφιστάµενους σταθµούς, 

λόγω της αύξησης της ζήτησης και της απόσυρσης παλαιότερων µονάδων, που είτε είναι µη 

λειτουργικές, είτε έχουν υψηλό κόστος λειτουργίας.  

Το 2012, η ΡΑΕ χορήγησε άδειες παραγωγής στη ∆ΕΗ Α.Ε., για την εγκατάσταση 

Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και την ενίσχυση των τοπικών και αυτόνοµων 

πετρελαϊκών σταθµών παραγωγής.  

Ειδικότερα, η ΡΑΕ, πέραν της ανανέωσης της άδειας παραγωγής για τις δύο 

αεριοστροβιλικές µονάδες, ισχύος 27,95 MW η κάθε µία, στους ΑΗΣ Χανίων και ΑΗΣ 

Λινοπεραµάτων Ηρακλείου Κρήτης, χορήγησε άδειες παραγωγής για την εγκατάσταση Η/Ζ 

στους σταθµούς παραγωγής της ∆ΕΗ Α.Ε. στα νησιά Αστυπάλαια, Σκύρο, ∆ονούσα, 

Ερείκουσα, Οθωνούς και Ανάφη. 
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Παράλληλα, κάθε έτος ελέγχεται το παραγωγικό δυναµικό των νησιών, και κατόπιν 

σχετικών εισηγήσεων του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, η ΡΑΕ χορηγεί τις αναγκαίες άδειες 

παραγωγής περιορισµένης διάρκειας 2-4 µηνών, κυρίως για τη θερινή περίοδο, προκειµένου 

να υπάρξει κάλυψη εκτάκτων αναγκών, όπου χρήζει, στα µη διασυνδεµένα νησιά. 

Έτσι, σε συνέχεια αντίστοιχων ενεργειών των προηγούµενων ετών, η ΡΑΕ χορήγησε άδεια 

παραγωγής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του θέρους του έτους 2012. Ειδικότερα, µε 

την υπ’ αριθµ. 659/2012 Απόφασή της, χορήγησε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

στη ∆ΕΗ Α.Ε., για την εγκατάσταση ενοικιαζόµενων µονάδων παραγωγής, συνολικής 

ισχύος 28 MW, στις νήσους Πάρο, Ρόδο και Λέσβο, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του 

θέρους 2012.  

3.3.2.4 Μέσο µεταβλητό κόστος παραγωγής στα Μ∆Ν 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν.4001/2011, και δεδοµένου ότι, µέχρι σήµερα, 

η εταιρεία ∆ΕΗ Α.Ε. παραµένει ο µοναδικός παραγωγός από συµβατικές µονάδες στα Μη 

∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, η ΡΑΕ εγκρίνει το µέσο µεταβλητό κόστος (ΜΜΚ) 

ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά αυτά (€/MWh). Το ΜΜΚ στα Μ∆Ν υπολογίζεται 

απολογιστικά, µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους παραγωγής των συµβατικών 

µονάδων για τη χρονική περίοδο που αυτό αφορά, ενώ προϋπολογίζεται µε βάση τις 

αντίστοιχες προβλέψεις των στοιχείων κόστους, όπως προβλέψεις ζήτησης στα Μ∆Ν, 

διεθνείς εξελίξεις στις τιµές του πετρελαίου, µίγµα καυσίµων παραγωγής, κ.λπ. 

Συγκεκριµένα, η µεθοδολογία υπολογισµού του µέσου µεταβλητού κόστους παραγωγής στα 

Μ∆Ν καταρτίστηκε µε την υπ' αριθµ. 102/2007 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 

890/05.06.2007) και τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθµ. 1186/2010 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 

1372/02.09.2010). 

Οι σχετικές Αποφάσεις της Αρχής, για το έτος 2012, αποτυπώνονται στον Πίνακα 3.8. 

 

Απόφαση ΡΑΕ Απολογιστικό 

κόστος 

(€/MWh) 

Προϋπολογιστικό 

Κόστος  

(€/MWh) 

Περίοδος που αφορά 

435/24.05.2012 163,15  2011 

244/30.03.2012  180,20 Α’ εξάµηνο 2012 

785/19.09.2012  192,43 Β’ εξάµηνο 2012 

Πίνακας 3.8   Αποφάσεις της ΡΑΕ για τον υπολογισµό του ΜΜΚ στα Μ∆Ν κατά το έτος 2012 
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3.3.3 Κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της ΡΑΕ 

3.3.3.1 Απόψεις της ΡΑΕ σχετικά µε το αίτηµα της χώρας για χορήγηση παρέκκλισης από τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ 

Κατόπιν σχετικής ερώτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία και εξετάζει το αίτηµα της 

χώρας µας για χορήγηση παρέκκλισης από τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, 

αναφορικά µε τη δραστηριότητα της παραγωγής και της προµήθειας στα Μη 

∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, πλην Κρήτης και Ρόδου, η ΡΑΕ επεξεργάστηκε και απέστειλε τις  

σχετικές απόψεις της,  µε τις οποίες επισηµαίνει τα εξής: 

α.  Αναφορικά µε τη δραστηριότητα της παραγωγής 

Η ΡΑΕ δεν θα ήταν αντίθετη µε το ενδεχόµενο χορήγησης παρέκκλισης από τις διατάξεις 

του άρθρου 32 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Οδηγίας, για τη δραστηριοποίηση νέων παραγωγών 

µόνο από συµβατικές µονάδες, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α)  Η άδεια παραγωγής για την ανάπτυξη συµβατικού δυναµικού ηλεκτροπαραγωγής, µε 

ενίσχυση του υφιστάµενου ή µε κατασκευή νέου σταθµού παραγωγής, θα πρέπει να 

χορηγείται από τη ΡΑΕ στο σηµερινό µοναδικό παραγωγό από συµβατικές µονάδες 

στα Μ∆Ν (∆ΕΗ Α.Ε.), µε ειδικούς όρους αναφορικά µε το είδος και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των αδειοδοτούµενων µονάδων, καθώς και µε αυστηρά δεσµευτικά 

χρονοδιαγράµµατα για την υλοποίησή τους. 

β)  Στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι ανωτέρω ειδικοί όροι ή τα αντίστοιχα 

χρονοδιαγράµµατα, και ιδίως στην περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η επάρκεια 

εφοδιασµού των Μ∆Ν σε ηλεκτρική ενέργεια,  µε τον οικονοµικότερο δυνατό τρόπο, 

θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής διαγωνισµού, µε τη συµµετοχή κάθε 

ενδιαφερόµενου, για την κατασκευή νέου συµβατικού δυναµικού.  

γ)  Σε κάθε περίπτωση, για τη χορήγηση αδειών για την υλοποίηση νέου συµβατικού 

δυναµικού θα πρέπει να εξετάζονται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της 

Οδηγίας. 

δ)  Σε συνέχεια των ανωτέρω, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο νόµος 4001/2011 για την 

ενεργειακή αγορά, και ιδίως το άρθρο 133, κατά τρόπο ώστε η άδεια παραγωγής να 

χορηγείται από τη ΡΑΕ µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α), (β) 

και (γ) που προαναφέρθηκαν. 

ε)  Τέλος, η παρέκκλιση θα πρέπει να χορηγηθεί µε περιορισµένη χρονική διάρκεια, κατά 

µέγιστο δέκα (10) έτη. 

στ)  Αν η παρέκκλιση δεν δύναται να χορηγηθεί υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, κρίνεται 

µη σκόπιµη η χορήγησή της. 
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β.  Αναφορικά µε τη δραστηριότητα της προµήθειας 

∆εν κρίνεται εύλογος ο εσαεί αποκλεισµός τρίτων ενδιαφερόµενων από τη 

δραστηριοποίησή τους στον τοµέα της προµήθειας, στην αγορά των Μ∆Ν. Ωστόσο, 

δεδοµένου ότι η εγκατάσταση της αναγκαίας υποδοµής δεν αναµένεται να ολοκληρωθεί σε 

χρονικό διάστηµα µικρότερο των 3-5 ετών, η ΡΑΕ δεν θα ήταν αντίθετη µε το ενδεχόµενο 

χορήγησης παρέκκλισης από τις διατάξεις του άρθρου 32 και 33 της Οδηγίας, αυστηρά για 

το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω παράτασής του.   

3.3.3.2 Ενεργειακός σχεδιασµός των  Μ∆Ν  

Κατά το έτος 2012, δροµολογήθηκαν και προωθήθηκαν από τη ΡΑΕ, σε συνεργασία και µε 

συναρµόδιους φορείς, σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν το µακροχρόνιο ενεργειακό 

προγραµµατισµό των νησιών, σε επίπεδο εξασφάλισης επάρκειας εφοδιασµού µε ηλεκτρική 

ενέργεια, µε οικονοµικό και βιώσιµο τρόπο, καθώς και τη διείσδυση των ΑΠΕ, ιδίως των 

αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθµών, αλλά και καινοτόµων συναφών τεχνολογιών, όπως 

είναι οι ηλιοθερµικοί και οι υβριδικοί σταθµοί ΑΠΕ µε αποθήκευση ενέργειας. Οι 

πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν είτε ενέργειες στο πλαίσιο των εκ του νόµου υποχρεώσεων 

της Αρχής, είτε συνέχεια προηγούµενων στρατηγικών και δράσεων που έχει υιοθετήσει η 

ΡΑΕ, ή ακόµα και νέες πρωτοβουλίες για την προώθηση αειφόρων και βιώσιµων 

ενεργειακών λύσεων στα νησιά. 

Ιδιαίτερης όµως, σηµασίας και αξίας, λόγω του µεγέθους του ηλεκτρικού συστήµατος και 

του σχετικού δηµόσιου οφέλους, είναι το ενεργειακό ζήτηµα της Κρήτης, και για το λόγο 

αυτό, παρατίθενται ακολούθως συνοπτικά οι κυριότερες εξελίξεις και πρωτοβουλίες της 

ΡΑΕ.  

Το ενεργειακό ζήτηµα της Κρήτης 

∆εδοµένης της σηµασίας και της κρισιµότητας του ενεργειακού ζητήµατος της Κρήτης, ιδίως 

όσον αφορά τις σηµαντικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, είτε για την ηλεκτρική 

διασύνδεση του νησιού µε το ΕΣΜΗΕ, είτε για την αυτόνοµη ανάπτυξη του τοπικού ηλεκτρικού 

συστήµατος,  και σε συνέχεια της µακροχρόνιας προσπάθειας της ΡΑΕ να προωθήσει την 

ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού µε την ηπειρωτική χώρα, την οποία και θεωρεί ως τη 

βέλτιστη λύση για την επίλυση του ενεργειακού προβλήµατος της Κρήτης, για µια σειρά λόγων 

που η Αρχή έχει κατ’ επανάληψη επισηµάνει προς κάθε κατεύθυνση, έλαβαν χώρα µέσα στο 

2012 σηµαντικές  εξελίξεις, µε ανάληψη πρωτοβουλιών από τη ΡΑΕ και το ΥΠΕΚΑ, και µε τη 

συνδροµή του αρµόδιου ∆ιαχειριστή (Α∆ΜΗΕ Α.Ε.) και της ∆ΕΗ Α.Ε., όπου καταγράφηκε 

σηµαντική πρόοδος για την ουσιαστική  προώθηση της διασύνδεσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ απέστειλε σχετική επιστολή προς το αρµόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ, 

µε την επισήµανση της ανάγκης επικαιροποίησης του υφιστάµενου ενεργειακού σχεδιασµού 
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της Κρήτης, αλλά κυρίως µε συγκεκριµένες προτάσεις για την επίλυση του ενεργειακού 

ζητήµατος του νησιού, µε βάση τις εξελίξεις που έχουν εν τω µεταξύ λάβει χώρα.  

Στις βασικές προτάσεις της Αρχής περιλαµβάνονται τα εξής:   

1.  Ολοκλήρωση της εγκατάστασης της 3ης
 φάσης του σταθµού Αθερινόλακκου (2 x 50 MW 

µονάδες ΜΕΚ, µε καύσιµο µαζούτ), για την επάρκεια τροφοδότησης του νησιού για τα 

επόµενα 5-7 έτη.    

2.  Οριστική αποσαφήνιση,  µέσα στο 2013,  της δυνατότητας κατασκευής της διασύνδεσης. 

3.  Προσδιορισµός, βάσει µελετών, τυχόν τροποποιήσεων στην ανάπτυξη του νέου σταθµού 

Κορακιάς - Π. Γαλήνων, σε συνάρτηση µε τη διασύνδεση, αλλά και του επιπέδου ανάπτυξης 

των σταθµών ΑΠΕ στο νησί.  

4.  Συνέχιση από τη ∆ΕΗ Α.Ε., στη φάση αυτή, των διαδικασιών αδειοδότησης του νέου 

σταθµού Κορακιάς - Π. Γαλήνων, καθώς και της εξασφάλισης του χώρου εγκατάστασής 

του, µέχρι το στάδιο της προκήρυξης διαγωνισµού για την κατασκευή του.  

Για την περαιτέρω ωρίµανση της διαδικασίας κατασκευής της διασύνδεσης της Κρήτης, αλλά 

και για τη διαµόρφωση του γενικότερου πλαισίου ανάπτυξης παρόµοιων έργων, κρίνονται από 

τη ΡΑΕ ως αναγκαία τα εξής: 

• Άµεση οριστικοποίηση από τον Α∆ΜΗΕ Α.Ε. της προκαταρκτικής µελέτης της 

διασύνδεσης Κορακιά - Αττική µε σύνδεσµο συνεχούς ρεύµατος (HVDC-VSC), για ένταξη 

στο προσεχές ∆εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Συστήµατος (ικανότητα,  π.χ., 2 x 350 

MW ή 2 x 550 MW).  

• Παράλληλα, προώθηση από τον Α∆ΜΗΕ της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και 

εκπόνησης άλλων σηµαντικών µελετών (π.χ. προσδιορισµού χώρων εγκατάστασης 

εξοπλισµού, όδευσης καλωδίων - βυθού, κ.λπ.). 

• Το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης, όπως και άλλα έργα διασύνδεσης που προωθούνται ή 

ενδέχεται να προωθηθούν, θα πρέπει να εντάσσονται σε ειδική κατηγορία έργων στα πάγια 

του Α∆ΜΗΕ Α.Ε., και η αποπληρωµή τους πρέπει να γίνεται σε σχετικά περιορισµένο 

χρονικό διάστηµα (ορισµένων ετών), µε ετήσιες «δόσεις», οι οποίες θα καλύπτονται µέσω 

των χρεώσεων χρήσης Συστήµατος και θα αντιστοιχούν στις ετήσιες αποφευγόµενες ΥΚΩ, 

έτσι ώστε να µην επιβαρυνθεί περαιτέρω ο Έλληνας καταναλωτής. 

• Η διασύνδεση της Κρήτης θα πρέπει να προωθηθεί µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, µε τους 

εξής βασικούς όρους:   

� Αποπληρωµή του αναδόχου σε βάθος χρόνου (π.χ. 5-7 έτη), µε εκκίνηση από το έτος 

ολοκλήρωσης των κατασκευών. 

� Καθορισµός ετήσιας «δόσης» για την αποπληρωµή του έργου (στην τάξη µεγέθους των 

αποφευγόµενων ΥΚΩ της Κρήτης, κατά το µέρος του µεταβλητού κόστους, δηλ. 

περίπου 200-250 εκ. το χρόνο). 
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� Η ευθύνη της διαχείρισης και της λειτουργίας του έργου στη διάρκεια του χρόνου 

αποπληρωµής θα ανήκει στον κατασκευαστή, µε βάση τις συγκεκριµένες εντολές του 

Α∆ΜΗΕ Α.Ε.  

• Αποσύνδεση, στην παρούσα φάση, του έργου της διασύνδεσης που θα κατασκευαστεί από 

τον Α∆ΜΗΕ Α.Ε., από τα σχεδιαζόµενα έργα διασυνδέσεων παραγωγών ΑΠΕ, οι οποίοι 

έχουν µεν λάβει άδεια παραγωγής για ανάπτυξη αιολικών σταθµών στην Κρήτη, αλλά υπό 

την προϋπόθεση της κατασκευής ανεξάρτητης διασύνδεσης από µέρους τους. 

• ∆ιερεύνηση της δυνατότητας συγχρηµατοδότησης του έργου της διασύνδεσης από κονδύλια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και δανειοδότησής του µε ευνοϊκούς όρους από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή από άλλα συναφή χρηµατοδοτικά όργανα και εργαλεία.  

• Νοµοθετική ρύθµιση για την αποπληρωµή των συµβατικών µονάδων που έχουν 

εγκατασταθεί στα νησιά που διασυνδέονται στο Σύστηµα. Οι µονάδες αυτές θα εξυπηρετούν 

και ανάγκες εφεδρείας. 

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν στη συνέχεια, µε εντολή του ΥΠΕΚΑ, οι σχετικές προτάσεις 

του Α∆ΜΗΕ, οι οποίες και συζητήθηκαν αναλυτικά. Οι προτάσεις αυτές κινούνται στο πνεύµα 

των συµπερασµάτων της κοινής µελέτης ΡΑΕ-∆ΕΣΜΗΕ-∆ΕΗ που εκπονήθηκε, προ διετίας 

περίπου (2011), για τη διασύνδεση της Κρήτης, καθώς και στην κατεύθυνση των ως άνω 

συγκεκριµένων προτάσεων της ΡΑΕ. Στη συζήτηση αυτή, προσδιορίστηκαν τα βασικά στάδια 

της µελέτης, αδειοδότησης και κατασκευής του έργου της διασύνδεσης, µε στόχο τη λειτουργική 

του ένταξη  µέχρι το 2019, τα οποία στάδια θα συµπεριληφθούν στο υπό εκπόνηση και έγκριση 

∆εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ. 

3.3.3.3 Μελέτη παραµετρικής διερεύνησης των δυνατοτήτων διείσδυσης των ΑΠΕ, καθώς 

και του τρόπου διαχείρισής τους, στα νησιά Κρήτη και Ρόδο  

Τα αυτόνοµα συστήµατα της Κρήτης και της Ρόδου, όπως άλλωστε και όλα τα υπόλοιπα 

αυτόνοµα νησιωτικά συστήµατα, έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσµένα δίκτυα για την 

εγκατάσταση σταθµών ΑΠΕ µη ελεγχόµενης παραγωγής (αιολικά, φωτοβολταϊκά) και, 

συνεπώς, είναι αναγκαίος ο περιοδικός έλεγχος των  τεχνικών δυνατοτήτων των τοπικών 

συστηµάτων για τυχόν πρόσθετα περιθώρια διείσδυσης των ΑΠΕ.  

Η σηµαντική όµως εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγκατάσταση µη ελεγχόµενων σταθµών 

ΑΠΕ στα νησιά αυτά, όπως αποτυπώνεται τα τελευταία χρόνια µε την αύξηση της 

εγκατεστηµένης φωτοβολταϊκής ισχύος, αλλά και η υποβολή αιτήσεων, κυρίως στα νησιά 

Κρήτη και Ρόδο, για την εγκατάσταση ελεγχόµενων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής 

(υβριδικοί, ηλιοθερµικοί σταθµοί), επέβαλε τόσο την ανάγκη διερεύνησης του τρόπου 

ένταξης και λειτουργίας των σταθµών αυτών, όσο και του βέλτιστου µείγµατος τεχνολογιών 

ΑΠΕ για κάθε ένα νησιωτικό σύστηµα, µε κριτήρια κυρίως ενεργειακά και οικονοµικά, και 

µε γνώµονα την αύξηση, κατά το δυνατόν (βάσει τεχνικών δυνατοτήτων), της διείσδυσης 

των ΑΠΕ στα ενεργειακά αυτά συστήµατα.  
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Κατά συνέπεια, η ΡΑΕ, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της, και σε συνέχεια της σχετικής 

συνεργασίας της µε το ∆ιαχειριστή των Μ∆Ν (µέσω κοινής οµάδας εργασίας), για τον 

προσδιορισµό των περιθωρίων ΑΠΕ στα αυτόνοµα συστήµατα των Μη ∆ιασυνδεδεµένων 

Νησιών, ανέθεσε το 2011 στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου µελέτη µε θέµα: «Παραµετρική διερεύνηση των 

δυνατοτήτων διείσδυσης ΑΠΕ και του τρόπου διαχείρισής τους στα νησιά Κρήτη και Ρόδο». Η 

τελική τεχνική έκθεση της µελέτης αυτής παραδόθηκε στη ΡΑΕ τον Αύγουστο του 2012. 

Η ΡΑΕ διαβίβασε την εν λόγω µελέτη στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή Μ∆Ν και αναµένει την 

εισήγησή του σχετικά µε τις δυνατότητες απορρόφησης ισχύος ΑΠΕ στα νησιωτικά αυτά 

συστήµατα, αλλά και τις προτάσεις του σχετικά µε την ανάγκη ενίσχυσης του δικτύου ή 

λήψης πρόσθετων µέτρων για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων απορρόφησης ισχύος από 

ΑΠΕ. 
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4 .  Τοµέας  Φυσικού  Αερίου  

4.1 Γενική περιγραφή της αγοράς 

4.1.1 Χονδρεµπορική αγορά  

Η Ελλάδα δεν έχει ακόµη οργανωµένη χονδρεµπορική αγορά για το φυσικό αέριο, και οι 

συναλλαγές βασίζονται σε διµερή συµβόλαια µεταξύ προµηθευτών και επιλεγόντων 

πελατών. 

Μετά την εισαγωγή του πρώτου φορτίου φυσικού αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα από άλλη 

εταιρεία, πλην της ∆ΕΠΑ Α.Ε., το έτος 2010, συνολικά έξι (6) εταιρείες (τρεις κάτοχοι 

άδειας προµήθειας φυσικού αερίου, δύο µεγάλοι βιοµηχανικοί πελάτες και ένας κάτοχος 

άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) έχουν εισάγει φυσικό αέριο στη χώρα µας, κατά 

τη χρονική περίοδο 2010-2012. Η ∆ΕΠΑ Α.Ε. διατηρεί το υψηλότερο µερίδιο αγοράς στις 

εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ελλάδα, το οποίο το 2012 ανήλθε σε 90%. Οι δύο άλλες 

εταιρείες (ένας κάτοχος άδειας προµήθειας φυσικού αερίου και ένας µεγάλος βιοµηχανικός 

πελάτης) που εισήγαγαν φυσικό αέριο στο ελληνικό σύστηµα το έτος 2012 

αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 10%, στο σύνολο των εισαγωγών.  

4.1.1.1 Παρακολούθηση Τιµών Εισαγωγής Φυσικού Αερίου 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθµ. ∆1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’ 

33/19.1.2007) µε θέµα «Καθορισµός διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων 

που απαιτούνται για τον υπολογισµό της µεσοσταθµικής τιµής εισαγωγής Φυσικού Αερίου», οι 

επιχειρήσεις που εισάγουν φυσικό αέριο στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) 

υποχρεούνται να παρέχουν στη ΡΑΕ, ανά τρίµηνο, στοιχεία τιµών και ποσοτήτων του 

εισαγόµενου από αυτές φυσικού αερίου.  

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της για την εποπτεία της αγοράς ενέργειας, κατά τα 

προβλεπόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.2773/1999,  προέβη για 

πρώτη φορά, τον Αύγουστο του 2011, στον υπολογισµό και την ανάρτηση µηνιαίας 

µεσοσταθµικής τιµής εισαγωγής φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου, 

βάσει των στοιχείων που παρέχονται κατά δήλωση των εισαγωγέων, σύµφωνα µε την 

ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. Τα στοιχεία αφορούσαν την τριετία Μάρτιος 2008-Μάρτιος 

2011. 

Κ ε φ ά λ α ι ο  
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Στο Σχήµα 4.1 παρουσιάζεται η µεσοσταθµική τιµή εισαγωγής, ανά µήνα, για το χρονικό 

διάστηµα Ιανουάριος 2010-∆εκέµβριος 2012, βάσει των δηλώσεων των εισαγωγέων, καθώς 

και η εξέλιξη της µηνιαίας µεσοσταθµικής τιµής εισαγωγής σε σχέση µε την Ηµερήσια Τιµή 

Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ), όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 

∆ιαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ Α.Ε.), για την ίδια 

περίοδο. 
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Σχήµα 4.1. Εξέλιξη της µεσοσταθµικής τιµής εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, στη χρονική περίοδο   

2010-2012 

Με τη δηµοσιοποίηση της µεσοσταθµικής τιµής εισαγωγής φυσικού αερίου, σε συνδυασµό 

µε την ΗΤΑΕ που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., παρέχεται πλέον στους 

υφιστάµενους και δυνητικούς συµµετέχοντες στην αγορά, σηµαντική πληροφόρηση σχετικά 

µε τις συνθήκες τιµών που επικρατούν στην ελληνική αγορά, κάτι που επιτρέπει την 

αξιοποίηση επιχειρηµατικών ευκαιριών και, συνεπώς, την ανάπτυξη ανταγωνισµού προς 

όφελος των καταναλωτών φυσικού αερίου. Περαιτέρω, η δηµοσιοποίηση στοιχείων 

χονδρεµπορικών τιµών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οργάνωση, σε ένα 

µεταγενέστερο στάδιο, χονδρεµπορικής αγοράς φυσικού αερίου, όπου οι τιµές θα 

διαµορφώνονται βάσει της σχέσης προσφοράς και ζήτησης, σε πραγµατικό χρόνο. 

 

4.1.2 Λιανική αγορά 

Με σκοπό την ανάπτυξη των δικτύων διανοµής στις αστικές περιοχές της χώρας και την 

παροχή αερίου στους πελάτες των περιοχών αυτών, το ελληνικό κράτος έχει προβλέψει τη 

σύσταση και λειτουργία Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) σε συγκεκριµένες περιοχές της 

χώρας. 

Οι ΕΠΑ είναι υπεύθυνες για τη διανοµή και την προµήθεια φυσικού αερίου στους 
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οικιακούς, εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές µε ετήσια κατανάλωση έως 100 

GWh Ανωτέρας Θερµογόνου ∆ύναµης (ΑΘ∆), εφ’ όσον βρίσκονται στη γεωγραφική 

περιοχή που ορίζεται στις Άδειές τους. Έως σήµερα λειτουργούν τρεις (3) ΕΠΑ σε τρεις 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας:  

α)  Η ΕΠΑ Αττικής, για την οποία έχει εκδοθεί Άδεια ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου για 

τριάντα (30) έτη, µε την υπ’ αριθµ. ∆1/18887/06.11.2001 (ΦΕΚ Β’ 1521/13.11.2001) 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

β)  Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, για την οποία έχει εκδοθεί Άδεια ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου για 

τριάντα (30) έτη, µε την υπ’ αριθµ. ∆1/Γ/Φ7/11819/2000 (ΦΕΚ Β’ 1086/31.08.2000) 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.  

γ)  Η ΕΠΑ Θεσσαλίας, για την οποία έχει εκδοθεί Άδεια ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου για 

τριάντα (30) έτη, µε την υπ’ αριθµ. ∆1/Γ/Φ7/11818/2000 (ΦΕΚ Β’ 1087/31.08.2000) 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.  

Η ∆ΕΠΑ Α.Ε. κατέχει µερίδιο 51% στο σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου κάθε ΕΠΑ.  

Οι πελάτες των ΕΠΑ θεωρούνται µη επιλέγοντες πελάτες, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το 

ισχύον θεσµικό πλαίσιο για τις ΕΠΑ, δεν έχουν δικαίωµα επιλογής προµηθευτή. Οι ίδιες οι 

ΕΠΑ έχουν συνάψει συµβάσεις µε τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. για την προµήθεια συγκεκριµένων 

ποσοτήτων φυσικού αερίου. Σύµφωνα µε το ν.3428/2005, για ποσότητες πάνω από αυτές 

που ορίζονται στις συµβάσεις τους, οι ΕΠΑ µπορούν να επιλέξουν προµηθευτή/ές φυσικού 

αερίου. Από τη λήξη των συµβάσεων αυτών, οι ΕΠΑ που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 

21 του ν.3428/2005, καθίστανται επιλέγοντες πελάτες, για όλες τις ποσότητες φυσικού 

αερίου που προµηθεύονται. 

Όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου που βρίσκονται εκτός των περιοχών των τριών ως 

άνω ΕΠΑ, είναι επιλέγοντες πελάτες, δηλαδή έχουν το δικαίωµα επιλογής του προµηθευτή 

τους. 

Το Νοέµβριο του 2011, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών προκήρυξης διεθνών διαγωνισµών για τρεις (3) 

νέες Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), στη Στερεά Ελλάδα-Εύβοια, τη Θράκη και τη 

Μακεδονία. Ωστόσο, καµία σχετική εξέλιξη δεν υπήρξε µέσα στο 2012. 

Το µερίδιο της ∆ΕΠΑ στον τοµέα της λιανικής αγοράς αερίου το έτος 2012 ανήλθε σε 92%, 

λαµβάνοντας υπ’ όψη όλες τις παραδόσεις φυσικού αερίου που έγιναν από τη ∆ΕΠΑ σε 

όλους τους τελικούς καταναλωτές, συµπεριλαµβανοµένων και των παραδόσεων αερίου στις 

τρεις λειτουργούσες ΕΠΑ.  
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4.1.2.1 Παρακολούθηση Τιµών στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) 

Οι Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) καθορίζουν τα τιµολόγια παροχής (πώλησης) φυσικού 

αερίου σύµφωνα µε τους όρους των Αδειών ∆ιανοµής που τους έχουν χορηγηθεί. Στο πλαίσιο 

αυτό, οι ΕΠΑ επιλέγουν ελεύθερα τη µεθοδολογία καθορισµού των τιµολογίων παροχής 

φυσικού αερίου, ώστε: α) αυτά να είναι διαφανή και ανακοινώσιµα και, ταυτόχρονα, β) τα 

ετήσια έσοδά τους, τα οποία προέρχονται από την παροχή (πώληση) φυσικού αερίου και από τη 

µεταφορά φυσικού αερίου µέσω του συστήµατος διανοµής για λογαριασµό της ∆ΕΠΑ Α.Ε. και 

τυχόν άλλων προµηθευτών, να µην υπερβαίνουν ένα προκαθορισµένο στην Άδεια ∆ιανοµής 

όριο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ έχει αρµοδιότητα εποπτείας και ελέγχου, αλλά όχι καθορισµού ή 

έγκρισης των τιµολογίων των εταιρειών αυτών. 

Έως την 1
η Νοεµβρίου κάθε έτους, οι ΕΠΑ υποχρεούνται να υποβάλουν στη ΡΑΕ δήλωση 

µε τα τιµολόγια παροχής φυσικού αερίου και τα τέλη σύνδεσης, τα οποία θα εφαρµόσουν 

κατά το επόµενο ηµερολογιακό έτος. Η ΡΑΕ ελέγχει τα προτεινόµενα τιµολόγια, ώστε αυτά 

να είναι διαφανή και ανακοινώσιµα, να βασίζονται ιδίως σε στοιχεία κόστους και στις τιµές 

των ανταγωνιστικών καυσίµων, αλλά και να µην δηµιουργούν διακρίσεις σε βάρος 

συγκεκριµένων καταναλωτών, κριτήρια τα οποία ορίζονται στην Άδεια ∆ιανοµής και στο 

ν.2364/1995. Επίσης, η ΡΑΕ έχει αρµοδιότητα ελέγχου των ετήσιων εσόδων που 

προέρχονται από τα τιµολόγια παροχής φυσικού αερίου, καθώς και από τη µεταφορά 

φυσικού αερίου µέσω του συστήµατος διανοµής. Τα έσοδα αυτά δεν µπορούν να υπερβούν 

ένα προκαθορισµένο στις Άδειες ∆ιανοµής όριο (revenue cap), προκειµένου να µην 

υφίσταται κατάχρηση εις βάρος των καταναλωτών. Στο πλαίσιο των ανωτέρω 

αρµοδιοτήτων, η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει την ορθή εφαρµογή των τιµολογίων των 

ΕΠΑ κατά τη διάρκεια του έτους.  

Η ΕΠΑ Αττικής, µέχρι τον Οκτώβριο του 2011, καθόριζε την τιµή του φυσικού αερίου µε 

βάση τις τιµές των ανταγωνιστικών καυσίµων (προσέγγιση «market value»), ανάλογα µε τη 

χρήση για την οποία προορίζεται το αέριο (οικιακή, επαγγελµατική, βιοµηχανική). 

Παρόµοια πρακτική τιµολόγησης εφαρµόζεται ή έχει εφαρµοστεί στο παρελθόν και σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως σε περιπτώσεις όπου σε µια εταιρεία διανοµής έχει 

χορηγηθεί το αποκλειστικό δικαίωµα προµήθειας φυσικού αερίου σε τελικούς 

καταναλωτές. Τον Οκτώβριο του 2011, η ΕΠΑ Αττικής άλλαξε τη µεθοδολογία 

καθορισµού των τιµολογίων της, αποσυνδέοντας την τιµή του φυσικού αερίου από την τιµή 

του πετρελαίου. Από την 1
η
 Οκτωβρίου του 2011, η τιµολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής 

είναι κοστοστρεφής («cost-plus pricing») και οι τιµές φυσικού αερίου για τον οικιακό, 

επαγγελµατικό και εµπορικό τοµέα προκύπτουν ως το άθροισµα του κόστους προµήθειας 

φυσικού αερίου, του περιθωρίου διανοµής και των φόρων.  

Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας ακολούθησαν τιµολογιακή πολιτική market-

value µέχρι και το έτος 2003, ενώ έχουν επιλέξει κοστοστρεφή προσέγγιση στον καθορισµό 

των τιµολογίων τους ήδη από το 2004. 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 119 

Στον Πίνακα 4.1 και το Σχήµα 4.2 παρουσιάζονται απολογιστικά οι ετήσιες τιµές 

καταναλωτή για το µέσο οικιακό τιµολόγιο (χωρίς φόρους), στις ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ 

Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας. Παρατηρείται ότι, ενώ το 2009 οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 

και Θεσσαλίας είχαν κατά περίπου 25% υψηλότερο µέσο οικιακό τιµολόγιο από την ΕΠΑ 

Αττικής, η διαφορά τιµής είχε αντιστραφεί ήδη από το 2011, ενώ το έτος 2012, 

ακολουθώντας πλέον την ίδια τιµολογιακή πολιτική, η διαφοροποίηση στην τιµή µεταξύ 

των τριών ΕΠΑ εξαλείφθηκε. Το 2012, η ΕΠΑ Αττικής παρουσίασε κατά µέσο όρο 2,5% 

και 6% υψηλότερες τιµές από τις τιµές της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, 

αντίστοιχα.   

  

ΕΠΑ 

Αττικής 

ΕΠΑ 

Θεσσαλονίκης 

ΕΠΑ 

Θεσσαλίας 

2009 36,37 45,88 43,36 

2010 45,59 47,63 45,45 

2011 57,54 51,95 50,51 

2012 62,96 61,40 59,28 

Οι τιµές είναι άνευ φόρων    

* ΕΠΑ Αττικής {Θ, Ο}, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ΕΠΑ Θεσσαλίας {Τ2} 

Πίνακας 4.1 Μέσο Οικιακό Τιµολόγιο (€/MWh) των ΕΠΑ, για τα έτη 2009-2012 

 

Σχήµα 4.2 Μέσο Οικιακό Τιµολόγιο (€/MWh) των ΕΠΑ για τα έτη 2009-2012 

*  ΕΠΑ Αττικής {Θ, Ο}, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας {Τ2} (Τιµές άνευ φόρων) 

Αντίστοιχες τάσεις παρατηρούνται για τις τρεις ΕΠΑ στο µέσο εµπορικό τιµολόγιο 

(Πίνακας 4.2) και  στο µέσο βιοµηχανικό τιµολόγιο (Πίνακας 4.3). 

 

  
ΕΠΑ 

Αττικής ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 

ΕΠΑ 

Θεσσαλίας 

2009 40,73 47,34 44,86 

2010 52,13 49,10 46,94 

2011 62,22 53,49 52,08 

2012 63,96 63,01 60,91 
*ΕΠΑ Αττικής {ΜΕ1}, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ΕΠΑ Θεσσαλίας {Τ3} (Τιµές άνευ 

φόρων) 

Πίνακας 4.2  Μέσο Εµπορικό Τιµολόγιο (€/MWh) των ΕΠΑ για τα έτη 2009-2012 
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ΕΠΑ 

Αττικής ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 

ΕΠΑ 

Θεσσαλίας 

2009 31,73 28,99 28,99 

2010 42,67 38,16 38,16 

2011 52,55 49,02 49,02 

2012 53,54 56,77 56,77 

Οι τιµές είναι άνευ φόρων     

*ΕΠΑ Αττικής {ΜΒ1}, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ΕΠΑ Θεσσαλίας {Τ5} 

Πίνακας 4.3. Μέσο Βιοµηχανικό Τιµολόγιο (€/MWh) των ΕΠΑ, για τα έτη  2009-2012 

4.1.2.2 Αριθµός καταναλωτών φυσικού αερίου 
 

Η εξέλιξη του αριθµού των καταναλωτών (ενεργοποιηµένων µετρητών) αερίου έως το 

τέλος του 2012, και οι προβλέψεις για τον αριθµό των καταναλωτών έως το 2017, σύµφωνα 

µε τον πλέον πρόσφατο πολυετή σχεδιασµό των τριών ΕΠΑ, παρουσιάζεται στο Σχήµα 4.3 

Σηµειώνεται ότι, στην περιοχή της Αττικής οι συνδέσεις αφορούν κυρίως κεντρικές 

θερµάνσεις, για τις οποίες σε κάθε µετρητή αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός οικιακοί 

καταναλωτές, ενώ στις περιοχές των λοιπών ΕΠΑ  αφορούν κυρίως αυτόνοµες θερµάνσεις. 
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Σχήµα 4.3 Εξέλιξη αριθµού καταναλωτών στις ΕΠΑ, 2009-2017 

 Πηγή: Απολογιστικά στοιχεία συνολικού αριθµού καταναλωτών ΕΠΑ (2009-

2012) και Επιχειρησιακά Σχέδια ΕΠΑ (2013-2017) 

4.1.2.3 Κατανάλωση φυσικού αερίου 

Στο Σχήµα 4.4 παρουσιάζεται η εξέλιξη της κατανάλωσης αερίου στις ΕΠΑ Αττικής, 

Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας για την περίοδο 2009-2012, µε βάση τα απολογιστικά 

στοιχεία που αποστέλλουν οι ΕΠΑ στη ΡΑΕ, καθώς και η πρόβλεψη για την εξέλιξη της 

κατανάλωσης για την περίοδο 2013-2017, µε βάση τα στοιχεία προβλέψεων κατανάλωσης 

που υποβάλλουν οι ΕΠΑ στη ΡΑΕ σύµφωνα µε τα επιχειρησιακά τους σχέδια.  

Κατά τη διάρκεια του έτους 2012, η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου στις περιοχές 

των ΕΠΑ µειώθηκε κατά 8% σε σχέση µε το 2011, και διαµορφώθηκε σε 6,94 TWh. Η 
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µεγαλύτερη µείωση παρουσιάστηκε στην περιοχή της ΕΠΑ Αττικής, όπου η κατανάλωση 

το έτος 2012 ανήλθε σε 3,33 TWh, έναντι 3,71 TWh το 2011.  

Για την περίοδο 2013-2017, η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου στις περιοχές των 

ΕΠΑ προβλέπεται να αυξάνεται, µε την ετήσια κατανάλωση το έτος 2017 να ανέρχεται στις 

8,89 TWh. H µεγαλύτερη αύξηση στην κατανάλωση αερίου προβλέπεται να παρουσιαστεί 

στην περιοχή της ΕΠΑ Αττικής, µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξης του 8%-9%. 

Στην περιοχή της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης προβλέπεται µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 4%-

5%, ενώ στην περιοχή της ΕΠΑ Θεσσαλίας η ετήσια αύξηση θα κυµανθεί µεταξύ 3% και 

7% για την περίοδο 2013-2017.  
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Σχήµα 4.4 Εξέλιξη της κατανάλωσης αερίου στις τρεις ΕΠΑ (2009-2017) 

Πηγή: Απολογιστικά στοιχεία κατανάλωσης ΕΠΑ (2009-2012) και Επιχειρησιακά 

Σχέδια ΕΠΑ (2013-2017) 

Στο Σχήµα 4.5 παρουσιάζεται η κατανάλωση φυσικού αερίου ανά τοµέα (οικιακό, 

εµπορικό, βιοµηχανικό) στις τρεις ΕΠΑ, για την περίοδο 2009-2012. Το έτος 2009, το 

µερίδιο του οικιακού τοµέα ανήλθε σε 43%, του εµπορικού τοµέα σε 33% και του 

βιοµηχανικού τοµέα σε 24% της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου στις τρεις ΕΠΑ. 

Σταδιακά, και µέχρι σήµερα, η συµµετοχή του βιοµηχανικού τοµέα στη συνολική 

κατανάλωση µειώθηκε, ενώ του οικιακού τοµέα αυξήθηκε σηµαντικά. Συγκεκριµένα, για το 

2012, το µερίδιο του οικιακού τοµέα ανήλθε σε 50%,  του εµπορικού τοµέα σε 31% και του 

βιοµηχανικού τοµέα σε 19%. 
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Σχήµα 4.5 Απολογιστικά στοιχεία κατανάλωσης φυσικού αερίου ανά τοµέα στις τρεις ΕΠΑ, 

2009-2012 

4.1.3 Πρόσβαση στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) 

Ο ∆ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., συστήθηκε το 

2007, βάσει του ν.3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (ΦΕΚ Α’ 

313/27.12.2005), µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 

2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003, 

σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την 

κατάργηση της Οδηγίας 98/30/ΕΚ.  

Η εταιρεία ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. είναι 100% θυγατρική της ∆ΕΠΑ Α.Ε., της εταιρείας δηλαδή που 

πρώτη εισήγαγε φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 67 του 

ν.4001/2011, η διαχείριση του ΕΣΦΑ, το οποίο αποτελείται από τo σύστηµα µεταφοράς 

φυσικού αερίου υψηλής πίεσης και τον τερµατικό σταθµό Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου 

(ΥΦΑ) στη νήσο Ρεβυθούσα, έχουν ανατεθεί στο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. Ο ∆ΕΣΦΑ έχει την 

υποχρέωση να λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκµεταλλεύεται και αναπτύσσει το 

ΕΣΦΑ και τις διασυνδέσεις που εντάσσονται σε αυτό, προκειµένου το ΕΣΦΑ να είναι 

οικονοµικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωµένο, ώστε να εξυπηρετούνται οι 

ανάγκες των τελικών χρηστών σε φυσικό αέριο, κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και 

οικονοµικά αποδοτικό, και να διασφαλίζεται η λειτουργία µίας ενιαίας αγοράς φυσικού 

αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία του περιβάλλοντος. 

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, παρακολουθεί και ελέγχει την άσκηση των 

δραστηριοτήτων του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.4001/2011, δικαίωµα σύναψης µε το ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. 

Συµβάσεων Μεταφοράς και Συµβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Χρήσης 
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Εγκατάστασης Αποθήκευσης, που εντάσσεται στο ΕΣΦΑ, έχουν οι εγγεγραµµένοι στο 

Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται από τη ΡΑΕ, κατόπιν υποβολής 

σχετικής αίτησης:  (α) οι Προµηθευτές, (β) οι Επιλέγοντες Πελάτες, για τις ποσότητες 

Φυσικού Αερίου που προµηθεύονται και (γ) κάθε πρόσωπο που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις 

οικονοµικής φερεγγυότητας και τεχνικής επάρκειας. Η ΡΑΕ εξετάζει τις αιτήσεις εγγραφής 

στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Μητρώου 

Χρηστών ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’451/16.04.2010) και αποφασίζει για την εγγραφή ή µη των 

αιτούντων στο Μητρώο. 

Η ΡΑΕ τηρεί και αναρτά στην ιστοσελίδα της το Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ, σύµφωνα 

µε το άρθρο 72 του ν.4001/2011. Έως το τέλος του 2012 (Πίνακας 4.4), είκοσι µία (21) 

εταιρείες ήταν εγγεγραµµένες στο Μητρώο αυτό. Κατά τη διάρκεια του 2012, η ΡΑΕ 

αξιολόγησε τις αιτήσεις των εταιρειών Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, ΕΛΠΕ Α.Ε. και ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 

για την εγγραφή τους στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ. Οι εταιρείες αυτές εγγράφηκαν τελικά 

στο Μητρώο µε τις υπ΄ αριθµ. 58/2012, 349/2012 και 519/2012 Αποφάσεις της Αρχής, 

αντίστοιχα. 

Αριθµός 

Μητρώου 

Χρηστών 

ΕΣΦΑ 

Επωνυµία Χρήστη Ιδιότητα/Κατηγορία Απόφαση ΡΑΕ 

ΑΜΧ 1 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. Επιλέγοντες Πελάτες 860/30.04.2010 

ΑΜΧ 2 
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
Επιλέγοντες Πελάτες 902/6.05.2010 

ΑΜΧ 3 ∆ΕΗ Α.Ε. Επιλέγοντες Πελάτες 985/13.05.2010 

AMX 4 EDISON S.p.A. Τρίτα Πρόσωπα 1158/10.06.2010 

AMX 5 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. Προµηθευτές  1159/10.06.2010 

ΑΜΧ 6 ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Επιλέγοντες Πελάτες 1192/15.07.2010 

AMX 7 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ 
Επιλέγοντες Πελάτες 1256/04.08.2010 

AMX 8 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E. Τρίτα Πρόσωπα 1315/08.09.2010 

AMX 9 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. Επιλέγοντες Πελάτες 1985/27.10.2010 

AMX 10 
ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 
Επιλέγοντες Πελάτες 1984/27.10.2010 

ΑΜΧ 11 PROTERGIA A.E. Επιλέγοντες Πελάτες 2115/3.12.2010 

AMX 12 
Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
Προµηθευτές 283/25.02.2011 

AMX 13 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. Προµηθευτές 645/13.05.2011 

AMX 14 E.ON RUHRGAS AG Τρίτα Πρόσωπα 677/30.05.2011 

AMX 15 STATOIL ASA Τρίτα Πρόσωπα 678/30.05.2011 

AMX 16 EDISON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Προµηθευτές 1158/19.09.2011 

AMX 17 TRANS ADRIATIC PIPELINE A.G. Τρίτα Πρόσωπα 1417/23.11.2011 

AMX 18 GASTRADE A.E. Τρίτα Πρόσωπα 1571/21.12.2011 

AMX 19 Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ Τρίτα Πρόσωπα 58/31.01.2012 

ΑΜΧ 20 ΕΛΠΕ Α.Ε. Τρίτα Πρόσωπα 349/09.05.2012 

ΑΜΧ 21 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Προµηθευτές 519/14.06.2012 

Πίνακας 4.4 Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ στις 31.12.2012 
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4.2 Εξελίξεις στον τοµέα του φυσικού αερίου το έτος 2012 
 

4.2.1 Χορήγηση εξαίρεσης σε διεθνείς αγωγούς φυσικού αερίου 

Κατά τη διάρκεια του 2012, αλλά και µέσα στο 2013, η ΡΑΕ αφιέρωσε πολύ χρόνο και 

προσπάθειες για να συµβάλει, κατά τις αρµοδιότητές της, στις ενέργειες της χώρας µας για 

τη διέλευση διεθνών αγωγών φυσικού αερίου µέσω του εδάφους της. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενέργειες της ΡΑΕ εντός του έτους 2012 

ως προς τις αιτήσεις εξαίρεσης από τα άρθρα 9, 32, 41(6), (8) και (10) της Οδηγίας 

2009/73ΕΚ. Οι ως άνω αιτήσεις αφορούν τους αγωγούς διασύνδεσης α) Transadriatic 

Pipeline (TAP) της εταιρείας TAP A.G., και β) Interconnector Greece-Bulgaria (IGB) της 

εταιρείας ICGB A.D., η γεωγραφική θέση (διαδροµή) και τα προτεινόµενα βασικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.6 και στον Πίνακα 4.5, 

αντίστοιχα. 

 

Σχήµα 4.6 Χάρτης µε τη γεωγραφική θέση (διαδροµή) των αγωγών TAP και IGB 

Περιοχή 

έναρξης 

αγωγού 

[Σηµείο 

Εισόδου] 

Περιοχή 

κατάληξης 

αγωγού 

[Σηµείο 

Εξόδου] 

Τεχνική 

∆υναµι-

κότητα  

[bcm] 

Μήκος 

[km] 

Έτος 

λειτ/γίας 

Χώρες 

διέλευσης 

Κύρια 

διεύθυνση ροής 
Αγωγός 

Ελλάδα 

(περιοχή 

Κοµοτηνής) 

Ιταλία 

(περιοχή 

San Foca) 

10-20 870 2017 

Ελλάδα-

Αλβανία-

Ιταλία 

Ελλάδα-Ιταλία TAP 

Ελλάδα 

(περιοχή 

Κοµοτηνής) 

Βουλγαρία 

(περιοχή 

Stara 

Zagora) 

3-5 168.5 2014 
Ελλάδα-

Βουλγαρία 

Ελλάδα-

Βουλγαρία 
IGB 

Πίνακας 4.5 Βασικός σχεδιασµός και χαρακτηριστικά των αγωγών TAP και  IGB, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία των αιτήσεων εξαίρεσης που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ 
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Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στον αγωγό TAP, έναν πολύ σηµαντικό διασυνδετικό αγωγό 

φυσικού αερίου (Interconnector). Όταν ο αγωγός αυτός ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει το 

πρώτο, ιδιαίτερα σηµαντικό, έργο του Νότιου ∆ιαδρόµου Φυσικού Αερίου, ενός δηλαδή 

από τους ενεργειακούς διαδρόµους πρώτης προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 

τον εφοδιασµό της Ευρώπης µε φυσικό αέριο από την Κασπία και την ευρύτερη περιοχή 

της Ανατολικής Μεσογείου. Οι νέες αυτές ποσότητες φυσικού αερίου θα συµβάλλουν 

σηµαντικά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη µείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

από τις παραδοσιακές πηγές προµήθειας φυσικού αερίου (Ρωσία, Αλγερία και Νορβηγία), 

ιδίως δε σε συνδυασµό µε τις ήδη διαφοροποιηµένες πηγές/ποσότητες φυσικού αερίου που 

εισάγονται στην Ιταλία από τη Βόρεια Αφρική και αλλού. 

Όσον αφορά τη Νοτιανατολική Ευρώπη, ο αγωγός ΤΑΡ θα αποτελέσει µία σηµαντικότατη 

υποδοµή, καθώς θα υποστηρίξει την εισαγωγή του φυσικού αερίου ιδίως στις χώρες των 

δυτικών Βαλκανίων που δεν έχουν πρόσβαση στο καύσιµο αυτό και, παράλληλα, θα 

µειώσει την έντονη εξάρτηση της Βαλκανικής χερσονήσου από µία και µοναδική πηγή 

προµήθειας αερίου.  Η υλοποίηση του αγωγού TAP θα συµβάλλει στην ανάπτυξη και 

άλλων σηµαντικών υποδοµών φυσικού αερίου, όπως ο αγωγός Ionian Adriatic Pipeline 

(IAP) και ο επονοµαζόµενος «∆ακτύλιος Φυσικού Αερίου της Ενεργειακής Κοινότητας» 

(Energy Community Gas Ring). Τέλος, ο αγωγός TAP, που θα συνδέσει την Ελλάδα µε την 

Ιταλία, θα συµβάλει και στην ωρίµανση της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, θα 

δηµιουργήσει δε µία «γέφυρα» µεταξύ των πηγών φυσικού αερίου της Ανατολής και των 

αγορών φυσικού αερίου της ∆ύσης. 

4.2.1.1 Γενικά στοιχεία που αφορούν την εξέταση αιτήσεων εξαίρεσης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 36 περί νέων υποδοµών της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, µείζονες νέες 

υποδοµές φυσικού αερίου, όπως διασυνδέσεις (interconnectors), τερµατικοί σταθµοί 

Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) και εγκαταστάσεις αποθήκευσης, µπορούν, 

κατόπιν αιτήσεως των επενδυτών προς τις εµπλεκόµενες εθνικές ρυθµιστικές αρχές, να 

εξαιρούνται, για καθορισµένο χρονικό διάστηµα, από τις ρυθµίσεις των προαναφερόµενων 

διατάξεων, όλων ή µερικών, εκ των άρθρων 9, 32, 33, 34 και 41 (παράγραφοι 6, 8 και 10).  

Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν τα ακόλουθα: 

• Άρθρο 9 - Περί διαχωρισµού συστηµάτων µεταφοράς και διαχειριστών συστηµάτων 

µεταφοράς. 

• Άρθρο 32 - Περί πρόσβασης τρίτων στο σύστηµα µεταφοράς και διανοµής και στις 

εγκαταστάσεις YΦΑ. 

• Άρθρο 33 - Περί πρόσβασης στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στα αποθέµατα 

αγωγών. 

• Άρθρο 34 - Περί της πρόσβασης σε ανάντη δίκτυα αγωγών. 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 126 

• Άρθρο 41 (παράγραφοι 6, 8, 10) - Περί των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων της 

ρυθµιστικής αρχής σχετικών µε την τιµολόγηση. 

Σύµφωνα µε το σκεπτικό της Οδηγίας, οι εξαιρέσεις είναι δυνατές λόγω των ασυνήθιστων 

χαρακτηριστικών κινδύνου και αβεβαιότητας στην υλοποίηση τέτοιων, µείζονος κλίµακας 

και σηµασίας, έργων. Οι εξαιρέσεις πρέπει να εφαρµόζονται, ιδίως για λόγους ασφάλειας 

εφοδιασµού, σε νέους αγωγούς εντός της Κοινότητας, που µεταφέρουν αέριο από τρίτες 

χώρες προς την Κοινότητα. Για τη χορήγηση εξαίρεσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

άρθρου 36 της Οδηγίας, τα ακόλουθα πέντε (5) κριτήρια πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα: 

• Η επένδυση πρέπει να ενισχύει, αφ’ ενός τον ανταγωνισµό για την προµήθεια αερίου, 

αφ’ ετέρου την ασφάλεια του εφοδιασµού. 

• Το ύψος του επενδυτικού κινδύνου πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε η επένδυση δεν θα 

πραγµατοποιηθεί εάν δεν χορηγηθεί εξαίρεση. 

• Η υποδοµή πρέπει να ανήκει σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διακριτό, τουλάχιστον από 

την άποψη της νοµικής του προσωπικότητας, από τους διαχειριστές συστηµάτων, στα 

δίκτυα των οποίων θα κατασκευασθεί η εν λόγω υποδοµή. 

• Πρέπει να επιβάλλονται τέλη στους χρήστες της εν λόγω υποδοµής. 

• Η χορήγηση εξαίρεσης δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος του ανταγωνισµού, ή της 

αποτελεσµατικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, ή της 

αποτελεσµατικής λειτουργίας του (διεπόµενου από ρυθµιστικές διατάξεις) συστήµατος, 

µε το οποίο συνδέεται η νέα  υποδοµή. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 36 της Οδηγίας, εάν η εν λόγω υποδοµή 

χωροθετείται στο έδαφος περισσοτέρων του ενός Κρατών-Μελών, ο Οργανισµός 

Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών (ACER) µπορεί να υποβάλει συµβουλευτική γνώµη 

στις Ρυθµιστικές Αρχές των οικείων Κρατών-Μελών, η οποία θα µπορούσε να αποτελέσει 

τη βάση για την απόφασή τους, εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία 

ζητήθηκε η εξαίρεση, από την τελευταία από τις Ρυθµιστικές αυτές Αρχές. Ο ACER ασκεί 

τα καθήκοντα που ανατίθενται στις Ρυθµιστικές Αρχές του οικείου Κράτους-Μέλους 

αναφορικά µε την εξέταση αίτησης εξαίρεσης, εφ’ όσον δεν καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί 

συµφωνία όλων των οικείων Ρυθµιστικών Αρχών. Εποµένως, η συνεργασία και κατ’ 

επέκταση τελικά η συµφωνία των εµπλεκόµενων Ρυθµιστικών Αρχών είναι ουσιώδες 

στοιχείο στην εξέταση αιτήσεων εξαίρεσης που αφορούν αγωγούς διασύνδεσης, όπως η 

περίπτωση του TAP. 

Τέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας, πριν από τη χορήγηση 

εξαίρεσης, η Ρυθµιστική Αρχή αποφασίζει τους κανόνες και τους µηχανισµούς για τη 

διαχείριση και την κατανοµή δυναµικού. Σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς, πρέπει να 

καλούνται όλοι οι δυνητικοί χρήστες της υποδοµής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 

µίσθωση δυναµικού, πριν γίνει η κατανοµή του δυναµικού στην υποδοµή, ακόµη και για 
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ιδία χρήση. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης εξαίρεσης, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα 

κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 36 της Οδηγίας, οι Ρυθµιστικές Αρχές λαµβάνουν 

υπ’ όψη τους τα αποτελέσµατα της εν λόγω διαδικασίας κατανοµής δυναµικού. 

Σηµειώνεται ότι η υποχρέωση αυτή, περί της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 

όλους τους δυνητικούς χρήστες, πριν γίνει η κατανοµή του δυναµικού (εφεξής «Market 

Test»), εισήχθη, για πρώτη φορά, ως µέρος της διαδικασίας αξιολόγησης αίτησης 

εξαίρεσης, µε την Τρίτη ∆έσµη Μέτρων για την Ενέργεια (δηλαδή, για το φυσικό αέριο, µε 

την Οδηγία 2009/73/ΕΚ). Τέτοια υποχρέωση δεν υφίστατο στην προηγούµενη αυτής 

Οδηγία 2003/55/ΕΚ.  Η διαδικασία σχεδιασµού του Market Test από τις Ρυθµιστικές Αρχές 

Ενέργειας Ιταλίας, Αλβανίας και Ελλάδας, καθώς και η ανάλυση των αποτελεσµάτων αυτού 

ως µέρος της αξιολόγησης της Αίτησης Εξαίρεσης TAP, είναι η πρώτη που γίνεται σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

4.2.1.2 Στοιχεία της αίτησης εξαίρεσης της εταιρείας TAP AG 

Στις 31 Αυγούστου 2011, η εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG κατέθεσε στη ΡΑΕ 

αίτηση για εξαίρεση (Αίτηση Εξαίρεσης TAP) του αγωγού TAP AG από διατάξεις των 

άρθρων της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Η αίτηση κατατέθηκε επίσης, την ίδια ηµέρα, στο 

Ιταλικό Υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης (Italian Ministry of Economic Development) 

και στην Ιταλική Ρυθµιστική Αρχή (AEEG), και την 1
η
 Σεπτεµβρίου 2011 στην Αλβανική 

Ρυθµιστική Αρχή (Albanian Energy Regulatory Authority). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αίτησης, ο αγωγός, ο οποίος θα έχει συνολικό µήκος περί τα 

870 χλµ., θα ξεκινά από την περιοχή της Κοµοτηνής, µε σύνδεση µε το Εθνικό Σύστηµα 

Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και θα καταλήγει στην περιοχή βόρεια της πόλης San Foca της 

Ιταλίας. Το φυσικό αέριο, το οποίο θα προέρχεται από το κοίτασµα του Shah Deniz II στο 

Αζερµπαϊτζάν, θα εισέρχεται στον αγωγό TAP µέσω της υπάρχουσας διασύνδεσης 

Ελλάδας-Τουρκίας (Interconnector Turkey Greece). Από τον αγωγό TAP, το φυσικό αέριο 

θα εισέρχεται στο δίκτυο Snam Rete Gas (SRG) της Ιταλίας. 

Η προτεινόµενη διαδροµή του αγωγού TAP αποτελεί µία από τις δύο εναλλακτικές 

διαδροµές για την υλοποίηση του ονοµαζόµενου Νότιου ∆ιαδρόµου (Southern Corridor) και 

τη µεταφορά φυσικού αερίου από το Αζερµπαϊτζάν στην Ευρώπη. 

Σύµφωνα µε την Αίτηση Εξαίρεσης του TAP, η ανάπτυξη της δυναµικότητας του αγωγού 

θα γίνει σε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση (Initial Capacity), προβλέπεται η κατασκευή 

αγωγού δυναµικότητας 10 δισ. κυβ. µέτρων (bcm)/έτος. Στη δεύτερη φάση (Expansion 

Capacity), η οποία σύµφωνα µε την Αίτηση Εξαίρεσης θα πραγµατοποιηθεί εάν κριθεί 

οικονοµικώς εφικτή, η χωρητικότητα του αγωγού θα αυξηθεί, µε την εγκατάσταση 

συµπιεστών κατά µήκος της διαδροµής, µέχρι τα 20 bcm/έτος. 

Περιεχόµενο της αίτησης εξαίρεσης 
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Σχετικά µε την ανάπτυξη της αρχικής δυναµικότητας των 10bcm/έτος, η εταιρεία αιτήθηκε 

εξαίρεση, διάρκειας 25 ετών από την Ηµεροµηνία Εµπορικής Λειτουργίας, από: 

- Τις διατάξεις περί της πρόσβασης τρίτων στον αγωγό (άρθρο 32 της Οδηγίας).  

- Τις διατάξεις περί του καθορισµού ή της έγκρισης των τιµολογίων ή των σχετικών 

µεθοδολογιών από τις Ρυθµιστικές Αρχές (παράγραφοι 6, 8 και 10 του άρθρου 41 της 

Οδηγίας). 

Σχετικά µε την ανάπτυξη δυναµικότητας πλέον των 10 bcm/έτος, και µέχρι 20 bcm/έτος, η 

εταιρεία ζήτησε εξαίρεση, διάρκειας επίσης 25 ετών από την Ηµεροµηνία Εµπορικής 

Λειτουργίας, από: 

- Τις διατάξεις περί της τιµολόγησης των υπηρεσιών από τις Ρυθµιστικές Αρχές 

(παράγραφοι 6, 8 και 10 του άρθρου 41 της Οδηγίας). 

Ανεξαρτήτως της φάσης ανάπτυξης του αγωγού, η εταιρεία ζήτησε εξαίρεση, διάρκειας 25 

ετών, από: 

- Τις διατάξεις για την τιµολόγηση των προϊόντων αντίστροφης ροής, δηλαδή της ροής µε 

κατεύθυνση από την Ιταλία προς την Ελλάδα (παράγραφοι 6, 8 και 10 του άρθρου 41 

της Οδηγίας). 

- Τις διατάξεις περί διαχωρισµού συστηµάτων µεταφοράς και διαχειριστών συστηµάτων 

µεταφοράς (άρθρο 9 της Οδηγίας). 

- Τις προβλέψεις του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 13
ης

 Ιουλίου 2009 σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα 

µεταφοράς φυσικού αερίου και µε την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) 1775/2005, µε 

εξαίρεση την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ίδιου Κανονισµού, σχετικά µε την 

υποχρέωση δηµοσίευσης από το διαχειριστή υποδοµής µεταφοράς στοιχείων που 

υποβάλλονται από διαχειριστές συνδεδεµένων εγκαταστάσεων ΥΦΑ και 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου. 

Οι ενέργειες της ΡΑΕ µέσα στο 2012 - Η στενή συνεργασία µε τις Ρυθµιστικές Αρχές 

Αλβανίας και Ιταλίας 

∆εδοµένης, αφ’ ενός της υποχρέωσης περί συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών των 

Κρατών-Μελών της Ε.Ε. για την εξέταση αίτησης εξαίρεσης, όπως αυτή προκύπτει από την 

παράγραφο 4 του άρθρου 36, αφ’ ετέρου της υποχρέωσης περί διεξαγωγής του ως άνω 

αναφερόµενου Market Test προκειµένου για την αξιολόγηση της Αίτησης Εξαίρεσης TAP, 

οι Ρυθµιστικές Αρχές Ιταλίας, Αλβανίας και Ελλάδας συνεργάστηκαν στενά και ιδιαίτερα 

αποδοτικά, κατά την περίοδο Μάρτιος-Απρίλιος 2012, για την ανάπτυξη κατευθυντήριων 

γραµµών σχετικά µε τη ∆ιαχείριση και Κατανοµή ∆υναµικότητας στον προτεινόµενο αγωγό 

TAP. Ειδικά για την Αλβανία, την οποία επίσης διασχίζει ο προτεινόµενος αγωγός, 
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σηµειώνεται ότι η υποχρέωση συνεργασίας προκύπτει ευθέως από τη θέση της χώρας ως 

συµβαλλόµενου µέρους της Ενεργειακής Κοινότητας, η οποία υπέχει την υποχρέωση 

εφαρµογής της ∆εύτερης ∆έσµης Μέτρων για την Ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, έχει 

εφαρµογή το άρθρο 22 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, που επίσης προβλέπει τη συνεργασία των 

Ρυθµιστικών Αρχών των εµπλεκόµενων κρατών για την αξιολόγηση αιτήσεων εξαίρεσης 

νέων υποδοµών. Περαιτέρω, το Συµβούλιο των Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας, 

αποφάσισε στις 6 Οκτωβρίου 2011, ότι και η Τρίτη ∆έσµη Μέτρων για την Ενέργεια 

(δηλαδή και η Οδηγία 2009/73/ΕΚ) θα πρέπει να εφαρµοστεί από όλα τα συµβαλλόµενα 

µέρη (µεταξύ των οποίων και η Αλβανία), από το έτος 2015. 

Όσον αφορά τη διεξαγωγή του ως άνω αναφερόµενου Market Test, για τη σύνταξη των 

κατευθυντήριων γραµµών, οι τρεις Ρυθµιστικές Αρχές έλαβαν, µεταξύ άλλων, υπ’ όψη τους τη 

σύσταση των Ευρωπαίων Ρυθµιστών για τον Ηλεκτρισµό και το Φυσικό Αέριο µε τίτλο 

«ERGEG Guidelines for Good Practice on Open Season Procedures (GGPOS)», σχετικά µε τη 

διεξαγωγή Ανοιχτής ∆ιαδικασίας για τη δέσµευση δυναµικότητας σε νέες υποδοµές. Ειδικότερα, 

οι Κατευθυντήριες Γραµµές προβλέπουν τη διεξαγωγή του Market Test σε δύο (2) στάδια: 

Μέρος Ι: Στάδιο υποβολής µη δεσµευτικών προσφορών (ή, αλλιώς, Στάδιο Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος) 

Μέρος ΙΙ: Στάδιο δέσµευσης δυναµικότητας 

και καθορίζουν τις λεπτοµέρειες για τη συµµετοχή στο στάδιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(Μέρος Ι).  Ειδικότερα, οι Κατευθυντήριες Γραµµές προβλέπουν: 

• Ως προς τη συµµετοχή: Τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών, 

συµπεριλαµβανοµένων και των διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς, ιδρυµάτων, 

κυβερνήσεων και υπουργείων κρατών-µελών ή τρίτων χωρών, χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων, καθώς και τη συµµετοχή των µετόχων της εταιρείας TAP AG υπό τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις  που ισχύουν για τους υπόλοιπους συµµετέχοντες. 

• Ως προς τη σύνταξη του αιτήµατος ενδιαφέροντος: Προσδιορίζεται ότι οι προτάσεις των 

ενδιαφερόµενων µερών πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον: 

- Το είδος των υπηρεσιών µεταφοράς για το οποίο ενδιαφέρονται (δέσµευση αµετάβλητης 

ή διακοπτόµενης δυναµικότητας). 

- Την ηµεροµηνία επιθυµητής έναρξης της παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας, τη 

διάρκεια, καθώς και το ύψος της δυναµικότητας για την οποία ενδιαφέρονται. 

- Τα Σηµεία Εισόδου και Εξόδου, τα οποία δύνανται να είναι επιπλέον των 

προσδιοριζόµενων στον αρχικό σχεδιασµό της εταιρείας TAP AG. 

- Τυχόν ενδιαφέρον ή µη απόκτησης δυναµικότητας σε δευτερογενή αγορά 
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Τα προσφερόµενα προϊόντα/παρεχόµενες υπηρεσίες διακρίνονται, όπως διαφαίνεται και 

ανωτέρω, ανάλογα µε τα σηµεία εισόδου (Ελλάδα ή Ιταλία, στην περίπτωση εικονικά 

αντίστροφης ροής), τα σηµεία εξόδου, τη µέγιστη δυναµικότητα σε kWh/ηµέρα, καθώς και τη 

διάρκεια των συµβολαίων (5, 10, 15, 20 και 25 έτη). 

Οι Κατευθυντήριες Γραµµές προβλέπουν την υποβολή αντιγράφου του φακέλου της Αίτησης 

και στους τρεις Ρυθµιστές, καθώς και την υποβολή σε αυτούς τυχόν εγγράφων και στοιχείων 

σχετικά µε την προµήθεια φυσικού αερίου που προτίθενται να µεταφέρουν µέσω του TAP, εφ’ 

όσον είναι διαθέσιµα. 

Το άρθρο 2 των Κατευθυντήριων Γραµµών προϋποθέτει ότι η συµµετοχή στο Στάδιο 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι προαπαιτούµενο της συµµετοχής στο δεύτερο στάδιο, το δε 

άρθρο 3 θέτει το γενικότερο πλαίσιο της κατανοµής δυναµικότητας στα επόµενα στάδια, έως την 

ολοκλήρωση του Market Test. 

Η ΡΑΕ ενέκρινε τις Κατευθυντήριες Γραµµές, µε την Απόφασή της υπ’ αριθ. 303/2012. Οι 

Κατευθυντήριες Γραµµές εγκρίθηκαν επίσης από τις Ρυθµιστικές Αρχές της Αλβανίας 

(39/2012 Απόφαση της ERE) και της Ιταλίας (151/2012/R/GAS Απόφαση της AEEG). 

Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα αναφερόµενα στις Κατευθυντήριες Γραµµές, η εταιρεία TAP AG, 

συνέταξε το Σχέδιο Ανακοίνωσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή 

στη δέσµευση δυναµικότητας στον αγωγό TAP.  Το εν λόγω Σχέδιο αξιολογήθηκε από τη 

ΡΑΕ, από κοινού µε τις Ρυθµιστικές Αρχές της Ιταλίας και της Αλβανίας, το δε τελικό 

κείµενο της Ανακοίνωσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ, 

στη συνεδρίαση της Ολοµέλειάς της στις 14.6.2012, µε την Απόφαση υπ’ αριθ. 528/2012. Η 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγκρίθηκε επίσης από τις Ρυθµιστικές Αρχές της 

Αλβανίας (Απόφαση 79/2012 της ERE) και της Ιταλίας (Απόφαση 254/2012/R/GAS της 

AEEG). Το Στάδιο υποβολής µη δεσµευτικών προσφορών ξεκίνησε στις 15.6.2012 και η 

περίοδος υποβολής των σχετικών  αιτήσεων έληξε στις 15.8.2012. 

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Κατευθυντήριες Γραµµές (άρθρο 7), η εταιρεία TAP 

AG υπέβαλε στις τρεις Ρυθµιστικές Αρχές έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα του Market 

Test στις 30.8.2012.  

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανταποκρίθηκαν δεκαεννέα (19) εταιρείες και 

ένας (1) φορέας. Τα αιτήµατα των ενδιαφεροµένων, όσον αφορά τη δέσµευση 

µακροχρόνιας δυναµικότητας για την κατεύθυνση της ροής από Ελλάδα προς Ιταλία 

παρουσιάζονται σε συνολική, πινακοποιηµένη µορφή στον Πίνακα 4.6.  
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Συµµετέχοντες ∆υναµικότητα ∆ιάρκεια 
Προµήθεια 

αερίου 

Ενδιαφέρον για 

δέσµευση 

δυναµικότητας 

στη δευτερογενή 

αγορά 

[%] συνόλου [bcm/έτος] [% ΦΑ]    

Μακροχρόνια δυναµικότητα , Σηµείο Εξόδου στην Ιταλία 

85% 41,50 89% 96% 18-25 έτη 

73% SDII, 23% SDII και 
άλλες πηγές, 4% χωρίς 
διευκρίνση προµήθειας 

96% πρωτογενής 
αγορά 

Μακροχρόνια δυναµικότητα, Σηµείο Εξόδου στην Αλβανία 

20% 1,45 3% 
~100% µέχρι το 

2042 

3% SDII, 97% not 

specified 

~100% πρωτογενής 
αγορά 

Μακροχρόνια δυναµικότητα, Σηµείο(α) Εξόδου στην Ελλάδα 

25% 3,52 8% 
90% , 20 έτη ή 

περισσότερα 

51% SDII, 21% SDII or 

others, 28% not specified 

90% πρωτογενής 
αγορά 

Πίνακας 4.6 Σύνοψη αιτηµάτων στο Market Test της εταιρείας TAP AG για µακροχρόνια 

δέσµευση δυναµικότητας µε κατεύθυνση ροής από Ελλάδα προς Ιταλία 

Εκτός των ως άνω αιτηµάτων για τη δέσµευση µακροχρόνιας δυναµικότητας στον αγωγό 

TAP για τη µεταφορά αερίου από το Σηµείο Εισόδου του αγωγού στην Ελλάδα σε άλλα 

Σηµεία Εξόδου σε Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία, υποβλήθησαν και αιτήµατα για την 

µεταφορά αερίου από Ιταλία προς Ελλάδα και Αλβανία.  Τα αιτήµατα αυτό αφορούσαν 

δέσµευση δυναµικότητας στο Σηµείο Εισόδου στην Ιταλία (ανάστροφη ροή) 9,55 bcm/έτος 

και 1,43 bcm/έτος µε έξοδο του αερίου σε Σηµεία Εξόδου στην Ελλάδα και την Αλβανία, 

αντίστοιχα. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψη την Αίτηση Εξαίρεσης του TAP, καθώς και τα αποτελέσµατα του 

Market Test, όπως αυτά περιληπτικά αναφέρθηκαν παραπάνω, οι τρεις Ρυθµιστικές Αρχές 

συνεργάστηκαν στενά για τη διαµόρφωση Σχεδίου της Κοινής Γνώµης (Joint Opinion), το 

οποίο θεσµοθετεί ένα σαφές και καλά καθορισµένο ρυθµιστικό καθεστώς για τη λειτουργία 

του αγωγού TAP, σύµφωνα µε τα ακόλουθα:   

- Την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου της εταιρείας TAP AG, αναφορικά µε τη 

µεταφορά διαθέσιµων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το κοίτασµα του Shah Deniz II 

προς τη Νοτιανατολική Ευρώπη και την Ιταλία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

πρόσβαση στον αγωγό σε όλους τους µελλοντικούς αγοραστές των ποσοτήτων φυσικού 

αερίου από το εν λόγω κοίτασµα, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

- Τη δηµιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της χωρητικότητας του αγωγού TAP, έως τη 

µέγιστη χωρητικότητα των 20 bcm/έτος, µέσω µηχανισµών της αγοράς και σύµφωνα µε 

τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Την επίτευξη της πρόσβασης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µέσω του 

αγωγού TAP, της Αλβανίας και της Ελλάδας, στην προµήθεια φυσικού αερίου από την 

Ιταλία, υπό καθεστώς πλήρως ρυθµιζόµενης πρόσβασης τρίτων. 
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- Την κατοχύρωση της διασύνδεσης του αγωγού TAP µε τις υπάρχουσες, αλλά και τις 

µελλοντικές υποδοµές φυσικού αερίου στην Αλβανία και στην Ελλάδα, µέσω της 

επιβαλλόµενης υποχρέωσης για την ανάπτυξη νέων σηµείων εισόδου και εξόδου επί του 

αγωγού, σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς στις δύο αυτές χώρες. 

- Την επιβολή στην εταιρεία TAP AG λειτουργίας ως ανεξάρτητου διαχειριστή 

συστήµατος µεταφοράς, για ολόκληρη την περίοδο της χορηγούµενης εξαίρεσης, έως 

τον πλήρη διαχωρισµό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, µετά τη λήξη της περιόδου 

αυτής. 

- Τη λήψη µέτρων για τη διαφύλαξη του ανταγωνισµού και την αποτροπή της ανάπτυξης 

και ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά φυσικού αερίου και στις τρεις (3) χώρες. 

Η Κοινή Γνώµη, η οποία είναι το αποτέλεσµα της εξαιρετικής συνεργασίας µεταξύ των 

τριών Ρυθµιστικών Αρχών, εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια της ΡΑΕ, καθώς και από τα 

αντίστοιχα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Ρυθµιστικών Αρχών της Ιταλίας και της Αλβανίας 

στις αρχές του 2013, και κοινοποιήθηκε το Μάρτιο του 2013 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

τη δική της αξιολόγηση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Τρίτη Ενεργειακή ∆έσµη. 

4.2.1.3 Στοιχεία της αίτησης εξαίρεσης της εταιρείας ICGB AD 

Στις 23 Νοεµβρίου 2011, η εταιρεία ICGB AD κατέθεσε στη ΡΑΕ αίτηση για εξαίρεση 

(Αίτηση Εξαίρεσης IGB) του αγωγού IGB από διατάξεις των άρθρων της Οδηγίας 

2009/73/ΕΚ. Η αίτηση κατατέθηκε επίσης, την ίδια ηµέρα, στην Βουλγαρική Ρυθµιστική 

Αρχή (SWERC). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αίτησης, ο αγωγός, ο οποίος θα έχει συνολικό µήκος περί τα 

180 χλµ., θα ξεκινά από την περιοχή της Κοµοτηνής, µε σύνδεση µε το Εθνικό Σύστηµα 

Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και θα καταλήγει στην περιοχή της Stara Zagora, στη Βουλγαρία.  

Ο αγωγός εκτιµάται ότι θα συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασµού 

της Βουλγαρίας, ανοίγοντας το δρόµο τροφοδοσίας της µέσω του ΕΣΦΑ από την ελληνική 

διασύνδεση µε την Τουρκία, αλλά και µε ΥΦΑ, εποµένως θα συµβάλλει, ταυτόχρονα, και 

στην αύξηση της χρήσης των υποδοµών φυσικού αερίου στην Ελλάδα.   

Σύµφωνα µε την Αίτηση Εξαίρεσης IGB, η αρχική δυναµικότητα του αγωγού προβλέπεται 

στα 3 bcm/έτος, µε δυνατότητα να φθάσει τα 5 bcm/έτος.  Όπως δηλώνεται στην αίτηση, η 

δυναµικότητα του αγωγού και το ακριβές χρονοδιάγραµµα ως προς τη διάθεση της 

δυναµικότητας θα καθοριστούν από τα αποτελέσµατα του Market Test, κατά την 

παράγραφο 6 του άρθρου 36.   

Περιεχόµενο της αίτησης εξαίρεσης 

Η εταιρεία ICGB AD, αιτήθηκε εξαίρεση από την Ηµεροµηνία Εµπορικής Λειτουργίας, 

από: 
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- Τις διατάξεις περί της πρόσβασης τρίτων στον αγωγό (άρθρο 32 της Οδηγίας) για την 

κατεύθυνση της κύριας ροής από Ελλάδα προς Βουλγαρία και για δυναµικότητα και 

χρονική διάρκεια που θα καθοριστεί ως αποτέλεσµα του Market Test.  

- Τις διατάξεις περί του καθορισµού ή της έγκρισης των τιµολογίων ή των σχετικών 

µεθοδολογιών από τις Ρυθµιστικές Αρχές (παράγραφοι 6, 8 και 10 του άρθρου 41 της 

Οδηγίας), τόσο για την κύρια όσο και για την ανάστροφη ροή. 

- Τις διατάξεις περί διαχωρισµού συστηµάτων µεταφοράς και διαχειριστών συστηµάτων 

µεταφοράς (άρθρο 9 της Οδηγίας). 

∆εδοµένης, αφ’ ενός της υποχρέωσης περί συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών των 

Κρατών-Μελών της Ε.Ε. για την εξέταση αίτησης εξαίρεσης, όπως αυτή προκύπτει από την 

παράγραφο 4 του άρθρου 36, αφ’ ετέρου της υποχρέωσης περί διεξαγωγής του ως άνω 

αναφερόµενου Market Test, προκειµένου για την αξιολόγηση της Αίτησης Εξαίρεσης IGB 

και σύµφωνα µε την πρακτική που εγκαινιάστηκε στην εξαίρεση TAP, οι Ρυθµιστικές 

Αρχές Ελλάδας και Βουλγαρίας ξεκίνησαν το ∆εκέµβριο του 2012 τη στενή συνεργασία 

τους, η οποία συνεχίζεται µέχρι σήµερα, για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών 

σχετικά µε τη ∆ιαχείριση και Κατανοµή ∆υναµικότητας (Κατευθυντήριες Γραµµές) στον 

προτεινόµενο αγωγό IGB.   

4.2.2 Νοµοθετικό/Κανονιστικό Πλαίσιο 

4.2.2.1  Έκδοση του Κανονισµού Τιµολόγησης Αερίου 

Στο πλαίσιο διαµόρφωσης/λήψης της απόφασής της για την έκδοση του Κανονισµού 

Τιµολόγησης, κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 88 του 

ν.4001/2011, η ΡΑΕ, στις 21.11.2011 έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση την πρόταση του 

∆ιαχειριστή (∆ΕΣΦΑ Α.Ε.) για το νέο Κανονισµό Τιµολόγησης Βασικών ∆ραστηριοτήτων 

του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου.  

Στην ως άνω δηµόσια διαβούλευση υποβλήθηκαν προς τη ΡΑΕ απόψεις/σχόλια από 

δεκαπέντε (15) συµµετέχουσες εταιρείες. Στη συνέχεια, ο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., λαµβάνοντας υπ’ 

όψη του τα σχόλια αυτά, και σε στενή συνεργασία µε τη ΡΑΕ, υπέβαλε στη Ρυθµιστική 

Αρχή αναθεωρηµένο σχέδιο του Κανονισµού Τιµολόγησης. Το αναθεωρηµένο αυτό σχέδιο 

τέθηκε σε νέα, σύντοµη δηµόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ, στις 10.4.2012. Στο πλαίσιο της 

σύντοµης αυτής δηµόσιας διαβούλευσης, οκτώ (8) εταιρείες υπέβαλαν συµµετείχαν µε τις 

απόψεις τους επί της αναµορφωµένης εισήγησης του ∆ιαχειριστή.  

Η ΡΑΕ, µετά από αναλυτική επεξεργασία της εισήγησης του ∆ιαχειριστή, όπως αυτή 

διαµορφώθηκε µε την εκτενή ως άνω διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς και 

εταιρείες, αλλά και την ιδιαίτερα εποικοδοµητική συνεργασία του ∆ιαχειριστή µε τη ΡΑΕ, 
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ενέκρινε τελικά τον Κανονισµό Τιµολόγησης του ΕΣΦΑ µε την υπ’ αριθ. 594/2012 

Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 2093/05.07.12), σύµφωνα µε το άρθρο 88 του ν.4001/2011.  

Με την έκδοση από τη ΡΑΕ του Κανονισµού Τιµολόγησης του ΕΣΦΑ, καλύπτεται η 

ανάγκη θέσπισης και εφαρµογής ενός σύγχρονου και ολοκληρωµένου πλαισίου κατάρτισης 

τιµολογίων πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα, καθώς και η εναρµόνισή του µε τις επιταγές του 

Ευρωπαϊκού Κανονισµού 715/2009 που συνιστά και υποχρέωση της χώρας µας, τίθενται δε 

οι βάσεις για την επίτευξη του στόχου της πλήρους αναθεώρησης του συστήµατος 

πρόσβασης τρίτων στο ΕΣΦΑ.  

Οι βασικές ρυθµίσεις του Κανονισµού Τιµολόγησης συνοψίζονται στα εξής:  

1.  Εισάγεται σύστηµα τιµολόγησης της δεσµευµένης δυναµικότητας διακριτά στις 

εισόδους και εξόδους του Συστήµατος Μεταφοράς, ανεξαρτήτως της συµβατικής 

διαδροµής του αερίου, µε τον καθορισµό τριών (3) ζωνών εισόδου και τριών (3) ζωνών 

εξόδου στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου.  

2.  Τα τιµολόγια υπολογίζονται λαµβάνοντας υπ’ όψη προβλέψεις ζήτησης για τα επόµενα 

είκοσι (20) έτη (περίοδος εξοµάλυνσης), και αναθεωρούνται κάθε τέσσερα (4) έτη. Σε 

περίπτωση ουσιώδους µεταβολής των οικονοµικών, νοµικών ή πραγµατικών δεδοµένων 

που είχαν ληφθεί υπ’ όψη κατά την κατάρτιση των τιµολογίων, παρέχεται η δυνατότητα 

έκτακτης αναπροσαρµογής, µε πρωτοβουλία είτε του ∆ιαχειριστή είτε της ΡΑΕ.  

3.  Ρυθµίζεται ο τρόπος υπολογισµού και οι βασικές αρχές κατανοµής στους Χρήστες, 

τυχόν υποανάκτησης ή υπερανάκτησης εσόδων του ∆ιαχειριστή σε σχέση µε τις 

προβλέψεις, ρυθµίσεις που αποτελούν πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες.   

4. Εισάγεται σύστηµα τιµολόγησης της δεσµευµένης δυναµικότητας βάσει 

ετεροχρονισµένων αιχµών.  

5. Θεσπίζεται µεθοδολογία τιµολόγησης της δυναµικότητας που δεσµεύεται σε 

διακοπτόµενη βάση. Η τιµολόγηση διακοπτόµενης δέσµευσης δυναµικότητας αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια εικονικής αντίστροφης ροής προς και από 

σηµεία συναλλαγών φυσικού αερίου, καθώς και στις διασυνδέσεις.  

6.  Παρέχεται πλέον η δυνατότητα ταυτόχρονης τροφοδοσίας ηλεκτροπαραγωγών από δύο 

(2) Προµηθευτές, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου προµήθειας 

αερίου.  

7.  Παρέχεται η δυνατότητα µεταβολής της τιµής ορισµένων παραµέτρων σε κάθε τακτική 

αναθεώρηση, αναλόγως µε τις διαµορφούµενες συνθήκες της αγοράς. Ενδεικτικά 

αναφέρεται το ποσοστό διασποράς του κόστους της Εγκατάστασης ΥΦΑ, τα όρια 

ανοχής αποκλίσεων και η κατανοµή του απαιτούµενου εσόδου σε χρεώσεις 

ποσότητας/δυναµικότητας (capacity/commodity split).  
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8.  Συµπληρώνεται το σχήµα ανάπτυξης υποδοµών που εισήγαγε ο Κώδικας ∆ιαχείρισης 

του ΕΣΦΑ, µε τη θέσπιση κριτηρίου οικονοµικής αποτελεσµατικότητας νέου έργου, και 

µε την αποσαφήνιση των διατάξεων σχετικά µε την ένταξη έργων στη Ρυθµιζόµενη 

Περιουσιακή Βάση του ∆ιαχειριστή.  

Με τον Κανονισµό Τιµολόγησης θεσπίζεται πλέον ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο κατάρτισης 

και αναθεώρησης των τιµολογίων πρόσβασης τρίτων στο ΕΣΦΑ, εναρµονισµένο µε τις 

επιταγές της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας.  

4.2.2.2 ∆εύτερη τροποποίηση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ 

Η θέσπιση ενός συστήµατος τιµολόγησης τύπου entry-exit αποτελεί απαραίτητο και 

καθοριστικό ενδιάµεσο στάδιο για την πλήρη αναθεώρηση του συστήµατος πρόσβασης 

τρίτων στο ΕΣΦΑ, το οποίο σε συνδυασµό µε α) τις απαραίτητες προσαρµογές του Κώδικα 

∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, και β) την ανάπτυξη από το ∆ιαχειριστή των κατάλληλων 

πληροφοριακών συστηµάτων, συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για: 

-  Την εισαγωγή συστήµατος ανεξάρτητων δεσµεύσεων δυναµικότητας στα Σηµεία 

Εισόδου και Εξόδου (entry-exit capacity booking system), µε παραδόσεις και 

παραλαβές ποσοτήτων Φυσικού Αερίου σε εικονικό σηµείο Εισόδου/Εξόδου, 

αντίστοιχα, και την ανάπτυξη ανάλογου σηµείου συναλλαγών Φυσικού Αερίου.  

-  Τη µεταβολή των κανόνων δέσµευσης δυναµικότητας µε βάση τις ετεροχρονισµένες 

αιχµές των Χρηστών, κατά τρόπο συµβατό µε τη λειτουργία του συστήµατος entry-exit, 

αλλά και µε ελαχιστοποίηση τυχόν πλεονεκτήµατος χαρτοφυλακίου κυρίαρχων 

προµηθευτών (portfolio effect).  

-  Τις παραδόσεις και παραλαβές Φυσικού Αερίου σε εικονικά σηµεία Εισόδου ή Εξόδου 

(εικονική αντίστροφη ροή), σε όλες τις περιπτώσεις πέραν της µεταπώλησης Φυσικού 

Αερίου, περιλαµβανοµένων των σηµείων διασύνδεσης του ΕΣΦΑ µε ανάντη 

συστήµατα.  

Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, ο ∆ιαχειριστής υπέβαλε στη ΡΑΕ την εισήγησή του για 

τη 2
η
 αναθεώρηση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, την οποία η ΡΑΕ έθεσε σε δηµόσια 

διαβούλευση το Νοέµβριο του 2012. Στη δηµόσια αυτή διαβούλευση κατέθεσαν απόψεις 

επτά (7) εταιρείες. Η ΡΑΕ, σε συνεργασία µε το ∆ιαχειριστή, επεξεργάζεται τα σχόλια της 

δηµόσιας διαβούλευσης, µε σκοπό την έγκριση, µε απόφασή της, της 2ης
 αναθεώρησης του 

Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ πριν από το τέλος του 2013. 

4.2.2.3 Πιστοποίηση του ∆ιαχειριστή ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. 

Ο αποτελεσµατικός διαχωρισµός (effective unbundling) µεταξύ των µονοπωλιακών 

δραστηριοτήτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας/φυσικού αερίου και των δραστηριοτήτων 

που υπόκεινται σε ανταγωνισµό (παραγωγή-προµήθεια), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
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ανεξάρτητη λειτουργία και ο δοµικός διαχωρισµός των διαχειριστών των συστηµάτων 

µεταφοράς, από τις δραστηριότητες της παραγωγής και της προµήθειας, αποτέλεσε 

κεντρικό σηµείο ευρύτατων πολιτικών και νοµικών συζητήσεων, αλλά και τριβών, ήδη από 

την πρώτη δηµοσίευση, το 2007, των προτάσεων της Τρίτης Ενεργειακής ∆έσµης για τις 

ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.  

Στόχος, σε πρώτο επίπεδο, της Τρίτης Ενεργειακής ∆έσµης είναι η βελτιστοποίηση της 

απόδοσης των δικτύων µεταφοράς και η αποτροπή νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισµού 

στην εσωτερική αγορά ενέργειας, µέσω της άσκησης δεσπόζουσας επιρροής εκ µέρους 

επιχειρήσεων που διατηρούν ακόµα έντονα τα στοιχεία της κάθετης ολοκλήρωσης 

(συγκέντρωση ή έλεγχος όλων των τµηµάτων της σχετικής αγοράς).  

Με στόχο τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό, που θα έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, 

προβλέπονται στην Τρίτη Ενεργειακή ∆έσµη τρία (3) ισοδύναµα, υπό τους όρους που 

προδιαγράφονται για κάθε σχήµα στις Οδηγίες και τους Κανονισµούς, σχήµατα οργάνωσης 

της δραστηριότητας µεταφοράς, µε τις εξής κωδικοποιηµένες ονοµασίες:  

• Ιδιοκτησιακός ∆ιαχωρισµός- Ι∆ (Ownership Unbundling-OU)  

• Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος - Α∆Σ (Independent System Operator-ISO) 

• Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς - Α∆Μ (Independent Transmission Operator-

ITO) 

 Κατά την ενσωµάτωση της Τρίτης Ενεργειακής ∆έσµης στο εθνικό δίκαιο περιλήφθηκαν 

στο ν.4001/2011 διατάξεις περί πιστοποίησης του ∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε το  

σχήµα (µοντέλο) του Ιδιοκτησιακού ∆ιαχωρισµού (OU).  

Το Σεπτέµβριο του 2011, η ΡΑΕ δηµοσίευσε στην ιστοσελίδα της την υπ’ αριθµ. 1412/2011 

Απόφασή της µε θέµα «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πιστοποίηση ∆ιαχειριστών 

Συστηµάτων Μεταφοράς», µε τις αναλυτικές προδιαγραφές και απαιτήσεις πιστοποίησης 

για όλα τα σχήµατα διαχωρισµού που προβλέπονται στην Οδηγία 2009/73/EΚ, τόσο για την 

ηλεκτρική ενέργεια όσο και για το φυσικό αέριο. 

Εντούτοις, µε βάση την τροποποίηση του ν.4001/2011, η οποία έγινε το Νοέµβριο του 2012 

(ν.4093, ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012), ενσωµατώθηκε πλέον στο εθνικό δίκαιο το σύνολο των 

διατάξεων που αφορούν και τη δυνατότητα πιστοποίησης του ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε το 

µοντέλο του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς (ITO). Ο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. υπέβαλε στη 

ΡΑΕ αίτηση πιστοποίησης ως Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, στις 

31 ∆εκεµβρίου 2012. 
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4.2.3 Ασφάλεια Εφοδιασµού – Εφαρµογή του Κανονισµού 994/2010 

Ο Κανονισµός 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20
ης

  

Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο 

και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συµβουλίου (εφεξής Κανονισµός 

994/2010), επέβαλε µια σειρά από υποχρεώσεις στα Κράτη-Μέλη για τη βελτίωση της 

ασφάλειας εφοδιασµού τους µε φυσικό αέριο. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών 

περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα:  

• Ο ορισµός Αρµόδιας Αρχής (Competent Authority) υπεύθυνης για την εφαρµογή του 

Κανονισµού. Η εκπόνηση, εκ µέρους της Αρµόδιας αυτής Αρχής, µελέτης εκτίµησης 

της επικινδυνότητας αναφορικά µε την ασφάλεια εφοδιασµού του συγκεκριµένου 

Κράτους-Μέλους µε φυσικό αέριο. 

• Η εξέταση της ανάγκης ενεργοποίησης µόνιµης δυναµικότητας φυσικής αµφίδροµης 

ροής σε διασυνδέσεις µε άλλα Κράτη-Μέλη. 

• Η διασφάλιση επαρκούς δυναµικότητας για την κάλυψη της µέγιστης ζήτησης µετά από 

απώλεια της µεγαλύτερης υποδοµής εισόδου φυσικού αερίου (Κανόνας υποδοµής). 

• Η διασφάλιση της τροφοδοσίας των «προστατευόµενων πελατών» υπό ακραίες 

θερµοκρασίες ή σε διαστήµατα εξαιρετικά υψηλής ζήτησης. 

• Η διασφάλιση της τροφοδοσίας των «προστατευόµενων πελατών» σε ενδεχόµενη 

 διαταραχή της µεγαλύτερης ενιαίας υποδοµής αερίου υπό µέσες χειµερινές συνθήκες 

(Κανόνας για τον εφοδιασµό). 

• Η θέσπιση σχεδίου προληπτικής δράσης και σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 

• Η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας κατά την κατάρτιση των ανωτέρω σχεδίων 

και τη διαχείριση κρίσεων εφοδιασµού. 

Με το ν.4001/2011, η ΡΑΕ ορίστηκε ως η Αρµόδια Αρχή (Competent Authority) για τη 

διασφάλιση της εφαρµογής των µέτρων που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 

994/2010. Στο πλαίσιο αυτό, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον εν λόγω Κανονισµό, η 

ΡΑΕ δηµοσιοποίησε µέσα στο 2012 τη Μελέτη Εκτίµησης Επικινδυνότητας, την οποία 

εκπόνησε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του Κανονισµού, καθώς και το Σχέδιο 

Προληπτικής ∆ράσης, το οποίο εκπόνησε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 4 και  5 

αυτού. 

4.2.3.1 Μελέτη Εκτίµησης Επικινδυνότητας 

Το Μάρτιο του 2012, δηµοσιοποιήθηκε η Μελέτη Εκτίµησης Επικινδυνότητας, η οποία 

εκπονήθηκε από τη ΡΑΕ µε σκοπό την αποτίµηση των κινδύνων για την ασφάλεια 

εφοδιασµού µε φυσικό αέριο της Ελλάδας, καθώς και των επιπτώσεών τους.  Η Μελέτη 

Εκτίµησης Επικινδυνότητας αποτελεί τη βάση για τις επόµενες ενέργειες που προβλέπονται 
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στον Κανονισµό. Ο χρονικός ορίζοντας της Μελέτης είναι έως και το 2014, τα δε 

αποτελέσµατά της συνοψίζονται ως εξής: 

1. Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα, οι οικιακοί καταναλωτές, οι µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις που συνδέονται σε δίκτυο διανοµής, καθώς και οι επιχειρήσεις 

τηλεθέρµανσης χωρίς εναλλακτικό καύσιµο, δεν αναµένεται, µε τη λήψη των 

κατάλληλων µέτρων διαχείρισης της ζήτησης στην ηλεκτροπαραγωγή και τη 

βιοµηχανία, να υποστούν επιπτώσεις στην τροφοδοσία τους, σε κανένα από τα σενάρια 

επικινδυνότητας που εξετάστηκαν.  

2. Από την ανάλυση των επιπτώσεων δεκαοκτώ (18) τέτοιων σεναρίων, καθώς και των 

υποπεριπτώσεών τους (a,b), όπου οι επιπτώσεις αυτές διαφοροποιούνται (συνολικά 21 

σενάρια), προκύπτει ότι δύο (2) σενάρια δεν θα έχουν καµία επίπτωση, οκτώ (8) 

σενάρια θεωρούνται χαµηλού κινδύνου, δέκα (10) σενάρια θεωρούνται µεσαίου 

κινδύνου, ενώ ένα (1) σενάριο θεωρείται υψηλού κινδύνου.  

3. Η µέγιστη ζήτηση ηµέρας και εβδοµάδας µπορεί να ικανοποιηθεί από τις υφιστάµενες 

υποδοµές µέσα στο χρονικό ορίζοντα που εξετάστηκε, δηλαδή έως και το 2014. 

4. Ο Κανόνας Ν-1 δεν ικανοποιείται µε τις υφιστάµενες υποδοµές. Αυτό σηµαίνει ότι σε 

περίπτωση µη διαθεσιµότητας της Εγκατάστασης ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, αναµένεται 

ότι θα απαιτηθεί δυνατότητα διαχείρισης της ζήτησης, µε µέτρα αγοράς, της τάξης των 

3-5 εκατ. κυβικών µέτρων ηµερησίως, ή ισοδύναµη αύξηση της δυναµικότητας έγχυσης 

αερίου (νέα ή επαυξηµένη δυναµικότητα εισαγωγής αερίου αγωγού ή ΥΦΑ ή 

δηµιουργία αποθηκευτικών χώρων φυσικού αερίου µε κατάλληλη δυναµικότητα 

έγχυσης), για την ικανοποίηση του εν λόγω Κανόνα εντός της προσεχούς 3ετίας. 

4.2.3.2 Σχέδιο Προληπτικής ∆ράσης  

To Νοέµβριο του 2012 δηµοσιοποιήθηκε το Σχέδιο Προληπτικής ∆ράσης, το οποίο 

καταρτίστηκε από τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ως Αρµόδιας Αρχής για την 

ασφάλεια εφοδιασµού της χώρας µε φυσικό αέριο. Για την εκπόνηση του Σχεδίου αυτού, η 

ΡΑΕ συνέστησε οµάδα εργασίας, στην οποία συµµετείχαν ο ∆ιαχειριστής του Εθνικού 

Συστήµατος Φυσικού Αερίου, ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., ο ∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Α∆ΜΗΕ Α.Ε., η ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου, ∆ΕΠΑ 

Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως προµηθευτής των προστατευόµενων καταναλωτών βάσει 

µακροχρόνιων συµβάσεων εισαγωγής φυσικού αερίου, καθώς και εκπρόσωποι του 

Υπουργείου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Συνεισέφεραν 

επίσης µε τις απόψεις τους, µέσω ευρείας διαβούλευσης, συµµετέχοντες στην αγορά 

φυσικού αερίου, µεγάλοι καταναλωτές αερίου, καθώς και κάτοχοι αδειών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

Το Σχέδιο Προληπτικής ∆ράσης αποσκοπεί στην εξάλειψη των κινδύνων που εντοπίστηκαν 

από τη Μελέτη Εκτίµησης Επικινδυνότητας που εκπόνησε η ΡΑΕ, µέσω της υλοποίησης 
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κατάλληλων ενεργειών που περιλαµβάνουν τη λήψη ρυθµιστικών µέτρων, την υλοποίηση 

έργων υποδοµής, ή/και τη σύναψη διµερών συµφωνιών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

Η εφαρµογή του Σχεδίου είναι σταδιακή και σε βάθος χρόνου, καθώς περιλαµβάνει δράσεις 

που σχεδιάζονται για να υλοποιηθούν σε βραχυπρόθεσµο (1-2 έτη) και µεσοπρόθεσµο (3-6 

έτη) ορίζοντα.  

Το Σχέδιο Προληπτικής ∆ράσης της ΡΑΕ απεστάλη στις Αρµόδιες Αρχές των γειτονικών 

χωρών, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία ανταλλαγής των 

Σχεδίων που εκπονούν οι Αρµόδιες Αρχές των γειτονικών χωρών, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του Κανονισµού, προκειµένου αυτές να διατυπώσουν τυχόν παρατηρήσεις και 

σχόλια, πριν από την οριστική έγκριση του Σχεδίου. 

4.2.4 Αδειοδοτική ∆ραστηριότητα της ΡΑΕ 

Ο ν.4001/2011 εισήγαγε νέες διατάξεις σχετικά µε την αδειοδοτική διαδικασία στην 

εγχώρια αγορά φυσικού αερίου. Σύµφωνα µε το νόµο, η ΡΑΕ έχει πλέον αποφασιστική και 

όχι µόνο γνωµοδοτική αρµοδιότητα, για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την ανάκληση 

των αδειών άσκησης ενεργειακών δραστηριοτήτων. Η ΡΑΕ αξιολογεί τις αιτήσεις που 

υποβάλλονται σχετικά µε τη χορήγηση άδειας φυσικού αερίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο ν.4001/2011 και τον Κανονισµό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 464/19.04.2010). 

Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, προβλέπονται οι εξής Άδειες σχετικά µε το φυσικό 

αέριο: α) Άδεια Ανεξάρτητου Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), β) Άδεια ∆ιαχείρισης 

ΑΣΦΑ, γ) Άδεια ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου, δ) Άδεια Προµήθειας Φυσικού Αερίου, και ε) 

Άδεια Κυριότητας και ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 81 του 

ν.4001/2011, κάθε άλλη δραστηριότητα αγοράς, πώλησης, εισαγωγής και εξαγωγής  

φυσικού αερίου ασκείται ελεύθερα.  

Η ΡΑΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν.4001/2011, τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο 

καταχωρεί τις άδειες που χορηγούνται από αυτήν. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μητρώου 

Αδειών, το οποίο είναι ανηρτηµένο στην ιστοσελίδα της Αρχής, έως το τέλος του 2012 

είχαν χορηγηθεί συνολικά δέκα (10) άδειες φυσικού αερίου, εννέα (9) εκ των οποίων 

αφορούν τη δραστηριότητα προµήθειας φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες, και µία 

(1) αφορά  άδεια ΑΣΦΑ. Κατά τη διάρκεια του 2012, δύο (2) εταιρείες υπέβαλαν στη ΡΑΕ 

αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες. Η 

ΡΑΕ, αφού αξιολόγησε τις δύο αυτές αιτήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 

Αδειών, χορήγησε άδεια προµήθειας φυσικού αερίου στις εταιρείες ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Απόφαση 

ΡΑΕ 217/2012) και ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. (Απόφαση ΡΑΕ 870/2012). 
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Α/Α 

Αριθµός 

Γνωµοδότησης/

Απόφασης 

ΡΑΕ* 

Αρ. πρωτ. Υπουργείου Εταιρεία 
Αντικείµενο 

Άδειας 

1 ΓΝΩΜ. 356/2010 
∆1/Α/26859/18.01.2011          

Α.Τ. ∆1/Α/15827/07.07.2011 
∆ΕΠΑ Α.Ε.  Άδεια Προµήθειας 

2 ΓΝΩΜ. 357/2010 
∆1/Α/26860/18.01.2011        

A.T. ∆1/Α/15830/07.07.2011 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E.   Άδεια Προµήθειας 

3 ΓΝΩΜ. 358/2010 
∆1/Α/26858/18.01.2011   

Α.Τ.∆1/Α/15826/07.07.2011 
EGL HELLAS A.E.  Άδεια Προµήθειας 

4 ΓΝΩΜ. 375/2010 
∆1/Α/487/07.02.2011            

Α.Τ.∆1/Α/15828/07.07.2011 

Μ&Μ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ 
 Άδεια Προµήθειας 

5 ΓΝΩΜ. 3/2011 
∆1/Α/4087/22.02.2011                      

Α.Τ. ∆1/Α/15829/07.07.2011  
ΤΡ. ΡΑΕ 1344/2011 

HELLAS POWER A.E.                                                                     
(πρώην ΑEGEAN 
POWER A.E.) 

Άδεια Προµήθειας 

6 ΓΝΩΜ. 27/2011 ∆1/Α/οικ.18723/09.08.2011 EDISON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Άδεια Προµήθειας 

7 ΓΝΩΜ. 29/2011 ∆1/Α/19466/19.08.2011 GASTRADE A.E. 
Άδεια Ανεξάρτητου 
Συστήµατος ΦΑ 

8 ΓΝΩΜ. 28/2011 ∆1/Α/19465/19.08.2011 ENIMEX A.E. Άδεια Προµήθειας 

9 ΑΠΟΦ. 217/2012 Ν/Α ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Άδεια Προµήθειας 

10 ΑΠΟΦ. 870/2012 Ν/Α 
ΗΡΩΝ 

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. 
Άδεια Προµήθειας 

*   Με την δηµοσίευση του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011) η γνωµοδοτική ιδιότητα της ΡΑΕ 

έγινε  αποφασιστική. 

** ΤΡ: Τροποποίηση 

     Α.Τ.: Αυτεπάγγελτη Τροποποίηση 

Πίνακας 4.7 Μητρώο αδειών Φυσικού αερίου (Ενηµέρωση 01.11.2012) 

Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων που παρέχονται µε 

τις άδειες αυτές, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων των κατόχων αδειών. 

4.2.5 Κρίσεις ασφάλειας εφοδιασµού µε φυσικό αέριο  

Κατά τη διάρκεια του 2012, εκδηλώθηκαν δύο κρίσεις εφοδιασµού, οι οποίες απείλησαν 

την ασφαλή τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς µε φυσικό αέριο. Η πρώτη κρίση 

εκδηλώθηκε κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012, και η δεύτερη το 

∆εκέµβριο του 2012. 

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ως Αρµόδια Αρχή για την εφαρµογή του 

Κανονισµού 994/2010, συνεργάστηκε στενά µε τους φορείς της αγοράς, και ιδίως µε τους 

∆ιαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 

(∆ΕΣΦΑ Α.Ε. και Α∆ΜΗΕ Α.Ε., αντίστοιχα), προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι 

επιπτώσεις στους καταναλωτές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. 

4.2.5.1 Κρίση εφοδιασµού στο ΕΣΦΑ κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2012 

Κατά τη διάρκεια των χειµερινών µηνών του έτους 2012, ο ∆ιαχειριστής, ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., 

κήρυξε έκτακτη ανάγκη στο ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης 

ΕΣΦΑ, τρεις (3) φορές, και ειδικότερα στα χρονικά διαστήµατα α) από τις 20 έως 22 

Ιανουαρίου, β) από τις 3 έως 5 Φεβρουαρίου, και γ) από τις 10 έως 19 Φεβρουαρίου 2012.  
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Η ΡΑΕ ενηµέρωνε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καθηµερινή βάση, σχετικά µε την εξέλιξη 

της κατάστασης, και παρείχε την τεκµηριωµένη εκτίµησή της για το επίπεδο της κρίσης, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 994/2010 (οι κρίσεις εφοδιασµού σε φυσικό 

αέριο διακρίνονται σε τρία (3) επίπεδα, ήτοι επίπεδο Έγκαιρης Προειδοποίησης, επίπεδο 

Επιφυλακής και επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης). Κατά το χρόνο εµφάνισης της κρίσης δεν είχε 

ακόµη ολοκληρωθεί η εκπόνηση και θέσπιση του Σχεδίου µέτρων έκτακτης ανάγκης που 

προβλέπεται στον Κανονισµό 994/2010, µε τις τρεις (3) διακριτές αναφορές στα επίπεδα 

κρίσης. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΡΑΕ, οι δύο πρώτες κρίσεις περιορίστηκαν στο επίπεδο 

Επιφυλακής, χωρίς δηλαδή να απαιτηθεί η επιβολή περικοπών σε παραδόσεις φυσικού 

αερίου σε πελάτες. Αντιθέτως, η κρίση εφοδιασµού που παρουσιάστηκε κατά τη χρονική 

περίοδο από τις 10 έως 19 Φεβρουαρίου 2012 εξελίχθηκε σταδιακά σε Έκτακτη Ανάγκη, 

σύµφωνα µε τον ορισµό του Κανονισµού, και απαιτήθηκε η επιβολή περικοπών στην 

τροφοδοσία καταναλωτών.   

Η τελευταία αυτή κρίση εκδηλώθηκε σταδιακά, ως απόρροια συνδυασµού αρνητικών 

γεγονότων και συνθηκών. Το υπόβαθρο της κρίσης διαµορφώθηκε από: 

- Την  πολύ υψηλή ζήτηση φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

- Τη διακοπή ή περιορισµό της παροχής αερίου από την Τουρκία. 

- Τη διακοπή των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από τη Βουλγαρία 

- Το ισχυρό ψύχος που επικράτησε για πολλές ηµέρες στην ευρύτερη περιοχή των 

Βαλκανίων. 

Στις 14 Φεβρουαρίου, λόγω αναβολής άφιξης του επόµενου φορτίου ΥΦΑ, ο ∆ιαχειριστής 

του ΕΣΦΑ αναβάθµισε την κρίση στο επίπεδο της Έκτακτης Ανάγκης, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 10 του Κανονισµού 994/2010 και τον Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΦΑ, εκδίδοντας 

εντολές λειτουργικής ροής προς τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. για σηµεία εξόδου, από τα οποία 

τροφοδοτούνται µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Έκτακτη αυτή Ανάγκη έληξε 

στις 18 Φεβρουαρίου, µετά από επιτυχή έναρξη εκφόρτωσης ενός νέου φορτίου ΥΦΑ. 

Η ΡΑΕ ενηµέρωσε άµεσα την αρµόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους 

λόγους κήρυξης της έκτακτης ανάγκης, και διατήρησε καθηµερινή επαφή µε τα 

εµπλεκόµενα µέρη, παρέχοντας όλες τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό πληροφορίες 

για την εξέλιξη της κατάστασης. Μετά τη λήξη της κρίσης, η Επιτροπή απέστειλε αίτηµα, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του Κανονισµού, ζητώντας επιβεβαίωση ότι η 

κήρυξη έκτακτης ανάγκης έλαβε χώρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του 

άρθρου του Κανονισµού. Σε απάντηση, η ΡΑΕ συνέταξε έκθεση στην οποία αποτύπωσε τις 

συνθήκες της κρίσης, τις ενέργειες των εµπλεκόµενων µερών, καθώς και εκτίµηση της 

ζήτησης που περικόπηκε, στο πλαίσιο των µέτρων που ελήφθησαν. 
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Η Επιτροπή απέστειλε γραπτώς στη ΡΑΕ αποτίµηση της κήρυξης της έκτακτης ανάγκης, 

στην οποία επαλήθευσε την, πλήρως ικανοποιητική, τήρηση των προβλέψεων του 

Κανονισµού κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ προέβη σε συστάσεις για την ανάπτυξη 

µηχανισµών αγοράς για τη διαχείριση µελλοντικών κρίσεων, στα υπό κατάρτιση, κατά την 

περίοδο εκείνη, Σχέδια Προληπτικής ∆ράσης και Έκτακτης Ανάγκης (βλ. Κεφάλαιο 4.2.3). 

4.2.5.2 Κρίση στο ΕΣΦΑ το ∆εκέµβριο του 2012 

Σε συνέχεια ακύρωσης της παράδοσης προγραµµατισµένου φορτίου ΥΦΑ, προκλήθηκε 

κρίση τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο στο ΕΣΦΑ κατά το χρονικό διάστηµα από τις 14 έως 

21 ∆εκεµβρίου 2012. Ο ∆ΕΣΦΑ κήρυξε έκτακτη ανάγκη στο ΕΣΦΑ στις 14 ∆εκεµβρίου, 

και η ΡΑΕ ενηµέρωσε άµεσα την αρµόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά 

µε τους λόγους κήρυξης της έκτακτης αυτής ανάγκης, καθώς και για το επίπεδο της κρίσης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κανονισµού 994/2010.   

Η διαχείριση της κρίσης πραγµατοποιήθηκε από την ίδια την αγορά, µέσω αύξησης των 

παραδόσεων από το σηµείο εισόδου Σιδηρόκαστρο, καθώς και την επίσπευση της άφιξης 

του επόµενου φορτίου ΥΦΑ για την 21
η
 ∆εκεµβρίου.  

Το επίπεδο της κρίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κανονισµού 994/2010, δεν ξεπέρασε  

αυτό της Επιφυλακής (επίπεδο 2), και ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΦΑ δεν χρειάστηκε να 

καταφύγει σε περικοπές παραδόσεων φυσικού αερίου. Στον περιορισµό της κρίσης 

επιπέδου 2 συνέβαλε καθοριστικά και η λειτουργία του νέου συµπιεστή στη Ν. Μεσηµβρία, 

η οποία επέτρεψε την παροχή αυξηµένων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το Βορρά. 
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4.3 Κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες/προτάσεις της ΡΑΕ  

4.3.1 Αποφάσεις της ΡΑΕ 

4.3.1.1 Έγκριση πρότυπων συµβάσεων πρόσβασης στο ΕΣΦΑ 

Η ΡΑΕ, µε την υπ΄ αριθµ. 611/2010 Απόφασή της, ενέκρινε την Πρότυπη Σύµβαση Μεταφοράς 

Φυσικού Αερίου και την Πρότυπη Σύµβαση Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιηµένου Φυσικού 

Αερίου (ΥΦΑ) που υπέβαλε ο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 

3428/2005 και του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Οι εν λόγω πρότυπες συµβάσεις 

συνάπτονται µεταξύ του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. και των χρηστών που αιτούνται πρόσβαση στο ΕΣΦΑ, 

σύµφωνα µε το ισχύον σύστηµα πρόσβασης τρίτων σε αυτό. 

Μετά τη θέση σε ισχύ, το 2011, της 1ης
 Αναθεώρησης του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ,  

οι ως άνω συµβάσεις έπρεπε να επικαιροποιηθούν, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις της 

1
ης

 Αναθεώρησης του Κώδικα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ιαχειριστής υπέβαλε αρχικά την 

εισήγησή του για επικαιροποίηση των εν λόγω πρότυπων συµβάσεων το Νοέµβριο του 

2011, η οποία εισήγηση οριστικοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2012, µετά από συνεργασία 

µε τη ΡΑΕ.  

Οι κυριότερες, ουσιώδεις αλλαγές στην Πρότυπη Σύµβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

και την Πρότυπη Σύµβαση Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου 

(ΥΦΑ), όπως αυτές προκύπτουν από την τελική εισήγηση του ∆ιαχειριστή, συνοψίζονται 

στα ακόλουθα:  

α)  Την επικαιροποίηση του κειµένου των πρότυπων συµβάσεων µε παραποµπές στις 

διατάξεις του Νόµου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ µετά την έκδοση της υπ΄ αριθµ. 611/2010 

Απόφασης της ΡΑΕ, και µε τον οποίο καταργήθηκαν άρθρα του ν.3428/2005. 

β)  Αναφορικά µε το άρθρο 4 «Τιµολόγηση και Πληρωµές», την επιµήκυνση στις 

ακόλουθες προθεσµίες: (i) έκδοσης και αποστολής του Τιµολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ από 

το ∆ιαχειριστή στο Χρήστη κατά 5 ηµερολογιακές ηµέρες, και (ii) εκπλήρωσης των 

οικονοµικών υποχρεώσεων του Χρήστη, από την 25
η ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα 

έκδοσης του Τιµολογίου, στην τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα έκδοσης του 

Τιµολογίου. 

γ)  Αναφορικά µε το άρθρο 8 «Εγγυητική Επιστολή» της Σύµβασης Μεταφοράς και της 

Σύµβασης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ: (i) την πρόβλεψη για προσκόµιση από το 

Χρήστη στο ∆ιαχειριστή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωµής και Καλής 

Εκτέλεσης πριν από τη σύναψη της Σύµβασης, και όχι το αργότερο εξήντα (60) ηµέρες 

από την υπογραφή της Σύµβασης, και σε κάθε περίπτωση πριν από την ηµεροµηνία 

Έναρξής της, (ii) την κατάργηση της διαδικασίας έγγραφης ενηµέρωσης του Χρήστη σε 

περίπτωση µη προσκόµισης της Εγγυητικής Επιστολής  Καλής Πληρωµής και Καλής 
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Εκτέλεσης, (iii) την παράταση της προθεσµίας ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Πληρωµής και Καλής Εκτέλεσης κατά δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, (iv) την αποσαφήνιση 

σχετικά µε το χρόνο επιστροφής της Εγγυητικής Επιστολής στο Χρήστη Μεταφοράς, 

όπου προβλέπεται ρητά ότι αυτή επιστρέφεται µε την πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση 

των οικονοµικών υποχρεώσεων του Χρήστη, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της 

Πρότυπης Σύµβασης, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει συντρέξει λόγος κατάπτωσης 

αυτής. 

δ)  Αναφορικά µε τη διαδικασία σύναψης Σύµβασης Μεταφοράς ή Σύµβασης Χρήσης 

Εγκατάστασης ΥΦΑ, µετά από αίτηση δυνητικού Χρήστη (αιτών), την απλοποίηση της 

διαδικασίας στην περίπτωση που, εντός των τελευταίων δώδεκα (12) µηνών από την 

υποβολή της εν λόγω αίτησης, ο αιτών έχει συνάψει τουλάχιστον µια σύµβαση µε το 

∆ιαχειριστή, και δεν απαιτείται η επανυποβολή των εγγράφων που παραµένουν σε ισχύ 

και δεν έχουν τροποποιηθεί, σύµφωνα µε την παρ.  6 του άρθρου 8 του Κώδικα.  

ε)  Αναφορικά µε τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση παροχής υπηρεσιών 

µεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και στην αίτηση παροχής βασικής υπηρεσίας ΥΦΑ, 

για τη σύναψη Σύµβασης Μεταφοράς και για τη σύναψη Σύµβασης Χρήσης 

Εγκατάστασης ΥΦΑ, αντίστοιχα, την υποβολή ενός πιστοποιητικού από την αρµόδια 

Αρχή έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι 

τροποποιήσεις του καταστατικού και η υποβολή πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

σχετικά µε την εκπροσώπηση της εταιρείας (σε περίπτωση Α.Ε.). 

Η ΡΑΕ, µε  την υπ΄ αριθµ. 126/23.3.2012 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 907/23.3.2012), ενέκρινε 

τις Συµβάσεις Μεταφοράς και Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκαν από το ∆ιαχειριστή. 

4.3.1.2 Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ (Απόφαση ΡΑΕ 722/2012) 

Τα τιµολόγια πρόσβασης τρίτων στο ΕΣΦΑ θεσπίστηκαν αρχικά το 2006, µε την 

Υπουργική Απόφαση 4955/06. Η σηµαντική όµως µεταβολή των συνθηκών της εγχώριας 

αγοράς αερίου και η σταδιακή ολοκλήρωση του συστήµατος πρόσβασης τρίτων στο ΕΣΦΑ, 

επέβαλαν την επανειληµµένη τροποποίηση του συστήµατος τιµολόγησης που καθόρισε η 

ΥΑ 4955/06. Ταυτόχρονα, µε τη θέσπιση της Τρίτης Ενεργειακής ∆έσµης µέτρων για τη 

δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 

ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το ν.4001/2011, απαιτείται πλέον η αναθεώρηση του 

συστήµατος τιµολόγησης, από «postage stamp» σε «entry-exit».  

Ο Κανονισµός Τιµολόγησης που θεσπίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 594/2012 Απόφαση της 

ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 2093/05.07.12), σύµφωνα µε το άρθρο 88 του ν.4001/2011, καθορίζει 

συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την κατάρτιση τιµολογίων µε βάση το νέο σύστηµα 

τιµολόγησης, ήτοι τιµολόγιο τύπου entry-exit, καθώς και για την προσαρµογή σε αυτό των 

διατάξεων του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ και των πρότυπων συµβάσεων µεταφοράς 

και χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ. 
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Σε συνέχεια της έκδοσης του Κανονισµού Τιµολόγησης, ο ∆ΕΣΦΑ απέστειλε στη ΡΑΕ  την 

πρότασή του για τις χρεώσεις χρήσης του ΕΣΦΑ, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα 

στον εν λόγω Κανονισµό. Η ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθ. 722/2012  Απόφασή της, µε θέµα 

«Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου», ενέκρινε τις εν 

λόγω χρεώσεις (ΦΕΚ Β’ 2385/27.08.12). 

Για την πρώτη κατάρτιση τιµολογίων βάσει των διατάξεων του Κανονισµού Τιµολόγησης, 

οι αριθµητικές τιµές των κύριων παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό των 

τιµολογίων καθορίζονται ήδη στον Κανονισµό. Οι τιµές των παραµέτρων αυτών, µε 

εξαίρεση το λεγόµενο «ποσοστό κοινωνικοποίησης» του κόστους της Εγκατάστασης ΥΦΑ, 

το οποίο αυξάνεται σε εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%), είναι αυτές που εισηγήθηκε ο 

∆ιαχειριστής.  

Η αύξηση της περιόδου εξοµάλυνσης των τιµολογίων σε είκοσι (20) έτη, εκτιµάται ότι θα 

επιφέρει µείωση της µέσης χρέωσης των τιµολογίων, σε σχέση µε την εισήγηση του 

∆ιαχειριστή τον Απρίλιο του 2012, κατά περίπου πέντε τοις εκατό (5%).  

Με βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 88 του ν.4001/2011 και τις διατάξεις του Κανονισµού 

Τιµολόγησης, τα ως άνω τιµολόγια τέθηκαν σε εφαρµογή την 1
η Φεβρουαρίου 2013.  

4.3.1.3 Αποφάσεις της ΡΑΕ για θέµατα λειτουργίας του ΕΣΦΑ 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν.4001/2011, η ΡΑΕ καθορίζει, µεταξύ άλλων, τους όρους 

και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθµισης 

αερίου λειτουργίας από το ∆ιαχειριστή, µε σκοπό την ασφαλή, αποτελεσµατική και 

αξιόπιστη λειτουργία των Συστηµάτων Φυσικού Αερίου. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το νόµο, 

η ΡΑΕ εγκρίνει το συντελεστή απωλειών της εγκατάστασης ΥΦΑ.  

Για το σκοπό αυτό, ο ∆ιαχειριστής υποβάλει κάθε έτος στη ΡΑΕ τα ακόλουθα κείµενα:  

• Ετήσιο Σχεδιασµό Εξισορρόπησης Φορτίου για το επόµενο έτος, ο οποίος, όπως και 

κάθε τροποποίησή του, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύεται µε ευθύνη του 

∆ιαχειριστή.  

• Μελέτη Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας για το επόµενο έτος, η οποία, όπως και 

κάθε τροποποίησή της, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύεται µε ευθύνη του 

∆ιαχειριστή. 

• Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ που δεσµεύεται από το 

∆ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου ή για αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας, 

σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 71 του ν.4001/2011. 

• Εισήγηση σχετικά µε τις τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό 

του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ, καθώς και του τρόπου κατανοµής 

του κόστους εξισορρόπησης στους χρήστες για το τρέχον έτος. 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 146 

• Εισήγηση για το Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ που θα ισχύει για το 

επόµενο έτος. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ιαχειριστής υπέβαλε στη ΡΑΕ, µέσα στο 2012, τις ως άνω εισηγήσεις, 

οι οποίες εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ µε τις ακόλουθες αποφάσεις της: 

• Tην υπ’ αριθµ. 744/2012 Απόφαση για την έγκριση της Μελέτης Αντιστάθµισης Αερίου 

Λειτουργίας για το έτος 2013.  

• Την υπ’ αριθµ. 842/2012 Απόφαση για την έγκριση του Ετήσιου Σχεδιασµού 

Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2013. 

• Την υπ’ αριθµ. 843/2012 Απόφαση για την έγκριση του Συντελεστή Απωλειών 

Εγκατάστασης ΥΦΑ για το έτος 2013.  

• Την υπ’ αριθµ. 869/2012 Απόφαση για την έγκριση των τιµών των παραµέτρων που 

υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ, 

καθώς και του τρόπου κατανοµής του κόστους εξισορρόπησης στους χρήστες για το 

έτος 2012. 

 

4.3.2 Πρωτοβουλίες / προτάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας  

4.3.2.1 Ενέργειες της ΡΑΕ µε σκοπό τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας στον 

τοµέα του αερίου 

Μετά από πρωτοβουλία της ΡΑΕ, έλαβε χώρα, στις 26 Νοεµβρίου 2012 στα γραφεία της 

ΡΑΕ, συνάντηση µεταξύ εκπροσώπων των Αρµόδιων Αρχών της Ελλάδας (ΡΑΕ) και της 

Βουλγαρίας (Υπουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού), της Ρυθµιστικής Αρχής 

της Βουλγαρίας και των ∆ιαχειριστών των Συστηµάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας και 

της Βουλγαρίας, µε αντικείµενο την εφαρµογή του Κανονισµού 994/2010. 

Στη συνάντηση αυτή, αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Μεταφοράς 

φυσικού αερίου της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, προκειµένου να γίνουν αµοιβαία 

κατανοητοί, και συνεπώς διαχειρίσιµοι, οι λειτουργικοί περιορισµοί των συστηµάτων 

αυτών, συµφωνήθηκαν  δε οι απαραίτητες κοινές ενέργειες των δύο ∆ιαχειριστών για την 

ενεργοποίηση δυναµικότητας φυσικής αντίστροφης ροής στη διασύνδεση Kula-

Σιδηρόκαστρο, το αργότερο έως τις 3 ∆εκεµβρίου 2013, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 

Κανονισµό 994/2010. 

4.3.2.2 Τιµολόγια πρόσβασης στα δίκτυα διανοµής αερίου 

Κατά τη διάρκεια του 2012, η Ένωση Βιοµηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) 

απέστειλε επιστολή στη ΡΑΕ, µε την οποία έθεσε υπ’ όψη της Αρχής κρίσιµα θέµατα 

πρόσβασης στα δίκτυα διανοµής των Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), µε σκοπό τη 
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δυνατότητα προµήθειας µε φυσικό αέριο επιλεγόντων πελατών/βιοµηχανικών καταναλωτών 

που βρίσκονται εγκατεστηµένοι σε περιοχές γεωγραφικής αρµοδιότητας των ΕΠΑ. 

Η ΡΑΕ απάντησε στην εν λόγω επιστολή, επισηµαίνοντας ότι οι ΕΠΑ έχουν τη ρητή 

υποχρέωση να παρέχουν πρόσβαση στα δίκτυα τους σε οποιονδήποτε Προµηθευτή Φυσικού 

Αερίου επιθυµεί να τροφοδοτήσει µε αέριο βιοµηχανικούς καταναλωτές, οι οποίοι, µε βάση 

το άρθρο 82 του ν.4001/2011, έχουν καταστεί Επιλέγοντες Πελάτες.   

Έως σήµερα δεν έχουν εκδοθεί τα τιµολόγια πρόσβασης στα ∆ίκτυα ∆ιανοµής των ΕΠΑ, 

σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 88 του 

ν.4001/2011, καθώς είναι σε εξέλιξη η, προαπαιτούµενη, διαδικασία λογιστικού 

διαχωρισµού των ΕΠΑ. Ωστόσο, µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 88 του 

ν.4001/2011, θεσπίζεται µεταβατική διάταξη, σύµφωνα µε την οποία, η πρόσβαση τρίτων 

Προµηθευτών στα δίκτυα των ΕΠΑ, έως τη θέσπιση τιµολογίων κατόπιν λογιστικού 

διαχωρισµού, γίνεται µε βάση τα τέλη πρόσβασης που καθορίζονται στη σύµβαση 

προµήθειας Φυσικού Αερίου που συνάφθηκε µεταξύ ∆ΕΠΑ και ΕΠΑ πριν την 15.2.2002.   

Συνεπώς, σε περίπτωση τροφοδότησης επιλεγόντων βιοµηχανικών πελατών σε περιοχές 

των ΕΠΑ από Προµηθευτές φυσικού αερίου πλην της ∆ΕΠΑ Α.Ε., και µέχρι την έκδοση 

των τιµολογίων πρόσβασης στα ∆ίκτυα ∆ιανοµής των ΕΠΑ, η τιµολόγηση της πρόσβασης 

στα δίκτυα αυτά πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα τέλη πρόσβασης που ισχύουν σήµερα 

µεταξύ των ΕΠΑ και της ∆ΕΠΑ Α.Ε. Σε ό,τι αφορά τους λοιπούς όρους πρόσβασης στα 

δίκτυα, πέραν των τιµολογίων, είναι αυτονόητο ότι αυτοί πρέπει να είναι κοινοί για όλους 

τους Προµηθευτές Φυσικού Αερίου, µε βάση τη θεµελιώδη αρχή της ισότιµης, µη 

διακριτικής µεταχείρισης.  
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5 .  Τοµέας  Πετρελα ιοε ιδών  

 

Από τη σύστασή της, το 2000, η ΡΑΕ ασχολήθηκε ενεργά µε το ζωτικής σηµασίας θέµα  

της αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου στον τοµέα των πετρελαιοειδών, η δε τελική, 

τότε, εισήγησή της έλαβε τη µορφή νόµου, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων 

τον Οκτώβριο του 2002 (ν.3054/2002, ΦΕΚ Α΄ 230/02.10.02), και τέθηκε σε ισχύ την 

01
η
.01.2003.  

Με το εν λόγω νόµο 3054/2002, ανατέθηκαν στη ΡΑΕ εισηγητικές αρµοδιότητες σχετικά µε 

την κανονιστική ρύθµιση και την παρακολούθηση της αγοράς πετρελαιοειδών. Στο πλαίσιο 

αυτό, η ΡΑΕ γνωµοδότησε στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την έκδοση α) του 

Κανονισµού Αδειών και β) του Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας, οι οποίοι 

κανονισµοί αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου. 

∆έκα χρόνια µετά την εφαρµογή του πρώτου θεσµικού πλαισίου στον τοµέα των 

πετρελαιοειδών, η ΡΑΕ συµµετείχε ενεργά, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2012, στην 

επικαιροποίηση του πλαισίου αυτού, λαµβάνοντας υπ΄ όψη τόσο το πρόσφατα θεσπισθέν 

πλαίσιο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας από τα Κράτη-

Μέλη, όσο  και τα τελευταία δεδοµένα για τον τοµέα των πετρελαιοειδών στη χώρα µας. 

5.1 Εξελίξεις το 2012 

5.1.1 Νοµοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο 

5.1.1.1 Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2009/119/ΕΚ 

Ο νόµος 3054/2002 περιλαµβάνει τις βασικές διατάξεις για την οργάνωση της αγοράς των 

πετρελαιοειδών, µεταξύ των οποίων και τις βασικές διατάξεις σχετικά µε την τήρηση 

αποθεµάτων ασφαλείας στη χώρα µας. Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό, η υποχρέωση 

τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας επιβάλλεται σε όσους εισάγουν πετρέλαιο προς 

κατανάλωση στην εγχώρια αγορά, στα διυλιστήρια και στους µεγάλους καταναλωτές, και 

όχι σε αυτούς που τα διαθέτουν στην εγχώρια αγορά (εµπορία). Τα αποθέµατα ασφαλείας 

τηρούνται στην εθνική επικράτεια, σε αποθηκευτικούς χώρους των υπόχρεων, ίδιους ή 

µισθωµένους ή κατά παραχώρηση της χρήσης, που έχουν πιστοποιηθεί ως αποθήκες 

τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας. Καθιερώθηκε δε ελεύθερη και διαφανής πρόσβαση 

Κ ε φ ά λ α ι ο  
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τρίτων στους αποθηκευτικούς αυτούς χώρους, ανεξάρτητη από την ύπαρξη ή µη σύµβασης 

προµήθειας µε τον κάτοχο των αποθηκευτικών χώρων. 

Κατά τη διάρκεια του 2010, το ΥΠΕΚΑ σύστησε Επιτροπή για την εναρµόνιση της Εθνικής 

Νοµοθεσίας µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/119/ΕΚ «Σχετικά µε την υποχρέωση 

διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων 

πετρελαίου από τα Κράτη Μέλη» (ΕΕ L/265 της 9.10.2009). Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω 

Επιτροπή εργάστηκε για τη διαµόρφωση των απαραίτητων νοµοθετικών και κανονιστικών 

κειµένων, περιλαµβανοµένης της τροποποίησης και συµπλήρωσης της υφιστάµενης 

νοµοθεσίας που αφορά το µηχανισµό τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, καθώς και των 

σχετικών διατάξεων του ν.3054/2002.  

Κατά την περίοδο 2010-2012, η ΡΑΕ συµµετείχε ενεργά στο σύνολο των συνεδριάσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω Επιτροπής. Η Αρχή κατέθεσε τις απόψεις της 

σχετικά µε µια σειρά θεµάτων εφαρµογής για το σχεδιαζόµενο σύστηµα τήρησης 

αποθεµάτων ασφαλείας, κατ΄ εφαρµογήν των διατάξεων της Οδηγίας, και, ειδικότερα, για 

την τήρηση αποθεµάτων εντός ή/και εκτός της ελληνικής επικράτειας, τους υπόχρεους προς 

τήρηση των αποθεµάτων, την τήρηση ειδικών αποθεµάτων και τη σύσταση Κεντρικού 

Φορέα ∆ιαχείρισης Αποθεµάτων.  

Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του 2012 µε την τελική εισήγησή της, 

η οποία, µετά την απαραίτητη νοµοτεχνική επεξεργασία, έλαβε τη µορφή νόµου, ο οποίος 

ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις αρχές του 2013 (ν.4123/2013, ΦΕΚ 

Α´43/19.02.2013). 

Οι βασικοί άξονες διαµόρφωσης του επικαιροποιηµένου πλέον πλαισίου, σε σχέση µε το 

σύστηµα τήρησης αποθεµάτων που ίσχυε πριν από την ψήφιση του νόµου, αφορούν τα 

ακόλουθα θέµατα: 

1. Θέσπιση πρόβλεψης για τη σύσταση Κεντρικού Φορέα ∆ιαχείρισης Αποθεµάτων 

(ΚΦ∆Α), µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 

λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, υπό την εποπτεία του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε σκοπό την απόκτηση, 

διατήρηση και πώληση αποθεµάτων. 

2. Παροχή δυνατότητας στους υπόχρεους τήρησης αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης να 

µεταβιβάζουν ένα µέρος των υποχρεώσεών τους σε οικονοµικούς φορείς ή ΚΦ∆Α 

άλλων Κρατών-Μελών, µέχρι το ελάχιστο ποσοστό του 30% που ορίζεται στην 

Οδηγία. 

3. ∆ιατήρηση του ορισµού των ειδικών αποθεµάτων, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της  

Οδηγίας, χωρίς επί του παρόντος να θεσπίζονται ειδικά αποθέµατα στη χώρα. 

4. Καθορισµός των προϊόντων στα οποία τηρούνται τα αποθέµατα της χώρας, µε αναφορά 

στα προϊόντα των κατηγοριών του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3054/2002 (κατηγορίες Ι έως 
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VI), τα οποία καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος των προϊόντων του Κανονισµού (ΕΚ) 

1099/2008. ∆ίδεται, επίσης, η δυνατότητα στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής να καθορίζει, µε απόφασή του, ειδικότερα τα προϊόντα αυτά, 

µε βάση τη διασφάλιση της υποχρέωσης της χώρας. 

5. Βελτίωση του µηχανισµού τήρησης αποθεµάτων πετρελαίου σε ό,τι αφορά το επίπεδο 

ασφάλειας του εφοδιασµού, µε τη θέσπιση συντονισµένων διαδικασιών παρέµβασης 

για την άµεση λήψη αποφάσεων και αποτελεσµατικών µέτρων σε περίπτωση κρίσης, 

προσεγγίζοντας το αντίστοιχο σύστηµα του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας (∆ΟΕ). 

Επόµενο στάδιο αποτελεί η τροποποίηση της δευτερογενούς νοµοθεσίας, ήτοι του 

ισχύοντος Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας (ΦΕΚ Β’ 10105/21.6.2007), µε 

σκοπό την ενσωµάτωση των απαραίτητων αλλαγών, που απορρέουν από το νέο θεσµικό 

πλαίσιο που καθορίζει ο ν.4123/2013.  

5.1.1.2 Τροποποίηση του Κανονισµού Αδειών 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 4 και 14 του ν.3054/2002, η ΡΑΕ γνωµοδοτεί στον 

Υπουργό ΠΕΚΑ σχετικά µε τον Κανονισµό Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Μέσα στο 

2012, ζητήθηκε από το ΥΠΕΚΑ γνωµοδότηση από τη ΡΑΕ για την τροποποίηση του 

Κανονισµού Αδειών, ειδικότερα για θέµατα που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 

αδειοδότησης των κατόχων άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης.  Το Νοέµβριο του 2012, 

η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ΄ αριθµ. 9/2012 Γνωµοδότησή της, µε θέµα «Τροποποίηση του 

Κανονισµού Αδειών». 

5.1.1.3 Κατάρτιση Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν.3054/2002, ως ίσχυε κατά το έτος 2012, στο Υπουργείο 

ΠΕΚΑ συνιστάται Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κρίσεων Εφοδιασµού Υγρών Καυσίµων, στην 

οποία, µεταξύ άλλων, συµµετέχει ο Πρόεδρος της ΡΑΕ ή εκπρόσωπος αυτού. 

Έργο της Επιτροπής αποτελεί, µεταξύ άλλων, η κατάρτιση και εισήγηση προς τον Υπουργό 

ΠΕΚΑ Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιµετώπιση κρίσεων εφοδιασµού 

υγρών καυσίµων, που προκύπτουν από αισθητή, ή αναµενόµενη, µείωση των προµηθειών 

της χώρας σε αργό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012, η ΡΑΕ συµµετείχε στις συνεδριάσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό την οριστικοποίηση του υπό κατάρτιση Σχεδίου Μέτρων 

Έκτακτης Ανάγκης. Σύµφωνα µε το υπό επεξεργασία, στο πλαίσιο της Επιτροπής, κείµενο 

του Σχεδίου: 

• Παρέχεται λεπτοµερής ορισµός των κρίσεων εφοδιασµού της χώρας σε υγρά καύσιµα, 

οι οποίες διακρίνονται σε κρίσεις παγκόσµιου ή τοπικού χαρακτήρα. 
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• Καθορίζονται οι αρµοδιότητες και το πλαίσιο ενεργειών των διαφόρων δηµόσιων 

υπηρεσιών µετά τη θέση σε ισχύ του Σχεδίου, και προβλέπεται η διαδικασία σύγκλισης 

ειδικών συντονιστικών οργάνων, πέραν της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κρίσεων 

Εφοδιασµού Υγρών Καυσίµων που προβλέπεται από το ν. 3054/2002, µε σαφείς 

αρµοδιότητες. 

• Επιβάλλονται ειδικές υποχρεώσεις υποβολής δελτίων και αναφορών στους 

συµµετέχοντες στην αγορά πετρελαιοειδών, ώστε να διασφαλίζεται έγκαιρη και έγκυρη 

πληροφόρηση σχετικά µε τις επιπτώσεις της κρίσης και την πορεία εφαρµογής των 

µέτρων έκτακτης ανάγκης. 

• Περιγράφονται λεπτοµερώς µέτρα έκτακτης ανάγκης, τα οποία µπορεί να εφαρµοσθούν 

µεµονωµένα ή σε συνδυασµό, αναλόγως του είδους της κρίσης (τοπική ή παγκόσµια), 

της έκτασης και της αναµενόµενης διάρκειας αυτής. 

Η ΡΑΕ συµµετέχει ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής, µε σκοπό την οριστικοποίηση και 

θέσπιση του εν λόγω Σχεδίου µέσα στο 2013. 

5.1.2 Υπόθεση ναυτιλιακών καυσίµων 

Σύµφωνα µε υποβληθείσες αναφορές της εταιρείας ATTICA GROUP προς τη ΡΑΕ, η 

εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛΠΕ) αποτελεί το µοναδικό προµηθευτή 

ναυτιλιακού καυσίµου χαµηλού θείου για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, καύσιµο το οποίο οι 

εταιρείες αυτές είναι υποχρεωµένες να χρησιµοποιούν, σύµφωνα µε την Κοινοτική 

νοµοθεσία. Κατά την ATTICA GROUP, αποτελεί καταχρηστική συµπεριφορά των ΕΛΠΕ η 

συνεχής αύξηση των τιµών περιθωρίων κέρδους (premia), χωρίς αιτιολόγηση. Όπως 

αναφέρει στις επιστολές και αναφορές της προς τη ΡΑΕ η ATTICA GROUP, είχε 

προηγουµένως απευθυνθεί σχετικά στους αρµόδιους Υπουργούς και στην Επιτροπή 

Ανταγωνισµού.  

Με τις ως άνω υποβληθείσες αναφορές της, η ATTICA GROUP ζήτησε από τη ΡΑΕ τη 

λήψη  µέτρων για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της, κατά την εταιρεία, καταχρηστικής 

µονοπωλιακής συµπεριφοράς των ΕΛΠΕ. Επίσης, µε επιστολή του προς τη ΡΑΕ 

(Ιανουάριος 2012), ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), αναφέρεται 

σε συναφείς στρεβλώσεις και καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά ναυτιλιακών καυσίµων 

που, όπως υποστηρίζει, εφαρµόζουν τα ΕΛΠΕ. 

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια των ανωτέρω, προέβη σε συγκέντρωση και αναλυτική επεξεργασία 

στοιχείων, σχετικά µε τους τύπους, τις διακινούµενες ποσότητες και τις τιµές διάθεσης των 

εν λόγω τύπων ναυτιλιακού καυσίµου. 

Από την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων διαπιστώθηκαν  τα ακόλουθα: 

1. Τα ΕΛΠΕ δεν αποτελούν το µοναδικό προµηθευτή ναυτιλιακού καυσίµου χαµηλού 

θείου στην ελληνική αγορά. 
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2. Το µερίδιο αγοράς των ΕΛΠΕ είναι υψηλό και στις τρεις (3) υποκατηγορίες 

ναυτιλιακών καυσίµων, δηλαδή στο πετρέλαιο χαµηλού θείου, το µαζούτ χαµηλού θείου 

και το µαζούτ υψηλού θείου, για όλα τα έτη που εξετάστηκαν (2008, 2009 και 2010). Το 

µερίδιο αγοράς των ΕΛΠΕ κυµαίνεται, ανάλογα µε τον τύπο καυσίµου, από 60% έως 

95%.  

3. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του ύψους της προσαύξησης (premia) επί της τιµής ex-

refinery, κατά την εξετασθείσα χρονική περίοδο (1.1.2008-30.6.2011), από την εξέταση 

των τριών (3) τύπων καυσίµου ναυτιλίας προκύπτει ότι η προσαύξηση αυτή 

µεταβλήθηκε και ανοδικά, αλλά και καθοδικά. Η µεταβολή στην προσαύξηση  και για 

τους τρεις τύπους καυσίµου προκύπτει ότι οφείλεται στη µεταβολή του µεταβλητού 

κόστους τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, δεδοµένου ότι τόσο το εµπορικό περιθώριο 

κέρδους, όσο και το σταθερό κόστος τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, παρέµειναν 

πρακτικά αµετάβλητα κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. 

Στις 19.09.2012, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ΄ αριθµ. 783/2012 Απόφασή της, µε θέµα «Επί των 

Αναφορών της εταιρείας «ATTICA Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών» και του Συνδέσµου 

Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) - Παραποµπή στην Επιτροπή Ανταγωνισµού» 

(εµπιστευτική και µη εµπιστευτική έκδοση). Λόγω των υψηλών µεριδίων των ΕΛΠΕ στη 

συγκεκριµένη αγορά ναυτιλιακών καυσίµων, αλλά και της σοβαρότητας του θέµατος ως 

προς την εφαρµογή της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, καθώς και των πιθανών 

οικονοµικών επιπτώσεων της υπόθεσης, κρίθηκε σκόπιµη η παραποµπή της υπόθεσης 

αυτής στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, για περαιτέρω διερεύνηση πιθανής κατάχρησης 

δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, λόγω ενδεχόµενης υπερτιµολόγησης, καθώς η ανάλυση 

αυτή εκφεύγει των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ. 
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6 .  Ανανεώσιµες  Πηγές  Ενέργε ιας  

6.1 Γενική περιγραφή της αγοράς  

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) για την «Επιτάχυνση της 

ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

αλλαγής», όπως ισχύει, προβλέπεται συµµετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ 

στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας ίση µε 20% έως το 2020, έναντι 

18% που είναι ο αντίστοιχος δεσµευτικός στόχος της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Στο νόµο 

καθορίζεται επίσης επιµέρους στόχος για τη συµµετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 

στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας ίσος µε τουλάχιστον 40% 

έως το 2020. Η πορεία (διαχρονική κλιµάκωση) προς την επίτευξη των ανωτέρω φιλόδοξων 

στόχων του 2020 έχει αποτυπωθεί στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης (ΕΣ∆) για τις ΑΠΕ (Σχήµα 

6.1), το οποίο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2010 και εγκρίθηκε 

τελικά από αυτήν. Βάσει των εν λόγω προβλέψεων του κοινοτικού και εθνικού θεσµικού 

πλαισίου, εξειδικεύθηκαν οι στόχοι ανά τεχνολογία ΑΠΕ, µε την Υπουργική Απόφαση 

Α.Υ./Φ1/οικ.19598/1.10.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1630). 

 

 

Σχήµα 6.1 Στόχος για τη διαχρονική εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ, ανά 

τεχνολογία, σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης του ΥΠΕΚΑ, 2010 

6.1.1 Υφιστάµενη κατάσταση του τοµέα των ΑΠΕ στη χώρα µας 

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα έχει ακολουθήσει, κατά την τελευταία  δεκαπενταετία, 

µια σταθερά ανοδική πορεία, βασιζόµενη σχεδόν αποκλειστικά στην πρωτοβουλία 

ανεξάρτητων παραγωγών, οι οποίοι αξιοποίησαν το σύστηµα εγγυηµένων τιµών και τις 

Κ ε φ ά λ α ι ο  
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επιχορηγήσεις κεφαλαίου που θεσµοθέτησε η Πολιτεία ως οικονοµικά κίνητρα για την 

ανάπτυξη του τοµέα των ανανεώσιµων στη χώρα µας. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή 

υπολείπεται ακόµη σηµαντικά από την ευρεία αξιοποίηση, τόσο σε τεχνικούς όσο και σε 

οικονοµικούς όρους, του διαθέσιµου ενεργειακού δυναµικού ΑΠΕ της χώρας, ενώ 

διαπιστώνονται και σηµαντικές θετικές και αρνητικές αποκλίσεις από τους ενδιάµεσους 

στόχους ανά τεχνολογία, όπως αυτοί τέθηκαν στο ΕΣ∆ και εξειδικεύθηκαν µε την ως άνω 

ΥΑ.  

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ ανά τεχνολογία, την τελευταία 

τετραετία, απεικονίζεται στο Σχήµα 6.2, ενώ στο Σχήµα 6.3 παρατίθεται σύγκριση της 

εγκατεστηµένης ισχύος από ΑΠΕ και της αντίστοιχης παραγόµενης ενέργειας για το έτος 

2012, σε σχέση µε τους τιθέµενους στο ΕΣ∆ στόχους για το έτος αυτό. Από τα συγκριτικά 

διαγράµµατα προκύπτει το συµπέρασµα ότι, ενώ για τα Φ/Β οι στόχοι για το 2012 έχουν 

υπερκαλυφθεί, πλησιάζοντας µάλιστα αυτούς του 2020, για τις λοιπές τεχνολογίες 

παρατηρείται σοβαρή υστέρηση, µε σηµαντικότερη όλων αυτή των αιολικών.  

 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) MONA∆ΩΝ ΑΠΕ
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2009 1171.11 40.8 182.91 48.22 1443.04

2010 1297.75 41.05 197.13 202.24 1738.17

2011 1635.87 44.53 205.63 625.57 2511.60

2012 1753.14 44.75 213.23 1556.05 3567.17

ΑΙΟΛΙΚΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΥΗΣ Φ/Β ΣΥΝΟΛΟ

 

Σχήµα 6.2 Εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύος από ΑΠΕ ανά τεχνολογία, από το 2009 έως 

και το 2012  

* Πηγή ΥΠΕΚΑ
11

, «Έκθεση για τον τοµέα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στο πλαίσιο 

του σχεδιασµού αναµόρφωσης του µηχανισµού στήριξης» ενότητα 2.1.2 & πίνακας 

«Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων ΑΠΕ 31/12/2012» ) 

 
 

                                                 
11 http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=gdA3sF1Q2ns%3d&tabid=701&language=el-GR 
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Σχήµα 6.3 Σύγκριση της εγκατεστηµένης ισχύος από ΑΠΕ και της αντίστοιχης παραγόµενης 

ενέργειας για το έτος 2012 µε τους τιθέµενους στο ΕΣ∆ στόχους για το έτος αυτό 

Το σύνολο της αιολικής ισχύος η οποία στο τέλος του 2012 βρισκόταν σε εµπορική ή 

δοκιµαστική λειτουργία ανήλθε σε 1,75 GW, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που 

συλλέγονται από τους αρµόδιους ∆ιαχειριστές, δηµοσιοποιούνται από το ΥΠΕΚΑ και 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.2 και στον Πίνακα 6.1.  Η ισχύς αυτή κατανέµεται ως εξής:  

- Στα Μη ∆ιασυνδεµένα Νησιά: 287,3 MW  

- Στο ∆ιασυνδεµένο Σύστηµα: 1.465,8 MW 

Η νέα αιολική ισχύς που εγκαταστάθηκε το 2012 ήταν 117 MW, η οποία αντιστοιχεί σε 

επενδύσεις ύψους περί τα 150 εκ. €. Ο αντίστοιχος ρυθµός ανάπτυξης, σε σχέση µε το τέλος 

του 2011, ήταν 7%, δραστικά µειωµένος σε σχέση µε το 23,5% ρυθµό ανάπτυξης που 

επιτεύχθηκε το 2011, το οποίο, σηµειωτέον, ήταν και το καλύτερο έτος ανάπτυξης της 

αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα.  

Σχετικά µε τα µερίδια των επιχειρηµατικών οµίλων στην ως άνω αιολική ισχύ σε 

λειτουργία, παρατίθενται τα πιο σηµαντικά, όπως αυτά αντλήθηκαν από τα στοιχεία της 

ΡΑΕ και επιβεβαιώνονται από τη δηµοσιευµένη στατιστική της ΕΛΕΤΑΕΝ12
:  

- EDF, µε 298,8 MW (17,1% του συνόλου)  

- Iberdrola Rokas, µε 250,7 MW (14,3%) 

- ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, µε 241,5 MW (13,8%) 

- ENEL Green Power, µε 200,5 MW (11,5%) 

                                                 
12 http://www.eletaen.gr/drupal/sites/default/files/29012013.pdf 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ & ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΣΕ 
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 
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ΑΙΟΛΙΚΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΥΗΣ Φ/Β ΣΥΝΟΛΟ 
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- ΕΛΛΑΚΤΩΡ, µε 146,8 MW (8,4%)  

Όσον αφορά τη φωτοβολταϊκή ενέργεια, µε βάση τα στοιχεία των ∆ιαχειριστών (Α∆ΜΗΕ, 

∆Ε∆∆ΗΕ) και του ΥΠΕΚΑ, µέσα στο 2012 εγκαταστάθηκαν 932 MW νέων 

φωτοβολταϊκών σταθµών, που αντιστοιχούν σε επενδύσεις άνω των 2 δις €, ανεβάζοντας τη 

συνολική εγκατεστηµένη (και συνδεδεµένη στο σύστηµα και το δίκτυο) φωτοβολταϊκή ισχύ 

σε 1,55 GW. Η νέα αυτή ισχύς κατανεµήθηκε ως ακολούθως: 687 ΜW στο 

∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, 29,7 MW στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά. Από τα 932 νέα MW 

του 2012, τα 215,5 MW εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος για τις 

Στέγες. 

Αναφορικά µε τις λοιπές τεχνολογίες, παρά  το εκπεφρασµένο επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως 

διαπιστώνεται από αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, είτε για άδεια παραγωγής είτε για 

προσφορά σύνδεσης σε απαλλασσόµενους από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής 

σταθµούς, καθώς και από τις αντίστοιχες επί των αιτηµάτων αυτών χορηγήσεις αδειών, 

παρατηρείται στασιµότητα σε νέες εγκαταστάσεις βιοµάζας, γεωθερµίας, ηλιοθερµικών και 

υβριδικών σταθµών, ενώ προστέθηκε νέα ισχύς περίπου 8MW από µικρούς 

υδροηλεκτρικούς σταθµούς το 2012, όση ακριβώς ήταν και η πρόσθετη ισχύς τους για το 

2011. Παρότι για τα µικρά υδροηλεκτρικά, η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των 213 MW 

ανέρχεται στο 61% του στόχου των 350 MW που έχει τεθεί για το 2020, η επίτευξη του 

στόχου αυτού είναι αµφίβολη, αν συνεχιστεί ο σχεδόν µηδενικός ρυθµός ανάπτυξης των 

δύο τελευταίων ετών. 

Στο σηµείο αυτό, επισηµαίνεται η ώθηση που δόθηκε σε έργα ΑΠΕ µικρής ισχύος µε τις 

διατάξεις του ν.3851/2010 περί απλοποιηµένων διαδικασιών αδειοδότησης, µε 

χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την τεχνολογία των Φ/Β, όπου σταθµοί ισχύος έως 1MW 

εξαιρούνται της υποχρέωσης χορήγησης αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, 

ενώ σταθµοί ισχύος έως 0,5 MW εξαιρούνται, υπό προϋποθέσεις, της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης. Οι ως άνω διατάξεις, σε συνδυασµό µε το ισχυρό κίνητρο των υψηλών 

οικονοµικών αποδόσεων των σχετικών έργων, αλλά και το αντικίνητρο της σταδιακής 

αποκλιµάκωσης των τιµών, οδήγησαν το 2012 σε τριπλασιασµό σχεδόν, σε σχέση µε το 

2011, της εγκατεστηµένης ισχύος Φ/Β, σε 1,55 GW συνολικά, µε την ακόλουθη ανάλυση, 

όπως προκύπτει και από τα επίσηµα δηµοσιευµένα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ (Πίνακας 6.1):  

- 33.748 έργα Φ/Β σε στέγες, µε συνολική ισχύ 318 ΜW 

- 9.987 λοιπά απαλλασσόµενα ΦΒ,  µε συνολική ισχύ 843ΜW, και 

- 156, µόλις, έργα µε άδεια παραγωγής, µε συνολική  ισχύ 395ΜW.      

∆ιαχρονικά, ως σηµαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες στην προσπάθεια ευρείας 

αξιοποίησης του εθνικού ενεργειακού δυναµικού των ΑΠΕ αναφέρονται πρωτίστως οι 

πολύπλοκες αδειοδοτικές διαδικασίες, καθώς και βασικές ελλείψεις στο κτηµατολόγιο, το 

δασολόγιο και το χωροταξικό σχεδιασµό (Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, δυσαρµονία µεταξύ 
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Περιφερειακών και Ειδικών Πλαισίων, διατάγµατα προστασίας περιοχών και χρήσεις γης), 

και, δευτερευόντως, η κατάσταση και ο σχεδιασµός ανάπτυξης των δικτύων µεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας.   

Κορυφαίο ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης για το 2012 αποτέλεσε βεβαίως η, για 

τέταρτη συνεχόµενη χρονιά, δυσµενής οικονοµική συγκυρία της χώρας, πράγµα που 

οδήγησε σε έλλειψη ρευστότητας και σε αδυναµία χρηµατοδότησης πολλών νέων 

επενδύσεων από το τραπεζικό σύστηµα, καθώς και το ενδεχόµενο εξόδου της χώρας από 

την ευρωζώνη, που εκφράσθηκε έντονα το πρώτο εξάµηνο του έτους, και οδήγησε σε 

πάγωµα των ξένων επενδύσεων.  

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες διαµόρφωσαν την εικόνα µιας πενιχρής ανάπτυξης σε όλους 

τους τοµείς ΑΠΕ, πλην του τοµέα των Φ/Β, παρά τα ικανοποιητικά οικονοµικά κίνητρα και 

το υψηλό επίπεδο εξασφάλισης των επενδυτών, βάσει των µακροχρόνιων συµβάσεων 

πώλησης. Ειδικά για τα Φ/Β, πέρα από τους λόγους που προαναφέρθηκαν, καθοριστικός 

παράγοντας για την ισχυρή ανάπτυξή τους ήταν η ραγδαία και συνεχής µείωση του κόστους 

εγκατάστασης, σε συνδυασµό µε την πρόβλεψη για «κλείδωµα» των συµβατικών τους 

τιµών πώλησης για µακρό χρονικό διάστηµα (18 ή 36 µήνες), η οποία αιτιολογήθηκε στη 

βάση της αδυναµίας των δηµόσιων υπηρεσιών να ανταποκριθούν στις τιθέµενες από το 

θεσµικό πλαίσιο προθεσµίες. Ουσιαστικά, τα οικονοµικά κίνητρα λειτούργησαν για πλήθος 

επενδυτών αντισταθµιστικά στη δυσκολία του δηµόσιου τοµέα να ανταποκριθεί στις 

προθεσµίες αυτές και στα δοµικά προβλήµατα της αδειοδοτικής διαδικασίας που 

προαναφέρθηκαν. Οι επενδυτές αυτοί συνεκτίµησαν στην οικονοµική τους ανάλυση και την 

κλίµακα του χρόνου, δηλ. εκτίµησαν ότι η δυσµενής οικονοµική συγκυρία της χώρας 

εντοπίζεται σε περιορισµένο χρονικό ορίζοντα, και δεν µπορεί να επηρεάσει τη 

µακροχρόνια τάση, εντός του κύκλου ζωής των επενδύσεων αυτών, ο οποίος προσεγγίζει τα 

τριάντα (30) έτη, και άρα σχετίζεται περισσότερο µε τις µακροχρόνιες τάσεις της ζήτησης 

και των τιµών ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι σαφώς αυξητικές σε περιφερειακό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα και µε τον Οδικό Χάρτη για την Ενέργεια του 2050 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
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Πίνακας 6.1 Στοιχεία ΥΠΕΚΑ
13

 «Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων ΑΠΕ στις 31/12/2012» 

                                                 
13http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=gdA3sF1Q2ns%3d&tabid=701&language=el-GR  
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6.1.2 Μηχανισµός στήριξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα  

Η εξέλιξη του θεσµικού πλαισίου για το µηχανισµό στήριξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα, µε 

αναλυτική αιτιολόγηση των σχετικών επιλογών από την Πολιτεία, καθώς και οι βασικές 

συνιστώσες του ισχύοντος µηχανισµού στήριξης, αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση του 

ΥΠΕΚΑ «Έκθεση για τον τοµέα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, στο πλαίσιο του 

σχεδιασµού αναµόρφωσης του µηχανισµού στήριξης», Απρίλιος 2012,  κεφάλαιο 4.  

Όπως διαπιστώνεται και στην έκθεση αυτή, η τιµολόγηση που ισχύει σήµερα για τις 

τεχνολογίες των χερσαίων αιολικών και µικρών υδροηλεκτρικών σταθµών έχει προκύψει µε 

εφαρµογή των προβλεπόµενων αναπροσαρµογών επί των τιµών, από το 1994, οπότε και 

εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το σύστηµα εγγυηµένων σταθερών τιµών στην Ελλάδα 

(µοντέλο feed-in). Η βασική τιµή πώλησης της παραγόµενης ενέργειας από χερσαία αιολικά 

πάρκα και µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητη, σε 

σταθερές τιµές 2000, κατά την τελευταία δεκαετία. Περαιτέρω, προβλέπεται αυτόµατη 

µείωση των εγγυηµένων τιµών για τις νέες εγκαταστάσεις Φ/Β και συσχέτισή τους, από το 

2015 και µετά, µε την Οριακή Τιµή Συστήµατος (παραλλαγή του µοντέλου feed-in 

premium). Επίσης, προβλέπεται αντιστάθµιση της έλλειψης, πρακτικά, καθεστώτος 

επιδότησης κεφαλαίου που προβλεπόταν παλαιότερα. Στην περίπτωση των Φ/Β, θεωρήθηκε 

εύλογη η κατάργηση της δηµόσιας ενίσχυσης (επιδότησης) στο κόστος κεφαλαίου, λόγω 

της πτώσης του κόστους του εξοπλισµού, γεγονός που ισοδυναµεί, κατά µέσο όρο, µε 

έµµεση µείωση των εγγυηµένων τιµών κατά 20-25%. Για τις λοιπές τεχνολογίες, η έλλειψη 

δηµόσιας επιδότησης κεφαλαίου επιχειρήθηκε να αντισταθµιστεί µε προσαύξηση 15-20% 

της τιµής αποζηµίωσης (δηλ. της συµβατικής τιµής πώλησης). Με τον εν λόγω 

ανασχεδιασµό, προσδοκάται µειωµένη διάθεση πόρων από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ. 

Συνοπτική εικόνα της εξέλιξης της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ 

στην Ελλάδα, από την έκδοση του ν.3468/2006 έως το τέλος του 2012, δίδεται στον Πίνακα 

6.2 που ακολουθεί. Ειδικά για το 2012, έλαβε χώρα δις αναπροσαρµογή (µείωση) των 

εγγυηµένων τιµών των φωτοβολταϊκών σταθµών, µέσω των Υπουργικών Αποφάσεων 

ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.2266 και ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.2262 (την πρώτη), και  ΥΑΠΕ/Φ1/2302/16934 και 

ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ. 16932 (τη δεύτερη), που απλώς µνηµονεύονται στον πίνακα και 

αναλύονται εκτενώς στην ενότητα 6.2.1. Οι τιµές που παρουσιάζονται στον εν λόγω πίνακα  

είναι αυτές που προέκυψαν και ίσχυσαν τελικά µέσα στο 2012, κατόπιν και των δύο 

αναπροσαρµογών.  
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6.1.3 ∆ιαπιστώσεις 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012, ήλθαν έντονα στο προσκήνιο τα (ενυπάρχοντα) 

προβλήµατα βιωσιµότητας του µηχανισµού στήριξης των ΑΠΕ, τα οποία απορρέουν: α) 

από τις δοµικές αδυναµίες της αγοράς, β) από την εφαρµογή πολιτικών που βασίστηκαν σε 

σενάρια ανάπτυξης που δεν επιβεβαιώθηκαν, γ) από τη διείσδυση Φ/Β σταθµών µε 

ταχύτερους ρυθµούς και σαφέστατα εµπροσθοβαρώς, σε σχέση µε τους τιθέµενους στόχους 

από τις ως άνω πολιτικές, σε συνδυασµό µε δ) την έλλειψη επαρκών µηχανισµών και µέσων 

παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων, µε κριτήρια κόστους-οφέλους και 

οικονοµικούς δείκτες σε πραγµατικό χρόνο.  

Αναλυτικά, οι διαστάσεις του προβλήµατος παρατίθενται στην παράγραφο 6.2.3. Τα µέτρα 

που ελήφθησαν, στην προσπάθεια προσαρµογής του θεσµικού πλαισίου στις εξελίξεις των 

συνθηκών της εγχώριας αλλά και της διεθνούς αγοράς των ΑΠΕ, αλλά και της οικονοµίας 

της χώρας, έτσι ώστε η κρίσιµη/οριακή κατάσταση του βασικού υποστηρικτικού 

οικονοµικού µηχανισµού του τοµέα των ΑΠΕ να µην εξελιχθεί σε µη διαχειρίσιµη, 

γενικότερα, περιγράφονται στις παραγράφους 6.2.1 και 6.2.3.2, στις οποίες και 

παρατίθενται όλες οι θεσµικές και κανονιστικές διατάξεις που εκδόθηκαν το 2012 και 

αφορούν τις ΑΠΕ. 

Η ΡΑΕ έχει καταθέσει συνολική πρόταση προς το ΥΠΕΚΑ για την αναδιοργάνωση της 

εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το δε σχετικό κείµενο έχει δηµοσιοποιηθεί στην 

ιστοσελίδα της από τις 03/12/2012
14

. Στο κείµενο αυτό συµπεριλαµβάνονται και οι θέσεις 

της Αρχής για την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ (κεφ. Β, σελ. 14 έως 17, βλ. Παράρτηµα 1), 

οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως:  

1)  Απαιτείται εξέταση και επαναπροσδιορισµός τόσο των οικονοµικών κινήτρων και των 

µηχανισµών στήριξης, καθώς και των διαδικασιών υλοποίησης µονάδων ΑΠΕ, όσο και 

των ποσοτικών στόχων σε σχέση µε το µίγµα, την τεχνολογική ωριµότητα και τους 

ρυθµούς διείσδυσης των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι 

εθνικοί στόχοι για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας της χώρας, µε ταυτόχρονη συγκράτηση της περαιτέρω αύξησης του Ειδικού 

Τέλους Μείωσης Εκποµπών Αέριων Ρύπων-ΕΤΜΕΑΡ (ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ). Η 

αναθεώρηση του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού, αλλά και του Εθνικού Σχεδίου 

∆ράσης για τις ΑΠΕ, πρέπει να γίνει βάσει των νέων δεδοµένων που αφορούν: α) τη 

γενικότερη οικονοµική κατάσταση και τις προοπτικές που διαγράφονται για τη χώρα 

στο χρονικό ορίζοντα της τρέχουσας δεκαετίας, β) τη µέχρι τώρα πορεία ανάπτυξης των 

ΑΠΕ και τη θετική ή αρνητική απόκλιση από το στόχο ανά τεχνολογία, γ) την 

τεχνολογική ωριµότητα και κοστολογική βελτίωση ανά τεχνολογία, και δ) την εξέλιξη 

της ζήτησης, όπως και την εξέλιξη του υπόλοιπου συµβατικού µίγµατος στο ενεργειακό 

ισοζύγιο της χώρας. Από την ως άνω διαδικασία, αναµένεται βελτιστοποίηση του 

                                                 
14
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/general/03122012_1.csp?viewMode=nomal 
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µίγµατος, τόσο σε επίπεδο τιµών πληρωµής των ΑΠΕ, όσο και σε επίπεδο σύνθεσης 

τεχνολογιών, µε την κατά προτεραιότητα πλέον προώθηση των πιο ανταγωνιστικών 

τεχνολογιών ΑΠΕ, που διασφαλίζουν οικονοµική αποτελεσµατικότητα και 

προσεγγίζουν ικανοποιητικά το αντίστοιχο µέσο κόστος παραγωγής από συµβατικά 

καύσιµα (grid parity).   

2)  Περαιτέρω, επισηµαίνεται η αναγκαιότητα της συνολικής αναµόρφωσης του 

συστήµατος υποστήριξης των ΑΠΕ, ώστε αφ’ ενός να προσαρµοστεί οµαλά και 

αποδοτικά και να καταστεί συµβατό µε τις επερχόµενες δοµικές και λειτουργικές 

αλλαγές στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισµού (πορεία προς το Target Model, 2013-2014), 

αφ’ ετέρου να διασφαλιστεί η µεσο-µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά του (από το 2015 και 

µετά), λαµβάνοντας υπ’ όψη ότι η επίδραση από τη µεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ στο 

ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας δηµιουργεί σηµαντικά νέα δεδοµένα, που αλλάζουν τη 

δοµή και λειτουργία της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (περιορισµός του 

εύρους αυτής λόγω προτεραιότητας των ΑΠΕ, σηµαντική µείωση των ισοδύναµων 

ωρών λειτουργίας των συµβατικών σταθµών, χωρίς  ανάλογη µείωση της ανάγκης σε 

εγκατεστηµένη ισχύ αυτών, µε αποτέλεσµα ακριβότερο Σύστηµα παραγωγής, 

σηµαντική διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών λειτουργίας των συµβατικών 

µονάδων, ιδίως ως προς την ευελιξία τους, ώστε να επιτυγχάνεται η αναγκαία τεχνική 

συµβατότητα και συνεργασία µεταξύ αυτών και των ΑΠΕ, ανάγκη για σηµαντικές νέες 

υποδοµές σε δίκτυα και αναβάθµιση των δυνατοτήτων και των εργαλείων του 

∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ώστε να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά την 

στοχαστικότητα µεγάλου µέρους της παραγωγής ΑΠΕ). 

3)  Με δεδοµένο ότι στο Target Model δεν υπάρχει υποχρεωτική συµµετοχή όλων στην 

αγορά µε τιµή, όπως γίνεται σήµερα (mandatory pool), και δεν υπολογίζεται Οριακή 

Τιµή, ή και εάν ακόµα υπολογίζεται θα αφορά µόνο αυτούς που δεν θα έχουν συνάψει 

διµερή συµβόλαια µε παραγωγούς, συνάγεται τελικά ότι δεν θα υπάρχει ισοσκελισµός 

εσόδων-εξόδων των µονάδων ΑΠΕ. Εξ αυτού προκύπτει ότι ο σηµερινός µηχανισµός, 

όπου η πληρωµή των ΑΠΕ µε τη µέθοδο των feed-in tariffs (FIT) προέρχεται εν µέρει 

από την Οριακή Τιµή και εν µέρει από τον Ειδικό Λογαριασµό του Τέλους ΑΠΕ & 

ΣΗΘΥΑ, θα πρέπει να τροποποιηθεί, µε πιο προφανή λύση το σύνολο πλέον της 

πληρωµής των ΑΠΕ να προέρχεται από το Λογαριασµό του Ειδικού Τέλους. Καθώς το 

οικονοµικό βάρος για τον Ειδικό αυτό Λογαριασµό θα είναι µεγάλο και διαρκώς 

αυξανόµενο, πέρα από την προαναφερθείσα αναθεώρηση και βελτιστοποίηση του 

ενεργειακού µίγµατος και του συστήµατος υποστήριξης των ΑΠΕ, προτείνονται από την 

ΡΑΕ προς στην Πολιτεία εναλλακτικοί τρόποι είσπραξης του ΕΤΜΕΑΡ από τους 

υπόχρεους ως εξής:  α) απ’ ευθείας είσπραξη από τους καταναλωτές (ενιαία χρέωση στη 

επικράτεια), που θα επιβάλλεται ανά δίµηνο από το ΛΑΓΗΕ στους προµηθευτές, κατά 

τρόπο ώστε ο Ειδικός Λογαριασµός να παραµένει πλέον ισοσκελισµένος σε σταθερή 

βάση (κυµαινόµενη χρέωση), β) µέσω επιβολής υποχρέωσης στους προµηθευτές ώστε 

συγκεκριµένο ποσοστό του µίγµατος ηλεκτρικής ενέργειας που προµηθεύουν στους 
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πελάτες τους να προέρχεται από ΑΠΕ (η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει την ένταξη της 

παραγωγής των ΑΠΕ στην ηµερήσια αγορά, και την αποζηµίωση των παραγωγών ΑΠΕ 

µέσω ενός συνδυασµού εσόδων, που θα προέρχονται τόσο από την ηµερήσια αγορά, 

όσο και από µια δευτερογενή αγορά εγγυήσεων προέλευσης), γ) µέσω αντίστοιχης, ως 

άνω, υποχρέωσης στους συµβατικούς παραγωγούς. Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνεται η 

ανάγκη διεύρυνσης των πόρων που συνεισφέρουν στον Ειδικό Λογαριασµό, πέραν των 

απ’ ευθείας εισφορών των καταναλωτών, ιδίως από τους κρίκους της ενεργειακής 

αλυσίδας που καρπούνται µέρος της προστιθέµενης αξίας των ΑΠΕ. 

4)  Αναφορικά µε την αδειοδοτική διαδικασία έργων ΑΠΕ, στο σχετικό κείµενο η ΡΑΕ,  

συνυπολογίζοντας αφ’ ενός την ιδιαίτερα δυσµενή δυνατότητα χρηµατοδότησης έργων 

ΑΠΕ σήµερα, αφ’ ετέρου την ανάγκη να επιταχυνθούν και να διευκολυνθούν ώριµα και 

βιώσιµα επενδυτικά σχέδια, προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα να εκκινεί η 

αδειοδοτική διαδικασία µε την κατοχύρωση ηλεκτρικού χώρου στο Ελληνικό Σύστηµα. 

Σε κάθε περίπτωση, διατυπώνεται η άποψη της Αρχής ότι η διαδικασία εκκαθάρισης 

των αδειών ΑΠΕ που δεν είναι υλοποιήσιµες, πρέπει να αποτελέσει µία από τις 

σηµαντικότερες προτεραιότητες στην αντιµετώπιση του ζητήµατος. 

5)  Εν κατακλείδι, κατά τον προτεινόµενο από τη ΡΑΕ επανασχεδιασµό ενός Ενεργειακού 

Συστήµατος Αναφοράς Ελαχίστου Κόστους για την εθνική µας οικονοµία, το οποίο 

ωστόσο θα ικανοποιεί και τους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Στόχους Ενεργειακής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής, θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη τα ακόλουθα:   

α)  Τα πραγµατικά κόστη της συµβατικής ενέργειας και της ενέργειας από ΑΠΕ, 

λαµβάνοντας υπ’ όψη ενδεχόµενες εξωτερικότητες (externalities), αλλά και 

παράπλευρα κόστη για τον καταναλωτή και την οικονοµία, όπως:  α) το κόστος 

µονάδων εξισορρόπησης,  β) το κόστος µονάδων αποθήκευσης και γ) το κόστος 

ενισχύσεων του δικτύου µεταφοράς και των διασυνδέσεων. 

β) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τεχνολογίας, και ιδίως τα πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα από την ένταξή τους στο Σύστηµα (capacity credits, capacity factors, 

peak shaving, κ.λπ.), καθώς και η προστιθέµενη αξία τους για τη χώρα. 

Παραδείγµατος χάριν, οι εφαρµογές της βιοµάζας παρουσιάζουν αυξηµένο ειδικό 

βάρος για την εθνική οικονοµία, λόγω της συµβολής τους στη στήριξη των 

αγροτικών εισοδηµάτων, στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην 

περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά, επιπλέον, για το λόγο ότι οι σταθµοί αυτοί µπορούν, 

όπως και οι εφαρµογές γεωθερµίας, να χρησιµοποιηθούν ως µονάδες βάσης. 

Εφαρµογές ΑΠΕ µικρής κλίµακας, όπως µικρές Α/Γ και φωτοβολταϊκά 

ενσωµατωµένα σε κτίρια, αναδεικνύουν τα οφέλη της διεσπαρµένης παραγωγής, σε 

δίκτυα χαµηλής τάσης κοντά στην κατανάλωση, και συµβάλλουν στην 

εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα. Τέλος, η ανάγκη του ηλεκτρικού 

Συστήµατος για ευελιξία, ανάγκη που αυξάνεται ιδιαίτερα σήµερα, λόγω της 

µεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ στην οποία οδηγεί ο στόχος 40% το 2020, προϋποθέτει τη 
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διαθεσιµότητα νέων υδραντλητικών και υβριδικών σταθµών, που θα εξασφαλίζουν 

την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήµατος και την ικανότητα 

ανταπόκρισής του στις ταχείες µεταβολές της ζήτησης, λόγω της στοχαστικότητας 

της παραγωγής των ΑΠΕ. 

γ)  Ένα εύλογο και ανεκτό από τον καταναλωτή premium στο κόστος της συµβατικής 

ενέργειας, προκειµένου να χρησιµοποιεί «καθαρή» ενέργεια.  

δ) Οι µηχανισµοί στήριξης των ΑΠΕ πρέπει να οδηγούν σε εύλογες αποδόσεις, να 

αναθεωρούνται σε τακτική βάση, ενώ όπου απαιτείται πρέπει να ενσωµατώνονται 

µηχανισµοί προσαρµογής τους µε το χρόνο, χωρίς ωστόσο να επιφέρουν απότοµες 

και συχνές µεταβολές που συνεπάγονται επενδυτική ανασφάλεια. 
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A/A Τεχνολογία
∆ιασυνδεδεµένο 

Σύστηµα 

Μη 

∆ιασυνδεδεµένα 

Νησιά

∆ιασυνδεδεµένο 

Σύστηµα 

Μη 

∆ιασυνδεδεµένα 

Νησιά

∆ιασυνδεδεµένο 

Σύστηµα 

Μη ∆ιασυνδεδεµένα 

Νησιά

∆ιασυνδεδεµένο 

Σύστηµα 

Μη ∆ιασυνδεδεµένα 

Νησιά

∆ιασυνδεδεµένο 

Σύστηµα 

Μη 

∆ιασυνδεδεµένα 

Νησιά

∆ιασυνδεδεµένο 

Σύστηµα 

Μη 

∆ιασυνδεδεµένα 

Νησιά

∆ιασυνδεδεµένο 

Σύστηµα 

Μη 

∆ιασυνδεδεµένα 

Νησιά

∆ιασυνδεδεµένο 

Σύστηµα 

Μη 

∆ιασυνδεδεµένα 

Νησιά

1 Αιολικά Πάρκα

1α Α/Π>50kW 73 84,6 75,82 87,42 80,14 91,74 87,85 99,45 87,85 99,45 87,85 99,45 89,3 101,09

1β Α/Π offshore

1γ A/Π<50kW 73 84,6 75,82 87,42 80,14 91,74 87,85 99,45

2
Μικρά 

Υδροηλεκτρικά  
Pin<15ΜWe

73 84,6 75,82 87,42 80,14 91,74 87,85 99,45

3 Φωτοβολταικά

3α Φ/Β <10kWp 

3β Φ/Β <100kWp 450 500
450 µέχρι 08/10                     

441,05 από 08/10

441,05  από 01/11-

02/11                             

419,43 από 02/11-

08/11                    

394,89 από 08/11

394,89  από 01/12-

02/12                             

328,60 από 02/12-08/12                    

225 από 08/12

3γ Φ/Β >100kWp 400 450 402,82 452,82 407,14 457,14 400 450
400   µέχρι 08/10                  

392,04 από 08/10

392,04  από 01/11-

02/11                             

372,83 από 02/11-

08/11                   

351,01 από 08/11

351,01  από 01/12-

02/12                             

292,08 από 02/12-08/12                   

180 από 08/12

4 Ηλιοθερµικά

4α
Χωρίς Αποθήκευση 

Ενέργειας

4β

Με Αποθήκευση 

Ενέργειας για 

ονοµαστική λειτουργία 

2h

5 Γεωθερµία

5α
Γεωθερµία Χαµηλής 

θερµοκρασίας

5β
Γεωθερµία Υψηλής 

θερµοκρασίας

6 Βιοµάζα*****
6α Βιοµάζα

6β Βιοαέριο

7
ΣΗΘΥΑ                           

Pin <35MWe
87,85xΣΡ** 99,45xΣΡ** 87,85xΣΡ** 99,45xΣΡ** 89,03xΣΡ** 101,09xΣΡ**

8 Λοιπές ΑΠΕ 87,85 99,45 87,85 99,45 89,3 101,09

Ν. 2773/99, Άρθρα 38&39,                       

ΦΕΚ 286Α/22.12.1999

A΄ σκέλος                        

Αµοιβή ενέργειας:                                 

68,42 €/MWh                                                                                 

Β΄ σκέλος                     

Αµοιβή Ισχύος                          

1756,45 €/ΜW/µήνα

Αµοιβή ενέργειας: 

84,58€/MWh                                                                                                                                               

90

450 500

230 (Pin>5MWe) 

250 (Pin<5MWe)

250(Pin>5MWe)                 

270 (Pin<5MWe)

Ν. 3468/06 ΦΕΚ 129Α/27.06.06

84,6

*) Οι τιµές για τις κατηγορίες ΑΠΕ 1α, 2, 5 και 8 προσαυξάνονται κατά 20% σε περίπτωση που δεν υπάρξει επιχορήγηση καφαλαίου. Για τις κατηγορίες 6 και 7 υπάρχει προσαύξηση 15%. Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον προσαύξησης µέχρι 25% για τις ΑΠΕ σε Μ∆Ν και βραχονησίδες που συνδέονται µέσω νέας υποθαλάσσιας σύνδεσης. 

150

99,45

150-200

99,45-220

152,47

101,09

73 84,6

73

YA ∆6/Φ1/οικ. 14610

92,82

452,82 502,82

99,45-220

232,82(Pin>5MWe) 

252,82 (Pin<5MWe)

252,82 (Pin>5MWe) 

272,82 (Pin<5MWe)

75,82

 YA ∆6/Φ1/οικ. 26042

97,14

457,14 507,14

284,85

150

237,14(Pin>5MWe) 

257,14 (Pin<5MWe)

257,14 (Pin>5MWe) 

277,14 (Pin<5MWe)

80,14 91,74

99,45

250

Με παραχώρηση

87,85

550

  Ν.3734/09, ΦΕΚ 8Α 28.01.2009                                      

YA ∆6/Φ1/οικ. 25859                        

12323/ΓΓ:175/04.06.2009 για Οικιακά 

Φ/Β

104,85

87,85 99,45

87,85 99,45

244,85 (Pin>5MWe) 

264,85 (Pin<5MWe)

264,85 (Pin>5MWe) 

284,85 (Pin<5MWe)

550

108.30***

***) Με το Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249Α/25.11.2011) υπάρχει δυνατότητα προσαύξησης της τιµής κατά 30% υπό προυποθέσεις 

250

87.85

550

441,05  από 01/11-

02/11                             

419,43 από 02/11-

08/11                    

394,89 από 08/11

264,85

284,85

80,14 91,74

2010 2011 2012****

ΥΑΠΕ/Φ1/οικ. 2266                    

ΥΑΠΕ/Φ1/οικ. 2262                  

ΥΑΠΕ/Φ1/2302/16934                   

ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ. 16932

1/1/2011Ν 3851/2010*, ΦΕΚ85Α/04.06.2010

152,47-203,30

101,09-223,63

522,5 από 1/12-2/12                         

495 από 2/12-8/12                          

250 από 08/12

394,89  από 01/12-

02/12                

328,60 από 02/12-

08/12                    

225 από 08/12

269,22

289,55

108.30***

254,13

89,3

264,85

450  µέχρι 08/10   

441,05 από 08/10

Από 27.06.2006 (Ν3468/06)

Τιµολόγηση ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ σε €/MWh
Χρονική Περίοδος

Σχετική Νοµοθεσία

Από 01/09/05 και Προ Ν. 3468/06 2007 2008 2009

*****) Οι τιµές για τις µονάδες βιοµάζας/βιοαερίου κυµαίνονται αναλόγως εγκατεστηµένης ισχύος και προέλευσης πρώτης ύλης.

****) Με το Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222Α/12.11.2012) θεσπίστηκε εισφορά αλληλεγγύης 10% για τις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και 25-30% για Φ/Β αναλόγως χρονολογίας ενεργοποίησης σύνδεσης για 2+1 χρόνια. 

**) Ο ΣΡ είναι συντελεστής ρήτρας φυσικού αερίου που ορίζεται ΣΡ=1+(Μέση Τιµή Φ.Α.-26)/(100 x ηλεκτρικός βαθµός απόδοσης της µονάδας ΣΗΘΥΑ). Η ενίσχυση του 15% απεθύνεται στο σταθερό µέρος της εξίσωσης.

87,42

75,82 87,42

150-200

 

Πίνακας 6.2 Εξέλιξη τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ από τη θέσπιση του ν. 3468/06 έως 31/12/2012.
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6.2 Εξελίξεις στον τοµέα των ΑΠΕ το 2012 

6.2.1  Νοµοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο 

Το σύνολο του συναφούς µε τις ΑΠΕ νοµοθετικού έργου κατά το έτος 2012 εστιάστηκε 

κυρίως στην εναρµόνιση του υφιστάµενου πλαισίου µε τους νόµους 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 

179/22.08.2011) για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και 4014/2011 

(ΦΕΚ Α’ 209/21.09.2011) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, όπως επίσης και µε την αντιµετώπιση του αυξανόµενου ελλείµµατος του 

Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286/22.12.1999, εφεξής 

«Ειδικός Λογαριασµός ΑΠΕ»), το οποίο προκλήθηκε από την αλµατώδη διείσδυση των 

Φ/Β.  

Αναλυτικότερα, µε τις Υπουργικές Αποφάσεις ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.2266 και ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.2262 

που δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β΄ 97/31.01.2012, έγινε αναπροσαρµογή των τιµών της 

ενέργειας που παράγεται από Φ/Β, τόσο εκείνων του Ειδικού Προγράµµατος σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις, δώµατα και στέγες κτιρίων (µε την πρώτη ΚΥΑ), όσο και των υπόλοιπων 

φωτοβολταϊκών (µε τη δεύτερη). Με τις αποφάσεις αυτές διατηρήθηκε η αποκλιµάκωση 

των τιµών ανά εξάµηνο, ωστόσο, σε σχέση µε τις προβλεπόµενες µε το προϊσχύον 

καθεστώς τιµές αναφοράς, επήλθαν µειώσεις 10% για τα φωτοβολταϊκά του Προγράµµατος 

Στεγών και 12,5% για τις υπόλοιπες κατηγορίες, για όλες τις συµβάσεις αγοραπωλησίας 

που θα υπογράφονταν από το Φεβρουάριο του 2012 και µετά. 

Πριν από την έκδοση των ως άνω Υπουργικών Αποφάσεων, η ΡΑΕ εξέδωσε τη 

Γνωµοδότηση 2/2012, στην οποία αναλυόταν, διεξοδικά και µε διευκρινιστικά στοιχεία 

κόστους και χρηµατοδότησης, η αναγκαιότητα επικαιροποίησης των εγγυηµένων τιµών, 

ώστε αυτές να αντανακλούν:  

α)   Η σταδιακή µείωση του κόστους προµήθειας και εγκατάστασης, 

β)   τη βελτίωση της αποδοτικότητας του σχετικού εξοπλισµού, και 

γ)   το αυξανόµενο κόστος χρηµατοδότησης και επισφάλειας των σχετικών επενδύσεων στη 

χώρα µας,  

µε  τρόπο ώστε, τελικά, οι επενδύσεις αυτές να είναι βιώσιµες, ταυτόχρονα όµως και οικονοµικά 

αποδοτικές για τη χώρα.  

Η ΡΑΕ, στην εν λόγω Γνωµοδότησή της, µε βάση τα νέα δεδοµένα που είχαν διαµορφωθεί στην 

αγορά των φωτοβολταϊκών, αλλά και στην ελληνική ενεργειακή αγορά στο σύνολό της, 

επισήµανε στο σκεπτικό της την αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του µηχανισµού 

πληρωµής από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. των παραγωγών από µονάδες ΑΠΕ, µέσω του Ειδικού 

Λογαριασµού του άρθρου 143 του ν.4001/2011, ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία 
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των εγκατεστηµένων µονάδων φωτοβολταϊκών, καθώς και η υλοποίηση νέων, και τεκµηρίωσε 

το γεγονός ότι οι εγγυηµένες τιµές πώλησης της ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς στην 

Ελλάδα είναι µεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η χώρα µας έχει 

σηµαντικά υψηλότερη ηλιοφάνεια από τις περισσότερες από τις άλλες χώρες. Στη Γνωµοδότησή 

της, η Αρχή καταλήγει ότι «…οι τιµές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους φωτοβολταϊκούς 

σταθµούς θα πρέπει να αναπροσαρµοστούν σε τέτοια επίπεδα ώστε η απόδοση των έργων µετά 

φόρων σε τρέχουσες τιµές (after-tax nominal project IRR) να µην υπερβαίνει το 17% για 

φωτοβολταϊκά συστήµατα τα οποία υπάγονται στο “Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης 

Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις". Για όλους τους υπόλοιπους 

φωτοβολταϊκούς σταθµούς, το εύλογο εύρος απόδοσης κατά τα ως άνω, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει το 12% µε 14%, µε τις µεγαλύτερες αποδόσεις να αφορούν τα µικρότερα έργα». 

Μάλιστα, αναλύοντας τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των έργων, η Αρχή παρέθεσε σε πίνακα 

τις αποδόσεις  [εσωτερικός βαθµός απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (equity IRR) και έργου (project 

IRR)] ενός φωτοβολταϊκού σταθµού ως συνάρτηση των εγγυηµένων τιµών πώλησης ενέργειας, 

από όπου προέκυπτε ότι για την επίτευξη των προτεινόµενων αποδόσεων, στο πλαίσιο της 

Γνωµοδότησης της Αρχής, θα µπορούσαν να υιοθετηθούν ακόµα χαµηλότερες εγγυηµένες τιµές 

(της τάξης του 10-20%, αναλόγως της εφαρµογής), από αυτές που τελικά εφαρµόστηκαν µε τις 

Αποφάσεις του ΦΕΚ Β΄ 97/31.01.2012 .  

Στη συνέχεια, εκδόθηκε ο ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24/13.02.2012) «Ποινική προστασία του 

περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχεί-

ρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής», που ρύθµισε ζητήµατα κυρίως 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, αλλά και χρηµατοδότησης του Ειδικού 

Λογαριασµού των ΑΠΕ. Οι κυριότερες διατάξεις του νόµου αυτού ήταν: 

α)  Ειδική ρύθµιση ώστε το αδειοδοτικό καθεστώς που διέπει τα µικρά υδροηλεκτρικά 

έργα, δηλαδή τα έργα ισχύος µέχρι 15 ΜW, να επεκταθεί και στα µεγάλα 

υδροηλεκτρικά, προκειµένου να καλυφθεί το υφιστάµενο νοµοθετικό κενό. 

β)  Επιβολή ειδικού τέλους 2 €/MWh επί της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από 

λιγνίτη, για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ. 

γ)  Κατάργηση της έγκρισης επέµβασης ως απαραίτητης διοικητικής πράξης για την 

έκδοση άδειας εγκατάστασης και ενσωµάτωσή της στην Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 

δ)  Εναρµόνιση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης µε τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών.  

ε)  Επίλυση εκκρεµοτήτων σχετικά µε σταθµούς ΑΠΕ των οποίων ο χρόνος διάρκειας των 

δεσµευτικών και οριστικών προσφορών είχε παρέλθει. 

Το ν.4042/2012 ακολούθησε ο ν.4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70/30.03.2012) «Αξιοποίηση του 

πρώην αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα Ήλιος - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
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ανανεώσιµες πηγές (ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΞ) - Κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίµων 

και βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)», ο οποίος καθόρισε τα παρακάτω: 

α) Την αναπροσαρµογή κατ΄ έτος των τιµών πώλησης ενέργειας από ΑΠΕ, σε ποσοστό 

50% επί του δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους. 

β)  Την απόδοση του συνόλου των εσόδων από πλειστηριασµούς δικαιωµάτων εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου, για την περίοδο 2013-2015, στον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ. 

γ)  Τη µετονοµασία του τέλους του άρθρου 40 του ν.2773/1999, σε Ειδικό Τέλος για τη 

Μείωση των Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ). 

δ)  Την επίλυση αδειοδοτικών και διαδικαστικών θεµάτων έργων ΑΠΕ, όπως την έκδοση 

τµηµατικής άδειας λειτουργίας, τον καθορισµό χρονοδιαγραµµάτων έκδοσης µη 

δεσµευτικών και δεσµευτικών όρων σύνδεσης, τη δυνατότητα χωροθέτησης µονάδων 

ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγιµότητας και εκατέρωθεν εθνικών οδών, κ.α. 

ε)  Την προσαύξηση των εγγυηµένων τιµών για Φ/Β σταθµούς κατά 10%, σε περίπτωση 

που οι σταθµοί αυτοί έχουν κατασκευασθεί µε ευρωπαϊκό εξοπλισµό ύψους 

τουλάχιστον 70% του συνολικού κόστους τους. 

Παρά τα διορθωτικά µέτρα που ελήφθησαν µε τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις 

στο ΦΕΚ Β’ 97/31.01.2012, αλλά και τα ενισχυτικά µέτρα των νόµων 4042/2012 και 

4062/2012 για τον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ, η διείσδυση των φωτοβολταϊκών συνεχίστηκε 

µε ταχείς ρυθµούς, καθώς οι υποψήφιοι παραγωγοί αξιοπιούσαν το γεγονός ότι οι 

εγγυηµένες τιµές δεν αποκλιµακώνονταν ανάλογα µε τη ραγδαία αποκλιµάκωση του 

κατασκευαστικού κόστους, µε αποτέλεσµα το έλλειµµα του ΛΑΓΗΕ να διογκώνεται 

σηµαντικά. Η ΡΑΕ, κατόπιν επιστολής του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΕΚΑ για την 

αναπροσαρµογή των τιµών πώλησης των Φ/Β, και λαµβάνοντας υπ’ όψη τα νέα δεδοµένα, 

εξέδωσε τη Γνωµοδότησή της υπ’ αριθµ. 5/2012. Η Γνωµοδότηση αυτή προς τον Υπουργό 

ΠΕΚΑ ήταν θετική ως προς την ανάγκη νέας αναπροσαρµογής των εγγυηµένων τιµών των 

φωτοβολταϊκών, µε τέτοιο τρόπο ώστε οι αποδόσεις των σχετικών έργων να διατηρηθούν στα 

ίδια επίπεδα µε εκείνα της Γνωµοδότησης ΡΑΕ 2/2012, παρουσίασε δε µε αναλυτικό τρόπο τα 

επίπεδα τιµών που θα έπρεπε να εφαρµοστούν συναρτήσει της απόδοσης του έργου, ανά 

κατηγορία εφαρµογής και µέγεθος έργου. 

Το ΥΠΕΚΑ, λαµβάνοντας υπ’ όψη του την ως άνω Γνωµοδότηση της ΡΑΕ, καθώς και την 

Απόφαση 698/2012 της Αρχής, στην οποία επισηµάνθηκε η επικίνδυνη διόγκωση του 

ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ και αποφασίστηκε η αύξηση του 

ΕΤΜΕΑΡ στα 7,5 €/MWh µεσοσταθµικά, εξέδωσε τις παρακάτω τέσσερις (4) Υπουργικές 

Αποφάσεις, που συµπεριελήφθησαν στο ίδιο ΦΕΚ (Β’ 2317/10.08.2012): 

1. Την ΥΑΠΕ/Φ1/2302/16934, η οποία διευκρίνιζε και αποσαφήνιζε ζητήµατα σχετικά µε 

την εφαρµογή, τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις εφαρµογής του Προγράµµατος 

Ανάπτυξης Φωτοβολταικών Συστηµάτων σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις, και 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 168 

αναπροσάρµοζε (µείωνε) τις τιµές πώλησης της παραγόµενης Φ/Β ενέργειας σε 

σηµαντικό βαθµό (για τον Αύγουστο του 2012, η µείωση αυτή ήταν από 470,25€/MWh 

σε 250€/MWh). 

2. Την ΥΑΠΕ/Φ1/2301/οικ. 16933, µε την οποία µειώθηκαν οι τις εγγυηµένες τιµές και για 

τις υπόλοιπες Φ/Β εφαρµογές  (π.χ. για τον Αύγουστο 2012, η µείωση ήταν από 271,64 

€/MWh σε 180€/MWh για µονάδες άνω των 100 kW στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, και 

από 305,60 €/MWh σε 225 €/MWh για µονάδες κάτω των 100 kW στο ∆ιασυνδεδεµένο 

Σύστηµα και για όλες τις µονάδες ανεξαρτήτως ισχύος του Μη ∆ιασυνδεδεµένου 

Συστήµατος). 

3. Την ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ. 16932, µε την οποία ανεστάλη: α) η υποβολή νέων αιτηµάτων 

στη ΡΑΕ για χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς 

σταθµούς, β) η εξέταση εκκρεµών αιτηµάτων Φ/Β από τη ΡΑΕ, γ) η υποβολή νέων 

αιτηµάτων για προσφορά σύνδεσης στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή για φωτοβολταϊκους 

σταθµούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, καθώς και δ) 

η εξέταση εκκρεµών αιτήσεων για προσφορά σύνδεσης.   

4. Την ΥΑΠΕ/Φ1/2303/οικ. 16935, σύµφωνα µε την οποία το 25% της εισφοράς υπέρ της 

ΕΡΤ Α.Ε. θα αποτελούσε πλέον σταθερό πόρο του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, σε αντίθεση µε τις προαναφερθείσες 

Αποφάσεις του ΦΕΚ Β’ 97/31.01.2012, οι νέες εγγυηµένες τιµές που εφαρµόστηκαν από 

τον Αύγουστο του 2012, στο πλαίσιο των ως άνω Υπουργικών Αποφάσεων του ΦΕΚ Β’ 

2317/10.08.2012, ήταν σηµαντικά χαµηλότερες από τις προταθείσες από τη ΡΑΕ τιµές, στη 

Γνωµοδότηση 5/2012 της Αρχής (της τάξης του 20-30% χαµηλότερες, αναλόγως της 

εφαρµογής).  

Παρ’ όλα αυτά, οι ανωτέρω νοµοθετικές πρωτοβουλίες και υπουργικές αποφάσεις δεν 

στάθηκαν αρκετές για να περιορίσουν το συνεχώς διογκούµενο έλλειµµα του Ειδικού 

Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ. Λόγω του γεγονότος αυτού, ακολούθησε η ψήφιση του 

ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιο-

νοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν.4046/2012 και του 

Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016», µε τον οποίο 

επιβλήθηκε «έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης» στους παραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατά το χρονικό διάστηµα από 01.07.2012 έως και 

30.06.2014, µε δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόµα έτους. Η ειδική αυτή εισφορά 

υπολογίζεται ως ποσοστό επί του, προ ΦΠΑ, τιµήµατος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και 

ανέρχεται σε: 

- 10% για  όλες τις µονάδες ΑΠΕ, πλην φωτοβολταϊκών και ΣΗΘΥΑ. 

- Από 25 έως 30% για φωτοβολταϊκους σταθµούς αναλόγως της ηµεροµηνίας 

ενεργοποίησης της σύνδεσης ή της θέσης σε δοκιµαστική λειτουργία, µε την εξαίρεση 
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των µονάδων του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις. 

Πέραν της ειδικής εισφοράς που εισήχθη µε το ν.4093/2012, θα πρέπει να επισηµανθεί και 

η ρύθµιση στο νόµο σχετικά µε την τιµή αναφοράς της σύµβασης πώλησης για 

φωτοβολταϊκούς σταθµούς, η οποία καθορίστηκε ως η τιµή που ισχύει κατά την 

ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης ή της υποβολής της αίτησης µε πλήρη φάκελο, υπό την 

προϋπόθεση ότι η έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας ή η ενεργοποίηση της σύνδεσης, 

αναλόγως του σταθµού, θα λάβει χώρα : 

1. Για τους σταθµούς έως και 10 ΜW, εντός 4 µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου ή 

ενωρίτερα µε τη συµπλήρωση 18 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης πώλησης. 

2. Για τους σταθµούς άνω των 10 ΜW, ή για όσους  σταθµούς απαιτούν την κατασκευή 

ενός νέου υποσταθµού ΜΤ/ΥΤ για τη σύνδεσή τους στο εθνικό ηλεκτρικό σύστηµα, 

εντός 12 µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου ή ενωρίτερα µε τη συµπλήρωση 36 

µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Με δεδοµένο ότι οι εγγυηµένες τιµές πώλησης της παραγόµενης ενέργειας από Φ/Β έβαιναν 

διαρκώς µειούµενες, η ανωτέρω ρύθµιση αναµφισβήτητα επιτάχυνε τις διαδικασίες ένταξης 

επιπρόσθετων έργων που είχαν συµβολαιοποιηθεί µε παλαιότερες υψηλές τιµές, δηλαδή µε 

τιµές αναφοράς που ίσχυαν πριν τις µειώσεις που προβλέφθηκαν τον Ιανουάριο και τον 

Αύγουστο του 2012. Η «υπερθέρµανση» αυτή έλαβε διαστάσεις χιονοστιβάδας στις αρχές 

του 2013.  

Όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των  έργων ΑΠΕ, εκδόθηκαν, σε συνέχεια 

του ν.4014/11, οι απαραίτητες αποφάσεις εφαρµογής των διατάξεών του, µε τις οποίες 

κωδικοποιήθηκαν και απλοποιήθηκαν περαιτέρω οι διαδικασίες περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ (ευνοϊκότερη κατηγοριοποίηση των έργων ΑΠΕ, λόγω 

ηπιότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία τους, 

κατάργηση της έγκρισης επέµβασης ως αυτοτελούς διοικητικής πράξης και ενσωµάτωσή 

της στην ΑΕΠΟ). Ειδικότερα, εκδόθηκαν οι: 

1. ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’ 21/13.01.2012) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 

του ν. 4014/21.09.2011».  

2. ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β’ 1077/09.04.2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την 

ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις ∆ιατάξεις της ∆ασικής 

Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της 

υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 1958/2012 σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν.4014/2011». 

3. ΥΑ οικ. 48963/2012 «Προδιαγραφές Περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α', της υπ' αριθ. 
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1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του ν.4014/2011». 

Στην ενότητα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης συµπεριλαµβάνεται και η εκδοθείσα 

απόφαση Η.Π. 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 415/23.02.2012), µε θέµα «Τροποποίηση και 

συµπλήρωση της υπ΄αριθµ. 37338/1807/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Καθορισµός 

µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων 

/ενδιατηµάτων της σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ...” (B’ 1495) σε συµµόρφωση 

µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 

79/409/ΕΟΚ “Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών” του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2
ας

 

Απριλίου 1979 όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ». Στην εν λόγω απόφαση, 

καθορίζονται µε τρόπο σαφή και συγκεκριµένο, οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του 

∆ικτύου Natura 2000 που συνιστούν ζώνες αποκλεισµού χωροθέτησης αιολικών πάρκων 

(Α/Π), ενώ για τις περιοχές ΖΕΠ όπου επιτρέπεται η χωροθέτησή τους, προσδιορίζονται τα 

µέτρα ειδικής προστασίας της ορνιθοπανίδας, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 

εγκατάσταση και λειτουργία Α/Π. 

6.2.2 Aδειοδοτική δραστηριότητα της ΡΑΕ 

6.2.2.1 Γενικά 

Με την έκδοση του ν.3851/2010, επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση µε το υφιστάµενο 

νοµοθετικό καθεστώς που διέπει τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, καθώς και τις 

αρµοδιότητες της ΡΑΕ στο πλαίσιο αυτό. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο τη διαδικασία 

αδειοδότησης των σταθµών ΑΠΕ, όσο και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για 

χορήγηση άδειας παραγωγής. Ειδικότερα, όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης, η ΡΑΕ 

ανέλαβε πλέον αποφασιστικό ρόλο στη χορήγηση αδειών παραγωγής, µε το ΥΠΕΚΑ να 

ασκεί τον έλεγχο της νοµιµότητας των αποφάσεων της ΡΑΕ, ο οποίος καταργήθηκε µε τις 

ρυθµίσεις του ν.4001/2011.  

Ως προς την αξιολόγηση των αιτήσεων, µε το ν.3851/2010 εισήχθησαν νέα κριτήρια 

αξιολόγησης, ενώ τροποποιήθηκαν υφιστάµενα κριτήρια. Στα κριτήρια της παρ. 1 του 

άρθρου 3 προστέθηκαν νέα κριτήρια αξιολόγησης θ΄ και ι΄, τα οποία η ΡΑΕ οφείλει να 

λαµβάνει υπ’ όψη της κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων. Τα κριτήρια αυτά αφορούν την 

εξέταση των περιοχών αποκλεισµού χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και τη 

συµβατότητα του αιτούµενου έργου µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την επίτευξη των 

εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ «20/20/20», αντίστοιχα. Συναφώς, το κριτήριο ζ΄, ήτοι η 

«δυνατότητα του αιτούντος ή των µετόχων να υλοποιήσει το έργο µε βάση την οικονοµική 

επάρκειά του», τροποποιήθηκε κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη του συνολικού 

προϋπολογισµού ενός έργου και από τρίτα πρόσωπα, διαφορετικά από τον κάτοχο της 

άδειας ή τους µετόχους του, καθώς και µέσω τραπεζικής χρηµατοδότησης ή Κεφαλαίων 

Επιχειρηµατικών Συµµετοχών. Πέραν αυτών, µε το ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), 
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και συγκεκριµένα µε  την παρ. 4 του αρθ. 195, το κριτήριο αξιολόγησης αιτηµάτων στ’ που 

αφορούσε «την εξασφάλιση ή τη δυνατότητα εξασφάλισης του δικαιώµατος χρήσης της θέσης 

εγκατάστασης του έργου» καταργήθηκε.   

Οι ως άνω ρυθµίσεις καταλαµβάνουν τόσο τις νέες αιτήσεις για χορήγηση άδειας 

παραγωγής, όσο και τις εκκρεµείς αιτήσεις, όπως ρητώς προβλέπεται στις µεταβατικές 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.3851/2010, µε εξαίρεση τις αιτήσεις που 

εµπίπτουν στις µεταβατικές διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Ως εκ τούτου, µετά την 

έναρξη ισχύος ιδίως του ν.3851/2010, αλλά των µεταγενέστερων αυτού νόµων 

(ν.4001/2011, ν.4030/2011, ν.3893/2011, κ.λπ.), οι οποίοι επέφεραν τροποποιήσεις στο 

ν.3468/2006, και σε εφαρµογή των ανωτέρω µεταβατικών διατάξεων, η ΡΑΕ αξιολογεί τις 

εκκρεµείς και νέες αιτήσεις, καθώς και τις αιτήσεις τροποποίησης, µεταβίβασης και 

έκδοσης βεβαίωσης για µεταβολή στοιχείων αδειών για την οποία δεν απαιτείται 

τροποποίηση, σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις του νέου νοµοθετικού πλαισίου, όπως 

αυτές έχουν ενσωµατωθεί στο νέο Κανονισµό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

µε χρήση ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (ΥΑΠΕ /Φ1/14810/, ΦΕΚ Β’ 2373/25.10.2011). 

6.2.2.2 Έκδοση αποφάσεων και βεβαιώσεων 

Βάσει του Ειδικού Μητρώου της ΡΑΕ, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία σχετικά 

µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Αρχής αναφορικά µε την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ, 

το ποσοτικό αποτέλεσµα των σχετικών δραστηριοτήτων, κατά το έτος 2012, συνοψίζεται 

στους Πίνακες 6.3 και 6.4: 

 

Αιτήσεις Χορήγησης 

Άδειας Παραγωγής 

εντός του 2012 

Αποφάσεις χορήγησης 

άδειας παραγωγής εντός του 

2012 Τεχνολογία 

Πλήθος Ισχύς MW) Πλήθος  Ισχύς (MW) 

ΑΙΟΛΙΚΑ 36 2116.1 80 3044 

ΜΥΗΕ 16 18.57 1 2.86 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 2 10 0 0 

ΒΙΟΜΑΖΑ 10 25.72 14 38.98 

Φ/Β 140 2884 132 1239 

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ 3 4.53 1 10.5 

ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ 3 126 1 100.3 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΕ 1 2 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 211 5186.92 229 4435.64 

Πίνακας 6.3 Αιτήσεις και Αποφάσεις ΡΑΕ για τη χορήγηση αδειών παραγωγής σε έργα 

ΑΠΕ, ανά τεχνολογία, για το έτος 2012 

Από τον Πίνακα 6.3 προκύπτει ότι, και το 2012, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για 

φωτοβολταϊκά έργα, όπως αυτό εκδηλώθηκε µε την κατάθεση εκατόν σαράντα (140) 

αιτηµάτων για χορήγηση άδειας παραγωγής, ενώ, αντίθετα, πολύ χαµηλό ήταν το 

ενδιαφέρον για µονάδες γεωθερµίας, µε δύο (2) µόλις αιτήσεις. Για τον τοµέα των αιολικών 

εφαρµογών, αν και υποβλήθηκαν τριάντα έξι (36) αιτήµατα για 2116 MW συνολικά, αυτά 
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ήταν πολύ λιγότερα συγκριτικά µε τα προηγούµενα χρόνια, γεγονός αναµενόµενο λόγω της 

κάλυψης, από αιτήσεις, των περισσότερων περιοχών µε τεχνικοοικονοµικά εκµεταλλεύσιµο 

αιολικό δυναµικό. Όσον αφορά τις χορηγηθείσες άδειες παραγωγής ΑΠΕ, αυτές κατά 

µεγάλη πλειοψηφία (212 από τις 229, ποσοστό 92,5%) αφορούσαν αιολικούς σταθµούς και 

φωτοβολταϊκά.  

Στο πλαίσιο αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για τη χορήγηση 

άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθµούς σε διάφορα Μη 

∆ιασυνδεδεµένα Νησιά (µε την ισχύ των έργων αυτών να κυµαίνεται από 50 MW - 1000 

MW, στις περισσότερες δε των περιπτώσεων οι ανεµογεννήτριες να χωροθετούνται σε 

περισσότερα του ενός νησιά/ νησίδες), και στις οποίες αιτήσεις περιλαµβάνονται σχέδια 

διασύνδεσης µε το ηπειρωτικό σύστηµα, η ΡΑΕ αδειοδότησε τα κάτωθι τέσσερα (4) µεγάλα 

έργα: 

• Στις νήσους Κω, Κάλυµνο, Λέρο και Ψέριµο, ισχύος 348 MW, µε προτεινόµενη 

διασύνδεση του έργου στο ΚΥΤ Λαυρίου. 

• Στη νήσο Γυάρο, ισχύος 239 MW, µε προτεινόµενη διασύνδεση στο ΚΥΤ Λαυρίου.  

• Σε νησίδες του ∆ήµου Σκύρου, ισχύος 99 MW, µε προτεινόµενη διασύνδεση στο ΚΥΤ 

Λάρυµνας. 

• Στη νήσο Κύθνο, ισχύος 50MW, µε προτεινόµενη διασύνδεση στο ΚΥΤ Λαυρίου. 

Επίσης, µετά την ολοκλήρωση της σύνταξης από τη ΡΑΕ του Οδηγού Αξιολόγησης 

αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής σε υπεράκτιους αιολικούς σταθµούς, ο οποίος 

εκδόθηκε µε την Απόφαση ΡΑΕ 54/2012 (ΦΕΚ Β’ 308/14.02.2012), η Αρχή προχώρησε 

στην αδειοδότηση δύο (2) υπεράκτιων αιολικών σταθµών, συνολικής ισχύος 714,15 MW. 

Μέσα στο 2012 συνεχίστηκε και η αδειοδοτική διαδικασία υβριδικών σταθµών, δηλαδή 

έργων τα οποία συνδυάζουν την αξιοποίηση πρωτογενών µορφών ενέργειας ΑΠΕ µε 

αποθήκευση και διάθεση της ενέργειας µε ελεγχόµενα µέσα.  Άδεια παραγωγής χορηγήθηκε 

σε υβριδικό έργο στην Κρήτη, µε συνολική ισχύ αιολικών 100,3 ΜW και µε εγγυηµένη 

ισχύ 75 MW, για το οποίο ισχύουν οι τιµολογήσεις για την απορροφούµενη και εγχεόµενη 

ενέργεια στο δίκτυο, καθώς και για τη διαθεσιµότητα ισχύος, οι οποίες καθορίστηκαν µε 

την υπ’ αριθ. 1333/2010 Απόφαση της ΡΑΕ. 

Πέραν των χορηγήσεων αδειών παραγωγής, η ΡΑΕ, ασκώντας τις αρµοδιότητές της 

αναφορικά µε τις µεταβιβάσεις/τροποποιήσεις, βεβαιώσεις µεταβολών και ανακλήσεις 

αδειών παραγωγής, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, όπως αυτό εξειδικεύθηκε µε 

τον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής, διεκπεραίωσε τις ακόλουθες διοικητικές πράξεις: 

1. Εξέδωσε 246 Αποφάσεις Μεταβίβασης/Τροποποίησης Αδειών Παραγωγής. 

2. Ανακάλεσε 26 Αποφάσεις  Αδειών Παραγωγής, για έργα συνολικής ισχύος 226,1 MW. 
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3. Χορήγησε 376 Βεβαιώσεις Μεταβολών στοιχείων Αδειών Παραγωγής. 

4. Απέρριψε 41 Αιτήµατα για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής. 

5. Εξέδωσε 17 Αποφάσεις επί αιτήσεων Αναθεώρησης Αποφάσεων Χορήγησης ή µη 

Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ανωτέρω αποφάσεις και διοικητικές πράξεις της ΡΑΕ, η συνολική 

κατάσταση των εν ισχύ αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όπως αυτή 

διαµορφώθηκε στο τέλος του 2012, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Έργα ΑΠΕ µε Άδεια 

Παραγωγής στις 31/12/2012 Τεχνολογία 

Πλήθος Ισχύς (MW) 

Αιολικά 1096 23450,0 

ΜΥΗΕ 427 973,7 

Γεωθερµία 1 8,0     

Βιοµάζα 79 449,6 

Φωτοβολταϊκά 990 445,4 

Ηλιοθερµικά 81 417,8 

Υβριδικά 17 378,9 

ΣΥΝΟΛΟ 2691 30132 

Πίνακας 6.4
15

 Άδειες παραγωγής έργων ΑΠΕ σε ισχύ ανά τεχνολογία για το έτος 2012 

Από τα στοιχεία των Πινάκων 6.3 και 6.4, καθίσταται σαφές ότι στην κατανοµή του 

επενδυτικού ενδιαφέροντος ανάµεσα στις διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ, το µεγαλύτερο 

µερίδιο συνεχίζουν να κατέχουν τα αιολικά, µε βάση την αδειοδοτηµένη ισχύ των έργων, 

ως πιο ώριµη και εµπορικά ανταγωνιστική τεχνολογία.  

Τα τελευταία χρόνια, αξιοσηµείωτο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ανάπτυξη αιολικών 

σταθµών µεγάλης ισχύος, µε την κατασκευή διασυνδετικού έργου από τους ίδιους τους 

αιτούντες, σε περιοχές µε υψηλό αιολικό δυναµικό, όπου οι δυνατότητες των υφιστάµενων 

δικτύων έχουν εξαντληθεί από έργα για τα οποία είχαν εκδοθεί σχετικές άδειες παραγωγής 

ήδη από την περίοδο 2001-2004. Αναλυτικότερα, περίπου 6,9 GW αιολικών έργων µε άδεια 

παραγωγής (0,71 GW υπεράκτια, 5 GW για σταθµούς που χωροθετούνται σε Μη 

∆ιασυνδεδεµένα Νησιά και βραχονησίδες, καθώς και 1,17 GW για σταθµούς που 

χωροθετούνται στην Εύβοια και σε διασυνδεµένα νησιά, µε σύνδεση σε µη κορεσµένο 

σηµείο του Ηπειρωτικού Συστήµατος), περιλαµβάνουν την πόντιση υποβρυχίων καλωδίων 

                                                 
15

  Τα στοιχεία του Πίνακα 6.4 παρουσιάζουν µικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τα στοιχεία του Πίνακα 6.1, λόγω 

πιθανού διαφορετικού χρονικού σηµείου στο οποίο αυτά εξάγονται, στο πλαίσιο µιας διαδικασίας που είναι δυναµική, 

µε συνεχείς  προσθήκες, διαγραφές και γενικά µεταβολές και αυξοµειώσεις. 
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και την κατασκευή νέων Υ/Σ και ανορθωτικών διατάξεων για τη σύνδεσή τους µε το 

ηλεκτρικό Σύστηµα. Τα έργα αυτά είναι εντάσεως κεφαλαίου, έχουν αρκετά υψηλό 

κατασκευαστικό κόστος, λόγω της πολυπλοκότητάς τους, και απαιτούν µεγάλο χρονικό 

διάστηµα για την ωρίµανσή τους και την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση. ∆εδοµένης της 

παρούσας αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας και της δυσχέρειας πρόσβασης σε τραπεζικό 

δανεισµό, η υλοποίηση των συγκεκριµένων αυτών έργων δεν αναµένεται να ολοκληρωθεί  

βραχυπρόθεσµα.     

Μετά τις αιολικές εφαρµογές, τα φωτοβολταϊκά υπερβαίνουν κατά πολύ, σε πλήθος αδειών 

παραγωγής, όλες µαζί τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ, λόγω των ισχυρών κινήτρων που 

παρασχέθηκαν για την ανάπτυξή τους κατά τα προηγούµενα έτη. Ωστόσο, µε δεδοµένη αφ’ 

ενός τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, αφ’ ετέρου τη δραστική µείωση των εγγυηµένων 

τιµών πώλησης της ενέργειας από Φ/Β σταθµούς που έλαβε χώρα το 2012, καθώς και των 

υπόλοιπων µέτρων που αναφέρθηκαν στην ενότητα 6.2.1 (παύση υποβολής νέων αιτηµάτων 

για χορήγηση άδειας παραγωγής και εξέτασής τους από τη ΡΑΕ, κ.α.), δεν αναµένεται 

περαιτέρω σηµαντική αύξησή τους στο άµεσο µέλλον. Επιπλέον, οι άδειες παραγωγής για 

τα ΜΥΗΕ ουσιαστικά παρέµειναν αµετάβλητες, γεγονός που αποδεικνύει ότι έχουν 

καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις µε αξιοποιήσιµο υδάτινο δυναµικό, ή/και ότι υπάρχουν 

σηµαντικά τεχνικά ζητήµατα (κορεσµένα δίκτυα, µεγάλες αποστάσεις από αυτά, τεχνικές 

δυσκολίες, περιβαλλοντικοί περιορισµοί), που καθιστούν δυσχερή την ανάπτυξη νέων 

έργων σηµαντικής ισχύος.  

6.2.3 Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) 

6.2.3.1 Γενικά 

Με το άρθρο 40 του ν.2773/1999 συστάθηκε ο Ειδικός Λογαριασµός ΑΠΕ, τον οποίο 

διαχειρίζονταν µέχρι και το 2012 ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς ∆ΕΣΜΗΕ 

Α.Ε. (πλέον, ο ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), µε σκοπό την πλήρη ανάκτηση των ποσών που 

καταβάλλονται σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Με τη διάταξη αυτή 

θεσπίζεται και Ειδικό Τέλος, το οποίο καταβάλλεται από κάθε καταναλωτή ηλεκτρικής 

ενέργειας, και το οποίο αποτελεί το βασικό πόρο του Ειδικού Λογαριασµού, µαζί µε τα 

ποσά που καταβάλλουν αφ’ ενός οι προµηθευτές κατά τη διαδικασία διευθέτησης των 

Αποκλίσεων στον ΗΕΠ, αφ’ ετέρου η ∆ΕΗ ως µοναδικός προµηθευτής των Μη 

∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Με το ν.3468/2006, ο Ειδικός Λογαριασµός καλύπτει και τις 

αποζηµιώσεις των ΣΗΘΥΑ, ενώ µε το ν.3851/2010 καθίστανται πόρος του Ειδικού 

Λογαριασµού και τα έσοδα που προέρχονται: α) από τις δηµοπρατήσεις των αδιάθετων 

δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, β) από ποσοστό της εισφοράς υπέρ ΕΡΤ,  

καθώς και γ) από τις εκπτώσεις εγγυήσεων σύνδεσης σταθµών ΑΠΕ. Ο ν.4001/2011 όρισε 

ως διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασµού το Λειτουργό της Αγοράς, ΛΑΓΗΕ Α.Ε., και, 

επίσης, πρόβλεψε τη θέσπιση µεθοδολογίας υπολογισµού του ύψους και της κατανοµής του  

Ειδικού Τέλους οµοιόµορφα στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών. Τέλος, µε το 
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ν.4062/2012, το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ µετονοµάστηκε σε Ειδικό Τέλος Μείωσης Αερίων 

Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).  

Στις αρχές του 2012, ο Ειδικός Λογαριασµός ΑΠΕ ήταν ελλειµµατικός κατά 196 εκ. €, ενώ 

στο τέλος του έτους το έλλειµµα αυτό αυξήθηκε σηµαντικά, φθάνοντας τα 338 εκ. €. Η 

εξέλιξη του ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού, από το τέλος του 2010 µέχρι το τέλος 

του 2012, παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.4. Βασική αιτία της αύξησης του ελλείµµατος, 

ιδιαίτερα το 2012, αποτέλεσε η προαναφερθείσα η ραγδαία διείσδυση των φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων µε πολύ υψηλή εγγυηµένη τιµή πώλησης, σε συνδυασµό µε τις χαµηλές τιµές 

των δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων και τη διατήρηση του Ειδικού Τέλους σε σχετικά 

χαµηλά επίπεδα.  

 

 

Σχήµα 6.4 Εξέλιξη του  ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ& ΣΗΘΥΑ 

Το Ειδικό Τέλος ήταν ενιαίο για όλους τους καταναλωτές µέχρι τον Ιούνιο του 2010. Με 

την υπ’ αριθµ. 236/2010 Γνωµοδότησή της, η ΡΑΕ πρότεινε αύξηση της (ενιαίας) τιµής του 

Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, σε 5,57 €/MWh για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, η οποία όµως 

δεν υιοθετήθηκε από το ΥΠΕΚΑ, ειδικά για τους οικιακούς καταναλωτές, για τους οποίους 

το Ειδικό Τέλος παρέµεινε στα 0,30 €/MWh. Το επόµενο έτος, η ΡΑΕ, έχοντας πλέον την 

εκ του ν.4001/2011 αρµοδιότητα για τον καθορισµό, µε απόφασή της, του ύψους του 

Ειδικού Τέλους, το καθόρισε, µεσοσταθµικά, στα 5,43 €/MWh (Απόφαση ΡΑΕ 1453/2011), 

ενώ µε νέα απόφασή της, τον Αύγουστο του 2012 (Απόφαση ΡΑΕ 698/2012), η 

µεσοσταθµική τιµή του Ειδικού Τέλους αυξήθηκε περαιτέρω, στα 7,50 €/MWh. Στον 

Πίνακα 6.5 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του ύψους του Ειδικού Τέλους, βάσει των 

αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ και της ΡΑΕ, ενώ στον Πίνακα 6.6 παρουσιάζεται  ο επιµερισµός 

του Ειδικού Τέλους ανά κατηγορία καταναλωτών, καθώς και η διακύµανση των τιµών του, 

βάσει των αποφάσεων της ΡΑΕ για το 2012. 

 

Εξέλιξη του ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού 
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Α/Α Αποφάσεις Τιµή (€/MWh) 
Περίοδος 

εφαρµογής 

1 ΥΠΑΝ/∆5/Φ1/11574/29.07.2002 0,27 ∆εν εφαρµόστηκε 

2 ΥΠΑΝ/∆6/Φ1/12950/04.09.2002 0,45 10/2002-3/2003 

3 ΥΠΑΝ/∆5/Φ1/5630/07.04.2003 0,60 4/2003-10/2004 

4 ΥΠΑΝ/∆6/Φ1/18712/22.10.2004 0,80 11/2004-9/2006 

5 ΥΠΑΝ/∆6/Φ1/οικ.22473/10.10.2006 0,30 10/2006-5/2010 

6 ΥΠΕΚΑ/∆6/Φ1/οικ.11484/04.06.2010 
0,3 για τους οικιακούς καταναλωτές 

5,57 για όλους τους υπόλοιπους 
6/2010-12/2010 

7 ΡΑΕ/1453/2011  5,43 (µεσοσταθµική) 1/2012-7/2012 

8 ΡΑΕ/698/2012 7,50 (µεσοσταθµική) 8/2012-12/2012 

Πίνακας 6.5 ∆ιαχρονική  εξέλιξη του ύψους του Ειδικού Τέλους 

 

Κατηγορία 

Καταναλωτών 

1
ος

 - 7
ος

  2012 

Απόφαση 

ΡΑΕ 1453/2011 

(€/MWh) 

8
ος

 - 12
ος  

2012 

Απόφαση 

ΡΑΕ 698/2012 

(€/MWh) 

ΥΤ 2.96 4.58 

Αγροτικοί ΜΤ 2.29 4.35 

Λοιποί ΜΤ 5.35 7.17 

Αγροτικοί ΧΤ 2.96 5.61 

Οικιακοί ΧΤ 5.99 8.74 

Λοιποί ΧΤ 7.38 9.53 

Μεσοσταθµική 5,43 7,50 

Πίνακας 6.6 Επιµερισµός της χρέωσης του Ειδικού Τέλους ανά κατηγορία καταναλωτών, 

για το έτος 2012 

6.2.3.2 Εξελίξεις σχετικά µε το Ειδικό Τέλος µέσα στο  2012 

Στα επόµενα, παρουσιάζονται οι νοµοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις που αφορούν τον 

Ειδικό Λογαριασµό και επηρεάζουν τον υπολογισµό του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, 

σε συνέχεια και προς εξειδίκευση των αναφερόµενων στην παράγραφο 6.2.1.  

Με το ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α’ 24/13.02.3012) θεσπίστηκε η είσπραξη από το ∆ιαχειριστή 

Α∆ΜΗΕ Α.Ε. Ειδικού Τέλους Λιγνίτη, ύψους 2 €/ΜWh, επί της καθαρής παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, από όλους τους παραγωγούς που χρησιµοποιούν ως καύσιµο λιγνίτη, 

υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού. O τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του εν 

λόγω τέλους καθορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆5/Β/οικ.3982 (3)/16.02.2012 (ΦΕΚ Β’ 342) 

Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ειδικό 

τέλος παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη». 
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Σύµφωνα µε το ν.4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70/30.03.2012), και ιδίως την παράγραφο 3 του 

άρθρου 39, το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ µετονοµάστηκε σε Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκποµπών 

Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και προσδιορίστηκαν οι βασικές αρχές της µεθοδολογίας 

υπολογισµού του, καθώς και επιµερισµού αυτού οµοιόµορφα ανά Πελάτη/Καταναλωτή, 

ώστε να λαµβάνεται µέριµνα για την εξισορρόπηση των οικονοµικών συνεπειών µεταξύ 

των διαφόρων κατηγοριών Πελατών. 

Με την υπ’ αριθµ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2303/οικ.16935 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Προσδιορισµός ποσοστού της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του άρθρου 14 του 

ν.1730/1987, το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του 

ν.2773/1999» (ΦΕΚ Β΄ 23317/10.08.2012), ορίστηκε ότι το ποσοστό της εισφοράς υπέρ της 

ΕΡΤ Α.Ε., το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ, ανέρχεται σε 25% και 

θα επανακαθορίζεται ετησίως.  

Με την από 01.08.2012 Απόφαση ΡΑΕ 698/2012 µε θέµα «Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά µε τις 

αριθµητικές τιµές των συντελεστών της µεθοδολογίας επιµερισµού του Ειδικού Τέλους του 

άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν.4001/2011, για την περίοδο Αυγούστου 2012-Ιουνίου 2013» 

(ΦΕΚ Β΄2325/16.08.2012), αναπροσαρµόστηκε (αυξήθηκε) το ύψος του ΕΤΜΕΑΡ σε 7,50 

€/MWh, µεσοσταθµικά, για τη χρονική περίοδο Αύγουστος 2012-Ιούνιος 2013. Επίσης, 

καθορίστηκαν αναλυτικά οι κατηγορίες καταναλωτών στους οποίους επιµερίζεται το Ειδικό 

Τέλος, και συγκεκριµένα: 

- Οικιακής χρήσης Χαµηλής Τάσης (ΧΤ) 

- Αγροτικής χρήσης ΧΤ 

- Λοιπές χρήσεις ΧΤ 

- Αγροτικής χρήσης Μέσης Τάσης (ΜΤ) 

- Λοιπές χρήσεις ΜΤ 

- Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 

- Κατανάλωση Αυτοπαραγωγής (αφορά αποκλειστικά την ποσότητα ενέργειας που 

παράγουν οι αυτοπαραγωγοί και καταναλώνουν οι ίδιοι).  

Με την ως άνω Απόφαση υπολογίστηκαν, για την αντίστοιχη περίοδο (8/2012-6/2013), τα 

τελικά ποσά του επιµερισµένου ετησίου εσόδου από το ΕΤΜΕΑΡ για κάθε κατηγορία 

καταναλωτών, καθώς και τα τελικά ποσά των µοναδιαίων χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ επίσης 

για κάθε κατηγορία καταναλωτών, όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.7 που 

ακολουθεί. 
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Πίνακας 6.7 Επιµερισµός του  ετήσιου  εσόδου  από το  ΕΤΜΕΑΡ και µοναδιαία χρέωση 

ΕΤΜΕΑΡ,  ανά κατηγορία καταναλωτών (8/2012-6/2013) 

Εξ άλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012),  και ιδίως 

την παράγραφο Ι.2, θεσπίστηκε «έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης» στους παραγωγούς 

ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η οποία υπολογίζεται επί του 

τιµήµατος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαµβάνουν χώρα κατά το χρονικό 

διάστηµα από 01.07.2012 έως και 30.06.2014, τα ποσά της οποίας αποτελούν έσοδο του 

Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ. 

Τέλος, σύµφωνα µε την από 19.11.2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις 

κατεπειγόντων θεµάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α΄ 229/19.11.2012), η 

οποία κυρώθηκε µε το νόµο 4111/2013  (ΦΕΚ Α΄18/25.01.2013), και ειδικότερα σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 9, καθορίζεται ότι µε απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται 

το 12
ο
 µήνα κάθε έτους, προσδιορίζονται οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών της 

µεθοδολογίας υπολογισµού του ύψους του ΕΤΜΕΑΡ, του επιµερισµού του ανά κατηγορία 

Πελατών, καθώς και οι µοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτούς. Οι ανωτέρω 

µοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται µε την ίδια διαδικασία, τον 6
ο
 µήνα κάθε 

ηµερολογιακού έτους (για εφαρµογή από την 1
η
 Ιουλίου έως την 31

η
 ∆εκεµβρίου του ίδιου 

έτους), εφ’ όσον αυτό απαιτείται, µε βάση την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του Ειδικού 

διαχειριστικού Λογαριασµού εντός του έτους. Επίσης, προβλέπεται ότι, για την περίοδο 

2013-2014, το ύψος των µοναδιαίων χρεώσεων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε το χρέος του 

Ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού να αποσβεστεί έως το τέλος της διετίας (δηλαδή έως 

την 31.12.2014). 

Στα µέσα του 2012, η ΡΑΕ επεξεργάστηκε τροποποίηση της µεθοδολογίας επιµερισµού του 

ΕΤΜΕΑΡ στις διάφορες κατηγορίες πελατών, µε βάση ανάλογη µεθοδολογία που 

ακολουθείται στην Αυστρία, την οποία και έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση στις 31 

Οκτωβρίου 2012 (µε καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων τις 

20 Νοεµβρίου 2012). Η τροποποίηση που πρότεινε η ΡΑΕ αφορούσε κυρίως τον 

υπολογισµό των συντελεστών επιµερισµού του Ειδικού Τέλους στις διάφορες κατηγορίες 

πελατών, µε βάση τις χρεώσεις χρήσης των δικτύων µεταφοράς και διανοµής, χωρίς να 

Κατηγορία 

Καταναλωτών 

Επιµερισµός Ετήσιου 

Εσόδου από το 

ΕΤΜΕΑΡ (εκ. €) 

Μοναδιαία Χρέωση 

ΕΤΜΕΑΡ 

(€/MWh) 

Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 19,05 4,58 

Αγροτικής χρήσης ΜΤ 1,32 4,35 

Λοιπές χρήσεις ΜΤ 84,79 7,17 

Αγροτικής χρήσης ΧΤ 8,16 5,61 

Οικιακής χρήσης ΧΤ 150,05 8,74 

Λοιπές χρήσεις ΧΤ 156,76 9,53 
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λαµβάνονται υπ’ όψη οι ανταγωνιστικές χρεώσεις. Η δηµόσια διαβούλευση περιλάµβανε 

τρεις (3) βασικές ερωτήσεις. Ειδικότερα, η πρώτη αφορούσε γενικά την τοποθέτηση των 

συµµετεχόντων στη διαβούλευση αναφορικά µε το βαθµό προσαρµογής της Ελληνικής 

µεθοδολογίας στην αντίστοιχη Αυστριακή, είτε µε τροποποίηση της υπάρχουσας 

µεθοδολογίας επί τη βάσει των αρχών του αυστριακού µοντέλου,  είτε µε πλήρη 

αντικατάσταση αυτής και υιοθέτηση της Αυστριακής µεθοδολογίας, η οποία, σηµειωτέον, 

είχε πρόσφατα γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δεύτερη ερώτηση 

αφορούσε το κατά πόσον, στη διαµόρφωση των χρεώσεων, θεωρείται σκόπιµη η υιοθέτηση 

επιπλέον πάγιας χρέωσης στους πελάτες, η δε τελευταία εάν το απαιτούµενο έσοδο για την 

κάλυψη των πληρωµών των παραγωγών ΑΠΕ θα πρέπει να επιµερίζεται και στους πελάτες 

εκείνους που απαλλάσσονται από τις χρεώσεις χρήσης Συστήµατος και ∆ικτύου. Στη 

δηµόσια διαβούλευση της ΡΑΕ συµµετείχαν οι παρακάτω εταιρείες και φορείς: 

1. ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 

2.  Ελληνικά Λιπάσµατα και Χηµικά ELFE ΑΒΕΕ 

3.  Ελληνικός Σύνδεσµος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

4.  Ένωση Βιοµηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας 

5.  Ένωση Χαλυβουργιών Ελλάδος 

6.  ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)-∆ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. 

7. Όµιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Α.Ε. 

8. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος 

9. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Αττικής και Πειραιώς 

10. Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων Κλωστοϋφαντουργών 

11. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών 

Όλοι οι συµµετέχοντες στη διαβούλευση συµφώνησαν µε την πρόταση της ΡΑΕ, για 

τροποποίηση της υφιστάµενης µεθοδολογίας επιµερισµού του Ειδικού Τέλους Μείωσης των 

Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), µε βάση την Αυστριακή µεθοδολογία. Επίσης, το 

σύνολο των συµµετεχόντων υποστήριξε ότι η προτεινόµενη µεθοδολογία θα πρέπει να 

περιλαµβάνει αποκλειστικά χρέωση ενέργειας, και όχι πάγια χρέωση, καθώς επίσης και ότι 

το κόστος πληρωµών των παραγωγών ΑΠΕ θα πρέπει να επιµερίζεται και στους πελάτες 

εκείνους που απαλλάσσονται από τις χρεώσεις χρήσης Συστήµατος και ∆ικτύου.  

Μετά το πέρας της δηµόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθ. 11/2012 

Γνωµοδότησή της µε θέµα «Μεθοδολογία επιµερισµού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 

παρ. 2 περ. γ' του ν.4001/2011», µε την οποία πρότεινε την υιοθέτηση της Αυστριακής 

µεθοδολογίας για τον υπολογισµό του επιµερισµού του Ειδικού Τέλους ανά κατηγορία 

πελατών/καταναλωτών. 
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6.3 Κυριότερες Ρυθµιστικές Αποφάσεις και Πρωτοβουλίες της ΡΑΕ  

6.3.1 Αποφάσεις PAE 

Με την έκδοση του ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249/25.11.2011), ο οποίος τροποποίησε τις µέχρι 

τότε ισχύουσες διατάξεις περί ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, όπως αυτές 

θεσµοθετήθηκαν µε το ν.3851/2010, ανατέθηκε στη ΡΑΕ η αξιολόγηση των σχετικών 

αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής, οι οποίες βρίσκονταν σε εκκρεµότητα, µε βάση 

τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3468/06. Λόγω έλλειψης σχετικής εξειδίκευσης 

του υφιστάµενου πλαισίου, για την αξιολόγηση αιτήσεων άδειας παραγωγής για τη 

συγκεκριµένη κατηγορία αιολικών εφαρµογών, η ΡΑΕ έκρινε απαραίτητη την επεξεργασία 

και έκδοση επικαιροποιηµένου Οδηγού Αξιολόγησης. Συγκεκριµένα, µε την Απόφαση 

54/27.01.2012, η Αρχή εξέδωσε Οδηγό Αξιολόγησης ως προς το κριτήριο της ενεργειακής 

αποδοτικότητας-οικονοµικής βιωσιµότητας αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής 

ειδικά σε υπεράκτιους αιολικούς σταθµούς, συµπληρώνοντας έτσι και εξειδικεύοντας τον 

υφιστάµενο Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων Άδειας Παραγωγής από ΑΠΕ και µικρή ΣΗΘ, 

ώστε να ανταποκρίνεται στο µέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εν λόγω 

τεχνολογίας. Βάσει του Οδηγού αυτού, η ΡΑΕ κάλεσε τους αιτούντες να επικαιροποιήσουν 

τα αιτήµατά τους, εφ’ όσον έκριναν ότι αυτό απαιτούνταν και, ακολούθως, κατέστη δυνατή 

η έναρξη αξιολόγησης των αιτήσεων σε εκκρεµότητα, και η χορήγηση των πρώτων αδειών 

παραγωγής σε αιτήµατα µε πλήρη φάκελο (βλ. παράγραφο 6.2.2.1).  

Ως σχετικές µε την ενότητα αυτή, αναφέρονται και οι ακόλουθες αποφάσεις της ΡΑΕ, οι 

οποίες εκδόθηκαν σε συνεργασία µε την αρµόδια Οµάδα ∆ικτύων της Αρχής, και αφορούν 

ειδικότερα θέµατα και διαδικασίες διείσδυσης των ΑΠΕ, τη δυνατότητα απορρόφησης 

ισχύος ΑΠΕ από το Σύστηµα/∆ίκτυο και τη δυνατότητα σύνδεσης έργων ΑΠΕ µε το 

Σύστηµα ή το ∆ίκτυο.  Οι αποφάσεις αυτές αναλύονται περαιτέρω στο Κεφάλαιο 3.1.3.3: 

- Η υπ’ αριθ. 699/1.8.2012 Απόφαση ΡΑΕ, µε την οποία διαπιστώθηκε ως όριο ασφαλούς 

απορρόφησης ισχύος από σταθµούς ΑΠΕ που συνδέονται στο δίκτυο Μεταφοράς και 

∆ιανοµής της Πελοποννήσου, τα 1900 MW. Με την ίδια Απόφαση, χαρακτηρίστηκε η 

Πελοπόννησος ως περιοχή µε κορεσµένο δίκτυο για απορρόφηση ισχύος από σταθµούς 

ΑΠΕ, δεδοµένης της υπέρβασης του ως άνω ορίου από τις ήδη εκδοθείσες δεσµευτικές 

προσφορές σύνδεσης για έργα ΑΠΕ. Με το χαρακτηρισµό της Πελοποννήσου ως 

περιοχής µε κορεσµένο δίκτυο, έπαψε η υποδοχή νέων αιτήσεων για χορήγηση άδειας 

παραγωγής από σταθµούς ΑΠΕ (καθώς και αιτηµάτων µε αντικείµενο την αύξηση 

ισχύος, µε ή χωρίς τροποποίηση της άδειας παραγωγής), όπως και η υποδοχή νέων 

αιτηµάτων για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., για σταθµούς που εξαιρούνται από την 

υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, µε εξαίρεση τα Φ/Β συστήµατα του Ειδικού 

Προγράµµατος Στεγών (Απόφαση  ΡΑΕ υπ’ αριθ. 823/10.10.12).  
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- Η υπ’ αριθ. 787/19.09.2012 Απόφαση ΡΑΕ, µετά από δηµόσια διαβούλευση που 

διενεργήθηκε από τη Αρχή, για τον καθορισµό της διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα 

δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε οµάδες παραγωγών ΑΠΕ µικρής ισχύος, όταν δεν 

υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ.  Με την απόφαση 

αυτή, σκοπείται η επίλυση ζητηµάτων σχετικών µε τη διασφάλιση της δυνατότητας 

κατασκευής από παραγωγούς των απαραίτητων, συνήθως κοινών, έργων για τη σύνδεση 

µονάδων παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος, ορίστηκαν οι επιµέρους διαδικασίες για τη 

σύναψη των απαραίτητων συµβάσεων σύνδεσης και πώλησης, διευκρινίστηκε το 

περιεχόµενό τους ανά περίπτωση σύνδεσης, επιµερίστηκαν οι αρµοδιότητες µεταξύ των 

αρµόδιων ∆ιαχειριστών και των παραγωγών, ενώ επίσης ρυθµίστηκαν ζητήµατα της 

από κοινού εκπροσώπησης των τελευταίων. 

- Η υπ’ αριθ. 155/2012 Απόφαση ΡΑΕ, µετά από δηµόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε 

από την Αρχή, προκειµένου: α) να συµπεριληφθούν στον επιµερισµό του κόστους του 

κοινόχρηστου τµήµατος του έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη -  Πολυπόταµος και ∆ίκτυο 

Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» όλοι οι αιολικοί σταθµοί που διαθέτουν άδειες 

παραγωγής, µε τον ειδικό όρο ότι η σύνδεσή τους «µπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά 

από σηµαντική επέκταση του Συστήµατος», β) να τεθούν ανάλογες προθεσµίες για 

υποβολή αιτηµάτων προσφοράς σύνδεσης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και 

σύναψης τριµερών συµβάσεων σύνδεσης, και γ) να καθοριστούν οι συνέπειες τυχόν µη 

τήρησης των προθεσµιών αυτών. Επίσης, οι υπ’ αριθµ. 470/2012, 552/2012 και 

721/2012 Αποφάσεις ΡΑΕ, για την παράταση της προθεσµίας υποβολής εγγυητικών 

επιστολών από τους κατόχους των ως άνω αδειών παραγωγής/χρηστών του 

διασυνδετικού έργου, λόγω της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας. 

- Αποφάσεις ΡΑΕ επί καταγγελιών, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ν.4001/2011, για 

θέµατα σύνδεσης ΑΠΕ στα δίκτυα. Λεπτοµέρειες για τις αποφάσεις αυτές καθώς και 

κατηγοριοποίηση των  αιτιάσεών τους, αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3.1.3.3.vii.  

6.3.2 Πρωτοβουλίες της ΡΑΕ 

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της έκδοσης του νέου Κανονισµού Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2373 /25.10.2011), µε τον οποίο κατέστη πλέον δυνατή η προώθηση 

αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές µε 

περιορισµένη δυνατότητα απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (Θράκη και 

Πελοπόννησο), ανέλαβε την πρωτοβουλία αξιολόγησης των προτάσεων που εκκρεµούσαν 

επί πολλά έτη ενώπιόν της. Προς τούτο, η Αρχή ανήρτησε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα 

της, στις 11.04.2012
16

, µε τίτλο «Αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής 

από αιολικούς σταθµούς στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Θράκης», προς γνώση 

κάθε ενδιαφερόµενου. Στη συνέχεια, εκκίνησε τη διαδικασία αξιολόγησης αιτηµάτων για 

έργα ΑΠΕ στις περιοχές αυτές, επιλύοντας κατ’ αρχάς πλήθος θεµάτων που σχετίζονταν µε 

                                                 
16 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/major_news/100412_1.csp#0 
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την αξιολόγηση παλαιών αιτήσεων, οι οποίες είχαν υποβληθεί υπό διαφορετικό νοµικό και 

κανονιστικό καθεστώς από το ισχύον, µε το οποίο όµως (ισχύον καθεστώς) η Αρχή οφείλει 

να αξιολογήσει όλες τις αιτήσεις, και για το σκοπό αυτό προέβη στην έκδοση σειράς 

σχετικών εσωτερικών εγκυκλίων. Η Αρχή χορήγησε το 2012 άδειες παραγωγής για αιολικά 

πάρκα στη Θράκη, όπου υπάρχει µεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος από το 

Σύστηµα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, µε τις προγραµµατιζόµενες ενισχύσεις του, 

σύµφωνα µε την εγκεκριµένη ΜΑΣΜ 2010-2014 του ∆ΕΣΜΗΕ (νυν Α∆ΜΗΕ). Για την 

Πελοπόννησο, η ΡΑΕ ξεκίνησε µεν το 2012 την επεξεργασία φακέλων εκκρεµουσών 

αιτήσεων, ωστόσο υπό το φως των στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της Αρχής, 

αναφορικά µε την κάλυψη του ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ, µε ήδη 

εκδοθείσες δεσµευτικές προσφορές σύνδεσης, όπως τα στοιχεία αυτά αποτυπώθηκαν στην 

Απόφαση ΡΑΕ 699/2012, η Αρχή έκρινε σκόπιµο να ξεκινήσει παράλληλα διάλογο µε τους 

αρµόδιους ∆ιαχειριστές, για τον καθορισµό αναλυτικής µεθοδολογίας αποδέσµευσης 

χωρητικότητας σε κορεσµένα δίκτυα17
 (βλ. Κεφάλαιο 3.1.3.3.ii.).   

Στην ίδια ενότητα πρωτοβουλιών, συγκαταλέγεται και η εκκίνηση συνεργασίας µε τους 

αρµόδιους ∆ιαχειριστές (βλ. Κεφάλαιο 3.1.3.3.ii) για την επανεξέταση των ορίων ασφαλούς 

απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ στα διασυνδεδεµένα µε το ηπειρωτικό σύστηµα και δίκτυο 

νησιά, καθώς και για το ποσοστό κάλυψης των ορίων αυτών από ήδη εκδοθείσες 

δεσµευτικές προσφορές σύνδεσης, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν οι περιοχές αυτές 

συνεχίζουν να τελούν υπό καθεστώς κορεσµού (βάσει της εκδοθείσας, από το 2007, 

Απόφασης ΡΑΕ 96/2007), ή η Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει σε άρση κορεσµού, 

τουλάχιστον σε κάποια από τα διασυνδεδεµένα νησιά. Οι σχετικές αποφάσεις της Αρχής 

προγραµµατίζονται για το β΄ εξάµηνο του 2013, µετά τη συγκέντρωση και αξιολόγηση  του 

συνόλου της αναγκαίας πληροφόρησης. 

Τέλος, η ΡΑΕ, έχοντας θέσει ως προτεραιότητά της την πλήρη και αποτελεσµατική 

προσαρµογή της Αρχής στη νέα εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και µε στόχο την 

άρση γραφειοκρατικών εµποδίων, την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

ενδιαφεροµένων και την αποφόρτιση των εξαιρετικά βεβαρηµένων υπηρεσιών της, εξέδωσε 

ανακοίνωση18
, στις 26.06.2012, ενηµερώνοντας για την υλοποίηση από την Αρχή µιας νέας 

εφαρµογής, µε τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), µέσω της 

οποίας παρέχεται µε απλό, γρήγορο και εύχρηστο τρόπο αντίγραφο του σκαριφήµατος του 

πολυγώνου του έργου  στον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής. Σύµφωνα και µε τη σχετική 

Απόφαση 442/24.05.2012 της ΡΑΕ, το αντίγραφο του εν λόγω σκαριφήµατος φέρει 

προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή και ασφαλή χρονοσήµανση, έχει δε ισχύ ακριβούς 

αντιγράφου, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περαιτέρω περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του σταθµού ΑΠΕ. Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, 

εξοικονοµείται πλέον σηµαντικός ανθρωποχρόνος, τόσο για τα στελέχη της ΡΑΕ, όσο και 

                                                 
17 http://www.rae.gr/site/file/system/docs/misc1/12042013_3 
18 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/major_news/25062012.csp 
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για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές, καθώς στην Αρχή υποβάλλονταν κάθε χρόνο, και 

ελάµβαναν την αναγκαία θεώρηση, τριακόσια (300) τοπογραφικά διαγράµµατα, κατά µέσον 

όρο.  
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7 .  Προστασία  Καταναλωτών  

7.1 Εισαγωγή - Στρατηγική προσέγγιση της ΡΑΕ 

Η ΡΑΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήµατα προστασίας των καταναλωτών ενέργειας, 

στο πλαίσιο και των συγκεκριµένων επί του θέµατος αυτού αρµοδιοτήτων της Αρχής που 

καθόρισε ο ενεργειακός νόµος 4001/2011. Προς το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ κινείται σε τέσσερις 

(4) βασικούς άξονες:  

Ο πρώτος και σηµαντικότερος, αφορά τη συνεχή ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας, 

ιδίως µέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή, το 2010 έγινε ένα 

σηµαντικό βήµα, µε το σχεδιασµό και την ενεργοποίηση της νέας, δραστικά 

αναβαθµισµένης και βελτιωµένης, ιστοσελίδας της ΡΑΕ. Πέραν του γενικότερου 

πληροφοριακού υλικού που ενδιαφέρει τους καταναλωτές ενέργειας, έχουν ήδη αναρτηθεί 

και συνεχώς προστίθενται ειδικότερα θέµατα, όπως συγκεκριµένες οδηγίες για την επιλογή 

προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, επιλογή του πιο οικονοµικού για κάθε κατανάλωση 

τιµολογίου προµήθειας, κ.λπ.  

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη συγκέντρωση και το χειρισµό των αναφορών και παραπόνων 

των καταναλωτών ενέργειας. Η διαχείρισή τους συνιστά τη βάση της στρατηγικής της ΡΑΕ 

για την προστασία των καταναλωτών, δεδοµένου ότι αποτελούν κρίσιµο δείκτη για το πόσο 

καλά λειτουργεί η αγορά από τη σκοπιά του καταναλωτή. Ωστόσο, ο κύριος στόχος της 

ΡΑΕ δεν είναι τόσο ο ad hoc χειρισµός µεµονωµένων περιστατικών/αναφορών που 

αφορούν αστικές ή εµπορικές αντιδικίες, για τις οποίες οι Αρχές προστασίας των 

καταναλωτών είναι οι πλέον κατάλληλες, όσο η ενδελεχής εξέταση εκείνων των υποθέσεων 

που απορρέουν από ή αφορούν ρυθµιστικά ζητήµατα, καθώς και η συναφής 

βελτίωση/τροποποίηση του υφιστάµενου κανονιστικού πλαισίου.  

Σε αυτή τη λογική, ο τρίτος άξονας αφορά την επίλυση σηµαντικών προβληµάτων µε 

αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης, που διαπιστώνεται ότι αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές 

ενέργειας (π.χ. ζηµιές σε συσκευές ή εξοπλισµό τους από διακοπές ρεύµατος). Η 

εφαρµοζόµενη πρακτική από τη ΡΑΕ περιλαµβάνει τη συνεργασία µε τον εκάστοτε φορέα 

της αγοράς (προµηθευτή ή το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου), για την αναγνώριση του 

προβλήµατος, την εξεύρεση πιθανών εφικτών λύσεων και τη συναινετική, κατά το δυνατόν, 

αποδοχή και εφαρµογή της προτιµότερης για τους καταναλωτές λύσης από το συγκεκριµένο 

φορέα.  

Κ ε φ ά λ α ι ο  
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Ο τέταρτος άξονας αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο τήρησης του ισχύοντος 

κανονιστικού πλαισίου που ρυθµίζει την ενεργειακή αγορά, ιδιαίτερα δε των όρων της 

άδειας που έχει χορηγηθεί στον κάθε φορέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου (προµηθευτή ή το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου), σε σχέση µε τους πελάτες/καταναλωτές 

του. Πέραν της συνολικής εποπτείας και διερεύνησης των εταιρειών ενός κλάδου, 

εξετάζονται και συγκεκριµένες καταγγελίες που υποβάλλονται στη ΡΑΕ για τις εταιρείες 

αυτές από µεµονωµένους καταναλωτές ή τους φορείς τους. 

Το ∆εκέµβριο του 2012, η ΡΑΕ ολοκλήρωσε το νέο Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής 

Ενέργειας σε Πελάτες, στον οποίο εξειδικεύονται τα µέτρα προστασίας των καταναλωτών 

που προβλέπονται στον ενεργειακό νόµο (ν.4001/2011) και τίθενται σαφείς και 

συγκεκριµένες υποχρεώσεις των προµηθευτών ως προς τον τρόπο εξυπηρέτησης και την 

ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές ενέργειας (βλ. 

Κεφάλαιο 2.2.2.1). Επίσης, εκπονήθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ ο νέος Κανονισµός Αδειών 

Προµήθειας και Εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι προδιαγραφές της 

διαδικασίας και των όρων προµήθειας  ηλεκτρικής ενέργειας από Προµηθευτή Τελευταίου 

Καταφυγίου και Προµηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας (βλ. Κεφάλαιο 2.2.2.2).  

Επιπρόσθετα της λήψης ρυθµιστικών µέτρων και αποφάσεων για την προστασία των 

καταναλωτών ενέργειας, η ΡΑΕ υλοποιεί, σε τακτή χρονική βάση, συγκεκριµένες δράσεις 

που στοχεύουν στην ουσιαστική ενηµέρωση των καταναλωτών, όσον αφορά τη δυνατότητά 

τους να επιλέγουν προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

τους στην προµήθεια αυτή, τη διαφανή και ευχερή κατανόηση των υπηρεσιών που 

προµηθεύονται, καθώς και των σχετικών χρεώσεων, αλλά και την προστασία τους από 

αθέµιτες εµπορικές πρακτικές.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στη Συµφωνία-Πλαίσιο που 

υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2011 µεταξύ του ∆ήµου Αθηναίων και της ΡΑΕ, για ευρεία 

και στενή συνεργασία των δύο φορέων στον ενεργειακό τοµέα (Παράρτηµα 4). Η Συµφωνία 

περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, το σχεδιασµό και την υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων 

που αφορούν την ενηµέρωση και υποστήριξη των πολιτών της Αθήνας, και ιδιαίτερα των 

ευάλωτων καταναλωτών, σε θέµατα όπως η αποδοτικότερη χρήση και εξοικονόµηση 

ενέργειας στις κατοικίες τους, οι εφαρµογές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στον αστικό 

ιστό, η υγιεινή και ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων στα κτίρια, αλλά και οι 

χρεώσεις και οι τιµές ενέργειας (σύγκριση/βέλτιστες επιλογές, άρση στρεβλώσεων και 

καταχρηστικών όρων, κ.α.).  

Η εν λόγω Συµφωνία έχει ήδη ενεργοποιηθεί, µε πρώτο αντικείµενο συνεργασίας την 

υλοποίηση του Ενεργειακού Χάρτη του ∆ήµου Αθηναίων. Η ΡΑΕ συνέταξε και παρέδωσε 

πρόσφατα στο ∆ήµο πλήρες Τεχνικό ∆ελτίο, το οποίο περιγράφει αναλυτικά το 

προτεινόµενο για το ∆ήµο Αθηναίων ενεργειακό έργο. Το έργο αυτό αφορά: α) τη σύνταξη 

του Σχεδίου ∆ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια, το οποίο αφ’ ενός µεν είναι αναγκαίο για την 
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ένταξη του ∆ήµου Αθηναίων στο Ευρωπαϊκό Σύµφωνο των ∆ηµάρχων (Covenant of 

Mayors), αφ’ ετέρου θα αποτελέσει έναν Ενεργειακό Οδικό Χάρτη (Energy Roadmap) για 

το ∆ήµο, και β) την πιλοτική εφαρµογή επεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 

σε συγκεκριµένα κτίρια/εγκαταστάσεις που ανήκουν και διαχειρίζεται ή συµµετέχει ο 

∆ήµος Αθηναίων.  

Τέλος, αντίστοιχο Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε κεντρικό στόχο την ενηµέρωση και 

κατάρτιση των πολιτών/καταναλωτών σε θέµατα ενέργειας, περιβάλλοντος, ορθολογικής 

χρήσης και αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, υπογράφηκε, το Σεπτέµβριο του 2012, 

µεταξύ της ΡΑΕ και της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Παράρτηµα 4). Οι δύο αυτοί φορείς 

συµφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσεων, το οποίο θα αναπτυχθεί στη βάση τεσσάρων 

(4) θεµατικών αξόνων:  

1. Συνεργασία σε θέµατα ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων φυσικού αερίου, προσέλκυσης 

και αδειοδότησης ενεργειακών επενδύσεων, περιφερειακής συνεργασίας, διεθνών 

διασυνδέσεων, διασυνοριακών υποδοµών και ενεργειακού εµπορίου. 

2. Ανταλλαγή απόψεων και εξειδικευµένης πληροφόρησης σχετικά µε την εγχώρια αγορά 

ενέργειας, ιδιαίτερα δε σε όλα τα πρακτικά θέµατα που απασχολούν τους καταναλωτές, 

καθώς και σε θέµατα εφαρµογών ευρείας κλίµακας καινοτόµων τεχνολογιών, όπως είναι 

τα ευφυή δίκτυα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι αναδυόµενες τεχνολογίες ΑΠΕ, κ.λπ. 

3. Συνεργασία και µεταφορά τεχνογνωσίας σε θέµατα και εφαρµογές που αφορούν την 

αναβάθµιση και ενίσχυση του ενεργειακού ισοζυγίου και των ενεργειακών προοπτικών 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασµού, καθώς 

και την υϊοθέτηση από την Περιφέρεια βέλτιστων διεθνών πρακτικών στο χώρο της 

ενέργειας. 

4. Ανάληψη προγραµµατισµένων και συντονισµένων ενεργειών για την επίτευξη κοινών 

στόχων και την προώθηση κοινών θέσεων σε οργανωµένους φορείς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Μεσογειακής Λεκάνης, αλλά και σε άλλους διεθνείς φορείς, για θέµατα 

στα οποία οι δύο πλευρές έχουν αρµοδιότητα. 

7.2 Έγγραφες αναφορές και καταγγελίες/παράπονα καταναλωτών που 

υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 2012 

7.2.1 Γενικά στατιστικά στοιχεία αναφορών/παραπόνων/καταγγελιών 

Ο αριθµός των αναφορών που υποβλήθηκαν στην Αρχή κατά τη διάρκεια του 2012, 

σύµφωνα µε το Σχήµα 7.1, ανέρχεται σε 512, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 218% 

σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (2011).   

Η αξιοσηµείωτη αυτή αύξηση των αναφορών που καταγράφηκε το 2012, οφείλεται στα 

σοβαρά προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας µε την 
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αιφνίδια διακοπή της δραστηριότητας τεσσάρων (4) εναλλακτικών προµηθευτών 

ηλεκτρικής ενέργειας στη λιανική αγορά, και ειδικότερα των δύο µεγαλύτερων εξ αυτών, 

Hellas Power και Energa Power Trading. Η διακοπή δραστηριότητας των εν λόγω εταιρειών 

επήλθε µε τη διαγραφή τους από το Μητρώο Συµµετεχόντων του (τότε) ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., 

λόγω µη εκπλήρωσης εκ µέρους τους των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς το 

Λειτουργό της Αγοράς. Εξαιτίας του ανωτέρω γεγονότος, προέκυψαν προβλήµατα σχετικά 

µε: α) τη µετάβαση δεκάδων χιλιάδων καταναλωτών στον Προµηθευτή Τελευταίου 

Καταφυγίου (∆ΕΗ Α.Ε.) µέσα σε µία ηµέρα, και β) την εκκαθάριση των συναλλαγών και 

των εκκρεµοτήτων των τεσσάρων (4) εναλλακτικών προµηθευτών που διέκοψαν τη 

λειτουργία τους.  
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  Σχήµα 7.1  Εξέλιξη του αριθµού των έγγραφων αναφορών που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ, 2008-2012 

Γενικά, οι λόγοι για τους οποίους απευθύνονται οι καταναλωτές ενέργειας προς τρίτο φορέα 

είναι κυρίως η αδυναµία επίλυσης της διαφοράς τους µε την εταιρεία που συναλλάσσονται, 

η ανεπαρκής πληροφόρηση που τους παρέχεται σε θέµατα που τους ενδιαφέρουν, αλλά και 

η δυσχέρεια στην εξυπηρέτησή τους από τα διαθέσιµα µέσα και σηµεία εξυπηρέτησής τους 

(τρόπος συµπεριφοράς, αδυναµία εντοπισµού του αρµόδιου υπαλλήλου, καθυστερήσεις 

ανταπόκρισης). Επιπλέον, οι καταναλωτές επιθυµούν να διασταυρώνουν τις πληροφορίες 

ή/και τις επεξηγήσεις που λαµβάνουν από τις εταιρείες, µε τρίτους ανεξάρτητους φορείς, 

όπως είναι η ΡΑΕ ή οι δηµόσιοι φορείς προστασίας των καταναλωτών. 

Οι πελάτες, κυρίως των δύο µεγαλύτερων εναλλακτικών προµηθευτών, αντιµετώπισαν 

αιφνίδια, στις αρχές του 2012, µια κατάσταση πρωτόγνωρη για αυτούς (και για όλους τους 

καταναλωτές), στην οποία η ανταπόκριση, εξυπηρέτηση και πληροφόρηση από τις 

υπηρεσίες των εν λόγω προµηθευτών υπήρξε από ανεπαρκής έως ανύπαρκτη, και σε καµία 

περίπτωση δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στο µεγάλο όγκο των αιτηµάτων 

των πρώην πελατών τους, που εκδηλώθηκε µετά τη διαγραφή των προµηθευτών αυτών από 

το Μητρώο Συµµετεχόντων στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη 
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διακοπή της δραστηριότητας προµήθειας. Ως εκ τούτου, πολλοί καταναλωτές 

απευθύνθηκαν στη ΡΑΕ για να λάβουν πληροφόρηση, ή για να διατυπώσουν το παράπονό 

τους, όχι µόνο εγγράφως αλλά και τηλεφωνικώς. Η ΡΑΕ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση των πελατών των διαγραφέντων προµηθευτών, 

µέσω συνεχών ανακοινώσεων από την ιστοσελίδα της, ενώ παράλληλα έλαβε όλες τις 

αναγκαίες ρυθµιστικές αποφάσεις για τη συµπλήρωση του ισχύοντος νοµικού και 

ρυθµιστικού πλαισίου, προς εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

στους καταναλωτές αυτούς και την εν γένει προστασία τους. 

Στο παρακάτω διάγραµµα (Σχήµα 7.2) αποτυπώνονται τα ποσοστά των έγγραφων 

αναφορών που αφορούν σε παράπονο/καταγγελία, σε αίτηµα ενηµέρωσης ή και σε 

συνδυασµό των δύο.  
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Σχήµα 7.2  Θέµα έγγραφων αναφορών, 2008-2012 

7.2.2 Αποστολέας των αναφορών/παραπόνων 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 7.3, παρατηρείται σηµαντική αύξηση των καταναλωτών που 

απευθύνθηκαν απευθείας στη ΡΑΕ (58,4%) για ατοµικές τους υποθέσεις, µε αντίστοιχη 

µείωση του ποσοστού των αναφορών που κοινοποιούνται στην Αρχή από το Συνήγορο του 

Καταναλωτή (22,5%) και τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή (5,8%). Η σηµαντική αύξηση 

του αριθµού των καταναλωτών που απευθύνθηκαν απ’ ευθείας στη ΡΑΕ υποδηλώνει την 

αναγνώριση του πρωτεύοντος ρόλου του Ρυθµιστή στην ενηµέρωση και προστασία των 

καταναλωτών στα εξειδικευµένα θέµατα ενέργειας, ιδίως στο πλαίσιο των δυσµενών 

συνθηκών που επικράτησαν το 2012 στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 189 

29,8%

25,2%

19,4%

41,3%

58,4%

54,8%

36,7%

49,0%

35,3%

22,5%

19,7%

9,2%

14,5%

6,8%
7,

6%

8,3%

10,9%

13,2%

2,1%

4,
1%

2,
0%

3,
6%

5,
5%

3,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2008

2009

2010

2011

2012

Καταναλωτής ΣΤΚ ΓΓΚ Εταιρία Άλλος ∆ΕΗ ΕΠΑ

 
Σχήµα 7.3 Έγγραφες αναφορές ανά αποστολέα, 2008 - 2012 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 7.4, οι αναφορές των οικιακών καταναλωτών υπερτερούν 

αριθµητικά σε σχέση µε τις αναφορές των µικρών επαγγελµατιών και των επιχειρήσεων. 
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Σχήµα 7.4  Κατηγορίες καταναλωτών που υπέβαλαν έγγραφες αναφορές, 2008-2012 

7.2.3 Τοµέας της αγοράς 

Η ποσοστιαία αύξηση των αναφορών για τον ηλεκτρισµό που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 

2012 (Σχήµα 7.5), έναντι του φυσικού αερίου και των Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), 

εξηγείται από το σηµαντικό πλήθος των καταναλωτών που άλλαξαν προµηθευτή και 

επέλεξαν εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, το πλήθος των αναφορών 

που υποβλήθηκαν για το φυσικό αέριο διατηρήθηκε σταθερό σε απόλυτους αριθµούς. 
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Σχήµα 7.5 Τοµέας της αγοράς ενέργειας που αφορούν οι αναφορές στη ΡΑΕ, 2008-2012 

 

7.2.4 Εταιρείες / φορείς που αφορούν οι αναφορές 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 7.6, οι δραστηριοποιούµενες στη λιανική αγορά εταιρείες Energa 

Power Trading και Hellas Power κατέγραψαν σηµαντικό µερίδιο (32,2%) στις αναφορές 

των καταναλωτών που υποβλήθηκαν εγγράφως στην Αρχή το 2012. Επίσης, αυξήθηκαν οι 

αναφορές κατά του προµηθευτή ∆ΕΗ Α.Ε. ως Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ), 

λόγω εσφαλµένων τιµολογήσεων κατά τη µετάβαση των πρώην πελατών των ως άνω δύο 

εταιρειών στον ΠΤΚ. Τέλος, αποτυπώνονται για πρώτη φορά οι αναφορές που αφορούν τη 

ΡΑΕ ως Ρυθµιστή, που συνδέονται κυρίως µε ερωτήµατα για την αξιοπιστία των υπόλοιπων 

εναλλακτικών παρόχων, µε αιτήµατα ενηµέρωσης για την εξόφληση των λογαριασµών προς 

τους προµηθευτές που τέθηκαν εκτός αγοράς, αλλά και µε διαµαρτυρίες για τα προβλήµατα 

που σηµειώθηκαν στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
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REVMAENA; 1,6%
ΕΠΑ Θεσ/κης; 

2,7%

ΕΠΑ Αττικής; 3,5%

Hellas Power; 

19,3%

ΡΑΕ; 4,5%

∆Ε∆∆ΗΕ AE; 6,6%

Energa; 12,9%

∆ΕΗ ΑΕ; 42,0%

 

Σχήµα 7.6 Εταιρείες
19

 που αφορούν οι αναφορές στη ΡΑΕ, 2008-2012 

7.2.5 Θεµατική ανάλυση των αναφορών 

7.2.5.1    Υποκατηγορίες αναφορών, 2008-2012 

Τα θέµατα προµήθειας κατά τη συµβατική περίοδο και τα θέµατα δικτύου αναδεικνύονται, 

για άλλη µια φορά, ως τα εντονότερα σε συχνότητα αναφορών, σε σύγκριση µε εκείνα που 

απασχολούν τους καταναλωτές κατά την προ-συµβατική περίοδο και αφορούν περισσότερο 

ζητήµατα  επαρκούς και ορθής ενηµέρωσης (Σχήµα 7.7). 

Η παρατηρούµενη ποσοστιαία αύξηση των αναφορών που αφορούν θέµατα προµήθειας, 

έναντι αυτών που αφορούν θέµατα δικτύου το 2012, είναι ενδεικτική των σηµαντικών 

δυσλειτουργιών που ανέκυψαν µε τη διακοπή της δραστηριότητας των τεσσάρων (4) 

εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. 

                                                 
19

 Οι εταιρείες/φορείς στις οποίες αναφέρθηκαν οι έγγραφες αναφορές των καταναλωτών για το 2012 µε 
ποσοστό < 1,2% είναι: HELLAS POWER & ENERGA, ELPEDISON, WATT AND VOLT, ENERGA & 

∆ΕΗ Α.Ε., ∆ΕΗ Α.Ε. & HELLAS POWER, AIR SUN, GREEK ENERGY, HELLAS POWER & 

ΚΕΝΤΩΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ, ΗΡΩΝ 

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ (ΠΤΚ). 
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Σχήµα 7.7  Υποκατηγορίες αναφορών, 2008-2012 

7.2.5.2 Αιτήµατα ενηµέρωσης το 2012   

Για λόγους διασφάλισης επαρκούς βάσης στην εξαγωγή στατιστικά ασφαλών 

συµπερασµάτων, τα αιτήµατα ενηµέρωσης που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 2011 

ενοποιήθηκαν µε τα αντίστοιχα του 2012. 

Έχοντας ως (ποσοστιαία) βάση 100 αναφορές για τα δύο ως άνω έτη,  η θεµατική τους 

ανάλυση επικεντρώνεται σε αιτήµατα ενηµέρωσης για: α) «Άλλα θέµατα συµβατικής 

περιόδου», που περιλαµβάνουν ερωτήµατα για την εξόφληση ή µη των λογαριασµών των 

προµηθευτών που τέθηκαν εκτός αγοράς, καθώς και για τον τρόπο επιστροφής των 

εγγυήσεων που κατέβαλαν οι καταναλωτές στους ανωτέρω προµηθευτές, β) τους 

διαθέσιµους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, γ) τις λοιπές - εκτός 

ανταγωνιστικών - χρεώσεις, δ) τις µεθόδους τιµολόγησης των προµηθευτών, και ε) τη 

διαδικασία αλλαγής προµηθευτή (Σχήµα 7.8).  
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περιόδου)

 
Σχήµα 7.8 Θεµατική ανάλυση αιτηµάτων ενηµέρωσης το  2011 - 2012 (Βάση = 100) 

 

7.2.5.3 Παράπονα/διαµαρτυρίες και καταγγελίες το 2012 

Τα παράπονα και οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ κατά το 2012 ανέρχονται σε 

331 και επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στα εξής δύο θέµατα, σύµφωνα µε το Σχήµα 7.9: 

1.  Τιµές και χρεώσεις (40,5%), θέµα που συνδέεται κατά κύριο λόγο µε καταγραφές 

διαφωνιών/αµφισβητήσεων των χρεώσεων κατανάλωσης, των «λοιπών χρεώσεων» 

(εκτός κατανάλωσης) και των αυξήσεων των ανταγωνιστικών χρεώσεων, που αφορούν, 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τον ηλεκτρισµό. Οι διαµαρτυρίες εµφανίζονται 

ισάριθµα µοιρασµένες µεταξύ της ∆ΕΗ Α.Ε. ως προµηθευτή και των εναλλακτικών 

προµηθευτών Hellas Power και Energa. Οι διαφωνίες επί των χρεώσεων κατανάλωσης 

σχετίζονται είτε µε «υπέρογκους λογαριασµούς», επί των οποίων οι διαµαρτυρόµενοι 

καταναλωτές δεν λαµβάνουν επαρκείς εξηγήσεις από τον προµηθευτή τους, είτε µε το 

λανθασµένο επιµερισµό κατανάλωσης µεταξύ του εναλλακτικού προµηθευτή και του 

Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ), στον οποίο προέβη η ∆ΕΗ Α.Ε. κατά τη 

µαζική µετάβαση των πελατών των Hellas Power και Energa στον ΠΤΚ. Η 

αµφισβήτηση επί των «λοιπών χρεώσεων» (εκτός κατανάλωσης) συνδέεται µε την 

αύξηση των ρυθµιζόµενων χρεώσεων και ιδίως των ΥΚΩ, τη νοµιµότητα της χρέωσης 

των ΥΚΩ µετά την κατάργηση του σχετικού άρθρου του ν.2773/1999, το διαχωρισµό 

πληρωµής των χρεώσεων για την ηλεκτρική ενέργεια από την πληρωµή του ΕΕΤΗ∆Ε 

µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ Α.Ε. και την παράνοµη χρέωση ΥΚΩ σε τιµολόγια 

ΚΟΤ.  

2.  Άλλο θέµα συµβατικής περιόδου (29,9%), µε προτεραιότητα την επιστροφή της 

εγγύησης πληρωµής λογαριασµών από τους προµηθευτές που τέθηκαν εκτός αγοράς 

στους πρώην πελάτες τους, καθώς και διάφορα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι 

πελάτες αυτοί κατά τη µετάβασή τους στον ΠΤΚ, όπως η µη έκδοση της απαιτούµενης 

βεβαίωσης από την οικεία ∆.Ο.Υ. για την εξόφληση των δόσεων του ΕΕΤΗ∆Ε που 
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είχαν ήδη καταβληθεί σε προµηθευτή που διέκοψε τη δραστηριότητά του, ή η στέρηση 

του δικαιώµατος του πελάτη από τον ΠΤΚ να καταβάλει το ΕΕΤΗ∆Ε στην εφορία, αντί 

µέσω του λογαριασµού του ηλεκτρικού ρεύµατος. 
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Ποιότητα παροχής (διακοπές)

Ποιότητα παροχής (τάση)

Αποσύνδεση

Μετρητής κατανάλωσης

Τιµολόγιο

Άλλο (θέµα συµβατικής περιόδου)

Τιµές και Χρεώσεις

 

Σχήµα 7.9  Θεµατική ανάλυση παραπόνων/διαµαρτυριών και καταγγελιών
20

 το 2012 

7.2.5.4 Θέµατα δικτύου το 2012 

Οι αναφορές για το δίκτυο που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 2012 έχουν µικρή αριθµητική 

βάση (58 αναφορές) και η εξαγωγή συµπερασµάτων από περαιτέρω θεµατική ανάλυσή 

τους είναι στατιστικά επισφαλής, οπότε θα αναλυθούν και θα δηµοσιευθούν συγκεντρωτικά 

µε τα στοιχεία του επόµενου έτους. Στο Σχήµα 7.10 που ακολουθεί παρουσιάζεται µόνο 

ενδεικτικά. 

                                                 
20

 Τα παράπονα/καταγγελίες που καταγράφηκαν µε ποσοστό < 0,9% είναι: τροποποίηση συµβατικών όρων,  

ενεργοποίηση παροχής, τρόποι πληρωµής, σηµεία εξυπηρέτησης πελατών, πρόσβαση σε µειωµένο 

τιµολόγιο, εξουσιοδοτηµένοι συντηρητές φυσικού αερίου, ενηµέρωση συµβατικών και λοιπών όρων 

υπηρεσιών, εγκατάσταση ΑΠΕ, ανταπόκριση σε αίτηση προσφοράς προµήθειας, άλλο θέµα συµβατικής 
περιόδου, άλλο θέµα προ-συµβατικής περιόδου. 
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Σχήµα 7.10 Θεµατική ανάλυση αναφορών δικτύου  το 2012  (Βάση=58 αναφορές) 

7.2.5.5 Θέµατα προµήθειας το 2012 

Οι αναφορές των καταναλωτών (ερωτήµατα και καταγγελίες) για θέµατα προµήθειας 

(Σχήµα 7.11), επικεντρώνονται στα εξής τρία (3) θέµατα: 

1. Θέµατα συµβατικής περιόδου (39,2%), τα οποία περιλαµβάνουν τρία (3) βασικά 

προβλήµατα: α) την επιστροφή της εγγύησης από τους παρόχους που τέθηκαν εκτός 

αγοράς, β) τη µη χορήγηση βεβαίωσης από την Εφορία για πληρωµή των δόσεων του 

ΕΕΤΗ∆Ε που είχαν ήδη καταβληθεί σε προµηθευτή που διέκοψε τη δραστηριότητά του, 

και γ) περιπτώσεις άρνησης του Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου για πληρωµή του 

ΕΕΤΗ∆Ε σε δόσεις. 

2. ∆ιαφωνία επί (των ανταγωνιστικών) χρεώσεων (18%), θέµα που συνδέεται µε 

υπέρογκους λογαριασµούς (εκκαθαριστικούς ή έναντι), καθώς και µε αµφισβήτηση 

επιµερισµού χρεώσεων κατανάλωσης µεταξύ του εναλλακτικού προµηθευτή και του 

ΠΤΚ, κατά τη µετάβαση του καταναλωτή στον ΠΤΚ.
21

 

3. Αµφισβήτηση επί των λοιπών χρεώσεων (εκτός κατανάλωσης/ανταγωνιστικών 

χρεώσεων) (15,3%), όπως αναλύθηκαν στην παράγραφο 7.2.5.3, σηµείο 1 ανωτέρω. 

                                                 
21

 Η ∆ΕΗ Α.Ε., ως Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ), προκειµένου να επιµερίσει την κατανάλωση 

των πρώην πελατών της Energa και Hellas Power µεταξύ των χρονικών διαστηµάτων που ήταν πελάτες 
αυτών των εταιρειών και του ΠΤΚ, χρησιµοποίησε εκτίµηση της ένδειξης του µετρητή βάσει ιστορικών 

στοιχείων κατανάλωσης, και έτσι εκδόθηκαν οι πρώτοι λογαριασµοί. Όµως, η τακτική αυτή οδήγησε σε 
λανθασµένους λογαριασµούς σε αρκετές περιπτώσεις, στις οποίες υπήρξε διόρθωση µετά την εφαρµογή της 
Απόφασης της ΡΑΕ για αναλογικό επιµερισµό σύµφωνα µε τον αριθµό των ηµερών. 
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 προµήθειας για το 2012 (Βάση=444) 

7.3 Ρυθµιστικές πρωτοβουλίες και ενέργειες της ΡΑΕ για την ενηµέρωση 

και προστασία των καταναλωτών 

 Η αποτελεσµατική διαχείριση των παραπόνων και των αναφορών των καταναλωτών 

συνιστά τη βάση της στρατηγικής της ΡΑΕ για την προστασία των καταναλωτών ενέργειας, 

δεδοµένου ότι αποτελούν κρίσιµο δείκτη για το πόσο καλά λειτουργεί η αγορά ενέργειας 

από τη σκοπιά του καταναλωτή. Λαµβάνοντας δε υπ’ όψη ότι απαιτείται προσπάθεια και 

χρόνος για την κατάθεση µίας αναφοράς από τον καταναλωτή, κάθε υποβολή της αποτελεί 

ένδειξη για την ύπαρξη πιθανού προβλήµατος στην αγορά. Ωστόσο, ο κύριος στόχος της 

ΡΑΕ δεν είναι τόσο η ενδεχόµενη ικανοποίηση του καταναλωτή από τον ad hoc χειρισµό 

µεµονωµένων περιστατικών/αναφορών που αφορούν αστικές ή εµπορικές αντιδικίες, για τις 

οποίες οι Αρχές προστασίας των καταναλωτών (Συνήγορος του Καταναλωτή, Συνήγορος 

του Πολίτη, Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή), είναι οι πλέον κατάλληλες, όσο η ενδελεχής 

εξέταση εκείνων των υποθέσεων που απορρέουν από ή αφορούν ρυθµιστικά ζητήµατα, 

καθώς και η συναφής βελτίωση/τροποποίηση του υφιστάµενου κανονιστικού πλαισίου.  

Σε αυτή τη λογική, ακόµη και ένα µεµονωµένο παράπονο καταναλωτή διερευνάται από τη 

ΡΑΕ, µε στόχο όχι µόνο την ενδεχόµενη ικανοποίηση του συγκεκριµένου καταναλωτή, εφ’ 

όσον πρόκειται για δίκαιο παράπονο, αλλά κυρίως τη διαπίστωση και την ανάλυση των 

                                                 
22

 Οι αναφορές για θέµατα προµήθειας που καταγράφηκαν µε ποσοστό < 0,5% είναι: καθυστέρηση στην 

αλλαγή προµηθευτή, άλλη οµάδα θεµάτων (περιλαµβάνει: αποτυχία απελευθέρωσης αγοράς ηλ. ενέργειας, 
διαδοχή πελατών, διπλοτιµολόγηση, επιστροφή εγγύησης, ενηµέρωση για τις αιτίες διακοπής λειτουργίας 
προµηθευτών, ενηµέρωση για αξιοπιστία παρόχου, παράταση για επιλογή προµηθευτή, χρέωση για 

παράδοση συµβολαίου), ανταπόκριση σε αίτηση για υποβολή προσφοράς προµήθειας, δικαίωµα 

υπαναχώρησης πριν τη σύµβαση, απόδοση ποσών υπέρ τρίτων (δηµοτικά τέλη, κλπ.), ζηµίες εξοπλισµού, 

παραπλάνηση καταναλωτή από προµηθευτή, παραπλανητικοί δείκτες υπολογισµού τιµών, πρόσβαση σε 
µειωµένο τιµολόγιο, προϋποθέσεις αλλαγής παρόχου από ΠΤΚ, σύγκριση τιµών, υπερχρέωση, 

συχνότητα/διάρκεια διακοπών, τρόποι πληρωµής, χρόνος εξυπηρέτησης. 
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συνθηκών και των αιτίων που προκάλεσαν το παράπονο, και αν αυτό οφείλεται σε τυχαία 

αστοχία ή σε παραβίαση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου ή στην απουσία επαρκούς 

ρυθµιστικού πλαισίου.  

Στο ίδιο πνεύµα χειρίζεται η ΡΑΕ και την επίλυση σηµαντικών προβληµάτων µε αυξηµένη 

συχνότητα εµφάνισης, που διαπιστώνεται ότι αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές ενέργειας 

(π.χ. ζηµιές σε συσκευές ή εξοπλισµό τους από ενδεχόµενη υπέρταση ή διακοπές 

ρεύµατος), τα οποία δεν οφείλονται σε παραβίαση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Η 

εφαρµοζόµενη πρακτική από τη ΡΑΕ περιλαµβάνει τη συνεργασία µε τον εκάστοτε φορέα 

της αγοράς (προµηθευτή ή το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου), για την αναγνώριση του 

προβλήµατος, την εξεύρεση πιθανών εφικτών λύσεων και τη συναινετική, κατά το δυνατόν, 

αποδοχή και εφαρµογή από το συγκεκριµένο φορέα της προτιµότερης, συνολικά για τους 

καταναλωτές, λύσης.  

Στις περιπτώσεις καταγγελιών και παραπόνων των καταναλωτών, στις οποίες διαπιστώνεται 

µετά τη διερεύνηση ότι υπάρχει παραβίαση είτε του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου που 

ρυθµίζει την ενεργειακή αγορά, είτε των όρων της άδειας που έχει χορηγηθεί στον κάθε 

φορέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (προµηθευτή ή  ∆ιαχειριστή 

του ∆ικτύου), λαµβάνονται από τη ΡΑΕ διοικητικά µέτρα, µε στόχο τη συµµόρφωση του 

υπαίτιου φορέα. 

Επιπλέον, η  ΡΑΕ θέτει σε πρώτη και απόλυτη προτεραιότητά της την αποτελεσµατική 

ενηµέρωση και την προστασία των καταναλωτών ενέργειας, και ιδιαίτερα των µικρών και 

ευάλωτων καταναλωτών, σε σχέση µε τις τιµές, τη διαφάνεια των τιµολογίων και των 

χρεώσεων, τους όρους προµήθειας ενέργειας, την αδιάλειπτη παροχή, την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και την ανεµπόδιστη άσκηση του δικαιώµατος επιλογής 

προµηθευτή. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή προέβη στις παρακάτω ενέργειες κατά το 2012, εξ αιτίας των 

προβληµάτων που προέκυψαν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και µε αφορµή τα 

παράπονα που ανέδειξαν οι υποβληθείσες αναφορές των καταναλωτών. 

7.3.1  Ενηµέρωση καταναλωτών 

Η ΡΑΕ ανάρτησε, πολλές φορές µέσα στο 2012, στην ιστοσελίδα της και στη θέση 

«Σηµαντικά Νέα», επείγουσες και µη ανακοινώσεις προς τους καταναλωτές, µε σκοπό την 

πληροφόρησή τους, είτε για ενέργειες που έπρεπε να κάνουν, είτε για να ενηµερωθούν 

έγκυρα και τεκµηριωµένα για τις εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα: 

α) Οι ανακοινώσεις της ΡΑΕ στις 20/1/2012, 24/1/2012, 16/2/2012, 12/4/2012, 23/4/2012 

και 15/6/2012 απευθύνονταν προς τους πελάτες των εναλλακτικών προµηθευτών 

HELLAS POWER και ENERGA. 
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β)  Οι ανακοινώσεις της ΡΑΕ στις 30/5/2012 και 30/8/2012 απευθύνονταν προς τους 

πελάτες των εναλλακτικών προµηθευτών REVMAENA Μ.Ε.Π.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

γ)  Η ανακοίνωση της ΡΑΕ στις 31/1/2012 αφορούσε τις ρυθµιστικές αποφάσεις που έλαβε 

η Αρχή σχετικά µε την ενεργοποίηση και τη λειτουργία του Προµηθευτή Τελευταίου 

Καταφυγίου (ΠΤΚ). 

δ)  Η ανακοίνωση της ΡΑΕ στις 22/3/2012 αφορούσε την επισήµανση θεµάτων προς τη 

∆ΕΗ Α.Ε. σχετικά µε τον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου(ΠΤΚ) και τον 

Προµηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ). 

ε)  Η ανακοίνωση της ΡΑΕ στις 22/3/2012 αφορούσε το θέµα των Υπηρεσιών Κοινής 

Ωφέλειας (ΥΚΩ) και τις χρεώσεις αυτών στους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ΡΑΕ φρόντισε, µε τακτικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της, να ενηµερώνει τους 

καταναλωτές για τους ενεργούς εναλλακτικούς προµηθευτές στην αγορά, ώστε οι 

καταναλωτές να µπορούν να επιλέξουν τον προµηθευτή τους. 

Στις ειδικές σελίδες για τους καταναλωτές αναρτήθηκαν ενηµερωτικά κείµενα για τον 

υπολογισµό των χρεώσεων για τη χρήση του Συστήµατος Μεταφοράς, για τη χρήση του 

∆ικτύου ∆ιανοµής, για τις ΥΚΩ, κ.α., ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να ελέγχουν 

τις χρεώσεις αυτές στους λογαριασµούς που λαµβάνουν από τον προµηθευτή τους. 

7.3.2 Ρυθµιστικές Αποφάσεις και Γνωµοδοτήσεις της ΡΑΕ 

Η ΡΑΕ, µε πολλαπλές αποφάσεις της, επέβαλε διοικητικά πρόστιµα στις εταιρείες Hellas 

Power και Energa για παραβιάσεις του θεσµικού πλαισίου, και τελικά µε τις Αποφάσεις 

850Α/2012 και 851Α/2012, αντίστοιχα, ανακάλεσε τις άδειες προµήθειας τις οποίες 

κατείχαν οι δύο αυτές εταιρείες. 

Η ΡΑΕ, µε την Απόφαση 53/2012 «Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ∆ιαχείρισης 

του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 655/17.05.2005) και του 

Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου 

(ΦΕΚ Β’ 2612/31.12.2009)» και τη Γνωµοδότηση 1/2012 «Τροποποίηση των διατάξεων 

του Κώδικα Προµήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 270/15.03.2001)», ρύθµισε τα θέµατα που 

αφορούσαν τον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ) στους σχετικούς Κώδικες 

και Εγχειρίδια. 

Στη συνέχεια, η ΡΑΕ µε την Απόφαση 279/2012 «Τροποποίηση του Εγχειριδίου 

∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου (ΦΕΚ Β’ 

2612/31.12.2009)» και τη Γνωµοδότηση 4/2012 «Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα 

Προµήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 270/15.03.2001)», ρύθµισε και τα θέµατα που 
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αφορούσαν τον Προµηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ) στο σχετικό Κώδικα και 

Εγχειρίδιο. 

Επίσης, η ΡΑΕ µε τη Γνωµοδότησή της υπ’ αριθ. 12/20.12.2012, πρότεινε στο αρµόδιο 

Υπουργείο ΠΕΚΑ τη διεύρυνση των ορίων εφαρµογής του Κοινωνικού Οικιακού 

Τιµολογίου (ΚΟΤ) για την ανακούφιση των ευάλωτων καταναλωτών, πράγµα που 

θεσµοθετήθηκε τελικά µε την ΥΑ ∆5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.1.2013 του ΥΠΕΚΑ. 

Συγκεκριµένα, η ανωτέρω Γνωµοδότηση της ΡΑΕ περιελάµβανε πρόταση για τη διεύρυνση 

του ορίου εφαρµογής των µειωµένων τιµών χρέωσης του ΚΟΤ (800 kWh) µέχρι και τη 

συνολική κατανάλωση των δικαιούχων του ΚΟΤ, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία 

ανήκει ο καθένας από αυτούς (1400 ή 1600 kWh). 

Το 2012, επίσης, ολοκληρώθηκε από τη ΡΑΕ η σύνταξη του νέου Κώδικα Προµήθειας 

Ηλεκτρικής  Ενέργειας (ΚΠΗΕ) σε πελάτες, το κείµενο του οποίου τέθηκε σε δηµόσια 

διαβούλευση τον Απρίλιο του 2012. Μετά την επεξεργασία των παρατηρήσεων που 

υποβλήθηκαν κατά τη δηµόσια διαβούλευση και την ενσωµάτωση των αλλαγών, το σχέδιο 

του νέου αυτού Κώδικα οριστικοποιήθηκε και απεστάλη στο αρµόδιο Υπουργείο, µε τη 

Γνωµοδότηση 14/20.12.2012 της ΡΑΕ. Ο νέος Κώδικας Προµήθειας Ηλεκτρικής  Ενέργειας 

της ΡΑΕ σε πελάτες, ο οποίος τέθηκε τελικά σε ισχύ στις αρχές του 2013, µε την υπ΄ αριθ. 

∆5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.6262/29.3.2013 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ, περιλαµβάνει ένα 

συγκροτηµένο πλέγµα προστατευτικών διατάξεων για τους καταναλωτές, και ειδικότερα για 

τους ευάλωτους καταναλωτές, σύµφωνα και µε τις σχετικές προβλέψεις του ν.4001/2011, οι 

οποίες διατάξεις ισχυροποιούν τη θέση του καταναλωτή και διασφαλίζουν αποτελεσµατικά 

την προστασία των δικαιωµάτων του. 

Η Αρχή εργάστηκε εντατικά, και επί πολλούς µήνες, για τη διαµόρφωση του νέου ΚΠΗΕ, 

αξιοποιώντας την εµπειρία που έχει αποκοµίσει µέχρι σήµερα από τη λειτουργία της 

λιανικής αγοράς, έτσι ώστε ο νέος Κώδικας να αποτελέσει ένα σύγχρονο νοµοθετικό και 

ρυθµιστικό εργαλείο για τη σχέση Πελάτη-Προµηθευτή, µε στόχο την προστασία του 

καταναλωτή και την οµαλή λειτουργία της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

Ο ΚΠΗΕ περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, διατάξεις για το περιεχόµενο της Σύµβασης 

Προµήθειας, για τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει ο 

λογαριασµός ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τις υποχρεωτικές υπηρεσίες/παροχές του 

προµηθευτή σε σχέση µε την εµπορική εξυπηρέτηση του πελάτη. 

Εξίσου σηµαντικές είναι οι διατάξεις του ΚΠΗΕ που καθορίζουν τις υποχρεώσεις του 

προµηθευτή προς τους πελάτες του, αλλά και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του καταναλωτή, 

καθώς και τις διαδικασίες αλλαγής προµηθευτή, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη 

υγιούς ανταγωνισµού προς όφελος των καταναλωτών, σύµφωνα και µε τις επιταγές της 

Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 
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Ο ΚΠΗΕ περιλαµβάνει επίσης διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών Προµηθευτή 

Τελευταίου Καταφυγίου και Προµηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα Άρθρα 57 

& 58 του ν.4001/2011, οι οποίες ενσωµατώνουν την αποκτηθείσα εµπειρία από τη σχετικά 

πρόσφατη (2012) ενεργοποίηση των υπηρεσιών αυτών, λόγω της παύσης δραστηριοποίησης 

στη λιανική αγορά ορισµένων προµηθευτών. 

Ακόµη, στον ΚΠΗΕ ενσωµατώνονται τρία (3) ειδικά Παραρτήµατα, στα οποία 

καθορίζονται οι κατευθύνσεις και οι καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται από 

κάθε προµηθευτή: α) στην τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, β) στα θέµατα 

επικοινωνίας µε τον καταναλωτή, και γ) στη διαχείριση των αιτηµάτων και παραπόνων των 

πελατών. Συγκεκριµένα, τα δύο πρώτα Παραρτήµατα περιλαµβάνουν τις ρυθµίσεις που 

περιέχονται σε δύο (2) κοµβικές προγενέστερες Αποφάσεις της ΡΑΕ, δηλ. τις «Βασικές 

Αρχές Τιµολόγησης Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Απόφαση ΡΑΕ 692/2011) και τις «Αρχές 

Επικοινωνίας µε Πελάτη» (Απόφαση ΡΑΕ 771/2011). Το τρίτο ειδικό Παράρτηµα 

περιλαµβάνει τις «Αρχές ∆ιαχείρισης Αιτηµάτων των Καταναλωτών» και στοχεύει στην 

αποτελεσµατικότερη προστασία τους και τη βελτίωση των προσφερόµενων σε αυτούς 

υπηρεσιών. 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχουν προβλεφθεί ειδικές διατάξεις για τη διασφάλιση 

των δικαιωµάτων και την προστασία των µικρών πελατών, ιδιαίτερα δε των ευάλωτων 

καταναλωτών. Είναι προφανές ότι σε µία αγορά που βρίσκεται ακόµα στα πρώτα στάδια 

απελευθέρωσής της, και µάλιστα στην πολύ δύσκολη οικονοµική συγκυρία που βιώνει η 

χώρα και οι πολίτες της τα τελευταία τρία (3) χρόνια, ο µικρός και ο ευάλωτος 

καταναλωτής χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και µέριµνα. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής 

µέτρα, τα οποία περιλαµβάνονται στις διατάξεις του ΚΠΗΕ για τους «Ευάλωτους 

Οικιακούς Πελάτες» (Κεφάλαιο 6 του Κώδικα): 

• Η προθεσµία εξόφλησης οποιουδήποτε λογαριασµού κατανάλωσης για τους Ευάλωτους 

Πελάτες δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερη από σαράντα (40) ηµέρες.  

• Οι προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τη δυνατότητα στους Ευάλωτους Οικιακούς 

Πελάτες τµηµατικής και άτοκης εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους. Κάθε 

µηνιαία δόση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης µηνιαίας δαπάνης για 

την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη. 

• Οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν µπορούν, σε καµία περίπτωση, να υποβάλουν 

στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της σύνδεσης, ή να καταγγείλουν 

τη σύµβασή τους µε Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες, λόγω ανεξόφλητων λογαριασµών 

κατανάλωσης: α) κατά το χρονικό διάστηµα από Νοέµβριο έως και Μάρτιο, και β) κατά 

τη διάρκεια των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου. 

• Για τους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες που έχουν σοβαρά προβλήµατα υγείας, ο 

προµηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση Προµήθειας µόνο στην περίπτωση 

που ο συγκεκριµένος πελάτης είναι υπερήµερος ως προς την εξόφληση έξι (6) 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 201 

διαδοχικών λογαριασµών κατανάλωσης, και εφ’ όσον προηγουµένως έχει αποστείλει 

ειδοποίηση µε την οποία ενηµερώνει τον πελάτη: α) για τη δυνατότητα διακανονισµού 

των οφειλών του, και β) για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη σύµβαση, τάσσοντάς 

του προθεσµία είκοσι (20) επιπλέον ηµερών προς εξόφληση, η οποία και να παρέλθει 

άπρακτη. Εφ’ όσον τελικά ο προµηθευτής προβεί στην καταγγελία της Σύµβασης 

Προµήθειας, ο Ευάλωτος Οικιακός Πελάτης που αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα 

υγείας µεταπίπτει αυτόµατα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να 

υπάρξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ηλεκτροδότησής του. 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 202 

8 .  ∆ιεθνή  ενεργε ιακά  θέµατα  και  δραστηρ ιότητες   

 

8.1 Εισαγωγή 

Η συνεργασία της ΡΑΕ µε τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές ενέργειας άλλων χωρών, καθώς 

και µε θεσµικά όργανα που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και 

της Ενεργειακής Κοινότητας (Ε.Κ.), µε διεθνείς οργανισµούς ή µε άλλους φορείς που 

προκύπτουν από διεθνείς συµφωνίες και συνθήκες, µε στόχο «…την ανάπτυξη 

εναρµονισµένου ρυθµιστικού πλαισίου, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού, την 

προστασία των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας», προβλέπεται από το σύνολο του νοµοθετικού πλαισίου που 

αναπτύχθηκε για την απελευθέρωση και λειτουργία των ενεργειακών αγορών ηλεκτρισµού 

και φυσικού αερίου στη χώρα µας, δηλαδή από τον ιδρυτικό νόµο της ΡΑΕ (ν.2773/1999) 

έως και το ν.4001/2011, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Τρίτη 

Ενεργειακή ∆έσµη της Ε.Ε. Η πρόβλεψη περί συνεργασίας των ρυθµιστικών αρχών 

ενέργειας όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θέµατα επιβάλλεται και από το γενικότερο πλαίσιο για 

την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Τρίτη Ενεργειακή ∆έσµη έχει εισάγει πλέον συγκεκριµένους και αυστηρούς κανόνες για 

την υποχρεωτική συνεργασία µεταξύ των ρυθµιστικών αρχών των Κρατών-Μελών, καθώς 

και για την υποχρέωση συνεργασίας τους µε το νεοσύστατο Οργανισµό Συνεργασίας των 

Ρυθµιστικών Αρχών Ενεργείας (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – εφεξής, 

ACER). Η συνεργασία αυτή αποτελεί, µεταξύ άλλων, και προαπαιτούµενο για την 

αντιµετώπιση και επίλυση διασυνοριακών ζητηµάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας 

τέτοιας στενής συνεργασίας το 2012, αποτελεί η εξέταση των αιτήσεων των εταιρειών 

TransAdriatic Pipeline (TAP) AG και ICGB AD για τη χορήγηση εξαίρεσης στους αγωγούς 

TAP και IGB, αντίστοιχα, από διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/EK που αφορούν την 

πρόσβαση τρίτων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Κεφάλαιο 6. Η εξέταση των σχετικών 

αιτήσεων γίνεται σε στενή συνεργασία και συντονισµό της ΡΑΕ µε την Ιταλική και την 

Αλβανική Ρυθµιστική Αρχή, στην πρώτη περίπτωση, και µε τη Βουλγαρική Ρυθµιστική 

Αρχή, στη δεύτερη.   

Περαιτέρω, η στενή παρακολούθηση, εκ µέρους των ρυθµιστικών αρχών ενέργειας, της 

διαµόρφωσης των Κατευθυντήριων Γραµµών από τις Οµάδες Εργασίας του ACER και των 

Κωδίκων ∆ικτύων που προβλέπονται από τους Κανονισµούς (ΕΚ) 714/2009 και 715/2009 

είναι απαραίτητη, δεδοµένης της υποχρέωσης των ρυθµιστών να εξασφαλίσουν τη 

Κ ε φ ά λ α ι ο  
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συµµόρφωση των συµµετεχόντων µε τους Κώδικες αυτούς, από το 2014-15 και µετά. Στο 

άµεσο µέλλον, οι Κώδικες θα συνδιαµορφώνονται από τα Κράτη-Μέλη, σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, και µόνο µέσω της ενεργού συµµετοχής µιας χώρας και της ρυθµιστικής της αρχής 

στην όλη διαδικασία µπορεί η χώρα αυτή είτε να επηρεάσει ζητήµατα που την ενδιαφέρουν 

άµεσα, είτε να επισηµάνει τυχόν ιδιαιτερότητές της που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη στο 

υπό διαµόρφωση ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο.  

Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιµη η παρουσίαση, στην παρούσα Έκθεση, του 

έργου των ευρωπαϊκών ρυθµιστικών οργάνων στο χώρο της ενέργειας, συνεπώς και της 

ΡΑΕ, καθώς η Αρχή συµµετέχει ενεργά στα όργανα αυτά και εργάζεται εντατικά στο 

πλαίσιο λειτουργίας τους, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σηµασία τους και ελπίζοντας ότι 

θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να συµµετέχει, εξίσου ενεργά, και στο µέλλον, στο 

βαθµό που θα της το επιτρέψουν η συνεχιζόµενη µεγάλη υποστελέχωσή της και η έλλειψη 

οικονοµικών πόρων.  

Στις ενότητες 8.2.1 και 8.2.2 που ακολουθούν, παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο του ACER 

για το 2012, καθώς και το αντίστοιχο έργο του Συµβουλίου των Ευρωπαίων Ρυθµιστών 

Ενέργειας (CEER), το οποίο διατηρεί το διακριτικό και εξέχοντα ρόλο του, ως το 

ανεξάρτητο όργανο συνεργασίας των Ευρωπαίων Ενεργειακών Ρυθµιστών και 

συµπληρωµατικό του ACER σε θέµατα προστασίας καταναλωτών. 

Το 2012, το Φόρουµ της Φλωρεντίας και το Φόρουµ της Μαδρίτης για τον ηλεκτρισµό και 

το φυσικό αέριο, αντίστοιχα, διατήρησαν το ρόλο τους ως οι επίσηµες πλατφόρµες 

επικοινωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Κρατών-Μελών, των Ρυθµιστών, των 

∆ιαχειριστών και των χρηστών των δικτύων, των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου, των χρηµατιστηρίων ενέργειας, κ.λπ., µε κύριο στόχο τη διαµόρφωση και 

παγίωση της ενιαίας ενεργειακής αγοράς. Η έµφαση στα φόρουµ αυτά εστιάζεται στα 

θέµατα των Κωδίκων δικτύων, καθώς και στις απαιτούµενες εισαγωγικές δράσεις για την 

ενσωµάτωσή τους. Το Φόρουµ του Λονδίνου έχει παρόµοια δοµή µε τα ανωτέρω και 

επικεντρώνεται στις αγορές λιανικής, τόσο για τον ηλεκτρισµό όσο και για το φυσικό αέριο, 

καθώς και στην προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Στην ενότητα 8.2.3 

παρουσιάζονται τα κύρια σηµεία πρωτοβουλιών, δράσεων και αποφάσεων των τριών ως 

άνω Φόρουµ για το 2012. 

Το 2012 αποτέλεσε έτος έναρξης προετοιµασίας των ρυθµιστικών αρχών για την εφαρµογή 

του Κανονισµού REMIT (Κανονισµός 1227/2011), καθώς και έτος οριστικοποίησης του 

Κανονισµού 347/2013, σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις διευρωπαϊκές 

ενεργειακές υποδοµές. Περιληπτική αναφορά στα δύο αυτά κρίσιµα ενεργειακά αντικείµενα 

και στις σχετικές δράσεις της ΡΑΕ γίνεται στην ενότητα 8.2.4. 

Το γεωπολιτικό σταυροδρόµι στο οποίο βρίσκεται η χώρα µας, επιτάσσει τη συµµετοχή της 

ΡΑΕ, εκτός των σχετικών µε την Ε.Ε. οργάνων, και σε άλλους διεθνείς οργανισµούς 
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συνεργασίας των ρυθµιστικών αρχών ενέργειας, όπως είναι το Ρυθµιστικό Συµβούλιο της 

Ενεργειακής Κοινότητας (Energy Community Regulatory Board, ECRB), στη θεσµική 

συγκρότηση και λειτουργία του οποίου η ΡΑΕ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς και στους 

Ενεργειακούς Ρυθµιστές της Μεσογείου (Mediterranean Energy Regulators, MEDREG). 

Τέλος, η ΡΑΕ είναι ιδρυτικό µέλος της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ρυθµιστών Ενέργειας 

(International Confederation of Energy Regulators, ICER), µιας πρωτοβουλίας πλέον των 

διακοσίων (200) εθνικών ρυθµιστικών αρχών της Ευρώπης, Αµερικής, Ασίας, Αυστραλίας 

και Αφρικής, µε στόχο τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 

πρακτικών που αφορούν τη ρύθµιση της αγοράς ενέργειας, αλλά και την εκπαίδευση του 

προσωπικού των ρυθµιστών. Ο ICER ιδρύθηκε το 2009 στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 

Τέταρτου ∆ιεθνούς Φόρουµ των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (World Forum on Energy 

Regulation IV, WFER IV) που διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία η ΡΑΕ. Περιληπτική 

αναφορά στις εργασίες του συνόλου των οργανισµών αυτών περιλαµβάνεται επίσης στο 

κεφάλαιο αυτό. 

Τέλος, στην ενότητα 8.3 παρουσιάζονται στοχευµένες διεθνείς πρωτοβουλίες και δράσεις 

της Αρχής, και πιο συγκεκριµένα: α) η υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µε τη 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου (ΡΑΕΚ) και, στη συνέχεια, η από κοινού 

πρωτοβουλία για προσέγγιση και συνεργασία µε την αντίστοιχη Ρυθµιστική Αρχή του 

Ισραήλ, µε στόχο το συντονισµό των ενεργειών σε ρυθµιστικά θέµατα και δράσεις κοινού 

ενδιαφέροντος, και β) η ενεργή συµµετοχή της ΡΑΕ σε ∆ιεθνή Προγράµµατα 

∆ιδυµοποίησης (Twinning Projects) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

 

Σχήµα 8.1 Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ενεργειακής Κοινότητας και της Μεσογείου, ανάλογα µε 

τη συµµετοχή τους στα διεθνή θεσµικά όργανα της ενέργειας: ACER, CEER, ECRB και MEDREG 
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8.2 Περιγραφή του Ευρωπαϊκού Ρυθµιστικού Χάρτη στην Ενέργεια  

8.2.1 Σύσταση και πρώτο έτος λειτουργίας (2012) του Οργανισµού Συνεργασίας των 

Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 

Ο Οργανισµός Συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER - 

Agency for the Cooperation of Energy Regulators) συστήθηκε µε την Τρίτη ∆έσµη Μέτρων 

της Ε.Ε. για την Ενέργεια (Third Energy Package), και συγκεκριµένα µε τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισµό (ΕΚ) 713/2009, για να συµπληρώσει και να συντονίσει το έργο των εθνικών 

ρυθµιστικών αρχών ενέργειας σε επίπεδο Ε.Ε., ώστε να εργαστούν από κοινού για την 

ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ο 

ACER εδρεύει στη Λιουµπλιάνα της Σλοβενίας. Το 2012 αποτελεί πρακτικά το πρώτο έτος 

πλήρους λειτουργίας του. 

Ο ACER, η δοµή του οποίου συνοψίζεται στο Σχήµα 8.2: 

• ∆ιαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του πανευρωπαϊκού δικτύου και των 

κανόνων της ενιαίας αγοράς ενέργειας, µε στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισµού.  

• Συντονίζει περιφερειακές και διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες, οι οποίες προωθούν την 

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.  

• Παρακολουθεί τις εργασίες των Ευρωπαϊκών ∆ικτύων ∆ιαχειριστών Συστηµάτων 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-Ε) και Φυσικού Αερίου (ENTSO-G), 

συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών τους σχεδίων, για την ανάπτυξη των δικτύων 

µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Παρακολουθεί τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου εν γένει, καθώς και τη χονδρεµπορική αγορά ενέργειας ειδικότερα.  

 
Σχήµα 8.2 Οργανωτική δοµή και λειτουργικά όργανα του ACER 
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Ο ACER παρέχει στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές ενέργειας συγκεκριµένο πλαίσιο και 

διαδικασίες συνεργασίας τους, σε περιφερειακό και Κοινοτικό επίπεδο, και λαµβάνει 

δεόντως υπ’ όψη του τα αποτελέσµατα της συνεργασίας αυτής, κατά τη διατύπωση των 

γνωµοδοτήσεων, συστάσεων και αποφάσεών του. Όσον αφορά τις σχέσεις του µε τις 

εθνικές ρυθµιστικές αρχές, ο ACER δύναται να εκδίδει ατοµικές αποφάσεις σχετικά µε 

τεχνικά ζητήµατα, εφ’ όσον αυτές προβλέπονται στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ, την Οδηγία 

2009/73/ΕΚ, τον Κανονισµό (ΕΚ) 714/2009 και τον Κανονισµό (ΕΚ) 715/2009. Επιπλέον, 

µπορεί να λαµβάνει µεµονωµένες δεσµευτικές αποφάσεις, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις 

και υπό ορισµένες προϋποθέσεις, για διασυνοριακά θέµατα υποδοµών. Τέλος, κατόπιν 

αιτήµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ACER εκπονεί Κατευθυντήριες Γραµµές 

(Framework Guidelines) που χρησιµεύουν ως βάση για την εκπόνηση των Κωδίκων 

∆ικτύου (Network Codes), οι οποίοι πρόκειται να αποτελέσουν τα λειτουργικά εργαλεία της 

ενοποιηµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, από το 2014-15 και µετά. 

Οι Κώδικες ∆ικτύου, οι οποίοι είναι δεσµευτικοί για τα Κράτη-Μέλη, εγκρίνονται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε τη συµµετοχή των Κρατών-Μελών στη διαδικασία της 

«επιτροπολογίας» (comitology procedure).  
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Σχήµα 8.3 ∆οµή των Οµάδων Εργασίας των ACER και CEER και οι µεταξύ τους συσχετίσεις 

Το Συµβούλιο ∆ιοίκησης των Ρυθµιστών Ενέργειας του ACER (Board of Energy 

Regulators), στο οποίο συµµετέχει και η ΡΑΕ, είναι υπεύθυνο για ολόκληρο το κανονιστικό 

πλαίσιο του Οργανισµού. Συγκροτείται από εκπροσώπους των εθνικών ρυθµιστικών αρχών 

ενέργειας (Πρόεδρο ή Μέλος Ολοµέλειας), καθώς και από έναν εκπρόσωπο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

Οι αναφερόµενες στο Σχήµα 8.3 Οµάδες Εργασίας συστήνονται µε απόφαση του ∆ιευθυντή 
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του ACER, και έχουν συµβουλευτικό ρόλο όσον αφορά τις ρυθµιστικές δραστηριότητες του 

Οργανισµού. Αποτελούνται από εκπροσώπους του ACER και  των εθνικών ρυθµιστικών 

αρχών, εποµένως και της ΡΑΕ, καθώς και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Οι Οµάδες Εργασίας του ACER διατηρούν ενεργές λειτουργικές διεπιφάνειες µε τις 

αντίστοιχες Οµάδες Εργασίας του CEER, δεδοµένης της παραδοσιακής συσχετιζόµενης 

δοµής µεταξύ του CEER και του ERGEG (European Regulators’ Group for Electricity and 

Gas), ο οποίος ERGEG αντικαταστάθηκε θεσµικά από τον ACER. 

Κατά τη διάρκεια του 2012, ο ACER εντατικοποίησε τις προσπάθειές του ώστε να 

διαµορφώσει τους βασικούς Ευρωπαϊκούς κανόνες που θα αποτελέσουν τη βάση µιας 

ενιαίας, αποτελεσµατικής και αποδοτικής, ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας έως το 

2014-15. Οι Πίνακες 8.1 και 8.2 συνοψίζουν τις Κατευθυντήριες Γραµµές και τα Σχέδια 

Κωδίκων ∆ικτύου για τον Ηλεκτρισµό και το Φυσικό Αέριο, επί των οποίων ο ACER 

εξέδωσε επίσηµη Γνώµη τα έτη 2011 και 2012. 

   

Τ
ο
µ
έα
ς 

Θέµα 

Ηµ. Έκδοσης 

Κατευθυντήριων 

Γραµµών 

Ονοµασία 

Κώδικα/Ηµεροµηνία 

υποβολής Σχεδίου 

στον ACER 

Ηµεροµηνία 

έκδοσης Γνώµης 

του ACER ή 

Σύστασης προς 

την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

Grid Connections 
20.07. 2011 

Requirements for 

Generators   3.07.2012 

RO
23

 13.10.2012 

 

Capacity Allocation  and 

Congestion Management 

(CACM) 

29.07. 2011 
CACM  

27.09.2012 

RO 12.12.2012 

 

System Operations 02.12. 2011  Η
λ
εκ
τ
ρ
ισ
µ
ό
ς 

Balancing 18.09. 2012  
δεν υπάρχουν ενέργειες το 2012 

Capacity Allocation 

Mechanisms 03.08. 2011 
06.03.2012 

17.09.2012 

RO 05.06.2012 

R
24

 04.10.2012 

     R    09.11.2012 

Balancing 
18.10. 2011 26.10.2012  

δεν υπάρχουν 

ενέργειες το 2012 

Φ
υ
σ
ικ
ό

 Α
έρ
ιο

 

Interoperability &  Data 

Exchange 
26.07. 2012  δεν υπάρχουν ενέργειες το 2012 

Πίνακας 8.1 Κατευθυντήριες Γραµµές και Σχέδια Κωδίκων ∆ικτύου που εκδόθηκαν από τον ACER την 

περίοδο 2011-2012  

Στον ACER έχει περάσει πλέον και η ευθύνη της παρακολούθησης των Οµάδων 

Περιφερειακών Πρωτοβουλιών (Regional Initiatives, RI). Οι Οµάδες αυτές, οι οποίες είχαν 

συσταθεί αρχικά από τον ERGEG το 2006, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  

και οι οποίες είχαν στόχο τη δηµιουργία περιφερειακών αγορών, αποτελούν πλέον 

πλατφόρµες συνεργασίας των Περιφερειακών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, για την 

                                                 
23

 Reasoned Opinion: Επιστροφή στον ENTSO-E για τροποποιήσεις. 
24

 Recommendation: Σύσταση του ACER προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποδοχή του Κώδικα. 
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ανάπτυξη εισαγωγικών δράσεων (early actions) ως προς την εφαρµογή των Κωδίκων 

∆ικτύων. Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, έχουν αναπτυχθεί τέσσερις (4) Οδικοί 

Χάρτες εισαγωγικών δράσεων, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Φόρουµ της Φλωρεντίας, το 

∆εκέµβριο του 2011. Για το φυσικό αέριο, αναπτύχθηκε µέσα στο 2012 ο πρώτος Οδικός 

Χάρτης, µε στόχο την έγκαιρη εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα ∆ικτύου για τους 

Μηχανισµούς Κατανοµής ∆υναµικότητας (Capacity Allocation Mechanisms, CAM NC). 

Από το τέλος του 2011 και µετά, ο ACER απέκτησε πρόσθετες αρµοδιότητες, στο πλαίσιο 

της εφαρµογής του Κανονισµού REMIT που τέθηκε σε ισχύ το ∆εκέµβριο του 2011, καθώς 

και στο πλαίσιο της πρότασης για νέο Ευρωπαϊκό Κανονισµό για τις διασυνδέσεις. Τα δύο 

αυτά θέµατα εξετάζονται σε ξεχωριστή ενότητα, στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου. 

  

 

Με την ενεργό συµµετοχή των Εθνικών Ρυθµιστικών 

Αρχών Ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της ΡΑΕ, 

συµπληρώθηκαν, το καλοκαίρι του 2012, εκτενή 

ερωτηµατολόγια σχετικά µε την πορεία της εσωτερικής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Τα 

στοιχεία που υποβλήθηκαν αποτέλεσαν τη βάση για την 

πρώτη κοινή Έκθεση ACER/CEER, µε αντικείµενο την  

παρακολούθηση των εσωτερικών αγορών ηλεκτρισµού 

και φυσικού αερίου. Η Έκθεση αυτή είναι διαθέσιµη στο 

διαδίκτυο. 

 
 

8.2.2 Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) 

Η ΡΑΕ συµµετέχει στο Συµβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών, από την αρχή της 

συγκρότησής της. Σήµερα, το Συµβούλιο αυτό εκπροσωπεί τριάντα µία (31) Εθνικές 

Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας. Μέσω του Συµβουλίου, οι Αρχές αυτές συντονίζουν ένα 

ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, ρυθµίσεων και ζητηµάτων αγοράς, από τα δικαιώµατα των 

καταναλωτών και την προώθηση της ενσωµάτωσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 

ενεργειακό ισοζύγιο της Ε.Ε., µέχρι την τεχνολογική ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων και 

των δικτύων φυσικού αερίου. 

Kατά τη διάρκεια του 2012, το CEER υποστήριξε, σε συνεχή βάση, το έργο του ACER στα 

θέµατα της ενιαίας αγοράς ενέργειας, µέσω των κοινών, στην πράξη, Οµάδων Εργασίας των 

δύο Οργανισµών (βλ. Σχήµα 8.3), ενώ δραστηριοποιήθηκε, επιπρόσθετα, σε θέµατα 

καταναλωτών και διεθνών συνεργασιών. Ειδικότερα, το έργο του CEER επικεντρώνεται 

στους τοµείς και τις επιµέρους ενότητες δράσεων που παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

Πίνακα 8.2. 

 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 209 

Αντικείµενο Εκθέσεις/Απαντήσεις προς την ΕΕ 

Ηλεκτρισµός/ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας 
• CEER response to the European Commission consultation on the 

renewable energy strategy 

• CEER Conclusions Paper on the Implications of Non-harmonised 

Renewable Support Schemes 

• CEER response to the European Commission Communication on 

Renewable Energy: a major player in the European energy 

market 

• Σε συνεργασία µε το ECRB: Guidelines of Good Practice for the 

implementation and use of voltage quality monitoring for 

regulatory purposes  

Καταναλωτές • CEER Discussion Paper on a 2020 Vision for Europe’s energy 

customers 

• Proceedings of the CEER Conference on ‘Building a 2020 Vision 

for Europe’s Energy Customers’ 

• Contributing to a 2020 Vision for Europe’s energy customers: 

CEER 3-year rolling Action plan 

• Status Review of Customer and Retail Market Provisions from 

the 3
rd

 Package  

• Benchmarking Report on Meter Data Management - Case Studies  

• A 2020 Vision for Europe’s energy customers (CEER - BEUC 

joint statement 

Φυσικό αέριο • CEER Monitoring Report on Article 33 and Article 41 of 

Directive 2009/73/EC,  

• CEER Evaluation of Responses document on Market-Based 

Investment Procedures for Gas Infrastructure: Issues and 

Approaches 

Υγροποιηµένο φυσικό αέριο Ανάπτυξη προτύπου διαφάνειας για την ιστοσελίδα των σταθµών 

ΥΦΑ της ΕΕ 

Αγορές λιανικής • Guidelines of Good Practice on Price Comparison Tools  

• Status Review of the implementation of the ERGEG GGP on 

indicators for retail market monitoring as of 1 January 2012  

Θέµατα που αφορούν 

περισσότερους από ένα, ως 

άνω, τοµείς 

• Energy Infrastructure Package: Regulatory Issues 

• CEER response to the Energy Community public consultation on 

Regional Energy Strategy 

• ACER-CEER Annual Report on the Results of Monitoring the 

Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2011 

∆ιεθνείς συνεργασίες  Στο πλαίσιο του Eastern Partnership (Eastern Partnership, η πολιτική 

προσέγγισης της ΕΕ προς τις χώρες τις ανατολικής Ευρώπης που δεν 

είναι µέλη της ΕΕ και µε τις χώρες του Καυκάσου),  καθώς  µε τις 
ρυθµιστικές αρχές της Ρωσίας, Κίνας, κ.λπ. 

Πίνακας 8.2  Το έργο του CEER το 2012 

Όσον αφορά τα θέµατα καταναλωτών, το CEER ανέλαβε επίσης την πρωτοβουλία να 

αναπτύξει το «στρατηγικό όραµα» (strategic vision), το οποίο θέτει τους καταναλωτές στο 

επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. Χάρη στη συνεργασία του µε την Ευρωπαϊκή 

Οργάνωση Καταναλωτών BEUC, την υποστήριξη του Φόρουµ του Λονδίνου, αλλά και την 

επίσηµη υποστήριξη ένδεκα (11) διεθνών οργανώσεων στον τοµέα της ενέργειας, το 

Συµβούλιο παρουσίασε το «Όραµα 2020», το οποίο έχει σκοπό να προάγει τέσσερις (4) 

βασικές αρχές:  
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• την αξιοπιστία,  

• τις προσιτές τιµές,  
• την απλότητα, και  
• την προστασία και στήριξη/ενίσχυση των 

καταναλωτών, ως των ακρογωνιαίων λίθων του 

ενεργειακού τοµέα, στον οποίο οι Ευρωπαίοι 
καταναλωτές αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα. 

 

Από το 2012, λειτουργεί ειδικό τµήµα της ιστοσελίδας του CEER αφιερωµένο στην 

προστασία των καταναλωτών, όπου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, κατευθυντήριες 

γραµµές σε σχέση µε τη διαφάνεια των τιµών πώλησης της ενέργειας, καθώς επίσης και 

συγκριτικά εργαλεία για τους καταναλωτές, ώστε να παρακολουθούν και να συγκρίνουν τις 

προσφορές των προµηθευτών. 

8.2.3 Τα Φόρουµ Φλωρεντίας, Μαδρίτης και Λονδίνου  

Όπως είναι φυσικό, τα Φόρουµ της Φλωρεντίας και της Μαδρίτης κινήθηκαν στην ίδια 

κατεύθυνση µε τον ACER και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας για το 2012 έµφαση στον 

Κανονισµό για τις Ενεργειακές Υποδοµές και στον Κανονισµό REMIT, θέµατα που 

αναλύονται εκτενώς στην επόµενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και στην 

πρόοδο για την ανάπτυξη των Κωδίκων, ως µέσου για την ολοκλήρωση της εσωτερικής 

αγοράς ενέργειας.   

Κύρια θέµατα των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Φόρουµ της Φλωρεντίας αποτελούν 

αυτά που αφορούν την ενσωµάτωση των ΑΠΕ, την αντιµετώπιση ροών ηλεκτρικής 

ενέργειας σε βρόγχο (loop flows), καθώς και περιφερειακές πρωτοβουλίες για την 

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μοντέλου-Στόχου (Target 

Model) για τον ηλεκτρισµό. Στο Φόρουµ της Μαδρίτης, επιπλέον των παραπάνω κοινών 

θεµάτων, οι διαβουλεύσεις επικεντρώνονται, αντίστοιχα, στην ανάγκη 

επέκτασης/αναδιαµόρφωσης του Μοντέλου-Στόχου για την αγορά φυσικού αερίου (Gas 

Target Model), στα θέµατα ρύθµισης νέας επιπλέον δυναµικότητας σε υφιστάµενα δίκτυα 

(incremental capacity), σε περιφερειακές πρωτοβουλίες για τις εισαγωγικές δράσεις στην 

ενσωµάτωση των Κωδίκων, στις Κατευθυντήριες Γραµµές για τα τιµολόγια φυσικού 

αερίου, καθώς και σε θέµατα που αφορούν τη λειτουργία και ρύθµιση των υπόγειων 

αποθηκών αερίου. 

Το Φόρουµ του Λονδίνου επικεντρώνεται στην οικοδόµηση ενός οράµατος (vision) 

λιανικής αγοράς µε επίκεντρο τον καταναλωτή. ∆ύο (2) οµάδες εργασίας: α) για την 

προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, και β) για τη διαφάνεια των τιµών ενέργειας, 

συστήνονται και λειτουργούν στο εν λόγω Φόρουµ, µε σκοπό την υλοποίηση του οράµατος 
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αυτού, το οποίο έχει άµεσες συνδέσεις και αλληλουχίες µε τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες 

του CEER που αναπτύχθηκαν στην προηγούµενη ενότητα.  

8.2.4 Λοιπά Ευρωπαϊκά θέµατα 

8.2.4.1 Κανονισµός REMIT 

Ο Κανονισµός 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25
ης

 

Οκτωβρίου 2011, σχετικά µε την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της χονδρεµπορικής αγοράς 

ενέργειας (REMIT-Regulation on Wholesale Energy Market Transparency and Integrity), 

τέθηκε σε ισχύ στις 28 ∆εκεµβρίου του 2011. O στόχος του REMIT, όπως σχηµατικά 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 8.4, είναι «…η διευκόλυνση της παρακολούθησης της 

χονδρεµπορικής Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, καθώς και ο εντοπισµός και απαγόρευση της 

εκµετάλλευσης εµπιστευτικών πληροφοριών και της χειραγώγησης της αγοράς».  

 
Σχήµα 8.4 Ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός REMIT και οι κύριοι στόχοι του, όπως παρουσιάζεται στα σχετικά 

κείµενα του ACER 

Ειδικότερα, ο Κανονισµός επιβάλει στους συµµετέχοντες στη χονδρεµπορική αγορά, τις 

ακόλουθες υποχρεώσεις: 

- Να εγγράφονται στο µητρώο της Εθνικής Ρυθµιστικής Αρχής του Κράτους-Μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι ή διαµένουν ή είναι ενεργοί. 

- Να παρέχουν πληροφορίες µε σκοπό την παρακολούθηση των συναλλαγών τους, και 

πιο συγκεκριµένα, να υποβάλλουν στον ACER αναλυτική καταγραφή των συναλλαγών 

τους στις χονδρεµπορικές αγορές ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των εντολών 

διαπραγµάτευσης. 

- Να ενηµερώνουν τον ACER και την Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, χωρίς 

καθυστέρηση, εάν υποπτεύονται ότι κάποια συναλλαγή µπορεί να συνιστά παραβίαση 
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των απαγορεύσεων για εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών ή για χειραγώγηση 

της αγοράς. 

- Να δηµοσιοποιούν εµπιστευτικές πληροφορίες, µε τρόπο αποτελεσµατικό και έγκαιρο. 

Για την υλοποίηση του Κανονισµού REMIT, τόσο ο ACER, όσο και οι εθνικές ρυθµιστικές 

αρχές ενέργειας, αποκτούν καθοριστικό ρόλο. Ειδικότερα, ο ACER επιφορτίζεται µε την 

αρµοδιότητα της ανάλυσης των ενεργειακών αγορών χονδρικής, καθώς και άλλων σχετικών 

δεδοµένων, για τον εντοπισµό πιθανών περιπτώσεων κατάχρησης (χειραγώγησης) της 

αγοράς και την κοινοποίησή τους στην/ις εµπλεκόµενη/ες ρυθµιστική/ές αρχή/ές ενέργειας. 

Επίσης, κάθε Κράτος-Μέλος υποχρεούται να παράσχει στην εθνική Ρυθµιστική Αρχή 

Ενέργειας, έως τις 29 Ιουνίου 2013, τις αναγκαίες αρµοδιότητες και εξουσίες για την 

έρευνα και επιβολή της εφαρµογής του συγκεκριµένου Κανονισµού, ειδικότερα δε την 

επιβολή των απαγορεύσεων κατά της εκµετάλλευσης εµπιστευτικών πληροφοριών και της 

χειραγώγησης της αγοράς, καθώς και την επιβολή της υποχρέωσης για δηµοσιοποίηση 

εµπιστευτικών πληροφοριών. 

8.2.4.2  Κανονισµός για τις Ενεργειακές Υποδοµές 

Στις 19 Οκτωβρίου του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υϊοθέτησε την πρόταση Κανονισµού 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τις κατευθυντήριες 

γραµµές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδοµές και την κατάργηση της Απόφασης υπ’ 

αριθµ. 1364/2006/ΕΚ. Η πρόταση Κανονισµού δίνει προτεραιότητα σε δώδεκα (12) 

στρατηγικής σηµασίας διαδρόµους και ζώνες διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδοµών και 

θεσπίζει κανόνες για τον προσδιορισµό Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), τα οποία και 

είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των ως άνω προτεραιοτήτων. 

Σύµφωνα µε την πρόταση Κανονισµού για τις Ενεργειακές Υποδοµές (COM(2011) 658), τα 

οφέλη από το χαρακτηρισµό ενός έργου ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (EKE ή PCI), 

είναι: 

1. Ο εξορθολογισµός και η επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας για τα έργα ΕΚΕ. 

2. Η διευκόλυνση της ρυθµιστικής αντιµετώπισης των έργων αυτών, µε την ανάπτυξη 

µεθοδολογίας για τον επιµερισµό του διασυνοριακού τους κόστους. 

3. Η εξασφάλιση της υλοποίησης των ΕΚΕ µέσω της παροχής οικονοµικής υποστήριξης 

που βασίζεται στην αγορά, καθώς και άµεσης χρηµατοδοτικής υποστήριξης από την 

Ε.Ε. Αναφορικά µε το τελευταίο αυτό ζήτηµα, η πρόταση Κανονισµού παρέχει τη βάση 

για την επιλεξιµότητα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτική 

υποστήριξη από την Ε.Ε., στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», 

που αποτελεί αντικείµενο ξεχωριστής νοµοθετικής πρότασης. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη από τη δηµοσίευση της εν λόγω πρότασης Κανονισµού, 

εστίασε τις προσπάθειές της στο να συνεργαστούν εντατικά, µέσα στο 2012, όλοι οι 

εµπλεκόµενοι φορείς, όπως αναλύονται παρακάτω, µε σκοπό την υλοποίηση των 

προβλεπόµενων στην πρόταση Κανονισµού δράσεων, ως εάν η πρόταση αυτή να είχε ήδη 

ψηφιστεί. Ως αποτέλεσµα, το 2012 χαρακτηρίστηκε από µεγάλη κινητικότητα, σε όλα τα 

επίπεδα, µε σκοπό αφ’ ενός την οριστικοποίηση του Κανονισµού, αφ’ ετέρου την επιλογή 

των ΕΚΕ. 

Οι δώδεκα (12) διάδροµοι και θεµατικά πεδία προτεραιότητας των Ευρωπαϊκών 

ενεργειακών υποδοµών κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις (4) οµάδες (ηλεκτρική ενέργεια, 

φυσικό αέριο, πετρέλαιο και θεµατικά πεδία προτεραιότητας), και είναι οι εξής: 

Α. ∆ιάδροµοι προτεραιότητας που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια 

1. Υπεράκτιο δίκτυο Βόρειων Θαλασσών (NSOG). 

2. ∆ιασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου στη ∆υτική Ευρώπη (NSI West 

Electricity). 

3. ∆ιασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου στην Κεντροανατολική και 

Νοτιοανατολική Ευρώπη (NSI East Electricity). 

4. Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής στον τοµέα 

της ηλεκτρικής ενέργειας (BEMIP Electricity). 

Β. ∆ιάδροµοι προτεραιότητας που αφορούν το φυσικό αέριο 

5. ∆ιασυνδέσεις αερίου Βορρά-Νότου στη ∆υτική Ευρώπη (NSI West Gas). 

6. ∆ιασυνδέσεις αερίου Βορρά-Νότου στην Κεντροανατολική και Νοτιοανατολική 

Ευρώπη (NSI East Gas). 

7. Νότιος διάδροµος µεταφοράς φυσικού αερίου (SGC). 

8. Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής στον τοµέα 

του φυσικού αερίου (BEMIP Gas). 

Γ. ∆ιάδροµος προτεραιότητας που αφορά το πετρέλαιο 

9. Συνδέσεις παροχής πετρελαίου στην Κεντροανατολική Ευρώπη (OSC). 

∆. Θεµατικά πεδία προτεραιότητας 

10. Ανάπτυξη ευφυών δικτύων. 

11. Λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας. 

12. ∆ιασυνοριακό δίκτυο διοξειδίου του άνθρακα. 

Η Ελλάδα συµµετέχει στο ∆ιάδροµο 3 για την ηλεκτρική ενέργεια και στους ∆ιαδρόµους 6 

και 7 (NSI East Gas και SGC) για το φυσικό αέριο. Στις παρακάτω παραγράφους 
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παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του Κανονισµού και οι δράσεις των εθνικών 

ρυθµιστικών αρχών ενέργειας.  

Σύµφωνα µε την πρόταση του Κανονισµού για τις Ενεργειακές Υποδοµές, τα έργα που θα 

χαρακτηριστούν ως ΕΚΕ πρέπει να παρουσιάζουν οικονοµική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική βιωσιµότητα και να διατρέχουν/επηρεάζουν τουλάχιστον δύο (2) Κράτη-

Μέλη. Επιπλέον κριτήρια, εξειδικευµένα ανά τοµέα, προβλέπουν ότι τα έργα αυτά θα 

πρέπει να ενισχύουν σηµαντικά την ενεργειακή ασφάλεια εφοδιασµού, να επιτρέπουν την 

ολοκλήρωση της ενιαίας ενεργειακής αγοράς, να προωθούν τον ανταγωνισµό, να 

εξασφαλίζουν την ευελιξία των ενεργειακών συστηµάτων και να επιτρέπουν τη µεταφορά 

ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ σε σηµαντικά κέντρα κατανάλωσης, καθώς και σε 

κέντρα αποθήκευσης.  Στο άρθρο 4 του Κανονισµού 347/2013, όπως τελικά ψηφίστηκε, 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα ως άνω επιµέρους κριτήρια. 

Οι Οµάδες Εργασίας απαρτίζονται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των 

Κρατών-Μελών, των ∆ιαχειριστών των Συστηµάτων Μεταφοράς, των εισηγητών των 

υποψήφιων ΕΚΕ, των εθνικών ρυθµιστικών αρχών ενέργειας, του ACER, των ENTSOs, 

τρίτων χωρών-σε περιπτώσεις συµµετοχής τους-, παρατηρητών, καθώς και ενδιαφερόµενων 

µερών για συγκεκριµένα έργα. Οι Οµάδες Εργασίας είναι επιφορτισµένες µε την ανάλυση 

αγοράς, τη συγκέντρωση πληροφοριών και πρόσθετων στοιχείων για τα υποψήφια ΕΚΕ, 

την υποβολή προτάσεων για έργα από τους εισηγητές, τον καθορισµό του συντελεστή 

βαρύτητας για κάθε ένα κριτήριο αξιολόγησης, τη συνολική αξιολόγηση των υποβληθεισών 

προτάσεων, τη συνεργασία µε άλλες περιφερειακές Οµάδες Εργασίας, καθώς και την 

προετοιµασία του προκαταρκτικού καταλόγου µε τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος. 

Ο ρόλος των εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, ως µελών των αντίστοιχων Οµάδων 

Εργασίας, είναι να διασφαλίζουν την εγκυρότητα των υποβαλλόµενων στοιχείων, 

δεδοµένων και δεικτών, όπως αυτά κατατίθενται από τους επενδυτές/εισηγητές των έργων, 

να εξετάζουν κατά πόσον τα έργα αυτά συµβάλλουν στους ενεργειακούς στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να καθορίζουν την έκταση των επιπτώσεων των έργων αυτών στη 

γεωγραφική περιοχή που πραγµατοποιούνται.  Οι ενεργειακοί ρυθµιστές έχουν την ευθύνη 

να αναγνωρίζουν τυχόν αλληλεξαρτήσεις ανάµεσα σε υποψήφια έργα στην εθνική 

επικράτειά τους, να προσδιορίζουν κατά πόσον ένα έργο είναι περισσότερο ή λιγότερο 

επείγον, καθώς και να καθορίζουν τα πλέον απαραίτητα έργα, στις περιπτώσεις ύπαρξης 

πολλών ανταγωνιστικών προτάσεων. 

Στις αρχές Οκτωβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές 

ενέργειας να δηλώσουν κατά πόσον θα υποβάλουν γνώµη για κάποια έργα, ως προς τη 

συµµόρφωσή τους µε τα κριτήρια των ΕΚΕ και αν ναι, ποια θα είναι τα έργα αυτά. Η ΡΑΕ 

απάντησε θετικά, δηλώνοντας ότι θα υποβάλει στοιχεία για όλα τα προαναφερθέντα 

υποψήφια Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος.  
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Την ίδια περίοδο, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές κλήθηκαν από τον ACER να προβούν στην 

αξιολόγηση των υποψηφίων ΕΚΕ, στη βάση των γενικών και ειδικών κριτηρίων της 

πρότασης του Κανονισµού, και σύµφωνα µε τις ειδικότερες οδηγίες του ACER και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή διέθεσε στους εθνικούς Ρυθµιστές, 

στο τέλος Οκτωβρίου 2012, το σύνολο των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων που είχαν 

υποβληθεί από τους επενδυτές των υποψηφίων έργων. Με στόχο την κατά το δυνατόν 

οµοιόµορφη και δοµηµένη υποβολή στοιχείων, ώστε να διευκολυνθεί η επεξεργασία και 

αξιολόγησή τους, ο ACER, σε συνεργασία µε τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές, θέσπισε 

πρότυπη λίστα προς ηλεκτρονική συµπλήρωση και υποβολή. Οι εν λόγω λίστες 

συµπληρώθηκαν από τη ΡΑΕ το Νοέµβριο και το ∆εκέµβριο του 2012, ενώ υπήρξε 

συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων µε την Ιταλική, Βουλγαρική και Κυπριακή 

Ρυθµιστική Αρχή, για τα έργα που άπτονται και των δικών τους αρµοδιοτήτων. 

Στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας, µε έγγραφό της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΡΑΕ 

υπέβαλε επίσης σχόλια για τις περιοχές (Region of Impact) που επηρεάζονται -άµεσα ή 

έµµεσα- από τα προτεινόµενα έργα ελληνικού ενδιαφέροντος. Με την υποβολή των 

παραπάνω στοιχείων και την αξιολόγησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο του 2013, πρακτικά ολοκληρώθηκε η συµµετοχή των εθνικών ρυθµιστικών 

αρχών ενέργειας στη διαµόρφωση του πρώτου καταλόγου ΕΚΕ. 

Στο Κεφάλαιο 3.1.3.1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της ΡΑΕ 

σχετικά µε την προώθηση και ένταξη έργων ηλεκτρικών διασυνδέσεων ελληνικού 

ενδιαφέροντος στον κατάλογο ΕΚΕ. 

8.2.5 Ρυθµιστικό Συµβούλιο για την Ενεργειακή Κοινότητα (ECRB)  

Το Ρυθµιστικό Συµβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας προβλέπεται από την Συνθήκη για 

τη ∆ηµιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας («Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα») 

και έχει ως µόνιµο τόπο συνεδριάσεων την Αθήνα. Το Όργανο αυτό απαρτίζεται από 

εκπροσώπους των συµβαλλόµενων στη Συνθήκη κρατών, της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, καθώς 

και από έναν εκπρόσωπο του ACER. Ενδεικτικό της εµπιστοσύνης προς την Ελληνική 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και στο ρόλο που αυτή έχει διαδραµατίσει στην Ενεργειακή 

Κοινότητα και το ECRB, από την ίδρυσή τους µέχρι σήµερα, είναι και το γεγονός ότι ως 

επίσηµος εκπρόσωπος του ACER στο ECRB επελέγη, το 2011, ο τότε Σύµβουλος της ΡΑΕ 

σε θέµατα ΝΑ Ευρώπης κ. Γ. Κουτζούκος και, κατόπιν, για ολόκληρο το 2012, το Μέλος 

της Ολοµέλειας της ΡΑΕ κ. Μ. Θωµαδάκης. 

Το Ρυθµιστικό Συµβούλιο είναι οργανωµένο σε τρεις (3) Οµάδες Εργασίας (WGs), το έργο 

των οποίων, µέσα στο 2012, παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα 8.3. 

• Οµάδα Εργασίας Ηλεκτρισµού (Electricity WG) 

• Οµάδα Εργασίας Αερίου (Gas WG) 

• Οµάδα Εργασίας Πελατών (Customer WG) 
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Οµάδα Εργασίας / Αντικείµενο Εκθέσεις 

Οµάδα Εργασίας Ηλεκτρισµού / 

8
th

 Region Quarterly Report 

Η συγκεκριµένη έκθεση προσαρτάται στη σχετική τριµηνιαία 

Έκθεση του ACER σχετικά µε τις διασυνοριακές συναλλαγές, 
και αφορά την παρακολούθηση της προόδου εφαρµογής των 

διαφόρων Οδικών Χαρτών της Ε.Ε. σε περιφερειακό επίπεδο.  

Οµάδα Εργασίας Ηλεκτρισµού / 
Electricity Balancing Models in the 

Energy Community 

Η έκθεση καταγράφει τις διαφορετικές προσεγγίσεις για την 

εξισορρόπηση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες που 

αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη της Ενεργειακής Κοινότητας 
(ΕΚ), σε γειτονικά µε την ΕΚ Κράτη-Μέλη, καθώς και στην 

Τουρκία και Γεωργία (ως χώρες-παρατηρητές στην 

Ενεργειακή Κοινότητα).  

Οµάδα Εργασίας Ηλεκτρισµού /  
Guidelines of  Good Practice on 

the Implementation and Use of 

Voltage Quality Monitoring 

Systems for Regulatory Purposes 

H έκθεση αυτή, η οποία συντάχθηκε σε συνεργασία µε το 

CEER, επιδιώκει να αξιολογήσει τα προγράµµατα 

παρακολούθησης της ποιότητας τάσης που βρίσκονται σε ισχύ 

σήµερα σε χώρες της ΕΕ (CEER/ECRB), προβαίνει δε στην 

ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών για τη διευκόλυνση των 

ρυθµιστικών αρχών και των διαχειριστών στην εκτέλεση των 

συναφών καθηκόντων τους για παρακολούθηση του εν λόγω 

θέµατος. 

Πίνακας 8.3 Το έργο του ECRB, συνοπτικά για  το 2012 

8.2.6 Οι Ρυθµιστικές Αρχές Ενέργειας της Μεσογείου (MEDREG) 

H λειτουργία της Ένωσης των Ρυθµιστών της Μεσογείου για την Ηλεκτρική Ενέργεια και 

το Φυσικό Αέριο ξεκίνησε το Μάιο του 2006, ως εθελοντική Οµάδα Εργασίας µε στόχο την 

εδραίωση της συνεργασίας ανάµεσα στις Ρυθµιστικές Αρχές της Μεσογείου, έγινε δε 

µόνιµος Οργανισµός το Νοέµβριο του 2007. Η Ένωση αυτή έχει ως γενικό σκοπό την 

προώθηση ενός σαφούς, σταθερού και εναρµονισµένου ρυθµιστικού ενεργειακού πλαισίου 

σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Οι κύριοι στόχοι της MEDREG είναι: 

• Η προώθηση της εναρµόνισης των ενεργειακών αγορών και των εθνικών νοµοθεσιών, 

καθώς και η επιδίωξη µιας σταδιακής ενοποίησης της ενεργειακής αγοράς στην Ευρω-

Μεσογειακή περιοχή. 

• Η προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης στον ενεργειακό τοµέα, µέσω της βελτίωσης της 

αποτελεσµατικότητας και της ενοποίησης των ενεργειακών αγορών. 

• Η στήριξη των πρωτοβουλιών κοινού ενδιαφέροντος σε βασικούς τοµείς, όπως είναι οι 

υποδοµές επενδύσεων και ανάπτυξης, οι καινοτόµες λύσεις χρηµατοδότησης και η 

έρευνα στο πεδίο της ενεργειακής ρύθµισης. 

• Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιµόρφωσης στα µέλη του MEDREG. 

• Η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των µελών, µε 

τη διαµόρφωση και λειτουργία ενός µόνιµου πλαισίου για συζήτηση και συνεργασία. 

Κατ’ αναλογία των ACER και CEER, και στη MEDREG, οι επιµέρους δραστηριότητες 

υλοποιούνται από Οµάδες Εργασίας (WG - Working Groups) και Οµάδες Καθηκόντων (TF-  
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Task Forces), στις οποίες συµµετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις ρυθµιστικές αρχές-µέλη 

της MEDREG. 

Ο Πίνακας 8.4 συνοψίζει τις Οµάδες Εργασίας και τις Οµάδες Καθηκόντων της MEDREG, 

καθώς και τα παραδοτέα που αυτές ολοκλήρωσαν µέσα στο 2012. 

 

MEDREG - Οµάδες 

Εργασίας (ΟΕ) και Οµάδες 

Καθηκόντων (ΟΚ) 

Παραδοτέα µέσα στο 2012 

(ΟΕ) σε θεσµικά ζητήµατα 

(INS-Institutional Working 

Group) 

• Κατευθυντήριες γραµµές για τη διαχείριση διαφωνιών 

• Ολοκλήρωση των συζητήσεων µε αρµόδιους περιφερειακούς και 
οικονοµικούς οργανισµούς σε θέµατα ενεργειακών επενδύσεων 

(ΟΕ) Ηλεκτρισµού (ELE-

Electricity Working Group) 

 

• Ανάλυση για την ενοποίηση των αγορών ενέργειας στην περιοχή 

της Μεσογείου, µέσω της δηµιουργίας Περιφερειακού 

Ρυθµιστικού Οργανισµού και Περιφερειακού Λειτουργού 

Συστήµατος 
• Τεχνικά θέµατα διασυνδέσεων της Μεσογείου και αναγκαίοτητα 

ύπαρξης ενός EU-MENA ∆ίκτυου-κορµού (backbone grid), µε 
χρήση HVDC για τη µεταφορά ισχύος 

(ΟΕ) Φυσικού Αερίου (GAS 

Working Group) 
• Ολοκλήρωση µελετών σχετικά µε τις υποδοµές του δικτύου 

φυσικού αερίου και την ασφάλεια του εφοδιασµού του στην 

ευρωµεσογειακή ζώνη 

• Ανάπτυξη προτύπου διαφάνειας 

(ΟΕ) σε θέµατα 

περιβάλλοντος, ΑΠΕ και 

ενεργειακής 

αποδοτικότητας (RES 

Working Group) 

• Ανάπτυξη σεναρίου σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των 

µηχανισµών ευελιξίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 της 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ   

(ΟΚ) σε θέµατα 

καταναλωτών (CUS) 
• Ανάπτυξη ερωτηµατολογίων σχετικά µε τα ενεργειακά τιµολόγια 

και τις δραστηριότητες που οργανώνονται από τους εθνικούς 
ρυθµιστές για την πληροφόρηση και επιµόρφωση των 

καταναλωτών 

Πίνακας 8.4 Το έργο του MEDREG, συνοπτικά για  το 2012 

Στη 12
η
 Γενική Συνέλευση του MEDREG που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, στα γραφεία 

της ΡΑΕ, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση των ενεργειακών επενδύσεων. Με τη 

ζήτηση ενέργειας να αυξάνει παγκοσµίως, η λεκάνη της Μεσογείου περιλαµβάνει µερικές 

από τις σηµαντικότερες χώρες παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και χώρες 

διαµετακόµισης ενεργειακών πρώτων υλών (τόσο υφιστάµενες, όσο και µελλοντικές). Το 

MEDREG διαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο στην περιοχή, σχεδιάζοντας και διευκολύνοντας 

τις επενδύσεις σε ενεργειακές υποδοµές, και υποστηρίζοντας, ταυτόχρονα, την αυξηµένη 

αποδοτικότητα και την ενοποίηση των ενεργειακών αγορών.  

Σε µία σηµαντική πρωτοβουλία για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί στην πράξη, το 

MEDREG, µε την ευκαιρία της Γενικής του Συνέλευσης στην Αθήνα, αποφάσισε την 

ίδρυση του Συµβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας για τις Ενεργειακές Επενδύσεις στη 

Μεσόγειο (Mediterranean Task Force on Energy Investments). Το Συµβούλιο αυτό 

δηµιουργείται αρχικά ως ένα εσωτερικό Παρατηρητήριο, το οποίο θα παρέχει την 
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απαραίτητη ρυθµιστική ανάλυση και αξιολόγηση των µελλοντικών ενεργειακών 

επενδύσεων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων, στην περιοχή, µε την εδραίωση ενός 

µόνιµου και στενού διαλόγου µεταξύ των φορέων και των θεσµικών οργάνων της ενέργειας 

στις χώρες της Μεσογείου. Με την αφορµή της ίδρυσης του Συµβουλίου Στρατηγικής 

Ενεργειακής Συνεργασίας, ο υπεύθυνος Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας για την Ανοικοδόµηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ), δήλωσε ότι η Τράπεζα θα 

επεκτείνει περαιτέρω την εξουσιοδότησή της προς τη νότια και ανατολική περιοχή της 

Μεσογείου, επενδύοντας περίπου 2.5 δισεκατοµµύρια Ευρώ το χρόνο στην περιοχή αυτή.  

8.2.7 ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (ICER) 

Το Παγκόσµιο Φόρουµ για τη Ρύθµιση της Ενέργειας (World Forum on Energy Regulation) 

είναι η κορυφαία διεθνής διάσκεψη για τη ρύθµιση της ενέργειας, η οποία πραγµατοποιείται 

µία φορά κάθε τρία (3) χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2009, η ΡΑΕ ανέλαβε, σχεδίασε και συν-

διοργάνωσε, µαζί µε το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας 

(CEER), το Τέταρτο Παγκόσµιο Φόρουµ για τη Ρύθµιση της Ενέργειας (WFER IV), το 

οποίο πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα. Το Φόρουµ αυτό κατέληξε στη δηµιουργία της 

∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (ICER). Η ∆ιεθνής αυτή 

Συνοµοσπονδία αποτελεί ένα εθελοντικό πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ διακοσίων (200) και 

πλέον ρυθµιστικών αρχών ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσµο. Στόχος της Συνοµοσπονδίας 

είναι η ενίσχυση της προβολής και ευαισθητοποίησης του κοινού στις δραστηριότητες των 

εθνικών ρυθµιστικών αρχών ενέργειας. Το έργο της Συνοµοσπονδίας εστιάζει σε τέσσερις 

(4) βασικούς τοµείς: την αξιοπιστία και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, το 

ρόλο των ρυθµιστικών αρχών στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την 

ανταγωνιστικότητα και την οικονοµικά προσιτή λειτουργία των ενεργειακών αγορών και, 

τέλος, την ανεξαρτησία, τις αρµοδιότητες, τις ευθύνες, τις βέλτιστες πρακτικές και την 

κατάρτιση των εθνικών ρυθµιστικών αρχών.   

Τις εργασίες του ICER ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας τέσσερις (4) βασικές Οµάδες 

Εργασίας. Η πρώτη (VWG1) θα µελετήσει την «Ολοκλήρωση των Περιφερειακών 

Αγορών», η δεύτερη (VWG2) τις «Τεχνολογικές αλλαγές και καινοτοµίες», η τρίτη 

(VWG3) τους «Μικρούς καταναλωτές», και η τέταρτη (VWG4) θα επικεντρωθεί στη 

βελτίωση των ολοκληρωµένων παραδοτέων, καθώς και στη διεύρυνση της συµµετοχής 

στον ICER των πανεπιστηµίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 
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8.3 ∆ιεθνείς πρωτοβουλίες και δράσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας 
µέσα στο 2012 

8.3.1 Μνηµόνιο συνεργασίας της ΡΑΕ µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου 

(ΡΑΕΚ) 

Στις 18 Μαΐου 2012, υπογράφηκε στη Λευκωσία το επίσηµο Μνηµόνιο Συνεργασίας 

µεταξύ των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου (το πλήρες κείµενο 

του Μνηµονίου παρατίθεται στο Παράρτηµα 4). Η υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας 

ΡΑΕ και ΡΑΕΚ επισφράγισε την προηγούµενη, στενή αλλά ανεπίσηµη µέχρι τότε, 

συνεργασία των δύο Αρχών, είχε δε ως αφετηρία τη διαπίστωση και επίγνωση του σοβαρού 

ρόλου που οι δύο αυτές Αρχές καλούνται να διαδραµατίσουν, τόσο στο πλαίσιο των 

αυξηµένων απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συµµετοχή των Ρυθµιστικών 

Αρχών στην εφαρµογή των αποφάσεων της Ένωσης, όσο και των σηµαντικών επιπτώσεων 

της οικονοµικής κρίσης στα ενεργειακά πράγµατα και εν γένει την οικονοµία των δύο 

χωρών, αλλά και των θετικών, από την άλλη πλευρά, εξελίξεων, µετά την εξεύρεση 

κοιτασµάτων φυσικού αερίου εντός της ΑΟΖ της Κύπρου. 

Πέντε (5) είναι οι κύριοι άξονες συνεργασίας των δύο εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών 

Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου: 

1.  Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέµατα όπως ο ανταγωνισµός στις αγορές ηλεκτρισµού 

και φυσικού αερίου, ο σχεδιασµός, η βιωσιµότητα και η αποδοτικότητα των αγορών 

αυτών, καθώς και των συναφών ενεργειακών επενδύσεων, η επάρκεια, ποιότητα, 

αξιοπιστία και ασφάλεια της παροχής ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου στην εγχώρια 

αγορά, η πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, κ.α. 

2.  Η συνεργασία σε θέµατα που άπτονται των τοµέων κοινοτικού δικαίου, εθνικού/ 

κρατικού δικαίου, κανονισµών, κωδίκων, κανόνων, εντύπων, θεσµικών πλαισίων, 

κατάρτισης και συντήρησης µητρώων. 

3. Η συνεργασία σε θέµατα ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων φυσικού αερίου, 

περιφερειακής συνεργασίας, διεθνών διασυνδέσεων, διασυνοριακών υποδοµών και 

εµπορίου, αδειοδοτήσεων στον τοµέα της ενέργειας, ασφάλειας ενεργειακού 

εφοδιασµού και τιµολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. 

4.  Η ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα που αφορούν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, ιδιαίτερα σε θέµατα που αφορούν τους 

καταναλωτές, καθώς και την εφαρµογή νέων τεχνολογιών, όπως τα ευφυή δίκτυα, η 

ευρείας κλίµακας χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κ.α. 

5.  Η ανάληψη προγραµµατισµένων και συντονισµένων ενεργειών για την επίτευξη κοινών 

στόχων και την προώθηση κοινών θέσεων σε οργανωµένους φορείς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (CEER, ACER) και της Μεσογειακής Λεκάνης (MEDREG), αλλά και σε 
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άλλους ∆ιεθνείς Φορείς, για θέµατα στα οποία οι δύο Αρχές έχουν θεσµική 

αρµοδιότητα. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ ΡΑΕ 

και ΡΑΕΚ, πραγµατοποιήθηκε και η πρώτη επίσηµη παρουσίαση στις δύο εθνικές 

ρυθµιστικές αρχές του έργου της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-

Ελλάδας (EuroAsia Interconnector) από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του έργου (Steering 

Committee). Το έργο αυτό έχει αναλάβει να υλοποιήσει η εταιρεία ∆ΕΗ Quantum Energy 

Limited, στην οποία συµµετέχουν κατά 51% η ∆ΕΗ Α.Ε., κατά 39% η κυπριακή εταιρεία 

Quantum Energy και κατά 10% η Τράπεζα Κύπρου, σε συνεργασία µε την Ισραηλινή 

Κρατική Εταιρεία Ηλεκτρισµού (IEC) και την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ). Κατά τη 

διάρκεια της παρουσίασης του έργου, έγινε αναλυτική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

για την πρόοδο και τις κατευθυντήριες γραµµές υλοποίησης του έργου, µε κύριο γνώµονα 

την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και την αποδοτικότερη υλοποίησή του. 

8.3.2 Τριµερείς συνοµιλίες των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας της Ελλάδας, της 

Κύπρου και του Ισραήλ 

Στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη των αντιπροσωπειών των 

Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας της Ελλάδας (ΡΑΕ) και της Κύπρου (ΡΑΕΚ) στο Ισραήλ, 

για τριµερείς συνοµιλίες µε θεσµικούς ενεργειακούς φορείς της χώρας. Οι συναντήσεις της 

ΡΑΕ και της ΡΑΕΚ περιλάµβαναν, µεταξύ άλλων, τη Ρυθµιστική Αρχή Ηλεκτρισµού του 

Ισραήλ (Public Utilities Authority-Electricity, PUA), µε επικεφαλής την Πρόεδρό της κα 

Orit Farkash-Hacohen, τη Ρυθµιστική Αρχή Αερίου (Natural Gas Authority, NGA), µε 

επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Yeoshua Stern, καθώς και την Κρατική Επιχείρηση 

Ηλεκτρισµού (Israel Electricity Corporation, IEC), µε επικεφαλής τον Εκτελεστικό 

Αντιπρόεδρό της κ. Yakov Hain. 

Οι συναντήσεις αυτές είχαν ως κύριο στόχο την ενδελεχή συζήτηση, αλληλοενηµέρωση και 

συντονισµό των ενεργειών των εν λόγω θεσµικών ενεργειακών φορέων των τριών χωρών 

σε ρυθµιστικά θέµατα και δράσεις κοινού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα όσον αφορά τα 

σχεδιαζόµενα έργα ενεργειακών διασυνδέσεων Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας. 

Η έναρξη στενής και συντονισµένης πλέον συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας 

των τριών χωρών έχει ως αφετηρία: α) την ανάγκη αποτελεσµατικού συντονισµού των 

ενεργειών των εν λόγω Αρχών, στην προώθηση ζητηµάτων, πρωτοβουλιών και δράσεων 

κοινού ενδιαφέροντος στο χώρο της ενέργειας, β) τις σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις της 

οικονοµικής κρίσης στα ενεργειακά πράγµατα και την εν γένει οικονοµία των τριών χωρών, 

γ) τις θετικές, από την άλλη πλευρά, εξελίξεις µετά την εξεύρεση µεγάλων κοιτασµάτων 

φυσικού αερίου στην Κύπρο και το Ισραήλ, και δ) τις αυξηµένες πιθανότητες για την 

εξεύρεση και αξιοποίηση αντίστοιχων κοιτασµάτων υδρογονανθράκων και στην Ελλάδα, 

µέσω σχεδίων και διαδικασιών που έχουν ήδη δροµολογηθεί από ελληνικής πλευράς. 
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Η συνεργασία µεταξύ των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας πιστεύεται ότι θα αποβεί προς 

όφελος των πολιτών και των οικονοµιών των τριών χωρών, καθώς η έγκαιρη και 

ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων σε όλους τους τοµείς της αρµοδιότητάς 

τους θα συντελέσει στην ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική λήψη σηµαντικών 

ρυθµιστικών αποφάσεων, αλλά και στον καλύτερο δυνατό συντονισµό των ενεργειών τους 

σε θέµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για κάθε πλευρά, ειδικότερα δε στα διεθνή συλλογικά 

όργανα των Ρυθµιστικών Αρχών τόσο της Μεσογειακής Λεκάνης, όσο και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

8.3.3 Συµµετοχή της ΡΑΕ σε ∆ιεθνή Προγράµµατα Twinning 

8.3.3.1 Γενικά για τα Προγράµµατα Twinning 

Τα Προγράµµατα ∆ιδυµοποίησης (Twinning Projects) της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

θεσµικά και αναπτυξιακά «εργαλεία» που χρησιµοποιεί η Ε.Ε., προκειµένου να µεταφέρει 

το Κοινοτικό Κεκτηµένο (Acquis Communautaire) στις χώρες που πρόκειται να γίνουν ή 

έχουν γίνει πρόσφατα µέλη της Ε.Ε., ή σε γειτονικές χώρες. Με αυτήν την έννοια, δεν είναι 

προγράµµατα ερευνητικά, αλλά προγράµµατα αναπτυξιακού χαρακτήρα, µε 

συνυπευθυνότητα όλων των Οργανισµών ή Επιστηµονικών Φορέων που συνεργάζονται. 

Οι θεµελιώδεις αρχές που διέπουν τα Προγράµµατα ∆ιδυµοποίησης είναι οι ακόλουθες: 

• Έχουν σχεδιαστεί όχι µόνο για να προσφέρουν επιστηµονική γνώση ή άλλης µορφής 

τεχνική βοήθεια, αλλά και να στοχεύσουν στη διοικητική και νοµοθετική συνεργασία σε 

ένα συγκεκριµένο πεδίο, η οποία πρέπει να αποφέρει απτά και µετρήσιµα 

αποτελέσµατα. 

• ∆εν είναι µόνο προγράµµατα µεταφοράς τεχνικής βοήθειας από µία χώρα-µέλος της 

Ε.Ε. προς τη χώρα υλοποίησης (Beneficiary Country, BC), αλλά και µία πολύ στενή 

συνεργασία των δύο αυτών χωρών, στην οποία η χώρα υλοποίησης έχει τον κύριο λόγο 

όσον αφορά τις επιδιωκόµενες αλλαγές και τους στόχους του Προγράµµατος. 

• Ο στόχος ενός Προγράµµατος ∆ιδυµοποίησης δεν είναι να αναπαραγάγει ένα διοικητικό 

σύστηµα στη χώρα υλοποίησης, αλλά να εισαγάγει τις βέλτιστες πρακτικές που 

εφαρµόζονται στην Ε.Ε., σε ένα συγκεκριµένο πεδίο, σε σχέση µε την Κοινοτική 

νοµοθεσία. 

Τα Προγράµµατα ∆ιδυµοποίησης είναι ανταγωνιστικά, δηλαδή ακολουθείται η διαδικασία 

της προκήρυξης, η υποβολή και παρουσίαση της πρότασης από τους ενδιαφερόµενους 

φορείς που έχουν δικαίωµα υποβολής προτάσεων, και η αξιολόγησή τους τόσο από τη χώρα 

όπου θα εφαρµοστεί το Πρόγραµµα, όσο και από την Ε.Ε. Υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον, από 

πολλές χώρες της Ε.Ε., για συµµετοχή τους σε τέτοια προγράµµατα, λόγω των προφανών 

σηµαντικών τους πλεονεκτηµάτων α) για το Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. (πολιτικών, 
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οικονοµικών, εµπορικών, κ.λπ.), β) για τον Οργανισµό ή τους Οργανισµούς που υλοποιούν 

το Πρόγραµµα, αλλά και γ) για τους εµπειρογνώµονες που συµµετέχουν στο έργο. Πιο 

συγκεκριµένα: 

• Αναβαθµίζεται το κύρος και η αξιοπιστία της συµµετέχουσας χώρας-µέλους της Ε.Ε.,  η 

οποία αξιολογείται ως έχουσα τις δυνατότητες να µεταφέρει ουσιαστική γνώση και 

καινοτοµία σε τρίτη χώρα. 

• Το επιστηµονικό και ερευνητικό όφελος είναι µεγάλο και για τους Οργανισµούς που 

αναλαµβάνουν τη διαχείριση ενός έργου Twinning. 

• Με την επαφή των επιστηµόνων από διάφορες χώρες αναπτύσσονται επιστηµονικές και 

ερευνητικές συνεργασίες και δηµιουργούνται αµοιβαία επωφελείς στρατηγικές 

συµµαχίες. 

Η υλοποίηση των εν λόγω έργων ακολουθεί αυστηρά τους όρους και κανόνες που 

εµπεριέχονται σε ειδικό Εγχειρίδιο, το οποίο έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

δε χρηµατοδότησή τους προέρχεται κατά 100% από την Ε.Ε.  

8.3.3.2 Συµµετοχή της ΡΑΕ σε Προγράµµατα Twinning 

Στις αρχές του 2012, η ΡΑΕ ολοκλήρωσε το Πρόγραµµα Twinning UA08/PCA/EY/12, µε 

τίτλο “Regulatory and Legal Capacity Strengthening of Natural Gas Regulation in NERC”, 

σε κοινοπραξία µε τις Ρυθµιστικές Αρχές της Ιταλίας, της Ρουµανίας και της Ουγγαρίας. 

Χώρα υλοποίησης του Προγράµµατος αυτού ήταν η Ουκρανία, και, πιο συγκεκριµένα, η 

Ρυθµιστική Αρχή Ηλεκτρισµού της χώρας αυτής (National Electricity Regulatory 

Commission, NERC). Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, µέσω του “European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)” του 

Ιδρύµατος για την παροχή βοήθειας από την Ε.Ε. σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, του 

Νοτίου Καυκάσου και της Νότιας Μεσογείου. 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα ήταν διετούς διάρκειας, πρόκειται δε για το πρώτο 

Πρόγραµµα ∆ιδυµοποίησης στο οποίο συµµετείχε ποτέ ελληνικός φορέας. Οι βασικοί του 

στόχοι, όπως αυτοί ορίστηκαν στο κείµενο της σχετικής Συµφωνίας Twinning, ήταν: 

- Η εξέταση του ουκρανικού νοµοθετικού πλαισίου στην ενέργεια και η διατύπωση 

συγκεκριµένων προτάσεων για αλλαγές ή προσθήκες σε αυτό, µε στόχο την εναρµόνισή 

µε το αντίστοιχο ευρωπαϊκό δίκαιο.  

- Η µεταφορά τεχνογνωσίας στους συναδέλφους της NERC, ώστε αυτοί να είναι σε θέση 

να εφαρµόσουν στην πράξη έννοιες όπως, για παράδειγµα, ο νοµικός και λογιστικός 

διαχωρισµός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά φυσικού αερίου, η 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, η κοστοστρεφής τιµολόγηση, η προστασία των 

ευάλωτων καταναλωτών.  
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- Η προετοιµασία της Ετήσιας Έκθεσης Παρακολούθησης/Ελέγχου (Annual Monitoring 

Report) σύµφωνα µε το Άρθρο 25 του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 2003/55/EC. 

Η επιτυχία του προγράµµατος αυτού κρίθηκε ως εξαιρετική, τόσο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, όσο και από τον Ουκρανό Ρυθµιστή, µε αποτέλεσµα, κατόπιν αιτήµατος του 

τελευταίου, να ανατεθεί στην ίδια κοινοπραξία Ευρωπαϊκών Ρυθµιστών, χωρίς νέα 

διαγωνιστική διαδικασία, ένα δεύτερο, ετήσιας διάρκειας, Πρόγραµµα ∆ιδυµοποίησης µε 

τίτλο: «Support to the NERC in the process of implementation of the gas legislation in line 

with the provisions of the Energy Community Treaty» (Twinning Project No. 2011/264-

312). Το νέο αυτό Πρόγραµµα ολοκληρώθηκε, επίσης µε µεγάλη επιτυχία, στο τέλος του 

2012. 

Επισηµαίνεται ότι τόσο η εµπειρία, όσο και οι διεθνείς επαφές και οι διασυνδέσεις 

συνεργασίας που απεκόµισαν τα στελέχη της ΡΑΕ, τα οποία συµµετείχαν στο Πρόγραµµα, 

είναι ανεκτίµητη. Για το λόγο αυτό, αλλά και για τη γενικότερη προβολή του έργου της 

Αρχής, και της χώρας µας γενικότερα, η ΡΑΕ θα εξακολουθήσει να διεκδικεί και τα 

επόµενα χρόνια, µέσω διαγωνισµών της Ε.Ε., την ενεργό συµµετοχή της σε αντίστοιχα 

προγράµµατα, ιδιαίτερα σε γειτονικές χώρες. 
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9 .  ∆ιο ικητ ικά  και  Οικονοµικά  Θέµατα  

9.1 ∆ιοικητικά θέµατα 

Η εξέλιξη των προϋπολογισµών της ΡΑΕ από το έτος 2002 (πρώτο έτος πλήρους 

λειτουργίας της Αρχής) µέχρι σήµερα, ειδικότερα δε των δαπανών προσωπικού, 

αντανακλούν την εξέλιξη των προσλήψεων που έγιναν (το 2002, το 2004 και το 2008), 

βάσει του προβλεπόµενου από το ν.2773/1999 και το Π.∆. 139/2001 (αλλά και 

µεταγενέστερους Νόµους) οργανογράµµατος της Αρχής, το οποίο µέχρι σήµερα δεν έχει 

συµπληρωθεί, αντίθετα υπολείπεται σηµαντικά ως προς την κάλυψη των προβλεπόµενων 

θέσεων προσωπικού.  

Συγκεκριµένα, για τη στελέχωση της Γραµµατείας της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας έχουν 

συσταθεί, µε τις διατάξεις των ν.2773/1999, ν.2837/2000, ν.3175/2003, ν.3428/2005 και 

ν.4001/2011, 132 θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (αναλυτικότερα, 

75 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, 36 θέσεις διοικητικού προσωπικού, 16 θέσεις 

εµµίσθων δικηγόρων και 5 θέσεις ειδικού τεχνικού προσωπικού), καθώς και 25 θέσεις 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε τις διατάξεις των ν.3428/2005, ν.3734/2009 και 

ν.3581/2010.  

Για τις 75 θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, µέχρι σήµερα έχουν προσληφθεί 

µόνο 41 άτοµα. Μέχρι το τέλος του 2013, αναµένεται να ολοκληρωθεί η πρόσληψη 

δεκατεσσάρων (14) ειδικών επιστηµόνων (Προκήρυξη 1/2008, ΦΕΚ τ/ΑΣΕΠ 

699/31.12.2008), καθώς οι 14 αυτές θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού 

κατανεµήθηκαν στην Αρχή µόλις το Φεβρουάριο του 2013, µε την υπ’ αριθµ. 

∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/207/4161/07.02.2013 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 349/19.2.2013) και τελικώς, τον Ιούλιο του 

2013, µε τον πρόσφατο ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.7.13) δόθηκε η δυνατότητα 

αντικατάστασης/αναπλήρωσης των διοριστέων που δεν αποδέχθηκαν το διορισµό τους.   

Για τις 36 θέσεις διοικητικού προσωπικού, έχουν προσληφθεί µέχρι σήµερα 25 άτοµα, ενώ 

για τις 16 θέσεις εµµίσθων δικηγόρων έχουν προσληφθεί 9 δικηγόροι, ενώ δεν έχει 

προσληφθεί κανένα άτοµο για τις 5 θέσεις ειδικού τεχνικού προσωπικού. 

Συνολικά, στη ΡΑΕ σήµερα από τις 132 θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου που έχουν συσταθεί (ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, 

έµµισθοι δικηγόροι και ειδικό τεχνικό προσωπικό), έχουν προσληφθεί µόνο 75 άτοµα. 

Κ ε φ ά λ α ι ο  
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Επιπλέον, οι συµβάσεις των 20 ατόµων που υπηρετούσαν στη ΡΑΕ µε σχέση ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου, ήδη από το 2008, έληξαν οριστικά την 31/12/2012 (ν.3734/2009 

και ν.3581/2010). 

Το προβλεπόµενο στον ιδρυτικό νόµο 2773/1999 και το Π.∆. 139/2001 προσωπικό της ΡΑΕ 

θα εξυπηρετούσε τις αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονταν από το νόµο 

αυτό. Νέες αρµοδιότητες που προστέθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 2003-2011, 

ιδίως στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, εξυπηρετήθηκαν µε προσλήψεις 

συµβασιούχων ορισµένου χρόνου, οι οποίες έχουν ήδη λήξει, χωρίς όµως ταυτόχρονα να 

έχουν εκλείψει και οι σχετικές αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της Αρχής.  

Με το νόµο 4001/2011, προστέθηκαν νέες σηµαντικές αρµοδιότητες στη ΡΑΕ, σύµφωνα µε 

τις προβλέψεις του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε επίπεδο 

χορήγησης αδειών, όσο και σε ρυθµιστικό και εποπτικό επίπεδο, όπου η ΡΑΕ πλέον 

υποχρεούται να λαµβάνει ρυθµιστικά µέτρα για την εύρυθµη λειτουργία του συνόλου της 

ενεργειακής αγοράς, αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα αρµοδιότητες όπως η λήψη προσωρινών 

µέτρων για την προστασία της αγοράς και των καταναλωτών, η διαιτησία µεταξύ των 

µερών/συµµετεχόντων στην αγορά αυτή, κ.α. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί σηµαντικά οι 

ανάγκες συµµετοχής της ΡΑΕ στις εργασίες του νεοσυσταθέντος Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), καθώς σηµαντικό µέρος των 

µελλοντικών δεσµευτικών νοµοθετηµάτων στην ενεργειακή αγορά λαµβάνεται πλέον σε 

υπερεθνικό επίπεδο. Αυτή η εξέλιξη απαιτεί την ενεργό συµµετοχή της ΡΑΕ στην 

αντίστοιχη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως αυτή προβλέπεται από το ευρωπαϊκό και 

εθνικό δίκαιο της ενέργειας. 

Συνεπώς, προκύπτει άµεση ανάγκη µετάβασης σε ένα σαφώς αναβαθµισµένο και 

πολυσύνθετο λειτουργικό σχήµα, το οποίο θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση των νέων, πολύ 

µεγαλύτερου βεληνεκούς, αρµοδιοτήτων της Αρχής, και το οποίο απαιτεί την παροχή 

υπηρεσιών πολύ υψηλής εξειδίκευσης, τόσο από το προσωπικό της ΡΑΕ, όσο και από 

εξωτερικούς συνεργάτες, που θα µπορούν να παρέχουν (σε άµεση ζήτηση) νοµικές, 

οικονοµικές, τεχνικές και επιστηµονικές γνώσεις και υπηρεσίες µεγάλης εµπειρίας και 

εξειδίκευσης.   

Η σηµερινή στελέχωση της ΡΑΕ παρατίθεται στον Πίνακα 9.1 που ακολουθεί. 
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Ειδικότητα / Σχέση 

εργασίας 

Προβλεπόµενες 

θέσεις 

Νοµοθετικές 

∆ιατάξεις 

Καλυφθείσες 

θέσεις 

Κενές 

θέσεις 

Α. Ι∆ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

        

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

36 Ν. 2837/2000,  

Ν. 3175/2003,  

Ν. 3428/2005,  

N. 4001/2011 

25 11 

ΕΙ∆ΙΚΟ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

75 Ν. 2837/2000 ,                       

Ν. 3175/2003 ,   

Ν. 3428/2005, 

Ν. 4001/2011  

41 34 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ 

ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ 

16 Ν. 2837/2000,                       

Ν. 3175/2003,   

Ν. 3428/2005, 

Ν. 4001/2011   

9 7 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

5 Ν.4001/2011 0 5 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆  ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

132   75 57 

Β. Ι∆ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

        

  5 Ν. 3428/2005 

(ακολουθούν τη 

θητεία του Προέδρου 

της ΡΑΕ) 

5 0 

  20 Ν. 3734/2009 

Ν. 3851/2010 (µέχρι 
την 31.12.2012) 

0 20 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

25   5 20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 157   80 77 

Πίνακας 9.1   Υφιστάµενη στελέχωση  της  ΡΑΕ  (Ιούλιος 2013) 

 

9.2 Οικονοµικά θέµατα 

9.2.1 Γενικά 

Κατά τις προβλέψεις του άρθρου 6 του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011): 

« 1. Η ΡΑΕ έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και δικό της προϋπολογισµό, κατά την 

εκτέλεση του οποίου διαθέτει πλήρη αυτονοµία. 

2. Ο προϋπολογισµός της ΡΑΕ προσαρτάται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και η εκτέλεσή του παρακολουθείται από 

την Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου της 

εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους, όπως ορίζεται από τον Κανονισµό της Βουλής. 

3. Η ΡΑΕ συντάσσει ετησίως, έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά µε τη 

δραστηριότητά της και την εκπλήρωση των καθηκόντων της, απαριθµώντας τα µέτρα που 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 227 

ελήφθησαν και τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν για καθένα από τα καθήκοντα και τις 

αρµοδιότητές της. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων, τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, τον Οργανισµό Συνεργασίας Ρυθµιστικών 

Αρχών Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, η έκθεση αυτή δηµοσιεύεται 

στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Στην ετήσια έκθεση πεπραγµένων της παρούσας 

παραγράφου περιλαµβάνεται και απολογισµός ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισµού της. 

4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τον κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών της ΡΑΕ, 

σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις». 

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του ίδιου νόµου: 

 «1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η ΡΑΕ εισπράττει, ως πόρους αυτής: 

(α) Ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τοµέα της ενέργειας και 

ειδικότερα: 

(αα) Εφάπαξ τέλη για την επεξεργασία και γνωµοδότηση ή απόφαση επί των αιτήσεων που 

υποβάλλονται για τη χορήγηση ή τροποποίηση ή επέκταση ή ανανέωση άδειας ή πιστοποίησης 

προς άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας ή του φυσικού αερίου. 

(ββ) Ετήσια τέλη για την άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του 

φυσικού αερίου και των υγρών καυσίµων. 

(β) Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών προγραµµάτων και κάθε άλλο 

έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισµούς. 

2. Οι πόροι της ΡΑΕ εισπράττονται για λογαριασµό της και κατατίθενται σε τραπεζικό 

λογαριασµό, τη διαχείριση του οποίου έχει η ΡΑΕ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής 

Λειτουργίας και ∆ιαχείρισής της». 

Ο ν.4001/2011 προβλέπει επίσης την κατάρτιση νέας µεθοδολογίας υπολογισµού των 

ανταποδοτικών τελών της Αρχής. Μέχρι την ολοκλήρωση εκπόνησης της µεθοδολογίας 

αυτής από τη ΡΑΕ, τα ποσά των εφάπαξ και ετήσιων ανταποδοτικών τελών ορίζονται 

σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.591/2001. Τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη 

αναπροσαρµόζονται τιµαριθµικά σε ετήσια βάση, µε απόφαση της ΡΑΕ που δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Όπως επιβεβαιώνει και η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία υπεβλήθη 

στη Βουλή των Ελλήνων κατά την ψήφιση του ως άνω νόµου (αριθµ. Έκθεσης 114/8/2011, 

σελ. 430-1 [44-5]), η λειτουργία της ΡΑΕ δεν προκαλεί επιβάρυνση στον Κρατικό 

Προϋπολογισµό, µέσω επιχορηγήσεων για τη λειτουργία της Αρχής. Συγκυριακά, µπορεί να 

δηµιουργείται οικονοµικό πλεόνασµα, µεταξύ εσόδων και εξόδων της Αρχής στο τέλος 

κάθε διετίας, το οποίο µεταφέρεται ως αναλογική µείωση των ανταποδοτικών υπέρ της ΡΑΕ 

τελών που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του ενεργειακού τοµέα, έτσι ώστε να πληρούται 

το κριτήριο της κοστοστρέφειας των τελών και του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα. 
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Επισηµαίνεται ότι ο προϋπολογισµός της ΡΑΕ επιβαρύνει λιγότερο από 0,01% της 

συνολικής προστιθέµενης αξίας του κλάδου της ενέργειας, τον οποίο η Αρχή εποπτεύει στο 

σύνολό του. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο προϋπολογισµός της ΡΑΕ δεν έχει οποιαδήποτε 

επίπτωση στα δηµοσιονοµικά στοιχεία του Κράτους, και δεν επιβαρύνει παρά ελάχιστα τον 

ενεργειακό κλάδο που εποπτεύει, χωρίς να επηρεάζει την όποια ανταγωνιστικότητά του. 

Αντιθέτως, η αποτελεσµατική λειτουργία της ΡΑΕ συνεισφέρει στην ενδυνάµωση της 

ανταγωνιστικότητας του ενεργειακού τοµέα και της ελληνικής οικονοµίας γενικότερα. Η 

ΡΑΕ µε τη δράση της αποτελεί σηµαντικό παράγοντα τόσο στην προσέλκυση και 

διευκόλυνση της υλοποίησης επενδύσεων στον ενεργειακό τοµέα (στόχο ύψιστης εθνικής 

προτεραιότητας που έχει θετικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και τη διεύρυνση της 

φορολογητέας ύλης), όσο και στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. 

9.2.2 Οικονοµικός απολογισµός έτους 2012 

Τα έσοδα της Αρχής κατά τη διετία 2011-2012 διαµορφώθηκαν ως εξής: 

1) Για τη χρήση του έτους 2011, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν στο ποσό των 

8.158.499,91 €, ενώ τα έσοδα από χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα του Γ΄ΚΠΣ και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν στο ποσό των 410.375,99 €, το οποίο και δαπανήθηκε για 

την προµήθεια των σχετικών υπηρεσιών. Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 

7.462.414,63 €, και, εποµένως, το συνολικό καθαρό αποτέλεσµα της χρήσης 2011 

διαµορφώθηκε στο ποσό των 913.601,11 €. 

2) Για τη χρήση του έτους 2012, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν στο ποσό των 

7.269.497,56 €, ενώ τα λειτουργικά έξοδα στο ποσό των 6.899.851,25 €. Τα έσοδα από 

χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα του Γ΄ ΚΠΣ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν 

στο ποσό των 428.359,84 €, το οποίο και δαπανήθηκε για την προµήθεια των σχετικών 

υπηρεσιών. Συνολικά, το καθαρό αποτέλεσµα της χρήσης 2012 διαµορφώθηκε στο 

ποσό των 648.152,79 €. 

Στον Πίνακα 9.2 δίνεται η ανάλυση των εσόδων της ΡΑΕ (εισπραχθέντα ή οφειλόµενα), 

ανά κλάδο του τοµέα ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υγρά καύσιµα), για τις 

χρήσεις 2011 και 2012, καθώς και η πρόβλεψη εσόδων του προϋπολογισµού της για το έτος 

2013, όπως εκτιµήθηκε από την Ολοµέλεια της Αρχής (Απόφαση ΡΑΕ 838/17.10.2012) και, 

στη συνέχεια, κατατέθηκε και εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. 
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Είδος Εσόδου 
Απολογισµός 

έτους 2011 

Απολογισµός 

έτους 2012 

Εκτιµήσεις  

2013 

Εφάπαξ ανταποδοτικά τέλη 

ηλεκτρικής ενέργειας  
976.983,52 653.980,99 

 

825.000,00 

Ετήσια ανταποδοτικά τέλη 

ηλεκτρικής ενέργειας 
3.970.605,82 3.526.199,01 

 

4.485.000,00 

Ετήσια ανταποδοτικά τέλη 

φυσικού αερίου 
857.877,95 1.130.997,40 

 

1.290.000,00 

Ετήσια ανταποδοτικά τέλη 

υγρών καυσίµων 
2.353.032,62 1.958.320,16 

 

1.900.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8.158.499,91 7.269.497,56 8.500.000,00 

Πίνακας 9.2 Απολογιστικά έσοδα ανταποδοτικών τελών ΡΑΕ των ετών 2011 και 2012, καθώς  και 

εκτίµηση των αντίστοιχων εσόδων για το έτος 2013 (€) 

Τέλος, στον Πίνακα 9.3 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα λειτουργικά έξοδα που 

πραγµατοποίησε η Αρχή, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους απολογισµούς των ετών 2011 

και 2012, ανά σηµαντική λογιστική κατηγορία, καθώς και η πρόβλεψη εξόδων του 

προϋπολογισµού της για το έτος 2013, όπως εκτιµήθηκε από την Ολοµέλεια της Αρχής 

(Απόφαση ΡΑΕ 838/17.10.2012) και εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.  

 

Είδος Εξόδου 
Απολογισµός 

έτους 2011 

Απολογισµός 

έτους 2012 

Εκτιµήσεις 

2013 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(Αµοιβές έµµισθου προσωπικού, 

εργοδοτικές εισφορές, έξοδα 

επιµόρφωσης) 

4.933.371,21 4.245.560,73 5.683.000,00 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 

(Αµοιβές και έξοδα εξωτερικών 

αναθέσεων) 

646.488,66 819.464,92 1.750.000,00 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

(Λειτουργικά έξοδα: ύδρευση, 

τηλεπικοινωνίες, επισκευές και 
συντηρήσεις κλπ) 

621.160,30 578.549,90 642.000,00 

∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 38.741,79 95.029,02 120.000,00 

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 

(Έξοδα µεταφορών, ταξιδίων, 

αναλώσιµα, συνδροµές κλπ) 

680.807,01 647.835,41 822.000,00 

ΛΟΙΠΑ  3.820,35 3.720,54 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.924.389,32 6.390.160,52 9.022.000,00 

Πίνακας 9.3  Απολογιστικά έξοδα ΡΑΕ των ετών 2011 και 2012 και εκτίµηση των αντίστοιχων  εξόδων για 

το έτος 2013 (€) 
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∆ιευκρινίζεται ότι η αύξηση του εκτιµώµενου ποσού για αµοιβές προσωπικού το 2013 

οφείλεται στον προϋπολογισµό επιπλέον ποσών για: 

(α) Τη µισθοδοσία δεκατεσσάρων (14) Ειδικών Επιστηµόνων, οι οποίοι έχουν επιτύχει στην 

Προκήρυξη 1/2008 (Προκήρυξη 1/2008, ΦΕΚ 699/2008, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) 

και αναµένεται να προσληφθούν µέσα στο 2013.  

(β) Τη µισθοδοσία επιπλέον ατόµων που θα ζητηθούν µέσω προκήρυξης για 

απόσπαση/µετάταξη από άλλες υπηρεσίες, προκειµένου να καλυφθούν οι αυξηµένες 

ανάγκες της Αρχής.  

Επίσης, τα έξοδα για αµοιβές τρίτων αφορούν, κατά κύριο λόγο, αναθέσεις εξειδικευµένων 

τεχνικών/οικονοµικών/ρυθµιστικών µελετών σε εξωτερικούς συµβούλους, οι οποίες µελέτες 

είναι απαραίτητες για την επιτυχή άσκηση/υλοποίηση των αυξηµένων αρµοδιοτήτων της 

Αρχής, ιδίως εν όψει της συνολικής αναδιοργάνωσης της ενεργειακής αγοράς στη χώρα µας 

και της προσαρµογής της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου στο Ενιαίο 

Μοντέλο Ευρωπαϊκής Αγοράς (European Target Model) µέχρι το 2015. 

Οι δηµοσιευµένοι ισολογισµοί της ΡΑΕ για τα έτη 2011 και 2012 παρατίθενται στο 

Παράρτηµα 5. 

9.3 Προγράµµατα/πρωτοβουλίες της ΡΑΕ: Ενεργειακή διαχείριση του 

κτιρίου της Αρχής 

Η ΡΑΕ, σε µια διαρκή προσπάθεια βελτιστοποίησης της απόδοσης και περιορισµού της 

κατανάλωσης του ηλεκτροµηχανολογικού και ενεργειακού εξοπλισµού που είναι 

εγκατεστηµένος στο κτίριο της Αρχής (Πειραιώς 132), έχει προχωρήσει σε όλες εκείνες τις 

δράσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων του κτιρίου, 

συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής του αποδοτικότητας, µε παράλληλη διατήρηση ή 

ακόµη και βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος ως προς τις θερµοκρασιακές συνθήκες 

και το φωτισµό. 

Τα αποτελέσµατα, όπως καταγράφηκαν στις ετήσιες εκθέσεις ενεργειακής επιθεώρησης που 

έχουν διαβιβαστεί αρµοδίως στο ΥΠΕΚΑ, καταδεικνύουν ότι έχει ήδη επιτευχθεί 

σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας (µείωση της κατανάλωσης θερµικής ενέργειας-φυσικού 

αερίου κατά 18% για το 2012, καθώς και σταθεροποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας για το 2012, η οποία όµως είχε ήδη µειωθεί κατά 16% για το έτος 2011, ενώ και 

για το πρώτο εξάµηνο του έτους 2013 καταγράφεται περαιτέρω σηµαντική µείωση των 

καταναλώσεων. φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

έγιναν εφικτά, µέσω της υλοποίησης των απαραίτητων έργων και της υιοθέτησης των 

κατάλληλων ρυθµίσεων και πρακτικών διαχείρισης, συµβάλλοντας έτσι στη σηµαντική 

βελτίωση των σχετικών ενεργειακών δεικτών.  



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 231 

Η Ολοµέλεια της ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπ’ όψη τη διεθνή εµπειρία, και στοχεύοντας στην 

περαιτέρω βελτίωση των θετικών ως άνω αποτελεσµάτων, καθώς και στη διατήρηση ενός 

υψηλού επιπέδου αποδοτικότητας και άνεσης, µε παράλληλη εξοικονόµηση 

καταναλισκόµενης ενέργειας στο κτίριο της Αρχής, αποφάσισε την ανάπτυξη Συστήµατος 

Ενεργειακής ∆ιαχείρισης (Energy Management System - EnMS), κατά το πρότυπο ISO 

50001:2011.  

Η υλοποίηση του εν λόγω Συστήµατος αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο 2013. Στόχος 

της εφαρµογής του Συστήµατος αυτού είναι η µείωση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου, η περαιτέρω µείωση του ενεργειακού κόστους, καθώς και ο περιορισµός των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µέσω της συστηµατικής διαχείρισης της κατανάλωσης 

ενέργειας, βελτιώνοντας έτσι συνολικά το ενεργειακό αποτύπωµα του κτιρίου της ΡΑΕ. 
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Παράρτηµα  1   

Προτάσε ι ς  της  ΡΑΕ  γ ια  την  αναδ ιοργάνωση  της  

εγχώριας  αγοράς  ηλεκτρ ικής  ενέργε ιας  

 

 

  

 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΡΧΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 

ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΗΣ  ΕΓΧΩΡΙΑΣ   ΑΓΟΡΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

26.11.2012 

(Το παρόν κείµενο ακολουθεί πλήρως τη δοµή και τη διατύπωση του αντίστοιχου κειµένου αρχικών προτάσεων 

της ΡΑΕ, το οποίο εγκρίθηκε οµόφωνα στην Ολοµέλεια της 05.07.2012 και, στη συνέχεια, τέθηκε σε δηµόσια 

διαβούλευση στις 23.07.2012, έως και την 01.10.2012. Στις επόµενες σελίδες, ενσωµατώνονται πλέον νέα 

αναλυτικά κείµενα (µέσα σε πλαίσιο, για να ξεχωρίζουν από τα αρχικά), τα οποία εξειδικεύουν, βελτιώνουν 

ή/και τροποποιούν, σηµείο προς σηµείο, τις αρχικές προτάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής, λαµβάνοντας υπ’ όψη και 

τα αποτελέσµατα της β’ φάσης της διαβούλευσης, η οποία επακολούθησε την ηµερίδα της ΡΑΕ στις 15.11.2012).  

Πλαίσιο 

Εν όψει της εφαρµογής των ρυθµίσεων της Τρίτης Ενεργειακής ∆έσµης, αλλά και του Ενιαίου Μοντέλου 

Ευρωπαϊκής Αγοράς (Target Model), κατά τρόπο που να είναι αποτελεσµατικός και αποδοτικός για την 

εγχώρια αγορά, είναι αναγκαίες σηµαντικές δοµικές αλλαγές στη µέχρι σήµερα οργάνωση και λειτουργία της 

αγοράς. Λαµβάνοντας υπ΄ όψη τόσο την εµπειρία που αποκτήθηκε µέχρι σήµερα, όσο και τις πραγµατικές 

µεταβολές που έχουν επέλθει στην εγχώρια και διεθνή ενεργειακή αγορά, η ΡΑΕ καταθέτει σήµερα τις τελικές 

της προτάσεις για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προτάσεις αυτές 

διαµορφώθηκαν µετά και τη δηµόσια διαβούλευση που διεξήχθη επί του κειµένου των αρχικών προτάσεων 

της Ρυθµιστικής Αρχής (23.07 έως 01.10.2012), αλλά και τον εποικοδοµητικό διάλογο που ακολούθησε στη 

σχετική ηµερίδα της ΡΑΕ (15.11.2012).  

Οικονοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο θα γίνουν οι προτεινόµενες δοµικές αλλαγές  

α)  ∆υσµενής οικονοµική συγκυρία, και ιδίως αύξηση του επιχειρηµατικού και πιστωτικού κινδύνου και 

σηµαντική επιδείνωση των χρηµατορροών, λόγω της ταµειακής στενότητας του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα, η οποία δεν είναι παροδική. Ο σχεδιασµός της αγοράς θα πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψη του την 

ανάγκη διασποράς του πιστωτικού κινδύνου, ελαχιστοποιώντας, κατά το δυνατόν, το συνεπαγόµενο 

κόστος διαχείρισης του κινδύνου αυτού.  Αποτέλεσµα της οικονοµικής συγκυρίας είναι και η αύξηση του 

κόστους δανεισµού, βραχυχρόνιου και µακροχρόνιου, µε αρνητικές επιπτώσεις στους παραγωγούς και 

στα δίκτυα. 

Π α ρ ά ρ τ η µ α  
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β)  Αυξανόµενη, µε ταχείς ρυθµούς, διείσδυση της παραγωγής των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστηµα, η οποία 

οδηγεί σε µεγάλη αύξηση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκποµπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), καθώς και 

σε µείωση των συντελεστών χρήσης των υποδοµών που σχετίζονται µε τη θερµική παραγωγή 

(ηλεκτροπαραγωγικές µονάδες και υποδοµές φυσικού αερίου).   

γ)  Συνεχιζόµενη µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της οικονοµικής κρίσης.  Η µείωση 

αυτή έχει επιπτώσεις στο κόστος της προσφερόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα σταθερά κόστη των 

υποδοµών επιµερίζονται σε µικρότερα φορτία. 

δ) ∆υσµενείς οικονοµικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νότιας Ευρώπης, οι 

οποίες, σε συνδυασµό µε την ελλιπή εναρµόνιση των κανόνων λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς 

ενέργειας, δεν επιτρέπουν την -έστω και µερική- ανάταξη των εσωτερικών δυσµενών συνθηκών, µέσω 

της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τοµέα. 

 Στόχοι των προτεινόµενων δοµικών αλλαγών  

α) Συµπίεση, κατά το δυνατόν, του κόστους παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να 

συγκρατηθούν, κατά το δυνατόν, οι αναπόφευκτες αυξήσεις  τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας στους 

καταναλωτές χαµηλής, µέσης και υψηλής τάσης, και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 

οικονοµίας. 

β) ∆ηµιουργία κατάλληλου υποβάθρου για να επιτευχθεί η εναρµόνιση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας µε αυτές των γειτονικών χωρών, στα πλαίσια του Ενιαίου Μοντέλου Ευρωπαϊκής Αγοράς, µε 

σκοπό την αναβάθµιση της εµπορικής δραστηριότητας µεταξύ της Ελλάδας και των χωρών αυτών και τη 

δηµιουργία ευκαιριών για εξαγωγή της πλεονάζουσας δυναµικότητας/παραγωγής.  

γ) Εξασφάλιση πρόσβασης όλων των συµµετεχόντων, µε ισοδύναµο τρόπο, στους διαθέσιµους ενεργειακούς 

πόρους της χώρας, κατά κύριο λόγο τους λιγνίτες και τα νερά, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν χαρτοφυλάκια 

αντίστοιχου κόστους ενέργειας. 

δ)  Άρση των στρεβλώσεων και σταυροειδών επιδοτήσεων στα τιµολόγια λιανικής, και ιδίως στα τιµολόγια 

χαµηλής τάσης που παραµένουν ρυθµιζόµενα, µε ορθολογική κατανοµή του κόστους µεταξύ των 

διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών, έτσι ώστε  να διασφαλίζεται η µακροχρόνια ανάπτυξη του 

ηλεκτρικού τοµέα, στη βάση της οικονοµικής βιωσιµότητας των σχετικών επενδύσεων και υποδοµών, οι 

οποίες θα πρέπει να αναπτύσσονται και να  χρησιµοποιούνται µε τον πλέον αποδοτικό τρόπο. 

ε) Ενίσχυση των αλλαγών στην αγορά φυσικού αερίου, µε σκοπό την µείωση του κόστους χρήσης των 

υποδοµών και την ενίσχυση του ανταγωνισµού στην προµήθεια φυσικού αερίου. Η διευκόλυνση της 

ανάπτυξης υποδοµών, οι οποίες θα συνδέουν την ελληνική αγορά φυσικού αερίου µε νέες πηγές 

προµήθειας ή νέες αγορές, νέους προµηθευτές και τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης, 

αποτελεί σηµαντικό εργαλείο προς την επίτευξη αυτού του στόχου.  

Βασικές προτεινόµενες δοµικές αλλαγές  

Α]  Χονδρεµπορική Αγορά 

1. Υιοθέτηση του µοντέλου της Γαλλικής ενεργειακής αγοράς (ΝΟΜΕ), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο 

Παράρτηµα Ι. Πώληση λιγνιτικής και ενδεχοµένως υδροηλεκτρικής παραγωγής, αναλόγως του 

συγκεκριµένου σχήµατος  διαχείρισης των υδροηλεκτρικών σταθµών που θα επιλεγεί (σηµείο 4 

παρακάτω), µε υποχρέωση αυτών που θα την αγοράζουν να τη διαθέτουν σε πελάτες λιανικής, έτσι ώστε 

να αυξηθεί ο υγιής ανταγωνισµός στην παραγωγή και την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και δυνητικά 

να µπορεί να µεταφερθεί στους πελάτες αυτούς, υπό τη µορφή χαµηλότερων τιµών και τιµολογίων (σε 

σχέση µε αυτά που θα  εφαρµόζονταν σε περίπτωση τιµολόγησης οριακής τιµής), το οικονοµικό 

πλεόνασµα παραγωγού που διαθέτει η λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή. Ο τρόπος δηµοπράτησης 

της παραγωγής αυτής θα γίνεται µε προθεσµιακά συµβόλαια (forward contracts). Θα προωθηθούν 
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συµβόλαια που θα αφορούν διαφορετικές ζώνες κατανάλωσης και θα έχουν διαφορετικό χρονικό 

ορίζοντα ωρίµανσης. Είναι απαραίτητος ο σχεδιασµός κατάλληλων µεταβατικών διατάξεων για τη 

σταδιακή και οµαλή απόκτηση µεριδίου της αγοράς λιανικής, έτσι ώστε να υπάρχει δικαίωµα χρήσης των 

προθεσµιακών συµβολαίων. Ο σχεδιασµός αυτός, και ιδίως ο χρονικός ορίζοντας εφαρµογής του, µπορεί 

να είναι συµβατός µε την εξεταζόµενη από την Πολιτεία πώληση παραγωγικών µονάδων της ∆ΕΗ 

(λιγνιτικών ή/και υδροηλεκτρικών). Επισυνάπτεται, ως Παράρτηµα Ι στο παρόν κείµενο, η επιτελική 

σύνοψη της µελέτης για το θέµα αυτό, την οποία εκπόνησε για λογαριασµό της ΡΑΕ επιστηµονική οµάδα 

του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Κεντρικός στόχος της προτεινόµενης από τη ΡΑΕ διαδικασίας δηµοπράτησης, για την εξασφάλιση 

πρόσβασης τρίτων σε λιγνιτικούς και υδατικούς πόρους της χώρας, είναι η µεταφορά, µέρους 

τουλάχιστον, του πλεονάσµατος παραγωγού της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής στην 

εγχώρια τελική κατανάλωση. 

Ο βασικός σχεδιασµός που προτείνει η ΡΑΕ εµπεριέχει στοιχεία τόσο της προσέγγισης Virtual Power 

Plant (VPP), όσο και ισοδύναµων µε ρύθµιση τιµής µέτρων (ΝΟΜΕ) για βιοµηχανική κατανάλωση. Ο 

σχεδιασµός αυτός επιχειρεί να αντιµετωπίσει επείγοντα δοµικά και συγκυριακά προβλήµατα της 

εγχώριας αγοράς ηλεκτρισµού, συνδυάζοντας τα στοιχεία εκείνα των ως άνω προσεγγίσεων (VPP και 

ΝΟΜΕ) που ταιριάζουν καλύτερα στις συνθήκες της εγχώριας αγοράς. Τα VPPs έχουν επιτυχία κυρίως 

σε αγορές που παρουσιάζουν προβλήµατα συγκέντρωσης και χαµηλής ρευστότητας (liquidity), αλλά δεν 

µπορούν να λύσουν κρίσιµες δοµικές ασυµµετρίες, όπως είναι η υφιστάµενη στην ελληνική αγορά 

δραστική ανισορροπία στα χαρτοφυλάκια ενέργειας των ανταγωνιστών. Κατά συνέπεια, παρόλο που 

γενικά τα µέτρα τύπου NOME συνιστούν µη δυναµικά ρυθµιστικά µέτρα, που απαιτούν σηµαντική 

ρυθµιστική παρέµβαση, η χρήση τους στo πλαίσιο µιας διαδικασίας δηµοπράτησης, µπορεί να έχει 

ουσιαστική σηµασία, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η επίτευξη της προσδοκώµενης δοµικής ισορροπίας 

µεταξύ των συµµετεχόντων, όσο και η µη-διακράτηση (ή σπατάλη) του όποιου διαθέσιµου πλεονάσµατος 

παραγωγού της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής από τον πωλητή ή τον αποδέκτη του 

προϊόντος. 

Κρίσιµο στοιχείο στην επίτευξη των ως άνω στόχων αποτελεί ο τύπος και οι λεπτοµερείς όροι και 

προϋποθέσεις της διαδικασίας δηµοπράτησης που θα εφαρµοστεί, ώστε να διατηρηθεί το όφελος για τον 

τελικό καταναλωτή, όπως περιγράφεται και στην ανάλυση του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου (Παράρτηµα 

Ι), δίνοντας όµως παράλληλα τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες στην εν λόγω διαδικασία να δράσουν 

ανταγωνιστικά για τη διεκδίκηση των διατιθέµενων προϊόντων. Απαιτείται η προσεκτική διατύπωση των 

όρων και περιορισµών των συγκεκριµένων δηµοπρασιών, εν είδει παιγνίου, ώστε η ανάλυση αυτών, στη 

βάση της σχετικής θεωρίας παιγνίων, να δώσει και την κατάλληλη µορφή του τελικού τύπου δηµοπρασίας 

που θα πρέπει να εφαρµοστεί. Ιδίως, πρέπει να αναλυθεί εάν οι δηµοπρασίες µπορεί να καταλήξουν σε 

ανάλογο αποτέλεσµα µε διατιµηµένα προϊόντα, καθορίζοντας εκείνους τους όρους και περιορισµούς που 

οδηγούν τους συµµετέχοντες να συµπεριφερθούν ως «συνετοί παίκτες» (rational players).            

Η βασική πρόταση της ΡΑΕ έγκειται στη διάθεση προθεσµιακών προϊόντων (forward contracts) µέσω 

πλειοδοτικών δηµοπρασιών ή/και διαγωνισµών µε ρυθµιζόµενο εύρος τιµών, που προέρχονται από ένα 

«καλάθι» λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής. Αναλόγως των δυνατοτήτων που υπάρχουν ως προς 

ενσωµάτωση των προϊόντων αυτών στο υφιστάµενο λογισµικό της λειτουργίας της αγοράς, τα προϊόντα 

αυτά θα είναι φυσικής παράδοσης, ή θα λειτουργούν ως προϊόντα εικονικής παράδοσης που θα 

εκκαθαρίζονται, όµως, µέσω κατάλληλων οικονοµικών συµφωνιών, µε απευθείας χρηµατικές ροές µεταξύ 

των συµβαλλοµένων, µειώνοντας έτσι, σε ένα εύλογο χρονικό ορίζοντα προσαρµογής, τον όγκο 

χρηµατικών ροών από και προς το Λειτουργό και το ∆ιαχειριστή της αγοράς.  

Αναλυτικότερα, προτείνεται η σταδιακή (µε χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τα µέσα περίπου του 2014) 

δηµοπράτηση προθεσµιακών προϊόντων ενέργειας, τα οποία να αντιστοιχούν τελικά σε συνολική ισχύ 
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1600 MW, να αφορούν ισχύ βάσης ή off peak, και η διάθεσή τους να γίνεται σε συγκεκριµένα µερίδια 

(lots/strips), από περίπου 10 έως και 50 MW, µε ελάχιστο/µέγιστο µέγεθος ανά συµµετέχοντα, 

καθορίζοντας σε κάθε βήµα δηµοπρασίας τα ακόλουθα: 

1) Μέγεθος του δηµοπρατούµενου προϊόντος (π.χ. 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 MW). 

2) Τύπος συµµετέχοντος στον οποίο απευθύνεται η συγκεκριµένη δηµοπρασία (προµηθευτές ή µεγάλοι 

καταναλωτές µε σηµαντική τιµή ζήτησης του φορτίου τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου).  

3) Ηµεροµηνία έναρξης και διάρκεια του δηµοπρατούµενου προϊόντος. 

4) Ζώνη κατανάλωσης που αφορά το προϊόν (baseload ή off peak). 

5) Τύπος διενεργούµενης δηµοπρασίας του συγκεκριµένου προθεσµιακού προϊόντος: α) πλειοδοτικός 

διαγωνισµός χωρίς ελάχιστη ή/και µέγιστη τιµή, ή β) διαγωνισµός µε ρυθµιστικά καθοριζόµενο εύρος 

τιµών. Σε κάθε περίπτωση, η επαναληπτικότητα της διαδικασίας (σε µερίδια π.χ. των 10-50 MW), 

ακόµα και µε καθορισµένες τιµές, προσοµοιάζει επαρκώς συνθήκες αγοράς. 

6) Ύψος προκαταβολής που θα πρέπει να καταβάλλεται µε την απόκτηση του προϊόντος, και όχι µε την 

κατανάλωσή του. Λόγω της δυσχερούς χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της ελληνικής οικονοµίας 

γενικότερα, και του ενεργειακού τοµέα ειδικότερα, θα εξεταστούν διάφορα επίπεδα και εναλλακτικοί 

τρόποι εξασφάλισης της προκαταβολής. Σε κάθε περίπτωση, η προκαταβολή αυτή αποτελεί κρίσιµη 

παράµετρο, που αποδεικνύει τη µακροχρόνια δέσµευση (long-term commitment), και όχι τη 

συγκυριακή συµµετοχή στη διαδικασία µε περιορισµένες δεσµεύσεις («free ride»). Θα εξεταστεί 

κατά πόσον τµήµα της προκαταβολής θα ήταν σκόπιµο να επιστρέφεται σε περίπτωση µη 

κατανάλωσης του προϊόντος, σε συνδυασµό µε άλλους µηχανισµούς που θα δρουν αποθαρρυντικά ως 

προς το ενδεχόµενο αυτό.   

Για την επίτευξη του βασικού σκοπού, τίθενται συγκεκριµένοι περιορισµοί για τους συµµετέχοντες στη 

διαδικασία δηµοπράτησης:  

α)  Τα λιγνιτικά/υδροηλεκτρικά προθεσµιακά προϊόντα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για την 

προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές.  

β) Τα προϊόντα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µέρος µόνο της συνολικής ισχύος/ενέργειας των 

καταναλωτών που εξυπηρετούνται από αυτά,  περίπου για το 65%. Η υπόλοιπη ενέργεια θα πρέπει να 

προέρχεται από άλλες πηγές, όπως για παράδειγµα από τη spot αγορά, ή από διµερή συµβόλαια µε 

µονάδες ΦΑ. Το ποσοστό αυτό µπορεί να µεταβάλλεται (να αυξάνει) για τα off peak προθεσµιακά 

προϊόντα, ή για προϊόντα που απευθύνονται σε µεγάλους καταναλωτές, φθάνοντας, στις περιπτώσεις 

αυτές, µέχρι και το 85-90%. 

Κρίσιµοι περιορισµοί ως προς τη χρήση των προϊόντων αυτών, που επηρεάζουν ακόµα και τη διαδικασία 

διάθεσής τους, θα επιβληθούν µε κατάλληλα ρυθµιστικά µέτρα, έτσι ώστε να περιοριστεί δραστικά η 

δυνατότητα «cherry picking» στη λιανική αγορά, αλλά και να αναπτυχθούν ανταγωνιστικά σχήµατα µε 

βιώσιµη προοπτική σε µεσο-µακροπρόθεσµη βάση. Οι περιορισµοί αυτοί ενδεχοµένως να αφορούν τον 

τρόπο κάλυψης της υπολειπόµενης ενέργειας που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των πελατών (π.χ. του 

35%), µέρος της οποίας θα πρέπει να διασφαλίζεται µακρόχρονα µε αντίστοιχα διµερή συµβόλαια ΦΑ, 

έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται ασύµµετρες συνθήκες  ως προς το διαµορφούµενο µέσο κόστος του 

µίγµατος της ∆ΕΗ. 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα δηµοπρασιών 

Τονίζεται ότι τα χρονοδιαγράµµατα που ακολουθούν είναι ενδεικτικά. Τα ακριβή χρονοδιαγράµµατα θα 

διαµορφωθούν στη διάρκεια και µε το πέρας των προπαρασκευαστικών εργασιών/ενεργειών που θα 

απαιτηθούν (βλ. παρακάτω). 
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1
η
 ∆ηµοπρασία 

- Σεπτέµβριος 2013 (θα έχει προηγηθεί, το Μάϊο του 2013, η δηµόσια διαβούλευση της ΡΑΕ, όσον 

αφορά το πρότυπο τεύχος δηµοπράτησης, το οποίο θα περιγράφει αναλυτικά τους όρους και τις 

διαδικασίες διενέργειας των δηµοπρασιών). 

- 800 MW συνολικά, σε διαδοχικές δηµοπρασίες µεριδίων από (περίπου) 10-50 MW, µε διάρκεια 6, 

12, 18 και 30 µηνών, και µε εκκίνηση 01.10.2013 και 01.01.2014. 

2
η
 ∆ηµοπρασία  

- Ιανουάριος 2014 

- 400 ΜW, σε διαδοχικές δηµοπρασίες µεριδίων από (περίπου) 10-50 MW, µε διάρκεια 6, 12 και 24 

µηνών, και µε εκκίνηση 01.02.2014 και 01.05.2014. 

3
η
 ∆ηµοπρασία 

- Ιούνιος 2014 

- 400 MW (+ τα ΜW των προϊόντων των δύο προηγούµενων δηµοπρασιών που θα έχει λήξει η 

διάρκειά τους), σε διαδοχικές δηµοπρασίες µεριδίων από περίπου 10-50 MW, µε διάρκεια 6, 12 και 

18 µηνών, και µε εκκίνηση 01.07.2014. 

Στο πλαίσιο του στόχου συµπίεσης, κατά το δυνατόν, του κόστους παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας, αλλά και προκειµένου να προσδιοριστούν οι πλέον κατάλληλοι όροι και περιορισµοί για την 

επιτυχή διάθεση και χρήση των ως άνω προθεσµιακών προϊόντων, δροµολογείται ήδη από τη ΡΑΕ η 

διεκπεραίωση ενός αναλυτικού κοστολογικού ελέγχου ολόκληρης της παραγωγικής αλυσίδας (value 

chain) του ηλεκτρικού τοµέα (παραγωγή-µεταφορά-διανοµή-εµπορία), καθώς και η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων του µε τα διεθνή δεδοµένα και πρακτικές (benchmarking). 

Επισυνάπτεται στο παρόν κείµενο, ως Παράρτηµα ΙΙ, η περιγραφή αντικειµένου του έργου (µελέτης) µε 

τίτλο «Κοστολογικός έλεγχος / συγκριτική αξιολόγηση του κόστους της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού 

(∆ΕΗ Α.Ε.) και των θυγατρικών της σε Σύστηµα και ∆ίκτυο (Α∆ΜΗΕ Α.Ε. & ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.). Προτάσεις 

στρατηγικής και ρυθµιστικών µέτρων για την επίτευξη του υφιστάµενου περιθωρίου βελτίωσης του κόστους 

αυτού. Συναφής οδικός χάρτης / χρονοδιάγραµµα» («Cost benchmarking of the Public Power Corporation 

(PPC S.A.) and its network subsidiaries (ADMIE S.A. & DEDDIE S.A.). Strategic recommendations on 

their cost improvement potential and roadmap»). Η προκήρυξη του έργου αυτού, µε ανοικτό διεθνή 

τακτικό διαγωνισµό, εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια της ΡΑΕ στις 12/11/2012 (Απόφαση ΡΑΕ 926/2012).  

2. Η ως άνω µεταβατική περίοδος θα συµβαδίζει και µε την αντίστοιχη περίοδο κατάργησης του µηχανισµού 

ανάκτησης µεταβλητού κόστους (όπως αυτός ισχύει σήµερα). Ο µηχανισµός ανάκτησης µεταβλητού 

κόστους θα παραµείνει µόνο για τις περιπτώσεις διαφοροποιήσεων του προγράµµατος κατανοµής από τον 

Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό. Πρέπει να αρθούν τα κίνητρα εκείνα που ωθούν τους 

παραγωγούς  σε  συστηµατική χρήση/κατάχρηση του κανόνα που δίνει τη δυνατότητα υποβολής 

προσφορών κάτω του ελάχιστου µεταβλητού κόστους, για το 30% της ισχύος.  

Η ΡΑΕ προτείνει την άµεση µείωση του περιθωρίου του Μηχανισµού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, 

από 10% σε 5% από την 01.01.2013, µε προοπτική πλήρους κατάργησης του µηχανισµού αυτού στο α’ 

εξάµηνο του 2014, υπό τη βασική προϋπόθεση της υλοποίησης και αποτελεσµατικής εφαρµογής των 

υπόλοιπων προτεινόµενων µέτρων, και κυρίως των δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων (µε 

ολοκλήρωση του πλήρους κύκλου δηµοπρασιών, συνολικής ισχύος 1600 MW). 

Λόγω της συνεχιζόµενης µείωσης της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας, αλλά 

και της αύξησης της παραγόµενης από ΑΠΕ ενέργειας, εκτιµάται ότι θα παρατηρηθούν φαινόµενα 
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συνωστισµού µονάδων παραγωγής, κυρίως µονάδων Φ.Α., αλλά ενδεχοµένως και λιγνιτικών (των 

παλαιοτέρων εξ αυτών), ιδίως εάν ληφθεί υπ’ όψη η σηµαντική επιβάρυνση στο µεταβλητό κόστος τους 

από την ενσωµάτωση, την 01.01.2013, του πλήρους κόστους δικαιωµάτων εκποµπών CO2. Επίσης, είναι 

ορατό και το ενδεχόµενο να εφαρµοστεί και από τους λιγνιτικούς σταθµούς, κατά τη διαµόρφωση των 

προσφορών τους και χρήσης του κανόνα 30%, µια στρατηγική ανάλογη µε αυτή που εφαρµόζεται από τις 

µονάδες Φ.Α., ώστε να διασφαλιστεί η ένταξή τους κατά την κατανοµή. Οι ως άνω παράγοντες είναι 

πιθανό να οδηγήσουν συνδυαστικά στη µείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ.Α. και την 

υποκατάστασή της από λιγνιτική παραγωγή. Εκτιµάται, συνεπώς, ότι θα υπάρξει συνολικά µείωση 

(εξοικονόµηση) κόστους για την εθνική οικονοµία από τη µειωµένη κατανάλωση Φ.Α. Σε επίπεδο 

ενεργειακού ισοζυγίου, η υποκατάσταση αυτή εκτιµάται ότι θα είναι της τάξης των 800-1000 GWh ανά 

έτος, και αναµένεται να λάβει χώρα ανεξαρτήτως των όποιων προτεινόµενων αλλαγών στο µηχανισµό 

ανάκτησης µεταβλητού κόστους. 

Στη βάση των ως άνω εκτιµήσεων, κρίνεται σκόπιµη η άµεση διερεύνηση από τη ΡΑΕ της ενδεχόµενης 

προσαρµογής (ή/και κατάργησης) του κανόνα 30%, δηλαδή του δικαιώµατος των µονάδων να 

υποβάλλουν προσφορές κάτω του µεταβλητού τους κόστους, εφ’ όσον όµως αρχίσουν να εφαρµόζονται 

στην πράξη τα προθεσµιακά προϊόντα. Κατά τη διερεύνηση αυτή, θα εξεταστούν οι τεχνικές δυνατότητες 

των µονάδων ως προς τον ανεκτό αριθµό εναύσεων-σβέσεων, καθώς και η υϊοθέτηση ειδικών 

περιορισµών στην επίλυση του αλγορίθµου -αν µπορούν να εφαρµοστούν- για µείωση των κύκλων 

έναυσης-σβέσης, τουλάχιστον για την οριακή µονάδα.  (Έναρξη εξέτασης µε ενδεικτικές επιλύσεις, µετά 

από σχετικές προσαρµογές του λογισµικού: 4/2013, προσαρµογή (ή/και κατάργηση) του κανόνα 30% : 

12/2013). 

Παράλληλα, θα προχωρήσει η εξέταση των δυνατοτήτων δηµιουργίας αποδοτικής αγοράς εφεδρειών, η 

οποία να αντικατοπτρίζει την πραγµατική αξία της υπηρεσίας αυτής, ο επαναπροσδιορισµός ανώτερων 

τιµών αγοράς ενέργειας και εφεδρειών, η µείωση των περιορισµών, π.χ. τεχνικών ελαχίστων, κατά την 

επίλυση του αλγορίθµου στον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό, κ.α. (ολοκλήρωση µελέτης: 

7/2013).  

Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστεί η δυνατότητα εφαρµογής ενός αποδοτικού ειδικού µηχανισµού 

διασφάλισης εφεδρείας ισχύος που θα περιλαµβάνει τη διακοπή της καθορισµένης στάθµης ζήτησης 

φορτίου καταναλωτών (κυρίως, βιοµηχανικών καταναλωτών), η οποία θα έχει συµφωνηθεί πάνω σε 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (µέγεθος, διάρκεια, πληρωµή, κ.λπ.). Οι καταναλωτές αυτοί δύναται να 

εξαιρεθούν από την υποχρέωση κατοχής Α∆Ι για τη συµφωνηθείσα ισχύ. 

3.  Επανασχεδιασµός του Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Ισχύος, ιδίως λαµβάνοντας υπόψη τη σταδιακή µείωση 

των συντελεστών φόρτισης των θερµικών µονάδων. Ο µηχανισµός αυτός θεωρείται πλέον απολύτως 

απαραίτητος και πρέπει να λάβει µόνιµο χαρακτήρα και δοµή, συνδυασµένη µε κανόνες αγοράς, µε 

διάρκεια στο χρόνο, εφ’ όσον θα είναι ο µηχανισµός εκείνος που θα στηρίξει µακροχρόνια τη βιώσιµη και 

αποδοτική συνύπαρξη συµβατικών µονάδων και µονάδων ΑΠΕ. 

Είναι απολύτως σαφές ότι εν όψει της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας (Target Model), θα 

πρέπει το σύνολο των συµπληρωµατικών µηχανισµών, όπως π.χ. της διασφάλισης διαθέσιµης ισχύος, να 

έχουν µεταβατικό χαρακτήρα, ώστε να είναι δυνατή, σε εύλογο χρονικό διάστηµα, είτε η ενσωµάτωσή 

τους στους αντίστοιχους µηχανισµούς που θα αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε η σταδιακή 

αντικατάστασή τους µε άλλους µηχανισµούς, που σχετίζονται µε την ασφάλεια εφοδιασµού σε επίπεδο 

χώρας ή περιφέρειας, όπως είναι η λειτουργία µιας αποτελεσµατικής αγοράς εφεδρειών.  

Η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και η εφαρµογή του ενιαίου µοντέλου (Target Model) στηρίζεται 

στη διαµόρφωση ενιαίων κανόνων λειτουργίας (από το 2015 και µετά). Η εφαρµογή όµως των κανόνων 

αυτών προϋποθέτει και παρόµοιο σηµείο εκκίνησης για όλα τα Κράτη-Μέλη, όσον αφορά την ωριµότητα 

της αγοράς, το επίπεδο ανταγωνισµού και την ύπαρξη ή µη δοµικών προβληµάτων. Είναι βέβαιο ότι, σε 
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περίπτωση που δεν ληφθούν κατάλληλα µεταβατικά µέτρα, έτσι ώστε να διαµορφωθούν, οµαλά και 

σταδιακά, συνθήκες ανάλογες (έστω και οριακά) των αγορών µε τις οποίες θα συζευχθεί η αγορά της 

χώρας µας, τότε η σύζευξη αυτή θα έχει δυσµενή αποτελέσµατα για την εγχώρια παραγωγή, χωρίς όµως 

και προφανή µακροχρόνια οφέλη για την εγχώρια κατανάλωση. 

Στην χώρα µας, και επιπλέον των όποιων εσωτερικών δοµικών προβληµάτων στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, δεν υπήρξαν οι τεχνικές εκείνες δυνατότητες που θα οδηγούσαν στη βελτίωση της εγχώριας 

αγοράς. Τόσο οι σχετικά περιορισµένες δυνατότητες των διεθνών διασυνδέσεων, όσο και η πραγµατική 

κατάσταση στις περισσότερες αγορές των χωρών της περιοχής, ιδίως των βαλκανικών χωρών, δεν 

επέτρεψαν την ανάπτυξη αµφίδροµων ανταγωνιστικών πιέσεων, που θα ωθούσαν την εσωτερική αγορά 

της χώρας µας αφ’ ενός σε αποτελεσµατικότερη λειτουργία, αφ’ ετέρου σε µια βιώσιµη εξωστρεφή 

συµπεριφορά και δραστηριότητα, που θα διεύρυνε σηµαντικά το αντικείµενο των συµµετεχόντων. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψη τις πραγµατικές µακροοικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές συνθήκες στη χώρα 

µας, τίθεται σαφώς το ζήτηµα της διασφάλισης της βιωσιµότητας των µονάδων παραγωγής, καθώς και 

των υπόλοιπων στοιχείων της αγοράς, ώστε να µη βρεθεί η χώρα, κατά την εκκίνηση της λειτουργίας της 

ενιαίας αγοράς το 2015, σε πολύ δυσµενέστερη θέση από αυτήν που ήδη βρίσκεται, λόγω χαµηλής 

ανταγωνιστικότητας και σοβαρών δοµικών προβληµάτων και στρεβλώσεων. 

Για τους ως άνω λόγους, προτείνεται η εισαγωγή, στη µεταβατική διετία 2013-2014, συµπληρωµατικού 

Μηχανισµού ∆ιασφάλισης Εφεδρειών (έναρξη εφαρµογής 1/2013), µε πρωταρχικό στόχο τη στήριξη της 

λειτουργίας αξιόπιστων µονάδων, χωρίς ενεργειακούς περιορισµούς, οι οποίες µπορούν να προσφέρουν 

αυξηµένη ευελιξία ανταπόκρισης (ramp up & down) σε σηµαντικές -και διαχρονικά αυξανόµενες- 

διακυµάνσεις του φορτίου του Συστήµατος. Η µεσοπρόθεσµη εξέλιξη του µηχανισµού αυτού θα 

εξαρτηθεί, όπως προαναφέρθηκε, τόσο από την ανάπτυξη αγοράς εφεδρειών, όσο και από το ενδεχόµενο 

δηµιουργίας ευρωπαϊκού µηχανισµού ισχύος (Επανεξέταση του µηχανισµού αυτού από τη ΡΑΕ: 1/2015).    

Στο πλαίσιο του µηχανισµού αυτού, εντάσσεται και η άµεση (1/2013) απένταξη µονάδων που είναι ήδη 

ανενεργές, από τον κατάλογο µονάδων που εισπράττουν Α∆Ι (ενδεικτικά, αυτό αφορά  περίπου 736 MW: 

Λιπτολ - Αλιβέρι 3 & 4 -Λαύριο 1 & 2 - Αγ. Γεώργιος 9), όπως επίσης και η εκπλήρωση των όρων των 

αδειών που έχουν χορηγηθεί στις µονάδες Λαύριο 5 και Αλιβέρι 5, για την άµεση απόσυρση ισοδύναµης 

ισχύος (ψυχρή εφεδρεία: Πτολεµαΐδα 2- Αγ. Γεώργιος 8, Λαύριο 3). Αµέσως µετά την «εικονική» 

απένταξη των µονάδων αυτών, ο Α∆ΜΗΕ θα πρέπει, µε τεκµηριωµένη εισήγησή του προς τη ΡΑΕ, να 

προσδιορίσει ποιες από αυτές τις µονάδες µπορούν να προχωρήσουν και σε φυσική απόσυρση, καθώς και 

τους συµβατικούς όρους υπό τους οποίους οι υπόλοιπες µονάδες θα παραµείνουν σε ψυχρή εφεδρεία. 

Σταδιακά, και µε την έναρξη εφαρµογής των διµερών συµβολαίων, όπως τα προθεσµιακά συµβόλαια που 

προτείνονται ως άνω, ο µηχανισµός Α∆Ι (Μηχανισµός ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος) θα προσαρµόζεται στο 

πλαίσιο εφαρµογής και στους κανόνες λειτουργίας των συµβολαίων αυτών και, σε βάθος χρόνου, θα 

παραµείνει µόνο ο νέος Μηχανισµός ∆ιασφάλισης Εφεδρειών (2015, εφαρµογή του Target Model), υπό 

τους όρους της ενιαίας αγοράς ισχύος, που ενδεχοµένως θα λειτουργήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Ο συµπληρωµατικός Μηχανισµός ∆ιασφάλισης Εφεδρειών θα λειτουργήσει, συνοπτικά, ως εξής:  

• Η ζήτηση Α∆Ι από την κατανάλωση θα παραµείνει η ίδια (ενδεικτικά 10.000 MW) και, συνεπώς, το 

συνολικό κόστος του µηχανισµού θα παραµείνει σταθερό στα 450 Μ€ (45.000 €/ΜW x 10.000 MW), 

δηλ. δεν θα υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση στον τελικό καταναλωτή. 

• Η προσφορά Α∆Ι θα διαµορφωθεί ως εξής: 

 α) Θα διατεθούν, ενδεικτικά, 10.000 ΜW µέσω του Μηχανισµού ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος, µετά και 

  από την απόσυρση, ως άνω, των Α∆Ι των ανενεργών µονάδων. 
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 β) Θα διατεθούν νέα Αποδεικτικά ∆ιαθεσιµότητας Εφεδρειών από µονάδες Φ.Α., συνολικής ισχύος 

  περίπου 4000 MW. 

Οι καταναλωτές θα εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους για κατοχή αποδεικτικών διαθεσιµότητας ισχύος 

µέσω των αποδεικτικών που θα εκδίδονται και από τους δύο µηχανισµούς. Συνεπώς, η πληρωµή των 

µονάδων µε τον υφιστάµενο Μηχανισµό ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος θα µειωθεί από 45.000 €/MW σε 

~32.000 €/MW, λόγω της ύπαρξης πλέον και των νέων αποδεικτικών διαθεσιµότητας, που θα εκδίδονται 

στο πλαίσιο του Μηχανισµού ∆ιαθεσιµότητας Εφεδρειών. Οι µονάδες που συµµετέχουν και στους δύο 

µηχανισµούς και εκδίδουν δύο αποδεικτικά, θα εισπράττουν συνολικά ~64.000 €/MW.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Επισηµαίνεται µε έµφαση ότι το εναποµένον χρονικό διάστηµα µέχρι το 2015, δηλ. το σηµείο στο οποίο 

θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρµόζονται οι κανόνες της Ενιαίας Αγοράς, και στο οποίο η εγχώρια αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να έχει προετοιµαστεί κατάλληλα ώστε να µη βρεθεί σε δυσµενή θέση σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες αγορές της ευρύτερης περιοχής, µε τις οποίες και θα συζευχθεί, είναι ασφυκτικά 

µικρό (περίπου µία 2ετία). 

Η πολυπλοκότητα και ο σύνθετος χαρακτήρας των εργασιών που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της 

διετούς αυτής µεταβατικής περιόδου, καθώς και η ανάγκη αποτελεσµατικού συντονισµού και 

συγχρονισµού των ενεργειών των θεσµικών φορέων που συµµετέχουν στην αγορά, απαιτεί την κατάρτιση 

ενός συγκεκριµένου προγράµµατος δράσης και την άµεση (1/2013) σύσταση των σχετικών οµάδων 

εργασίας, στις οποίες θα συµµετέχουν εκπρόσωποι των φορέων αυτών. 

Οι εν λόγω οµάδες εργασίας θα πρέπει να παραδίδουν, σε συγκεκριµένο κάθε φορά χρονικό διάστηµα (1-

2 µήνες), ολοκληρωµένες και εξειδικευµένες -για το αντικείµενό τους- προτάσεις, οι οποίες, µεταξύ 

άλλων, θα προδιαγράφουν και τις συγκεκριµένες εργασίες που θα πρέπει, στη συνέχεια, να φέρει σε πέρας 

ο κάθε φορέας.  

Η συστηµατική συνεργασία και συγκερασµός απόψεων µέσα στις οµάδες εργασίας, ενδεχοµένως και µε 

τη βοήθεια εξειδικευµένων εξωτερικών συµβούλων, θα επιτρέψει τη διαµόρφωση αναλυτικών και 

τεκµηριωµένων προτάσεων, που θα τίθενται σε σύντοµες δηµόσιες διαβουλεύσεις, και θα καταλήγουν σε 

συγκεκριµένο πρόγραµµα εργασιών και χρονοδιαγράµµατος. 

Κρίνεται αναγκαία η άµεση (1/2013) συγκρότηση των εξής τριών (3) οµάδων εργασίας: 

α)  Αλλαγές  στο  θεσµικό  πλαίσιο  της χονδρεµπορικής αγοράς (θέµατα αγοράς εφεδρειών, 

 µηχανισµών ισχύος, κανόνα 30%). 

β)  ∆ηµοπρασίες λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών προθεσµιακών προϊόντων. 

γ)  Εναρµόνιση µε το Target Model, τροποποιήσεις κανόνων χονδρεµπορικής αγοράς. 

4. Κατάρτιση ενός λεπτοµερούς Κώδικα ∆ιαχείρισης Υδροηλεκτρικών Σταθµών και Υδάτινων Πόρων, και 

ιδίως ανάπτυξη συγκεκριµένης µεθοδολογίας για τον υπολογισµό της κατώτερης τιµής προσφοράς 

ενέργειας που µπορεί να υποβάλει στη χονδρεµπορική αγορά ένας υδροηλεκτρικός σταθµός. Ο 

υπολογισµός της ελάχιστης αυτής τιµής θα γίνεται µε τρόπο ώστε αφ’ ενός να ελαχιστοποιείται η 

δυνατότητα χειραγώγησης και ανορθολογικού επηρεασµού της Οριακής Τιµής από την υδροηλεκτρική 

παραγωγή, αφ’ ετέρου να αποκαλύπτεται και να αντανακλάται στην προσφορά αυτή η πραγµατική αξία 

των υδάτινων πόρων. 
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Η αναλυτική πρόταση του ΛΑΓΗΕ, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ στις 26.10.2012, παρουσιάζεται στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ. Η πρόταση αυτή, η οποία διαµορφώθηκε µετά από µακρά συνεργασία ΡΑΕ-∆ΕΣΜΗΕ 

(ΛΑΓΗΕ)-∆ΕΗ, τελεί άµεσα υπό την έγκριση της Ρυθµιστικής Αρχής. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στόχος της πρότασης είναι ο περιορισµός της δυνατότητας χειραγώγησης της 

Οριακής Τιµής που παρέχουν τα υδροηλεκτρικά, και όχι η αντιµετώπιση του δοµικού ζητήµατος της 

αποκλειστικής, µέχρι σήµερα, εκµετάλλευσης από ένα και µόνο συµµετέχοντα του οικονοµικού 

πλεονεκτήµατος που οι µονάδες αυτές παρέχουν (το ζήτηµα αυτό επιχειρείται να αντιµετωπιστεί µέσω 

της προτεινόµενης διάθεσης των προθεσµιακών προϊόντων).  

5. ∆ηµιουργία Φορέα Κάλυψης και Φορέα Εκκαθάρισης για το σύνολο των οικονοµικών συναλλαγών της 

αγοράς. 

Μετά από ενδελεχή διερεύνηση της ΡΑΕ και σχετικές συζητήσεις µε τράπεζες και άλλους 

χρηµατοπιστωτικούς φορείς, κρίνεται ότι η δηµιουργία του ως άνω Φορέα Κάλυψης και Φορέα 

Εκκαθάρισης των συναλλαγών, είναι επί του παρόντος ανέφικτη, λόγω της δυσµενούς οικονοµικής 

κατάστασης της χώρας, και ιδιαίτερα του χρηµατοπιστωτικού της τοµέα. Η σηµερινή έλλειψη 

ενδιαφέροντος από τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύµατα να συµµετάσχουν ως Φορέας Κάλυψης και 

Φορέας Εκκαθάρισης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται κυρίως : 

• στη δυσκολία οριοθέτησης του µεγέθους του πιστωτικού κινδύνου που πρέπει να αναλάβουν, 

• στην προαπαιτούµενη κάλυψη του υφιστάµενου ελλείµµατος του ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (εκτίµηση για 400 

και πλέον εκατ. Ευρώ), το οποίο είναι αποτρεπτικά υψηλό µε τα σηµερινά δεδοµένα, ακόµη και για 

την περίπτωση µιας κοινοπραξίας τραπεζών, 

• στη δική τους κρίσιµη οικονοµική κατάσταση, ιδίως µετά το «κούρεµα» των οµολόγων, και τις 

αβέβαιες προοπτικές/συνθήκες/αποτελέσµατα της επικείµενης ανακεφαλαιοποίησής τους.  

Χωρίς αµφιβολία, η βέλτιστη λύση είναι η µετάβαση σε ηµερήσια αγορά και η εκκαθάριση εντός 24 

ωρών. Η λύση αυτή προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: 

1. Μειώνει εντυπωσιακά και άµεσα τον πιστωτικό κίνδυνο που παρουσιάζουν οι Συµµετέχοντες. 

2. Ως συνέπεια του παραπάνω, καθιστά τη διαχείριση της οικονοµικής συµπεριφοράς των 

Συµµετεχόντων πολύ πιο εύκολη και αποτελεσµατική. Έτσι, εάν κάποιος Συµµετέχων παρουσιάσει 

πρόβληµα, αυτό θα εντοπίζεται και θα διορθώνεται άµεσα. 

3. Μειώνει το ποσό των εγγυητικών που απαιτείται να προσκοµίσουν οι Συµµετέχοντες. 

4. Η ρευστότητα είναι ικανοποιητική και µπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε ελλείµµατα τυχόν 

δηµιουργηθούν. 

5. Ακόµη και σε περίπτωση που κάποιος Συµµετέχων δεν µπορεί να ανταποκριθεί, η αγορά στο σύνολό 

της είναι σε θέση να απορροφήσει τη συγκεκριµένη αδυναµία. 

Η ως άνω λύση έχει ένα χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 6-12 µηνών, και σε συνδυασµό µε την παράλληλη 

προώθηση της διαχείρισης διµερών συµβολαίων, όπως είναι οι προθεσµιακές συµβάσεις που θα 

δηµοπρατηθούν µέσω του υβριδικού συστήµατος ΝΟΜΕ/VPP (σηµείο Α1), οι οποίες και µειώνουν 

άµεσα και αναλογικά (σε σχέση µε το ύψος των δηµοπρατούµενων MW και MWh) το διαχειριστικό 

κίνδυνο του Λειτουργού της Αγοράς, µπορεί να δηµιουργήσει ένα σταθερό και επαρκώς ασφαλές πλαίσιο 

οικονοµικών συναλλαγών στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σε περίπτωση που η ως άνω συνδυαστική λύση δεν αποδώσει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα µέσα στο 

2013, θα εξεταστεί η εφαρµογή, το 2014, µιας πιο προωθηµένης λύσης, και συγκεκριµένα αυτή της 

δηµιουργίας ενός εξειδικευµένου φορέα, µε το όνοµα Energy House, ο οποίος θα αναλάβει να προσφέρει 
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τις υπηρεσίες του Φορέα Κάλυψης και του Φορέα Εκκαθάρισης και θα διαχειρίζεται το σύνολο των 

χρηµατορροών, µε ιδιαίτερη έµφαση στη ρύθµιση των ανείσπρακτων λογαριασµών των πελατών των 

προµηθευτών. Η συγκεκριµένη λύση µπορεί να τονώσει άµεσα τη ρευστότητα, παρακάµπτοντας τη 

χρηµατοδότηση µέσω δανειοδότησης, που στην παρούσα οικονοµική συγκυρία είναι προβληµατική, αφού 

πρακτικά η ίδια η αγορά θα δηµιουργεί την απαιτούµενη ρευστότητα, µέσω της καλύτερης διαχείρισης 

των οφειλών των πελατών της, αυξάνοντας για τους Συµµετέχοντες το κεφάλαιο κίνησής τους.  

Ο ως άνω Φορέας θα αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα (ή κοινοπραξία) που θα εισπράττει για λογαριασµό των 

προµηθευτών τις οφειλές των πελατών τους, και θα τις αποδίδει σε αυτούς σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

(π.χ. 30 ηµέρες). Οι λοιπές βασικές αρµοδιότητες του Energy House θα είναι αυτές του Φορέα Κάλυψης 

και του Φορέα Εκκαθάρισης, όπως προβλέπονται στον Κώδικα Συναλλαγών και στον Κώδικα 

∆ιαχείρισης. Πιο αναλυτικά : 

• ∆ιεκπεραίωση συναλλαγών, όπως αυτές θα εκκαθαρίζονται από τους ∆ιαχειριστές των Συστηµάτων 

και το Λειτουργό της Αγοράς. Οι συναλλαγές θα καλύπτουν τόσο τη χονδρεµπορική αγορά 

ενέργειας, όσο και τις πιστώσεις/χρεώσεις που αφορούν τις ρυθµιζόµενες χρεώσεις (χρήση 

Συστήµατος και ∆ικτύου, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, κ.λπ.). 

• Κάλυψη των πιστωτικών κινδύνων των συναλλαγών αυτών, παρακολούθηση της συναλλακτικής 

συµπεριφοράς των παικτών, καθορισµός πιστωτικών απαιτήσεων (εγγυητικές , κ.λπ.). 

• Παροχή ταµειακής ρευστότητας µέσω της ρύθµισης των ανεξόφλητων λογαριασµών και των 

ληξιπρόθεσµων οφειλών, liquidity pool. 

• Παροχή δανείων στους ∆ιαχειριστές ή στο Λειτουργό της αγοράς για κάλυψη ταµειακών αναγκών, 

σε περίπτωση που προκύπτουν κόστη τα οποία θα ανακτηθούν µέσω τελών, κ.λπ. 

• Αναφορές (reporting) χρηµατικών ροών.  

Β]  Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ 

Επανεξέταση των οικονοµικών κινήτρων και των µηχανισµών στήριξης, καθώς και των διαδικασιών 

υλοποίησης µονάδων ΑΠΕ, αλλά και των ποσοτικών στόχων σε σχέση µε το µίγµα, την τεχνολογική 

ωριµότητα και τους ρυθµούς διείσδυσης των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ, έτσι ώστε επιτευχθούν οι εθνικοί 

στόχοι για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας,  µε 

ταυτόχρονη συγκράτηση της περαιτέρω αύξησης του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκποµπών Αέριων Ρύπων-

ΕΤΜΕΑΡ (ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ). 

Είναι πλέον αναγκαία η συνολική αναµόρφωση του συστήµατος υποστήριξης των ΑΠΕ, έτσι ώστε αφ’ ενός 

να καταστεί συµβατό µε τις επερχόµενες δοµικές και λειτουργικές αλλαγές στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισµού 

(πορεία προς το Target Model, 2013-2014), αφ’ ετέρου να διασφαλιστεί η µεσο-µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά 

του (από το 2015 και µετά). 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η (υπό εξέλιξη) µεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας 

δηµιουργεί σηµαντικά νέα δεδοµένα, που αλλάζουν τη δοµή και λειτουργία της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. Συγκεκριµένα: 

• Περιορίζεται αισθητά το εύρος της αγοράς, εφ’ όσον µέρος αυτής εξυπηρετείται υποχρεωτικά από τις 

ΑΠΕ (προτεραιότητα ένταξης των ΑΠΕ). 

• Μειώνονται σηµαντικά οι ισοδύναµες ώρες λειτουργίας των συµβατικών σταθµών, χωρίς όµως να 

µειώνεται αντίστοιχα και η ανάγκη σε εγκατεστηµένη ισχύ τους. Συνεπώς, εξ ορισµού, το σύστηµα 

παραγωγής καθίσταται συνολικά ακριβότερο, λόγω µεγαλύτερης εγκατεστηµένης ισχύος (συµβατικής και 

ΑΠΕ), που χρησιµοποιείται µε µικρότερο βαθµό φόρτισης, άρα και µε µεγαλύτερο κόστος κεφαλαίου.   
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• Ανατρέπεται η κλασική προσέγγιση που ακολουθείται στην οργάνωση των αγορών, όπου οι ώρες αιχµής 

«επιδοτούν» τις ώρες χαµηλού φορτίου, αφού, κυρίως λόγω των φωτοβολταϊκών, καθιερώνεται το 

«ξύρισµα» των αιχµών (peak shaving). 

• ∆ιαφοροποιούνται, σε σηµαντικό βαθµό, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των συµβατικών µονάδων, ώστε 

να επιτυγχάνεται η αναγκαία τεχνική συµβατότητα και συνεργασία µεταξύ των τεχνολογιών ΑΠΕ και των 

συµβατικών σταθµών. 

• ∆ηµιουργείται η ανάγκη για σηµαντικές νέες υποδοµές σε δίκτυα, αλλά κυρίως για την αύξηση των 

δυνατοτήτων και των εξειδικευµένων εργαλείων του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ώστε να αντιµετωπίζει 

αποτελεσµατικά τη στοχαστικότητα της αυξηµένης παραγωγής ΑΠΕ. 

Η ΡΑΕ έχει επανειληµµένα επισηµάνει ότι το σηµερινό µοντέλο ανάπτυξης των ΑΠΕ (εγγυηµένες τιµές, 

προτεραιότητα), πρέπει να προσαρµοστεί και να ενταχθεί, οµαλά και αποδοτικά, στο νέο σχεδιασµό της 

αγοράς (Target Model). O προφανής, βέβαια, τρόπος θα ήταν η συνέχιση της σηµερινής πρακτικής, όπου οι 

παραγωγοί ΑΠΕ συµβάλλονται διµερώς µε το ∆ιαχειριστή, ο οποίος και κατανέµει κατά προτεραιότητα την 

παραγόµενη ενέργειά τους. Όµως, µε δεδοµένο ότι στο Target Model δεν θα υπάρχει υποχρεωτική συµµετοχή 

όλων στην αγορά µε τιµή, όπως γίνεται σήµερα (mandatory pool), και δεν θα υπολογίζεται οριακή τιµή, ή και 

εάν ακόµα υπολογίζεται θα αφορά µόνο αυτούς που δεν θα έχουν συνάψει διµερή συµβόλαια µε παραγωγούς, 

συνάγεται τελικά ότι δεν θα υπάρχει ισοσκελισµός εσόδων-εξόδων ΑΠΕ. Εξ αυτού προκύπτει ότι ο σηµερινός 

µηχανισµός, όπου η πληρωµή των ΑΠΕ (feed-in tariff), προέρχεται εν µέρει από την οριακή τιµή και εν µέρει 

από τον Ειδικό Λογαριασµό του Τέλους ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (ΕΤΜΕΑΡ), θα πρέπει να τροποποιηθεί, µε πιο 

προφανή λύση το σύνολο πλέον της πληρωµής των ΑΠΕ να προέρχεται από το Λογαριασµό του Ειδικού 

Τέλους. 

Σε κάθε περίπτωση, το οικονοµικό βάρος για τον Ειδικό αυτό Λογαριασµό (ΕΤΜΕΑΡ) θα είναι µεγάλο και 

διαρκώς αυξανόµενο, γι’ αυτό και θα πρέπει εγκαίρως να διερευνηθούν και να αποφασιστούν από την 

Πολιτεία τα ακόλουθα: 

• Η επανεξέταση, µέσω της αναθεώρησης του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού, αλλά και του Εθνικού 

Σχεδίου ∆ράσης για τις ΑΠΕ, των νέων δεδοµένων που αφορούν: α) τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση 

και προοπτικές που διαγράφονται για τη χώρα στο χρονικό ορίζοντα της τρέχουσας δεκαετίας, β) τη µέχρι 

τώρα πορεία ανάπτυξης των ΑΠΕ και τη θετική ή αρνητική απόκλιση από το στόχο ανά τεχνολογία, γ) 

την τεχνολογική ωριµότητα και κοστολογική βελτίωση ανά τεχνολογία, και δ) την εξέλιξη της ζήτησης, 

όπως και την εξέλιξη του υπόλοιπου συµβατικού µίγµατος στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Όλα αυτά 

τα δεδοµένα πρέπει να οδηγήσουν στην αναθεώρηση και βελτιστοποίηση του µίγµατος, τόσο σε επίπεδο 

τιµών πληρωµής των ΑΠΕ, όσο και σε επίπεδο σύνθεσης τεχνολογιών, µε την κατά προτεραιότητα πλέον 

προώθηση των πιο ανταγωνιστικών τεχνολογιών ΑΠΕ, που διασφαλίζουν οικονοµική 

αποτελεσµατικότητα και προσεγγίζουν ικανοποιητικά το grid parity. Στο πλαίσιο αυτό, µπορεί να 

εξεταστεί και η εφαρµογή διαγωνιστικών διαδικασιών (µειοδοσίας τιµής) για την υλοποίηση νέων έργων 

ΑΠΕ µεγάλης κλίµακας.    

• Ο τρόπος µε τον οποίο η εισφορά υπέρ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ θα εισπράττεται από τους υπόχρεους. Μπορούν, 

εναλλακτικά, να υϊοθετηθούν οι ακόλουθες προσεγγίσεις: 

α)  απ’ ευθείας είσπραξη από τους καταναλωτές, µέσω ενιαίας για όλη την επικράτεια χρέωσης, σε 

 €/kWh, που θα επιβάλλεται, σε διµηνιαία βάση, από το ΛΑΓΗΕ στους  προµηθευτές (µε µεθοδολογία 

 που θα διαµορφωθεί από τη ΡΑΕ και θα εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ), κατά τρόπο ώστε ο Ειδικός 

 Λογαριασµός να παραµένει πλέον ισοσκελισµένος σε σταθερή βάση (ως εκ τούτου, η χρέωση αυτή 

 θα είναι κυµαινόµενη).   

    β)  µέσω της επιβολής υποχρέωσης στους προµηθευτές για συγκεκριµένο ποσοστό του µίγµατος 

 ηλεκτρικής ενέργειας που προµηθεύουν στους πελάτες τους, το οποίο να προέρχεται από ΑΠΕ. Η 
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 προσέγγιση αυτή προϋποθέτει την ένταξη της παραγωγής των ΑΠΕ στην ηµερήσια αγορά, και την 

 αποζηµίωση των παραγωγών ΑΠΕ µέσω ενός συνδυασµού εσόδων, που θα προέρχονται τόσο από 

 την ηµερήσια αγορά, όσο και από µια δευτερογενή αγορά εγγυήσεων προέλευσης.  

    γ)  µέσω αντίστοιχης, ως άνω, υποχρέωσης στους συµβατικούς παραγωγούς. 

• Η διεύρυνση των πόρων που συνεισφέρουν στον Ειδικό Λογαριασµό, πέραν των απ’ ευθείας εισφορών 

των καταναλωτών, ιδίως από τους κρίκους εκείνους της ενεργειακής αλυσίδας που καρπούνται µέρος της 

προστιθέµενης αξίας των ΑΠΕ. 

Συµπληρωµατικά µε τα ανωτέρω, και στη βάση της εκτεταµένης εµπειρίας της ΡΑΕ από την εφαρµογή και 

διαρκή παρακολούθηση των αδειοδοτικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ, συνυπολογίζοντας αφ’ ενός την ιδιαίτερα 

δυσµενή δυνατότητα χρηµατοδότησης έργων ΑΠΕ σήµερα, αφ’ ετέρου την ανάγκη να επιταχυνθούν και να 

διευκολυνθούν ώριµα και βιώσιµα επενδυτικά σχέδια, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να εκκινεί η 

αδειοδοτική διαδικασία µε την κατοχύρωση ηλεκτρικού χώρου στο Ελληνικό Σύστηµα, το οποίο είναι σήµερα 

ιδιαίτερα περιορισµένο και χαµηλών δυνατοτήτων για να µπορέσει να ικανοποιήσει το σύνολο των υπό 

εξέταση επενδυτικών σχεδίων ΑΠΕ. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία εκκαθάρισης των αδειών ΑΠΕ οι 

οποίες δεν είναι υλοποιήσιµες, πρέπει να αποτελέσει µία από τις σηµαντικότερες προτεραιότητες στην 

αντιµετώπιση του ζητήµατος.  

Πρέπει, επίσης, στο σηµείο αυτό να υπογραµµιστεί ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ προϋποθέτει ευέλικτο ηλεκτρικό 

σύστηµα και υποδοµές, που να µπορούν να υποστηρίξουν τη µεγάλη διείσδυση µε το χαµηλότερο δυνατό 

κόστος. Προς την κατεύθυνση αυτή, πρέπει να προωθηθεί η κατά προτεραιότητα αδειοδότηση και υλοποίηση 

ευέλικτων συµβατικών µονάδων, όπως και µονάδων που στηρίζονται σε τεχνολογίες αποθήκευσης, η 

ενίσχυση των διασυνδέσεων (ιδιαίτερα αυτών για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά) και του εν γένει επενδυτικού 

προγράµµατος του Α∆ΜΗΕ, καθώς και η σχεδίαση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ηλεκτροκίνηση 

στις οδικές µεταφορές. 

Τέλος, σηµαντική αρωγή στις σχετικές αποφάσεις της Πολιτείας, θα µπορούσε να συνεισφέρει η θέσπιση ενός 

µόνιµου οργάνου ελέγχου και εποπτείας του µηχανισµού στήριξης των ΑΠΕ, µε τη συµµετοχή όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων της αγοράς, το οποίο θα παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα 

µεταβαλλόµενα κόστη και τα οικονοµικά δεδοµένα στην αγορά ενέργειας, και θα εισηγείται, σε πραγµατικό 

χρόνο και εγκαίρως, τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. 

Γ] Λιανική Αγορά  

1.  Άρση των στρεβλώσεων στα ρυθµιζόµενα τιµολόγια προµήθειας, έτσι ώστε να επιτραπεί η ορθολογική 

και αποτελεσµατική τιµολόγηση του συνόλου της λιανικής αγοράς, στη βάση της αρχής ότι κάθε 

καταναλωτής τιµολογείται ανάλογα µε το κόστος που προκαλεί. Ενδεικτικά αναφέρεται η ενσωµάτωση 

της κλίµακας οικιακής κατανάλωσης 0-800 kWh στις επόµενες κλίµακες, καθώς και η εξοµάλυνση του 

τρόπου κατανοµής των ρυθµιζόµενων χρεώσεων (ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, κ.λπ.) στις διάφορες κατηγορίες 

καταναλωτών, µε σκοπό να καταργηθούν οι στρεβλώσεις και οι σταυροειδείς επιδοτήσεις. 

Αναφορικά µε τα τιµολόγια προµήθειας, προτείνονται τα εξής: 

• Κατά την απελευθέρωσή τους, την 01.07.2013, τα τιµολόγια προµήθειας για τους πελάτες χαµηλής 

τάσης θα πρέπει να αντανακλούν πλήρως το υποκείµενο µακροχρόνιο κόστος προµήθειας για κάθε 

κατηγορία καταναλωτών, µε ταυτόχρονη άρση όλων των υπολειπόµενων σταυροειδών επιδοτήσεων, 

έτσι ώστε αφ’ ενός να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας, αφ’ 

ετέρου να επιτραπεί πλέον η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

• Ειδικότερα για τους οικιακούς πελάτες, θα πρέπει να καταργηθεί η τιµολογιακή διάκριση µεταξύ των 

κατηγοριών που ορίζονται βάσει τετραµηνιαίας κατανάλωσης.  Προτείνεται να διατηρηθούν δύο (2) 
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βασικές κατηγορίες τιµολογίων οικιακών πελατών, µία µε ενιαία χρέωση για όλες τις ώρες 

κατανάλωσης, και µία µε ζωνική χρέωση (χρέωση ηµέρας και νύχτας).   

• ∆ραστική µείωση του αριθµού κατηγοριών των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), από 

13 σε 4 (ενδεικτικά, σε Υ.Τ., Μ.Τ., Χ.Τ.-Οικιακοί και Χ.Τ.-Λοιποί), προς άρση των υφιστάµενων 

στρεβλώσεων.   

• ∆ιεύρυνση των ορίων εφαρµογής των µειωµένων τιµών χρέωσης του Κοινωνικού Οικιακού 

Τιµολογίου (ΚΟΤ) σε ευρύτερες κατηγορίες καταναλωτών, σε συνδυασµό µε την απλούστευση των 

όρων και διαδικασιών ένταξης των καταναλωτών στο ΚΟΤ. Η ΡΑΕ έχει επεξεργαστεί, ήδη από το 

Μάρτιο του 2012, αναλυτική πρόταση προς το ΥΠΕΚΑ προς την κατεύθυνση αυτή. 

Επισυνάπτεται, ως Παράρτηµα ΙV, το κείµενο της πρόσφατης δηµόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της 

πρότασής της για τροποποίηση της υφιστάµενης µεθοδολογίας επιµερισµού του ΕΤΜΕΑΡ στις διάφορες 

κατηγορίες καταναλωτών, µε βάση το Αυστριακό µοντέλο. Εάν η πρόταση της ΡΑΕ υϊοθετηθεί τελικά, θα 

ακολουθήσει, µέσα στις επόµενες εβδοµάδες, ανάλογη πρόταση της Αρχής και για τον επιµερισµό των 

χρεώσεων ΥΚΩ, πιθανόν δε και για τον ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια (σε συνδυασµό µε το σηµείο 4 που 

ακολουθεί).  

2. Θέσπιση µηχανισµού αναπροσαρµογής, ανά εξάµηνο, του ανταγωνιστικού σκέλους των ρυθµιζόµενων 

τιµολογίων της ∆ΕΗ στο κόστος της χονδρεµπορικής αγοράς, σύµφωνα µε την πρόταση που είχε 

υποβάλει στην Πολιτεία η ΡΑΕ το ∆εκέµβριο του 2011, στο πλαίσιο της γνωµοδότησής της για το µέσο 

επιτρεπόµενο έσοδο των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ Α.Ε. (Γνωµοδότηση ΡΑΕ 

36/08.12.2011). Με τον τρόπο αυτό, αφ’ ενός διασφαλίζεται η επικαιροποίηση, έγκαιρα, των τιµολογίων 

σύµφωνα µε τις τρέχουσες τιµές των καυσίµων, έτσι ώστε να µη δηµιουργούνται ελλείµµατα στις 

ταµειακές ροές, αφ΄ ετέρου διαµορφώνεται ένα προβλέψιµο περιβάλλον στη λιανική αγορά προµήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας µέσα στο οποίο οι προµηθευτές θα µπορούν να δραστηριοποιούνται µε διαχειρίσιµο 

επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

Η θέσπιση του συγκεκριµένου ως άνω µηχανισµού αναπροσαρµογής του ανταγωνιστικού σκέλους των 

ρυθµιζόµενων τιµολογίων της ∆ΕΗ, τον οποίο η ΡΑΕ είχε προτείνει στην Πολιτεία πριν από ένα (1) έτος, 

κρίνεται πλέον ανεπίκαιρη, αφού το σύνολο των ρυθµιζόµενων τιµολογίων (ΧΤ) προβλέπεται να 

απελευθερωθεί πλήρως σε ένα περίπου εξάµηνο (συγκεκριµένα, µέχρι την 01.07.2013). 

Συνεπώς, τα απελευθερωµένα πλέον τιµολόγια της ∆ΕΗ Α.Ε. προς όλες τις κατηγορίες πελατών (ΥΤ, 

ΜΤ, ΧΤ), θα µπορούν να ελέγχονται από τη ΡΑΕ µόνο απολογιστικά, ή κατόπιν σχετικής καταγγελίας, 

κυρίως ως προς τυχόν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, υπερβολικό περιθώριο κέρδους, σταυροειδείς 

επιδοτήσεις, µη ισότιµη µεταχείριση στη βάση του υποκείµενου κόστους, κ.α. Βασικό εργαλείο ελέγχου 

της Ρυθµιστικής Αρχής επί των ως άνω τιµολογίων, πέραν βεβαίως των σχετικών διατάξεων της 

πρωτογενούς και δευτερογενούς ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, θα αποτελέσουν και οι Αποφάσεις 

ΡΑΕ υπ. αριθ. 692/2011, 798/2011, 346/2012, 702/2012, 822/2012 και 895/2012, οι οποίες 

προδιαγράφουν µε σαφήνεια ένα σύνολο βασικών αρχών και κανόνων τιµολόγησης της ηλεκτρικής 

ενέργειας στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών. Η ΡΑΕ προτίθεται να εφαρµόσει, µε αυστηρότητα, 

διαφάνεια και απόλυτη συνέπεια, το σύνολο του ως άνω νοµοθετικού, κανονιστικού και ρυθµιστικού 

πλαισίου, µε κύριο γνώµονα την προστασία και το όφελος πρωτίστως του τελικού καταναλωτή και, 

ευρύτερα, της εθνικής οικονοµίας. 

Ειδικότερα, ενδεικτικά και µόνο, ορισµένες κατευθύνσεις τιµολόγησης που µπορούν να εφαρµοστούν στα 

(απελευθερωµένα) τιµολόγια χαµηλής τάσης, αναφέρθηκαν ήδη στην προηγούµενη παράγραφο Γ1.    
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3. Υϊοθέτηση, µέσα στο 2013, ρυθµιστικού µοντέλου κινήτρων για τον υπολογισµό των ρυθµιζόµενων 

χρεώσεων (χρεώσεις δικτύου, συστήµατος), σύγκρισή τους µε τις υφιστάµενες χρεώσεις σε άλλες χώρες 

της Ευρώπης (benchmarking) και σταδιακή αποκλιµάκωση των τιµολογίων των ρυθµιζόµενων χρεώσεων. 

Επισυνάπτεται στο παρόν κείµενο, ως Παράρτηµα V, η περιγραφή αντικειµένου του έργου (µελέτης) µε 

τίτλο «Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέµατα κοστολόγησης, τιµολόγησης και πρόσβασης χρηστών στα 

δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (Αξιολόγηση επιτρεπόµενου εσόδου για τις 

ρυθµιζόµενες δραστηριότητες της µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας - Χρεώσεις χρήσης δικτύων 

(µεταφορά και διανοµή) - Χρεώσεις σύνδεσης παραγωγών στο Σύστηµα Μεταφοράς ή το ∆ίκτυο ∆ιανοµής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας - Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας : µακροπρόθεσµη πρόσβαση και 

διαχείριση συµφόρησης)». Το έργο αυτό προκηρύχθηκε ήδη  από τη ΡΑΕ, µε ανοικτό διεθνή τακτικό 

διαγωνισµό (Απόφαση ΡΑΕ 877/25.10.2012).  

4. Πλήρης απεµπλοκή των δραστηριοτήτων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών υπέρ 

τρίτων (δηµοτικός φόρος, δηµοτικά τέλη, ΕΕΤΗ∆Ε, τέλος ΕΡΤ, ∆ΕΤΕ, κ.α.). Η µη καταβολή των 

σχετικών πληρωµών υπέρ τρίτων από τους πελάτες δεν πρέπει να συνδέεται µε απειλή διακοπής 

ηλεκτροδότησης, εφ’ όσον ο πελάτης είναι συνεπής µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις προς τον 

προµηθευτή της επιλογής του και δεν υφίστανται ληξιπρόθεσµες οφειλές σχετικά µε το λογαριασµό 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα ως άνω τέλη δεν συνδέονται µε την παροχή της υπηρεσίας 

αυτής (δηλ. της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας). 

5. Παράλληλα, πρέπει να µειωθεί η εξαντλητική φορολόγηση που εφαρµόζεται σήµερα στην ηλεκτρική 

ενέργεια (ΕΦΚ στο φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής, ΕΦΚ στο πετρέλαιο 

που χρησιµοποιείται στους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής της ∆ΕΗ στα νησιά, ΕΦΚ στο ηλεκτρικό 

ρεύµα). Η εξαντλητική αυτή φορολόγηση του κοινωνικού αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η 

ενσωµάτωση στους λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύµατος, για καθαρά εισπρακτικούς λόγους, 

χρεώσεων που είναι τελείως άσχετες µε την ηλεκτρική ενέργεια (βλ. παραπάνω), έχει ιδιαίτερα δυσµενείς 

επιπτώσεις στους Έλληνες καταναλωτές. Πέραν των προφανών επιπτώσεων στο εισόδηµά τους, η 

επιβολή όλων αυτών των φόρων και τελών υπέρ τρίτων έχει δηµιουργήσει πολλαπλά εµπόδια στον 

εξορθολογισµό των χρεώσεων για την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και στην ανάπτυξη υγιούς 

ανταγωνισµού στην ενεργειακή αγορά. 

Η ΡΑΕ εµµένει σταθερά στις πάγιες ως άνω θέσεις της (σηµεία 4 & 5), µετά µάλιστα και τις δραµατικές 

επιπτώσεις που προκαλούν στην ενεργειακή αγορά, ιδιαίτερα από το Σεπτέµβριο του 2011 µέχρι σήµερα, 

τόσο η διατήρηση ή/και εντατικοποίηση της υπερφορολόγησης της ενέργειας, όσο και η συνεχιζόµενη 

(κατά)χρηση των λογαριασµών των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας ως του -σχεδόν αποκλειστικού- 

µηχανισµού είσπραξης χρεώσεων και τελών υπέρ τρίτων, παντελώς άσχετων µε την ηλεκτρική ενέργεια. 

Οι επιπτώσεις αυτές περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την εκτίναξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών των 

πελατών της ∆ΕΗ, την ασφυξία ρευστότητας στην ενεργειακή αγορά, τις µεγάλες καθυστερήσεις στην 

αποπληρωµή ηλεκτροπαραγωγών και προµηθευτών αερίου, κ.α. 

 

Επιπτώσεις στην αγορά 

Η οικονοµική κρίση, µε συνεπακόλουθα την αύξηση του κόστους δανεισµού, την αύξηση των ληξιπρόθεσµων 

οφειλών,  τη µείωση της κατανάλωσης και την αύξηση του κόστους των ΥΚΩ (λόγω αύξησης των φόρων στα 

πετρελαϊκά καύσιµα των νησιών, διεύρυνσης του ΚΟΤ, κ.α.), σε συνδυασµό µε τη συνεχή ανοδική πορεία του 

Ειδικού Τέλους ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, δηµιουργούν σηµαντικές ανοδικές πιέσεις στο συνολικό κόστος της 

ηλεκτρικής ενέργειας, µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση των νοικοκυριών και την απώλεια ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής οικονοµίας. Η προσπάθεια για συγκράτηση των πιέσεων αυτών πρέπει να εστιαστεί στην 

αύξηση του ανταγωνισµού (πρόταση Α1), στον έλεγχο του κόστους (προτάσεις Α2, Α3, Α4 και Β), και στην 

άρση των τιµολογιακών στρεβλώσεων (πρόταση Γ). 
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Σταδιακά, θα προωθηθεί η ορθολογική τιµολόγηση κάθε κατηγορίας καταναλωτών, στη βάση της 

αποτελεσµατικότερης, µακροχρόνια, κατανοµής του σχετικού κόστους ανά κατηγορία καταναλωτών. Η άρση 

των ασυµµετριών, ιδίως ως προς το µίγµα καυσίµου στο οποίο έχει πρόσβαση κάθε συµµετέχων, θα 

ελαχιστοποιήσει τη δυνατότητα ευκαιριακών κερδών («free ride») από εναλλακτικούς προµηθευτές.  Η 

δυνατότητα αυτή υφίσταται σήµερα λόγω των στρεβλώσεων που συνεχίζουν να υφίστανται στα τιµολόγια 

λιανικής της ∆ΕΗ.  

Για την αντιστάθµιση των παραµέτρων αυτών, θα πρέπει: α) να σχεδιαστούν και να εφαρµοστούν κατάλληλα 

µέτρα, ώστε να αυξηθεί ο µέσος βαθµός απόδοσης των µονάδων, δηλ. οι µονάδες να λειτουργούν όσο το 

δυνατόν πιο αποδοτικά, όταν καλούνται να ενταχθούν και να συνεισφέρουν στο σύστηµα, β) να βελτιωθεί ο 

ανταγωνισµός στην αγορά φυσικού αερίου, ώστε οι όποιες βελτιωµένες επιδόσεις/αποδόσεις της αγοράς αυτής 

να περάσουν και στην αγορά ηλεκτρισµού, και γ) να αυξηθεί, παράλληλα, η απόδοση στη χρήση των 

υποδοµών δικτύων, ώστε να επιτευχθεί σχετική µείωση του κόστους χρήσης του συστήµατος µεταφοράς και 

του δικτύου διανοµής, µειώνοντας αντίστοιχα το λογαριασµό ηλεκτρικής ενέργειας στον τελικό καταναλωτή. 

∆ιαχείριση της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας για τη χώρα και τους καταναλωτές  

1. Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για τη µεγαλύτερη διασφάλιση των συναλλαγών και την αποδοτικότερη 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, όπως είναι η καθιέρωση ηµερήσιας εκκαθάρισης των 

εισαγωγών/εξαγωγών και η εβδοµαδιαία εκκαθάριση των συναλλαγών των προµηθευτών. Επιπλέον, θα 

πρέπει να προωθηθεί η διαχείριση διµερών συµβολαίων, όπως οι προθεσµιακές συµβάσεις που θα 

δηµοπρατηθούν, ώστε να µειωθεί ο διαχειριστικός κίνδυνος του Λειτουργού της Αγοράς. Οι εγγυητικές 

επιστολές θα αφορούν, κατά κύριο λόγο, τις οφειλές προς τους διαχειριστές των δικτύων. 

2. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η διαχείριση του θέµατος των ληξιπρόθεσµων οφειλών των καταναλωτών. 

Στην Ελλάδα των πλέον του 1,3 εκατοµµυρίων ανέργων, η όποια κοινωνική πολιτική ασκηθεί στον τοµέα 

της παροχής του ζωτικού αγαθού της ηλεκτρικής ενεργείας αποτελεί κρίσιµη απόφαση της Πολιτείας. Η 

πολιτική αυτή θα πρέπει να στηρίζεται σε ανάλυση κόστους/οφέλους, τόσο σε οικονοµικά όσο και σε 

κοινωνικά αποτελέσµατα, η δε κατανοµή του προκύπτοντος κόστους να γίνεται µε τρόπο διαφανή, 

συντεταγµένο και όχι αποσπασµατικό, και να εντάσσεται είτε στο πλαίσιο του µηχανισµού των ΥΚΩ -για 

το τµήµα εκείνο που αφορά αµιγώς ενεργειακά κόστη-, είτε σε άλλους µηχανισµούς στήριξης ευαίσθητων 

κοινωνικών οµάδων. Η µεταφορά στους καταναλωτές, µέσω των χρεώσεων ΥΚΩ, κόστους που δεν 

συνδέεται αµιγώς µε την αγορά ενέργειας, αλλά αποσκοπεί στην, έστω και µερική, χρηµατοδότηση 

κοινωνικών σκοπών, αυξάνει την ελαστικότητα της κατανάλωσης και επιδεινώνει την ανταγωνιστικότητα 

της ελληνικής οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η επανεξέταση τόσο του περιεχοµένου, όσο και 

του τρόπου κατανοµής του κόστους των ΥΚΩ, µε στόχο την ορθολογικότερη, δικαιότερη και οικονοµικά 

πιο αποτελεσµατική χρέωσή του στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών. 

Προτείνεται ο σχεδιασµός και άµεση υλοποίηση, µε τη συνεργασία ΥΠΕΚΑ, ΡΑΕ και ∆ΕΗ, µεγάλης 

κλίµακας ενηµερωτικής εκστρατείας προς τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να 

πληροφορηθεί το ευρύ κοινό, µε απλό και κατανοητό τρόπο, βασικά στοιχεία σχετικά µε το κόστος 

παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας, τις επί µέρους υπηρεσίες που παρέχονται, το διαχωρισµό του κόστους 

για την ηλεκτρική ενέργεια από τους φόρους και τα λοιπά τέλη (άρα, και για το ποια ακριβώς είναι η 

συµµετοχή του κόστους του ηλεκτρικού ρεύµατος στο συνολικό λογαριασµό), την ύπαρξη -µη συµβατών 

µε την ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία- σταυροειδών επιδοτήσεων και την ανάγκη άρσης αυτών, 

καθώς και για τις ιδιαίτερα δυσµενείς επιπτώσεις που έχει, πρώτον στους υπόλοιπους καταναλωτές, και 

στη συνέχεια στην εθνική οικονοµία, η µη έγκαιρη εξόφληση των λογαριασµών. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει 

στοχευµένη ενηµέρωση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο (ΚΟΤ) προς τις ευάλωτες οµάδες 

καταναλωτών, καθώς και για τυχόν διευκολύνσεις εξόφλησης των λογαριασµών που παρέχει η ∆ΕΗ ή/και 

οι λοιποί προµηθευτές (διακανονισµός οφειλών, εκπτώσεις για συνεπείς πελάτες, κ.λπ.). 
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∆] ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Η ανάγκη Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού είναι πλέον επιτακτική για τη χώρα. ∆υστυχώς, παρά τα 

αντιθέτως οριζόµενα τόσο στον αρχικό νόµο απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας (2773/1999, για να 

αναφερθούµε µόνο στο πρόσφατο παρελθόν), όσο και στον ισχύοντα ενεργειακό νόµο (4001/2011), η ύπαρξη 

του Μακροχρόνιου αυτού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί, για πολλά χρόνια τώρα, το µεγαλύτερο 

ζητούµενο του ενεργειακού τοµέα της Ελλάδας. 

Όπως φαίνεται από τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα, χωρίς την ύπαρξη ενός συνεχώς ενήµερου ενεργειακού 

σχεδιασµού, οποιαδήποτε ενεργειακή πολιτική θα εφαρµόζεται αποσπασµατικά, κατά τρόπο µη 

αποτελεσµατικό, όπως συµβαίνει για πολλά χρόνια τώρα, και θα υπόκειται σε δίκαιη ή άδικη κριτική από 

όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά ενέργειας. Η Πολιτεία δεν θα αποκτήσει ποτέ το σωστό τεκµηριωµένο 

«εγχειρίδιο πολιτικής» για την άσκηση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, οι επενδυτές θα βρίσκονται 

διαρκώς αντιµέτωποι µε αβεβαιότητες, οι οποίες θα είναι εκτός οποιασδήποτε επιχειρηµατικής λογικής, οι δε 

καταναλωτές θα καλούνται είτε να υφίστανται το κόστος µιας µη αποτελεσµατικής ενεργειακής αγοράς, είτε 

να αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο  ανεπαρκούς ενεργειακής τους τροφοδοσίας. 

Είναι, πλέον, καιρός να θεσπιστεί ένας µόνιµος µηχανισµός διαµόρφωσης του Μακροχρόνιου Ενεργειακού 

Σχεδιασµού της χώρας, σε διαρκή και κυλιόµενη βάση, ο οποίος θα αποκτήσει, σταδιακά αλλά σταθερά, την 

εµπιστοσύνη των συµµετεχόντων στην ενεργειακή αγορά. Ο φορέας υλοποίησης ενός τέτοιου στόχου, θα 

έπρεπε να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Ανεξαρτησία από οποιοδήποτε επιχειρηµατικό συµφέρον, περιλαµβανοµένων των εταιρειών παραγωγής 

και προµήθειας ενέργειας, τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο των οποίων έχει το κράτος, ιδιαίτερα εν όψει των 

διαδικασιών ιδιωτικοποίησής τους. 

• Επιστηµονική επάρκεια, σφαιρική και συνεχή γνώση των εξελίξεων στην αγορά ενέργειας και 

δυνατότητα διατήρησης των χαρακτηριστικών αυτών. 

• Ισχυρό ρόλο στην προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, και ιδιαίτερα των καταναλωτών ενέργειας. 

• Επαρκείς πόρους και οργανωτική δοµή για την πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου έργου. 

• Συνέχεια. 

Η διαµόρφωση Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού (ΜΕΣ) από κάθε είδους «επιτροπές» δεν είναι 

καθόλου καλή ιδέα, τόσο γιατί δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, όσο και γιατί δεν 

µπορεί να διασφαλιστεί η απαραίτητη συνέχεια στην εκπόνηση του ΜΕΣ, η οποία θα συµβάλλει στη 

διαµόρφωση της εµπιστοσύνης της αγοράς στο τελικό αποτέλεσµα. 

Καθώς, όπως γίνεται αντιληπτό, αφ’ ενός υπάρχει ανάγκη άµεσης και συγκροτηµένης δράσης σχετικά µε το 

θέµα του ΜΕΣ, αφ’ ετέρου δεν είναι εφικτό να συσταθεί -σε εύλογο χρονικό διάστηµα- ειδικός φορέας για 

κάτι τέτοιο, το βάρος της υλοποίησης θα πρέπει αναγκαστικά να το επωµιστούν, επί του παρόντος, το 

ΥΠΕΚΑ και η ΡΑΕ. Εξ άλλου, κάτι τέτοιο προβλέπεται και από την ισχύουσα νοµοθεσία (ν.4001/2011). Για 

να υπάρξει, όµως, ικανοποιητικό αποτέλεσµα στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα, το προσωρινό σχήµα που θα 

µπορούσε να λειτουργήσει άµεσα είναι το ακόλουθο: 

• Σύσταση Steering Committee επιτελικού χαρακτήρα (πιθανώς, µέσω συγκρότησης ολιγοµελούς οµάδας 

έργου από το ΥΠΕΚΑ), στην οποία θα συµµετέχουν το ΥΠΕΚΑ, η ΡΑΕ, ο Α∆ΜΗΕ, ο ∆ΕΣΦΑ, κ.α. 

• ∆ιαµόρφωση από τη Steering Committee των βασικών σεναρίων για την ανάλυση του ΜΕΣ. 

• ∆ηµόσια διαβούλευση µικρής διάρκειας, µόνο για το σχολιασµό και τον εµπλουτισµό των ως άνω 

σεναρίων, µε επιλεγµένους φορείς τόσο της ενεργειακής αγοράς, όσο και φορείς που εµπλέκονται στο 
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µακροοικονοµικό σχεδιασµό της χώρας (Υπουργεία Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Τράπεζα της Ελλάδος, 

ΚΕΠΕ, κ.α.).  

• Εκπόνηση του ενεργειακού ισοζυγίου και των αποτελεσµάτων των σεναρίων αυτών. 

• ∆ιαµόρφωση συµπερασµάτων και της αντίστοιχης Έκθεσης από τη Steering Committe, πιθανώς µε τη 

βοήθεια εξειδικευµένου εξωτερικού συµβούλου.  

• ∆ηµόσια διαβούλευση του σχεδίου συµπερασµάτων και της Έκθεσης. 

• ∆ιατύπωση της κατά νόµο (4001/11) γνώµης της ΡΑΕ προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ. 

• Απόφαση του ΥΠΕΚΑ, η οποία θα κοινοποιηθεί στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή της Βουλής. 

Στο ενδιάµεσο διάστηµα των εργασιών της ως άνω Steering Committee, το ΥΠΕΚΑ µπορεί να επεξεργαστεί 

και να προχωρήσει στη δηµιουργία του µόνιµου σχήµατος/φορέα που θα κληθεί να αναλάβει, σε µόνιµη βάση, 

την εκπόνηση και παρακολούθηση του κυλιόµενου Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού της χώρας.  

Ε] Η ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ MANDATORY POOL ΣΤΟ TARGET MODEL  

Η ΡΑΕ, ήδη από το ∆εκέµβριο του 2011, έχει υποβάλει στην Πολιτεία µία ολοκληρωµένη πρόταση 

Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης και Οδικού Χάρτη για τη σταδιακή, σε ορίζοντα τριετίας, µετάβαση της 

εγχώριας ενεργειακής αγοράς προς το Ενιαίο Μοντέλο Ευρωπαϊκής Αγοράς (Target Model, 2014). Το 

στρατηγικό αυτό κείµενο/πρόταση της ΡΑΕ µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια της Πολιτείας 

για βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ενεργειακού τοµέα της χώρας µας, και 

ιδιαίτερα για την οµαλή µετάβαση και την αποδοτική για την εθνική µας οικονοµία ένταξη της εγχώριας 

ενεργειακής αγοράς στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. 

Στη συνέχεια, η ΡΑΕ, προκειµένου να εξετάσει τις εναλλακτικές δυνατότητες και σενάρια αναδιάρθρωσης της 

εγχώριας χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εν όψει των υποχρεώσεων συµµετοχής της χώρας µας 

στην ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά,  προχώρησε, σε στενή συνεργασία και συγχρηµατοδότηση µε τον 

Α∆ΜΗΕ Α.Ε., στην ανάθεση της εκπόνησης σχετικής µελέτης στην εταιρεία Pοyry Management (UK) 

Limited. Η µελέτη αυτή τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας στις 08.11.2012. 

Επισυνάπτονται στο παρόν κείµενο, ως Παραρτήµατα VΙ & VIΙ : α) η επιτελική σύνοψη του Σχεδίου  ∆ράσης 

& Οδικού Χάρτη της ΡΑΕ για το Target Model (Παράρτηµα VΙ), και β) η επιτελική σύνοψη της  µελέτης για 

την αναδιάρθρωση της εγχώριας χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της 

ενιαίας ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς (EU Target Model, Παράρτηµα VΙΙ). 
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Παράρτηµα  2   

Μεθοδολογ ία  υπολογ ισµού  του  µεταβλητού  

κόστους  υδροηλεκτρ ικών  µονάδων  

 

Για τον υπολογισµό του µεταβλητού κόστους των υδροηλεκτρικών µονάδων, 

λαµβάνονται υπ’ όψη δύο συνιστώσες: 

• η εξοικονόµηση καυσίµου των θερµικών µονάδων, όταν λειτουργούν οι 

υδροηλεκτρικές µονάδες αντί αυτών, και 

• το επίπεδο της στάθµης υδάτων του ταµιευτήρα, που δηλώνει το απόθεµα 

«καυσίµου» των υδροηλεκτρικών µονάδων. 

Η πρώτη συνιστώσα είναι κοινή για όλες τις µονάδες και βασίζεται σε µία µηνιαία µέση 

τιµή αναφοράς ανάλογη της Οριακής Τιµής Συστήµατος, η οποία προσαρµόζεται 

ηµερήσια στις µεταβολές του κόστους καυσίµου των θερµικών µονάδων. Η µηνιαία 

τιµή αναφοράς υπολογίζεται ως η µέση τιµή της Οριακής Τιµής Συστήµατος των 

τελευταίων τριών χρόνων για το συγκεκριµένο µήνα, σταθµισµένη ως προς την 

παραγωγή των υδροηλεκτρικών µονάδων. Ο συντελεστής προσαρµογής αποτελεί το 

άθροισµα, για όλα τα είδη καυσίµου, του γινοµένου δύο παραγόντων: του συντελεστή 

συµµετοχής κάθε καυσίµου στη θερµική παραγωγή, και της ποσοστιαίας µεταβολής 

κόστους καυσίµου. Ο συντελεστής συµµετοχής υπολογίζεται ως ο µέσος όρος της 

συµµετοχής της παραγωγής κάθε καυσίµου στη θερµική παραγωγή τα τελευταία τρία 

χρόνια για το συγκεκριµένο µήνα, ενώ η µεταβολή του κόστους καυσίµου ως η διαφορά 

της µέσης τιµής του καυσίµου των τριών τελευταίων χρόνων για το συγκεκριµένο 

µήνα, από την τιµή του καυσίµου την προηγούµενη µέρα. 

Η δεύτερη συνιστώσα υπολογίζεται ανά ταµιευτήρα κάθε µέρα µε βάση τη στάθµη των 

υδάτων σε αυτόν την προηγουµένη ηµέρα. Στο σηµείο αυτό λαµβάνονται υπ’ όψη δύο 

απαιτήσεις: η λειτουργία των µονάδων δεν πρέπει να εµποδίζεται σε περίπτωση 

αυξηµένων αποθεµάτων νερού, ενώ πρέπει να περιορίζεται στην αντίθετη περίπτωση. Η 

συνάρτηση η οποία δίνει την τιµή της δεύτερης συνιστώσας, αποτελείται από πέντε 

τµήµατα, για το φάσµα της οµαλής λειτουργίας, και προβλέπεται ιδιαίτερος χειρισµός 

για την αποφυγή υπερχείλισης. 

Με βάση τα αποθέµατα των ταµιευτήρων τα δέκα τελευταία χρόνια υπολογίζονται τρεις 

ετήσιες καµπύλες για κάθε ταµιευτήρα: η καµπύλη ελάχιστου αποθέµατος, µέγιστου 

αποθέµατος και αναφοράς. Επίσης, ορίζονται δύο ρυθµιστικές παράµετροι TOLup και 

TOLdn, ώστε να διαµορφώσουν µία ζώνη σταθερού εύρους γύρω από την καµπύλη 

αναφοράς.  

Π α ρ ά ρ τ η µ α  
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Σχήµα Π.1 Ενδεικτικές ετήσιες καµπύλες αποθεµάτων ταµιευτήρα 

Ως αποτέλεσµα, η στάθµη του ταµιευτήρα εµπίπτει σε µία από τις πέντε παρακάτω 

περιοχές, µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις για την τιµή του µεταβλητού κόστους: 

1. Μικρότερη από την καµπύλη ελάχιστου αποθέµατος: σε αυτήν την περίπτωση η 

απαίτηση για περιορισµό λειτουργίας (καθώς τα αποθέµατα είναι ελάχιστα) 

επιβάλλει το µεταβλητό κόστος να λάβει τη µέγιστη τιµή του, η οποία είναι 

σταθερή. 

2. Ανάµεσα στην καµπύλη ελάχιστου αποθέµατος και στην καµπύλη αναφοράς 

µειωµένης κατά TOLdn: το µεταβλητό κόστος κυµαίνεται µεταξύ της µέγιστης 

τιµής του και της τιµής της πρώτης συνιστώσας του. 

3. Στην περιοχή της καµπύλης αναφοράς όπως ορίζεται από τις ρυθµιστικές 

παραµέτρους που αναφέρθηκαν παραπάνω: το µεταβλητό κόστος έχει την τιµή 

της πρώτης συνιστώσας του. 

4. Ανάµεσα στην καµπύλη αναφοράς αυξηµένης κατά TOLup και στην καµπύλη 

µέγιστου αποθέµατος: το µεταβλητό κόστος κυµαίνεται µεταξύ της τιµής της 

πρώτης συνιστώσας του και της ελάχιστης τιµής του. 

5. Μεγαλύτερη από την καµπύλη µέγιστου αποθέµατος: σε αυτήν την περίπτωση η 

απαίτηση για µη εµπόδιση της λειτουργίας (καθώς τα αποθέµατα είναι 

αυξηµένα) επιβάλλει το µεταβλητό κόστος να λάβει την ελάχιστη τιµή του, η 

οποία είναι µηδέν. 

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η γενική µορφή της συνάρτησης του µεταβλητού 

κόστους και του αποθέµατος του ταµιευτήρα, µε ιδιαίτερη αναφορά στις ρυθµιστικές 

παραµέτρους. Σηµειώνεται ότι υπάρχει η πρόβλεψη για δυνατότητα υποβολής µη 

τιµολογούµενων προσφορών έγχυσης, στην περίπτωση που η στάθµη του ταµιευτήρα 

υπερβεί ένα προκαθορισµένο όριο και υφίσταται κίνδυνος υπερχείλισης. 
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Σχήµα Π.2 Γενική µορφή συνάρτησης του µεταβλητού κάστους και του αποθέµατος ταµιευτήρα 
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Παράρτηµα  3   

Άδε ιε ς  Προµήθε ιας  και  Εµπορίας  

 

Α∆ΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΤΡΩΟΥ 

Α∆ΕΙΩΝ ΡΑΕ 

MW 

1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α∆-01200 300 

2 ALPIQ ENERGY SE Α∆-01178 600 

3 COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE Α∆-01638 100 

4 EDELWEISS ENERGIA S.P.A. Α∆-01290 50 

5 EDISON TRADING S.P.A Α∆-0493 300 

6 ELECTRADE SRL  Α∆-01198 500 

7 
ELECTRICITY TRADING COMPANY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Α∆-01016 200 

8 ELPEDISON A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α∆-01469 400 

9 ENI SPA  Α∆-01179 500 

10 EVN TRADING SOUTH EAST EUROPE EAD Α∆-01278 100 

11 GREEK ENVIROMENTAL & ENERGY NETWORK AE Α∆-01637 100 

12 NECO TRADING AE Α∆-01472 300 

13 PROTERGIA A.E. Α∆. 0917 310 

14 RWE SUPPLY & TRADING GMBH Α∆-0367 350 

15 TINMAR-IND S.A Α∆-01280 100 

16 REVMAENA Μ.Ε.Π.Ε. Α∆-01557 30 

17 UNIT HELLAS A.E. Α∆-01471 200 

18 VOLTERRA A.E. Α∆-01632 300 

19 ∆ΕΗ ΑΕ - ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α∆-01075 11.500 

20 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Α∆-0910 25 

21 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Α∆-01085 300 

Π α ρ ά ρ τ η µ α  
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  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΤΡΩΟΥ 

Α∆ΕΙΩΝ ΡΑΕ 

MW 

22 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. Α∆-0758 128 

23 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α∆. 01645 300 

24 

BLACK PEARL ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α∆-01647 200 
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Α∆ΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΤΡΩΟΥ 

Α∆ΕΙΩΝ ΡΑΕ 

MW 

1 ELEKTRICNI FINANCNI TIM, PRODAJA ELEKTRICNE 

ENERGIJE d.o.o. LJUBLJANA 

Α∆-02351 500 

2 ROSEVELT LTD Α∆-02352 100 

3 EDF TRADING LIMITED (ΕDFT) Α∆. 0151 243 

4 NOVEL ENERGY LTD Α∆-02355 100 

5 ΣΤΕΛΛΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΙΜΙΤΕ∆ Α∆-02354 100 

6 OET HELLAS A.E  Α∆-01180 50 

7 A2A TRADING SRL Α∆-01104 350 

8 ALPIQ ENERGY HELLAS A.E Α∆. 0130 300 

9 CEZ a.s. A∆-01124 300 

10 DANSKE COMMODITIES A/S Α∆. 01072 400 

11 EFT HELLAS A.E. Α∆. 0831 500 

12 EGL HELLAS A.E  Α∆. 0858 200 

13 EHOL HELLAS S.A Α∆. 01021 300 

14 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α∆. 0960 150 

15 VERBUND AG Α∆-01649 150 

16 EZPADA S.R.O Α∆. 01022 200 

17 ENERGY MT EAD   Α∆-01640 100 

18 SEMAN  A.E. Α∆-01642 100 

19 STATKRΑFT MARKETS GMBH A∆-01194 250 

20 VIVID POWER ΕAD Α∆. 01076 100 

21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Α∆. 0855 200 

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  Α∆-01641 300 

23 ΤΕΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Α∆. 0986 80 

24 IBERDROLA GENERACION S.A.U. Α∆. 01073 300 

25 GEN I ATHENS MEΠE Α∆-01219 350 

26 GAZPROM MARKETING & TRADING Α∆-01477 100 

27 ENER SA Α∆. 01061 100 

28 ENEL TRADE S.p.A Α∆. 0132 250 

29 DEUTSCHE BANK A.G. Α∆-01199 300 

30 ΕΛ. ΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α∆-01256 200 
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  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΤΡΩΟΥ 

Α∆ΕΙΩΝ ΡΑΕ 

MW 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

31 REPOWER TRADING CESKA REPUBLIKA s.r.o Α∆-01470 50 

32 OET UNITED ENERGY TRADERS LTD Α∆-01310 100 

33 NECO ΑΕ Α∆. 0796 450 

34 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ Α. - 

ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. 

Α∆. 0969 100 

35 HSE D.O.O Α∆-01201 300 

36 ENSCO S.A. Α∆-03226 300 

37 RUDNAP ENERGY LIMITED Α∆-01646 50 

38 GUNVOR INTERNATIONAL B.V. Α∆-03234 500 

39 GALA SPA Α∆-03297 200 
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Παράρτηµα  4   

Μνηµόν ια  Συνεργασίας  

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆ήµου Αθηναίων και Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας 

 

Α.   ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο ∆ήµος Αθηναίων, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και στόχων του για την περιβαλλοντική και 
ενεργειακή αναβάθµιση της Αθήνας, επιδιώκει τη συνεργασία και κοινές δράσεις µε άλλους Φορείς 
που ενδιαφέρονται και µπορούν να συµβάλουν στο στόχο αυτό. 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ο αρµόδιος Φορέας της Πολιτείας που ελέγχει, ρυθµίζει 
και εποπτεύει την αγορά ενέργειας σε όλους τους τοµείς της και γνωµοδοτεί στις αρµόδιες Αρχές 
(Υ.Π.Ε.Κ.Α., κ.α.) για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, ή λαµβάνει η ίδια τα αναγκαία µέτρα, που 

αφορούν την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος και την τήρηση των κανόνων του 

ανταγωνισµού. 

Οι δύο Φορείς, σήµερα 18 Οκτωβρίου 2011 στην Αθήνα, σε συνάντηση των εκπροσώπων τους, ήτοι 
εκ µέρους του ∆ήµου του ∆ηµάρχου Αθηναίων  κ. Γιώργου Καµίνη και εκ µέρους της ΡΑΕ  του 

Προέδρου της κ. Νίκου Βασιλάκου, συµφώνησαν σε στρατηγική συνεργασία για την προώθηση 

κοινών ενεργειακών και περιβαλλοντικών δράσεων, οι οποίες καθορίζονται στο παρόν 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ. 

 

Β. ΣΤΟΧΟΙ-∆ΡΑΣΕΙΣ 

1. Αναγνωρίζουν από κοινού ότι: 

Η προώθηση και αξιοποίηση δράσεων ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής που αποσκοπούν 

στην ενεργειακή αναβάθµιση του ∆ήµου Αθηναίων είναι επιτακτικές, προκειµένου να  προχωρήσει 
ο ∆ήµος στην εφαρµογή και τήρηση των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισµών, προς 
όφελος των δηµοτών της πρωτεύουσας. 

2. Συµφωνούν να συνεργαστούν  µε στόχο: 

Τη  διερεύνηση, ενηµέρωση, υποστήριξη  και προώθηση δράσεων και προγραµµάτων  για την 

περιβαλλοντική και ενεργειακή αναβάθµιση του ∆ήµου Αθηναίων, τη διερεύνηση ευκαιριών 

εξοικονόµησης  ενέργειας και εφαρµογών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και την 

ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων στους τοµείς αυτούς. Ιδιαίτερα δε, µε στόχο την καταπολέµηση 

της ενεργειακής φτώχειας, την προστασία των ευάλωτων πολιτών, την ενθάρρυνσή τους για 

αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και την προστασία από κινδύνους που δηµιουργούνται από 

ενεργειακές δραστηριότητες. 

Τέλος, βασικός στόχος του παρόντος Μνηµονίου Συνεργασίας είναι και η ενηµέρωση-εκπαίδευση 

των πολιτών της Αθήνας σε θέµατα ενέργειας, ορθολογικής χρήσης ενεργειακών πόρων και 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι ενεργειακές 
δραστηριότητες.  

 

3. Συµφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο τεσσάρων (4) θεµατικών αξόνων: 

Π α ρ ά ρ τ η µ α  
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I. Την ανάπτυξη και µεταφορά τεχνογνωσίας σε θέµατα που αφορούν την περιβαλλοντική και 

ενεργειακή αναβάθµιση του ∆ήµου Αθηναίων, καθώς και την εφαρµογή σε αυτόν διεθνών 

βέλτιστων πρακτικών. 

II. Το σχεδιασµό και την υλοποίηση στοχευµένων προγραµµάτων και καινοτόµων δράσεων για την 

εξοικονόµηση ενέργειας και την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ∆ήµο 

Αθηναίων. 

III. Τη συµβολή στην προστασία του µητροπολιτικού περιβάλλοντος της Αθήνας από τις επιπτώσεις 

των ενεργειακών δραστηριοτήτων. 

IV. Τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για κοινές προτάσεις και δράσεις σε εθνικά και κοινοτικά 

προγράµµατα που αφορούν τους τοµείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.  

4. Πιο συγκεκριµένα, θα µπορούσαν  να µελετηθούν στοχευµένες δράσεις που αφορούν, µεταξύ 

άλλων : 

• Τη δηµιουργία του ενεργειακού χάρτη της πρωτεύουσας  

• Την εξοικονόµηση ενέργειας σε δηµοτικά κτίρια και σε άλλες δηµοτικές υποδοµές  

• Την ηλεκτροκίνηση και αεριοκίνηση δηµοτικών οχηµάτων, κ.λπ. 

• Τη χρήση νέων τεχνολογιών και εξοπλισµού στον οικιακό και εµπορικό τοµέα της 

πρωτεύουσας, όπως έξυπνοι µετρητές, φωτοβολταϊκά συστήµατα, κ.λπ. 

• Την ενηµέρωση των πολιτών της Αθήνας για :  

- Την αποδοτικότερη χρήση και εξοικονόµηση της ενέργειας 

- Τις εφαρµογές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

- Την υγιεινή και την ασφάλεια σε ενεργειακές εγκαταστάσεις 

- Τις χρεώσεις και τις τιµές της ενέργειας (σύγκριση/βέλτιστες επιλογές, άρση 

στρεβλώσεων και καταχρηστικών όρων, κ.α.) 

 

Γ.  ΧΡΟΝΙΚΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ  

Για όσες από τις προαναφερθείσες παρεµβάσεις απαιτείται περαιτέρω «ωρίµανση», εξασφάλιση 

προϋποθέσεων, συγκεκριµενοποίηση του χρόνου υλοποίησής τους, κ.λπ. µπορεί, στη βάση των 

οριζόµενων στο Μνηµόνιο αυτό, να καταρτιστούν πρωτόκολλα περαιτέρω εξειδίκευσης των 

δράσεων, των χρονοδιαγραµµάτων και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου ή όρου για την 

αποτελεσµατική προώθησή τους. 

 

Σε πίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν Μνηµόνιο Συνεργασίας και υπογράφτηκε από 

τους νόµιµους εκπροσώπους των δύο Φορέων . 

 

Αθήνα,    18 /10/2011 

Για το ∆ήµο Αθηναίων                 Για τη ΡΑΕ  

 

 

 Γεώργιος Καµίνης       ∆ρ. Νίκος Βασιλάκος 

     ∆ήµαρχος                                                                                                         Πρόεδρος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) 

 

1.ΠΡΟΟΙΜΙΟ: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκπροσωπούµενη από τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη 

και η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (εφεξής καλούµενη ΡΑΕ), εκπροσωπούµενη από τον Πρόεδρό της κ. Νίκο 

Βασιλάκο, συµφώνησαν σήµερα 26 Σεπτεµβρίου 2012, στην Τρίπολη, στα γραφεία της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, τη σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την προώθηση και την πραγµάτωση κοινών 

ενεργειακών και περιβαλλοντικών δράσεων, οι οποίες εντάσσονται στις συναφείς αρµοδιότητες των δυο 

πλευρών. Η συναντίληψη, η συστράτευση σε κοινές δράσεις, η συνέργεια για την εκπλήρωση των στόχων του 

εγχειρήµατος και γενικότερα οι όροι που περιγράφουν το διµερές πλαίσιο συνεργασίας καθορίζονται στο 

παρόν Πρωτόκολλο. Πρόκειται για το βασικό κείµενο στο οποίο παρουσιάζονται οι Αρχές, οι Αξίες και η 

Στοχοθεσία της  συνεργασίας των δυο φορέων. Η διεύρυνση, η εµβάθυνση, η µελλοντική καθετοποίηση και η 

ωρίµανση της συνέργειας σε εξειδικευµένες δράσεις για την πραγµάτωση συγκεκριµένων ενεργειακών και 
περιβαλλοντικών πράξεων, θα συνοδεύονται κατά περίπτωση από τις ανάλογες Προγραµµατικές Συµβάσεις.  
 

 

2.Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, έχει ως στρατηγικό σκοπό την εµπέδωση της Βιώσιµης  και 
Αειφόρου Ανάπτυξης της χωρικής ενότητας µε ολιστική στόχευση η οποία να αίρει τις ενδοπεριφερειακές 
ασυµµετρίες στο ευρύτερο πλαίσιο ενός έµπρακτου ευρωπαϊκού χωρικού προσανατολισµού που θα επιδιώκει 
την Περιφερειακή Σύγκλιση αµβλύνοντας της διαπεριφερειακές ανισότητες στον ευρωπαϊκό χώρο. Μια 

στρατηγική η οποία ενσωµατώνεται στο καινοτόµο µοντέλο της Νέας Περιφερειοποίησης της χωρικής 
ενότητας διαµέσου των αρχών της Πολυεπίπεδης ∆ιακυβέρνησης, του Νέου ∆ιοικητικού Μάνατζµεντ, των 

αξιών και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η Νέα Περιφερειοποίηση συνάδει µε τα πορίσµατα της 
Ε΄ Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οικονοµική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή. Είναι συµβατή 

µε τη Στρατηγική: Ευρώπη 2020. Συνεκτιµά τις επερχόµενες εξελίξεις στην Πολιτική Συνοχής 2014-2020 

σύµφωνα µε το νέο Πολυετή Προϋπολογισµό και το νέο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο των ∆ηµοσιονοµικών 

Προοπτικών της ΕΕ για την Ε΄ Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 όπου θα καταρτιστούν οι Συµφωνίες 
Εταιρικής Σχέσεις και τα Κοινά Στρατηγικά Πλαίσια. Λαµβάνει υπόψη τις αρχές και τις αξίες της Στρατηγικής 
της Λισαβόνας του 2009, τις επιπτώσεις της πολυθεµατικής κρίσης που µαστίζει την Ελλάδα και τις άλλες 
χώρες της Ευρωζώνης, τις Αποφάσεις των µέχρι σήµερα Συνόδων Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωζώνης.  
 

Ο στρατηγικός σκοπός είναι σύνθετος, πολυδιάστατος και πολυεπίπεδος. ∆οµείται σε συντρέχοντες και 
αλληλοεπιδρώµενους πυλώνες κυρίων αξόνων προτεραιοτήτων που είναι συστηµικά διαρθρωµένοι σε 

περιφερειακά µέτρα πολιτικών, δράσεων, προγραµµάτων, πράξεων και ενεργειών. Στηρίζεται σε 
επικαιροποιηµένες Βάσεις ∆εδοµένων και Γεωχωρικών Πληροφοριών διαµέσου της επεξεργασίας αναλυτικών 

και σταθµισµένων προσεγγίσεων. Αποτυπώνεται στον Ολοκληρωµένο Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχεδιασµό, 

στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα και σε πληθώρα Εξειδικευµένων  Πλάνων  ∆ράσης ανά τοµέα και κλάδο 

συγκεκριµένης και κατά περίπτωση αναπτυξιακής στόχευσης στο πλαίσιο των «από κάτω προς πάνω και από 

πάνω προς τα κάτω (bottom up, up down) διαβουλεύσεων του ∆ηµοκρατικού Προγραµµατισµού µε την 

Κοινωνία των Πολιτών και τους Κοινωνικούς Εταίρους. 
 

Ένας νευραλγικός πυλώνας του σχεδιασµού είναι η Ευφυής Πράσινη Ανάπτυξη θεωρούµενη ως ένα προϊόν 

σύγκλισης, σύζευξης, συνάρθρωσης και όσµωσης των δυο θεµατικών πεδίων: του Περιβάλλοντος και της 
Ενέργειας. Επειδή το Περιβάλλον και η Ενέργεια είναι συγκοινωνούντα δοχεία, αλληλο-επιδρώµενες και 
αλληλο-καθοριζόµενες θεµατικές ενότητες, η Νέα Περιβαλλοντική Πολιτική της Περιφέρειας τέµνεται και 
αλληλο-προσδιορίζεται µε τη Νέα Περιφερειακή Ενεργειακή Πολιτική (κλασική και ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας) µε άξονα αναφοράς ένα Νέο Ενεργειακό Περιφερειακό Πρότυπο που θα βασίζεται:  Από γενικής 
απόψεως στην Ευρωπαϊκή (κατ’ επέκταση στην Εθνική) Ενεργειακή Πολιτική, στον Ευρωπαϊκό Χάρτη 

Ενέργειας, στο Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη 2007-2013», στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα: Ενέργεια 
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2020, κ.λπ. Στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Στην εξοικονόµηση ενέργειας. Στη διασφάλιση του 

ενεργειακού εφοδιασµού. Στην εµπέδωση της Καθαρής Ενέργειας. Στην προστασία των καταναλωτών των 

ενεργειακών προϊόντων και των ενεργειακών υπηρεσιών. Στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των 

δοµικών προϊόντων. Στη διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης. Στην προσέλκυση επενδύσεων. Στο εγχείρηµα 

συµπεριλαµβάνεται η προσπάθεια για την αξιοποίηση των ∆ικτύων Φυσικού Αερίου (στο ευρύτερο πλαίσιο 

των Εθνικών και των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων) σε συνδυασµό µε την Ευρυζωνική ∆ικτύωση της Περιφέρειας. 
Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί η Νέα Περιφερειακή Πολιτική Προστασίας, Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης των 

Φυσικών Πόρων, οι οποίοι συνιστούν ταυτόχρονα ένα Πλουτοπαραγωγικό Πόρο και ένα Αναπτυξιακό 

Απόθεµα της χωρικής ενότητας.  
 

Η σύζευξη, η συνάρθρωση και η σύνθεση των προαναφερθέντων οδηγεί στην Ευφυή Πράσινη Περιφερειακή 

Πολιτική. ∆ηλαδή στην πολιτική της περιφέρειας για την Πράσινη Ανάπτυξη, την Πράσινη Οικονοµία, τις 
Πράσινες Επενδύσεις, τις Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις, τις Πράσινες Μεταφορές, την Προώθηση των 

πράσινων προϊόντων, προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, την Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και την 

Πράσινη Απασχόληση (διατήρηση υφισταµένων και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας) ενώ στο ζήτηµα 

προστίθεται και η Πράσινη Τεχνολογία διαµέσου των πολιτικών Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and 

Development, R&D), Τεχνολογίας-Τεχνογνωσίας-Τεχνοχρησίας-Καινοτοµίας που έχουν ως πεδίο δράσης την 

ενέργεια, όλους τους φυσικούς πόρους, την κλιµατική αλλαγή και το περιβάλλον (λαµβάνοντας υπόψη τα 

πορίσµατα των ∆ιεθνών Συσκέψεων του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή, την Ενέργεια και το Περιβάλλον).  

 

Μια Ευφυής Πράσινη Περιφερειακή Πολιτική η οποία, πέραν από την εθνική,  αποκτά και υπερεθνική 

εµβέλεια µε στόχο να καταστήσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου ένα ενεργειακό γεωοικονοµικό και 
γεωπολιτικό διαµετακοµιστικό κόµβο (energy hub) της Ευρώπης, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και 
γενικότερα της Μέσης Ανατολής. Ένα στρατηγικό κόµβο διασυνδεόµενο µε τα υπόλοιπα Εθνικά και 
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Ενέργειας και τους Νότιους Ενεργειακούς ∆ιαδρόµους µεταξύ της Ελλάδας και των 

χωρών της Μαύρης (Εύξεινος Πόντος) και της Κασπίας Θάλασσας.  
 

Μια Ευφυής Πράσινη Ενέργεια µε τη λογική ότι σε αυτή ενσωµατώνονται οι πιο προηγµένες 
επιστηµονικοτεχνολογικές καινοτοµίες και καλλιεργείται η Κουλτούρα και η Πρακτική της Έρευνας και 
Ανάπτυξης (R&D), όπως λ.χ. µπορεί να γίνει µε την ίδρυση του Μεσογειακού Ινστιτούτου Έρευνας και 
Ανάπτυξης Νέων Τεχνολογιών στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 
 

 

3.Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ αποτελεί ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή, στην οποία τόσο o 

κοινοτικός όσο και ο εθνικός νοµοθέτης έχουν αναθέσει την αρµοδιότητα για τη ρύθµιση και την εποπτεία της 
αγοράς ενέργειας σε όλους τους τοµείς. Η αρµοδιότητα αυτή συνίσταται στο διαρκή έλεγχο της άσκησης των 

σχετικών δραστηριοτήτων (παραγωγής, προµήθειας, εµπορίας) από τους συµµετέχοντες στην αγορά ενέργειας 
και τους αρµόδιους ∆ιαχειριστές, στη λήψη των αναγκαίων ρυθµιστικών µέτρων για την ικανοποίηση του 

δηµοσίου συµφέροντος και την προστασία των καταναλωτών, αλλά και στην ad hoc παρέµβαση για την 

εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας.  
 

Η καθηµερινή εποπτεία της υπό ρύθµιση αγοράς ενέργειας αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύνολο 

αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στη ΡΑΕ, ιδίως µετά την ενσωµάτωση στην εσωτερική έννοµη τάξη της 
Τρίτης Ενεργειακής ∆έσµης (Οδηγίες 2009/72 και 2009/73), µε σκοπό τη διασφάλιση της νοµιµότητας στον 

τρόπο άσκηση των σχετικών ενεργειακών δραστηριοτήτων, και τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος υγιούς 
ανταγωνισµού και ασφάλειας δικαίου προς όφελος των τελικών καταναλωτών.  

 

Στο πλαίσιο των εν λόγω αρµοδιοτήτων της, η ΡΑΕ, µεταξύ άλλων, προβαίνει στην έκδοση κανονιστικών και 
ατοµικών πράξεων που αφορούν την εφαρµογή των ρυθµιστικών υποχρεώσεων, χορηγεί άδειες παραγωγής, 
θεσπίζει και εποπτεύει την εφαρµογή των κανόνων πρόσβασης στις ∆ιασυνδέσεις, παρακολουθεί το επίπεδο 

διαφάνειας των τιµολογίων τα οποία εγκρίνει, παρακολουθεί το διαχωρισµό των λογαριασµών των 

επιχειρήσεων που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες, λαµβάνει τα αναγκαία ρυθµιστικά µέτρα για την 

αποφυγή στρεβλώσεων στον ανταγωνισµό, εξασφαλίζει τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στα δίκτυα και, εν 

γένει, την ανάπτυξη ασφαλών και αξιόπιστων συστηµάτων που είναι προσανατολισµένα προς όφελος του 

καταναλωτή.  

 

Η ΡΑΕ, µέσω των ανωτέρω γενικών της αρµοδιοτήτων, αλλά και της αρµοδιότητάς της για τη χορήγηση και 
παρακολούθηση των αδειών παραγωγής από ΑΠΕ, στοχεύει -µεταξύ άλλων - στην επιτάχυνση και ενίσχυση 

της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό µείγµα, συµβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. 
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4. ΟΙ ∆ΥΟ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: 

 

4.1 ΑΡΧΕΣ, ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

4.1.1 Οι Αρχές και οι Σκοποί της συνεργασίας περιλαµβάνουν ένα ευρύ θεµατολόγιο δράσεων, οι οποίες 
συνάδουν µε τις αρµοδιότητες και τις επιχειρησιακές λειτουργίες των δυο πλευρών, όπως αυτές περιγράφηκαν 

στις προηγούµενες παραγράφους 1, 2 και 3. 

 

4.1.2  Προαγωγή των δραστηριοτήτων στον τοµέα της Έρευνας, της Ανάπτυξης και των Εφαρµογών σε 
θέµατα Ενέργειας, µε έµφαση στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και όλα τα ζητήµατα 

που άπτονται των Εθνικών και των ∆ιευρωπαϊκών Ενεργειακών ∆ικτύων. 

 

4.1.3 Αξιοποίηση των εµπειριών και της τεχνογνωσίας των δύο πλευρών προς την επίτευξη των στόχων που 

άπτονται των αρµοδιοτήτων τους.  
 

4.1.4 ∆ιαρκής ενηµέρωση και κατάρτιση των πολιτών σε θέµατα Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Ορθολογικής 
Χρήσης και Αξιοποίησης των Ενεργειακών Πόρων.  

 

 

4.2 ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

4.2.1 Συνεργασία σε θέµατα που άπτονται των τοµέων κοινοτικού δικαίου, εθνικού / κρατικού δικαίου, 

κανονισµών, κωδίκων, κανόνων, εντύπων, θεσµικών πλαισίων, κατάρτισης, γνωµατεύσεων, κ.λπ.  

 
4.2.2 Ανάληψη προγραµµατισµένων και συντονισµένων ενεργειών για την επίτευξη κοινών στόχων και 
την προώθηση κοινών θέσεων σε οργανωµένους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογειακής 
Λεκάνης, αλλά και σε άλλους ∆ιεθνείς Φορείς, για θέµατα στα οποία οι δύο πλευρές έχουν αρµοδιότητα. 

 

4.2.3 Συνεργασία σε θέµατα ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων φυσικού αερίου, προσέλκυσης 
ενεργειακών επενδύσεων, περιφερειακής συνεργασίας, διεθνών διασυνδέσεων, διασυνοριακών υποδοµών και 
εµπορίου, αδειοδοτήσεων στον τοµέα της ενέργειας και ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού. 

 

4.2.4 Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέµατα όπως ο ανταγωνισµός στις αγορές ηλεκτρισµού και φυσικού 

Αερίου, η βιωσιµότητα και η αποδοτικότητα των συναφών επενδύσεων, η επάρκεια, ποιότητα, αξιοπιστία και 
ασφάλεια της παροχής ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, η πρόσβαση στις διασυνδέσεις, οι ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, κ.ά. 

 

4.2.5 Ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα που αφορούν την αγορά ενέργειας, ιδιαίτερα σε θέµατα που 

αφορούν τους καταναλωτές, καθώς και σε θέµατα εφαρµογής νέων τεχνολογιών, όπως τα ευφυή δίκτυα, η 

ευρείας κλίµακα εφαρµογή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, κ.λπ. 

 

4.2.6 Συνεργασία και µεταφορά τεχνογνωσίας σε θέµατα και πρακτικές εφαρµογές που αφορούν την 

αναβάθµιση και στην ενίσχυση του Ενεργειακού Ισοζυγίου και των Ενεργειακών Προοπτικών της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 

4.2.7 Συνεργασία στο σχεδιασµό, στην ωρίµανση και στην υλοποίηση στοχευµένων δράσεων και 
καινοτόµων ενεργειών στο θεµατικό πεδίο της Βιώσιµης Ανάπτυξης και των Συστηµάτων Ευφυούς Ενέργειας. 
 

4.2.8 Συνεργασία στη διερεύνηση και στην επεξεργασία προτάσεων για από κοινού συµµετοχή σε εθνικά 

και σε ευρωπαϊκά προγράµµατα που αφορούν στα θεµατικά πεδία του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας. 
 

4.2.9 Συµµετοχή προσωπικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΡΑΕ σε εκατέρωθεν ενηµερωτικά 

σεµινάρια. 

 

4.2.10 Εκατέρωθεν παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 
 

 

4.3 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 
4.3.1 Σύσταση Επιτροπής ή/και Υποεπιτροπών Συνεργασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου και ΡΑΕ.  
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4.3.2 Τακτική ανταλλαγή επισκέψεων και τεχνογνωσίας µεταξύ των µελών της Επιτροπής ή/και των 

Υποεπιτροπών. 

 

4.3.3  Από κοινού διεξαγωγή Ηµερίδων για την Ενέργεια και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και γενικότερα πράξεων 

δηµοσιότητας για τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 
 

4.3.4 Ανάπτυξη της αµοιβαίας πληροφόρησης µεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου  και ΡΑΕ µε την 

ανταλλαγή των εκδοθέντων και υπό έκδοση εντύπων και µελετών των δύο πλευρών. 

 

4.3.5 Συµβολή, και από τις δύο πλευρές, στην από κοινού δηµοσίευση άρθρων σε 
επιστηµονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. 

 

4.3.6  Έγκαιρη αµοιβαία πληροφόρηση για οποιοδήποτε ουσιώδες θέµα κριθεί ότι 
εµπίπτει στη σφαίρα ενδιαφερόντων των δύο πλευρών. 

 

 

4.4 ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

4.4.1 Η συναντίληψη, η συστράτευση σε κοινές δράσεις, η συνέργια για την εκπλήρωση των στόχων του 

εγχειρήµατος και γενικότερα οι όροι που περιγράφουν το διµερές πλαίσιο συνεργασίας καθορίζονται στο 

παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Πρόκειται για το βασικό κείµενο στο οποίο παρουσιάζονται οι Αρχές, οι 
Αξίες και η Στοχοθεσία της  συνεργασίας των δυο πλευρών.  

 

4.4.2 Η διεύρυνση, η εµβάθυνση, η µελλοντική καθετοποίηση και η ωρίµανση της συνέργιας σε 

εξειδικευµένες δράσεις για την πραγµάτωση συγκεκριµένων ενεργειακών και περιβαλλοντικών πράξεων, θα 

συνοδεύονται κατά περίπτωση από τις σχετικές Προγραµµατικές Συµβάσεις υπό συγκεκριµένους όρους και 
χρονοδιαγράµµατα. 

 

 

4.5 ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

4.5.1 Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας δεν δηµιουργεί καµία νοµική ή συµβατική ή αποκλειστική σχέση 

µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΡΑΕ και δεν δίδει δικαίωµα διεκδίκησης αποζηµιώσεων προς 
ή µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΡΑΕ. 

 

4.5.2 Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας µπορεί να αλλάξει ή να συµπληρωθεί ύστερα από πρόταση ενός εκ 

των δύο Συµβαλλοµένων Μερών και αποδοχή της από την άλλη πλευρά. 

 

4.5.3  Η ισχύς του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του και από τα δύο 

Συµβαλλόµενα Μέρη. 

 
4.56.4  Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ισχύει για τρία (3) χρόνια και θα ανανεώνεται αυτοµάτως εκτός εάν ένα 

από τα Συµβαλλόµενα Μέρη αποφασίσει τον τερµατισµό του, οποτεδήποτε πριν τη λήξη του και / ή τη µη 

ανανέωσή του. 

 

 

Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφηκε στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, 

την 26
η
 Σεπτεµβρίου 2012, σε δύο (2) πρωτότυπα από τους:  

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ               ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

              Πέτρος Τατούλης                                                                           Νίκος Βασιλάκος 

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου                                       Πρόεδρος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας 
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ της Κύπρου, εφεξής καλούµενη “ΡΑΕΚ”, και 

 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ της Ελλάδας, εφεξής καλούµενη  “ΡΑΕ”, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ του σοβαρού ρόλου που οι δύο Αρχές καλούνται να διαδραµατίσουν, τόσο 

στο πλαίσιο των αυξηµένων απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για τη συµµετοχή των 

Ρυθµιστικών Αρχών στην εφαρµογή των αποφάσεων της Ένωσης, όσο και των σηµαντικών 

επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στα ενεργειακά πράγµατα και την εν γένει οικονοµία των δύο 

χωρών, αλλά και των θετικών, από την άλλη πλευρά, εξελίξεων µετά την εξεύρεση κοιτασµάτων 

φυσικού αερίου εντός της ΑΟΖ της Κύπρου, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η συνεργασία µεταξύ όµορων Ρυθµιστικών Αρχών θα αποβεί προς αµοιβαίο 

όφελος των πολιτών των δύο χωρών, καθώς και ότι η έγκαιρη και ουσιαστική ανταλλαγή 

πληροφοριών και απόψεων σε όλους τους τοµείς της αρµοδιότητάς τους συντελεί στην 

ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική λήψη σηµαντικών ρυθµιστικών αποφάσεων, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η προηγούµενη, στενή αλλά ανεπίσηµη µέχρι σήµερα, συνεργασία µεταξύ των 

δυο Αρχών έχει ήδη επιφέρει τον απαραίτητο συντονισµό ενεργειών σε θέµατα ενδιαφέροντος της 

κάθε πλευράς, και ειδικότερα στα διεθνή συλλογικά όργανα των Ρυθµιστικών Αρχών της Ευρώπης 

(ΕRGEG, CEER, ACER), αλλά και της Μεσογειακής Λεκάνης (MEDREG). 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

 

1.0 Σκοποί της Συνεργασίας 

1.1 Εδραίωση και ενίσχυση της υφιστάµενης συνεργασίας, µε την ανάπτυξη ακόµη στενότερων 

σχέσεων και επαφών µεταξύ της ΡΑΕΚ και της ΡΑΕ. 

1.2 Προαγωγή των δραστηριοτήτων στον τοµέα της Έρευνας, Ανάπτυξης και Εφαρµογών σε  

θέµατα Ενέργειας µε έµφαση στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, στην εξόρυξη, 

υγροποίηση, αεριοποίηση, αποθήκευση, µεταφορά και διανοµή φυσικού αερίου, καθώς και 

στην παραγωγή και µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

1.3 Αξιοποίηση των εµπειριών των δύο Αρχών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονοµίας 

των δύο κρατών. 

1.4     Συνεχής βελτίωση των αντίστοιχων θεσµικών πλαισίων που καθορίζουν τις αρµοδιότητες, 

δράσεις και λειτουργίες των δύο Αρχών. 
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2.0 Τοµείς Συνεργασίας 

2.1 Υποβολή ερευνητικών, τεχνολογικών και ρυθµιστικών προτάσεων σε Ευρωπαϊκά και διεθνή 

χρηµατοδοτικά προγράµµατα, για θέµατα που αφορούν στις δραστηριότητες των δύο 

Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας. 

2.2  Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέµατα όπως ο Ανταγωνισµός στις Αγορές Ηλεκτρισµού και 

Φυσικού Αερίου, ο Σχεδιασµός, η Βιωσιµότητα και η Αποδοτικότητα των Αγορών  αυτών, 

καθώς και των συναφών επενδύσεων, η Επάρκεια, Ποιότητα, Αξιοπιστία και Ασφάλεια της 

παροχής ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, η Πρόσβαση στις ∆ιασυνδέσεις, οι Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας, κ.ά. 

2.3     Συνεργασία σε θέµατα που άπτονται των τοµέων κοινοτικού δικαίου, εθνικού / κρατικού 

δικαίου, κανονισµών, κωδίκων, κανόνων,  εντύπων, θεσµικών πλαισίων, κατάρτισης και 

συντήρησης µητρώων. 

2.4     Συνεργασία σε θέµατα αγοράς, προµήθειας, ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων φυσικού 

αερίου, περιφερειακής συνεργασίας, διεθνών διασυνδέσεων, διασυνοριακών υποδοµών και 

εµπορίου, αδειοδοτήσεων στον τοµέα της ενέργειας, ασφάλειας εφοδιασµού και  

τιµολογήσεων ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. 

2.5     Ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα που αφορούν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

αγοράς Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, σε θέµατα που αφορούν ιδιαίτερα τους 

καταναλωτές, καθώς και σε θέµατα εφαρµογής νέων τεχνολογιών, όπως τα ευφυή δίκτυα, η 

ευρείας κλίµακας εφαρµογή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κ.ά. 

2.6   Ανάληψη προγραµµατισµένων και συντονισµένων ενεργειών για την επίτευξη κοινών στόχων 

και την προώθηση κοινών θέσεων σε οργανωµένους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Μεσογειακής Λεκάνης, αλλά και σε άλλους ∆ιεθνείς Φορείς, για θέµατα στα οποία οι δύο 

Αρχές έχουν αρµοδιότητα.  

2.7 Ανταλλαγή προσωπικού, όπου είναι δυνατό, για την προσωρινή κάλυψη συγκεκριµένων 

αναγκών και ειδικοτήτων. 

2.8 Συµµετοχή προσωπικού της ΡΑΕΚ και της ΡΑΕ σε εκατέρωθεν  ενηµερωτικά  σεµινάρια. 

2.9 Εκατέρωθεν παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. 

 

3.0 Αµοιβαία Πληροφόρηση 

3.1 Ανάπτυξη της αµοιβαίας πληροφόρησης µεταξύ ΡΑΕΚ και ΡΑΕ, µε την ανταλλαγή των 

εκδοθέντων και υπό έκδοση  εντύπων και µελετών των δύο Αρχών. 

3.2 Συµβολή, και από τις δύο πλευρές, στην από κοινού δηµοσίευση άρθρων σε επιστηµονικά 

περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. 

3.3   Έγκαιρη αµοιβαία πληροφόρηση για οποιοδήποτε ουσιώδες θέµα κριθεί ότι εµπίπτει στη      

σφαίρα ενδιαφερόντων των δύο Αρχών.  

 

4.0 Μέθοδοι Επίτευξης των Σκοπών 

4.1 Θεσµοθέτηση Μόνιµης Επιτροπής Συνεργασίας ΡΑΕΚ και ΡΑΕ. 

4.2 Από κοινού διεξαγωγή ετήσιας Ηµερίδας Ενέργειας, όπου θα παρουσιάζονται θέµατα κοινού 

ενδιαφέροντος. 

4.3    Τακτική ανταλλαγή επισκέψεων µεταξύ αφενός των µελών της ∆ιοίκησης  και  των στελεχών  

της ΡΑΕ, αφετέρου των Μελών και του Γραφείου της ΡΑΕΚ . 
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5.0 Τρόπος Υλοποίησης 

 Το παρόν Μνηµόνιο Συνεργασίας είναι το βασικό κείµενο για την αµοιβαία ανάπτυξη και 

συνεργασία των δύο Αρχών, θα συµπληρώνεται δε από Μνηµόνιο Υλοποίησης που θα 

υποβάλλεται από ένα εκ των Συµβαλλοµένων Μερών και, αφού συµφωνηθεί από κοινού, θα 

υπογράφεται κάθε τρία (3) χρόνια. Το Μνηµόνιο Υλοποίησης θα περιλαµβάνει τριετές 

πρόγραµµα εργασίας και επικοινωνίας των δύο Αρχών, στη βάση της αµοιβαίας 

συνεργασίας τους. Το Μνηµόνιο Υλοποίησης µπορεί να αλλάξει ή να συµπληρωθεί ύστερα 

από πρόταση ενός εκ των δύο Συµβαλλοµένων Μερών και την αποδοχή του από την άλλη 

πλευρά.  

 

6.0 Αξιολόγηση της Συνεργασίας 

 Τα δύο Συµβαλλόµενα Μέρη θα προβαίνουν κάθε χρόνο σε γραπτή εκτίµηση της πορείας 

της συνεργασίας τους και θα προτείνουν τρόπους για την καλύτερη προώθηση των σκοπών 

του Μνηµονίου Συνεργασίας των δύο Αρχών.  

 

7.0 Νοµική Υπόσταση 

 Το παρόν Μνηµόνιο δεν δηµιουργεί καµία νοµική ή συµβατική ή αποκλειστική σχέση µεταξύ 

της ΡΑΕΚ και της ΡΑΕ και δεν δίδει δικαίωµα διεκδίκησης αποζηµιώσεων προς ή µεταξύ της 

ΡΑΕΚ και της ΡΑΕ.  

 

8.0 Τελικές ∆ιατάξεις 

8.1 Το παρόν Μνηµόνιο Συνεργασίας µπορεί να αλλάξει ή να συµπληρωθεί ύστερα από 

πρόταση ενός εκ των δύο Συµβαλλοµένων Μερών και αποδοχή της από την άλλη πλευρά.  

8.2 Η ισχύς του Μνηµονίου αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του και από τα δύο 

Συµβαλλόµενα Μέρη. 

8.3 Το Μνηµόνιο αυτό ισχύει για τρία (3) χρόνια και θα ανανεώνεται αυτοµάτως, εκτός εάν ένα 

από τα Συµβαλλόµενα Μέρη αποφασίσει τον τερµατισµό του, οποτεδήποτε πριν τη λήξη του 

και / ή τη µη ανανέωσή του. 

 

 

Το πιο πάνω Μνηµόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε στην Λευκωσία,  την 18
η
  Μαΐου 2012, σε δυο 

πρωτότυπα από τους: 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

 

 

............................................... .......................................... 

Γιώργος Σιαµµάς                                                           Νίκος Βασιλάκος  

Πρόεδρος της Ρυθµιστικής Αρχής Πρόεδρος της Ρυθµιστικής Αρχής  

Ενέργειας της Κύπρου Ενέργειας της Ελλάδας 
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Π α ρ ά ρ τ η µ α  

 

 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 266 

 

 

 

 
 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 267 

Ευρετήρ ιο  Πινάκων  
 

Πίνακας 2.1  Αποφάσεις τροποποίησης των Κ∆Σ και ΚΣΗΕ κατά το έτος 2012................. 27 

Πίνακας 2.2  Εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανά κατηγορία πελατών στο  

∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο, από το 2009 έως και το 2012 (GWh).................................... 44 

Πίνακας 2.3. Πλήθος πελατών και κατανάλωση, ανά κατηγορία πελατών και προµηθευτή, 

στις 31.12.2012.............................................................................................................. 46 

Πίνακας 2.4  Ληξιπρόθεσµες οφειλές καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, ανά κατηγορία, 

προς τη ∆ΕΗ Α.Ε. στις 31.12.2012 ............................................................................... 47 

Πίνακας 2.5. Στατιστικά στοιχεία νέων συνδέσεων, αποσυνδέσεων και επανασυνδέσεων 

πελατών, στο σύνολο του ∆ικτύου (31.12.2012) .......................................................... 48 

Πίνακας 2.6  Αριθµός παροχών και κατανάλωση ενέργειας οικιακών  πελατών 

εντεταγµένων στο ΚΟΤ το 2012 ................................................................................... 59 

Πίνακας 3.1  Ετήσιο κόστος και απαιτούµενο έσοδο ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2012 και 2013, € 74 

Πίνακας 3.2  Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2013 ........................ 74 

Πίνακας 3.3  Ετήσιο κόστος και απαιτούµενο έσοδο Ε∆∆ΗΕ για τα έτη 2012 και 2013 .... 75 

Πίνακας 3.4  Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου για το έτος 2013............................... 76 

Πίνακας 3.5  Παραγωγή ηλεκτρικής. ενέργειας από συµβατικούς σταθµούς και ΑΠΕ, 

ζήτηση και αιχµή φορτίου, ανά νησιωτικό σύµπλεγµα, κατά το έτος 2012 ............... 102 

Πίνακας 3.6  Εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ∆Ν στην εξαετία 2007-

2012 (MWh) ................................................................................................................ 103 

Πίνακας 3.7  Πλήθος πελατών και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία στα 

Μ∆Ν το έτος 2012....................................................................................................... 105 

Πίνακας 3.8  Αποφάσεις της ΡΑΕ για τον υπολογισµό του ΜΜΚ στα Μ∆Ν κατά το έτος 
2012 ........................................................................................................................ 109 

Πίνακας 4.1. Μέσο Οικιακό Τιµολόγιο (€/MWh) των ΕΠΑ, για τα έτη 2009-2012.......... 119 

Πίνακας 4.2  Μέσο Εµπορικό Τιµολόγιο (€/MWh) των ΕΠΑ για τα έτη 2009-2012 ........ 119 

Πίνακας 4.3. Μέσο Βιοµηχανικό Τιµολόγιο (€/MWh) των ΕΠΑ, για τα έτη  2009-2012 . 120 

Πίνακας 4.4. Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ στις 31.12.2012 ................................................... 123 

Πίνακας 4.5. Βασικός σχεδιασµός και χαρακτηριστικά των αγωγών TAP και  IGB, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία των αιτήσεων εξαίρεσης που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ ........ 124 

Πίνακας 4.6. Σύνοψη αιτηµάτων στο Market Test της εταιρείας TAP AG για µακροχρόνια 

δέσµευση δυναµικότητας µε κατεύθυνση ροής από Ελλάδα προς Ιταλία .................. 131 

Πίνακας 4.7  Μητρώο αδειών Φυσικού αερίου (Ενηµέρωση 01.11.2012)......................... 140 

Πίνακας 6.1  Στοιχεία ΥΠΕΚΑ «Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων ΑΠΕ στις 
31/12/2012»................................................................................................................. 158 

Πίνακας 6.2 Εξέλιξη τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ από τη 

θέσπιση του ν. 3468/06 έως 31/12/2012. .................................................................... 164 

Πίνακας 6.3 Αιτήσεις και Αποφάσεις ΡΑΕ για τη χορήγηση αδειών παραγωγής σε έργα 

ΑΠΕ, ανά τεχνολογία, για το έτος 2012...................................................................... 171 

Πίνακας 6.4 Άδειες παραγωγής έργων ΑΠΕ σε ισχύ ανά τεχνολογία για το έτος 2012..... 173 

Πίνακας 6.5 ∆ιαχρονική  εξέλιξη του ύψους του Ειδικού Τέλους...................................... 176 

Πίνακας 6.6 Επιµερισµός της χρέωσης του Ειδικού Τέλους ανά κατηγορία καταναλωτών, 

για το έτος 2012........................................................................................................... 176 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 268 

Πίνακας 6.7 Επιµερισµός του  ετήσιου  εσόδου  από το  ΕΤΜΕΑΡ και µοναδιαία χρέωση 

ΕΤΜΕΑΡ,  ανά κατηγορία καταναλωτών (8/2012-6/2013)........................................ 178 

Πίνακας 8.1  Κατευθυντήριες Γραµµές και Σχέδια Κωδίκων ∆ικτύου που εκδόθηκαν από 

τον ACER την περίοδο 2011-2012 ............................................................................. 207 

Πίνακας 8.2  Το έργο του CEER το 2012 ........................................................................... 209 

Πίνακας 8.3  Το έργο του ECRB, συνοπτικά για  το 2012 ................................................. 216 

Πίνακας 8.4  Το έργο του MEDREG, συνοπτικά για  το 2012 ........................................... 217 

Πίνακας 9.1  Υφιστάµενη στελέχωση  της  ΡΑΕ  (Ιούλιος 2013) ...................................... 226 

Πίνακας 9.2  Απολογιστικά έσοδα ανταποδοτικών τελών ΡΑΕ των ετών 2011 και 2012, 

καθώς  και εκτίµηση των αντίστοιχων εσόδων για το έτος 2013 (€).......................... 229 

Πίνακας 9.3  Απολογιστικά έξοδα ΡΑΕ των ετών 2011 και 2012 και εκτίµηση των 

αντίστοιχων  εξόδων για το έτος 2013 (€) .................................................................. 229 

 

 

Ευρετήρ ιο  Σχηµάτων  
 

Σχήµα 1.1   Θεµατική κατανοµή των 1072 αποφάσεων που έλαβε η ΡΑΕ µέσα στο 2012.... 9 

Σχήµα 2.1.  Εξέλιξη της µέσης ΟΤΣ, ανά µήνα, κατά το έτος 2012 ..................................... 14 

Σχήµα 2.2 Κυλιόµενος µέσος όρος τριάντα (30) ηµερών για την ηµερήσια ΟΤΣ, καθώς και 
για επιµέρους  ενδοηµερήσια χρονικά διαστήµατα, κατά το έτος 2012 ....................... 15 

Σχήµα 2.3  Ετήσια Εξέλιξη της ΟΤΣ και της ΟΤΑ κατά το έτος 2012................................ 19 

Σχήµα 2.4 Ετήσια Εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά το έτος 2012............. 20 

Σχήµα 2.5 Μηνιαία παραγωγή ΗΕΠ ανά τεχνολογία κατά το έτος 2012............................ 21 

Σχήµα 2.6 Εγκατεστηµένη ισχύς µονάδων στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, ανά καύσιµο, 

στο τέλος του 2012........................................................................................................ 22 

Σχήµα 2.7 Ποσοστό (%) επί της εγκατεστηµένης ισχύος, ανά παραγωγό και τεχνολογία 

(πλην ΑΠΕ), στο αντίστοιχο σύνολο ισχύος, στο τέλος του 2012................................ 23 

Σχήµα 2.8 Ποσοστό (%) επί της παραγόµενης ενέργειας, ανά παραγωγό και τεχνολογία 

(πλην ΑΠΕ), στο αντίστοιχο σύνολο ενέργειας, κατά το 2012..................................... 23 

Σχήµα 2.9  Επιµερισµός εσόδων παραγωγών, ανά συνιστώσα προέλευσης: α) για το σύνολο 

των παραγωγών, β) για τη ∆ΕΗ, γ) για τους ανεξάρτητους παραγωγούς..................... 25 

Σχήµα 3.1 Προτάσεις έργων  διασύνδεσης των Κυκλάδων ................................................ 83 

Σχήµα 3.2 Προτάσεις έργων διασύνδεσης της  Κρήτης, ∆ωδεκανήσων, νησιών Βορείου 

Αιγαίου και Κύπρου µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα και λοιπές χώρες της Ευρώπης ....... 83 

Σχήµα 3.3 Χάρτης που απεικονίζει τις διασυνδέσεις των νησιών, µεταξύ τους ή µε το 

ηπειρωτικό δίκτυο. Ξεχωρίζουν τα αυτόνοµα ηλεκτρικά συστήµατα των µη 

διασυνδεδεµένων νησιών. ........................................................................................... 101 

Σχήµα 4.1 Εξέλιξη της µεσοσταθµικής τιµής εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, στη 

χρονική περίοδο   2010-2012 ...................................................................................... 116 

Σχήµα 4.2 Μέσο Οικιακό Τιµολόγιο (€/MWh) των ΕΠΑ για τα έτη 2009-2012 ............. 119 

Σχήµα 4.3 Εξέλιξη αριθµού καταναλωτών στις ΕΠΑ, 2009-2017.................................... 120 

Σχήµα 4.4 Εξέλιξη της κατανάλωσης αερίου στις τρεις ΕΠΑ (2009-2017) ..................... 121 

Σχήµα 4.5 Απολογιστικά στοιχεία κατανάλωσης φυσικού αερίου ανά τοµέα στις τρεις 
ΕΠΑ, 2009-2012 ......................................................................................................... 122 

Σχήµα 4.6 Χάρτης µε τη γεωγραφική θέση (διαδροµή) των αγωγών TAP και IGB......... 124 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 269 

Σχήµα 6.1 Στόχος για τη διαχρονική εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ, ανά 

τεχνολογία, σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης του ΥΠΕΚΑ, 2010.................... 153 

Σχήµα 6.2 Εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύος από ΑΠΕ ανά τεχνολογία, από το 2009 έως 
και το 2012 .................................................................................................................. 154 

Σχήµα 6.3 Σύγκριση της εγκατεστηµένης ισχύος από ΑΠΕ και της αντίστοιχης 
παραγόµενης ενέργειας για το έτος 2012 µε τους τιθέµενους στο ΕΣ∆ στόχους για το 

έτος αυτό...................................................................................................................... 155 

Σχήµα 6.4 Εξέλιξη του  ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ& ΣΗΘΥΑ........... 175 

Σχήµα 7.1  Εξέλιξη του αριθµού των έγγραφων αναφορών που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ, 

2008-2012.................................................................................................................... 187 

Σχήµα 7.2  Θέµα έγγραφων αναφορών, 2008-2012 ........................................................... 188 

Σχήµα 7.3 Έγγραφες αναφορές ανά αποστολέα, 2008 - 2012........................................... 189 

Σχήµα 7.4  Κατηγορίες καταναλωτών που υπέβαλαν έγγραφες αναφορές, 2008-2012..... 189 

Σχήµα 7.5 Τοµέας της αγοράς ενέργειας που αφορούν οι αναφορές στη ΡΑΕ, 2008-2012

 190 

Σχήµα 7.6 Εταιρείες που αφορούν οι αναφορές στη ΡΑΕ, 2008-2012 ............................. 191 

Σχήµα 7.7  Υποκατηγορίες αναφορών, 2008-2012 ............................................................ 192 

Σχήµα 7.8 Θεµατική ανάλυση αιτηµάτων ενηµέρωσης το  2011 - 2012 (Βάση = 100).... 193 

Σχήµα 7.9  Θεµατική ανάλυση παραπόνων/διαµαρτυριών και καταγγελιών το 2012 ....... 194 

Σχήµα 7.10 Θεµατική ανάλυση αναφορών δικτύου  το 2012  (Βάση=58 αναφορές) ......... 195 

Σχήµα 7.11 Θεµατική ανάλυση αναφορών προµήθειας για το 2012 (Βάση=444).............. 196 

Σχήµα 8.1 Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ενεργειακής Κοινότητας και της 
Μεσογείου, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στα διεθνή θεσµικά όργανα της ενέργειας: 
ACER, CEER, ECRB και MEDREG.......................................................................... 204 

Σχήµα 8.2 Οργανωτική δοµή και λειτουργικά όργανα του ACER.................................... 205 

Σχήµα 8.3 ∆οµή των Οµάδων Εργασίας των ACER και CEER και οι µεταξύ τους 
συσχετίσεις .................................................................................................................. 206 

Σχήµα 8.4 Ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός REMIT και οι κύριοι στόχοι του, όπως 
παρουσιάζεται στα σχετικά κείµενα του ACER.......................................................... 211 

Σχήµα Π.1 Ενδεικτικές ετήσιες καµπύλες αποθεµάτων ταµιευτήρα.................................. 250 

Σχήµα Π.2 Γενική µορφή συνάρτησης του µεταβλητού κάστους και του αποθέµατος 
ταµιευτήρα................................................................................................................... 251 

 



Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΠΕ Π Ρ Α Γ ΜΕ Ν Ω Ν  2 0 1 2   

 Σελίδα 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Έκθεση  Πεπραγµένων  

Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  -  ∆ ε κ έ µ β ρ ι ο ς  2 0 1 2  

Πειραιώς 132, 
118 54 Αθήνα 
Τηλ.: 210-3727400 
Fax: 210-3255460 
E-mail: info@rae.gr 
Web: www.rae.gr 

 

ΡΥΘΜ ΙΣΤ Ι ΚΗ  ΑΡΧΗ  ΕΝΕΡΓΕ Ι ΑΣ  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


